
 



b 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

 



c 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

 



d 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

    สารบัญ 

 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร..............................................1 

รายอิสระในพืน้ที่เขต 7 ของประเทศไทย 

สุภารัตน์ วิเชียรสาร และ รศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร...........17 

ดวงกมล วิเชียรสาร และ รศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

Gender in Thailand................................................................................................................. ................33 

Suvaroj Kemavuthanon 

การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง.....................42 

และกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จ ากัด 

กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ และ รศ. ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

สภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเปน็ผู้ประกอบการทางการเกษตร..............................................59

กรณีศึกษา: ไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ธนวัตร นกดารา 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชส าอาง..........................74

กรณีศึกษา ลา โรช-โพเซย์ 

วิไลภรณ์ ส าเภาทอง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

ค าสั่งสอนของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในฐานะท่ีเปน็ค าสื่อสารในชุมชนชาวปกากะญอ.................................................89 

Mai Ichikawa 

การรับรู้การสื่อสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ......................................................99

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน 

ชิรญา แจ่มจ ารัส ปิยะจิตติ และ สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง 



e 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีแห่งหนึ่ง......................................115 

ในจังหวัดนครปฐม 

พรสวรรค์ แก่นจันทร์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางคิวท์เพรส (Cute Press) ...........................130 

ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภัทรภา ขวัญกิจภคกุล สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง และ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง 

ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร....................145 

สุรดิษ อินทรวงศ์ และ โสภาค พาณิชพาพิบูล 

การเปิดรับการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค………………………..…..….159

เว็บไซต์ คอนว่ี ดอทคอม (Konvy.com) 

ศรัญญา สิทธิพล และ สุธี เผ่าบุญมี 

ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง..........................174

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

วรเทพ เตชะศรินทร์ และ เช่ียวชาญ อาศุวัฒนกูล 

การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาในการสื่อสารการตลาด.......................................191 

ที่เอื้อต่อนักเขียนนยิาย 

พรรณพร  คงสบาย และ สุธี เผ่าบุญมี 

คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือ : กรณีศึกษา Freitag............................................................208 

สรัลพร ทองจ าปา และ โสภาค พาณิชพาพิบูล 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ......................................................................... ....223 

ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธัชนนท์ เจษฎานุรักษ์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน……………………………………………………....241 

ณัฐกิตต์ิ จังพานิช และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ 



f 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม................................................255 

กันตภณ รอดทุกข์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ..................................................267

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

พิสิฐ นัดสูงวงศ์ และ กฤษฎา พรประภา 

ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซ้ือของฝาก......................................................282 

ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

ยุพดี ทองโคตร  ศรัณยา วรินทรเวช และ สิรลักษณ์ โชคค าสีลา 

การเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการ SCB CARE TEAM..................................................292 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมัชชา ปกราณเสนีย์ และ ตระหนักจิต  ยุตยรรยง 

ความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop .......................................................................304 

ในฐานะเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดของนกแอร์ 

ลักษณ์วดี ศรีม่วง และ สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง 

อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย................................................... .....................319 

วัลลภ ถาสุก และ สุทธนิภา ศรีไสย์ 

การวิเคราะห์ความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซ้ือแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค 

ที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่างกัน กรณีศึกษา แบรนด์รองเท้ากีฬา.........................................................................333 

ภานุมาศ พรหมเมตตา และ สุทธนิภา ศรีไสย์ 

เทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า.......................................................... .........349 

สุรศักดิ์ บุญอาจ 

การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางฮาลาล ( لحال ) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม.......366 

ภูวัช สุริยวงศ์ และ ตระหนักจิต ยุตยรรยง 



g 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย กรณีศึกษา: กีฬาฟันดาบสากล………..….380 

ณภัค ธงโบราณ และ วิโรจน์ สุทธิสีมา 

ความต้องการและแรงจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี............396  

จุฑามาศ แสงฉาย และ จิตพนธ์ ชุมเกตุ 

กระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์................................................................................................ .................410 

ณปภัช น้อยรังษี และ ไพโรจน์ วิไลนุช 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ...........................................420 

ณวัฏภูมิ ล้ีเจริญกวีคุณ  และ กฤษฏา พรประภา 

กลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพือ่สุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม........432 

นิธิยา เพชรหยอย และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน................................................................445 

กรสุดา วีระทัต และ อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิช (Twitch).........................460 

ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

ปิยะวัฒน์ อรุณทวีพร และ สุธี เผ่าบุญมี 

ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาด............................................................475 

รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังก้ี 125  

พิชชาพร สุศรีพัฒนากุล และ โศภชา เอี่ยมโอภาส 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าที่ใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการน าเสนอสนิค้า กรณีศึกษา ศิลปินเกาหลีวง GOT7.......489 

จินดาพร สัจจะบรรยงกิจ และ โสภาค พาณิชพาพิบูล 

การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการต้ังใจซ้ือของผู้บริโภค Generation Y..............................................500 

จิรฐา ธนกรวรัตถ์ และ สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง 

การรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน.......................................................515 

เกวลี ถีระแก้ว  สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง และ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง 



h 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

อิทธิพลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์............533 

สุธีรา เดชนครินทร์ ธนัญญา ยินเจริญ และ อัคญาณ อารยะญาณ 

การก าหนดกรอบข่าวเก่ียวกับ Generation Z ที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทย.............................547 

พิชญ์พธู ไวยโชติ 

การวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad....................................................................................561 

ชวัลรัตน์  สดใส และ อัญชลี  พิเชษฐพันธ์ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเคร่ืองมืออัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง...............................573 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณิชดาภา  นาคพงศ์ และ ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 

การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness:…………………………………………………587 

กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 

ณพัทธ์ รัศมิมัต และ  โศภชา เอี่ยมโอภาส 

แบรนด์เคร่ืองประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตน.......................................................... .............601 

และรูปแบบการด าเนินชีวิตของ Generation Y 

สุวนันท์ สุขทอง และ พิชญ์พธู ไวยโชติ 

การรับรู้แบรนด์และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ (Tinder) ในกลุ่มชายรักชาย..........................615 

ตะวัน ปริวินิจฉัย สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง และ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง 

การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร...........................................................................626 

ในฐานะเป็นความริเร่ิมใหม่เพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน 

ศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ 

การใช้เพจเฟซบุ๊กในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 24 มีนาคม 2562……………………………………………….…….642 

: ศึกษากรณี พรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่ 

รัตนา เมฆนันทไพศิฐ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ และ พฒัน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 



i 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการประเภทวล็อกบนสือ่ยูทูบ.........................................................661 

พัชราวรรณ กังวานสกล และ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 

การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์..................................................678 

แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จิรวรรษ อรรฆยเวที และ นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย 

การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์ในกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย............694 

ธนัชพร  อัครวัชรเสถียร และ สุธี  เผ่าบุญมี 

การสื่อสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี....................................................708 

พีระ วิลาศชัยยันต์ และ โศภชา เอี่ยมโอภาส 

การสังเคราะห์งานวิจัยการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย.....719 

สุชาดา วัฒนารักษ์ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านใน ..............................................735 

ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เบญจวรรณ ต้ินส้ัน และ อรนันท์  กลันทปุระ 

การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม ………………………………749 

นัทธมน อิ่มสมบัติ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 

การจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าของร้านอาหารในโรงแรมอ าเภอหัวหิน ...............................................763

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อานนท์ วงษ์เชียง วศินา จันทรศิริ และ ศริศักดิ์  สุนทรไชย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ ......................................................................778 

อิทธิพล วรานุศุภากุล  จินตวีร์ เกษมศุข และ พิทยา พละพลีวัลย์ 

 

 



j 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

แรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ...........................................791 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อติพร ดาราฉาย และ จิรา กฤตยพงษ์ 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง..........................................807
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
สิริยศ  ไชยศรี และ ประยงค์  คูศิริสิน 

ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี..............................................................................824 
วุฒิไกร ส่งเสริมสวัสด์ิ และ พิชญ์พธู ไวยโชติ 

ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสือ่โฆษณา............................840 
ณฐภัทร เชียงชัย และ โศภชา  เอี่ยมโอภาส 

การศึกษาการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทบูประเภทรายการวาไรต้ี..............854 

ยสุฏมา ทองค า ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง และ มานา ปัจฉิมนันท์ 

การสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน.................................................................871 

บุญแทน กิ่งสายหยุด 

ประสบการณที่มีต่อแบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ .....................................................................885 

สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์ และ อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือของ..................................................................896

โครงการอิ่มอัมพรของผู้ที่ซ้ือบ้านในโครงการอิ่มอัมพร 

ภิญญาพัชญ์ เจริญทรัพย์ และ โสภาค พาณิชพาพิบูล 

การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย : ............................................910 

กรณีศึกษา คริสสิงโต 

ริญญารัตน์ อภิเลิศศิริชัย ตระหนักจิต ยุตบรรยง และ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์ 

การรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7..................................................................................924 

อรอนงค์ นุภักดิ์ และ ไพโรจน์ วิไลนุช 



k 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

กลยุทธ์การตลาดโทรทัศน์ดิจิทัล: จาก Offline สู่ On Ground.................................................................937 

นครินทร์  ชานะมัย 

การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ..................................................951 

ด้วยแบบจ าลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 

สมพงษ์ เส้งมณีย์ คงกฤช ปิตานนท์ บวรสรรค์ เจ่ียด ารง รัจน์ชีวาต์ ต๋ันติกุลวรา วิฆเนศวร ทะกอง  

สริยาภา คันธวัลย์ สุทธินันท์ โสตวิถี และ เหมือนฝัน คงสมแสวง 

 

 

 

 

 

 

 



1 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นทีเ่ขต 7 

ของประเทศไทย 

Decision to Buy Feed Additives for Swine of Independent Swine Farmers in The Area 7 

of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และด้านจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียง

สุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท าธุรกิจการเล้ียงสุกรในพื้นท่ี

เขต 7 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 192 ตัวอย่าง โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุคูณ โดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการทุกด้านท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ยกเว้น

ขนาดของธุรกิจ / จ านวนสุกร ส าหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร 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 

 

บทน า 

 ปัจจุบันการเล้ียงสุกรนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญของ

เกษตรกรไทย มีท้ังผลิตเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ การเล้ียงสุกรในประเทศไทยมีอยู่ 

2 รูปแบบคือ การเล้ียงแบบรายย่อย หรือการเล้ียงแบบพื้นบ้าน ประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตของ

ประเทศ และการเล้ียงแบบการค้า มีสัดส่วนการเล้ียงคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตของประเทศ (วนิดา 

สืบสายพรหม และคณะ, 2556) โดยพื้นท่ีเขต 7 เป็นพื้นท่ีท่ีมีจ านวนสุกรมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวนสุกรรวม 2.858 ล้านตัว(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กรมปศุสัตว์, 2561)  

จากสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมได้และท่ีควบคุมไม่ได้ ล้วนเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เล้ียงสุกร ส่งผลกระทบต่อตัวสัตว์ท าให้เกิดความเครียดได้ การให้โภชนาการท่ีครบถ้วนท้ังโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ 

หรือพลังงานต่างๆ หรือการพึ่งวัคซีนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเข้ามามี
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บทบาท ท าให้สุกรแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคมากขึ้น เมื่อสุกรแข็งแรงการใช้ยาเคมีหรือยาปฏิชีวนะก็น้อยลง 

เนื้อสุกรก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ในปัจจุบันทั่วโลกท้ังในส่วนของผู้บริโภคและผู้ผลิต มีความใส่ใจในการลดใช้

ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ให้น้อยท่ีสุด หัวใจของการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ คือ ป้องกันโรคใหม่เข้าฟาร์มและ

ควบคุมเช้ือโรคในฟาร์ม(เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2561) 

 กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นปัญหาการด้ือยาปฏิชีวนะซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ และก าลังอยู่ในความสนใจใน

ระดับนานาชาติ จึงมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 มี

เป้าหมายลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะส าหรับสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากการป้องกันและ

ควบคุมโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ เป็นส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถเพิ่ม

ผลผลิตในสุกรแต่ละหน่วยการผลิตได้มากกว่า (วราภรณ์ ไชยขันธ์, 2561) ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา

สัตว์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสัตว์ที่จดทะเบียนกับสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ (AHPA) มีจ านวนท้ังส้ิน 79 

บริษัท เริ่มเล็งเห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงความต้องการของผู้ประกอบการเล้ียงสุกร และข้อบังคับทางกฎหมาย 

การแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์จึงมีการแข่งขันกันสูง จากข้อมูลตลาดธุรกิจ

เวชภัณฑ์สัตว์ปี 2560 มูลค่าของเวชภัณฑ์ส าหรับสุกรพันธุ์และสุกรขุนมีมูลค่าสูงถึง 8,600 ล้านบาท (สมาคมธุรกิจ

เวชภัณฑ์สัตว์, 2560)  

ดังนั้นเมื่อกระแสการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงและมีการออกกฎระเบียบจากทางภาครัฐ จึงท าให้ผู้ประกอบการ

เล้ียงสุกรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น หากผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารส าหรับสุกรจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด จึงจ าเป็นต้องเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีสามารถควบคุมได้ สามารถตอบสนองความต้องการและ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของลูกค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา ลักษณะของผู้ประกอบการ ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการ

เล้ียงสุกรรายอิสระโดยมุ่งท่ีจะศึกษาธุรกิจการเล้ียงสุกรในพื้นท่ีเขต 7 เนื่องจากมีจ านวนสุกรมากท่ีสุดในประเทศ

ไทย เพื่อค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า อีกท้ังท าให้ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกรสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของ

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร

ของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการ

เล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะของผู้ประกอบการ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของ

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของ

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

3. ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียง

สุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 

 ส่วนประสมทางการตลาด เป็นกลุ่มเครื่องมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทาง

การตลาด เป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุมได้ เครื่องมือทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด (Philip Kotler, 2006) รายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดมีดังนี้ (ศิวฤทธิ์ 

พงศกรรังศิลป์, 2555) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ สินค้าและบริการท่ีธุรกิจผลิตและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลูกค้าต้องช าระให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการ การ

ก าหนดราคามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในระดับท่ีธุรกิจยังคงมีก าไร และลูกค้าสามารถ

ซื้อได้ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้า

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการน าสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้าในเวลาท่ี

ลูกค้าต้องการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการก าหนดแนวทางการส่ือสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคา และข้อมูลอื่นๆ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการ

ผสมผสานส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาด

ทางตรง และการใช้พนักงานขาย  

สรุปว่า การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็นตัวแปรส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ประกอบการเล้ียงสุกร องค์กร

สามารถควบคุมและต้องใช้ร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด การท่ีองค์กรวางแผนอย่างเหมาะสม จะ

สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารส าหรับสุกรได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยา 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา หมายถึง ปัจจัยภายในท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจได้รับอิทธิพลมาจากด้านจิตวิทยา 

ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลท่ีมีอยู่ เพื่อประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น (Philip Kotler, 2003) 

1. การจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุ

จุดประสงค์บางอย่าง (นาวิน เกตุรวม, 2559)  

2. การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายส่ิงต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบอวัยวะรับสัมผัสท้ัง 5 ประกอบด้วย หู 

ตา จมูก ปาก (ล้ิน) และกายสัมผัส คนเราจะเกิดความรู้สึก หากมีการตีความหรือแปลความหมายจากสมอง โดย

อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีต หรือความจ า ก็จะเกิดเป็นการรับรู้เกิดข้ึน และเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองส่ิง

เร้าท่ีมากระตุ้นนั้นๆ (อภิญาณี พญาพิชัย, 2553) 
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3. การเรียนรู้ หมายถึง การบอกรับข่าวสารโดยทางตรงหรือทางอ้อมท้ังแบบรู้ตัวและไม่ รู้ตัว เกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม และความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล (ปริญ ลักษิตานนท์, 

2544) 

4. ความเช่ือและทัศนคติ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อม จนก่อให้เกิด

ความคิดหรือแนวความคิด การรับรู้ ความรู้สึก ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และมักจะเปล่ียนแปลงได้ยาก หากมีความเช่ือต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้านั้นๆ แล้ว 

(มิ่งขวัญ ศรีทอง, 2558) 

สรุปว่า การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทัศนคติ ท าให้สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกร รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและการวางแผนการตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารได้ด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นการด าเนินการทางจิตวิทยามีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเป็นตามล าดับขั้น โดยมักจะผ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา 

การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคอาจไม่ได้ผ่าน

ท้ัง 5 ขั้นตอนตามล าดับก็ได้ โดยอาจมีการข้ามหรือย้อนกลับในบางขั้นตอนได้ (Philip. Kotler & Keller Kevin 

Lane, 2016) 

ผู้บริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 

2547) 

1. การตระหนักถึงปัญหา ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการท่ีได้รับการ

กระตุ้นจากส่ิงกระตุ้นภายในและภายนอก  

2. การค้นหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการ รับรู้ปัญหาว่าต้องการอะไร ขั้นต่อไป 

ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นว่าจะซื้อท่ีไหน อย่างไร  



7 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

3. การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะน าข้อมูลท่ีได้รับมาประเมินผลทางเลือกว่าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ใดจากคุณสมบัติของผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์ 

4. การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นต่างๆ 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการท่ีซื้อไปแล้ว จะเกิดผลสองทาง คือ พึงพอใจ

และไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าและภาพลักษณ์ของสินค้า 

 สรุปว่า การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การตระหนักถึง

ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละ

คนจะมีพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกต่างกัน จึงควรอาศัยข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสามารถส่งมอบสินค้าและ

บริการให้ตรงตามท่ีผู้บริโภคต้องการ 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย เพื่อมุ่งค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ จ านวนผู้ประกอบการเล้ียงสุกร จ าแนกตามจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต 7 ได้แก่ 

จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวนท้ังส้ิน 370 ฟาร์ม 

ขนาดตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระท่ีอยู่ในพื้นท่ีท าการวิจัย ก าหนดขนาดโดย

ใช้สูตร Taro Yamane กรณีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552)ค านวณได้จากสูตรดังนี้ 

   n =    N 

     1 + Ne2 

 ผู้วิจัยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ความคาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง (e) เท่ากับ 

0.05 ขนาดของจ านวนผู้ประกอบการเล้ียงสุกรในพื้นท่ีเขต 7 (N) เท่ากับ 370 จากการค านวณ ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยท าการศึกษาท้ังส้ิน 192 ตัวอย่าง 
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การสุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) แบ่งตามสัดส่วนของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรในแต่ละจังหวัด

ของพื้นท่ีเขต 7  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

พัฒนามาจากงานวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ลักษณะของผู้ประกอบการ ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ส่วนท่ี 3 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร ในส่วนของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ใช้มาตรวัดแบบ Likert Type Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ 

การแปลผลระดับความส าคัญของค่าเฉล่ีย 5 ระดับ ดังนี้ 4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด, 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

ท่ีเกี่ยวข้อง น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่าน

การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเขต 7 

จ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งค่าท่ีได้ไม่ควรต่ ากว่า 0.70 โดยใช้วิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับอยู่ท่ี 0.884 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเป็นผู้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการติดต่อไปตามท่ี

อยู่และเบอร์โทรศัพท์ท่ีผู้ประกอบการเล้ียงสุกรได้ลงทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ แล้วด าเนินการส่งแบบสอบถาม

ผ่านทางจดหมายและทางออนไลน์ (Google Documents) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 192 ตัวอย่าง หลังจากกลุ่ม

ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ การแจก

แจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ

ทดสอบเอฟ (F-test) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยเลือกใช้เทคนิค stepwise ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะของผู้ประกอบการพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ี เขต 7 

ของประเทศไทย จ านวน 192 ราย ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบฟาร์ม ขนาดกลางรองรับสุกร 500-4,999 ตัว 

มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ 15 – 30 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือเจ้าของกิจการ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของ

ประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญ

ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรมากท่ีสุด (x̅ = 3.79) ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์คงท่ีสม่ าเสมอ รองลงมาคือ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ = 3.75) มีความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ด้านราคา (x̅ = 3.74) มีความเหมาะสมกับ

คุณภาพท่ีได้รับ และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.65) มีบริการทางวิชาการ ให้ข้อมูลและค าปรึกษา 

ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาพบว่า ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทยส่วน

ใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านการจูงใจมากท่ีสุด (x̅ = 

3.72) ในการเลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ รองลงมาคือ ด้านความเช่ือและทัศนคติ 

(x̅ = 3.69) ในการพิจารณาเลือกซื้อจากคุณภาพและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา ด้านการเรียนรู้ (x̅ = 3.68) ใน

การสามารถจ าแนก ระบุ อธิบาย คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละผู้จัดจ าหน่าย และด้านการรับรู้ ( x̅ = 

3.61) ในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ี

เขต 7 ของประเทศไทยพบว่า ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรมากท่ีสุด (x̅ 

= 3.77) รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก (x̅ = 3.73) ด้านการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกร (x̅ = 3.71) ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร ( x̅ = 3.71) และด้านการ

ตระหนักถึงปัญหา (x̅ = 3.68) ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะของผู้ประกอบการ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Sig. = 0.080) ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ (Sig. = 0.238) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อ (Sig. = 0.546) ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของ

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดธุรกิจ / จ านวนสุกร (Sig. 

= 0.025) ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระ

ในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นต้องทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least 

Significant Difference) พบว่า ธุรกิจขนาดเล็กรองรับสุกร 50 – 499 ตัว กับ ธุรกิจขนาดกลางรองรับสุกร 500 – 

4,999 ตัว มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า 

Durbin-Watson เท่ากับ 1.608 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกัน ค่า

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.398 แสดงว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดสามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรได้ร้อยละ 39.8 

ช้ีให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอีกประมาณร้อยละ 60.2 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกร การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α = 0.05) แสดงว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทยอย่างมี

นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย (B= 0.700, Sig.  = 0.000) เรียง

ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ดัง

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 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   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 x̂  =  1.107 + 0.700X1
  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของ

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Durbin-

Watson เท่ากับ 1.559 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกัน ค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.523 แสดงว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาสามารถอธิบายความผัน

แปรของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรได้ร้อยละ 52.3 ช้ีให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอีกประมาณ

ร้อยละ 47.7 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ 

F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α = 0.05) 

แสดงว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกร

รายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัว

แปรการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของ

ประเทศไทย (B = 0.734, Sig.  = 0.000) เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านความเช่ือและทัศนคติ 

ด้านการเรียนรู้ และด้านการรับรู้ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของ

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.024 5.482 0.000 

ด้านจิตวิทยา(X2) 0.734 14.511 0.000* 



12 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

F-value =   210.579,  Adjusted R2   = 0.523,  Sig.  = 0.000*,  Durbin-Watson = 1.559 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 x̂  =  1.024 + 0.734X2
  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านลักษณะการประกอบธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ บุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการ

เล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจส าคัญ

กว่า เช่นเพื่อการป้องกันโรค จึงท าให้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรโดยตรง ส่วน

ขนาดธุรกิจ / จ านวนสุกร ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการ

เล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารส าหรับสุกรไม่มีความคงท่ีและตายตัว มีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจ และขึ้นอยู่กับ

จ านวนสุกรในฟาร์มด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ แซ่เฮ้ง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ในการเล้ียงสุกรพันธุ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรใน

จังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน  แต่ด้านจ านวนสุกรพันธุ์ในฟาร์มของเกษตรกรและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกร

รายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของประเทศไทย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัยท่ี

สามารถปรับเปล่ียนและออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเล้ียงสุกร ช่วยกระตุ้นให้เกิดการ

ยอมรับและความต้องการ เป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของฟิลิป คอต

เลอร์ (Philip Kotler, 2006) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุมได้ทางการตลาดและสนอง
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ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล ายอง บัวผัน (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกร 

 3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเช่ือและทัศนคติ ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระในพื้นท่ีเขต 7 ของ

ประเทศไทย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจภายในของแต่ละบุคคล 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของฟิลิป คอตเลอร์ 

(Philip Kotler, 2003) ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นปัจจัยภายในท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ

ของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับข้อมูลท่ีมีอยู่ เพื่อประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจ

วรรณ สระทองยอด (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงกุ้ง ในจังหวัด

นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ ส่งผล

ทางบวกต่อการซื้อลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษาวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสัตว์ของธุรกิจการเล้ียงสุกร 

ท้ังท่ีเป็นผู้ประกอบการรายปัจจุบัน หรือรายใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจ ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการรับประกันและใส่ใจวิธีการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ในสถานท่ีและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอยู่เสมอและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ซื้อ  

ด้านราคา ควรมีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายให้สอดคล้องกับราคาอ้างอิงในตลาด ใช้กลยุทธ์แนว

ระดับราคาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามระดับความต้องการได้ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการต้ังศูนย์กระจายสินค้า น าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการจัดเก็บสินค้า มี

ระบบการส่ังซื้อออนไลน์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ าหน่าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ท าให้ทราบถึงข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าได้ 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการส่ือสาร ให้ข้อมูล ชักจูงและตอกย้ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท้ังการส่ง

พนักงานขายหรือผู้เช่ียวชาญในด้านวิชาการไปให้ความรู้และให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ตามฟาร์มให้แก่

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกร มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลใหม่ๆ และมีการโฆษณาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จัก 

2. ปัจจัยจิตวิทยา 

ด้านการจูงใจ การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน มีการให้สิทธิส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด มีการขายแบบ

สะสมปริมาณการซื้อ เพื่อจูงใจให้ซื้อมากข้ึน 

ด้านการรับรู้ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีจัด

จ าหน่ายหลายๆ ช่องทาง เช่น วารสาร เว็บไซต์ของบริษัท ส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเล้ียง

สุกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว 

ด้านการเรียนรู้ มีการวางแผนและร่วมมือกับฟาร์มสุกรในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จาก

การใช้ได้อย่างชัดเจน เกิดความน่าเช่ือถือและความรู้สึกท่ีแตกต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

ความเช่ือและทัศนคติ ควรใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ เช่น การ

ให้บริการหลังการขาย การรับประกัน การให้ค าปรึกษา เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ

สุกรได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านส่วน

ประสมทางการตลาด และด้านจิตวิทยา ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการ

เล้ียงสุกรรายอิสระมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในพื้นท่ีเขต 7 เท่านั้น ควรมีการเพิ่มพื้นท่ีในการวิจัยในเขตอื่นๆ เพื่อให้

ทราบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านจิตวิทยาในพื้นท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสุกรของผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ และเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับสัตว์ของธุรกิจการเล้ียง

สุกรต่อไป 
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3. ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรรายอิสระ 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 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้แทนยาของบริษัท

ยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และท า

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน แต่รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกัน (2) ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความ

เจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

ค าส าคัญ: 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 

 

บทน า 

 ผู้แทนยาเป็นหนึ่งในอาชีพท่ีได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าตอบแทนสูง อีกท้ังแนวโน้มของ

ธุรกิจยายังคงเติบโตขึ้นและเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูง สะท้อนได้จากบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทหันมา

ด าเนินธุรกิจยามากขึ้น อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส จ ากัด โดยผู้แทน

ยาเป็นงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องให้ความเช่ือมั่นแก่แพทย์ เภสัชกร และบุคคลากรทางการ

แพทย์ โดยมีหน้าท่ีให้ข้อมูลยาแก่แพทย์เพื่อให้แพทย์ส่ังจ่ายยาให้แก่คนไข้ ให้ข้อมูลทางการแพทย์ใหม่ นวัตกรรม

ทางการแพทย์ งานวิจัยทางการแพทย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการรักษา
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คนไข้ต่อไป เป็นคนกลางประสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า อันได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และบุคลากร

ทางการแพทย์ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดี ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเสมือนตัวแทนขององค์กรในการไป

ติดต่อธุรกิจ นับว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าขององค์กร และเป็นบุคลากรท่ีองค์กรต้องรักษาไว้เป็นอย่างดี 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีผู้บริหารควรให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทาง

ธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรท่ีประสบความส าเร็จมักได้รับการสนับสนุนมาจากทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น

นอกเหนือจากกระบวนการคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติมาเข้าท างานแล้ว ฝ่ายบริหารจึงต้องพัฒนาพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมกับรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การท าให้เกิดความภักดี

ต่อองค์กร เป็นต้น (รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยอันดับแรกท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน องค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมในการท างานดี เช่น บรรยากาศในห้องท างาน 

ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน การวางต าแหน่งอุปกรณ์ส านักงานอย่างเหมาะสม เป็นต้น จะช่วย

ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์จนสร้างผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นได้ ปัจจัยดังกล่าวจะ

สามารถช่วยรักษาพนักงานและดึงดูดความสนใจของบุคคลท่ีมีความสามารถให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ได้ ดังนั้นนอกจากพัฒนาศักยภาพของพนักงานแล้วจึงควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กรด้วย 

ความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อันได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านนโยบายและการเมือง รวมท้ังการแข่งขันทางธุรกิจท่ีนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ องค์กร

จ าเป็นต้องเห็นความส าคัญท่ีจะพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในด้านอาชีพของพนักงานและขององค์กรเอง 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเจริญเติบโตในธุรกิจได้ 

องค์กรท่ีมีแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน 

พนักงานจะมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเอาใจใส่ เกิดแรงจูงใจท่ีจะท างานมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการตอบสนองต่อ

ความจ าเป็นพื้นฐานตามทฤษฎีแรงจูงใจ อีกท้ังส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในองค์กรดีขึ้น 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) แสดงให้เห็นถึงความ

เจริญเติบโตในต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร การพัฒนาพนักงานจึงควรท าควบคู่ไปกับการวางแผน

ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นส่วนท่ีส่งเสริมให้พนักงานเกิดความภักดี และการใช้ความรู้ความสามารถท่ีตนมีท างาน

อย่างเต็มท่ี 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้าม

ชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา 

บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้การเกิดความ

เจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของผู้แทนยา และพัฒนา

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ของผู้แทนยาบริษัท

ยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทน

ยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้าม

ชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้าม

ชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยา

ข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
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 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาด

ของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน์, 2550) ประกอบด้วย 

 1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 

เพศหญิงมีแนวโน้มความต้องการท่ีจะรับ-ส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้เพศหญิงและชายยังมีความ

แตกต่างกันมาในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ  

 2. อายุ (Age) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีกระบวนทัศน์ทางความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมการ

ตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ของแต่ละคนแตกต่างกัน เนื่องมาจากประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน  

 3. สถานภาพ (Marital Status) และรายได้ (Income) มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร 

เนื่องจากแต่ละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน  

 4. ระดับการศึกษา (Education) เป็นส่ิงสนับสนุนท่ีท าให้เกิดความแตกต่างของความคิด ค่านิยม ทัศนคติ

และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  

 จากแนวคิดปัจจัยตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ด้าน 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีสามารถใช้จ าแนก

ประเภทของกลุ่มประชากรตามวัตถุประสงค์ได้ ผู้วิจัยจึงน าไปก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมหรือเพิ่มพูนให้

บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความสามารถ และเกิดทักษะในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย (นวลละออง อุทามนตรี และรชยา อินทนนท์, 2558) 

รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร KSAC Model (ณัฐพล บัวเปล่ียนสี, 2561) มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 K = Knowledge หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการพัฒนาให้บุคลากรมี ความรู้  

ขั้นตอนท่ี 2 S = Skill หมายถึง การพัฒนา บุคลากรโดยเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะงาน บุคลากรควร

ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
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ขั้นตอนท่ี 3 A = Attributes หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านคุณลักษณะ มีการส่งเสริมให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และมีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรมีการ

น าทักษะ ความรู้ความสามารถของแต่ละคนในทีมมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน มี

ความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรและสามารถประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุ

เป้าหมายหรือไม่ และเป็นผู้คิดค้นวิธีการใหม่ เพื่อน ามาพัฒนากระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 4 C = Competency หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นในด้านการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึง

ประสงค์ ได้แก่ สมรรถนะด้านภาษาซึ่งบุคลากรควรมีความพร้อมด้านภาษาและการส่ือสาร  

จากแนวคิดการพัฒนาบุคลากร ท าให้ทราบถึงรูปแบบในการพัฒนาบุคลาการในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้บริหาร

จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละบุคคล ในช่วงเวลา หรือสภาพบริบทท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึง

สนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรและน ามาประกอบเพื่อเป็นข้อมูลในการอภิปรายผล 

แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในส่งผลต่อแรงกระตุ้นให้พนักงานอยากมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ   

 Forehand และ Gilmer (1964, อ้างถึงใน ณธัชพงศ์ พิสิษนุพงศ์, 2561) ได้แบ่งลักษณะของสภาพ 

แวดล้อมในการท างาน ท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน ประกอบด้วย  

  1.1 ความปลอดภัย คือ ความมั่นคงในการท างานเกิดจากการท่ีได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับ 

บัญชา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยท่ีจะได้ท างานในองค์กร 

  1.2 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน คือ การได้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น องค์กรสนับสนุนให้

พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาจากการเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม พร้อมกับการเล่ือน

ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม การให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการยอมรับและยกย่องชมเชยซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อและมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น 

  1.3 องค์กรและการจัดการ คือ ลักษณะการจัดโครงสร้างขององค์กร การวางนโยบาย แนวทางวิธี

ปฏิบัติภายในองค์กร ช่ือเสียงและการด าเนินงานขององค์กร 

  1.4 ค่าจ้าง คือ เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนการท างาน โดยพิจารณาในเรื่องของจ านวนค่าจ้างท่ี

เหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างท่ียุติธรรมเสมอภาค 
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  1.5 คุณลักษณะเฉพาะของงาน คือ เรื่องของงานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีท าให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความ

ภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักด์ิศรีและได้รับการยอมรับนับถือเป็นงานบริการสาธารณะ เป็นงานท่ีตรงตามความ  

สามารถและช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มเป็นงานท้าทายและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

  1.6 การนิเทศงาน คือ การได้รับความเอาใจใส่ได้รับการตรวจแนะน างานอย่างใกล้ชิด พร้อมกับ

การได้รับทราบการท างานท่ีถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยการนิเทศงานมีความส าคัญท่ีจะท าให้

ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานท่ีท าได้และการนิเทศงานไม่ดีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เขา

ตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงานได้ 

  1.7 คุณลักษณะทางสังคมของงาน คือ การได้ท างานอยู่ในกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ได้รับการ

ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างานรวมท้ังรู้จักหน้าท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างความสามัคคี

ในท่ีท างาน 

  1.8 การติดต่อส่ือสาร คือ การให้ข่าวสารในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของ

องค์กร ส าหรับข่าวสารท่ีเกี่ยวกับแผนงานท่ีองค์กรก าลังเผชิญอยู่และก าลังจะท าในอนาคต แต่ในขณะท่ีการรับรู้

เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชาเช่ือมโยงกับการรับรู้ด้านนโยบายการท างานและข่าวสารอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวกับการท างานของบุคคลในแต่ละฝ่าย 

  1.9 สภาพการท างาน คือ การแสดงออกถึงระเบียบ ท่ีสร้างความปลอดภัยต้ังแต่เครื่องจักรท่ีถูก

จัดไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งาน รวมถึงคุณภาพของอากาศถ่ายเทดี ไม่เสียงรบกวน โดยจะต้องมีแสงสว่างท่ี

เพียงพอ นอกจากนี้ในบางองค์กรจะมีสถานท่ีให้ออกก าลังกายและมีโรงอาหารใกล้ท่ีท างาน ศูนย์อนามัย และ

สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

  1.10 สวัสดิการท่ีเป็นผลประโยชน์ คือ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือไปจาก

ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เช่น เบ้ียบ าเหน็จบ านาญ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี การลาพักผ่อน ค่ารักษาพยาบาล การ

จัดประกันภัยประกันสุขภาพ เป็นต้น  

 จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะเนื้อหาของงาน 

ผลตอบแทน โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน เนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีมีส่งผลต่อการตัดสินใจ
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ให้มีความอยากเจริญก้าวหน้าในองค์กรท่ีท างานอยู่ หรือลาออกไปเจริญเติบโตทางอาชีพท่ีองค์กรอื่น ผู้วิจัยจึง

น าไปก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 

 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมภายนอก หรือสภาพแวดล้อมระดับมหภาค เป็นปัจจัยภายนอกต่างๆ ท่ีไม่สามารถควบคุม

ได้ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสามารถสร้างโอกาสหรือก่อให้เกิดอุปสรรค (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2558) เป็น

ปัจจัยท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจ หรือเรียกว่า PEST Analysis ประกอบไป

ด้วย 

  2.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง (Political) เป็นการอธิบายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเมือง 

การตรากฎหมายของรัฐบาล ตลอดจนการก าหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลและองค์กรธุรกิจ  

  2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics) เป็นการรายงานแนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจมีผล 

กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 

  2.3 ปัจจัยด้านสังคม (Social) เป็นแรงกดดันท่ัวไปในสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและ

พฤติกรรมการซื้อของบุคคล  

  2.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการ

พัฒนาและเปล่ียนแปลงของโลกในด้านต่างๆ เนื่องจากเทคโนโลยีถูกปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนมาจ านวนมาก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เป็นส าคัญ 

 จากการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการพัฒนา จะเห็นได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลการความคิด 

การตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคล ผู้วิจัยจึงน าเป็นใช้เป็นตัวแปรอิสระเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

แวดล้อมภายนอกองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสายอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ 

เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ 

ประณต นันทิยกุล (2535, อ้างถึงใน ธารินี ทองล่ิม, 2558) ได้กล่าวถึงเกณฑ์หรือมาตราวัดความก้าวหน้า

ในอาชีพของพนักงานในองค์การไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
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  1. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการเล่ือนขึ้นของงานเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นพร้อมกับ

ความรับผิดชอบท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะท่ีความก้าวหน้าในต าแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทียบกับต าแหน่งท่ีได้

ด ารงอยู่กับระยะเวลา โดยการเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรท่ีเป็นเพื่อนร่วมงาน 

  2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน เป็นการท่ีได้รับเงินเดือนในอัตราสูงขึ้น ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก

ได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบ่อยครั้งจะได้ปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อได้เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ความก้าวหน้าในเงินเดือนและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีมีส่วนสัมพันธ์กัน และมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีย่อมมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินเดือนสูงหรือมีความก้าวหน้าในเงินเดือน

จะมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีด้วย 

  3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทักษะและ

ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจ ให้เกิดทัศนคติท่ีดี ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่น จะท าให้งานท่ีปฏิบัติเหล่านี้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ (Survey Research) เก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้แทนยาของบริษัทยาข้ามชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้แทนยาท่ีท างานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขต

บางกอกน้อย เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตสายไหม เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมี

ศักยภาพสูง ประกอบไปด้วยผู้แทนยาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างานเป็นเวลานาน โดย

เลือกเฉพาะผู้แทนท่ีดูแลโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงขึ้นไป 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้แทนยาท่ีรับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี โดยอาศัยสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ 

W.G.Cochran ก าหนดค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2549) จ านวนท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

พัฒนามาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ส่วนท่ี 3 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร ส่วนท่ี 4 การพัฒนา
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ความก้าวหน้าในอาชีพ ในการวัดผลของการตอบแบบสอบถามของตอนท่ี 2 ตอนท่ี3 และตอนท่ี 4 ผู้วิจัยได้ก าหนด

แบบสอบถามให้เป็นลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ Likert scale 

เกณฑ์การแปรผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550) ได้แก่ 0.80 ขึ้น

ไป มีความสัมพันธ์ในระดับสูงท่ีสุด, 0.60 – 0.79 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง, 0.40 – 0.59 มีความสัมพันธ์ในระดับ

ปานกลาง, 0.20 – 0.39 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า, 0.20 ลงมา มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าสุด 

 การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง ร่างแบบสอบถามและน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยพิจารณา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ตรวจสอบไปเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีได้ควรมีค่าความเช่ือมันต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับอยู่ท่ี 0.949 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเป็นผู้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

400 ตัวอย่าง หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ การแจก

แจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า 

สถิติ t-test ค่าสถิติ anova และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product-moment 

correlation coefficient) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

31 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรพบว่า ผู้แทนยาท่ีท างานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพ- 

มหานครส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความ  
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สามารถ ด้านลักษณะเนื้อหาของงาน ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

และด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ตามล าดับ  

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรพบว่า ผู้แทนยาท่ีท างานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพ- 

มหานครส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้าน

เศรษฐกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านนโยบายและการเมือง ตามล าดับ  

ส่วนท่ี 4 การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพพบว่า ผู้แทนยาท่ีท างานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพ- 

มหานครส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้

ความส าคัญด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี 

และด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา 

บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพ - 

มหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา 

บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 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 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 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 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความ

เจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสวัตต์ิ สุติญญามณี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ : กรณีศึกษา สายการบินสัญชาติไทย

แห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี มิลินทปัญญา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

2. ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ด้านลักษณะเนื้อหาของงาน ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสในการ

เจริญก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองล่ิม (2558) ได้ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหิทยาลัยสายสนับสนุน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค

ตะวันออก 

3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบายและ

การเมือง มีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองล่ิม (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการพัฒนาความก้าวหน้าใน

อาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
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สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ

พนักงานมหิทยาลัยสายสนับสนุน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษาวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการ

พัฒนาแก่ผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทยา ท้ังบริษัทยาข้ามชาติ และบริษัทยาในประเทศ 

รวมถึงบริษัทอื่นท่ีสนใจ ดังนี้ 

1. ปัจจัยแวดล้อมภายใน รายละเอียดดังนี้ 

ด้านลักษณะเนื้อหาของงาน ควรให้ผู้แทนยามีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและ

เรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานได้ตรงตามลักษณะการท างานของตนเองและเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารเปิด

โอกาสให้ผู้แทนยาเสนอความคิดเห็นและวางแผนการท างาน เนื่องจากผู้แทนยาเป็นผู้ท่ีมีข้อมูลในเขตท่ีรับผิดชอบ

มากท่ีสุด โดยผู้บริหารท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษามากขึ้น พร้อมกับสร้างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับงาน โดยให้ผู้แทนเห็นถึง

คุณค่าในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ท างานได้อย่างเต็มท่ีด้วย 

ด้านผลตอบแทน เป็นปัจจัยส าคัญในการจูงใจหลายด้าน ได้แก่ ความจงรักภักดี ความพัฒนาความ  

สามารถให้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นท่ีมาของการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้ ผู้บริหารควรให้

ความส าคัญท้ังเรื่องจ านวนเงินเดือน เบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม ควรท าการส ารวจเรื่องผล 

ตอบแทนในธุรกิจยาท่ีให้แก่ผู้แทนยา โดยเฉพาะบริษัทคู่แข่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับผลตอบแทนของ

บริษัทให้เป็นท่ีพึงพอใจของพนักงาน อีกท้ังยังสามารถน าผลการส ารวจนั้นมาวิเคราะห์ต่อในแง่ของแนวทางการ

บริหารและการตลาดของบริษัทนั้นๆได้อีกด้วย 

ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ควรมีนโยบาย

วางแผนสร้างโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานรับทราบ พร้อมท้ังจัด

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ตลาด 

หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจูงใจคน หลักสูตรการขายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการน าเสนอ

อย่างมืออาชีพ หลักสูตรการบริหารมนุษย์ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถพิจารณาฝึกอบรมพนักงานได้ท้ังแบบ ฝึก  
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อบรมภายนอก และฝึกอบรมภายใน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถแต่ละบุคคล เพิ่มแรง  

ผลักดันและจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าสายงานของผู้แทนยา 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายใน

องค์กร จะท าให้มีความสุขในการท างาน หลายองค์กรเลือกน ากิจกรรมละลายพฤติกรรมมาใช้ เนื่องจากเป็น

กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้พนักงานได้ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จัก พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้กันมากขึ้น 

ซึ่งสามารถจัดท าได้ท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยก าหนดปีละ 1-2 ครั้ง ส าหรับฝ่ายขายเองผู้วิจัยขอ

เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือทีมขาย จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเพิ่มเติม เช่น จัดทีม Building นอกสถานท่ี หรือจัด

ให้หัวหน้างานและผู้แทนยามีโอกาสพูดคุยกันได้ท้ังเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ การรู้จักกันนอกเหนือจากมุมมองท างาน 

จะสามารถส่งเสริมให้หัวหน้างานและผู้แทนยามีความผูกพัน ท างานการเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น 

ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ผู้แทนยาเป็นอาชีพท่ีออกไปพบลูกค้านอกสถานท่ีท างาน ได้แก่ 

โรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีบริษัทไม่สามารถก าหนดได้ ดังนั้นด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างานในท่ีนี้ 

ผู้วิจัยให้ความส าคัญในเรื่อง อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและระบบการท างานต่างๆท่ีสนับสนุนการท างานของ

ผู้แทนยาให้มีความราบรื่น ได้แก่ ข้อมูลยาท่ีทันสมัยเพื่อน าเสนอแพทย์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการน าเสนอข้อมูล

ยา เช่น iPad แฟ้มข้อมูลเอกสาร เป็นต้น พนักงานประสานงานท่ีสนับสนุนการท างานของผู้แทนยา เช่น พนักงาน

จัดเตรียมงานเอกสาร พนักงานไอทีส่งยอดขายและระบบรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาด 

เป็นต้น การประสานงานกัน และระบบสนับสนุนการท างานท่ีดี จะช่วยให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ลูกค้าเกิด

ความประทับใจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรในระยะยาวได้ 

 2. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก อันประกอบด้วย นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ผู้แทนยาให้ความส าคัญในด้านนี้และมีผลต่อการตัดสินใจก้าวหน้าในงาน หรือออกจากงานเพื่อหาแนวทางอื่นให้

ชีวิตมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ผู้บริหารจึงควรแถลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แสดงให้เห็นถึงโอกาสและ

ช่องทางในการท างานให้แก่ผู้แทนยาอย่างชัดเจน ท าให้ผู้แทนยามีความมั่นใจท่ีจะท างานอยู่ในองค์กรต่อไป พร้อม

ท้ังรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนยาเพื่อประกอบการวางแผนหรือนโยบาย จะท าให้ผู้แทนยาเกิดความรู้สึกภูมิใจ

และเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์กร เกิดความผูกพัน จงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้รับทราบถึงความต้องการ ทัศนคติของ

ผู้แทนยามากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์ผู้แทนยา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาระดับความต้องการต่อความ
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เจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา เนื่องจากผู้แทนยาในปัจจุบันเป็นเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น จะท าให้ผู้วิจัยได้มุมมอง

ความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ได้ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทราบถึง

ปัจจัยท่ีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาในพื้นท่ีหรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบและเห็นถึงความแตกต่างทางด้านพื้นท่ี เนื่อง 

จากประเทศไทยได้ขยายฐานเศรษฐกิจไปหลายจังหวัดมากขึ้น ประชากรเริ่มย้ายท่ีอยู่อาศัยออกไปปริมณฑลและ

ต่างจังหวัด โดยข้อมูลจากเว็บไซด์ https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดของประเทศไทย (ข้อมูลวันท่ี 19 

เมษายน 2562) อ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แสดงข้อมูลรายช่ือจังหวัดในประเทศท่ีมี

จ านวนประชากรสูงรองจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ชลบุรี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ท าให้บริษัทยาสนใจท าการตลาดและวางกลยุทธ์เพิ่มยอดขายในพื้นท่ีดังกล่าวมากขึ้น การ

พัฒนาศักยภาพผู้แทนยาก็เป็นปัจจัยส าคัญของกลยุทธ์เพิ่มยอดของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทควรค านึงถึง

วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี ของประชากรแต่ละพื้นท่ีเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับและประยุกต์ใช้ในการวางแผน

ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 
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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. 
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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.  

 

BIBLIOGRAPHY AND REFERENCES 

Bem, S.  L.  ( 1993)  The Lenses of Gender:  Transforming the Debate on Sexual Inequality, New 

Haven: CT, Yale University Press. 

Brunner, C. C. (1999) (Ed.) Sacred Dreams: Women and the Superintendency. Albany, N.Y, State 

University of New York Press.  



39 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

Connell, R. (2006) Understanding Men: Gender Sociology and the New International Research on 

Masculinities.  IN SKELTON, C. , FRANCIS, B.  & SMULYAN, L.  (Eds. )  The SAGE Handbook of 

Gender and Education. Thousand Oaks, CA, Sage Publications. Pp.18-30. 

Eagly, A. H. & Carli, L. L. (2004) Women and Men as Leader. IN ANTONAKIS, J., CIANCIOLO, A. T. & 

STERNBERG, R. J. (Eds.) The Nature of Leadership. Thousand Oaks, CA, Sage Publications. 

pp. 279-301. 

Fortune ( 2017)  These Are the Women CEOs Leading Fortune 500 Companies  

http://fortune.com/2017/06/07/fortune-500-women-ceos/[ 29 March 2019] 

Helgesen, S. (1990) The Female Advantage: Women's Ways of Leadership, New York, Doubleday 

Currency. 

ILO ( 2018)  Women do 4 times more unpaid care work than men in Asia and the Pacific  

  https: / /www. ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_633284/ lang- -en/ index.htm [29  

  March 2019] 

Klusner, W. J. (1998) Thai Culture in Transition, Bangkok, The Siam Society. 

Komin, S. (1979) Value Concept of Thai Women, Proceedings of the Peace Corps Conference on 

Women and Development. Chiengmai, Pituk Karnpim. 

Komin, S. (1990) Culture and Work-related Values in Thai Organizations. International Journal of 

Psychology, 25, 681-704. 

Krabuansaeng, S. (1977) The History of Sukhothai (in Thai), Phitsanulok Srinakharinwirot University. 

McKinsey ( 2018)  Women in the Workplace 2018 https: / / www. mckinsey. com/ featured- 

  insights/gender-equality/women-in-the-workplace-2018 [29 March 2019] 

Mead, M.  ( 1950)  Male and Female:  A Study of the Sexes in a Changing World, London:  Victor 

Gollancz. 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_633284/lang--en/index.htm
https://www.mckinsey.com/featured-%20%09insights/gender-equality/women-in-the-workplace-2018
https://www.mckinsey.com/featured-%20%09insights/gender-equality/women-in-the-workplace-2018


40 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

NSO (2019) Populations in Thailand http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 

          [5 March 2019] 

NSO (2010) Statistic on education http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx. 

  National Statistic Office[15 March 2019] 

DEPARTMENT OF WOMEN'S AFFAIRS AND FAMILY DEVELOPMENT (2018)  Master plan  2017-2021, 

Bangkok, Office of Women's Affairs and Family Development, Ministry of Social 

Development and Human Security. 

Pongsapich, A.  (1997) Feminism Theories and Praxis:  Women’s Social Movement in Thailand.  IN 

SOMSWADI, V.  & SALLY, T.  ( Eds. )  Women, Gender Relations and Development in Thai 

Society. Chiang Mai, Women's Studies Centre. pp. 3– 51. 

Pongsapich, A.  (2006)  Women's Movements in the Globalizing World:  The Case of Thailand.  IN 

JAQUETTE, J.  S.  & SUMMERFIELD, G.  (Eds. )  Women and Gender Equity in Development 

Theory and Practice. Duke University Press. pp. 219-239. 

Pounder, J.  S.  & COLEMAN, M.  ( 2002)  Women – Better Leaders than Men? In General and 

Educational Management It Still All Depends.  The Leadership & Organization 

Development Journal, 23, 122-33. 

Rosener, J. B. (1990) Ways Women Lead. Harvard Business Review, 68, 119-125. 

Rosener, J. B. (1995) America's Competitive Secret: Utilizing Women as a Management Strategy, 

New York, Oxford University Press. 

Siengthai, S.  & Leelakulthanit, O.  (1994)  Women in Management in Thailand.  IN ADLER, N.  J.  & 

IZRAELI, D.  N.  ( Eds. )  Competitive Frontiers:  Women Managers in a Global Economy. 

Cambridge: Massachusetts, Blackwell Publishers. pp. 160-171. 

NESDB (2018) Gender and Equality in Thailand   

  http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=14 [20 March 2019] 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=14


41 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

UNWOMEN ( 2018)  Ring the Bell for Gender Equality 2018 Thailand [ online]  
  http: / /asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/events/2018/02/ ring- the-bell- for- 
  gender-equality-2018[29 March 2019] 

UNDP ( 1995)  Human Development Report on Gender Inequality, United Nations Development 

Programme. 

UNDP ( 2007)  Thailand Human Development Report 2007.  United Nations Development  

  Programme. 

UNDP (2008) Country Report 2007/2008: Thailand.United Nations Development Programme. 

UNDP (2019) Human Development Report http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019  [13 March  

  2019] 

UNDP (2018) Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update: Thailand 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/THA.pdf [13 March 2019] 

WATTANASOONTORN, P. (1980) Thai Value from Proverbs (in Thai) Bangkok, Odienstore. 

World Bank (2018) Percentage of female workforce  

  https://data.worldbank.org/indicator/sl.tlf.totl.fe.zs  [5 March 2019] 

 

 

 

 

  

http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/THA.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/sl.tlf.totl.fe.zs


42 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จ ากัด 

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 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงาน 3) เพื่อ
วิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ พนักงานของบริษัท A จ ากัด ต้ังแต่ระดับเจ้าหน้าท่ีขึ้นไป จ านวน 205 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัท A จ ากัด มีระดับการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกในระดับมาก มีระดับของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับน้อย การรับรู้สาเหตุ
การเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้าน
การเปล่ียนแปลง การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ การลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของ
พนักงานในระดับสูง 

ค าส าคัญ: การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การ พฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์เพื่อการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 
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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 

 

 

บทน า 

การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะผู้น าธุรกิจครอบครัวยุคปัจจุบันที่ได้รับช่วงกิจการต่อจากผู้น ารุ่นก่อนต้องได้เผชิญ
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กับความท้าทายท่ีเกิดขึ้น จากมุมมองธุรกิจท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งความเช่ือใจกันของผู้น าในแต่ละรุ่น ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การใหม่ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 
และการสร้างก าไรในระหว่างการสืบต่อกิจการ (กระทรวง จารุศิระ, 2560) ซึ่งการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมท้ังการค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) 

การท่ีองค์การสามารถพัฒนาไปสู่จุดยืนท่ีเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทท่ีต้องการจดทะเบียน
น าหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยต้องมีการวางแผนปฏิบัติการหรือก าหนดกลยุทธ์เพื่อช่วยให้องค์การมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เช่ือมโยงไปยังมาตรการท่ี
สามารถปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550) การปรับกลยุทธ์เป็นผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เนื่องจากท า
ให้การปฏิบัติงานของพนักงานเกิดการเปล่ียนแปลงไป สร้างความไม่พอใจและเกิดการต่อต้าน โดยมีสาเหตุมาจาก
ความกลัวในผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง การขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการรับรู้
ท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) 

การเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ ท าให้ปริมาณของงานเพิ่ม
มากขึ้น การปรับโครงสร้างองค์การท าให้พนักงานไม่เข้าใจในบทบาทใหม่ของตัวเอง อีกท้ังกฎระเบียบข้อบังคับ
และรูปแบบการบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพลดลง (มัลลิกา ต้นสอน, 2544) การเปล่ียนแปลงท่ีองค์การต้องการจะต้องละลาย
พฤติกรรมเดิม โดยช้ีน าให้พนักงานรับรู้ถึงความจ าเป็นท่ีองค์การจะต้องเปล่ียนแปลงไปจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพื่อเป็นการลดแรงดึง (Restrain Force) ท่ีเกิดจากพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงาน 
รวมถึงการกระตุ้นด้วยกลยุทธ์เพื่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเพื่อให้เกิดแรงดัน (Driving Force) พร้อมกับการคง
สภาพพฤติกรรมนั้นไว้เพื่อไม่ให้เกิดการกลับไปสู่สภาพเดิม (Lewin, 1947) 

บริษัท A จ ากัด เป็นบริษัทหนึ่งท่ีตัดสินใจจะน าหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยสภาพการของบริษัท A จ ากัด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนแรก ซึ่งส่งผลต่อการปรับกระบวนการภายใน
หลายด้าน (สันติ กีระนันทน์, 2560) ผู้บริหารมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้สามารถจัดการแรงต้านจากการเปล่ียนแปลงได้ 
โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจกับพนักงาน รวมถึงเทคนิคส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้ส าหรับการ
เปล่ียนแปลง เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผลท่ีส่งผลให้องค์การต้องมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงประโยชน์ท่ีพนักงาน
จะได้รับ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ในการเปล่ียนแปลงให้กับพนักงาน หากเกิดการ
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รับรู้แล้วจะน าไปสู่กระบวนการจัดเรียงเรื่องราว รวมถึงการตีความส่ิงท่ีรับรู้มานั้น แล้วตอบสนองออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรม (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556) 

ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการรับรู้ของพนักงานต่อสาเหตุของการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์การ ท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเปล่ียนแปลงองค์การเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ
บริษัท A จ ากัด ซึ่งท าให้การต่อต้านในการเปล่ียนแปลงลดน้อยลง รวมถึงเกิดประสิทธิภาพและความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เพื่อสร้างการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาตามเป้าหมายหลักของบริษัท ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จ ากัด เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารในการวางแผน รวมท้ังก่อให้เกิด
แนวทางในการจัดการการต่อต้านและกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท้ังปัจจัยภายในและภายนอกของพนักงาน 

2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงาน 

3. เพื่อวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียน- 
แปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การของปัจจัยภายในส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 

2. การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การของปัจจัยภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 
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3. พฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงองค์การมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียน- 
แปลงและพัฒนาองค์การ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์การมี 2 ประเภท คือ (1) 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีและคู่แข่งขัน และ (2) ปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วย การเปล่ียนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ ความสัมพันธ์ของหน่วยงานในองค์การ ความ
ล้าสมัยของหน้าท่ีท่ีสามารถทดแทนบุคลากรด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักร การปรับเปล่ียนผู้บริหารระดับสูงหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงบุคลากรบางต าแหน่งงานในองค์การ 

Lewin (1947) ได้ค้นพบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงเรียกว่าทฤษฎี
สนามแรงผลักดัน (Force Field Theory) โดยในแต่ละสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงย่อมมีแรงดันและแรงดึง 
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(Driving – Restrain Force) ซึ่งแรงดันเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ส่วนแรงดึงเป็นส่ิงท่ีคอยเหนี่ยวรั้ง 
หรือลดทอนก าลังของแรงดันลง ถ้าหากแรงดันและแรงดึงเท่ากันจะเกิดจุดสมดุลซึ่งท าให้การเปล่ียนแปลงไม่
เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการของการเปล่ียนแปลงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) 
ระยะก าลังเปล่ียนแปลง (Changing or Moving) และการรวมตัวของพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ได้สรุปไว้ว่าเมื่อมนุษย์ได้พบกับการเปล่ียน- 
แปลงไปจากปกติ การหาข้อมูลหรือการพูดคุยกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นถือเป็นเรื่องปกติท่ัวไป แต่อาจท าให้
ข้อมูลท่ีรับรู้มีความคลาดเคล่ือน ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติท่ีผิดต่อส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังอาจเกิดพฤติกรรมในการยับย้ัง
ส่ิงท่ีไม่คุ้นเคยหรือแตกต่างไปจากเดิม สัมผัสได้ถึงความรู้สึกและพละก าลังหรือความใส่ใจในการปฏิบัติงานลดลง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นปัจจัยท่ีท่ีสามารถควบคุมได้ ซึ่งผลักดันองค์การให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัจจัยเหล่านี้ และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เป็น
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบท้ังคุณประโยชน์และการเกิดโทษต่อองค์การ จากการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาของปัจจัยเหล่านั้น องค์การต้องให้ความส าคัญพร้อมกับสร้างความเข้าใจ เพื่อการวิเคราะห์สภาพ  
แวดล้อมภายนอกองค์การในการเอาตัวรอดและรักษาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป  

Waterman, Peters, and Phillips (1980) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะ 7 ประการในองค์การ 
(Mc Kinsey 7-S Model) เป็นส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากเป็นองค์- 
ประกอบปกติของทุกองค์การ โดยท้ัง 7 ปัจจัยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันท้ังหมด ซึ่งประกอบด้วย 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) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ัวไป (PEST Analysis) 
ว่าเป็นปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับองค์การในด้านการด าเนินงาน แต่จะมีผลกระทบทางอ้อมซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางการเมือง (Political) 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 3) ปัจจัยทางสังคม (Social) 
และ 4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
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รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) กล่าวว่า เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อความเคยชินในการ
ปฏิบัติงาน โดยองค์การได้มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการปฏิบัติงานท่ีเคยประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาของ
สมาชิก จะก่อให้เกิดความไม่พอใจและการต่อต้าน ซึ่งการต่อต้านจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) 
ความกลัวในผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อตนเองจากการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะด้านการเงิน ความสัมพันธ์และสถานะใน
การปฏิบัติงาน 2) การขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลงและผลท่ีจะเกิดขึ้น 3) การขาดความ
เช่ือใจในตัวผู้น าการเปล่ียนแปลงหรือผู้บริหาร 4) การขาดข้อมูลท่ีเพียงพอจึงท าให้ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น 5) 
การรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ระดับในการต่อต้านไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล 6) อุปนิสัยส่วนบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 

ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน (2550) ได้สรุปกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 
ประกอบด้วย 1) การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ขององค์การ 2) กลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและโครงสร้าง
ของ 3) การปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากร และ 4) การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การ 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจพนักงาน เพื่อศึกษาถึงการรับรู้
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จ ากัด ใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย แล้วน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มา
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานต้ังแต่ระดับเจ้าหน้าท่ีขึ้นไปของบริษัท A จ ากัด ท้ัง 12 สาขา 
คือ สาขานครปฐม(ส านักงานใหญ่) สาขาราชบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาสุพรรณบุรี สาขานครราชสีมา สาขาชลบุรี 
สาขาขอนแก่น สาขาพิษณุโลก สาขาสระบุรี สาขาอุบลราชธานี สาขานครสวรรค์ และสาขาสุราษฎร์ธานี ประชากร
จ านวน 418 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีก าหนดไว้ ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพนักงานส านักงานใหญ่ และพนักงาน
สาขา แล้วใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามขนาดท่ีได้จากการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมด้วยสูตร เทโร ยามาเน่ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 205 คน 



49 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงการวิจัยในด้านต่างๆ ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การบริหารธุรกิจ 3 ท่าน ท้ังด้านเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้ภาษาโดยการหาค่า IOC (Item-Objective 
Congruence Index) หลังจากการปรับแก้เครื่องมือตามค าแนะน าแล้ว จึงน าไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกมาจากบริษัทอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท A จ ากัด 
จ านวน 30 ชุด จากนั้นน ามาหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) (Cronbach, 1974) ได้ค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามอยู่ท่ี 0.974 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท A จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงานอยู่ในช่วง 1-
3 ปี ระดับต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

2. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในของพนักงานบริษัท A จ ากัด พบว่าใน

ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.94) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในด้าน

ระบบ (System) มากท่ีสุด (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) ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกของพนักงานบริษัท A จ ากัด พบว่าใน

ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สาเหตุ

ของการเปล่ียนแปลงองค์การในด้านเทคโนโลยี (Technology) มากท่ีสุด (X̅ = 3.97) รองลงมาด้านเศรษฐกิจ 

(Economic) (X̅ = 3.79) ด้านสังคม (Social) (X̅ = 3.76) และด้าน (X̅ = 3.68) ตามล าดับ 
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4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

พฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงานบริษัท A จ ากัด พบว่าในภาพรวมมีพฤติกรรมการ

ต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับน้อย (X̅ = 3.72) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

การต่อต้านในด้านประสิทธิภาพของงาน น้อยท่ีสุด (X̅ = 3.79) รองลงมาด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.74) 

และด้านทัศนคติในงาน (X̅ = 3.64) ตามล าดับ 

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A 
จ ากัด 

ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.79) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีระดับความเห็นด้วยในด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การ มากท่ีสุด (X̅ = 3.81) รองลงมา

ด้านการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ขององค์การ (X̅ = 3.80) ด้านการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์การใหม่ 

(X̅ = 3.79) และด้านการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (X̅ = 3.75) ตามล าดับ 

6. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของ
พนักงานบริษัท A จ ากัด 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลง
ของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

ตัวแปร พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Y) t p-value 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี (a) 0.833 0.150  5.544 0.000 

ปัจจัยภายใน (X1) 0.127 0.059 0.155 2.175 0.031 

ปัจจัยภายนอก (X2) 0.628 0.066 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 

จากตารางท่ี 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการคะแนนดิบ   Ŷ = .833 + .127X1
* + .628X2

**  

สมการคะแนนมาตรฐาน  ZY = .155X1
+ .677X2

 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามารถอธิบายความผัน
แปรต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงได้ร้อยละ 65.2 (R Square = 0.652) ซึ่งช้ีให้เห็นว่ามี
ปัจจัยอื่นอีกประมาณร้อยละ 34.8 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงแต่อยู่นอกเหนือการศึกษา 

2. จากสมการคะแนนดิบ การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมี
อิทธิพลทางบวกต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลง 

3. จากสมการคะแนนดิบ ถ้าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ในขณะท่ีการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกมีค่าคงท่ี จะท าให้การลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงมีค่าเพิ่มขึ้น .127 หน่วย และถ้าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายนอก
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะท่ีการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีค่าคงท่ี จะท าให้การลดลงของ
พฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงมีค่าเพิ่มขึ้น .628 หน่วย 

4. จากสมการคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัย
ภายนอกมีอิทธิพลต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด โดยการรับรู้สาเหตุการ
เปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงรองลงมา 

7. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนา
องค์การของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A จ ากัด 
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ตัวแปร กลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค์การ (Y) 

t p-value 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี (a) 0.548 0.204  2.688 0.008 

ปัจจัยภายใน (X1) 0.369 0.079 0.370 4.641 0.000 

ปัจจัยภายนอก (X2) 0.470 0.090 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 

จากตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการคะแนนดิบ   Ŷ = .548 + .369X1
**+ .470X2

**  

สมการคะแนนมาตรฐาน  ZY = .370X1
+ .418X2

 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามารถอธิบายความผัน
แปรต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การได้ร้อยละ 56.2 (R Square = 
0.562) ซึ่งช้ีให้เห็นว่ามีปัจจัยอื่นอีกประมาณร้อยละ 43.8 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงแต่
อยู่นอกเหนือการศึกษา 

2. จากสมการคะแนนดิบ การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมี
อิทธิพลทางบวกต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 

3. จากสมการคะแนนดิบ ถ้าการรับรู้สาเหตุขการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
ในขณะท่ีการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกมีค่าคงท่ี จะท าให้ความคิดเห็นของกลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การมีค่าเพิ่มขึ้น .369 หน่วย และถ้าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลง
องค์การปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะท่ีการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีค่าคงท่ี 
จะท าใหค้วามคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การมีค่าเพิ่มขึ้น .470 หน่วย 
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4. จากสมการคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภาย 
นอกมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การมากท่ีสุด โดยการรับรู้
สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาองค์การรองลงมา 

8. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลง
และพัฒนาองค์การของพนักงานของพนักงานบริษัท A จ ากัด 

 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A จ ากัด ในภาพรวม 

ตัวแปร ด้านทัศนคติ

ในงาน 

ด้าน

พฤติกรรม

การ

ปฏิบัติงาน 

ด้าน

ประสิทธิภาพ

ของงาน 

พฤติกรรม

การต่อต้าน

การ

เปลี่ยนแปลง 

ด้านการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ของ

องค์การ 
.438** 

.000 
.664** 

.000 
.756** 

.000 
.738** 

.000 

ด้านการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและ

โครงสร้างองค์การใหม่ 
.431** 

.000 
.691** 

.000 
.719** 

.000 
.731** 

.000 

ด้านการปรับปรุงระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
.301** 

.000 
.506** 

.000 
.569** 

.000 
.547** 

.000 

ด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานในองค์การ 
.334** 

.000 
.510** 

.000 
.560** 

.000 
.557** 

.000 

กลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาองค์การ 
.418** 

.000 
.660** 

.000 
.726** 

.000 
.716** 

.000 

จากตารางท่ี 3 พบว่าการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานในระดับสูง ( r = .716)โดยมี
ด้านประสิทธิภาพของงานเป็นอันดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
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เปล่ียนแปลงในระดับสูง (r = .726) รองลงมาคือด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (r = .660) และด้านทัศนคติในงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับต่ า (r = .418) ตามล าดับ 

ส่วนความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงานในระดับสูง (r = .716) เช่นเดียวกัน โดยมี
ด้านการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นอันดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรม
การต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับสูง (r = .738) รองลงมาคือด้านการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและโครงสร้าง
องค์การใหม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับสูง (r = .731) 
ด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (r = .557) และด้านการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง ( r = .547) 
ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเรื่องการรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : 
บริษัท A จ ากัด มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. จากการวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จ ากัด พบว่าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาภาพร ต้ังภักดีตระกูล และสิทธิโชค วรานุสันติกูล (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อ
การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยมีทุนทาง
จิตวิทยาเป็นตัวแปรก ากับ พบว่าความพร้อมในการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลในทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การ และแนวคิดการรับรู้การเปล่ียนแปลงของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ได้
สรุปไว้ว่าเมื่อมนุษย์ได้พบกับการเปล่ียนแปลงไปจากปกติ การหาข้อมูลหรือการพูดคุยกันเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นถือเป็นเรื่องปกติท่ัวไป แต่อาจท าให้ข้อมูลท่ีรับรู้มีความคลาดเคล่ือน ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติท่ีผิดต่อส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้น รวมท้ังอาจเกิดพฤติกรรมในการยับยั้งส่ิงท่ีไม่คุ้นเคยหรือแตกต่างไปจากเดิม สัมผัสได้ถึงความรู้สึกและ
พละก าลังหรือความใส่ใจในการปฏิบัติงานลดลง 
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2. จากการวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การท่ี ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จ ากัด พบว่าการรับรู้สาเหตุการเปล่ียนแปลง
องค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลง
และพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาถึงเรื่อง
การบริหารการเปล่ียนแปลง บทบาทของภาวะผู้น าและการส่ือสารในองค์การ พบว่าบทบาทของภาวะผู้น าและการ
ส่ือสารในองค์การถือว่ามีความส าคัญส าหรับองค์การท่ีก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันท่ีมีความต่อเนื่อง
และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจัยท้ังสามตัวท้ังภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง การส่ือสารองค์การ และการบริหารการ
เปล่ียนแปลงองค์การ ส่งผลและมีความสัมพันธ์กัน 

3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จ ากัด พบว่าการลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนา
องค์การของพนักงานในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนกานต์ ชาวะหา (2557) ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกล
ยุทธ์ขององค์การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน แนวคิดเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2550) ซึ่งสรุปได้ว่าการท่ีองค์การ
จะสามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การได้อย่างราบรื่นจะช่วยลดการต่อต้านท่ีไม่จ าเป็น องค์การจะต้องใช้
เครื่องมือเข้ามาช่วยในการแทรกแซง นั่นก็คือ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการลดลงของ
การต่อต้านการเปล่ียนแปลงมากกว่าการรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายใน แต่ส่งผล
ในระดับสูงท้ังสองปัจจัย ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญกับการส่ือสารเพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ท้ังในด้านปัจจัย
ภายในบริษัทและปัจจัยภายนอกบริษัทในระดับมหภาค เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ถึงสาเหตุท่ีบริษัทต้องมีการ
ปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลงลงหรือไม่เกิดการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลง 
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2. การรับรู้สาเหตุของการเปล่ียนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ความเห็นด้วยต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การมากกว่าการรับรู้สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายใน แต่ส่งผลในระดับสูงท้ังสองปัจจัย ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญกับ
การส่ือสารเพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ท้ังในด้านปัจจัยภายในบริษัทและปัจจัยภายนอกบริษัทในระดับมหภาค 
เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ถึงสาเหตุท่ีบริษัทต้องมีการปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลให้กลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การท่ีบริษัทใช้จะได้รับการยอมรับจากพนักงาน ท าให้การเปล่ียนแปลง
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 

3. การลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงด้านประสิทธิภาพของงานจะส่งผลให้
พนักงานเห็นด้วยกับกลยุทธ์เพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การของบริษัทมากกว่าการลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทัศนคติในงาน ดังนั้นบริษัทควรเน้นในด้านการพัฒนา
และปรับปรุงด้านประสิทธิภาพของงานของพนักงานเป็นล าดับแรก โดยการฝึกอบรมทักษะ ความรู้ความสามารถ
ท้ังจากภายในหรือภายนอกบริษัท ส่วนการเพิ่มขึ้นของความเห็นด้วยกับกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาองค์การด้านการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ขององค์การจะส่งผลให้พนักงานลดพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงลงมากกว่ากลยุทธ์การจัดการเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การด้านการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและ
โครงสร้างองค์การใหม่ ด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การและด้านการปรับปรุงระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นบริษัทควรท่ีจะควรก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีพนักงานเห็นด้วยและเป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยการให้พนักงานร่วมออกความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ของบริษัท ถ้า
ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย มีความเป็นไปได้ และพนักงานเห็นด้วย การต่อต้านการเปล่ียนแปลงของ
พนักงานจะลดลงหรือไม่เกิดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์เพื่อ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับรู้ เช่น ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ปัจจัยทาง
จิตวิทยาอื่น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น 

2. ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึก ท้ังจากการสัมภาษณ์พนักงานหรือ
ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบปัญหาอื่นท่ีอยู่นอกเหนือจากปัจจัยหรือแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
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3. ควรศึกษาในบริษัทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริษัท A จ ากัด เพื่อยืนยันผลการวิจัยและอาจทราบ
ปัญหาอื่นซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
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สภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเปน็ผู้ประกอบการทางการเกษตร 
กรณีศึกษา: ไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 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 จ านวน 10 ราย  

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. สภาพการณ์ทางการเกษตร พื้นท่ีต าบลชะแล เป็นแหล่งผลิตท่ีส าคัญส าหรับ
การปลูกสตรอว์เบอร์รีของประเทศไทย มีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากความนิยมการบริโภค สตรอว์เบอร์รี
ของผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการในพื้นท่ีต าบลชะแล มีไม่มาก มีการเพาะพันธุ์สต
รอว์เบอร์รีเอง ท าให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีมีโอกาสในการท าตลาดได้สูง รวมถึงได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รี 2. แนวทางใน
การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการท่ีดี และการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด (7Ps) เพื่อท าให้ไร่สมอาสาประสบความส าเร็จ และเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

ค าส าคัญ :  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. 

 

บทน า 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากต้ังอยู่ในเขตมรสุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และภูมิอากาศเอื้ออ านวยต่อการท าการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเกี่ยวข้องมาโดยตลอด แม้ว่าจะพยายามพัฒนา
ไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมเป็นหลัก (วรทัศน์ วัชรวสี , 
2559) 

การเกษตรไทยครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีการเกษตรท่ีแตกต่างกันไปตาม
ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เช่น ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ 
ภาคใต้ท าสวนยางพารา ภาคตะวันตกปลูกอ้อย มันส าปะหลัง ภาคตะวันออกท าสวนผลไม้ ส่วนภาคเหนือปลูก
พืชผักเมืองหนาวเนื่องด้วยภูมิอากาศท่ีเหมาะสม เช่น สตรอว์เบอร์รี (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์, 2552) 

การเกษตรของไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ผลักดันให้การเกษตรแต่ละภูมิภาคมั่นคงเพื่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจในภาคนนั้น ๆ ซึ่งมีการวิจัยพันธุ์พืช นวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชท่ีน าพันธุ์มาจากภูมิภาคอื่น เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหันมาปลูกยางพาราแทนข้าวท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
หรือภาคตะวันตกปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บางพื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรีปลูกสตรอว์เบอร์รี ซึ่งผลผลิตของพืชท่ีน า
พันธุ์จากภูมิภาคอื่นมาปลูกนั้น คุณภาพของผลผลิตดี เป็นท่ีต้องการของตลาดไม่ต่างจากพืชท่ีปลูกจากภูมิภาคเดิม 
ส่งผลให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชท่ีน าพันธุ์มาจากภูมิภาคอื่นมากขึ้น จึงท าให้เกษตรกรปรับตัวกับการ
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เปล่ียนแปลงการท าเกษตร เรียนรู้รูปแบบการจัดการการเกษตรใหม่ รวมถึงการท าการตลาดท่ีเปล่ียนไป (ณรงค์ชัย 
พิพัฒน์ธนวงศ์, 2560) 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งตัวอย่างของจังหวัดท่ีได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตรจาก
ภาครัฐ เนื่องด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต
และการเกษตรของประชากรในจังหวัด การเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของประชากร โดยการเกษตรส่วนใหญ่เน้น
การเพาะปลูกท่ีมีมาแต่อดีต เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา แต่เนื่องด้วยการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
การส่งเสริมการเกษตรท าให้จังหวัดกาญจนบุรีท าการเกษตรท่ีหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดดีขึ้น (สิน พันธุ์พินิจ, 2555)  

ด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ท าให้จังหวัดกาญจนบุรีมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นท่ีภูเขาสูงในอ าเภอทองผาภูมิ ท่ีสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้เป็นอย่างดี อาทิ สตรอว์เบอร์
รี ท่ีปลูกกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสดใหม่ และรสชาติท่ีไม่ต่าง
จากสตรอว์เบอร์รีจากทางภาคเหนือ รวมท้ังทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งเสริมการเกษตรเชิง    ท่องเท่ียงเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดอีกด้วย (ส านักข่าวไทย, 2560) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า การท าไร่สตรอว์เบอร์รี ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประสบ
ความส าเร็จท้ังด้านคุณภาพและด้านการตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการไร่
สตรอว์เบอร์รี อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทราบถึง สภาพการณ์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค 
ของผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ต าบลชะแล 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการท าไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ต าบลชะแล อ าเภอ ทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการท าเกษตรของไทย 

สิน พันธุ์พินิจ (2554 , 53-67) กล่าวว่าประเทศไทยนั้นได้ท าการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน คนไทยจึง
ได้ช่ือว่าเป็นชนชาติท่ีมีความรู้ความช านาญและความถนัดในการเพาะปลูกมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะการท านา
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เพื่อปลูกข้าวเป็นอาหารหลัก มีปริมาณมากและคุณภาพดี จนกลายเป็นสินค้าส่งออก และมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตลอดมา จึงเป็นท่ีเข้าใจกันว่าการส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยเรานั้นมีมา เป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติตามสายเลือด จากปู่  ย่า ตา 
ยาย พ่อ แม่ สู่บุตร หลาน ตลอดจนการเรียนรู้แบบตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสังเกต
สภาพแวดล้อม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเรียนรู้และเอาอย่างเพื่อนบ้าน ตลอดจนสังคมรอบข้าง หรือการ
ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเกษตรยังไม่เป็นระบบแบบแผนหรือไม่เป็นทางการ แม้ประเทศ
ไทยได้ก่อต้ังองค์กรหรือหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมการเกษตรแล้ว แต่การส่งเสริมการเกษตรแบบเก่ายังมี
ความส าคัญและสืบทอดในตัวเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบัน 

แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (1997, p.92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, 11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ี
กิจการมีสินค้าและบริการไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวก
เขาได้ ท้ังนี้ราคาของสินค้าและบริการอยู่ในระดับท่ีผู้บริโภคยอมรับได้และยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสมลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกท้ังมีความพยายามจูงใจเพื่ อให้
ลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด หรือ องค์ประกอบทาง
การตลาดท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคค านึงถึงสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อ รวมท้ังราคาของสินค้าและบริการอยู่ใน
ระดับท่ีผู้บริโภคยอมรับได้อีกท้ังมีความพยายามจูงใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เพื่อ
ใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ความหมายความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
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 มอสเลย์ และคณะ (Mosley et al., 1996, อ้างถึงในกมลกานต์ เทพธรานนท์ , 2548) ได้ให้
ความหมายของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรในวิธีท่ีจะท าให้ภารกิจต่างๆเสร็จส้ินสมบูรณ์
ตามเป้าหมาย (มีประสิทธิผล) ด้วยการใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด (มีประสิทธิภาพ) 

 เฟรเซอ (Frese, 2000, อ้างถึงในนวรัตน์ ชนาพรรณ, 2550) ได้ให้ความหมายของความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ หมายถึง การท่ีผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกิจให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยใช้ทรัพยากรเพื่อบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ลักษณะธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ 

 ดรักเกอร์ (Drucker , 2001 อ้างถึงใน ปิยพรรณ แตงเกตุ, 2559) ได้เสนอตัววัดความส าเร็จทาง
ธุรกิจโดยระบุตัวแปรหรือผลงานส าคัญต่างๆ 9 ด้าน ดังนี้ 

1. สถานภาพทางตลาดวัดจากเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายด้านฐานะทางการตลาด ส่วนแบ่งทาง
การตลาดท้ังตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่ รวมทั้งสินค้าใหม่และบริการท่ีมุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้า 

2. คุณภาพการรักษาและพัฒนาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 

3. นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุถึงระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมท้ังกระบวนการ
ใหม่ๆซึ่งหมายถึงทักษะ และกิจกรรมท่ีจ าเป็นจะต้องมีเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบริษัทในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม บ ารุงรักษาพฤติกรรมอันประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อม และใส่ใจใน
คุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นต้น 

5. ทรัพยากรมนุษย์สรรหาพัฒนา และบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีคุณภาพสูง ท้ังทางด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งพนักงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน 

6. ทรัพยากรทางด้านการเงินจัดเก็บรักษาและจัดการทรัพยากรทางการเงินอย่างเหมาะสม 

7. ทรัพยากรทางกายภาพ จัดหาสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพ เช่น อาคารและ
สถานท่ี เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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8. ประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนมีการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลท าให้
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนต่ า 

9. การท าก าไร ระดับก าไรจะต้องเหมาะสม ไม่สูงและไม่ต่ าเกินไป รวมท้ังดัชนีตัวบ่งช้ีอื่นๆท่ีแสดงถึง
ฐานะทางการเงินท่ีดี 

สตรอว์เบอร์รี 

สตรอว์เบอร์รี จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีมีการปลูกกระจายกันมากท่ีสุดในโลก สามารถพบได้
แทบทุกประเทศต้ังแต่แถบข้ัวโลกลงมาถึงพื้นท่ีในเขตร้อน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ท้ังสภาพภูมิอากาศและชนิดดินท่ี
ใช้ปลูก สตรอว์เบอร์รี เป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติอร่อยและเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปมาหลายร้อยปีมา แล้ว ในช่วงสิบปีท่ี
ผ่านมานี้พบว่าผลผลิต ท่ีใช้ส าหรับบริโภคเป็นผลสด และใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้เป็นสาเหตุมา จากการผสมพันธุ์ใหม่ท่ีให้ผลผลิตยาวนานขึ้น ในปัจจุบันนี้ก็
ยังมีการทดลองวิจัยท่ีจะหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะท าให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีนั้นง่ายข้ึน โดยเน้นการให้ผลผลิตสูง
และสามารถท ารายได้ตอบแทนเป็นท่ีพอใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกในประเทศไทย แม้ว่าจะมีพื้นท่ีปลูกสตรอว์เบอร์รี
ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ เช่น บางอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย และในพื้นท่ี บางจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น แต่ยังมีแนวโน้มท่ีสามารถปลูกได้ผลพอสมควร 
ในพื้นท่ีสูงของภาคกลาง เช่น แถบบนภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากความต้องการของตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ ขณะนี้สตรอว์เบอร์รีจึงถูกพิจารณาจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสามารถช่วยยกฐานะความเป็นอยู่
ของเกษตรกรผู้ปลูกนับเป็นพันครอบครัว ให้ดีขึ้นท้ังพื้นท่ีราบและบนท่ีสูง นอกจากนี้ยังพบว่ามีศักยภาพสูงมาก 
ส าหรับการผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อจุด ประสงค์ในการขยายช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือผลิตให้ผลออกนอกฤดูกาลบน
พื้นท่ีสูงของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นพอเหมาะตลอดท้ังปีและมีอนาคต ส าหรับการส่งออก ไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสามารถผลิตได้ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, 2560)  

จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีในภาคตะวันตก เป็นจังหวัดท่องเท่ียวขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกท้ังเป็น
จังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นท่ีสามในส่ี
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า ส่วนท่ีเหลือเป็นท่ีราบเชิงเขาริมแม่น้ าและพื้นท่ีริมคลองชน
ประทาน สภาพภูมิประเทศ ดังกล่าวท าให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย ท้ังป่า ถ้ า น้ าตก และแม่น้ า 
ซึ่งแหล่งทางเดินไปท่องเท่ียวได้สะดวก แต่อีกหลายแห่งก็ซ่อนอยู่ในตัวเทือกเขาสูง เดินทางไปถึงได้ยากล าบาก 
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ด้วยเหตุท่ีมีภูเขาและผืนป่ากว้างใหญ่ ของป่าและแร่ธาตุจึงเป็นทรัพยากรส าคัญของกาญจนบุรีมาแต่
อดีต อย่างดีบุกจากเมืองกาญจนบุรีส่งเป็นส่วยให้แก่กรุงศรีอยุธยาถึงปีละสามครั้ง ส่ิงแวดล้อมในกาญจนบุรีเริ่ม
เส่ือมโทรมในเวลาต่อมาในเวลาต่อมา ท้ังจากการท าเหมืองแร่ การต้ังโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างเข่ือน
ขนาดใหญ่ การตัดถอน และการบุกรุกป่าของชาวบ้าน รัฐบาลจึงพยายามพื้นฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมสภาพ ป่าท่ีเส่ือม
โทรมและอนุรักษ์ผืนป่าสมบูรณ์ท่ีเหลืออยู่ โดยประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ เทือกเขาสูง
ชันและป่าไม้อุดมสมบูรณ์อันเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชาติจึงยังคงมีอยู่ 

พื้นท่ีกว้างใหญ่ของกาญจนบุรีซึ่งประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลายอันกลายเป็นทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีมีค่านั้น เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์และการศึกษาสภาพ
ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ (นายรอบรู้ ส านักพิมพ์สารคดี, 2553) 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถามการวิจัยขึ้น 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ 

1. ผู้วิจัย ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล เป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ ซึ่งตัวผู้วิจัยเอง ต้องมี
องค์ประกอบความรู้และความสามารถในการถามค าถาม ความสามารถในการฟัง และส่ิงท่ีส าคัญคือผู้วิจัยต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้ข้อมูลด้วย 

2. เครื่องมือบันทึกเสียง ส าหรับรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ใจความท่ีละเอียดครบถ้วน สะดวก
แก่การถอดความเพื่อใช้ในการศึกษา 

3. การจดบันทึก เพื่อให้สามารถบันทึกประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนวค าถามท่ีได้เตรียมไว้ โดย
สามารถเช่ือมโยงและบันทึกเพิ่มเติมช่วยเตือนความจ าระหว่างการสัมภาษณ์ 

4. แนวค าถามการวิจัยท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) คือ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้
ข้อมูลหลัก สภาพการณ์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรคการท าไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ต าบลชะแล อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงข้อมูล จากผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกท่ีซื้อสตรอว์เบอร์รีท่ีปลูกในต าบลชะแล 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 10 ราย 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ต าบล
ชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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สภาพการณ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ต าบล
ชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ผักและไร่ข้าวโพด หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จก็จะเริ่มปรับสภาพพื้นท่ีมาปลูกสตรอว์เบอร์รีในช่วงก่อนถึงฤดูหนาว ระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รีใน
ปัจจุบัน มีการขยายพันธุ์และผลิตต้นกล้า รวมถึงการเตรียมต้นไหลและการคัดเลือกต้นไหลคุณภาพดี ซึ่งต้นแม่
พันธุ์ทางไร่สมอาสา ได้น ามาจากทางภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแม่พันธุ์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รี ซึ่งจะต้องเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มี
ลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง และปลอดจากโรคต่าง ๆ เมื่อเริ่มปลูกสตรอว์เบอร์รีต้ังแต่เดือนกันยายน จนกระท่ังถึง
เดือนตุลาคม ต้นสตรอว์เบอร์รีจะผลิตต้นไหลออกมาเรื่อย ๆ ให้เด็ดหรือตัดต้นไหลออกให้หมดทุกต้น เนื่องจากสต
รอว์เบอร์รีจะชะงักการสร้างตาดอก จะส่งผลให้ผลผลิตต่ า ส าหรับการดูแลรักษาต้นสตรอว์เบอร์รี  

สภาพการณ์และโอกาสทางการตลาด ปัจจุบันสตรอว์เบอร์รีถูกปลูกกันท่ัวไปบนท่ีสูงทางตะวันตก เช่น 
ไร่สมอาสาต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสตรอว์เบอร์รีของไร่สมอาสา มี ความปลอดภัย 
รสชาติดี ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จะส่งเข้าไปขายท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อจ าหน่ายเป็นผล
รับประทานสด นอกจากนั้นจะท าการส่งเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และผู้ประกอบการ
ทางการเกษตรไร่สมอาสา จะจ าหน่ายเองให้กับนักท่องเท่ียวอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับโอกาสทางการตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการทางการเกษตร ไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสสูงเนื่องจาก
ความต้องการของตลาดท่ีมีมากขึ้น จากความนิยมบริโภคสตรอว์เบอร์รีของผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการในพื้นท่ีมีไม่มากนัก ระดับการแข่งขันไม่รุนแรง ปัจจัยการผลิตหาได้ง่ายในท้องถิ่น
เนื่องจากมีการเพาะพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเอง ท าให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีมีโอกาสในการท าตลาดได้สูง  

หน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี ไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐในส่วนระดับท้องถิ่นโดยองค์กรบริหารส่วนต าบลฯ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการทางการเกษตรทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตร โดยมี
วิทยากรท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางท่ีส าคัญ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อีกท้ังยังได้รับข้อมูลการเตือน
ภัยจากส่วนกลางผ่านจังหวัด อ าเภอ โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรทราบก่อนเกิดเหตุการณ์ เช่น น้ า
ท่วม ฝนแล้ง ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ า เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐจัดให้มีสวัสดิการเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้ท่ีมั่นคง ลดภาระ ลดความเส่ียงต่อการประกอบอาชีพจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2. แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร  
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รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางการเกษตร ไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1.รูปแบบการจัดการดูแลไร่สมอาสา และการจัดการหน้าร้าน ใช้วิธีการจัดการไร่และหน้าร้านให้เป็น
ระเบียบ สะอาด เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ประกอบการทางการเกษตร 
เนื่องจากผลสตรอว์เบอร์รีเก็บรักษาได้ไม่นาน จึงต้องมีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระเบียบ  

2.รูปแบบการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บผลสตรอว์เบอร์รี ได้วางแผนการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รีเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้า  

3.รูปแบบของกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ท่ีมีความต้องการในการส่ังซื้อสตรอว์
เบอร์รีครั้งละจ านวนไม่มากแต่มีความถ่ีในการส่ังซื้อเพราะผู้ค้าปลีกไม่ต้องการเสียต้นทุนค่าเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รี
สามารถส่ังซื้อได้หลายช่องทาง เช่น แอพพลิเคช่ันไลน์ หรือมาท่ีร้านโดยตรง 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นคือสตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์
พระราชทาน80 เนื่องจากมีลักษณะผิวบาง เนื้อไม่แข็ง ผลมีรูปร่างสวย และมีกล่ินหอมจัดเมื่อผลสุกเต็มท่ี เหมาะ
ส าหรับรับประทานสด 

ด้านบรรจุภัณฑ์ บรรจุกล่องพลาสติก ปริมาณบรรจุ 500 กรัม ฉลากสินค้ามีความสวยงาม โดดเด่น แสดง
ข้อความยี่ห้อ คุณลักษณะ สถานท่ีผลิต เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถบรรจุได้ง่าย มีช่องระบาย
อากาศท าให้ไม่เกิดการมักหมม ไม่เกิดการทับซ้อนมากเกินไป 

2. กลยุทธ์ด้านราคา ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ต้ังราคาโอยอ้างอิงราคาเฉล่ียตลาด คือ 500 
บาท และปรับปริมาณต่อหน่วยขายเป็นกล่องละ 500 กรัม โดยจ าหน่ายกล่องละ 250 บาท เพื่อให้ตรงกับ
งบประมาณการซื้อของลูกค้า และสามารถซื้อได้สะดวกมากขึ้น ส าหรับผลผลิตท่ีมีขนาดเล็กจะขายในราคา 200 
บาทต่อกิโลกรัม ท้ังนี้การปรับปริมาณต่อหน่วยให้ลดลงแต่ยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการซื้อ และป้องกันการตัดราคาสินค้า 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักท่ีลูกค้าสะดวกท่ีสุด คือการจัด
จ าหน่ายจากแหล่งเพาะปลูก เนื่องจากสามารถควบคุมดูแลคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าให้
ความส าคัญด้านความสดมากท่ีสุด อีกท้ังเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือจากการควบคุมคุณภาพท่ีดี ช่องทางจ าหน่าย
ช่อทางท่ีสองคือ การจ าหน่ายผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด  
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4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในการจัดการการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายจะ
จัดโปรโมช่ันให้ส่วนลดส าหรับลูกค้าท่ีซื้อในปริมาณมาก ด้านการขายโดยลูกจ้าง จะมีการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
และฝึกอบรมให้ลูกจ้างสามารถสร้างความเป็นมิตรกับลูกค้า อีกท้ังทางไร่สมอาสามีการท าโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ 
เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รี กรรมวิธีการปลูก ช่องทางการติดต่อ เนื่องจากช่องทางนี้มีต้นทุนต่ าและ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก และด้านประชาสัมพันธ์ ทางไร่สมอาสาจะใช้การให้ข้อมูลผ่านโบชัวร์ รวมไปถึงการ
ร่วมงาน “หนาวนี้ท่ีชะแล” ท่ีจัดโดย ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริการส่วน
ต าบลชะแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียว กระจายรายได้ ให้เกิดขึ้นในชุมชนต าบลชะแล จังหวัด
กาญจนบุรี 

5. กลยุทธ์ด้านบุคคล ผู้ประกอบการทางการเกษตรและลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีจ าหน่าย   สตรอว์เบอร์รีให้กับ
ลูกค้า ต้องเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ รู้วิธีน าเสนอขายสินค้าท้ังในส่วนท่ีสร้างผล
ก าไร และส่วนท่ีลดราคาเพื่อต้องการจ าหน่ายให้หมดเพื่อไม่ให้เน่าเสีย 

6. กลยุทธ์ด้านลักษณะกายภาพ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสาน าเสนอภาพลักษณ์ของการ
จัดการหน้าร้านและไร่สตรอว์เบอร์รีอย่างเป็นระบบ สตรอว์เบอร์รีมีความสด สะอาด รสชาติดี น่าเลือกซื้อ และน า
สตรอว์เบอร์รีท่ีต้องการน าเสนอเป็นพิเศษโชว์ไว้หน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า อีกท้ั งยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อลูกค้าโดยพยายามสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม การใส่ใจ และมีความจริงใจในการบริการลูกค้า ให้
ค าปรึกษาลูกค้าด้านการจ าหน่าย การเก็บรักษา แนวทางการแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าน าไปปรับใช้กับธุรกิจค้าปลีกของ
ตน 

7. กระบวนการ ไร่สมอาสา ด าเนินธุรกิจแบบเครือญาติ ลูกจ้างส่วนใหญ่คือคนในครอบครัว รวมถึงการให้
ความสนิทสนมกับลูกค้า มีความใส่ใจ คัดเลือกสตรอว์เบอร์รีท่ีมีคุณภาพ สดใหม่ รสชาติดี ให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้าง
ความประทับใจและเกิดความภักดีในผลิตภัณฑ์และบริการของไร่สมอาสา โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

3. ปัญหาและอุปสรรคการท าไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกรไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

ปัญหาด้านแรงงาน พื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้จ้างแรงงาน เนื่องจากใช้แรงงานคนภายในครอบครัวช่วยกันท า
การเกษตร ซึ่งบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการเก็บเกี่ยวไม่ทันท าให้สตรอว์เบอร์รีเน่าเสีย เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่าง
ด้าว และถูกต้องตามกฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวก็ให้ค่าตอบแทนเท่ากัน และมี
สวัสดิการให้ทุกคน 
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ปัญหาด้านผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีบางครั้งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ซื้อซึ่งมีปริมาณสูงท้ังในช่วงในเทศกาลและนอกเทศกาล เนื่องจาก   สตรอว์เบอร์รีในปัจจุบัน
สามารถปลูกพื้นท่ีกาญจนบุรีได้แล้ว ผู้ซื้อในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และพื้นท่ีใกล้เคียงจึงเลือกท่ีจะมาซื้อสต
รอว์เบอร์รีกาญจนบุรีโดยไม่ต้องไปซื้อถึงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ เริ่มต้นด้วยการวางแผน 
การออกผลผลิตให้ทันต่อช่วงท่ีมีความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วงปีใหม่ นักท่องเท่ียวจะมาเท่ียวกันมากเพราะ
อากาศหนาว และจะซื้อสตรอว์เบอร์รีกลับไปฝากหรือซื้อกลับไปขายในปริมาณมาก ซึ่งทางผู้ประกอบการก็จะมี
การวางแผนโดยใช้ฐานข้อมูลจากปีก่อนๆว่า ในช่วงวัน เวลาใด ท่ีจะมีความต้องการซื้อมากก็จะปลูกสตรอว์เบอร์รี
ให้มากกว่าปกติเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อในช่วงนั้นให้ได้มากท่ีสุด  

ปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยี เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไข หรือการควบคุม ป้องกัน
เรื่องโรคแมลงท่ีเป็นศัตรูต่าง ๆ รวมท้ังยังขาดการประสานงานและความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์ของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาข้ึนอีกด้วย 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยี ทางหน่วยงานเทศบาลพาไปชมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์
รีตัวอย่าง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับไร่ของตนเอง และรวมไปถึงช่วงท่ีประสบปัญหาเรื่องแมลงท าผลผลิตเสียหาย 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยให้ผลผลิตปลอดจากโรค และแมลง 

อุปสรรคทางด้านสภาพภูมิอากาศ พื้นท่ี ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีความช้ืนอากาศท่ี
ค่อนข้างสูง ช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนจัด ส่วนช่วงค่ าจะมีอากาศเย็นสบาย ซึ่งช่วงกลางวันท่ีมีอากาศร้อนจัดการ
ปลูกสตรอว์เบอร์รีอาจท าให้ปลูกแล้วตายได้ หรือในช่วงเก็บเกี่ยวลูกสตรอว์เบอรีเมื่อถูกแดดร้อนจัดจะท าให้สุกไว
เกินไป ส่งผลให้ผลผลิตเน่าเสีย หรือกรณีฝนตกหนักก็สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีได้เช่นกัน  

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศเป็นส่ิงท่ีนอกเหนือการควบคุมซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์ของชาวไร่ในการสังเกต อีกท้ังปัจจุบันเกษตรกรบางท่ีได้น าสารเคมีท่ีได้รับการพัฒนาเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวมาใช้แล้ว เช่น หลังจากฝนตกจะต้องฉีดสารเคมีป้องกันทันที เป็นต้น 

อุปสรรคด้านภัยธรรมชาติ ผลกระทบภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝนตก น้ าท่วม แดดร้อนจัด ท าให้
ผู้ประกอบการทางการเกษตรประสบปัญหาการปลูกสตรอว์เบอร์รี รวมถึงผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ก็ประสบปัญหาเรื่อง
การจัดจ าหน่ายท่ีน้อยลงหรือไม่ได้เลย และผลกระทบต่อการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีเนื่องจากถ้าโดนน้ ามาก ๆ 
หรือโดนแดดจัด ๆ อาจท าให้เน่าเสียยากต่อการเก็บรักษา 



70 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ต้องมีแผนส ารองเพื่อรับมือกับภัย
ธรรมชาติ เช่น การมีคลังสินค้าเก็บสินค้าส ารองเมื่อคลังสินค้าเดิมได้รับผลกระทบการภัยธรรมชาติ หรือการจัดท า
โปรโมช่ันส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสตรอว์เบอร์รี 

ปัญหาการปรับราคาขึ้นของเช้ือเพลิง การขึ้นราคาน้ ามันเช้ือเพลิงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งสต
รอว์เบอร์รี เนื่องจากลูกค้ารายปลีก และรายย่อยมีค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งท้ังการจัดซื้อ ส่วนผู้ประกอบการ
ทางการเกษตรก็มีค่าใช้จ่ายในการการบริการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับราคาขึ้นของเช้ือเพลิง ผู้ประกอบการทางการเกษตร  ผู้ค้าปลีกและ
ผู้ค้าส่งต้องวางแผนการจัดซื้อ ลดการขนส่งท่ีไม่จ าเป็นและเพิ่มปริมาณการส่ังซื้อให้เหมาะสมเพื่อลดจ านวนรอบ
การขนส่ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพการณ์ของผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  

   สภาพการณ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่า สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีน่าจับตา
มองมากท่ีสุด เพราะเติบโตเร็ว โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวันตกเป็นพืชสร้างรายได้ เพราะสตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ยอด
นิยมในท้องตลาดท้ังในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสาจ าหน่ายสตรอว์เบอร์รีได้
ราคาดี จ าหน่ายได้ท้ังผลสด และต้นพันธุ์ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน ก าหนดกล
ยุทธ์ทางด้านการตลาดของธุรกิจท่ีจะมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจซึ่งไม่มีสูตรตายตัว จึงท าให้ไร่สมอาสาประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธน
วงศ์, 2560) ท่ีกล่าวว่า สตรอว์เบอร์รีจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสามารถช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ผู้ปลูกนับเป็นพันครอบครัวให้ดีขึ้นท้ังพื้นท่ีราบและบนท่ีสูง นอกจากนี้ยังพบว่ามีศักยภาพสูงมาก 
ส าหรับการผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อจุดประสงค์ในการขยายช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือผลิตให้ผลออกนอกฤดูกาลบน
พื้นท่ีสูงของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นพอเหมาะตลอดท้ังปีและมีอนาคต ส าหรับการส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสามารถผลิตได้ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย  

สภาพการณ์และโอกาสทางการตลาด จากการวิจัยพบว่า ความต้องการของตลาดท่ีมีมากขึ้นรวมไปถึง
ความนิยมบริโภคสตรอว์เบอร์รีของผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการในพื้นท่ีมีไม่มาก
นัก ปัจจัยการผลิตหาได้ง่ายในท้องถิ่นเนื่องจากมีการเพาะพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเอง ท าให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีมี
โอกาสในการท าตลาดได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, 2560) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันยังมี
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ความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศเพื่อใช้ผลิตของสตรอว์เบอร์รีในเชิงอุตสาหกรรมเป็นปริมาณ
มากมายต่อปีและก าลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจ านวน ประชากร ประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งใหญ่ของไทยใน
การน าเข้าผลสตรอว์เบอร์รี เพื่อใช้ในการแปรรูปมากท่ีสุด  

2. แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร 

แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบ
การจัดการดูแลไร่สมอาสา 2) รูปแบบการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บผลสตรอว์เบอร์รี 3) รูปแบบของกลุ่มลูกค้า โดย
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กรนิกา ศักด์ิแสง, 2558) ศึกษารูปแบบการด าเนินค้าส่งผลไม้ของผู้ประกอบการใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยการหารูปแบบการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ผลวิจัยพบว่า รูปแบบใน
การด าเนินธุรกิจร้านผลไม้แบ่งได้ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดร้าน 2) รูปแบบการจัดซื้อผลไม้ 3) รูปแบบการจัดเก็บ
สินค้า 4) รูปแบบของกลุ่มลูกค้า โดยท้ัง 4 รูปแบบ จะเป็นการสร้างรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ และท าให้การวิจัย
ครั้งนี้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรประสบความส าเร็จ คือการวางแผนท่ีมีการน าส่วน
ประสมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการประกอบการเพื่อให้กิจการมีประสิทธิภาพต่อการสร้างฐานข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในการวางแผนการตลาดโดยสามารถให้กิจการเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และการมี
การผลิต การจัดจ าหน่าย อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ประกอบการทางการเกษตรเป็นผู้ดูแลไร่สมอาสากลยุทธ์ท่ีใช้ใน
การประกอบการสอดคล้องกับทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541) ดังนี้ 1) กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ สตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์พระราชทาน80 มีลักษณะผิวบาง เนื้อไม่แข็ง ผลมีรูปร่างสวย มีกล่ินหอมจัด
เมื่อผลสุกเต็มท่ี เหมาะส าหรับรับประทานสด บรรจุภัณฑ์ในกล่องพลาสติก ฉลากสินค้ามีความสวยงาม โดดเด่น 
แสดงข้อความยี่ห้อ 2) กลยุทธ์ด้านราคา ต้ังราคาโอยอ้างอิงราคาเฉล่ียตลาด คือ 500 บาท และปรับปริมาณต่อ
หน่วยขายเป็นกล่องละ 500 กรัม โดยจ าหน่ายกล่องละ 250 บาท เพื่อให้ตรงกับงบประมาณการซื้อของลูกค้า 3) 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักท่ีลูกค้าสะดวกท่ีสุด คือการจัดจ าหน่ายจากแหล่ง
เพาะปลูกเนื่องจากสามารถควบคุมดูแลคุณภาพ 4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โปรโมช่ันให้ส่วนลด
ส าหรับลูกค้าท่ีซื้อในปริมาณมาก รวมไปถึงการท าโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รี 
กรรมวิธีการปลูก ช่องทางการติดต่อ เนื่องจากช่องทางนี้มีต้นทุนต่ าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก 5) กลยุทธ์ด้าน
ลักษณะกายภาพ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสาน าสตรอว์เบอร์รีท่ีสด สะอาด รสชาติดีท่ีโชว์ไว้หน้าร้าน
เพื่อดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า 6) ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ด าเนินธุรกิจแบบ
เครือญาติ ลูกจ้างส่วนใหญ่คือคนในครอบครัว มีความใส่ใจ คัดเลือกสตรอว์เบอร์รีท่ีมีคุณภาพ สดใหม่ รสชาติดี 
ให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ 7) ด้านบุคคล ผู้ประกอบการทางการเกษตรและลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีจ าหน่าย
สตรอว์เบอร์รีให้กับลูกค้า ต้องเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ รู้วิธีน าเสนอขายสินค้า
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ท้ังในส่วนท่ีสร้างผลก าไร และส่วนท่ีลดราคาเพื่อต้องการจ าหน่ายให้หมดเพื่อไม่ให้เน่าเสีย เช่นเดียวกับท่ี (กนก
พรรณ สุขฤทธิ์, 2557) ได้กล่าวไว้ 

3. ปัญหาและอุปสรรค สภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตร ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษา: ไร่สมอาสา ต าบลชะแล อ าเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

จากการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรค 1) ด้านแรงงาน 2) ปัญหาด้านผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ซื้อ 3) ปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยี 4) อุปสรรคทางด้านสภาพภูมิอากาศ  5) อุปสรรคด้านภัยธรรมชาติ และ 
6) อุปสรรคการปรับราคาขึ้นของเช้ือเพลิง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการทาง
การเกษตรไร่สมอาสา ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องหาแนวทางรับมือ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความเสียหายน้อย
ท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กรนิกา ศักด์ิแสง , 2558) “รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจค้าส่งผลไม้ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี” จากงานวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งผลไม้ได้สร้างแนวทางการรับมือต่อ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งปัญหามีท้ังปัญหาจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้นผู้ประกอบการควรตระหนักถึงปัญหา
เหล่านั้น โดยการจัดการบุคลากรภายในธุรกิจให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการสร้างแผนการรับมือต่อ
ปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้น้อยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เพื่อความต่อเนื่องควรศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ให้ข้อมูลหลักนี้ โดยศึกษาจ านวน
ผู้ให้ข้อมูลหลักให้มากขึ้น 

2. ควรวิจัยและเปรียบเทียบผู้ประกอบการไร่สตรอว์เบอร์รี ถึงความแตกต่างว่าท าไมบางรายถึง
ล้มเลิกการปลูกไร่สตรอว์เบอร์รี และบางรายสามารถหารายได้จากการปลูกสตรอว์เบอร์รีต่อไปได้ 

3. ควรวิจัยการด าเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น เช่น SWOT เพื่อเพิ่มข้อมูลและทราบถึงสภาพการณ์และ
แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ 
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

Online Marketing Communication Strategy and Value Added of Cosmeceuticals Business 

วิไลภรณ์ ส าเภาทอง1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ2์ 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวช
ส าอาง 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และ
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอางรายหนึ่ง และผู้ให้ข้อมูล
ประกอบเนื้อหา ได้แก่ ผู้ท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและศึกษาข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 
ปี  

ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เพื่อก าหนดจุดยืนท่ีชัดเจนในการส่ือสารไปยังผู้บริโภค ว่า
ต้องการจะส่ือสารไปในทิศทางใดและวางตัวอย่างไรในสายตาของกลุ่มผู้บริโภค 2) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดย
การเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคผ่านการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบรนด์จะรับฟังความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพื่อค้นหาว่าความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคคืออะไร 3) การส่ือสารท่ีชัดเจน ด้วยใจความเดียว และ
ตอกย้ าข้อความนั้นในทุกช่องทางออนไลน์ท่ีแบรนด์ใช้ในการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และ 4) การเข้าถึง
ทุกช่องทางท่ีผู้บริโภคอยู่ ท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อคเกอร์ แพทย์
ผู้เช่ียวชาญ และช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง 

และแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงใหม่ท่ี
ผู้บริโภคจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรม ส่วนผสม และคุณสมบัติ 2) การสร้างคุณค่าให้มากกว่าท่ีผู้บริโภค
คาดหวัง 3) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค ท้ังปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง และความ
หลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ 4) การสร้างให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์  
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ค าส าคัญ: เวชส าอาง  กลยุทธ์การส่ือสาร  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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บทน า 

เนื่องจากในอดีตถึงปัจจุบัน มนุษย์ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันในการด ารงชีพ ท้ังการช่วยกันผลิตอาหาร 
ช่วยกันสร้างท่ีอยู่อาศัย ช่วยกันสร้างเครื่องมือและอาวุธ เพื่อช่วยป้องกันภัยท่ีอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือการ
รุกรานของมนุษย์ด้วยกัน (ธรรมนูญ เพ็งทอง , 2549) มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือสังคม โดยมีการ
ส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการติดต่อสัมพันธ์กันกับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการรับรู้ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น และทัศนคติ มนุษย์จึงได้พัฒนาการส่ือสารออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ส่ือสารด้วยภาพ การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นต้น เรื่อยมาจนกระท่ังปัจจุบัน ในยุคท่ีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (ภาณุวัฒน์  
กองราช, 2554) ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อแลกเปล่ียน หรือกระจายข้อมูลต่าง ๆ ถึงกันได้ จนกลายเป็น
เครือข่ายท่ีเรียกว่า “สังคมออนไลน์” (เพ็ญพนอ พ่วงแพ, 2559) 

สถิติการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีผู้ใช้
อินเตอร์เน็ทจ านวน 57 ล้านคน จากประชากรท้ังหมด 69.11 ล้านคน และมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ทผ่านมือถือ จ านวน 
46 ล้านคน จากผู้ใช้มือถือท้ังหมด 55.56 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนการใช้งานอยู่ท่ี 82% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด โดยเมื่อมองย้อนกลับไปในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2560 นั้น ภายในระยะเวลา 1 
ปี มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 24% หรือประมาณ 11 ล้านคน มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 11% หรือประมาณ 5 
ล้านคน และมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านมือถือเพิ่มข้ึน 10% หรือประมาณ 4 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าสังคมออนไลน์
มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Hootsuite & Wearesocial, 2018) 

ในขณะเดียวกันนั้น กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ใน
ประเทศไทยนับเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง โดยองค์กรธุรกิจด้านความงามระดับโลกท่ีประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสุด และเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในประเทศไทยนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างความงามท่ีเป็นสากลผ่านการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อทุกความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการใช้ความล้ าหน้าด้านเทคโนโลยีโดยการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีมีหลากหลายช่องทาง ใน
การให้บริการแก่ผู้บริโภคได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างความเช่ือมั่นอันแข่งแกร่งให้กับ
ผู้บริโภค (Marketing Oops, 2561) 

จากท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
ออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ท่ีท าให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จัก รวมถึง
การท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ซึ่งผลวิจัยท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชส าอาง หรือ ผลิตถัณฑ์ดูแลผิวประเภทอื่น ๆ และใช้ในการวางแผนหรือ
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พัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้สามารถส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึงเป็นแนวทางใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญท่ีช่วยให้ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

Kitchen and Pelsmacker (2004) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือ การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) หรือการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Communication) หมายถึง การใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ท่ีสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นเครื่องมือใน
การส่ือสารการตลาด 

Wertime and Fenwick (2008) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ คือ พัฒนาการของตลาด   ในอนาคต ซึ่ง
จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทด าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเนื่องจากส่ือดิจิทัลเป็นส่ือท่ีสามารถ
ระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ จึงท าให้สามารถส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) กับลูกค้าแต่ละบุคคล
ได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลและความคิดเห็นท่ีได้จากการส่ือสารกับลูกค้าแต่ละคนนั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้าในโอกาสต่อไปได้ 

วัลภา สรรเสริญ (2559) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการด าเนินการ เป็นกิจกรรมการส่ือสารสองทาง ท่ีท าให้ส่ือสารได้ชัดเจน และเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว และสามารถเสนอขายได้ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมงท่ัวโลก 

จากท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการตลาดออนไลน์ไว้อย่างหลากหลาย จึงอาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing คือ การท าการตลาดโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เป็นเครี่องมือ
ในการส่ือสาร ซึ่งสามารถส่ือสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายท่ีมีจ านวนมากได้ในระยะเวลาท่ี ส้ัน ในปัจจุบันการท า
การตลาดออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการท าการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค การโฆษณาบนเว็บไซต์ 
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เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบมีท้ังข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน แต่ละองค์กรจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือ
บริการของตนในการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

แนวคิดเก่ียวกับการท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) 

การท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) คือ การท าการตลาดด้วยเนื้อหาให้เช่ือมโยงกับสินค้า
หรือบริการของแบรนด์ หัวใจส าคัญของการท าการตลาดแบบเนื้อหาโดยใช้เงินน้อยท่ีสุด หรือไม่ต้องใช้เลย คือการ
โพสต์เนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์หรือเปิดประสบการณ์ให้กับผู้อ่านลงไปในส่ือของเรา ภาพหรือข้อความท่ีพิมพ์ลงไปนั้น
ต้อง “มีคุณค่าพอ” ท่ีจะให้พวกเค้าสนใจ กดถูกใจ (Like) บอกต่อ (Share) และแสดงความคิดเห็น (Comment) 
ซึ่งจะสามารถท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา เกิดความสนใจ อยากรู้ อยากใช้ อยากครอบครองสินค้าหรือ
บริการของเราได้ (Marketingsusu, 2559)  

ขั้นตอนของการท าการตลาดแบบเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแบรนด์ว่าต้องการส่ือสารไปใน
ทิศทางใด แต่แก่นส าคัญของการท าจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก (Marketingsusu, 2559) โดยมีขั้นตอนหลัก
ท้ังหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดเป้าหมายของเนื้อหา ซึ่งขั้นตอนนี้จะส าคัญท่ีสุดเนื่องจากจะเป็นส่ิงท่ีช่วย
สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จัก สร้างฐานลูกค้า และกระตุ้นยอดขาย 2) ก าหนดกลยุทธ์ของเนื้อหาหลัก 3) ผลิตเนื้อหา 
โดยเลือกประเภทของเนื้อหาให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีแบรนด์ต้องการจะส่ือสาร เช่น รูปภาพ บทความ คลิปวิดีโอ เป็น
ต้น 4) ช่องทางกระจายเนื้อหา ได้แก่ การเลือกส่ือสังคมออนไลน์ การเลือกผู้ทรงอิทธิพล การเลือกช่วงเวลา เป็น
ต้น 5) การโฆษณา เพื่อช่วยกระจายเนื้อหาไปให้ได้รวดเร็วมากขึ้น 6) ความสม่ าเสมอในการโพสต์เนื้อหา จะท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ าและง่ายต่อการวัดผล และ 7) วัดผลและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

กล่าวโดยสรุป การท าการตลาดแบบเนื้อหาคือการสร้างเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและมีคุณค่าพอ
ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ น าไปสู่การบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์ต่าง 
ๆ เช่น การกดติดตาม การบอกต่อ การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งการท าการตลาดแบบเนื้อหาจะเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีจะช่วยให้การส่ือสารของแบรนด์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

แนวคิดเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 

เมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้การตลาดเกิดการพัฒนามากขึ้น ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเพิ่มมูลค่า 
(Value Creation) เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเน้นการสร้างองค์กรให้ดูดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) หรือการบริการท่ีดีมากยิ่งขึ้น การอธิบายข้อมูลเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงข้อดีในการใช้สินค้าของเรา 
รวมถึงข้อแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง และแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าท่ีผู้บริโภคได้จ่ายไป (ด ารงณ์ พิณคุณ, 2556) 
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มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในเชิงการตลาดหมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกินความคาดหมายของ
ผู้บริโภค หรืออาจเกิดจากการเพิ่มส่ิงท่ีนอกเหนือจากท่ีผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับ และท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจสูงสุด (Nilson, 1992) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) จับต้องได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าท่ีตัวผลิตภัณฑ์ให้
นอกเหนือจากมาตราฐานท่ัวไป สามารถลอกเลียนแบบได้ ไม่มีความยั่งยืนเพราะมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา (McCracken, 1993) และ 2) จับต้องไม่ได้ เป็นการสร้างแบรนด์หรือการบริการ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ รวมทั้งช่วยสร้างความส าเร็จได้ในระยะยาว (Doyle, 1990) 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นเครื่องมือการตลาดท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ การจัด
จ าหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งมีผลท าให้สามารถต้ัง
ราคาได้สูงขึ้น และท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามีส่วนช่วยใน
การรักษาผู้บริโภครายเดิมให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงเป็นตัวช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภครายใหม่ ๆ ดังนั้นการ
ขายสินค้าจึงไม่ควรมุ่งเน้นขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย 
เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับประโยชน์มากขึ้นหรือรู้สึกแตกต่างไปจากเดิม (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553) นอกจากนี้
การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ช่วยสร้างความแตกต่าง รวมถึงสร้างคุณ
ค่าท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีสูงกว่า น าไปสู่ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงจ าเป็นต้องบริหารผลิตภัณฑ์ให้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณ
ค่าท่ีลูกค้าต้องการให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การส่งมอบคุณค่าด้านราคา โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าให้กับลูกค้าท่ีมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้รับสินค้าจ านวนมากกว่าด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากัน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าการรักษาลูกค้าให้อยู่กับ
องค์กรธุรกิจให้นานท่ีสุดนั้น  ส่ิงส าคัญคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสัมพันธภาพทางการตลาดท่ีดี
นั่นเอง (ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2551)  

กล่าวโดยสรุป การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นส่ิงท่ีองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญ ซึ่งจะท าให้เกิดการ
พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของราคา สถานท่ีการจัดจ าหน่าย การ
โฆษณา และการส่งเสริมเสริมการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกิดความน่าเช่ือถือ 
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคท่ีจะทดลองใช้หรือซื้อซ้ า เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการท้ังด้านการใช้
งานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นการสร้างรากฐาน
ความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Method) ผู้วิ จัยใช้วิธีการวิ จัยแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
ออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง และผู้ให้ข้อมูลประกอบเนื้อหา ได้แก่ ผู้ท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและ
ศึกษาข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้วิจัย สมุดบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ 
และแนวค าถามสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวค าถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลประกอบเนื้อหาใน
ลักษณะค าถามปลายเปิด ซึ่งท าให้ผู้ตอบค าถามสามารถตอบได้ตรงกับความต้องการของตนอย่างแท้จริงและท าให้
ผู้วิจัยได้รับข้อมูลท่ีนอกเหนือจากการคาดเดาเบ้ืองต้น  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ คือ 
หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษา
เนื้อหาท่ีปรากฎอยู่ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอางรายหนึ่ง โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาท้ังหมด 
3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และ 2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ ด้วยการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูล โดยใช้เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ได้รายละเอียดท่ีมีความชัดเจน
และครบถ้วน รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ผลิตส่ือออนไลน์ 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) โดยการตรวจสอบด้านข้อมูล เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธี
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาจากหลายทาง ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี แหล่งบุคคล และการตรวจสอบด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต 
และการศึกษาเอกสารประกอบด้วย โดยน ามาพิจารณาเพื่อประเมินผลถึงความน่าเช่ือถือจากข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ว่า
มีมากน้อยเพียงใด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง  
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แบรนด์ให้ความส าคัญกับการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น ๆ โดยเลือกใช้เป็นช่องทาง
หลักในการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันใช้งานส่ือออนไลน์ใน
การรับข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ และใช้เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อหรือ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะไม่หาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ของแบรนด์โดยตรง แต่จะ
หาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิด เช่น ดารานักแสดง บล็อคเกอร์รีวิว เป็นต้น และความ
คิดเห็นของผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นท่ีมีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้นเมื่อแบรนด์เลือกส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อดีคือสามารถเลือกส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายตามท่ีต้องการในแต่ละกลุ่มได้ เช่น กลุ่มคนท่ีกังวลหรือมีปัญหาสิว เป็นต้น และสามารถวัดผลได้ง่ายกว่า
การใช้ส่ืออื่น ๆ ท่ีไม่สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดเจน ในขณะท่ีช่องทางออนไลน์สามารถเลือกส่ือสารให้เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ เช่น เลือกส่ือสารถึงผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นต้น และยังสามารถวัดผลได้ว่าสามารถน าไปสู่
ยอดขายได้หรือไม่  

โดยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เพื่อก าหนดจุดยืนท่ีชัดเจนในการส่ือสารไปยังผู้บริโภค ว่าต้องการจะ
ส่ือสารไปในทิศทางใดและวางตัวอย่างไรในสายตาของกลุ่มผู้บริโภค 2) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยการเก็บข้อมูล
ของกลุ่มผู้บริโภคผ่านการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบรนด์จะรับฟังความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อ
ค้นหาว่าความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคคืออะไร 3) การส่ือสารท่ีชัดเจน ด้วยใจความเดียว และตอกย้ า
ข้อความนั้นในทุกช่องทางออนไลน์ท่ีแบรนด์ใช้ในการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และ 4) การเข้าถึงทุก
ช่องทางท่ีผู้บริโภคอยู่ ท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อคเกอร์ แพทย์
ผู้เช่ียวชาญ และช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง 

กระบวนการในการผลิตส่ือออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ส าหรับใช้ส่ือสารในแต่ละช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ้ค และไลน์ มีกระบวนการหลักท้ังหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ ได้แก่ 1) การศึกษาแนวโน้ม
หรือทิศทางของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 2) การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 3) การ
รู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของแบรนด์ 4) การรู้จักและเข้าใจจุดเด่นหรือข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 5) การสร้าง
เนื้อหาท่ีเหมาะสม และ 6) การเลือกช่องทางออนไลน์ท่ีเหมาะสม 

การประเมินและวัดผลการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง จะเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของค่าสถิติหรือตัวเลขท่ีชัดเจน เพื่อน าไปประเมินและวัดผล ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ การวัดผลตาม
เกณฑ์ของช่องทางออนไลน์ เช่น ช่องทางออนไลน์ท่ีเป็นเว็บไซต์ จะวัดผลด้วยจ านวนคนท่ีเข้ามาในเว็บไซต์ คนท่ี
เข้ามาเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ระยะเวลานานมากน้อยเพียงใด และการวัดผลตาม
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วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร เช่น การส่ือสารในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ จะวัดผลด้วยค่าสถิติการ
เข้าถึงส่ือเป็นหลักว่าเนื้อหานั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ีแบรนด์ต้องการหรือไม่ มีจ านวนผู้บริโภคท่ี
เห็นหรืออ่านมากน้องเพียงใด เนื่องจากการเข้าถึงส่ือแสดงถึงการรับรู้ของผู้บริโภค ดังนั้นหากเนื้อหามีค่าสถิติใน
การเข้าถึงมาก ได้รับการบอกต่อมาก แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารครั้งนั้นเหมาะสม แบรนด์สามารถสร้างเนื้อหาได้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นต้น 

2. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

แบรนด์เวชส าอางเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคิดค้นและทดลองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ดังนั้นจึงมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยท่ีมากกว่าผลิตภัณฑ์ท่ัวไป โดยแนวทางท่ีแบรนด์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อบอก
ต่อส่ิงท่ีแบรนด์มีให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและสร้างให้เกิดคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค สามารถกล่าวโดยสรุป
ได้ ดังนี้ 

1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงใหม่ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ เมื่อแบรนด์มีส่ิงใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นวัตกรรม ส่วนผสม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แบรนด์จะส่ือสารส่ิงเหล่านั้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าใน
สายตาของผู้บริโภคและแสดงถึงความคุ้มค่าท่ีผู้บริโภคจะได้รับ 

2) การสร้างคุณค่าให้มากกว่าท่ีผู้บริโภคคาดหวัง เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ใด มักจะเกิด
ความคาดหวังขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นในด้านของผลลัพธ์ในการใช้งาน แต่แบรนด์จะส่ือสารท้ังในด้านของ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคจะได้รับ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมากกว่าท่ีผู้บริโภคคาดหวังไว้ 

3) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคทราบว่าส่ิงท่ีจะได้รับนั้นคุ้มค่ามากกว่า จะส่งผลต่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง หรือความหลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแบรนด์จะพยายาม
ท าให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน 

4) การสร้างให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ มูลค่าเพิ่มท าให้แบรนด์เกิดคุณค่าท่ีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยท าให้
ผู้บริโภคมีความภักดีต่อแบรนด์ เกิดการใช้ซ้ าอย่างต่อเนื่อง ไม่เปล่ียนแปลงไปใช้แบรนด์อื่น ดังนั้นส่ิงส าคัญท่ีแบ
รนด์ท า ได้แก่ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์ เช่น การสร้างเฟสบุ้คให้เป็นสังคม
ออนไลน์ การสร้างไลน์ท่ีจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเพื่อแลกรับสินค้าไป
ทดลองใช้ เป็นต้น 

โดยเมื่อแบรนด์สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์ได้แล้ว แบรนด์จะมีวิธีการประเมินและวัดผลการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีหลักส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
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ช่วยท าให้การส่ือสารมีความน่าเช่ือถือ เมื่อส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ท าให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นส่ิงท่ี
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และ 2) การได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผ่านการรีวิวการใช้งาน การ
แนะน าหรือบอกต่อเกี่ยวกับผลลัพธ์หลังการใช้บนส่ือออนไลน์ท่ีเป็นช่องทางของผู้บริโภคเอง ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคท่ียังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความสนใจ และเมื่อได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดผลลัพธ์ท่ีดีก็จะ
เกิดการบอกต่อไปเรื่อย ๆ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

ในปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการหาข้อมูลของผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันใช้งานส่ือออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ และใช้เป็นเครื่องมือใน
การหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะไม่หาข้อมูล
จากช่องทางออนไลน์ของแบรนด์โดยตรง แต่จะหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิด เช่น 
ดารานักแสดง บล็อคเกอร์รีวิว เป็นต้น และความคิดเห็นของผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นท่ีมีต่อแบ
รนด์หรือผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุพิณดา ครูวิวัฒนานนท์ (2560) ท่ีพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองสนใจบนส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านข้อมูลจากผู้น าทางความคิด 
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จึงท าให้แบรนด์ให้
ความส าคัญกับการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น ๆ โดยเลือกใช้เป็นช่องทางหลักในการส่ือสาร
ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  

โดยกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ท่ีท าให้การส่ือสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 2) การเข้าใจ
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 3) การส่ือสารท่ีชัดเจน และ 4) การเข้าถึงทุกช่องทางท่ีผู้บริโภคอยู่ ซึ่งทุกองค์ประกอบล้วน
เป็นปัจจัยท่ีท าให้แบรนด์ประสบความส าเร็จในการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยแบรนด์จะก าหนด
จุดยืนจากจุดเด่นของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันและสร้างความโดดเด่นในสายตาของผู้บริโภค และส่ือสารจุดยืนนั้นด้วยใจความ
หลักเพียงข้อความเดียวที่จะสอดคล้องกันในทุกช่องทางออนไลน์ท่ีแบรนด์ใช้ในการส่ือสาร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า
ด้วยความท่ีเป็นแบรนด์เวชส าอาง ผู้บริโภคท่ีเลือกใช้จะหาข้อมูลจ านวนมากก่อนการตัดสินใจซื้อและเลือกในส่ิงท่ี
ตนเองเช่ือว่ามีประสิทธิภาพดีและปลอดภัย แต่ด้วยนวัตกรรมใหม่ท่ีแบรนด์เลือกใช้หรือส่วนผสมท่ีมีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงท่ียากต่อผู้บริโภคในการท าความเข้าใจ ท้ังในเรื่องของช่ือและคุณสมบัติ จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้
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ผู้บริโภคเช่ือถือในนวัตกรรมใหม่หรือส่วนผสมใหม่ท่ีผู้บริโภคยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้นแบรนด์จึงพยายามท่ีจะ
ส่ือสารไปยังผู้บริโภคให้มีความชัดเจน และส่ือสารด้วยข้อความท่ีตรงกันในทุกช่องทางออนไลน์ท่ีแบรนด์เลือกใช้ 
เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ การเข้าใจ และการจดจ าในท่ีสุด 

กระบวนการในการผลิตส่ือออนไลน์ท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ 1) การศึกษาแนวโน้มหรือทิศทางของ
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยา จยุติรัตน์ (2550) ท่ีกล่าวว่าผู้ผลิตจะต้อง
ด าเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยม ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่ือสารในแต่ละครั้ง 2) การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ทฤษฎีตัวแบบไอดา ท่ีกล่าวว่าการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจท าได้โดยการท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า และแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอจะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างไร 3) การรู้จัก
และเข้าใจจุดเด่นหรือข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อน ามาใช้เป็นจุดขายท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
เป้าหมายและเกิดความแตกต่างในสายตาของผู้บริโภค ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ทดแทนเกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้แบรนด์พยายามท่ีจะรักษาฐานผู้บริโภคเดิมท่ีมีอยู่ไว้และสร้างฐานผู้บริโภคกลุ่ม
ใหม่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชวัลรัตน์ ทองช่วย และ บ ารุง ศรีนวลปาน (2561) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ี
ส่งผลให้ธุรกิจนิยมใช้โฆษณาบนส่ือออนไลน์เพราะสินค้าใหม่มีวงจรชีวิตท่ีส้ัน อันเนื่องมาจากในตลาดมี สินค้า
ประเภทเดียวกันอยู่หลากหลาย 

โดยในการประเมินและวัดผลการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง  ท้ังในแง่
ของการวัดผลตามเกณฑ์ของช่องทางออนไลน์และการวัดผลตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารนั้น จะเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของค่าสถิติหรือตัวเลขท่ีชัดเจนเพื่อน าไปประเมินและวัดผล ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าตัวเลขเป็นข้อมูลท่ีง่าย
ต่อการวิเคราะห์และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ สามารถเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อดี
และข้อด้อยของแบรนด์ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการท าการตลาด
แบบเนื้อหา ท่ีกล่าวว่าข้อดีของเนื้อหาท่ีอยู่บนช่องทางออนไลน์คือสามารถเก็บสถิติเป็นตัวเลขได้ทุกรูปแบบและ
เปรียบเทียบได้ง่าย โดยจะเป็นตัวชี้วัดว่าผลของการท าเนื้อหาเป็นอย่างไร พลาดตรงจุดไหน จะต้องปรับเปล่ียนกล
ยุทธ์อย่างไรเพื่อให้เนื้อหาดีขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จนบรรลุตามวัตถุประสงค์นั่นเอง (Marketingsusu, 
2559) 

2. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอางท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงใหม่ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ และการเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค 



85 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงใหม่ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ เมื่อแบรนด์มีส่ิงใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นวัตกรรม ส่วนผสม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แบรนด์จะส่ือสารส่ิงเหล่านั้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าใน
สายตาของผู้บริโภคและแสดงถึงความคุ้มค่าท่ีผู้บริโภคจะได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของ ด ารงณ์ พิณคุณ (2556) 
ท่ีกล่าวว่าในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรให้ดูดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมใหม่และการ
อธิบายข้อมูลเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงข้อดีในการใช้สินค้าของเรา รวมถึงข้อแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความคุ้มค่าท่ีผู้บริโภคได้จ่ายไป และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ท่ีกล่าวว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มจะ
ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างคุณค่าท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีสูงกว่า ซึ่งน าไปสู่ความ
มั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

2) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคทราบว่าส่ิงท่ีจะได้รับนั้นคุ้มค่ามากกว่า จะส่งผลต่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง หรือความหลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแบรนด์จะพยายาม
ท าให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี เอี่ยมละออ
ภักดี (2551) ท่ีกล่าวว่าองค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องบริหารผลิตภัณฑ์ให้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
คุณค่าท่ีลูกค้าต้องการให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรธุรกิจให้นานท่ีสุด โดยการจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
เพิ่มขึ้น และมียอดซื้อต่อครั้งมาก ด้วยการใช้ส่ือและส่งมอบความประทับใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายด้วยคุณ
ค่าท่ีดีกว่า 

โดยเมื่อแบรนด์สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มผ่านส่ือออนไลน์ได้แล้ว แบรนด์จะมีวิธีการประเมินและวัดผลการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีหลักส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
ช่วยท าให้การส่ือสารมีความน่าเช่ือถือ เมื่อส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ท าให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นส่ิงท่ี
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และ 2) การได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผ่านการรีวิวการใช้งาน การ
แนะน าหรือบอกต่อเกี่ยวกับผลลัพธ์หลังการใช้บนส่ือออนไลน์ท่ีเป็นช่องทางของผู้บริโภคเอง ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคท่ียังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความสนใจ และเมื่อได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดผลลัพธ์ท่ีดีก็จะ
เกิดการบอกต่อ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมภพ อดุงจงรักษ์ (2561) ท่ีพบว่าการใช้พลังของผู้บริโภคท่ีเขา
เช่ือมโยงเข้าหากัน ท าให้เขาแนะน าหรือบอกต่อประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้าคนต่อไป ถือเป็นกลยุทธ์การตลาด
สินค้าออนไลน์ท่ีเจ้าของกิจกรรมควรให้ความส าคัญ  

 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคส าคัญของการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชส าอางคือ
สภาพสังคมและเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ส่ือ
ออนไลน์ค่อนข้างมาก จึงท าให้แบรนด์จ าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ส่ิงใหม่อยู่เสมอในระยะเวลาท่ีค่อนข้างส้ัน เพื่อ
แข่งขันกับแบรนด์อื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เวช
ส าอางมีจ านวนท่ีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป และมีพฤติกรรมในการหาข้อมูลจ านวนมากผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ท้ังช่องทางของแบรนด์เอง และช่องทางออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิด ดังนั้นแบรนด์
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและน าส่ิงท่ีได้มาประยุกต์ใช้กับส่ือออนไลน์ในช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่ ควบคู่ไปกับการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่นั่นเอง 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการส่ือสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชส าอางมีความแตกต่างกับการส่ือสารของ
ผลิตภัณฑ์ท่ัวไป เนื่องด้วยเวชส าอางเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ท่ีมีผิวบอบบางระคายเคืองง่ายหรือมี
ความระมัดระวังในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากเป็นพิเศษ รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์เองมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีค่อนข้างยากในการท าความเข้าใจ ดังนั้นแบรนด์ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างเนื้อหาท่ีเข้าใจได้ง่าย มี
ความชัดเจน แต่มีความความน่าเช่ือถือและน่าสนใจเพียงพอท่ีจะท าให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายยอมรับ รวมถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดคุณค่าในแบรนด์และผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเฉพาะกลยุทธ์การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์และแนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชส าอางรายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาแบรนด์ท่ีหลากหลาย 
และน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อแตกต่าง รวมถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์
การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันได้ 

2.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้รับข้อมูลหลักมาจากการสัมภาษณ์จากผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดออนไลน์ 
หากงานวิจัยครั้งต่อไป มีผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีดูแลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่ือสารออนไลน์โดยตรงเพิ่มมากขึ้น อาจท าให้
ได้รับข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อประกอบการวิเคราะห์ท่ีละเอียด ชัดเจน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ค าสั่งสอนของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในฐานะท่ีเปน็ค าสื่อสารในชุมชนชาวปกากะญอ 

The teachings of supernatural as Communicative Words in PgaK’nyau Community 

Mai Ichikawa1 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีเป้าหมายศึกษาการส่ือสารค าส่ังสอนเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของ

ชาวปกากะญอ โดยมีค าถามวิจัยว่าค าส่ังสอนในเรื่องดังกล่าวสร้างสังคมท่ีมีความสงบสุขเพียงใด ผู้วิ จัยใช้กรอบ

แนวคิด ฮาบิทัส ในการวิเคราะห์ว่าความคิดจิตใจของชาวปกากะญอต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์มีอิทธิพลต่อการสร้างสังคมท่ีมี

ความสงบสุขเพียงใด ผลการวิจัยพบว่า ถึงแม้ว่าชาวปกากะญอมีความแตกต่างในการนับถือศาสนาคริสต์ พุทธ 

หรือความเช่ือในการเล้ียงผีก็ตาม เมื่อคนมีจิตใจท่ีเช่ือฟังค าส่ังสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ย่อมเกิดแบบแผนการด าเนิน

ชีวิตท่ีสามารถสร้างความสงบสุขในครอบครัวและสังคมได้ ค าส่ังค าสอนใด ๆ มีสารัตถะร่วมกันให้คนมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ คนกับธรรมชาติ และคนกับคน เพื่อให้มีความรัก ความผูกพันกันใน

สังคมของผู้คน ฮาบิทัส หรือความคิดจิตใจท่ีเคารพเช่ือฟังค าส่ังสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของชาวปกากะญอนี้ช่วยสร้าง

สังคมท่ีมีความสงบสุขได้ในระดับสูง ผู้วิจัยได้พบสมการแห่งความสุขในการวิจัยนี้กล่าวคือ การเช่ือฟัง เคารพ เกรง

กลัวต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์และค าส่ังสอนของผู้คนท าให้ผู้คนท าการอธิษฐาน การสารภาพ การให้อภัย และการเล้ียงผี 

แบบแผนการด าเนินชีวิตต่าง ๆ นี้ช่วยสร้างความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว และสังคมได้ สมการแห่งความ

สงบสุขนี้สามารถน าไปใช้ในสังคมท่ียังมีความวุ่นวายต่อไปได้  แต่ในปัจจุบันนี้มีชาวปกาเกอะญอรุ่นใหม่ท่ีไ ด้รับ

อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมือนกันกับของด้ังเดิม เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตท่ีมีความรวดเร็วมาก ปัจจัย

ภายนอกต่าง ๆ นี้มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้ชาวบ้านเกิดฮาบิทัสรูปแบบใหม่ ท่ีอยู่นอกสมการแห่งความสงบสุข 

และ มีความเส่ียงว่าอาจพบความวุ่นวายมากขึ้นในอนาคต 

ค าส าคัญ: ปกากะญอ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ค าส่ังค าสอน 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. บทน า 

ประเทศไทยมีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมาของกลุ่มทางสังคม

ต่าง ๆ  ประชากรของประเทศไทยประกอบด้วยชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีจ านวน94% (ฐานข้อมูลสังคม 

วัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559) และมีประชากรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่ี

มีความโดดเด่นในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน 
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ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ท่ีมีประชากร 350,000 คน (สมาคมศูนย์รวมการศึกษาแลวัฒนธรรม

ของไทยภูเขาในประเทศไทย, 2545) อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทยท่ีอพยพมาจาก

ประเทศพม่าท้ังส้ิน กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในตระกูลทิเบตพม่า สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงสะกอ (2538) 

ให้ค าอธิบายไว้ว่า ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยสามารถจ าแนกกลุ่มได้  4 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโป 

กะเหรี่ยงแบร และกะเหรี่ยงตองตู กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มใหญ่กว่ากลุ่มกะเหรี่ยงอื่น กระจายตัวอยู่ในหลาย

จังหวัดเนื่องจากเป็นพวกท่ีมีการศึกษาสูงกว่าคนกลุ่มอื่น เป็นเพราะได้รับอิทธิพลของการยอมรับนับถือศาสนา

คริสต์และพุทธศาสนาแทนการนับถือผี แต่ยังมีบางส่วนท่ีเล้ียงผีบ้าง นอกจากความโดดเด่นด้านศาสนานั้น คนปกา

เกอะญอส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีอิงอาศัยนิเวศวัฒนธรรม  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีชีวิตของชาว

กะเหรี่ยงสะกอว่าเขานิยมเรียกตนเองว่า “ปกากะญอ”  

สุริยา รัตนกุล (2531) อธิบายวิธีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงสะกอ หรือ ชาวปกากะญอสะกออย่างรวบยอดไว้

ว่าวัฒนธรรมอาหารของชาวปกากะญอ แสดงภูมิวัฒนธรรมท่ีอิงแอบแนบชิดกับธรรมชาติ 

 ชาวปกากะญอยังมีความโดดเด่นในวัฒนธรรมความเช่ือ เช่น การเล้ียงผี ชาวปกากะญอมีความเช่ือว่าทุก

ส่ิงทุกอย่างในธรรมชาติมีเจ้าท่ีหรือผีเจ้า อย่างไรก็ตามข้ันตอนในพิธีกรรมต่าง ๆ มีความยุ่งยากท าให้การเล้ียงผีเป็น

ภาระหนัก โดยได้รับอิทธิพลของกระแสสมัยใหม่ ๆ ท าให้มีชาวปกากะญอกลุ่มหนึ่งเปล่ียนศาสนาไปนับถือศาสนา

พุทธกับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะคนท่ีเปล่ียนนับถือคริสต์ไม่ต้องเล้ียงผีอีกแล้ว ส่วนคนท่ีนับถือพุทธยังมีความเช่ือผี

ไปพร้อม ๆ กัน (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน์, 2538) 

 เพียงจิต เทียนย้อย (2535) กล่าวว่า แม้ว่าเปล่ียนนับถือศาสนาใดจากความเช่ือด้ังเดิมก็ตาม ชาวปกา

กะญอยังมีความเป็นปกาเกอะญอ ซึ่งมีความรัก ผูกพันในคนชาติพันธุ์เดียวกัน แม้ว่านับถือศาสนาใดก็ตาม แม้ว่ามี

การเปล่ียนความเช่ือทางศาสนาหรือมีการเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิตก็ตาม ชาวปกากะญอยังมีความเป็นพี่น้องปกา

กะญอด้วยกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวปกากะญอ 

กล่าวได้ว่าชาวปกากะญอมีความโดดเด่นในวัฒนธรรมด้านศาสนาว่ามีการเปล่ียนแปลงนับถือศาสนา

พุทธและศาสนาคริสต์จากความเช่ือด้ังเดิมเรื่องผีโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและทางสังคม อย่างไรก็ดีในชุมชน

ชาวปกากะญอยังมีค าสอนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นปัจจัยท่ีเช่ือมโยงคนในชุมชนเดียวกัน 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายจะท าความเข้าใจ ค าส่ังค าสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในฐานะท่ีเป็นค าส่ือสาร

ระหว่างคนกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ โดยมีค าถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์สร้างสังคมท่ีมี
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ความสงบสุขเพียงใด โดยมีค าถามเฉพาะเจาะจงว่า ค าส่ังสอนในฐานะท่ีเป็นการส่ือสารระหว่างคนกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์

ช่วยสร้างสังคมท่ีมีความสงบสุขเพียงใด 

ผู้เขียนเลือกใช้แนวคิด ฮาบิทัสของปีแอร์บูร์ดิเยอเป็นกรอบความคิดเพื่อมองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

สังคมปกากะญอในระดับลึกซึ้งว่าความโน้มเอียง วิธีคิด ความรู้สึกของชาวปกาเกอะญอท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ท าให้เกิดการกระท า แบบแผนการด าเนินชีวิตของปกากะญออย่างไร  

ผู้วิจัยเสนอข้อถกแถลงอันเป็นค าตอบของการวิจัยมีความโดยสรุปว่า ค าส่ังสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เรื่อง

ความรัก และความผูกพันกันในครอบครัว เป็นเหตุปัจจัยส าคัญของสังคมท่ีมีความสงบสุขตามวิถีวัฒนธรรมปกา

กะญอ  

2. กรอบความคิดและวิธีการวิจัย 

ทฤษฎีฮาบิทัส 

ปีแอร์บูร์ดิเยอ (Pierre Boudieu 1930-2002) เป็นนักปรัชญาสังคมศาสตร์ นักสังคมวิทยาและนัก

มานุษยวิทยา ชาวฝรั่งเศส บูร์ดิเยอน าเสนอทฤษฏีการปฏิบัติ (theory of practice) แนวคิดฮาบิทัสก็เป็นแนวคิด

ส าคัญในทฤษฎีดังกล่าว  

สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต (2553) อธิบายถึงแนวคิดของบูร์ดิเยอว่า ฮาบิทัสเป็นโครงสร้างท่ีอยู่ในระดับ 3 

ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับสังคม และระดับชนช้ันเนื่องจากฮาบิทัสของแต่ละคนเกิดขึ้นจากปัจเจก

ภายนอกตัวตน หากอยู่ในวัฒนธรรมคล้ายกัน ฮาบิทัสของคนในสังคมนั้นย่อมคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ใน

ขณะเดียวกันแม้ว่าอยู่สังคมวัฒนธรรมเดียวกัน ก็ยังมีฮาบิทัสเฉพาะกลุ่มเฉพาะชนช้ันท่ีไม่เหมือนกับชนช้ันอื่น อาจ

กล่าวได้ว่า แม้ว่าการกระท าของคนในสังคมอยู่ใต้ฮาบิทัสใดฮาบิทัสหนึ่งของสังคมนั้น ก็แต่ละคนยังมีอิสระในการ

กระท า ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านด้วย  

กล่าวได้ว่าฮาบิทัสไม่ได้มีอยู่เพียงในระดับปัจเจกบุคคลแต่ยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มหรือชนช้ันด้วย คน

ในกลุ่มเดียวกันจะมีการกระท า มีกลยุทธ์ อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ท่ีคล้ายคลึงกันโดยไม่ได้มาจากการบังคับ

และไม่จ าเป็นต้องตกลงกันไว้ก่อน 

โดยสรุป ฮาบิทัสเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัยของคน ท่ีเกิดขึ้นจากการส่ังสมประสบการณ์ภายใต้

ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของคนในสังคม อาจกล่าวได้ว่าเป็น ความคิด จิตใจของแต่ละบุคคลท่ีจะประพฤติปฏิบัติ

ตนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
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ศาสนาในฐานะเป็นความเชื่อสิ่งศักด์สิทธิ์  

อมรา พงศาพิชญ์ (2538) บรรยายความหมายของ “ศาสนา” ว่าเป็นความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้แยกว่า

ค าสอนของศาสนาหรือความเช่ือในภูตผีปีศาจ เป็นความเช่ือทางศาสนาความเช่ือทางศาสนาเป็นส่วนประกอบท่ี

ส าคัญมากของวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพราะเป็นตัวก าหนดขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง รวมท้ังเป็น

ตัวก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมด้วย เพราะความเช่ือทางศาสนามักจะระบุถึงความดีและความช่ัว ซึ่งท า

ให้ศาสนามีลักษณะท่ีเป็นศีลธรรมและมีบทบาทต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได 

กรอบอ้างอิงของการวิจัยจึงมุ่งพินิจว่า ศาสนา คือ ความเช่ือของคน มีส่วนก าหนดความคิดจิตใจ และ

ความประพฤติของคนอย่างไร ศาสนามีค าส่ัง ค าสอนอย่างไร การประพฤติหรือละเว้นการประพฤติตามค าสอนต่าง 

ๆ ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อความสุขสงบของชาวปกากะญอเพียงใด 

วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกพื้นท่ี ชาวปกากะญอแห่งหนึ่ง ณ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเลือกกรณีศึกษา 2 

ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวชาวปกากะญอท่ีนับถือศาสนาคริสต์ และครอบครัวชาวปกากะญอท่ีนับถือพุทธกับผี 

ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม โดยท าการส ารวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและลงพื้นท่ีเพื่อ

เก็บข้อมูล โดยเน้นวิถีชีวิตของชาวปกากะญอของหมู่บ้าน  เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือน 11 พ.ศ.2561 - 

เดือน 4 พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยอาศัยพักท่ีบ้านของผู้ให้ข้อมูล ในการลงพื้นท่ีใช้วิธีการเก็บข้อมูล  3 วิธีการ ได้แก่ การ

สังเกตท่ีมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่ทางการกับทางการ และการถ่ายภาพกับการอัดเสียง โดยเฉพาะผู้วิจัยเน้น

การสัมภาษณ์แบบไม่ทางการ เพราะ ความเช่ือ วิธีคิด ของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจนถึงผู้ให้ข้อมูล

เปิดใจกับผู้วิจัยอาศัยอยู่พักท่ีบ้านของผู้ให้ข้อมูลท้ัง 2 ครอบครัว ยิ่งลงไปพื้นท่ีบ่อย ยิ่งได้ข้อมูลท่ีลึกซึ้งและได้พบ

ส่ิงท่ีอยู่ในตัวชาวปกากะญอแท้จริงเพิ่มขึ้น ๆ  

การสังเกตด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในการด าเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัวท้ังครอบครัวคริสต์เตียนกับ

ครอบครัวพุทธ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการสังเกตว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในชีวิตประจ าวันอย่างไร มี

ความเช่ือต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์อะไรและปรากฏขึ้นเมื่อไร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยพยายามเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตประจ าวันของเขาและสังเกตจากวงในของเขา 

ส่วนการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวคือสมาชิกครอบครัวของคริสต์เตียนและครอบครัวพุทธ การสัมภาษณ์

อย่างไม่เป็นทางการจะเป็นการพูดคุยท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน ในการพูดคุยนั้นมีส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของผู้ให้
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ข้อมูลท่ีในสุดท้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาแล้ว ส่วนการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการผู้วิจัยเตรียมค าถามไว้ก่อน

เพื่อจะได้ค าตอบอย่างชัดเจน  

การถ่ายภาพและการอัดเสียงโดยได้ขอนุญาตกับผู้ให้ข้อมูลก่อน เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อจะสามารถ

บันทึกไว้อย่างชัดเจนได้ เช่นในระหว่างการสัมภาษณ์อัดเสียงไว้ก่อนและเอามาพิมพ์ออกในตอนวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

ข้อมูลท่ีได้จากวิธีการนี้ผู้วิจัยเก็บไว้ใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้นเพื่อรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล 

3. ผลการวิจัย 

จากการท างานภาคสนามตามแนวทางมานุษยวิทยาด้วยการสังเกตในฐานะผู้มีส่วนร่วม ท าให้ผู้วิจัย ได้

พบว่าท้ังครอบครัวชาวคริสต์เตียนกับครอบครัวพุทธมีแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีเกิดขึ้นจากค าส่ังค าสอนของส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์ แบบแผนนี้มีท้ังเชิงศาสนาคริสต์และพุทธ และนอกจากแบบแผนนั้นท้ัง 2 ครอบครัวยังมีแบบแผนเชิงป

กากะญอท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษปกากะญอไปด้วยกัน ดังนั้นความเป็นปกากะญอท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สามารถช่วยเช่ือมโยงคนในชุมชนไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา ยิ่งกว่านั้นชาวปกากะญอท่ีศึกษามี 

ความคิดจิตใจ หรือ ฮาบิทัส แบบเช่ือฟังประพฤตตามค าส่ังค าสอนของส่ิงศักดิ์สิทธิ์จนเกิดแบบแผนการด าเนินชีวิต

ต่าง ๆ เป็นเหตุปัจจัยส าคัญในการสร้างสังคมท่ีมีความสงบสุข ผู้วิ จัยได้พบค าตอบจากค าถามวิจัยท่ีว่า 

“ความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์สร้างสังคมท่ีมีความสงบสุขเพียงใด”  สมการแห่งความสงบ

สุขท่ีเกิดขึ้นจากแบบแผนการด าเนินชีวิตได้รับอิทธิพลของค าส่ังค าสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งกรอบสมการท่ีพบจึง

เป็นสังคมท่ีมีความสงบสุขในระดับสูง เพราะค าส่ังสอนของส่ิงศักดิ์สิทธิ์สอน ความสัมพันท่ีดีต่อกันในครอบครัวและ

สังคม ถึงจะเกิดความรัก ความผู้พันกันในสังคมผู้คน 

 

ภาพสมการแห่งความสงบสุข 

ค าสั่งค าสอนของ 

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 

เกิดแบบแผนการด าเนิน
ชีวิต 

สังคมที่มีความ 
สงบสุข 

เช่ือฟัง เคารพ เกรงกลัว ‣อธิษฐาน/สารภาพ/อภัย 

‣เลี้ยงผีถือข้อปฏิบัติการ 

ความรัก ความผูกพันกัน
ในครอบครัวถึงสังคม 
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ค าส่ังค าสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เมื่อคนมีจิตใจเช่ือฟังค าส่ังสอนเหล่านี้จะเกิดแบบ

แผนการด าเนินชีวิตตามมา ผู้วิจัยได้พบจากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีว่าความจริงแล้วค าส่ังสอนทางศาสนาคริสต์กับ

ค าส่ังสอนของบรรพบุรุษปกากะญอมีความสอดคล้องกันในหลายเรื่อง เช่น สอนความส าคัญในการเคารพผู้ใหญ่พ่อ

แม่ สอนให้มีความรักในครอบครัว วิถีชีวิตแบบเพียงพอโดยไม่ก่อกวนกับคนและธรรมชาติ ค าสอนเหล่านี้ช่วยให้มี

ฮาบิทัสในตัวชาวปกากะญอ ซึ่งเป็นความคิดจิตใจท่ีเกรงกลัว เคารพต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ จนชาวปกากะญอเช่ือฟังท า

ตามค าส่ังสอน ไม่ว่าเป็นชาวคริสต์หรือชาวพุทธก็ตามฮาบิทัสนี้อยู่ในตัวชาวปกากะญอ ฮาบิทัสหรือความคิดจิตใจท่ี

สอดคล้องกันนี้ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน หากแต่สามารถช่วยมีความรัก ความผูกพันในครอบครัว จน

กล่ายเป็นสังคมท่ีมีความสงบสุขได้ 

จากการวิจัยนี้ได้พบว่าค าส่ังค าสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ไม่ว่าเป็นพระเจ้าทางศาสนาคริสต์ พระพุทธเจ้าของ

ศาสนาพุทธ หรือ ผี เจ้าท่ีต่าง ๆ ในความเช่ือดั้งเดิมของบรรพบุรุษปกากะญอก็ตามสอนความสัมพันท่ีดีต่อกันใน 3 

ระดับ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ และความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคน  นัยนี้ค าส่ังค าสอนของส่ิงศักดิ์สิทธิ์เป็นค าส่ือสารท่ีเช่ือมโยงระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใน 3 

ระดับข้างต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าค าส่ังสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในฐานะท่ีเป็นค าส่ือสารท่ีปรากฏขึ้นในระหว่างชาวปกา

กะญอกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ นี้สามารถช่วยชาวปกากะญอมีฮาบิทัสท่ีเคารพส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ส่ิงในธรรมชาติ และคนท่ีอยู่ใน

สังคมเดียวกันจนเกิดความสงบสุขต่อกันได้ โดยผ่านค าส่ังค าสอนในฐานะเป็นค าส่ือสาร 

ในขณะเดียวกันกล่าวได้ว่า เมื่อคนออกไปจากสมการแห่งความสงบสุขข้างต้นนั้นจะเกิดความวุ่นวาย 

หรือเกิดความทุกข์ได้โดยไม่ได้เช่ือฟังค าส่ังสอนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ หรือไม่ได้ส่ือสารกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์โดยผ่านค าส่ังสอน 

จนไม่ยอมท าตาม หากแต่เช่ือฟังในส่ิงท่ีจับต้องได้ เช่นส่ิงท่ีได้รับจากโทรศัพท์มือถือแทน โดยได้รับอิทธิพลจาก

กระแสสังคมท่ีเน้นการพัฒนาตามตะวันตก จนท าให้เกิด ฮาบิทัลใหม่ในตัวคนรุ่นใหม่ของชาวปกากะญอ ฮาบิทัส

ใหม่นี้ถูกสร้างในตัวรุ่นใหม่โดยไม่ได้ใช้เวลานาน หากแต่ปัจจัยต่าง ๆ มีพลังรุนแรงท่ีดึงคนออกจากความเป็นปกา

กะญอ (ฮาบิทัสด้ังเดิมของปกากะญอท่ีมีความคิดจิตใจเช่ือฟังส่ิงศักดิ์สิทธิ์) ไปอย่างรวดเร็วมาก อย่างเช่นลูกสาว

ของครอบครัวชาวพุทธ ถึงแม้ว่าเขาอยู่ในบริบทเดียวกันกับพ่อแม่ในหมู่บ้าน มีแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีอยู่ตรง

ข้ามกับของพ่อแม่ ไม่ค่อยมีจิตใจท่ีเช่ือฟังส่ิงท่ีพ่อแม่สอน หากแต่เช่ือฟังส่ิงในโทรศัพท์มือถือหรือส่ิงท่ีเพื่อนพูด ซึ่งมี

ความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่ความวุ่นวายในตัวบุคคลและครอบครัวได้ 
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สมการแห่งความสงบสุขน้อย 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยตอบค าถามวิจัยได้ว่าความสงบสุขของชาวปกากะญอหมู่บ้านแม่ปาคี ซึ่งสังเกตได้ในแต่ละ

ครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันดี จะเกิดขึ้นจากแบบแผนการด าเนินชีวิตต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึ้นจากค าส่ังสอน

ของส่ิงศักด์ิสิทธ์เกือบท้ังส้ิน ความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ใกล้ชิดเหล่านี้ ช่วยให้เกิด

สังคมมีความสงบสุขได้อย่างดี 

จากการวิจัยนี้ศึกษาโดยกรณีศึกษาแบบเปรียบเทียบครอบครัวชาวปกากะญอท่ีนับถือศาสนาคริสต์กับครอบครัว

ชาวปกากะญอท่ีนับถือศาสนาพุทธในหมู่บ้านเดียวกัน โดยสังเกตในความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอดังกล่าว

กับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในชีวิตประจ าวัน ได้พบว่า เมื่อชาวปกากะญอมีจิตใจเช่ือฟังในค าส่ังสอนของส่ิงศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ  ท า

ให้เกิดแบบแผนการด าเนินชีวิตตามทางแต่ละศาสนา เช่น ชาวปกากะญอท่ีนับถือคริสต์พยายามอธิษฐานพระเจ้า

เสมอ ส่วนชาวปกากะญอท่ีนับถือศาสนาพุทธยังเล้ียงผีในชีวิตประจ าวันเพื่อท าตามกฏเกณฑ์ประเพณี การเช่ือฟัง

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของชาวปกากะญอ เกิดการกระท าปฏิบัติจริงสามารถช่วยเกิดความรัก ความเคารพ และความสัมพันธ์

ท่ีดีกันในชุมชนได้ กล่าวได้ว่าเมื่อคนเราเช่ือฟังในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ไม่ว่าเป็นพระเจ้า พระพุทธเจ้า ผีเจ้าต่างๆ หรือค า-

สอนของบรรพบุรุษก็ตาม จิตใจท่ีเคารพส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของคนนั้นสามารถสร้างสังคมท่ีมีความสงบสุขได้อย่างมาก 

นอกจากความคิดจิตใจ หรือ ฮาบิทัสของชาวปกากะญอข้างต้นนี้ยังมีความสอดคล้องกันในค าส่ังค าสอน

ของแต่ละศาสนา ฮาบิทัสเดียวกันนั้นเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเพื่อคนต่างศาสนาอาศัยอยู่ด้วยกันในพื้นท่ีเดียวกันได้โดย

ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาหรือความเช่ือท้ังส้ิน 

ในขณะเดียวกันเมื่อคนไม่เช่ือฟังส่ิงศักดิ์สิทธิ์และออกจากความเป็นปกากะญอท่ีสอนคุณธรรมของมนุษย์ 

คนเหล่านั้นอาจต้องพบความเส่ียง ความวุ่นวาย ซึ่งท าให้คนมีความสงบสุขน้อยลงได้  

ค าสั่งค าสอนของ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 

แบบแผนการด าเนิน

ชีวิตที่ไม่ท าตามค าสั่ง

สอน 

ความสุขน้อย 

ความวุ่นวาย 

ไม่เช่ือฟัง เล่นโทรศัพท์มือถือ 

ตลอด 

ความรักความผูกพันกันใน

ครอบครัวน้อยลง 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ไม่ใช่แบบทาง

ศาสนา เทคโนโลยีที่มาก

เกินไป กระแสทุนนิยม 
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4.อภิปรายผลการวิจัย 

ในกรณีศึกษา 2 ครอบครัวชาวปกากะญอครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบฮาบิทัสของชาวปกากะญอดั้งเดิมท่ีตระหนัก

รู้คุณค่าแท้ส าหรับมนุษย์ กับฮาบิทัสของชาวปกากะญอรูปแบบใหม่ท่ีวางคุณค่าในส่ิงท่ีจับต้องได้เท่านั้น คือคุณค่า

ช่ัวท่ีไม่ถาวร หรือ “คุณค่าเทียม”  ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกของความเป็นปกากะญอ ท่ีเข้ามาในสังคมอย่าง

รวดเร็ว เช่น ความสวยงาม ความรวยโดยเน้นหาเงิน กระแสนิยมท่ีไปหางานในเมือง ส่ิงเหล่านั้นมีผลกระท าต่อวิธี

คิดและความเช่ือของคนอย่างมาก โดยไม่ต้องใช้เวลายาวนานมาก อาจกล่าวได้ว่าช่องว่างระหว่างสองฝ่ายดังกล่าว

นี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องช่องว่างของรุ่น หากแต่กลายเป็นเรื่องความขัดแย้งทาง “คุณค่าแท้” กับ “คุณค่า” ช่ัวคราว

ส าหรับมนุษย์ 

จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ ใกล้ชิตกันจะ

สร้างความสงบสุขสังคมได้ในระดับสูง  ส่วนชาวปกากะญอโดยเฉพาะรุ่นใหม่มีฮาบิทัสท่ีอยู่ตรงข้ามกับของด้ังเดิม 

ท าให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่าความสงบสุขในครอบครัวน้อยลง 

5. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปว่า อิทธิพลของความเป็นปกากะญอท่ีมีรูปแบบใหม่ของวัยรุน่ต่อ

ชุมชนปกากะญอท่ีมีความสงบสุข ภายใต้ทุนนิยม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีตามกระแสสังคมท่ีมีฮาบิทัสอยู่ตรง

ข้ามกับฮาบิทัสเชิงปกาเกอะญอ จะเกิดการเปล่ียนแปลงต่อชุมชนปกากะญออย่างไร และภายใต้การเปล่ียนแปลง

นั้นความสงบสุขของชุมชนจะรักษาไว้ได้อย่างไร หรือชุมชนจะร่วมกันสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อให้สังคมคงความ

สงบสุขได้ต่อไป ท้ังนี้ความขัดแย้งอาจมิใช่เป็นความคัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่า กับ คนรุ่นใหม่ โดยนัยของอายุ แต่

เป็นความขัดแย้งเชิงคุณค่าของคนท่ีนิยมแตกต่างกัน  
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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 แจ่มจ ารัส ปิยะจิตติ1 และ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2 
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2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ท่ีเข้าชมงาน จ านวน 200 

คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนใหญ่อายุเฉล่ีย 20–30 ปี เป็นนักศึกษา อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รู้จัก

สถานท่ีจัดงาน และเลือกเดินทางเข้าชมงานโดยรถไฟฟ้า BTS และทราบว่างานท่ีเข้าชมเป็นส่วนหนึ่งของงาน

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และไม่เคยไปชมงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในประเทศอื่น ๆ เลย 2) ผู้เข้าชม

งานส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน โดยรับรู้เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีจัดงาน สถานท่ี คือ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด และด้านเนื้อหา รับรู้ถึงงานท่ีจัดแสดงเป็นลักษณะของศิลปะร่วม

สมัย มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด การรับรู้ถึงแนวคิดหลักในการจัดงานคือ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต”  3) การรับรู้การ

ส่ือสารการตลาดผ่านช่องทาง Off-line Media และ On-line Media นั้นส่วนใหญ่เป็นส่ือ Off-line Media ได้แก่ 

ป้าย LED บริเวณภายในห้างสรรพสินค้า, E-Poster บน BTS, BTS Stump,  การบอกต่อจาก เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 

และโลโก้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ น้ าแร่ตราช้าง น้ าด่ืมตราช้าง น้ าด่ืมคริสตัล 

ตามล าดับ ช่องทาง On-line Media ส่วนใหญ่ ได้แก่ Facebook/BkkartBiennale รองลงมา เว็บไซต์ http:// 

www.Bkkartbiennale.com/ และการโพสต์เชิญชวนร่วมงานผ่านบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ศิลปิน/ดารา/นักแสดง 

ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การรับรู้ การส่ือสารการตลาด 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  

 

บทน า 

 ปัจจุบันนี้แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของประเทศไทยมีความแตกต่างและหลากหลาย

มากขึ้นตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป รวมถึงการได้รับอิทธิพลและแนวคิดจากต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ศิลปะได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีความสัมพันธ์

และเช่ือมโยงกับมหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ มายาวนาน (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2553) ซึ่งงานมหกรรมศิลปะ 

เวนิส เบียนนาเล่ หรือ International Art Exhibition La Biennale di Venizia  คืองานแสดงศิลปะส าคัญระดับ

โลกท่ีจัดขึ้น ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ‘เบียนนาเล่’ นั้นมีต้นก าเนิดในประเทศอิตาลี มีช่ือเรียกว่า  เวนิส เบียน
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นาเล่ (Venice Biennale หรือในช่ือภาษาอิตาเลียนว่า La Biennale di Venezia) จัดขึ้นในทุก ๆ สองปี 

(Biennale แปลว่าทุก ๆ สองปี) ถือเป็นมหกรรมศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด (ภาณุ บุญพิพัฒน์นาพงศ์, 2017) 

เทศกาล ‘เบียนนาเล่’ ปัจจุบันมีกว่าร้อยประเทศ ส าหรับในด้านการท่องเท่ียวงานเบียนนาเล่ ก็เรียกว่า

สามารถดึงดูดบุคลากรด้านศิลปะและนักท่องเท่ียวได้ไม่แพ้กันและไม่ใช่แค่นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีช่ืนชอบความแปลกใหม่ เพราะเทศกาลศิลปะนี้ท าให้เมืองแต่ละเมืองเปล่ียนไปได้ไม่

น้อย (ครีเอทีฟ ไทยแลนด์, 2017)  

ในขณะท่ีประเทศไทย ได้มีการจัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 

(BAB2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีผ่านมานั้น โดยมี

รูปแบบในการแสดงผลงานท่ีเป็นลักษณะศิลปะร่วมสมัยจ านวนกว่า 200 ช้ิน จากการน าเข้าและสร้างสรรค์ผลงาน

ใหม่ โดยศิลปิน 75 คน จาก 33 ประเทศท่ัวโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยงในด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท่ีท าให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีส าคัญทางด้านศิลปะ

ร่วมสมัยในอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะ โดยก าหนดจัดกิจกรรม

ตามสถานท่ีส าคัญริมแม่น้ าเจ้าพระยา 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) ซึ่งท้ังศิลปินไทยและต่างประเทศจะตีความและจัดแสดง

ศิลปะของตนเองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานท่ีท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น (เนช่ันแนลจีโอกราฟฟิก, 2018) 

ท้ังนี้การส่ือสารการตลาดมีบทบบาทอย่างมากต่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารและจูงใจให้นักท่องเท่ียวเข้าชมงาน อย่างไรก็ตาม ผู้จัด

งานต้องมีการก าหนดการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ี

แตกต่างอย่างมีความเหมาะสม อาทิ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การใช้

พนักงานขายตรง (Sales Representative) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น  

ในฐานะท่ีผู้วิจัยได้ติดตามงานเทศกาลเบียนนาเล่ในต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับผู้จัดงานยังไม่มี

การท าการวิจัยด้านการส่ือสารการตลาดกับผู้เข้าชมงาน ซึ่งในปี 2561 ท่ีผ่านมานั้น กรุงเทพมหานครได้มีการจัด
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งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรก จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดของการจัดงานว่า ผู้เข้าชมงานมีการรับรู้ข่าวสาร รูปแบบและลักษณะของ

การจัดงานเป็นอย่างไรบ้าง อีกท้ังมีการก าหนดเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท้ังแบบ Off-line Media และ On-

line Media ตรงตามวัตุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานแล้วหรือไม่  

 

ปัญหาน าวิจัย 

1. การรับรู้การส่ือสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 
ของผู้เข้าร่วมชมงาน (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) เป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนา
เล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) 

 

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) โดย

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม  – กุมภาพันธ์ 2562  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างศึกษา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจากการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ท่ีต้ังใจเข้าร่วมชมงานเทศกาลศิลปะร่วม

สมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ตามสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม 20 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในสถานท่ีจัดกิจกรรม กล่าวคือ 

กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ศึกษาก าหนดและต้องเคยเห็นการส่ือสารการตลาดของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด

ช่องทางหนึ่ง ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ ผู้ศึกษาเลือกสถานท่ีในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างในช่องทางหลักคือ ช่องทางออฟไลน์ คือ สถานท่ีจัดกิจกรรม 20 แห่งท่ัวกรุงเทพฯ ได้แก่ วัดพระเชตุพน



103 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

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 โดยท าการเก็บแห่งละ 10 ชุด รวมทั้งส้ิน 200 ชุด 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้  

เนติรัตน์ พุทธา (2560) กล่าวว่า มนุษย์เรานั้น เปิดรับสารก็ต่อเมื่อต้องการข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี ตนเอง

สนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ ขึ้นอยู่กับความทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

อีกท้ังยังมีปัจจัยท่ีมาจาก ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยา สภาพความสัมพันธ์ทางสังคม และปั จจัยด้าน

สภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสารของแต่ละบุคคล เช่นเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ล้วนมีความส าคัญต่อ

การเลือกเปิดรับส่ือของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 

Gadener และ Trivedi (1998) อ้างถึงใน แวววลี วรสุนทรารมณ์ (2559, หน้า10) กล่าวว่า การโฆษณา 

(Advertising) เป็นเครื่องมือ ท่ีส าคัญส าหรับการส่ือสารทางการตลาดอย่างมาก เนื่องจากสามารถเห็นได้ง่าย 

ส่ือสารไปยังกลุ่มคนกลุ่มใหญ่และมีจ านวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีน ามาใช้ 4 ประการ 

ดังนี้ ประการแรก การโฆษณาเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า บริการ และตราสินค้า เพื่อสร้าง

ความแตกต่างในสินค้าและบริการ และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า และบริการได้ สินค้าและบริการ 

ผู้บริโภค ประการท่ีสอง เป็นแรงกระตุ้น จูงใจ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและต้องการ ประการท่ีสาม ท าให้

ผู้บริโภคระลึกถึง จดจ าตราสินค้าและให้อยู่ในจิตใจของผู้บริโภค ประการท่ีส่ี เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตราสินค้าและ

บริการ และยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรได้อีกด้วย   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) การส่ือสารทางการตลาด หมายถึงกิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่ม 
เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของ
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ธุรกิจ ในการส่ือสารการตลาดนั้น อาจส่ือสารภาพ (Imagery) ถ้อยค า (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่
ท้ังนี้การส่ือสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องส่ือสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้
วิธีการโน้มน้าวจิตใจ กระตุ้นความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ซึ่งจะมีผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 

นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557, หน้า44) กล่าวว่า ประเภทของส่ือโฆษณาท่ีนิยมน ามาใช้ สามารถแบ่งออกเป็น

ประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้  

1. ส่ือโทรทัศน์ (Television) เป็นส่ือท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและสามารถเลือกรายการและ

ช่วงเวลาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวันท่ีมีผู้รับส่ือท่ีแตกต่างกัน เช่น รายการบันเทิง กีฬา รายการข่าว เป็น

ต้น ผู้รับส่ือ สามารถเห็นท้ังภาพการเคล่ือนไหวเสียงและสีท่ีเข้าถึง อารมณ์ถึงผู้บริโภคได้ชัดเจน จึงมีส่วนส าคัญ

อย่างมากในการรับรู้แต่มักมีต้นทุนในการโฆษณาและการผลิตโฆษณาท่ีค่อนข้างสูง   

2. ส่ือวิทยุกระจายเสียง (Radio) เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง มีจ านวนสถานี

ค่อนข้างมาก สามารถเลือกคล่ืนสถานีวิทยุและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง จากผลส ารวจส่ือมวลชน (วิทยุ

และโทรทัศน์) พ.ศ.2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้ท่ีฟังวิทยุในกลุ่มวัยท างานจะฟังในช่วง 04.00-10.00 น. 

มากท่ีสุด กลุ่มวัยเยาวชน ฟังในช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. ในวันจันทร์- วันศุกร์ ถ้านักการตลาดเข้าใจพฤติกรรม

ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี จะท าให้โฆษณาท่ีออกอากาศไปนั้นเกิดประสิทธิภาพ แต่ผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่อาจไม่ค่อย

ต้ังใจรับฟังเท่าไหร่ เนื่องจากบางครั้งผู้ฟังอาจท ากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย ท าให้จับใจความส าคัญไม่ครบหรือ

ฟังแล้วไม่ทราบแน่ชัดว่าคือสินค้าหรือบริการ ประเภทใด ดังนั้นส่ือประเภทวิทยุกระจายเสียงนี้จ าเป็นต้องใช้

จิตวิทยาสูงในการใช้น้ าเสียงในการพูดหรือเสียงประกอบท่ีจะท าให้เกิดการจินตนาการ  

3. ส่ือหนังสือพิมพ์ (Newspaper) เป็นส่ือโฆษณาท่ีผู้บริโภคสามารถบริโภคข่าวสารได้ในทุก ๆ วัน 

หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการแบ่งแยกหมวดหมู่ตามความสนใจของผู้บริโภค ท้ังข่าว การเมือง ข่าวการกีฬา ข่าว

บันเทิง และข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์สามารถเข้าถึง ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและน าเสนอ

ข้อมูลหรือเนื้อหาได้ค่อนข้างเยอะ แต่หนังสือพิมพ์ยังเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพการพิมพ์ต่ า รูปภาพในการโฆษณาอาจจะ

ดึงดูดผู้บริโภคได้น้อย และเป็นส่ือมีอายุส้ันมาก เนื่องจากหนังสือพิมพ์จะค านวณการลงโฆษณาเป็นรายวัน  

4. ส่ือนิตยสาร (Magazine) เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีสามารถเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้เฉพาะ เจาะจง โดย

โฆษณาเนื้อหาสาระตามความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น นิตยสารผู้หญิง นักการตลาดมักจะลง

โฆษณาในนิตยสาร เช่น แพรว Cleo Vouge นิตยสารท่ีอยู่อาศัย เช่น บ้านและสวน The Condominium Home 
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Buyer Guide เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถเห็นภาพและเนื้อหาของสินค้าหรือบทความต่าง ๆ ได้ซ้ า ๆ เป็นส่ือท่ีมี

กระบวนการพิมพ์ภาพท่ีสวยงาม เหมาะกับการโฆษณาสินค้าท่ีมีราคาค่อนข้างสูง  

5. ส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) สามารถโฆษณาได้หลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ ป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายโปสเตอร์ ป้ายดิจิตอล เป็นต้น นักการตลาดสามารถเลือกกลุ่มของเป้าหมายหรือพื้นท่ีใน

ชุมชนได้ดี มีการเข้าถึงส่ือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แต่อาจไม่สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดได้มาก เนื่องจากผู้บริโภคอาจ

ขับรถผ่านป้ายโฆษณาจึงมีช่วงระยะเวลาในการเปิดรับส่ือค่อนข้างส้ัน จึงจับใจความได้ไม่ครบถ้วน   

6. ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี (Transit หรือ Transport Advertising) เป็นส่ือท่ีติดต้ังภายในหรือภายนอก

ยานพาหนะ ได้แก่ โฆษณาข้างรถโดยสารประจ าทางโฆษณาหลังรถตู้โดยสาร โฆษณาบนรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้

ดิน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับส่ือโฆษณากลางแจ้ง ท่ีสามารถเลือกกลุ่มของผู้บริโภคเป้าหมายให้ตรงกับสินค้าและ

บริการได้ อีกท้ังยังเปิดโอกาสในการรับส่ือในกรณีท่ีผู้โดยสารเดินทางแล้วไม่มีอะไรอ่าน ซึ่งก็ท าให้ได้มีโอกาสท่ีจะ

อ่านเนื้อหารายละเอียดของสินค้าและบริการจากส่ือโฆษณานั้น  

7. ส่ือจดหมายทางตรง (Direct Advertising) เช่นการส่งจดหมายโปสการ์ด ใบปลิว และแผ่นพับ เป็นต้น 

ซึ่งเป็นส่ือท่ีเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงได้ง่ายในวงแคบ นักการตลาดสามารถเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้

เหมาะสมกับสินค้าและบริการได้โดยส่งตามรายช่ือ แบ่งแยกตามภูมิศาสตร์หรือประชากรศาสตร์ แต่บางครั้งผู้รับ

ส่ือนั้นอาจมองว่าเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัว  

8. ส่ือโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Advertising) เป็นรูปแบบในการจัดแสดงสินค้า เช่น วาง

บริเวณจุดช าระเงิน ติดต้ังไว้หน้าร้านหรือภายในร้าน เป็นต้น เพื่อช่วยในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการ

สินค้านั้นอย่างฉับพลันและแสดงถึงการย้ าเตือนผู้บริโภคให้ระลึกถึงตราสินค้านั้น  

9. ส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ (Motion Picture Advertising) เป็นส่ือโฆษณา ขนาดใหญ่ มีแสง สี เสียง

ท่ีสวยงามเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชม ผู้ชมจะมีความต้ังใจในการเปิดรับส่ืออย่างเต็มท่ี โดยไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ซึ่ง

การโฆษณาในโรงภาพยนตร์นั้นยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับสินค้าและบริการได้อีกด้วย เช่น สินค้า

ส าหรับบุคคลท่ัวไป ก็สามารถเลือกโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ีเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจอยู่ในกระแสนิยม หรือเลือกจาก

ค่ายผู้สร้างท่ีผู้ชมช่ืนชอบมากท่ีสุด เช่น ทเวนต้ี เซ็นจูล่ี ฟ๊อกส์  

10. ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต (Internet Advertising) คือ การน าภาพของสินค้าไปลงโฆษณาโดยผ่าน

เว็บไซด์ท่ีมีช่ือเสียงหรือมีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาต่อประชาชนอย่างมากในการค้นหา
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ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างท่ัวทุกมุมโลกจากการส ารวจพบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตประมาณ 3 ช่ัวโมง 7 นาที ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 22-30 

นาทีต่อปี (www.vouchercode spro.co.uk, 2012) โดยมีกิจกรรมท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใช้มาก คือ โซเชียลมีเดีย 

เช่น Facebook/Twitter/Google Plus/LINE/Instagram เป็นสัดส่วน 91.5% (ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559) และส่ือวีดีโอ ออนไลน์ เช่น Youtube และ Netflix เป็นต้น 

จึงเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นทุกวัน  

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554, หน้า10) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดเป็นรูปแบบของการส่ือสารรูปแบบหนึ่ง 

ท่ีผู้ส่งสารซึ่งมักจะเป็นองค์กรธุรกิจท าการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับ

ข่าวสาร ซึ่งผู้ส่งสารก าหนดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร หรือเป็นตลาดของผู้ส่งสาร โดยการส่งสารนี้เป็น

การส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้า ใจและสร้างการยอมรับระหว่าง

ธุรกิจกับผู้บริโภค ซึ่งโดยท่ัวไปการส่ือสารการตลาดนิยมท่ีจะใช้การโฆษณาเป็นหลัก แต่มีผลการวิจัยพบ ว่า 

ผู้บริโภคมีความเช่ือถือข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากการท่ีผู้บริโภคเห็นจากโฆษณาจากส่ือต่าง ๆ น้อยกว่าข้อมูล

ข่าวสารท่ีได้รับจากเส้นทางจากอื่น ๆ เช่น การบอกต่อ (Word of Mouth) ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ ข้อมูลจาก

เอกสารทางวิชาการ หรือ จากข่าว ข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้ างความน่าเช่ือถือด้านเนื้อหาได้ดีกว่าการโฆษณา 

อย่างไรก็ตาม การโฆษณาจะมีประสิทธิภาพเด่นในด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างการระลึก

จดจ าได้ (Recognition) การส่งเสริมการตลาดมีกิจกรรมมากมายท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อสร้างการยอมรับและสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น การจัดให้มีกิจกรรม

ทางการตลาดท่ีลูกค้าสามารถชมการแสดงของดารา การร่วมกันท ากิจกรรม ส่งเสริมสังคม  

แนวคิดการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 

กรุงเทพมหานคร จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018” (Bangkok 

Art Biennale)  เป็นครั้งแรก ในปี 2561 ด้วยการน าผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 200 ผลงาน ของ 75 กลุ่มศิลปิน

ช้ันน าระดับโลกจาก 33 ประเทศ ภายใต้แนวคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” หรือ Beyond Bliss ซึ่งหมายถึง การ

ค้นหาความหมายของความสุขท่ีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน บนพื้นท่ี ท่ีมีประวัติความเป็นมา

และมีความหลากหลายของวัฒนธรรม การถ่ายทอดความสุขทางกายทางใจ หรือ แม้กระท่ังการแสวงหาวิธีก าจัด

ทุกข์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถานท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นสะท้อนสังคมและปัญหา

ส่ิงแวดล้อมผ่านช้ินงานเหล่านี้ท่ีจะน ามาจัดแสดงบนสถานท่ีส าคัญของกรุงเทพมหานครกว่า 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 เพื่อสรรสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียว

ด้านศิลปะ (บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่, 2561)  

 

สรุปผลการวิจัย 

1.  การส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาท้ังหมด 200 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เป็น

นักศึกษามากท่ีสุด และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่ารู้จักสถานท่ีในการจัด

งาน “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 

2018)”  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางเข้าชมงานโดยการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS มากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ี

ไม่เคยเข้าชมงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในประเทศอื่น ๆ เลย นอกจากนั้นยังระบุว่า ทราบมาก่อนว่างานท่ี

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 จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 จากท้ังหมด 200 คน และในส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคย

รับรู้ข่าวสาร ส่วนใหญ่ทราบระยะเวลาในการจัดงาน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50  และทราบสถานท่ีใน

การจัดงาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) มากท่ีสุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00  รองลงมา 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50  วัดอรุณ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.50 ตามล าดับ และ น้อยท่ีสุด บ้านปาร์ค นายเลิศ และโรงแรม เดอะเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ จ านวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.00   
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ในด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ลักษณะงานท่ีแสดงเป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หรือ Contem- 

porary Art จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมาคือ เป้าหมายการจัดงาน ท่ีต้องการให้กรุงเทพ- 

มหานครเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะร่วมสมัยระดับโลก จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 และทราบว่ามีศิลปิน

ไทยและศิลปินต่างประเทศจ านวน 75 กลุ่มท่ีมาร่วมแสดงงานตามสถานท่ีส าคัญ 20 แห่งท่ัวกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ตามล าดับ ส่วนการรับรู้แนวคิดหลักหรือ Theme การจัดงานคือ สุขสะพรั่ง 

พลังอาร์ต (Beyond Bliss) กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยท่ีสุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้ช่องทางการสื่อสารการตลาดงานบางกอก 

อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 

 

ส าหรับช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 

2018 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้จากช่องทาง Off-line Media ป้าย LED ภายในห้างสรรพสินค้า 

มากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา E-Poster บน BTS จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.50  และ ระหว่าง BTS Stump (ส่ือโฆษณากลางแจ้งท่ีอยู่บริเวณเสารถไฟฟ้าBTS) กับการบอกต่อจากเพื่อน/

ญาติ/คนรู้จัก มีระดับเท่ากัน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้การส่ือสารการ 

ตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยท่ีสุด ได้แก่ วิทยุ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

และระดับการรับรู้จากช่องทาง On-line Media มากท่ีสุด ได้แก่ Facebook (Facebook/BkkArt 

Biennale) จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา เว็บไซต์ (http://www.bkkartbiennale.com/ ) 

 -
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จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และการโพสต์เชิญชวนร่วมงานผ่านบุคคลท่ีมีช่ือเสียง(Influencer Post) 

จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ตามล าดับ และน้อยท่ีสุด แอพพลิเคช่ัน BAB จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35.00  โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป (ปี 2020) 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาด ของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต 

เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018/ BAB 2018) ของผู้เข้าร่วมชมงาน” ผู้อภิปรายมีประเด็นในการ

อภิปราย 3 ประเด็น ดังรายละเอียดด้านล่าง คือ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมงานผ่านการสื่อสารการตลาดงานเทศกาลศิลปะร่วม
สมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีเกิด

ระหว่างปี พ.ศ. 2532 - 2542 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม Gen Y ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2557) (อ้างถึงใน ภัสสราณัฐ 

รวยธนาสมบัติ, 2558) อธิบายลักษณะของ Gen Y ไว้ว่า Gen Y มีลักษณะเฉพาะตัวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้า

แสดงออก ตรงไปตรงมา  เป็นผู้น าเทรนด์ (Trendsetter) โดยพื้นฐานของคนกลุ่ม Gen Y นั้นเป็นผู้ท่ีชอบทดลอง

สินค้าใหม่ อีกท้ัง Gen Y ส่วนใหญ่ชอบแชร์เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ ดังนั้นกลุ่มคน Gen Y ท่ีกล่าวมา

ข้างต้น จึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของการเข้าชมงานในปีนี้ ซึ่งผู้อภิปรายมองเห็นว่า พฤติกรรมของ Gen Y 

นี้ สามารถต่อยอดด้านการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพทาง On-line Media ได้ โดยเฉพาะการตลาดแบบ 

ปากต่อปาก หรือ Word of Mount ท่ี Gen Y จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าชมงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ให้ผู้คนได้รู้จักงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ (2018) ที่กล่าว

ไว้ว่า Gen Y จะให้ความส าคัญกับเพื่อนมากเป็นพิเศษ แต่เวลาจะตัดสินใจซื้ออะไร พวกเขากลับเช่ือข้อมูลจาก

โซเชียลมีเดีย โดยร้อยละ 84 กล่าวว่า ความคิดเห็นท่ีได้ยินได้ฟังผ่านโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ

ร้อยละ 51 เผยว่า เช่ือในรีวิวสินค้าของบล็อกเกอร์มากกว่าเช่ือเพื่อน และการรีวิวสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นการรีวิวของกลุ่ม Gen Y ด้วยเหตุนี้เครือโรงแรมดัง ๆ ของโลกอย่างเช่น Starwood 

Resorts จึงเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวเขียนติชมโรงแรมภายในเครือ ไม่เฉพาะแต่เรื่องของท่ีพักเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงแรม เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะ 

Gen Y ซึ่งไม่ได้มาพักท่ีโรงแรมเฉย ๆ แต่มักจะท่องเท่ียวและส ารวจพื้นท่ีโดยรอบ และเล่าถึงความประทับใจผ่าน

ภาพถ่ายและโพสต์ต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย โดยมีการสร้างโมบายแอปส าหรับลูกค้ากลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ 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 จึงท าให้คนกลุ่มนี้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมากท่ีสุด อีกท้ังส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 

ดังนั้นการเข้าชมงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในช้ันเรียนอีกด้วย  

2. การรับรู้การสื่อสารการตลาดด้านระยะเวลา สถานที่ และเนื้อหาของงานเทศกาลศิลปะร่วม
สมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) ของผู้ 
เข้าร่วมชมงาน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีเคยเห็นหรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน ในด้านสถานท่ีนั้น 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ BACC ถูกรับรู้เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเป็นท่ีท่ีรวบรวมผลงาน

ศิลปะไว้มากมายจากศิลปินต่าง ๆ หลากหลายประเทศ ไม่ว่าเป็นรูปเขียน รูปวาด รูปถ่าย งานปั้น ร้านค้าเกี่ยวข้อง

กับงานศิลปะ เป็นต้น ในขณะท่ีการรับรู้พื้นท่ีท่ีไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองท่ีรถไฟฟ้าผ่าน และผู้คนส่วนใหญ่เดินทางด้วย

การล่องเรือเจ้าพระยา อาทิ วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ และวัดประยูร ฯ นั้น ผู้อภิปรายเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจท่ี

จะเข้าชมผลงานศิลปะท่ีผสมผสานงานศิลป์และวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกัน ซึ่งตรงกับวัตุประสงค์ของผู้จัดงานท่ี

อยากให้เกิดความความเช่ือมโยงในด้านการท่องเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2537) ท่ีอธิบายว่า การส่ือสารทางการตลาด หมายถึงกิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง

ความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการส่ือสาร

การตลาดนั้น อาจส่ือสารภาพ (Imagery) ถ้อยค า (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่ท้ังนี้การส่ือสาร

การตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องส่ือสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าว

จิตใจ กระตุ้นความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะ

มีผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด ส าหรับการรับรู้ด้านเนื้อหาในการจัดงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้

ลักษณะของการจัดงานท่ีเป็นลักษณะศิลปะร่วมสมัย เนื่องจากสามารถรับรู้ได้จากช่ืองานท่ีระบุว่า “เทศกาลศิลปะ

ร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” แต่ส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้ได้น้อยท่ีสุดคือ แนวคิดหลัก หรือ Theme การจัด

งาน คือ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” หรือ “Beyond Bliss” แสดงให้เห็นว่า การส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีลักษณะท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่ก ากวมหรือมีความหมายหลายทาง สามารถเรียกร้องให้

กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและเข้าใจข่าวสารท่ีส่ือออกไปได้ชัดเจน สอดคล้องกับ เนติรัตน์ พุทธา (2560) กล่าวว่า 

มนุษย์เรานั้นเปิดรับสารก็ต่อเมื่อต้องการข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ท่ีตนเองสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ ขึ้นอยู่

กับความทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อีกท้ังยังมีปัจจัยท่ีมาจาก ปัจจัยด้าน



111 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

บุคลิกภาพและจิตวิทยา สภาพความสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสารของแต่

ละบุคคล เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ล้วนมีความส าคัญต่อการเลือกเปิดรับส่ือของแต่ละบุคคลแตก- 

ต่างกันออกไป  

3. ด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้เข้าชมงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก 
อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออฟไลน์ (Off-line Media) 

มากท่ีสุด เนื่องจากคนในเมืองใช้ชีวิตนอกบ้านนานขึ้น มีการใช้ระบบส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ BTS MRT 

โฆษณาตามส่ีแยกไฟแดง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2562 (อ้างถึงใน รวิภา สุขสุสาสน์, 

2562) พบว่า ส่ือโฆษณา ซึ่งประกอบไปด้วยป้ายโฆษณา ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี และส่ืออินสโตร์ได้เข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างกลมกลืนดังจะเห็นได้จากการพบเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดต่าง ๆ ใน

บริเวณท่ีมีผู้คนจ านวนมากถนนและแยกท่ีการจราจรหนาแน่น อีกท้ังยังมีการติดป้ายโฆษณาข้างรถโดยสาร

สาธารณะท้ังรถประจ าทาง รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อดึงดูดสายตาผู้ใช้บริการ ซึ่งการ

โฆษณาได้สอดแทรกไปกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน สอดคล้องกับแนวคิด

ของบริษัท เอสเธติค ซีเครท(แอท-ซี) จ ากัด (2018) ท่ีกล่าวว่า Offline Marketing คือช่องทางการท าการตลาด

แบบเก่าท่ีไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย เช่น ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเป็นการท าการ

ส่ือสารการตลาดแบบเจาะจงพื้นท่ีนั้น ๆ เน้นไปท่ีการส่ือสารด้านเดียว ถึงแม้จะเรียกส่ือหรือช่องทางแบบเก่า แต่ก็

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่ือและช่องทางแบบเก่านี้ยังอยู่ในชีวิตประจ าวันของเราทุกคน จึงยังคงเป็นช่องทางท่ีหลายแบ

รนด์เลือกใช้ ซึ่งมีข้อดี คือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย มีรายละเอียดในรูปแบบส่ิงพิมพ์ให้น ากลับไปศึกษา

และก าหนดพื้นท่ีให้ตรงจุดเป้าหมายได้ชัดเจนอีกด้วย จึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของส่ือโฆษณาแบบออฟไลน์ ท่ีมี

ความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างดีจึงเป็นหนึ่งในส่ือทางเลือกท่ีน่าจับตามอง 

อีกท้ังยังสอดคล้องกับ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557: น.44) ท่ีกล่าวไว้ว่า ส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) 

สามารถโฆษณาได้หลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายโปสเตอร์ ป้ายดิจิตอล เป็นต้น นักการ

ตลาดสามารถเลือกกลุ่มของเป้าหมายหรือพื้นท่ีในชุมชนได้ดี มีการเข้าถึงส่ือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แต่อาจไม่สามารถ

ใส่ข้อมูลรายละเอียดได้มาก เนื่องจากผู้บริโภคอาจขับรถผ่านป้ายโฆษณาจึงมีช่วงระยะเวลาในการเปิดรับส่ือ

ค่อนข้างส้ัน จึงจับใจความได้ไม่ครบถ้วนและส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี (Transit หรือ Transport Advertising) เป็นส่ือท่ี

ติดต้ังภายในหรือภายนอกยานพาหนะ ได้แก่ โฆษณาข้างรถโดยสารประจ าทางโฆษณาหลังรถตู้โดยสารโฆษณาบน

รถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับส่ือโฆษณากลางแจ้งท่ีสามารถเลือกกลุ่มของผู้บริโภค
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เป้าหมายให้ตรงกับสินค้าและบริการได้ อีกท้ังยังเปิดโอกาสในการรับส่ือในกรณีท่ีผู้โดยสารเดินทางแล้วไม่มีอะไร

อ่าน ซึ่งก็ท าให้ได้มีโอกาสท่ีจะอ่านเนื้อหารายละเอียดของสินค้าและบริการจากส่ือโฆษณานั้น  

อย่างไรก็ตาม ส่ือออนไลน์ (On-line Media) จาก BAB Facebook เว็บไซต์ BAB ด้วยการบอกต่อ (Word 

of Mouth) จากเพื่อน ญาติ และคนรู้จัก ก็เป็นส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบว่าได้รับข่าวสารจากช่องทางนี้เป็นล าดับถัด

มา แสดงให้เห็นว่าการโพสต์หรือการแชร์ความคิดเห็นทางส่ือสังคมออนไลน์ และรับรู้การส่ือสารการตลาดจาก 

Influencer Post นั้นมีผลให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมชมงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 

(2554, น.10) พบว่า การส่ือสารการตลาดเป็นรูปแบบของการส่ือสารรูปแบบหนึ่งท่ีผู้ส่งสารซึ่งมักจะเป็นองค์กร 

ธุรกิจ ท าการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งผู้ส่งสารก าหนดว่า

เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสารหรือเป็นตลาดของผู้ส่งสาร โดยการส่งสารนี้เป็นการส่ือความหมายของกิจกรรม

ทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้า ใจและสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค ซึ่งโดยท่ัวไปการ

ส่ือสารการตลาดนิยมท่ีจะใช้การโฆษณาเป็นหลัก แต่มีผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความเช่ือถือข้อมูลข่าวสารท่ี

ได้รับจากการท่ีผู้บริโภคเห็นจาก โฆษณาจากส่ือต่าง ๆ น้อยกว่าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากเส้นทางจากอื่น ๆ เช่น 

การบอกต่อ (Word of Mouth) ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หรือ จากข่าว ข้อมูล

เหล่านี้สามารถสร้างความน่าเช่ือถือด้านเนื้อหาได้ดีกว่าการโฆษณา อย่างไรก็ตาม การโฆษณาจะมีประสิทธิภาพ

เด่นในด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างการระลึกจดจ าได้ (Recognition) การส่งเสริมการตลาด

มีกิจกรรมมากมายท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ

สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น การจัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดท่ีลูกค้าสามารถชมการแสดงของ

ดารา การร่วมกันท ากิจกรรม ส่งเสริมสังคม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งอาจจะส่งผลให้
ผลการวิจัยท่ีได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นการวิจัยในอนาคตจึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อศึกษา ค้นคว้า และท าความเข้าใจถึงเหตุผล หรือข้อมูลเชิงลึกในประเด็นดังกล่าว 
โดยอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ร่วม
ด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของส่ือโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล (Digital) ว่าควร
น าเสนอโฆษณาผ่านส่ือโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อให้
คุ้มค่าในการลงทุนทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้การส่ือสารการตลาดและความคิดเห็นต่อการจัดแสดง
ศิลปะร่วมสมัยท่ีใกล้เคียงกับงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เพื่อแสวงหาสาเหตุหรือผลการวิเคราะห์ท่ีน าไปสู่การ
แก้ไขและปรับปรุงให้การส่ือสารการตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลมากท่ีสุด 
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รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

Patterns and Strategies of Business Operations of a Jewelry Company in  

Nakhon Pathom Province 

พรสวรรค์ แก่นจันทร์1 และ รศ. ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่อง 

ประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของบริษัท

ผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาแบบ

ปรากฎการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกค้า รวมท้ังส้ิน 21 คน ผลการวิจัย

พบว่า บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีท่ีเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้เป็นบริษัทขนาดกลาง รับจ้างผลิตสินค้าตาม

ข้อก าหนดของลูกค้า จัดระบบการบริหารแบ่งแยกเป็นฝ่ายตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และฝ่ายผลิต กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพเหนือ

คู่แข่งและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงานโดยจัดแผนผังโรงงานตามล าดับ

ขั้นตอนการผลิต กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความส าคัญ

กับความสุขและความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างขวัญก าลังใจ

ให้แก่พนักงาน และกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังพบว่า

บริษัทประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ คือ ปัญหาด้านสุขภาพของแรงงานสูงอายุ ปัญหาราคา

วัตถุดิบไม่คงท่ี และปัญหากระบวนการผลิตเนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบสินค้า  

ค าส าคัญ: 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 

บทน า 
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 อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญและสามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่

ประเทศไทยได้เป็นจ านวนมาก โดยพิจารณาจากข้อมูลสินค้าส่งออกส าคัญของประเทศไทยประจ าปี 2561 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พบว่า สินค้าเครื่องประดับอัญมณีเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออกสูงเป็นอันดับท่ี 3 

ของสินค้าส่งออกส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 233,857.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 4.80 ของมูลค่าการส่งออก โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 1.21   

(สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ, 2561) 

 แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอุปสงค์ท่ี

เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ โดยอ านวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการ (วไลภรณ์ สูตภูมิ, 2557: 2) นอกจากนี้รัฐบาล

ยังเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี และออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

เครื่องประดับอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องประดับไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561: 31) 

 จากรายงานมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีไทยในระหว่างปี 2558 – 2561 พบว่า มูลค่าการ

ส่งออกเครื่องประดับอัญมณีไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต (ศูนย์

ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2561: 

4) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความเช่ือถือท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องประดับอัญมณีท่ีผลิตโดยแรงงานใน

ประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณีมีสภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อีกท้ังยังเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงให้น้อยลง 

(ประพนธ์ เล็กสุมา, 2555: 2) อันส่งผลให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณีใน

จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรม แต่มีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับอัญมณีท่ียังคงด ารงอยู่ได้เป็น

ระยะเวลานาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญ

มณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรายเดิม 

รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีความสนใจในธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณี อีกท้ังยังเป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจลงทุนในอนาคต 

 



118 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนครปฐม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษาบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 3. ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย 

พนักงาน และลูกค้าของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 4. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดยก าหนด

ระยะเวลาในการวิจัยและด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนกันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม และสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจธุรกิจนี้  

 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม และสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการท่ีสนใจต่อไป 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 วรางคณา ผลประเสริฐ (2554) ได้กล่าวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการ

บริหารอย่างเป็นระบบและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน โดยผู้บริหารจะประเมินถึงความเหมาะสมของกลยุทธ์ และ

ตัดสินใจน าไปใช้จัดการองค์กรเพื่อบรรลุผลส าเร็จ 

 Wheelen และ Hunger (2006) ได้ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การตัดสินใจใน

การด าเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในระยะยาว 

 กลยุทธ์เป็นมาตรการท่ีส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การ

ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมจะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งสามารถจ าแนกระดับของกลยุทธ์ได้ 

3 ระดับ ดังนี้ 

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดทิศทางโดยรวมขององค์กรและ

บทบาทของแต่ละหน่วยธุรกิจ สามารถเลือกใช้ได้ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต กลยุทธ์การรักษา

เสถียรภาพ กลยุทธ์การตัดทอน และกลยุทธ์ผสมผสาน 

 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นแผนการของผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีจะใช้ทรัพยากร

และความสามารถท่ีมีอยู่เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถเลือกใช้ได้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง

ตลาดเฉพาะส่วน 

 3. กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี (Operation Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานย่อยๆภายใน

องค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย กล

ยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

และกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนา (ชูชัย ศรช านิ และ วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554 : 16-19) 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการผลิต 

 การผลิตเป็นการสร้างสินค้าและบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมี

ความต้องการไม่ส้ินสุด แต่เนื่องจากทรัพยากรท่ีมีจ ากัดจึงท าให้องค์กรต้องมีการบริหารการผลิตจึงท าให้องค์กร

ต้องมีการบริหารการผลิต เพื่อให้ผลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และช่วยให้องค์กร
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สามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารการผลิตเป็นหนึ่งในหน้าท่ีหลักของ

การบริหารธุรกิจ ซึ่งมีพันธกิจคือการสร้างผลก าไรเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อมีการแยก

พันธกิจออกเป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละหน้าท่ีหลักจะพบว่า 

 1. ฝ่ายการตลาด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 2. ฝ่ายการเงิน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ความสามารถในการท าก าไร และการรักษาสภาพคล่องทาง

ธุรกิจ 

 3. ฝ่ายการผลิต มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพในต้นทุนต่ า ผลิตได้ทันตามเวลา

ท่ีลูกค้าก าหนด มีความยืดหยุ่นท่ีจะปรับปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2545) 

 3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยของขวัญนา คงคาเขตร (2558) เรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

กางเกงช้ันในชายของบริษัท เอส.เซ้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า เป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รูปแบบการ

ผลิตมีท้ังแบบเป็นตราสินค้าของตนเองและผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่น กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจประกอบด้วยกลยุทธ์

ระดับองค์กร ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองตลาดเฉพาะ

ส่วน และกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดและกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า    

 งานวิจัยของกัลปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชัย (2556) เรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการผลิตเม็ด

พลาสติกรีไซเคิล บริษัท ไซเคิลพลาส จ ากัด พบว่า มีกลยุทธ์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนโดยการลดต้นทุนตามห่วงคุณค่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์มุ่งเน้นตอบสนองตลาดเฉพาะส่วนโดย

การจัดประเภทลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆเพื่อการวางแผนบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม และกลยุทธ์ระดับหน้าท่ี คือ 

กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นส าคัญ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาแบบปรากฎการณ์วิทยา (Phenomeno- 

logical Method) ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสืบค้นข้อมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจ านวน 

1 คน หัวหน้าฝ่ายจ านวน 6 คน พนักงานจ านวน 10 คน และลูกค้าจ านวน 4 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวผู้วิจัย และแนวค าถามจ านวน 4 ฉบับ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย สอบถามบุคคลท่ีมี

ประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางใน

การสร้างแนวค าถาม ก าหนดหัวข้อประเด็นหลักและประเด็นย่อยเพื่อสร้างแนวค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ี

ต้องการศึกษา ท้ังนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน อีกท้ังสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการด้วยเครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และปากกา ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยประเด็นและข้อค าถาม

ต่างๆจะมีการปรับเปล่ียนล าดับได้ตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม 

 หลังผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ี

เท่ียงตรง ท้ังนี้หากข้อมูลขาดความชัดเจนหรือขาดความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจะไม่น าข้อมูลนั้นมาใช้ และถ้าได้ข้อมูลไม่

เพียงพอก็จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยมีการบันทึกข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์และสังเกต แล้วน าไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และ

วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด ทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปของการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้แนวค าถามท่ี

มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี พบว่าผลการวิจัย

เป็นดังนี้ 
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 1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีท่ีผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้เป็นบริษัทท่ีรับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบและ

ข้อก าหนดของลูกค้า เป็นบริษัทขนาดกลาง มีโครงสร้างองค์กรแบบราบ จัดระบบการบริหารแบ่งแยกเป็นฝ่ายตาม

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิต โดยมีหัวหน้าควบคุมงานแต่ละฝ่ายขึ้น

ตรงกับผู้บริหารระดับสูง ลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าท่ีส่ังผลิตสินค้าในปริมาณมาก 

คุณภาพและราคาไม่สูงมากนัก และลูกค้าท่ีส่ังผลิตสินค้าท่ีมีความประณีต ปริมาณการส่ังผลิตไม่มาก คุณภาพและ

ราคาสูง โดยเป็นลูกค้าต่างประเทศท้ังหมด บริษัทจึงต้องส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละประเทศ โดยบริษัทขนส่ง

สินค้าท่ีใช้บริการมีท้ังแบบท่ีบริษัทก าหนดเองและลูกค้าเป็นผู้ก าหนด  

 กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบตามข้อก าหนดของลูกค้า ซึ่งได้แก่ โลหะ 

อัญมณี และช้ินส่วนประกอบต่างๆ จากนั้นน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้แรงงานฝีมือท่ีช านาญการผลิต

เครื่องประดับอัญมณี รวมถึงเครื่องจักรท่ีทันสมัย ได้แก่  เครื่องฉีดเทียน เครื่องหลอมโลหะ เครื่องตรวจวัดโลหะ 

เครื่องหล่อสุญญากาศ เครื่องแกะสลักเลเซอร์ เครื่องเช่ือมเลเซอร์ เครื่องขัด ระบบชุบ เครื่องวัดความหนาผิว

เคลือบ เครื่องบรรจุภัณฑ์ และเครื่องช่ังน้ าหนักระบบดิจิตอล ผ่านขั้นตอนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

สินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า 

 ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี คือ น าช้ินงานท่ีได้จากการฉีดเทียนมาหล่อช้ินงานโลหะ แล้วน า

ส่วนประกอบของช้ินงานมาเช่ือมเข้าด้วยกันตามรูปแบบของงาน น าช้ินงานท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแต่งผิว

ให้เรียบ จากนั้นน าอัญมณีฝังบนช้ินงาน และน าช้ินงานมาขัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ลูกผ้าขัด และน้ ายาขัด เพื่อให้ผิว

ของช้ินงานเรียบ และเงางาม หลังจากนั้นน าช้ินงานไปเคลือบโลหะ และบรรจุสินค้าลงในหีบห่อเพื่อป้องกันสินค้า

กระทบกันระหว่างขนส่ง 

 การใช้บริการบริษัทขนส่งมีท้ังแบบท่ีบริษัทเป็นผู้เลือกและลูกค้าเป็นผู้ก าหนด ในกรณีท่ีลูกค้าเลือกใช้

บริการบริษัทขนส่งสินค้าท่ีบริษัทจัดเตรียมให้ บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการเรื่องการขนส่งท้ังหมด แต่ในกรณีท่ีลูกค้า

เป็นผู้ก าหนดบริษัทขนส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง 

 2. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
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 จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม พบว่ามีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจดังนี้ 

 1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพเหนือคู่แข่งขันในระดับ

ราคาเดียวกัน ใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง จัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดโดยใช้บริการ

บริษัทขนส่งท่ีมีมาตรฐานระดับโลกเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า  

 “ปัจจุบันนี้บริษัทผลิตและส่งออกจิวเวลรี่มีมากขึ้น การแข่งขันก็สูงขึ้น เข้มข้นขึ้น เราต้องสร้างความ

แตกต่างของสินค้าเราให้โดดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึ่งบริษัทเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพและการรักษาสัญญากับ

ลูกค้ามากท่ีสุด นอกจากนี้เราต้องท าให้ลูกค้ามั่นใจและเช่ือมั่นในตัวเราด้วย เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆ” (ผู้บริหาร

ระดับสูง, 2562) 

 2. กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน โดยจัดแผนผังโรงงานโดยเรียงตามล า ดับขั้นตอนการผลิตเพื่อ

ประหยัดเวลาในการขนส่งช้ินงานระหว่างขั้นตอน และลดปัญหาการกระทบกระเทือนระหว่างการเคล่ือนย้าย

ช้ินงาน 

 “การจัดห้องท างานโดยเรียงตามล าดับข้ันตอนการผลิตช่วยให้การท างานเร็วและสะดวกมากค่ะ การผลิต

มันต้องท าให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด ถ้าต้องเดินวนไปวนมาก็จะเสียเวลามาก งานอาจจะเสร็จไม่ทัน” (พนักงานฝ่าย

ผลิต, 2562)  

 3. กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยยึดถือความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จัดท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานเพื่อ

เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

 “พี่ให้ความส าคัญในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ถ้าเราท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 

ประทับใจ ลูกค้าก็จะกลับมาหาเรา และอยู่กับเราไปอีกนาน” (ผู้บริหารระดับสูง, 2562) 

 4. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับความสุขและความปลอดภัยในการท างาน

ของพนักงานฝ่ายผลิตเป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีแบบส ารวจความสุขในการท างานเป็นประจ าในทุกๆปี เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการท างานและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน 
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 “พนักงานฝ่ายผลิตถือเป็นหัวใจส าคัญ ถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินกิจการต่อไปได้” 

(ผู้บริหารระดับสูง, 2562) 

 5. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาถึงกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ปัญหาท่ีพบ

ระหว่างการผลิต รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิต เพื่อท่ีจะมั่นใจว่าสินค้าท่ีผลิตออกมาเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตรง

ตามข้อก าหนดของลูกค้า และสามารถจัดส่งได้ตามก าหนดเวลา  

  “บางครั้งลูกค้าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแบบท่ีเสนอมามันผลิตได้จริงหรือเปล่า เขาอยากได้แบบนี้เราก็ต้อง

พยายามท าให้เขาให้ได้ ถ้าจะเอางานเข้าฝ่ายผลิตเลยมันก็เส่ียง ถ้าเสียก็คือเสียหมด เราลองทดลองผลิตสัก 3-4 ช้ิน

ก่อน ถ้าเจอปัญหาอะไรจะได้หาทางแก้ไข เวลาลงการผลิตจะได้ไม่ชะงัก” (หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, 

2562) 

 3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม พบว่าบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

 1. ปัญหาด้านแรงงาน พนักงานฝ่ายผลิตส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 35-50 ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนมากมี

ปัญหาด้านสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถท างานให้บริษัทได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ รับ

พนักงานใหม่ท่ีมีอายุน้อยเพื่อทดแทนพนักงานสูงอายุ โดยให้พนักงานเดิมท่ีมีฝีมือสูงเป็นผู้ฝึกสอน 

 2. ปัญหาด้านวัตถุดิบ เนื่องจากราคาโลหะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่คงท่ี ส่งผลกระทบต่อต้นทุน

การผลิตและการก าหนดราคา บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ผู้บริหารจะประมาณการราคาท่ีน่าจะเป็น

ล่วงหน้า โดยวิเคราะห์ร่วมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 3. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต เนื่องจากรูปแบบของสินค้าท่ีหลากหลายส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามี

ความแตกต่างกัน บางครั้งช่างฝีมือเกิดความสับสนในขั้นตอนและวิธีการผลิต ท าให้งานท่ีผลิตออกมาไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของลูกค้า บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายผลิตจัดประชุม

ร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตให้ชัดเจน รวมถึงจัดท าเอกสารรายละเอียดการผลิตของสินค้าแต่

ละรูปแบบเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการผลิตครั้งต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวค าถามท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีท่ีผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้เป็นบริษัทขนาดกลาง จัดระบบการบริหาร

แบ่งแยกเป็นฝ่ายตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย

จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิต ซึ่งแต่ละ

ฝ่ายมีหัวหน้าควบคุมงานท่ีขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง  

 กระบวนการผลิตเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า ซึ่งได้แก่ 

โลหะ อัญมณี และช้ินส่วนประกอบต่างๆ หลังจากนั้นวัตถุดิบจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งใช้เครื่องจักรท่ี

ทันสมัย รวมถึงแรงงานฝีมือท่ีมีความช านาญการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ด าเนินการตามข้ันตอนการผลิตสินค้าท่ี

มีประสิทธิภาพ  สินค้าท่ีเตรียมจัดส่งจะถูกเก็บจัดเก็บในคลังสินค้าและจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งซึ่งท้ังแบบท่ี

บริษัทเป็นผู้เลือกและลูกค้าเป็นผู้ก าหนด หลังจากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทมีการจัดท าแบบประเมินความพึง

พอใจ และน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 2. จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนครปฐม พบว่ามีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดย

น าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพเหนือคู่แข่งขันในระดับราคาเดียวกัน ใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัย จัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา

ท่ีก าหนดโดยใช้บริการบริษัทขนส่งท่ีมีมาตรฐานระดับโลก กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน โดยจัดแผนผัง

โรงงานโดยเรียงตามล าดับขั้นตอนการผลิตเพื่อประหยัดเวลาในการขนส่งช้ินงานระหว่างขั้นตอน และลดปัญหา

การกระทบกระเทือนของช้ินงาน  กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยยึดถือความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับความสุขและความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงานฝ่ายผลิต และกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาถึงกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ปัญหา

ท่ีพบระหว่างการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า 

 3. จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนครปฐม พบว่าบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ปัญหาแรงงานสูงอายุมีปัญหาสุขภาพ 

ส่งผลให้ท างานได้ไม่เต็มท่ี บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือสรรหาพนักงานใหม่โดยให้พนักงานท่ีมีฝีมือเป็นผู้

ฝึกสอน เพื่อทดแทนพนักงานสูงอายุ ปัญหาด้านวัตถุดิบ เนื่องจากราคาโลหะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่คงท่ี 
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ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการก าหนดราคา บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ประมาณการราคาท่ี

น่าจะเป็นล่วงหน้า โดยวิเคราะห์ร่วมกับสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาด้านกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกันเนื่องจาก

รูปแบบสินค้าท่ีหลากหลาย ส่งผลให้พนักงานฝ่ายผลิตสับสนในขั้นตอนและวิธีการผลิต บริษัทมีแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา คือ ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าถึงรายละเอียดข้อก าหนดของลูกค้า และจัดท าเอกสาร

รายละเอียดการผลิตของสินค้าแต่ละรูปแบบ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาพบว่า 

 1. กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดิบตามข้อก าหนดของลูกค้า และ

น าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้แรงงานฝีมือท่ีช านาญการผลิตเครื่องประดับอัญมณี รวมถึงเครื่องจักรท่ี

ทันสมัย ผ่านขั้นตอนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า 

สอดคล้องกับ กตัญ ญู หิรัญญสมบูรณ์ (2545) การบริหารอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

การผลิตว่า การผลิตเป็นการบริหารกระบวนการแปรสภาพปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นผลผลิตเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า 

 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพเหนือคู่แข่งขันในระดับ

ราคาเดียวกัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้อง

กับ กัลปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 

บริษัท ไซเคิลพลาส จ ากัด พบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยผู้ประกอบการสร้างความ

แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิด

ขึ้นกับตัวสินค้า 

 3. กลยุทธ์ด้านการตลาด บริษัทให้ความส าคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดย

ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ กัลปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและกล

ยุทธ์การประกอบการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริษัท ไซเคิลพลาส จ ากัด พบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์สร้าง
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ความพึงพอใจ โดยการติดตามผลหลังการขายเพื่อน าข้อมูลมาปรับใช้ในการขายครั้งต่อๆไป เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้ามาใช้บริการ 

 4. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาถึงกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ปัญหาท่ีพบ

ระหว่างการผลิต รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิต เพื่อท่ีจะมั่นใจว่าสินค้าท่ีผลิตออกมาเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตรง

ตามข้อก าหนดของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญนา คงคาเขตร (2558) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนิน

ธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายกางเกงช้ันในชายของบริษัท เอส.เซ้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า ผู้ประกอบการใช้

กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 5. บริษัทประสบปัญหาด้านแรงงานสูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถท างานให้บริษัทได้อย่าง

เต็มท่ี บริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ สรรหาพนักงานใหม่ท่ีอายุอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมาก โดยให้พนักงานท่ีมี

ความช านาญเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรพงศ์ ชวนชม และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะงานท่ี

เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ พบว่า ความเส่ือมโทรมทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

ท างานลดลง ซึ่งลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุคืองานท่ีไม่ต้องใช้ก าลังและทักษะทางด้านร่างกายมากนัก 

มุ่งเน้นการถ่ายทอดฝีมือ ประสบการณ์ และค าแนะน าให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง    

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

 1. จากการวิจัยพบว่า บริษัทมีโครงสร้างองค์กรแบบราบ อ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีผู้บริหารระดับสูงเพียง

คนเดียว ท าให้เกิดการบริหารงานและตัดสินใจท่ีผิดพลาด เนื่องจากไม่สามารถรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหา และ

รายละเอียดได้ครอบคลุมทุกประเด็น ผู้ประกอบการควรให้อ านาจในการตัดสินใจกับหัวหน้าแต่ละฝ่ายเพื่อลด

ความผิดพลาดในการบริหารงาน  

 2. จากการศึกษาพบว่า ราคาของโลหะซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเครื่องประดับอัญมณีไม่คงท่ี ส่งผล

กระทบต่อต้นทุนการผลิตและการก าหนดราคาสินค้า ผู้ประกอบการควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอเพื่อ

เป็นแนวทางในการประมาณการราคาท่ีน่าจะเป็นล่วงหน้า 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
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 1. ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี

แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท

ผลิตเครื่องประดับอัญมณีในพื้นท่ีอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีในพื้นท่ีต่างๆ 

 2. ในการวิจัยครั้งนี้  บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีท่ีศึกษาเป็นบริษัทท่ีรับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบ

และข้อก าหนดของลูกค้า ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบและกลยุทธ์

การด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีท่ีมีตราสินค้าเป็นของตนเองว่ามีรูปแบบและกลยุทธ์การ

ด าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางคิวท์เพรส (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 
2, 3อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ  1) เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาด
เครื่องส าอางคิวท์เพรส และ 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรส ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงท่ี
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามาจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 250 ชุด 
โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่  เว็บไซต์เฟสบุ๊ก และแอพลิเคช่ันไลน์ โดยมีการคัด
กรองผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีตรงตามลักษณะของประชากรท่ีต้องการศึกษา คือ ผู้บริโภคเพศหญิง ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 16 ถึง 45 ปี และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ มีสถานะภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นสมาชิกคิวท์เพรส เคยซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรสประเภทลิปบาล์ม ลิปแคร์ ลิปทินท์ ลิปกลอสลิปสติก มากท่ีสุด 
จ านวนการซื้อต่อครั้ง 1-2 ช้ิน  โดยซื้อจากเคาน์เตอร์แผนกเครื่องส าอางในห้างสรรพสินค้า 

 ผลการศึกษาด้านการรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางคิวท์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นการ
ส่ือสารการตลาดผ่านส่ือโฆษณาในระดับมากทุกส่ือโดยส่ือท่ีพบเห็นมากท่ีสุดคือส่ือแพร่ภาพและกระจายเสียง เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ  ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่ีเคยพบเห็นมากท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมพิเศษท่ีศูนย์การค้า ในด้านการส่งเสริมการขาย 
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระดับปานกลาง โดยเคยเห็น/เคยร่วม รายการส่งเสริมการขายประเภทลดราคา  ของ
เครื่องส าอาง คิวท์เพรสเช่น ซื้อ 1 แถม 1 , ซื้อ 2 ช้ินลด 30% มากท่ีสุด ในด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์มากท่ีสุด  
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ในด้านพนักงานขายกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับมากและเคยได้รับการบริการจากพนักงานท่ีสุภาพและ
เป็นกันเองในการให้บริการมากท่ีสุด 

ในด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อในทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด ในด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลจากพนักงานขาย ในด้านการประมวลผลข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างซื้อเครื่องส าอางเพราะหาซื้อได้สะดวก และในด้านการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะตรงกับความต้องการของของ
ผู้บริโภค มากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: การรับรู้ การส่ือสารการตลาด การตัดสินใจซื้อ เครื่องส าอาง 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 

 

บทน า 

ในปัจจุบันการดูแลตัวเองในด้านความสวยความงามนั้นเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ผลิตได้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงความต้องการของผู้บริโภค ออกมาแข่งกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ท่ีขาดไม่ได้ คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

เรื่องของความสวยความงามอยู่คู่กับผู้หญิงมาต้ังแต่โบราณดังค าท่ีว่า “ไก่งามเพราะคน คนงามเพราะ
แต่ง” ผู้หญิงอาจจะรู้จักเครื่องส าอาง อาทิเช่น ครีมกันแดด รองพื้น อายไลน์เนอร์ ดินสอเขียนค้ิว ลิปสติก และ อื่น 
ๆ อีกมากมาย เครื่องส าอางจึงจ าเป็นต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  ความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจ ในสถานการณ์ ต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างดี และด้วยสภาพสังคมยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของผู้หญิงไทยท่ีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและ
สนใจเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องส าอางมากขึ้นจากในอดีต จากข้อมู ล กันตาร์ เวิร์ดพาแนล 
(2561) รายงานผลวิจัยเรื่อง“ตลาดเครื่องส าอางและความงามไทย” ซึ่งข้อมูลวิจัยชุดนี้ เป็นผลสรุปภาพรวมตลาด
ความงาม การรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการ ตลอดจนแนวโน้มตลาด ของกลุ่มเป้าหมาย และ ตลาด
เป้าหมาย เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์เจาะตลาดได้อย่างตรงจุด จากสถิติภาพรวมของตลาด มีมูลค่าสูงถึง 57,000 
ล้านบาท นับเป็นการเติบโตร้อยละ 3.8 ในปีท่ีผ่านมา โดยข้อมูลวิจัยชุดนี้ได้ท าการศึกษาเจาะลึกของกลุ่มสินค้า
เครื่องส าอางและความงาม ใน 4 กลุ่มย่อย พร้อมอัตราการเติบโต ดังนี้ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผมและศีรษะ เติบโต
ร้อยละ 0.8  2.กลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย เติบโตร้อยละ3.5  3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเติบโตร้อยละ4.5  4.
กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้า เติบโตร้อยละ8.7  เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนต่อมูลค่าตลาดรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความ
งาม จะเห็นว่าสินค้ากลุ่มดูแลผิวหน้าเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 40 ต่อตลาดรวม รองลงมาได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดูแลผมและศีรษะ กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายในสัดส่วน ร้อยละ33 , ร้อยละ16 และ 
ร้อยละ11 ตามล าดับ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายจะมีสัดส่วนต่ าสุด  (ผู้จัดการออนไลน์ , 2561) จากข้อมูล
ข้างต้นพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้ามีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 8.7 จึงท าให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
น่าสนใจ 



133 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

โดยแบรนด์เครื่องส าอางของคนไทยท่ีอยู่คู่กับผู้หญิงไทยมานานกว่า 40 ปี อย่างคิวท์เพรสนั้นสร้างแบรนด์
ด้วยแรงบันดาลใจท่ีน าความต้องการของผู้หญิงเป็นตัวต้ังในการสร้างผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าท่ีคุณภาพดีและ
ยังคงราคาท่ีผู้หญิงไทยทุกคนสามารถจับต้องได้ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

การท าการตลาดของคิวท์เพรสในปี2560นั้น คิวท์เพรสได้พลิกโฉมแบรนด์ ปล่อยแคมเปญ “กู๊ดบาย ไดร 
ลิพ” คอลเล็กชันลิปสติกเนื้อครีมหลากหลายเฉดสีติดทนนาน ได้ใช้ส่ือออนไลน์ อย่างยูทูปเป็นหลัก และประสบ-
ความส าเร็จ โดยโฆษณาแบบวิดีโอบนยูทูปท่ีจะแสดงภาพขนาดย่อของวิดีโอ และโฆษณาวิดีโอบนยูทูป ท่ีผู้ชม
สามารถกดข้าม ได้หลังจากท่ีโฆษณาปรากฎไปแล้ว 5 วินาที ช่วยเพิ่มความสนใจในแบรนด์ได้สูงถึง 60% เพิ่มการ
จดจ าโฆษณาถึง 40% และเพิ่มความสนใจในผลิตภัณฑ์ถึง 19% โฆษณาแบบวิดีโอบนยูทูปท่ีจะแสดงภาพขนาดย่อ
ของวิดีโอเพียงอย่างเดียวเข้าถึงผู้ชมท้ังหมด  13 ล้านคน ส่วนโฆษณาบัมเปอร์เข้าถึงผู้ชมได้กว่า 2 ล้านคนในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน ในปี 2561 

ในอดีตกลุ่มเป้าหมายของคิวท์เพรสนั้นเป็นผู้หญิงวัยท างานเพียงกลุ่มเดียว แต่ด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป อีก
ท้ังเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตามเวลานั้น การท าตลาดหรือการสร้างยอดขายกับกลุ่มเป้าหมายเดิม
นั้นก็เป็นเพียงอดีตไป เมื่อคิวท์เพรสต้องการขยายฐานลูกค้าเดิมและต้องการสร้างฐานลูกค้าใหม่ โ ดยปล่อย
แคมเปญ“กู๊ดบาย ไดร ลิพ”เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่โดยเป็นผู้หญิงกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ยอดขายทางหน้าร้านท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากออกแคมเปญไป เป็นเครื่องยืนยันว่าแคมเปญโฆษณาท่ีใช้ยู
ทูป เป็นการส่ือสารท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายช่วยกระตุ้นยอดขายลิปสติกเนื้อครีมได้ถึง 60% และประสบความส าเร็จ
อย่างสูงจนท าให้ลิปสติกคอลเล็กชันนี้ขาดตลาดในร้านค้า 300 แห่งท่ัวประเทศ แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
ยอดขายลิปสติกท่ีสูงถึง 200% เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับแคมเปญอื่น ๆ ท่ีประสบความส าเร็จด้วยดีในช่วงปี 
2560 พบว่ายอดขายของ คิวท์เพรสได้มีการเติบโตขึ้นถึง 27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและถือเป็นยอดขายสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ของบริษัทด้วย (ธิงค์วิธกูเกิล,2561) 

คิวท์เพรสแบรนด์เครื่องส าอางของคนไทยท่ีอยู่ในตลาดเครื่องส าอางไทยมานานกว่า 40 ปีได้นั้นเพราะ
คิวท์เพรสได้มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการของ
พนักงานท่ีมีต่อลูกค้า เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้า แม้กระท่ัง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามคอลเล็กช่ันสินค้าท่ีออกมาใหม่ ให้มีรูปแบบท่ีสวยงาม 
สีสันสดใส เหมาะแก่การพกพาให้กับผู้ใช้ด้วยขนาดท่ีกะทัดรัด และแพ็คเกจท่ีทันสมัยสวยงามน่าพกพา เมื่อคิวท์
เพรสมีการเติบโตทางการตลาดสูงจากผลิตภัณฑ์ลิปสติกนั้น คิวท์เพรสจึงมุ่งเน้นออกสินค้าตัวใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ลิปสติกและในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาสินค้าตัวอื่นๆเพื่อให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น คิวท์เพรสจึงเป็นแบรนด์ท่ีชัดเจน
ในผลิตภัณฑ์และชัดเจนในกลุ่มลูกค้า คือต้องการมอบผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ตรงความต้องการให้ตรงกับลูกค้าตาม
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ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าจะต้องมีคุณภาพท่ีสูงและยังคงสภาพราคาเดิมท่ีผู้หญิงทุกคน
สามารถซื้อได้เพื่อเป็นการรักษาลูกค้า 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าคิวท์เพรสแบรนด์เครื่องส าอางของคนไทยท่ีอยู่คู่กับผู้หญิงไทยกว่า 
40 ปี มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอในเรื่องของภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ จนปัจจุบัน คิวท์เพรสได้รับความนิยมและ
เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีมีอายุ 15-20 ปี และฐานลูกค้าเดิมท่ีเป็นผู้หญิงวัยท างาน จึงเป็นส่วนส าคัญท่ี
ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะท าการศึกษาด้านการรับรู้การส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยจึงต้องการศึกษาประชากรท่ีมีอายุ16-
40 ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีคิวท์เพรสต้องการให้เป็นฐานลูกค้าใหม่และฐานลูกค้าเดิม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จัดท าขึ้นเพื่อน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแบรนด์เครื่องส าอางคิวท์เพรสต่อไป 

 

ปัญหาน าวิจัย 

1. การรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
อย่างไร 

2. การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางคิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 

          การศึกษาการรับรู้ (Perception) พัฒนามาจาก กระบวนการศึกษาทางด้านจิตวิทยา (Psychology) และ
ประสาท วิทยาท้ังสองกระแส คือในแนวทางของมนุษยศาสตร์ท่ีศึกษากาย กับจิตรวมกัน และแนวทางของ
วิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาแบบกายกับ จิตแยกส่วนกัน ก็ได้ถูกนักส่ือสารน ามาพัฒนาปรับเปล่ียนให้ สอดคล้องกับ
รูปแบบทางด้านการส่ือสาร พัฒนาการของมุมมองและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของ ส่ือมวลชนในสหรัฐอเมริกา 
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2547) เริ่มจาก ยุค ค.ศ.1920-1930 ท่ีนักวิชาการมองว่าส่ือมวลชนมีอิทธิพลมาก และมี
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อิทธิพลโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล การ ศึกษาเรื่องการรับรู้พัฒนามาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่อง
ส่ิงเร้าและ การตอบสนอง (S-R Model) โดยมองว่าส่ือใส่ส่ิงเร้าอะไรเข้าไป ย่อมต้องส่งผลกระทบและเกิดการ
ตอบสนองในทิศทางท่ีคาดเดา ได้และเป็นไปในทางเดียวกันมนุษย์มีการรับรู้หรือได้รับผลกระทบ จากส่ิงเร้าเป็นไป
ในทิศทางเดียว เกิดทฤษฎีเข็มฉีดยา(Hypodermic Theory) และทฤษฎีกระสุนปืน(Bullet Theory) งานวิจัยใน
ยุคแรก จึงเน้นเรื่องของการเปิดรับส่ือของผู้รับสารว่ามีการเปิดรับส่ือใดเป็น ส่วนใหญ่ เพื่อท่ีจะได้ส่ือสารกับผู้รับ
สารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

         ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องส่ือโฆษณาออนไลน์ แนวทางจากอดีตสู่อนาคต พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างสถานการณ์การส่งสารของผู้ส่งสารนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เพราะผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากยิ่งขึ้น ท าให้ส่ือด้ังเดิมท่ีเคยเป็นส่ือหลักถูกลดบทบาทลงไปอย่างมาก เช่น 
หนังสือพิมพ์ หนังสือนิตยสาร เป็นต้น เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้นักการตลาดต้องเปล่ียน
ช่องทางในการส่งสารใหม่เพื่อให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้เวลากับส่ืออินเทอร์เน็ตใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่าง ๆ รวมไปถึงการติดต่อส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 

 อุบลวรรณา ภวกานันท์และคณะผู้เขียน (2554) ได้ให้ความหมายการรู้สึกและการรับรู้ คือ การท่ี
อวัยวะรับความรู้สึกมีหน้าท่ีรับรู้ข้อมูลท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเราส่งผ่านเส้นประสาทช้ันขึ้นสู่สมองข้อมูลจะอยู่ในรูปของ
พลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น ตารับ
แสง หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณหภูมิ สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลอวัยวะรับความรู้สึกให้แปรพลังงานเหล่านั้นเป็นกระแส
ประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ได้ยิน นั่นคือการรับรู้จึงเป็นขบวนการรับรู้ 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ให้ความหมายการรับรู้หมายถึงการเกิดสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็น
ประสาทสัมผัสเกิดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รู้ออกมาเป็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมายอันเป็นส่ิงท่ี
รู้จักและเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นจ าเป็นท่ีอินทรีย์จะต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิม ดังนั้น หากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆไปก็จะไม่มีการรับรู้ในส่ิงนั้น ๆ แต่จะเกิดเฉพาะการ
สัมผัสกับ ส่ิงเร้าเท่านั้น 

 งานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นี้ผู้ศึกษาวิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในด้านการรับรู้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 

ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
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  สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of Advertising Agencies:4Sa) 
ได้ให้นิยามของ IMC ไว้ว่า หมายถึง “แนวความคิดของการวางแผนการส่ือสารตลาด ท่ียอมรับคุณค่าเพิ่ม (added 
value) ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง (comprehensive plan) ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะ 
เฉพาะของการติดต่อส่ือสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริม
การขายและการประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการส่ือสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อส่ือสารมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประสานสอดคล้องกันเป็นหนึ่ง
เดียว” (4As,quoted in Kotler.1997:630)  

  บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้ว่าหมายถึง กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดท้ังหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ จดหมายตรง การขายโดยพนักงานขาย การ
ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น น ามาประสมประสานกัน เพื่อให้เป็นข่าวสาร เพื่อส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวมุ่งเน้นท่ีลูกค้าโดยเฉพาะ (customer-focused) 

 สรุปสาระส าหรับได้ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ แนวความคิดของการส่ือสารการตลาด 
ท่ีผู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึ้นมาโดยการน าเครื่องมือส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบมาประสมประสานกัน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารท่ีมีความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว ไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อให้บังเกิดผลตามท่ีมุ่งหวังหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การส่ือสารแบบบูรณการ เป็นการสร้างภาพขนาด
ใหญ่ หรือ big picture จ าเป็นต้องใช้การวางแผนการตลาด การจัดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด แบะการ
ประสานงานของเครื่องมือการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ น ามาใช้ร่วมกัน เป็นกลยุทธ์การติดต่อส่ือสารทาง
การตลาด ท่ีพัฒนาขึ้นมาโดยรับเอากิจกรรมของบริษัทกับลูกค้า เพราะการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย ลูกค้ารับรู้ข่าวสารมาจากหลายทาง เช่น จากโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ จากกิจกรรมการส่งเสริม
การขาย รวมทั้งจากประเภทของร้านค้าท่ีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย เป็นต้น (Belch and Belch.1993:9-10) 

 IMC จะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าท้ังในปัจจุบันและในอนาคตแล้วน ามาวิเคราะห์
ก่อนท่ีจะออกแบบกลยุทธ์ IMC เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะ การใช้ IMC ท่ีเหมาะสม
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังในด้านการตลาดและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมท้ังจะ
ช่วยลดต้นทุนการตลาดให้น้อยลงอีกด้วย 

 แนวคิดการส่ือสารการตลาดท่ีได้ท าการศึกษานี้ผู้ศึกษาวิจัยได้น ามาศึกษาเป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในด้านการส่ือสารการตลาด ถึงการรับรู้การส่ือสารการตลาดท่ีผู้ซื้อ
ประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจซื้อว่าตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผ่านการส่ือสารการตลาดแบบใดและช่องทางไหน 

3. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
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 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะจาก บรรดาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987, น.69 อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 
2550, น.49) การตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อย่างท่ีมีอยู่  

 ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์(2542) การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทาง
ปฏิบัติจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา  

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล(2546) จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการใน
การเลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีต้องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าและบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ   

 1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความ
จ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก (1) ส่ิงกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้ า เป็นต้น 
(2) ส่ิงกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสม ทางการตลาด (4 P's) เช่น 
เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิวเห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ 
อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น  

 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการ
แล้ว ล าดับข้ันต่อไปผู้บริโภคก็จะท า การแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 
แบ่งเป็น (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักท่ีมีประสบการณ์ใน
การใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม 
ส่ือต่างๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์  

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสินค้าหรือบริการจากส่ือมวลชน 
หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัว
ของ ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน  

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว ในขั้น
ต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก  โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น  

 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้า
สู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้  (1) ตรายี่ห้อท่ีซื้อ (Brand Decision) (2) 
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ร้านค้าท่ีซื้อ (Vendor Decision) (3) ปริมาณท่ีซื้อ (Quantity Decision) (4) เวลาท่ีซื้อ (Timing Decision) (5) 
วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision)  

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ ซึ่งความพึงพอใจนั้น
เกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าท า การเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกับส่ิงท่ีคาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับ
จริง ตรงกับท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้า
ลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น  แต่เมื่อใด ก็ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต่ า
กว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ี ตามมาก็คือลูกค้าจะเปล่ียนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้องท าการตรวจสอบความพึง
พอใจของลูกค้าหลังจากท่ีลูกค้าซื้อ สินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 
หรือจัดต้ังศูนย์รับ ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น  

  แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อท่ีได้ท าการศึกษานี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้น ามาศึกษาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยและน าไปเป็นแนวทางในการอภิปรายผลการศึกษาถึงการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของผู้ซื้อว่ามีองค์ประกอบใดเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องการรับรู้การส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรส ได้มีการก าหนด
กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังต่อไปนี้ 
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              ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

                 (Independent Variables)               (Dependent Variables) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงการรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางคิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครว่า
มีการรับรู้จากส่ือต่างๆมากน้อยเพียงใด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

2.ทราบถึงการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจัยด้าน
ใดบ้างในการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางในแต่ละครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค            

3. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์เพื่อท่ีจะได้น าผลการศึกษา ไปประยุกต์และวางแผนการตลาด
เครื่องส าอางคิวท์เพรสต่อไป 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. อายุ 
2. สถานภาพสมรส   
3. ระดับการศึกษา    
4. อาชีพ  
5. รายได้ / เดือน    
6. การเป็นสมาชิก 
7. ผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อ 
8. ร้านค้าท่ีซื้อ 

 
 

การรับรู้การส่ือสารการตลาด 
1. การโฆษณา 
2. การประชาสัมพันธ์ 
3. การส่งเสริมการขาย 
4. การตลาดทางตรง 
5. การขายโดยพนักงานขาย 
 

 

การตัดสินใจซื้อ 
1. การตระหนักถึงปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
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              4. ผลการวิจัยจะเป็นเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ ได้ใช้ ข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการต่อยอด
การศึกษาหาความรู้ต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ในลักษณะการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 250  ชุดโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่  เว็บไซต์เฟสบุ๊ก และแอพลิเคช่ันไลน์ โดยมีการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีตรงตาม
ลักษณะของประชากรท่ีต้องการศึกษา คือ ผู้บริโภคเพศหญิง ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 16 
ถึง 45 ปี  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562  ซึ่งมีจ านวนท้ังส้ิน 2,535,189 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2553) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ มีสถานะภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นสมาชิกคิวท์เพรส เคยซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรสประเภทลิปบาล์ม ลิปแคร์ ลิปทินท์ ลิปกลอสลิปสติก มากท่ีสุด 
จ านวนการซื้อต่อครั้ง 1-2 ช้ิน  โดยซื้อจากเคาน์เตอร์แผนกเครื่องส าอางในห้างสรรพสินค้า  

2. ผลการศึกษาด้านการรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางคิวท์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็น
การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือโฆษณาในระดับมากทุกส่ือโดยส่ือท่ีพบเห็นมากท่ีสุดคือส่ือแพร่ภาพและกระจายเสียง 
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ  ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่ีเคยพบเห็นมากท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมพิเศษท่ีศูนย์การค้า ในด้านการส่งเสริมการ
ขาย กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระดับปานกลาง โดยเคยเห็น/เคยร่วม รายการส่งเสริมการขายประเภทลดราคา ของ
เครื่องส าอาง คิวท์เพรสเช่น ซื้อ 1 แถม 1 , ซื้อ 2 ช้ินลด 30% มากท่ีสุด ในด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์มากท่ีสุด  

3. ในด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อในทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด ในด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลจากพนักงานขาย ในด้านการประมวลผลข้อมูล กลุ่ม
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ตัวอย่างซื้อเครื่องส าอางเพราะหาซื้อได้สะดวก และในด้านการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะตรงกับความต้องการของของ
ผู้บริโภค มากท่ีสุด 

1.   
2.  

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาด้านการรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางคิวท์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็น
การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือโฆษณาในระดับมากทุกส่ือโดยส่ือท่ีพบเห็นมากท่ีสุดคือส่ือแพร่ภาพและกระจายเสียง 
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สอดคล้องกับแนวคิดของ สาวิตรี อินทรโชติ (2553) ท่ีกล่าวไว้ว่า   

การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือดิจิทัลของ โทรทัศน์ดาวเทียม ท่ีพบว่า สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ต่างเลือกเครื่องมือการ
ส่ือสารการตลาดเพื่อใช้ในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์  ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคใน 
ปัจจุบัน ดังนั้น แนวโน้มของการวางแผนการ ส่ือสารการตลาดในอนาคตของธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม คือการ
พัฒนาให้เครื่องมือการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ท่ีเคยพบเห็นมากท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมพิเศษท่ีศูนย์การค้า เนื่องจากปัจจุบันมีห้างศูนย์การค้า
มากมาย จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ท่ีกล่าวไว้ว่า ในงาน
การตลาดเชิงกิจกรรมค าว่า Event Marketing นั้นหมายถึง “ส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่วนค าจ ากัดความ
ของ Event Marketing คือ “เครื่องมือท่ีถ่ายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรงของกลุ่ม 
เป้าหมายด้วย สัมผัสท้ัง 5 ของเขาเอง” ซึ่งหมายความว่าการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าตราสินค้านั้นเป็นเช่นไรโดยตรา 
สินค้านั้นจะถูกส่ือผ่านออกมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และจดจ า ผ่านสัมผัสท้ังห้าคือรูปรสกล่ินเสียง สัมผัสจาก
ประสบการณ์ตรงของตนเองท่ีไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยวิธีอื่น ๆ   

ในด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระดับปานกลาง โดยเคยเห็น/เคยร่วม รายการส่งเสริม
การขายประเภทลดราคา  ของเครื่องส าอาง คิวท์เพรสเช่น ซื้อ 1 แถม 1 , ซื้อ 2 ช้ินลด 30% มากท่ีสุดสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล (2545) ท่ีกล่าวไว้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจนั้นเป็น 

การปรับราคาและข้อเสนอเพื่อ กระตุ้นผู้ซื้อ การจัดหาช่องทางจ าหน่ายกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภคซื้อหาได้สะดวก
และง่ายท่ีสุด ตลอดจนจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม และกิจกรรมต่าง ๆ  

ท้ังนี้เพื่อให้สินค้า ของตนเป็นสินค้าท่ีผู้ซื้อเลือกก่อนและน าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ า ส่งผลต่อการค้าท่ียั่งยืนใน 
อนาคต  
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ในด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคช่ัน
ไลน์มากท่ีสุดสอดคล้องกับแนวคิดของสุรียพัชร์ พุ่มน้ าเย็น(2559) ท่ีกล่าวไว้ว่า คนไทยใช้แอพพลิเคช่ันไลน์  (LINE) 
เป็นอันดับแรกรองลงมาใช้ฟสบุ๊ก (Facebook) และใช้ อินสตาแกรม (Instagram) เนื่องจากในปัจจุบันวิถีชีวิต คน
ปัจจุบันที่มีเวลาออกไปเดินซื้อสินค้าน้อยลง จึง ช้ีให้เห็นว่าหากผู้ประกอบการไทยปรับเปล่ียนรูปแบบการท าธุรกิจ
โดยน าเอาระบบ ICT (Information Communication Technology) เข้ามาปรับใช้สู่ตลาด ออนไลน์ จะช่วยให้
ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ เครื่องส าอางมากขึ้นกว่าเดิม   

 ในด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางคิวท์เพรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อในทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดดสอดคล้องกับแนวคิดของ นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร (2559) ท่ีกล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภค
ให้ความส าคัญกับ ผลิตภัณฑ์กันแดดท่ีเหมาะแก่การปกป้องจากแสงแดด มีหลากหลายสูตรท่ีเหมาะกับสภาพผิว มี
บทพิสูจน์ผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือ และไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือระคายเคืองผิว เนื่องจาก ผู้บริโภคมองว่า ผลิตภัณฑ์กัน
แดดท่ีดีจะต้องปกป้องรังสียูวีได้ และไม่ท าให้ผิวหน้ามีฝ้า กระ และจุดด่างด า รวมถึง ริ้ว รอยก่อนวัย  

ในด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลจากพนักงานขายสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พิบูล ทีปะปาล (2545 ) ท่ีกล่าวไว้ว่า  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการแจ้ง
ข่าวสารและ จูงใจตลาดโดยใช้บุคคล โดยจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling 
strategy) การจัดการหน่วยงานขาย (Sales force management)  

           ในด้านการประเมินทางเลือก กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องส าอางเพราะหาซื้อได้สะดวกสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)  ท่ีกล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel Of Distribution) 
กลยุทธ์ของนักการ ตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ 
แน่นอนว่า สินค้าท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซื้อก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ี 
น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ และในด้านการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะตรงกับความ
ต้องการของของผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดของ  ปราณี เอี่ยมลออภักดี (2551) ท่ีกล่าวไว้ว่า การตระหนักถึง
ความต้องการ ผู้บริโภครายหนึ่งๆ จะตระหนักถึงความต้องการ ในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกว่ายังขาดหายไปในชีวิตของตน 
และจะมองหาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเติมเต็มความต้องการนั้น ๆ   

 

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
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1. จากผลการศึกษาในด้านประเภทของส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากส่ือโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน์มากท่ีสุด ดังนั้นในการส่ือสารการตลาดของคิวท์เพรส ควรใช้ส่ือ
ดังกล่าวควบคู่ไปกับการส่ือสารการตลาดช่องทางอื่นด้วย 

2. จากผลการศึกษาในด้านการส่ือสารการตลาด การส่งเสริมการขายประเภทการลดราคา เป็นการส่งเสริม
การขายท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้ หรือเคยมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ดังนั้นคิวท์เพรส จึงควรมีการจัดกิจกรรมประเภทการ
ส่งเสริมการขายเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 

3. จากผลการศึกษาด้านการตัดสินใจซื้อพบว่าพนักงานขายมีส่วนในการให้ข้อมูลท่ีช่วยในการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ดังนั้น คิวท์เพรสควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยในการ
ส่ือสารและการขายสินค้าให้มากขึ้น  

 ส าหรับการศึกษาในอนาคต 

1. ท าการศึกษาเพิ่มเติมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่นอกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.  ท าการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจเชิงคุณภาพเพิ่มเติม อาทิ การท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
หรือการท าการส ารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงอุปมาอุปไมย (Metaphor)  

3. ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามช่วงอายุ หรือประเภทเครื่องส าอางท่ีซื้อเป็นประจ า จะ
ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงและน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่ือสารการตลาดได้ดีขึ้น 

บรรณานุกรม  

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. (2555).Event Marketing.กรงุเทพฯ:กรุงเทพธุรกิจ. 

ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย . (2556) . ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กับพลังการบอกต่อ . วารสารนักบริหาร ปีท่ี 33 
ฉบับ ท่ี 3, 47 -51. 

นธกฤต วันต๊ะเมล์.(2557).การสื่อสารการตลาด. พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร.(2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์กันแดด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปรมิณฑล.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ปราณี เอี่ยมละออภักดี.(2550).  การบริหารการตลาด (พิมพ์ คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 

พิบูล ทีปะปาล.(2545). หลักการตลาด : ยุคใหม่ ศตวรรษท่ี 21.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์ กราฟฟิค. 



144 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ยุดา รักไทย, และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. (2546). เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ. 

ลักขณา สริวัฒน์.  (2549).  การคิด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

ศุภร เสรีรัตน์.(2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.อาร์ บิซิเนสเพรส. 

สุรียพัชร์ พุ่มน้ าเย็น.  (2559).  รูปแบบและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโมบาย แอพพลเิคช่ัน: กรณีศึกษา 
  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง.หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  วิทยาลัยนวตักรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต. 

สาวิตรี อินทรโชติ. (2553). การวางแผนการสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อดิจิตอลของโทรทัศน์ดาวเทียม.รายงาน 
  โครงงานเฉพาะบุคคล วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน คณะวารสาศาสตร์ 
  และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). กลยทุธ์การตลาด (พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2543. 

อุบลวรรณา  ภวกานันท์ละคณะผู้เขียน.(2554).จิตวิทยาทั่วไป.(พิมพ์คร้ังที่ 7).ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์.(พิมพ์ครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปรเน็ต. 

อุบลรัตน์ศิริยุวศักดิ์. (2547). การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น: สือ่มวลชน วัฒนธรรม และสังคม. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Belch, George E. and Belch, Michael A. (1993). Introduction to Advertising and Promotion : An 
Integrated Marketing Communications Perspective. 2nd ed. Boston, Mass. : Richard D. 
Irwin, Inc., 

Boone, L. E. & Kurtz, D. L. (1995).Contemporary marketing (8th ed.). Unites States. The Dryden 
Press Harcourt Bruce College Publishers. 

CutePress.(2561). Cute Press พลิกโฉมแบรนด์ให้ดูสดใหม่ผ่านกลยุทธ์การใช้แคมเปญดิจิทัลเป็นด่านแรก.
สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562,จาก https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/advertising-
channels/video/cute-press-brand-strategy-digital-campaign/ 

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control. 
(9 th ed). New Jersey: Asimmon &Schuster.  

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/advertising-channels/video/cute-press-brand-strategy-digital-campaign/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/advertising-channels/video/cute-press-brand-strategy-digital-campaign/


145 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Image and decision purchased of customer using shopee application Bangkok 

สุรดิษ อินทรวงศ1์ และ โสภาค พาณิชพาพิบูล2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้งานแอพพลิเคช่ันช้อปปี้ (ไทยแลนด์) ท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 244 
คน  

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพ
พนักงานบริษัท /หน่วยงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001  – 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee ไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งมีความถ่ีในการส่ังซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee เดือนละ 2 - 
3 ครั้ง และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ภาพรวมระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความคิดเห็นระดับมาก
ท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านการส่ือสารการตลาด มีความคิดเห็นระดับมาก ซึ่ง
มีการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยจะซื้อของจาก Shopee ในอนาคต โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์  การตัดสินใจซื้อ  แอพพลิเคช่ัน 
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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 . 05 
statistical level of significance 

Keywords: Image, Decision purchased, Application   

 

1. บทน า 

 เทคโนโลยี คือส่ิงท่ีมนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ  โดยการใช้เทคโนโลยีเป็น
การน าเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์ส่ิงของต่าง  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เหงิน , 2551) ซึ่ง
ปัจจุบันท่ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีความล้ าสมัย ไปในขั้นท่ีเราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนว่าโลกของเราจะ
พัฒนาไปได้ขนาดนี้ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในแต่ละวัน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์ไปแล้วและท่ีส าคัญไปกว่านั้นคือ การตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ ก็เข้ามามีบทบาท
ส าคัญการประกอบอาชีพของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยปี 2560 พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ ร้อยละ 59.30 และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ท่ีไม่ซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ ร้อยละ 40.70 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 
2560, หน้า 26) 

 อีกท้ังปัจจุบันภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความส าคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ และยังช่วยให้ผู้บริโภคได้จดจ าว่าสินค้านั้นเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้จัดจ าหน่าย โดยความส าเร็จส่วนใหญ่
จะเกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า เพราะเมื่อภาพลักษณ์ตราสินค้าดี ก็จะมีผลต่อสินค้าหรือบริการท าให้
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ยอดขายสูงขึ้น ผู้บริโภคเช่ือมั่นและไว้ใจต่อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง 
ท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบจากการแข่งขัน และยังช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่ในตลาดได้นานขึ้น 

 ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้รับทราบถึงภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ันช้อปปี้ (ไทยแลนด์) และการตัดสินใจซื้อผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นอย่างไร เพราะภาพลักษณ์ท่ีดีจะช่วยส่งเสริม
ให้แอพพลิเคช่ันช้อปปี้ สามารถครองใจผู้ใช้งานได้อย่างยาวนาน และสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ันช้อปปี้ (ไทยแลนด์) ท่ีออกไปตามส่ือต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการใช้บริการแอพพลิเคช่ันช้อปปี้ (ไทยแลนด์) ก็เป็นส่ิงท่ีผู้ให้บริการควร
สร้างให้กับผู้ใช้บริการแอพพลิเคช่ันช้อปป้ี (ไทยแลนด์) 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee และการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. กรอบแนวความคิด 

 การศึกษาภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครได้
มีการก าหนดกรอบแนวคิดของตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังต่อไปนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
        (Independent Variables)          (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ 

 ในการก าหนดภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดท่ีพึงประสงค์โดยอาศัยกรอบทฤษฎีส่วน ผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ท้ัง 4 ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งแนวคิดในการน ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดมาใช้เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ 
เพื่อส่งเสริมการตลาดนี้ เป็นแบบประยุกต์เอาแนวทางการด าเนินงานของการตลาดสมัยใหม่มาเป็นกรอบ เนื่องจาก
ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดถือเป็นเป้าหมายส าคัญทางการตลาดท่ี องค์การธุรกิจจะต้องสร้างเสริมให้มีความ
โดดเด่นและเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในสภาวะการแข่งขันของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การบรรลุเป้าหมายของภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดด าเนินการได้โดยอาศัย เครื่องมือการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication Tools) ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้กลมกลืนกัน ดังนี้ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 Kotler (2000) และ  McGraw และ Wilson (1982 อ้างถึงใน ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, 2555) ท่ีกล่าวถึง
กระบวนการตัดสินใจซื้อจะผ่านการพิจารณาตามล าดับ 5 ขั้นตอนท่ีประกอบด้วย 1) การรับรู้ความต้องการซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 2) การค้นหาข้อมูล มีการแสวงหาข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวกับประเภทท่ีตนอยาก
ได้ ราคาสินค้าและบริการและสถานท่ีจัดจ าหน่ายพร้อมข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ 3) การประเมินผล ซึ่งจะก าหนด
ความต้องการขึ้นแล้วพิจารณาลักษณะของสินค้าหรือบริการโดยน ามาเปรียบเทียบกันแล้วจะเลือกส่ิงท่ีตรงกับ

ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน  Shopee 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านราคา 
ด้านการส่ือสารการตลาด 

 
 

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แอพพลิเคช่ัน Shopee 
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ความต้องการของตัวเองมากท่ีสุด 4) การตัดสินใจซื้อ การท่ีผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการท่ีตนเอง
ได้เลือกไว้ 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากท่ีผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าไปแล้วนั้น ถ้าเกิดความพึงพอใจก็จะกลับมา
ซื้อสินค้านั้น ๆ อีกแต่ถ้าหากผู้ซื้อไม่เกิดความพึงพอใจก็อาจจะไม่ซื้อสินค้านั้น 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตลาดออนไลน์ 

 Fenwick (2008, อ้างถึงใน ดวงใจ ธรรมนิภานนท์, 2557) กล่าวว่า ตลาดออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ส่ือสารกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน แต่ยังคงหลักการตลาดเดิม เพียงแต่เปล่ียนช่องทางในการติดต่อส่อสารและเก็บ
ข้อมูลของผู้บริโภค ส่วน Smith และ Chaffey (2005 อ้างถึงใน กานต์ทิตา รณฤทธิ์วิชัย , 2553) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของตลาดออนไลน์ในด้านต่าง ๆ คือ ช่วยท าให้ช่องทางการท าการตลาดออนไลน์เพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะรองรับ
กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา อีกท้ังสามารถพูดคุยผ่านทาง
ส่ือต่าง ๆ กับลูกค้า ได้ท าให้ลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถาม ไปจนถึงการ ช่วยสร้างตราสินค้าให้ลูกค้ารู้จัก 

 

5. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 
เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 244 คน จากจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 
5,682,415 คน (กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน , 2560)   การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบของการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยเป็นดังต่อไปนี้   

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบ  
สอบถาม   

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee  

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee 
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 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ท้ังหมด มาท าการลงรหัส และค านวณผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง และ การทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson Correlation 

 

6. ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพ
พนักงานบริษัท /หน่วยงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 15 ,001 – 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee ไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งมีความถ่ีในการส่ังซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee เดือนละ 2 - 
3 ครั้ง และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee   

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ภาพรวมระดับมาก ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านการส่ือสาร
การตลาด มีความคิดเห็นระดับมาก ซึ่งมีการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยจะ
ซื้อของจาก Shopee ในอนาคต ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee 

ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.805 มาก 

2. ด้านราคา 4.03 0.871 มาก 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.31 0.750 มากท่ีสุด 

มาก 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.02 0.870 

5. ด้านการส่ือสารการตลาด 3.78 0.971 มาก 

ภาพรวมภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee 4.05 0.853 มาก 

 

 ซึ่งสรุประดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee แต่ละด้านดังตารางท่ี 2-6 

 

ตารางท่ี 2 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านผลิตภัณฑ์ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีข้ันตอนในการส่ังซื้อท่ีชัดเจน ใช้งานง่าย 4.17 0.756 มาก 

2. มีความปลอดภัยและน่าเช่ือถือ 3.86 0.916 มาก 

3. มีการบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน 3.67 0.861 มาก 

มากท่ีสุด 4. สินค้ามีความหลากหลาย 4.48 0.705 

5. มีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าท่ีดี 4.24 0.786 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.805 มาก 

  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 
Shopee ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 
Shopee ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า สินค้ามีความหลากหลาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา มี
การจัดหมวดหมู่ของสินค้าท่ีดี   และน้อยท่ีสุดคือ การบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน 

 

ตารางท่ี 3 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านราคา 

ด้านราคา x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่น ๆ 4.06 0.861 มาก 

2. ค่าจัดส่งเมื่อซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee มีความ

เหมาะสม 

3.78 0.946 มาก 

3. มีการระบุราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจน 4.25 0.807 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านราคา 4.03 0.871 มาก 

  จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 

Shopee ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee 

ด้านราคา อยู่ในระดับมาก   โดยการระบุราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ราคาถูกกว่า

การซื้อผ่านช่องทางอื่น ๆ และน้อยท่ีสุดคือ ค่าจัดส่งเมื่อซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee มีความเหมาะสม 

ตารางท่ี 4 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 4.42 0.730 มากท่ีสุด 

2. การจัดส่งสินค้าท่ีตรงเวลาและสามารถตรวจสอบได้ 4.12 0.822 มาก 
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3. ให้บริการจัดส่งท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.40 0.693 มากท่ีสุด 

4. สามารถส่ังซื้อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 4.31 0.753 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.31 0.750 มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 

Shopee ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

แอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา บริการจัดส่งท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และน้อยท่ีสุดคือ การจัดส่งสินค้าท่ีตรงเวลาและ

สามารถตรวจสอบได้ 

 

ตารางท่ี 5 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีการจัดโปรโมช่ันท่ีดึงดูดและน่าสนใจ 4.24 0.812 มากท่ีสุด 

2. มีระบบสมาชิก/สะสมคะแนนท่ีน่าสนใจ 3.85 0.940 มาก 

3. มีโปรโมช่ันท่ีมีความหลากหลาย 3.96 0.857 มาก 

ภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด 4.02 0.870 มาก 

  จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 

Shopee ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

แอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก  โดยการจัดโปรโมช่ันท่ีดึงดูดและน่าสนใจ อยู่

ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา โปรโมช่ันท่ีมีความหลากหลาย และน้อยท่ีสุดคือ ระบบสมาชิก/สะสมคะแนนท่ี

น่าสนใจ 
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ตารางท่ี 6 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านการส่ือสารการตลาด 

ด้านการสื่อสารการตลาด x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

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 

ภาพรวมด้านการส่ือสารการตลาด 3.78 0.971 มาก 

  จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 

Shopee ด้านการส่ือสารการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

แอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านการส่ือสารการตลาด อยู่ในระดับมาก  โดยส่ือ Online Media  Facebook / 

Instagram อยู่ในระดับมาก  รองลงมา ส่ือ Display ad (Banner)  และน้อยท่ีสุดคือ Event 

 

 3. การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee ภาพรวมระดับมาก โดย จะซื้อของจาก Shopee 
ในอนาคต อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และ ต้องการซื้อของจาก Shopee  ดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee 

การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

จะซื้อของจาก Shopee ในอนาคต 4.40 0.710 มากท่ีสุด 

ต้องการซื้อของจาก Shopee 4.24 0.819 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคช่ัน Shopee 4.32 0.765 มากท่ีสุด 

 

 4. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถ่ีในการซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee 
แตกต่างกัน และภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบรนด์ Shopee ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
การตัดสินใจซ้ือสินค้า 

ระดับความสัมพันธ ์Pearson 
Correlation ( r ) 

Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.607** 0.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.515** 0.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.485** 0.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง 

ด้านราคา 0.464** 0.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง 

ด้านการส่ือสารการตลาด 0.408** 0.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง 

* มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 1. ผู้ใช้แอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
แอพพลิเคช่ัน Shopee อยู่ในระดับมาก อาจจะเป็นเพราะปัจจุบันผู้บริโภคเห็นความส าคัญต่อความสะดวกในการ
ซื้อสินค้าท่ีง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันจะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายข้ึน 
การซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันจะเห็นสินค้าและภาพถ่ายสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ  และการราคาสินค้าจะ
ถูกระบุไว้ท่ีแอพพลิเคช่ันอย่างชัดเจน ซึ่งราคาจะถูกกว่าการซื้อสิน ค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ ขณะท่ีการซื้อผ่าน
แอพพลิเคช่ันจะมีช่องทางการช าระเงินท่ีมากกว่า อาทิ การช าระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือ การช าระผ่าน
บัตรเครดิต เป็นต้น ท้ังนี้การจัดโปรโมช่ันท่ีดึงดูดใจและน่าสนใจส าหรับผู้บริโภคท่ีมีมากกว่า อาทิ การให้ส่วนลด
ในช่วงวันส าคัญ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540) ท่ีกล่าวว่าการสร้างภาพลักษณ์
เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการโฆษณาภาพลักษณ์การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ภาพลักษณ์ของ
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพท่ีส่ือถึงความสวยงาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล้ าสมัยสามารถช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัท อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชัย ดีเลิศ 
(2560) ศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพื่อสร้างความส าเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้าของ
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ธุรกิจ กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านค้าประเภทเบเกอร์รี่ และร้านค้าชุดว่ายน้ าแฟช่ัน ใช้
แอพพลิเคช่ันอินสตาแกรมในการส่ือสารกับผู้บริโภคด้วยการน าเสนอตราสินค้า น าเสนอสินค้า บรรยากาศ และค า
วิจารณ์ของลูกค้าท่ีเคยใช้สินค้าหรือบริการอย่างสม่ าเสมอ และใช้รูปภาพในการส่ือสาร เพื่อดึงดูดความสนใจ และ
รักษาลูกค้า ซึ่งเน้นการน าเสนอตราสินค้า และปรับปรุงข้อมูลของสินค้าและน าเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ของร้านให้กับ
ลูกค้าได้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ และให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และเลือกรับข้อมูลด้วยความสมัครใจ 

 2. ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด เป็นเพราะการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee สามารถเลือกช าระค่าสินค้าได้หลายช่องทาง เช่น บัตร
เครดิต หรือการช าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์ เป็นต้น  อีกท้ังลูกค้าสามารถใช้แอพพลิเคช่ัน Shopee ได้ทุกท่ีทุก
เวลาตามท่ีต้องการ ซึ่งก็จะครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ขณะท่ีภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน 
Shopee ด้านการส่ือสารการตลาด อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เป็นเพราะ การส่ือสารการตลาดใน
ปัจจุบันจะเน้นถึงการส่ือสารออนไลน์ เช่นเฟซบุ๊ค แอพพลิเคช่ันไลน์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึง
กลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม แต่การส่ือสารการตลาดของ Shopeee จะเน้นถึงกลุ่มผู้ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า จึงท าให้
การส่ือสารการตลาดประเภทการจัดบูธ หรือ การออกงานอีเวนท์ต่าง ๆ อาจจะยังไม่ท าให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงสินค้า
ใน Shopee มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีกล่าวว่าหากธุรกิจสามารถผสมผสานการใช้
เครื่องมือส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools) หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนโดยท่ี
ทุก ๆ เครื่องมือดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นต่างมุ่งสู่เป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็สามารถผลักดันให้เกิดเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีเข้มแข็ง และทรงพลังมากพอท่ีจะช่วยสนับสนุนการตลาดของธุรกิจได้อย่างดีและ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540) กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการโฆษณา
ภาพลักษณ์การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ภาพลักษณ์ของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพท่ีส่ือถึงความ
สวยงาม ท้ังนี้การสร้างภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของสินค้าหรือบริการผ่านทางโฆษณามาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ 
ภาพของสินค้า ค าขวัญ ค าบรรยายจุดเด่นของสินค้า ช่ือผู้แทนจ าหน่าย สถานท่ีติดต่อทางโทรศัพท์ช่ือและท่ีต้ังของ
บริษัท ซึ่งท้ังหมดนี้ต้องบ่งบอกถึงบุคลิกของสินค้าและต าแหน่งครองใจของสินค้านั้น ๆ อย่างเด่นชัด และในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือท่ีสร้างความเช่ือถือได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ตรา
ยี่ห้อและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัท ได้ด้วยวิธีการเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกอย่างนุ่มนวลและไม่โอ้อวด 
จึงกลายเป็นจุดแข็งท่ีเสริมสร้างความเช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคในระยะยาว   

 3. ผู้ใช้แอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee อยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะความสะดวก รวดเร็ว ในการส่ังซื้อและผู้บริโภคสามารถเห็นภาพ
สินค้าพร้อมท้ังราคาของสินค้าอย่างชัดเจน  ดังแนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีกล่าวว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยดู
จากทัศนคติในแง่ท่ีไม่ดี ของผู้อื่นท่ีมีต่อการเลือกในครั้งนี้  อาจจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงความต้ังใจท่ี
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จะซื้อของตนเองไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ  McGraw และ Wilson (1982 อ้างถึงใน ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา, 
2555) ท่ีกล่าวว่าการท่ีผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการท่ีตนเองได้เลือกไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ท่ีกล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วจะถึงกระบวนการของการ
ประเมินทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียก่อนการตัดสินใจ โดยอาจจะน าเอาทัศนคติ ความเช่ือของตนเอง 
หรือแม้แต่ความสนใจ มาเป็นเกณฑ์เพื่อช่วยประเมินทางเลือกนั้น ซึ่ง เมื่อมีทัศนคติท่ีดีต่อทางเลือกนั้นก็จะท าให้
เกิดความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้า 

 4. ความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee  แตกต่าง
กัน อาจจะเป็นเพราะความหลากหลายในสินค้า โปรโมช่ันท่ีมีท าให้จูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee บ่อยและหากต้องการสินค้าก็จะตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee ในอนาคตต่อไป ขณะท่ีผู้ใช้
แอพพลิเคช่ัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้า และ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee ไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะการตัดสินใจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อ แต่การตัดสินใจซื้อนั้นจะมีองค์ประกอบการตัดสินใจต้ังแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมการซื้อ
ในครั้งก่อนท่ีจะท าให้เกิดการซื้อในครั้งนี้และครั้งต่อไป ดังแนวคิดของ Smith และ Chaffey (2005 อ้างถึงใน 
กานต์ทิตา รณฤทธิ์วิชัย, 2553) ท่ีกล่าวว่า การขาย ช่วยท าให้ช่องทางการท าการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อท่ีจะ
รองรับกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น และ ประหยัด ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์  ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

 5. ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านการส่ือสารการตลาด  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ท่ีน าส่วนประสมทางการตลาดมาเป็น
แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตราสินค้าจนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิยมาภรณ์  ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
สังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ ต้ังประดิษฐ์ (2560) ศึกษาการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่าน
บุคลิกภาพตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าในประเทศ
ไทย พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าท าให้เกิดรูปแบบคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าในประเทศไทย   
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8. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มเจาะจงเพียงกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร 
เท่านั้น ส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีต่างจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีหลากหลายและน ามาเปรียบเท่ียบความแตกต่างกัน 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์
มากขึ้น  

 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 

1. จากข้อมูลผลการศึกษาท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายมากสุด เพราะมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลาหลาย ดังนั้นผู้บริหาร Shopee ควรมีการจัด
โปรโมช่ันร่วมกับธนาคารให้มากและครอบคลุมทุกธนาคารให้มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการช าระเงินของลูกค้า 

2. ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคช่ัน Shopee ด้านการส่ือสารการตลาด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เป็นเพราะ
การส่ือสารการตลาดในปัจจุบันจะเน้นถึงการส่ือสารออนไลน์ เช่นเฟซบุ๊ค แอพพลิเคช่ันไลน์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้ง
อาจจะยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม ดังนั้น Shopee ควรมีการส่ือสารการตลาดท่ีครอบคลุมทุกส่ือเพื่อให้
ลูกค้าได้เข้าถึง การส่ือสารการตลาดท่ีมากขึ้น 
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การเปิดรับการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
เว็บไซต์ คอนว่ี 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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง “การเปิดรับการส่ือสารการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์         
ของผู้บริโภค เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาด
บนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์        ของ
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีเคยส่ังซื้อสินค้า
ออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ท่ีมีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะเครื่องแป้ง ของเว็บไซต์พัน
ทิปดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับความสวยความงาม การแต่งหน้า การรีวิวสกินแคร์หรือเครื่องส าอาง 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี       
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ 25,001-
30,000 บาท มีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ , การพบเห็นกิจกรรมพิเศษ        
ท่ีจัดขึ้น, การพบเห็น บิวต้ี บล๊อกเกอร์ แนะน าหรือสาธิตการใช้สินค้า ในเว็บไซต์ Konvy.com รวมทั้งการเปิดรับ
การโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ, การพบเห็นกิจกรรมพิเศษท่ีจัดขึ้น, การพบเห็น บิวต้ี 
บล๊อกเกอร์ แนะน าหรือสาธิตการใช้สินค้า ทางส่ือออนไลน์อื่นๆโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน นอกจากนี้มี
การเปิดรับอีเมล์การโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy. 
com) ในระดับปานกลาง และมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ 
ดอทคอม (Konvy.com) ผ่านรูปแบบภาพเคล่ือนไหว (Video Content),  รูปภาพพร้อมข้อความส้ันๆ (Text Quote 
Content), ข้อความ ลด แลก แจก แถม (Promotional Content) และข้อความอัพเดทการลดราคา (Real Time 
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Content) ท่ีเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) สร้างขึ้น โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีความถี่ในการซื้อสินค้า น้อย
กว่า 1 ครั้ง/เดือน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ส่ังซื้อสินค้า คือการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินค้า คือ โปรโมช่ัน โดยประเภทสินค้าท่ีส่ังซื้อ คือ 
เครื่องส าอาง และช่องทางในการส่ังซื้อสินค้า คือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  

ค าส าคัญ : การเปิดรับการส่ือสารการตลาด 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 

 

บทน า 

 สังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก อินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้
ท่ัวทุกมุมโลก ท าให้การเช่ือมต่อทางด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน ท าให้รูปแบบในการด าเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมเปล่ียนแปลงไป เน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็น
ส าคัญ อีกท้ังผู้บริโภคมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อ โดยการหาข้อมูลสินค้าและบริการจากส่ือออนไลน์ ซึ่งสามารถ
น ามาเปรียบเทียบสินค้าก่อนท่ีจะตัดสินใจ 

  จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยส านักการพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่า 5 อันดับแรกท่ีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต ท ากิจกรรม คือ 
การใช้โซเชียลมีเดียในการพูดคุย และคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคช่ัน (ร้อยละ 93.64) รองลงมาคือการรับ-ส่ง อีเมล์ 
(ร้อยละ 74.15) การค้นหาข้อมูลต่างๆ (ร้อยละ 70.75) การดูโทรทัศน์/ฟังเพลงออนไลน์ (ร้อยละ 60.72) และการ
ซื้อสินค้า/ บริการทางออนไลน์ (ร้อยละ 51.21) ตามล าดับ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยยอมรับรูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อสินค้า/ บริการทางออนไลน์ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย และเป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับท่ี 2 ( ร้อยละ 24.48 ) รองจากการอ่าน
หนังสือทางออนไลน์ (48.27) ผลส ารวจนี้จึงเป็นส่ิงกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัวในการแข่งขันท้ังรูปแบบการ
ขายและการส่งสินค้า นอกจากการขายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์ท่ีมีเพียงหน้าร้านเพียงอย่างเดียวมีการเพิ่มช่องทางการ
ขายทางสินค้าในรูปแบบออนไลน์ไว้ให้บริการ ดังนั้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (ส านักการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),2561) 

 จากการส ารวจอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยส านักการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2559 อันดับสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นไป ในทิศทาง
เดียวกันกับปี 2557-2558 กล่าวคือ อันดับท่ี 1 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่าท้ังส้ิน 869,618.40 
ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 21.85 อันดับท่ี 2 อุตสาหกรรมการให้บริการท่ีพักมีมูลค่าท้ังส้ิน 
658,131.15 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 8.26 และ อันดับท่ี 3 อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่า
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ท้ังส้ิน 417,207.07 ล้านบาท จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีแนวโน้ม
การเติบโตสูงขึ้นในทุกปี ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเล็งเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวการเปล่ียนแปลงเนื่องจากอาจไม่ได้รับความสนใจ จากกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา และส่ิงท่ีนักการตลาดควรให้ความส าคัญอย่างมาก คือ การส่ือสาร
การตลาดท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค (ส านักการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ,
2561) 

 การส่ือสารการตลาดมีบทบาทส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุน  การท า
การตลาด โดยสร้างการรับรู้และท าความเข้าใจให้กับผู้บริโภค มีลักษณะคล้ายกับการส่ือสารท่ัวไป แตกต่างกันตรงท่ีการ
ส่ือสารการตลาดนั้นระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากปัจจุบันนักส่ือสารการตลาดจะเลือก ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ของการตลาดเป็นเป้าหมายของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาและท าความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น จะท าให้ธุรกิจ 
ต่างๆ สามารถด าเนินการสร้างแผนการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ต่าง  ๆได้
ทั น 
ท่วงที หากไม่ศึกษาและวางแผนตามระบบ การส่ือสารตลาดท่ีด าเนินการอยู่นั้น อาจไม่ได้รับการตอบรับตามท่ีคาดหวัง 
ไว้ (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556) 

  เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ได้ส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ Integrated 
Marketing Communication (IMC) โดยเติบโตมาจากช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงแรกจึงวางแผน 
การส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ผ่าน Facebook Instagram Line Youtube Twitter 
และ Application พร้อมมีทีมส่งเสริมการขายและทีมผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายในการ
ช่วยแบรนด์ท าการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อท าการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ พร้อมขยายฐาน
ลูกค้า และในปี พ.ศ. 2561 ได้เพิ่มการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ และ
การท าเวิร์กช้อปสอนแต่งหน้า โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านแต่งหน้ามาสอน เป็นต้น ส าหรับความถ่ีหรือจ านวนครั้ง
ของการวางแผนการส่ือสารการตลาดนั้น เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดด้วยการใช้ความถี่อย่างสม่ าเสมอ ตลอดท้ังปี และเน้นย้ าในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ 
วันสงกรานต์ อีกท้ังยังรวมไปถึงช่วงเวลาท่ีมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลดราคา
สินค้า ในช่วงวันท่ี 12 เดือน 12 เป็นต้น ( 7 พฤษภาคม 2018,อ้างถึงจาก brandinside: ออนไลน์ ) 

 จากข้อมูลต่างๆ ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการส่ือสารการตลาดเป็นส่วนส าคัญของการเปิดรับการ
ส่ือสารการตลาดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  
ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com)  เพื่อสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
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การส่ือสารการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ เกิดทัศนคติท่ีดีและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางดิจิทัลต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

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 แมคซินนิส (Hoyer & Macinnis, 2010) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึง
กระบวนการท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงส่ิงกระตุ้นท่ีเข้ามาผ่านสัมผัสท้ังห้าและกล่าวถึงส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing 
Stimuli) คือ เครื่องมือท่ีนักการตลาดใช้ส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าผ่านทางการโฆษณา 
พนักงานขาย บรรจุภัณฑ์ หรือผ่านแหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่การตลาด เช่น การพูดปากต่อปาก 

กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของบุคคลท าให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกิดขึ้น แต่เนื่องมาจากทุกคนมีความเป็นปัจเจกบุคคลท าให้การเปิดรับข่าวสาร
นั้นแตกต่างกัน  

โดยหลักในการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นมี 4 องค์ประกอบ คือ การเลือกให้ความสนใจ (Principle of 
selective attention) การเลือกรับรู้  (Principle of selective perception) การเลือกจดจ า (Principle of 
selective recall) และการเลือกมีปฏิกิริยา (Principle of selective action) เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีต่อเนื่องมาจาก
การให้ความสนใจการรับรู้และการเลือกจ าจด ซึ่งขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลทุกคนก็มิได้มีปฏิกิริยาต่อเนื่องกับ
การรับข่าวสารท่ีเป็นข่าวเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุป “การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร” เป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้บริโภคมีความทันสมัย สามารถสะท้อนถึง
กระบวนการท่ีผู้บริโภคได้มีการรับรู้ถึงส่ิงกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ แต่ละ
บุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบด้านท่ีแตกต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์เฉพาะตัวและความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้ซื้อ ผู้ได้รับบริการจากผู้
ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ และหมาย
รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดนชอบ แม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม  

พฤติกรรม (Behavior) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า          
การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทางความคิด และความรู้สึกของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจ และ
ภายนอก อาจท าไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็  

นอกจากความหมายตามพจนานุกรมแล้ว นักวิชาการหลายท่านยังได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภค ดังนี้ 

คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ 
แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการและตระหนักว่ามีสินค้าให้
เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่ หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้าย
คือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

 โซโลมอน (Solomon, 2002) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ         
ในการซื้อ (Purchase) การใช้สินค้า (Use) บริการ (Service) ความคิด (Ideas) หรือประสบการณ (Experience) 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง 

วันดี รัตนกาย (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค กลุ่มบุคคลหรือครอบครัว ซึ่งซื้อหรือ
ต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัว หรือพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อ และใช้บริการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้ความหมายว่า คือ พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ 
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating)และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดย
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา 

 กล่าวโดยสรุป “พฤติกรรมผู้บริโภค” หมายถึง เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 
เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 



165 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้โภค  

1) ปัจจัยภายนอก ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural 
Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค่านิยม 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) ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2550) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส าคัญ 7 ปัจจัย ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ 
ทัศนคติ การเรียนรู้ ความเช่ือ บุคลิกภาพ และแนวความคิดท่ีมีต่อตนเอง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
โดยตรง เมื่อบุคคลได้รับแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอกมากระตุ้น จะท าให้เกิดการรับรู้ต่อความต้องการนั้น เมื่อ
รับรู้แล้วจึงเกิดการเรียนรู้ในส่ิงนั้น ๆ โดยการรับรู้จะเป็นกระบวนการในการกล่ันกรองส่ิงกระตุ้นท่ีได้รับ  

 

 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  

เสรีวงษ์ มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นกลยุทธ์การ
ประสานงานและการรวบรวมความพยายามทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาด โดยใช้ทุกเครื่องมือของการจูงใจ
ท่ีหมาะสมเพื่อให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือ
สารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและ
ความเช่ือมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  

 กิตติ สิริพัลลภ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นกระบวน- 
การพัฒนาระบบการส่ือสารโดยการใช้เครื่องมือการส่ือสารในหลายรูปแบบและน ามาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคซึ่งแต่ละเครื่องมือจะถูกใช้อย่างกลมกลืนและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ และ
มองว่าสินค้าเหล่านี้มีคุณค่า 
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ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรเป็นกระบวน- 
การท่ีธุรกิจเลือกเครื่องมือการส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ ท่ีหมาะสมกับประเภทสินค้าหรือการบริการและ
ลักษณะของตลาดสินค้าของตน โดยเลือกเครื่องมือการส่ือสารการตลาดมากกว่า 1 ประเภทมาใช้ผสมผสานกัน
อย่างต่อเนื่อง 

ธีรพันธ์ โลห์ทองค า (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นกระบวน- 
การในการพัฒนาโปรแกรมการส่ือสารท่ีมุ่งโน้มน้าวและชักจูงกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อและใช้สินค้า กระบวนการเหล่านี้มุ่งใช้เครื่องมือการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 

 กล่าวโดยสรุป “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) “ หมายถึง กระบวนการท่ีธุรกิจเลือกเครื่องมือ
การส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ ท่ีหมาะสมกับประเภทสินค้าหรือการบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายได้รู้จักสินค้าและบริการอย่างถูกต้องตรงจุด 

รูปแบบท่ีส าคัญของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC)  ธีรพันธ์ โลห์ทองค า (2554) ได้ช้ีแจง 
ไว้ว่าประกอบไปด้วย โฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การส่ือสาร ณ จุดซื้อ 
 (Point-of-purchase communications) การส่ือสารโดยตรง (Direct Marketing Communications) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การสนับสนุนทางการตลาด 
(Sponsorship Marketing) และกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)  

ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะ
เลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและอยู่
ภายในจิตใจของผู้บริโภค  

 เบลช์ และ เบลช์ (G. E. Belch และ Belch ,2012) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  
ต้ังแต่เริ่มก่อนตัดสินใจไปจนถึงขั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสินใจ 

 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความ
ต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) การเสาะ



167 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

แสวงหาข้อมูล (Search for Information) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื้อ        
(Decision Marking) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)  

  สรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาอธิบายได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค จะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัด - 
สินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดง 
ออก (Action) ในการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ท้ังนี้เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ 
(Attitude) ส่ิงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ การรับรู้หรือส่ิงกระตุ้น (Stimuli) ท้ังภายในและภายนอกต่างกัน 
ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคย
ส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) และมีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะเครื่องแป้งของ
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับความสวยความงาม การแต่งหน้า การรีวิวสกินแคร์หรือเครื่อง 
ส าอาง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีระยะเวลา ในการศึกษาข้อมูล ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 
มีนาคม 2562 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีเคยส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy. 
com) และมีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะเครื่องแป้งของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม  

กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) 
คือ ผู้บริโภคท่ีเคยส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ท่ีมีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะ
เครื่องแป้งของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และก าหนดระดับความคาดเคล่ือนยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 หรือท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปลายปิดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับการส่ือสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) เป็นค าถามปลายปิด 
จ านวน 11 ข้อ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคบนเว็บไซต์ คอนวี่ 
ดอทคอม (Konvy.com) จ านวน 5 ข้อ 
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ส าหรับการแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง บ่อยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง 
มีบ่อย, ค่าเฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง น้อย และค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00- 
1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 

สรุปผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.3 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน        
คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.3 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ 
25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 

ตอนท่ี 2 การเปิดรับการส่ือสารการตลาด 

ผลการศึกษา 1. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.12 เมื่อพิจารณาตาม
ช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) พบว่า มีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดผ่านเว็บไซต์ 
Konvy.com และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอันดับหนึ่ง ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 และ 3.71 ตาม 
ล าดับ รองลงมา คือ อินสตาแกรม (Instagarm) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ ไลน์ (Line) ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.03 , 2.73 และ 2.79 ตามล าดับ 

   2. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ทางส่ือออนไลน์อื่นๆ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.25 

   3. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็นกิจกรรมพิเศษท่ี Konvy.com จัดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.04 เมื่อพิจารณาตามช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม 
(Konvy.com) พบว่า มีการพบเห็นกิจกรรมพิเศษท่ี Konvy.com จัดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊ก 
(Facebook) และเว็บไซต์ Konvy.com เป็นอันดับหนึ่ง ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.54 และ 3.44 ตาม 
ล าดับ รองลงมา คือ อินสตาแกรม (Instagarm) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (Line) แอพพลิเคช่ัน (Application) 
และยูทูป (Youtube) ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.0, 2.71, 2.75, 2.97 และ 2.91 ตามล าดับ  
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   4. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็นกิจกรรมพิเศษท่ี Konvy.com จัดขึ้น ทางส่ือออนไลน์อื่นๆ      
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 

   5. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น บิวต้ี บล๊อกเกอร์ แนะน าหรือสาธิตการใช้สินค้าในเว็บไซต์ 
Konvy.com ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.21 

6. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น บิวต้ี บล๊อกเกอร์ แนะน าการใช้สินค้าหรือสาธิตการใช้
สินค้าทางส่ือออนไลน์อื่นๆ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24 

7. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น บิวต้ี บล๊อกเกอร์ แนะน าหรือสาธิตการใช้สินค้าในเว็บไซต์ 
Konvy.com โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 เมื่อพิจารณาตามบิวต้ี บล๊อกเกอร์ ท่ีเป็นท่ีนิยม
ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็น บิวต้ี บล๊อกเกอร์ ท้ัง 5 ท่าน ในระดับ
ปานกลางเท่ากัน คือ พีช กชกร ฤทธิ์สมิตชัย (Wonderpeach) ,ไอซ์ ภาวิดา ภาควิวรรธ (ICE-PADIE), แยน้นทพร 
ธีระวัฒนะสุข (หญิงแย้), แอม กิติยา จินภักดี (Amy Kitiya) และนัท นิศามณี (Nut Nisamanee) โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.19, 3.21, 3.17, 3.09 และ 3.18 ตามล าดับ 

   8. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับอีเมล์ การโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีได้รับของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.08 

   9. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ในรูปแบบต่างๆ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.53 เมื่อพิจารณาตาม
รูปแบบการเปิดรับการส่ือสารการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับรูปแบบ รูปภาพ พร้อมข้อความส้ันๆ (Text 
Quote Content), ข้อความ ลด แลก แจก แถม (Promotional Content) และข้อความอัพเดทการลดราคา 
(Real Time Content) เป็นอันดับ 1 ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.54, 3.66 และ 3.60 ตามล าดับ 
รองลงมา คือ ภาพเคล่ือนไหว (Video Content) ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.33 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการซื้อสินค้า น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 53.0      
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่ังซื้อสินค้า คือ การ
ตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 49.0 ซึ่งเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินค้า คือ โปรโมช่ัน คิดเป็นร้อยละ 28.3  โดย
ประเภทสินค้าท่ีส่ังซื้อ คือ เครื่องส าอาง คิดเป็นร้อยละ 31.0 และช่องทางในการส่ังซื้อสินค้า คือ โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 42.0 
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การอภิปราย 

การเปิดรับเครื่องมือการส่ือสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค  

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Konvy.com เฟซบุ๊ก (Facebook) 
อินสตาแกรม (Instagarm) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ ไลน์ (Line) ในระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับ ผล
การศึกษาการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม 
(Konvy.com) ผ่านส่ือออนไลน์อื่นๆ ท่ีมีผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ท าให้ทราบว่าเว็บไซต์ คอนวี่ 
ดอทคอม (Konvy.com) ท าการส่ือสารการตลาดครอบคลุม ท้ังช่องทางการส่ือสารการตลาดของเว็บไซต์ คอนวี่ 
ดอทคอม (Konvy.com) และส่ือออนไลน์อื่นๆ เพื่อเป็นส่ิงกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างเปิดรับการส่ือสารการตลาด ของ
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
ฮอยเออร์ และ แมคซินนิส  (Hoyer & Macinnis, 2010) ท่ีกล่าวว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึง
กระบวนการท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงส่ิงกระตุ้นท่ีเข้ามาผ่านสัมผัสท้ังห้าและกล่าวถึงส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing 
Stimuli) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีนักการตลาดใช้ส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าผ่านทางการโฆษณา 
พนักงานขาย บรรจุภัณฑ์ อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
(IMC) ของธีรพันธ์ โลห์ทองค า (2554) ท่ีกล่าวว่า IMC เป็นกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการส่ือสารท่ีมุ่งโน้มน้าว
และชักจูงกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้าซึ่งกระบวนการเหล่านี้มุ่งใช้
เครื่องมือการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐนี คงห้วยรอบ (2559) ท่ี
ศึกษา เรื่อง “การส่ือสารการตลาดแบบดิจิทัลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ใน
กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี และเปิดรับการส่ือสาร
การตลาดท่ีแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการศึกษา การเปิดรับเครื่องมือการส่ือสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม 
(Konvy.com) ของผู้บริโภค ท่ีมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา ตรีรัตน์ ตัญจพัฒน์กุล 
(2558) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับท่ีมีต่อเครื่องมือส่ือสาร การตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องด่ืม “ไซเดอร์ เบย์” และพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับส่ือการส่ือสารการตลาดประเภทการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์มากท่ีสุด เช่นเดียวกับผลการศึกษา การเปิดรับเครื่องมือการส่ือสารการตลาดบน
เว็บไซต์ คอนวี่  ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค ท่ีมีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดผ่านเว็บไซต์ 
Konvy.com และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอันดับหนึ่ง ในระดับมาก เช่นกัน 
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ คอนวี่ 
ดอทคอม (Konvy.com) เพราะโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจส่ังซื้อด้วยตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 49.0 และหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีต้องการซื้อจากเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) และ   
เฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับมากเท่ากัน เนื่องจากเป็นท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม 
(Konvy.com) โดยเมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเปิดรับการส่ือสารการตลาดแล้ว กลุ่มตัวอย่างเปิดรับรูปแบบ 
รูปภาพ พร้อมข้อความส้ันๆ (Text Quote Content), ข้อความ ลด แลก แจก แถม (Promotional Content) 
และข้อความอัพเดทการลดราคา (Real Time Content) เป็นอันดับ 1 ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ท่ีกล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลท าการ
ค้นหา (Searching) การซื้อ(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) 
ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา เป็นพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท า
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
เขา อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ทศพล เข็มเป้า (2559) ท่ีศึกษา เรื่อง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com ของผู้ท่ีเคยซื้อเครื่องส าอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com            
ท่ีพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก ท้ัง 10 คน ส่วนใหญ่จะท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีตนเองต้องการซื้อแล้วมักจะท าการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ โดยประเมินจากโปรโมช่ันและความคุ้ม ค่าท่ีได้รับจากการซื้อสินค้าจาก
เว็บไซต์นั้น ๆ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ท่ีกล่าวว่า 
กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน นั้น ในขั้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need 
Recognition) เป็นประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อมีการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาการประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือการตลาดทางตรง ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต้องการขึ้นได้และไม่สอดคล้องกับ ปัทมพร คัมภีระ 
(2557)ท่ีศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเป็นจ านวนเงิน เฉล่ีย 500 บาท/ครั้ง โดยตัดสินใจ
ซื้อเพราะสินค้าท่ีเคยใช้ประจ าหมด ซึ่งการเปิดรับเครื่องมือการส่ือสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม 
(Konvy.com) ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเป็นจ านวนเงิน น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง 
และเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินค้า คือ โปรโมช่ัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดของเว็บไซต์ Konvy.com 

  จากการศึกษา การเปิดรับการส่ือสารการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  ของผู้- 
บริโภคเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ต่างๆ โดยให้ความส าคัญ กับการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบัน คู่แข่งเกี่ยวกับธุรกิจ
ออนไลน์มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่ิงส าคัญท่ีเราควรให้ความส าคัญ คือ กลุ่มเป้าหมายและความแตกต่างจากคู่แข่ง 

 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะ โดยน าปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ, 
อายุ, อาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างมาใช้ส าหรับวิเคราะห์ผล เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ดังกล่าว ให้เห็นภาพรวมส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ส่ือในการท าการส่ือสาร
การตลาดกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) เพื่อให้ทราบความต้องการ ท่ีผู้บริโภค
ต้องการอย่างแท้จริงของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) น าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า 
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ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

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 
2รองศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตโดยจ าแนกปัจจัยตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยกับความคิดเห็นของนิสิต โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ท าการศึกษามีจ านวน 379 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากนิสิตช้ันปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและสัดส่วน และการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Anova) และ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ในระดับต่ า การพิสูจน์สมมติฐานพบว่านิสิตช้ันปีท่ี 4  ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล 
ท้ังเรื่อง เพศ คณะ และ ภูมิล าเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไม่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของนิสิต 

  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  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, t-
test,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 

  

บทน า 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นทฤษฎีหนึ่ง โดยมี Burns (1978) และ Bass (1985) เป็นนักวิชาการท่ี
ส าคัญในทฤษฎีนี้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ ไปสู่ความเป็นผู้น ามีวิสัยทัศน์ และ
มีการสร้างพลังอ านาจและพลังจูงใจและกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็น
ทฤษฎีแรกๆ ท่ีกล่าวถึงจริยธรรมของผู้น าและการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีต้องน าผู้อื่นไปสู่เป้าหมายท่ีดีกว่า ท้ัง
ผู้น าและผู้ตามพยายามสนใจในเรื่องผลประโยชน์ของผู้อื่น ของกลุ่มขององค์การ มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง
และเน้นแรงจูงใจภายในมากกว่าภายนอก และเน้นเพิ่มพลังอ านาจในผู้อื่น 

 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การมีการสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีส าคัญขององค์การ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
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เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้สามารถกลายเป็นผู้น าและ
ร่วมในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการท่ี
เป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าในระดับต่างๆในหน่วยย่อยขององค์การ 

 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้
ตามโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความคาดหวัง มีการพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่
ระดับท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้นท าให้ตระหนักในภารกิจของกลุ่มและองค์การ มีการจูงใจผู้ตามให้มองเกินกว่า
ความสนใจประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ และสังคม 

 การน าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ : แนวทางส าหรับผู้น า 

 Yukl (2010) เสนอว่ามีส่ิงท่ียังต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงอีกมาก แต่ส าหรับ
ผู้น าท่ีต้องการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามและเพื่อสนับสนุนความเช่ือมั่นในตนเองของพวกเขา รวมถึงเพิ่มความ
ผูกพันต่อภารกิจขององค์การ มีแนวทางท่ีสามารถน าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงไปประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น าท่ีอยู่บน
พื้นฐานของทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

 1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่ดึงดูดใจ ผู้น าอาจเสริมวิสัยทัศน์ท่ีมีอยู่เดิมให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้นหรือสร้างความมุ่งมั่นให้วิสัยทัศน์ใหม่ มีการแสดงท่ีชัดเจนว่า องค์การจะด าเนินไปสู่เป้าหมายใด หรือองค์การใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะให้ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การและทราบว่า
งานใดมีความส าคัญ วิสัยทัศน์ให้ความส าคัญแก่งานและเกิดการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและสนับสนุนให้มี
เป้าหมายร่วมกันและวิสัยทัศน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือกระท าการตัดสินใจของสมาชิกแต่ละคนท่ีอยู่ภายใน
องค์การ ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับว่าจะส่ือสารได้ดีเพียงใด ผู้น าควรส่ือสารวิสัยทัศน์บ่อยๆ ด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย การประชุมท่ีช้ีแจงวิสัยทัศน์และตอบค าถามข้อสงสัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

 2. อธิบายถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุ  ผู้น าจะต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือว่า
วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้ ต้องท าให้เห็นความเช่ือมโยงท่ีชัดเจนระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีน่าเช่ือถือในการท า
ให้วิสัยทัศน์เป็นจริง หรือเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ไม่ยาก ถ้าหากกลยุทธ์ที่ใช้มีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสมาชิกใน
องค์การ การมีหัวข้อท่ีหลากหลายจะช่วยให้สมาชิกใน 

องค์การเข้าใจประเด็นและปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้นในวิสัยทัศน์ควรมีหัวข้อท่ีครอบคลุมประเด็นส าคัญและไม่ควรมาก
เกินไปจนท าให้เกิดความสับสนและส้ินเปลืองเวลาของสมาชิกโดยไม่จ าเป็น ผู้น าไม่จ าเป็นต้องน าเสนอแผนงาน
และขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติและผู้น าไม่ควรแสดงออกว่ามีความสามารถทุกเรื่องว่าต้องท าอย่างไร แต่ควร
ให้ข้อมูลกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าพวกเขามีบทบาทหน้าท่ีว่าต้องท าอะไรและท าอย่างไร 
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 3. การแสดงความม่ันใจและการมองโลกในแง่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่ศรัทธาในวิสัยทัศน์ถ้าผู้น าไม่
แสดงความเช่ือมั่นในตนเอง ว่ามีความส าคัญมากท่ีจะควรมองในแง่ท่ีดีว่ากลุ่มสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดยเฉพาะ
เมื่อพบกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากความผิดพลาด ความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดีของผู้น าจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้อื่น ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ ควรจะเน้นว่าได้บรรลุในเรื่องใดบ้างแล้วและผู้น าควรเน้นเรื่องการมองโลกในแง่ดีมากกว่าท่ีจะ
มองอุปสรรคหรือปัญาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ความมั่นใจของผู้น าอาจจะแสดงออกได้ท้ังค าพูดและการกระท า 

 4. การแสดงความเชื่อม่ันในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ผลกระทบด้านแรงจูงใจท่ีมาจากวิสัยทัศน์ท่ีเกิดกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความมั่นใจต่อความสามารถของตนเองท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์มากน้อย
เพียงใดเมื่อสมาชิกในทีมขาดความมั่นใจในตัวเอง ผู้น าควรเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะ
ปัญหาและบรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่เคยประสบความส าเร็จมาก่อน ผู้น าก็ต้องใช้การเปรียบเทียบ
สถาน-การณ์ในปัจจุบันของทีมกับทีมอื่น หรือองค์การท่ีใกล้เคียงกัน 

 5. ใช้การกระท าเชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นย้ าค่านิยมหลักที่ส าคัญ วิสัยทัศน์จะได้รับการเสริมให้แข็งแกร่ง
ได้ โดยพฤติกรรมของภาวะผู้น าท่ีส่งเสริมและมีความสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ การค านึงถึงวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์นั้น แสดงออกให้เห็นได้โดยวิธีการใช้เวลาของผู้น า โดยการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร โดยค าถามท่ี
ผู้น าถาม และดูจากพฤติกรรมการให้รางวัล การแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าเชิงสัญลักษณ์ เป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิผล 

 ภาวะผู้น าทางการเมือง (Political Leadership) 

 สังคมทุกสังคมล้วนแต่ต้องมีผู้น า เพราะผู้น าคือผู้ท่ีคอยก ากับควบคุมและบังคับบัญชากลุ่มคนหรือสังคมให้
ปฏิบัติ ตลอดจนองค์การให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายของ
สังคมแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกัน แต่ท่ีเหมือนกันประการหนึ่ง คือ ความสุขและสมหวังในชีวิต รวมท้ังความ
ปลอดภัยหรือความสุข (Happiness) เพียงแต่สังคมการเมืองมีลักษณะท่ีพิเศษมากกว่าสังคมประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้ 
ภาวะผู้น าทางการเมืองจึงมีความสลับซับซ้อนมากมาย บุคลิกภาพของผู้น าทางการเมืองจึงมีลักษณะบูรณาการ
(Integrative Characteristics) เพราะผู้น าทางการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับอ านาจและผลประโยชน์ (Power and 
Interest) อ านาจและผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ เป็นสาเหตุส าคัญท าให้ผู้น าทางการเมืองมีคุณลักษณะท่ีพิเศษ
มากกว่าผู้น าประเภทอื่นในสังคม 

 อย่างไรก็ดี ค าว่าผู้น าทางการเมือง (Political Leader) และภาวะผู้น าทางการเมือง (Political Leader- 
ship) มีความแตกต่างกัน คือ ผู้น าทางการเมือง หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเป็นนักการเมือง 
เช่นหัวหน้าพรรคการเมือง หัวหน้ากลุ่มการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนค าว่า ภาวะผู้น า
ทางการเมือง หมายถึง คุณสมบัติ บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมของนักการเมือง 
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 ค าว่า ภาวะผู้น าทางการเมือง หมายถึง ภาวการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในทางการเมืองขอนักการเมือง 
ภาวการณ์ (Situation)ดังกล่าว ได้แก่ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจ (Power) และผลประโยชน์ 
(Interest) รวมท้ังกระบวนการในการได้มาซึ่งอ านาจและผลประโยชน์ในทางการเมืองด้วย ซึ่งภาวะผู้น านั้นต้อง
ประกอบด้วย ผู้น า ผู้ตาม องค์กร และ สถานการณ์ 
 คุณสมบัติของผู้น าทางการเมือง (Characteristics of Political Leader) 
 ผู้น าทางการเมือง ต้องมีภาวะผู้น าหรือคุณสมบัติของผู้น าท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
 1) ความรู้ (Knowledge) คือ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างดี และมี
ความพร้อมท่ีจะบริหารกิจการของบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 
 2) ความสามารถ (Capacity) คือ ศักยภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์
รวมทั้งการส่ือสารทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) มีคุณธรรม (Morality) คือ มีความประพฤติท่ีดีงามในทางการเมืองและไม่มีเจตนาในการท าทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
 4) มีระเบียบวินัย (Discipline) คือ การมีมารยาทในการแสดงออกทางการเมือง และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในทางการเมือง เช่นมีความตรงต่อเวลา สุภาพอ่อนโยน เป็นต้น 
 5) มีจิตอาสา (Public Spirit) คือการมีจิตใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเอาใจใส่ในปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน 
 
 ประเภทของผู้น าทางการเมือง (Kinds of Political Leader) 
 มีการแบ่งประเภทของผู้น าทางการเมืองได้เป็น 5 ประเภท คือ 
 1) ผู้น าแบบมีจินตนาการ คือ ผู้น าท่ีคิดเป็นท าเป็น มีการน าความคิดหรือนโยบายไปเป็นแผนงานสู่การลง
มือปฏิบัติ 
 2) ผู้น าแบบมองการณ์ไกล คือผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้งาน
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 3) ผู้น าท่ีมีความยืดหยุ่น คือผู้น าท่ีรู้จักปรับเปล่ียนกระบวนการหรือนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และส่ิงแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 4) ผู้น าแบบมีความสามารถรอบตัว คือ ผู้น าท่ีอ่านคนออกและดูคนเป็น รวมท้ังสามารถใช้คนให้ท างาน
ตามความถนัด ไม่เล่นพรรคเล่นพวก แต่เลือกคนท างานตามความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
 5) ผู้น าท่ีรู้จักกาลเทศะ คือ ผู้น าท่ีรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รวมท้ัง
เวลาไหนควรท าอะไร และไม่ท าอะไรตามใจชอบ โดยเฉพาะการเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของผู้น าอย่างแท้จริง 
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 ดังนั้นบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความส าคัญต่อการบริหารประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ท่ีได้รับอ านาจท่ีประชาชนมอบให้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มีเสถียรภาพในการบริหารงานราชการ
บ้านเมือง 

โดยการเมืองไทยนับต้ังแต่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 หลังมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ท่ีน าโดยคณะราษฎร ประเทศไทยได้มีนายกรัฐมนตรีมา
ท้ังหมด 29 คนซึ่งมีท้ังนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นทหารและพลเรือน โดยนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น มักจะอยู่ไม่ครบวาระ (4 ปี) เพราะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้นายกรัฐมนตรีต้อง
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ลาออกจากต าแหน่ง และมีการรัฐประหารโดยทหารอยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่งหลังจากการก่อการรัฐประหารเมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549 ก็ท าให้ประเทศไทยประสบกับปัญหา
ทางการเมือง คือ ท าให้ต้องมีการเปล่ียนรัฐบาลและมีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองอยู่อย่างประจ า จนท าให้
ประเทศไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
 จนกระท่ังเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่ีได้รับเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 28 ของประเทศ
ไทย ก็ได้ท าตามนโยบายท่ีหาเสียง คือ นโยบายรับจ าน าข้าว,นโยบายสร้างรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม การท่ี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีความพยายามในการออกกฎหมายท าให้กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีความไม่
พอใจรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยออกมาเคล่ือนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรถึงแม้ว่า
จะมีกลุ่มผู้ต่อต้านท่ีออกมาเคล่ือนไหวขับไล่ แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ออกมา
เคล่ือนไหวเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเช่นกัน จนท าให้เป็นปัญหาทางการเมืองท่ียืดเย้ือนานนับปี 
 จนกระท่ังเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ียืดเยื้อมากว่า 2 ปี ท าให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาผู้
บัญชาการทหารบกใน 
เวลานั้น ได้ก่อการรัฐประหารในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และประกาศกฎอัยการศึกบังคับใช้ท่ัวประเทศ 
หลังจากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2557เป็นต้นมา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์กับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน 

1.1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพล
เอกประยุทธ์ - 
จันทร์โอชาแตกต่างกัน 

1.2. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
พลเอกประยุทธ์ - 
จันทร์โอชาแตกต่างกัน 

1.3. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีศึกษาในแต่ละคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของพลเอก- 
ประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิ สิตช้ันปี ท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
 
 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ภูมิล าเนา 
3. คณะที่ศึกษา 

ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ความรู้เก่ียวกับการเมืองไทย 
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N 
 1 + Ne2 

   N 

 
 วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บ
แบบสอบถาม มีการหาความเท่ียงตรง (Validity) การน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นน าไปปรึกษาคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเท่ียงตรงยิ่งขึ้นและน ามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อด าเนินการในขั้น
ต่อไป โดยน าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) และผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบกับนิสิต
ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยใช้สูตรของ Cronbach 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE - WAY ANOVA)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมีค่านัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ณ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6,957 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีจ านวน 379 คน 
ซึ่งได้มาจากวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรโดยจ าแนกจากคณะท่ี
ศึกษา 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้หลักการค านวณของ Yaname (1967 : 886) ดังสูตร 
 

n =   
 

โดย n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
  N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ 
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6,957 

 1 + 6,957 (0.05)2 

6,957 

   1 + 17.3925 

แทนค่า 
  n =  
 
 
 
  n =  
 
  n =  378.252 
 ดังนั้นตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 379 คน 
  

ขั้นตอนที่ 1 หาจ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษา จากนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ช้ันปีท่ี 4
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนประชากรและจ านวนตัวอย่าง โดยจ าแนกตามสายท่ีเรียน 

นิสิต ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. นิสิตสายวิทยาศาสตร์ 
2. นิสิตสายสังคมศาสตร์ 

3,722 
3,235 

203 
176 

รวม 6,957 379 
 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เมื่อผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ของนิสิตช้ันปีท่ี 4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช้ันท่ีท่ี 4 แล้ว ก็ท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้
ข้างต้น โดยไม่มีการทดแทน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่หนึ่ง เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ 
ภูมิล าเนา และ คณะท่ีศึกษา 
 ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความรู้ปัจด้านการเมืองทางการเมืองไทยโดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
สร้างแบบสอบถามเป็นมาตรวัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับความรู้ทางการเมือง   ระดับคะแนน 
   มาก             1 
   น้อย             0 
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 เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 2 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การ 
พิจารณาดังนี้ 

 คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด =        1 - 0 =  0.55 
จ านวนช้ัน     2 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี้ 
  ระดับความรู้ทางการเมือง   ระดับคะแนน 
  รู้น้อย       0.00 - 0.50 

รู้มาก       0.51 - 1.00 
 ส่วนที่สาม เป็นแบบทดสอบท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ 5 ระดับดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง เห็นด้วย 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
    คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด =      5 – 1    =  1.33 
   จ านวนช้ัน            3 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี ้
  ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ระดับคะแนน 
       สูง        3.67 - 5.00 

ปานกลาง       2.34 - 3.66 
       ต่ า        1.00 - 2.33 
 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 2.33 เท่ากับระดับต่ า หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับต่ า 
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 คะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.66 เท่ากับระดับปานกลาง หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.67 - 5.00 เท่ากับระดับสูง หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับสูง 
  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลการวิจัยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. เพศ  ผลการศึกษาพบว่า เป็นเพศหญิงมีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 และเป็นเพศชายมี
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 

2. ภูมิล าเนา ผลการศึกษาพบว่า มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
และมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีต่างจังหวัดจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 

3. คณะที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นิสิตท่ีศึกษาอยู่คณะสายวิทยาศาสตร์ มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.6 และนิสิตท่ีศึกษาอยู่คณะสายสังคมศาสตร์มีจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 
 4. ระดับความรู้ทางการเมืองของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความรู้ท่ัวไปทางการ
เมืองไทยของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในเกณฑ์มาก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1. ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย มาต้ังแต่วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2470 
เป็นค าถามท่ีนิสิตตอบถูกและตอบผิดใกล้เคียงกันมาก โดยมีนิสิตท่ีตอบถูกร้อยละ 50.1 ตอบผิดร้อยละ 49.9 แต่
ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 
 4.2. ประเทศไทยก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง ใช้ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มี
นิสิตท่ีตอบถูกร้อยละ 95.3 ตอบผิดร้อยละ 4.7 
 4.3. ปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการทหาร มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 65.7 ตอบผิดร้อยละ 
34.3 ซึ่งประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการทหารมาต้ังแต่หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มาจนถึงปัจจุบัน 
 4.4. ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารท้ังหมด 13 ครั้ง มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 68.9 ตอบผิดร้อยละ 31.1 
 4.5. การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยประชาชนไทยจ านวนมากเริ่มครั้งแรกเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 78.9 ตอบผิดร้อยละ 21.1 
 4.6. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการรัฐประหาร มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 95.3 
ตอบผิดร้อยละ 4.7 
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 4.7. ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีท้ังหมด 30 คน มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 58.6 ตอบผิดร้อยละ 41.4 แต่
ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ มีนายกรัฐมนตรีท้ังหมด 29 คน (ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันท่ี 24 มีนาคม 
พ.ศ.2562) 
 4.8. นายกรัฐมนตรีไทยท่ีเป็นผู้หญิงมีเพียงคนเดียว คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นข้อท่ีมีนิสิตตอบ
ถูกมากท่ีสุดถึงร้อยละ 97.1 และตอบผิดเพียงร้อยละ 2.9 ซึ่งนับต้ังแต่ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยก็ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นผู้หญิงแม้แต่คนเดียว จนกระท่ังก่อนการเลือกต้ัง
ในปี พ.ศ.2554 ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการเสนอช่ือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อ
การเลือกต้ังในครั้งนั้นส้ินสุดลง พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะ จนท าให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายก- 
รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย 
 4.9. ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือ นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
(4 ปี) มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 58.6 ตอบผิดร้อยละ 41.4 
 4.10. จอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ นายกรัฐมนตรีท่ีด ารงต าแหน่งยาวนานท่ีสุดของประเทศไทย มีนิสิต
ตอบถูกร้อยละ 85.8 ตอบผิดร้อยละ 14.2 
 5. ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ต่ า โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.33 และเมื่อมีการพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว จะพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีท างานได้มากกว่าท่ีประชาชนคาดหวังตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.93 
อยู่ในระดับต่ า จึงสรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีไม่สามารถท างานได้มากกว่าท่ีประชาชน
คาดหวังตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้แล้ว ในข้อค าถามท่ีว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสามารถบริหารจัดการ
คณะรัฐมนตรีของตนได้และท าให้การบริหารประเทศประสบผลส าเร็จนั้น มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.01 อยู่ในระดับต่ า จึง
สรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีของตนได้และท าให้การบริหาร
ประเทศไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร และ ในค าถามท่ีว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีมีความคิดแบบ
ก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.04 จึงสรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีไม่มีความคิดแบบก้าวหน้า ส่วน
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมีจ านวน 2 ข้อ คือ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีมีการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิง
รับ และ 2. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีมีการสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 2.63 อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในข้อค าถามท่ีว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น า
ท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีมีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก็มีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 2.58 อยู่ในระดับปานกลาง 
  

การอภิปรายผลการวิจัย 
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 ผลการวิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับต่ า ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ประเด็นทางการเมือง เนื่องจากการท ารัฐประหารของกองทัพ ไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชนบางส่วน
ในสังคมไทยโดยรวมไปถึงกลุ่มนิสิตบางส่วนด้วย ท าให้หลังการท ารัฐประหารแล้ว ได้มีกลุ่มประชาชนออกมาแสดง
สัญลักษณ์ในเชิงไม่พอใจต่อการท ารัฐประหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 2. ประเด็นทางด้านบุคลิกภาพ เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับราชการทหารมาตลอด
ระยะเวลาการท างาน ท าให้มีการน าบุคลิกภาพท่ีเป็นทหารมาใช้ในการบริหารประเทศ แม้ว่าพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะมีความท่ีเด็ดขาด มีความต้ังใจแต่จากการพูดจาในช่วงท่ีมีการให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน มีหลายครั้ง
ท่ีพูดจาไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการพูดให้ความหวังกับประชาชนแบบลมๆ แล้งๆ ท าให้กลุ่มนิสิตไม่มีความพึง
พอใจในบุคลิกภาพของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่าท่ีควร 
 3. ความสามารถในการบริหารประเทศ แม้ในช่วงแรกของการเข้ามาบริหารประเทศ จะไม่มีการชุมนุม
ประท้วงจากกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ แต่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถท าได้ตามท่ีคาดหวังเอาไว้ ท า
ให้กลุ่มนิสิตเกิดความไม่พอใจในการบริหารประเทศ 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ตารางที่ 2 : ตารางแสดงผลความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจัยด้านเพศ) 

เพศ จ านวน x  S.D. t P 
1. ชาย 
2. หญิง 

133 
246 

2.36 
2.31 

.91 

.72 
0.000 .386 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีเพศ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 3 : ตารางแสดงผลความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจัยด้านภูมิล าเนา) 

ภูมิล าเนา จ านวน x  S.D. t P 
1. กรุงเทพมหานคร 
2. ต่างจังหวัด 

204 
175 

2.33 
2.33 

.82 

.76 
0.026 .384 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีมี
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ภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 ตารางที่ 4 : ตารางแสดงผลความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจัยด้านคณะท่ีศึกษา) 

คณะท่ีศึกษา จ านวน x  S.D. t P 
1. สายวิทยาศาสตร์ 
2. สายสังคมศาสตร์ 

203 
176 

2.39 
2.25 

.83 

.74 
1.282 .409 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีศึกษาในแต่ละคณะมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีศึกษาใน
แต่ละคณะมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่แตกต่างกันจึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ตารางที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
ตัวแปร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
r P 

ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตช้ันปีท่ี 4 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

-0.020 0.419 

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยไม่มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนั้น จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
 
P 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
     1.1. เพศ 
     1.2. ภูมิล าเนา 
     1.3. คณะท่ีศึกษา 
2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการ
เมืองไทย 

 
.386 
.384 
.409 
.419 

  

 
 
 
 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา โดยผู้วิจัยได้มีการตั้งสมมติฐานหลักท้ังหมด 2 สมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ 1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แตกต่างกัน 

    สมมติฐานท่ี 1.1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.2 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีศึกษาในแต่ละคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 จะเห็นว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะมี เพศ ภูมิล าเนา และ
คณะต่างกัน ล้วนแล้วแต่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
  
  สมมติฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเมืองไทย
ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่สัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
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 จากการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่าอยู่ในระดับต่ าผู้ศึกษาวิจัยใคร่ขอเสนอความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 1. การท างานได้มากกว่าท่ีประชาชนคาดหวังตลอด 4 ปีท่ีบริหารประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ควรมีความต้ังใจและจริงจังในการบริหารประเทศให้มากกว่านี้ 
 2. ความสามารถบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีของตนได้และท าให้การบริหารประเทศประสบผลส าเร็จ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรพัฒนาความรู้ในการบริหารองค์กรและควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารประเทศ
ของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยหรืออดีตผู้น าของประเทศต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
 3. การมีความคิดแบบก้าวหน้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมีการพัฒนาความคิดให้มีความก้าวหน้า
และให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน 
 4. มีความสามารถในการพิจารณาปัจจัยภายนอกท่ีมีต่อรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมี
ความสามารถในการพิจารณาปัจจัยภายนอกท่ีมีต่อรัฐบาลให้มากกว่านี้ เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่าง เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความนิยมของรัฐบาล 
 5. การส่ือสารข้อมูลภายในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมีการส่ือสารข้อมูลภายในรัฐบาลให้มี
ความชัดเจนมากกว่านี้เพื่อท่ีการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการเก็บข้อมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 จนถึงช้ันปีท่ี 4 

 2. ควรมีการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ท้ังในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด เพื่อน ามาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปให้กว้างขวางมากขึ้น 
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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 เผ่าบญุมี2 
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2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงคุณสมบัติของแอปพลิเคชันนิยายแช็ตจอยลดาท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเขียน
นิยายในการท าการส่ือสารการตลาด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) ทีมงานแอปพลิเคชันจอยลดาจ านวน 2 ท่าน และนักเขียนจอยลดาอีก 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นนักเขียนท่ีมีผลงานได้รับความนิยมตลอดกาลในอันดับท่ี 1-3 จากการจัดอันดับบน แอปพลิเคชันจอยลดา 
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลการศึกษาจากการสรุปผลข้อมูลท่ีได้ก าหนดไว้ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - 
มีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นส าคัญท่ี 1.ด้านการใช้ประโยชน์ของคุณสมบัติใน                       
แอปพลิเคชันจอยลดาเพื่อการส่ือสารการตลาด ประเด็นส าคัญท่ี 2.ด้านการส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอ
ยลดา ภายใต้การวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีท่ีก าหนด ได้ผลดังนี้ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้าน
ประโยชน์ของคุณสมบัติบนแอปพลิเคชันจอยลดา พบว่าฟังก์ชันท่ีเกี่ยวกับการแต่งเรื่องกับรูปแบบของแอปพลิเค
ชันในรูปแบบนิยายแช็ต มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อการส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา เป็นอย่างมาก 
ส่วนฟังก์ชันการก าหนดเหรียญและแคนด้ีนั้น ไม่ได้ถูกใช้จากนักเขียนเลย อีกท้ังยังถูกมองว่าฟังก์ชันนี้เป็นตัวปิดกั้น
การเข้าถึงผลงานอีกด้วย ในส่วนของส่ือสังคมออนไลน์หลักของ แอปพลิเคชันจอยลดานั้น พบว่ามีส่วนช่วยส่งเสริม
ด้านการส่ือสารการตลาดของนักเขียน ซึ่งท าให้ผลงานเป็นท่ีรู้จักและมีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากเป็นส่ือท่ีมาจาก
ทางจอยลดาโดยตรง อีกท้ังมีผู้ติดตามอยู่แล้วท าให้สามารถกระจายข้อมูลได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นการโปรโมทด้วยตัวเองของนักเขียนหรือการแชร์จากคนอ่านท่ีช่ืนชอบผลงาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ของการส่งเสริมการส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา ซึ่งมีส่วนช่วยท าให้ผลงานเป็นที่รู้จักออกไปในวง
กว้างอย่างมาก  
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ด้านการส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา ภายใต้การวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีท่ีก าหนด
พบว่า แฮชแท็กเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการท าการส่ือสารการตลาดนิยายแช็ตจอยลดาเป็นอย่างมาก เสมือนเป็น
ศูนย์รวมการเผยแพร่ข้อมูลของนิยาย ซึ่งสามารถวัดความนิยม กระแสตอบรับ คอมเมนต์ และการพูดคุยต่างๆ 
ผ่านทางแฮชแท็กได้อีกด้วย ซึ่งหากผลงานใดได้ติดเทรนด์ความนิยมบนทวิตเตอร์ ก็จะยิ่งส่งผลต่อการสร้างการรับรู้
และโปรโมทผลงานของนักเขียน นอกจากนี้นักเขียนยังใช้ส่ือโซเชียลทวิตเตอร์ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนอ่านและเพื่อเป็นการน าเสนอคอนเทนต์ของตนเองอีกด้วย 

ค าส าคัญ : นิยายแช็ต คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน จอยลดา การส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา 
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 

 

บทน า 
ค่านิยมของสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย พฤติกรรมและความนิยมของคนก็เปล่ียนแปลงไป 

เมื่อสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล ท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ท่ีไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตได้
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 , เนช่ันสุดสัปดาห์ , Go Genius , FILMAX , ขวัญเรือน , ดิฉัน , Madame Figaro , คู่สร้าง
คู่สม เป็นต้น (ส านักข่าวไทย, 2560)  และมีแนวโน้มท่ีจะปิดตัวลงอีกหลายส านักพิมพ์ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาเสพข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์จ าพวกส่ือส่ิงพิมพ์ดิจิตอล หรือ อีบุ๊กกันมากขึ้น โดย
กลุ่มท่ีท ารายได้มากท่ีสุดเป็นนิยายถึง 60% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2562) และผู้บริโภคเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจากผู้รับสารไปเป็นผู้ส่งสารมากขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตรอบๆตัวสร้างพื้นท่ีเพื่อน าเสนอเนื้อหา
ของตัวเอง(User-generated Content) ต่างจากสมัยก่อนผู้ประพันธ์ต้องพิมพ์ต้นฉบับส่งตรงให้กับส านักพิมพ์
เท่านั้น  ปัจจุบันมีพื้นท่ีส าหรับเผยแพร่ผลงานเขียนมากยิ่งขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อการแต่ง-อ่านนิยาย 
ซึ่งรองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟน (smartphone) ท าให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น เป็นทางเลือกให้กับ
นักเขียนยุคดิจิทัลในปัจจุบัน   
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อย่างไรก็ตาม มีอีกหนึ่งรูปแบบของพื้นท่ีส าหรับการเผยแพร่นิยายท่ีแตกต่างไปจากส่ือรูปแบบเดิมๆ เป็น
แพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก มียอดดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานกว่า 100,000 ครั้ง มี
จ านวนผู้เข้าใช้กว่า 2 ล้านคนต่อเดือน หรือกว่า 5 แสนคนต่อวัน และมียอดคลิกใช้งานสูงสุดถึง 1,000 ล้านครั้งต่อ
วันมาแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ได้แก่ แอปพลิเคชันอ่านนิยายแช็ต “จอยลดา”  มีนักเขียนสร้างสรรค์
ผลงานอยู่ท่ี 4.5 แสนคน นับว่าเป็นตัวเลขท่ีค่อนข้างสูง เป็นแอปพลิเคชันส าหรับนักอ่านบนแพลตฟอร์มอีบุ๊ก ผลิต
และพัฒนาโดยบริษัท OokBee เปิดตัวครั้งแรกวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560  มีลักษณะของนิยายในรูแปบบของการ
เล่าเรื่องผ่านโปรแกรมแช็ตเชิงบทสนทนาของตัวละคร สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีบนสมาร์ตโฟน ระบบ- 
ปฏิบัติการไอโอเอส (ios) และแอนดรอยด์ (Android)  

โดยจุดแข็งของจอยลดาท่ีมีจ านวนคนใช้งานต่อวันค่อนข้างสูง ท าให้สามารถขายพื้นท่ีโฆษณาบนแอป
พลิเคชันได้ ท้ังเป็นแบนเนอร์แทรกช่วงเริ่มต้นแต่ละบทของนิยายคิดเป็นสัดส่วน 90% และเป็นแบบโฆษณาแฝง 
(tie-in) เข้าไปในเนื้อเรื่องโดยตรง คิดเป็น 10% ท าให้นักเขียนนอกจากได้สร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยังมีรายได้จาก
แอปพลิเคชันอีกด้วย 

จากเหตุผลและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช้ประโยชน์ จากคุณสมบัติ
ของแอปพลิเคชันจอยลดาในการส่ือสารการตลาด ท่ีเอื้อต่อนักเขียนนิยายว่า คุณสมบัติต่างๆของแอปพลิเคชันจอ
ยลดานั้นเอื้อประโยชน์ให้นักเขียนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และท าการส่ือสารการตลาด
เกี่ยวกับผลงานของตนเองมากน้อยเพียงใดอย่างไร ท้ังนี้เพื่อน ามาซึ่งความนิยมจากผู้อ่าน หากการส่ือสารดังกล่าว
ของนักเขียนประสบความส าเร็จ ย่อมน ามาซึ่งค่าตอบแทนท่ีนักเขียนจะได้รับจากทางแอปพลิเคชัน อีกท้ังยังเป็น
แนวทางส าหรับนักเขียนรุ่นใหม่ น าไปประยุกต์ใช้กับผลงานของตัวเองให้ประสบความส าเร็จ และเป็นข้อมูลให้แอป
พลิเคชันน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาในการส่ือสารการตลาดท่ีเอื้อต่อ
นักเขียนนิยาย 

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
1. แนวคิดการส่ือสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
2. แนวคิด และทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
3. แนวคิด และทฤษฏี Paid - Owned - Earned  Media (POE)  
4. แนวคิดผู้ใช้เป็นผู้ผลิตส่ือ (User Generated Content) 
5. แนวคิดการส่ือสารด้วยวิธีปากต่อปากออนไลน์ (E-Word of mouth Communication) 
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6. แนวคิดเกี่ยวกับนิยาย 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
วิธีการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ทีมงาน
แอปพลิเคชันจอยลดาจ านวน 2 ท่าน และนักเขียนจากแอปพลิเคชันจอยลดาจ านวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ให้ข้อมูลหลักในส่วนของนักเขียนดังนี้  

1. ผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องเป็นนักเขียนนิยายท่ีมีผลงานการน าเสนอบนแอปพลิเคชันจอยลดามาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 5 เดือนขึ้นไป มีความถี่ในการอัพเดทเนื้อเรื่องไม่ไน้อยกว่า 1 ตอนใน 1 สัปดาห์ และใช้แอป
พลิเคชันไม่น้อยกว่า 4 วันใน 1 สัปดาห์  

2. ผู้ให้ข้อมูลหลักมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทางในการส่ือสารกับคนอ่าน และมีผู้ติดตาม
มากกว่า 3,000 คนขึ้นไป 

3. ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักเขียนท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 ความนิยมตลอดกาล โดยท่ีมีผลงานติดอันดับความนิยม
ตลอดกาล 1 ใน 10 จากการจัดอันดับของแอปพลิเคชัน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ใช้ค าถามในลักษณะแบบปลายเปิด (Open–Ended 
Question) มีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้เตรียม
แนวค าถามไว้แล้ว  แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถมีค าถามอื่นเพิ่มเติมในระหว่างสัมภาษณ์ได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และถอดเทปบันทึกเสียงในส่วนของการ
สัมภาษณ์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านการส่ือสารการตลาดระหว่างนักเขียนนิยายท้ัง 3 ท่านกับข้อมูล
จากทางแอปพลิเคชัน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปคุณสมบัติในแอปพลิเคชันจอยลดาท่ีเอื้อประโยชน์ของต่อ
การท าการส่ือสารการตลาดส าหรับนักเขียนนิยาย 

ผลการวิจัย  

สามารถสรุปได้  2 ประเด็น ดังนี้  
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1.คุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาท่ีเอื้อต่อการส่ือสารการตลาด   

1.1 คุณสมบัติต่างๆในแอปพลิเคชันจอยลดาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นักเขียน
นิยายแช็ตจอยลดาท้ัง 3 ท่าน สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

• ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูล มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันในการใช้ฟังก์ชันด้านการสร้าง- 
สรรค์ต่างๆ ท่ีแอปพลิเคชันจอยลดามีให้ ได้แก่  Jwitter, Joystagram, Joybook, Youtube, การไม่ได้รับสาย, 
การไม่มีการตอบรับ, การโทร เหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นปกติ เนื่องจากส่ิงเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจ าวัน
จริงๆ ท าให้เมื่อใส่ลงในงานเขียนแล้วท าให้ผลงาน เกิดความสมจริงมากขึ้น มีส่วนท าให้คนอ่านรู้สึกอินกับเนื้อเรื่อง
และตัวละครได้ง่าย ถ้าหากเป็นฟังก์ชันท่ีเป็นติดเหรียญติดแคนด้ี จะไม่ถูกใช้เลย เนื่องจากการมีเงื่อนไขด้านการ
อ่าน เป็นส่ิงท่ีปิดกั้นคนอ่านกับส่ิงท่ีนักเขียนต้องการจะถ่ายทอด ท าให้ความอยากอ่านลดลง และหันหลังให้กับ
ผลงานเรื่องนั้นๆ 

• ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันมีท่ีให้กับนักเขียนด้านการสร้างสรรค์ผลงานนั้น มีส่วนช่วยนักเขียนในการท า
การส่ือสารการตลาด เนื่องจากฟังกัชันเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมให้งานเขียนมีความสมจริ งมากยิ่งขึ้น ท าให้คน
อ่านเกิดความช่ืนชอบจนน าไปพูดถึง หรือแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยท าให้ผลงานเป็นที่รู้จักและได้รับความ
นิยม  ส่วนของฟังก์ชันติดเหรียญติดแคนด้ี ท าให้คนอ่านต้องเสียเงินเพื่อท่ีจะได้อ่าน นักเขียนมองว่าเป็นส่ิงท่ีปิดกั้น
คนอ่าน ท าให้เข้าถึงผลงานได้ยาก และไม่มีส่วนส่งเสริมหรือช่วยให้ผลงานเป็นท่ีรู้จัก 

1.2 ส่ือสังคมออนไลน์ทางการส าหรับติดต่อในแอปพลิเคชันจอยลดา  

• ในส่วนของ Social Media หลักท่ีเป็น Official ของแอปพลิเคชันจอยลดามีส่วนช่วยให้ผลงานของ
นักเขียนจอยลดาเป็นท่ีรู้จัก และมีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็น Account ของทางจอยลดาโดยตรง แต่ไม่ได้ส่งผลต่อ
ความนิยมท้ังหมด แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านกลับมองว่า Media หลักท่ีเป็น Official Aaccount ของแอปพลิเคชัน
จอยลดาไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผลงานของนักเขียนจอยลดาเป็นท่ีรู้จักเท่าไรนัก การโปรโมทด้วยตัวเองหรือการแชร์จาก
คนอ่านท่ีชอบผลงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผลงานเป็นท่ีรู้จักออกไปในวงกว้างมากกว่า 

• ส่วนในแอปพลิเคชันจอยลดาท่ีมีงานเขียนจ านวนมาก ท าให้ผู้ให้ข้อมูลมองว่าทางแอปพลิเคชันไม่ค่อยมี
ส่วนในการช่วยท าการส่ือสารการตลาดผลงานของพวกเขาเท่าไร การสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกใจคน เป็นส่ิงผู้ให้
ข้อมูลจะได้กลับมาซึ่งความนิยมจากคนอ่านจนผลงานติดอันดับ ส่งผลให้ทางแอปพลิเคชันสนใจแล้วและเลือกไป
ท าการส่ือสารให้ ผู้ให้ข้อมูลหลักหนึ่งท่านคิดเห็นต่างจากอีกสองท่าน โดยมองว่าทางแอปพลิเคชันมีส่วนในการช่วย
ท าการส่ือสารการตลาด เนื่องจากแอคเคาท์หลักของแอปพลิเคชันในมีเดียต่างๆมีกลุ่มคนท่ีติดตามอยู่แล้วท าให้มี
ฐานคนจ านวนหนึ่งอยู่ติดตามอยู่ การท่ีท ากิจกรรมหรือคอนเทนต์อะไรท่ีเกี่ยวกับนิยายในจอยลดา ส่งผลท าให้เกิด
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การรับรู้มากยิ่งขึ้น และท าให้คนติดตามกลับมาหาผลงานนั้นๆในแอปพลิเคชัน แต่การส่ือสารนั้นๆ จะถูกส่งไปแค่
กลุ่มคนท่ีติดตาม Official Accout หลักเท่านั้น ส่วนบุคคลภายนอกหน้าใหม่ๆท่ีไม่ได้กดติดตามจะไม่เห็นถึงการ
ส่ือสารในส่วนนี้ 

• ส่ือสังคมออนไลน์ทางการท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้แอปพลิเคชันลงคอนเทนต์เพื่อการส่ือสารการ 
ตลาดนิยาย ได้แก่ Twitter และรองลงมาคือ Facebook โดยให้เหตุผลว่าคนอ่านจอยลดาให้ความสนใจกับส่ือ 
Twitter มากท่ีสุด สามารถวัดผลแบบเรียลไทม์ได้ทันที และได้ข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงกลับมาจะท าให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดบนส่ือนี้  โดยรูปแบบการส่ือสารในลักษณะของการน าตัวอย่างบทสนทนาส้ันๆ จากเนื้อเรื่อง ไปท าการ
ส่ือสารท่ีช่วยให้คนอ่านสนใจ และรู้จักผลงานของพวกเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

1.3 รูปแบบเนื้อหาในลักษณะนิยายแช็ต 

• รูปแบบของแอปพลิเคชันอ่านนิยายท่ีมีความแปลกใหม่ มีความสมจริง เหมือนได้อ่านแช็ตของคนจริงๆ 
ท าให้นักเขียนเลือกมาสร้างสรรค์ผลงานกับแอปพลิเคชันจอยลดา  สามารถเข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย เข้ากับยุคสมัย 
และไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล ท าให้วรรณกรรมรูปแบบแช็ตท่ีมาในแอปพลิเคชันจอยลดา เป็นทางเลือกให้
นักเขียนรุ่นใหม่หันมาเผยแพร่งานเขียนลงท่ีนี่ 

2.การส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา 

2.1 ลักษณะการส่ือสารการตลาดโดยใช้ Hashtag 

• กระแสตอบรับจากคนอ่านผ่านแฮชแท็ก ท้ังคอมเมนต์ การพูดคุย หรือการท่ีผลงานติดเทรนด์ความนิยม 
ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้ให้ข้อมูลหลักดูฟีดแบ็ก และพูดคุยกับคนอ่านอยู่
ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการลงผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากส่ือโซเชียลมีเดีย และการฟังเสียงของ
คนอ่านอยู่เสมอ เพื่อปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นตรงกันว่า ธรรมชาติของคนอ่านจอยลดาท่ีมี
การพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กอยู่แล้วไม่ว่าจะส่ือโซเชียลมีเดียใดท าให้แฮชแท็กเปรียบเสมือนศูนย์รวม และตัวกระจาย
ข้อมูลของผลงานของตนเอง  อีกท้ังยังสามารถวัดความนิยมของผลงานจากการแฮชแท็กอีกเช่นกัน 

2.2 ลักษณะการส่ือสารการตลาดโดยใช้ Twitter 

• ทวิตเตอร์เป็นส่ือโซเชียลมีเดียหลักในการท าการส่ือสารการตลาดผลงานของนักเขียนจอยลดา มีการติด
แฮชแท็กช่ือเรื่องทุกครั้ง โดยการทวีตบอกว่ามีการอัปเดตตอนใหม่ให้แฟนนิยายตามไปอ่าน ใช้แฮชแท็กเป็นศูนย์
รวมข้อมูลของการพูดคุยทุกอย่างของผลงานเรื่องนั้นๆ ซึ่งการใช้แอคเคาท์โดยตรงของนักเขียนแจ้งข่าวการอัปเดต
ผลงาน  เป็นส่ิงท่ีนักเขียนจอยลดานิยมท า เนื่องจากทางแอปพลิเคชันไม่ได้มีฟังก์ชันเรื่องการแจ้งเตือนโดยตรงไป
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ยังคนอ่าน ท าให้แฟนนิยายท่ีติดตามนักเขียนทางโซเชียลส่วนตัวอยู่แล้วทราบ และตามไปอ่านทันที อีกท้ังยังเป็น
ช่องทางส าหรับการพูดคุยกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านในการลดช่องว่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

2.3 ค าวิจารณ์ และข้อคิดเห็น จากคนอ่านท่ีมีต่อผลงานของนักเขียน 

• ผลงานของผู้ให้ข้อมูลนั้น ถูกพูดถึงออกไปในวงกว้างผ่านช่องทางการแชร์ผ่านแฮชแท็กในส่ือโซเชียล
มีเดียต่างๆ ท้ังทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม จนได้ขึ้นอันดับของเทรนความนิยมในทวิตเตอร์ ไปถึงอันดับ 1
มาแล้ว สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับผลงานนั้นๆ หรือการท่ีมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแชร์ผลงานเขียนนั้นๆ ท าให้คน
สนใจ และถูกพูดถึงอย่างมาก จนกระท่ังตามไปอ่านยังแอปพลิเคชัน 

2.4 กิจกรรมท่ีนักเขียนจัดท าเพื่อการส่ือสารการตลาด 

• รูปแบบการของการส่ือสารของผู้ให้ข้อมูลทุกท่านนั้น เป็นคอนเทนต์ท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับผลงานของ
ตัวเอง โดยมีการใช้สติกเตอร์ไลน์จากคาแรคเตอร์ตัวละครมาให้แฟนนิยายท่ีช่ืนชอบตัวละครนั้นๆโหลดไปเล่นกัน มี
การใช้แอปพลิเคชันท่ีเกี่ยวกับการพูดคุยอย่าง ask.fm เพื่อเปิดโอกาสให้คนอ่านได้พูดคุยสอบถามเรื่องท่ีสงสัย
เกี่ยวกับผลงาน และมีการจัดท าเล่มเองเพื่อให้คนอ่านได้อ่านรายละเอียดบางอย่างท่ีไม่ได้ลงเนื้อหาในแอปพลิเคชัน 
อีกท้ังยังสามารถเก็บสะสมได้ด้วย แต่มีผู้ให้ข้อมูลหนึ่งท่านท่ีไม่ได้ท าคอนเทนต์อะไรอาศัยการพูดคุยเรื่องกับคน
อ่านในแอคเคาท์ทวิตเตอร์ส่วนตัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่าน และเป็นการโปรโมทผลงานไปในตัว 

2.5 ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าการส่ือสารการตลาดของนักเขียน 

• ผู้ให้ข้อมูลไม่มีใครเสียเงินให้กับการส่ือสารการตลาดเพื่อให้เรื่องเป็นที่รู้จักหรือเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้นแต่
อย่างใด หากมีคนช่ืนชอบผลงานก็จะมีการแชร์ หรือรีทวีตต่อให้คนใหม่ๆเข้ามาเห็นเอง จะมีก็แต่ผู้ให้ข้อมูล หนึ่ง
ท่านท่ีเสียค่าใช้จ่ายจัดท าสต๊ิกเกอร์ไลน์เท่านั้น 

2.6 ประเภทของนิยายแช็ต มีผลต่อการส่ือสารการตลาด  

• ความบันเทิงในหมวดท่ีเป็นสยองขวัญ คอมเมด้ี และรักหวานแหวว เป็นประเภทท่ีได้รับความนิยมใน
แอปพลิเคชันอยู่แล้ว เนื่องด้วยรสนิยมของคนท่ีรู้สึกร่วมไปกับอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ท าให้การท าส่ือบันเทิงออกมาใน
ลักษณะเหล่านี้ได้รับความนิยมจ านวนมากอย่างรวดเร็ว  

 
สรุปผลการศึกษา 
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จากคุณสมบัติต่างๆท่ีแอปพลิเคชันจอยลดามมีให้นั้น ส่วนท่ีเอื้อต่อการส่ือสารของนักเขียนจริงๆเป็น
ฟังก์ชันด้านการสร้างสรรค์ผลงานท้ังหมด ส่ิงเหล่านั้นท าให้เนื้อเรื่องเกิดความสมจริง อีกท้ังรูปแบบนิยายแช็ตของ
แอปพลิเคชัน มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนปัจจุบันในยุคดิจิทัล ท าให้งานเขียนท่ี
เผยแพร่ในแอปพลิเคชันจอยลดา ได้รับความสนใจและความนิยมจากคนอ่านได้ง่าย ส่วนฟังก์ชันด้านการติด
เหรียญติดแคนด้ี ท าคนอ่านมีค่าใช้จ่ายในการอ่านนั้น ไม่ถูกสนใจและน ามาใช้จากนักเขียนโดยส้ินเชิง กลับถูกมอง
ว่าเป็นส่ิงท่ีปิดกั้นคนอ่านให้เข้าถึงผลงานได้ยาก ท าให้ไม่มีส่วนช่วยในเรื่องของการส่ือสารการตลาดของนักเขียน 
ในด้านของการส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Twitter เป็นช่องทางหลักใช้ 
hashtag (#) เป็นตัวกระจายและรวบรวมข้อมูล สามารถวัดผลได้จากอันดับความนิยมใน Twitter จะไม่ใช้การเสีย
เงินเพื่อให้การส่ือสารนั้นถูกเห็นจ านวนมาก เนื่องจากนักเขียนมองว่าการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพท าให้คนช่ืน
ชอบ คนเหล่านั้นจะน าไปพูดถึง และบอกต่อโดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับการท าการส่ือสารเลย 

 
อภิปรายผล 

1. คุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาท่ีเอื้อต่อการส่ือสารการตลาด 

1.1 คุณสมบัติต่างๆเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน  

จากผลการศึกษาพบว่า นักเขียนท้ัง 3 ท่านมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันด้าน
การสร้างสรรค์ต่างๆ ท่ีแอปพลิเคชันจอยลดามีให้ในการสร้างสรรค์กล่าวได้ว่า ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีอยู่ในชีวิต 
ประจ าวันจริง เป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมท่ัวไปท่ีใช้ เมื่อใส่ในงานเขียนท าให้ผลงานเกิดความสมจริง มีส่วนท าให้คน
อ่านรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องและตัวละครได้ง่าย อีกท้ังยังมีส่วนช่วยนักเขียนในการท าการส่ือสารการตลาด เนื่องมาจาก
ฟังก์ชันเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมให้งานเขียนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ท าให้คนอ่านเกิดความพึงพอใจจนน าไปพูด
ถึง หรือแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยให้ผลงานเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยม ซึ่งตรงกับข้อมูลจากทางทีมงาน
แอปพลิเคชันจอยลดาให้ข้อมูล ดังความว่า “ในส่วนท่ีเป็นฟังก์ชันท่ีส่งเสริมเนื้อเรื่อง ต่างๆเหล่านี้ เป็นส่ิงท่ีแอป
พลิเคชันจัดท ามาเพื่อให้รูปแบบของ Text ให้ดูสมจริง และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ให้คนอ่านได้มีอรรถรสมากขึ้น 
ดึงดูดคนให้รู้สึกว่านิยายรูปแบบแช็ตมีความสมจริง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสร้างสรรค์ของนักเขียนว่าจะใช้หรือไม่ใช่ส่ิงท่ี
แอปพลิเคชันมีให้มากน้อยเพียงใด” ส่งผลให้นักเขียนนิยายมีการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อช่วยส่งเสริมงานเขียนของ
ตนเอง สอดคล้องกับกลยุทธ์ผู้ใช้ผลิตส่ือ ของ Axel Bruns (2007, 2-14) ความว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคของผู้ใช้เป็น
ผู้น าในการสร้างเนื้อหา ผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับสินค้ามากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงส่ือออนไลน์ได้อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งนักเขียนจอยลดานั้นล้วนเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันในมุมคนอ่านมาก่อนท้ังส้ิน จากนั้นค่อยๆ กลายเป็น
ผู้ผลิตคอนเทนต์เสียเอง 
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ถ้าหากเป็นฟังก์ชันท่ีก าหนดต้องใช้เหรียญ,แคนด้ีในการปล็ดล็อกเพื่อจะอ่านนั้น นักเขียนท้ัง 3 ท่านไม่มี
ใครใช้เลย เนื่องจากนักเขียนมองว่าการมีเงื่อนไขด้านการอ่านเป็นส่ิงท่ีปิดกั้นคนอ่านกับผลงานของพวกเขา ท าให้
ความอยากอ่านลดลง และไม่ชวยส่งเสริมด้านการท าการส่ือสารการตลาดผลงานของพวกเขาเลย ท าให้นักเขียน
ปฏิเสธท่ีจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ อีกท้ังยังไม่ทราบถึงข้อห้ามในการติดเหรียญติดแคนด้ีด้วย เนื่องจากไม่คิดจะติดอยู่
แล้วท าให้ไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดตรงนี้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากทางแอปพลิเคชันท่ีให้เหตุผลของการไม่ใช้
ฟังก์ชันเหล่านี้ ความว่า “จอยลดามีเนื้อเรื่องในหมวดแฟนฟิกเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุด ทางแอปพลิเคชันมีเงื่อนไข
การก าหนดเหรียญ,แคนด้ีนั้นห้ามไม่ใช้รูปภาพประกอบนิยายท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่สามารถใช้ได้กับนิยายแฟน
ฟิกท่ีมีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นแฟนฟิก ท าให้การผลักดันให้มีการใช้เหรียญพวกนี้ก็จะไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร เพราะส่วน
ใหญ่นักเขียนจะใช้รูปศิลปินมาขึ้นเป็นหน้าปกของเรื่อง หากไปขอให้ติดเหรียญจะต้องเปล่ียนรูปปกนั้น เปล่ียนช่ือ 
ซึ่งผิดกับจุดประสงค์ของคนแต่งท่ีอยากน าเสนอในตอนแรก ไม่ใช่ว่าคนไม่ยอมรับระบบนี้ แต่ด้วยคาแรคเตอร์ 
ธรรมชาติท่ีเขาชอบแต่งแล้วก็ข้อจ ากัดตรงนี้ท าให้ไม่สามารถใช้ได้” 

1.2 ส่ือสังคมออนไลน์ทางการ ส าหรับติดต่อในแอปพลิเคชันจอยลดา  

ส่วนท่ีเป็น Media หลักของแอปพลิเคชันจอยลดามีส่วนช่วยให้ผลงานของนักเขียนจอยลดาเป็นท่ีรู้จั ก 
และมีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นaccount ของทางจอยลดาโดยตรงแต่ไม่ได้ส่งผลต่อความนิยมท้ังหมด ตามความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันจอยลดาท่ีว่า “ในตอนแรก Media  ทางช่องทางต่างๆของเรานั้น เป็นส่ิงท่ี
ให้ท้ังนักเขียนนักอ่านใช้เพื่อติดต่อเราได้ทันทีและรวดเร็วจากในแอปพลิเคชัน ต่อมามีผู้ใช้งานมากขึ้นท าให้เราต้อง
ท าคอนเทนต์อื่นเสริมเข้าไปด้วย กลายเป็นโอกาสหนึ่งท่ีช่วยให้ผลงานหลายๆเรื่องโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมา ท าให้คน
ตามไปอ่าน โดยเลือกลงคอนเทนต์ในแต่ละมีเดียแตกต่างกันส่ือไหนได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากน้อยเพียงใด 
คอนเทนต์ไหนท่ีประสบความส าเร็จก็ปรับให้เข้ากับธรรมชาติของส่ือนั้นๆมากขึ้น”แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านกลับ
มองว่า Media หลักท่ีเป็น Official ของแอปพลิเคชันจอยลดาไม่มีส่วนช่วยให้ผลงานของนักเขียนจอยลดาเป็นท่ี
รู้จักเท่าไรนัก มองกว่าการโปรโมทด้วยตัวเองหรือการแชร์จากคนอ่านท่ีชอบผลงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผลงานเป็นท่ี
รู้จักออกไปในวงกว้างมากกว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักหนึ่งท่านคิดเห็นต่างจากอีกสองท่าน โดยมองว่าทางแอปพลิเคชันมี
ส่วนในการช่วยท าการส่ือสารการตลาด เนื่องจากแอคเคาท์หลักของแอปพลิเคชันในมีเดียต่างๆมีกลุ่มคนท่ีติดตาม
อยู่แล้วท าให้มีฐานคนจ านวนหนึ่งอยู่ติดตามอยู่ การท่ีท ากิจกรรมหรือคอนเทนต์อะไรท่ีเกี่ยวกับนิยายในจอยลดา 
ส่งผลท าให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น และท าให้คนติดตามกลับมาหาผลงานนั้นๆในแอปพลิเคชัน แต่การส่ือสารนั้นๆ
จะถูกส่งไปแค่กลุ่มคนท่ีติดตาม Official Accout หลักเท่านั้น จะไม่ถึงบุคคลภายนอกหน้าใหม่ๆ ท่ีไม่ได้กดติดตาม
Media ท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้ลงคอนเทนต์เพื่อการส่ือสารการตลาดนิยาย ได้แก่ Twitter และรองลงมาคือ 
Facebook ซึ่งนักเขียนให้เหตุผลว่าคนอ่านจอยลดาให้ความสนใจกับส่ือTwitter มากท่ีสุดสามารถวัดผลแบบ
เรียลไทม์ได้ทันที และได้ข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงกลับมา หากจอยลดาท าการส่ือสารออกไป จะท าให้เกิดประสิทธิผล
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สูงสุดในช่องทางนี้ ซึ่งรูปแบบการส่ือสารนั้น ทางผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้น าตัวอย่างบทสนทนาส้ันๆ จากเนื้อ
เรื่อง ไปท าการส่ือสารท่ีช่วยให้คนอ่านสนใจ และรู้จักผลงานของพวกเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คนอ่านรู้สึกว่า
ผลงานของพวกเขามีคุณค่า ได้รับอะไรกลับไปนอกเหนือจากความบันเทิง แต่นักเขียนกลับใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทาง
หลักในการท าการส่ือสารการตลาดของนักเขียนจอยลดา โดยการใช้แอคเคาท์โดยตรงของนักเขียนแจ้งข่าวว่าเรื่อง
มีการอัปเดตนั้น เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ได้มีฟังก์ชันเรื่องการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังคนอ่าน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วดารินทร์ ภู่ภักดี (2017) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารแบรนด์นวนิยายของนักเขียนอิสระท่ีประสบ
ความส าเร็จผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษานวนิยายวาย (Yaoi) กล่าวว่า นักเขียนไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างเนื้อหา
เท่านั้นอีกต่อไป แต่นักเขียนยังเป็นเครื่องมือหนึ่งของการส่ือสารการตลาดเสียเองผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
ใช้งาน 

1.3 รูปแบบเนื้อหาในลักษณะนิยายแช็ต 

รูปแบบท่ีมีความแปลกใหม่ส าหรับแอปพลิเคชันอ่านนิยาย เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย เข้ากับยุคสมัยและไลฟ์
สไตลของคนในยุคดิจิตอล ท าให้วรรณกรรมรูปแบบแช็ตท่ีมาในแอปพลิเคชันจอยลดา เป็นทางเลือกให้นักเขียนรุ่น
ใหม่เลือกมาสร้างสรรค์ผลงาน สอดคล้องกับข้อมูลจากทางทีมงานจอยลดา ความว่าส่ิงท่ีท าให้จอยลดาเป็นพื้นท่ีให้
นักเขียนเลือกมาลงผลงานเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ง่าย สะดวกต่อการแต่ง เป็นรูปแบบใหม่ท่ีไม่มีท่ีอื่น ความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจอยลดาเท่านั้นแห่งเดียวในประเทศไทย อีกท้ังลักษณะรูปแบบแช็ต เป็นโซเชียลมีเดียท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ท าให้คนใช้จอยลดาเกิดความรู้สึกว่างานเขียนเหล่านั้นมีความสมจริง ใน
ส่วนนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของคนในยุคนี้  

และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพื่อการ
พัฒนาสังคมและธุรกิจ(SAB) [2558] ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนท่ีอ่านหนังสือ” กล่าวว่า 
คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านไม่เกิน 30 นาที ครั้งละไม่เกิน 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วัน เป็นหนังสือประเภทตอนส้ันๆมี
หลายๆ ตอนในเล่มเดียวกันจึงน่าจะเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับผู้บริโภค ท้ังนี้ท าให้รูปแบบนิยายแช็ตของจอยลดา
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนนี้ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภค มีผลต่อความนิยม
ของรูปแบบแอปพลิเคชันนิยายแช็ตจอยลดา 

2. การส่ือสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา 

2.1 ลักษณะการส่ือสารการตลาดโดยใช้ Hashtag 
การใช้แฮชแท็กเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญต่อการท าการส่ือสารการตลาดกับผลงานของตนเองเป็นอย่างมาก 

ด้วยธรรมชาติของคนอ่านจอยลดาท่ีมีการพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กอยู่แล้วไม่ว่าจะส่ือโซเชียลมีเดียใดๆ ท าให้ แฮช
แท็กเป็นด่ังศูนย์ร่วม และตัวกระจากข้อมูลของผลงานของตนเอง  อีกท้ังยังสามารถวัดความนิยมของผลงานจาก
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การแฮชแท็กอีกเช่นกัน โดยกระแสตอบรับจากคนอ่านผ่านแฮชแท็ก ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ การพูดคุย หรือการท่ี
ผลงานได้ติดเทรนความนิยมนั้น ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้แต่งจอยลดาจะเช็คฟี
ดแบ็ก และพูดคุยกับคนอ่านอยู่เนืองๆ ควบคู่ไปกับการลงผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากส่ือโซเชียล
มีเดีย และการฟังเสียงของคนอ่านอยู่ตลอด เพื่อปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ ท าให้เนื้อเรื่องมีความคมคาย สมจริง 
เข้าถึงคนอ่านได้มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นมิติสีสันแห่งการประพันธ์ของนักเขียนในยุคดิจิตอล สอดคล้องกับข้อมูลจาก
ทีมงานจอยลดาพบว่า แฮชแท็ก เปรียบเสมือนตัวกลางท่ีใช้เช่ือมโยงการส่ือสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านในทุกๆ
โซเชียลมีเดีย เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหลักท่ีนักเขียนนิยมใช้เพื่อโปรโมท และสร้างการรับรู้ให้กับผลงานของตนเอง
ออกไปในวงกว้าง โดยโซเชียลมีเดียท่ีนิยมใช้กันอย่างมากคือทวิตเตอร์ เนื่องจากเรื่องท่ีแต่งในจอยลดาจ านวนมาก
เป็นแฟนฟิก ซึ่งสังคมของวงการแฟนฟิกนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในทวิตเตอร์อยู่แล้ว ท าให้บางครั้งการพูดคุย
เกี่ยวกับนิยายของจอยลดาผ่านการติดแฮชแท็กได้ขึ้นเทรนความนิยมบนทวิตเตอร์อยู่บ่อยครั้ง ข้อมูลจากงาน 
Thailand Zocial Awards 2018 แสดงถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ในประเทศไทย มี
อัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในโลก  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33% เป็นอัตราเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดในบรรดา 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 จากเดิมท่ีแบรนด์อาจจะต้องมานั่งปั่น Hashtag เพื่อให้ติดเท
รนด์ ในปีนี้ แบรนด์สามารถซื้อต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดของ Twitter ได้แล้ว ซึ่ง Twitter จะให้ซื้อได้วันละ 1 แบรนด์
เท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของแฮชแท็กในการขึ้นเทรนความนิยม ส่งผลถึงการวัดค่าความนิยมและ                    
อิทธิพลของเรื่องนั้นๆท่ีได้รับการพูดถึงจนติดอันดับ 
2.2 ส่ือสังคมออนไลน์ Twitter 

ทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักในการท าการส่ือสารการตลาดของนักเขียนจอยลดา ใช้เป็นช่องทางส าหรับการ

พูดคุยกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท าให้คนเขียนได้ฟังเสียงของคนอ่านต่อ

ผลงานของพวกเขาอย่างแท้จริง เมื่อมีการอัปโหลดเนื้อตอนใหม่ๆ นักเขียนจะทวีตแจ้งในแอคเคาท์ส่วนตัวของ

ตัวเอง ทีมงานจอยลดา ให้ข้อมูลว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีต้ังแต่อายุ 11-12 ปีถึง First jobber จนไปถึงอายุเลข 

3 แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยม  เนื่องจากเด็กๆมีความคุ้นชินกับการแช็ตท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถ

เข้าใจค าศัพท์แสลง และเทรนต่างๆได้ง่ายวัยอื่นๆ  สอดคล้องกับผลวิจัยของ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัย  

มหิดล (CMMU) [2019] ได้ศึกษา Insight อย่างรอบด้านของ Gen Z ท้ังพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า และ

บริการต่างๆ รวมทั้งการรับส่ือประเภทต่างๆ พบว่าส่ือท่ี Gen Z นิยมใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร อันดับ 1 คือ 

ทวิตเตอร์ ถึง 53% เนื่องจากมีความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ สามารถอ่านเรื่องท่ีเป็นกระแสได้จาก Hashtag ทันที 

และยังเป็นข้อมูลท่ีส้ัน กระชับ เข้าใจง่าย ตรงกับพฤติกรรมของคน GEN Z ท่ีรับรู้เร็ว ส่งผลท าให้การท่ีนักเขียนใช้

ส่ือทวิตเตอร์ของตนเองในการท าการส่ือสารการตลาดนิยายของตนนั้น สามารถท าได้สะดวกเนื่องจากเป็นส่ือของ
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ตนเอง และเป็นส่ือท่ีตรงกับพฤติกรรมของผู้อ่านส่วนใหญ่ของแอปพลิเคชันอีกด้วย และยังสอดคล้องกับบทความ

เรื่อง “Social Media เครื่องมือเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ” ของ อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (2553) ได้กล่าวถึง

ประโยชน์ของส่ือสังคมออนไลน์ต่อการด าเนินธุรกิจไว้ว่า การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการท าการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์โดยส่ือสังคมออนไลน์นั้นเป็นเครื่องมือทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อย ใช้

งานง่าย   เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ดีกว่าการใช้ส่ือแบบเดิมๆ สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า ไมว่่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ในระยะยาวด้วย 

2.3 ค าวิจารณ์ และข้อคิดเห็น จากคนอ่านท่ีมีต่อผลงานของนักเขียน 
การท่ีมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแชร์ผลงาน กับการขึ้นอันดับของเทรนความนิยมในทวิตเตอร์ ท าให้คนสนใจ และ

ถูกพูดถึงอย่างมาก สร้างการรับรู้ในวงกว้างผ่านการแชร์บนส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ จนกระท่ังตามกลับไปอ่านยัง
แอปพลิเคชัน ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบไม่ต้ังใจของนักเขียนนิยายจอยลดา สอดคล้องกับ 
Fayossy (2015) ได้กล่าวว่าการบอกต่อปากต่อปากถือเป็นการตลาดท่ีดีท่ีสุด การโปรโมทคอนเทนต์ประเภทนี้จะ
ค่อนข้างยาก เพราะต้องสร้างบุคลิกและเนื้อหาท่ีมีคุณภาพจริงๆ เพื่อให้ผู้บริโภคบอกต่อไปยังเพื่อนๆ ของเขา ยิ่งมี
มากเท่าไร ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่า พวกเขาให้ความส าคัญกับแบรนด์ของคุณมากเท่านั้น เช่นเดียวกับ Uncle Puth 
(2014) ท่ีบอกว่า เมื่อผู้คนพูดถึงสินค้าคุณ บริการคุณ และ แบรนด์คุณ ไม่ว่าจากการท่ีเขาได้ ไลก์ , รีทวีต, แชร์, 
ตอบกระทู้, คอมเมนต์ ในเนื้อหา ในวีดีโอคลิป ในบทความ ในส่ือของคุณ นับว่าเป็น Earned Media ท้ังส้ิน ซึ่ง
เป็นการดีท่ีได้ช่วยเผยแพร่โปรโมทสินค้า และบริการของคุณโดยแฟนๆของคุณเอง 
2.4 กิจกรรมท่ีนักเขียนจัดท าเพื่อการส่ือสารการตลาด 

รูปแบบการของการการส่ือสารของผู้ให้ข้อมูลทุกท่านนั้น เป็นคอนเทนต์ท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับผลงานของ
ตัวเอง โดยมีการใช้สติกเตอร์ไลน์จากคาแร็คเตอร์ตัวละครมาให้แฟนนิยายท่ีช่ืนชอบตัวละครนั้นๆโหลดไปเล่นกัน มี
การใช้แอปพลิเคชันท่ีเกี่ยวกับการพูดคุยอย่าง ask.fm เพื่อเปิดโอกาสให้คนอ่านได้พูดคุยสอบถามเรื่องท่ีสงสัย
เกีย่วกับผลงาน และมีการจัดท าเล่มเองเพื่อให้คนอ่านได้อ่านรายละเอียดบางอย่างท่ีไม่ได้ลงเนื้อหาในแอปพลิเคชัน 
อีกท้ังยังสามารถเก็บสะสมได้ด้วย สอดคล้องกับท่ี Kurtz (2008) กล่าวว่า “การส่งเสริมการขาย หมายความว่า 
กิจกรรมต่างๆทางการตลาดท่ีอยู่นอกเหนือออกจากการใช้พนักงานขาย การโฆษณา และการเผยแพร่ท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและประสิทธิภาพของตัวแทน”  แต่มีผู้ให้ข้อมูลหนึ่งท่านท่ีไม่ได้
ท าคอนเทนต์ หรือกิจกรรมอะไร เพียงแต่ใช้เป็นการพูดคุยในแอคเคาท์ทวิตเตอร์ส่วนตัว เป็นการสร้างความ  
สัมพันธ์กับคนอ่าน และโปรโมทผลงานไปในตัว  
2.5 ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าการส่ือสารการตลาดของนักเขียน 

ผู้ให้ข้อมูลไม่มีใครเสียเงินให้กับการส่ือสารการตลาดเพื่อให้เรื่องเป็นท่ีรู้จักหรือเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้นแต่
อย่างใด โดยให้เหตุผลว่า หากมีคนช่ืนชอบผลงานก็จะมีการแชร์ท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือรีทวีตต่อให้คน
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ใหม่ๆเข้ามาเห็นเอง แต่จะมีผู้ให้ข้อมูลหนึ่งคนท่ีได้จัดท าสต๊ิกเตอร์ไลน์จากตัวละครของตัวเองให้คนท่ีช่ืนชอบ
ผลงานได้โหลดไปเล่นกัน ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิด แนวคิด Paid Media ของ Uncle 
Puth (2014) และ Fayossy (2015) ท่ีเขียนไว้ว่า  หากคุณมีข้อมูลท่ีน่าสนใจ แต่คุณไม่ได้โปรโมทหรือส่งเสริมการ
โฆษณามากนัก ก็มีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีใครเห็นเลย จนกลายเป็นการตลาดแบบออฟไลน์ไปในทันที 
ฉะนั้นควรพิจารณาการลงทุนความคุ้มค่ากับการท าคอนเทนต์แบบเสียค่าใช้จ่ายนี้อย่างรอบคอบ 
2.6 ประเภทของนิยายแช็ต มีผลต่อการส่ือสารการตลาด  

เนื้อเรื่อง และประเภทของนิยายแช็ต มีผลต่อการส่ือสารการตลาด แอปพลิเคชันให้ข้อมูลว่าผลงานใน
หมวดสยองขวัญ คอมเมด้ี และรักหวานแหวว เป็นประเภทท่ีได้รับความนิยมจากผู่อานอยู่แล้ว สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เดชาธร ศรดิษฐพันธ์ (2016) กล่าวว่าผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมประเภทของนวนิยายชายรัก
ชายท่ีกลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบเป็นสามอันดับแรกได้แก่แนวแฟนตาซี / ย้อนยุค รักโรแมนติก /Feeling good  ด้วย
รสนิยมของคนท่ีอินกับอะไรแบบนี้ ท าให้การท าส่ือบันเทิงออกมาในลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดย
นักเขียนของจอยลดาให้เหตุผลว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่ท่ีอ่าน ต้องการเสพความบันเทิงเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายใน
ชีวิต ผลงานของพวกเขาส่ิงท่ีใกล้ตัวและเข้าใจง่าย น ามาซึ่งความนิยมจนผลงานได้รับการติดอันดับต้นๆของแอป
พลิเคชัน ผนวกกับศักยภาพทางด้านงานเขียนท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน สอดคล้องกับข้อมูลจาก
ทีมงานจอยลดา ความว่า เนื้อหาของเรื่องท่ีแต่งเป็นส่วนส าคัญแนวเรื่องประเภทไหนท่ีถูกจริตคน  แนวรักโรแมน
ติกเป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สนใจ แนวแฟนฟิกท่ีได้รับความนิ ยม
มากๆท่ีเกี่ยวกับเคป็อป แต่ไม่ตลอดไปสามารถเปล่ียนแปลงตามคนได้ท้ังนั้น ความสามารถของนักเขียนในการ
สรรค์สร้างผลงานก็เป็นส่วนส าคัญ ไม่ใช่ทุกเรื่องท่ีมาลงในจอยลดาแล้วจะได้รับความนิยม   

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

เนื่องจากคุณสมบัติในแอปพลิเคชันจอยลดาด้านการสร้างสรรค์ผลงานในส่วนของการติดเหรียญติดแคนด้ี
นั้น ไม่ได้รับความสนใจจากนักเขียเลย ท าให้เสนอแนะให้แอปพลิเคชันเพิ่มแรงจูงใจในการใช้เรื่องของผลตอบแทน
ท่ีจะได้รับเป็นจ านวนเงินท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้ค่าตอบแทนจากการติดเหรียญติดแคนด้ีเป็นจ านวนเงินท่ีน้อย ท าให้นักเขียน
ไม่ใหค้วามส าคัญกับการใช้คุณสมบัติในส่วนนี้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวยอย่างด้วยวิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากทางผู้ผลิตคอน
เทนต์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานจอยลดา และนักเขียนจอยลดาเท่านั้น ประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาครั้งต่อไปคือ การ
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วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับกลุ่มผู้อ่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแตกต่าง และมีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งต่อไป มีประเด็นท่ีน่าสนใจในเรื่องรูปแบบของแอปพลิเคชันในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับ
ต่างประเทศ หากมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆกับของไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแปลกใหม่มากเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย 

3. จากการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ค้นพบประเด็นเรื่องกลการส่ือสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกอ่านนิยายแช็ตจอยลดา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษานักอ่านเพื่อให้ได้ผลการศึกษาของผู้บริโภคเชิง
ลึก ด้วยวิธี Focus Group เป็นต้น 
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คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือ : กรณีศึกษา Freitag 

The influence of brand equity and purchase intention : Freitag case 

สรัลพร ทองจ าปา1 และ โสภาค พานิชพาพิบลู2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่าง คุณค่าตราสินค้าและความต้ังใจซื้อของ

ผู้บริโภคตราสินค้า Freitag กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือผู้ท่ีใช้ตราสินค้า Freitag จ านวน 387 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า 1) คุณค่าตราสินค้าท้ัง 4 องค์ประกอบของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag 

มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้ Freitag องค์ประกอบด้านการรับรู้

คุณภาพของตราสินค้ามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าและ องค์ประกอบด้านความ

ภักดีต่อตราสินค้ามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 3) ความต้ังใจซื้อของผู้ท่ีใช้ตราสินค้า Freitag มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า ความต้ังใจซื้อ 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) บทน า 

 โลกของอุตสาหกรรม ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติครั้งใหม่ หรือท่ีเรียกว่ายุค 4.0 ยุคท่ีท่ัวโลกต่ืนตัว ปรับ

แผนเศรษฐกิจของประเทศตนให้พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงครั้งนี้ท่ีเทคโนโลยีจะเข้ามาอ านวยความสะดวก

แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์และแต่ละองค์กรธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเช่ือมต่อกันอย่างไร้

พรมแดนในทุกมิติ ท าให้ต้องเดินหน้าและแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม และอีกหนึ่งส่ิงท่ีธุรกิจต้องการสร้างให้เกิด

ความรู้สึกในใจของผู้บริโภคทีมีต่อสินค้าหรือบริการของตนเองนั่นก็คือ คุณค่าตราสินค้า โดยผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

เริ่มแสวงหาตราสินค้าท่ีมีคุณค่าและค านึงถึงความสมเหตุสมผลในการซื้อมากขึ้น  (www.Modern Manu- 

facturing.com, 2012) หากสินค้าใดท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างคุณค่าตราสินค้า นอกจากตราสินค้าจะ

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตนเอง สร้างการจดจ าความแตกต่างระหว่างแบรนด์ตนเองและคู่แข่ง ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ยังจะสามารถน าไปสู่โอกาสในการน าตลาดไปสูงการขยายธุรกิจในอนาคตได้

อีกด้วย 

 ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้แต่ละแบรนด์ออกมาแข่งขันกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น  

Muji แบรนด์จากญี่ปุ่น ท่ีส่ือสารทุกอย่างออกมาอย่างเรียบง่าย แต่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างดี หรือแบรนด์ 

The Body Shop  ท่ีน าเสนอคือคุณค่าท่ีแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาดเครื่องส าอาง ซึ่งเน้นการใช้ส่วนผสมใน

การผลิตตามธรรมชาติ การด ารงชีวิตแบบมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ และพยายามน าเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ให้ลูกค้า แต่ก็มี

อีกกลยุทธ์ท่ีไม่ว่าแบรนด์ไหนใช้ ก็จะสามารถครองใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ  Green Ocean Strategy 

หรือกลยุทธ์น่านน้ าสีเขียวนี้ ท่ีเน้นการพัฒนา ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจ าแนกได้ 2 เรื่อง คือ เรื่องการจัดการทรัพยากร

บุคคลและเรื่องการจัดการระบบ ท้ังกระบวนการน าเข้าและกระบวนการส่งออก ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง

โดยเน้นการเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม และค านึงถึงทิศทางความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้แบรนด์มี

ภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

http://www.modern/
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 จากผลการส ารวจครัวเรือนในยุโรป เมื่อปี 2009 พบว่า แต่ละบ้านใช้เงินอยู่ประมาณ 386 ยูโร (ประมาณ 

15,000 บาท) เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนในปี  2015 ตัวเลขนี้กลับโตขึ้นเป็นเท่าตัว โดยคาด

กันว่า จะอยู่ท่ีประมาณ 751 ยูโร  (ประมาณเกือบ 3 หมื่นบาท) และในเวลาเดียวกับผลการศึกษาการเติบโตของ

ตลาดผลิตภัณฑ์กรีนในยุโรป ระหว่างปี 2000-2010 ท่ีพบว่า เพิ่มสูงถึง “400%” จาก 10.3 พันล้านยูโร มาเป็น 

56 พันล้านยูโร และคาดว่ามูลค่านี้จะเพิ่มอีกกว่า 100% ในปี 2015 หรือประมาณ 114 พันล้านยูโร (จีรวัฒน์ แก้ว

คง 2558, กรุงเทพธุรกิจ) 

 หนึ่งในผู้ท่ีท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน คือ อุตสาหกรรมท่ีมนุษย์เป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะปล่อย

ควันขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ ท้ิงน้ าเสียลงทะเล ใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีท่ีท าลายสภาพแวดล้อม โดยไม่สนใจและใส่ใจกับ

ผลกระทบท่ีตามมา ซึ่งสุดท้ายแล้วผลกระทบก็จะตกไปท่ีอุตสาหกรรมเช่นกัน เช่น ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน 

ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจตามมาด้วย และยิ่งไปกว่านั้นผลเสียจากการผลิตโดยไม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นวงจร

มากระทบกับตัวผู้บริโภคเอง 

 ในประเทศไทยก็มีธุรกิจจ านวนไม่น้อยท่ีมุ่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นองค์กรสีเขียว อย่างเช่น บมจ.

บางจากปิโตรเลียม คุณ วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กล่าวว่า ด้วยวิกฤตราคาน้ ามันท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่ีมาจากปัญหาการขนส่งและ ความไม่ต้องการขาย

น้ ามันจากประเทศผู้ค้าน้ ามัน จึงท าให้บางจากฯ น าแก๊สโซฮอล์หรือ ไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมาลดการใช้

น้ ามันแทน นอกจากจะมีการผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนแล้ว ยังมีการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรม

ผู้บริโภค โดยเฉพาะคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้สภาพแวดล้อมดี

ขึ้น และท าให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแบรนด์ระดับโลกท่ีมีต้นก าเนิดมาแนวคิดจาก  Green Ocean Strategy ท่ีน าผ้าใบ

คลุมรถสิบล้อท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 5 ปี รวมถึงยางในจักรยาน สายเข็มขัดนิรภัยเก่า มาผลิตเป็นกระเป๋า  แต่สามารถ

เพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างมาก แบรนด์ “Frietag” กระเป๋ารักษ์โลก ท่ีทุกกระบวนการผลิตมีแนวคิดท่ีค านึงถึง

ส่ิงแวดล้อมและน าของเก่ากลับมาใช้เสมอ นอกจากจะน าวัสดุเหล่านี้ท่ีผ่านการใช้งานมาเป็นวัสดุหลักในการท า

กระเป๋าแล้ว นอกจากนี้การผลิตช้ันวางกระเป๋าตามสถานท่ีขายสินค้าต่างๆล้วนท ามาจากกระดาษท้ังส้ินเพื่อให้ง่าย

ต่อการย่อยสลาย การท าความสะอาดผ้าใบก็ใช้น้ าฝนในการซักท าความสะอาดท่ีเก็บไว้ในแท็งค์บนหลังคาอาคาร

โรงงาน เพราะเหตุผลความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และไม่มีสารคลอรีน 
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 Freitag เกิดขึ้นเมื่อปี 1993 โดยดีไซเนอร์สองพี่น้องตระกูล Freitag คือ Markus and Daniel Freitag ท่ี

ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ โดยท้ังคู่นั้นมีความต้องการกระเป๋าไว้ส าหรับใช้งานส่งเอกสาร ซึ่งจะต้องสนองความ

ต้องการในด้านของความทนทาน แข็งแรง กันน้ า และสามารถสะพายขณะปั่นจักรยานได้ Freitag ใบแรกจึงได้ถือ

ก าเนิดขึ้น  

 แบรนด์ Freitag ได้เข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี 2011 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท าให้ประเทศไทย

กลายเป็นตลาดท่ีใหญ่ ท่ี สุด รองลงมาจาก ประเทศต้นก า เนิด คือสวิสเซอร์แลนด์ จนท าให้  มาร์ คัส 

ฟรายถาก (Markus Freitag) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ และ เจนนีน (Jeannine) ผู้ดูแล Freitag ในทวีปเอเชีย จึงเดินทางมา

เปิด Freitag Pop Up Store แห่งแรกในกรุงเทพ และใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชีย เพื่อตอบรับความต้องการของ

ผู้บริโภคไทย เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2016 และก็ยิ่งปลุกกระแสให้แบรนด์ Freitag เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น (ข้อมูลจากเว็ปไซต์ The standard คุณพัชชา พูนพิริยะ, 2017) 

 ข้อมูลจากเว็ปไซต์ SimilarWeb เดือนเมษายน ปี 2561 พบว่าประเทศท่ีมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ 

Freitag อันดับท่ี 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น 13.44% ลดลงมา 81.1% ประเทศท่ี 2 คือประเทศต้นก าเนิดของแบรนด์ 

Freitag เอง คือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นจากเดิม 6.41% และประเทศท่ี 3 คือ ประเทศไทย 9.47% และมี

แนวโน้มตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดในบรรดา Top 5 คือเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิม 29.65% ช่องทางการค้นหาเกี่ยวกับ 

Freitag ท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทยคือ เว็บไซต์ Pantip นอกจากนี้ยังพบข้อมูลท่ีน่าสนใจอีกว่า แบรนด์ Freitag นัน้ 

ได้รับการค้นหาจากผู้บริโภคแบบไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาในการซื้อ Keyword (Organic) คิดเป็น 100% 

 ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้แบรนด์ Freitag เป็นแบรนด์ท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงความต้ังใจซื้อของผู้โภค

ในแง่มุมของคุณค่าตราสินค้า ไม่ใช่แค่เพื่อต่อยอดสินค้าต่าง ๆ ให้มีช่ือเสียงหรือสร้างรายได้มหาศาลเท่านั้น แต่ถ้า

หากแบรนด์อื่น ๆ สามารถท าและส่ือสาร ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เหมือนกับแบรนด์ Freitag ก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์

ธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคตราสินค้า Freitag  

3) เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3.1) แนวคิดเร่ืองคุณค่าตราสินค้า  
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3.1.1)  ความหมายของตราสินค้า Keller (2003) กล่าวว่า ตราสินค้า เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะแบ่งแยกสินค้า

ของผู้ผลิตรายหนึ่ง ออกจากรายอื่น ๆ  ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ค าว่า “Brand” หรือตราสินค้า มีรากศัพท์มากจากค า

ว่า “Brandr” ซึ่งเป็นภาษานอร์สโบราณ มีความหมายว่า “การเผา” และในอดีตจุดเริ่มต้นของตราสินค้า เริ่มต้น

มาจากการท่ีเจ้าของสัตว์ สร้างสัญลักษณ์โดยการติดป้ายให้กับสัตว์ของตนเองเพื่อระบุตัวตนหรือแยกความ

แตกต่างของสัตว์ของตนเอง ด้านสมาคม American Marketing หรือช่ือย่อ AMA ก็ได้ให้ความหมายของตรา

สินค้าว่า เป็นสัญลักษณ์ ช่ือเรียก  การออกแบบ หรือการผสมผสานทุก ๆ ส่ิงท่ีกล่าวมา เข้าด้วยกัน ท้ังนี้ ก็มี

วัตถุประสงค์เพื่อแยกสินค้าและบริการของผู้ขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงความแตกต่างของสินค้าตนเองจาก

คู่แข่ง 

3.1.2) องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า  องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าท่ีส าคัญมี 5 องค์ประกอบ

ด้วยกันคือ 1) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) คือความเหนียวแน่นของผู้บริโภคต่อตราสินค้า จนท าให้

เกิดการซื้อซ้ า ซึ่งหากมีความจงรักภักดีสูงจะเรียกได้ว่ามีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า ท าให้ตราสินค้านั้นมีคุณค่าเชิง

บวกในสายตาของผู้บริโภค (Aaker, 1991, อ้างถึงในศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) 2) การตระหนักรู้ในช่ือตรา

สินค้า (Name awareness) คือการท่ีผู้บริโภครู้จักช่ือสินค้า อาจจะเป็นการได้ยินจากการส่ือสารการตลาด การ

บอกต่อแบบปากต่อปาก หรือจากการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเอง ซึ่งการตระหนักรู้ รวมไปท้ัง สัญลักษณ์ สี หรือ

บุคลิกภาพ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้านั้นด้วย การตระหนักรู้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ท่ี

สามารถส่งเสริมคุณค่าให้กับตราสินค้าได้ เมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกใกล้ชิดกับตราสินค้า จะสามารถส่งผลให้เกิดการ

เปิดรับในการพิจารณาตัดสินใจซื้อตราสินค้านั้นด้วย 3) การรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้า (Perceived quality) 

คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีรับรู้ได้ถึงคุณภาพของตราสินค้า หรือคุณภาพท่ีมีมากกว่ากว่าตราสินค้าอื่น ๆ ซึ่ง

องค์ประกอบนี้ จะเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตราสินค้า 4) การ

เช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) คือ ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกับองค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้า

ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ สามารถระลึกและเช่ือมโยงความรู้สึกของตนเข้ากับตราสินค้านั้น 5) สินทรัพย์ของตรา

สินค้า (Brand Assets) เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมี

ส่วนช่วยให้ตราสินค้ามีความแข่งแกร่ง และมีความโดดเด่นจากคู่แข่งได้  

องค์ประกอบท้ัง 5 ท่ีได้อธิบายไว้ในข้างต้นนั้น เป็นการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เกิดในใจของผู้บริโภค ซึ่ง

จะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้น มีการตีความหมายและการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการไปในทิศทางท่ี

เจ้าของตราสินค้าพึงประสงค์ไว้ ซึ่งเมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการนั้น ก็จะเกิดความมั่นใจในการ

ตัดสินใจซื้อตราสินค้านั้น และเกิดความพึงพอใจหลังจากได้ใช้สินค้านั้นแล้ว ส่ิงท่ีตามมาก็คือ เกิดคุณค่าท่ีดีขึ้นในใจ
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ของผู้บริโภค และความภักดีต่อตราสินค้า บริษัทจะสามารถวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มี

อ านาจในการตั้งราคา ส่งผลให้ได้รับก าไรท่ีเพิ่มมากขึ้น และได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งมากขึ้นด้วย   

3.2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต้ังใจซ้ือ  

S. Kim และ D.T. Pysarchik (2000) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อหมายถึง ภาวะท่ีลูกค้ามีความต้ังใจแน่วแน่ 

พร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากท่ีสุด ซึ่งการซื้อของลูกค้านั้นไม่ได้ยึดติดกับ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังค านึงถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีจะตามมาด้วย ซึ่งความต้ังใจ

ซื้อเป็นโอกาสท่ีจะน าไปสู่การซื้อจริง มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.95 

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) กล่าวว่าเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าต้องการเลือกใช้สินค้า
หรือบริการนั้นเป็นตัวเลือกแรก หรือนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรกโดยความต้ังใจซื้อนั้นเป็นมิติท่ีเกี่ยวเนื่องกับความ
จงรักภักดี ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) คือการท่ีลูกค้ามีความต้ังใจท่ีจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของตราสินค้านั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมการต้ังใจซื้อ 
ของผู้บริโภคได้ เช่น นาย A มีความต้องการซื้อกระเป๋าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทนทาน ดูดี มี
เอกลักษณ์ โดยนาย A ไม่ลังเลใจท่ีจะเลือกซื้อกระเป๋า Freitag 2) การบอกต่อ (Word of Mouth Commu- 
nication) คือการท่ีลูกค้าบอกต่อด้านดี ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยแนะน าหรือการพูดโน้มน้าวให้บุคคล
รอบข้างสนใจ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาประเมินความภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าได้ เช่น เมื่อมีคนมา
สอบถามหรือขอค าแนะน าเกี่ยวกับกระเป๋า นาย A จะแนะน ากระเป๋า Freitag ให้กับบุคคลนั้นโดยไม่ลังเล และ
บอกเล่าถึงข้อดีของกระเป๋า เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้บุคคลผู้นั้นไปซื้อตามอีกด้วย 3) ความอ่อนไหวต่อราคา 
(Price Sensitive) คือการท่ีลูกค้ายังคงต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้าหรือบริการอยู่ถึงแม้ว่าจะขึ้นราคาและยินดีท่ีจะจ่ายใน
ราคาท่ีสูงขึ้นหากสินค้าหรือบริการนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เช่น นาย A ยังคงต้ังใจท่ีจะ
ซื้อกระเป๋า Freitag ต่อไป ถึงแม้ว่าเจ้าของแบรนด์จะขึ้นราคาและยินดีท่ีจะจ่ายในราคาสูงขึ้นหากสินค้านั้น เป็นสี
หรือรูปแบบตามท่ีตนเองต้องการ 4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือพฤติกรรมท่ีผู้บริโภค
กระท า เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้าหรือบริการ อาจจะเป็นการร้องเรียนกับเจ้าของสินค้า การน า
ปัญหาด้านการใช้งานไปบอกต่อผู้อื่น เช่น นาย A พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า Freitag จึงท าการร้องเรียน
ไปยังร้านค้าหรือเจ้าของแบรนด์  

4) วิธีการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความต้ังใจซื้อ : กรณีศึกษา Freitag” เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
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ข้อมูล โดยส ารวจคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคท่ีใช้ จ านวน 387 คน เพื่อน ามาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การออกแบบการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยวิเคราะห์แบบ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) และเชิงอนุมาน (Inferentail Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regres- 

sion Analysis)  

 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ตราสินค้า Freitag ซึ่งประชากรท้ังสอง
กลุ่ม โดยคาดว่ามีจ านวนคนท่ีรู้จักตราสินค้ามากกว่า 100,000 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกนท่ีประชากร 100,000 คน จะ

ได้จ านวนตัวอย่างท้ังส้ิน 384 คน โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อตราสินค้า Freitag ท่ีสมบูรณ์ได้จ านวน

ท้ังส้ิน 387 จึงน ามาวิเคราะห์ท้ังหมด  

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วีธีการเลือกแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-Probability sampling) โดย

มีข้ันตอนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quaota Sampling) โดย

แบ่งเป็น ผู้บริโภคท่ีใช้ซื้อและใช้ตราสินค้า Freitag 387 คน ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเผยแพร่แบบสอบถามแบบออนไลน์ ลง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักเครือข่าย (Snowball Sampling) 

 เคร่ืองมือ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย
ค าถามปลายปิด (Close-ends) และปลายเปิด (Open-ended) โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ค าถามท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยต้องเป็นผู้ท่ีซื้อและใช้ตราสินค้า Freitag หรือเป็นผู้ท่ี
รู้จักและไม่ได้ใช้ตราสินค้า Freitag ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 3 
ค าถามเกี่ยวกับการวัดคุณค่าตราสินค้าโดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบคือ 1) การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand 
Awareness) 2) การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Association) 3) การรับรู้ คุณภาพของตราสินค้า (Brand 
perceived quality) 4) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับความต้ังใจซื้อ   

 การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเท่ียง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliabi- 

lity) ของแบบสอบถามโดยวิธีดังต่อไปนี้ 1) การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย

น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Con- 
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tent Validity) เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแบบสอบถามและได้ข้อสรุปร่วมกัน จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิจึงแจ้งข้อเสนอแนะใน

แบบสอบถามให้ผู้วิจัยทราบ ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถาม ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 2) การตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการน า

แบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบจริงกับกลุ่มท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 

คน และน าข้อมูลท่ีเก็บได้มาท าการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตามสูตรของครอนบาชแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) 

ในโปรแกรมส าเร็จรูป ค่าความเช่ือมันท้ังฉบับคือ .957 

 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ผู้วิจัยได้ติดต่อเข้าไปหาผู้ดูและกลุ่มผู้ใช้ตราสินค้าใน Facebook Freitag จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) Freitag 

Market 2) Freitag Thailand Market 3) Freitag Club Thailand และได้ช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ในการท าวิ จัย

และขออนุญาตท าการโพสต์แบบสอบถามลงกลุ่มเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างช่วยท าแบบสอบถาม 2) ผู้วิจัยท าการ

ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและกล่าวของคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลการวิเคราะห์ท่ีได้ ผู้วิจัยน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าอธิบาย โดยใช้ สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยวิเคราะห์แบบแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ สถิติเชิงอนุมาน ( Inferentail 

Analysis) การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

5) ผลการวิจัย 

 1) สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ตราสินค้า Freitag ส่วนใหญ่ มีสินค้า Freitag 2-5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 45.74 จ าแนกตาม

เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 52.5 รองลงมาคือเพศหญิง จ าแนกตามอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 จ าแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.0 จ าแนกตามรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 27.4 จ าแนกตามการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 72.6 จ าแนกตามสถานภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.3 
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 2) สรุปผลการวิจัยคุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag 

องค์ประกอบของคุณค่าตรา

สินค้า 

สัมประสิทธิ์ถดถอย 

คนใช ้

B Std. 

Error. 

ความต้ังใจซ้ือ 

(𝜷) 

Sig. 

 

ล าดับที่ 

ความภักดีต่อตราสินค้า .369 .046 .396 .000 1 

 

ความตระหนักรู้ในตราสินค้า .247 .056 .207 .000 2 

ความเช่ือมโยงตราสินค้า .155 .045 .152 .214 3 

การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า .152 .053 .133 .214 4 

  คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบด้านการ

ตระหนักรู้ ของกลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag พบว่ามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดจ าโลโก้ Freitag ได้อย่างดี 

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.65 องค์ประกอบด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพึงพอใจ

ในการใช้ตราสินค้า Freitag มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.51 องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า พบว่า

กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตราสินค้า Freitag  มีการออกแบบท่ีโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ มีรูปแบบท่ีทันสมัย มีใบเดียวในโลก มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.50 องค์ประกอบด้านความภักดีต่อตรา

สินค้า พบว่ากลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านหากมีคนรู้จักมาขอค าแนะน าตนจะ

แนะน าผู้อื่นให้ซื้อ ตราสินค้าFreitag มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.16   

3) สรุปผลการวิจัยความต้ังใจซ้ือของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag  

 พบกว่ากลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านคาดว่าจะซื้อ ตราสินค้า 

Freitag อย่างแน่นอนในอนาคต และด้านต้องการจะซื้อ ตราสินค้า Freitag อย่างแน่นอนในอนาคต อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากันอยู่ท่ี 4.36 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ จากการ

ส่ือสารการตลาดท าให้ตนเริ่มสนใจและอยากซื้อ ตราสินค้า Freitag มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.09 

6) อภิปรายผล 

 คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)  
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 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality) ผู้ท่ีใช้ตราสินค้า Fretag มีระดับความ

คิดเห็นด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะตราสินค้า Freitag มีความโดดเด่น

ในเรื่องของวัสดุรีไซเคิลท่ีใช้ในการตัดเย็บ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถสิบล้อ ยางในจักรยาน สายเข็มขัดนิรภัยเก่า มา

ผลิตเป็นกระเป๋าแต่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างมาก (www.travel.catdumb.com, 2561) และเรื่องราว 

(Story telling) ของตราสินค้ามุ่งเน้นไปในแง่ของลักษณะการใช้งาน ว่าเป็นกระเป๋าท่ีทนทาน ใช้งานได้นาน ซึ่ง

กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag นั้น ได้มีการให้ความส าคัญในประเด็นของการออกแบบท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มี

รูปแบบท่ีทันสมัย มีใบเดียวในโลกมากท่ีสุด อีกท้ังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท่ีบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ได้รับ

การค้นหาจากผู้บริโภคแบบไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาในการซื้อ ค าส าคัญ แบบไม่ต้องจ่ายเงินคิดเป็น 100% อีก

ด้วย (www.SimilarWeb.com, 2018)  

 การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ผู้ใช้ตราสินค้า Freitag ส่วนใหญ่ สามารถจดจ าโลโก้ได้

และยังสามารถจะแยกแยะรุ่นต่าง ๆ อย่างเป็นอย่างดีอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Keller (1998) ท่ีกล่าวว่า 

ความตระหนักรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภค (Brand Knowledge) ในเรื่องของการรู้จักคุณค่าตราสินค้าสามารถวัด

ได้จากการทดสอบการจดจ า เช่น ช่ือรุ่น รูปทรง เพื่อหาค าตอบว่า ลูกค้ามีความตระหนักรู้มากน้อยเพียงใด และยัง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker. (1991) ท่ีกล่าวว่าการตระหนักรู้ในช่ือตราสินค้า (Name awareness) คือการท่ี

ผู้บริโภครู้จักช่ือสินค้า อาจจะเป็นการได้ยินจากการส่ือสารการตลาด การบอกต่อแบบปากต่อปาก หรือจากการ

ค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเอง ซึ่งการตระหนักรู้ยังรวมไปถึง สัญลักษณ์ สี หรือบุคลิกภาพ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตรา

สินค้านั้นด้วย  

การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Association) องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ด้านการเช่ือมโยงตรา

สินค้าของผู้ท่ีใช้ตราสินค้า Freitag มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับท่ีสามจากองค์ประกอบท้ังหมด โดย

ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้ตราสินค้า Freitag มากท่ีสุด และรู้สึกว่าเมื่อใช้ตราสินค้า Freitag 

แล้วรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1996) ท่ี

กล่าวว่าคุณค่าตราสินค้าคือทรัพย์สินท่ีมีความเช่ือมโยงกับช่ือตราสินค้า (Brand’s name) และสัญลักษณ์ 

(Symbol) โดยท่ีคุณค่าตราสินค้าจะเป็นตัวเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าของสินค้าและผู้บริโภคนอกเหนือจากคุณสมบัติของ

สินค้าหรือบริการขององค์กร ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นจากส่ิงท่ีผู้บริโภค คิด รู้สึก สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ใช้งานผ่าน

สินค้า นอกจากนี้ยัง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ศึกษาเรื่องคุณค่าตรา

สินค้าท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความต้ังใจ ความสนใจ ความต้องการและการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบ

รนด์เนมแท้ ท่ีพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการเช่ือมโยงตราสินค้าอยู่ในอันดั บสาม

เช่นเดียวกัน  

http://www.travel.catdumb.com/
http://www.similarweb.com/
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ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 

(Brand Loyalty) ของผู้ท่ีใช้ตราสินค้า Freitag มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อาจเป็น

เพราะผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีตราสินค้าท่ีตนช่ืนชอบอยู่ในใจหลายตราสินค้า สังเกตได้จากระดับความคิดเห็น

ด้าน “ตนช่ืนชอบตราสินค้า Freitag มากกว่าตราสินค้าอื่น ๆ” ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โดยมีความไม่สอดคล้องกับ

ด้านท่ีได้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือด้าน “ตนจะซื้อตราสินค้า Freitag ต่อไป ถึงแม้ว่าตราสินค้าอื่นจะมีการส่งเสริม

การตลาดท่ีน่าสนใจกว่า” ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภค ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดใด ๆ 

ของตราสินค้าอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ จิระวัฒน์ และคณะ (2552) (อ้างถึงใน ณัฐา ทวีโชคอนันต์, 2557) ท่ีกล่าวว่า

หากเจ้าของธุรกิจมีการวางแผนและการท าการตลาดท่ีดี ปัญหาวิกฤตท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดก็จะลด โดยปัจจุบัน

วิกฤตด้านการตลาดหรือแบรนด์ท่ีธุรกิจมักจะพบในปัจจุบันคือ มีธุรกิจท่ีเป็นสินค้าทดแทนหรือแทบจะเหมือนกัน 

เกิดขึ้นในตลาดอย่างมากมาย ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเจ้าของธุรกิจท่ีจะเพิ่มคุณค่าตราสินค้าให้กับสินค้าของตนให้โดด

เด่นกว่าคู่แข่ง 

ความต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) 

 กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ังใจซื้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ

ปัจจุบันสินค้า Freitag เป็นท่ีนิยมในประเทศไทยมาต้ังแต่ปี 2011 โดยปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นตลาดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดรองลงมาจากประเทศต้นก าเนิดคือสวิสเซอร์แลนด์ จนท าให้เจ้าของตราสินค้าเดินทางมาเปิด Freitag 

pop up store แห่งแรกในไทยและใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชีย (ข้อมูลจากเว็บไซต์ The standard, คุณพัชชา พูน

พิริยะ, 2017) และด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ Freitag ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้ได้รับความ

นิยมจากผู้ซื้อขึ้นไปอีก โดยสังเกตได้จากผลส ารวจของ Tetra Pak’s Environmental Research 2008-2011 ท่ี

พบว่าของท่ีมีราคาเท่ากันคุณภาพเหมือน ๆ กันผู้บริโภคกว่า 80% จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นได้หันมาใส่ใจกับสินค้าท่ีเป็นลักษณะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

มากขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลส ารวจของ Harris poll 2014 และ Nielsen Golbal Survey 2014 ท่ี

พบว่าผู้คนเกินกว่าครึ่งของผลส ารวจพร้อมแล้วที่จะซื้อสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   

 คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ตราสินค้า Freitag  

 จากผลการศึกษาเรื่องอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความต้ังใจซื้อ กรณีศึกษา : Freitag สามารถ

อภิปรายผลโดยรวมได้ว่า คุณค่าตราสินค้าท้ัง 4 องค์ประกอบมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อตราสินค้าของผู้ท่ีใช้ตรา

สินค้า Freitag ท้ังส้ิน โดยผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ

มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ (2548) ท่ีศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและความต้ังใจ

ซื้อกล้องดิจิทัล ตราสินค้า โซนี่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยชอง ศุภมัทนี ชูมณี (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลคุณค่า
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ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อสินค้าแฟช่ันในกลุ่มสมาคมแฟช่ันดีไซเนอร์

กรุงเทพโดยจะสังเกตได้ว่า ตราสินค้าท้ังสามตราสินค้านั้น เป็นตราสินค้าท่ีมีลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคท่ีค่อนข้างจะ

เฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิทัล Sony สินค้าแฟช่ันของกลุ่มดีไซน์เนอร์กรุงเทพ และ Freitag สะท้อนให้เห็น

ว่าผลการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิดของจิระวัฒน์ และคณะ 2552 (อ้างถึงใน ณัฐา ทวีโชคอนันต์ 2557) ท่ี

อธิบายเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีความช่ืนชอบ หลงใหลในตราสินค้า จะส่งผลให้ตรา

สินค้านั้นมีความแข็งแกร่งและลูกค้าจะกลายเป็นสาวกท่ีมีความจงรักภักดี ประกอบกับตราสินค้า Freitag นั้น มี

จุดยืนท่ีชัดเจน และยังคงส่ือสารบนจุดยืนเดิม ๆ อย่างตอกย้ าอยู่เสมอเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่า ตนคือแบรนด์หนึ่งท่ี

สามารถช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า เป็นองค์ประกอบ

ท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag น้อยท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของศุภมัทนี (2557) 

ศึกษา อิทธิพลคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อสินค้าแฟช่ันในกลุ่ม

สมาคมแฟช่ันดีไซเนอร์กรุงเทพ และ ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ท่ีศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความต้ังใจ ความสนใจ ความต้องการและการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบรนด์เนมแท้

ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้คุณภาพของตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อน้อยท่ีสุด อีกมุมหนึ่งผลการศึกษา

ยังพบว่าองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าด้านความเช่ือมโยงตราสินค้านั้นมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อมากกว่า

องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Perceived quality) 

7) ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 

 1) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ตราสินค้า กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ องค์ประกอบด้านความ

ภักดีต่อตราสินค้ามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกันกลับมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อมากท่ีสุดผู้ประกอบการ

ควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้า โดยมุ่งเน้นเรื่องกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีต่อตราสินค้าให้แก่ลูกค้า  

 2) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ท่ีใช้ตราสินค้า กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ องค์ประกอบด้านความ

เช่ือมโยงตราสินค้ามีค่าเฉล่ียเป็นอันดับท่ีสามของท้ังส่ีองค์ประกอบ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ตราสินค้าดังกล่าว มีการ

รับรู้ด้านความเช่ือมโยงตราสินค้าน้อย ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่ือสารการตลาดท่ีส่งเสริม

การเช่ือมโยงตนเองเข้ากับตราสินค้า หรือส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งการเช่ือมโยงตราสินค้านี้จะ

สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีผู้บริโภคค านึงถึงตนเองเมื่อใช้ตราสินค้านั้นด้วย  
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 3) จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าของผู้ใช้ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อน้อย

ท่ีสุด อาจเป็นเพราะกระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เน้นการส่ือสารการตลาดเรื่องภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว 

แต่ไม่ค่อยได้ส่ือสารด้านการใช้งานมากเท่าท่ีควร ดังนั้นผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีผู้ประกอบการจะ

น าไปสร้างกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อส่ือสารแง่ของคุณภาพของตราสินค้ากับผู้ใช้งานได้รับรู้มากขึ้นและท าให้การรับรู้

เกี่ยวกับตราสินค้ามีมิติอื่น ๆ นอกจากด้านภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว 

 4) จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านความตระหนักรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภคท่ีไม่ได้ใช้ตราสินค้า 

กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะผู้ท่ี

ไม่ได้ใช้ตราสินค้า กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เลือกท่ีจะไม่เปิดรับหรืออาจเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับตรา

สินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรส่ือสารตอกย้ าเกี่ยวกับตราสินค้าให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา 

 1) จากผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความเช่ือมโยงของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อของ

ผู้ใช้ตราสินค้า Freitag อยู่ในอันดับท่ีสาม ซึ่งการเช่ือมโยงของตราสินค้านี้จะน าไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าท่ีเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญและท่ีผู้ประกอบการทุกคนอยากให้ผู้บริโภครู้สึกกับตราสินค้าของตน ซึ่งส าหรับการวิจัยใน

อนาคต หากมุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องความเช่ือมโยงของตราสินค้าจะสามารถน าผลการวิจัยมาเพิ่มศักยภาพในการ

ส่ือสารได้มากยิ่งขึ้น 

 2) ส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ซึ่งจะท าให้

ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีแท้จริงจากผู้บริโภคมากประกอบกับการอภิปรายผลเชิงคุณภาพ ท าให้ผลการศึกษาท่ีได้ชัดเจน

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 ศิริวงศ2์ 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ท่ีเคยใช้บริการคิวอาร์
เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายได้ระหว่าง20 ,001 – 30,000 บาท/เดือน มี
ความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 5-10 ครั้ง/เดือน และมีความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน 
อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ค าส าคัญ : 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 

 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล
ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เรื่องการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 

 การใช้คิวอาร์โค้ด (Quick Response Code) เพื่อการช าระเงินนี้มีความส าคัญ คือ ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ท้ังด้านประชาชนและร้านค้าในการช าระเงิน สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ท่ีสนับสนุนการลดการใช้เงินสด และส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
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ต้นทุนในการทาธุรกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เห็นความส าคัญและสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงินให้แก่ทุกภาคส่วน (ฤชุกร สิริโยธิน, 2560) 

 ในประเทศจีนได้มีการน าเอาคิวอาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่พลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและยังเข้าถึงได้
ง่าย เพียงแค่ผู้ใช้มีโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมส าหรับอ่านบาร์โค้ดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย การประยุกต์ใช้
บาร์โค้ดสองมิติส าหรับการด าเนินการธุรกิจต่าง ๆ โดยผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือ มีข้อจ ากัด คือ ประเทศนั้น ๆ 
หรือพื้นท่ีบริการนั้น ๆ ต้องมีระบบการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีค่อนข้างทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 
เช่น เทคโนโลยี GPRS, EDGE,3G และ 4G ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยก็มีระบบนี้เริ่มใช้กันบ้างแล้วในหลายพื้นท่ีท่ี
เป็นเมืองใหญ่ส่วนระบบ 4G นั้นก็มีใช้โดยท่ัวไปแล้วตามประเทศท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีในขั้นสูงแล้ว เช่น เกาหลี
ใต้ญี่ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจโดยการน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้นั้นจัดว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากเพื่อให้ธุรกิจนั้นเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ดังนั้นการน าบาร์โค้ดสองมิติมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่าง ๆ นั้นจึงจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบของธุรกิจท่ีมีประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2557) 

 จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น และเนื่องด้วยคิวอาร์โค้ด เป็นรูปแบบการรับ-ช าระเงินรูปแบบใหม่ การเปล่ียนผ่านการท าธุรกรรม
การเงินไปสู่รูปแบบดิจิทัลต้องใช้เวลาและการปรับตัว ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ต้องการศึกษา
ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการ
ใช้บริการตรงความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 

 

 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ความคาดหวังในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6. สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 

        1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้มุ่งท่ีจะศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการได้
ตรงคามความต้องการและมีประสิทธิภาพ 
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         2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการคิวอาร์
เพย์เมนต ์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ท่ีเคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

         4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน
เมษายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 16 เดือน 

 

แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกับความไว้วางใจ (Trust) 

 มีผู้ให้นิยามความหมายของความเช่ือมั่นไว้วางใจแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาต่างๆ ท้ังในด้านการตลาด 

สังคม และการแพทย์เป็นต้น เช่น 

 กรกนก ชุบแวงวาปี และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) กล่าวว่าความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความ 

สัมพันธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการแก่ลูกค้า องค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การส่ือสาร (Communication), ความใส่ใจและการให้ 

(Caring and giving) , การให้ข้อผูกมัด (Commitment) ท่ี เกี่ยวพันกับลูกค้า , การให้ความสะดวกสบาย 

(Comfort), การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust)  

 Mayer, Davis, และSchoorman (1995) กล่าวว่า ความไว้วางใจหมายถึง ความต้ังใจกระท าต่อผู้อื่นบน

พื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเส่ียงและการพึ่งพากัน 

 Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นท่ีน่าเช่ือถือท้ังด้าน

ค าพูด การกระท า ค ามั่นสัญญา จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถท าให้เกิดความ

ไว้วางใจ 

 โดยสรุปได้ว่าความเช่ือถือไว้วางใจหมายถึง ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อบุคคลท่ีได้รับการไว้วางใจ ว่าจะปฏิบัติหรือ

ปกป้องผลประโยชน์ของเรา โดยไม่เอารัดเอาเปรียบหรือท าให้เกิดความเสียหาย ความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อความ
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คาดหวังได้รับการตอบสนองในแง่บวก แต่ความไว้วางใจจะลดลงหากความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ

ได้รับการตอบสนองในระดับท่ีต่ ากว่าความคาดหวัง 

 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง (Expectancy) 

 Vroom (1964) เช่ือว่าบุคคลจะถูกจูงใจได้เมื่อบุคคลนั้นประเมินแล้วว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะกระท า

ตามเป้าหมายหรือไม่ เกิดเป็นความคาดหวังต่อความพยายามนั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ความคาดหวังในความพยายามต่อการกระท าหรือการปฏิบัติงาน, ความคาดหวังในการกระท าต่อผลลัพธ์หรือผล

ของการปฏิบัติงาน และความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัล  

 Hersey (1982) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังเป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงการปฏิบัติ อย่างเหมาะสมตามบทบาท

ของตนเองและรับรู้ถึงบทบาทของบุคคลอื่น ความคาดหวังจะเป็นตัวบอก ว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ใน

สถานการณ์ต่างๆ 

 โดยสรุปได้ว่าความคาดหวัง หมายถึง การท านาย การคาดคะเนล่วงหน้าของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต และความต้องการในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติหรือลงมือท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งลงไป 

 แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

 David Matsumoto (2009) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ความสามารถหรือกระบวนการในการ

ท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้อื่น กลุ่มหมายถึงคนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

กัน รับรู้ว่าพวกตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และพึ่งกันและกัน การอนุโลมตามกล่มหรือการปฏิบัติตามกลุ่มหมายถึง 

การเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมหรือเจตคติ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะต้องการท่ีจะท าตามความเช่ือหรือมาตรฐานของผู้อื่น 

 โดยสรุปได้ว่าอิทธิพลทางสังคมหมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมและทัศนคติของผู้อื่นในสังคม ในการจูงใจหรือโน้มน้าวท าให้คล้อยตาม แรงกดดันทางสังคมให้ต้อง

ปฏิบัติตามผู้อื่นนั้น บางครั้งมีความรุนแรงมากและสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งพฤติกรรม

เหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับแรงกดดันทางสังคม 

  



229 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ในลักษณะเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลและน าไปวิเคราะห์
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

การยอมรับเทคโนโลยี
คิวอาร์เพย์เมนต์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ความถ่ีในการใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 
- ความถ่ีในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ัน

กรุงไทย เน็กซ์ 
 

 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

- การรับรู้ถึงความเช่ือมัน่ไว้วางใจ  
- ความคาดหวงัในประสทิธิภาพ  
- ความคาดหวงัในการใช้งาน            
- อิทธิพลทางสงัคม  
- สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพ  
มหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน เนื่องจากเป็นข้อมูลด้านธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยได้ จึงใช้
การก าหนดขนาดตัวอย่างจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนของ W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความเช่ือ
มันร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 
คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 เพื่อ
ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเงื่อนไขก าหนด คือขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 384 คน 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย 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/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 17.30 ในส่วนของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 20 ,001 – 30,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามีรายได้เฉล่ีย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ส าหรับความถี่ใน
การใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 5 - 10 ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.2 
และส าหรับความถ่ีในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้
บริการผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาใช้บริการผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ระหว่าง 5-10 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.2 

 

ผลการศึกษาส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. การรับรู้ถึงความเชื่อม่ันไว้วางใจ 
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  การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก จาก
รายละเอียดพบว่า ท่านคิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการท ารายการเป็นส่ิงส าคัญในการใช้งานคิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ ท่านเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจท่ีจะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ในการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.19 และท่านเช่ือมั่นว่าการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ในการช าระเงินมีความ
ถูกต้องชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 ตามล าดับ 

2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

  ความคาดหวังในประสิทธิภาพในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก จากราย- 

ละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มช่องทางท่ีสะดวกในการช าระเงิน 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

ช่วยให้การช าระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน

แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้แทนการช าระเงินรูปแบบเดิมได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 

ตามล าดับ 

3. ความคาดหวังในการใช้งาน 

  ความคาดหวังในประสิทธิภาพในการใช้งานในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก 

จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. อยู่

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

สามารถแสดงผลการช าระเงินได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้สถานะการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.16 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ง่ายต่อการจดจ าให้เข้าใจถึงการใช้งาน อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ตามล าดับ 

4. อิทธิพลทางสังคม 

  อิทธิพลทางสังคมในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก จากรายละเอียดพบว่า การ

ใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและทันสมัย อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ใช้งานกันอย่าง

แพร่หลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 และท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ มีการรับช าระเงิน

โดยใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ตามล าดับ 

5. สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
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 สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก 

จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะกับวิธีการใช้สมาร์ทโฟน อยู่

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนท่ีรองรับการใช้งานคิวอาร์เพย์

เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และท่านมีความรู้ในด้านการใช้

สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานท่ีเพียงพอต่อการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ตามล าดับ 

6. การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 

  การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก จาก
รายละเอียดพบว่า ท่านยอมรับท่ีจะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ตามล าดับ 

ผลการศึกษาส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 6 สมมติฐาน โดยผลของการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานท่ี 1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต ์
  สมมติฐานท่ี 1.6 ความถ่ีในการใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานท่ี 1.7 ความถ่ีในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
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 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมี

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.258 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  

 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.014) และมี

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.154 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

 สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมี

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.334 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4  

 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.474 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

 สมมติฐานที่ 6 สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000)

และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.370 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
Path Beta 

(  ) 

S.E. p 

การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ        การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 0.258 0.065 0.000 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ        การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 0.154 0.065 0.014 

ความคาดหวังในการใช้งาน         การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 0.334 0.063 0.000 

อิทธิพลทางสังคม        การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 0.474 0.039 0.000 

สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน       การยอมรับเทคโนโลยี คิวอาร์
เพย์เมนต ์

0.370 0.044 0.000 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
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 ผลจากการศึกษาของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึงปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้         

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ความถ่ีในการใช้งานหรือประสบการณ์ ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  

  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ Venkatesh  และคณะ (2003) 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรเสริม ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ มีความส าคัญในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัย
หลักท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อ

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.258, p เท่ากับ 0.000) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิตยาภรณ์ (2553) ท่ีศึกษาถึง
การรับรู้ความเส่ียงและการรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้ วางใจของผู้ใช้งานท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้บริการ 
Location-Based Services ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 21-25 ปี สามารถลดการรับรู้ความ
เส่ียงจากการใช้ Location-Based Services ได้จากการป้องกันความเป็นส่วนตัว การสร้างความรับรู้ถึงความ
เช่ือมั่นไว้วางใจได้จากการป้องกันความเป็นส่วนตัว และอิทธิพลจากสังคมของผู้ใช้ท่ีกล่าวถึงการใช้งานเชิงบวก แต่
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีสามารถเพิ่มการรับรู้ความเส่ียงและลดการรับรู้ความเช่ือมั่นไว้วางใจจาก Location-Based 
Services ได้แก่ ปัจจัยด้านการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความ
เส่ียงส่งผลทางลบต่อความต้ังใจในการใช้บริการ Location-Based Services และการรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ
ส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจในการใช้บริการ Location-Based Services 

 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.154, p เท่ากับ 0.014) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
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  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิจันทร์ ปัญจทวี และ กัลยา 
ใจรักษ์ (2560) ท่ีศึกษาถึงปัจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ และ
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดย
บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะเกิดการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศได้ก็ต่อเมื่อ 
บุคลากรมีความคาดหวังจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ว่าระบบสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ช่วยให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารก่อนจะพิจารณาส่ังการให้มีการด าเนินงานต่อไป และเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาไปปฏิบัติงานด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือในการท างานท่ีช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
และส่ิงส าคัญในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น 

 สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.334, p เท่ากับ 0.000) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Suha AIAwadhi and Anne 
Morris (2006) ท่ีศึกษาถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการยอมรับในบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศคูเวต วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับบริการของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในการปฏิบัติงานมีความสัมพั นธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญต่อการยอมรับในบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต 

 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว

อาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.474, p เท่ากับ 0.000) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ จักรพงษ์ ส่ือประเสริฐสิทธิ 
(2554) ท่ีศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานเทคโนโลยีการบริการ MIM วัตถุประสงค์
ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษาการใช้บริการการส่ือสารระหว่าง
กันผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทีผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
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อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อความต้ังใจในการใช้งานเทคโนโลยีการบริการ MIM อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอธิบาย
ได้ว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคนในสังคมโดยได้รับแรงกดดันท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ MIM จากคนใน
สังคมท้ังหัวหน้างานและคนรอบข้างท่ีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความต้ังใจในการใช้งานบริการ MIM เพิ่มขึ้น 

 สมมติฐานที่ 6 สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้

งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.370, p เท่ากับ 0.000) ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 

  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ Venkateshและคณะ (2003) ท่ี
ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ ท่ีได้รับแรงขับเคล่ือนจากความต้ังใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
แสดงพฤติกรรมประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 
expectancy), ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy), อิทธิพลของสังคม (Social influence) 
และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 

ข้อเสนอแนะ 

        จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์   ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้เห็นว่าความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือความปลอดภัยในการ
ช าระเงินยังอยู่ในระดับท่ีน้อยอยู่ และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆในการใช้บริการธุรกรรม
การเงินผ่านแอพพลิเคช่ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยในด้านของความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อ
ธนาคารผู้ให้บริการสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าได้ต่อไป 

       2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานและการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อจะได้รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น สามารถน าข้อมูลหรือพฤติกรรมต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์หรือพัฒนา
แอพพลิเคช่ันของธนาคารต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน 

Factors Affecting the Intention to Play Gacha Game of Teenage and Working Age 

ณัฐกิตต์ิ จังพานิช1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ2์ 

1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัย
ท างานท่ีแตกต่างกัน และการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความเพลิดเพลิน ท่ีมีต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่น
และวัยท างาน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ ประชาชนในวัยรุ่นและวัยท างาน อายุ 15- 60 ปี ท่ีเล่นหรือเคยเล่น
เกมกาชามาก่อน จ านวน 400 ราย สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิงด้วยการทดสอบที การทดสอบเอฟ 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ความเพลิดเพลิน ทัศนคติท่ีมีต่อการเล่น
เกมกาชา และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา 

ค าส าคัญ : 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 

 

บทน า 

 ในปัจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรมเกมท่ัวโลกมีการเติบโตมากขึ้น โดยจากรายงานของ Newzoo (2018) 
พบว่ารายได้จากธุรกิจเกมในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าประมาณ 139 ,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า 
และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไป นอกจากนี้ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมเกมมากขึ้น โดยมี
สัดส่วนของรายได้ท่ีร้อยละ 41 จากรายได้ท้ังหมดของเกมในทุกแพลตฟอร์มในปี พ.ศ. 2561 และมีแนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 

 จากการเปล่ียนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการท าธุรกิจด้วยเช่นกัน 
หนึ่งในการเปล่ียนแปลงนั้นคือการเริ่มใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม (Freemium) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้แบบฟรี และกลุ่มผู้ใช้แบบพรีเมียมหรือผู้ใช้แบบเสียเงิน (Holm and Günzel-
Jensen, 2017:17 ) ปัจจุบันมีหลายเกมท่ีเปิดให้บริการโดยใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม เช่น เกม Arena of Valor 
ซึ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยในช่ือ Realm of Valor บนสมาร์ทโฟน ท่ีท ารายได้เป็นอันดับหนึ่งของเกมมือถือ
ท่ัวโลกในปี พ.ศ.2560 ด้วยจ านวนเงิน 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐ (Cowley, 2018)  

 กาชา เป็นค าท่ีย่อมาจากค าว่ากาชาปอง (Gachapon) ตู้หยอดเหรียญสุ่มของเล่นจากประเทศญี่ปุ่น ด้วย
การน ารูปแบบการสุ่มของรางวัลแบบเดียวกันมาใช้กับเกมฟรีเมียม ท าให้เกิดรูปแบบของการสร้างรายได้ท่ี
เปล่ียนไป จากเดิมท่ีผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมภายในเกมด้วยจ านวนเงินท่ีแน่นอน เปล่ียนเป็นการจ่ายเงินเพื่อสุ่ม
รางวัลภายในเกมท่ีจะได้รับแทน (Koeder, Tanaka, and Sugai, 2017:3-4) โดยเกมท่ีใช้ระบบกาชาเริ่มได้รับ
ความนิยมภายในประเทศญี่ปุ่น และส่งอิทธิพลไปถึงประเทศอื่น ท าให้เกิดเกมท่ีใช้ระบบกาชามากขึ้น โดยพบว่าใน
การจัดอันดับรายได้ของแอปพลิเคชันใน app store ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2559 มีเกมท่ีใช้ระบบกา
ชาอยู่ร้อยละ 58 ใน 100 อันดับแรก และร้อยละ 37 ในอันดับหลังจากนั้น (Kanerva, 2016) 
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 เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมเกมภายในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยจากผล
ส ารวจในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีมูลค่าประมาณ 16,329 ล้านบาท (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559) 
นอกจากนี้พบว่าประชาชนชาวไทยเริ่มพกพาโทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
จ านวน 56.7 ล้านคน และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 15-49 ปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ซึ่งถือว่าเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับเกม เกมมือถือจากต่างประเทศถูกน าเข้ามาโดยผู้ให้บริการหลายราย 
ซึ่งรวมไปถึงเกมท่ีใช้ระบบกาชาด้วยเช่นกัน จึงน าไปสู่ค าถามว่า ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการจะสามารถผลักดันให้เกม
กาชาเกิดความนิยมและประสบความส าเร็จในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นท่ีมียอดผู้เล่นกับการสร้างรายได้
ของเกมท่ีสูงหรือไม่ 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน 
โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  และแนวคิดของความเพลิดเพลิน เพื่อท่ีจะหาค าตอบว่าปัจจัยด้านใดท่ีท าให้ ผู้
เล่นมีแนวโน้มในการเล่นเกมกาชามากขึ้น และผู้พัฒนาเกมกับผู้ให้บริการเกมควรให้ความส าคัญ น าไปสู่การวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกมกาชาท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้ัง
รักษาฐานลูกค้าเดิม น าไปสู่การสร้างรายได้ในระยะยาว 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน ท่ีมีผลต่อความต้ังใจเล่นของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของ    ประชาชนวัยรุ่น
และวัยท างานท่ีแตกต่างกัน 

2. ทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 
4. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่น

และวัยท างาน 
5. ความเพลิดเพลิน มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 
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แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม (Freemium Business Model) 

 Osterwalder and Pigneur (2010:96) ให้ความหมายแก่โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียมว่าเป็นบริการท่ีผู้ใช้
สามารถใช้งานได้ฟรี และมีบริการพิเศษท่ีต้องเสียเงิน โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการโดย
ไม่เสียเงิน และมีผู้ใช้งานส่วนหนึ่งท่ีจ่ายเงินเพื่อรับบริการท่ีพิเศษข้ึน 

 ในปัจจุบัน ธุรกิจเกมได้ให้ความสนใจกับโมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม ซึ่งเรียกได้อีกชื่อว่าโมเดลธุรกิจแบบเล่น
ฟรี (Flunger, Mladenow, and Strauss, 2017) โดยผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดและเล่นเกมได้ฟรี แต่อาจมี
ข้อจ ากัดบางประการ หรือมีสิทธิพิเศษส าหรับผู้ท่ีจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้า
เสมือน (Virtual goods) คือไอเทมภายในเกม เพื่อเพิ่มความสวยงาม หรือความสามารถของผู้เล่น 

เกมกาชา (Gacha Game) 

 Koeder et al. (2017:3-5) ให้ความหมายแก่เกมกาชาว่าเป็นแอปพลิเคชันเกมท่ีใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรี
เมียม ผสมผสานเข้ากับปัจจัยความไม่แน่นอนจากการสุ่มไอเทมภายในเกม ท่ีมีระดับความหายากท่ีแตกต่างกัน 
โดยเกมกาชาแต่ละเกมอาจมีรูปแบบการเล่นท่ีแตกต่างกัน แต่ส่ิงท่ีทุกเกมล้วนมีอยู่คือระบบกาชา ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้
สกุลเงินภายในเกม 2 รูปแบบในการสุ่มรางวัล คือสกุลเงินอ่อน (Soft currency) ท่ีหาได้จากการเล่นเกม และสกุล
เงินแข็ง (Hard currency) ท่ีได้จากการจ่ายเงินจริง โดยรางวัลจากการสุ่มเป็นรางวัลเสมือนในเกม (Virtual 
Reward) ท่ีมีระดับความยากของการได้มาก ากับไว้ ผู้เล่นสามารถสะสมของรางวัลเหล่านี้ได้ แต่ไม่สามารถน าไป
แลกเปล่ียนเป็นเงินจริงได้ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มการสร้างรายได้ให้กับผู้จัดจ าหน่ายเกม 

 ปัจจุบันมีเกมกาชาเปิดให้บริการท่ัวทั้งโลกเป็นจ านวนมาก ท้ังจากผู้พัฒนากลุ่มใหม่ รวมไปถึงผู้พัฒนากลุ่ม
เดิมในอุตสาหกรรมท่ีหันมาสนใจพัฒนาเกมกาชา เช่นเกมไฟร์เอมเบลม ฮีโรส์ (Fire Emblem Heroes) เกมกาชา
ท่ีมีต้นก าเนิดจากซีรีย์เกม ไฟร์เอมเบลม โดยสามารถท ารายได้เป็นจ านวน 295 ล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะเวลา 
1 ปีหลังเปิดบริการ (Nelson, 2018) แต่ขณะเดียวกันเกมกาชาก็ตกเป็นท่ีถกเถียงถึงความเหมาะสมของการสร้าง
รายได้จากการให้ผู้เล่นสุ่มไอเทม โดยมีกรณีตัวอย่างของผู้เล่นรายหนึ่งท่ีเติมเงินในเกมแกรนบลูแฟนตาซี 
(Granblue Fantasy) จ านวน 6,065 เหรียญสหรัฐ เพื่อสุ่มให้ได้ตัวละครท่ีเปิดให้สุ่มเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 
ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม จนเกิดการปรับปรุงระบบการสุ่มรางวัลภายในเกมใหม่ ซึ่งผู้เล่นสามารถ
เลือกรางวัลภายในเกมได้ หากสุ่มไอเทมภายในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจ านวนหนึ่ง (Humphries, 2016)  
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ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นแนวคิดของ Ajzen (1991) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (Theory of reasoned action) โดยอธิบายว่า บุคคลจะมีความต้ังใจก่อพฤติกรรมมากขึ้น เมื่อได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลไม่ได้ค านึงถึงกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่สามารถควบคุม
การก่อพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ เช่นการขาดโอกาสหรือทรัพยากรท่ีจ าเป็น จึงได้พัฒนาใหม่เป็นทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน เพื่อท านายพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่สามารถควบคุมการก่อพฤติกรรมนั้นได้อย่างสมบูรณ์ 

 Fishbein and Ajzen (1975) อธิบายถึงความต้ังใจก่อพฤติกรรมว่า เป็นความต้ังใจของบุคคลต่อการก่อ
พฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งสามารถช้ีวัดความเป็นไปได้ท่ีบุคคลนั้นจะก่อพฤติกรรมได้ โดยความต้ังใจของแต่ละบุคคล
สามารถเปล่ียนแปลงได้จากความเช่ือในด้านต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนไป 

 Ajzen (1991) อธิบายว่าความต้ังใจก่อพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม (Attitude toward the behavior)  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm)  และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม คือระดับความชอบหรือไม่ชอบของบุคคลต่อพฤติกรรมหนึ่ง เกิดจากความเช่ือ
ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ว่าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลลัพธ์หนึ่ง และเกิดจากการประเมินผลลัพธ์
จากพฤติกรรม (Outcome Evaluation) ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ 

 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คือแรงกดดันจากสังคมท่ีน าไปสู่การกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมของบุคคล 
เกิดจากความเช่ือทางบรรทัดฐาน (Normative Beliefs) คือความกังวลต่อกลุ่มอ้างอิงท่ีมีความส าคัญต่อตัวบุคคล 
เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นสนับสนุนหรือต่อต้านการก่อพฤติกรรมใด ๆ และเกิดจากแรงจูงใจท่ีบุคคลจะปฏิบัติตาม 
(Motivation to comply) 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือการรับรู้ความสะดวก หรือความยากง่ายต่อการก่อ
พฤติกรรมหนึ่ง เกิดจากความเช่ือด้านการควบคุม (Control beliefs) คือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความยากง่ายต่อการก่อ
พฤติกรรมหนึ่ง โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของตัวบุคคล และเกิดจากอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived power) ว่าปัจจัยเหล่านั้นส่งผลต่อความยากง่ายของการก่อพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด 

ความเพลิดเพลิน 
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 Lin, Gregor and Ewing (2008:41-43) อธิบายว่าความเพลิดเพลินเป็นความรู้สึกทางบวกท่ีสามารถเติม
เต็มความปรารถนาของบุคคลได้ ขณะก าลังจดจ่ออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง นอกจากนี้ Moon and Kim 
(2001:219-220) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความเพลิดเพลินเป็นความสุขท่ีเกิดจากการกระท าในส่ิงท่ีบุคคลนั้นสนใจ
อย่างแท้จริง และขณะตกอยู่ในสภาวะสนุกสนานจากการกระท าบางอย่าง 

 ความเพลิดเพลินมีบทบาทส าคัญต่อการท านายความต้ังใจก่อพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรม
การเล่นหรือซื้อเกม Wei and Lu (2014) กล่าวว่า ความเพลิดเพลินส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมของผู้เล่นบน
สมาร์ทโฟน และผู้พัฒนาควรออกแบบระบบท่ีสร้างสรรค์เพื่อมอบความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่น Nguyen 
(2015:55-56) กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับเกมท่ีใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม ผู้พัฒนาสามารถสร้างรายได้เมื่อผู้เล่น
จ่ายเงินในระหว่างเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุนี้ความเพลิดเพลินมีผลต่อการเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนา
จึงควรเสนอระบบท่ีท าให้เกิดความเพลิดเพลินขณะเล่นเกมนั้น 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีผู้เล่นเกมกาชาใช้งานเป็นประจ าได้แก่  
เฟซบุ๊ก (Facebook) พันทิป (Pantip) และจีคอนฮับ (Gconhub) ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 

ประชากรของการวิจัย คือประชาชนชาวไทยในช่วงวัยรุ่น และวัยท างาน คือบุคคลในช่วงอายุ 15 – 60 ปี 
ท่ีเล่นหรือมีประสบการณ์ในการเล่นเกมกาชามาก่อน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือประชาชนชาวไทยในช่วงวัยรุ่น และวัยท างาน คือบุคคลในช่วงอายุ  
15 – 60 ปีท่ีเล่นหรือมีประสบการณ์ในการเล่นเกมกาชามาก่อน เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ใช้สูตรการหาขนาดของตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดประชากรของ Cochran (1977:75) โดยมีระดับความเช่ือมั่นท่ี
ร้อยละ 95 ซึ่งค านวณแล้วได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยท่ี 400 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายปิดชนิดตอบตัวเลือก
เดียว และมาตรวัตของลิเกิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคติท่ีมี
ต่อการเล่นเกมกาชา การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความเพลิดเพลิน 
และความต้ังใจเล่นเกมกาชา 
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ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียท้ังหมดของค่าท่ีวัดได้จากมาตรวัดของลิเกิร์ต โดยแบ่งเป็นคะแนน 
4.501-5.000 หมายถึงมากท่ีสุด คะแนน 3.501-4.500 หมายถึงมาก คะแนน 2.501-3.500 หมายถึงปานกลาง 
คะแนน 1.501-2.500 หมายถึงน้อย และคะแนน 1.000-1.500 หมายถึงน้อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบที 
(t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 276 คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีอายุระหว่าง 15-21 ปี จ านวน 
142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และมีรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท  
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 

2.การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 

 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาโดยรวม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาโดยรวม X̅  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา 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 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม รองลงมา
คือความเพลิดเพลิน ทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามล าดับ 
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3.การวิเคราะห์ความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้ังใจเล่นเกมกาชา 
ความต้ังใจเล่นเกมกาชา X̅  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านมีความต้ังใจท่ีจะเล่นเกมกาชา 3.738 1.040 มาก 
2.ท่านมีความสนใจจะเล่นเกมกาชาในอนาคต 3.680 1.127 มาก 
3.ท่านต้ังใจจะเล่นเกมกาชาอย่างสม่ าเสมอ 3.435 1.187 ปานกลาง 

รวม 3.618 0.993 มาก 
 

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาโดยรวมท่ีระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ค าถามพบว่าอันดับแรกคือท่านมีความต้ังใจท่ีจะเล่นเกมกาชา รองลงมาคือท่านมีความสนใจจะเล่นเกมกาชาใน
อนาคต และท่านต้ังใจจะเล่นเกมกาชาอย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ 

 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กับความต้ังใจเล่นเกมกาชา 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความต้ังใจเล่นเกมกาชา 

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** 

**นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ขณะท่ีเพศท่ีแตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาท่ีแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา 

ปัจจัย ความต้ังใจเล่นเกมกาชา 

B β t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี  -0.292  -1.254 0.211   

ความเพลิดเพลิน (X4) 0.610 0.552 12.553 0.000** 0.423 2.365 

ทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา

(X1)  

0.353 0.302 6.917 0.000** 0.428 2.335 

การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (X3) 

0.125 0.069 2.367 0.018* 0.951 1.052 

R = 0.823, SEest =0.567 , F =  276.336, Adjusted R2 = 0.674  , Durbin-Watson = 1.845 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05,   **มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2-5 พบว่า ความเพลิดเพลิน (X4) ทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา (X1) และ

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (X3)  มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการการถดถอยเชิงพหุได้ 2 รูปแบบดังนี้ 

สมการการถดถอยเชิงพหุคะแนนดิบ : Y = 0.610X4** + 0.353X1** + 0.125X3* 

สมการการถดถอยเชิงพหุคะแนนมาตรฐาน : Z = 0.552X4** + 0.302X1** + 0.069X3* 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิธน
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โชติ ตรงดี (2555) ท่ีอธิบายว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์เหล่านี้ ท าให้เกิดการวิเคราะห์และรับสารท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมแบบเฉพาะตัว ขณะท่ีการทดสอบความแตกต่างด้านเพศ พบว่าไม่ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกม
กาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน ท้ังนี้เนื่องจากเกมกาชาในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นท้ัง
เพศชายและหญิง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริสุดา รอดทอง (2556) ท่ีอธิบายว่าปัจจุบันสมาร์ท
โฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคน และทุกคนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ง่าย อีกท้ังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ท้ังเพศชายและหญิง จึงท าให้เพศไม่มีความแตกต่างในด้านการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

 2. การวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชาต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัย
ท างาน พบว่ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา โดยทัศนคติท่ีดีต่อการเล่นเกมกาชา จะท าให้ประชาชนวัยรุ่น
และวัยท างานมีแนวโน้มเล่นเกมกาชามากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ท่ีอธิบาย
ว่าทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมหนึ่ง จะส่งผลต่อความต้ังใจก่อพฤติกรรมนั้น โดยเกิดได้จากความชอบต่อพฤติกรรม 
รวมไปถึงการประเมินคุณค่าของพฤติกรรม อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาพร ดอกไม้, สุชาดา กร
เพชรปาณี และสมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2556) ท่ีอธิบายว่าหากทัศนคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
และสามารถก าหนดแนวทางหรือปฏิกิริยาตอบสนองได้ ดังนั้นยิ่งบุคคลมีทัศนคติในทางบวกต่อการเล่นเกมมาก
เท่าใด ก็จะเกิดความต้ังใจเล่นเกมมากขึ้น 

3. การวิเคราะห์อิทธิพลของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน 
พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา ซึ่งไม่สอดคล้องต่อทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซึ่ง
อธิบายว่าแรงกดดันจากสังคม จะส่งผลต่อความต้ังใจก่อพฤติกรรมของบุคคล ท้ังนี้อาจเกิดจากประชาชนวัยรุ่นและ
วัยท างานในประเทศไทย มองว่ากลุ่มอ้างอิงไม่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเล่นเกมกาชาของตนหรือกลุ่มอ้างอิงท่ี
สนับสนุนและกดดันให้บุคคลเล่นเกมกาชามีจ านวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ 
(2560) ท่ีอธิบายว่าอิทธิพลทางสังคมไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้คนรอบ
ข้างยังใช้แอปพลิเคชันไลน์จ านวนน้อย 

4. การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา
ของวัยรุ่นและวัยท างาน พบว่ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา โดยในปัจจุบันผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมกาชาได้
ง่าย เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียมท่ีเข้าถึงได้ฟรี และดาวน์โหลดได้ง่ายผ่านทางมือถือ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ  Ajzen (1991) ซึ่งอธิบายว่า การรับรู้ความสะดวกหรือความยากง่าย
ในการก่อพฤติกรรมจะส่งผลต่อความต้ังใจก่อพฤติกรรมนั้น อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Alzahrani, 
Mahmud, Ramayah, Alfarraj, and Alalwan (2017) ท่ีอธิบายว่าหากผู้เล่นรับรู้ว่าตนสามารถเข้าถึงเกม
ออนไลน์ได้ง่าย ก็จะมีโอกาสเล่นมากขึ้น 
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5.การวิเคราะห์อิทธิพลของความเพลิดเพลินต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยท างาน พบว่า มี
อิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา การเล่นเกมเป็นกิจกรรมส าหรับสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่น ดังนั้นระดับ
ของความเพลิดเพลินท่ีผู้เล่นได้รับจากการเช่นเกมกาชา จะส่งผลต่อการความต้ังใจเล่นต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภคภร ลุ่มเพชรมงคง (2557) Wei and Lu (2014) ท่ีอธิบายว่าความเพลิดเพลิน
เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป้าหมายของการเล่นเกมก็คือการรับความ
เพลิดเพลินขณะเล่นเกม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1.1 ผลการทดสอบความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้น
ผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการเกมจึงควรมุ่งเน้นท าการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง เช่น กลุ่มผู้เล่นอายุ 15- 21 ปี หรือ
กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เพื่อให้เกิดการเล่นเกมกาชาอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การเติมเงินในภายหลัง และ
เนื่องจากความแตกต่างของเพศไม่ส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา องค์กรจึงควรพัฒนาหรือการให้บริการเกมกา
ชาโดยไม่ละเลยความต้องการของเพศใดเพศหนึ่ง 

1.2 เนื่องจากทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมกาชา มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา ผู้ให้บริการเกมจึงควร
ส่งเสริมทัศนคติต่อการเล่นเกมกาชา ด้วยการให้ข้อมูลหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมองเกมกาชา
ในทางท่ีดีมากขึ้น และหลีกเล่ียงการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเกมกาชา เช่น
การจัดโปรโมช่ันท่ีชักจูงให้ผู้เล่นเสียเงินมากจนเกินควร 

1.3 เนื่องจากการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชา ผู้พัฒนา
และผู้ให้บริการเกมจึงควรสร้างช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชันเกมกาชาท่ีผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถท าได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันของประเทศไทย และการใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียมท่ีผู้ใช้
สามารถเข้าถึงเกมได้ฟรี 

1.4 จากการศึกษาพบว่าความเพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมกาชา โดยมีอิทธิพลมากท่ีสุดใน
บรรดาตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดการเล่นเกมกาชาอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนาจึงควรศึกษา และ
พัฒนาระบบของเกมกาชาท่ีสามารถสร้างความสนุกสนานและต่ืนเต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายของเกมได้เป็นส าคัญ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้ังใจเล่นเกมกาชา โดยไม่มีการเจาะลึกถึงประเภท หรือผลิตภัณฑ์
เกมใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งความแตกต่างของประเภทของเกมอาจส่งผลต่อความต้ังใจเล่นเกมกาชาได้เช่นกัน 
จึงควรก าหนดประเภทของเกมกาชาท่ีจะศึกษาในครั้งถัดไปเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงขึ้น  

2.2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องความต้ังใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยท างาน  
ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมไปถึงความต้ังใจการเติมเงินภายในเกมกาชา จึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเติมเงินของผู้เล่นเกมกาชา 
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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 
2อาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัด

เล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานชมรมโต๊ะจีน นครปฐม ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเ ล้ียงโต๊ะจีน 

ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายเครื่องโต๊ะ ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้ประกอบจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า จ านวน

ท้ังหมด 17 รายโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการโต๊ะจีนส่วนใหญ่มีลักษณะในการด าเนินธุรกิจเป็นแบบเจ้าของเพียง

รายเดียว โดยมีการลงทุนในการท าธุรกิจด้วยเงินทุนตนเอง และพื้นท่ีในการให้บริการอยู่ท่ัวราชอาณาจักร 2) 

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านสินค้าทดแทน คู่แข่งรายเดิมในธุรกิจ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนมีจุด

แข็งในสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 3) ความสัมพันธ์ในเครือข่าย

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการท าธรุกิจร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ภายใต้

ความไว้วางใจซึ่งกัน การเข้าใจกัน และมีการติดต่อส่ือสารกันสม่ าเสมอ ช่วยให้ในเครือข่ ายธุรกิจเกิดประโยขน์

ร่วมกัน จากการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกิจโต๊ะจีนและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในเครือข่าย

ธุรกิจโต๊ะจีนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป 

ค าส าคัญ: รูปแบบและลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจ  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 

 

บทน า 

 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตราบลุ่มในพื้นท่ีภาคกลางและเป็นแหล่งผลิตผลิตผลทางการเกษตร

ท่ีส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและมีจ านวนมาก อีกท้ังยังมีพื้นท่ีติดกับจังหวัด 

ราชบุรี กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีมีการเกษตรอยู่บริเวณโดยรอบ ท้ังนี้ในอดีตมีชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม 

ใกล้เคียงได้อาศัยข้อได้เปรียบนี้ผนวกกับความสามารถในการประกอบอาหารเล้ียงดูแขกในการจัดงานเล้ียง จึงได้
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เกิดการเริ่มการให้บริการอาหารโต๊ะจีนในรูปแบบนอกสถานท่ีทางภายในจังหวัดนครปฐมเองงานขนาดเล็ก

ประมาณ 5 โต๊ะจนถึงงานขนาดใหญ่มากกว่า 40 โต๊ะจนได้เป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางด้วยรสชาติอาหารท่ีอร่อย

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในการให้บริการ ท าให้ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย จนท าให้ใน

ปัจจุบันมีจ านวนผู้ประกอบการโต๊ะจีนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนหลายร้อยราย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด

ได้อย่างมากจนน าไปสู่การแข่งขันของผู้ประกอบการ (สุมาลี เทพสุวรรณ & คณะ, 2554) 

            ในการด าเนินธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนเป็นการด าเนินธุรกิจท่ีต้องอาศัยทรัพยากรจ านวนมาก จึงท าให้มี

ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ท้ังสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สภาพภายแวดล้อมภายในของธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัย

ด้านตัวสินค้า ปัจจัยด้านราคาของสินค้า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  และ

สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้จัดหาวัตถุดิบ ปัจจัยด้านคู่แข่งขันรายใหม่ ปัจจัยด้านสินค้า

ทดแทน ปัจจัยด้านลูกค้า ปัจจัยด้านความรุนแรงในธุรกิจเดิม เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ี

อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่การพัฒนาธุรกิจ (ธนภัทร กันทาวงศ์, 2559)ในทางสังคมวิทยาเครือข่าย

เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งท่ีแตกต่างไปจากกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มจะมีขอบเขตท่ีชัดเจน มีความเป็น

รูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีไม่มี

ขอบเขตการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ นอกจากนี้

แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆกัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของ

เครือข่ายจึงมีความซับซ้อนในตัวของเครือข่ายอยู่ (Boissevain & Mitchell, 1973) 

            ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัด

นครปฐม เพื่อพัฒนารูปแบบของกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนเป็นท่ีรู้ จักมากขึ้นกว่าเดิม และได้รับรู้ถึง

สภาพแวดล้อมของธุรกิจกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน นอกจากนี้ได้เข้าใจถึงการสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่ม

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นการจัดการในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้มี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาดในระดับประเทศต่อไป และจะน าหลักการวิธีการจัดการการด าเนินงาน การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ เข้ามาเป็นหลักในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์

            1. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 

            2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 
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            3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

 สภาพแวดล้อมภายในของธรุกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจเป็นการวิเคราะห์และ

พิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถต่างๆภายในองค์กร เพื่อท่ีจะหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งในการ

หาข้อมูลท่ีจะมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน อาศัยหลักการทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง

องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ ในธุรกิจต้องสร้างส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ & คณะ, 2541)  ส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ซึ่งส่วนประกอบท้ัง 4 ตัวนี้มีความส าคัญเท่าเทียมกันทุกตัว แต่ขึ้นอยู่กับธุรกิจจะวางกล

ยุทธ์ให้ตัวไหนเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

               3.สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ  สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจคือแรงผลักท่ีอยู่ภายนอก

องค์กรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ นั้นคือ โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก และ อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมภายนอกในตัวเดียวกันสามารถเป็นได้ท้ังอุปสรรคและโอกาสของธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งท่ีแตกต่างกันได้

โดยสภาพแวดล้อมภายนอก (จงพิศ สิริรัตน์ & คณะ, 2547) จึงต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน มาเป็น

เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ 

          แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ์ในเครือข่ายธุรกิจ  

            เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีอย่างหนึ่งท่ีเป็น  การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

หรือกลุ่มคนเข้าด้วยกัน อาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ ในการออกแบบโครงสร้างเพื่อท าหน้าท่ี

เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อความต่อเนื่อง แต่ข้อจ ากัดของเครือข่ายคือไม่มีใครสามารถ

บังคับหรือให้ใครท าอะไรได้เพียงแต่มีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางระหว่างบุคคลกับบุคคลเข้าด้วยกัน (Boissevain & 

Mitchell, 1973)นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายยังถือว่าการท าให้บุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีอยู่กันระจัดกระจายได้

ติดต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การท่ีสมาชิกในเครือแลกเปล่ียนข้อมูล

กันนั้นต้องเกิดจากความสมัครใจในการให้ข้อมูลหรือแลกเปล่ียนข้อมูลกัน และสมาชิกในเครือข่ายก็ยังมีอิสระต่อ
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กันในการด าเนินงานของแต่ละบุคคล (Paul, 1997)  เครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) คือ กระบวนการ

ในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจอื่น (Lin & Zhang, 2005) 

เครือข่ายทางธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการท าธุรกิจเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญในการสร้างโอกาสในการด าเนิน

ธุรกิจ ความสัมพันธ์และความน่าเช่ือถือก็เป็นบทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งนั้นหมายถึงการมีเครือข่ายท้ัง

องค์กรและธุรกิจ โดยท่ัวไปแล้วแนวคิดของเครือข่ายหรือระบบเครือข่ายในปัจจุบันได้เป็นส่วนส าคัญในการ

ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ แต่ในเครือข่ายทางธุรกิจเป็นกิจกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะแต่ละ

ผู้ประกอบการ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลา และสถานท่ี 

            จากการศึกษาความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ท าให้ทราบถึง

ความหมายของเครือข่ายทางธุรกิจ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อ

ความส าเร็จในระบบเครือข่ายธุรกิจ ท้ัง ความเข้าใจ ความเป็นประชาธิปไตย ความจริงใจ การจัดการ และการ

ส่ือสาร รวมถึง ประโยขน์ของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ผู้วิจัยได้เห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์และการท าธุรกิจ

ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจในเครือข่ายสามารถท างานท่ีแต่ละคนท าตามล าพังไม่ได้ โดยท่ีธุรกิจเครือข่าย

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะด าเนินการร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน จะมี

ความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่า ท่ีธุรกิจแต่ละท่ีจะท าตาม

ล าพัง ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 

 

วิธีการศึกษา 

            ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการศึกษาแบบวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth interview) โดยศึกษา

รูปแบบการด าเนินธุรกิจโต๊ะจีน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโต๊ะจีน รวมถึงความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจโต๊ะจีน 

ในจังหวัด นครปฐม ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 

            การเลือกพื้นท่ี ผู้วิจัยเลือกศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม

เป็นอย่างมากจึงท าให้มีการเกื้อกูลกันในธุรกิจอื่นๆจนเป็นเครือข่ายธุรกิจโต๊ะจีนเกิดขึ้น 

            ผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานชมรมผู้ประกอบการับจัดเล้ียง

โต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ราย ผู้ประกอบการธรุกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จ านวน 4 ราย ผู้ประกอบการ

จ าหน่ายวัตถุดิบเครื่องโต๊ะจีน จ านวน 4 ราย ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้ จ านวน 4 ราย  ผู้ประกอบการด้าน

จัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า จ านวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์ในการท าธุรกิจต้ังแต่ 5 ปีข้ึน  
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            เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการวิจัย ส าหรับ

ประธานชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ผู้ประกอบการจ าหน่าย

วัตถุดิบเครื่องโต๊ะจีน ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้ประกอบการด้านจัดหาพนักงานเสริฟน้ า  

            การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้ ให้กับผู้ให้

ข้อมูลได้รับทราบ ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้จะไม่มีการอ้างอิงถึงช่ือผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัวลงไปในงานวิจัยในครั้งนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

          ตอนที่ 1 รูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 

          1.1 รูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน 

            ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม มีรูปแบบในการด าเนินธุรกิจลักษณะเป็นเจ้าของ

คนเดียว เป็นเพศชาย มีอายุต้ังแต่ 40 – 65 ปี ระดับราคาในการให้บริการอยู่ระหว่าง 1,500 บาท ถึง 5,000 บาท 

โดยให้บริการท่ัวราชอาณาจักร  

           1.2ลักษณะการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน 1)ผู้ประกอบการโต๊ะจีนนั้นมีการเริ่มต้นลงทุน

ด้วยเงินทุนส่วนตัว โดยการลงทุนในสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย โดยท่ีสินทรัพย์ท่ีทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนไว้ส าหรับใน

การให้บริการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในด้านวัตถุดิบและค่าจ้างพนักงาน 2)ผู้ประกอบการจะเลือก

ซื้อวัตถุดิบเอง นั้นจะมีการเลือกซื้อในพื้นท่ีของจังหวัดนครปฐม ในช่วงแรกผู้ประกอบการจะลงไปเพื่อส ารวจตลาด 

ต่อมาได้พัฒนามาใช้เทคโนโลยีเพื่อควารวดเร็ว ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะมีคู่ค้าเจ้าประจ าอยู่โดยในการส่ังวัตถุดิบ

เพื่อเตรียมงานนั้นจะต้องมีการส่ังล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันเพื่อให้ทางร้านค้าได้มีการเตรียมวัตถุดิบในทันและ

เพียงพอต่อจ านวนท่ีทางโต๊ะจีนต้องการ  

          ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 

          สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านคู่แข่งขันรายใหม่การรับจัดเล้ียงในรูปแบบต่างๆในปัจจุบันมีจ านวนมาก

ขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยความต้องการความสะดวก ท าให้เกิดรูปแบบของการจัดเล้ียงแบบครบ

วงจรมากขึ้น ด้านผู้จัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบส าหรับการท าโต๊ะจีนมีผู้จัดจ าหน่ายให้กับทางผู้ประกอบการโต๊ะจีน

โดยตรง โดยติดต่อไปยังผู้จัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นคู่ค้าประจ าและส่ังซื้อในจ านวนมาก ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการโต๊ะจีน



261 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

นั้นมีอ านาจต่อรองท่ีสูงกว่าผู้จัดหาวัตถุดิบ ด้านลูกค้า กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนเกิดจากการบอกต่อ

กันมาเป็นแบบปากต่อปาก รวมถึงกลุ่มท่ีกลับมาใช้ซ้ า ซึ่งเกิดจากความประทับใจในการให้บริการและเรื่องของ

รสชาติอาหาร ด้านสินค้าทดแทน สินค้าทดแทนท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนนั้นมีค่อนข้างมาก ถือได้

ว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ด้วยในกลุ่มการจัดงานต่างๆ ได้หันมาท าธุรกิจในรูปแบบส าเร็จรูป ท้ังโรงแรมท่ี

มีแพคเกจแบบครบวงจร ด้านคู่แข่งขันรายเดิมในธุรกิจ จ านวนคู่แข่งขันของโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมมีจ านวน

มากส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนในเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท าให้เป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการใน

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน  

          สภาพแวดล้อมภายใน ด้านสินค้าคือการให้บริการด้านอาหารเป็นจุดแข็งท่ีส าคัญของผู้ประกอบการโต๊ะ

จีนท่ีอาหารบนโต๊ะมีรสชาติท่ีดีเพื่อดึงดูดลูกค้า ด้านราคา ในด้านราคาธุรกิจโต๊ะจีนมีความหลากหลายในด้านราคา

เพื่อให้ลูกค้าเลือกสรรค์ได้ตามงบประมาณ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการใช้ช่องทางการผ่านทางออนไลน์ ซึ่ง

เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน

ไม่มีการก าหนดอย่างเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันของท้ังสองฝ่าย 

ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน         

           การด าเนินความสัมพันธ์กิจกรรมส่วนการจัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนได้รับงานมาจากลูกค้า

แล้ว ต่อจากนั้นต้องค านวณวัตถุดิบท่ีต้องใช้ในการประกอบอาหารท้ังของสดและของแห้งจะขึ้นอยู่กับใบ

รายละเอียดงาน ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องติดต่อกับทางผู้ประกอบการวัตถุดิบเพื่อให้ทางผู้ประกอบการ

วัตถุดิบได้จัดเตรียมวัตถุดิบตามท่ีทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องการ การด าเนินการในของร้านท่ีเป็นผู้จ าหน่าย

วัตถุดิบเครื่องโต๊ะ เมื่อทางร้านได้รับใบส่ังสินค้ามาแล้วก็จะมีการเช็คสินค้าว่ามีจ านวนของสินค้าถึงหรือไม่ หาก

สินค้านั้นขาดของอยู่ก็จะมีการน าของมาเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีทางผู้ประกอบการส่ังนอกจากนี้พบว่าในการ

ประกอบธุรกิจโต๊ะจีนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทางผู้ประกอบการจ าหน่ายเครื่องโต๊ะ เนื่องจากวัตถุดิบใน

การประกอบโต๊ะจีนเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดจ าหน่ายท่ีไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ และต้องมีความ

รับผิดชอบต่อสินค้าของตัวเอง  

           การด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจกรรมส่วนการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเล้ียง

โต๊ะจีน ได้รับงานจากลูกค้ามาแล้ว โดยทราบจ านวนท่ีแน่ชัดแล้ว ว่าโต๊ะงานเท่าไหร่ โต๊ะส ารองเท่าไหร่  ในขั้นตอน

ต่อจากนั้นก็จะติดต่อกับผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้ 
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โดยส่วนใหญ่แล้วทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะทราบถึงจ านวนของโต๊ะและเก้าอี้ท่ีต้องการ เมื่อทราบแล้วจะมีการ

ส่ังจองการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้กับทางผู้ประกอบการโต๊ะจีน โดยโต๊ะเก้าอี้ในการจัดเล้ียงมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน อาจจะมี

แตกต่างกันในส่วนเล็กน้อย ในการเตรียมงานของผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้จะเริ่มต้น โดยท่ีผู้ประกอบการให้

เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ จะเป็นท้ังผู้จัดวางและจัดเก็บโต๊ะหลังจากงานเสร็จส้ิน โดยผู้ประกอบการท้ังสองฝ่ายจะมีการ

ติดต่อส่ือสารกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

           การด าเนินความสัมพันธ์กิจกรรมส่วนการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า การจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ านั้นทาง

ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะติดต่อมาทางผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า ด้วยจ านวนของพนักงานของ

ผู้ประกอบการโต๊ะจีนอาจจะไม่เพียง โดยในการติดต่อนั้นทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะบอกจ านวนโต๊ะ นอกจากนี้

ผู้ประกอบการเสิร์ฟน้ าจะมีหน้าท่ีโดยการค านวณปริมาณของเครื่องด่ืมว่าจ านวนโต๊ะนี้ใช้เครื่องด่ืมต่อโต๊ะเท่าไหร่

และควรส ารองไว้ด้วย โดยปัจจุบันธุรกิจจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ าก าลังเป็นท่ีนิยมในการจัดเล้ียงท าให้ผู้ประกอบการ

โต๊ะจีนต้องมีการคอยติดต่อกับผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า ท าให้ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องมีการ

สร้างความสัมพันธ์กับทางผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟเพื่อการสร้างเครือข่ายในการท าธุรกิจร่วมกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.รูปแบบการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน พบว่า ผู้ประกอบการได้ด าเนินธุรกิจในรูปแบบ

เจ้าของเพียงรายเดียว โดยเป็นผู้ประกอบการท่ีบริหารและดูแลส่ิงต่างๆภายในธุรกิจเพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ 

(จิราณัทย์ กิ่งสวัสด์ิ, 2556) พบว่า การท่ีผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของเพียงรายเดียวนั้น ท าให้มีอ านาจเด็ดขาดใน

การตัดสินใจท้ังหมดในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งง่ายต่อการบริหารและด าเนินงาน ลักษณะการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรับ

จัดเล้ียงโต๊ะจีน การเงิน/การลงทุน พบว่าในด้านการลงทุน ผู้ประกอบการใช้เงินลงทุนเริ่มแรกมาจากเงินทุนของ

ตนเอง และได้มาจากการกู้ยืม ซึ่งสอดคล้องกับ (นภาลัย ธนะวัฒน์, 2558) พบว่า เงินท่ีใช้ในการลงทุนเป็นเงินท่ีมา

จากรายได้ทางอื่นและเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2)การจัดซื้อวัตถุดิบ  ผู้ประกอบการมีการลงไปเลือกซื้อ

วัตถุดิบด้วยตัวเอง ต้องมีการวางแผนในการจัดการวัตถุดิบเพื่อให้มีความสดใหม่ ไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน

การด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ(จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์, 2557)พบว่า ผู้ประกอบการจะมีการค านวณถึงประมาณ

ของวัตถุดิบท่ีต้องเตรียมเพื่อน าไปใช้  

            2.สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนได้แก่ สินค้าทดแทน คู่แข่งขัน

รายเดิมในธุรกิจ ลูกค้า ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอยู่มากด้วยธุรกิจท่ีมีการลงทุนและการด าเนินงานท่ีให้ผลก าไรดี 
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จุดแข็งของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ได้แก่ ด้านสินค้าอาหารบนโต๊ะจีน ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจโต๊ะจีนท่ี 

และในด้านการส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับ (จุไรพร สุธรรมโกศล, 2558) พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ร้านอาหารว่ารสชาติของอาหารและความสดใหม่ของวัตถุดิบเ 

และผู้ประกอบการโต๊ะจีนนั้นต้องมีการจัดประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและจะต้องจัดโปรโมช่ันส าหรับผู้รับบริการ

ด้วย จึงควรจัดการอุปสรรคนี้ ด้วยการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการเปล่ียนรูปแบบการจัดโต๊ะจีนท่ีต้อง

จัดเป็นโต๊ะมาเป็นการใส่กล่องเพื่อให้บริโภคง่ายและสะดวกสบายในด าเนินงาน นอกจากนี้ การส่งเสริมการขาย

ต้องมีการจัดโปรโมช่ันให้ชัดเจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายท่ีเหนือกว่าคู่แข่งเพื่อเป็นการช่วยให้การขายสามารถ

ท างานแข่งขันได้อย่างดีมากขึ้น 

            3.การด าเนินความสัมพันธ์ทางเครือข่ายธุรกิจ การด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ

นั้น ธุรกิจโต๊ะจีนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทางผู้ประกอบการจ าหน่ายเครื่องโต๊ะ เนื่องจากวัตถุดิบในการ

ประกอบโต๊ะจีนเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก ผู้จัดจ าหน่ายท่ีไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ และต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อสินค้าของตัวเองการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจกรรมส่วนการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน

จะติดต่อกับผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้ โดยท่ีผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ จะเป็นท้ังผู้จัดวางและจัดเก็บโต๊ะ

หลังจากงานเสร็จส้ิน การด าเนินความสัมพันธ์กิจกรรมส่วนการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ าทางผู้ประกอบการโต๊ะจีน

คอยติดต่อกับผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า ท าให้ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องมีการสร้างความสัมพันธ์

กับทางผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางธุรกิจนั้น สอดคล้องกับ (ธนา ประมุขกูล, 

2550)ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายธุรกิจคือการอยู่ภายใต้  ความเข้าใจ  ความจริงใจ  

เพื่อธุรกิจสามารถด าเนินการร่วมกันและมีประโยชน์ร่วมกัน จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า การท าธุรกิจเพียงล าพัง          

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษาวิจัย 

1.1 ด้านรูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัด

เล้ียงโต๊ะจีน เป็นผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจเป็นแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ในการเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวนั้นเป็น

การจัดการท่ีช่วยท าให้การบริหารการจัดการเป็นไปได้ง่าย หากธุรกิจมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้น การบริหารเพียง

คนเดียวอาจจะท าให้มีการมองข้ามปัญหาทางธุรกิจได้ ดังนั้น หากมีการขยายตัวของขนาดธุรกิจควรมีการขยาย

การบริหารโดยเป็นการร่วมลงทุน และเป็นการเพิ่มขนาด ของเงินทุนในการขยายธุรกิจ                     
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1.2 ผู้ประกอบการ สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับ

จัดเล้ียงโต๊ะจีน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนิน

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน มาเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ ท้ังในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และน ามาพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ 

1.2.1 ด้านสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนจะต้องควบคุมและพัฒนาในด้านอาหารให้มีรสชาติท่ีเป็น

มาตรฐานและสะอาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในกับลูกค้า หากอาหารมีรสชาติท่ีดีจะเป็นการสร้างการจดจ าท่ีดีต่อ

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของอาหารอย่างสม่ าเสมอ 

1.2.2 ด้านลูกค้า ลูกค้าของทางธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ท่ีเลือกใช้บริการของธุรกิจ ต่างมีความคาดหวัง

การให้บริการของทางโต๊ะจีนท่ีมีความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเป็นส่ิง

ท่ีทางธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนต้องมุ่งมั่นให้การบริการออกมาดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกค้าในปัจจุบันนี้มีการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line, 

Website การมีช่องทางออนไลน์สามารถเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าได้มาก รวมทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและสร้าง

ความน่าเช่ือถือของทางธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ดังนั้นในการจัดการเว็บไซต์ควรให้สร้างความสะดวกและเข้าใจง่าย 

มีการจัดประเภท หรือการเลือกเมนูอาหาร รวมท้ังการสร้างภาพจ าลองของเมนูบนโต๊ะอาหารเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายให้กับทางลูกค้า 

1.2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายเป็นการสร้างความสนใจท่ีดี รวมท้ังผู้บริโภค

สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีนได้มากขึ้น รวมถึงการแถมโต๊ะ และ การลดราคา 

ดังนั้นจึงควรให้มีการส่งเสริมการขายให้มากขึ้นตามระดับความเหมาะสม ของแต่ละบุคคลของลูกค้า 

1.3 ผู้ประกอบการ สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่ม

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีมี

ความสนใจ เพื่อน าไปด าเนินธุรกิจและพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย  

1.3.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจัดหาเครื่องโต๊ะ ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน

จะต้องมีการรักษาความสัมพันธ์กับทางผู้ประกอบการจัดหาเครื่องโต๊ะ โดยต้องมีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึง
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การติดต่อส่ือสารกันตลอดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในการท าธุรกิจ

ร่วมกัน 

1.3.2 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ โดยการท าธุรกิจโต๊ะจีนนี้จะต้องมีการ

ติดต่อกับกับธุรกิจให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับทาง

ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อเป็นการเกื้อกูลกันทางธุรกิจโดยต้องคอยมีการสานความสัมพันธ์กันอยู่ต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นการช่วยกันในการประกอบธุรกิจ โดยต้องมี การรักษาความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมีความก้าวหน้า

ทางธุรกิจ 

1.3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ า ในการท าธุรกิจร่วมกันของท้ังสองธุรกิจจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน โดยการเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน และไว้วางใจการท าธุรกิจร่วมกันซึ่ งเป็นการจัดการทางธุรกิจท่ีดีในการสาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

             1.การท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการท าวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่ม

ธุรกิจรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม โดยท่ีมีกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 

ผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟ ผู้วิจัยได้มีความ 

เห็นว่าควรมีการศึกษาในรูปแบบเดียวกันในเขตพื้นท่ีอื่นๆด้วย เพื่อจะน าข้อมูลมาประกอบการด าเนินธุรกิจได้อย่าง

รอบด้าน 

              2.การท าวิจัยในครั้งนี้เป็นศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมเพียงจังหวัด

เดียว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรท่ีจะศึกษาในพื้นท่ีอื่นๆในลักษณะเดียวกัน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ี 

               3.การท าวิจัยในครังนี้เป็นการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ของเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งขอบเขตของกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลจึงมีผู้ประกอบการรับจัดเล้ียงโต๊ะจีน ผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ -เก้าอี้  

ผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลควรมีการศึกษาในด้านมุมมองของ

ผู้ใช้บริการโต๊ะจีน เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถน าไปวิเคราะห์และด าเนินธุรกิจต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

Factors Influencing the Employee’s Work Performance of Bangkok Bank 

in Nakhon Pathom Province 

พิสิฐ นัดสูงวงศ์¹ และ กฤษฎา พรประภา² 

¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

²อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 2) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ประชากร ได้แก่ 
พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม จ านวน 300 คน ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 169 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว สถิติ t-test และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานสาขา มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท มีระยะเวลาใน
การท างานอยู่ในช่วง 1-5 ปี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์
และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน แรงจูงใจด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจด้านการ
ประเมินผลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ความพึงพอใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
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ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าของอาชีพในงานท่ีท า ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความพึง
พอใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ความพึงพอใจด้านลักษณะงานท่ีมีความท้าทาย ความพึงพอใจด้านความมี
อิสระในการท างาน ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานความพึงพอใจด้านความส าคัญของงานท่ี
รับผิดชอบ ความพึงพอใจด้านการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ  ความพึงพอใจ  ประสิทธิภาพการท างาน 

 

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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บทน า 

โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการแข่งขันด้านธุรกิจท่ีสูงขึ้น ท าให้ธุรกิจธนาคารได้รับ
ผลกระทบในเรื่องของการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในปี 2561 มี
ก าไรสุทธิรวมจ านวน 2.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.62% จากปีก่อน (MONEY2KNOW ,2019) เห็นได้ว่าผล
ประกอบการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 มาก โดยท่ีผลประกอบการในด้านต่าง ๆ ต้องแลกมาด้วยการบริหารจัดการ
ต้นทุนเชิงรุก ท้ังการลดรายจ่ายดอกเบี้ย และรายจ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถลดทอนผลกระทบ
จากอัตราการเติบโตของรายได้ท่ีชะลอลง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการต้ังส ารองค่าเผ่ือหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ของธนาคารพาณิชย์ท่ียังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง  

 ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีชาวต่างชาติ
เข้ามาร่วมด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก การแข่งขันระหว่างสถาบันทางการเงินจึงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุก
ธนาคารต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้ สูงขึ้น โดยมีการ
วางแผนธุรกิจและปรับเปล่ียนนโยบายในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

 ธนาคารจะมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จได้นั้น ปัจจัยหนึ่งท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญ คือ 
พนักงานภายในองค์กร เพราะ พนักงานมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า องค์กรต้องคิดหา
วิธีท่ีท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากแรงจูงใจดังกล่าวเปรียบเสมือนแรงผลักดันท่ีท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแสดงศักยภาพในการท างานออกมาได้อย่างเต็มท่ี การมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดีท าให้คนมีความพึงพอใจในงาน ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ และก าลังใจท่ีดี เกิดความผูกพันต่อองค์กร (กรรณิกา 
เทพนวล, 2552) 

         ดังนั้น แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคาร จึงมีบทบาทส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารได้วางไว้ การท่ีพนักงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  และมีส่วนช่วยสนับสนุน และส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา และความก้าวหน้าต่อองค์กร ต้องมาจากการท างานอย่างทุ่มเทแรงกาย และแรงใจในการท างาน
อย่างมาก (จุฑารัตน์ ศรีใย, 2554) 

จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะพนักงานธนาคารกรุงเทพได้เห็นถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิต และ
แรงจูงใจในการท างาน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มีความส าคัญ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
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โดยตรง  ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  
ข้อมูลและผลการศึกษาท่ีได้จากการท าการวิจัยในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับตัวพนักงานของธนาคาร และสามารถน า
ข้อมูลผลการวิจัยท่ีได้จากการท าการวิจัยไปปรับใช้ในด้านการวางแผนคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ท าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

2. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ 

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

ขอบเขตการวิจัย 

        1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

         2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ ธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐมมีจ านวนท้ังหมด 23 สาขา  
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3. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม จ านวน 300 คน ส ารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Krejcie & Morgan ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±5% ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 169 คน 

         4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาต้ังแต่
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 13 เดือน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 แรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ (Domjan,1996) การจะเกิดแรงจูงใจได้ต้องอาศัยแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอก 
หรือแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในตนเองท่ีมากระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม 

 ประเภทของแรงจูงใจในการท างาน วิเชียร วิทยอุดม (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจาก
แรงจูงใจ แบ่งแรงจูงใจของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Motive Intrinsic) และแรงจูงใจภาย- 
นอก (Motive Extrinsic)  

 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การมีความสุขท่ีท างานร่วมกับคนอื่นท่ีเข้ากันได้ มีทัศนคติท่ีดีต่องาน (Applewhite, 1965) 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยท่ัวไปนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจของผู้ - 
ปฏิบัติงาน และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

         ประภาภรณ์ สุรปภา (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย คือ 

         1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามท่ีบุคคลคาดหวังไว้ 

         2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความต้องการ 

        3. ความพึงพอใจ หมายถึง งานท่ีได้ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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 ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระท าของบุคคลของตนเอง หรือของ
ผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร (สิริวดี ชูเชิด, 2556) 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการสนับสนุนให้มีวิธีการ
บริหารท่ีจะได้รับผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุบุคลากรลงใน
ขณะท่ีพยายามเพิ่มความเร็วและความราบเรียบไม่แตกต่างกับกรณีของ กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2547) ได้สรุป
องค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ 

         1. คุณภาพงาน (Quality) ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์และมีความพึง
พอใจ 

         2. ปริมาณงาน (Quantity) งานต้องเป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ 

         3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานต้องอยู่ในลักษณะท่ีมีความเหมาะสมกับงาน  

         4. ค่าใช้จ่าย (Costs) การด าเนินการต้องเหมาะสมกับงาน ต้องลงทุนน้อย และได้ก าไรมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง และประเมินความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา และทดลองใช้ (Try out) จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีจ านวน 300 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณวิธีของเครจซี่และมอร์
แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 169 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถท่ีจะตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น แนวค าถามจะเกี่ยวข้องกับ
เหตุผล และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม 
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วาสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ และ
บทความต่าง ๆ เพื่อทบทวนศึกษาวิจัยในประเด็น  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ แสดงผลเป็นค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หัวข้อ ได้แก่  

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีจ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.1 แบ่งเป็นเพศชาย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และเพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดย
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสาขา มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.7 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อ
เดือนอยู่ท่ี 15,001-30,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 โดยมีระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมี
ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.70) 
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และ
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ด้านการส่งเสริม และการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการประเมินผล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 3.72 และ 3.61 ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(3.73) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านลักษณะงานท่ีมีความท้าทาย 
และด้านความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 3.79 และ 3.53 ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(3.74) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพงาน รองลงมา คือ 
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านปริมาณงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 3.77 และ 
3.75 ตามล าดับ 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ี
แตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ใน
การ

วิเคราะห์ 

Sig. ยอมรับ 

H0 

ปฏิเสธ 

H0 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดับรายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

  
 

  

1.1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีแตกต่างกัน 

t-test .001  
 

√ 
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1.2 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีแตกต่างกัน 

F-test .000  √ 

1.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

F-test .011  √ 

1.4 ร ะ ดับการ ศึกษา ท่ี แตก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

F-test .008  √ 

1.5 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

F-test .003  √ 

1.6 ระดับรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

F-test .000  √ 

1.7 ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

F-test .000  √ 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง

งาน ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ใน
การ

วิเคราะห์ 

Sig. ยอมรับ 

H0 

ปฏิเสธ 

H0 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

    

2.1 แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 
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2.2 แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของ
ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

2.3 แรงจูงใจด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

2.4 แรงจูงใจด้านการประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และด้านการ
ประเมินผลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ใน
การ

วิเคราะห์ 

Sig. ยอมรับ 

H0 

ปฏิเสธ 

H0 

3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

    

3.1 ความพึงพอใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 
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3.2 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.141 √  

3.3 ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าของอาชีพใน
งานท่ีท ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.005  √ 

3.4 ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.002  √ 

3.5 ความพึงพอใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

3.6 ความพึงพอใจด้านลักษณะงานท่ีมีความท้าทาย
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

3.7 ความพึงพอใจด้านความมีอิสระในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

3.8 ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.000  √ 

3.9 ความพึงพอใจด้านความส าคัญของงานท่ี
รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.001  √ 

3.10 ความพึงพอใจด้านการได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

Pearson 
Correlation 

.001  √ 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
ความก้าวหน้าของอาชีพในงานท่ีท า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงานท่ีมีความท้าทาย ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านความส าคัญ
ของงานท่ีรับผิดชอบ ด้านการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และปัจจัยด้านความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

อภิปรายผล 

         ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานในด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของงานมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่สีลม ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพท่ี
แตกต่างกัน 

 แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 
แรงจูงใจด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจด้านการประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในด้านปริมาณงาน ด้านความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของงาน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยมีความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของประภา สังขพันธ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีงานและการได้รับสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน แรงจูงใจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแรงจูงใจด้านการประเมินผล มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าของอาชีพในงานท่ีท า ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีมีความท้าทาย ด้านความมี
อิสระในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบ ด้านการได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ท่ีต้ังไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s 
Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
โดยเป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ในด้านปัจจัยค้ าจุน หากองค์กรมีค่าตอบแทน
เงินเดือนและสวัสดิการท่ีจูงใจกับพนักงาน สามารถการันตีความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานได้ ให้อิสระทาง
ความคิดกับพนักงานในการท างานร่วมกัน และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ตลอดเวลา ย่อมส่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานตามมา ในด้านปัจจัยจูงใจ หากพนักงาน
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับการมีส่วนร่วมในการท างานท่ีมี
ความส าคัญ ท้าทาย และน่าสนใจ จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน ท าให้มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s 
Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ด้านปัจจัยค้ าจุน โดยสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน หากสถานท่ี
ท างานมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการท างานจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  

ข้อเสนอแนะ 

        ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 

        1. ผู้บริหารองค์กรควรแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนการท างานของพนักงาน เนื่องจากผลการ 
วิจัย พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐมส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

        2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องของการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
ท างานร่วมกันภายในองค์กร และค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน
ให้กับพนักงาน 

        3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนภายในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการท างานสูง เนื่องจากพนักงานดังกล่าวมีส่วนส าคัญท าให้องค์กรเจริญเติบโต สามารถแข่งขัน 
และสร้างผลก าไรให้กับองค์กรได้ในระยะยาว  

        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 



280 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

        1. ผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลของกลุ่มพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ครอบคลุม เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา และก าลังคน การวิจัยครั้ง
ต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรท าการส ารวจให้ครอบคลุมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากพนักงานธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในประเทศ 

        2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ การวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาวิจัยตัวแปรด้านอื่น ๆ ได้อีก ท้ังนี้เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในการ
วิเคราะห์ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซ้ือของฝาก 
ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

The Decision Factors of Thai Tourists ‘s Buying on Sourvenirs 
at Na-Kha Clothes ‘s Market of Udonthani 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อ
ของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ท่ีตลาดผ้านาข่า โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีฟิชเชอร์=0.95 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test และ One Way ANOVA 

  ผลการศึกษาท่ัวไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
66.0  ส่วนใหญ่มีอายุ 41ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.0  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีรายได้
เฉล่ียต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 23.6   
สรุปผลการส ารวจปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานท่ีให้บริการเป็นล าดับแรก  รองลงมา
คือด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

ค าส าคัญ: การตัดสินใจ นักท่องเท่ียว ของท่ีระลึก 

 

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  

 

บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นฟันเฟืองหลักท่ีส าคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย โดยสภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ต้ังเป้าเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวขึ้นเป็น 37 ล้านคนในปี 2561 และต้ังเป้า
เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวขึ้นเป็น 3 ล้านล้านบาท(บริษัทมาร์เก็ตเธียร์,2561) จากนโยบายการกระตุ้นคนไทย
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะการกระตุ้นแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองผ่านมาตรการหักลดหย่อนภาษี รวมถึง
การประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ ในประเทศท่ีเข้มข้นท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นปัจจัยท่ี
สนับสนุนให้ต้ังแต่ต้นปี 2561 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2561)  พร้อมกันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายแผ่นดินประจ าปี 2561 ด าเนินการควบคู่กันเพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัต
วิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคล่ือนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ีมีเป้าหมายส าคัญ
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับ
การท่องเท่ียวเมืองหลัก เมืองรอง และระดับชุมชนมีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนโดย
ใช้ทุนชุมชนท่ีเป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน(สยามรัฐ
ออนไลน์,2561) 

นายพงษ์ภาณ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือน (มค. – พค.) 
ปี 2561 พบว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรอง ขยับแตะท่ี 1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.14% โดยจังหวัดท่ีมี
คนเดินทางไปเท่ียวสูงท่ีสุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.12 แสนคน รองลงมาคือ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัด
อุบลราชธานี ตามล าดับ(โพสต์ทูเดย์,2561)     
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จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ มี
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวภายใต้คอนเซปต์ 3 ธรรม ธรรมะ อารยธรรม ธรรมชาติ ซึ่งเอาใจ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  มีให้เลือกท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวแนว
ธรรมชาติ ทะเลบัวแดง สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นไทย (ทรูไอดี,2558)    

จากการส ารวจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  จังหวัดอุดรธานีพบว่า ในปี 2561 จ านวน
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยจ านวน 3,566,060 คน  และนักท่องเท่ียวต่างชาติ จ านวน 160,226 คน (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา,2561 ) ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าของท่ีระลึกให้กับนักท่องเท่ียวถือเป็นรายได้หลัก
อย่างหนึ่งของธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศ โดยจากการส ารวจค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจั งหวัด
อุดรธานีในปี พ.ศ.2561 พบว่ารายได้จากนักท่องเท่ียวคนไทย 92,771.720 ล้านบาทซึ่งมีค่าใช้จ่ายซื้อของท่ีระลึก 
คิดเป็นร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของการท่องเท่ียวโดยชุมชนคือ อาชีพเสริมท่ีเกิดจากการจัดสรรทรัพยากร ในพื้นท่ีให้เกิดมูลค่าและ
ประโยชน์สูงสุด น ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมท้ังน าบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความเข้มแข็งกลับคืนสู่ชุมชน
(องค์การบริการการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน,2562) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากท่ี
ชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตลาดผ้านาข่า จังหวัด
อุดรธานี ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้า 
นาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

2. เพื่อศึกษาความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

วิธีการศึกษา 

            จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก 
ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี  ปี 
2561 จ านวน  3,566,060 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2561) 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเลือกซื้อของฝาก  ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางก าหนดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่  ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน0.05(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) ท าการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling)   จ านวน 400 คน  

สรุปผลการวิจัย  

ผลจากการวิจัยปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านา
ข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ 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 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 23.5 ดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

เพศ หญิง 66.0 

อายุ 41 ปีข้ึนไป 22.0 

สถานภาพ สมรส 55.0 

การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี 46.8 

รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 44.0 

อาชีพ พนักงานบริษัท/รับจ้าง 23.5 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการเลือกซื้อของ
ฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี     

                  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก โดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.61 ระดับมาก หากพิจารณารายด้านพบว่า อันดับหนึ่งด้านการให้บริการของ
บุคลากร/พนักงานท่ีให้บริการ ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 3.66 รองลงมา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.61 และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.55 ในระดับมาก ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า จังหวัด
อุดรธานี  

ปัจจัย รายละเอียด �̅� S.D แปลผล 

ด้านการให้บริการของ

บุคลากร/พนักงานที่

ให้บริการ 

 

ค าแนะน า 3.93 0.70 มาก 

บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 3.69 0.69 มาก 

ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 3.65 0.84 มาก 

ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 3.56 0.75 มาก 

การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  3.49 0.77 ปานกลาง 

              ภาพรวมปัจจัยด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ 3.66 0.75 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 3.71 0.74 มาก 

วัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 3.66 0.89 มาก 

การดูแลความปลอดภัย 3.64 0.82 มาก 

การสื่อความหมายต่างๆ เช่นป้าย/สัญลักษณ์ 3.58 0.87 มาก 

ร้านจ าหน่ายอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีจ านวนพอเพียง/ราคา

เหมาะสม/สะอาด/คุณภาพอาหาร 

3.45 0.74 ปานกลาง 

ภาพรวมปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 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 

3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี 

มีต่อการเลือกซื้อของทีฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดัง
ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านเพศกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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ข้อมูลด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ หญิง ชาย 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรที่ให้บริการ 4.69 4.63 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.67 4.61 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 4.40 4.38 

ภาพรวม ค่า F 7.641 

ภาพรวม ค่า Sig. 0.000 

 3.2 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดัง
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านอายุกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

พิจารณาด้านอายุ ค่า F ค่า Sig 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรที่ให้บริการ 2.355 0.030 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 8.588 0.000 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 5.698 0.000 

ภาพรวม 11.030 0.000 

 3.3 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาด
ผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดัง
ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับการศึกษากับปัจจัยของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา ค่า F ค่า Sig 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรที่ให้บริการ 4.377 0.005 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 13.042 0.000 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 5.605 0.000 
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ภาพรวม 5.348 0.000 

 3.4 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังตารางท่ี 
6 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านอาชีพกับปัจจัยของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกซื้อ
ของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ ค่า F ค่า Sig. 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรที่ให้บริการ 2.355 0.030 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5.698 0.000 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 3.621 0.002 

ภาพรวม 10.456 0.000 

 3.5 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีรายได้ต่างกัน มีปัจจัยต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังตารางท่ี 
7 

ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านรายได้กับปัจจัยของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกซื้อ
ของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ ค่า F ค่า Sig. 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรที่ให้บริการ 6.680 0.000 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 9.263 0.000 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 8.431 0.000 

ภาพรวม 8.231 0.000 

 

อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการเลือกซื้อของฝาก  ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.61 เมื่อ พิจารณาตามปัจจัยราย
ด้าน พบว่า 

1.1 ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า ด้านการ
ให้บริการของบุคลากร/พนักงานท่ีให้บริการ โดยรวม มีค่าเฉล่ีย3.66  อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านสาม
อันดับแรก  พบว่า อันดับหนึ่ง ด้านค าแนะน า ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.93 อันดับสอง ด้านบริการด้วยความ
ความสะดวกรวดเร็ว ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.69 และอันดับสาม คือการดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจใบริ
การ มีค่าเฉล่ียคือ 3.65  

 1.2 ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า ด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก  โดยรวม มีค่าเฉล่ีย3.61  อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านสามอันดับแรก  พบว่า 
อันดับหนึ่ง ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.71 อันดับสอง ด้านวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้  
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.66 และอันดับสาม คือการดูแลรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียคือ 3.64 

1.3  ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  โดยรวม มีค่าเฉล่ีย3.64  อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านสามอันดับแรก  
พบว่า อันดับหนึ่ง ด้านป้ายบอกทางชัดเจน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.64 อันดับสอง การให้บริการท่ีจอดรถ  
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.52 และอันดับสาม คือการตกแต่งร้านค้ามีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียคือ 3.49 

             2.ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยต่อการเลือกซื้อฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้ 

                 2.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือก
ซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานท่ี
ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.05 

                2.2  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือก
ซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานท่ี
ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.05 
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               2.3  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ต่อการเลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/
พนักงานท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

               2.4  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
เลือกซื้อของฝากท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/
พนักงานท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

              2.5  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
การเลือกซื้อของฝาก ท่ีชุมชนตลาดผ้านาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/
พนักงานท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 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 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการเปิดรับและการรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการเอสซีบี 
แคร์ ทีม (SCB Care Team) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 200 คน เก็บรวบรวมและวิเคราะข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนต้ังแต่ 40,000 บาทขึ้นไป 2) ผู้บริโภคมีการเปิดรับส่ือการส่ือสารการตลาดของโครงการ 
SCB CARE TEAM ผ่านส่ือออนไลน์จาก Facebook SCB Thailand มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดได้แก่ เว็บไซต์ The 
Standard และ รับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออฟไลน์ท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน และ 3) 
ผู้บริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดด้านจุดมุ่งหมาย ด้านบริการ ด้านพนักงาน ด้านภาพลักษณ์ในระดับมาก 
นอกจากนี้มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ด้านภาพลักษณ์มากท่ีสุด  

ค าส าคัญ: 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 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบการเงินและ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ท่ีมีเงินทุน ไปยังผู้ท่ีขาดแคลน
เงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจต่างๆ ให้แก่ลูกค้า (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2557) ท่ีผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์มาโดยตลอด เช่น การให้มีบริการท่ีเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การให้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถส่งมอบการให้บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย 
และสะดวกยิ่งขึ้นกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสามารถแข่งขันและประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ส าหรับธนาคารท่ีถือว่าอยู่ในตลาดธนาคารพาณิชย์มายาวนานมากท่ีสุดแห่งหนึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2449 ใช้ช่ือว่า 
"บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจ ากัด" (Siam Commercial Bank, Limited) มีบทบาทส าคัญในการให้บริการ
ทางการเงินแบบครบวงจรช้ันน าของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น “The Most Admired Bank” (ธนาคารท่ี
น่าช่ืนชมท่ีสุด) บริการทางการเงินท่ีมี เช่น ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการให้สินเช่ือ และการประกันภัยจากช่องทางการ
ขายผ่านธนาคาร ก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจท่ีธนาคารให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีแนวโน้มอัตราการ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้น (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2561: ออนไลน์) 

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจ
ประกัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 มี
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เบี้ยประกันชีวิตรับรวมท้ังส้ิน 602,724.69 ล้านบาทและมีแนวโน้มในปี 2561 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประมาณร้อยละ 4-5 ด้วยมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐได้ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยสามารถน าค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท าให้เป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนท าประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น (นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

ศลิษา หาญพานิช  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าการ
น าเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารท่ีผ่านมา พบว่า ส่ิงท่ีลูกค้าต้องการนอกเหนือจากแบบ
ประกันท่ีตรงใจคือ การบริการและดูแลหลังการขาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสส าคัญของธนาคารท่ีจะเข้าไปเติมเต็ม
ความต้องการของลูกค้า ธนาคารจึงได้สร้างทีมบริการหลังการขาย โดยใช้ช่ือว่าเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team
) นับเป็นธนาคารแห่งแรกท่ีมีบริการหลังการขายประกันผ่านช่องทางธนาคารอย่างจริงจัง  ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
ให้ความส าคัญในเรื่องของการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการให้บริการไปยังผู้บริโภค เนื่องจากเป็น
หน่วยงานใหม่ในวงการธนาคาร  จึงได้น าเสนอรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท้ังแบบออนไลน์ (On Line) 
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) ยูทูป (YouTube) และแบบออฟไลน์ (Off Line) เช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ ป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน และส่ือสารผ่านทางสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ัวประเทศ (Brach) พบว่ายังมี
ลูกค้าธนาคารจ านวนไม่น้อยท่ียังไม่รับรู้และไม่เข้าใจถึงการให้บริการของ เอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team)  
และได้แสดงความคิดเห็นท่ีไม่เช่ือและไม่รู้จักโครงการ เอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team) ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเปิดรับและการรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการ (ศลิษา หาญพานิช, สัมภาษณ์, 15 
พฤศจิกายน 2560) 

ดังนั้น จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับและการรับรู้การ
ส่ือสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ รวมถึงใช้ในการปรับเปล่ียนและพัฒนากล
ยุทธ์ทางการส่ือสารการตลาดของเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารท่ีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

ปัญหาน าวิจัย  

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB 
CARE TEAM) อยู่ในระดับใด 

2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE 
TEAM) อยู่ในระดับใด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE TEAM) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE TEAM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับและการรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการ SCB 
CARE TEAM ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท้ังนี้การเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบของแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 30 วันต้ังแต่
วันท่ี 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561 ก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. ทราบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเปิดรับและรับรู้การส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE 
TEAM   

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมด้านการ
ส่ือสารการตลาดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

3. เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดรับการส่ือสาร
การตลาด และในมุมมองอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
วิธีการศึกษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรในการศึกษา คือประชากรท้ังชายและหญิงท่ีเคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 3,200,000 คน (ประมาณการจากสัดส่วนการใช้บริการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ปี 2561) ก าหนดระดับ
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% โดยยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ตามการ
เปิดตารางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสาขาของธนาคาร 5 เขต ดังนี้ เขตดินแดง เขตปทุมวัน เขต
ลาดพร้าว เขตบางกะปิ และ เขตราษฎร์บูรณะ ผู้ศึกษาท าการสุ่มหน่วยตัวอย่างด้วยวิธีตามความสะดวกของผู้
ศึกษา (Convenience Sampling) โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตท่ีมีสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย์อยู่ตามบริเวณหรือสถานท่ี ได้แก่ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล และ อาคารส านักงาน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ให้ผู้ตอบกรอกค าตอบ
เองในแบบสอบถาม (Self-administered Questionnaire) แบ่งเป็นค าถาม 3 ส่วน โดยใช้ลักษณะแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ท้ัง 3 ส่วนดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ท่ี 2 เป็นแบบการเปิดรับส่ือการตลาดโครงการ SCB CARE TEAM และส่วนท่ี 3 เป็นแบบการรับรู้การส่ือสาร
การตลาดของผู้บริโภคท่ีมีต่อโครงการ SCB CARE TEAM 

การทดสอบเคร่ืองมือในการศึกษา 

น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือวัดกับวัตถุประสงค์การวิจัย ปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว
น าไปท าการทดสอบ (Trial) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability analysis) 

โดยค่าท่ีใช้ค านวณเรียกว่าค่า แอลฟา (α) ถ้าค่าแอลฟาเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความน่าเช่ือถือ

สูง โดยได้ค่าแอลฟาเท่ากับ (α) 0.847 

 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนตัว
ต่อเดือนต้ังแต่ 40,000 บาทขึ้นไป  

2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM 
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ผ่าน
ส่ือการตลาดจาก Facebook SCB Thailand มากท่ีสุด รองลงมาคือ Line SCB Thailand และน้อยท่ีสุดคือ 
เว็บไซต์ The Standard และผู้บริโภคยังเปิดรับการส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ผ่านส่ือ
ออฟไลน์ โดยผ่านส่ือป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนอย่างมากท่ีสุด และจากส่ือโทรทัศน์ (Television) ช่อง 3 HD 3SD 
มากท่ีสุด จากส่ือนิตยสาร (magazine) ได้แก่นิตยสาร Cleo มากท่ีสุด จากส่ือหนังสือพิมพ์ (News paper) ได้แก่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากท่ีสุด ผ่านส่ือสปอตวิทยุ (Spot Radio) จากคล่ืน 93 Cool Fahrenheit มากท่ีสุด ส่ือโรง
ภาพยนตร์ (Cinema) จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มากท่ีสุด และพบว่าการเปิดรับการส่ือสารการตลาดจากส่ืออื่นๆ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เปิดรับส่ือจากสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์มากท่ีสุด ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

Facebook SCB Thailand 153 21.28 

Youtube SCB Thailand 96 13.35 

Twitter SCB Thailand 30 4.17 

Instagram SCB Thailand 55 7.65 

Line SCB Thailand 109 15.16 

เว็บไซต์ Sanook.com 67 9.32 

เว็บไซต์ The Standard 28 3.89 

 

ตารางท่ี 1 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ต่อ) 

การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์  

เว็บไซต์ SCB Thailand 94 13.07 

แอพพลิเคช่ัน JOOX Music 87 12.10 

โทรทัศน์ (Television)  ช่อง 3 HD 3SD   106 24.88 

การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์  

นิตยสาร Cleo 61 67.78 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 104 34.55 

ป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน 146 100.00 

คล่ืน 93 Cool Fahrenheit 77 58.33 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 94 51.93 
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กิจกรรมงานมหกรรมการเงิน (Money Expo 2017-2018) 96 100.00 

สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (ส่ืออื่นๆ) 156 30.23 

 

3. การรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM 

การรับรู้การส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ ด้านจุดมุ่งหมายอยู่
ในระดับการรับรู้มาก โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่า เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB 
CARE TEAM ท าหน้าท่ีบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ประกัน และเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE 
TEAM เข้าเยี่ยมดูแลลูกค้าท่ีซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคารขณะรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลในระดับเท่ากัน ด้าน
บริการอยู่ในระดับการรับรู้มากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB 
CARE TEAM สามารถเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความห่วงใยจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ด้านพนักงานอยู่ใน
ระดับการรับรู้มาก ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE 
TEAM เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันท่ีขายผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี 
และด้านภาพลักษณ์อยู่ในระดับการรับรู้มาก ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ว่าโครงการ SCB CARE TEAM 
มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นมืออาชีพในด้านการบริการลูกค้า ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  การรับรู้การส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ในด้านต่างๆ 

ระดับการรับรู้ x̅ SD แปลผล 

ระดับการรับรู้ด้านจุดมุ่งหมาย (Objective) 

เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM  

ท าหน้าท่ีบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ประกัน 

3.77 1.07 มาก 

เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM  

เข้าเย่ียมดูแลลูกค้าท่ีซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคาร 

ขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 

3.77 1.13 มาก 

ด้านบริการ (Service Value) 

เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM สามารถเป็น

ตัวแทนเพ่ือแสดงความห่วงใยจากธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี 

3.79 1.11 มาก 

ด้านพนักงาน (Personal Value) 

เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM 

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกัน 

3.83 1.03 มาก 
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ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี  

ด้านภาพลักษณ์ (Image Value) 

เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM  

เป็นมืออาชีพในด้านการบริการลูกค้า 

3.87 1.04 มาก 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องการเปิดรับและการรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการ SCB CARE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกการอภิปรายผลประเด็นท่ีน่าสนใจออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 

1. การเปิดรับการส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ- 
มหานครส่วนใหญ่ มีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) จากส่ือสังคม
ออนไลน์ Facebook SCB Thailand มากท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก Facebook เป็นส่ือออนไลน์ท่ีปัจจุบันสังคมนิยม
ใช้ และใช้เวลาในการเล่น Facebook เป็นอย่างมาก เพราะสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สาธนีย์ แซ่ช่ิน (2560) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ทางส่ือออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเปิดรับข่าวสารความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารทางส่ือ
ออนไลน์ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน โดยนิยมใช้ส่ือออนไลน์ Facebook มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาส่ือ
การตลาดแบบออฟไลน์ (Offline Marketing) พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการเปิดรับการ
ส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ผ่านส่ือการตลาดจากป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนมากท่ีสุด แสดง
ให้เห็นว่าการส่ือสารการตลาดผ่านป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนสามารถสร้างการเปิดรับให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากการส่ือสารการตลาดด้วยป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนท าให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ง่าย รวมท้ังการ
ออกแบบโฆษณาท่ีสามารถส่ือถึงความใส่ใจผู้บริโภค และเจ้าหน้าท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีดีเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค ประกอบกับการจราจรในกรุงเทพมหานครท่ีค่อนข้างหนาแน่น จึงท าให้ผู้บริโภคใช้เวลาบนท้องถนนมาก
ขึ้น จึงเปิดรับการส่ือสารการตลาดได้มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ นาวิก น าเสียง (2560) ได้กล่าวไว้
ว่า การตลาดออฟไลน์เป็นการท าการตลาดแบบเก่าท่ีไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย แต่ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ
มาก โดยเน้นไปท่ีช่องทางการส่ือสารด้านเดียว เช่น การใช้ป้ายโฆษณาส่ือกลางแจ้ง โปสเตอร์ (Posters) คัทเอาท์ 
(Cutout) Billboard นีออนไลท์ และป้ายโฆษณาท่ีท าด้วยหลอดไฟ (Electric Spectaculars) เป็นต้น 

     2. การรับรู้การส่ือสารการตลาดโครงการ SCB CARE TEAM ในภาพรวมของการรับรู้ท้ัง 4 ด้าน 
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ด้านภาพลักษณ์ พบว่ามีระดับการรับรู้มาก และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 
ท้ัง 4 ด้าน ด้านภาพลักษณ์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด เนื่องจากธนาคารไทย
พาณิชย์ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมานาน ท าให้เป็นธนาคารท่ีถือว่าอยู่ในตลาดธนาคารพาณิชย์มายาวนาน
มากท่ีสุด ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับรู้ถึงภาพลักษณ์ท่ีดีและเช่ือมั่นในการบริการของธนาคารอยู่
แล้ว จึงท าให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ท่ีเคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) รับรู้ว่า
โครงการ SCB CARE TEAM มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นมืออาชีพ ในด้านการบริการลูกค้า สอดคล้อง
กับ แนวคิดของ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) ได้กล่าวว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ในระดับ
ลูกค้าผู้สนับสนุน (Supporter) คือลูกค้าประจ าท่ีรู้สึกชอบบริษัท มีทัศนคติภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบริษัทและสินค้าหรือ
การบริการของบริษัท การท่ีจะท าให้ลูกค้าผู้สนับสนุนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนอย่างจริงจังนั้น บริษัทจ าเป็นต้อง
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมีประสบการณ์
ได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ีท่ีดี เช่น สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยได้ดี จึงท าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าโครงการ SCB 
CARE TEAM มีเจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้าท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิด เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารเพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง
สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด พิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า
เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเช่ือมั่นในสินค้า และน าไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีใน
ท่ีสุด 

  ด้านจุดมุ่งหมาย พบว่าในภาพรวมมีระดับการรับรู้มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าท่ีดูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM เข้าเยี่ยมดูแลลูกค้าท่ีซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคารขณะรักษาตัวอยู่ท่ี
โรงพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM ท าหน้าท่ีบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์
ประกัน ช่วยให้ค าปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์การเคลมประกัน เนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
นิยมใช้บริการผ่านตัวแทนประกันชีวิตมากกว่าธนาคารเพราะมีบริการหลังการขาย และยังไม่มีธนาคารใดจัดท ามา
ก่อน ท าให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดมุ่งหมายเป็นธนาคารแรกท่ีก่อต้ัง
โครงการ SCB CARE TEAM บริการหลังการขายดูแลลูกค้าท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ประกันผ่านทางธนาคาร ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนของธนาคารท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญจลักษณ์ สุรีชัยนิรันดร์ (2550) ได้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจโดยรวมท่ีมี ต่อระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มากและแนวโน้มท่ีจะท า
ประกันในอนาคตอยู่ในระดับมาก มีรูปแบบการท าประกันระยะเวลาการท าสัญญาประกันชีวิต จ านวนเบ้ียประกัน
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ท่ีจ่ายต่อปีวิธีการช าระเบ้ียประกัน ระยะเวลาท่ีท าประกันชีวิตไปแล้ว ช่องทางการท าประกันชีวิต และวิธีการติดต่อ
กับบริษัทแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบ CRM ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก 
ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้นหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งสัมพันธ์กับส่ิงท่ีลูกค้าได้รับและส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวัง
ด้วย 

  ด้านบริการ พบว่าในภาพรวมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการรับรู้มาก เนื่องจากธนาคารไทย
พาณิชย์ ให้ความส าคัญกับการบริการหลังการขายและจัดต้ังโครงการ SCB CARE TEAM เป็นท่ีแรก อาจเป็น
เพราะว่าการบริการของเจ้าหน้าท่ี SCB CARE TEAM มีมากกว่าตัวแทนขายประกันท่ีเน้นขายอย่างเดียว ท้ังช่วย
ทบทวนกรรมธรรม์ตลอดจนแนะน าว่าควรติดต่อเรื่องการเคลมประกันกับใครบ้าง จึงท าให้ผู้บริโภครับรู้ว่า
เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM ช่วยลูกค้าประสานงานด้านการเคลมประกันท าให้ลูกค้ามี
ความเข้าใจในด้านประกันมากขึ้นในระดับมาก นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีได้เข้าเย่ียมลูกค้าท่ีท าประกันกับธนาคารขณะ
พักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่รับรู้ว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า 
SCB CARE TEAM มีการดูแลเป็นพิเศษท าให้ลูกค้าอุ่นใจมากขึ้น และยังท าให้ลูกค้ารับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีดูแลความ 
สัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM สามารถเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความห่วงใยจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ (2544) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์คือ กิจกรรมการ 
ตลาดท่ีกระท าต่อลูกค้า มุ่งให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ท่ีดีต่อตราสินค้า โดยมุ่งเน้นกิจกรรม
การส่ือสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 
(Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน 

  ด้านพนักงาน พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ในระดับมาก เนื่องจากธนาคารไทย
พาณิชย์ได้รับคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี SCB CARE TEAM ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการอบรมเกี่ยวกับข้อมูล
กรมธรรม์ประกันเป็นอย่างดี ท าให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB 
CARE TEAM เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันท่ีขายผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ กรกช อ านาจเถลิงศักด์ิ (2553) ได้วิจัยถึงปัจจัยการใช้ทูตตราสินค้า (Brand 
Ambassadors) จากการประกวด KBANK e-Girls  มีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการกรณีศึกษา
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อทูตตราสินค้ามีการสนับสนุนหรือการให้
ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจะท าให้พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากมีผู้ใช้บริการบางรายหรือผู้ใช้บริการรายใหม่บางรายมักจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ ของทางธนาคาร ดังนั้นการท าหน้าท่ีของทูตตราสินค้า หากได้มีโอกาสในการเสนอแนะและมีโอกาส
ในการให้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นเพิ่มมากขึ้น ก็จะท าให้มีผู้ใช้บริการธนาคารเพิ่มขึ้น และรับรู้ว่า
เจ้าหน้าท่ีดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM เป็นพนักงานของธนาคารเปรียบเสมือนผู้ท่ีปฏิบัติงานใน
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ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของทางธนาคาร นอกจากนี้ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีดูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM มีบัตรนายหน้าอย่างถูกต้องตามหลักส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในระดับมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่าเจ้ าหน้าท่ีดูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ลูกค้าท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ใน
ระดับปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาต่อการส่ือสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ในด้านการเปิดรับการ
ส่ือสารการตลาด ควรปรับปรุงส่ือการตลาดให้ผู้บริโภคเปิดรับได้ท่ัวถึง โดยเพิ่มความถี่ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการส่ือสารการตลาดมากขึ้น เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในพื้นท่ี
ปริมณฑลหรือตามจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ควรศึกษาว่าโรงพยาบาลใดท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าเย่ียมลูกค้าบ่อยท่ีสุด
จะได้พัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่ือสารการตลาดผ่านโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการเปิดรับส่ือมาก
ยิ่งขึ้นและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และผู้ศึกษาเห็นว่าการส่ือสารการตลาดแบบส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทมากใน
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีประสบความส าเร็จจากงานวิจัยหรือกรณีศึกษาขององค์กรอื่นๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารการตลาดให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการรับรู้ส่ือการตลาด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ให้อธิบายภาระหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนและถูกต้องด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย นอกจากนี้ด้านบริการควรปรับปรุง
บริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

 
2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับและการรับรู้การส่ือสาร

การตลาดด้านการบริการหลังการขายประกัน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น เพื่อน ามาปรับปรุงกลยุทธ์หรือ
แผนการส่ือสารการตลาดให้มากขึ้น ควรขยายขอบเขตในการศึกษาการเปิดรับและการรับรู้การส่ือสารการตลาด
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคความแตกต่างกัน เช่น ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและค่านิยม เป็น
ต้น เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาการส่ือสารการตลาดให้ตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงจุดมากขึ้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริโภค เพื่อให้
ทราบถึงการเปิดรับและการการรับรู้การส่ือสารการตลาด ท้ังในด้านเนื้อหาและทัศนคติเป็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่าง
ละเอียด 
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ความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดของนกแอร์ 

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 

2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าท่ีระลึกต่อ Nok Smile Shopใน
ฐานะเครื่องมือการส่ือสารการตลาดของนกแอร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือลูกค้าท่ีเคยใช้บริการสายการบิน
นกแอร์ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน สถิติท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า 1) จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 40,000 บาท ขึ้นไป  2) ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok 
Smile Shop ด้านการออกแบบภาพรวมในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอยภาพรวมระดับมาก ด้านความรู้สึกใน
ภาพรวมระดับปานกลาง 3) ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ในฐานะท่ีเป็น
เครื่องมือส่ือสารการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าท าให้นึกถึงสีเหลืองท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของแบรนด์นกแอร์มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดมีความคิดเห็นว่าท าให้รับรู้ว่าแบรนด์นกแอร์ส่ือถึงความสง่างามแบบ
ไทย 

ค าส าคัญ : สายการบินนกแอร์ สินค้าท่ีระลึกนกสไมล์ช็อป 

 

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 
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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 

 

บทน า 

จากสภาพการแข่งขันของสายการบินในปัจจุบันท่ีการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการ
สายการบินต่างๆ พยายามกระตุ้นความสนใจและการจดจ าของผู้บริโภคด้วยการท าการตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง 
โดยเลือกใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การส่ือสาร 
ณ จุด ซื้อ การส่ือสารการตลาดโดยตรง การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย หรือแม้แต่การท ากิจกรรม
ทางการตลาด (Event) ซึ่งเครื่องมือการส่ือสารการตลาดเหล่านี้เองท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้แบรนด์ประสบ
ความส าเร็จในการสร้างกลยุทธ์ด้านเอกลักษณ์ให้ตนเองมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ท้ังนี้สายการบินนกแอร์นับ
ได้ว่าเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low-cost) ท่ีมีการส่ือสารการตลาดท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจาก
สายการบินราคาประหยัดสายการบินอื่นๆ ด้วยเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีส าคัญของสายการบินนกแอร์ท่ีท า
ให้ลูกค้าจดจ านกแอร์ได้ดี คือ สินค้าท่ีระลึก เนื่องจากสินค้าท่ีระลึกเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ า
ภาพลักษณ์ของนกแอร์ได้ เพราะสินค้าท่ีระลึกได้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ ด้วยการดีไซน์ท่ี
ใช้อัตลักษณ์ของนกแอร์ไว้ทั้งหมด (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า, 2544) 

จิรนันท์ ธนะสุทธินันท์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ แผนกคลังสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัท สายการบินนกแอร์ 
จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของสายการบินนกแอร์อย่าง
หนึ่งคือสินค้าท่ีระลึก ภายใต้ช่ือ Nok Smile Shop เริ่มต้นขายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549 โดยเริ่มต้นจากการจ าหน่าย
ของว่างบนเครื่องบิน แล้วจึงตามด้วยสินค้าท่ีระลึกแบบอื่นๆ ในเวลาต่อมาสายการบินนกแอร์ มีการปรับเปล่ียน
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ท่ีโด่ดเด่นมากขึ้น สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ก็ถูกปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปด้วย (จิรนันท์ ธนะสุทธินันท์ , สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2561)  ซึ่งปัจจุบัน
สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ท ารายได้คิดเป็น 5 -10% ของรายได้จากการจ าหน่ายบัตรโดยสาร ส าหรับปีพ.ศ. 
2561 สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop มีหลักในการผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายคือไม่ยัดเยียดความเป็นนกแอร์
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มากจนเกินไป เน้นท่ีสามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์กับผู้ซื้อ มีเอกลักษณ์คือเครื่องบินที่น่ารัก มีลายท่ีโดดเด่น จึง
น ามาผสมผสานแล้วท าผลิตภัณฑ์ออกมาจ าหน่าย 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) เส้ือยืด
นักบินลายสูทส าหรับเด็ก (Nok Kiddy Pilot Suit) แว่นตากันแดดเลนส์ป้องกันรังสี UV ได้ 100% ส าหรับเด็ก 
(Nok Kiddy Shade Nok) เส้ือยืดนักบินลายส าหรับเด็ก (Kiddy Pilot) หมวกนักบินส าหรับเด็ก (Nok Kiddy 
Pilot Hat) ร่มลายนกฟาร์มิงโก (Nok Party Umbrell) (อภิญญา สุพัฒโสภณ, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2561)  

ท่ีผ่านมาสายการบินนกแอร์มีสินค้าท่ีระลึกท่ีมีความหลากหลายเป็นท่ีสนใจของลูกค้า เมื่อมีการส่ือสาร
การตลาดเกี่ยวกับสินค้าท่ีระลึกในส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจของสายการบิน ก็มักจะได้รับความคิดเห็นจาก
ลูกค้าอย่างมากมาย โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่กล่าวถึงภาพลักษณ์ของสินค้าท่ีระลึก เช่น มีความน่ารัก น่าใช้งาน 
และมีความสนใจท่ีจะซื้อ ซึ่งผลตอบรับท่ีผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก การท่ีมีลูกค้าจ านวนหนึ่ง
สนใจซื้อและมีความคิดเห็นกับสินค้าท่ีระลึกจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าท่ีระลึกชนิดใหม่ๆ ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง 

ดังนั้นจากแนวคิดการจัดท าของท่ีระลึกของสายการบินนกแอร์โดยมุ่งสร้างการจดจ า และก่อให้เกิดความ
ภักดีต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์อย่างต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
สินค้าท่ีระลึกต่อ Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือการส่ือสารการตลาดของนกแอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาย
การบินนกแอร์ในการพัฒนาสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop เพื่อสร้างสร้างการจดจ า และความสัมพันธ์ของลูกค้า 
รวมถึงยังส่งผลให้นกแอร์สามารถด าเนินกลยุทธ์ หรือกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดของนกแอร์ 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ใน
ฐานะเครื่องมือการส่ือสารการตลาดของนกแอร์ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการสายการบินนกแอร์ และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ท้ังนี้การเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบ
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ของแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 28 วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 
28 กุมภาพันธ์ 2562 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือลูกค้าท้ังชายและหญิงท่ีเคยใช้บริการสายการบินนก
แอร์ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 8,560,000 คน (รายงานประจ าปีสายการบินนกแอร์, 2559)ดังนั้นในการ
ก าหนดตัวอย่างเพื่อศึกษาครั้งนี้ โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคล่ือน
ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 10% จึงใช้การเปิดตาราง ทาโร่ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน 
ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างเป็นแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบอาสาสมัคร 
(Voluntary Sampling) เข้ามาตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ผ่าน Google Form โดยให้ผู้ตอบ แบบสอบถาม
เป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้
ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าท่ีระลึก (Souvenir) และสินค้าท่ีระลึก Nok 
Smile Shop น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยจัดท าแบบสอบถามด้วยค าถามแบบปลายปิด
และปลายเปิดเลือกตอบให้กับข้อค าถามแต่ละข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ความ
คิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าใดด้านต่างๆ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok 
Smile Shop ในฐานะเครื่องมือส่ือสารการตลาด ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดจ าและความ
คิดเห็น ต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ดร.สุจิตรา เปล่ียนรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย นิรมานสกุล ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือวัดกับวัตถุประสงค์การวิจัย และปรับปรุงแบบสอบถาม 
จากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญตามความเห็นสมควรของผู้วิจัย แล้วน าไปท าการทดสอบ (Trial) กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) โดยค่าท่ีใช้ค านวณเรียกว่าค่า แอลฟา (α) 
ถ้าค่าแอลฟาเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความน่าเช่ือถือสูง ซึ่งได้ค่าแอลฟา 0.942 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น (Opinion) 

สิริพร บุญนันทน์ (2539) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นหมายถึง การแสดงออกทางถ้อยค า ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
เป็นความรู้สึกเช่ือถือท่ีอาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจิตใจ ความเช่ือของแต่ละบุคคล บางความคิดเห็นเกิดจากพื้น
ฐานความรู้ และประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ ทัศนคติแตกต่างกับ
ความคิดเห็นตรงท่ีไม่ใช่ส่ิงเร้าท่ีจะแสดงออกได้อย่างเปิดเผย หรือตอบสนองอย่างตรง ๆ และลักษณะของความ
คิดเห็นไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ 

Oskamap, 1977 (อ้างถึงใน, สุวรรณภรณ์ สุวรรณศรี, 2555) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดความคิดเห็น 
ดังนี้ 1. ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Experience) กล่าวคือ บุคคลได้พบกับเห็นด้วยตนเอง กระท าด้วยตนเอง 
ท าให้บุคคลเกิดการฝังใจและเกิดประสบการณ์ในส่ิงเหล่านั้น 2. อิทธิพลของผู้ปกครอง กล่าวคือ วัยเด็กผู้ปกครอง
จะคอยใกล้ชิดและให้ข้อมูลกับเด็กได้มาก จึงท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อเด็ก 3. ทัศนคติและ
ความคิดเห็นของกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลย่อมมีกลุ่มและสังคม ดังนั้น ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มอ้างอิง 
ย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นต่อบุคคล เช่น บุคคลซื้อสินค้าเพราะเพื่อนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อสินค้านั้น 4. ส่ือมวลชน 
กล่าวคือ ปัจจุบันส่ือต่างๆ เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ส่ือหนังสือพิมพ์ เป็น
ต้น ซึ่งส่ือเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยส าคัญในการแสดงความคิดเห็น 

กล่าวโดยสรุป ความคิดเห็นหมายถึงการแสดงออกทางถ้อยค า ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกท่ี
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจิตใจ บางความคิดเห็นเกิดจากพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ ท้ังนี้ความคิดเห็นอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสมอไป ได้แต่เพียงยอมรับว่ารู้สึกหรือ
ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้น   

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 

ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2544) ระบุว่าสมาคมบริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American 
Association Agencies) ได้ให้ความหมายว่าการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเป็นการวางแผน ภายใต้
แนวความคิดเดียว โดยใช้การส่ือสารหลายๆ รูปแบบเพื่อให้บรรลุแผนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตอบ
กลับโดยตรง การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบต่างๆ จะถูกใช้อย่างผสมผสาน เพื่อความ
ชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่งเดียวและเกิดผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2544) ได้จ าแนกเครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรออกเป็น
กิจกรรมหลักได้ดังนี้ 
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1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งหวังในการโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า โดยวัตถุประสงค์ของการโฆษณาสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
สินค้าใหม่ สินค้าท่ีมีอยู่แล้วในตลาด สินค้าท่ีต้องการขยายฐานการตลาด สินค้าท่ีปรับปรุงใหม่ และสินค้าท่ีต้องการ
ขยายฐานสินค้า 

2. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
กระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยการเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่าง
รวดเร็ว 

3. การส่ือสาร ณ จุดซื้อ (Point-of-Purchase Communications) เป็นการส่ือสารในลักษณะของการจัด
แสดงสินค้า โปสเตอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ภายในร้านเพื่อต้องการให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ณ จุดซื้อ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน 

4. การส่ือสารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications) เป็นกิจกรรมการส่ือสาร
การตลาดท่ีส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ท่ีงในลักษณะการส่งไปรษณีย์หรือส่ืออื่นๆ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเดียวที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบกลับโดยการส่ังซื้อสินค้าได้ทันที 

5. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของ
บริษัท สินค้าและบริการมากกว่าการโฆษณาการขายสินค้า 

6. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งการส่ือสารแบบ
ตัวต่อตัวเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซื้อหรือทดลองใช้ สุวิมล แม้นจริง (2545) กล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของ
พนักงานขาย เป็นผู้ท่ีช้ีให้ลูกค้าเห็นถึงความส าคัญของสินค้าท่ีจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ท้ังนี้
พนักงานขายมีส่วนช่วยกระตุ้นลูกค้าให้เกิดการซื้ออีกในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นผลให้การตลาดของแบรนด์มีการ
ขยายตัวออกไปด้วย และในขณะเดียวกันพนักงานขายเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ 

7. การสนับสนุนทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship Marketing and Event 
Marketing) การสนับสนุนทางการตลาดเป็นกิจกรรมการตลาดท่ีเจ้าของสินค้าได้ลงทุนเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนใน
กิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นการมุ่งเป้าหมายทางธุรกิจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ ส่วนกิจกรรมทางการตลาด
เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมีลักษณะ คล้ายคลึงกับการสนับสนุนทางการตลาด มุ่งเน้นภาพลักษณ์ในการ
สร้างความสนใจและเพื่อท าให้ยี่ห้อสินค้าเป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไปให้ดียิ่งขึ้น 
  กล่าวโดยสรุป ความหมายของการส่ือสารการตลาดคือ รูปแบบการส่ือสารชนิดหนึ่ง จากผู้ส่งสารในรูป
ของ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว ตัวอักษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภท
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ต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ท้ังนี้เครื่องมือการส่ือสารการตลาด เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสร้างการรับรู้ การ
จดจ าแบรนด์ให้กับลูกค้า ท้ังนี้การสร้างการรับรู้ การจดจ าให้ประสบความส าเร็จ และเป็นท่ีรู้จักของลูกค้า 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสินค้าที่ระลึก (Souvenir)  

  สินค้าท่ีระลึก หมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีน ามาใช้เป็นตัวจูงใจให้เกิดการคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวท่ีได้เกี่ยวข้อง 
หรือ สัญลักษณ์แทนบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราว ฯลฯ ท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือเน้นย้ า
ความทรงจ าให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอในบุคคล  เหตุการณ์  หรือเรื่องราวนั้นๆ  (Souvenir ของท่ีระลึก ภูมิ
ปัญญาคนไทย เพื่อคนไทย, 2554) 

  สุวิทย์ อินทิพย์ (2552) ได้ระบุวิธีการออกแบบของท่ีระลึกว่าต้องอาศัย รูปทรง และสี ในการออกแบบ 
ดังนี้ รูปทรง (Form) รูปทรงในการออกแบบ หมายถึง เส้นท่ีน ามาประกอบกันให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆซึ่งสามารถ
แบ่งได้ดังนี้  รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) และรูปทรงอิสระ (Free 
Form) สี (Colors) สีมีความส าคัญมากต่อบทบาทต่อลูกค้าในปัจจุบัน โดยท่ัว ๆ ไปแล้วการแบ่งสีมีลักษณะดังนี้ สี
ขาว เป็นสีแหงความบริสุทธิสดใส สีแดง ท าให้เกิดความรู้สึกต่ืนเต้น ร้อน รุนแรง อันตรายหรือความประทับใจ สี
ชมพู เป็นสีท่ีท าให้เกิดความประณีตงดงาม สีเขียว เป็นสีท่ีท าให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย สีเหลือง เป็นสีท่ีท าให้เกิด
ความรู้สึกสว่าง สีน้ าเงิน เป็นสีทีท าให้เกิดความรู้สึกสงบ สีด า เป็นสีท่ีท าให้เกิดความรู้สึกลึกลับ หนักแน่นแข็งแรง 
และเศร้า 

  อทิตติญากร  พลหงส์ (2559) กล่าวว่าหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีระลึก ต้องค านึงถึง
องค์ประกอบตามปัจจัย ดังนี้ หน้าท่ีใช้สอย (Function) ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 
ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics) ความปลอดภัย (Safety) ความแข็งแรง (Construction) ราคา 
(Cost) วัสดุ (Materials) กรรมวิธีการผลิต (Production) การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) และการ
ขนส่ง (Transportation) 

  กล่าวโดยสรุปสินค้าท่ีระลึกหมายถึง เครื่องมือการส่ือสารการตลาดประเภทหนึ่งท่ีได้รับการออกแบบ
สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือเน้นย้ าความทรงจ าให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอในแบรนด์ บุคคล  เหตุการณ์  หรือ
เรื่องราวนั้นๆ  โดยสินค้าท่ีระลึกต้อค านึงถึงหลายองค์ประกอบด้วยกัน เช่นหน้าท่ีใช้สอย ความสวยงาม และความ
สะดวกสบายในการใช้งานเป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
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 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 และเป็นเพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
มากท่ีสุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.00 และน้อยท่ีสุดมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.50 และน้อยท่ีสุดมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และน้อยท่ีสุดคืออาชีพแม่บ้าน พ่อบ้าน /เกษียณอายุ และอื่นๆ (นักศึกษา) จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีรายได้ 40,000 บาท ขึ้นไป มากท่ีสุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 20,000 - 29,999 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยท่ีสุดต่ ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

2.  ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าใดด้านต่างๆ 

ด้านการออกแบบ จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile 
Shop ด้านการออกแบบภาพอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ีย 3.67  โดยมีความคิดเห็นว่าสินค้าท่ีระลึก Nok Smile 
Shop มีการออกแบบด้วยสีสันท่ีสดใส และโดดเด่น สะดุดตาต่อลูกค้ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.85 จัดเป็นระดับความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วย และน้อยท่ีสุดมีความคิดเห็นว่า สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop มีรูปทรง และรูปแบบท่ี
น่าใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.53 จัดเป็นระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 

 ด้านประโยชน์ใช้สอย จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile 
Shop ด้านประโยชน์ใช้สอยในภาพรวมระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ีย 3.61 โดยมีความคิดเห็นสินค้าท่ีระลึก Nok 
Smile Shop ดูสามารถใช้สอยได้ง่ายในชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.79 จัดว่าเป็นความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วย และน้อยท่ีสุดมีความคิดเห็นว่าสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ดูมีความคงทน น่าใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.32 
จัดเป็นความคิดเห็นในระดับเฉยๆ  

 ด้านความรู้สึก จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ด้าน
ความรู้สึกในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ มีค่าเฉล่ีย 3.17 โดยมีความคิดเห็นว่ารู้สึกประทับใจในการออกแบบสินค้าท่ี
ระลึก Nok Smile Shop มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.34 จัดว่าเป็นความคิดเห็นระดับเฉยๆ และน้อยท่ีสุดมีความรู้สึกว่า
เป็นคนท่ีมีรสนิยมเมื่อได้ใช้สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop มีค่าเฉล่ีย 3.01 จัดว่าเป็นความคิดเห็นระดับเฉยๆ 

3.  ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือส่ือสารการตลาด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห้นด้วย มีค่าเฉล่ีย 3.55 โดยมีความคิดเห็นว่าท าให้นึกถึงสีเหลืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแบ
รนด์นกแอร์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.09 จัดเป็นความคิดเห็นระดับเห็นด้วย รองลงมามีความคิดเห็นว่าสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นแบรนด์นกแอร์ มีค่าเฉล่ีย 3.92 จัดว่าเป็นความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย และน้อยท่ีสุดมีความคิดเห็น
ว่าท าให้รับรู้ว่าแบรนด์นกแอร์ส่ือถึงความสง่างามแบบไทย มีค่าเฉล่ีย 3.00 จัดเป็นความคิดเห็นระดับเฉยๆ 

4.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค้า 

จากผลการศึกษา ความสนใจซื้อของลูกค้าเมื่อมีการพัฒนาสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop แบบใหม่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจซื้อเมื่อมีการพัฒนาสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop โดยมีจ านวน 142 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และไม่สนใจซื้อมีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  

อภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าใดด้านต่างๆ  

   ด้านการออกแบบ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile 
Shop ในด้านการออกแบบ ว่ามีการออกแบบด้วยสีสันท่ีสดใส และโดดเด่น สะดุดตามากท่ีสุด ท้ังนี้สายการบินนก
แอร์เป็นสายการบินท่ีมีสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ท าให้การออกแบบสินค้าท่ีระลึกด้วยสีท่ีเป็นเอกลักษณ์ มี
ความโดดเด่นมากกว่าสินค้าท่ีระลึกสายการบินอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ สุวิทย์ อินทิพย์ (2552) ว่า วิธีการ
ออกแบบสินค้าท่ีระลึกต้องค านึงถึงสี เพราะสีมีความส าคัญมากต่อลูกค้าในปัจจุบัน สีจะช่วยเสริมให้สินค้าเด่นขึ้น 
อีกท้ังการแบ่งสีตามสีของนักจิตวิทยา มักมีอิทธิพลทางด้านจิตใจ ท าให้มีความรู้สึกในการมองเห็นสีนั้นในครั้งแรก 
สีท่ีมีการค้นคว้าว่าเป็นสีจิตวิทยา เช่น สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์สดใส ความใหญ่ ความรู้สึกปลอดภัย สีชมพูท า
ให้เกิดความประณีตงดงาม สีเขียวเป็นสีท่ีท าให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย และสีเหลืองเป็นสีท่ีท าให้เกิดความรู้สึก
สว่าง เป็นต้น 

   นอกจากนี้ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop มีการออกแบบท่ีหลากหลาย ท้ังนี้สาย
การบินนกแอร์มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญในด้านการออกแบบสินค้าท่ีระลึกท่ีส่ือถึงเอกลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ได้
เป็นอย่างดี และสายการบินนกแอร์มีลูกค้าท่ีมีช่วงอายุท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และวัยเด็ก การ
ออกแบบจึงค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด อทิตติญากร พลหงส์ (2559) กล่าวถึง
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีระลึกว่าต้องค านึงถึงความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sale appeal) 
ผลิตภัณฑ์ จะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและได้ผลดี เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผัสได้ก่อน มัก
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เกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก อีกท้ังควรค านึงถึงความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีนั้นต้องเข้าใจเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจ ากัดท่ีเหมาะสมส าหรับอวัยวะต่างๆ ของ
ผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์  

  ด้านประโยชน์ใช้สอย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสินค้าท่ีระลึก Nok 
Smile Shop ในด้านประโยชน์ใช้สอยว่า สามารถใช้สอยได้ง่ายในชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด เนื่องมาจากสินค้าท่ี
ระลึกท่ีสายการบินได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อซื้อแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง คุ้มค่ากับ
ราคาท่ีเสียไป และเมื่อลูกค้าได้เห็นสินค้าท่ีระลึกจากส่ือต่างๆ เช่น แคตตาล๊อคสินค้าบนเครื่องบิน หรือสินค้า
ตัวอย่าง ท าให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยกับสินค้าท่ีระลึกได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรีย์  เข็มทอง (2555) กล่าวว่า
ลักษณะของสินค้าท่ีระลึกส่วนใหญ่ เน้นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เน้นความทรงจ า ท่ีนักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่หาซื้อ และน ากลับไปใช้ด้วย วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นท่ีระลึกหรือของฝาก ท้ังนี้สินค้าท่ีระลึกอาจจะเป็นได้
ท้ังสินค้าท่ีมีราคาแพงหรือราคาถูก ในล าดับถัดมากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop 
ขนาดและน้ าหนักมีความสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากการออกแบบสินค้าท่ีระลึกของสายการบินนกแอร์ค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยในด้านความสะดวกในการจัดเก็บ ท้ังของลูกค้าและพื้นท่ีจัดเก็บบนเครื่องบิน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ของ นอกจากนี้ อทิตติญากร  พลหงส์ (2556) กล่าวว่าหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีระลึก ต้อง
ค านึงถึงหน้าท่ีใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  คือ
สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าท่ี
ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าท่ีก็ได้  

  ด้านความรู้สึก จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสินค้าท่ีระลึก Nok Smile 
Shop ในด้านความรู้สึกในภาพรวมระดับเฉยๆ แสดงให้เห็นว่าสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ยังไม่มีผลต่อ
ความรู้สึกของลูกค้ามากนัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารการตลาดผ่านสินค้าท่ีระลึกมีข้อบกพร่องในการสร้างการ
รับรู้กับลูกค้า สินค้ายังไม่มีความแปลกใหม่ ท้ังนี้สายการบินนกแอร์จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการออกแบบสินค้าท่ี
ระลึกให้ลูกค้ามีความรู้สึกระลึกถึงสายการบินมากท่ีสุด ด้วยการเพิ่มเสน่ห์ในประโยชน์ใช้สอยของสินค้าท่ีระลึกให้
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของสายการบิน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ ธีระประภา (2558) กล่าวว่า การดึง
เสน่ห์เพื่อสร้างของท่ีระลึกนั้นแบรนด์ต้องหาค าตอบให้ได้ว่าสินค้าท่ีระลึกนั้นท าเพื่อแค่ระลึกถึงหรือเพื่อประโยชน์
ใช้สอย เพราะเสน่ห์ท่ีพ่วงเข้าไปด้วยจะช่วยเติมความน่าสนใจ โดยเสน่ห์ท่ีถูกใจคนไทยคือ ความน่ารัก สนุกสนาน 
ตลก เฮฮา สวยงาม ดังนั้นแบรนด์จึงจ าเป็นต้องเติมเสน่ห์เหล่านั้น เช่นถ้าเน้นความสวยงาม จ าเป็นต้องศึกษา
รสนิยมของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกัน ถ้าเน้นเรื่องสนุกก็ใช้วิธีเพิ่มลูกเล่นในช้ินงาน เช่น การออกแบบให้ต่อยอด
ให้เกิดการสะสมเป็นชุด สลับใช้ไปมา และสีสันท่ีสดใสก็ส่ือถึงความรู้สึกสนุกสนานได้เช่นกัน 
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  นอกจากนี้สินค้าท่ีระลึกเป็นสินค้าท่ีออกแบบเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวัน หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด ท าให้
ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการออกแบบสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop มากท่ีสุด เนื่องจากสินค้าท่ีระลึกของสายการ
บินนกแอร์ออกแบบให้หลากหลายเช่น สินค้าท่ีระลึกส าหรับเด็กอย่าง Nok Kiddy Pilot Hat หมวกนักบินส าหรับ
เด็ก หรือสินค้าท่ีระลึก Nok Party Umbrell ร่มลายนกฟาร์มิงโกส าหรับผู้ใหญ่ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคมีความรู้สึก
ประทับใจการออกแบบในล าดับแรก อย่างไรก็ตามความรู้สึกประทับใจเกิดจากประสบการณ์ท่ีลูกค้านั้นได้เห็นหรือ
สัมผัส หรือเกิดจากความคิดเห็นของเด็กท่ีมีผู้ปกครองคอยแนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ใช้อย่าง ไร 
เหมาะสมกับวัยหรือไม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Oskamap, 1977 (อ้างถึงใน, สุวรรณภรณ์ สุวรรณศรี, 2555) 
กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดความคิดเห็นว่า เกิดจากประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Experience) ซึ่งบุคคลได้พบ
เห็นด้วยตนเอง กระท าด้วยตนเอง ท าให้บุคคลเกิดการฝังใจและเกิดประสบการณ์ในส่ิงเหล่านั้น นอกจากนี้ความ
คิดเห็นยังเกิดจากอิทธิพลของผู้ปกครอง คือ วัยเด็กผู้ปกครองจะคอยใกล้ชิดและให้ข้อมูลกับเด็ก จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กด้วย ล าดับถัดมากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ารู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้สินค้าท่ีระลึก 
Nok Smile Shop แต่ท้ังนี้ยังมีความคิดเห็นของลูกค้าเพิ่มเติมว่า สินค้าเกือบท้ังหมดมีการออกแบบท่ีเหมาะ
ส าหรับเด็กมากเกินไป ส าหรับผู้ใหญ่ยังไม่มีสินค้าท่ีรู้สึกอยากซื้อมากนัก 

2. สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 

  สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop เป็นเครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีส าคัญของสายการบินนกแอร์ท่ีท า
ให้ลูกค้าจดจ าสายการบินนกแอร์ได้ดี ท้ังนี้การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ในฐานะ
ท่ีเป็นเครื่องมือการส่ือสาร พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นว่าท าให้นึกถึงสี
เหลืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นกแอร์มากท่ีสุด เนื่องจากสายการบินนกแอร์ เป็นช่ือท่ีง่าย และส้ันต่อการ
จดจ า โดยท่ีช่ือส่ือความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ แห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่ือท่ีเป็น
ไทย ซึ่งเปรียบเสมือนนก ท่ีมีอิสระจะบินไปไหนได้อย่างอิสระเสรี มีสีท่ีเป็นสีประจ าสายการบินนกแอร์ โดยสีเหลือง
นั้น ได้แสดงถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรเป็นความหมายท่ีดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรพันธ์ โล่ทองค า 
(2544) กล่าวว่าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดด้านการส่ือสาร ณ จุดซื้อ การใช้สีของสินค้าเป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือสาร
ไปยังผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ เรื่องภาพลักษณ์ ซึ่งสีสามารถให้ความหมายและให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน 
เช่น สีแดง สีส้ม และเหลือง จะให้ความรู้สึกต่ืนเต้น แข็งแรง ร่าเริง สดใส โดยสีเหลืองนั้นเป็นสีแห่งความอบอุ่น
และเป็นมิตร นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นว่า สินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือ
ส่ือสารการตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์นกแอร์ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สินค้าท่ีระลึกสายการบินนกแอร์มี
หลักในการผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายคือไม่ยัดเยียดความเป็นนกแอร์มากจนเกินไป โดยไม่ได้เน้นให้ตราสินค้าท่ีติด
บนสินค้าท่ีระลึกเห็นชัด แต่ลูกค้าส่วนมากยังจดจ าแบรนด์ได้ดี เนื่องมาจากภาพลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ท่ีมี
ช่ือเสียงมายาวนานท าให้แบรนด์เป็นที่จดจ าง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่าการ
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ส่ือสารการตลาด คือกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ด้วยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand Contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่
ความรู้ความคุ้นเคยและความเช่ือมั่นในสินค้า 

  อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัย พบว่าสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ไม่สะท้อนว่าสายการบินนกแอร์ส่ือ
ถึงความสง่างามแบบไทย ท้ังนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ถึงแม้ว่าสายการบินนกแอร์มีการออกแบบรูปลักษณ์สายการบินโดย
การต้ังช่ือเครื่องบินแต่ละล าให้เป็นช่ือนกท่ีส่ือถึงความสง่างามแบบไทยผ่านอัญมณีต่างๆ เช่น นกเพชรน้ าเงิน นก
หยกนภา นกทองชมพู นกทับทิม  แต่สายการบินนกแอร์ยังไม่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ท่ีส่ือถึงความเป็นไทย
จากช่ือนกท่ีกล่าวมาข้างต้น ลงบนสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ได้ดีเท่าท่ีควร จะเห็นได้จากสินค้าท่ีระลึกท่ี
ขายดี เช่น ร่มลายนกฟาร์มิงโก (Nok Party Umbrell) ซึ่งลวดลายนกฟาร์มิงโกยังไม่ใช่เอกลักษณ์ของสายการบิน
ท่ีส่ือถึงความสง่างามแบบไทย ดังนั้นสายการบินนกแอร์จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงรายละเอียดในการออกแบบสินค้าท่ี
ระลึก Nok Smile Shop ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของสายการบินมากยิ่งขึ้น  

3. แนวทางในการพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดของนก
แอร์  
  ในประเด็นสุดท้ายของแบบสอบถามผู้วิจัยได้สอบถามลูกค้าว่ามีความต้องการซื้อสินค้าท่ีระลึกเมื่อมีการ
พัฒนาสินค้าแบบใหม่หรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจซื้อเมื่อมีการพัฒนาสินค้าท่ีระลึก Nok 
Smile Shop ท้ังนี้สินค้าท่ีระลึกมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจ อีกท้ังยังมีสินค้าท่ีหลากหลายเหมาะ
ส าหรับการเก็บสะสมเพื่อเป็นที่ระลึกถึง เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ สินค้าท่ีระลึกของสายการบินนกแอร์
มีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าคู่แข่ง ท้ังด้านลวดลาย สีสันท่ีสดใส มีความโดดเด่น แสดงถึงการบริการท่ีอบอุ่น และ
มีความสดใส ร่าเริง อีกท้ังสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ยังมีคาแรคเตอร์ท่ีโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง สินค้ามีความ
หลากหลาย และปรับเปล่ียนสินค้าตามฤดูกาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
  อย่างไรก็ตามลูกค้าของสายการบินนกแอร์มีความหลากหลาย ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือการส่ือสารการตลาดต้องค านึงถึงกลุ่มลูกค้า
หลายกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า ลูกค้าทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ดังนั้นแบรนด์จ าเป็นต้องศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้น เพื่อส่ือสารให้ตรงตามเป้าหมาย การใช้
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดต้องมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าของแบรนด์ โดยวิเคราะห์ลูกค้าเหล่านั้นว่ามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างไร และคิดค้นหาวิธีท่ีจะติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นให้ลูกค้าพบเห็นแบรนด์ให้มากท่ีสุด 
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  นอกจากนี้ความคิดเห็นต่อสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าด้านความรู้สึกยังอยู่ในระดับเฉยๆ 
แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดยังไม่ตอบสนองต่อลูกค้ามากนัก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการส่ือสาร
การตลาดผ่านสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop จ าเป็นต้องมีเครื่องมือการส่ือสารการตลาดมาช่วยส่งเสริมให้การ
ส่ือสารการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการขายโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท่ีใกล้ชิดกับลูกค้า และ
สามารถให้ข้อมูลสินค้าท่ีระลึกให้กับลูกค้าโดยตรง และมีลีลาการขายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ มี
ความสดใสและสร้างสรรค์ ดึงดูดและจูงใจลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีดีขึ้นกับสินค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุวิมล แม้นจริง (2545) กล่าวว่า การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการ
ส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งส่ือสารแบบตัวต่อตัวเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซื้อหรือทดลองใช้ โดยพนังานขายควรมี
เทคนิคในการขายเพื่อน าไปสู่การขายท่ีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความสะดุดใจ ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการ ความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจในท่ีสุด 
  ปัจจุบันสินค้าท่ีระลึกมีสีสันท่ีสดใสเกินไป อาจเหมาะกับกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุน้อย ดังนั้นการออกแบบสินค้า
ท่ีระลึก Nok Smile Shop จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เช่น อาจ
ปรับเปล่ียนสีสัน ลวดลาย ให้ดูเรียบหรูขึ้นและทันสมัยด้วยการใช้โทนสีขาวเหลืองหรือโทนสีด าเหลืองทอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ มาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์ (2559) กล่าวถึงความหมายของสีด าว่า มีความหรูหราสง่างาม สี
ด าบ่งบอกสไตล์และเทรนด์ และสีด ายังถูกใช้เพื่อท าการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่น อาจเหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเป็นนักธุรกิจหรือวัยท างานของสายการบินนกแอร์ ท้ังนี้ในงานวิจัยยังเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าท่ีระลึก Nok Smile Shop ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านการออกแบบ ว่ามีความ
ต้องการให้พัฒนาในเรื่องการออกแบบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของทุก
ช่วงอายุ  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อองค์กร  
1.1 สายการบินนกแอร์ควรค านึงถึงความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าท่ีระลึกต่อ Nok Smile Shop ท้ัง

ในด้านการออกแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความรู้สึก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง และ
ควรเพิ่มสินค้าท่ีระลึกท่ีส่ือถึงเอกลักษณ์ของสายการบินให้ดูไม่น่าเบ่ือมากเกินไป และสามารถใช้งานได้หลากหลาย 

1.2 ปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ ามีการแข่งขันกันสร้างภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งสินค้าท่ีระลึกเป็น
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีส าคัญของสายการบิน ดังนั้นสายการบินนกแอร์ควรอาศัยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เช่น แอร์โฮสเตสท่ีขายสินค้าระลึก น าความคิดเห็นจากลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าท่ีระลึกให้ดีและตรงตาม
ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาขอเสนอแนะดังนี้ ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดผ่านสินค้าท่ีระลึก โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น เพื่อน ามาปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนการส่ือสาร
การตลาดให้มากขึ้น 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดดังนั้นงาน
การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์รายกลุ่ม หรือรายบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับผู้บริโภคไทยท่ีมีอายุ 20 ปี เป็นต้นไป เคยมีอารมณ์เชิงลบ อาทิ 
เกลียด โกรธ ไม่ชอบ ร าคาญ และผิดหวังต่อแบรนด์สินค้าและบริการของแบรนด์อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 10 ปีท่ี
ผ่านมา จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไ ด้แก่ จ านวน 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอารมณ์เชิงลบอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นความรู้สึกโกรธแบรนด์ท่ีอยู่ใน
ระดับมาก โดยรู้สึกโกรธแบรนด์มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความรู้สึกเกลียดแบรนด์นั้น และน้อยท่ีสุด คือ มีความรู้สึก
ร าคาญแบรนด์นั้น ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุด คือ คุณค่าของแบรนด์ต่อตนเองและสังคม 
รองลงมา คือ พนักงานของแบรนด์ และน้อยท่ีสุด คือ สินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งก่อนมีอารมณ์เชิงลบต่อแบ
รนด์สินค้าและบริการ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบคนรู้จักมากท่ีสุด รองลงมา คือ เพื่อนสนิท 
เพื่อนรัก  คู่ซี้ ในขณะท่ีภายหลังท่ีเกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบ ไม่สนิท ไม่กิน
เส้น มากท่ีสุด รองลงมา คือ ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ และคนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จัก  

ค าส าคัญ: อารมณ์เชิงลบ แบรนด์ ผู้บริโภคไทย การส่ือสารการตลาด 

 

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  

 

บทน า 

 อารมณ์เชิงลบ หมายถึง ผลกระทบท่ีถูกการครอบง าด้วยภายใต้สภาวะทางจิตใจในส่วนลึกท่ีส่งผลต่อ
ความรู้สึกเป็นอย่างมาก มักเป็นอารมณ์ท่ีรุนแรงโดยยึดความต้องการตัวเองเป็นศูนย์กลาง ท่ีแสดงถึงการต่อต้าน
กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอารมณ์เชิงลบมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่น ความโกรธ ความเกลียดชัง ความโลภ ความหลง 
และความเศร้า อารมณ์เชิงลบนี้เป็นอารมณ์ท่ีลึกซึ้งและคงทน ซึ่งไม่ได้เกิดเพียงระยะส้ันแล้วหายไปจากความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นของบุคคลนั้น (Reber, 1985) นอกจากนี้แล้วการสะสมของอารมณ์เชิงลบยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ยิ่งมีพลังใน
การท าลายล้างมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกได้อย่างชัดเจน บางคนเมื่อเกิดอารมณ์
เชิงลบแล้วส่งผลให้เกิดการเกิดพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ เช่น การแสดงออกทาง สีหน้า อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ
แม้กระท่ังทุกครั้งท่ีโกรธจะก ามือแน่นท่ีเกิดอารมณ์ในขณะนั้น อีกตัวอย่างหนึ่ง บางคนเมื่อเกิดอารมณ์เชิงลบแล้วก็
ยังต้องมีพื้นท่ีส าหรับการระบายเพื่อลดสภาวะทางอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น ทุบโต๊ะ การปาข้าวของ การต่อว่า การ
ดุด่า ท่ีส าคัญความน่ากลัวมากท่ีสุดของอารมณ์เชิงลบคือ เกิดขึ้นเพียงเส้ียววินาทีท่ีจะพร้อมท าลายทุกอย่างให้พัง
พินาศในช่ัวพริบตาซึ่งมีเหตุผลและไร้เหตุผล (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2560)  

การท าความเข้าใจอารมณ์ของผู้บริโภคจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์สินค้า
และบริการ  เพราะว่าการสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ต้องอาศัยความดีความดีงาม ช่ือเสียงและ
เกียรติยศท่ีสะสมและก่อตัวเป็นระยะเวลายาวนาน บางแบรนด์สะสมมาเป็นนับร้อยปี  จึงท าให้ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจและพร้อมท่ีจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังปกป้องแบรนด์ท่ีตัวเองรักใคร่เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการ
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เข้าใจในอารมณ์เชิงลบท้ังต้นเหตุและปลายเหตุของผู้บริโภคมีผลต่อการสร้างแบรนด์เพื่อให้ แบรนด์เกิดความยั่งยืน
คงทนและถาวร ยิ่งเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของผู้บริโภคมากขึ้นเท่าไหร่ แบรนด์ก็จะง่ายในการสร้างแบ
รนด์และติดต่อส่ือสารมากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จาก ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) ท่ีไว้กล่าวว่า การท่ีผู้บริโภคมี
ทัศนคติท่ีดีต่อแบรนด์ใดสินค้าหนึ่ง มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ มีความพึงพอใจสม่ าเสมอ และเกิด
การซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา โดยไม่สนใจตัวเลือกท่ีเป็นแบรนด์อื่น เนื่องจากผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่า แบรนด์นั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งความภักดีของลูกค้าเกิดได้หลายปัจจัย เช่น อารมณ์เชิงบวก อาทิ ความ
พึงพอใจ ความช่ืนชอบ ความเช่ือถือ และความไว้วางใจ ในทางธุรกิจการบริหารอารมณ์ของลูกค้าเป็นอีกกลยุทธ์ท่ี
ส าคัญ ท่ีผู้ประกอบกิจการควรให้ความส าคัญและพยายามค้นหาวิธีการสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง 
ตรงใจลูกค้า และสามารถครองใจลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว    

อย่างไรก็ดี แม้จะการศึกษาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่ือสารแบรนด์ แต่จาก
การทบทวนวรรณกรรมท้ังไทยและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์กับอารมณ์เชิงลบอยู่
จ านวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในบริบทต่างประเทศ อาทิ บทความวิชาการของ Lee และคณะ (2009) 
บทความวิชาการของ Krishnamurthy & Kucuk (2009) บทความวิชาการของ Fournier (2013) บทความ
วิชาการของ Li and and Stacks (2017) และงานวิจัยของ Preijers (2016) ตามล าดับ  ในส่วนของงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องในประเทศไทย พบว่า มีผู้ศึกษาการเกิดอารมณ์เชิงลบและการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในวัยรุ่น 
อารมณ์และความล้มเหลวที่เกิดกับการบริการ และอารมณ์เชิงบวกต่อแบรนด์ เช่น ความพึงพอใจ ความภักดีต่อแบ
รนด์ แต่ไม่พบการศึกษาท้ังสองตัวแปรในบริบทของคนไทย  ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมอิงบริบทสูง คนไทยมีความลึกลับ
ซับซ้อนเป็นอย่างมากในการตีความต่างๆ ไม่แสดงออกทางอารมณ์ แม้กระท่ังการแสดงออกก็มีความแตกต่างกัน 
รวมถึงความลึกลับในอารมณ์เชิงลบและการแสดงออกเชิงลบอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก เมตตา วิวัฒนานุกูล (2559 : 
141) กล่าวไว้ว่า คนไทยมีลักษณะการคิดแบบองค์รวมหรือแบบวน คือ เมื่อตนเองต้องการอะไร จะไม่แสดงออก
หรือพูดตรงๆ แต่จะอ้อมค้อม เพื่อให้คู่ส่ือสารเข้าใจหรือน าไปตีความเอง เนื่องจากคนไทยค านึงถึงความรู้สึกคนอื่น 
มีค่านิยมเกรงใจและหลีกเหล่ียงการขัดแย้ง ท าให้คนไทยไม่กล้าแสดงออกแบบตรงๆ เช่น ยิ้มเมื่อไม่กล้าตอบ
ปฏิเสธ หรือพูดชักแม่น้ าท้ังห้าก่อนตอบปฏิเสธ และการตีความของคนไทยต้องอาศัยบริบท และดูจากส่ิงแวดล้อม
ประกอบ   จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงน ามาสู่ประเด็นการศึกษาท่ีว่า ผู้บริโภคไทยมี
อารมณ์เชิงลบ รวมถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทยอย่างไร ท้ังนี้
ผลการวิจัยจะสามารถขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารอารมณ์ผู้บริโภคเพื่อการส่ือสารแบรนด์ รวมถึงแบรนด์
สามารถน าผลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่ือสารแบรนด์เพื่อป้องกันการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยช้ินนี้ท าให้ทราบอารมณ์เชิงลบท่ีมีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ ท้ังนี้ผู้บริหารแบรนด์สามารถน า
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางการในการท าความเข้าใจผู้บริโภคไทย รวมถึงหาแนวทางการบริหารจัดการการส่ือสาร
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในสภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้นจากอารมณ์เชิงลบและท่ีส าคัญการเช่ือมโยงความสัมพันธ์กลับ
กลุ่มลูกค้าท่ีมีอารมณ์เชิงลบให้กลับมีความสัมพันธ์อันดีต่อแบรนด์ของตัวเองได้  ตลอดจน ช่วยขยายองค์ความรู้
ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารแบรนด์และการบริหารจัดการอารมณ์ของผู้บริโภคในบริบทของคนไทย 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับแบรนด์ (Brand) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แบรนด์ หรือ ตรา
สินค้า หมายถึง การรวบรวมความรู้สึกท้ังหมดน ามาหลอมรวมเข้ากับ สินค้า บริการ บุคคล หรือองค์กร เพื่อน าไป
ส่ือสารสู่สาธารณะชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท่ีบ่งบอกความแตกต่าง ให้เกิดการจดจ า และอยู่ในใจของลูกค้า  
จนถึงประกอบการตัดสินใจ (Mucundorfeanu 2018; Rouse 2016; Marion 2015; Burgess 2011; Kotler 
and Pfoertsch 2006)  โดย Upshaw (1995) ได้แบ่งประเภทของแบรนด์ เป็น 6 ประเภท ดังนี้  1) แบรนด์
ประเภทสินค้า (Product Brand) แบรนด์ประเภทนี้เป็นส่ิงท่ีคนเราจะนึกถึง เมื่อกล่าวถึงแบรนด์ อันได้แก่ แบรนด์
ของสินค้าท่ีจับต้องได้ เช่น รถยนต์ กาแฟ ฮอนด้า โทรทัศน์สีจอแบน Sony Wega ตู้เย็นเพิ่มความเย็น Samsung 
เป็นต้น 2) แบรนด์ประเภทบริการ (Service Brand) เป็นรูปแบบแบรนด์ท่ีจับต้องไม่ได้ มุ่งไปท่ีการบริการ ให้ความ
สะดวกสบาย มากกว่าให้ความส าคัญท่ีสินค้าท่ีเป็นวัตถุหรือจับต้องได้ เช่น การบินไทย บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ไทย 
บัตรเครดิต Visa เป็นต้น 3) แบรนด์ประเภทบุคคล (Personal Brand) บุคคลแต่ละคนก็เปรียบเสมือนแบรนด์ 
เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยแบรนด์บุคคลเป็นการน าเสนอความสามารถพิเศษของตนเอง รวมถึงความรู้
ความช านาญในเรื่องเฉพาะท่ีบุคคลนั้นสนใจเป็นพิเศษ และความสามารถนี้ ท่ีเป็นตัวให้บุคคลนั้นน าออกมา
ถ่ายทอดและน าเสนอ รวมถึงการส่ือสารไปยังภายนอก ยกตัวอย่างแบรนด์ประเภทบุคคลหลายๆ โดยแบรนด์มี
บุคลิกภาพท่ีชัดเจนมากขึ้น เช่น ด้านเพลงแร็พ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพลงฮิบฮีอบ กีฬา Michael Jordan 
หรือ ภราดร ศรีชาพันธุ์ ด้านการพูด จตุพล ชมพูนิช หรืออุดม แต้พานิช เป็นต้น  4) แบรนด์ประเภทองค์กร 
(Organization Brand) หรือ Corporate Brand อาทิ พรรคการเมือง มูลนิธิการกุศล องค์กรธุรกิ จ เช่น 
Microsoft, Vergin, Uniliver, P&G, และ Sony ล้วนแล้วเป็นแนวคิดของแบรนด์ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ 5) แบรนด์
ประเภทเหตุการณ์หรือกิจกรรม (Event Brand) เช่น คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา กิจกรรมอาจอยู่ในรูปแบบของ
กีฬา ศิลปะ ความบันเทิงต่างๆ ท่ีสามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้แบรนด์โดดเด่น เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 
ซูเปอร์โบลว์ มอเตอร์โชว์ งานกาชาด เป็นต้น และ 6) แบรนด์ประเภทภูมิศาสตร์ (Geographic Brand) เช่น 
ประเทศ เมือง รีสอร์ท สถานท่ี ท่องเท่ียวต่างๆ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวพักผ่อนมีโอกาสเจริญเติบโต
สูงขึ้น สถานท่ีหรือ ประเภทต่างๆ หันมาสร้างจุดเด่น และอัตลักษณ์ให้กับประเทศของตน เช่น ถ้านึกถึงเมืองแห่ง
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แฟช่ัน จะนึกถึงปารีส หรือถ้าเป็นเยอรมันจะมีความโดดเด่นด้านเบียร์ ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ
แบรนด์ (Brand) หรือการสร้างแบรนด์ (Branding) ปัจจุบันไม่ได้จ ากัดขอบเขตเฉพาะการสร้างแบรนด์ของสินค้า
หรือบริการต่างๆ เท่านั้น แต่ได้มีการขยายขอบเขตมายังเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์บุคคลด้วย เพราะการท่ีบุคคลหนึ่งจะ
กลายเป็น ผู้มีช่ือเสียงขึ้นมาได้และจะได้รับการยอมรับหรือไม่นั้น การสร้างแบรนด์ก็เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ เพราะแบ
รนด์เป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีอยู่ในใจผู้บริโภค (Cowley & Feldwick, 1991 อ้างใน วิทวัส ชัยปาณี, 2548: 9) ซึ่งเมื่อ
นึกถึงหรือเมื่อได้ยินช่ือของบุคคลนั้นแล้ว ผู้คนมีความคิด ความรู้สึก และเห็นภาพของบุคคลนั้นอย่างไร ส าหรับใน
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะแบรนด์สินค้า (Product Brand) และแบรนด์บริการ (Service Brand) เท่านั้น 

2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ (Negative Emotions towards Brand) 
Alina (2017) กล่าวว่า พื้นฐานของอารมณ์เชิงลบเป็นอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในระยะส้ันแต่ความคงทนนาน 
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวแปรท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเฉยๆ หรือเข้าหา ท่ีเข้าไปกระตุ้นท่ีกระท าต่อความสงบหรือท าให้มี
ปฏิกิริยาการตอบกลับท่ีว้าวุ่นใจอย่างฉับพลัน ในขณะท่ี Zapf et al. (1999) กล่าวว่า การแสดงออกทางอารมณ์เชิง
ลบ (Negative Emotion) หมายถึง การกระท าใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีพนักงานแสดงออกมาแล้วท าให้ลูกค้าไม่
เกิดผลดีต่อตัวพนักงานและองค์กรให้เกิดความเสียหาย เช่น การแสดงออกทางกายภาพไม่ไม่สมควรพูดจาไม่สุภาพ 
ไม่สนใจลูกค้า หน้าตาบูดบึ้ง น้ าเสียงการพูดห้วน และพูดจาไม่มีหางเสียง  นอกจากนี้ Elena (2017) กล่าวว่า 
อารมณ์เชิงลบเป็นความรู้สึกท่ีท าให้รู้สึกอับอายและเศร้าใจ อารมณ์เหล่านี้ท าให้ไม่ชอบตัวเองอื่นๆ และชีวิต
โดยท่ัวไป พวกเขาเอาความมั่นใจและท าให้จิตใจของคุณไม่ชัดเจน ในช่วงเวลาท่ีอารมณ์เชิงลบสามารถท าให้
ร่างกายของคุณป่วย อารมณ์ท่ีอาจกลายเป็นลบคือความเกลียดชังความโกรธความหึงหวงและความเศร้าอย่างไร ก็
ตามในบริบทท่ีถูกต้องและในช่วงเวลาส้ันๆ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2560) กล่าวว่า อารมณ์เชิงลบนั้นมีหลายประเภท บางอย่างก็รับรู้ได้ง่าย 
บางอย่างก็รับรู้ได้ยาก อารมณ์ด้านลบท่ีรับรู้ง่ายท่ีสุดและมักกลายเป็นผู้ร้ายเสมอหากครอบง าการกระท าคือ 
อารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว และอารมณ์โลภ ส่วนอารมณ์ท่ีละเอียดอ่อนกว่ายากแก่การสังเกตคือ อารมณ์หลง จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า อารมณ์เชิงลบสามารถแบ่งหลายประเภท ดังตารางท่ี 1 ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิ จัยไ ด้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ของ  Reber (1985) , Preijers (2016) , 
Sampedro (2017), และ Stacks (2017) เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ประกอบไปด้วย 
อารมณ์ 5 ประเภท ได้แก่ 1) อารมณ์เกลียด หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมาอารมณ์ชิงชัง มีความรังเกียจ ท่ีรังเกียจมากไม่
ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเจอแบรนด์นี้อีกเลย หลบหน้าหลบตา ไม่อยากเข้าใกล้  2) อารมณ์โกรธ (Anger) 
หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีอารมณ์ขุ่นเคืองใจอย่างแรง ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อแบรนด์สินค้าและบริการ  3) อารมณ์ไม่
ชอบ (Dislike) หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีอารมณ์ไม่พอใจ ไม่ไว้วางใจ ไม่ถูกชะตา ไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับต่อแบรนด์
สินค้าและบริการ 4) อารมณ์ร าคาญ ( Irritation) หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีอารมณ์เบื่อหรือเบื่อหน่ายบ่อยครั้ง 
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แม้กระท่ังการได้เห็นและได้ยิน ท าให้มีความรู้สึกขัดต่อความรู้ของบุคคลนั้นท่ีมีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ และ 5) 
อารมณ์ผิดหวัง (Disappointment) หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีความหวังหรือความต้องการในแบรนด์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่
เป็นอย่างท่ีต้ังใจไว้ เช่น ไม่สมหวัง ไม่ได้ดังท่ีหวังต่อแบรนด์สินค้าและบริการ  อย่างไรก็ดี ยังไม่พบการศึกษาอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดขึ้นต่อแบรนด์สินค้าและบริการในประเทศไทย ส าหรับประเภทของอารมณ์เชิง
ลบต่อแบรนด์ สามารถจ าแนกตามแนวคิดของนักวิชาการได้ดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ จ าแนกตามแนวคิดของนักวิชาการ 
นักวิชาการ ประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ 

Reber (1985) อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 2 ประเภท 1) อารมณ์โกรธ และ 
2) อารมณ์ความเกลียดชัง 

Preijers (2016) อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 5 ประเภท คือ  1) อารมณ์เกลียด  
2) อารมณ์โกรธ 3) อารมณ์รังเกียจ 4) อารมณ์ร าคาญ และ 5) 
อารมณ์ผิดหวัง 

Sampedro (2017) อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 1) อารมณ์ไม่ชอบ  
2) อารมณ์เกลียด และ 3) อารมณ์หย่าร้าง 

Stacks (2017) อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 1) อารมณ์ไม่ชอบ และ 
2) อารมณ์โกรธ 

นักวิชาการไทย ไม่มีแนวคิดเร่ืองประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ 

 

3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ์แบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Relations) Reimann & 
Aron (2009) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคสามารถน ามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ท่ัวไประหว่างบุคคลอื่นได้ของ Donovan et al. (2012) ได้ จึงมีการนี้มีการพัฒนาแนวคิดและ
ทดลองใช้งานได้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ 

4. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ากการทบทวนวรรณกรรม
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ พบสาเหตุท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบและส่งผลไปยังพฤติกรรมเชิงลบต่อแบ
รนด์ ได้แก่ 1) ประสบการณ์เชิงลบต่อแบรนด์ (Negative brand experience) โดย Preijers (2016) กล่าวว่า 
การจูงใจในการพัฒนาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์เป็น ประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ท่ีเป็นด้านลบ ประสบการณ์ด้าน
แบรนด์ท่ีเป็นเชิงลบ เกิดขึ้นเมื่อลูกค้ารับรู้ประสบการณ์ระหว่างการสัมผัสกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นอย่างมาก 
2) ความไม่สอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Self-Image vs. Brand-Image 
Incongruity) ซึ่งKressmann et al. (2006) กล่าวว่า แม้ว่าผู้บริโภคบางคนไม่ต้องการเช่ือมโยงตนเองกับ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ แต่แบรนด์นิยมใช้การจับคู่ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Khan and 
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Lee 2014) ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มท่ีจะซื้อแบรนด์เหล่านั้นท่ีมีภาพลักษณ์ร่วมกัน ท้ังภาพลักษณ์แบรนด์ และ
ภาพลักษณ์ของผู้บริโภค ในทางตรงกันข้าม ภาพลักษณ์ตนเองกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ีไม่เข้ากันระหว่าง
ผู้บริโภคและแบรนด์ จะน าไปสู่อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคไม่ใช้หรือซื้อแบรนด์ (Sampedro, 2017) 
3) การไม่มีคุณค่าต่อสังคมของแบรนด์ Sampedro (2017) ท่ีกล่าวไว้ว่า หากแบรนด์ประพฤติผิดทางศีลธรรมหรือ
ส่ือสารแบบหลอกลวง จะเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะไม่เช่ือส่ิงท่ีแบ
รนด์ท่ีแสดง อย่างไรก็ดี Lee et al. (2009) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยนี้เป็นบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นทางสังคมหรือ
จริยธรรม Trump (2013) กล่าวว่า หากแบรนด์ละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมของผู้บริโภค แบรนด์จะได้รับผลท่ี
รุนแรงกลับมา 4) ค ามั่นสัญญาของแบรนด์ John Spacey (2017) กล่าวว่า ค ามั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand 
Promise) ค าสัญญาของ แบรนด์คือค าแถลงส้ัน ๆ ท่ีบอกลูกค้าว่าพวกเขาคาดหวังอะไรจากแบรนด์ของคุณ ใน
กรณีนี้ถ้าไม่ตรงตามค่ ามั่นสัญญาก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบได้เช่นกัน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อารมณ์เชิงลบ (Negative 

Emotions) 

ความสัมพันธ์หลังเกิด

อารมณ์เชิงลบ 

1. ไม่สนิท ไม่กินเส้น 

2. ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ 

3. คนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จัก 

4. เป็นคนอันตรายต่อ

ตัวเอง 

5. คนร้าย 

6. ศัตรูที่อาฆาต 

 

ประเภทอารมณ์เชิงลบ 

 

สาเหตุของการเกิด

อารมณ์เชิงลบ 

ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้บริโภคกับแบรนด์ 

ก่อน-หลังเกิดอารมณ์เชิงลบ 

ความสัมพันธ์ก่อนเกิด

อารมณ์เชิงลบ 

1. คนรู้จัก 

2. เพ่ือนสนิท เพ่ือนรัก  

คู่ซี ้

3. แฟน คนรู้ใจ 

4. คนรักที่ขาดไม่ได้ 

 

 

ประเภทอารมณ์เชิงลบ 

1. อารมณ์เกลียด  

2. อารมณ์โกรธ 

3. อารมณ์ร าคาญ 

4. อารมณ์ไม่ชอบ 

5. อารมณ์ผิดหวัง 

สินค้าและบริการของ 
แบรนด์ 

 
พนักงานของแบรนด์ 

 

การสื่อสารของแบรนด์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey) โดย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยท้ังเพศหญิง เพศชายและเพศทางเลือก อายุ 20 
ปีขึ้นไป ปีท่ีมีประสบการณ์ในการมีอารมณ์เชิงลบดังต่อไปนี้ เกลียด โกรธ ไม่ชอบ ร าคาญ หรือผิดหวังต่อสินค้า
และบริการของแบรนด์คนไทย 1 ครั้งเป็นต้นไป ภายใน 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2551-2561) ท้ังนี้ท่ีผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากตารางส าเร็จรูป
ของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ท่ีประชากรจ านวนต้ังแต่ 100,000 คนขึ้นไป (เนื่องจากไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน) ความคลาดเคล่ือน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 คน 
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของ 
Preijers (2016) เรื่อง ชนิดของอารมณ์เชิงลบน าไปสู่การเกลียดแบรนด์ และปัจจัยท่ีน าไปสู่การเกลียดแบรนด์ 
แนวคิดของ Romani et al. (2012) เรื่อง การจัดกลุ่มของอารมณ์เชิงลบ และแนวคิดของ Sampedro (2017) 
เรื่องสาเหตุท่ีส่งผลต่อการเกลียดแบรนด์ นอกจากนี้ เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับ
อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ในบริบทของคนไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ขึ้นเพื่อน าข้อมูล
ไปพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 8 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชนท่ัวไปท้ังเพศชาย 
เพศหญิง และเพศทางเลือกท่ีมีอายุ 20 เป็นต้นไป เคยมีประสบการณ์มีอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ
ของแบรนด์ในระดับบ่อยมาก บ่อย และปานกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2551 - 2561)  
ส าหรับการทดสอบเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 ท่านและทดสอบความเท่ียง (Reliability) โดยทดลองแจกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายกับกลุ่มจริงจ านวน 30 คน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคอนบาซแอลฟ่ารวมท้ังเท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง ดังนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. เกณฑ์ในการแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉล่ีย 0.51-1.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบในระดับน้อยท่ีสุด, 
ค่าเฉล่ีย 1.51- 2.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบในระดับน้อย, ค่าเฉล่ีย 2.51- 3.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบใน
ระดับปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 3.51- 4.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบในระดับมากและค่าเฉล่ีย 4.51- 5.00 หมายถึง มี
อารมณ์เชิงลบในระดับมากท่ีสุด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
ทางออนไลน์ โดยทางออนไลน์จะกระจายแบบสอบถามส่งต่อด้วยการประกาศผ่านทางเฟชบุ๊ก (Facebook) ของ
ผู้วิจัย กลุ่มส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายท่ีรู้จักหรือท่ีมีความสัมพันธ์ เช่น อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อน
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ร่วมงาน รวมถึงการโฆษณาเชิญชวนตอบแบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  

 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.25) 

รองลงมาคือ เพศชาย  (ร้อยละ 34.75) และน้อยท่ีสุด คือ เพศทางเลือก (ร้อยละ 4.00)  โดยส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 

37 ปี (ร้อยละ 77.25) รองลงมามีอายุ  38 - 52 ปี (ร้อยละ 20.75) และน้อยท่ีสุด คือ อายุ 53 - 71 ปี (ร้อยละ 

2.00) ประกอบอาชีพนักศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 48.25) รองลงมาคือ (ร้อยละ 36.25) และน้อยท่ีสุดคือ เกษียณ 

จ านวน 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) และน้อยท่ีสุดคือ มากกว่า 55,000 บาท (ร้อยละ 6.99) ในขณะท่ีส่วน

ใหญ่เป็นคนโสด (ร้อยละ 78.50) รองลงมาคือ สมรส (ร้อยละ 12.50 ) และน้อยท่ีสุดคือ หย่าร้าง (ร้อยละ 5.00)              

 2. อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี

อารมณ์เชิงลบอยู่ในเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นความรู้สึกโกรธแบรนด์ท่ีอยู่ในระดับมาก โดยรู้สึก

โกรธแบรนด์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.65) รองลงมาคือ มีความรู้สึกเกลียดแบรนด์นั้น (ค่าเฉล่ีย =3.36) และน้อย

ท่ีสุด คือ มีความรู้สึกร าคาญแบรนด์นั้น (ค่าเฉล่ีย = 2.69)  โดยประเภทธุรกิจท่ีผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุด 

ได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 18.17) รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 14.43) และน้อยท่ีสุด คือ 

อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 22 (ร้อยละ 1.91) เมื่อให้ระบุว่าแบรนด์ใดท่ีผู้บริโภคมีอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุด ผลการวิจัย

พบว่า ผู้บริโภคมีอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ True มากท่ีสุด (ร้อยละ 22.77) รองลงมามีอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ 

DTAC (ร้อยละ 18.14) และมีอารมณ์เชิงลบน้อยท่ีสุดต่อแบรนด์ธนาคารไทยพาณิชย์ 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 (ค่าเฉล่ีย = 2.89) โดยอารมณ์เชิงลบเกิดจากสาเหตุด้านคุณค่า

ของแบรนด์ต่อตนเองและสังคม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.10) รองลงมา คือ พนักงานของแบรนด์ (ค่าเฉล่ีย = 2.94) 

และน้อยท่ีสุด คือ สินค้าและบริการของแบรนด์ (ค่าเฉล่ีย = 2.61) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคมีอารมณ์
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เชิงลบ เพราะแบรนด์ท ามาตรฐานสินค้า/การให้บริการไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.71) รองลงมา คือ พนักงานของแบรนด์นั้นมองด้วยสายตาเหยียดยาม ชักสีหน้า (ค่าเฉล่ีย = 

3.38) และน้อยท่ีสุด คือ แบรนด์นั้นค้นหายาก (ค่าเฉล่ีย = 2.00) ส าหรับสาเหตุ 10 ประการท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิด

อารมณ์เชิงลบ เป็นไปดังตารางท่ี 2  

 

 

ตารางท่ี 2 สาเหตุ 10 ประการท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบ 

ล าดับที่ สาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบ 
1 แบรนด์ท ามาตรฐานสินค้า/การให้บริการ ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น สินค้าแต่ละสาขา มีคุณภาพแตกต่าง

กัน (Mean = 3.71, S.D. = 0.84) 

2 พนักงานของแบรนด์น้ันมองด้วยสายตาเหยียดหยาม ชักสีหน้า (Mean =3.-38, S.D = 1.04) 
3 แบรนด์น้ันขาดศีลธรรม เช่น โฆษณาเงินความเป็นจริง อวดอ้างสรรพคุณ (Mean =3.25, S.D = 1.04) 

4 แบรนด์น้ันท าผิดพลาดบ่อยครั้ง (Mean = 3.24, S.D = 1.07) 

5 แบรนด์น้ัน ขาดจรรยาบรรณ เช่น ท าสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์อื่น และขายสินค้าในราคาต่ ากว่า (Mean = 
3.23, S.D. = 1.06) 

6 แบรนด์น้ันท าผิดและไม่ส านึกผิด (Mean =3.18, S.D. = 0.97) 
7 แบรนด์น้ันสื่อสารหรือน าเสนอเน้ือหาเดิมๆ ซ้ าๆ (Mean = 3.10, S.D.= 1.02) 

8 แบรนด์ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ก่อมลพิษ(Mean = 3.07, S.D. = 1.14) 

9 แบรนด์น้ันบกพร่องและขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่รับการคืนของ ไม่ท าตามสัญญาที่ให้ไว้ ส่งสินค้าล่าช้า ผิด
ก าหนดนัดหมาย (Mean = 3.07, S.D. = 1.05) 

10 แบรนด์ไม่น าเสนอข่าวสารให้กับลูกค้าเก่า เช่น ไม่บอกโปรโมชั่นใหม่กับลูกค้าเก่า (Mean = 3.04, S.D.= 1.16) 

 

        4. ความสัมพันธ์ก่อนและหลังเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ ผลการวิจัยพบว่า ก่อนมี

อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบคนรู้จัก (ร้อยละ 67.68) 

รองลงมา คือ เพื่อนสนิท เพื่อนรัก  คู่ซี้ (ร้อยละ 20.33) และน้อยท่ีสุด คือ คนรักท่ีขาดไม่ได้ (ร้อยละ 4.45) ในขณะ

ท่ีภายหลังท่ีเกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบ ไม่สนิท ไม่กินเส้น (ร้อยละ 46.05) 

รองลงมา คือ ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ (ร้อยละ 20.78) เป็นคนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จัก (ร้อยละ 20.52) และน้อยท่ีสุด

คือ ศัตรูท่ีอาฆาต (ร้อยละ 3.42) ส าหรับรายละเอียดความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับแบรนด์ก่อนและหลังเกิดอารมณ์

เชิงลบเป็นดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ก่อน-หลังเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภค 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ 
หลังเกิดอารมณ์เชิงลบ ร้อยละ ก่อนเกิดอารมณ์เชิงลบ ร้อยละ 

ไม่สนิท ไม่กินเส้น     46.05 คนรู้จัก 67.68 

ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ 20.78 เพ่ือนสนิท เพ่ือนรัก คู่ซี้ 20.33 

คนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จัก 20.52 แฟน คนรู้ใจ 7.52 
เป็นคนอันตรายต่อตัวเอง 6.84 คนรักที่ขาดไม่ได้ 4.45 

คนร้าย (ไม่เป็นมิตร) 5.00 

ศัตรูที่อาฆาต 3.42 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประเภท ของแบรนด์ที่ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากที่สุด ข้อน่าสังเกตจากผลวิจัยพบว่า ประเภท

ธุรกิจและบริการท่ีผู้บริโภคมีอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุดห้าอันแรก คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ขนส่ง 
ร้านอาหาร สายการบินและสถานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่า แบรนด์และสินค้าบริการท่ี
ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุด คือ True, Dtac, ไปรษณีย์ไทย, Lazada นกแอร์และ AIS ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เชิดกุล มานะกิจไพโรจน์ (2560) เกี่ยวกับประเภทธุรกิจและแบรนด์ท่ีผู้บริโภคแสดงความคิดเห็น
เชิงลบบนส่ือสังคม ท่ีพบว่า คนไทยมีการแสดงความคิดเห็นเชิงลบบนส่ือสังคมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อาทิ 
True, DTAC, AIS มากท่ีสุด รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต อาทิ True, 3BB, TOT สะท้อนให้เห็นว่า แบรนด์ท่ีมี
แนวโน้มจะท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบ และน าไปสู่การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ ได้แก่ “แบรนด์ประเภท
บริการ” ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีจับต้องไม่ได้ แต่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจ าวันท่ีผู้บริโภคพบเจอทุกวัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Upshaw (1995) ท่ีกล่าวว่า แบรนด์ประเภทบริการ (Service Brand) เป็นรูปแบบแบรนด์ท่ีจับต้อง
ไม่ได้ มุ่งไปท่ีการบริการ ให้ความสะดวกสบาย มากกว่าให้ความส าคัญท่ีสินค้าท่ีเป็นวัตถุหรือจับต้องได้ นอกจากนี้
ยังมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคในด้านการบริการ เช่น พนักงานขาย พนักงานบริการ พนักงานบริการหลังการขาย 
(Counter Service) ท่ีเป็นตัวแทนของแบรนด์เช่ือมต่อระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค รวมถึงการแสดงออกของ
พนักงานท้ังการพูดและการแสดงออกของพนักงานต่อผู้บริโภค ดังนั้น แบรนด์ธุรกิจประเภทบริการ จึงมีความเส่ียง
ท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุด 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยส ารวจผู้บริโภคไทยท่ีเคยเกิดอารมณ์เชิงลบกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา 
และเมื่อส ารวจความสัมพันธ์ก่อนและหลังการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ พบว่า ผู้บริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับแบรนด์ก่อนเกิดอารมณ์เชิงลบ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ก่อนเกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภค
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มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.68) เห็นว่า ความสัมพันธ์ของตนท่ีผ่านมากับแบรนด์ เป็นแบบ “คนรู้จัก” (ร้อยละ 
67.68) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังการเกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภคเกือบครึ่งหนึ่ง 
(ร้อยละ 46.50) ลดระดับความเป็นไม่สนิทไม่กินเส้น และเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 41.30) เห็นว่า ตนเองมี
ความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบ ไม่ถูกกันชวนทะเลาะ และคนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จัก ตามล าดับ นั่นแสดงให้เห็นว่า 
การท่ีผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบได้ง่าย อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคไม่ได้รัก สนิทสนม หรือมีความรู้สึกลึกซึ้งกับแบ
รนด์ สะท้อนให้เห็นว่า แบรนด์ดังกล่าว ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Reimann & Aron 
(2009) ท่ีระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคสามารถน ามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ท่ัวไประหว่างบุคคลอื่นได้ โดยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สามารถช่วยให้แบรนด์
เอาชนะความล้มเหลวได้ 

3. สาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ของผู้บริโภค ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบจากสาเหตุด้าน
สินค้าและบริการของแบรนด์ พนักงานของแบรนด์ การส่ือสารของแบรนด์ และคุณค่าแบรนด์ต่อตนเองและสังคม
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบข้อน่าสังเกตว่า เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ผู้บริโภคเกิดอารมณ์
เชิงลบจาก 3 ใน 4 ของสาเหตุด้านสินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งได้แก่ 1) สินค้า/บริการของแบรนด์นั้นแย่ หรือ
ใช้งานได้ไม่ดีตามท่ีคาดหวังไว้  2) การใช้งานหรือการเข้าถึงสินค้า/บริการของแบรนด์นั้น ยุ่งยาก 3) แบรนด์นั้น
ค้นหายาก เช่น พบเห็นยากในท้องตลาด อยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยท้ังหมดของ Li and and 
Stacks (2017) ท่ียืนยันว่า แบรนด์เส้ือผ้าและแฟช่ัน รถยนต์ เครื่องเสียงและบันเทิง การบริการท่ีล้มเหลวผู้บริโภค
เกิดจากประสบการณ์เชิงลบ เช่น การใช้งานหรือการเข้าถึงสินค้า/บริการของแบรนด์ ใช้งานล าบาก เดินทาง
ล าบากกว่าจะเข้าถึงศูนย์บริการแบรนด์ เพราะประสิทธิภาพท่ีไม่ดีของสินค้าและการบริการ  ท าให้ผู้บริโภคมี
อารมณ์ โกรธและไม่พึงพอใจในแบรนด์  นั่นอาจเป็นเพราะว่า แบรนด์ท่ีผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบดังกล่าวเป็นแบ
รนด์ท่ีมีสินค้าให้เลือกน้อยในท้องตลาด จึงท าให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก และต้องยอมรับในข้อจ ากัดของแบรนด์
นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่า สาเหตุของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า หรือบริการของแบรนด์ต่อไป แม้เกิด
อารมณ์เชิงลบ ได้แก่ สินค้ามีให้เลือกน้อยในท้องตลาด (ร้อยละ 24.55) และประเภทสินค้าและบริการท่ีผู้บริโภค
เกิดอารมณ์เชิงลบมากท่ีสุด ได้แก่ เครือข่ายมือถือ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีไม่กี่แบรนด์ในประเทศไทย 
 
 
ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์สินค้าและบริการ 

แบรนด์ควรพัฒนาทุกจุดสัมผัสของการบริการ (Touch Point) เพื่อสร้างความประทับใจ และป้องกัน
อารมณ์เชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาพนักงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแบรนด์ให้ตระหนักในเรื่องของสาเหตุของ
การเกิดอารมณ์เชิงลบ นอกจากนี้ยังควรสร้าง ตรวจสอบและรักษาความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับผู้บริโภค เนื่องจาก
จากผลวิจยัพบว่า ก่อนผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ผู้บริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง แน่นแฟ้นกับ แบ
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รนด์สินค้าและบริการ (มากกว่าครึ่งมีความสัมพันธ์ในรูปแบบคนรู้จัก) ดังนั้นจึงท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบ 
และน าไปสู่พฤติกรรมเชิงลบ อาทิ หลีกเล่ียงแบรนด์ หรือซื้อแบรนด์ของคู่แข่ง หรือ บอกต่อเชิงลบกับบุคคลใกล้ชิด   
อื่น ๆ ดังนั้นแบรนด์จึงควรสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกลุ่มท่ีคาดหวัง เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีชอบมากกว่า
คู่แข่งรายอื่น โดยยกระดับสินค้าเพื่อให้ตัวสินค้าเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อาจ
ท าโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในด้านต่างๆ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้บริโภคไทยท่ีเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ในภาพรวม ไม่ได้มีเป้าหมาย
จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคท่ีมีช่วงวัยแตกต่างกัน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ท่ีสนใจอาจ
พิจารณาเปรียบเทียบผู้บริโภคต่างช่วงวัย เพื่อค้นหาว่า สาเหตุการเกิดอารมณ์เชิงลบ พฤติกรรมเชิงลบ และการให้
อภัยแบรนด์ของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันหรือไม่ หรืออาจศึกษาเฉพาะช่วงวัยใดวัยหนึ่ง อาทิ ผู้บริโภค
ช่วงวัยเจเนอเรช่ันแซด นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะแบรนด์สินค้าและบริการ ในครั้งต่อไปอาจ
พิจารณาศึกษา ประเด็นท่ีเกี่ยวกับ อารมณ์เชิงลบ ของแบรนด์องค์กร หรือแบรนด์ประเภทอื่นๆ แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยนี้  หรืออาจศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติท่ีมีประเด็นการเกิดอารมณ์
เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ และน าผลการวิจัยดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในบริบทของผู้บริโภค
ไทย  
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การวิเคราะห์ความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซ้ือแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค 
ที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่างกัน กรณีศึกษา แบรนด์รองเท้ากีฬา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง
และความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภค (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบ
ไม่ได้ไตร่ตรองและความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคท่ีมีเจเนอเรช่ันแตกต่างกัน และ (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรักในแบรนด์และพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค ข้อมูลท่ี
ใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามผู้บริโภคเพศชายและหญิง อายุ 18-72 ปี ท่ีเคยซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ใดแบ
รนด์หนึ่ง จ านวน 477 คน และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไคว์ส
แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1) 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ความรู้สึกว่า มีรองเท้ากีฬาบางแบรนด์ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกอยากจะซื้อมากๆ นั้น และการไปเดินเลือกซื้อรองเท้า
กีฬานั้น เกิดจากความรู้สึกลึกๆ เป็นตัวกระตุ้น โดยผู้บริโภคซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉล่ียต่อคู่ๆ ละ 3 ,000-3,999 
บาท มากท่ีสุด รองลงมา คือ ซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉล่ียต่อคู่ๆ ละ 2,000-2,999 บาท และในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่าน
มา ผู้บริโภคซื้อรองเท้ากีฬาจ านวน 5 คู่ หรือน้อยกว่า มากท่ีสุด รองลงมา คือ 6-10 คู่ อีกท้ังจ่ายเงินในรูปแบบเงิน
สดเพื่อซื้อรองเท้ากีฬามากท่ีสุด รองลงมา คือ บัตรเครดิต และผู้บริโภคซื้อรองเท้ากีฬาจากร้านค้ามากท่ี สุด 
รองลงมา คือ ซื้อจากเว็บไซต์ซื้อ-ขายของออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช็อปปี้ (2) ผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์รองเท้า
กีฬา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีผู้บริโภครักเป็นอันดับท่ี 1 คือ Nike ส่วนแบรนด์รองเท้ากีฬา
ท่ีผู้บริโภครักเป็นอันดับท่ี 2 คือ  Adidas ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้สึกรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีรักท้ังอันดับท่ี 1 และ
อันดับท่ี 2 ในมิติความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความสุข (Pleasure) (3) ผู้บริโภค
แต่ละเจเนอเรช่ันมีพฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองและความรัก ในแบรนด์รองเท้ากีฬา
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แตกต่างกันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (4) ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ค าส าคัญ: 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 2,000-
2,999 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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บทน า 

 “แฟช่ัน” หมายถึง สมัยนิยมหรือวิธีการท่ีนิยมกันท่ัวไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่ง
การเกิดของแฟช่ันนั้น ต้องมีต้นแบบท่ีเข้มแข็งจนเกิดการลอกเลียนแบบหรือการท าตามกันเป็นกลุ่ม แต่มักจะ
เกิดขึ้นและหายไปในช่วงเวลาส้ันๆ และเนื่องจากกระแสของสินค้าแฟช่ันมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและ
บ่อย ตามฤดูกาลและตามกระแสความนิยม ซึ่งสามารถดึงดูดหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการได้ง่ายขึ้น โดย
ปัจจัยหลักท่ีท าให้การซื้อขายสินค้าแฟช่ันบนอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น มาจากการท่ีผู้บริโภคใน
ปัจจุบันได้ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ จนกลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการซื้อ
ขายสินค้าและบริการเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน (กมลวรรณ วนิชพันธุ์, 2556)  

การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยม จึงท าให้สินค้าแฟช่ันมีมูลค่าสูงทางการตลาด
และมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งตลาดแฟช่ันในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 24,640 ล้านบาท โดย สินค้าประเภท
รองเท้ามูลค่าถึง 4,760 ล้านบาท (ตลาดแฟช่ัน ปี 2018,  https://positionioningmag.com/ 1186204) ซึ่งจาก
มูลค่าของตลาดแฟช่ัน ท าให้สามารถกล่าวได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าแฟช่ันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ธุรกิจ
แฟช่ันจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความส าคัญกับ
ผู้บริโภค แบรนด์ต้องสร้างความแตกต่างและดึงดูดใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ความสัมพันธ์ระยะส้ันท่ีใช้เพื่ อดึงดูด
ความสนใจผู้บริโภคเพียงเวลาใดเวลาหนึ่งๆ นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป สินค้าแฟช่ันจ าเป็นท่ีจะต้องมีการใช้การส่ือสาร
การตลาดเชิงความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (ธนวรรณ ดวงมณี, 2557) 

รองเท้ากีฬาเป็นหนึ่งในสินค้าแฟช่ันท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจาก
เว็บไซต์ Marketeer (2558) ท่ีระบุว่า มูลค่าตลาดอุปกรณ์กีฬาเป็นตลาดท่ีมีมูลค่ามากถึง 22 ,000 ล้านบาท 
แบ่งเป็นรองเท้ากีฬา 60% อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 40% ขณะเดียวกันทางไทยพีบีเอส (2559) ยังระบุว่าตลาดรองเท้า
วิ่งในปี 2557 อยู่ท่ี 2,400 ล้านบาท และปี 2558 อยู่ท่ี 2,800-3,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% ส าหรับประเภท
ของรองเท้ากีฬานั้นสามารถแบ่งหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป 
นอกจากนี้ กระแสในเรื่องของแฟช่ันกับสังคมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้แบรนด์รองเท้ากีฬาต่างๆ พัฒนารูปแบบ 
การออกแบบด้วยการน าแฟช่ันมาผสมผสานจนกลายเป็นกระแสนิยม   ดังจะเห็นได้จากดารา ศิลปิน ท่ีหันมาใส่
รองเท้ากีฬาแทนรองเท้าประเภทอื่นๆ เพื่อออกไปท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เกิดการ
แข่งขันในแบรนด์รองเท้ากีฬา  

ในประเทศไทยมีผู้น าตลาดรองเท้ากีฬา 3 อันดับแรก ได้แก่ Nike, Adidas และ Reebok นอกจากนี้ ยังมี
แบรนด์อื่นๆ ในตลาดอีกจ านวนมาก ส่งผลให้ตลาดรองเท้ากีฬามีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ผลิตรองเท้ากีฬาจึง
จ าเป็นต้องหาวิธีสร้างคุณสมบัติทางกายภาพท่ีต่างกัน แต่มีคุณภาพเท่ากัน หรือเหนือกว่า คู่แข่งเพื่อสร้างความ
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แตกต่างให้กับตัวสินค้าของตนเอง (ปัทมพร จิระบุญมา, 2556 อ้างถึงใน พัชริตา สุภาพันธ์, 2559) รวมถึงการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการส่ือสารการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันแบรนด์รองเท้ากีฬาต่างใช้กล
ยุทธ์ทางการส่ือสารการตลาดเพื่อเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยหนึ่งในกลยุทธ์ท่ีมีความ
ยั่งยืน คือการสร้างให้ผู้บริโภครักในแบรนด์ 

การสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรักในแบรนด์นั้น เป็นความรู้สึกหลงใหลรวมไปถึงความรู้สึกพึงพอใจของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการ ตลอดจนแบรนด์ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เมื่อผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์แล้ว 
แบรนด์นั้นๆ จะไม่เป็นเพียงแบรนด์อันดับแรกท่ีผู้บริโภคเลือกใช้แต่กลับเป็นแบรนด์เดียวท่ีผู้บริโภคเลือกใช้ และ
บอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อีกด้วย (Thomson, Maclnnis & Park, 2005) ส าหรับการศึกษาในต่างประเทศมี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความรักในแบรนด์ในธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะศึกษาในบริบทแบรนด์ของสินค้าต่างๆ อย่างเช่น แบ
รนด์แฟช่ัน (Wallance, Buil & Chernatony, 2014) และจากงานวิจัยของ สุธาสินี นิยมศาสตร์ (2558) พบว่า ใน
ต่างประเทศมีงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องความรักในแบรนด์กับธุรกิจบริการจ านวนน้อย และแนวคิดเรื่องความรักในแบ
รนด์สามารถน ามาปรับใช้ในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้ อีกท้ังยังท าให้เกิดการบอกต่อในเชิงบวกและเกิดพฤติกรรม
การซื้อขึ้นจากการบอกต่อเหล่านั้น ซึ่งในผู้บริโภคบางคนอาจถึงขั้นซื้อโดยไร้สติ  

อย่างไรก็ดียังไม่มีการศึกษาเรื่องความรักในแบรนด์ในบริบทของประเทศไทยมากนัก จากการส ารวจของ 
BCG’s Center (2560) พบว่า ผู้บริโภคคนไทยจ านวน 75% มีความเห็นตรงกันว่า “เวลาท่ีได้เห็นแบรนด์ในดวงใจ
ออกสินค้าใหม่ ฉันก็พร้อมจะจ่ายเงิน” และมีความรู้สึกจงรักภักดีกับแบรนด์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคจ านวนหนึ่งท่ีพร้อมจะซื้อสินค้าทันทีถ้าตนเองต้องการ 
(พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยปี 2018 เป็นแบบไหน? SME ควรรู้ไว้, www.smethailandclub.com/ trick-2522-
id.html) และจากงานวิจัยของ ชนกพร ไพศาลพานิช (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองใน
บริบทของเจเนอเรชั่นวาย พบว่า เจเนอเรชั่นวายมีความคิดว่า คนอื่นนั้นสนใจเรื่องของตน จึงส่งผลให้มีพฤติกรรม
เรียกร้องความสนใจ ต้องการเป็นท่ีสังเกตเห็นของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว หรือพฤติกรรมการแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองจึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งท่ีคนกลุ่มนี้กระท าไปโดยขาดการ
ไตร่ตรอง   

ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซื้อแบบไร้สติ แบบไม่ได้ไตร่ตรอง หรือเรียกว่า “ช้อปอะโฮลิก” เป็นการกระท า
ทางกายภาพ โดยสาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะเสพติดการซื้อสินค้านั้นมีอยู่หลายปัจจัย อาจจะเกิดจากตัวบุคคล เช่น มี
ภาวะซึมเศร้า เครียด ไม่ภาคภูมิใจในตนเอง หรือมีภาวะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งหากผู้บริโภคมีพฤติกรรมท่ี
รุนแรงมากขึ้นจะถูกเรียกว่า “Compulsive buying disorder” (ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน, 2556) นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยทางสังคม เช่น ช่องทางการส่ือสารในรูปแบบออนไลน์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการซื้อสินค้า และมีส่วนกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในสภาวะเสพติดการซื้อของได้เช่นเดียวกัน โดยผู้ท่ีตกอยู่ในภาวะดังกล่าวจะมีความต้องการซื้อ
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สินค้าอยู่ตลอดเวลา รู้สึกดีเมื่อได้เดินดูสินค้าแต่จะรู้สึกดีแค่ช่วงเวลานั้น ขาดความยับยั้งช่ังใจ และในผู้บริโภคบาง
คนจะรู้สึกผิดหลังจากท่ีซื้อสินค้า ท้ังนี้เพราะใช้จ่ายเกินความจ าเป็น  

กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ เจเนอ
เรช่ันเอ็กซ์ เจเนอเรช่ันวาย และเจเนอเรช่ันแซด ซึ่งจากผลวิจัยเกี่ ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคคนไทยของ Y&R 
Thailand พบว่า คนไทยท้ัง 3 กลุ่ม คือ คนท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มี
ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความเห็นว่า แบรนด์ท่ีมีความโดดเด่นขึ้นเป็น Top Performance คือ สินค้า
กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิต แต่คนในแต่ละเจเนอเรชั่นจะรู้สึกช่ืนชอบแบรนด์ในมุมท่ีแตกต่างกัน โดย
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มองว่า แบรนด์ท่ีติด Top Performance ต้องให้ความรู้สึกมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในขณะท่ีกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์มองว่า แบรนด์ต้องสามารถสะท้อนอัตลักษณ์และความทันสมัยได้ ส่วนกลุ่ม
เจเนอเรช่ันวายมองว่า แบรนด์นั้นต้องช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเอง ให้ความเป็นอิสระ และท าให้ความรู้สึกเป็น
กลุ่มก้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรช่ันนั้นมีลักษณะความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัย 
รวมถึงพฤติกรรมการท่ีแตกต่างกัน และทุกเจเนอเรช่ันมีความส าคัญกับหลายๆ 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 พบการศึกษาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองกับตัวแปร
ทางด้านแบรนด์เกือบทุกตัวแปร อาทิเช่น การรับรู้แบรนด์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ความผูกพันในแบรนด์ และ
การรับรู้ในคุณภาพของแบรนด์ ยกเว้นตัวแปรด้านความรักในแบรนด์ โดยท่ี Lee & Workman (2015) แนะน าให้
ศึกษาตัวแปรด้านความรักในแบรนด์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้วิจัยไม่พบงานท่ีศึกษาในเรื่องดังกล่าวกับเจเนอเรช่ันเบ
บี้บูมเมอร์ เจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจเนอเรช่ันแซด อีกท้ังมีการศึกษาเรื่องจริตของคนไทยพบว่า ท้ังเจเนอเรช่ันเบ
บี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรช่ันวาย มีทัศนคติการมองแบรนด์ท่ีต่างกัน และแบรนด์รองเท้ากีฬาอย่าง 
Adidas เป็นแบรนด์ท่ีมีพัฒนาการมากท่ีสุดในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา รวมถึงเป็นแบรนด์ท่ีมีคุณค่าท่ีอยู่ในใจของคนไทย
ในอันดับท่ี 7 อีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรักในแบรนด์และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองใน
สินค้าประเภทรองเท้ากีฬา เพื่อให้ส ารวจว่าผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไหน อย่างไร รวมถึง
พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากล
ยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจ พัฒนาจนถึงมีความรัก
ในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้ าในท่ีสุด ซึ่งจะท าให้ผู้ผลิตนั้นมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองและความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภค 
2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองและความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬา

ของผู้บริโภคท่ีมีเจเนอเรชั่นแตกต่างกัน และ  
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรักใน  แบรนด์และพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้

ไตร่ตรองของผู้บริโภค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการศึกษาคือ 1) แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับความรักในแบรนด์ (Brand Loves) 2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง 
(Compulsive Buying) และ 3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรช่ัน (Generations) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ส าหรับกรอบในการศึกษาเป็นดังนี้ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง และความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภคในเจเนอเรช่ันต่างๆ ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการส่ือสารเพื่อให้เกิดความรักในแบรนด์นั้นๆ ได้ในท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ท่ีสนใจ 
ในการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับความรักในแบรนด์ในบริบทของคนไทย และขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นต่างๆ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

หมายถงึ แตกต่างกนั 

หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นั 
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 1. กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยท้ัง
เพศหญิงและเพศชาย อายุ 18 - 74 ปี มีประสบการณ์ในการซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ท้ังนี้ผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่ในเกณฑ์การแบ่งเจเนอเรช่ันท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่ เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ เจเนอ
เรช่ันเอ็กซ์ เจเนอเรช่ันวาย และเจเนอเรช่ันแซด ซึ่งมีจ านวนประชากรรวมจ านวน 61,313,209 คน (กระทรวง 
มหาดไทย, 2561) แต่เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1953 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์ปัญญา, 
2554) ได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 477 คน โดยแบ่งตามสัดส่วนของเจเนอเรช่ัน ดังนี้ เจเนอเรช่ันเบบ้ีบูม
เมอร์ จ านวน 100 คน  เจเนอเรช่ันเอ็กซ์จ านวน 111 คน เจเนอเรช่ันวายจ านวน 122 คน และเจเนอเรช่ันแซด
จ านวน 144 คน โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ส าหรับการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างว่า ต้องมีอายุ 18-72 ปี และ
เคยซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง อีกท้ังเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยค านึงถึง
สัดส่วนของประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยเครือข่าย (Networking Sampling) โดยให้คนรู้จักช่วย
กระจายแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยค้นคว้าจาก แนวคิด บทความทางวิชาการ หนังสือ เว็บไซต์ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความรักในแบรนด์ พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง และเจเนอเรช่ัน ซึ่งแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านและทดสอบความเท่ียง (Reliability) โดยทดลองแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีคล้ายกับกลุ่มจริงจ านวน 30 คน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคอนบาซแอลฟ่ารวมท้ังเท่ากับ 0.90 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง ดังนั้นจึงน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. เกณฑ์การแปลความหมาย จ าแนกได้เป็นดังนี้ 

  3.1 ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง ใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 4.21 - 5.00 = มากท่ีสุด, 3.41 - 4.20 = มาก, 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 1.81 - 
2.60 = น้อย, และ 1.00 - 1.80 = น้อยท่ีสุด 

  3.2 ประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ี และการพฤติกรรมการแสดงออกว่ารัก
แบรนด์รองเท้ากีฬา ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 4.21 - 5.00 = มากท่ีสุด, 3.41 - 4.20 = 
มาก, 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 1.81 - 2.60 = น้อย, และ 1.00 - 1.80 = น้อยท่ีสุด 
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  3.3 การแปลความหมายความสัมพันธ์ระหว่างความรักในแบรนด์และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้
ไตร่ตรอง ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 0.80 – 0.99 = สูงมาก, 0.60 – 0.79 = สูง, 0.40 – 
0.59 = ปานกลาง, 0.20 – 0.39 = ต่ า และ 0.00 – 0.19 = ต่ ามาก 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เริ่มต้ังแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคว์สแควร์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน น าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

 

ผลการวิจัย 

 1. พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค ในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้  

  1.1 พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า มี
รองเท้ากีฬาบางแบรนด์ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกอยากจะซื้อมากๆ นั้น มากท่ีสุด (Mean = 3.60) รองลงมาคือ การไป
เดินเลือกซื้อรองเท้ากีฬานั้น เกิดจากความรู้สึกลึกๆ เป็นตัวกระตุ้น (Mean =  3.39) และน้อยท่ีสุด คือ รู้สึก
หงุดหงิดหรือกระวนกระวาย ในวันท่ีไม่ได้ออกไปซื้อรองเท้ากีฬา (Mean = 2.65)  

  1.2 พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
กีฬาโดยเฉล่ียต่อคู่ราคาคู่ละ 3,000-3,999 บาท (ร้อยละ 28.70) รองลงมาซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉล่ียต่อคู่ๆ ละ 
2,000-2,999 บาท (ร้อยละ 22.60) และน้อยท่ีสุดซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉล่ียต่อคู่ๆ ละ 5,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 
2.90) โดยส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาจ านวน 5 คู่ หรือน้อยกว่า (ร้อยละ 82.40) รองลงมา
ซื้อจ านวน 6-10 คู่ (ร้อยละ 13.20) และน้อยท่ีสุดซื้อมากกว่า 25 คู่ (ร้อยละ 0.20) ซึ่งการจ่ายเงินเพื่อซื้อรองเท้า
กีฬาเป็นรูปแบบเงินสดมากท่ีสุด (ร้อยละ 68.97) รองลงมา คือ บัตรเครดิต (ร้อยละ 29.12) และน้อยท่ีสุด คือ 
จ่ายเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น โอนเงิน (ร้อยละ 1.91) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาจากร้านค้ามากท่ีสุด(ร้อย
ละ 63.04) รองลงมา คือ ซื้อจากเว็บไซต์ซื้อ-ขายของออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช็อปป้ี (ร้อยละ 12.16) และน้อยท่ีสุด 
คือ ซื้อจากสถานท่ีอื่นๆ เช่น ฝากคนรู้จักซื้อจากต่างประเทศ (ร้อยละ 0.64)  
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  1.3 แบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีผู้บริโภคมีครอบครองมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 คือ Nike ส่วน     แบ
รนด์รองเท้ากีฬาท่ีมีครอบครองมากเป็นอันดับท่ี 2 คือ Adidas และแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีมีครอบครองมากเป็น
อันดับท่ี 3 คือ Puma และ New Balance ในสัดส่วนเท่ากัน 

2. ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

 2.1 ความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีรักเป็นอันดับท่ี 1 พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึก
รักในมิติของความเป็นเอกลักษณ์ (Mean = 3.85) มากท่ีสุด รองลงมา คือ มิติของความสุข (Mean = 3.79) และ
น้อยท่ีสุด คือ มิติของความฝัน (Mean =3.42) ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า แบรนด์ท่ี
รักเป็นอันดับท่ี 1 เป็นแบรนด์ท่ีมีเอกลักษณ์มากท่ีสุด (Mean = 3.92) รองลงมาคือ รู้สึกว่าสบายใจท่ีได้ใช้แบรนด์
ดังกล่าว (Mean = 3.90) และน้อยท่ีสุดคือ ไม่เคยเปล่ียนแบรนด์ท่ีใช้มานานแล้ว (Mean = 3.36)  

 2.2 ความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีรักเป็นอันดับท่ี 2 พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึก
รักในมิติของความเป็นเอกลักษณ์ (Mean = 3.79) มากท่ีสุด รองลงมา คือ มิติของความสุข (Mean = 3.68) และ
น้อยท่ีสุด คือ มิติของความฝัน (Mean = 3.51) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว พบว่า ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า
แบรนด์ท่ีรักเป็นอันดับท่ี 2 เป็นแบรนด์ท่ีมีเอกลักษณ์มากท่ีสุด (Mean = 3.87) รองลงมาคือ รู้สึกว่าตนเหมาะกับ
แบรนด์ดังกล่าว (Mean = 3.77) และน้อยท่ีสุดคือ ไม่เคยเปล่ียนแบรนด์ท่ีใช้มานานแล้ว (Mean = 3.40) 

 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคท่ีมีเจเนอเรช่ันแตกต่าง
กัน พบว่า ผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรช่ันมีพฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองแตกต่างกันเกือบ
ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว้นเรื่องการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น โอนเงิน และการซื้อ
ผ่านร้านค้า, ซื้อผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ และสถานท่ีอื่นๆ ท่ีผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรช่ันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
กีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองไม่แตกต่างกัน โดยรวมเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์มีพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง
มากกว่าทุกเจเนอเรชั่น รองลงมา คือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด ตามล าดับ 

 4. การเปรียบเทียบความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคท่ีมีเจเนอเรช่ันแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภค
แต่ละเจเนอเรชั่นมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาแตกต่างกันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  4.1 ความรู้สึกท่ีมีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีรักเป็นอันดับท่ี 1 พบว่า เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์มี
ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าทุกเจอเนอเรช่ัน รองลงมา คือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอ
เรช่ันแซด ตามล าดับ ยกเว้นด้านระยะเวลา (Duration) ท่ีเจอเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬา
มากกว่าทุกเจเนอเรช่ัน ด้านความทรงจ า (Memories) และความฝัน (Dream) ท่ีเจอเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความรักใน
แบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 
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  4.2 ความรู้สึกท่ีมีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีรักเป็นอันดับท่ี 2 พบว่า เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์มี
ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าทุกเจอเนอเรช่ัน รองลงมา คือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอ
เรช่ันแซด ตามล าดับ ยกเว้นด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) ความสุข (Pleasure) และความใกล้ชิด 
(Intimacy) ท่ีเจเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าเจเนอเรช่ันวาย แต่ความรู้สึกรักในด้าน
ระยะเวลา (Duration) ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมท่ีไม่เคยเปล่ียนแบรนด์ท่ีใช้มาเป็นระยะเวลานานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5. ความรักในแบรนด์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง โดยความรักใน
แบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับท่ี 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบ
ไม่ได้ไตร่ตรองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r= 0.57) ในขณะท่ีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับท่ี 2 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 (r= 0.68) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไตร่ตรองในระดับหนึ่งก่อนซื้อรองเท้ากีฬา อาจเป็นเพราะ 1) รองเท้ากีฬาเป็นสินค้าท่ี
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะรูปแบบการใช้งาน เพราะผู้บริโภคนอกจากจะซื้อรองเท้ากีฬามาเพื่อใช้ออกก าลังกาย
แล้ว ยังนิยมน ามาใส่ในชีวิตประจ าวันแทนรองเท้าประเภทอื่นๆ เป็นเพราะรองเท้ากีฬามีรูปแบบท่ีทันสมัย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ในเรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาอาดิดาส (Adidas) ท่ีพบว่า ผู้บริโภคซื้อรองเท้าเพราะรูปแบบของรองเท้ากีฬาส่วนใหญ่มีความทันสมัย 
มีสีสัน ลวดลาย มีรูปแบบท่ีหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สิริวัฒน
เศรษฐ์ (2558) ท่ีพบว่า  ผู้บริโภคนิยมแต่งกายแบบกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากนักแสดง นักร้อง หรือคนมี
ช่ือเสียงก็เริ่มหยิบเอารองเท้ากีฬามาใส่คู่กับเครื่องแต่งกายต่างๆ ดังนั้น การซื้อรองเท้ากีฬาในปัจจุบันจึงไม่ได้เพียง
เพื่อการออกก าลังกายเพียงเท่านั้น แต่สามารถใช้ในการแต่งกายในทุก ๆ วันได้อีกด้วย และ 2) เส้นทางการซื้อของ
ผู้บริโภคเปล่ียนไป เพราะผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ท าให้มีการค้นหาข้อมูล และไตร่ตรองก่อนท่ีจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเส้นทางการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปจากในอดีต 
(Oakley, 2014) โดยผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์เพิ่มขึ้น มีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ
ได้จากทางส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ E-book หรือ VDO Content ตลอดจนสามารถหาข้อมูลผ่านการพูดถึงหรือติ
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ชมผ่านทางส่ือออนไลน์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น การรีวิวสินค้า การแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการ
แชทกับคนใกล้ตัว 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคจะมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับท่ี 1 และ 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยรู้สึกว่า “แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ท่ีมีเอกลักษณ์” มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ปัทมพร จิ
ระบุญมา (2556 อ้างถึงใน พัชริดา สุภาพันธ์, 2559) ท่ีระบุว่า ตลาดรองเท้ากีฬามีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นผู้ผลิต
รองเท้ากีฬาจึงจ าเป็นต้องหาวิธีสร้างคุณสมบัติทางกายภาพท่ีต่างกัน มีคุณภาพเท่ากัน หรือเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อ
สร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าของตนเอง อีกท้ังยังสอดคล้องกับ 1 ในกลยุทธ์ที่การสร้างให้ผู้บริโภครักแบรนด์ท่ี
ระบุว่า กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค คือ ย้ าอัตลักษณ์ของแบรนด์อยู่เสมอ แบรนด์ต้องแสดงจุดเด่นรวมถึงช่ือให้ผู้บริโภค
ทราบ และต้องย้ าอยู่เสมอๆ จนผู้บริโภคจ าได้  

 ในส่วนของการแสดงออกเมื่อผู้บริโภครักแบรนด์รองเท้ากีฬา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการแสดงออก
ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในเรื่อง “พูดถึงแบรนด์ในทางบวก” และ “ชักชวนให้คนรอบข้างเกิด
ความต้องการในแบรนด์นั้น” ซึ่งอยู่ในระดับมาก และพบว่า ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 
2 มีความสัมพันธ์กับการพูดถึงแบรนด์ในเชิงบวก และการชักชวนให้คนรอบข้างเกิดความต้องการในแบรนด์ อยู่ใน
ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธาสินี นิยมศาสตร์ (2558) Ismail & Spinelli 
(2012) Wallance et al. (2014) Carroll & Ahuvia (2006) และ Albert, Cerag & Wesford (2009) ท่ีพบว่า 
ความรักในแบรนด์จะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นเป็นกระบอกเสียง และบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าของแบรนด์ในเชิงบวก  

 3.  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเจเนอเรช่ันแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง
เกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เศวต วัชรเสถียร (2556) ท่ีมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เจเนอเรชั่นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบังเอิญ หรือถูกก าหนดอย่างตายตัวโดยช่วงปี เจ
เนอเรช่ันถูกสร้างขึ้นโดยสังเกตจากการเปล่ียนแปลงทางลักษณะประชากร ปัจจัยทางสังคม อย่างเช่น การเล้ียงดู 
อบรมส่ังสอน โดยประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ได้หล่อหลอมให้กลุ่มคนนั้นๆ มีวิธีคิด ลักษณะนิสัยท่ีคล้ายกัน 
ค่านิยม แรงบันดาลใจ โลกทัศน์และความเช่ือ  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า คนท่ีเกิดในช่วงวัยเดียวกันจะมีอัตลักษณ์
ร่วมกัน และในแต่ละช่วงวัยก็จะมีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน และสามารถแยกเจเนอเรช่ันหนึ่งออกจากอีกเจเนอเรช่ัน
หนึ่งได้อย่างชัดเจน  

 4. จากผลการวิจัยพบว่า แบรนด์รองเท้ากีฬาท่ีผู้บริโภครักท้ังอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 แต่ละเจเนอเรช่ัน
รักแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เป็นเจเนอเรชั่นที่มีความรักในแบรนด์มาก
ท่ีสุด อาจเป็นเพราะเป็นวัยที่อยู่มานาน รวมถึงรับรู้การส่ือสารของแบรนด์รองเท้ากีฬามานานกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์มีความสัมพันธ์กับแบรนด์นานกว่าเจเนอเรช่ันอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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เกี่ยวกับความรักของ Sternberg (1986) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของความรักทางอารมณ์ว่า ความสนิทสนมเป็น
ส่วนหนึ่งของความรักท่ีเกิดจากความใกล้ชิดท่ีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ หรือมีความสัมพันธ์เป็นเวลานาน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Carroll & Ahuvia (2006) ท่ีกล่าวถึงความรักในแบรนด์ว่า มักเป็นผลจากความสัมพันธ์อันยาวนาน
ของผู้บริโภคกับแบรนด์ 

 5. จากผลการวิจัยพบว่า ความรักในแบรนด์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับท่ี 1 และ
พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างความรักใน
แบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับท่ี 2 และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองอยู่ในระดับสูง แสดงว่าผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการซื้อแบบไตร่ตรองอยู่บ้างในการซื้อรองเท้ากีฬาในแบรนด์ท่ีรักเป็นอันดับท่ี 1 อาจเป็นเพราะผู้บริโภค
คาดหวังกับแบรนด์ท่ีรักเป็นอันดับท่ี 1 มากกว่าอันดับท่ี 2 เมื่อผู้บริโภครักแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมากกว่า มักจะ
เกิดการคิดไตร่ตรองก่อนซื้อสินค้า เพราะมีความคาดหวังว่าสินค้าจากแบรนด์ท่ีรักต้องดีท่ีสุด และมักจะเป็นสินค้า
ท่ีผู้บริโภคใช้เป็นประจ า ดังนั้นใช้เวลาพิจารณาสินค้าใน  แบรนด์นั้นๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาในมิติของเอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ความสุข (Pleasure) และความใกล้ชิด (Intimacy) เป็น 3 มิติแรกตามล าดับ ซึ่งแบรนด์รองเท้ากีฬาสามารถสร้าง
ให้ผู้บริโภคเกิดความรักในแบรนด์ได้โดยใช้การมิติต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาได้ นอกจากนี้ การส่ือสารการตลาดโดยใช้
แนวคิดความรักในแบรนด์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรักในแบรนด์ ท้ังนี้อาจใช้การท า Storytelling 
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งในเนื้อหาสามารถใช้อัตลักษณ์ของแบรนด์ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
แบรนด์อื่นๆ อยู่แล้ว และหากสามารถท าเรื่องราวให้ผู้บริโภครู้สึกสนุกหรือประทับใจไปด้วย จะเป็นการท าให้
ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์ จนเกิดการจดจ าความรู้สึกดีๆ ท่ีแบรนด์สร้างขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นแบ
รนด์ในใจของผู้บริโภคในท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของแบรนด์
รองเท้ากีฬา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปอาจพิจารณาศึกษาแบรนด์แฟช่ันอื่นๆ อาทิ เส้ือผ้า กระเป๋า หรือ แบรนด์
หรูหราท่ีมีราคาแพง แต่มีคุณค่าทางจิตใจ นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
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ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านการสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรช่ัน เพื่อหาถึงแรงจูงใจ และเหตุผลใน
การซื้อ/รักแบรนด์ต่อไป 
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เทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า 

Cinematic Techniques in Thai Films from GDH 559 Co., Ltd 

สุรศักด์ิ บุญอาจ1 

1อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บทความช้ินน้ีเป็นส่วนหน่ึงจากโครงการวิจัยเร่ือง“เทคนิคภาพยนตร์และการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า” 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงเทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ท้ังหมด 6 เรือ่ง ได้แก่ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว (2559), พรจากฟ้า (2559), ฉลาด
เกมส์โกง (2560), เพื่อน..ท่ีระลึก (2560), น้อง.พี่.ท่ีรัก (2561) และโฮมสเตย์ (2561) ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีประสบความส าเร็จท้ังรายได้และรางวัล รูปแบบงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ แบบวิเคราะห์ตัวบท 
โดยใช้แนวคิดด้านเทคนิคภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพยนตร์ รูปแบบดีวีดี รูปแบบออนไลน์ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร บทวิจารณ์ภาพยนตร์ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า  

องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นฉากภาพยนตร์ท่ีใช้สถานท่ีจริง อุปกรณ์ประกอบฉาก
ท่ีสอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์ มีการก าหนดต าแหน่งการแสดงสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร มีการ
ก าหนดเส้ือผ้า การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดงสมจริง สอดคล้องกับเรื่องราว มีการจัดแสงภาพยนตร์ เพื่อ
เป็นส่วนส าคัญในการเล่าเรื่องภาพยนตร์ รวมถึงเน้นความส าคัญของภาพท่ีปรากฏในภาพยนตร์ ซึ่งส่ือสารและ
สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมภาพยนตร์ 

ส่วนรูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบร่วมสมัย ร่วมกับรูปแบบ
ธรรมชาติ มีความสมจริง ซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบรวมในฉากส าหรับภาพยนตร์ท่ีเน้นเรื่องราวร่วมสมัย อีกท้ังยัง
ผสมผสานรูปแบบการละครในเชิงจินตนาการ รูปแบบเน้นการแสดงออกของตัวละคร และรูปแบบเน้นโครงสร้าง
เรื่องราวของภาพยนตร์ จึงท าให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาและสนุกสนานไปกับภาพยนตร์ 

ค าส าคัญ: 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- en-
scene, 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 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ภาพยนตร์ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง การท่ีศิลปะของภาพยนตร์จะด ารงอยู่ตามความคาดหวังของสังคม 

ศิลปินผู้สร้างงานภาพยนตร์ก็ต้องค านึงถึงศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายด้าน ท้ังในด้านบทภาพยนตร์ 

การผลิตภาพยนตร์ และวิธีการน าเสนอ รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ของเทคนิคภาพยนตร์ (Cinematic 

techniques) นอกจากนั้น Alex Ferrari (2016) ได้กล่าวว่าเทคนิคภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมใน

ฉากภาพยนตร์หรือมีส-ออง-แซง (Mise-en-scene) นั้นเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงเช่นกัน เพราะสามารถน าองค์ - 

ประกอบของ “ภาพ” มาใช้เพื่อส่ือความหมายและเล่าเรื่องภาพยนตร์ 
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วาจวิมล เดชเกตุ (2551,5) อธิบายว่า Mise-en-scene เป็นค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสท่ีนิยมอ่านออกเสียงว่า 

มีส-ออง-แซง ใช้เป็นค าทับศัพท์ในแวดวงละครเวทีและภาพยนตร์ องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์เป็นงาน

สร้างสรรค์ เพื่อส่ืออารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามหรือเข้าถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ ซึ่ง  Wendy Haslem (2012) 

กล่าวถึงจอร์จ เมลิแยร์ (Georges Méliès)  ผู้ก ากับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบความส าคัญของการจัดฉาก

และอุปกรณ์ประกอบฉากภาพยนตร์ จากการก ากับภาพยนตร์เรื่อง A Trip to the moon (1902) จึงท าให้ 

องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา  

ส าหรับภาพยนตร์ไทยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2559  บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวงการ
ภาพยนตร์ไทย หลังจากการปิดตัวของจีทีเอช โดยบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่กับหับโห้หิ้นบางกอก จัดต้ังบริษัทขึ้นมา
ในช่ือ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ซึ่งอาจกล่าวได้ภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอชในยุคใหม่นั้นล้วนประสบความส าเร็จท้ังรายได้
และรางวัล เนื้อหาของภาพยนตร์มีการส่ืออารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามหรือเข้าถึงผ่านการจัดองค์ประกอบรวมในแต่
ละฉากของภาพยนตร์ และเน้นความส าคัญของภาพท่ีปรากฏในภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องฉลาดเกมส์โกง (2560) 
ท่ีประสบความส าเร็จอย่างยิ่งด้านรายได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างในฉบับฮอลลีวูด 
อีกท้ังยังได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ในสาขาก ากับศิลป์ยอดเยี่ยม ถ่ายภาพยอดเยี่ยม นักแสดง
ยอดเยี่ยม ผู้ก ากับยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงน าหญิงยอด
เย่ียมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ  

ในแวดวงการศึกษาจากงานวิจัยของประกายกาวิล ศรีจินดา (2558) “เรื่องอัตลักษณ์การเล่าเรื่องและ
ตระกูลของภาพยนตร์ไทยท่ีผลิตโดยจีทีเอช” ได้ศึกษาถึงอัตลักษณ์ของภาพยนตร์ไทยท่ีผลิตโดยจีทีเอชก่อนจะ
เปล่ียนมาเป็นจีดีเอช มีการวิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ผ่านการเล่าเรื่อง พบว่าภาพยนตร์บางเรื่องเป็นทุนสัญลักษณ์
ให้กับจีทีเอชว่าเป็นบริษัทท่ีผลิตผลงานภาพยนตร์ระดับคุณภาพมิได้มีเพียงแต่ภาพยนตร์ท่ีมุ่งเน้นในการสร้าง
รายได้ อีกท้ังยังได้รับรางวัล เช่น เรื่องมหา'ลัย เหมืองแร่ (2548) แต่อาจจะท าให้มองเห็นภาพรวมของอัตลักษณ์
ภาพยนตร์ท่ีสะท้อนอุดมคติของชนช้ันกลางไทย อันมีลักษณะเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 
จึงเสนอให้มีการศึกษาในส่วนของสุนทรียศาสตร์ด้านอื่นของโลกทัศน์ภาพยนตร์ เช่น ด้านเทคนิคภาพยนตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ก็จะท าให้ได้ผลการวิจัยท่ีลึกและรอบด้านมากขึ้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเทคนิคภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์
ของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า  ท้ังหมด 6 เรื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ได้แก่  แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว 
(2559), พรจากฟ้า (2559), ฉลาดเกมส์โกง (2560), เพื่อน..ท่ีระลึก (2560), น้อง.พี่.ท่ีรัก (2561) และโฮมสเตย์ 
(2561) ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของการผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีประสบความส าเร็ จท้ังรายได้และรางวัล เพื่อเป็น
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ประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทย และส่งเสริมการรับชมภาพยนตร์ไทยคุณภาพท่ีมี
คุณค่าทางศิลปะให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น    

ค าจ ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย 

เทคนิคภาพยนตร์ (Cinematic techniques) คือ การพิจารณาเทคนิคภาพยนตร์ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ และรูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ 

มีส-ออง-แซง (Mise-en-scene) คือ การจัดองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ และภาพท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า คือ ภาพยนตร์ท่ีมีเรื่องราวท่ีแต่งขึ้นในเชิงภาพยนตร์
และการแสดงท่ีเรียกว่าภาพยนตร์บันเทิง (Dramatic feature film) ท่ีผลิตโดยบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2559 – 2561 เท่านั้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ วาจวิมล เดชเกตุ (2551,22-42) อธิบายว่าองค์ประกอบท่ีควร

ค านึงถึง คือ การจัดฉากภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉากภาพยนตร์  การก าหนดต าแหน่งการแสดง การก าหนด

เส้ือผ้า การแต่งหน้า ทรงผมของนักแสดง และการจัดแสงภาพยนตร์ นอกจากนั้น ประวิทย์ แต่งอักษร (2557) 

อธิบายเพิ่มเติมว่าการน าแนวคิดขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ไปใช้ในการวิจารณ์ภาพยนตร์ ด้วยการ

วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบภาพอย่างเป็นระบบส าหรับฉากใดฉากหนึ่งในภาพยนตร์นั้น ต้องอาศัยความรู้

ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคภาพยนตร์ประกอบกัน เช่น ขนาดภาพ และมุมกล้อง เป็นต้น 

2. รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ วาจวิมล เดชเกตุ (2551,14-19) อธิบายว่าเป็นเรื่อง

ส าคัญของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และการน ารูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ไปใช้ในภาพยนตร์

นั้น มีหลากหลายประเภทและหลากหลายแนวทางในการน าเสนอ จึงแบ่งเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบธรรมชาติ (Naturalistic mise-en-scene) คือ รูปแบบท่ีเลียนแบบความเป็นจริงตามธรรมชาติ

โดยท่ัวไป และน าความสมจริงนั้นมาเป็นหลักพิจารณาประกอบการจัดฉากภาพยนตร์ 

รูปแบบย้อนยุค (Historical mise-en-scene) คือ รูปแบบท่ีให้รายละเอียดของเรื่องเกี่ยวข้องกับยุค

สมัยหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสร้างบรรยากาศสมจริงให้กับยุคสมัยนั้น 
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รูปแบบร่วมสมัย (Everyday mise-en-scene) คือ รูปแบบท่ีเน้นเรื่องราวร่วมสมัย โดยน าเนื้อหา

ภาพยนตร์มาพิจารณาร่วมกับบุคลิกลักษณะตัวละครส าคัญของเรื่อง  

รูปแบบการละคร (Theatrical mise-en-scene) คือ รูปแบบท่ีเน้นภาพยนตร์ในแนวเหนือจริงหรือเชิง

จินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภาพยนตร์มีสีสัน แปลก น่าสนใจ และได้สาระสอดคล้องกับเนื้อหา

ภาพยนตร์ 

รูปแบบเน้นการแสดงออก (Expressive mise-en-scene) คือ รูปแบบท่ีเน้นองค์ประกอบรวมในฉาก

ภาพยนตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของตัวละครในแต่ละฉาก ซึ่งตัวละครต้องมีบุคลิกท่ีสอดคล้องกับ

เนื้อหาของเรื่อง 

รูปแบบเน้นโครงสร้าง (Constructive mise-en-scene) คือ รูปแบบท่ีเน้นองค์ประกอบรวมในฉาก

ภาพยนตร์ โดยใช้โครงสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์มาก าหนดทิศทางการออกแบบหรือควบคุมองค์ประกอบศิลป์

ของภาพยนตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) การ
วิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของการผลิตภาพยนตร์ไทยท่ี
ประสบความส าเร็จท้ังรางวัลและรายได้  โดยใช้แนวคิดเทคนิคภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉาก
ภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพยนตร์ ท้ังในโรงภาพยนตร์ รูปแบบดีวีดี (DVD) รูปแบบออนไลน์ 
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ท่ีตีพิมพ์ เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงท าการศึกษาจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ขอบเขตงานวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกภาพยนตร์บันเทิง (Dramatic feature film) ไม่ใช่ภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) ท้ังหมด 6 
เรื่อง ได้แก่  แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว (2559), พรจากฟ้า (2559), ฉลาดเกมส์โกง (2560), เพื่อน..ท่ีระลึก 
(2560), น้อง.พี่.ท่ีรัก (2561) และโฮมสเตย์ (2561)  
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ภาพ: ภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561  

ที่มา: https://www.gdh559.com 

เร่ืองย่อภาพยนตร์กรณีศึกษา 
เรื่องย่อภาพยนตร์กรณีศึกษาจะเป็นการล าดับความ เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของ

บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ท้ังหมด 6 เรื่อง ดังนี้ 
แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว: เรื่องราวของเด่นชัย พนักงานฝ่ายไอทีท่ีแอบหลงรัก นุ้ยพนักงานฝ่าย

การตลาด เมื่อบริษัทได้พาพนักงานไปท่องเท่ียวพักผ่อนท่ีเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นุ้ยเกิดอุบัติเหตุจากการ
เล่นสกีท าให้มีอาการความจ าเส่ือมช่ัวคราว (Transient Global Amnesia: TGA) เขาจึงสวมรอยเป็นแฟนนุ้ยใน
หนึ่งวัน เพื่อท าให้ตนเองสมหวังแม้เพียงช่ัวคราว 

พรจากฟ้า: เรื่องราวจากเพลงพระราชนิพนธ์ 3 บทเพลง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องท่ี 1 ยามเย็น เรื่องราวของบีมในงานเล้ียงอ าลาของนักเรียนทุนรัสเซียท่ี
เกิดขึ้นในยามเย็นหนึ่งวัน เขาเป็นนักเรียนทุนสาขาฟิสิกส์ ท่ีเป็นนักแสดงตัวแทนท่านทูต ร่วมกับแป้ง นักร้อง
ประสานเสียงการแสดงเพลงยามเย็น ท่ีเป็นนักแสดงตัวแทนภริยาท่านทูต ซึ่งเขาได้เกิดความชอบแป้งจึงพยายาม
จีบต้ังแต่แรกพบ เรื่องท่ี 2 Still on my mind เรื่องราวของฟา ท่ีเพิ่งสูญเสียแม่ เธอจึงต้องดูแลพ่อท่ีเป็นโรค
ความจ าเส่ือมเพียงคนเดียว ความเหนื่อยล้า ความไม่เข้าใจ จึงท าให้เธอเกิดความท้อแท้ โดยฟาได้รับความ
ช่วยเหลือจากเอ ช่างเทคนิคด้านเปียโนท่ีเคยช่วยต้ังเสียงเปียโนให้กับแม่ของฟามาก่อน ท าให้เธอได้รู้ว่าเพลง Still 
on my mind ท่ีแม่เธอเล่นเปียโนให้พ่อฟังนั้นมีความหมายกับพ่อของเธอมากเพียงใด และ เรื่องท่ี 3 พรปีใหม่ 
เรื่องราวของหลง นักดนตรีเพลงร็อค ท่ีตัดใจจากการเล่นวงดนตรีมาเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งท าให้เขาได้พบกับคิม 
พนักงานฝ่ายบุคคล เธอพยายามผลักดันให้เขามาร่วมในชมรมวงดนตรีสมัครเล่น เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนใน
บริษัท 

ฉลาดเกมส์โกง: เรื่องราวของลิน นักเรียนหัวกะทิ ท่ีมีจุดเริ่มต้นจากการช่วยเหลือเกรซและพัฒน์ในการ
เฉลยค าตอบในห้องสอบ จนนักเรียนหลายคนในโรงเรียนยินดีจ่ายค่าตอบแทนแลกกับการได้รับค าตอบจากลิน เมื่อ
เกรซและพัฒน์ยื่นข้อเสนอให้ลินโกงข้อสอบ STIC ท่ีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการสอบเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้า
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มหาวิทยาลัยช้ันน าระดับโลก ลินจึงต้องร่วมมือกับแบงค์ นักเรียนทุนคู่แข่งของเธอ เพื่อท าภารกิจการโกงข้อสอบ
ครั้งนี้ให้ส าเร็จ 

เพื่อน..ที่ระลึก: เรื่องราวของบุ๋มและอิ๊บ เพื่อนรัก 2 คน ท่ีชวนกันไปฆ่าตัวตายท่ีตึกร้างอดีตคอนโดหรูใจ
กลางเมืองท่ีพ่อของท้ังคู่ร่วมทุนกันสร้าง แต่กลับถูกระงับโครงการกะทันหัน เพราะวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง แต่แล้ว
ค าสัญญาของท้ังคู่กลับถูกท าลายลง เพราะบุ๋มซึ่งเห็นเพื่อนตายต่อหน้าเกิดกลัวและวิ่งหนีไป จึงท าให้อิ๊บกลายเป็น
วิญญาณแค้นรอมาทวงสัญญาคืน จนเวลาผ่านไป 20 ปี บุ๋มเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มีลูกสาวชื่อเบล และ
ได้กลับไปท่ีตึกนั้นอีกครั้งเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของเธอ 

น้อง.พี่.ที่รัก: เรื่องราวของชัชกับเจน ท้ังคู่เป็นพี่ชาย-น้องสาวที่อายุห่างกัน 5 ปี และเป็นไม้เบ่ือไม้เมา ไม่
ถูกกันมาต้ังแต่เด็กจนโต ชัชเป็นคนไม่เอาไหนในทุกเรื่อง ขณะท่ีเจนนั้นล้วนประสบความส าเร็จในทุกอย่าง เมื่อเจน
พบรักและต้องการแต่งงานกับโมจิหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่น ชัชจึงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะขัดขวางความรักของท้ังคู่ แต่ใน
ท่ีสุดเจนก็ได้แต่งงานกับโมจิและย้ายไปสร้างครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่น  

โฮมสเตย์: เรื่องราวของวิญญาณดวงหนึ่ง ท่ีบังเอิญได้รับโอกาสกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของมิน เด็ก
หนุ่มมัธยมปลาย ท่ีจบชีวิตของตัวเองด้วยการกินยาฆ่าตัวตาย เงื่อนไขเดียวท่ีวิญญาณเร่ร่อนจะต้องท าให้ส าเร็จ
ภายใน 100 วัน คือ การหาสาเหตุให้ได้ว่ามินท่ีกลายมาเป็นโฮมสเตย์ของเขานั้น ฆ่าตัวตายเพราะอะไร เพราะหาก
ท าไม่ส าเร็จ เขาก็จะต้องออกจากร่างนี้ไป และไม่มีสิทธิ์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก  

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ภาพยนตร์จากภาพเคล่ือนไหวในภาพยนตร์ โดยได้ด าเนินการหยุดภาพเพื่อให้
เป็นภาพนิ่ง พบว่าองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ท้ังหมด 6 เรื่องนั้น สามารถสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมเป็น
ตาราง ดังนี้  

ตารางแสดงภาพรวมเทคนิคของภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ 
ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า 

 

                                  
                                      ภาพยนตร์ 
   
     เทคนิคภาพยนตร์ 

แฟน
เดย์ 

พรจากฟ้า 
ฉลาด
เกมส์
โกง 

เพ่ือน
ท่ีระลึก 

น้อง.
พ่ี.ท่ีรัก 

โฮม 
สเตย์ ยาม

เย็น 

Still 
on 
my 

mind 

พรปี
ใหม่ 

องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ 

การจัดฉาก
ภาพยนตร์ 

ใช้สถานที่จริง / / / / / / / / 

สร้างในสถานที่จริง      /   
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สร้างในโรงถ่าย        / 

อุปกรณ์
ประกอบฉาก
ภาพยนตร์ 

สอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์ / / / / / / / / 

สื่อความหมายภาพยนตร์     / /   

สื่อสะท้อนวัฒนธรรม /      /  

ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์     /   / 

การก าหนด
ต าแหน่งการ

แสดง 
สอดคล้อง 

บุคลิกลักษณะของตัวละคร / / / / / / / / 

การแสดงสีหน้าและน้ าเสียงของนักแสดง /  /  / /  / 

ความสามารถในการแสดงของนักแสดง     / /  / 
เทคนิคการน าเสนอภาพยนตร์        / 

การก าหนด
เสื้อผ้า การ

แต่งหน้า ทรง
ผมของ
นักแสดง 

ความสมจริงที่สอดคล้องกับเรื่องราว / / / / / / / / 

ส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่อง  / /  / /  / 

สร้างความโดดเด่นให้กับตัวละคร /   /   /  

การจัดแสง
ภาพยนตร์ 

ส่วนส าคัญของการเล่าเรื่อง / / / / / / / / 

สื่อความหมายแฝงนัย /     /  / 

แสดงแนวหรือประเภทภาพยนตร์     / /  / 

สื่อหรือสร้างความเร้าใจให้ผู้ชม     / /   

รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ 

รูปแบบร่วมสมัย  / / / / / / / / 

รูปแบบธรรมชาต ิ / /     /  

รูปแบบเน้นการแสดงออก      / /   

รูปแบบเน้นโครงสร้าง      /   / 

รูปแบบการละคร        / 

รูปแบบย้อนยุค      /   

จากตารางแสดงภาพรวมเทคนิคของภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ใน
ภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดฉากภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉาก

ภาพยนตร์ การก าหนดต าแหน่งการแสดง การก าหนดเส้ือผ้า การแต่งหน้า ทรงผมของนักแสดง และการจัดแสง

ภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบดังนี้   

- ฉากภาพยนตร์ที่ใช้สถานที่จริง พบว่าทุกเรื่องมีการเลือกใช้สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตร์ ซึ่งมี
การใช้สถานท่ีหลายแห่งท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อท าให้เกิดความเหมาะสมกับเนื้อหาของภาพยนตร์มาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะสถานท่ีในต่างประเทศ ท่ีท าให้เห็นการลงทุนด้านงบประมาณในการผลิตภาพยนตร์มี 3 เรื่อง ได้แก่ 
เร่ืองแฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว มีการใช้สถานท่ีจริง คือ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสถานท่ีนี้เป็นจุดพลิก
ผัน (Turning Point) ของเรื่อง เพราะนุ้ยได้ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีจนหมดสติ พอฟื้นขึ้นมาก็กลับมีอาการ
ความจ าเส่ือมช่ัวคราวเพียงหนึ่งวัน เขาจึงสวมรอยหลอกเธอว่าเป็นแฟนกัน จนได้ใช้เวลาเท่ียวท่ีฮอกไกโดด้วยกัน
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สองคน โดยมีความหวังว่าหญิงสาวท่ีตนแอบรักนั้นจะให้ความสนใจในตัวเขาบ้าง ส่วน  เร่ืองน้อง.พี่.ที่รัก ก็ใช้
ประเทศญี่ปุ่นเป็นฉากภาพยนตร์ท่ีใช้สถานท่ีจริงในการถ่ายท าเช่นเดียวกัน โดยใช้เป็นบทสรุปของเรื่ อง (Reso- 
lution) เพื่อให้ตัวละครพี่ชาย-น้องสาวได้ปรับความเข้าใจกัน และเร่ืองฉลาดเกมส์โกง มีการใช้สถานท่ีจริง คือ 
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบ เนื่องจากการสอบ STIC นักเรียนทุกประเทศต้องสอบในเวลา
เดียวกัน ลินกับแบงค์จึงต้องบินไปสอบในประเทศออสเตรเลียท่ีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย ซึ่งส่งผลทางอารมณ์ของ
ผู้ชมกับเงื่อนไขของเวลาในสถานท่ีท่ีต่างออกไป จึงสรุปได้ว่าภาพยนตร์ท้ัง 3 เรื่อง มีการใช้ประโยชน์จากฉาก
ภาพยนตร์ท่ีใช้สถานท่ีจริงเพื่อขับเคล่ือนเรื่องราวและส่ืออารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในภาพยนตร์  

- อุปกรณ์ประกอบฉากที่สอดคล้องกับเร่ืองราวภาพยนตร์ พบว่าทุกเรื่องมีการจัดอุปกรณ์ประกอบฉาก

สอดคล้องกับฉากและเรื่องราวการน าเสนอภาพยนตร์ โดยเฉพาะ เร่ืองเพื่อน..ที่ระลึก มีการเล่าเรื่องย้อนอดีต

กลับไปในปี พ.ศ. 2540 เหตุการณ์วิกฤตต้มย ากุ้ง จึงมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ เครื่องเพจเจอร์ 

และเครื่องเล่นเทปแบบพกพา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สร้างความสอดคล้อง และสร้างความส าคัญกับเรื่องราวได้เป็น

อย่างดี เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจ าของเพื่อนรักของบุ๋มและอิ๊บโดยเฉพาะเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทแบบ

พกพา ท่ีอิ๊บมักจะพกเพื่อฟังเพลงเดียวดายกลางสายลมแม้ในนาทีท่ีฆ่าตัวตาย รวมถึงเครื่องเพจเจอร์ท่ีมีรูป

สต๊ิกเกอร์ของท้ังคู่ซึ่งถูกท้ิงไว้อยู่ในตึกร้างต้ังแต่ตอนท่ีอิ๊บตาย จนกระท่ังเวลาผ่านไป 20 ปี บุ๋มต้องการใช้ประโยชน์

จากตึกนั้น เธอจึงได้กลับไปพร้อมกับลูกสาวช่ือเบล ซึ่งเบลพบเครื่องเพจเจอร์จึงได้น ากลับไปท่ีบ้าน เบลได้กดอ่าน

ข้อความก็พบเนื้อเพลงเดียวดายกลางสายลมท าให้เธออยากรู้ว่าแม่ติดต่อส่ือสารกับใคร จนเกิดเหตุการณ์เลวร้าย

ตามมา เมื่อบุ๋มพบส่ิงของเหล่านี้เธอก็มั่นใจว่าวิญญาณของอิ๊บตามมาหลอกหลอนและหมายเอาชีวิตเธอกับลูก เธอ

จึงตัดสินใจเผาส่ิงของเหล่านี้ท้ังหมด จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้นอกจากจะสอดคล้องกับเรื่องราว

แล้วยังส่ือความหมายภาพยนตร์ อีกท้ังยังเป็นจุดท่ีท าให้เกิดความขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างตัวละครกับตัวละคร 

และตัวละครกับส่ิงลึกลับเหนือธรรมชาติ 

- การก าหนดต าแหน่งการแสดงมีความสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร พบว่าตัวละครส าคัญ

ของเรื่องมีบุคลิกลักษณะ (Character) สอดคล้องกับเรื่องราวการน าเสนอภาพยนตร์ นักแสดงท่ีรับบทบาทเป็นตัว

ละครได้มีการศึกษาบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้น และใช้ความสามารถแสดงบทบาทของตนเอง  การแสดงแต่ละ

ครั้งจึงมีการก าหนดต าแหน่งการแสดง (Blocking) เพื่อให้การแสดงสอดคล้องกับการถ่ายท าภาพยนตร์ โดยเฉพาะ

เร่ืองโฮมสเตย์  บทของฤดี แม่ของมิน น าแสดงโดยสู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งนักแสดงมีการท าการบ้าน เตรียมตัวก่อนเข้า

ฉาก ท้ังการท าผมแต่งหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของตัวละครแม่ท่ีดูอบอุ่น โดยเฉพาะฉากกินทุเรียน

หน้าตู้เย็นระหว่างแม่กับมินท่ีมีการก าหนดต าแหน่งการแสดงให้ท้ัง 2 คนอยู่ใกล้ชิด โดยใช้ภาพขนาดปานกลาง 

(Medium two-shot) และระยะใกล้ (Close up) เป็นภาพท่ีแม่ก าลังปอกทุเรียนให้มินกิน ซึ่งก่อนท่ีมินยังมีชีวิต



358 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

นั้น มินไม่ชอบทุเรียน แต่เมื่อวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในร่างของมิน ท าให้เขาสามารถกินทุเรียนได้ และจบลงท่ีภาพของ

แม่-ลูกกอดกัน มุมภาพเน้นการเห็นสีหน้าและปฏิกิริยาของมินและแม่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแม่ท่ีเกิดความรู้สึก

เหมือนได้ลูกคนใหม่ การก าหนดต าแหน่งการแสดงเน้นให้ผู้ชมเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครแม่ ประกอบกั บ

บรรยากาศฉากห้องครัวในบ้านซึ่งดูอบอุ่น จึงสรุปได้ว่าก าหนดต าแหน่งการแสดง และการใช้ขนาดภาพช่วยส่ือ

ความหมายให้เห็นผู้ชมได้เห็นความรัก และความผูกพันของตัวละคร 

 

 
 

ภาพ: เบื้องหน้า-เบื้องหลัง Blocking เพ่ือให้การแสดงสอดคล้องกับการถ่ายท าภาพยนตร์โฮมสเตย์ 

ที่มา: ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ (2561)  

 

- การก าหนดเสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดง สมจริง สอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งของ

การเล่าเร่ืองภาพยนตร์ พบว่ามีความสมจริง สอดคล้อง และเล่าเรื่องภาพยนตร์ โดยเฉพาะเร่ืองฉลาดเกมส์โกง 

การเล่าเรื่องผ่านลินในฉากท่ีถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน เมื่อเกรซเข้าไปจัดการกับทรงผมของลิน และให้ถอดแว่นเพื่อ

ปรับบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น เมื่อเธอเข้าสู่ขบวนการโกงข้อสอบเพื่อสร้างรายได้ เธอจึงน าไปซื้อเส้ือผ้าชุดใหม่ราคาแพง
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ให้กับพ่อของเธอซึ่งปกติพ่อใส่แต่เส้ือท างานตัวเก่า เพราะเป็นชนช้ันกลางจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการแต่งตัว 

ส่วนแบงค์ ผู้ปฏิเสธการโกง ประกอบอาชีพสุจริตท างานซักรีดช่วยแม่ เขาถูกพัฒน์ส่งคนไปท าร้ายร่างกายจนสลบ

และท้ิงไว้ในสถานท่ีเก็บขยะกลางแจ้ง เส้ือผ้า หน้า ผมของเขาในฉากนี้สอดคล้องกับการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี เพราะ

สภาพท่ีเขาต่ืนขึ้นมาแล้วพบว่าใบหน้ามีรอยฟกช้ า ทรงผมกระเซอะกระเซิง ร่างกายเต็มไปด้วยโคลนตม ส่วนเส้ือ

นักเรียนสีขาวก็มีท้ังคราบสกปรกและรอยเปรอะเปื้อนจากเศษขยะ แต่เขายังต้องกลับมาซักเส้ือผ้าของตนเองให้

สะอาด รวมถึงเส้ือผ้าของลูกค้าท่ีเขารับจ้างด้วย เหตุการณ์นี้จึงเป็นส่วนผลักดันท าให้เขาต้องการมีชีวิตท่ีดีขึ้นด้วย

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโกง จึงสรุปได้ว่าการก าหนดเส้ือผ้า การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดง 

ถูกน ามาเสนอผ่านเหตุการณ์เพื่อเล่าเรื่องซึ่งมีเหตุและผลตอบรับกัน องค์ประกอบในส่วนนี้จึงถูกน ามาใช้ประโยชน์

ประกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร์ได้อย่างสมจริง  

- การจัดแสงภาพยนตร์เพื่อเป็นส่วนส าคัญของการเล่าเร่ืองภาพยนตร์ พบว่าการจัดแสงถูกน ามาใช้

ประกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร์ ซึ่งเข้ากับเนื้อหาของเรื่อง และเน้นผลเพื่อการส่ืออารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม เพราะ

การจัดแสงเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดอารมณ์ของภาพยนตร์ และส่ืออารมณ์กับผู้ชมได้ ไม่ซับซ้อน มีการส่ือภาพ

ให้ออกมาโดยง่าย  สร้างความชัดเจนในการเล่าเรื่องภาพยนตร์ โดยเฉพาะ เร่ืองเพื่อนที่ระลึก ซึ่งเป็นภาพยนตร์

แนวสยองขวัญ (Horror) และระทึกขวัญ (Thriller) ตัวละครในเรื่องต้องมีปมในใจบางอย่าง ขณะเดียวกันภาพใน

เรื่องก็จัดในโทนมืดทึบแบบโลว์คีย์ (Low Key) เพื่อสร้างความมืดแก่ภาพท าให้ดูลึกลับและสร้างความสยองขวัญได้

โดยง่าย สถานท่ีภายในตึกร้างจะออกมาด ามืด ผิดกับภายนอกท่ีออกมาดูสว่างสดใส บ้านไม่ใช่สถานท่ีปลอดภัย แต่

เป็นส่ิงอันตรายต่อชีวิตตัวละครได้เช่นกัน จึงเป็นการจัดแสงแบบขาวจัด ด าจัดแบบ High Contrast ท่ีสร้างความ

แตกต่างในการเล่าเรื่องแต่ละฉากได้อย่างชัดเจน 

สรุปภาพรวมของการจัดแสงภาพยนตร์ของจีดีเอชโดยใช้การเล่าเรื่องภาพยนตร์ในการวิเคราะห์จะพบการ

จัดแสง 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็นการจัดแสงแบบไฮคีย์ (High Key) ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ เรื่องแฟนเดย์..

แฟนกันแค่วันเดียว, พรจากฟ้า และน้อง.พี่.ท่ีรัก เป็นการเล่าเรื่องความรัก ความสดใส และความหวัง จึงมีการจัด

แสงออกมาเป็นแสงสว่างจัดจ้าในแบบไฮคีย์ ท าให้แสงอ่อนนุ่มและออกมาดูหวาน และแบบท่ีสองเป็นการจัดแสง

แบบโลว์คีย์ ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง, เพื่อนท่ีระลึก และโฮมสเตย์ เป็นการเล่าเรื่องท่ีว่าด้วย

ความกลัวและความทุกข์ จึงสร้างให้เกิดความระทึก การจัดแสงและภาพจะออกมาแบบโทนเทามืดทึบแบบโลว์คีย์ 

จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดแสงจะปรับเปล่ียนไปตามเนื้อหา แก่นความหมาย อารมณ์ ประเภทหรือตระกูลของ

ภาพยนตร์ และใช้เป็นส่วนส าคัญของการเล่าเรื่องภาพยนตร์ 
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ภาพ: แถวบนเป็นการจัดแสงแบบไฮคีย์ ในภาพยนตร์ 3 เร่ือง คือ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว, พรจากฟ้า และน้อง.พ่ี.ที่รัก ส่วน

แถวล่างเป็นการจัดแสงแบบโลว์คีย์ ในภาพยนตร์ 3 เร่ือง คือ ฉลาดเกมส์โกง,เพ่ือนที่ระลึก และโฮมสเตย์  

ที่มา: ภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดี (DVD) และรูปแบบออนไลน์ (Online) 

2. รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ เป็นเรื่องส าคัญท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละฉากของภาพยนตร์ ซึ่งผลการวิจัยพบดังนี้   

- รูปแบบร่วมสมัย เป็นการจัดองค์ประกอบรวมในฉากส าหรับภาพยนตร์ไทยของจีดีเอชท่ีพบมากท่ีสุด 

โดยมักเน้นเรื่องราวร่วมสมัยและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะตัว

ละคร ตัวอย่างเช่น เร่ืองแฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว เนื่องจากเด่นชัยมีบุคลิกออกในแนวเนิร์ด (Nerd) ผมหยิก 

ใส่แว่น ลงพุง เขาหลงรักนุ้ย หญิงสาวสวย ผมตรง ตาโต หุ่นดี การแต่งตัว เส้ือผ้า หน้าผมของท้ังคู่จึงใช้หลัก

พิจารณาตามลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละคร นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบเรื่องการจัดแสงเมื่อท้ังคู่เป็น

แฟนกันวันเดียว เมืองฮอกไกโดท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงมีการจัดแสงออกโทนขาว ชวนฝันเหมือนตกอยู่ในภวังค์

แห่งรัก เช่นเดียวกับ เร่ืองพรจากฟ้า ตอน Still on my mind การจัดแสงในตอนท้ายซึ่งเป็นฉากแห่งความทรง

จ าของพ่อท่ีเต้นร ากับแม่คลอด้วยเสียงเปียโนท่ีฟาเล่น ทิศทางของการจัดแสง (Direction) ในฉากนี้จึงเป็นแสงท่ีมา

จากด้านหลัง (Back lighting) สร้างความรู้สึกนุ่มนวลและล่องลอย ส่วนในตอนพรปีใหม่ ฉากสุดท้ายของพนักงาน

ในบริษัทท่ีร่วมร้อง ร่วมเต้น ร่วมเล่นดนตรีในเพลงวันปีใหม่ เป็นการปลุกความมีชีวิตชีวา และความสามัคคีของทุก

คน ซึ่งเป็นฉากท่ีแสดงความสุข ดังนั้น การจัดแสงจึงเน้นความสดใส สว่างไสวแบบไฮคีย์ เป็นต้น 

- รูปแบบธรรมชาติ เป็นการจัดองค์ประกอบเลียนแบบความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยท่ัวไป ตัวอย่างเช่น 

เร่ืองพรจากฟ้า ตอนยามเย็น ภาพยนตร์ถ่ายทอดให้เห็นฉากภาพยนตร์และอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีเป็นงานเล้ียง
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ในโรงแรมซึ่งเป็นสถานท่ีจริง การจัดแสงจึงเป็นธรรมชาติติดตามเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในเวลาต้ังแต่ช่วงบ่ายก่อนเริ่ม

งานจนถึงช่วงเย็นหลังเลิกงาน สอดคล้องกับเรื่องราวของหนุ่มสาวท่ีก าลังเรียนรู้จากความรักและพลัดพรากซึ่งเป็น

เรื่องธรรมชาติของชีวิต เป็นต้น 

- รูปแบบเน้นการแสดงออก เป็นการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของตัวละครใน

แต่ละฉาก ตัวอย่างเช่น เร่ืองเพื่อน..ที่ระลึก ฉากเปิดตัวด้วยภาพระยะไกล (Long shot) ของบุ๋มตอนโตในบทบาท

ผู้บริหารระดับสูงในห้องท างานส่วนตัวท่ีอยู่ในตึกสูงใจกลางเมืองหลวง องค์ประกอบทุกอย่างช่วยส่งเสริมบุคลิก

ความมั่นใจ แต่เธอกลับยืนกัดเล็บตัวเองด้วยความกังวลใจกับเรื่องราวในอดีต ภาพต่อมาจึงเป็นภาพของเธอใน

ระยะใกล้ท่ีสุด (Extreme close up) โดยมีจุดเน้นริมฝีปากกับนิ้วท่ีอยู่ตรงกลางของภาพ ดังนั้นการจัดขนาดภาพ

จึงช่วยเน้นการแสดงออกของตัวละครในฉากนี้เป็นพิเศษ เป็นต้น 

 

    
 

ภาพ: รูปแบบเน้นการแสดงออกขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์เพ่ือนที่ระลึก   

ที่มา: ภาพยนตร์เร่ืองเพ่ือนที่ระลึก ในรูปแบบออนไลน์ (Online) 

 

- รูปแบบเน้นโครงสร้าง เป็นการจัดองค์ประกอบโดยใช้โครงสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์มาก าหนดทิศ
ทางการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น เร่ืองฉลาดเกมส์โกง โครงสร้างของเรื่องเป็นแนว
อาชญากรรม (Crime) จึงมีการใช้กล้องมุมเอียง (Oblique angle/Dutch angle) ซึ่งเป็นมุมกล้องท่ีถ่ายท าโดยไม่
ยึดติดกับเส้นขอบฟ้า เอียงไปทางใดทางหนึ่ง ใช้เพื่อบ่งบอกถึงภาวะของตัวละครท่ีไม่ปกติ ท้ังตอนวางแผนการโกง
ข้อสอบ STIC และตอนท่ีก าลังโกงข้อสอบในต่างประเทศ  จึงเป็นการเล่าเรื่องท่ีใช้สถานการณ์ในการสร้างขึ้นมา
เพื่อควบคุมท้ังการก ากับภาพ และการก าหนดต าแหน่งการแสดงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้ผู้ชมตึง
เครียดไปกับสถานการณ์ลุ้นระทึกอย่างได้ผล เป็นต้น 
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ภาพ: การใช้กล้องมุมเอียง (Oblique Angle/Dutch Angle) ในภาพยนตร์เร่ืองฉลาดเกมส์โกง 

ที่มา: ภาพยนตร์เร่ืองฉลาดเกมส์โกง ในรูปแบบดีวีดี (DVD) 

- รูปแบบการละคร เป็นการจัดองค์ประกอบรวมโดยเน้นภาพยนตร์ในแนวเหนือจริง ตัวอย่างเช่น เร่ือง
โฮมสเตย์ โครงสร้างของเรื่องเป็นแนวจินตนาการและระทึกขวัญ มีเรื่องของวิญญาณเร่ร่อนซึ่งมีผู้ดูแลท่ีรูปกาย
ภายนอกเป็นเด็กช้ันประถมฯ ถูกเปล่ียนร่างมาเป็นผู้คุมซึ่งมีความสามารถพิเศษท่ีจะแปลงบุคลิกให้กลายเป็นใครก็
ได้ ภาพยนตร์จึงใช้ Computer graphic techniques และ Visual effects เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการเล่าเรื่อง 
ท้ังฉากท่ีมินยืนคุยกับผู้คุมนอกตึก เมืองกลับหัว นาฬิกาทรายย้อนกลับ เม็ดยาลอยได้ รถยนต์ตีลังกา ฝกตกข้ึนฟ้า 
และฝนท่ีตกนั้นอยู่คนละทิศกับท่ีตัวละครยืน ซึ่งภาพยนตร์สามารถแสดงศักยภาพทางด้านเทคนิคภาพยนตร์เข้ามา
ประกอบการสร้างฉาก และก าหนดแสงให้ภาพยนตร์ จนท าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนาน น่าติดตาม และลุ้นระทึกเป็นต้น 

 

   
 

 

ภาพ: Computer graphic techniques และ Visual effects ในภาพยนตร์เร่ืองโฮมสเตย์ 

ที่มา: ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ (2561)  

อภิปรายผลการวิจัย 
องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่าฉากภาพยนตร์ใช้สถานท่ีจริง และอุปกรณ์ประกอบ

ฉากท่ีสอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องเพื่อน..ท่ีระลึก มีการเล่าเรื่องย้อนอดีตในปี พ.ศ. 2540 
เหตุการณ์วิกฤตต้มย ากุ้ง โดยมีตึกร้างระฟ้าสาธรยูนีคเป็นฉากภาพยนตร์ท่ีใช้สถานท่ีจริง มีการใช้อุปกรณ์ประกอบ
ฉากเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ เครื่องเพจเจอร์ และเครื่องเล่นเทปแบบพกพา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สอดคล้อง และสร้าง
ความส าคัญกับเรื่องราวได้เป็นอย่างดี  

ในอีกมุมหนึ่ง เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ (2560) อธิบายว่าการออกแบบงานสร้าง (Production Design) 
ของภาพยนตร์เรื่องเพื่อน..ท่ีระลึก จงใจเล่นกับพื้นท่ีของตึกร้าง ซึ่งท้ังแคบ ช้ืนแฉะ เต็มไปด้วยแสงเงาและเหล่ียม
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มุมอันซับซ้อน ผลลัพธ์ท่ีออกมาจึงกลายเป็นความระลึกขวัญท่ีท้ังบีบค้ันและกดดันผู้ชม โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผี
ออกมาหลอนหลอนแบบชัดเจน แม้ภาพยนตร์จะโดดเด่นอย่างมากในแง่ของการออกแบบงานสร้าง แต่ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์รวมถึงทีมเขียนบทกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตึกสาทรยูนีคได้อย่างเต็มท่ี นั่นคือตัวตึกท่ีรกร้างถูก
ใช้เป็นประโยชน์เพียงแค่สถานท่ีให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ถูกเน้นย้ าในเชิงสัญลักษณ์ คือ ผีท่ีคอยตาม
หลอกหลอน หรือถูกใช้ให้เป็นเหมือนหนึ่งในตัวละครส าคัญท่ีมีบทบาทต่อการเดินเรื่องของภาพยนตร์  

นอกเหนือจากองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ท่ีเป็นส่วนส าคัญ บทภาพยนตร์ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ซึ่งวิระชัย ต้ังสกุล (2554) อธิบายว่าบทภาพยนตร์จัดเป็นเหมือนพิมพ์เขียวส าคัญในการต้ังต้นของการผลิต
ภาพยนตร์ ซึ่งผู้อ านวยการสร้าง ผู้ก ากับภาพยนตร์ และทีมงานทุกคนจะต้องยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายท า
ให้เป็นเรื่องราว ด้วยการวิเคราะห์และตีความด้วยการแปลงตัวหนังสือให้เป็นภาพและเสียง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
ปรึกษาหารือกันเพื่อให้เรื่องราวที่เขียนขึ้นมานั้นสามารถน าไปผลิตเป็นภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจและชวนติดตาม
ด้วยการใช้องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ เพื่อให้กลายเป็นภาพดึงดูดผู้ชมรู้สึกตามจินตนาการของผู้ผลิต
ภาพยนตร์ ดังเช่นภาพยนตร์ในแนวเหนือจริงเรื่องโฮมสเตย์ ท่ีเล่าเรื่องจินตนาการ (Fantasy)  และระทึกขวัญ 
(Thriller)   
 รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบร่วมสมัย อีก
ท้ังยังผสมผสานรูปแบบเน้นการแสดงออกของตัวละคร และรูปแบบเน้นโครงสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์  ซึ่ง
ภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกงเป็นภาพยนตร์ ท่ีปรากฏท้ัง 3 รูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบเน้นโครงสร้าง 
(Constructive mise-en-scene) มีการจัดองค์ประกอบภาพอย่างประณีตและค านึงถึงศิลปะทางภาพยนตร์ ด้วย
การใช้ขนาดภาพระยะใกล้ กล้องมุมเอียงอย่างบ่อยครั้งในการส่ือความหมาย ท้ังในฉากวางแผนการโกงข้อสอบ 
และขณะก าลังท าข้อสอบ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องท่ีใช้สถานการณ์ในการสร้างขึ้นมาเพื่อท าให้ผู้ชมรู้ สึกไปกับ
สถานการณ์ลุ้นระทึก และส่งผลทางอารมณ์ของภาพยนตร์อย่างได้ผล 

ในอีกมุมหนึ่ง ชญานิน เตียงพิทยากร (2560) อธิบายว่าภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง น าเสนอศักยภาพ
ด้านเทคนิคภาพยนตร์ชัดเจนและน่าช่ืนชม แต่หากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว พลังและความหนักแน่นของ
ภาพยนตร์ท่ีตกค้างอยู่ในใจจะลดน้อยถอยลงมามาก เพราะเทคนิคดังกล่าวท าให้มองเห็นพลังขับเคล่ือนเบ้ืองหลัง
มหกรรมโกงข้อสอบท้ังในระดับโรงเรียนและระดับข้ามชาติ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายท่ีภาพยนตร์ไทยซึ่งแสดง
ศักยภาพทางด้านเทคนิคภาพยนตร์ได้อย่างเต็มท่ี สนุกสนาน น่าติดตาม และมีความน่าสนใจกลับไม่สามารถก้าว
ผ่านรายละเอียดความสมจริงนี้ไปได้ ท้ังท่ีมีความเป็นไปได้มากมาย  

ดังนั้น สุรศักด์ิ บุญอาจ (2561) เสนอว่าภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ส าหรับทุกคน (A film is not for all) 
ภาพยนตร์บางเรื่องท่ีดีมีคุณค่าทางศิลปะส าหรับผู้ชมกลุ่มหนึ่ง แต่ผู้ชมอีกก ลุ่มหนึ่งอาจเห็นแตกต่างไป จึงควร
พิจารณาหาส่ิงท่ีแฝงอยู่ในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ท้ังการให้ข้อคิดและคุณค่าทางการศึกษา เพราะหากพิจารณาถึง
ประเด็นความประณีตของการจัดองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีพบในงานวิจัย ท าให้เห็นว่าบริษัท



364 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

จีดีเอช ได้ตระหนักในความหมาย และให้ความส าคัญกับภาพท่ีปรากฏในภาพยนตร์ จนท าให้ผู้ชมคล้อยตามความ
สมจริง เข้าถึงเนื้อหาและสนุกสนานไปกับภาพยนตร์ ดังเช่น David Bordwell และ Thompson Kristen. (1993) 
กล่าวว่าพลังขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ (The power of mise-en-scene) นอกจากจะตอบสนอง
จินตนาการของผู้ผลิตภาพยนตร์แล้ว หากเข้าใจหลักการเรื่องของภาพก็สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่า
ทางศิลปะได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การศึกษาถึงเทคนิคภาพยนตร์ด้านการตัดต่อภาพ (Editing) งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงเทคนิค
ภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ แต่ยังขาดการศึกษาเรื่องการตัดต่อภาพ ซึ่งเป็นการ
ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการร้อยเรียงภาพท่ีบันทึกไว้ 
เพื่อให้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์เดียวกันตามบทภาพยนตร์ ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาถึงเทคนิคภาพยนตร์ด้านการตัด
ต่อภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจส าคัญท่ีไขเข้าไปสู่เรื่องเล่าในภาพยนตร์    

การศึกษาถึงการวิเคราะห์ผู้รับสาร (Receivers analysis) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ

ศึกษาเทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า งานวิจัยในอนาคตอาจน ามาต่อยอดด้านการ

วิเคราะห์ผู้รับสาร โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ของผู้รับสารในงานวิจัยเชิงปริมาณ หรือ

การศึกษาเรื่องความส าเร็จด้านรายได้ของภาพยนตร์ไทยโดยบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยนั้นมีปัจจัยอะไรท่ีส่งต่อ

ความส าเร็จ เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ในเชิงการส่ือสารการตลาด (Marketing communication) และเป็น

ความส าคัญต่อธุรกิจภาพยนตร์ 
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม 

ภูวัช สุริยวงศ1์ และ ตระหนักจิต ยุตยรรยง2 

1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม” ใน
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) อาศัยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 250 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) การแสดงตารางแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ส าหรับการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์ (Criteria) ในการแปลความหมาย (Interpretation) ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (มัชณิมเลขคณิต หรือ Arithmetic mean) 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีระดับการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล 

ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X̅  = 3.10, S.D. = 0.77) โดยกลุ่มตัวอย่างมี (حالل)

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม มากท่ีสุด ร้อยละ 
85.60 ด้วยจ านวนเงินระหว่าง 501 – 1,000 บาทต่อครั้ง จะยี่ห้อเดิมเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 58.40 และ

ผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ลักษณะการซื้อซ้ า คิดเป็นร้อยละ 4.00 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.43, S.D. = 1.08) โดยกลุ่มตัวอย่างมี

ระดับระดับความคิดเห็นในกระบวนการ ขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจ มากท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  
= 3.77, S.D. = 0.98) 

 ท้ังนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา

ลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา
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ลาล (حالل) ของยี่ห้อท่ีซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้งต่อๆ ไป มากท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.96, 
S.D. = 1.14)  

ค าส าคัญ: การรับรู้การส่ือสารการตลาด การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายฮาลาล  (حالل) สตรีมุสลิม   

 

ABSTRACT 

 The research aims to studying “the perception and purchasing decisions halal cosmetics 

 of Muslim women consumer” Quantitative research based on survey research. To study  (حالل)

the perception, communication, marketing and purchasing decisions on halal cosmetics (حالل ) 

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 (حالل ) 

among Muslim women.  The average was medium ( X̅ =  3.10, S.D.  0.77)  Transit media was the 

highest awareness.  Consumers have decided to buy Halal Cosmetics (حالل )  for 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 

basis average (X̅ =3.96, S.D.=1.14) Students’ perception of UTCC’s messages was the only marketing 

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. 

บทน า 
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 ปัจจุบันธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (Cosmetics business) ถือเป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยม และเป็นท่ี
สนใจของบรรดาผู้ประกอบการ (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์: 2561) เป็นท่ีทราบกันดีว่าด้านตลาดความงามของไทย มี
การเติบโตจากปี 2560 ท่ีผ่านมาร้อยละ 3.8 มีมูลค่าตลาดรวมถึง 57,000 ล้านบาท เป็นตลาดท่ีน่าสนใจและมี
ศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามท่ีขับเคล่ือนการเติบโตให้กับตลาดมากท่ีสุด คือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้า ท้ังในกลุ่ม Face Care และ Make up สามารถแบ่งสัดส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาด 
รวมไปถึงการเติบโตของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Face Care) เติบโตร้อยละ 5 
(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพ (Make Up) เติบโตร้อยละ 8.70 (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์บอด้ีแคร์ (Body Care) เติบโตร้อย
ละ 5 และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผมและศีรษะ (Hair Care) เติบโตร้อยละ 0.80 (พีพี แบรนด์บุฟเฟ่, 2561: ย่อหน้าท่ี 2) 

จะเห็นได้ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีอัตราการเจริญเติบโตย่างต่อเนื่อง ท้ังข้อมูลภาพรวมตลาดความ
งาม การรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการ ตลอดจนแนวโน้มตลาดของกลุ่มเป้าหมาย และตลาด
เป้าหมาย  

 ด้าน สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
เผย 7 ธุรกิจเทรนด์เครื่องส าอางในปี 2019  ประกอบด้วย (1) เครื่องส าอางออแกนิก (2) นวัตกรรมเทคโนโลยี
ความงาม นวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) สมุนไพรไทย ไอโอที สมาร์ท บิวต้ี (4) Internet of Things ตอบโจทย์ทุก
เฉดสีผิว (6) Anti-pollution และ (7) กล่ินหอมสร้างแรงบันดาลใจ ในความหลากหลายของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางแล้ว ยังมีความหลากหลายในวิธีการใช้คุณภาพ และราคาก็แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ผู้ประกอบการ
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหากลยุทธ์ทางการตลาด  เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ดังจะเห็นได้ว่าตลาดธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ท้ังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางส าหรับผู้ชาย  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับเพศท่ีสาม เครื่องส าอางออแกนิก เครื่องส าอางสมุนไพร
ไทย หรือแม้กระท้ังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของผู้บริโภคสตรีมุสลิม หรือสตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จนท าให้
ผู้ประกอบการต่างสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึง
การใส่ใจในวัตถุดิบท่ีผู้ประกอบการน ามาเป็น่สวนผสมในเครื่องส าอางอีกด้วย (เอสเอ็มอี ไทยแลนด์ คลับ. 2561: 
ย่อหน้าท่ี 5) 

 เมื่อพิจารณาประชากรชาวมุสลิมในประเทศไทยมีมากกว่า 7.4 ล้านคน ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยอาศัยอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้สุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ชาวไทยมุสลิม
เพียงร้อยละ 18 เท่านั้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีสามจังหวัด ส่วนท่ีเหลืออาศัยอยู่กระจายไปท่ัวประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครและตลอดพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศ ส าหรับชาวมุสลิมแล้วถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคตลาดการค้า
ขนาดใหญ่และมีก าลังซื้อปริมาณมหาศาลมาก ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของชาวมุสลิมกลุ่มนี้ จะให้
ความส าคัญท่ีไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา บริโภคได้อย่างปลอดภัยและต้องปราศจากการปนเปื้อนส่ิงต้องห้าม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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เพราะวัตถุดิบท่ีใช้ผสมเครื่องส าอางส่วนใหญ่มาจากไขมันสัตว์ ดังนั้นชาวมุสลิมจึงให้ความส า คัญเป็นอย่างมาก 

ส าหรับเครื่องส าอางกับมาตรฐานฮาลาล (حالل) คือ การผลิตการให้บริการหรือการจ าหน่ายใดๆ ท่ีไม่ขัดต่อ
บัญญัติของศาสนา ซึ่งฮาลาลจะเน้นเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอน ท้ังวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต และ
สถานท่ีผลิต รวมท้ังขั้นตอนการผลิตและการขนส่งท่ีต้องถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ 
โดยการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฮาลาล 

 จึงเป็นกุญแจส าคัญท่ีท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามท่ีก าลังเติบโตในประเทศไทย  (حالل)
สามารถขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นกระแสหนึ่งใน
การตลาดแห่งเอเชียท่ีได้รับความนิยม และติดอันอับ 5 ใน 8 ของกระแสการตลาดแห่งเอเชียท่ีน่าจับตามอง 

 ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันในตลาดโลก มีผู้บริโภคท่ีเป็นมุสลิมอยู่
ประมาณ 2,000 ล้านคน ในประเทศไทยมีขนาดจ านวนประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีประชากรชาวไทยมุสลิมในปี 2557 จากจ านวนประชากรอายุ 
13 ปีขึ้นไป จ าแนกตามศาสนา เพศ และภูมิภาค ท่ัวราชอาณาจักรจ านวน 2,389,751 คน แบ่งเป็น เพศชาย 
1,195,530 คน เพศหญิง 1,194,226 คน (สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ด้วยการส่ือสารทางการตลาด 
ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในข้อมูล ได้ท าความรู้จักและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง อาทิ ตราสินค้า คุณภาพ ราคา ส่วนประสมทางการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือแม้แต่

เครื่องหมายฮาลาล (حالل) ท่ีประชากรมุสลิมได้ให้ความส าคัญ เพราะเป็นการรับรองในกระบวนการผลิตว่าไม่ขัด
ต่อหลักศาสนาอิสลาม การน าแนวคิดในการน าการส่ือสารการตลาดมาใช้เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบเห็นตราสินค้าบ่อยครั้ง และเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า ซึ่ง
ความคุ้นเคยจะน าไปสู่ความชอบ และความชอบจะน าไปสู่ความไว้วางใจ และความไว้วางใจจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ซื้อในท่ีสุด ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถเห็นตราสินค้าจากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ หรือได้รับการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด เมื่อมีการส่ือสารตราสินค้าบ่อยๆ จะน าไปสู่ความ
ต่อเนื่องของการส่ือสารการตลาด ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในทุกขั้นตอน (เสรี วงษ์มณฑา , 2547: 75-76) จึง

เป็นท่ีมาของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การรับรู้และการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภค
สตรีมุสลิม” 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม 

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ส ารวจแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับมุสลิมและศาสนาอิสลาม  เชค ริฎอ อะหมัด สมะดี  

มีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาล (حالل) ว่า ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส่วนประกอบของสุกร จะเปล่ียน
สภาพส่วนประกอบนั้นจนกลายเป็นวัตถุอีกสภาพหนึ่ง ถ้าตรวจสอบส่วนประกอบอย่างแน่ชัด  ว่ามีส่วนประกอบ
จากสุกรก็ควรหลีกเล่ียง แต่ถ้าหากไม่ทราบหรือไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน สามารถใช้ได้ถ้ามีความจ าเป็น  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสาร รัจรี นพเกตุ (2540) ซึ่งกล่าวไว้ 

ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึกกระบวนการการท่ีอวัยวะรับความรู้สึกแล้ว
ประมวลตีความข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา และเกิดการแปลความหมายการรับรู้จึงจะเกิดขึ้น 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์  

ทีปะปาล (2553) ได้อธิบายไว้ว่า ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีเป็นส่ือโฆษณาท่ีจัดท าขึ้นเพื่อโฆษณาสินค้า เป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของส่ือนอกอาคารสถานท่ีโฆษณาต่างๆ ท่ีกลุ่มผู้บริโภคสตรีมุสลิมพบเห็นเมื่อออกจากบ้านและสัญจรไปมา
ในสถานท่ีต่างๆ ส่ือโฆษณาดังกล่าว ให้ความถี่สูง ผู้คนท่ีผ่านเส้นทางไปมาเป็นประจ า ไป – กลับ จะมีโอกาสอ่าน
โฆษณาหลายเท่ียว จึงท าให้เกิดการรับรู้และจดจ าโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นย า 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ Kerin (2552) 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก (ระหว่างการตัดสินใจ) เป็นการประเมินคุณค่า
เมื่อผ่านขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะ (1) ก าหนดมาตรฐาน หรือจุดท่ีต้องพิจารณาการซื้อ (2) การ
จัดเตรียมข้อมูลของตราผลิตภัณฑ์ท่ีอาจผ่านมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ (3) การก าหนดคุณค่าท่ีได้รับ หรือการให้
คะแนนในแต่ละมาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน  

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มยุรา วงษ์สันต์ (อาอิชะห์ มุนีร) (2546) วิถีของสตรีมุสลิม  ผู้บริโภคเพศหญิง 
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีภาพลักษณ์มักปรากฏส่วนใหญ่ คือ แต่งตัวมิดชิด บ้างก็ปิดหน้าปิดตา หรือสตรีคลุม
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ศีรษะด้วยฮิญาบ (حجاب) หรือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม  ซึ่งศาสนาอิสลามระบุให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะ
เพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิด ดังนั้นข้อคนพบดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต และการใช้ชีวิตตาม
หลักการศาสนาอิสลามเป็นค าส่ังของพระเจ้า ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นการส ารวม ไม่ให้ท ากิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งการคลุมผ้าของสตรีมุสลิมนั้นเป็นบทบัญญัติหนึ่งของศาสนา ซึ่งค าว่า 
ฮิญาบ แปลว่า ปิดกั้น 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮาลาล  (حالل) ของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม” โดยมุ่งศึกษาเฉพาะผู้บริโภคสตรีมุสลิม หรือประชากรเพศหญิงท่ีนับถือศาสนาอิสลาม โดยมี

ภาพลักษณ์ คือ คลุมศีรษะด้วยฮิญาบ (حجاب) แต่งตัวมิดชิด หรือปิดหน้า อายุระหว่าง 20-55 ปี ซึ่งเป็นผู้ท่ีใช้

หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล  (حالل)  ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 250 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2561   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลท่ีคาดจะได้รับจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการส่ือสาร

การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล (حالل)  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาการส่ือสารการตลาดให้ได้เต็มประสิทธิภาพ การประเมินผลการส่ือสารการตลาดเพื่อ

ปรับปรุง และน าไปใช้วางแผนการส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) รวมไปถึงพฤติกรรมของสตรี

มุสลิมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) 

 

วิธีด าเนินการ  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประชากรท่ีใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีมุสลิม มีลักษณะภายนอก คลุมผมด้วยฮิญาบ (حجاب) แต่งตัวมิดชิด หรือปิดหน้า อายุ

ระหว่าง 20-55 ปี และเป็นผู้ท่ีรับรู้ข่าวสารและซื้อใช้ หรือเคยซื้อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีทางผู้ศึกษาได้ก าหนด 

ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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ขนาดกุล่มตัวอย่างจังหวัดละ 50 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน ซึ่งอาศัยท้ังหลักความน่าจะเป็นและไม่ใช้หลัก

ความน่าจะเป็น ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามพื้นท่ี แบบก าหนด

โควตา สุ่มแบบเจาะจง และแบบบังเอิญเพื่อเก็บข้อมูล 

            ศึกษาน าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงการทดสอบ
เครื่องมือ ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับบุคคลท่ีมีลักษณะเหมือนประชากรของ
การศึกษานี้จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยน ามาทดสอบหาค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร Coefficient alpha 
ของ Cranach แล้วจึงน าข้อผิดพลาดต่างๆ มาแก้ไขในการเก็บข้อมูลจริง  ส าหรับผลจากการทดสอบใช้
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น  จึงใช้สูตรของ Cronbach เพื่อค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  ความเช่ือมั่นของ

ชุดค าถามวัดตัวแปร ค่า   = .80 ขึ้นไป แสดงว่าชุดค าถามวัดตัวแปรมีความเช่ือมั่นในระดับดีมาก ค่าความ

เช่ือมั่นการรับรู้การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม อยู่ในระดับดี

มาก ( = .88) และ ค่าความเช่ือมั่นการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภค

สตรีมุสลิม ( = .94) 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ลักษณะทางพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมจ านวน 
250 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.80 มีระดับการศึกษาในปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 72.80 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ  26.40 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.80 

 2. การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่ม

ตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิม มีระดับการรับรู้การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของ

ผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X̅  = 3.10, S.D. = 1.19) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การ

ส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม มากท่ีสุด คือ การโฆษณาผ่าน

ส่ือเคล่ือนท่ี เช่น โฆษณาข้างรถโดยสารประจ าทาง โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.79, S.D. = 1.13)  
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  ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมส่วนใหญ่มีการรับชมโฆษณาผ่านส่ือ เว็บไซต์ออนไลน์ 
(Website online) คิดเป็นร้อยละ 62.00 รับชมโฆษณาผ่านส่ือชนิดต่างๆ 1 – 2 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
48.80 จะเลือกชมประเภทโฆษณาพร้อมข่าวสารความรู้ คิดเป็นร้อยละ 50 รับชมส่ือในระหว่างช่วงเวลา 18.01 - 
22.30 น. คิดเป็นร้อยละ 64.80 และกลุ่มผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ด้วยการรับชมโฆษณาผ่านช่องทางผ่านช่องทาง เว็บไซต์ออนไลน์ (Website online) 
คิดเป็นร้อยละ 79.20 เป็นส่วนใหญ่ 

 3. การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคสตรีมุสลิมส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อใช้เองมากกว่าซื้อให้ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 98.00 มีการซื้อใน
แต่ละครั้งจ านวน 2 – 3 ช้ินต่อยี่ห้อ คิดเป็นร้อยละ 51.20 ด้วยการซื้อจ านวน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
85.00 ด้วยจ านวนเงินระหว่าง 501 – 1,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.20 มีการเลือกเครื่องส าอางฮาลาล 

ด้วยการซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 58.40 และผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (حالل)

เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) โดยการซื้อซ้ า คิดเป็นร้อยละ 96.00  

  กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม 
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมส่วนใหญ่มีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา

ลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.43, S.D. = 1.08) โดยกลุ่มตัวอย่างมี

ระดับการตัดสินใจในขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจ มากท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.77, S.D. = 

0.98) รองลงมาคือ ข้ันตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.60, S.D. = 1.14) ขั้นตอน

ก่อนการตัดสินใจซื้อ (X̅  = 3.26, S.D. = 1.10) และกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจในขั้นตอนระหว่างการ

ตัดสินใจน้อยท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X̅  = 3.11, S.D. = 1.10) ตามล าดับ 

  ท้ังนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา

ลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา

ลาล (حالل) ของยี่ห้อท่ีซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้งต่อๆ ไป มากท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.96, 
S.D. = 1.14) รองลงมา คือ ในขั้นตอน ระหว่างการตัดสินใจซื้อ โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมี

เครื่องหมายฮาลาล (حالل) เพราะกลัวว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ัวไปจะฮารอม จากนะยิสของ

ส่วนผสม โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.94, S.D. = 1.06) และกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจใน

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) เพราะพนักงานขาย ณ จุดจ าหน่าย แนะน าให้ซื้อ น้อยท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับ

น้อย (X̅  = 1.88, S.D. = 1.27) ตามล าดับ 
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การอภิปรายผล  

 การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่ม

ตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีระดับการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) โดย

เฉล่ียจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X̅  = 3.10, S.D. = 0.77) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ฮาลาล ผ่านการส่ือสารการตลาดในครั้งนี้พบว่ามีค่าเฉล่ียในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางฮาลาลอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ การส่ือสารการตลาด
ของข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล สอดคล้องกับแนวคิด สาโรช โสภีรักษ์ (2548) ได้กล่าวว่าการรับรู้จะ
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ทฤษฎีการรับรู้เกิด
เนื่องมาจากการท่ีมนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่าเครื่องรับ (Sensory) ท้ัง 5 ชนิดคือ ตา หู 
จมูก ล้ิน และผิวหนัง เพราะการรับรู้เป็นหนทางท่ีน าไปสู่การแปลความหมายท่ีเข้าใจกันได้ซึ่งหมายถึงการรับรู้เป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้
เกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย์อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการใช้ส่ือการสอน
จึงจ าเป็นจะต้องให้เกิดการรับรู้ท่ีถูกต้องมากท่ีสุด 

 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม มากท่ีสุด คือ การโฆษณาผ่านส่ือเคล่ือนท่ี เช่น โฆษณาข้างรถโดยสารประจ าทาง โดยเฉล่ียจัด

อยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.79, S.D. = 1.13) สาเหตุเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาครั้งนี้ อาจเป็นผู้ท่ีเคย
ได้รับข้อมูลจากการมองเห็นป้ายโฆษณาข้างรถโดยสารมาแล้วจึงเกิดการรับรู้มากท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
รัจรี นพเกตุ (2540) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึกกระบวนการ
การท่ีอวัยวะรับความรู้สึกแล้วประมวลตีความข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา และเกิดการแปลความหมายการรับรู้
จึงจะเกิดขึ้น ขัดกับข้อค้นพบของ อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2556) พบว่ากลุ่มผู้บริโภคเครื่องส าอาง การรับรู้การตลาด
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากส่ือ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส่วนมากเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการการ
ติดต่อกับเพื่อนฝูง และสอดคล้องกับ ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ได้อธิบายไว้ว่า ส่ือโฆษณา
เคล่ือนท่ี (Transit หรือ Transport advertising) เป็นส่ือโฆษณาท่ีจัดท าขึ้นเพื่อโฆษณาสินค้า เป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของส่ือนอกอาคารสถานท่ี (Out of home media characteristics) โฆษณาต่างๆ ท่ีกลุ่มผู้บริโภคสตรี
มุสลิมพบเห็นเมื่อออกจากบ้านและสัญจรไปมาในสถานท่ีต่างๆ ส่ือโฆษณาดังกล่าว ให้ความถี่ สูง ( High 
frequency) ผู้คนท่ีผ่านเส้นทางไปมาเป็นประจ า ไป – กลับ จะมีโอกาสอ่านโฆษณาหลายเท่ียว จึงท าให้เกิดการ

รับรู้และจดจ าโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ได้อย่างแม่นย า ท้ังนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค

https://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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สตรีมุสลิมมีระดับการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) จากการเข้าร่วมสัมมนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.62, S.D. = 1.23) นั้น เป็นเพราะ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต้องอาศัยการสาธิตการท างานของสินค้า (Demonstration center) ซึ่งสอดคล้องกับ 
อรชร มณีสงฆ์ และคณะ (2548) ท่ีว่าบทบาทการส่ือสารการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเพื่อสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสาร (To inform) การชักจูง (To 

persuade) การเตือนความจ า (To remind) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) จะขายได้ก็ต่อเมื่อมีการสาธิต
การท างานของสินค้า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดงานสัมมนาเพราะการสาธิตการท างานของสินค้า ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีชมการสาธิตเกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากได้อยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคเช่ือมั่นในตราสินค้าอีกด้วย 

 ส าหรับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มผู้บริโภครับรู้น้อยนั้นอาจสืบเนื่องมาจากการ 
ช่องทางดังกล่าว ไม่ได้เป็นช่องทางท่ีผู้บริโภครับรู้ผ่านการใช้อวัยวะสัมผัส จึงไม่เกิดปฏิกิริยาในการรับรู้ สอดคล้อง
กับ สุขา จันทน์เอม (2544) ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้เกิดจากการท่ีบุคคลจะรับรู้ผ่านการใช้อวัยวะสัมผัส (Sense 
organ) ท่ีมีอยู่ ได้แก่ จมูกผิวหนังแล้วเกิดปฏิกิริยาภายหลังจากการท่ีบุคคลเข้าติดต่อกับส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงเร้าท่ีอยู่
รอบๆ ตัวเช่นบุคคล สัตว์ ส่ิงของและปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เป็นกระบวนกับส่ิงเร้าท้ังส้ินโดยเกิดการรับรู้
แล้วจะต้องมีการตีความหมายจากการรับสัมผัสหรือต้องมีการใส่ความหมายให้กับส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในการรับ
สัมผัสต่างๆ ผ่านส่ิงเร้านั้นด้วย 

 การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิมกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) โดย

เฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.43, S.D. = 1.08) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับความคิดเห็นในกระบวนการ 

ขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจ มากท่ีสุด โดยเฉล่ียจัดอยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.77, S.D. = 0.98) สอดคล้องกับ 
Kerin (2552) ของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ในขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก (ระหว่างการตัดสินใจ) เป็น
การประเมินคุณค่า เมื่อผ่านขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะ (1) ก าหนดมาตรฐาน หรือจุดท่ีต้อง
พิจารณาการซื้อ (2) การจัดเตรียมข้อมูลของตราผลิตภัณฑ์ท่ีอาจผ่านมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ (3) การก าหนด
คุณค่าท่ีได้รับ หรือการให้คะแนนในแต่ละมาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน ในบางกรณี ผู้บริโภคอาจมีข้อมูลไม่เพียง
พอท่ีจะเลือก เพราะข้อมูลท่ีได้ยังไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยท่ีใช้ในการประเมิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เรียกว่า มาตรฐานในการ
ประเมินของผู้บริโภคให้ชัดเจน เพื่อจะน าเสนอคุณค่าท่ีดีท่ีสุดในสายตาของผู้บริโภค  

 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียของผู้บริโภคสตรีมุสลิมกับระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาล 
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ของยี่ห้อท่ีซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้งต่อๆ ไป นั้น สอดคล้องกับ Kerin (2552) ในกระบวนการตัดสินใจ (حالل)
ของผู้บริโภค ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ คุณค่าในการใช้งาน หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคท าการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งประสบการณ์ท่ีเกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้บริโภครับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้บริโภคส่งผลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสาร และการซื้อซ้ า ผู้บริโภคท่ีพึงพอใจจะบอกต่อประสบการณ์การนี้ไปยังบุคคลอื่นอีก 3 คน 
และผู้ท่ีพึงพอใจมีแนวโน้มจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นจากผู้ขายคนเดิม หรือร้านค้าเดิมมากกว่า เป็นการเช่ือใจ ด้านกลุ่ม
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม ให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์ทางศาสนา สอดคล้องกับข้อค้นพบ นิรัชรา ลิลละฮ์ และ ปัทมา 
สุพรรณกุล (2561) วิถีชีวิต แนวทางของการด าเนินชีวิต หลักการรับบริโภคผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นฮาลาล ซึ่งหมายถึง 
อาหารหรือส่ิงท่ีอนุมัติตามหลักบัญญัติอิสลาม อีกท้ังยี่ห้อท่ีซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้งต่อๆ ไป เป็นเพราะความ  
คุ้นเคยและไว้ใจสถานประกอบการท่ีเป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องส าอางมีแนวปฏิบัติส าหรับสถานประกอบการท่ี
ขอรับรองฮาลาล ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถด าเนินการผลิตสินค้าท่ีมี
ความสะอาดปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับข้อค้นพบ กัสมีรัตน์ มะสูสี (2557) ปัจจัย
ความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาลคุณภาพอาหารตราสินค้าและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคชาวมุสลิม 
ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลท่ีถูกต้องตามหลักศาสนา รวมไปถึงวัตถุดิบ หลักในการผลิต ตลอดจนเครื่องปรุง
อื่นๆ ท่ีไม่แปดเป้ือนกับส่ิงต้องห้ามนั้น ผู้บริโภคชาวมุสลิม ตระหนักรู้ถึงในบทบาทหน้าท่ีของฮาลาล แม้ว่าบนบรรจุ
ภัณฑ์อาหารจะไม่มีตราเครื่องหมายฮาลาล มีความรู้ เกี่ยวกับอาหารฮาลาลมากพอ แต่มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ท่ีบรรจภุ่ณฑ์ท่ีไม่มีตราฮาลาล สอดคล้องกับ ฮิมรอน มะลูลิม (2536) ซึ่งเป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยท่ัวไป 
สามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ จะสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮา
ลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ท่ีข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส าคัญ “เครื่องหมายฮาลาล” เป็นวิถีท่ี
ชาวมุสลิมท่ีปฏิบัติตามหลักศาสนา อีกด้วย 

 เป็นท่ีน่าสังเกตุได้ว่า ผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฮาลาล (حالل)  น้อยท่ีสุด ณ จุดจ าหน่าย ด้วยพนักงานขาย แนะน าให้ซื้อ นั้นอาจเป็นเพราะ 
ลักษณะการจัดศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า เสรี วงษ์มณฑา (2547) สินค้าบางอย่างจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีการ
สาธิตการท างานของสินค้าแบบสถานการณ์จ าลอง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องต้ังศูนย์สาธิตการท างานของสินค้าไว้ท่ีใดท่ี
หนึ่ง ศูนย์สาธิตการท างานของสินค้าท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีชมการสาธิตเกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ 
เนื่องจากได้อยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง บางครั้งพนักงานขายอาจจะให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าด้วยตนเอง 
รวมไปถึงการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) นั้น ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มสตรีมุสลิม 
เพราะ มีข้อจ ากัดของการขาย ด้วยการโน้มน้าวใจ และการตรวจติดตามผล ของนักขาย ณ จุดจ าหน่าย ด้วย
พนักงานขาย ในอีกแง่มุมหนึ่ง จากข้อข้นพบว่า ผู้บริโภคสตรีมุสลิม ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮ าลาล 
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ณ จุดจ าหน่าย ด้วยพนักงานขาย น้อยท่ีสุด นั้น สอดคล้องกับ มยุรา วงษ์สันต์ (อาอิชะห์ มุนีร) (2546) ท่ี  (حالل)
กล่าวไว้ว่า วิถีของสตรีมุสลิม  ผู้บริโภคเพศหญิงท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีภาพลักษณ์มักปรากฏส่วนใหญ่ คือ 

แต่งตัวมิดชิด บ้างก็ปิดหน้าปิดตา หรือสตรีคลุมศีรษะด้วยฮิญาบ (حجاب) หรือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม ซึ่ง
ศาสนาอิสลามระบุให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะเพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิด ดังนั้นข้อคนพบดังกล่าวอาจจะ
เป็นเรื่องของวิถีชีวิต และการใช้ชีวิตตามหลักการศาสนาอิสลามเป็นค าส่ังของพระเจ้า ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เป็นการส ารวม ไม่ให้ท ากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม สังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งการคลุมผ้าของสตรีมุสลิม
นั้นเป็นบทบัญญัติหนึ่งของศาสนา ซึ่งค าว่า ฮิญาบ แปลว่า ปิดกั้น นั่นเอง 

 

ข้อเสนอแนะ ขอเสนอแนะท่ัวไปต่อแบรนด์ องค์กรและนักสื่อสารการตลาด  

 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม” สามารถน ามาประกอบการรายงานและส่ือสารการตลาดในโอกาสต่อไปได้โดย (1) การ
วางแผนให้อยู่ในโทรทัศน์เป็นส่ือหลักและใช้กลยุทธ์ด้านการลดราคาในจุดวางจ าหน่ายมาเป็นจุดขาย (2) จากข้อ
ค้นพบว่าเนื้อหาส่ือส่วนใหญ่ผู้บริโภคยังไม่สามารถจดจ าและรับรู้ได้ดังนั้นจึงควรมีการวางส่ือท่ีเน้นเนื้อหาของส่ือ
มากกว่านี้ (3) ปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อและเกิดการรับรู้จึงควรมีการวางกล
ยุทธ์ในด้านราตาและช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น (4) สามารถน าผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลผ่านการส่ือสาร
การตลาดมาเป็นจุดขายหรือต้ังสโลแกนให้กับองค์กรได้ (5) มุมมองของผู้ศึกษามีความเห็นว่าการโฆษณาผ่านส่ือ
วิทยุซึ่งเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางฮา

ลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม”  ซึ่งเป็นการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการศึกษาใน
รูปแบบการวิจัยเชิง อาศัยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ในการท า
วิจัยครั้งต่อไปควรท าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดยิ่งขึ้นและ
สามารถน าไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้  

 2. ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาในด้านการรับรู้ การรับรู้ส่ือและเนื้อหาสาระของส่ือ รวมไปถึง

การศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในการเลือกใช้เครื่องส าอางฮาลาล (حالل) ของผู้บริโภคสตรีมุสลิม
อย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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 3. ควรศึกษาการวัดผลการส่ือสารการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อให้ทราบกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดท่ีน ามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายว่าส่งผลต่อการรับรู้มากน้อยเพียงใดการใช้ส่ือหรือกิจกรรมใดบ้างท่ีดึงดูด

ความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการส่ือสารของผู้ฝึกสอนต่อ

นักกีฬาฟันดาบเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive  sampling) และสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากผลการแข่งขันต้ังแต่

รอบ 64 คนสุดท้าย และมีคะแนนสูงในรอบแบ่งสายการแข่งขันโดยมีผู้ฝึกสอนคอยส่ือสารตลอดการแข่งขัน 

จ านวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประสบความส าเร็จ และ กลุ่มไม่ประสบความส าเร็จ  โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์การส่ือสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาในช่วงเวลาการแข่งขันรายการ Asian Fencing Champion- 

ships ประเภท ฟอล์ยบุคคลหญิง ตามกรอบทฤษฎีวัจนภาษาและอวัจนภาษา พบว่า จากผู้ฝึกสอนท้ังหมด 10 คน 

ท่ีมาจากหลายหลายประเทศล้วนแต่มีบุคลิกการส่ือสารไม่เหมือนกัน แต่การใช้วัจนภาษาส่วนใหญ่เหมือนกัน  

ข้อค้นพบอันดับแรกคือการใช้น้ าเสียงท่ีรัวเร็วในการส่ือสารไปยังนักกีฬาเพื่อกระตุ้นความมุ่งมั่นไปสู่

ความส าเร็จ รองลงมาจะใช้น้ าเสียงขึ้นลงเป็นจังหวะเพื่ออธิบายให้นักกีฬาเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วน้ าไปใช้ประโยชน์

ในการแข่งขัน ท้ังสองลักษณะนี้จะใช้ผสมกันกันในระหว่างการแข่งขันแล้วแต่สถานการณ์ท่ีอยู่ตรงหน้า และสุดท้าย

ท่ีผู้ฝึกสอนจะไม่นิยมใช้กันคือการใช้น้ าเสียงท่ีดัง เพราะเปรียบเสมือนการกระแทกเสียงใส่นักกีฬาท าให้เกิดความ

กดดันในตัวนักกีฬา ท าให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมชาติ  

ในส่วนการใช้อวัจนภาษาท่ีผู้ฝึกสอนถ่ายทอดไปยังนักกีฬา ผู้ฝึกสอนท้ังหมดจะใช้สายตาในการวิเคราะห์

พิจารณานักกีฬาและคู่ต่อสู้ เพื่อแก้ไขการเล่นบางจังหวะของนักกีฬา ตามมาด้วยการใช้กริยาท่าทางการเคล่ือนไหว

ทางมือและท้ังหมดร่างกาย เพื่อประกอบการใช้วัจนภาษาให้นักกีฬาเข้าใจและเห็นภาพท่ีผู้ฝึกสอนคอยแก้ไขปัญหา

ให้นักกีฬาให้น าไปใช้ และเมื่อจบการแข่งขันผู้ฝึกสอนจะมีการเดินไปจับมือเป็นมารยาทของแต่ละประเทศ เมื่อจับ

มือกับกรรมการและผู้ฝึกสอนฝ่ังตรงข้ามเสร็จไม่ว่านักกีฬาจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ตาม ผู้ฝึกสอนจะเข้ามา
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จับมือนักกีฬาและให้ก าลังใจกับนักกีฬาเสมอ ดังนั้นการท่ีนักกีฬาประสบความส าเร็จได้ใช้วัจนภาษาและอวัจน

ภาษาของผู้ฝึกสอนมีความส าคัญต่อจิตใจของนักกีฬาเป็นอย่างมาก แต่ในทางด้านร่างกายจะไม่มีผลอันใด 

เนื่องจากจะเป็นประสบการณ์ของนักกีฬาและการฝึกซ้อมของนักกีฬาเท่านั้น ผู้ฝึกสอนไม่มีส่วนช่วยให้ร่างกายของ

นักกีฬาแข็งแรงในระหว่างการแข่งขันได้ 

ค าส าคัญ: ผู้ฝึกสอน วัจนภาษา อวัจนภาษา เป้าหมาย การส่ือสารกีฬา 

 

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 

 

บทน า 

ในปัจจุบันการส่ือสารมีความส าคัญอย่างมากกับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมท่ี

ต้องการรับสารและส่งสารไปในช่องทางต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลกันหรือส่ือสารเพื่อให้เข้าใจตรงความกันและ

กัน ซึ่งในภาษาท่ีมนุษย์ใช้ส่ือสารกันมีความหลากหลายท่ีจะให้อีกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ เช่น สัญลักษณ์ หรือค าพูด 

แทนเพื่อส่ือสารออกไป เป็นเสมือนเงาของกันและกันแล้วการส่ือสารยังถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเปล่ียน  

แปลงสังคมท้ังทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรมอีกด้วย ท าให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมีความรู้ ความเข้าใจถึงความจ าเป็นของการพัฒนา จึงถือได้ว่าการส่ือสารเป็นปัจจัยทท่ี

ส าคัญงต่อการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น (รัตติกาล สิทธิพันธุ์ ,2552) ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจสารก็

สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งสารได้ทันที ผู้ส่งสารก็สามารถปรับปรุงแก้ไขสารท่ีส่งออกไปให้เข้า

กับความต้องการและความเข้าใจของผู้รับสารได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน (นุจรินทร์ อัครเมฆโสภณ, 2552) 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางด้านส่ือสารมวลชนมากขึ้ นอีกท้ังยังมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพบุคคลท่ี มีความพร้อมสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ซึ่งกีฬาเป็น

ส่วนหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาบุคคลในชาติ ประกอบกับปัจจุบันนี้วงการกีฬาเป็นท่ีนิยมและมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง 

ท าให้บุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนทางด้านกีฬาเป็นท่ีต้องการมากขึ้นจึงมีความ จ าเป็นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู้ด้านส่ือสารมวลชนทางการกีฬาเพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาวงการวิชาการ การส่ือสารมีการ

น ามาใช้ในการแข่งขันกีฬาซึ่งมีการส่ือสารระหว่างผู้ฝึกสอนท่ีส่ือสารไปยังนักกีฬาโดยเนื้อหาท่ีส่ือสารออกไปคือ 

วิธีการซ้อมการฝึกฝนต่าง ๆ เป็นเหมือนผู้ให้ความรู้ด้านกีฬาประเภทนั้น ๆ เพื่อให้นักกีฬาเข้าใจและท าตามในส่ิงท่ี

ผู้ฝึกสารต้องการ ซึ่งบางครั้งถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดในการย้ าเตือนนักกีฬา ส่วนด้านนักกีฬาอาจจะมีการตอบ

รับกลับไปยังผู้ฝึกสอนโดยแสดงเป็นอวัจนภาษาท่ีเข้าใจตรงกัน ส่งผลไปยังในการแข่งขันให้นักกีฬาไปสู่เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ 

 ในกรณีศึกษาของกีฬาฟันดาบสากลเกิดขึ้นประมาณสมัยยุคกลางศตวรรษท่ี 5 ถึง 15  ดาบถูกใช้เป็นอาวุธ

ในเชิงรุกส าหรับการรบในระยะประชิดตัว หลังจากพ้นวิถีอาวุธปืน พัฒนาการของดาบนั้นด าเนินการโดยต่อเนื่องมี
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ใช้กันอย่างแพร่หลายท้ังเอเชียและยุโรป พัฒนามาเป็นกีฬาดาบสากลในศตวรรษท่ี 19 ต่อมากีฬาฟันดาบเข้ามาใน

ประเทศไทยในปี 2478 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นกีฬาท่ีแปลกและใหม่ส าหรับคนไทย จนกระท่ัง

ในปีพ.ศ. 2508 กีฬาฟันดาบเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและมีประชาชนท่ัวไปทดลองศึกษาและเล่นกีฬานี้ จึงเกิดเป็น

สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยในปี 2513 หลังจากนั้นกีฬาฟันดาบเป็นท่ีนิยมอย่างรวดเร็วและเป็นท่ีแพร่หลาย

มากในเมืองหลวง องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบันจึงได้มีการเริ่มต้น

ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เหล่าบรรดาเยาวชนเริ่มมีความสนใจในกีฬาฟันดาบ 

หลังจากมีการก่อต้ังสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยและทางสมาคมฯ ก็ได้มีการน ากิจกรรมเกี่ยวกับการฟัน

ดาบเข้าไปน าเสนอในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของทหารท าให้กีฬาฟันดาบค่อยๆ พัฒนาและได้รับความ

นิยมมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน 

ดังนั้นการส่ือสารของผู้ฝึกสอนไปยังนักกีฬาจึงมีความส าคัญ เนื่องจากผู้ฝึกสอนจะพัฒนาตัวนักกีฬาให้

ประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศ ท าให้มีช่ือเสียงผู้คนจึงหันมาสนใจเล่นกีฬาฟันดาบสากล และเป็นท่ีนิยมพัฒนา

ในกีฬาชนิดนี้ต่อไปในอนาคต 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้

ทราบถึงวิธีการส่ือสารของผู้ฝึกสอนส่งไปยังนักกีฬานักกีฬาในช่วงระหว่างการแข่งขันและท าให้นักกีฬาประสบ

ความส าเร็จ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาลักษณะการส่ือสารของผู้ฝึกสอนต่อนักกีฬาฟันดาบเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย 

ค าถามงานวิจัย 

1. ลักษณะการส่ือสารของผู้ฝึกสอนต่อนักกีฬาฟันดาบเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย เป็นอย่างไร 

  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีวัจนภาษาและอวัจนภาษา (Verbal - non Verbal Communication ) 

 มนุษย์ทุกคนใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติใด ทุกคนย่อมส่ือสารกันเพื่อให้เข้าใจ

ความหมายของกันและกัน หรือบางครั้งมนุษย์ส่ือสารกันโดยใช้สัญลักษณ์ในการตีความโดยท่ีมีประสบการณ์ต่อ
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สัญลักษณ์นั้นก่อน มิฉะนั้นการใช้สัญลักษณ์หรือท่าทางก็จะส่ือความหมายกันไม่ได้ เกณฑ์ในการพิจารณาภาษา

การส่ือสารของมนุษย์มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม จึงมีภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารมี  2  ประเภท 

 1. การส่ือสารเชิงวัจนภาษา (Varbal Communication) คือ การท่ีผู้ติดต่อส่ือสารส่งข้อความไปยังผู้รับสาร 

โดยใช้ภาษาพูดหรือเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาท่ีมนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบและ

สุภาพในการส่ือสารกันสามารถเข้าใจได้ ซึ่งผู้รับสารสามารถเข้าใจในประโยคท่ีติดต่อส่ือสารจึงจดจ าค าพูดและ

ตีความตอบกลับไปยังผู้ติดต่อแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

  1.1 ภาษาพูด ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีมนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค าเพื่อส่ือสารกับผู้อื่น นัก 

ภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาท่ีแท้จริงของมนุษย์ จะมีการพูดติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ ท้ังในเรื่อง

ส่วนตัว สังคม และหน้าท่ีการงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน

สังคมมนุษย์ได้มากมาย 

  1.2 ภาษาเขียน เป็นภาษาท่ีมนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการส่ือสาร ภาษาเขียนเป็น

สัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้บันทึกภาษาพูด เป็นตัวแทนของภาษา

พูดในโอกาสต่าง ๆมาเป็นเวลาช้านาน 

         2. การส่ือสารเชิงอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) คือ การติดต่อส่ือสารโดยท่ีใช้สัญลักษณ์

หรือท่าทางในการส่ือสารจะไม่ออกมาเป็นค าพูด แต่จะแสดงออกโดยกิริยาท่าทางต่าง ๆ เช่นภาษามือ สายตา 

กิริยาท่าทางต่าง ๆ 

   2.1 การแสดงออกทางดวงตา เป็นการส่ือสารระหว่างผู้ส่งสารท่ีส่ือความหมายหรือถ่ายทอดข้อความ

บางอย่างให้แก่ผู้ส่งสาร ถ้าผู้ส่งสารยิ้มแย้มแจ่มใส ย่อมส่ือความหมายว่า ผู้ส่งสารพอใจในการส่ือสารนั้น นัยน์ตา

ของผู้ส่งสารท้ังแววตาและสายตา ท่ีส่งไปยังผู้ส่งสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ  เช่น ความแปลกใจ ความ

สนใจ แต่ถ้ามีสีหน้าบึ้งตึงผู้รับสารอาจรับสารไปในทางตรงข้าม แม้ถ้อยค าท่ีใช้จะเป็นค าพูดท่ี นอบน้อมก็ตาม การ

แสดงออกทางใบหน้าเป็นการแสดงเจตนาในการส่ือสารได้หลายอย่าง เช่น เจตนาท่ีจะให้เป็นเรื่องจริงจัง ทีเล่นที

จริง ขอร้อง หรือข่มขู่ เป็นต้น 

2.2 ท่ายืน ท่านั่ง และการทรงตัว ในขณะท่ีผู้ส่งสารแสดงออกทางท่ายืน ท่านั่ง และการทรงตัวของผู้ส่ง

สารท่ีไม่สมควรต่อการส่ือสารมีผลต่อการรับสารมาก เช่น นั่งไขว่ห้าง ยืนล้วงกระเป๋ากางเกง ขณะสนทนากับบุคคล

ท่ีอาวุโสกว่า ผู้รับสารจะส่ือความหมายว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ แต่ถ้าผู้ ส่ือสารนั่งหรือยืนโดยมือประสานกัน โดยวางฝ่า
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มือข้างหนึ่งซ้อนบนหลังมืออีกข้างหนึ่งโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งสารมีเจตนาเคารพต่อ

ผู้รับสาร เป็นต้น 

2.3 การแต่งกาย เวลาท่ีจะไปเจรจาต่อรองกับใครในทุกโอกาสและสถานท่ี ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับ

บรรยากาศโดยรอบตัว และควรรู้จักถึงผู้ท่ีเราจะไปสนทนาด้วย มิฉะนั้นผู้ส่งสารก็จะโดนมองว่าแต่งกายไม่สมควร

กับงานนั้น ๆ ถ้าไปเจรจาเรื่องงานท่ีได้รับมอบหมายอาจจะโดนพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเป็นได้ 

2.4 การเคล่ือนไหว ในขณะท่ีพูด ผู้พูดย่อมเคล่ือนไหวบ้างเป็นธรรมดา ท้ังนี้ต้องให้พอเหมาะแก่เนื้อหา

ของสารและเจตนาในการส่งสาร จึงจะช่วยให้เกิดการส่ือสารท่ีดี 

    2.5 การใช้มือและแขน จะช่วยเน้นความหมายของสารท่ีส่งออกไป ให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น 

จะบอกความส าคัญของส่ิงท่ีก าลังพูดอยู่ โดยการผายมือหรือชี้มือไปจะช่วยบอกทิศทางต่าง ๆในความหมายนั้น 

     2.6 การใช้น้ าเสียง การใช้ค าพูดท่ีเปล่งออกด้วยน้ าเสียงต่างกัน จะส่ือความหมายต่าง ๆ กันไปได้ ขึ้น 

อยู่กับสถานการณ์วาระในการพูด กาลเทศะท่ีพูดกับบุคคลต่าง ๆ เช่น การท าน้ าเสียงท่ีนุ่มนวลในการคุยกับผู้ใหญ่ 

การตอบข้อโต้แย้งโดยใช้น้ าเสียงท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลาอายุของแต่ละบุคคล และถือเป็นมารยาทในสังคมด้วย 

(อวัจนภาษา ภาษาท่ีไม่ต้องใช้ถ้อยค าในการติดต่อส่ือสาร สืบค้นจาก http://www.thaieditorial.com,เปิดเมื่อ 

28 มีนาคม 2561) 

วิธีการศึกษา 

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้เรื่อง “การส่ือสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับลูกทีมนักกีฬา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย” 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation 

observation) จากการศึกษาของผู้ฝึกสอนแต่ละประเทศ ในการแข่งขันรายการ Asian Fencing Championships 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
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  ประชากรในงานวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ฝึกสอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาฟันดาบของแต่ละ

ประเทศในการแข่งขันรายการ Asian Fencing Championships ประเภท ฟอล์ยบุคคลหญิง ในวันท่ี 18 มิถุนายน 

2561 ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) และ แบบตามสะดวก (Convenience 

 

ผู้

ฝึกสอน 

วัจนะภาษา (verbal communication) อวัจนะภาษา (nonverbal communication) 

การพูดด้วย

น้ าเสียงข้ึนลง 

การพูดด้วย

น้ าเสียงดัง 

การพูดน้ าเสียง

ที่รัวเร็ว 

สายตา 

(เนตรภาษา) 

กิริยาท่าทาง 

(อาการภาษา) 

การสัมผัส

(สัมผัสภาษา)  

ประเทศ

ญ่ีปุน 
✓  ✓ จริงจัง,เคร่งขรึม,

วิเคราะห์,สีหน้า

เคร่งเครียด  

ปรบมือ,การ

เคลื่อนไหวมือ,น่ัง

กอดอก  

จับมือนักกีฬา

,จับมือ

กรรมการ,จับ

มือโค้ชอีกฝ่าย 

ประเทศ

จีน 
✓   จริงจัง,วิเคราะห์,สี

หน้าเรียบเฉย 

ปรบมือ,น่ังมือ

ประสานกันที่เข่า,

การเคลื่อนไหวมือ 

จับมือ

กรรมการ, 

จับมือโค้ชอีก

ฝ่าย,จบัมือ

นักกีฬา 

ประเทศ

เกาหล ี
✓   วิเคราะห์,สีหน้าอมย้ิม

นิดๆ 

ปรบมือ,น่ังกอดอด,

การเคลื่อนไหวมือ

,พยักหน้า 

จับมือนักกีฬา

,จับมือ

กรรมการ,จับ

มือโค้ชอีกฝ่าย 

ประเทศ

ไต้หวัน 

(ไทเป) 

✓  ✓ จริงจัง,วิเคราะห์,สี

หน้าเรียบเฉย 

น่ังโน้มตัวมือพาด

เข่า,เคลื่อนไหวมือ 

ตบไหล่

นักกีฬา 

ประเทศ

อิหร่าน 
✓  ✓ จริงจัง,วิเคราะห์สีหน้า

เรียบเฉย, 

ยืนมือจับคาง,

เคลื่อนไหวมือ, ปรบ

มือ,เท้าเอว 

จับมือนักกีฬา 
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Sampling)  โดยคัดเลือกจากรอบ 64 คนสุดท้ายเป็นต้นไป และผลคะแนนท่ีสูงของรอบแบ่งสายโดยมีผู้ฝึกสอน

คอยส่ือสารตลอดการแข่งขัน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บวิจัยคือ ตารางเก็บข้อมูลวัจนภาษาและอวัจน

ภาษา เพื่อน ามาเป็นแบบวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อลดอคติในงานวิจัยฉบับนี้ท่ีอาจเกิดจากตัวผู้วิจัยและเปิดมุมมอง

การวิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาของผู้ฝึกสอนระหว่างนักกีฬา ผู้วิจัยได้จัดให้มีผู้ร่วมลง รหัส (Co coder) ท่ี

มีความสนใจและเรื่องเดียวกันคือ นางสาว กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ท่ีประสบความส าเร็จ ได้มีแนวทางในการส่ือสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีแตกต่างกันออกไป 

ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงระหว่างนั้น เมื่อนักกีฬามีคะแนนน าหรือคะแนนตาม ผู้ฝึกสอนจะต้องเตรียมความ

พร้อมรับสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์พิจารณานักกีฬาและคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบการส่ือสารวัจ

นภาษาและอวันจภาษาดังนี้ 

ตารางแสดงการสื่อสารของผู้ประสบความส าเร็จ 

ส่ือสารโดยวัจนภาษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารโดยใช้วัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบท่ีท าให้

นักกีฬาประสบความส าเร็จ พบว่า การใช้น้ าเสียงขึ้นลงเป็นจังหวะโดยท่ีผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่จะตะโกนเข้าไปในสนาม

เน้นการสร้างพลังให้นักกีฬามีความฮึกเหิม ถัดมาผู้ฝึกสอนจะใช้น้ าเสียงท่ีรัวเร็วประกอบกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า

นักกีฬาไม่ควรเล่นในรูปแบบเดิม โดยส่วนใหญ่การใช้น้ าเสียงแบบนี้จะอยู่ในระยะการแข่งขันในช่วงสุดท้าย เป็น

การกระตุ้นให้นักกีฬาต่ืนตัว ถึงแม้ในจังหวะท่ีนักกีฬาเป็นฝ่ายคะแนนตาม ผู้ฝึกสอนจะรีบใช้น้ าเสียงนี้ให้นักกีฬาท า

คะแนนได้หรือเทียบเท่ากับคู่แข่ง และอันดับสุดท้ายผู้ฝึกสอนจะไม่ค่อยนิยมใช้น้ าเสียงนี้มากเท่าไร คือการใช้

น้ าเสียงดัง เพราะเป็นการท าให้นักกีฬากดดันตัวเองมากเกินไปจึงเล่นไม่ค่อยออก จะเห็นได้ว่ามีแค่ ผู้ฝึกสอนของ

ประเทศญี่ปุ่นเพียงคนเดียวท่ีใช้น้ าเสียงเช่นนี้ เพราะความคาดหวังของผู้ฝึกสอนท่ีอยากให้นักกีฬาชนะนักกีฬาของ

ประเทศญี่ปุ่นมากไป แต่พอถึงช่วงท้ายเกมผู้ฝึกสอนจึงเปล่ียนน้ าเสียงมาเป็นน้ าเสียงท่ีรัวเร็วกระตุ้นนักกีฬาอย่าง

เดิม 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านักกีฬาท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มากจากส่ือสารทางวัจนภาษาท่ีเหมาะสมของผู้

ฝึกสอนท่ีถ่ายทอดไปยังนักกีฬาจึงมีความเข้าใจและยินดีท่ีรับฟังการสอนของผู้ฝึกสอน 

      ส่ือสารโดยอวัจนภาษา 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารโดยใช้อวัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบท่ีท า

ให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท พบว่า การส่ือสารทางสายตา หรือ เนตรภาษา ผู้ฝึกสอน

ทุกคนจะส่งสายตาวิเคราะห์การเล่นของนักกีฬาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก จึงหันไปวิเคราะห์วิธีการเล่นของฝ่ังตรง

ข้าม และมีสายตาท่ีจริงจังไม่มีการหันไปทางอื่น พร้อมกับมีสายตาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้นักกีฬาอยู่ตลอดเวลา 

ซึ่งการแสดงออกทางสายตาจึงมาพร้อมกับการบ่งบอกทางสีหน้าของผู้ฝึกสอน โดยส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนจะมีลักษณะ

ท่ีแตกต่างกันไปตามนิสัยของตนเอง แต่ 2 ใน3 ของการเก็บข้อมูล มากท่ีสุดจะมีสีหน้าท่ีเรียบเฉยไม่แสดงอาการ

โมโหใส่นักกีฬา แต่จะมองการเล่นในระยะเวลาท่ีแข็งขัน แสดงออกทางสายตามากกว่า ต่อมาผู้ฝึกสอนอีก 2 คนจะ

มีอาการท่ีแตกต่างออกไป โดยทางผู้ฝึกสอนของเกาหลีจะมีสีหน้าท่ีอมยิ้มนิดๆ ประเมินการเล่นของนักกีฬา ซึ่งเมื่อ

นักกีฬาหันมาจะท าให้มีก าลังใจยิ่งขึ้น เพราะการส่ือสารของผู้ฝึกสอนท่ีไม่มีท่าทีท่ีหงุดหงิดเมื่อนักกีฬาท าพลาดใน

บางครั้ง และคนสุดท้ายท่ีท าให้นักกีฬาอาจจะกดดันเล็กน้อย ซึ่งผู้ฝึกสอนจะมีสีหน้าท่ีเคร่งเครียดในการวิเคราะห์

ประกอบกับสายตาท่ีจริงจัง เพื่อส่งไปยังนักกีฬาให้รับรู้ 

การส่ือสารทางกิริยาท่าทาง หรือ อาการภาษา โดยส่วนใหญ่อันดับแรกท่ีโค้ชจะท าให้นักกีฬาคือปรบมือ 

เป็นการให้ก าลังใจนักกีฬาไม่ว่านักกีฬาจะอยู่ในช่วงท่ีคะแนนน าหรือคะแนนตาม จะไม่ยืนนิ่งให้กับนักกีฬา ส่ิงท่ี

โค้ชจะท าต่อมาคือเคล่ือนไหวทางมือ เพื่อให้นักกีฬารับรู้ท่าทางการเล่นฟันดาบ โดยผ่านทางมือประกอบกับการ

พูดให้นักกีฬาเข้าใจและท าตาม อาจจะมีเวลาเล็กน้อยท่ีนักกีฬาหันมาแล้วผู้ฝึกสอนจะรู้โดยปริยายว่านักกีฬา

ต้องการค าแนะน า จึงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยบอกท่าทางท่ีควรท าก่อนกรรมการจะเรียกไปท่ีเส้นเริ่มต้น จากนั้นกิริยา

ท่าทางต่าง ๆ ท่ีผู้ฝึกสอนแสดงออกมาจะเป็นบุคลิกของแต่ละคนออกไป ซึ่งไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น การนั่ง

กอดอก นั่งมือประสานกันท่ีเข่า พยักหน้า นั่งโน้มตัวมือพาดเข่า ยืนมือจับคาง มือเท้าเอว เป็นต้น เพราะแต่ละคน

มีการถ่ายทอดท่ีไม่เหมือนกันออกมา ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเล่นของนักกีฬาหรือการแพ้ชนะแต่อย่างใด 
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ผู้ฝึกสอน 

วัจนะภาษา (verbal communication) อวัจนะภาษา (nonverbal communication) 

การพูดด้วย

น้ าเสียงข้ึนลง 

การพูดด้วย

น้ าเสียงดัง 

การพูดน้ าเสียง 

ที่รัวเร็ว 

สายตา 

(เนตรภาษา) 

กิริยาท่าทาง 

(อาการภาษา) 

การสัมผัส 

(สัมผัสภาษา) 

ประเทศ

เกาหล ี

 ✓ ✓ จริงจัง,เคร่งขรึม

,เป็นมิตร 

ปรบมือ,ย้ิม

ประกอบการพูด,ยืน

กอดอก,พยักหน้า 

แตะไหล่

นักกีฬา,จับมือ

กรรมการ,จับ

มือโค้ชอีกฝ่าย 

ประเทศ

ฮ่องกง 
✓  ✓ เป็นมิตร,

วิเคราะห์,จริงจัง

,สีหน้า

เคร่งเครียด 

ปรบมือ,ย้ิม

ประกอบการพูด,น่ัง

โน้มตัวมือพาดเข่า,

เคลื่อนไหวมือ,

เคลื่อนไหวทั้งตัว,สี

หน้าผิดหวัง,สีหน้าย้ิม

แย้ม 

สัมผัสศีรษะ

นักกีฬา,จับมือ

กรรมการ,จับ

มือโค้ชอีกฝ่าย 

ประเทศ

ฟิลิปปินส์ 
✓  ✓ เคร่งขรึม,

วิเคราะห์,จริงจัง

,สีหน้าขมวดคิ้ว

เล็กน้อย 

น่ังมือพาดเสากันที่น่ัง

,ยกน้ิวโป้ง 

จับมือ

กรรมการ,จับ

มือโค้ชอีกฝ่าย 

ประเทศ

อินเดีย 

 ✓ ✓ เคร่งขรึม,

วิเคราะห์,จริงจัง

,หน้าบึ้งตึง 

น่ังมือเท้าเข่าข้างหน่ึง,

เคลื่อนไหวมือ,

เคลื่อนไหวทั้งตัว,พยัก

หัว,มือจับคางสี 

จับมือนักกีฬา 

ประเทศ

สิงคโปร์ 

 ✓ ✓ เคร่งขรึม,

วิเคราะห์,จริงจัง

,สีหน้าเรียบเฉย

ขมวดคิ้ว

เล็กน้อย 

ยืนมือกอดอด,

เคลื่อนไหวมือ,พยักหัว

,ยักไหล่ 

แตะไหล่

นักกีฬา 
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การส่ือสารทางการสัมผัส ในส่วนนี้จะเป็นการให้ก าลังใจโดยตรง มีผลต่อจิตใจของนักกีฬา และเป็น

มารยาททางการส่ือสารอย่างหนึ่ง ซึ่งในรอบท้าย ต้ังแต่รอบ 32 ถึง รอบ Final จะมีการจับมือในการจบการแข่งขัน 

โดยท่ีผู้ฝึกสอนแต่ละทีมท่ีท าการแข่งขันกัน เมื่อจบการแข่งขันจะมีการเดินมาจับมือกรรมการและจับมือผู้ฝึกสอน

ฝ่ังตรงข้าม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันต่อไป ส่วนทางด้านนักกีฬาเมื่อจบการแข่งขัน โค้ชส่วนใหญ่จะเข้ามาจับมือ

ยิ้มแย้มแสดงความยินดีกับนักกีฬาและจะพูดคุยเล็กน้อยก่อนจะให้นักกีฬาไปพักผ่อน แต่เมื่อผู้ฝึกสอนบางคนเห็น

นักกีฬาอยู่ในอาการเหนื่อยผู้ฝึกสอนจะเข้ามาตบไหล่ยิ้มแย้มให้นักกีฬา 

  ดังนั้นผู้ฝึกสอนท่ีท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จได้ อันดับแรกคือการให้ก าลังใจนักกีฬา ต่อมาคือการ

เคล่ือนไหว เพราะการเคล่ือนไหวของผู้ฝึกสอนทางกีฬาเป็นการสอนและบอกท่าทางไปในตัว ท าให้นักกีฬาท าตาม

และเข้าใจในวิธีการสอน ต่อมาสัมผัส เพราะการสัมผัสจะท าให้นักกีฬารู้สึกผ่อนคลายมีก าลังใจในการเล่นรอบ

ต่อไปมากขึ้น และสุดท้ายคือการใช้น้ าเสียง จะท าให้นักกีฬามีแรงกระตุ้น ฮึกเหิม ในการแข่งขันในรอบนั้น ๆ ส่วน

ทางด้านนักกีฬาจะคอยท าตามค าส่ังของผู้ฝึกสอนโดยไม่มีท่าทางท่ีหงุดหงิดตอบกลับผู้ฝึกสอน 

2. ผู้ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ฝึกสอนมีแนวทางในการส่ือสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงระหว่างนั้น ส่วนใหญ่นักกีฬามีคะแนนตาม ผู้ฝึกสอนจะต้องเตรียมความ

พร้อมรับสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์พิจารณานักกีฬาและคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบการส่ือสารวัจ

นภาษาและอวัจนภาษา ดังนี้ 

ตารางการแสดงการสื่อสารของผู้ไม่ประสบความส าเร็จ 

        ส่ือสารโดยวัจนภาษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารโดยใช้วัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบท่ีท าให้

นักกีฬาประสบความส าเร็จ พบว่า ผู้ฝึกสอนท้ังหมดท่ีได้เก็บข้อมูลใช้น้ าเสียงท่ีรัวเร็ว ในตอนกลางการแข่งขันไล่  

จนเทียบเท่า ตลอดจนจบการแข่งขันในรอบนั้น ประกอบกับการใช้น้ าเสียงขึ้นลงเป็นจังหวะในแต่ละสถานการณ์

ตอนนั้น และจะมีผู้ฝึกสอนเพียงคนเดียวท่ีใช้น้ าเสียงท่ีดังกังวาลประกอบการพูดท่ีรัวเร็วสลับกัน เพราะในช่วงตอน

นั้นเป็นคะแนนเท่ากัน จึงท าให้มีความกดดันนักกีฬาเล็กน้อย และเมื่อเจอสถานการณ์สู่สีกัน เมื่อได้คะแนนนักกีฬา

จะร้องกรี๊ดเพื่อปลดปล่อยความกดดันและเพื่อสร้างก าลังภายในให้มีความฮึกเหิมท่ีจะเอาชนะ เมื่อเจอความกดดัน

ของผู้ฝึกสอนก็ท าให้เล่นไม่ออกเข้าไปยิ่งนัก 

 ส่ือสารโดยอวัจนภาษา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารโดยใช้อวัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบท่ีท า

ให้นักกีฬาไม่ประสบความส าเร็จ จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท พบว่า 

การส่ือสารทางสายตา หรือ เนตรภาษา ผู้ฝึกสอนทุกคนจะมีสายตาท่ีคอยพิจารณานักกีฬาอย่างจริงจัง 

และวิเคราะห์คู่ต่อสู้ท่ีอับดับสูงกว่า แต่ผู้ฝึกสอนก็ไม่ละท้ิงความพยายามท่ีท าให้นักกีฬาของตนเองชนะในรอบ

แรกๆ ผู้ฝึกสอนจะรู้จักนักกีฬาในวงการฟันดาบ จึงท าให้รู้ได้ว่านักกีฬาคนไหนเล่นเป็นอย่างไร แต่ก็จะมีผู้ฝึกสอน

อยู่ 2 ใน 3 ท่ีมีสายตาจริงจัง วิเคราะห์ แต่ก็สายตาเป็นมิตรสีหน้าอมยิ้มในการเล่นของนักกีฬาและการตัดสินของ

กรรมการ นอกนั้นสีหน้าของผู้ฝึกสอนจะเรียบเฉยจริงจังกับนักกีฬา 

การส่ือสารทางกริยาท่าทาง หรือ อาการภาษา เมื่อนักกีฬาเป็นรองคู่ต่อสู้ ผู้ฝึกสอนก็จะมีกริยาท่าทางท่ี

แตกต่างกันออกไปตามลักษณะนิสัย ซึ่งจะปรบมือเพื่อเรียกสตินักกีฬา ยกนิ้วโป้งให้นักกีฬาเมื่อนักกีฬาได้คะแนน 

แต่ผู้ฝึกสอนทุกคนจะท าเหมือนกันคือ การเคล่ือนไหวมือ เป็นท่าทางของฟันดาบให้นักกีฬารับรู้ท าตาม และกิริยา

ท่าทางของผู้ฝึกสอนในการประเมินตัวนักกีฬา จะมีท่านั่งท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น นั่งมือพาดเสากันท่ีนั่ง นั่ง

โน้มตัวมือพาดเข่า ซึ่งบางคนจะนั่งไม่ค่อยได้เพราะลุ้นคะแนนต่อคะแนน ในสถานการณ์นี้จะเป็นสถานการณ์ท่ี

นักกีฬาหมดก าลังใจง่าย หงุดหงิด ซึ่งผู้ฝึกสอนก็จะมีท่าทางท่ีให้ก าลังใจไม่เหมือนกัน 

การส่ือสารทางการสัมผัส ในส่วนนี้จะเป็นการให้ก าลังใจโดยตรง มีผลต่อจิตใจของนักกีฬา และเป็น

มารยาททางการส่ือสารอย่างหนึ่ง ซึ่งในรอบท้าย ต้ังแต่รอบ 32 ถึง รอบFinal จะมีการจับมือในการจบการแข่งขัน 

โดยท่ีผู้ฝึกสอนแต่ละทีมท่ีท าการแข่งขันกัน เมื่อจบการแข่งขันจะมีการเดินมาจับมือกรรมการและจับมือผู้ฝึกสอน

ฝ่ังตรงข้าม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันต่อไป จะเหมือนกันกับผู้ฝึกสอนท่ีท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ เพราะ

ไม่ว่านักกีฬาจะแพ้ด้วยคะแนนเท่าไร ผู้ฝึกสอนจึงยอมรับกับผลท่ีได้มาพร้อมกลับไปฝึกฝนนักกีฬาให้มีความ

แข็งแกร่งขึ้นไป ในส่วนของนักกีฬาเมื่อพบว่าผลท่ีออกมาจะแพ้ ผู้ฝึกสอนทุกคนจะเข้ามาสัมผัสนักกีฬาท่ีแตกต่าง

กันออกไป บางคนจะสัมผัสท่ีศีรษะนักกีฬา บางคนจะจับไหล่ และบางคนจะจับมือนักกีฬา แต่ผู้ฝึกสอนทุกคนจะ

ท าเหมือนกันคือการสอนและบอกในส่ิงท่ีนักกีฬาท าผิดพลาดในการเล่น ผู้ฝึกสอนจึงพร้อมท่ีจะพัฒนาความสามรถ

ของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการท่ีโค้ชถ่ายทอดการส่ือสารท่ีท าให้นักกีฬากดดันตัวเองขึ้นไป ท าให้นักกีฬาไม่สามารถ

เล่นหรือคิดออกในคะแนนนั้น ๆ  แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมของนักกีฬาด้วย เพราะผู้ฝึกสอนพร้อมท่ี

จะถ่ายทอดความรู้ ถ้านักกีฬาท าตามไม่ได้ก็ไม่เกิดผลท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ ฉะนั้นผู้ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ
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ส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนจะกระตุ้นมากกว่าท่ีจะกดดันนักกีฬา และพร้อมท าให้นักกีฬาฝึกฝนตนเองแล้วกลับมาเอาชนะผู้

ต่อสู้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1..วัจนภาษาของผู้ฝึกสอน 

ผู้ฝึกสอนทุกคนจะใช้วิธีการส่ือสารโดยผ่านทางค าพูดหรือวัจนภาษา (verbal) เพื่อถ่ายทอดไปยังนักกีฬา

ให้รับรู้ เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลการส่ือการของผู้ฝึกสอนท่ีถ่ายทอดความรู้ไปยังนักกีฬาแบบตัวต่อตัว ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสารระหว่างบุคคลคล ของระวิรัฐ รุ่งโรจน์ , 2559 อธิบายไว้ว่า การส่ือสารของบุคคล

อย่างน้อย 2 คน ท่ีมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เป็นการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า เพื่อส่ือความหมายร่วมกันในส่วน

ท่ี เป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาได้เห็นท่าทาง ความคิดของผู้ฝึกสอน ท า

ให้นักกีฬาสามารถประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จก็ตาม และท าให้เห็นพฤติกรรมการตอบรับของ

นักกีฬาสามารถส่งพฤติกรรมตอบรับให้ผู้ฝึกสอนทันที ซึ่งส่ือสารกันอย่างรวดเร็วนาทีต่อนาทีเพราะการแข่งขันเริ่ม

ขึ้นกรรมการจะงดการส่ือสารช่ัวคราวในขณะท่ีกรรมการก าลังส่ังเริ่ม 

โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้วัจนภาษาของผู้ฝึกสอนจะใช้น้ าเสียงท่ีรัวเร็วเหมือนกัน เพื่อให้นักกีฬารับรู้อย่าง

เข้าใจ และกระตุ้นให้นักกีฬาฮึกเหิมสร้างแรงจูงใจและความเช่ือมั่นให้กับนักกีฬาประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร จันทศรี (2550, หน้า 10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมา

กระตุ้นหรือชักน า ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีตนเอง

ต้องการ ไล่เรียงมาเป็นการใช้น้ าเสียงแบบขึ้นลงแบบเป็นจังหวะ เนื่องจากเป็นการอธิบายอย่างช้า ๆ ให้นักกีฬา

เข้าใจอย่างแท้จริงและเกิดพฤติกรรมท าตามท่ีผู้ฝึกสอนได้ถ่ายทอดความรู้ออกมาให้นักกีฬา เป็นการโน้มน้าวใจ

นักกีฬาแสดงถึงความน่าเช่ือถือ  

ผลยังสอดคล้องกับงานวิจัย (คัทลิป และ เซ็นเตอร์, 1978 อ้างถึงใน พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์, 2526) ในแง่

ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร หรือผู้ส่งสาร (Source credibility) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้การส่ือสารมีน้ าหนัก และ

ได้รับความสนใจจากผู้รับสารมายิ่งขึ้น โดยผู้ฝึกสอนใช้น้ าเสียงนี้เมื่อนักกีฬาอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีคะแนนน าหรือ

คะแนนเสมอคู่ต่อสู้ เพื่อท่ีจะอธิบายแนวทางในการเอาชนะได้ และสุดท้ายเป็นส่วนน้อยท่ีผู้ฝึกสอนจะใช้น้ าเสียงท่ี

ดัง ส่ือให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีติดลบของการส่ือสารเพราะเมื่อนักกีฬารับรู้ถึงเสียงท่ีส่ง
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มาถึง จะเป็นการกดดันนักกีฬาท าให้การเคล่ือนไหวทางร่างกายไม่เป็นธรรมชาติ ความคิดถูกบีบให้เป็นไปตาม

ค าพูดของผู้ฝึกสอนเกินไปและท าให้ผู้อื่นมองผู้ฝึกสอนในทางลบท าให้นักกีฬาเกร็งเล่นไม่เป็นธรรมชาติ ดังงานวิจัย

ของ บุญวดี เพชรรัตน์ (2543, หน้า 200) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมท่ีปลดปล่อยความโกรธ ความกลัว และภาวะ

หวาดหวั่น ไปยังบุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน จะกลายเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง ดังนั้นผู้ฝึกสอนส่วน

ใหญ่จะไม่ใช้น้ าเสียงแบบนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ท่ีเป็นรองคู่ต่อสู้จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีผู้ฝึกสอนจะแสดงน้ าเสียงนี้ 

ฉะนั้นผู้ฝึกสอนทางกีฬามีเทคนิคเฉพาะตนท่ีส่ือสารด้วยค าพูดท่ีต่างกันออกไป แต่ก็ไม่ได้ใช้น้ าเสียงเดียวท่ี

ส่ือออกไปตลอดท้ังเกม จะมีการใช้น้ าเสียงท่ีผสมกันด้วยสถานการณ์ท่ีอยู่ตอนนั้น 

2.อวัจนภาษาของผู้ฝึกสอน 

ทางสายตา ผู้ฝึกสอนทุกคนจะส่งสายตาเพื่อพินิจพิจารณานักกีฬาอยู่เสมอและคอยช่วยแก้ปัญหาให้

นักกีฬาเมื่อนักกีฬาเกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่ให้พลาดการเล่นของนักกีฬาคะแนนต่อคะแนน ซึ่งความส าคัญของผู้

ฝึกสอนจะท าให้นักกีฬาการพัฒนาความสามารถ ทักษะและความเป็นนักกีฬาท่ีดีท่ีสุดเพื่อท าให้นักกีฬาประสบ

ความส าเร็จ ซึ่งสายตาก็แสดงออกพร้อมกับสีหน้าของผู้ฝึกสอนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะสี

หน้านิ่งเรียบเฉยไม่มีสีหน้าหงุดหงิดส่งให้นักกีฬารับรู้ตลอดการแข่งขัน 

ทางกิริยาท่าทาง ผู้ฝึกสอนจะคอยบอกท่าทางการแข่งอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเวลาท่ีอยู่ในสนาม นักกีฬา

จะไม่รู้ตัวการเล่นต่าง ๆ กับคู่แข่ง ดังนั้นผู้ฝึกสอนจะไม่ปล่อยให้นักกีฬาสมาธิหลุดจะบอกท่าทางเมื่อนักกีฬาหันมา

ตลอดให้เข้าใจและท าตามท่ีโค้ชคอยบอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชาญวิทย์ ผลชีวิน (2533) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้

ฝึกสอนกีฬาเป็นบุคคลท่ีส าคัญในทางการกีฬา มีบทบาททางตรงและทางอ้อมในการสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬาไม่ว่า

จะเป็นแรงจูงใจภายนอกหรือแรงจูงใจภายใน ท่ีท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ ส่วนทางผู้ท่ีไม่ประสบความ  

ส าเร็จผู้ฝึกสอนก็ให้ค าแนะน าแล้วฝึกซ้อมต่อไป 

ทางการสัมผัส โดยผู้ฝึกสอนทุกคนเมื่อการแข่งขันจบจะเข้ามาจับมือและยิ้มเพื่อยอมรับผลการตัดสิน ซึ่ง

เป็นมารยาททางสังคมท่ีถ่ายทอดกันมาด่ังเช่นการยิ้ม สอดคล้องกับงานวิจัย ผะอบ โปษะกฤษณะ ( 2532 : 2 )  ซึ่ง

มารยาทนั้นมีความหมายกว้างออกไปถึงการแสดงออกทุกอย่างของมนุษย์เราท่ีปรากฏออกมาให้ผู้อื่นเห็น เช่น 

กิริยาท่าทาง สีหน้า ค าพูด การแต่งกาย และหันมาสัมผัสไหล่ ศีรษะ หรือจับมือกับนักกีฬาเพื่อเป็นการให้ก าลังใจ

กับนักกีฬาอีกครั้ง ไม่ว่าเป็นการแพ้หรือชนะก็ตาม ผู้ฝึกสอนทุกคนจะคอยเป็นก าลังใจให้นักกีฬา 
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ฉะนั้นการแสดงออกทุกอิริยาบถของผู้ฝึกสอน ส่วนมากมีผลการแพ้หรือชนะของนักกีฬาทางด้านจิตใจของ

นักกีฬาเท่านั้น แต่ทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวของนักกีฬาจะไม่มีผลท่ีมาจากผู้ฝึกสอน เนื่องจากร่างกาย

หรือการเคล่ือนไหวของนักกีฬาจะเป็นทางการฝึกซ้อมเพื่อมาแข่งขัน 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 งานวิจัยการส่ือสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับลูกทีมนักกีฬา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย กรณีศึกษา: กีฬาฟันดาบ

สากล ไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านการกีฬาฟันดาบอย่างเดียว แต่มีประโยชน์ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางกีฬาอื่น 

ส่ือสารภายในองค์กร รวมถึงส่ือสารท่ัวไปกับทุกช่วงอายุ ท่ีสามารถใช้กลยุทธ์ทางการส่ือสารด้วยวัจนภาษา

และอวัจนภาษาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถท าให้เกิดแรงจูงใจให้คนภายในองค์กรได้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาการตอบรับทางการส่ือสารของนักกีฬาจากผู้ฝึกสอนท่ีถ่ายทอดออกไป  

 2. ควรศึกษาการวิเคราะห์บทสนทนาแบบเจาะลึกเพื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์ท่ีผู้ฝึกสอนถ่ายทอดออกไปยัง

นักกีฬา  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 350 คน เครื่องมือวิ จัยได้แก่ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ได้แก่ ด้านความต้องการด ารงอยู่ พบว่าการเลือกซื้อประกันชีวิต/อัคคีภัย/ประกันรถยนต์เป็นการลด

ความเส่ียงในการด ารงชีวิต ความต้องการความสัมพันธ์ พบว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องใช้จ่ายเพื่อเป็นการเล้ียงตอบ

แทนผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง และความต้องการเจริญก้าวหน้า พบว่าต้องการท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมในการ

ท างาน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีเป็นอยู่ให้มากขึ้น 2) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ แรงจูงใจภายใน พบว่า มักเกิดความพึงพอใจเสมอเมื่อ

ได้ซื้อสินค้า/บริการตามความต้องการของตนเอง และแรงจูงใจภายนอก พบว่า ดารา/นักร้อง/Net idol มีอิทธิพล

ต่อการใช้จ่าย 3) ความต้องการและแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ค าส าคัญ: 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 

 

 

บทน า 
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ปัจจุบันความต้องการของมนุษย์มีอยู่อย่างไม่จ ากัด ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม หรือเกือบจะทุกๆด้าน

ของการด ารงชีวิต และเมื่อมนุษย์เกิดความต้องการในส่ิงใดส่ิงหนึ่งแล้ว มนุษย์จะพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อตอบสนอง

ความต้องการเหล่านั้น เมื่อเป็นที่พึงพอใจในส่ิงนั้นๆ แล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการในด้านอื่นๆตามมาอย่างไม่มี

ท่ีส้ินสุด อาจจะเป็นความต้องการท่ีเกิดจากตัวเอง คนรอบข้างกระตุ้น หรือเกิดความต้องการตามกระแสนิยมจาก

ส่ือต่างๆท่ีได้รับมาจากหลายแหล่งข้อมูล เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี

การพัฒนาด้าน แอพพลิเคช่ันทางการส่ือสาร รวมถึงด้านอินเตอร์เน็ตท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์

ในยุคปัจจุบันและในอนาคต ส่ิงเหล่านี้ก็มักจะมากระตุ้นให้ตัวเราเกิดความต้องการต่างๆ ขึ้นมา โดยเป็นเหมือน

แรงจูงใจท าให้เกิดความต้องการ 

จากข้อมูลของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ หรืออีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ (2560) ท่ีได้ท าการส ารวจ

พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการบริโภคท้ังในด้าน ไลฟ์สไตล์ รูปแบบ

สินค้าและบริการท่ีผู้บริโภคต้องการ รวมถึงส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีภาคธุรกิจจับตามอง 

และปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 ได้อย่างทันท่วงที โดยส ารวจจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 5,701 ตัวอย่าง กว่า 67% เป็นผู้หญิง และ 33% เป็นผู้ชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 

31-41 ปี เป็นพนักงานบริษัทกว่า 48% รองลงมาคือราชการและรัฐวิสาหกิจ 14% และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียอยู่ 

3-5 หมื่นบาท 51% อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและอีก 49% อยู่ในต่างจังหวัด พบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีการใช้จ่าย

เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน ไลฟ์สไตล์มากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ท่ีมีรายได้สูงยังมีการใช้จ่ายนอกบ้าน

มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีกลุ่มผู้สูงวัยจะเน้นความเป็นอยู่ ท่ีดี และให้ความส าคัญกับการ

ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม หากมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับการท่องเท่ียวเป็นอันดับ 

1 รองลงมาคือการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย และการออกไปทานอาหารนอกบ้าน (วิธาน เจริญผล, 2560) 

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินว่าคนไทยมีค่านิยมชอบใช้ของต่างประเทศ ชอบเลียนแบบชาวต่างประเทศโดยรับ

เอาวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามามาก โดยลืมค านึงถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ซึ่งค าว่า “ค่านิยม” ถือว่าเป็น

ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ หรือส่ิงอื่นใดก็

ตามท่ีเป็นตัวก ากับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ

ทางการตลาดขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับค่านิยมเป็นส าคัญ ดังนั้น ค่านิยมจึงเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อส่ิง

กระตุ้นด้วยวิธีท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งบุคคลจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุค่านิยม และความ

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะท่ีแต่ละช้ันของสังคมจะมีลักษณะของค่านิยม

และพฤติกรรมในการบริโภคท่ีแตกต่างกันออกไป (พิมพา หิรัญกุล, 2551) 
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ด้วยเหตุนี้แรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้มนุษย์เกิดความต้องการ เนื่องจากเปรียบเสมือนแรงกระตุ้น/

ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2556) แรงจูงใจสามารถเกิดขึ้นจากกลุ่ม

อ้างอิง (Reference Group) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกับผู้บริโภค แต่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก กลุ่มอ้างอิงโดยส่วนใหญ่จะหมายถึงบุคคลสาธารณะ เช่น ดารา 

นักร้อง นักกีฬา นักธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในหลายๆคนสามารถควบคุมการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการได้ แต่ก็มี

อีกหลายคนท่ีไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายเพื่อมาตอบสนองความต้องการนั้นได้ นั่นเป็นสาเหตุของการเกิดภาระ

การกู้ยืม และเกิดการเป็นหนี้ อาจจะเป็นการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน หรือการกู้ยืมนอกระบบ เพื่อซื้อความต้องการ

ท่ีเกิดขึ้นนั้นให้สมบูรณ์ 

จากพฤติกรรมความต้องการดังกล่าวนี้ ได้มีการส ารวจข้อมูลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า

ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินมีร้อยละ 51.0 โดยมีจ านวนหนี้สินเฉล่ีย 177,128 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้

เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 76.1) คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 40.3 ซื้อบ้าน/ท่ีดินร้อยละ 34.0 และหนี้เพื่อ

ใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น ส าหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ พบว่าเป็นหนี้ท่ีใช้ท าการเกษตร

ร้อยละ 12.9 และใช้ท าธุรกิจร้อยละ 10.5 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่น ามาใช้ในครัวเรือน ซึ่ง

เป็นการก่อหนี้ท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ แต่ในทางกลับกันการก่อหนี้เพื่อท าธุรกิจ และท าการเกษตร ซึ่งเป็นการก่อ

หนี้เพื่อการทุนท่ีก่อให้เกิดรายได้นั้นกลับมีสัดส่วนท่ีน้อย ท าให้รายได้ของครัวเรือนกลับคืนมาน้อยแตกต่างกับ

หนี้สินท่ีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

นอกจากนี้ครัวเรือนท่ีมีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่าครัวเรือนท่ัว

ประเทศเป็นหนี้ประมาณ 11 ล้านครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของครัวเรือนท้ังหมด ส่วนใหญ่ครัวเรือน

เป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนท่ีมีหนี้ในระบบอย่างเดียวร้อยละ 89.2 และครัวเรือนท่ีมีหนี้ท้ังในระบบและนอก

ระบบร้อยละ 4.6 ส าหรับครัวเรือนท่ีมีหนี้นอกระบบอย่างเดียว มีเพียง 6.2 และพบว่าจ านวนเงินเฉล่ียท่ีเป็นหนี้ใน

ระบบสูงกว่าหนี้นอกระบบถึง 35 เท่า (172,188 บาท และ 4,940 บาท ตามล าดับ) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 

2560) 

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและการเป็นหนี้ดังกล่าว ท าให้ผู้วิ จัยสนใจศึกษา 

ความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน า

ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการและแก้ปัญหาของข้าราชการเกิดภาระหนี้สูงเกิน

ความจ าเป็นในหน่วยงานราชการต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านความต้องการท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราการ 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราการ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ 

ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎี ERG ซึ่งเน้นการท างานให้เกิดความพึงพอใจ

ตามความต้องการของมนุษย์ แต่ไม่ค านึงถึงขั้นต้องว่าจะเกิดผลก่อนหรือหลัง และความต้องการบางอย่างอาจ

เกิดขึ้นพร้อมกันได้ ดังนี้ 

1. ความต้องการด ารงชีวิต (Existence Need) หรือ E ความต้องการในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับความต้องการ

ทางร่างกายและปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตซึ่งเปรียบเทียบได้กับความต้องการทางร่างกายและ

ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงตามทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow) 

2. ความต้องการสัมพันธ์ (Relatedness Need) หรือ R เป็นความต้องการทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานและคนท่ีต้องการจะมีความสัมพันธ์ด้วย 

ความต้องการกลุ่มนี้เทียบได้กับความต้องการสังคมและความต้องการการยอมรับนับถือตามทฤษฎีของ

มาสโลว์ (Maslow) 

3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Need) หรือ G เป็นความต้องการท่ีจะพัฒนาตามศักยภาพสูงสุด

เทียบได้กับความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตน และความต้องการยอมรับนับถือในตนเองตามทฤษฎี

มาสโลว์ (Maslow) (วรางคณา ซับซ้อน, 2559) 

ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
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แรงจูงใจ (Motivation) (Davies, Banyard, Norman, & Winder, 2010) ให้ความหมายแรงจูงใจ ไว้ว่า 

เป็นกลไกหรือ กระบวนการ ท่ี กระตุ้นให้บุคคลกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแรงจูงใจหลักของบุคคล อาจจะไม่

สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน แต่ต้องอาศัยการศึกษาและการสังเกตอย่างรอบคอบ แรงจูงใจอยู่ภายในตัวบุคคลเป็น

พลัง ผลักดันท่ีท าให้บุคคลกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งส าเร็จ  

ลักษณะของแรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้ 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) เป็นส่ิงผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ 

ความคิด ความสนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการฯลฯส่ิงต่างๆดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมค่อนข้างถาวรเช่นคนงานท่ีเห็นองค์การคือสถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อ

องค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการด าเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีดีแต่ด้วยความผูกพันพนักงานก็

ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันท างานอย่างเต็มท่ี 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) เป็นส่ิงผลักดันภายนอกตัวบุคคลท่ีมากระตุ้นให้ เกิด

พฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีท่ีต้องการส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

(ศิริพรรณ รักษาภักดี, 2554) ได้ให้ความหมาย ของคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมท่ีดี

งามตามมาตรฐานท่ียอมรับ ของสังคม พร้อมท้ังสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 

(อารดา ธีระเกียรติก าจร, 2554) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การ รับรู้ความพึงพอใจและ

การรับรู้สถานะในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพร่างกายและด้านจิตใจ 

แนวคิดเก่ียวกับการเป็นหนี้ 

ปัญหาหนี้สินอาจเกิดจากรายได้ลดลงและรายจ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การว่างงาน สมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น 
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ คดีความ ภัยพิบัติ การหย่าร้างหรือสูญเสียคู่ชีวิต เป็นต้น ปัจจุบันสัดส่วนระหว่างหนี้สินและ
รายได้ในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ท าให้ครัวเรือนมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง มีความเส่ียงสูงต่อการเกิด
ปัญหาหนี้สิน  

การบริโภคและการใช้จ่ายมากเกินไปหรือเกินฐานะเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาหนี้สิน ผู้บริโภคบางส่วน
เป็นหนี้จากการใช้จ่ายเพื่อแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน การยอมรับทางสังคมหรือเพื่อคลายความทุกข์
ความเครียด ปัญหาหนี้สินจะเกิดขึ้นได้ง่ายในผู้บริโภคท่ีมีบุคลิกภาพ เช่น ผู้ท่ีเป็นวัตถุนิยม มีนิสัยเสพติดการซื้อ มี
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ทัศนคติดีต่อการเป็นหนี้ ชอบแสวงหาความเส่ียง ให้ความส าคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคต หรือมองอนาคตในแง่ดี
เกินไป มีการใช้จ่ายเงินในอนาคต เพราะคาดว่าจะมีรายได้มั่นคงหรือรายได้เพิ่มขึ้น 

ปัญหาอาจเกิดจากผู้บริโภคมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการการเงินต่ า ท าให้เลือกแหล่งสินเช่ือท่ีมี
ต้นทุนสูง เสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง และมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น โอกาสเกิดปัญหาหนี้สินสูงขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค
ท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ผู้บริโภคอายุน้อย สูงอายุ หรือมีรายได้ต่ า เพราะนอกจากมีความรู้น้อย มักมีทรัพยากรและ
แหล่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินจ ากัด และถูกหว่านล้อมได้ง่ายหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์ 

ครัวเรือนมีเหตุผลในการกู้ยืมหลายประการในช่วงต้นของวงจรชีวิตครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นหนี้จากการ
ใช้จ่ายในการด ารงชีวิต (Consumption motives) เช่น การซื้อและตกแต่งท่ีอยู่อาศัย การซื้อพาหนะ การศึกษา
ของตนเองหรือคนในครอบครัว การซื้อสินค้าคงทน (เครื่องเรือน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก) การท่องเท่ียวและ
การพักผ่อนหย่อนใจ ผู้บริโภคอาจมีการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน (Contingent motives) เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ การ
รักษาพยาบาล หรือเมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือรายได้ลดลงอย่างกะทันหัน ผู้บริโภคอาจเป็นหนี้จากการลงทุน 
(Investment motives) เช่น การท าธุรกิจ การเก็งก าไรหุ้น ทองค า หรืออสังหาริมทรัพย์ ผู้บริโภคอาจเป็นหนี้
เพราะอิทธิพลทางสังคม (Social motives) เช่น การบริโภคเพื่อก าหนดสถานภาพหรือความประทับใจแก่คนใน
สังคม การซื้อตามค าแนะน าของกลุ่มอ้างอิง และผู้บริโภคอาจเป็นหนี้เพราะมีเครดิตให้ใช้ (Utilization of 
opportunity) เช่น การมีบัตรเครดิต หรือการกู้ใหม่มาช าระหนี้เก่า 

สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลของข้าราชการ 

สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนท่ีทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มี
ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีท้ังท่ีก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนท่ีข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของ
งานในแต่ละต าแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทน
เพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการ
ให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยท้ังสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบัง เกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบ
ราชการ (ไพรัช สร้างถิ่น, 2559) 
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กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าปัญหาหนี้ในสังคมไทย
นั้นจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นทุกที ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความง่ายของการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ 
อาชีพหรือฐานะในสังคมท่ีเอื้อต่อการเป็นหนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยตามกระแสนิยม ส่งผลต่อการเป็นหนี้ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนี้
สามารถน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ว่า ความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีนั้น ประกอบด้วยสาเหตุและปัจจัยทางด้านใดบ้าง ท าให้ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของ
การเป็นหนี้และปัญหาท่ีเกิดจากการเป็นหนี้ได้ ซึ่งจากความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานนี้จะน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ก าหนดกรอบในการวิจัย และใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการพิสูจน์
สมมุติฐาน ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และก าหนดนโยบาย ในการแก้ไขปัญหา
การเป็นหนี้ของข้าราชการ ได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ต่อไปในอนาคต ส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่องความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี สาเหตุในการเลือกประชากรจากพื้นท่ีดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีมีความหลากหลายของหน่วยงาน และหลากหลายสภาพแวดล้อมการท างาน มีท้ังหมด 15 หน่วยงาน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1973) โดยมีระดับความเช่ือมั่นทางสถิติอยู่ท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนของการเลือกตัวอย่าง

ร้อยละ 5 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยได้ 350 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น

โดยการประมวลความคิดจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีท้ังค าถามปลายปิด และปลายเปิด ซึ่ง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ครอบคลุมลักษณะข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามปัจจัยด้าน

ความต้องการท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สอบถามปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
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ข้าราชการ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการด าเนินชีวิตของข้าราชการ สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการ และข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการแปลผลความหมายมีดังนี้ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อยท่ีสุด, 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อย, ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจปาน

กลาง, ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมาก, ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ

มากท่ีสุด 

 

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 มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.71 

2. ข้อมูลพฤติกรรมด้านการด ารงชีวิตของข้าราชการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนี้สินหรือเคยมีหนี้สิน 500,001 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.71 

กู้ยืมเงินในรอบปีเป็นครั้งท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 84.29 กู้ยืมเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 31.71 กู้ยืมเงิน

จากธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 23.14 และไม่มั่นใจว่าจะกู้ยืมเงินในอนาคตหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 76.29 

3. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านความต้องการ 

3.1. ด้านความต้องการการด ารงอยู่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การเลือกซื้อประกันชีวิต/

อัคคีภัย/ประกันรถยนต์เป็นการลดความเส่ียงในการด ารงชีวิต สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.27 S.D. = 0.83) รองลงมา 

คือ ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต (ค่าเฉล่ีย = 4.26 S.D. = 0.89) ยอมจ่ายเงินท่ีมากกว่าเพื่อแลก

กับสินค้า/บริการท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย (ค่าเฉล่ีย = 4.24 S.D. = 0.79) มีการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้

เป็นเงินเก็บในวัยเกษียณ เช่น LMF RTF เงินฝากประจ า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (ค่าเฉล่ีย = 4.23 S.D. = 

0.84) และใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด (ค่าเฉล่ีย = 4.13 S.D. = 0.83) ตามล าดับ ท้ังนี้ท้ังห้าข้อระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นเรื่องใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ีย = 4.23 S.D. = 0.36 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีความจ าเป็นท่ีต้อง

ใช้จ่ายเพื่อเป็นการเล้ียงตอบแทนผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.01 S.D. = 1.00) รองลงมา 

คือ ต้องการมีสินทรัพย์/หลักประกันต่างๆเป็นของตนเอง (ค่าเฉล่ีย = 4.00 S.D. = 0.98) ต้องออกงานของคนรู้จัก

ทางสังคมอยู่บ่อยครั้ง เช่น งานแต่ง งานบวช งานบุญ (ค่าเฉล่ีย = 3.95 S.D. = 1.03) ต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน

ท าให้ท่านต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง (ค่าเฉล่ีย = 3.95 S.D. = 0.98) และมักไปงานเล้ียง

สังสรรค์กับเพื่อนๆอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.91 S.D. = 0.94) ตามล าดับ ท้ังนี้ท้ังห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ีย = 3.97 S.D. = 0.40 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

3.3. ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ต้องการท่ีจะเข้ารับ

การฝึกอบรมในการท างาน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีเป็นอยู่ให้มากขึ้น สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

= 3.97 S.D. = 0.98) รองลงมา คือ ต้องการท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีเคารพต่อคนรอบข้าง (ค่าเฉล่ีย = 

3.97 S.D. = 0.87) ต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น าท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเฉล่ีย = 3.95 S.D. = 

1.05) มีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น (ค่าเฉล่ีย = 3.92 S.D. = 1.06) และมีความ

ต้องการท่ีจะเสริมสร้างบุคลิกภาพให้พร้อมต่อความส าเร็จท่ีก าลังจะเกิดขึ้น (ค่าเฉล่ีย = 3.85 S.D. = 0.98) 

ตามล าดับ ท้ังนี้ท้ังห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ีย = 3.93 S.D. = 

0.37 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

4. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

4.1. ด้านแรงจูงใจภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มักเกิดความพึงพอใจเสมอเมื่อ

ได้ซื้อสินค้า/บริการตามความต้องการของตนเอง สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.10 S.D. = 0.90) รองลงมา คือ มักใช้จ่าย

ตามความคิดเห็นอันสมควรของตนเองเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 4.08 S.D. = 0.96) มักจะใช้จ่ายตามความต้องการของ

ท่านโดยไม่ค านึงถึงรายรับแต่ละเดือน(ค่าเฉล่ีย = 4.07 S.D. = 1.01) มักจะใช้จ่ายตามความสนใจของตนเอง

เท่านั้น (ค่าเฉล่ีย = 3.96 S.D. = 0.98) และมักจะใช้จ่ายเฉพาะความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย = 

3.93 S.D. = 1.04) ตามล าดับ ท้ังนี้ท้ังห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า 

ค่าเฉล่ีย = 4.03 S.D. = 0.44 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

4.2. ด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ดารา/นักร้อง/Net idol มี

อิทธิพลต่อการใช้จ่าย สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.06 S.D. = 1.00) รองลงมา คือ เพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดมีอิทธิพล

ต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.05 S.D. = 0.90) การโฆษณา/รีวิวสินค้า อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ในสังคมออนไลน์มี
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อิทธิพลต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.02 S.D. = 1.02) กระแสละคร/ภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย = 

4.00 S.D. = 0.99) และส่ือสังคมต่างๆ มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย = 3.97 S.D. = 1.06) ตามล าดับ ท้ังนี้ท้ัง

ห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ีย = 4.02 S.D. = 0.43 ซึ่งระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

5. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
ด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ค่าชดเชยและการสนับสนุน

ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมท้ังของตนเองและครอบครัว สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.18 S.D. = 1.00) รองลงมา 

คือ รายได้ของข้าราชการเพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของท่าน (ค่าเฉล่ีย = 4.17 S.D. = 0.95) ถงึแม้มีภาระ

ใช้จ่ายหลายอย่าง แต่คุณภาพชีวิตโดยรวมเป็นไปในทางท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 4.17 S.D. = 0.89) การเป็นหนี้ไม่ได้ส่งผล

ให้คุณภาพชีวิตของแย่ลง (ค่าเฉล่ีย = 4.16 S.D. = 0.94) รายได้ของข้าราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการในชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉล่ีย = 4.15 S.D. = 0.84) มีความไม่พึงพอใจกับการใช้ชีวิตโดยยังคงมีภาระหนี้สิน

อยู่ (ค่าเฉล่ีย = 4.13 S.D. = 0.92) การเป็นหนี้ท าให้สภาพคล่องทางการเงินด้อยลง (ค่าเฉล่ีย = 4.12 S.D. = 

0.96) การเป็นหนี้สามารถสร้างทรัพย์สินได้ เช่น การท าสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย = 4.11 S.D. = 

0.98) สวัสดิการของข้าราชการสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย = 4.08 S.D. 

= 0.90) และการประกอบอาชีพข้าราชการก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต (ค่าเฉล่ีย = 4.05 S.D. = 0.98) ตามล าดับ 

6. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยด้านความต้องการและปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต  

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านความต้องการและปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  ใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ Enter  

โดยก าหนดให้ Y = คุณภาพชีวิตของข้าราชการ X1 = ความต้องการการด ารงอยู่ X2 = ความต้องการ
ความสัมพันธ์ X3 = ความต้องการเจริญก้าวหน้า X4 = แรงจูงใจภายใน และ X5 = แรงจูงใจภายนอก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความต้องการการด ารงอยู่ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 

(β = 0.129, p<0.01) ความต้องการความสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.173, 

p<0.01) ความต้องการเจริญก้าวหน้าส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.172, p<0.01) 

แรงจูงใจภายในส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.400, p<0.01) และแรงจูงใจภายนอกส่งผล

ทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.151, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีได้ก าหนดขึ้น ท้ังนี้
สมการถดถอยดังกล่าวมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 50.85%  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องความต้องการและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

 1. การศึกษาความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎี ERG ซึ่ง
เน้นการท างานให้เกิดความพึงพอใจตามความต้องการของมนุษย์ แต่ไม่ค านึงถึงขั้นตอนว่าจะเกิดผลก่อนหรือหลัง 
และความต้องการบางอย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ แบ่งได้เป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ความต้องการการด ารงอยู่ โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าราชการสนใจเรื่องการเลือกซื้อประกันชีวิต/อัคคีภัย/ประกันรถยนต์เป็นการลดความ
เส่ียงในการด ารงชีวิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และยอมจ่ายเงินท่ี
มากกว่าเพื่อแลกกับสินค้า/บริการท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย ตามล าดับ 2) ความต้องการความสัมพันธ์ โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าราชการมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้จ่ายเพื่อเป็นการเล้ียงตอบแทนผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
บ่อยครั้ง มากท่ีสุด รองลงมา คือ ต้องการมีสินทรัพย์/หลักประกันต่างๆเป็นของตนเอง และต้องออกงานของคน
รู้จักทางสังคมอยู่บ่อยครั้ง เช่น งานแต่ง งานบวช งานบุญ ตามล าดับ 3) ความต้องการเจริญก้าวหน้า โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าราชการต้องการท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมในการท างาน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีเป็นอยู่ให้มากขึ้น มากท่ีสุด รองลงมา คือ ต้องการท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
เคารพต่อคนรอบข้าง และต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น าท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ท่ีพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดหนี้สินของ
โดยมีมูลเหตุ 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม 

2. การศึกษาด้านแรงจูงใจ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีปัจจัยด้านแรงจูงใจท้ังภายนอกและภายใน ในระดับมาก ซึ่งส่งผลทางบวกต่อ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการ โดยด้านแรงจูงใจภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มักเกิดความพึง
พอใจเสมอเมื่อได้ซื้อสินค้า/บริการตามความต้องการของตนเอง สูงท่ีสุด และด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ดารา/นักร้อง/Net idol มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย สูงท่ีสุด  

3. ผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการ เห็นว่า ถึงแม้มีภาระใช้จ่ายหลายอย่าง แต่คุณภาพชีวิต
โดยรวมเป็นไปในทางท่ีดี การเป็นหนี้ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของแย่ลง การเป็นหนี้สามารถสร้างทรัพย์ สินได้ 
หนี้สินของข้าราชการส่วนใหญ่เป็นหนี้สินท่ีสร้างความมั่นคงให้แก่ข้าราชการ ได้แก่การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ 
กู้ยืมเงินเพื่อช าระหนี้สินเดิมท่ีมีดอกเบ้ียสูงกว่า กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมท่ีอยู่ และกู้ยืมเงินเพื่ออุปโภค/บริโภค 
ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าข้าราชการจะมีวงเงินกู้รวมมากเพียงใด และถึงแม้การเป็นหนี้ท าให้สภาพคล่องทางการเงิน
ด้อยลง ก็ไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง เพราะการเป็นหนี้สามารถสร้างทรัพย์ให้แก่ข้าราชการได้  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการในสังกัดตนเองในอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกกว่าสถาบันการเงินอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงาน 
ท้ังนี้ต้องมีการคัดกรองความจ าเป็นในการให้สวัสดิการนี้ด้วยเช่นกัน 

2. หน่วยงานราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดท า Memorandum of 
Understanding (MOU) หรือ เอกสารหนังสือบันทึกข้อตกลง กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกแก่พนักงานใน
สังกัดตนเอง ในการเลือกใช้สินเช่ือสวัสดิการตามความเหมาะสมของประเภทการสินเช่ือ 

3. หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการควบคุมการก่อหนี้
ใหม่ของพนักงาน ด้วยการออกหนังสือรองสิทธิ์การกู้เงินทุกครั้ง เมื่อจะมีการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงิน รวมถึง
เงินสวัสดิการของหน่วยงานเอง เพื่อจะสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะหนี้สินได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาของข้าราชการ ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวของ

ข้าราชการในการด าเนินชีวิต 

2. ควรศึกษาถึงความต้องการด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลความต้องการท่ีแท้จริง และน ามาวิเคราะห์สาเหตุได้

อย่างถูกต้องแม่นย าต่อการส่งผลด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 

3. เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาความต้องการและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างข้าราชการในเขตอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะ

ได้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
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กระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ 

Process Of Being Beauty Blogger 

ณปภัช น้อยรังษี1 และ ไพโรจน์ วิไลนุช2 

1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์และเพื่อศึกษาคุณสมบัติของ
การเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบิวตี้บล็อกเกอร์ท่ีมีการน าเสนอ
ตัวเองผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอจ านวน 8 คน และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับบุคคลท่ีต้องการเป็น
บิวต้ีบล็อกเกอร์จ านวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มี 7 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) 
การพัฒนาหาความรู้เรื่องความสวยความงามเพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางและการช่ืนชอบของแต่ละคนแต่ยังคงมี
ความจ าเป็นท่ีต้องเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องความสวยความงาม จึงจะแนะน าหรือสอนวิธีการให้กับผู้ติดตาม 2) การ
เตรียมเนื้อหาเพื่อน าเสนอให้ผู้ติดตาม ซึ่งผู้ติดตามนั้นสามารถแสดงความช่ืนชอบและแชร์ข้อมูล ถือได้ว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร 3) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ 4) การผลิตผลงานเพื่อน าเสนอเป็นวิธีการหรือการน าเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารผ่านการถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 5) ก าหนดเลือกช่องทางการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไป
ยังส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ หรือแนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ อให้การส่ือสารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ง่ายขึ้น 6) การแบ่งปันข้อมูลนั้นคือการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ท่ีมี
ความสนใจเข้ามาติดตามผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 7) การประเมินผลและการวัดผล เป็นการวัดความส าเร็จนั้นเพื่อ
แสดงให้เห็นจ านวนของผู้ท่ีติดตามหรือผู้ท่ีมีความสนใจในจุดร่วมเดียวกัน อีกท้ังสามารถประเมินผลงานท่ีน าเสนอ
มาพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป ในส่วนของการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์พบว่ามี
องค์ประกอบ คือ 1)ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม 2) ความเป็นตัวตนของตนเอง 3)การแบ่งปันข้อมูล 4)ความ
สม่ าเสมอ 5)ความจริงใจ 

ค าส าคัญ : 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 

 

บทน า 

ในปัจจุบันการบริโภคข้อมูลจากส่ือของผู้คนได้เปล่ียนไป โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้ส่ือทางออนไลน์มากขึ้น 
ซึ่งเป็นทางเลือกของการส่ือสารในรูปแบบท่ีมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง      อีกท้ังเอื้อประโยชน์ใน
ด้านธุรกิจและด้านการบริการ ซึ่งการท าการตลาดแบบส่ือสังคมออนไลน์นั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของธุรกิจ อีกท้ังยังเป็นช่องทางเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากผู้บริโภค จากผลการส ารวจของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่าพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
โดยคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉล่ียนานขึ้นเป็น 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน และยังมีการใช้งานในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ยิ่งขึ้นด้วย ด้วยความนิยมการใช้งานส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้งานโซเซียลมีเดีย อาทิเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ สูงมากถึง 
3 ช่ัวโมง 30 นาทีต่อวัน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของช่ัวโมง การใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละวันหรือมีปริมาณการใช้
งานกว่า 93% ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ติดอันดับ 
1 ใน 5 ของกิจกรรมท่ีคนไทยนิยมท าผ่านออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน , 
2561)   

ส่ือสังคมออนไลน์นั้นคือส่ือท่ีผู้ส่งสารแบ่งปันข่าวสารท่ีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารโดยผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งสามารถจ าแนกส่ือสังคมออนไลน์ตามประเภท
ต่างๆ ดังนี้ บล็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินตราแกรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปัน
ส่ือทางออนไลน์ (Media Shaing)  
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 ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท าการตลาดด้วยการน าผู้มีอิทธิพลบนส่ือสังคมออนไลน์ หรือการน ากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ 
(Influencer Marketing) เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้มากกว่าการตลาดแบบเดิม ได้แก่ ธุรกิจท่องเท่ียว 
ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแฟช่ันและธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม ธุรกิจสุขภาพ และธุรกินการเงินและการลงทุน ซึ่ง
ปัจจุบันนั้นเทรนด์การตลาดออนไลน์ดังกล่าวเริ่มแพร่หลาย  จึงท าให้มีการพัฒนาการของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ท้ัง
บล็อกเกอร์ และยูทูบเบอร์ เน็ตไอดอล เน้นการให้ข้อมูลในรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการรีวิวเข้าถึงง่าย 
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นสูง และยังสร้างการรับรู้ โดยเลือกใช้คนท่ีมียอดผู้ติดตามท่ี 500-10,000 คน 
(ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net วันท่ี 19 July 2018 - 08:29 น. ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ โซเชียลส าคัญ
กว่าโฆษณา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)) 

บิวต้ีบล็อกเกอร์คืออาชีพท่ีมีบทบาทใหม่ในการน าเสนอตนเองโดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านความสวยความงาม และได้พัฒนายกระดับจากการบอกต่อแบบ Beauty Influence เป็นการมี
บทบาทท่ีเฉพาะเจาะจงในการรับรู้ สร้างความน่าเช่ือถือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า ให้กับเจ้าของแบรนด์
ต่างๆ และยังสร้างบุคลิกความเป็นตัวตนของบิวต้ีบล็อกเกอร์จนถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีทรงอิทธิพลในเรื่องความสวยความ
งาม และมีผลกับสินค้าในเชิงบวก หรือเชิงลบ โดยผ่านการพูดถึง การรีวิว บิวต้ีบล็อกเกอร์นั้นอาศัยภาพลักษณ์ของ
ตนเองในการขาย และการสร้างกระแสต่อผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักในโลกของความสวยงาม ดังนั้นกล่าวได้ว่าอาชีพ
บล็อกเกอร์เป็นอาชีพท่ีน่าสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากผลการส ารวจจากศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ออกมาเปิดเผยผลการประเมินสถานการณ์แรงงานไทย โดยใช้เกณฑ์
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ความมั่นคงและยั่งยืน ระดับรายได้ และจ านวนคู่แข่งในตลาดแรงงาน
สรุปออกมาเป็น 10 อาชีพเด่นในปี 2561 ซึ่งอาชีพบล็อกเกอร์อยู่ท่ีอันดับ 3 จาก 10 อันดับ ถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่
ท่ีเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2561) 

 

ปัญหาน าวิจัย 

1. บิวตี้บล็อกเกอร์มีกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของตนเองเป็นอย่างไร 

2. บิวตี้บล็อกเกอร์ท่ีดีต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์วิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ 

http://www.prachachat.net/
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2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของบิวต้ีบล็อกเกอร์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีมีความสนใจในอาชีพบิวต้ีบล็อกเกอร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บิวต้ี
บล็อกเกอร์นั้นประสบความส าเร็จในการน าเสนอสินค้า 

 2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของบิวต้ีบล็อกเกอร์ 

 3. ผลการศึกษาในครั้งนี้ท าให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป สามารถน าข้อมูลในการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาหาความรู้ต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักผู้วิจัยเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบิวตี้บล็อกเกอร์ท่ีมีการน าเสนอตนเองผ่านส่ือสังคมออนไลน์จ านวน 8 
คน และรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มกับบุคคลท่ีต้องการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์จ านวน 7 คน  

2. เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวค าถามในการสนทนาแบบกลุ่ม ท่ี
สร้างขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างอัต
ลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับบล็อกเกอร์ โดยครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ กระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ 
การสร้างภาพลักษณ์ของบิวต้ีบล็อกเกอร์ และคุณสมบัติของการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ 

 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 กระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ 
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จากผลการวิจัยท่ีได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviewing) และข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้สรุปกระบวนการเป็นบิวต้ีบล๊อกเกอร์มี 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. การพัฒนาหาความรู้เรื่องความสวยความงามเพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางบิวต้ีบล๊อกเกอร์ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม ถือได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญอันดับหนึ่งท่ีบิวต้ีบล๊อกเกอร์ต้องมีเนื่องจากต้องพูด
หรือแนะน าจะได้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

2. การเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับความสวยความนั้นเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก ต้องเป็นเนื้อหาท่ีมีรูปแบบท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะสร้างกระแสให้ดูน่าติดตาม และเนื้อหาต้องตรงความต้องการของผู้ติดตาม 

3. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นส าคัญเพราะจะได้ตอบสนองความต้องการตรงตามความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขว้าง 

4. การผลิตผลงานเพื่อน าเสนอ บิวต้ีบล๊อกเกอร์จะมีการวางแผนเพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการน าเสนอซึ่ง
ข้อมูลท่ีจะน าเสนอเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ีออกใหม่ เทคนิคหรือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าใจง่ายกับ 

5. ก าหนดเลือกช่องทางการน าเสนอ การใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ เว็บเพจ และบล๊อก 

6. การแบ่งปันข้อมูล บิวต้ีบล๊อกเกอร์เป็นผู้แนะน า รีวิวผลิตภัณฑ์ความงามท้ังหลาย รวมไปถึงการสอน
แต่งหน้า การท าผม แนะน าการแต่งตัว ซึ่งการแนะน าจะมาจากประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ และแนะน า
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ด้วยความริงใจ อีกองค์ประกอบท่ีส าคัญคือรูปร่างบุคลิกภาพของบิวต้ีบล๊อกเกอร์ต้องมี
ความแตกต่าง และสร้างกลยุทธ์ในการส่ือสารท่ีน่าสนใจ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ท่ีติดตาม จดจ าได้ง่าย  

7. การประเมินผลและการวัดผล ผู้ให้ข้อมูลหลักจึงให้ความส าคัญในการประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะขั้นตอนนี้สามารถบ่งบอกถึงการยอมรับโดยจากผู้ท่ีมีความ
สนใจในเรื่องความสวยความงาม ช่องทางการส่ือสารต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน 

จากการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากขั้นตอนของกระบวนการสร้างตัวตนแล้วนั้นยังมีในส่วนของแรง
บันดาลใจในการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ท่ีสามารถแบ่งออก 3 ประเด็น คือ  

1.ได้ท าในส่ิงท่ีตนเองชอบ  
2. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อื่น  
3. มีรายได้เพิ่มขึ้นหากแบรนด์เข้ามาสนับสนุน 



415 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ 

จากผลการวิจัยท่ีได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviewing) และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้สรุปในส่วนของการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการเป็นบิวต้ีบล๊อกเกอร์
พบว่ามีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ 

1. ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม 

จากการศึกษาพบว่าบิวต้ีบล็อกเกอร์ต้องมีความช่ืนชอบเรื่องความสวยความงาม และมีการเพิ่มเติมความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะท่ีดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้ความรู้กับผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี 

2. ความเป็นตัวตนของตนเอง 

จากการศึกษาพบว่า การเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์นั้นต้องมีความเป็นตัวเอง ไม่พยายามเป็นแบบใคร เพราะส่ิง
นั้นจะท าให้เรานั้นมีเสน่ห์ คนท่ีติดตามสามารถจ าได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียน แคปช่ัน ลักษณะการถ่ายรูป แต่ส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดคือการน าตัวตนของเราให้มีจุดยืนเป็นของตัวเอง 

3. การแบ่งปันข้อมูล 

จากการศึกษาพบว่า บิวต้ีบล็อกเกอร์แบ่งปันจากประสบการณ์จริง มีระยะเวลาในการทดลองใช้ก่อนจะมา
แบ่งปันประสบการณ์ จึงท าให้ผู้ติดตามเกิดความไว้ใจ เช่ือในการลองใช้ผลิตภัณฑ์ 

4. ความสม่ าเสมอ 

จากการศึกษาพบว่าบิวต้ีบล็อกเกอร์ มีการวางแผนเพื่อน าเสนอทางส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความสม่ าเสมอและสร้างการจดจ าให้กับผู้ติดตามด้วย 

5. ความจริงใจ 

จากการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีท าให้ผู้ติดตามนั้น เกิดความไว้วางใจและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
คือความจริงใจ ท่ีบิวต้ีบล็อกเกอร์มีการแนะน าสินค้าอย่างตรงไปตรงมา เหมือนการใช้ดีแล้วบอกต่อ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 กระบวนการเป็นบิวต้ีบล๊อกเกอร์ 
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ผลจากการศึกษาเรื่องกระบวนการเป็นบิวต้ีบล๊อกเกอร์น 8 คน และการสนทนากลุ่มกับบุคคลท่ีมีสนใจ
เป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์จ านวน 7 คน สามารถสรุปได้ 7 ขั้นตอน คือ 1)การพัฒนาหาความรู้เรื่องความสวยความงาม
เพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 2) การเตรียมเนื้อหาเพื่อการน าเสนอ 3) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 4) การแบ่งปัน
ข้อมูล 5)การผลิตผลงานเพื่อน าเสนอ 6)ก าหนดเลือกช่องทางการน าเสนอ 7) การประเมินผลและการวัดผล ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเสริมยศ ธรรมรักษณ์ (2554)ได้กล่าวถึงการศึกษาบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการน าแบ
รนด์บุคคลมาน าเสนอพร้อมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อีท้ังยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1993) กล่าวว่า 
ตราสินค้าเป็นช่ือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เพื่อแยกแยะสินค้า หรือบริการของผู้ขายรายอื่นๆ เพื่อสร้างความโดด
เด่น และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง อีกท้ังยังเช่ือมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์ของ วิทวัส ชัยปาณี (2548) 
“แบรนด์” คือ ทุกอย่างของสินค้าท้ังหมดท่ีมีรวมถึงความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีกับสินค้านั้น และเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพ (Personality) ความน่าเช่ือถือ (Treust/Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) 
ประสบการณ์ (Share Experience) และความสัมพันธ์ (Relationship) 

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการเป็นบิวต้ีบล๊อกเกอร์ 

ผลจากการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการเป็นบิวต้ีบล๊อกเกอร์ 8 คน และการสนทนากลุ่มกับบุคคลท่ีมีสนใจ
เป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์จ านวน 7 คน สามารถสรุปได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) มีความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม 2) ความ
เป็นตัวของตัวเองสร้างความโดดเด่นของตนเอง 3) การแบ่งปันข้อมูล 4) ความน าเสนอผลงานอย่างสม่ าเสมอ 5) 
น าเสนอข้อมูลด้วยความจริงใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Boyatzis (1982) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ
(Skill) จินตภาพส่วนตน (Self- Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้  (Body of 
Knowledge) ซึ่งบุคคล จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางการศึกษา 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมช่องทางการรับส่ือของผู้บริโภคท่ีมีความสนใจรับส่ือโดยตรงจากบิวต้ีบล็อก
เกอร์ 

2. ควรมีการศึกษาผู้ท่ีเคยน าเสนอตนเองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีการน าเสนอตนเอง
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ร่วมด้วย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ 

1. จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์นั้น สามารถน า
กระบวนการสร้างแบรนด์ของบิวต้ีบล็อกเกอร์ไปพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ได้ 

2. จากผลการศึกษากระบวนการเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์นั้น ผู้ท่ีเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์สามารถน าข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ 
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พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

CUSTOMER’ S BEHAVIOR FROM MOBILE BANKING SERVICE USING OF BANGKOK BANK 

NAKHONPATHOM GROUP 

ณวัฏภูมิ ลี้เจริญกวีคุณ1  และ กฤษฏา พรประภา2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ และศึกษาปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
ประชากร ได้แก่ ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีจ านวน 11,042 คน การสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาใช้วิธีการของ Yamane ได้
จ านวนท้ังส้ิน 386 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 61.7 และเพศชายร้อยละ 38.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท ผล
การศึกษาพบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ โดยส่วนใหญ่เป็น
พนักงานสาขาแนะน า จ านวนครั้งความถี่ท่ีใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อเป็นการโอนเงิน 
สาเหตุเลือกใช้หลายเหตุผล และส่วนใหญ่เลือกท่ีใช้บริการต่อ ในด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์และการ
น าเสนอ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ค าส าคัญ : 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 

 

บทน า 

องค์กรธุรกิจเอกชน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ธนาคารกรุงเทพเป็นองค์กรหนึ่ง
ท่ีตระหนักถึงความส าคัญในการด้านการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แก่ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าท่ีเข้า
มาใช้บริการเกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ และความต้องการท่ีจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์
ของธนาคารกรุงเทพคือ ความมุ่งมั่นท่ีจะมอบบริการด้านการเงินท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก
กลุ่มของประเทศ เพื่อบรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารได้พัฒนาบุคคลากร พร้อมท้ังน าเทคโนโลยีและ
ระบบงานท่ีทันสมัยได้มาตรฐานมาใช้ ธนาคารต้องการสร้างความมั่นใจเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด 
ธนาคารมีฐานลูกค้ากว้างขวางมีสาขามากกว่า 1,200 แห่ง เครื่องเอทีเอ็ม 9,300 เครื่องและเครื่องรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ 1,200 เครื่องท่ัวประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) , 2559) ธนาคารกรุงเทพให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินครบวงจร และยังมีบริการเฉพาะอีกหลากหลาย เช่น สินเช่ือเพื่อการส่งออกและน าเข้าสินค้า สินเช่ือ
โครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์  จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ ฯลฯ ธนาคารได้ให้บริการธนาคารอัตโนมัติ
ประกอบด้วยธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Bualuang iBanking), บริการทางโทรศัพท์ (Bualuang Phone), บริการ
เครือข่ายเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสด (Bualuang Office Banking) และล่าสุดบริการ Bualuang Mobile 
Banking  
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         สาเหตุหลักของการน าเครื่องบริการอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์มาใช้ในการบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ มีหลายประการ ประการแรก คือ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ ในการน า
เทคโนโลยีด้านเครือข่ายออนไลน์มาให้บริการ ประการท่ีสองคือ ธนาคารต้องการให้ลูกค้าใช้บริการเครื่องอัตโนมัติ
แทนการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ และประการท่ีสามคือ ด้วยคุณสมบัติของเครื่องอัตโนมัติ และเทคโนโลยี
เครือข่ายออนไลน์ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถท าธุรกรรมด้วยตนเองในทุก
สถานท่ี ทุกเวลา ซึ่งในระยะยาวพนักงานสาขาสามารถใช้การขายในระบบ Cross selling ได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ยัง
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

         1. เป็นช่องทางการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ 

         2. ลดภาระปริมาณงานหน้าเคาน์เตอร์ท้ังสาขาเต็มรูปแบบ และสาขาไมโคร โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย 
และเพื่อรักษาลูกค้ารายใหญ่ ให้คงการใช้บริการตลอดไป 

         3. เป็นการยกระดับการให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ครอบคลุม
มากขึ้น 

         4. เป็นการลดเวลาการท ารายการหน้าเคาน์เตอร์และเปิดโอกาสให้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์มีเวลาเสนอ
ขายบริการประเภทอื่น ๆ หรือสามารถออกปฏิบัติงานขายนอกสถานท่ีได้ตามแผนงานท่ีสาขาก าหนดไว้ 

         5. เป็นการฝึกและสร้างนวัตกรรมการให้บริการลูกค้าให้เกิดความยั่งยืน เมื่อมีลูกค้ามีความเข้าใจและใช้
บริการอัตโนมัติด้วยตัวเองเป็น 

         6. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการบริการ ท้ังในเรื่อง ตัวบุคคล อุปกรณ์ช่วยบริการ และจุดขายท้ังใน
สถานท่ีท าการและนอกสถานท่ีท าการ อย่างเป็นรูปธรรม 

         บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ณ ส้ินปี 2559 จ านวนผู้ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์
กิ้ง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), 2559) ปี 2559 บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้รับรางวัล
จากสถาบันชั้นน าหลายแห่ง เช่น รางวัลธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้าในการท าธุรกรรม
การเงินบนมือถือ จากบริษัท ไทม์ทริค เอเชีย รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือใน
ประเทศไทย จากนิตยสารดิเอเช่ียนแบงก์เกอร์ และรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย ด้านการริเริ่มนวัตกรรม
บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ จากนิตยสารเอเช่ียนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน), 2559) 
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         ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด กรณีศึกษา 
จังหวัดนครปฐม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาคุณภาพการบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางในการขยาย
ตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้ในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 

         2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ  

         3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  

ขอบเขตการวิจัย 

        ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ประกอบด้วยการศึกษา
ทางด้านการตลาด ตลอดจนพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ 
Mobile Banking 

         2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา คือ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีท้ังหมด 7 อ าเภอ ได้แก ่อ าเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐม, อ าเภอบางเลน, อ าเภอก าแพงแสน, อ าเภอนครชัยศรี, อ าเภอดอนตูม, อ าเภอสามพราน, 
อ าเภอพุทธมณฑล 

3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ใน
เขตจังหวัดนครปฐม มีจ านวน 11,042 คน (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน),2561) 

         4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 รวม
ระยะเวลา 13 เดือน 

  



424 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีจ านวน 11 ,042 คน 
(ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน),2561) 

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้
บริการ Mobile Banking ธนาคาร
กรุงเทพ  
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 P'sดังน้ี 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  

2. ด้านราคา 

3. ด้านสถานที่   

4. ด้านส่งเสริมการขาย  

5.  ด้านบุคคล  

6. ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ 7. 
ด้านกระบวนการ  

8. ด้านประสิทธิภาพ  

 

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

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ   
5.รายได้ต่อเดือน  
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  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณวิธีของยามาเน ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 386 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาจากแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

         ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ เป็นต้น 

         ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking เช่น ช่องทางรับรู้การให้บริการ 
สถานท่ีท่ีใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ ประเภทธุรกรรมท่ีเลือกใช้ เป็นต้น  

         ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ 
เป็นค าถามแบบ Rating Scale (ศิริกัลยา พิจิตรธรรม 2551:20) มาตราวัดท่ีใช้เลือกค าตอบมี 5 ระดับความส าคัญ 
คือ 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ  มากท่ีสุด   ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ  มาก         ให้คะแนนเท่ากับ 4  
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ  ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ  น้อย     ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ  น้อยท่ีสุด    ให้คะแนนเท่ากับ 1  

         ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

 3. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ขั้นที่ 1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

         ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง มี
กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ โดยสร้างค าถามตามกรอบประเด็นท่ีก าหนด และตรวจสอบคุณภาพ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ผู้ช านาญจ านวน 3 คน 

         ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วท าการตรวจสอบความสอดคล้อง และประเมินความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตลอดจนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา (พวงรัตน์ 
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ทวีรัตน์,2543:57-68) ผลการค านวณค่า IOC พบว่า มีค่าระหว่าง 0.7-1.0 โดยไม่มีข้อค าถามใดท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 
0.5 จากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขความชัดเจนของภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ช านาญการ และน าแบบสอบถาม
ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐมท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน 

         ขั้นท่ี  4 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์คุณภาพด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้
วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเท่ากับ 0.914 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพท้ังความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
และความเช่ือมั่นในระดับท่ีใช้ได้ดีเนื่องจากมีค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป  

         ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามท่ีได้มาหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

         ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 

         ขั้นท่ี 7 รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด คัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ น ามาวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย
ผลการวิจัย และสรุปผล 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

         4.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ

        ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถท่ีจะตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น แนวค าถามจะเกี่ยวข้องกับเหตุผล และพฤติกรรม
การใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

         4.2 ข้อมูลทุติยภูม ิ

         ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วาสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ และบทความต่าง ๆ 
เพื่อทบทวนศึกษาวิจัยในประเด็นนี้  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
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         5.1 น าแบบสอบถามท่ีคัดเลือกท้ังหมดมาลงหมายเลขประจ าฉบับ โดยเรียงล าดับจาก 001- 386  

         5.2 จัดท าคู่มือลงรหัส (Code Book) 

         5.3 น าข้อมูลท้ังหมดมาลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

         5.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับการวิจัยในทางสังคมศาสตร์ ช่วยใน
การประมวลผลข้อมูลโดยระเบียบวิธี สถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงภาพรวมของตัวแปรท่ีมี
ระดับการวัดแบบช่วง 

         5.5 แปลความหมายของข้อมูลตามประเด็นค าถามเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมโดยการหาค่าเฉล่ีย
ของระดับคะแนน แบ่งเป็น 5 ช่วง ตามล าดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยต่าง ๆ (ศิริกัลยา พิจิตรธรรม 2551 : 22) 
ดังนี้ 

  ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

         5.6 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking             

         5.7 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอค าแนะน า และการจัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อรายงานผลการศึกษาต่อไป 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

         1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 มีระดับปริญญาตรี จ านวน 270  คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.9 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  
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         2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ 

ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
เหตุผลในการเลือกใช้มีหลายประเภทคือ ช่องทางรับรู้การให้บริการ, ความถี่ในการใช้บริการ, ประเภทธุรกรรมท่ี
เลือกท่ีใช้, เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ, ท่านจะใช้บริการต่อหรือไม่ ตามล าดับ จึงมีกระแสนิยมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ดังนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานสาขาแนะน า มี
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 จ านวนครั้งความถ่ีท่ีใช้ 1-3 ครั้ง จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อเป็นการโอนเงิน จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3  สาเหตุเลือกใช้เหตุผลหลายเหตุผล จ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 และส่วนใหญ่เลือกท่ีใช้ต่อ จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking 
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  

ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านช่องทางรับรู้การให้บริการ 
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้ 

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านความถี่ในการใช้บริการ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลท้ังหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านประเภทธุรกรรมท่ีเลือกใช้ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และรายได้  

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านเหตุผลท่ีเลือกใช้ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านจะใช้บริการต่อหรือไม่ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลท้ังหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญที่เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด 

         ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก 

2. ด้านราคา  เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านราคา อยู่ในระดับมาก  
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย  อยู่ในระดับมาก 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านการ

ส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก 
5. ด้านบุคลากร เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านบุคลากรอยู่ในระดับ

มาก  
6. ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้าน

ภาพลักษณ์และการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านการ

ให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
8. ด้านประสิทธิภาพ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญด้านประสิทธิภาพ อยู่

ในระดับมาก  

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านช่องทางรับรู้การให้บริการ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้และปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการได้รับข้อมูลครั้งแรกในการเลือกใช้บริการจากพนักงาน
ธนาคาร (อนันต์ ตรีชนะสมุทร 2549) 

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านความถี่ในการใช้บริการ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลท้ังหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปัจจัย
ทางการตลาดท้ังหมด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ และด้านประสิทธิภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญ 
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0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับความถี่ในการใช้
บริการโดยเฉล่ีย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ (อนันต์ ตรีชนะสมุทร 2549) 

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านประเภทธุรกรรมท่ีเลือกใช้ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และรายได้ และปัจจัยทางการตลาดท้ังหมด 
ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้าน
ประสิทธิภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้านความถี่ในการโอนเงิน 
(พรพรรณ ช้างงาเนียม 2553) 

         พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านเหตุผลท่ีเลือกใช้ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการขาย ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ และด้านบุคลากร ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับต้องการความสะดวกรวดเร็ว(อนันต์ 
ตรีชนะสมุทร 2549) 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านจะใช้บริการต่อหรือไม่ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลท้ังหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปัจจัย
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้านธนาคารผู้
ให้บริการ (พรพรรณ ช้างงาเนียม 2553)  

 

ข้อเสนอแนะ 

        ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 

        1. ธนาคารผู้ให้บริการจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า              

        2. ธนาคารผู้ให้บริการจ าเป็นต้องมีประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบให้กับลูกค้าได้เห็นอย่าง
เด่นชัด เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อสร้างความจูงใจให้กับลูกค้าท่ีใช้บริการ  
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        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลของกลุ่มลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ครอบคลุม เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา และ
ก าลังคน การวิจัยครั้งต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรท าการส ารวจให้ครอบคลุมโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาในประเทศ 

2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาวิจัยตัวแปรด้านอื่น ๆ ได้อีก ท้ังนี้
เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในการวิเคราะห์ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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กลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพือ่สุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม 

Strategies and Value Added of Health Food through the Case Study of 
POMELO HOME 

นิธิยา เพชรหยอย1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ2์ 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ2) ศึกษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  3) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม และ 4) ศึกษาคุณภาพการบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
กรณีศึกษาร้านโพเมโล่โฮม ท่ีลูกค้าได้รับ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 11 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าของร้าน 1 คน และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ จ านวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ที่เด่นชัดของผู้ประกอบการร้านโพเมโล่ โฮม คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีให้
ความส าคัญเกี่ยวกับอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมน้ าหนักท่ีหลากหลาย ท้ังอาหารกล่อง น้ าผลไม้สกัด
เย็น และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนรักสุขภาพท่ีต้องการอาหารเพื่อการ
ดูแลสุขภาพท่ีสะอาด มีสารอาหารและคุณค่า ครบ 5 หมู่ แต่มีแคลอรี่ต่ า และสามารถลดน้ าหนักได้ด้วย กลยุทธ์ท่ี
มีความส าคัญรองลงมาคือ กลยุทธ์ด้านบุคคล คือ กลยุทธ์ด้านความจริงใจและอัธยาศัยท่ีดีของผู้ประกอบการท่ีเอา
ใส่ดูแลลูกค้าทุกคน และกลยุทธ์สุดท้าย คือ กลยุทธ์ด้านกระบวนการท่ีเน้นความรวดเร็วในการให้บริการและส่ง
มอบอาหารท่ีสด สะอาด คงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยจัดท าอาหารส าเร็จรูปไว้ให้บริการในราคา     
75 - 95 บาท/กล่อง 2) ผู้ประกอบการเน้นการเพิ่มมูลค่า 3 ประการ ได้แก่ การเลือกวัตถุดิบท่ีสะอาด ปลอดภัย , 
การจัดท าป้ายแนะน ารายการสินค้าพร้อมบอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร และการเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยมี
เมนูน้ าสกัดเย็นท่ีหลากหลายให้เลือก 3) ปัญหาอุปสรรคของร้านโพเมโล่ โฮม คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า, กระแสคน
รักสุขภาพท่ีไม่แน่นอน และพื้นท่ีร้านมีจ ากัด 4) ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการตกแต่งร้านโพเมโล่ โฮม ท่ีให้
ความส าคัญกับการจัดท าป้ายแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าของร้านท่ีมี
อัธยาศัยดี มีการเอาใจใส่ในการท าอาหารเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการรับรายการอาหารและ
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ความรวดเร็วในการส่งมอบอาหาร มีความพึงพอใจต่ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพส าเร็จรูปท่ีพร้อมรับประทาน มีความ
พึงพอใจต่อช่องทางการจัดส่งสินค้าท้ังในรูปแบบของการมารับบริการท่ีร้าน การจัดส่งถึงท่ีบ้าน และมีความพึง
พอใจต่อการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของเจ้าของร้าน  

ค าส าคัญ : 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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บทน า 

ความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากความ
นิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์หรือคลีนฟู้ด ซึ่งกระแสอาหารสุขภาพไม่ได้อยู่ในวงจ ากัดเฉพาะผู้สูงอายุหรือคน
วัยท างานเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีแม้ว่าอายุยังน้อย ก็ยังคงเล็งเห็นความส าคัญของ
ประเด็นดังกล่าว แนวโน้มการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารท่ีมีไขมันต่ า อาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัว 
อาหารท่ีรสชาติอ่อนและอาหารท่ีให้พลังงานต่ า นอกจากนี้นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตอาหารท่ีถูกพัฒนาให้มี
ความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เฉพาะกลุ่มมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันและมีการแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้อาหารเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2560)  

 ในปัจจุบันผู้บริโภค หันมาใส่ใจเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น การ
รับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช การลดน้ าตาล เกลือ และไขมัน การเลือกวัตถุดิบท่ีไม่ใช้สารเคมีและวัตถุ
สังเคราะห์ เป็นต้น ส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพเป็นท่ีรู้จักและกลายเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารของคน
ไทยในวงกว้างมากขึ้น โดยข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยในปี 2558 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ต้ังแต่ปี 2553 - 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 7 ต่อปี ท้ังนี้ผลส ารวจของ W&S Market Research พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ซื้ออาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ 
มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 44 รองลงมาซื้อทุกวันร้อยละ 19 โดยพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพดังกล่าว สะท้อนโอกาสส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในการน าเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รองรับการ
ขยายตัวของกลุ่มลูกค้าท่ีเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังยินดีจ่าย
ค่าอาหารท่ีสูงขึ้น ส าหรับทางเลือกในการรับประทานอาหารท่ีมีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 
2560) 

ในยุคท่ีธุรกิจมีการแข่งขันท่ีสูงมากขึ้น การสร้างสรรค์และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจท่ีจะท าให้ธุรกิจสามารถเอาชนะใจลูกค้า และประสบความส าเร็จการขยายธุรกิจด้วย
ผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการท่ีมีอยู่ให้มีมูลค่าท่ีเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการ
พัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และคุณประโยชน์ ในอีกมุมหนึ่งการขยายธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์สามารถท าได้โดยการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าหรือ
บริการใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีมีอยู่ในตลาด การก าหนดรูปแบบและลักษณะแนวคิดต่างๆ และน าแนวคิดเหล่านั้น
ไปสู่การพัฒนาและต่อยอดให้กับธุรกิจ เรียกว่า การพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าหรือบริการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 
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2560) ดังนั้นธุรกิจในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ไม่ใช่เป็นเพียงการขายตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักเพียงอย่างเดียว               
แต่จะต้องมีส่วนของการเพิ่มมูลค่าท่ีจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น 
จึงจะประสบความส าเร็จได้อย่างท่ีควรเป็น (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553) 

การประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดถึงความส าเร็ จ ปัจจัยท่ีมี
ความส าคัญ คือ วัตถุดิบและการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบการ จากกรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพใจกลางเมืองนครปฐมท่ีใช้ข้าวและผักออร์แกนิกมาปรุงอาหาร เอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอน ให้ลูกค้าได้รับ
ประทานอาหารท่ีสดใหม่และไม่มีสารเจือปน ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและให้ความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผู้ประกอบการ กรณีน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ ต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม 

2. เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านโพเมโล่ โฮม 

3. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านโพเมโล่ โฮม 

 
ขอบเขตการวิจัย 

        1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ในเรื่องกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
ความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

         2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา คือ ศึกษาเฉพาะภายในร้านโพเมโล่ โฮม ถนนราชด าเนิน 
ต าบล พระปฐมเจดีย์ อ าเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 

3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการ 1 คน และลูกค้าท่ีใช้บริการประจ า 10 
คน 

         4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาต้ังแต่
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) และใช้แนวคิดคุณภาพของบริการท่ีลูกค้ามองหาของ 

Parasuraman (1994) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการศึกษาใน
รูปแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นการศึกษาท่ีมีพื้นฐานมาจากสาขาปรัชญา ในการท าความ
เข้าใจ ความเช่ือมโยงของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในโลก โดยศึกษาปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งท่ีสนใจ จากค า
บอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรากฏการณ์นั้นให้มีความชัดเจน โดยมีภาษาเป็นส่ือ
ขั้นต้นในการถ่ายทอดความหมายของประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2553) ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น มุมมอง ความรู้สึก วิธีคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ตรง
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจความหมาย รายละเอียดและสาระส าคัญในทัศนะของผู้ท่ีได้รับประสบการณ์นั้น 
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นรายบุคคล ใช้

กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม 

ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม 

 

 

คุณภาพการบริการของ 

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม  

ที่ลูกค้าได้รับ 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์กลยุทธ์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ และประมวลผลการวิเคราะห์ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
และการพัฒนาร้านอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย
มีการก าหนดจุดสนใจไว้เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้สอบถามผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังการศึกษาจากเอกสาร 
ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดโดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการร้านโพเมโล่ โฮม โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมาย โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ สามารถให้ข้อมูลในส่วนของสภาพองค์กรท่ีแท้จริงในปัจจุบัน 
นโยบายการบริหารจัดการองค์กร รูปแบบลักษณะในการให้บริการและปัญหาอุปสรรค ข้อมูลในส่วนของรูปแบบ
การปฏิบัติงานในการให้บริการ ปัญหาต่างๆ ท่ีพบเจอ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งได้แก่ 
ผู้ประกอบการร้าน จ านวน 1 คน 

2. กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการร้านโพเมโล่ โฮม โดยใช้การคัดเลือกเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลในส่วนของความคิดเห็นต่อร้านโพเมโล่ โฮม จากเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพการให้บริการและเครื่องมือการวัดคุณภาพการให้บริการ รวม 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ ง่ายในการ
เข้าถึงและมีความยืดหยุ่น การแก้ไขสถานการณ์ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไว้วางใจได้ การ
ตอบสนองทันที ความเช่ือมั่น การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีพบเจอท้ังในระหว่างและหลังการ
รับบริการ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ รวมจ านวน 10 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์เจ้าของร้านโพเมโล่ โฮม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ระยะเวลาในการบริหารงานต้ังแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน โพเมโล่ โฮม มุมมองด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมของกิจการ ปัญหาและ
อุปสรรคด้านต่างๆ การแก้ไขปัญหาและแนวทางท่ีวางไว้ส าหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

2. แบบสัมภาษณ์ลูกค้าผู้ใช้บริการร้านโพเมโล่ โฮม ประกอบด้วย ความคิดเห็นต่อการบริการของร้านโพเม
โล่ โฮม ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโพเมโล่ โฮม ความเป็นมืออาชีพ รูปแบบ
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บริการง่ายต่อการเข้าถึงและมีความยืดหยุ่น การแก้ไขสถานการณ์ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองทันที ความเช่ือมั่น การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้านโพเมโล่ โฮม 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาถึงกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้าน โพ
เมโล่ โฮม การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ร้านโพเมโล่ โฮม และลูกค้าผู้ใช้บริการของร้านโพเมโล่ โฮม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-
Structure Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ และ
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) มีการวิเคราะห์ และ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์ จากนั้นน าไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวคิดเพื่อหาข้อสรุป 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพ
เมโล่ โฮม ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 11 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการและลูกค้าร้านโพเมโล่ โฮม โดยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของร้านอาหารเพื่อสุขภาพโพเมโล่ โฮม ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ต้ังอยู่ใจกลาง
เมืองนครปฐม บริเวณถนนราชด าเนิน ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ 500 เมตร และ เป็นเพียงร้านเดียวที่อ าเภอเมือง
นครปฐมท่ีมีหน้าร้านและเป็นร้านจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพเต็มรูปแบบ ลักษณะกิจการ เป็นการให้บริการโดย
ผู้ประกอบการเพียงคนเดียวใช้แหล่งเงินทุนส่วนตัว จ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพและน้ าผัก ผลไม้สกัดเย็น เปิด
ให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 20.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ แนวความคิดท่ีผู้ประกอบการน ามาใช้ 
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คือ ความชอบส่วนตัวในการท าอาหารคลีนเพื่อสุขภาพไว้รับประทานเอง จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านเพื่อ
จ าหน่ายเป็นอาชีพ โดยมีการวางแผนในอนาคตท่ีจะเปิดร้านใหม่ท่ีมีความเป็นธรรมชาติ มีการปลูกพืช ผักรอบๆ 
ร้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าเท่ียวชม และออกแบบอาหารและน้ าผัก ผลไม้สกัดเย็นจากผัก ผลไม้ในสวนท่ีตนเอง
ช่ืนชอบได้ด้วยตนเอง 

2. กลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ดังนี้ 

 2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ เป็นร้านอาหารท่ีจ าหน่ายอาหาร เพื่อสุขภาพ หรือ
อาหารคลีน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนรักสุขภาพและต้องการควบคุมน้ าหนัก อาหารท่ีจ าหน่ายมีความ
หลากหลายท้ังอาหารกล่อง น้ าผลไม้สกัดเย็น และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นคนท่ี
ชอบรับประทานอาหารคลีนเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว และเป็นคนชอบท าอาหาร จึงมีความคิดท่ีอยากจะให้คนอื่นได้ลอง
ชิมรสชาติฝีมืออาหารของตนเอง ประกอบกับเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว การค้าขายเส้ือผ้ามีปัญหา ผู้ประกอบการจึงน าเงินท่ีมี
มาลงทุนเปิดร้านอาหารคลีน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าพอสมควร และจากการท่ีผู้ประกอบการเป็นผู้เลือก
วัตถุดิบในการประกอบอาหารเองในทุกขั้นตอน จึงเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีสด สะอาด และปลอดภัย ท าให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจในคุณภาพของอาหารท่ีส่ังซื้อว่ามีความปลอดภัย 

 2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) คือ ราคาท่ีไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารเพื่อสุขภาพท่ีจ าหน่ายใน
ท้องตลาดท่ัวไป โดย ลูกค้าทุกกลุ่มวัยที่รักสุขภาพสามารถเลือกซื้อเพื่อรับประทานได้ในราคาอาหารชุดละ 75 - 95 
บาท และน้ าสกัดเย็นชุดละ 65 บาท กรณีท่ีต้องการส่ังไปรับประทานท่ีบ้านหรือท่ีท างาน ทางร้านจะมีบริการจัดส่ง
ให้ถึงท่ีโดยบวกค่าขนส่งตามราคาค่าบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

 2.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลายตามยุค
สมัยท่ีเปล่ียนไป โดยสามารถส่ังซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือสามารถมาส่ังซื้ออาหารด้วย
ตนเองท่ีร้านได้ เนื่องจากการร้านต้ังอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก ร้านหาง่าย กรณีไม่มีเวลามาซื้อด้วย
ตนเองก็สามารถเลือกช่องทางการจัดส่งสินค้าถึงท่ีบ้านได้   

 2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม (Promotions) คือ ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเฉพาะในกลุ่มลูกค้า
ประจ าท่ีให้ส่วนลดรายการอาหารและน้ าสกัดเย็นร้อยละ 5-10 

 2.5 กลยุทธ์ด้านบุคคล (People) คือ เน้นความจริงใจและการมีอัธยาศัยท่ีดีของผู้ประกอบการ
ร้านในการให้บริการ ดังนั้น ลูกค้าท่ีมาใช้บริการจึงได้รับบริการท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 
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 2.6 กลยุทธ์ ด้านกายภาพและการน า เสนอ (Physical Evidence /  Environment and 
Presentation) คือ เป็นร้านท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย หาไม่ยาก อยู่ใจกลางเมืองนครปฐม โดยมีการตกแต่งหน้าร้าน
ให้น่าสนใจแก่คนท่ีผ่านเส้นทางนี้ เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้เข้ามาใช้บริการ  

2.7 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process) คือ มีเน้นการให้บริการท่ีมีความรวดเร็วในการส่งมอบ
อาหารท่ีสด สะอาด คงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยมีจุดเด่นในการให้บริการ คือ ผู้ประกอบการ
สามารถจดจ ารายการอาหารของลูกค้าประจ าได้ 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ดังนี้ 

 3.1 การพิจารณาวัตถุดิบ มีการเลือกวัตถุดิบท่ีสะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างหลักประกันให้กับลูกค้า
ว่าอาหารท่ีรับประทานมีจะความสด สะอาด ปลอดภัยตรงตามวัตถุประสงค์การรักสุขภาพของตนเอง 

 3.2 การพิจารณาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงบริการ มีการจัดท าป้ายแนะน ารายการสินค้าพร้อมบอก
ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ าผลไม้ท่ัวไป เป็นน้ าผลไม้เพื่อสุขภาพท่ีให้คุณประโยชน์
มากมายในการดูแลสุขภาพ 

 3.3 การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์ เน้นความหลากหลายของเมนูน้ าสกัดเย็นโดยการน าผักและผลไม้
หลากหลายชนิดมาผสมกันเพื่อเป็นน้ าสกัดเย็นเพื่อสุขภาพ 

4. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ดังนี้ 

 4.1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในยุคท่ีมีค่าครองชีพสูง การเลือกบริโภคอาหารของประชาชนท่ัวไปจะ
เน้นการรับประทานอาหารท่ีมีราคาถูก ลดการฟุ่มเฟือย ซึ่งอาหารคลีนจะมีราคาสูงกว่าอาหารท่ัวไป  2 -3 เท่า 
ดังนั้น ท าให้กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีจะปรับเปล่ียนมารับประทานอาหารคลีนจึงเกิดขึ้นได้น้อยการอยู่รอดของร้านจึงต้อง
รักษาฐานกลุ่มลูกค้าประจ าท่ีมาใช้บริการ หรืออาศัยการบอกต่อกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ท่ีได้รับการบอกต่อหรือแนะน า
จากลูกค้าประจ ามากกว่า 

   4.2 กระแสคนรักสุขภาพท่ีไม่แน่นอน กระแสการรักสุขภาพจะเป็นท่ีนิยมในบางช่วงเวลา ซึ่ง
ในช่วงของการเปิดร้านใหม่ๆ ในปีพ.ศ.2558 กระแสคนรักสุขภาพจะดีกว่าในปัจจุบัน ท าให้ยอดขาดในช่วงแรกๆ 
สูงมาก แต่ปัจจุบันกระแสคนรักสุขภาพซบเซาลง ท าให้ยอดขายตกลง แต่ก็ยังพอประคองให้ร้านสามารถอยู่ได้ 

 4.3 พื้นท่ีร้านมีจ ากัด เนื่องจากเป็นการดัดแปลงห้องแถวช้ันเดียวเป็นร้านอาหาร ท าให้ท่ีการวาง
พื้นท่ีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารจึงมีจ ากัด นั่งได้ 3-4 คน การจ าหน่ายอาหารจึงเน้นการซื้อไปรับประทานท่ีบ้านหรือ
ท่ีท างาน บางครั้งเมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการพร้อมกันหลายรายท าให้เกิดความไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
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 5. คุณภาพการบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาโพเมโล่ โฮม ท่ีลูกค้าได้รับ มีดังนี้ 

 5.1 ด้านกายภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการตกแต่งร้าน มีการจัดท าป้ายแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ี
น่าสนใจ 

 5.2 ด้านความรู้และการมีอัธยาศัยในการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าของร้านท่ีมีอัธยาศัยดี มีการเอาใจใส่ในการท าอาหารเพื่อสุขภาพ และมีความรับผิดชอบท าให้ใหม่ ถ้าอาหารท่ี
ท าให้ลูกค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 5.3 ความพร้อมในการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการรับรายการอาหาร
และระยะเวลาในการจัดท าอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวก และมีความพึงพอใจต่ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพส าเร็จรูปท่ี
พร้อมรับประทาน 

 5.4 ด้านความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดส่งสินค้า
ท้ังในรูปแบบของการมารับบริการท่ีร้าน และการจัดส่งถึงท่ีบ้าน 

 5.5 ความเอาใจใส่ของพนักงานท่ีให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของ
เจ้าของร้าน            

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้าน
โพเมโล่ โฮม สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

        1. กลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม พบว่า ผู้ประกอบการให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการตลาดของฟิลิป ค็อตเล่อร์ (Philip 
Kotler, 2011) โดยยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2551) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์ท่ีเด่นชัดของผู้ประกอบการร้านโพเมโล่ โฮม คือ กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความส าคัญเกี่ยวกับอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมน้ าหนักท่ีหลากหลายท้ังอาหารกล่อง 
น้ าผลไม้สกัดเย็น และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนรักสุขภาพท่ีต้องการ
อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพท่ีสะอาดมีสารอาหารและคุณค่าครบ 5 หมู่ แต่มีแคลอรี่ต่ า ซึ่งท าให้สามารถควบคุม
น้ าหนักได้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มท่ีรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถ
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วางแผนจัดหาอาหารคลีนได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค กลยุทธ์ท่ีมีความส าคัญรองลงมาคือ กลยุทธ์ด้าน
บุคคล คือ ความจริงใจและอัธยาศัยของเจ้าของร้านท่ีมักจะเอาใส่ดูแลลูกค้าทุกคนให้เกิดความประทับใจเพื่อ
กลับมาใช้บริการซ้ า และกลยุทธ์สุดท้ายท่ีส าคัญ คือ กลยุทธ์ด้านกระบวนการ ท่ีเน้นความรวดเร็วในการให้บริการ
และส่งมอบอาหารท่ีสด สะอาด คงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยมักจัดท าอาหารส าเร็จรูปไว้ให้บริการ
ในราคาไม่แพงเกินไป อยู่ระหว่าง 75 - 95 บาท ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิริยา  บุญมาเลิศ และบุณยาพร  
ภู่ทอง (2560) ท่ีได้ศึกษา รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล : กรณีศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และชัญญานุช จ่ันทอง และมัญชุพัฒน์  พันธ์
เจริญ (2561) ได้ศึกษา รูปแบบและกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
กรณีศึกษาร้านอาหาร SUSTAINA Organic Restaurant เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า SUSTAINA Organic 
Restaurant มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพในการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร ท าให้
ประสบความส าเร็จและเปิดร้านอาหารออแกร์นิกเป็นเวลา 6 ปี 

 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม พบว่า 
ผู้ประกอบการเน้นการเพิ่มมูลค่า 3 ประการ ได้แก่ 1) การเลือกวัตถุดิบท่ีสะอาด ปลอดภัย ลูกค้าจึงเกิดความมั่นใจ
ต่อความปลอดภัยต่อวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้ ถึงแม้จะมีราคาแพงกว่าวัตถุดิบท่ัวไป แต่ลูกค้า
ก็ยินดีจ่ายหากได้อาหารท่ีสะอาด สด ไม่มีสารพิษตกค้างเจือปนและมีคุณค่าของสารอาหารครบถ้วน 2) การจัดท า
ป้ายแนะน ารายการสินค้าพร้อมบอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร ท าให้ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหาร
ท่ีจะรับประทาน ซึ่งจะเหมาะสมกับลูกค้าท่ีต้องการดูแลสุขภาพ สามารถเลือกบริโภคได้ตรงกับความต้องการดูแล
สุขภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และ 3) การน าผัก ผลไม้หลายชนิดมาท ามีเมนูน้ าสกัดเย็น ซึ่งการมีเมนูท่ี
หลากหลาย ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกบริโภคท่ีหลากหลาย ไม่จ าเจ น่าเบื่อ เป็นการลองบริโภคไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของพูนลาภ ทิพชาติโยธิน (2553) ท่ีกล่าวว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างได้ในหลายทาง 
เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิต ซึ่งบางครั้งต้อง
กระท าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผลส าเร็จสุดท้าย คือ การได้ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีมี “คุณค่าเพิ่ม” ส าหรับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 

 3. คุณภาพการบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ท่ีลูกค้าได้รับ พบว่า ลูกค้า
มีความพึงพอใจต่อการตกแต่งร้านโพเมโล่ โฮม ท่ีให้ความส าคัญกับการจัดท าป้ายแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าของร้านท่ีมีอัธยาศัยดี มีการเอาใจใส่ในการท าอาหารเพื่อสุขภาพ และมี
ความรับผิดชอบท าให้ใหม่ ถ้าอาหารท่ีท าให้ลูกค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความพึงพอใจต่อความ
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รวดเร็วในการรับรายการอาหารและระยะเวลาในการจัดท าอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวก และมีความพึงพอใจต่ออาหาร
คลีนเพื่อสุขภาพส าเร็จรูปท่ีพร้อมรับประทาน มีความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดส่งสินค้าท้ังในรูปแบบของการมา
รับบริการท่ีร้าน และการจัดส่งถึงท่ีบ้าน และมีความพึงพอใจต่อการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของเจ้าของร้าน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Parasuraman (1994) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพของบริการท่ีลูกค้ามองหามีอยู่ด้วยกัน 5 มุมมองด้วยกัน 
ได้แก่ คุณภาพด้านกายภาพ คุณภาพด้านความรู้และการมีอัธยาศัยในการให้บริการ  คุณภาพด้านความพร้อมใน
การให้บริการ คุณภาพด้านความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และคุณภาพด้านความเอาใจใส่ของพนักงานท่ี
ให้บริการ   

ข้อเสนอแนะ 

        ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 

1. ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ า ท าให้ยอดขาย
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆ ท่ีเปิดร้านในปี พ.ศ.2558 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรรักษาฐานลูกค้าประจ าให้คงใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีให้สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าประจ าท่ีส่ังอาหารอย่าง
สม่ าเสมอ 

 2. ผลการวิจัย พบว่า ความนิยมในการบริโภคอาหารคลีนของลูกค้าปรับเปล่ียนไปตามกระแสความนิยม 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคลีนให้มีความน่าสนใจโดยคิดรายการอาหารใหม่ๆ ออกมา
ให้บริการ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานความสะอาด และสดของอาหารคลีนท่ีจ าหน่าย 

 3. ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีควรน ามาใช้ในการให้บริการของร้านโพเมโล่ โฮม คือ ควร
พัฒนาอาหารคลีนและน้ าผักผลไม้สกัดเย็นท่ีมีความหลากหลาย โดยคงมาตรฐานวัตถุดิบท่ีสะอาด สด ปลอด
สารพิษ  

 4. ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านบุคลากรท่ีควรคงไว้คือ ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานการให้บริการ
ท่ีเน้นการดูแลเอาใจใส่ต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้คงไว้ในระดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

 5. ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านกระบวนการท่ีควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ความรวดเร็วในการส่งมอบ
อาหารคลีน น้ าผัก และผลไม้สกัดเย็นให้ลูกค้า เพราะในยุคท่ีมีความเร่งรีบ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทันใจ จะสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้าได้ดีกว่าร้านอื่นๆ    

 

        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
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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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ส่ือมวลชนประเภท วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ส่ิงพิมพ์ และออนไลน์ อายุระหว่าง 25-55 ปี 
จ านวน 200 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่ือมวลชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเช่ียวชาญ และด้านประสบการณ์ร่วม 2) ส่ือมวลชนมีการรับรู้ ด้านบุคลิกภาพ ของ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์ มีความหุนหัน พลันแล่น อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากท่ีสุด 3) 
ส่ือมวลชนมีการรับรู้บทบาทฐานะผู้น า ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านความเช่ียวชาญ คือ เป็นทหารท่ีมี
ความเป็นผู้น าสูง อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 4) ส่ือมวลชนมีการรับรู้ในฐานะท่ีได้ท างานร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ด้านประสบการณ์ร่วม คือ แสดงออกด้านอารมณ์ชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5) การรับรู้
ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 

ค าส าคัญ: การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่ือมวลชน  

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the perceived image of General Prayut Chan-
ocha 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 

 

บทน า 

“การเป็นนายกฯ ของประเทศนี้ ต้องไร้ความรู้สึก โมโหใครไม่ได้ วันนี้จึงลดบทบาทความเป็นทหารให้
มากที่สุด ไม่ใช่เพื่อการเมือง แต่ตนก็ต้องห่วงสุขภาพตัวเอง ถ้าเครียดมากเด๋ียวเป็นอะไรไปอีกก็ล าบาก ครอบครัว
ก็จะล าบากไปด้วย หลายคนถ้ารู้จักตน จะรู้ว่าเวลาท างาน จะเป็นคนเอาจริงเอาจัง อาจไม่มีรอยยิ้มบ้าง แต่เวลาท่ี
อิสระ อยู่กับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะกับครอบครัว ตนเป็นคนตลก หลายคนก็พยายามท าว่านายกฯ เป็นคนตลก ตน
สามารถพูดตลกได้ และซีเรียสก็ได้ แต่ด้วยภาระหน้าท่ีบางครั้งก็เปล่ียนไม่ทัน ขอความเห็นใจตนบ้าง ส่ิงท่ีตน
ค่อนข้างซีเรียสมีเรื่องเดียว คือ การท างานต้องเอาจริง เอาจัง เพราะอยู่มาต้ังแต่ปีแรก จนถึงปีสุดท้ายปัญหายังไม่
จบส้ิน” 

(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2562) 

ข้อความข้างต้นเป็นค าพูดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนท่ี 29 ของประเทศไทย 
กล่าวภายหลังจากการเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม .ถึงการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลายครั้งท่ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เตือนส่ือมวลชนในการท างานด้านการน าเสนอข่าวที่
เป็นการลดความเช่ือมั่นของรัฐบาล ในสายตาของประชาชน และในหลายครั้งท่ีส่ือมวลชล ได้ต้ังประเด็นค าถามท่ี
อาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจ ด้วยบุคลิกท่ีตรงไป ตรงมา โผงผาง บ้าบิ่น สนุกสนาน แข็งกร้าว ใจดี จริงจัง จริงใจ 
การแสดงออกให้เห็นถึงบุคลิกท่ี หลากหลาย จนยากเกินคาดเดาว่าก าลังรู้สึกหรือนึกคิดอะไร จึงท าให้ส่ือมวลชน
ต่างพากันไม่ประหลาดใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง 

 

นอกจากนี้ยังพบว่า ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีความคล้ายคลึงกับ นายโดนัลด์ 
ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐคนท่ี 45 ในด้านท่ีเป็นแง่บวก คือ เป็นคนโผงผาง พูดตรง ท าให้ดู
เป็นบุคคลท่ีอ่านใจง่าย นอกจากนี้ มีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง พูดจริง ท าจริง กล้าท า เหมือน ๆ กัน ส่วนในด้านท่ี
เป็นแง่ลบนั้น คือ ไม่มีความอดทนท่ีมากพอในการรับฟังความเห็นท่ีแตกต่างจากตน ถ้ามีบุคคลใดมีความคิดเห็น
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แย้ง จะตอบโต้ในทันทีทันใด อีกท้ัง บุคลิกภาพของท้ังสองคนนี้ ยังสามารถเรียกความสนใจจากส่ือมวลชนได้อย่าง
ดี เพราะพฤติกรรมดังกล่าวที่เอ่ยมานั้น สามารถเผยแพร่เป็นข่าวได้ทุกครั้ง แต่จากการท่ีผู้วิจัยได้ใช้ประสบการณ์
ในการท างาน และการสังเกต รวมถึงการศึกษาหาข้อมูล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ส่ือมวลชน แต่บุคลิกภาพ และตัวตนของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ สามารถสร้างอรรคติในแง่ลบ รวมถึงความรู้สึกเชิงลบ
ในด้านประสบการณ์ ร่วมของส่ือมวลชนประเทศสหรัฐอเมริกา และนานาประเทศได้มากกว่า 

ดังนั้น ภาพลักษณ์ของผู้น าท้ัง 2 ท่าน สะท้อนถึงส่ิงท่ีท าให้เห็นถึงบุคลิกภาพแบรนด์ สอดคล้องกับ 
Sincerity เป็นบุคลิกท่ีแสดงถึงความจริงใจ ซื่อตรง  

เมื่อมองย้อนกลับไปก่อนท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีภาพลักษณ์เป็น
นายทหารท่ีมีความสุขุม นุ่มลึก นุ่มนวล จนกระท่ังเมื่อรับต าแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ .วันท่ี  1 
ตุลาคม พุทธศักราช  2553 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมามีท่าทีท่ีแข็งกร้าวขึ้น ท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นวงกว้างว่า เปล่ียนไป เนื่องด้วยต าแหน่งผู้น าสูงสุดของเหล่าทัพ ต้องดูแลความเรียบร้อย และความสงบของ
ประเทศ ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีความส าคัญในการควบคุมผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา ท้ังนี้ 
ยังมีบทบาทส าคัญ ในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ส่งผลให้ทหารเหล่ากองทัพบก มีขวัญ และ
ก าลังใจในการสนองตอบต่อนโยบายของผู้น า โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่ง คือ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของ
ประชาชนในประเทศ 

การน าเสนอเรื่องราวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี คือ ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังว่า 

เป็นหัวหน้า หรือผู้น า ได้มีการน าเสนอโดยส่ือมวลชนทุกแขนง อาทิ ส่ือช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร ์เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่

เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ภารกิจการท างานในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี กระตุ้นให้ประชาชน เกิดความสนใจ

ในเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึ้น  

 

ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีได้กฎผ่านทางเครื่องมือส่ือสารการตลาดนั้น มีความ

ชัดเจนมากขึ้น ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงนับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้เป็นท่ี

สนใจของส่ือมวลชน จากการท่ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบุคลิกท่ีหลากหลาย ในการตอบค าถามกับ

ส่ือมวลชน อาทิ สนุกสนาน โกรธ เสียงดัง นิ่งเฉย เป็นต้น ท้ังยังเป็นผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจ การเคารพนับถือ และ

จาก ผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือว่าเป็นผู้น าระดับประเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพอีกบุคคล
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หนึ่ง แต่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าให้นักการเมืองท่านอื่นท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามมองว่า ไม่มีความเป็นผู้น าท่ี

น่าเช่ือถือ อีกท้ัง เจ้าอารมณ์ จากการแสดงออกที่ส่ือถึงความเป็นตัวตนที่มีหลากหลายด้าน 

หากน าข้อมูล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาวิเคราะห์จะพบว่า ภาพลักษณ์ในลักษณะของ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ปรากฏในทางผู้น าคนอื่น ๆ ทางการเมืองไทยมาก่อน จากความส าคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย

จึงอยากท่ีจะศึกษาว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสะท้อนถึงแบรนด์ Sincerity มี

ประโยชน์กับสินค้า หรือบริการ ท่ีจะเจาะกลุ่มบุคคลท่ีมีบุคลิกดังกล่าวว่าควรจะใช้เครื่องมือส่ือสารการตลาดแบบ

ไหน รวมไปถึงการจะยกระดับให้แบรนด์เป็น Top of mind ของกลุ่มคนบุคลิกแบบนี้ 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

การรับรู้ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มีการผูกพันกับการับรู้  ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ร่วมกับส่ือมวลชน 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ (Perception) 

การรับรู้ หมายถึง ขบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีส่ิงเร้ากระตุ้นการรู้สึก และถู กตีความเป็นส่ิงท่ีมี
ความหมาย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจของบุคคล (Bernstein, 1999)  

การรับรู้ มองว่าเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับสมอง โดยแยกได้เป็นองค์ประกอบของการรับรู้ 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ตัวกระตุ้นท่ีเป็นปัจจัย น าไปสู่ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  ภาพถ่าย
นายกรัฐมนตรี เสียงปราศรัย เป็นต้น 2) ตัวรับความรู้สึก (Sensory Receptor) อวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ เช่น หู 
ตา คอ จมูก ปาก และผิวหนัง ซึ่งท าหน้าท่ีรับความรู้สึก ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การรู้รส การได้กล่ิน และ
การสัมผัส ซึ่งน าไปสู่การตีความหมายของขั้นตอนการรับรู้ต่อไป  3) ความรู้สึก (Sensation) หมายถึง การ
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ตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทันทีท่ีได้รับการกระตุ้น เช่น การเห็นภาพถ่ายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านสายตา 
และเกิดเป็นภาพในสมอง เพื่อรอการตีความหมายต่อไป 4) กระบวนการรับรู้ (Perception Process) หมายถึง 
กระบวนการท่ีมนุษย์จะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ  

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบ และตีความรู้สึกประทับใจของตนเอง 
เพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แต่การรับรู้ของคน ๆ หนึ่ง สามารถตีความให้แตกต่างจากความเป็นจริง
ได้อย่างมาก Robbin (อ้างถึงใน พอใจ เงินศิริ,2542) 

จากความหมายของการรับรู้ท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ การรับรู้ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกนึก
คิด และความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ีแต่ละบุคคลมีความสนใจ หรือ เรื่องราวเกิดขึ้นในจิตใจ โดยผ่ าน
กระบวนการตีความ ไปถึงขั้นตอนการแปลความหมายของข้อมูล ท่ีผ่านส่ิงเร้าจากอวัยวะรับความรู้สึก แล้วจึง
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจจากการตีความนั้น อันจะน าไปสู่การตอบสนองต่อไป 

กระบวนการรับรู้ หมายถึง กระบวนการเลือกท่ีจะรับรู้การจัดองค์ประกอบ และการแปลความหมายของ
ตัวกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ ท้ังหมดนี้ คือกระบวนการรับรู้ ซึ่งกล่าวเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 1) การเลือกท่ีจะรับรู้ข่าวสาร
ตามท่ีตนเองสนใจ หรือมีทัศนคติในทางท่ีดีต่อตัวกระตุ้นนั้น การเลือกรับรู้นี้จะมีรูปแบบกระบวนการเลือกท่ีจะรับรู้ 
2) การจัดองค์ประกอบของการรับรู้ เป็นการจัดระเบียบการรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ หรือตีความหมาย เพื่อสามารถแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องท่ี อันจะช่วยให้ประมวลข้อมูลได้เข้าใจใน
ความหมายได้ง่ายขึ้น 3) การแปลความหมายของการรับรู้ เป็นกระบวนการท าความเข้าใจส่ิงเร้า โดยอาศัยความรู้ 
และประสบการณ์เดิมท่ีสะสมไว้ในอดีตมาใช้แปลความหมาย ว่าส่ิงท่ีรับรู้เข้ามานั้นมันคืออะไร ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี
อคติย่อมมีผลต่อการแปลความหมาย ให้ผิดเพี้ยนไปจากผู้ส่งข่าวได้เช่นเดียวกัน ความเช่ือของแต่ละชาติ และแต่ละ
วัฒนธรรมต่างกัน การแปลความหมายก็แตกต่างด้วยเช่นกัน  

กระบวนการท าความเข้าใจสิ่งเร้าของผู้บริโภค 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2544 : 80) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ มีปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) ความต้องการของมนุษย์ (Need) ของผู้รับรู้ ท าให้ผู้รับรู้ตีความส่ิงเร้า เป็นส่ิงท่ี
สนองความต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นเหตุจูงใจให้เรารับรู้ส่ิงท่ีต้องการได้รวดเร็ว  2) ประสบการณ์ 
(Experiences) บุคคลท่ัวไปมักจะตีความส่ิงท่ีตนสัมผัสตามประสบการณ์ และภูมิหลังของแต่ละบุคคล 3) การ
เตรียมตัวไว้ก่อน (Preparatory Set) การท่ีคนเรามีประสบการณ์ และเรียนรู้ ส่ิงใดมาก่อน ท าให้เราเตรียมท่ีจะ
ตอบสนองต่อส่ิงนั้น เหมือนกับท่ีเราได้เรียนรู้มา 4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้เช่น คนท่ีมี บุคลิกภาพ ยึดมั่น ถือมั่น จะรับรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าได้ช้ากว่าผู้ ท่ีมีบุคลิกยืดหยุ่น 5) 
ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถ้าคนเรามีทัศนคติท่ีดีต่อใคร การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้
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ในทางท่ีดีอยู่เสมอ 6) ต าแหน่งทางสังคม (Social Position) และบทบาทท าให้เรารับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน 7) 
วัฒนธรรม (Culture) เป็นตัวการส าคัญ ท่ีท าให้คนเรารับรู้ส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป  8) สภาพทางอารมณ์ 
(Emotion) สภาพทางอารมณ์ของผู้รับมีผลต่อการรับรู้ การรับรู้ เป็นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม  

แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกมาก ท่ีมี
ส่วนให้เกิดพฤติกรรม เช่น ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้มีความส าคัญต่อ
พฤติกรรม ถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้อง การแสดงพฤติกรรมก็จะเป็นอย่างหนึ่ง แต่ถ้า บุคคลรับรู้ไม่ถูกต้อง จะท าให้แสดง
พฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน 

ดังนั้น กระบวนการรับรู้ เกิดจากการท่ีได้มีส่ิงเร้าและสถานการณ์ เข้ามากระทบกับประสาทสัมผัส ท้ัง 5 
คือ ตา (การเห็น) หู (การได้ยิน) จมูก (การดมกล่ิน) ล้ิน (การล้ิมรส) และผิวกาย (การสัมผัส) ตัวกระตุ้นเหล่านี้ จะ
ถูกรับรู้และถูกแปลความหมาย กลายเป็นผลลัพธ์ ก่อให้เกิดการรับรู้ขึ้นมา ซึ่งการรับรู้ จะแตกต่างกันไปนั้นขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ และภูมิหลังในอดีตของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันไป การรับรู้นอกจากจะขึ้นอยู่กับส่ิงเร้า 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 การท่ีบุคคลจะมีการรับรู้ได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ข้อจ ากัด และความสามารถของบุคคลท่ีมีไม่เหมือนกัน 

สรุปบุคคลจะมีการรับรู้ได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์กระกอบในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะ ข้อจ ากัด และ
ความสามารถของบุคคลตามลักษณะขีดขั้นการรับรู้ต่ าสุด ขีดขั้นการรับรู้ถึงความแตกต่างกันน้อยท่ีสุด ระดับขีดขั้น
ของการรับรู้ และการรับรู้ถึงตัวกระตุ้น โดยไม่รู้สึกตัว 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ 

ความหมายของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ เดิมใช้ค าว่า ภาพพจน์ มาจากค าว่า Image แปลว่า จินตภาพ ค า
ว่าภาพพจน์นั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 
กล่าวว่า น่าจะมีความหมายตรงกับค าว่า Figure of Speech มากกว่า แต่ค าว่าจินตภาพไม่แพร่หลาย ต่อมา
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติค าว่าภาพลักษณ์มาใช้แทน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงใช้ค า
ว่าภาพลักษณ์ค าเดียวเท่านั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2528:25) 
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พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2545) กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของคน ท่ีเห็นหน่วยงานเป็น
ภาพในลักษณะท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหลายส่ิงท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานนั้น ท้ังท่ีประจักษ์และไม่ประจักษ์ 
บุคคลสามารถสร้างจินตภาพเกี่ยวกับสถาบันนั้น ๆ ได้โดย ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ รับฟัง ได้เห็น หรือ
มีประสบการณ์มาในอดีต และด้วยความประทับใจ จึงท าให้บุคคลนั้นสามารถจดจ า และพัฒนาเป็นภาพอย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นภาพลักษณ์ในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ภาพลักษณ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ 
คือ 1) เกิดจากการปรุงแต่ง โดยเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นระบบ  2) เกิดจาก
ธรรมชาติ  

จิตลาวัณย์ บุนนาค กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับเหตุการณ์ภายนอกมายังตัวเองนั้น เหตุการณ์ยังไม่สามารถ
สร้างให้เห็นทันที แต่กลับต้องมีขั้นตอนอย่างเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม (Event and Environment) ซึ่งในสังคม
จะมีเหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ แต่ก็มีเพียงบางส่วนของเหตุการณ์
เท่านั้น ท่ีเรารับเข้ามายังตัวเรา และในบรรดาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท้ังหลายนี้ จะมีคุณค่า ด้านดีหรือด้านเลว จะ
ส าคัญหรือไม่ ไม่เกิดขึ้นจากตัวเรา แต่สภาพแวดล้อมท่ีอยู่กับเหตุการณ์ ก าหนดคุณค่าเหล่านั้น ท้ังก่อนการรับรู้ 
และหลังการรับรู้ ตลอดจนอิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือหดหาย และระยะเวลาของความทรงจ า (จิตลาวัณย์ 
บุนนาค, 2539: 10-11) 

แฟรงค์ เจฟกิ้นส์ (Frank Jefins, 1982) กล่าวว่า ภาพลักษณ์นั้น เกิดจากความประทับใจ อันได้มาจาก
ความรู้ และความเข้าใจในข้อเท็จจริงนั้น ๆ (Frank Jefins, 1982-6) 

ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าพรรคการเมืองยุคใหม่ท่ีคนไทยต้องการว่า เป็นผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความสามารถด้านการปกครองสูง เคารพและเข้าใจในการของการสร้างสังคมธรรมรัฐ 
ได้รับความเช่ือมั่น และความศรัทธาจากสังคม สามารถรวมพลังการร่วมมือ เข้าใจสังคมสมัยใหม่ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับสากล มีความกล้าหาญ และมีจริยธรรม 

อาจจะกล่าวได้ว่า คุณลักษณะของนักการเมืองตามเกณฑ์ของนักวิชาการนั้น พิจารณาได้ 3 ด้าน 1) ด้าน
ความรู้ อาทิ การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องรอบรู้เกี่ยวกับสังคม
ภายนอก เพราะโลกยุคใหม่มีความรวดเร็วในการส่ือสาร เช่ือมต่อกับทุกประเทศ การติดตามข้อมูลข่าวสาร จึงเป็น
ส่ิงส าคัญ และจ าเป็นส าหรับนักการเมือง 2) ด้านความคิด การมีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล เปิดกว้าง ใช้ความเป็นกลางใน
การแก้ไขปัญหา 3) ด้านจิตใจ อาทิ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมท้ัง มีความ
เข้มแข็ง เด็ดเด่ียว กล้าหาญ และมีขันติธรรม เป็นต้น 

เคนเนต อี บาวดิ้ง กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ เป็นเรื่องของความรู้สึก และอารมณ์ต่อส่ิงต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความรู้ในเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) เนื่องมาจากประสบการณ์ของเราแต่มีข้อจ ากัด คือ เราไม่สามารถ
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รับรู้ และท าความเข้าใจกับทุกส่ิงเสมอไป ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการตีความ โดยผ่านทางประสบการณ์ตรง 
และประสบการณ์อ้อม แทนความหมายเชิงอัตวิสัยของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรารับรู้มา เป็นการตีความตามความหมาย หรือ
ส่ิงประทับใจ ภาพท่ีปรากฏ (Appearance) จะเป็นตัวแทนของการรับรู้ (Perception) ในเชิงความหมาย 
(Interpreted Sensation) ท่ีผ่านกระบวนการของการรับรู้อย่างเลือกสรร และเกิดการให้ความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ 
ซึ่งกระบวนการนี้ คือ กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ (Process of Imagery) (Boulding, K. E, 1975: 9) 

สรุป ภาพลักษณ์นักการเมือง คือ ภาพของนักการเมืองบุคคลหนึ่ง ในความคิดของประชาชน ซึ่งเกิดจาก
การได้ รับรู้ข้อเท็จจริง และการประเมิน ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีประชาชนมี หรือผ่านทางอักษร สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้งการสะท้อนบุคลิกนักการเมือง โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้ประทับใจ จดจ า เช่ือ
ในทิศทางท่ีต้องการได้ ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ให้นักการเมืองคนใดคนหนึ่ง สามารถหมายถึง การให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริง ความชัดเจนในแนวทางการท างาน เพื่อให้ประชาชนท่ีได้สัมผัส และประทับใจ ซึ่ง
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์นักการเมือง สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1) ภาพลักษณ์ทางกายภาพ ได้แก่ มี
ประวัติส่วนตัวและประวัติการท างานดี บุคลิกภายนอกดูดี มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น 2) ภาพลักษณ์ด้านความรู้ 
ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการบริหารปกครอง และการแก้ไขปัญหา มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ติดตาม
ข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ เป็นต้น 3) ภาพลักษณ์ด้านความคิด ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล และมีความเป็นกลางใน
การพิจารณาปัญหา เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เป็นต้น 4) ภาพลักษณ์ด้านจิตใจ ได้แก่ ความเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สุภาพ อ่อนน้อม เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เข้มแข็ง เด็ดเด่ียว กล้าหาญ 
อดทน เป็นประชาธิปไตย เป็นต้น 

ท้ังนี้ การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ผ่านทางการกระท า และการส่ือสารเรื่องราวท่ีเป็นจริง ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นเนื้อหา สาระ ในการเล่าเรื่องของนักการเมืองคนนั้น ให้ประชาชนได้รับรู้ นักการเมืองควร
ให้ความส าคัญกับการส่ือสารว่า เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการเล่าเรื่องให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ จากการก าหนด
คุณลักษณะว่าเป็นอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร เพื่อท่ีจะได้ส่ือสารออกไปให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ การรับรู้ดังกล่าว จะไป
เป็นตัวก าหนดความรู้สึกท่ีมีต่อนักการเมือง ท้ังในเชิงบวก เชิงลบ ทัศนคติท่ีมีต่อนักการเมือง จนน าไปสู่การร่วมมือ 
และสนับสนุนของประชาชน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบรนด์บุคคล 

การสร้างแบรนด์บุคคล หมายถึง การแสดงตัวตนสู่สาธารณะ มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง 
และมีความหมายเชิงอารมณ์ต่อผู้ชม หรือบุคคลอื่น เรียกว่า กระบวนการขายตัวเอง อีกท้ัง หมายถึงภาพลักษณ์
ของตัวบุคคลท่ีมีมาแต่ก าเนิด ถูกน าเสนอออกมา โดยปราศจากการจัดแต่งเพื่อเลียนแบบใคร 
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ความส าคัญของการสร้างแบรนด์บุคคล 

การสร้างแบรนด์บุคคลมีบทบาทในด้านการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะนักการเมืองแต่ละบุคคล จ าเป็นต้อง
สร้างความโดดเด่น และความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์บุคคล ใช้แยกความแตกต่างของตัวเอง
ด้วยคุณค่าท่ีโดดเด่น และไม่ซ้ ากับผู้อื่น จากนั้น จึงพยายามส่ือสารความเป็นตัวเอง ให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าท่ี
ก าหนดไว้ (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554)  

 

องค์ประกอบของแบรนด์บุคคล (Personal Branding) 

Montoy & Vanehey (2009) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีจะท าให้การสร้างแบรนด์บุคคล ประสบ
ความส าเร็จ ดังนี้ 1) ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง การสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องให้
กลุ่มเป้าหมาย ทราบได้อย่างชัดเจนว่า มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในด้านใด 2) ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
(Specialization) หมายถึง การสร้างความแตกต่าง การสร้างความโดดเด่นและไม่ซ้ าซาก อาศัยความสามารถ
พิเศษ หรือความถนัดเฉพาะทางของตนท่ีมีอยู่ 3) ความมั่นคง (Consistency) หมายถึง การรักษากลุ่มเป้าหมาย
ด้วยการสร้างความมั่นคงให้เกิดข้ึนว่า แบรนด์ของตน ยังคงรักษามาตรฐานท่ีดีตลอดไป 

 

การสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์บุคคล (Personal Branding)  

บุคลิกภาพเป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคล และการแสดงออกของพฤติกรรม ช้ีให้เห็นความเป็นปัจเจก
บุคคลในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง ลักษณะท่ีส่งผลต่อการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่ ความรู้สึกนับถือ
ตนเอง ความสามารถ แรงจูงใจ ปฏิกิริยาในการเกิดอารมณ์ และลักษณะนิสัยท่ีสะสมจากประสบการณ์ชีวิต (นพ
มาศ ธีรเวคิน อุ้งพระ, 2551) 

นักการเมือง มีการก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์บุคคลไว้หลากหลาย  อาทิ ให้ก าลังใจ จริงใจ 
ซื่อสัตย์  หรือการเป็นผู้น า ซึ่งมีแนวคิดในการก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์บุคคล (Aker, 1991) มีอยู่ด้วยกัน 5 
แนวทาง ดังนี้ 1) จริงใจ (Sincerity) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ธรรมดา ติดดิน รักครอบครัว มีความห่วงใยผู้อื่น 
2) ต่ืนเต้นเร้าใจ (Excitement) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ท้าทาย แตกต่าง มีชีวิตชีวา ชอบการผจญภัย มี
จินตนาการ ไม่เหมือนใคร สร้างความแปลกใหม่ได้เสมอ 3) ความสามารถ (Competence) ประกอบไปด้วย
คุณสมบัติ ความสามารถ น่าเช่ือถือ ท างานหนัก มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ไว้ใจได้ ฉลาด รอบรู้ 4) นุ่มลึก 
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(Sophistication) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติท่ีหรูหรา  สง่างาม ดูเป็นคนช้ันสูง เซ็กซี่  นุ่มนวล 5) ทนทาน 
(Ruggedness) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ แสดงออกถึงความเป็นผู้ชาย ไม่อยู่กับท่ี มีความแข็งแกร่ง เป็นนักกีฬา 
อดทน  

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Quantitative) โดยจะท าการเก็บข้อมูลตัวอย่าง 
(Sample) จ านวน 200 คน กับส่ือมวลชน ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้น โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้าน
เนื้อหา และทดลองใช้จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความน่าเช่ือถือ 0.93 ท าการเก็บข้อมูลต้ังแต่ วันท่ี 7 – 21 มีนาคม 
2562 

 ประชากรในงานวิจัย คือ ส่ือมวลชน อายุระหว่าง 25-55 ปี 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ก าหนดขนาดตัวอย่างจากส่ือมวลชน มีการก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ 
Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยมีระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 95 หรือเกิดความผิดพลาดได้
ร้อยละ 5 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยได้ 200 คน แต่ข้อมูลออนไลน์ในครั้ง
นี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 203 คน จ าแนกแบบสอบถามคัดกรองออกจึงได้กลุ่มตัวอย่าง 200 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามท่ีมีลักษณะค าถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ และแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน 

ส าหรับการแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 3.41-4.2 หมายถึง เห็นด้วยมาก, 
4.21-5.0 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ  
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52.00 และเป็นจ านวนเพศชาย 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีอายุการท างาน ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.50 เท่ากับอายุการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และช่วงอายุการ
ท างานน้อยท่ีสุดอยู่ช่วงระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนใหญ่ท างานส่ือประเภทวิทยุ
โทรทัศน์ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาท างานส่ือประเภทออนไลน์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.00 และน้อยท่ีสุดท างานส่ือประเภทวิทยุกระจายเสียง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

2. การรับรู้ด้านบุคลิกภาพของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านบุคลิกภาพ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชนล าดับแรก คือ 

ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ หุนหัน พลันแล่น 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̄ = 4.32 , S.D. = 0.86) และล าดับสุดท้าย คือ วางตัวเป็นกลาง อยู่ในระดับเห็น

ด้วยน้อยท่ีสุด (x̄ = 2.53 , S.D. = 0.97) 

3. การรับรู้ด้านการความ รู้เข้าใจ ความเชี่ยวชาญในบทบาทผู้น าของ พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บทบาทฐานะผู้น า ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านความเช่ียวชาญ ของ

ส่ือมวลชน ล าดับแรก คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทหารท่ีมีความเป็นผู้น าสูง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ 
= 3.87, S.D. = 1.10) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นบุคคลท่ีมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าท่ีจะคิด

และท า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x̄ = 3.61, S.D. = 1.03) และล าดับสุดท้าย คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

สามารถลบภาพทหารได้ เมื่อผันตัวมาเป็นนักการเมือง อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด (x̄ = 2.07, S.D. = 1.11) 

4. การรับรู้ในฐานะสื่อมวลชนที่ได้ร่วมงาน กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน อยู่ในระดับเห็นด้วยปาน

กลาง (x̄ = 3.12 , S.D. = 1.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ของส่ือมวลชนล าดับแรก ได้แก่ การรับรู้

ด้านประสบการณ์ร่วม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x̄ = 3.44 , S.D. = 0.95) รองลงมา คือ การรับรู้ด้านความ

เช่ียวชาญ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 2.99 , S.D. = 1.06) และการรับรู้ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับเห็น

ด้วยปานกลาง (x̄ = 2.94 , S.D. = 0.80) เป็นล าดับสุดท้าย 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
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ผลการศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน ท้ัง 3 ด้าน พบว่า ภาพรวม
ของท้ัง 3 ด้าน มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งหมายถึง ส่ือมวลชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ อาจเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในเชิงการรับรู้ ความรู้ การเรียนรู้ และการกระท า จึงมีผลให้ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลระดับเห็นด้วย
ปานกลาง เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านประสบการณ์ ก าหนดการรับรู้
ด้านต่าง ๆ เปล่ียนไป  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละมิติ ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ประกอบด้วย  

1. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์  

มีความหุนหัน พลันแล่น ซึ่งส่ือมวลชนเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด ซึ่งตรงกับองค์ประกอบของภาพลักษณ์ แยกได้
เป็น 4 ส่วน ได้แก่  

1.1 องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perception Component) เป็นส่ิงท่ีบุคคลได้จากการสังเกต โดยตรง ส่ิงท่ี
ถูกสังเกตนั้นจะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การรับรู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ ความคิด หรือ วัตถุส่ิงของต่าง ๆ เรา
จะได้ภาพของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยการรับรู้นี้  

1.2 องค์ประกอบเชิงการเรียนรู้ (Cognitive Component) ภาพลักษณ์ท่ีเป็นความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะ 
ประเภท คุณสมบัติ ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้จากการสังเกตส่ิงท่ีถูกรับรู้  

1.3 องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับความรู้สึกผูกพันยอมรับ หรือ ไม่ยอมรับ ชอบ หรือ ไม่ชอบ  

1.4 องค์ประกอบเชิงการกระท า (Conative Component) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความ มุ่งหมาย 
หรือ เจตนาท่ีจะเป็นแนวทางปฏิบัติตอบโต้ส่ิงเร้านั้น อันเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบเชิง
ความรู้ และความรู้สึก  

ท้ังนี้ ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากผลวิจัย คือ ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์ มีความหุนหัน 
พลันแล่น ผ่านกระบวนการรับรู้ มีการให้ความหมายแยกแยะ ลักษณะประเภท และความแตกต่างของส่ิงนั้นจาก
ความรู้สึกท่ีสร้างขึ้นมาในตัวเรา ซึ่งความรู้ท่ีเกิดขึ้นนี้ จะเกี่ยวพันกับพื้นฐานประสบการณ์เดิม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม 
เกิดเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้น แล้วพัฒนาเป็นความผูกพันท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ หรือ 
ความรู้สึกนี้อาจจะไม่แสดง ออกก็ได้  
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2. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเช่ียวชาญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน คือ  

มีความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านทหาร มากกว่าการเป็นผู้น าระดับประเทศ เพราะ สามารถการส่ังสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การแสดงความสนใจในการบริหารประเทศ การติดตามความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ประเทศ การมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน สามารถน าความรู้ วิทยาการ
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเช่ียวชาญในงาน
มากขึ้น ท้ังในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการ ท่ีเน้นความ
เช่ียวชาญในวิทยาการด้านต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันบริหารประเทศ 

3. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ร่วม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน คือ มีการ
แสดงออกด้านอารมณ์ชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับ นิรมล ศิริหล้า กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการประมวล และตีความข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราท่ีได้จากการรู้สึก ซึ่งการรับรู้ของบุคคลจะเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยทางจิตวิทยาบางตัว ได้แก่ การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ โดยปัจจัยเหล่านี้จะเข้ามามี
บทบาทร่วมกับการรับรู้  

ท้ังนี้ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ร่วม  เป็นขบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีส่ิงเร้ากระตุ้นการ
รู้สึก และถูกตีความเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย โดยใช้ ความรู้  ประสบการณ์ และความเข้าใจของบุคคล (Bernstein. 
1999 : 72) ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์กับพฤติกรรมการแสดงออก ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อส่ือมวลชน
ได้ รวมทั้งประสบการณ์ท างาน และการสังเกตโดยตรงของผู้วิจัยเอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าท่ีมีการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ชัดเจน อ้างอิงจากทฤษฎีของ Garrison & Magoon (1972, p. 607) กล่าวว่า การรับรู้
เป็นกระบวนการท่ีสมอง แปลความหมายท่ีได้จากส่ิงแวดล้อมอันเป็นส่ิงเร้า โดยผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้าของ
ร่างกาย ท าให้เราทราบว่าส่ิงเร้านั้นเป็นอะไร มีความหมายและลักษณะอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์เป็น
เครื่องช่วยในการแปลความหมาย โดยส่ือแต่ละบุคคล และส่ือแต่ละประเภท สามารถมีการรับรู้ถึงประสบการณ์
ร่วมได้แตกต่างกัน เพราะส่ือแต่ละบุคคล มีส่ิงเร้า การรับรู้ ประสาทสัมผัส รวมไปถึงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน จึง
ท าให้ตีความหมายของการรับรู้ออกไปได้หลากหลาย  

อีกท้ัง การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ร่วม สามารถอ้างอิงได้กับ กระบวนการรับรู้ ของ สร้อย
ตระกูล (ติวานนท์) อรรถมานะ (2541 : 60) กล่าวว่า กระบวนการของการรับรู้ เป็นการแสดงถึงความสลับซับซ้อน 
และธรรมชาติของการกระท าตอบโต้ในการรับรู้ แบ่งกระบวนการย่อย ได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ  

3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) หมายถึงส่ิงเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ 
(Situation) ส่ิงเร้านั้น ก็คือ การเร้า ทางประสาทสัมผัส (Sensual Stimulation) อาทิ การท างานร่วมกับ พลเอก
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น ผู้ส่ือข่าวร่วมกันสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และช่างภาพถ่ ายการปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าวันของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น 

3.2 การเผชิญหน้า (Confrontation) การรับรู้ของบุคคล เริ่มเมื่อบุคคลนั้นได้เผชิญหน้ากับส่ิงเร้าทาง
กายภาพ หรือเผชิญ กับสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมสถานการณ์ อาทิ เช่น ส่ือมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาล 
ท างานร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น 

3.3 การตีความ (Interpretation) ขั้นตอนการตีความนี้ ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด และปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตีความ ก็คือ ลักษณะของส่ิงเร้า และลักษณะส่วนตัวของบุคคลผู้นั้น เช่น ส่ือมวลชนร่วมท าข่าวการ
ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท้ังในท าเนียบรัฐบาล และสถานท่ีภายนอก ร่วมกับสอบถามข้อ
สงสัยท่ีเกี่ยวกับประเด็นบ้านเมืองในแต่ละวัน เป็นต้น 

จะเห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่ือมวลชน เป็นขบวนการท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังจากท่ีส่ิงเร้ากระตุ้นการรู้สึก และถูกตีความเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เข้าใจของบุคคล (Bernstein, 1999) ถ้าหากการรับรู้ภาพลักษณ์ของส่ือมวลชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดใน
ด้านบวก ย่อมเป็นข้อได้เปรียบท่ีจะเสริมให้ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้นดี และเป็นท่ีรักขึ้นด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งจะมองเห็นเพียงภาพ
กว้าง ๆ ของความคิดกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น การศึกษาในครั้งต่อไปควรจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เช่น การท า Focus Group หรือ In-depth Interview เพื่อศึกษาเชิงลึก และจะได้ทราบความคิดเห็น
ในเชิงการรับรู้ภาพลักษณ์ ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ของส่ือมวลชนว่าเป็นอย่างไร 

2. ท าให้แบรนด์ท่ีต้องการจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีบุคลิกภาพแบบ Sincerity นั้นเข้าใจว่า ลูกค้ามี
ความต้องการอย่างไร ถึงจะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถท่ีจะเป็น 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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์บนทวิชของ  กลุ่ม 

เจเนอเรชันวาย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย

ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มเจเนอเรชันวาย อายุ 18-34 ปีท่ีเคยปฏิสัมพันธ์กับ

เกมแคสเตอร์ในด้านการแสดงความคิดเห็น (Comment ) การสมัครสมาชิก (Subscribe) การให้ของขวัญ (Bits) 

หรือการบริจาคเงิน (Donate) จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มเจเนอเรชันวายได้ใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์ในด้านความ

บันเทิงมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ได้รับความสนุกสนานจากเกมแคสเตอร์ รองลงมาคือ ได้ผ่อนคลายความเครียด  2) 

กลุ่มเจเนอเรชันวายมีความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านข้อมูล ข่าวสารมากท่ีสุด โดยส่วน

ใหญ่ได้รับข้อมูล ข่าวสารท่ีถูกต้อง ทันสมัยจากเกมแคสเตอร์อย่างรวดเร็ว รองลงมาคือ การพูดคุยกับเกมแคสเตอร์

ท าให้ได้รับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเกม 

ค าส าคัญ: 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 

 

บทน า 

 ตลาดเกมในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดท่ีส าคัญ มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยในปี 2560 มีผู้เล่น

เกมในประเทศไทยอยู่จ านวน 18.3 ล้านคนและมีมูลค่าการใช้เงินส าหรับเกมสูงถึง 597 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ

ประมาณ 19,343,430,000 บาท ซึ่งตลาดเกมของประเทศไทยได้อยู่ในอันดับท่ี 20 ของโลก(Newzoo, 2017) 

และยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในปีต่อ ๆ ไป 

 เกมแคสเตอร์ ในประเทศไทยนิยมเรียกกันว่านักแคสเกมหรือสตรีมเมอร์ (Streamer) คือ คนเล่นเกม

ธรรมดาท่ัวไปแต่มีการเล่นเกมโชว์ผ่านช่องทางส่ือสังคมต่าง ๆ เพื่อให้คนอื่นได้เห็น เป็นผู้สร้างเนื้อหาในรูปแบบ

วิดีโอ (Video Content) (Rainmaker, 2560) โดยเกมแคสเตอร์จะท าการพากย์บรรยายความรู้สึกขณะเล่นไปด้วย 

ซึ่งจะต่างกับการรีวิวเกมท่ีบอกถึงจุดเด่น จุดด้อยและความน่าสนใจของเกมนั้น ๆ (Thairath, 2558) 

ในช่วงปี 2017 จ านวนของกลุ่มคนท่ีรับชมเกมในรูปแบบวิดีโอ (Gaming Video Content) ท่ัวโลกได้

เติบโตขึ้นมากถึง 665 ล้านคน ซึ่งจ านวนดังกล่าวมีมากกว่ายอดผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์หรือซีรีย์รวมกัน

คือ Netflix, HBO และ Hulu ท่ีมีจ านวนเพียง 239 ล้านคน (News.thaiware, 2560) ซึ่งปัจจุบันแพลตฟอร์ม

วิดีโอออนไลน์เจ้าใหญ่ท่ีมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมจะมีอยู่ 2 แพลตฟอร์มคือ ทวิช (Twitch) และยูทูบเกมมิ่ง 

(Youtube Gaming) ซึ่งเมื่อน าสถิติมาท าการเปรียบเทียบกันแล้ว ทวิชถือเป็นแพลตฟอร์มท่ีได้รับความนิยมของ
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สังคมคนเล่นเกมมากท่ีสุดในโลกอยู่ในตอนนี้ โดยจ านวนผู้สตรีมบนทวิชต่อเดือนในไตรมาสท่ี  4 ในปี 2017 มี

จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคมทวิชมีจ านวน 484,243 คน เดือนพฤศจิกายนมีจ านวน 498,401 

คน และเดือนธันวาคมมีจ านวน 550,526 คน จ านวนผู้สตรีมท่ีไม่ซ้ ากันบนทวิชในไตรมาสท่ี 3 มีจ านวน 737,622 

คน และไตรมาสท่ี 4 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 813,806 คน จ านวน ผู้สตรีมในช่วงเวลาเดียวกันบนทวิชของปี ค.ศ. 

2017 ในไตรมาสท่ี 3 มีจ านวนผู้สตรีม 25,000 คน และไตรมาสท่ี 4 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 27,000 คน จ านวนผู้

รับชมในช่วงเวลาเดียวกันบนทวิช ในไตรมาสท่ี 3 มีจ านวน 736,700 คน และไตรมาสท่ี 4 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 

788,000 คน (Blog.streamlabs, 2018) 

ทวิช (Twitch) เป็นผู้ให้บริการวิดีโอสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นชุมชนส าหรับนักเล่นเกมท่ัวโลกมารวมตัวกันเพื่อ

ท าการพูดคุยหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจประเภทเดียวกัน (Positioningmag, 2560) ซึ่ง

สามารถกดติดตามในช่องต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและในปัจจุบันทวิชถือเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้

ให้แก่เกมแคสเตอร์ โดยรายได้มาจาก 6 ช่องทางดังนี้ (Rainmaker, 2561) 

ช่องทางท่ี 1 การรับสมัครสมาชิกพร้อมบริจาคเงิน (Subscribe) เพื่อเป็นการสนับสนุนเกมแคสเตอร์ของ

ช่องนั้น ๆ โดยเสียค่าสมัครสมาชิกจ านวน 4.99 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 150 บาท) ต่อ 1 เดือน ซึ่งทวิช

จะแบ่งรายได้จ านวนครึ่งหนึ่งให้กับเกมแคสเตอร์ ส่วนผู้รับชมท่ี Subscribe จะได้รับอีโมจิประจ าช่อง ตราประจ า

ช่อง และปลอดโฆษณาตลอดการรับชม 

ช่องทางท่ี 2 การแลกซื้อของขวัญ (Bits) เพื่อมอบให้แก่เกมแคสเตอร์ในห้องสนทนา (Chat Room) ใน

ระหว่างการสตรีม โดย 100 Bits มีราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30 บาท) โดยเกมแคสเตอร์จะได้รับส่วนแบ่ง

ร้อยละ 80 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

ช่องทางท่ี 3 การเปิดรับบริจาคเงิน (Donate) โดยท่ีเกมแคสเตอร์จะได้รับเงินในส่วนนี้ท้ังหมดโดยท่ีไม่

ต้องหักส่วนแบ่งกับทางทวิช 

ช่องทางท่ี 4 การได้เงินเมื่อมีผู้ชมดูโฆษณา (Ads) ท่ีขึ้นมาในช่วงต้นหรือระหว่างการรับชมวิดีโอ ซึ่งทวิชจะ

แบ่งรายได้จ านวนครึ่งหนึ่งให้กับเกมแคสเตอร์ 

ช่องทางท่ี 5 การได้รับเป็นตัวแทนในการโฆษณา (Sponsor) จากแบรนด์ต่าง ๆ 

ช่องทางท่ี 6 การได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายเกม (Affiliate) เมื่อมีผู้ซื้อเกมผ่านทางช่องของเกมแคสเตอร์ 
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 ในปี 2560 ทวิชมีจ านวนยอดผู้ใช้ท่ัวโลกในแต่ละวันมากถึง 15 ล้านคน มีจ านวนคลิปท่ีถูกเผยแพร่บนทวิ

ชกว่า 124 ล้านคลิป ส่วนยอดผู้เข้าชมท่ีใช้เวลาบนแพลตฟอร์มของทวิชมีมากถึง 355,000 ล้านนาที ในขณะท่ี

ประเทศไทยมียอดผู้ใช้ทวิชในแต่ละวันถึง 166,448 คน เพิ่มขึ้น 279% จากปีก่อนหน้า ยอดผู้เข้าชมมากกว่า 

2,129 ล้านนาที เพิ่มขึ้น 239% จากปีก่อนหน้า ส่วนและยอดผู้เข้าชมในแต่ละเดือนสูงถึง 1,689,082 คน เพิ่มข้ึน 

191% จากปีก่อนหน้า (เดลินิวส์, 2560) ผู้ใช้งานมีการใช้เวลารับชมเกมถ่ายทอดสดเฉล่ีย 95 นาทีต่อวัน ซึ่งใช้เวลา

เฉล่ียนานกว่าการดูยูทูบบนโทรศัพท์มือถือถึง 40 นาที (Influencermarketinghub, 2018) โดยกลุ่มผู้เข้าชมใน 

ทวิชส่วนใหญ่เป็นเพศชายสูงถึง 81.5% มีอายุระหว่าง 18-34 ปี จ านวน 55% ซึ่งเป็นเจเนอเรชันวายหรือมิลเลนเนียล 

(Millennial) (Twitchadvertising.tv, 2017) 

เจเนอเรชันวายหรือมิลเลนเนียล (Millennial) คือ คนท่ีมีอายุต้ังแต่ 18-34 ปี หรือเกิดอยู่ในช่วง ค.ศ. 

1980-1996 โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีคนกลุ่มนี้อยู่ 30% หรือมีจ านวนมากกว่า 20 ล้านคน (กรุงเทพธุรกิจ, 

2560) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนักการตลาดหรือแบรนด์ต่าง ๆ โดยในปี 2012 กลุ่มมิลเลนเนียล 

(Millennials) มีการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์สูงถึง 75% ส่วนการรับชมเนื้อหาผ่านทางการสตรีมมิ่งมีเพียง 15% 

เท่านั้น แต่ในปี 2016 กลุ่มมิลเลนเนียลมีการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ลดลงเหลือ 39% แต่ในขณะท่ีการรับชม

เนื้อหาผ่านทางการสตรีมมิ่งกลับเพิ่มขึ้นเป็น 54% จึงสรุปได้ว่าการรับชมเนื้อหาผ่านทางการสตรีมมิ่งของกลุ่มมิล

เลนเนียลได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี (eMarketer, 2016) 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชันวาย เพราะกลุ่ม 

เจเนอเรชันวายก็มีการรับชมการสตรีมถ่ายทอดสดของเกมแคสเตอร์บนทวิชก็ก าลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

เพราะระบบของแพลตฟอร์มทวิชสามารถท าให้เกมแคสเตอร์และผู้รับชมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ

ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิ

ชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ต่างๆท่ีสนใจส่ือสาร

กับคนกลุ่มเจเนอเรชันวายท่ีมีความช่ืนชอบเกี่ยวกับเกม หรือเกมแคสเตอร์ในช่องทางทวิชได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์บนทวิชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

http://twitchadvertising.tv/
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงเหตุผลและแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ต่อเกมแคสเตอร์ และความพึงพอใจ

จากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิช 

2. ผลการวิจัยท าให้เกมแคสเตอร์สามารถน าข้อมูลจากผลวิจัยนี้ ไปใช้ในการวางแผน พัฒนาเนื้อหา

(Content) ท่ีจะน าเสนอให้ตรงกับความต้องการ และความช่ืนชอบของผู้รับชมกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

3. ผู้ท่ีสนใจสามารถน าผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ น าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางใน

การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเกมแคสเตอร์ต่อไป 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 

 Lawrence A. Wenner (1985) ได้แบ่งความพึงพอใจออกมาเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

 1. Orientational Gratifications หมายถึง ผู้รับสารมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสารเพื่อการอ้างอิง 

และเพื่อเป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม ซึ่งรูปแบบการแสดงความต้องการออกมา 

ได้แก่ การท่ีได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารมานั้นจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ เป็นต้น 

 2. Para-rientational Gratifications คือ กระบวนการใช้ประโยชน์ข่าวสารเพื่อเป็นการได้รับความ

สนุกสนาน ใช้เวลาให้ผ่านไป ผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องต่าง ๆ และเพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่ได้รับความพึง

พอใจ ถือเป็นการปกป้องตนเองอีกทางหนึ่ง 

 3. Social Gratifications คือการใช้ข้อมูล ข่าวสารท่ีได้จากการเปิดรับส่ือเพื่อเช่ือมโยงกับบุคคลในสังคม 

เช่น การน าข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่นเพื่อชักจูงจิตใจได้ เป็นต้น 

4. Para-social Gratifications หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร เพื่ออ้างอิงผ่าน

ตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือ หรือได้ปรากฏในเนื้อหาของส่ือ 
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 McQuail (1987, อ้างถึงใน Dainton & Zelley, 2011) ได้กล่าวถึงการส่ือสารว่า เป็นการให้และการรับ

ความหมาย การถ่ายทอดและรับสาร ท่ีรวมถึงแนวคิดการโต้ตอบ แบ่งปัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย 

สามารถแบ่งความต้องการเปิดรับส่ือออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. สร้างความบันเทิง (Entertainment) ผู้รับสารบริโภคส่ือเพื่อความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ เพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด เป็นการฆ่าเวลา ระบายอารมณ์ หรือหลีกหนีจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวัน เป็นการปลีกตัว

ออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงท่ีสามารถสร้างความสุขได้มากกว่า 

2. ใช้เป็นแหล่งท่ีรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information) เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง 

ท าให้มีโอกาสในการรับรู้ถึงประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ ค าแนะน า และน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

3. สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ผู้รับสารมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และสามารถเลือกส่ือ

ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อสะท้อน สนับสนุน หรือสร้างความแตกต่าง เป็นการสะท้อนความต้องการภายในจิตใจ

ของตนเอง หรือต้องการท่ีจะสร้างโลกใหม่เพื่อมาปกป้องหรือปกปิดตัวตนท่ีแท้จริง 

4. การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Personal Relationships and Social Interaction) ผู้รับสาร

สามารถเลือกท่ีจะเปิดรับส่ือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ทางสังคม ท า

ให้ผู้รับสารมีโอกาสน าไปพูดคุยเพื่อก่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อลดความไม่รู้ให้น้อยลง เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร แง่คิด ทัศนคติต่อกัน และท าให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการส่ือสารในแต่ละครั้งด้วย 

สรุป การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจได้มุ่งเน้นความส าคัญไปท่ีผู้รับสาร คือ ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้

ส่ือและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร จึงเปล่ียนมาเป็นแรงจูงใจในการเข้าหาส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจและความต้องการของตนเองด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกมาเป็น 4 ประการหลัก ได้ดังนี้ 

1)เพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2)เพื่อสร้างความบันเทิง 3)เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และ 4)เพื่อ

สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 

 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์ 

 R.M. Stogdill (1995, อ้างอิงถึงใน ภูพายัพ ยอดมิ่ง, 2552) การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 

คน ขึ้นไปมีความสัมพันธ์กัน โดยคนหนึ่งจะมีปฏิกิริยาต่อการกระท าของอีกคนหนึ่ง ปฏิสัมพันธ์นี้ได้แก่ การท า

ปฏิกิริยา และการแสดงออกของสมาชิก ซึ่งอาจเป็นการตอบสนอง การเตรียมการ การส่ือสารระหว่างสมาชิก หรือ

การท างานร่วมกัน 



466 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

 ภูพายัพ ยอดมิ่ง (2552) ได้ให้ความหมายของการปฏิสัมพันธ์ไว้ว่า หมายถึง บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มี

การติดต่อส่ือสารระหว่างกัน อาจเป็นการสนทนาโต้ตอบระหว่างกัน โดยการใช้ส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน

การติดต่อส่ือสาร 

 Schwier and Misanchuk (1993) ได้สรุปถึงการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารของส่ือใหม่ได้ โดยสามารถแบ่งออกมาจ านวน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. การปฏิสัมพันธ์แบบผิวเผิน (Reactive) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่โต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ใช้กับส่ิงเร้า ซึ่งก็คือ

การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ัวไป 

 2. การปฏิสัมพันธ์แบบมีบทบาทแลกเปล่ียน (Proactive) เป็นการปฏิสัมพันธ์ท่ีผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

 3. การปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมและตัดสินใจ (Mutal) เป็นการปฏิสัมพันธ์ท่ีให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การเล่าเรื่อง (Narration) ผู้ใช้สามารถท่ีจะต้ังกระทู้สนทนา สร้างหรือลบข้อความ หรือบทความของตนเองได้ 

รวมถึงการอัพโหลดข้อมูลภาพ หรือเสียงเพื่อเล่าเรื่องราว และสามารถสร้างภาพแทนตัวตน (Avatar) เพื่อระบุ

ความเป็นตัวตนในส่ือได้ 

 สรุป การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นการ

ส่ือสารแบบสองทาง โดยในปัจจุบันมีการใช้ส่ือออนไลน์เป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็วจนเสมือนเป็น

การส่ือสารแบบเผชิญหน้ากัน และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานท่ีได้ 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

 Kotler (2006, อ้างถึงใน ภคมน ภาสวัสด์ิ, 2550: 11) ได้กล่าวไว้ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เป็นการวางแผนการส่ือสารการตลาด เพื่อส่ือสารท้ังทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภค เพื่อเข้าใจในตราสินค้าหรือ

แบรนด์นั้น ๆ อีกท้ังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค โดยวิธีท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร และ

น าการส่ือสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อส่ือสารมีความชัดเจนมากท่ีสุด 

 เสรี วงษ์มณฑา (2540) ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการว่าคือกระบวนการของการ

พัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีใช้การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน

หลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้
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การพิจารณาถึงวิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand Contacts) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะท าให้เกิดการ

รับรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยและความเช่ือมั่นในสินค้า 

 สรุป การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication) หมายถึง การ

วางแผนการส่ือสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อ

สร้างพฤติกรรมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชินและความเช่ือมันต่อแบรนด์หรือสินค้า และยังรวมไปถึง

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  กลุ่มตัวอย่างประชากรและการเลือกสุ่ม 

 กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเจเนอเรชันวาย เพศหญิง และชาย อายุระหว่าง  

18-34 ปี ท่ีเคยปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านการแสดงความคิดเห็น การสมัครสมาชิก การให้ของขวัญ หรือ

การบริจาคเงิน ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ  Taro Yamane ท่ี

ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยได้ 

400 คน 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูล

ส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทวิช 2) ข้อมูลด้านด้านการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์ 3) ข้อมูลด้านความ

พึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจ โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และ

ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบครอนบาคแอลฟ่ารวมท้ังหมดเท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง ดังนั้น

จึงน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 3. เกณฑ์การแปลความหมาย 
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 เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย มีดังนี้ 1.00-1.80 = น้อยท่ีสุด, 1.81-2.60 = น้อย, 2.61-

3.40 = ปานกลาง, 3.41-4.20 = มาก, 4.21-5.00 = มากท่ีสุด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งได้ท าการฝากลิงก์ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊ก จ านวน 

3 กลุ่ม ได้แก่ 1)Twitch thailand’s community 2)Twitch &Streamer Thailand Community 3)คนไทยดู 

Twitch และได้ขออนุญาตให้เกมแคสเตอร์จ านวนหนึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ลิงก์แบบสอบถามไปยังช่องทางการ

ส่ือสารออนไลน์ของตนเอง โดยเริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ิน 2 

เดือน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.1 ลักษณะทางประชากรและข้อมูลการใช้ทวิช 

 กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 355 คน (ร้อยละ 88.80) และเพศหญิง จ านวน 45 

คน  (ร้อยละ 11.30) ส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี จ านวน 166 คน (ร้อยละ 41.50) รองลงมามีอายุ 21-23 ปี จ านวน 

117 คน (ร้อยละ 29.30) รองลงมามีอายุ 24-26 ปี จ านวน 60 คน (ร้อยละ 15.00) รองลงมามีอายุ 30-32 ปี จ านวน 23 

คน (ร้อยละ 5.80) รองลงมามีอายุ 27-29 ปี จ านวน 22 คน (ร้อยละ 5.50) และน้อยท่ีสุดอายุ 33-35 ปี จ านวน 12 คน 

(ร้อยละ 3.00) ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา (ร้อยละ 62.70) รองลงมามีอาชีพรับจ้าง / พนักงานเอกชน 

(ร้อยละ 17.00) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 61.30) รองลงมามีรายได้10,001-20,000 บาท 

(ร้อยละ 21.80) 

 กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการรับชมทวิช (Twitch) ทุกวัน จ านวน 189 คน (ร้อยละ 47.30) 

รองลงมารับชมทวิช (Twitch) 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 97 คน (ร้อยละ 24.30) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

รับชมทวิช (Twitch) 1 - 2 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 121 คน (ร้อยละ 30.30) รองลงมามีระยะเวลาในการรับชมทวิช 

(Twitch) 30 นาที - 1 ช่ัวโมง จ านวน 112 คน (ร้อยละ 28.00) 
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แผนภูมิที่ 1  รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

 

*หมายเหตุ เป็นค าถามท่ีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

  

  กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) จ านวน 370 คน (ร้อยละ 43.58) รองลงมาเป็นรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscribe) จ านวน 230 คน 

(ร้อยละ 27.09) ) รองลงมาเป็นรูปแบบการบริจาคเงิน (Donate) จ านวน 127 คน (ร้อยละ 14.96) และ 

น้อยท่ีสุดเป็นรูปแบบการให้ของขวัญ (Bits) จ านวน 122 คน (ร้อยละ 14.37) 

 

แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเจเนอเรชันวายจ าแนกตามการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์และความพึงพอใจ

จากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ 
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 กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์ในด้านความบันเทิงมากท่ีสุด โดยอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือด้านข้อมูล ข่าวสาร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.34 และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ส่วน

บุคคล มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.90 

 กลุ่มเจเนอเรชันวายมีความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านข้อมูล ข่าวสารมากท่ีสุด 

โดยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือด้านความบันเทิง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.25 รองลงมา

คือด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.06 และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ส่วน

บุคคล มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.97 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากแกมแคสเตอร์ในด้านความบันเทิงมากท่ีสุด ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ McQuail (1987, อ้างถึงใน Dainton & 

Zelley, 2011) ได้อธิบายถึงความต้องการเปิดรับส่ือเพื่อสร้างความบันเทิง ผู้รับสารบริโภคส่ือเพื่อความเพลิดเพลิน 

บันเทิงใจ เพื่อผ่อนคลายความเครียด เป็นการฆ่าเวลา ระบายอารมณ์ หรือหลีกหนีจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

ชีวิตประจ าวัน เป็นการปลีกตัวออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงท่ีสามารถสร้างความสุขได้

มากกว่า กลุ่มเจเนอเรชันวายจึงเลือกใช้ประโยชน์จากความสนุกสนานท่ีเกมแคสเตอร์ได้ส่ือสารออกมาแก่ผู้รับชม

ภายในช่อง เพื่อท าให้ตนเองได้รู้สึกคลายความเครียดจากเรื่องต่าง ๆ จากในชีวิตจริง 

 โดยในส่วนการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์เพื่อต้องการร่วมสนุกในการได้รับของรางวัลนั้นอยู่ในระดับ

ปานกลาง จะเห็นได้ว่ากลุ่มเจเนอเรชันวายได้ใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์โดยการร่วมสนุกไปกับกิจกรรมท่ีเกม

แคสเตอร์ได้จัดขึ้น เพื่อแจกของรางวัลให้กับผู้รับชมภายในช่องท่ีได้ปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวว่า การส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการคือกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีใช้การส่ือสารกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ให้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นเกมแคสเตอร์ควรจะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลต่าง ๆ 

แก่ผู้รับชมภายในช่อง 

 2. กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านข้อมูลข่าวสาร

มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่ากลุ่มเจเนอเรชันวายพึงพอใจท่ีได้ข้อมูลของเกมและเทคนิคการเล่นเกมท่ีถูกต้องจากการถาม
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เกมแคสเตอร์ในระหว่างการรับชมได้ในทันที และข้อมูล ข่าวสารท่ีผู้รับชมได้รับจากเกมแคสเตอร์นั้นจะมีความ

น่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อมูลท่ีได้รับมาจากประสบการณ์เล่นเกมของเกมแคสเตอร์โดยตรง ซึ่งได้สอดคล้องกับ

แนวคิด และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Lawrence A. Wenner (1985) ท่ีอธิบายผู้รับสารใน

กลุ่มนี้ว่า Orientational Gratifications คือผู้รับสารมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสารเพื่อการอ้างอิง และเพื่อ

เป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม โดยท่ีกลุ่มเจเนอเรชันวายพึงพอใจจากการได้รับข้อมูลต่าง ๆ 

จากเกมแคสเตอร์แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อเกมแคสเตอร์ได้ 

 ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิสัมพันธ์ของ Schwier and Misanchuk (1993) ท่ีได้กล่าวถึงการ

ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ว่า การปฏิสัมพันธ์แบบมีบทบาทแลกเปล่ียน (Proactive) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้สามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทางแบรนด์สามารถน าข้อมูล

ในส่วนนี้มาท าการส่ือสารการตลาด โดยท่ีแบรนด์มีการจัดกิจกรรมระหว่างเกมแคสเตอร์และกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

หรือผู้รับชมภายในช่อง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

 3. กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการรับชมทวิชทุกวัน และรองลงมาจะใช้เวลาในการรับชมทวิช 1-2 

ช่ัวโมงต่อวัน เห็นได้ว่าในปัจจุบันกลุ่มเจเนอเรชันวายมีความถี่ และใช้เวลาในการรับชมการสตรีมถ่ายทอดสดท่ีมี

เนื้อหาเกี่ยวกับเกมค่อนข้างมาก ซึ่งแบรนด์ท่ีก าลังต้องการท าการส่ือสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนกลุ่ม

เจเนอเรชันวาย และมีความช่ืนชอบเกี่ยวกับเกมนั้น สามารถส่ือสารไปบนแพลตฟอร์มทวิช ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี

แบรนด์ต้องการส่ือสารได้โดยตรง จึงสอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ Shimp (2000, 

อ้างถึงใน ขวัญพร หวลระลึก, 2552: 33) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการตลาดเชิงบูรณาการประการหนึ่งว่า 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเริ่มต้นท่ีลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Start with the customer or prospect) 

เพื่อศึกษาส่ิงท่ีลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ แล้วน ากลับไปพัฒนาเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลในการส่ือสารเชิงจูงใจต่อตราสินค้าให้มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. เกมแคสเตอร์ควรมีวิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้รับชมให้เกิดความสนุกสนานในระหว่างการรับชม เพื่อท า

ให้บรรยากาศภายในช่องมีความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด พูดคุยกับผู้รับชมอยู่เสมอ และควรมีการจัด

กิจกรรมท่ีสามารถสร้างความสนุกสนานกับผู้ชมท่ีเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันเป็นระยะ ๆ 
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 2. เกมแคสเตอร์ต้องคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร เทคนิคการเล่นเกมท่ีถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้รับชมอยู่เสมอ 

และเมื่อผู้รับชมได้สอบถามถึงข้อมูลในการเล่นเกม เกมแคสเตอร์ก็ควรท่ีจะบอกข้อมูลให้ผู้รับชมได้ทราบในทันทีก็

จะท าให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 3. กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีความถี่ และใช้เวลาในการรับชมการสตรีมถ่ายทอดสดท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับเกมค่อนข้างมาก ทางแบรนด์จึงควรใช้จุดนี้ในการวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาไหนท่ีเหมาะสมจะท าการส่ือสาร

การตลาดกับกลุ่มเจเนอเรชันวาย 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเฉพาะแพลตฟอร์มทวิช 

(Twitch) ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาศึกษาแพลตฟอร์มท่ีเป็นคู่แข่งขันคือ ยูทูบเกมมิ่ง (Youtube 

Gaming) และเฟซบุ๊กเกมมิ่ง (Facebook Gaming) 

 2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยในเชิงปริมาณด้วยโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาท าการวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อท่ีจะได้ค าตอบท่ีมีความหลากหลายมากขึ้นและ

น ามาขยายผลการวิจัย การอภิปรายผลต่อไป 
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ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังก้ี 125 

Attitude and Satisfaction Affecting Consumer’s Marketing Communication of Honda 

Monkey Motorcycle 125 

พิชชาพร สุศรีพัฒนากุล1 และ โศภชา เอี่ยมโอภาส2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาด
รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบเชิงส ารวจ โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจ 
คือ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสุ่มสะดวก จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี โสด อาชีพพนักงาน
เอกชนท่ัวไป มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน 

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อรถจักรยานยนต์มังกี้ 125 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (x̅ = 3.77 , S.D. = 0.83)  โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติด้านความรู้สึก หลังจากท่ีผู้บริโภคมีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งทัศนคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น อาจส่งผลไปถึงด้านความพึงพอใจในรถจักรยานยนต์ ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ท้ังหมดอยู่ในระดับดี กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้มีการเปิดรับส่ือแล้ว ก็จะเข้าใจถึงเรื่องราว
รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 และมองว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น เป็นนวัฒกรรมท่ีทันสมัย เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นท้ังวัยรุ่นและวัยท างาน ซึ่งส่งผลแสดงออกทางด้านอารมณ์ ผ่านความช่ืนชอบความหลงใหล
ในส่ิงนั้นๆ และอาจเกิดพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มในความเป็นไปได้ในการท่ีจะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 
125  

หลังจากผู้บริโภคมีการเปิดรับส่ือแล้ว จึงเกิดทัศนคติท่ีมีผลต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (x̅ = 3.85 , S.D. = 0.55) โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในด้านการส่ือสารการตลาดว่า การส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น มีความ
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คิดเห็นความพึงพอใจในการส่ือสารการตลาดไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นถึงการส่ือสาร
การตลาดท่ียังไม่ชัดเจน และมีการส่ือสารการตลาดประเภทโฆษณาทางด้านส่ือออนไลน์และออฟไลน์น้อยเกินไป 
แต่เน้นไปทางส่ือออนไลน์มากกว่า ในส่วนด้านการส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนักงานนั้น ผู้บริโภคมองว่า
พนักงานบางคนยังไม่สามารถให้ความรู้แก่ผู้บริโภคได้ชัดเจนเท่าท่ีควร อาจส่งผลกระทบถึงความไม่น่าเช่ือถือได้ 
โดยรวมแล้วกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของการส่ือสารการตลาดว่า ทางฮอนด้านั้นได้มีการส่ือสาร
การตลาดท่ีดีอยู่แล้ว 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ ความพึงพอใจ การส่ือสารการตลาด 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   

 

บทน า 

ในปัจจุบันสภาพการจราจรบนท้องถนนเป็นไปด้วยความยากล าบาก กับปัญหาการจราจรท่ีติดขัด โดย

อย่างยิ่งในใจกลางเมืองย่านธุรกิจอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญต่างๆ 

สถานท่ีจอดรถท่ีคับแคบและไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุก

วัน อีกท้ังปัญหาในเรื่องของน้ ามันท่ีมีราคาสูงเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหาทางหลีกเล่ียงกับปัญหาดังกล่าว โดย

การหันมาใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางกันมากขึ้น ซึ่งประหยัดน้ ามัน ประหยัดเวลา และประหยัด

ค่าใช้จ่าย อีกท้ังความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง (สุทธิเกียรติ จันต๊ะคาด 2556, อ้างถึงใน เหมสุดา สันติมิตร, 

2558 : 1) 

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ท่ีผลิตในไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Moped และ Sport โดยการผลิตรถ 
จักรยานยนต์ขนาดเล็กแบบครอบครัวและเกียร์ อัตโนมัติประเภท Moped ส่วนใหญ่ มีความจุกระบอกสูบ 100 - 
125 ซีซี มีสัดส่วน ถึง 80% ของปริมาณการผลิตท้ังหมด เนื่องจากเป็นเซ็กเมนต์ท่ีเป็นท่ีนิยมของ ตลาดในประเทศ 
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จึงท าให้ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภท Moped ท่ีมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ท่ี 125 ซีซี ส่วนท่ีเหลือเป็น
การผลิตรถจักรยานยนต์ประเภท Sport ท่ีมีความจุกระบอกสูบ 248 ซีซี ตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีได้ผ่านการรับรอง
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผ่านการทดสอบตามข้อก าหนดทางเทคนิคของคณะกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (อุสาหกรรมรถจักรยานยนต์, 2561)  

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยสถิติรถจักรยานยนต์ยอดจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ต้ังเดือน ม.ค. - ก.ค. ปี 
2561  ประเภทรถจักรยานยนต์ (รย.12) พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร  มียอดจดทะเบียนท้ังส้ิน 266,850 คัน 
เพิ่มขึ้นทุกเดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยแบ่งเฉล่ียจาก 5 อันดับแรกท่ีมียอดจดทะเบียนและ
เป็นแบรนด์ยอดนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ (1) ฮอนด้า จ านวน 188,839 คัน คิดเป็น 72.31% (2) ยามาฮ่า จ านวน 
57,885 คัน คิดเป็น 22.16% (3) จีพีเอ็กซ์ จ านวน 6,515 คัน คิดเป็น 2.49% (4) คาวาซากิจ านวน 5,191 คัน คิด
เป็น 1.99% และสุดท้าย (5) ซูซูกิ จ านวน 2,735 คัน คิดเป็น 1.05% (กรมขนส่งทางบก, สถิติรถใหม่ท่ีจดทะเบียน: 
2561) 

ในปัจจุบันทางฮอนด้าได้น าฮอนด้ามังกี้มาพัฒนาใหม่ ด้วยนวัตกรรมยานยนต์ท่ีทันสมัยข้ึน สามารถใช้วิ่ง
บนท้องถนนได้อย่างสบาย ด้วยความจุขนาดเครื่องยนต์จากเดิม 50 ซีซี เพิ่มขึ้นในขนาด 125 ซีซี และเหมาะสมกับ
การใช้งานบนท้องถนน พร้อมท้ังยังสามารถพากันไปออกทริปต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากงาน Thailand 
Motor Show 2018 ครั้งล่าสุดในช่วง 26 มี.ค. 2018 - 8 เม.ย. 2018 ท่ีผ่านมาทางบริษัท เอ พี ฮอนด้า จ ากัด ได้
เปิดตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เป็นท่ีแรกของประเทศไทย ซึ่งมียอดจองเฉพาะในงานอยู่ท่ี 861 คัน ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวไปแล้วท่ีงาน Tokyo Motor Show ในปี 2017 ท่ีประเทศญี่ปุ่น และได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี    

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการ
ส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการเปิดรับส่ือ ทัศนคติ ความพึงพอใจ และ
แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารการตลาดมาเช่ือมโยงกัน เพื่อให้ทราบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติและความพึงพอใจทางด้าน
การส่ือสารการตลาดไปในทิศทางเชิงบวกหรือไม่ และเพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ท่ีประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์ 
สามารถน าผลท่ีศึกษาทางด้านการส่ือสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ พร้อมรับมือกับคู่แข่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 
และอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125 
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วิธีการศึกษา  

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในหัวข้อ “ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

การส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีส ารวจแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 

และได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยใช้ประชากรกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน มีช่วงอายุต้ังแต่ 20 - 60 ปีขึ้นไป 

เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถหารายได้จากการท างานและมีก าลังเงินในการซื้อ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา

ประชากร โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการท าแบบสอบถามในเขต

กรุงเทพมหานคร ใช้การค านวณจากสูตร Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ได้ไม่เกิน 5% ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 400 คน ตารางของ Yamane (Yamane, 1967: 886) โดยสถิติ

ท่ีใช้ในการวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 

125 และการส่ือสารการตลาดของรถจักรยานยนต์มังกี้ 125 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการพัฒนาตัว

รถจักรยานยนต์และด้านการส่ือสารการตลาดไปในทิศทางท่ีดีกว่าคู่แข่งในครั้งต่อๆ ไป 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบรนด์  

คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (2009) ให้ความหมายเกี่ยวกับแบรนด์ว่า แบรนด์ (Brand) เป็นช่ือ (Name) ค า 

(Term) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของส่ิงดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้าและ

บริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง  

คอตเลอร์ (2003) ได้อธิบายเพิ่มความหมายของค าว่าแบรนด์ว่า หมายถึง ช่ือ (Name) ข้อความ (Term) 

สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) เพื่อบ่งช้ีสินค้าและบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสดง

ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า โดยแบรนด์สามารถส่ือความหมายได้ 4 ระดับ ได้แก่ คุณลักษณ์ (Attribute) 

คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพของสินค้า (Personality)  
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แลมบ์แฮร์ และ แมคดาเนล (2000) ได้ให้ความหมาย แบรนด์ หมายถึง ช่ือขอบเขตสัญลักษณ์การ

ออกแบบ หรือรวมถึงการบ่งชัดของการขายสินค้าท่ีแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง  

ในขณะท่ี คอตเลอร์ (1984) ใหค้วามหมายเกี่ยวกับ แบรนด์ หมายถึง “ช่ือ สัญลักษณ์ โลโก้ ของอย่างใด

อย่างหนึ่ง ท่ีสามารถบอกว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร” ต่อมาในปี 1991 

คอตเลอร์ ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า “ถ้าเป็นแบรนด์ต้องสามารถจ าแนกได้ 4 อย่างด้วยกัน” ได้แก่ (1) รูปร่าง

หน้าตาภายนอกท่ีจะท าให้เกิดความจดจ า (2) คุณประโยชน์ (3) ค่าท่ีท าให้รู้สึกใช้แล้วภาคภูมิใจ ไว้ใจ และ (4) มี

บุคลิกภาพ  

ดังนั้นสรุปได้ว่า แบรนด์ (Brand) หมายถึง โลโก้ (Logo) ช่ือ (Name) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ 

(Design) สโลแกน และอื่นๆ โดยจ าแนกได้ 4 อย่าง ได้แก่ รูปร่างหน้าตาภายนอก (Attribute) คุณประโยชน์ 

(Benefit) คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งเป็นผลรวมความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในใจผู้บริโภคท่ีมีต่อแบ

รนด์ เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้กับสินค้า หรือบริการ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ  

แอสเซล (1998 : 218-224) กล่าวว่า การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การท่ีประสาทสัมผัสของผู้บริโภค

ถูกกระตุ้นโดยส่ิงเร้า ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกเองว่าส่ิงเร้าใดตรงกับความต้องการของตน โดยจะหลีกเล่ียงการ

เปิดรับส่ิงเร้าท่ีตนไม่ต้องการ ไม่สนใจและเห็นว่าไม่ส าคัญ 

การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร ซึ่งเกี่ยวข้อง กับปัจจัยภายในของ

ผู้รับสารทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาสในการเข้าถึงส่ือ ซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงส่ือในเชิง

กายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากข่าวสารและส่ือ การเข้าถึงส่ือในเชิงเศรษฐกิจ 

(Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ เอื้ออ านวยต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่ และการเข้าถึงส่ือในเชิง

สังคม วัฒนธรรม (Socio-Cultural Accessibility) ท้ังนี้สามารถจ าแนกพฤติกรรมการเปิดรับได้เป็น 3 รูปแบบ 

ดังนี้ (1) การแสวงหาข้อมูล (2) การเปิดรับข้อมูล และ (3)  การเปิดรับประสบการณ์  

แม้ว่าผู้รับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการหรือความคาดหวังท่ีแตกต่างกันไปในแต่

ละคน ผู้รับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร

จะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (filters) การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ (ชานันต์ รัตนโชติ, 2552: 11) 

(1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (2) การเลือกรับรู้หรือตีความ (3) กระบวนการเลือกจดจ า  
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สรุปคือ การเปิดรับส่ือท้ังออนไลน์และออฟไลน์นั้น หลังจากการผ่านกระบวนการเลือกเปิดรับหรือเลือก

สนใจ จะมาสู่กระบวนการรับรู้และตีความ จนถึงกระบวนการสุดท้าย คือกระบวนการเลือกจดจ า ตามความ

ต้องการของตนเอง และทัศนคติเดิมหรือก่อให้เกิดทัศนคติใหม่ 

 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 214) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
(Kotler, 2003 : 199) หรือหมายถึง แนวโน้มของการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือความคิดท่ีมี
ลักษณะแสดงความพอใจหรือไม่พอใจ (Etzel , Walker and Stanton, 2001: 1 ) ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเช่ือ ความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ  

ธงชัย สันติวงศ์ (2540 : 160) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะของแนวโน้มตามปกติของตัวบุคคลในการท่ีจะ
ชอบหรือเกลียดส่ิงของ บุคคล และปรากฏการณ์ต่างๆ กล่าวคือ ทัศนคติจะเป็นลักษณะของระบบ ซึ่งมีแนวโน้มท่ี
จะประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสมอ และส าหรับแต่ละคน ทัศนคติของแต่ละคนก็คือโลกแห่งความเป็นจริงของเขานั่นเอง  

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 101) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงของความรู้สึกในทางท่ีชอบ 

ไม่ชอบต่อส่ิงใดๆ ทัศนคติเกิดขึ้นหลังจากท่ีได้ประเมินข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ทัศนคติเป็นเรื่องทาง

อารมณ์ของคน คนเรามักจะมีทัศนคติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อเรื่องลัทธิศาสนา พรรคการเมือง แฟช่ันเส้ือผ้า 

ประเภทของดนตรีและอาหาร เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลเป็นการจัดระเบียบแนวความคิด ความเช่ือ 

อุปนิสัย และส่ิงจูงใจท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสมอ ทัศนคติมิใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด ตรงกันข้ามทัศนคติจะเป็น

เรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีตนได้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอก ทัศนคติ จะมีลักษณะมั่นคงและถาวร

ภายหลังจากท่ีทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้ว จะไม่เป็นภาวะท่ีเกิดขึ้นเป็นการช่ัวคราวและจะไม่เปล่ียนแปลงใน

ทันทีทันใดท่ีได้รับตัวกระตุ้นท่ีแตกต่างกันไป เพราะทัศนคติท่ีก่อตัวขึ้นนั้นจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน 

และสรุปจัดระเบียบเป็นความเช่ือ หากจะเปล่ียนแปลงจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

มอร์ส (1953 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้

น้อยลงได้ ความตึงเครียดมีมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้เป็นผลมาจากความต้องการของ
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มนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับความสนองก็จะท าให้

เกิดความพอใจ 

โวล์แมน (1973 : 334) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง มีความรู้สึก 

(Feeling) ท่ีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 

(Motivation)   

      คอตเลอร์ (2000 : 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล เมื่อได้รับความสุข

หรือผิดหวัง ซึ่งเกิดการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์ของส่ิงท่ีต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อส่ิงท่ี

ต้องการพอดีกับความคาดหวังของลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ  

มูลินส์ (1985 : 280) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ หลายๆ ด้าน เป็น

สภาพภายในท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในงาน ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ เกิด

จากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีตัวเองพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอย่าง 

เพื่อท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการหรือความคาดหวังท่ีมีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ 

เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีกดังนั้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึง

เป็นหัวใจของธุรกิจท่ีให้บริการสร้างความพึงพอใจท่ีจะมารับบริการอีกในครั้งต่อไป ธุรกิจหรืออง ค์กรใดๆ ท่ีไม่

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ ในท่ีสุดก็จะถูกคู่แข่งขันก้าวข้ามไป หรือถูกลูกค้าเมิน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 90 - 93) กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMER SATISFAC- 

TION) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้

ในการท างานของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังของลูกค้า (คอตเลอร์ , 2003: 61) ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์

เท่ากับความคาดหวังของลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวัง 

ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกคุณค่าท่ีผู้บริโภคได้รับจากความคาดหวังท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากความต้องการท่ีผู้บริโภคคาดหวังไว้ เพราะความ

ต้องการของผู้บริโภคได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้หรือมากกว่าความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าความ

ต้องการไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 452) (อ้างถึงใน โบวี่และคณะ, 1995: 5) ได้กล่าวว่าการติดต่อส่ือสารทาง

การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การท่ีบริษัทหนึ่งสามารถ

ผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเครื่องมือ เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมี

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกค้า 

เสรี วงษ์มณฑา (2540 : 28-29) ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาด ( Integrated Marketing 

Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีต้องใช้การจูงใจหลาย

รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือการท่ีมุง่สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเช่ือมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC 

เป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อส่ือสารกับผู้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมายทัศนะการวางแผน IMC 

ถือเกณฑ์ แนวความคิด 5 ประการ คือ (1) IMC จะใช้การติดต่อส่ือสารหลายรูปแบบกับลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้แผน

เดียวกัน (Single plan) และจุดมุ่งหมายเดียวกัน (2) IMC จะเริ่มต้นท่ีลูกค้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ (3) IMC พยายาม

ค้นหาการติดต่อส่ือสารท้ังท่ีใช้คนและส่ือ (4) IMC จะสร้างการติดต่อแบบสองทางกับลูกค้า และ (5) การส่ือสาร

การตลาด (IMC) และเครื่องมือการตลาด (4 Ps) ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และโปรโมช่ัน 

สรุป การส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการของการ

พัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้ทุก

รูปแบบของการติดต่อส่ือสารแบบท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้น มาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวัดเรื่อง

ของการส่ือสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการตลาด และ

การตลาดทางตรง 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 อายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับการศึกษารปริญญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.25 สถาพภาพโสด จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนท่ัวไป จ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
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2. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังก้ี 125 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริ โภคท่ีมี ต่อ

รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.77 , S.D. = 0.83) โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ (1) 

ผู้บริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในช่ือของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.79 , S.D. = 0.79) 

(2) ผู้บริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในโลโก้ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80 , S.D. = 
0.92) (3) ผู้บริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในรูปลักษณ์และการออกแบบของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 3.96 , S.D. = 0.79) (4) ผู้บริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในสีสัน ลวดลาย ของรถจักรยานยนต์

ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.92 , S.D. = 0.79) (5) ผู้บริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในภาพลักษณ์ของ

รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.88 , S.D. = 0.80) (6) ผู้บริโภคมีความรู้สึกช่ืนชอบในพรีเซน
เตอร์ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้125 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 เป็นนวัฒกรรมท่ีทันสมัย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.83 , S.D. = 0.92) (9) ผู้บริโภคมีความคิดเห็น

ว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาท่ีต้ังไว้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.57 , S.D. = 
0.83) และสุดท้าย (10) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าการจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 มีความ

เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยท่ีนิยมรถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 3.91 , S.D. = 0.96) 

3.  ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังก้ี 125 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์

ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85 , S.D. = 0.55) โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ (1) ผู้บริโภคให้ความ

คิดเห็นความพึงพอใจในด้านการโฆษณา อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่าๆ 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) ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 3.87 , S.D. = 0.79)   

 

อภิปรายผล 
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จากการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 พบว่า ทัศนคติมีผลต่อแบรนด์
ของสินค้านั้น ส่วนใหญ่ผู้บริโภคสนใจและใช้ในการตัดสินใจมากท่ีสุด คือความช่ืนชอบรูปลักษณ์ และการดีไซน์ 
รวมถึง สีสันและ ลวดลายของตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เนื่องจากรูปลักษณ์ สีสัน ของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
ตัวกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความหมายท่ีแคบกว่าแบรนด์ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เท่านั้น จะเป็นลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก คุณสมบัติ คุณภาพ และการใช้ประโยชน์รวมถึงลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์ท า
ให้เกิดความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้านเหตุผล ได้แก่ การ
ท างานของแบรนด์มีสัญลักษณ์ท่ีเพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจด้านอารมณ์ และสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2544) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับทัศนคติของบุคคลคนนั้ น โดยท่ัวไปผู้บริโภคก่อ
ปฏิกิริยาต่างๆ ตามความโน้มเอียงของเขา ทัศนคติเหล่านี้ได้ให้แนวทางแก่การตัดสินใจประเภทต่างๆ ซึ่งผู้บริโภค
จะต้องการท าและด าเนินวิธีการตามประเภทของการตัดสินใจนี้ ผู้บริโภคซึ่งมีทัศนคติของความตระหนี่ ย่อมจะใช้
จ่ายน้อยและประหยัด ผู้บริโภคจะชอบพ่อค้าท่ีเสนอส่ิงจูงใจให้ซื้อท่ีสอดคล้องกับทัศนคติหลักส่วนตัวของเขา แม้
ความจริงจะไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตาม ท้ังนี้มิได้หมายความว่าทัศนคติเป็นเครื่องช้ีพฤติกรรมของผู้บริโภค บางโอกาส
ผู้บริโภคอาจตัดสินใจซื้อโดยขัดกับทัศนคติท่ีเคยมีมาก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อมีส่ิงจูงใจท่ีจะก่อให้เกิดความ
แตกต่างดังกล่าว เช่น ราคา พนักงานขาย ความมีสินค้ามาก ความต้องการลองของใหม่ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคมี
ทัศนคติต่อความพึงพอใจในการส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ได้ดังนี้ 

1. ด้านการโฆษณา ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารของรถจักรยานยนต์ จากส่ือโฆษณาผ่านทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) อินสตาแกรม ( Instagram) และไลน์ (Line) รวมถึง ส่ือโฆษณาแบบออฟไลน์ เช่น นิตยสาร
มอเตอร์ไซค์ บิลบอร์ดท้ังเคล่ือนไหวและไม่เคล่ือนไหว โบชัวร์ แผ่นพับ เป็นต้น เนื่องจากการส่ือสารการตลาดเป็น
เครื่องมือท่ีส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ให้
ความหมายของการส่ือสารการตลาด ( Integrated Marketing Communication) ไว้ว่า กระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป้าหมาย IMC 
คือการท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการพิจารณาวิธีการส่ือ
สารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและ
ความเช่ือมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งการส่ือสารการตลาด เป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมายทัศนะการวางแผน 

2. ด้านการขายโดยใช้พนักงาน เป็นพนักงานท่ีให้ค าแนะน าเรื่อง การให้บริการสาธิตวิธีการใช้รถ 
จักรยานยนต์ และเปิดโอกาสให้ผู้คนมาทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่ีผู้บริโภคต้องการเป็นอันดับแรก ส่วนการ
ส่ือสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพอ่อนโยน และเป็นกันเองในการให้บริการ มีความรู้ 
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ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การเอาใจใส่ลูกค้าให้ค าแนะน า และท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ เป็นส่ิงท่ีสนับสนุนแบรนด์ให้ตรงกับทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ รามิล ชุณหบดี 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การส่ือสารการตลาดกับภาพลักษณ์ ของรถยนต์ มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ในใจ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะจัดแถลงข่าวต่อหน้าส่ือมวลชน
เพื่อเปิดตัวรถจักรยานยนต์ การจัดคอนเสิร์ตประจ าเดือน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้า การบริการแจ้ง
ข้อมูลสินค้าประจ าสัปดาห์แก่ลูกค้า เช่น เอสเอ็มเอส (SMS) อีเมล (E-mail) เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไลน์ (Line) และอินสตาแกรม (Instagram) รวมถึงการใช้พรีเซนเตอร์อย่างคุณสุกี้และคุณน้อยวงพรู
ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว
ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 การประชาสัมพันธ์ลักษณะนี้จึงสอดคล้องกับวิ จัยของ พงศ์อิศเรศ  
ไทยสะเทือน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติท่ีมีต่อรถยนต์ฮอนด้า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ด้านการตลาดทางตรง ผู้บริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจในการส่ือการตลาดรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กมากท่ีสุด เนื่องจากเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงท าให้เข้าถึงได้ง่าย
เช่นเดียวกัน และไม่เพียงเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) เท่านั้น การส่ือสารการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ (Website) 
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภครองลงมาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) เช่นเดียวกัน ประเด็นนี้จึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ 
เสรี รัตน์  (2541)  ไ ด้ก ล่าวว่ าการติดต่อ ส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ( Integrated Marketing 
Communication, IMC) หมายถึง การท่ีบริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเครื่องมือ เพื่อส่ง
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5. ด้านการส่งเสริมการขาย จากการจัดข้อเสนอโปรโมช่ันด้านเงินดาวน์และอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ า เช่น 0% / 
10  เดือน หรือดาวน์ 5% - 20% อัตราดอกเบ้ีย 0.79% ต่อเดือน และการจัดแสดงตามงานมอเตอร์โชว์ หรือตามบู
ธห้างสรรพสินค้าต่างๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายเป็นวิธีหนึ่งของการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการกระตุ้น
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ พงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติท่ีมีต่อรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ - 
มหานคร  

 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะวิจัยในคร้ังนี้ 

1.1 จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ  การส่ือสารการตลาดรถ 
จักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ด้านการโฆษณา (Advertising) อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น บริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
จึงควรปรับปรุงในเรื่องของปัจจัยการส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ด้านการโฆษณา 
(Advertising) เช่น การโฆษณาจากส่ือออนไลน์จาก เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ รวมท้ังส่ือออฟไลน์ประเภท 
นิตยสาร แผ่นพับควรมีข้อมูลท่ีชัดเจนและเพียงพอแก่กลุ่มเป้าหมาย และควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น  
เช่น การจัดของแถมให้เหมาะสมกับความต้องการ มีการลดอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนช าระท่ีเหมาะสม ปรับปรุง
เว็บไซต์ของบริษัทให้มีความทันสมัย มีข้อมูลท่ีง่ายต่อการเข้าใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

1.2 ตัวแทนจ าหน่ายควรปรับปรุงในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การให้บริการของพนักงานหรือศูนย์บริการ
ควรมีการให้บริการท่ีดีแก่ผู้บริโภค เพื่อเกิดทัศนคติท่ีดีด้านอื่นๆ ตามไปด้วย 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การส่ือสารการตลาดกับทัศนคติต่อ

รถจักรยานยนต์รุ่นอื่นและยี่ห้ออื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรถจักรยานยนต์รุ่นอื่นๆ และยี่ห้ออื่น 

2.2 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของทัศนคติต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 

125 จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ เพื่อให้ทราบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น 

2.3 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น ส าหรับผู้วิจัยท่ีสนใจท าการศึกษาวิจัยใน

หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยเรื่องนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เพื่อให้รับรู้ถึงทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

การส่ือสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เพื่อให้เกิดการค้นพบปัจจัยใหม่ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ในอนาคต 
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การตัดสินใจซ้ือสินค้าที่ใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการน าเสนอสนิค้า กรณีศึกษา ศิลปินเกาหลีวง GOT7 

จินดาพร สัจจะบรรยงกิจ¹ และ โสภาค พาณิชพาพิบูล² 

¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
²อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีใน
การน าเสนอสินค้า ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้เครื่องมือลงรหัส ส าหรับวิเคราะห์
เนื้อหา (Coding Sheet) ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จ านวนโพสต์รวมกันท้ังส้ิน 380 โพสต์ 

 ผลวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการน าเสนอสินค้า พบว่า มี
การใช้กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาโดยใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีผ่านช่องทาง Twitter มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น 
Facebook . Instagram ตามล าดับ ในส่วนของการส่ือสารการตลาด ได้แก่ ประเภทให้ข้อมูลท่ัวไป รองลงมาเป็น
ประเภทให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด ประเภทให้ข้อมูลด้านสินค้า ประเภทให้ข้อมูลด้านสถานท่ี ประเภทให้ข้อมูลด้าน
ราคา ตามล าดับ ด้านการน าเสนอข้อมูลโดยใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการส่ือสารการตลาด ได้แก่ การน าเสนอใน
รูปแบบภาพ (Picture) รองลงมาเป็นการน าเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ การน าเสนอในรูปแบบข้อความ (Text) 
และการน าเสนอในรูปแบบการฝากลิงค์ ตามล าดับ ด้านการน าเสนอเนื้อหา พบว่า วันพฤหัสบดีมีการน าเสนอ
เนื้อหามากท่ีสุด ทางด้านช่วงเวลาการน าเสนอเนื้อหา พบว่า ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. มีการน าเสนอเนื้อหา
มากท่ีสุด ทางด้านการน าเสนอต่อเดือน พบว่า  เดือนเมษายนมีการน าเสนอเนื้อหามากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ พรีเซนเตอร์ การน าเสนอ ศิลปินเกาหลีวง GOT7 

 

บทน า 

 ปัจจุบันสินค้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกท้ังยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 

จากกระแสเศรษฐกิจโลกท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมท่ีมีการแข่งขัน ทางการตลาดกันอย่างดุเดือด

และทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดท้ังโอกาสและอุปสรรค แก่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้นักการตลาดและเจ้าของ

ตราสินค้า จ าเป็นต้องหากลวิธีเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ในการส่ือสารทางการตลาด เพื่อให้ตราสินค้าของตนนั้น

เหนือกว่า ตราสินค้าของคู่แข่งและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า  
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 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือส่ือสารสมาร์ต

โฟน (Smart Phone) ท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เรียนรู้ท่ีจะรับ

เอาวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีดีงามมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืน ดังจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันมีช่องทางใน

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารอยู่มาก ถือเป็นความท้าทายส าหรับนักการตลาดท่ีต้องพยายามวางแผนกลยุทธ์การ

ส่ือสารทางการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น  

ด้วยเหตุนี้กระแสเกาหลีนิยม หรือ “ Korean Wave ” จึงเป็นธุรกิจบันเทิงเกาหลีท่ีได้รับความนิยมและมี

อิทธิพลอย่างมากในประเทศไทย โดยภาพรวมของสถานการณ์เกาหลีนิยม ยังคงได้รับความนิยม เป็นอย่างสูงและ

ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่า กระแส “ Korean Wave ” กลายเป็นท่ีรู้จักท่ัวเอเชีย และมีจ านวนแฟนคลับจากท่ัวทุก

มุมโลกกว่า 11.7 ล้านคน และเป็นท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี เป็นกลุ่มคนท่ีพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อ

ดารา หรือศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบ ประกอบกับข้อสังเกตท่ีพบว่า ทุกครั้ง ท่ีศิลปินเกาหลีมาเยือนประเทศไทย หรือมี

การจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย บัตรคอนเสิร์ตจะขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่วันหลังเปิดการ

ขาย หรือการซื้อลิขสิทธ์ซีรีย์เกาหลีมาฉาย ในประเทศไทยจะพบว่า กระแสของซีรีย์เกาหลีนั้นสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

(Marketeer Online, 2017) 

ส าหรับประเทศไทย การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้น าเสนอสินค้าผ่านภาพยนตร์โฆษณา เป็นส่ิงท่ีนิยมกันมานาน 

เนื่องจากการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นตัวแทนในการน าเสนอสินค้านั้นสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมให้ผู้บริโภคเกิด

ความเช่ือถือ เกิดการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่จดจ า หรือหยุดความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ (วิทยา จารุ

พงศ์โสภณ, 2556) โดยภาพยนตร์โฆษณาจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อการต้ังใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือการใช้พรีเซนเตอร์ในการน าเสนอสินค้าเป็นการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง แต่สามารถ

สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตราสินค้า ช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้า ช่วยสร้างความเช่ือมั่นต่อตราสินค้า รวมถึงสามารถ

สะท้อนจุดยืนให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2013) เพราะยิ่งผู้บริโภคสามารถจดจ า

ตราสินค้าได้มากเท่าไหร่ แนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้ายี่ห้อนั้น ๆ ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2546) 

เมื่อเทียบกับการใช้บุคคลท่ีไม่มีช่ือเสียงน าเสนอตราสินค้า (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2016) 

ด้วยเหตุผลนี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการน าเสนอ 

กรณีศึกษา กลุ่มแฟนบอยศิลปินเกาหลีวง GOT7 โดยผู้ศึกษาหวังว่า ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการศึกษาแนวทางการโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี รวมถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดในการเลือกใช้ผู้ท่ีมีช่ือเสียง ในการโฆษณาสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า นักการตลาด นักโฆษณาในยุค

ปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการน าเสนอสินค้า  
 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการน าเสนอสินค้า 

สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2016) กล่าวว่า การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง อาทิ นักแสดง ศิลปิน พิธีกร นักการเมือง 

นักกีฬา ฯลฯ โดยบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณะชน หรือมีความเป็นผู้น าทางความคิด ท่ีสามารถ

ช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคให้เปิดรับในตราสินค้าได้ จึงจะเรียกว่าใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้  อย่างประสบความส าเร็จ และ

มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว 

 บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ท่ีประสบความส าเร็จ จากเรื่องใด เรื่องหนึ่งจากการ

สร้างช่ือเสียงให้ตนเอง หรือเป็นทายาทของบุคคลท่ีเคยประสบความส าเร็จ จนเป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณะชน ซึ่งหาก

เป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่เคยประสบความส าเร็จมาก่อน หรือไม่ได้เป็น ทายาทของบุคคลท่ีเคยประสบความส าเร็จ

มาแล้วนั้น จะไม่สามารถเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้อย่างแน่นอน (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547, อ้างถึงในหทัยรัตน์ 

จวัสวสันต์, 2559) 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการน าเสนอสินค้า หมายถึง บุคคลท่ี เป็นท่ีจดจ าของสาธารณชนและมีอิทธิพล

ในด้านใด ด้านหนึ่ง หรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดเห็น ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านรสนิยมของ

ผู้บริโภค ท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้ังใจซื้อสินค้า/บริการมากกว่าบุคคลท่ัวไป (McCracken, 1989, อ้างถึงใน

หทัยรัตน์ จวัสวสันต์, 2559) 

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณา คือ การน าบุคคลท่ีได้รับความสนใจจาก

สาธารณะชนมาใช้ในการน าเสนอสินค้า เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ หรือช่วยให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักเพิ่ม

มากขึ้น รวมถึงตัดสินใจซื้อสินค้าในท่ีสุด และสามารถเป็นตัวแทนท่ีส่ือถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าได้ (วิทยา จารุพงศ์

โสภณ, 2556) แต่ท้ังนี้ การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องของตราสินค้าและกลุ่มอ้างอิงทาง

การตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา 
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Perreault Jr. และ McCathy (2000, อ้างถึงในอรรถชัย วรจรัสรังสี, 2556) กล่าวว่า การตลาดในมุมมอง

ของคนส่วนใหญ่นั้นอาจเป็นเพียงแค่การขายของ (Selling) หรือ โฆษณา (Advertising) เพียงเท่านั้น แต่ส าหรับ

นักการตลาดนั้น การตลาด คือ กระบวนการท่ีผ่านกรอบความคิด (Conception) เพื่อมุ่งหวังตอบสนองความ

ต้องการทางด้านต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้า และบริการมากท่ีสุด 

Evans และ Rerman (1982, อ้างถึงในสิริลดา นาดี , 2559) กล่าวว่า การตลาดแบบเน้นเนื้อหา 

(Content) นั้นเป็นเทคนิคด้านการส่ือสารการตลาดรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ

ก าหนดเนื้อหาในส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด

ความสนใจในเนื้อหา เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า โดยประเภทของการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมสูง ได้แก่ 

1. คอนเทนต์เพื่อให้ความบันเทิง 2. คอนเทนต์เพื่อให้ข้อมูล 3. คอนเทนต์เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย 

(Lieb, 2017, อ้างถึงในชญานี พานทองกชกร, 2559) โดยผ่านการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การน าเสนอ

เนื้อหาประเภทบทความ 2. การน าเสนอเนื้อหาประเภทกราฟฟิก  3. การน าเสนอเนื้อหาประเภทวีดีโอ  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนรู้ 

 ปริญ ลักษิตานนท์ (2554) กล่าวว่า ทฤษฏีการเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่างถาวร เช่น 

ทางด้านพฤติกรรม ทางด้านทัศนคติ ทางด้านอารมณ์ ทางด้านบุคลิกภาพ ทางด้านอุปนิสัย เป็นต้น ท่ีสืบ

เนื่องมาจากการมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นโดยแท้จริง โดยการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา และ

เป็นผลมาจากการฝึกฝน รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ท่ีส่งผลให้พฤติกรรมนั้นเปล่ียนแปลงไป ในท่ีนี้ ไม่

รวมถึงการตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น การตอบสนองตามสัญชาตญาณ ความเมื่อยล้า เป็นต้น (Hilgard & 

Bower, 1966, อ้างถึงในวัลภา สบายยิ่ง, 2559) 

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการน าเสนอสินค้า จะท าให้ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงถูกถ่ายโอนไปยัง

ตราสินค้านั้น ๆ จนเกิดปฏิกิริยาตอบกลับในรูปแบบของความรู้สึกดี จนส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในทางบวก 

(Positive stimulus) โดยการกระท าเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นตราสินค้าใหม่ท่ีต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ 

และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อสินค้า หรือตราสินค้าท่ีต้องการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ภายในใจของผู้บริโภค  

ดังนั้น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov ได้ถูกน ามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างกฎของ

การสร้างเงื่อนไขท่ีดี ต้องใช้ส่ิงเร้าท่ีส่ิงมีชีวิตตอบสนองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ใด ๆ หรือส่ิงเร้าท่ีไม่

ต้องวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus) จะส่งผลให้มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องสร้างสถานการณ์ก็จะสามารถเข้าใจได้ในทันที หรืออาจกล่าวได้อย่างง่าย ๆ ว่า การเรียนรู้
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นั้น มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 2 ส่ิงท่ีมีลักษณะเดียวกัน คือ 1. เป็นส่ิงเร้าท่ีวางเงื่อนไข 2. เป็นส่ิงเร้าท่ีไม่ได้วาง

เงื่อนไข และไม่ว่าจะตัดส่ิงเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งออก ผลของการตอบสนองก็ยังเป็นเช่นเดิม เนื่องจากมีการเรียนรู้จน

สามารถเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าท่ีวางเงื่อนไขกับส่ิงเร้าท่ีไม่วางเงื่อนไขได้นั่นเอง  

 ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการเรียนรู้ หมายถึง “การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม ท่ีเป็นการเปล่ียนโดยถาวรอัน

สืบเนื่องมาจากผลของการได้เคยทดลองกระท า และการมีประสบการณ์” (Bernard M. Bass & James A. 

Vaughan, 1996, อ้างถึงในปริญ ลักษิตานันท์, 2554) 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาประเภทเนื้อหาและ

รูปแบบการน าเสนอ โดยเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการตลาดบน  Facebook Instagram Twitter                     

ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จ านวนโพสต์รวมกัน

ท้ังส้ิน 380 โพสต์ แบ่งเป็นการโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Facebook ท้ังหมด 160 โพสต์ โพสต์เนื้อหาการตลาด

บน Instagram ท้ังหมด 7 โพสต์ และโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Twitter ท้ังหมด 213 โพสต์  

สรุปผลการวิจัย 

 การส ารวจประเภทการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola 

 ภาพรวมช่องทางการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola มีจ านวนโพสต์รวมกันท้ังส้ิน 

380 โพสต์ แบ่งช่องทางการส่ือสารการตลาดเป็นแบรนด์ CP จ านวน 149 โพสต์ และ แบรนด์ Est cola จ านวน 

231 โพสต์ พบว่า เนื้อหาท่ีโพสต์กว่าร้อยละ 56.10 เป็นการโพสต์จากช่องทางการส่ือสารการตลาดบน Twiter 

โดยมีการโพสต์ประเภทการให้ข้อมูลท่ัวไปอยู่ท่ี 213 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 56.10 การน าเสนอข้อมูลโดยการโพ

สต์รูปแบบการน าเสนอแบบภาพ (Picture) อยู่ท่ี 247 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 65.00 การโพสต์เนื้อหาต่อวันคือวัน

พฤหัสบดีมีการโพสต์เนื้อหาอยู่ท่ี 82 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 21.60 กว่าร้อยละ 33.30 เป็นการโพสต์เนื้อหาช่วงเวลา 

10.01 – 21.00 น. มีการโพสต์จ านวนท้ังส้ิน 71 โพสต์ การโพสต์เนื้อหาคือวันท่ี 13 มีการโพสต์เนื้อหาอยู่ท่ี 27 

โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 7.10 และการโพสต์เนื้อหาต่อเดือนคือเดือนเมษายนอยู่ท่ี 68 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.90 
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ทางด้านช่องทางการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola นั้น แบรนด์CP มีจ านวน

การโพสต์เนื้อหาผ่าน Twitter จ านวน 99 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาผ่าน Facebook 

จ านวน 43 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 28.90 และน้อยท่ีสุดเป็น Instagram จ านวน 7 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.70 

ทางด้าน แบรนด์ Est cola นั้นมีจ านวนการโพสต์เนื้อหาผ่าน Facebook จ านวน 117 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 

50.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาผ่าน Twitter จ านวน 114 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 49.40 เมื่อพิจารณาท้ังสองแบ

รนด์แล้วนั้น พบว่า มีการเน้นช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีเหมือนกันท้ังสองแบรนด์ 

 

 

ทางด้านข้อมูลประเภทเนื้อหาของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola นั้น แบรนด์ CP CP มีการโพสต์

เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ข้อมูลท่ัวไป จ านวน 80 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 53.70 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหา
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ประเภทการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 54 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 36.20 และโพสต์เนื้อหาประเภท

การให้ข้อมูลด้านสถานท่ี จ านวน 3 โพสต์ น้อยท่ีสุดเป็นประเภทการให้ข้อมูลด้านราคา จ านวน 2 โพสต์ คิดเป็น

ร้อยละ 1.30 ทางด้าน แบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ข้อมูลท่ัวไป จ านวน 133 

โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาประเภทการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 94 

โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 40.70 น้อยท่ีสุดเป็นประเภทการ ให้ข้อมูลด้านราคา และประเภทการให้ข้อมูลด้านสถานท่ี 

จ านวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 เมื่อพิจารณาท้ังสองแบรนด์แล้วนั้น พบว่า มีการให้ข้อมูลประเภทส่งเสริม

การตลาดท้ังคู่ 

ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาบนช่องทางการส่ือสารการตลาดนั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์รูป

แบบการน าเสนอแบบ ภาพ (Picture) เป็นอันดับหนึ่งจ านวน 92 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพ

สต์รูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ (Text) จ านวน 27 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 18.10 และน้อยท่ีสุดเป็นการ

น าเสนอแบบการฝากลิงค์จ านวน 7 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.70 ทางด้าน แบรนด์ Eat Cola มีการโพสต์รูปแบบ

การน าเสนอแบบ ภาพ (Picture) เป็นอันดับหนึ่งจ านวน 155 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพสต์รูป

แบบการน าเสนอแบบคลิปวีดีโอ จ านวน 44 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และน้อยท่ีสุดเป็นการน าเสนอแบบการ

ฝากลิงค์จ านวน 10 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.30 จากผลการน าเสนอของท้ังสองแบรนด์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าท้ังสอง

แบรนด์มีการเน้นการน้เสนอในรูปแบบการน าเสนอด้วยภาพ (Picture) 

ช่วงวันท่ีมีการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP จะมีการโพสต์สูงสุดอยู่ท่ีวันพฤหัสบดี และ วันศกร์ จ านวน 34 

โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 22.80 รองลงมาคือ วันอังคาร จ านวน 27 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 18.10 และน้อยท่ีสุดเป็นวัน

อาทิตย์ จ านวน 8 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 5.40 ทางด้านแบรนด์ Est cola นั้นมีการโพสต์สูงสุดอยู่ท่ีวันพฤหัสบดี 

จ านวน 48 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 20.80 รองลงมาคือ วันจันทร์ จ านวน 44 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และน้อย

ท่ีสุดเป็นวันอาทิตย์ จ านวน 19 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 8.20 จากข้อมูลท้ังสองแบรนด์นั้นจะเห็นได้ว่ามีการโพสต์

สูงสุดอยู่ท่ีวันพฤหัสบดีเหมือนกันท้ังสองแบรนด์ 

เวลาในการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์เนื้อหาสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 18.01-21.00 จ านวน 39 

โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 9.01-12.00 จ านวน 17 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.20 และน้อย

ท่ีสุดเป็นช่วงเวลา 6.01-9.00 และ เวลา 03.01-06.00 จ านวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทางด้านแบรนด์ Est 

cola มีการโพสต์เนื้อหาสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 9.01-12.00 จ านวน 35 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ 

ช่วงเวลา 18.01-21.00 จ านวน 32 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 28.10 และน้อยท่ีสุดเป็นช่วงเวลา 6.01-9.00 เวลา 

00.01-03.00 และเวลา 03.01-06.00 จ านวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ทางด้านวันท่ีท่ีมีการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์สูงสุดเป็นวันท่ี 13 จ านวน 19 โพสต์ คิดเป็น

ร้อยละ 12.80 รองลงมาคือ วันท่ี 22 จ านวน 10 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 6.70 และน้อยท่ีสุดเป็นวันท่ี 8 จ านวน 0 

โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทางด้าน แบรนด์ Est cola มีการโพสต์สูงสุดเป็นวันท่ี 29 จ านวน 19 โพสต์ คิดเป็น

ร้อยละ 8.20 รองลงมาคือ วันท่ี 23 จ านวน 17 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 7.40 และน้อยท่ีสุดเป็นวันท่ี 3 วันท่ี 6 วันท่ี 

7 และ วันท่ี 12 จ านวน 2 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.90 

เดือนท่ีมีการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์สูงสุดต่อเดือนเป็นเดือนมิถุนายน จ านวน 49 โพสต์ 

คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม จ านวน 40 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 26.80 และน้อยท่ีสุดเป็น

เดือนมกราคม จ านวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทางด้าน แบรนด์ Est cola มีการโพสต์สูงสุดต่อเดือนเป็น

เดือนเมษายน จ านวน 55 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 23.80 รองลงมาคือ เดือนมกราคม จ านวน 52 โพสต์ คิดเป็นร้อย

ละ 22.50 และน้อยท่ีสุดเป็นเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม จ านวน 0 โพสต์ คิด

เป็นร้อยละ 0.00 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 การศึกษาช่องทางการส่ือสารการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์เป็นผู้น าเสนอสินค้า  

พบว่า ด้านช่องทางการส่ือสารการตลาดบน Twitter และช่องทางการส่ือสารการตลาดบน Facebook มี

จ านวนโพสต์ท่ีใกล้เคียงกัน การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นนี้ ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้บริโภคมีการเปิดรับการส่ือสารทางการตลาด

บนส่ือออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin & Block (1983, อ้างถึงในปัณฑิตา โรจนกนันท์, 

2559) กล่าวว่า การท าการตลาดในรูปแบบการส่ือสารท่ีครบวงจรสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ต่อตรา

สินค้า (Brand Awareness) โดยหวังกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค (Attitude) เพื่อหวังให้

เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า (Buying) เป็นล าดับต่อไป อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ท่ี

กล่าวว่า การสร้างพื้นท่ีให้เกิดการรับรู้ภายในใจของผู้บริโภค โดยการใช้การโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นส่ิงเร้า 

อาทิ โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ โฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ โฆษณาทางส่ือนอกบ้าน โฆษณาทางส่ืออินเตอร์เน็ต เพราะยิ่ง

ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้มากเท่าไหร่ แนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้ายี่ห้อนั้นยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น การ

ท่ีผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นเริ่มหันมาใช้ส่ือบนช่องทาง Twitter เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าเหตุผล

หลัก ๆ มาจากมีความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงผู้ปกครองท่ีอยู่บนอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง (Thumbsup, 2018) ท้ังนี้ 

เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่น แบรนด์จึงมุ่งเน้นการส่ือสารการตลาดบนส่ือช่องทาง Twitter เพิ่มมากขึ้น  

 ตอนท่ี 2 ด้านประเภทเนื้อหาการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์ในการน าเสนอสินค้า  
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 พบว่า ด้านประเภทการให้ข้อมูลท่ัวไปมีจ านวนโพสต์มากท่ีสุดกว่าประเภทอื่น ๆ รองลงมาคือประเภทการ

ให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งท้ังสองแบรนด์นั้นมีการเน้นไปท่ีการให้ข้อมูลประเภทข้อมูลท่ัวไป และ

ประเภทข้อมูลการส่งเสริมการตลาดท้ังคู่  ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ เกศริน รัตนพรรณทอง (2555) ท่ีศึกษาเรื่อง 

การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ บงกช 

ขุนวิทยา (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า รูปแบบของเนื้อหาท่ีใช้ท าการส่ือสารบน Facebook Fan Pang ท่ีปรากฏมากท่ีสุดเป็น

ประเภทเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับรายการการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากว่าท้ัง 2 แบ

รนด์นั้นมีความแข็งแกร่งในตราสินค้าอยู่แล้ว อีกท้ังยังเป็นสินค้าท่ีมีความเกี่ยวพันธ์ต่ า จึงมุ่งเน้นการโพสต์เนื้อหาท่ี

เกี่ยวกับประเภทการให้ข้อมูลท่ัวไปมากกว่าประเภทเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับรายการการส่งเสริมการขาย ท้ังนี้เพื่อสร้าง

การรับรู้ในความทรงจ าของผู้บริโภคให้ตระหนักถึงแบรนด์อยู่เสมอ ทางด้านการใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหา พบว่า มี

การน าเสนอในรูปแบบของภาพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการน าเสนอในรูปแบบวีดีโอ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผลิตภัณฑ์

ของแบรนด์นั้นเป็นสินค้าท่ีสามารถทดแทนกันได้ แบรนด์จึงต้องการท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

โดยการใช้พรีเซนเตอร์ในการน าเสนอเนื้อหาการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึง ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณประโยชน์ สถานท่ีจัดจ าหน่าย วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า โดยการโพสต์รูปแบบเนื้อหานั้นแบรนด์อาจอ้างอิงจากผลการ

ส ารวจท่ีกล่าวว่า การน าเสนอรูปแบบเนื้อหาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ 1. การน าเสนอในรูปแบบวีดีโอ  

2. การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาพ 3. การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบลิงค์ (Rainmaker, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลวิจัยข้างต้นทางด้านรูปแบบของเนื้อหาท่ีใช้ท าการส่ือสารบน Facebook จะใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเป็นรูปภาพ 

ท้ังนี้ การท่ีแบรนด์มุ่งเน้นการน าเสนอในรูปแบบของภาพเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น 

ตอนท่ี 3 ด้านช่วงวันท่ีมีการโพสต์เนื้อหาของท้ังสองแบรนด์ 

พบว่า ด้านช่วงวันท่ีมีการโพสต์เนื้อหาของท้ังสองแบรนด์นั้น มีช่วงวันท่ีโพสต์อันดับสูงสุดเป็นวัน 

พฤหัสบดี และวันศุกร์เหมือนกัน การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องด้วยว่าการโพสต์เนื้อหาในช่วงวันดังกล่าว 

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าวันอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจของ  Thailand Zocial Awrds 2018  

(Thumbsup, 2018) ท่ีพบว่า วันท่ีเหมาะสมในการโพสต์เนื้อหาท่ีได้รับ Engagement มากท่ีสุด คือ วันพฤหัสบดี 

และวันศุกร์ อาจเนื่องมาจากว่าเป็นวันท่ีคนส่วนใหญ่สะสางงานในช่วงต้นสัปดาห์เสร็จส้ิน ทางด้านช่วงเวลาในการ

โพสต์สูงสุดอยู่ท่ีช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. โดยวันท่ีท่ีมีการโพสต์เนื้อหาต่อเดือนสูงสุดเป็นวันท่ี 13 และวันท่ี 29 

ทางด้านเดือนท่ีมีการโพสต์เนื้อหามากท่ีสุดเป็นเดือน เมษายน และกรกฎาคม การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่อง
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ด้วยว่าการโพสต์เนื้อหาในช่วงดังกล่าว สอดคล้องกับผลการส ารวจของ Thailand Zocial Awrds 2018  

(Thumbsup, 2018) ท่ีกล่าวว่าช่วงเวลาท่ีมีการเข้าใช้งาน Facebook มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. 

และ ช่วงเวลาท่ีมีการเข้าใช้งาน Twitter มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. สืบเนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นยุค

ใหม่มีพฤติกรรมการนอนดึกเพิ่มมากขึ้น (Rainmaker, 2018) ท้ังนี้ แบรนด์จึงเลือกช่วงเวลาในการโพสต์เนื้อหาให้

ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. ผู้ประกอบการทางธุรกิจระดับต้นท่ีมีความต้องการให้แบรนด์ หรือสินค้าของตนนั้นเป็นท่ีรู้จักของ

ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยการท าการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ควรให้ความส าคัญแก่ช่วงเวลาในการโพสต์ 

วันท่ีท าการโพสต์ และประเภทเนื้อหาในการโพสต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจ หรือ

สร้างการรับรู้ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในอนาคต 

 2. กระบวนการส่ือสารการน าเสนอทางด้านเนื้อหา ควรให้ความส าคัญแก่การน าเสนอเนื้อหา อาทิ 

ประเภทการให้ข้อมูลท่ัวไป ประเภทการให้ข้อมูลด้านราคา ประเภทการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประเภทการให้ข้อมูลด้านสินค้า ประเภทการให้ข้อมูลด้านสถานท่ี ท้ังนี้ เนื้อหาเหล่านี้อาจช่วยกระตุ้นให้เกิด

แรงจูงใจ หรือสร้างการรับรู้ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ท้ังในแง่ของการตัดสินใจด้วยหลักเหตุผล (Cognitive) หรือ

การตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ (Emotional) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาบนออนไลน์ ด้วยการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ช่องทางการส่ือสาร

การตลาด ประเภทเนื้อหาของการตลาด เพียงเท่านั้น หากในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรจะขยาย

ขอบเขตเนื้อหาไปยังช่องทาง Offline หรือส่ือประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น 

บรรณานุกรม 

เกศริน รัตนพรรณทอง. (2555). การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภค 

  บริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ตลาดสาหร่าย พลังK-POP Presenter แรงดีไม่มีตกจริงๆหรือ?. (2017). วันท่ีเข้าถึงข้อมูล 11 กันยายน 2561,  

  แหล่งท่ีมา https://marketeeronline.co/archives/20937 

https://marketeeronline.co/archives/20937


499 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ชญานี พานทองกชกร. (2559). การส่ือสารการตลาดบนช่องทางส่ือออนไลน์ของธุรกิจให้บริการสมาชิก 

  ฟิตเนสออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิก: กรณีศึกษา Guavapass Thailand. สาขาวิชา 

  การส่ือสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ธงชัย สันติวงษ์. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด. 

บงกช ขุนวิทยา. (2556). ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊ก 

  แฟนเพจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปริญ ลักษิตานนท์. (2554) . Psycology & consumer behavior จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพ- 

  มหานคร: Tipping point press. 

วัลภา สบายยิ่ง. (2559). จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต. วันท่ีเข้าถึงข้อมูล 28 พฤศจิกายน 2561. แหล่งท่ีมา  

  http://humaneco.stou.ac.th/UploadedFile/72101-8.pdf 

วิทยา จารุพงศ์โสภณ. (2556). Strategic brand management กลยุทธ์การบริหารแบรนด์. กรุงเทพมหานคร:  

  แปลน สารา. 

สิริลดา นาดี. (2559). การศึกษารูปแบบเนื้อหาการส่ือสาร และการตอบสนองบนเฟซบุ๊กแฟนเพจผลิตภัณฑ์ความ 

  งาม กรณีศึกษา เพซบุ๊กแฟนเพจ: Oriental Princess Society, Merrezca และ BSC Cosmetologt.  

  สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2016). การตลาดผ่าน Brand Ambassador. วันท่ีเข้าถึงข้อมูล 11 กันยายน 2561,  

  แหล่งท่ีมา http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/113/ContentFile2221.pdf 

สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2016). Celebrity Marketing. วันท่ีเข้าถึงข้อมูล 22 สิงหาคม 2561, แหล่งท่ีมา 

  https://www.gotoknow.org/posts/617242 

หทัยรัตน์ จวัสวสันต์. (2559). ลักษณะของศิลปินชาย ผู้น าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีท่ีส่งผล 

  ต่อความต้ังใจซื้อของผู้หญิง. สาขาวิชาการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อรรถชัย วรจรัสรังสี. (2556). ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าและความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค.  

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/113/ContentFile2221.pdf
https://www.gotoknow.org/posts/617242


500 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการต้ังใจซ้ือของผู้บริโภค Generation Y 

Perception of Brand Volvo and Purchase Intention of the consumers Generation Y 

จิรฐา ธนกรวรัตถ์1 และ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2 

1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่

ของผู้บริโภค Generation Y เพื่อศึกษาการต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y ข้อมูลท่ีใช้

ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามของผู้บริโภคท่ีใช้และไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท้ังเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 

20-39 ปี จ านวน 200 ชุดและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 35 - 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 

สถานภาพโสด อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน 18 ,001 - 50,000 บาท จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3 - 4 คน ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ท่ีส่วนใหญ่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ประเภท 

SEDAN รุ่น S60 2) การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท้ัง 4 ด้าน โดยมีการรับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attributes) พบว่า 

แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe และสามารถใช้งานได้จริงมากท่ีสุด  ด้านคุณประโยชน์ 

(Benefits) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีความทนทาน อายุการใช้งานท่ียาวนานมากท่ีสุด ด้านคุณค่า (Values) 

พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่มากท่ีสุด ด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า ผู้ใช้แบ

รนด์รถยนต์วอลโว่เป็นคนท่ีใส่ใจคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด 3) การต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ พบว่า ระบบความ

ปลอดภัยท่ีครบครันของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้ต้ังใจซื้อมากท่ีสุด รองลงมาคือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของแบรนด์

รถยนต์วอลโว่ท าให้ต้ังใจซื้อ และหากถ้าให้ต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระดับการต้ังใจซื้ออยู่ในระดับท่ี น่าจะซื้อ    

ค าส าคัญ : 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 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นยานพาหนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท่ีช่วยให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยังถือเป็นปัจจัยท่ีใช้บ่งบอกสถานภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนใน

ปัจจุบันอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจท่ีธุรกิจยานยนตร์จะมีอัตราการเจริญเติบโตและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ท้ังนี้ในการ
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ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้น ส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ นักการตลาดขององค์กรจะต้อง

ท าความเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภค (Customer Insight) ว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการแบบใด และ

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ีเกิดขึ้นในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายควรเป็นอย่างไร จึงจะช่วยท าให้นักการตลาดนั้น

สามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นและยังน าไปสู่การ

สร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีของแบรนด์อีกด้วย  

 วอลโว่ (Volvo) เป็นค่ายรถยนต์สัญชาติสวีเดน ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานกว่า 90 ปี  โดยการสร้างจุดยืนของ

แบรนด์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาต้ังแต่ยุคแรกเริ่ม จนถูกขนานนามว่า “ปลอดภัยท่ีสุดใน

โลก” หรือสโลแกนท่ีว่า “Volvo for life” แบรนด์วอลโว่ค่อยๆเติบโตมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความ

ปลอดภัยมานับไม่ถ้วนเป็นส่ิงท่ีน่าสังเกตว่าด้วยระยะเวลาท่ีแบรนด์วอลโว่ท าการตลาดในประเทศไทยมานานกว่า 

40 ปี แต่ภาพในใจผู้บริโภคหรือผู้บริโภคเองยังคงมองรถยนต์แบรนด์วอลโว่ต้องเป็นรถรูปลักษณ์ส่ีเหล่ียม เหมาะ

ส าหรับผู้มีอายุ รวมถึงยอดขายท่ีผ่านมาก็ยังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก  

 อย่างไรก็ตามรถยนต์แบรนด์วอลโว่จัดเป็นรถยนต์ประเภทหรูหราซึ่งประเภทหรูหรา (Luxury car) ท่ีเข้า

มามีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย แบรนด์รถยนต์ประเภทหรูหราท่ีมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

ประเทศไทย นั่นก็คือ เมอร์ซิเดส-เบนซ์ ,บีเอ็มดับเบิลยู และวอลโว่ เนื่องจากท้ัง 3 แบรนด์ มีการวางต าแหน่งของ

แบรนด์ในประเทศไทย ท่ีระดับเดียวกันมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและส่ือสารการตลาดไปยังผู้บริโภคได้

รับรู้ มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีท่ีท าให้ผู้บริโภคได้จดจ าถึงแบรนด์รถยนต์ท้ัง 3 แบรนด์ว่าเป็นรถยนต์ประเภท

หรูหราเช่นเดียวกัน  

 หากจะกล่าวถึงแบรนด์ท้ัง 3 แบรนด์ แบรนด์เมอร์ซิเดส-เบนซ์ เป็นแบรนด์ท่ีมีภาพลักษณ์ หรูหรา สง่างาม 

มีระดับ เป็นผู้น า หนักแน่น มั่นคง ภูมิฐาน สุขุม อนุรักษ์นิยม สะท้อนถึงความมั่นใจ ความเข้มแข็ง ส าหรับแบรนด์

บีเอ็มดับเบิลยู เป็นแบรนด์ท่ีมีภาพลักษณ์ ดูสปอร์ต เหมาะกับวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ทันสมัย ทันเทคโนโลยี มีดีไซน์โฉบ

เฉี่ยว ดูเท่ สนุกร่าเริง ต่ืนเต้นมั่นใจ มีพลัง มีเสน่ห์ และแบรนด์วอลโว่ ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีมีภาพลักษณ์ เป็นรถยนต์

เก่าแก่ มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ด้วยความท่ีรถยนต์ของวอลโว่ (Volvo) ในแต่ละรุ่นในอดีต 

รูปทรงมันดูแข็งแรง แต่มันก็เป็นทรงเหล่ียมๆ ดู บึกบึน แข็งแรง จึงถูกมองว่าแบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นรถยนต์

ส าหรับคนแก่มาเสมอมา  

 เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลกลุ่มผู้บริโภคก็ได้เปล่ียนแปลงไป ได้มีกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

เป็นกลุ่มคนชนช้ันกลางหรือวัยท างาน ซึ่งเป็นคนในยุค Generation Y หรือยุคมิลเลนเนียล โดยลักษณะพฤติกรรม
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ของ Generation Y นี้ คือ จะไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดๆ ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ เลือกแบรนด์หรือรุ่นรถยนต์ท่ี

สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติต่อรถยนต์มีการเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน กลุ่ม 

Generation Y นี้จะมองรถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะเท่านั้น แต่มีในเรื่องของดีไซน์ สมรรถนะ และไลฟ์

สไตล์เข้าไปผสมผสาน ซึ่งทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่เองกลุ่มผู้บริโภคก็จะติดภาพลักษณ์เดิมของแบรนด์ท่ีเป็น

รถยนต์เก่าแก่ และมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก จึงท าให้แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีการปรับตัวให้

สอดคล้องกับความชอบและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้  

 

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

 ดังนั้นผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ในกลุ่มรถยนต์ประเภทหรูหรา (Luxury car) 

ท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปในลักษณะท่ีต้องควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ท้ังองค์กรและสินค้า 

บริการ มีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงวิธีการส่ือสารทางการตลาดไปยั งผู้บริโภคให้ได้รับรู้ จึงท าให้ผู้

ศึกษาเกิดความสงสัยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมีการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นอย่างไร ยังจดจ าภาพลักษณ์เดิมๆ

ท่ีทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่ได้น าเสนอไว้หรือไม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ๆท่ีเรียกว่า Generation Y จะสามารถเข้ามาเป็น

ลูกค้าของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ได้หรือไม่ และเพราะสาเหตุใดแบรนด์รถยนต์วอลโว่ยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคท่ีชอบ

รถยนต์ประเภทหรูหราตลอดมา  

ปัญหาน าการศึกษา 

 1.การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y เป็นอย่างไร 

 2.การตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y เป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การศึกษา  

 1.เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y 

 2.เพื่อศึกษาการต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ท าให้ได้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Generation Y 

 2.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับแบรนด์รถยนต์วอลโว่ประเทศไทย น าผลการศึกษาไปใช้ได้ส าหรับการสร้างการ

รับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภคได้  

 3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีสนใจ สามารถน าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง และ

พัฒนาเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Generation Y ได้  

 4.ผลของงานวิจัยสามารถน าไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ หรือน าไปอ้างอิงและศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติม ส าหรับผู้ศึกษาท่ีสนใจในการศึกษาค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการต้ังใจซื้อ

ของผู้บริโภค Generation Y ได้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ 

 สุรีย์ เนียมสกุล (2556) กล่าวว่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งเลือกจัดการข้อมูล และ

ตีความหมายของส่ิงเร้าเหล่านั้น ซึ่งแม้ว่าบุคคลจะได้รับส่ิงเร้าเดียวกัน ในสถานการณ์เดียวกัน แต่บุคคลสองคนก็

อาจตีความหมายส่ิงเร้าเหล่านั้นได้แตกต่างกัน ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

 Aaker (1991, อ้างใน พิชัย นิรมานสกุล, 2550) กล่าวว่า การรับรู้แบรนด์ คือ กระบวนการรับรู้ของ

ผู้บริโภคท่ีเกิดจากการสัมผัสส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แล้วสรุปตีความออกมาจากการรับรู้ ได้แก่ ช่ือ ข้อความ สี สัญลักษณ์ 

รูปแบบ ท่ีบ่งบอกถึงแบรนด์หรือการบริการ รวมไปถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า และคุณค่าด้านความรู้สึก

ในจิตใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ ซึ่งการรู้จักแบรนด์ (Brand Awareness) หมายถึงการท่ีผู้บริโภคสามารถจดจ า

แบรนด์และระลึกได้เกี่ยวกับแบรนด์  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบรนด์ 
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 Philip Kotler (2003, อ้างใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2548) อธิบายความหมายของแบรนด์ว่า 

การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องส าคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ท่ีรู้จักแพร่หลาย ท าให้สามารถก าหนดราคาได้สูง 

ตราสินค้า หรือแบรนด์ (Brand) คือ ช่ือ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือส่ิงเหล่านี้รวมกันเพื่อระบุ

ว่าสินค้าหรือบริการเป็นของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายใด และแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถบ่งบอกตัว

ผู้ขาย ผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ขายได้รับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ตราสินค้าแต่เพียงผู้เดียวตราสินค้า

แตกต่างจากสินทรัพย์อื่น เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ท่ีมีก าหมดอายุแบรนด์สามารถส่ือความหมายได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านคุณสมบัติ (Attribute) ตราสินค้าท าให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  

  2. ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) ตราสินค้าต้องแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีและ

คุณประโยชน์ทางอารมณ์  

3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางอย่างเกี่ยวกับผู้ผลิต  

4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม  

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของสินค้า 

6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าช้ีให้เห็นประเภทของผู้บริโภคท่ีซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์  

 เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า ตราสินค้า คือ ส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดและ

เสริมคุณค่าให้กับสินค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภคให้มีต่อสินค้าอย่างยาวนานเนื่องจากว่าการท่ี

ผู้บริโภคได้พบเห็นตราสินค้านั้นตลอดเวลาท าให้เกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้าและเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็จะ

เกิดความชอบน าไปสู่ความไว้วางใจ ความไว้วางใจจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในท่ีสุด 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการต้ังใจซ้ือ  

 ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (2542: 9, อ้างถึงใน ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร, 2559) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อ หมายถึง 

ความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้าใดๆท่ีสามารถเข้าถึงความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคคาดหวังไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้

ประเมินแบรนด์นั้นแล้วซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมารวมถึงพฤติกรรมการกลับมาซื้อแบรนด์เพิ่มใน

อนาคต 

 ฮาวาร์ด (Haward 1994, อ้างถึงใน ทวีพร พนานิรามัย, 2557) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อเป็นกระบวนการท่ี

เกี่ยวข้องกับจิตใจท่ีบ่งบอกถึงแผนการของผู้บริโภคท่ีจะซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งท้ังนี้ความ

ต้ังใจซื้อเกิดขึ้นมาจากทัศนคติท่ีมีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคและความมั่นใจของผู้บริโภคในการประเมินแบรนด์ท่ีผ่าน

มา 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 

 Van Den Berge และ Behrer (2011, อ้างถึงใน ธนัชพร อัครวัชรเสถียร, 2561) ได้ให้ความหมายของ

เจนวาย (Gen Y) คือ ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980- 1996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2523-2539 ซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีมี

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง 

 Yarrow และ O’Donnell (2009) ได้กล่าวถึงลักษณะของเจนวาย (Gen Y) ไว้ว่า เจนวาย (Gen Y) เป็น

รุ่นลูกของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่าง

ก้าวกระโดด โดยเฉพาะท่ีระบบอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างสูง จนกล่าวได้ว่า คนเจนวาย (Gen Y) อาศัยในโลก

ของดิจิทัล ดังนั้น เจนวาย (Gen Y) จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีความมั่นใจในตนเองสูง มุ่งเน้นการสร้าง และ

รักษาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีการคัดสรร และประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ และมีความต้องการความ

รวดเร็วในการด าเนินชีวิต 

 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแบรนด์รถยนต์วอลโว่ (Volvo) 

 วอลโว่  (Volvo) ถือก าเนิดขึ้นท่ีประเทศสวีเดนในปี 1927 ภาพลักษณ์ช่ือเสียงของรถยนต์ค่ายวอลโว่ 

(Volvo) นั้นมีความเกี่ยวพันกับนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาต้ังแต่ยุคแรกเริ่ม กว่าจะมาเป็นหนึ่งในรถยนต์ท่ีถูก

ขนานนามว่า “ปลอดภัยท่ีสุดในโลก” วอลโว่ (Volvo)ค่อยๆเติบโตผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

มานับไม่ถ้วน ผู้คนหลายล้านคนท่ัวโลกให้ความไว้วางใจในรถโดยสารของวอลโว่ (Volvo) และหน้าท่ีส าคัญของ 

วอลโว่ (Volvo) คือส่งทุกคนให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ดังนั้น วิสัยทัศน์ของจึงชัดเจนคือ อุบัติเหตุเป็น

ศูนย์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ (Volvo) 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในลักษณะ

การเก็บข้อมูลแบบครั้งเดียวจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้และ

ไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท้ังเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 20-39 ปี จ านวน 200 คน ระยะเวลาในการด าเนินการ

ศึกษาวิจัย คือ มกราคม 2562 - เมษายน 2562 ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น

ผู้บริโภค Generation Y โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้และไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท้ังเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 

20-39 ปี จ านวน 200 ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการเลือกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1.การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผู้ศึกษาเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ท่ีมีอายุ 20-39 ปี 2.การสุ่มแบบ
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สะดวก (Accidental Sampling) ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้และไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่

ท้ังเพศชายและหญิง ทุกพื้นท่ีในประเทศไทยท่ีกลุ่มตัวอย่างสะดวกตอบแบบสอบถาม โดยตอบแบบสอบถามผ่าน

ช่องทางออนไลน์ (Online) 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่

ของผู้บริโภค Generation Y โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยมีการรับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้านคุณประโยชน์ 

(Benefits) ด้านคุณค่า (Values) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ส่วนท่ี 3 การต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของ

ผู้บริโภค Generation Y ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้บริโภค  Generation Y ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 

35-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า สถานภาพโสด อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน

18,001-50,000บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว3-4คน ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่

ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ประเภท SEDAN รุ่นS60  

 การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค  Generation Y ผลการศึกษา การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอล
โว่ท้ัง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ด้านคุณค่า (Values) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
ด้านคุณสมบัติ (Attributes) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านบุคลิกภาพ (Personality) อยู่ในระดับมาก และอันดับ
สุดท้ายด้านคุณประโยชน์ (Benefits) อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ ด้านคุณค่า (Values) 
พบว่า “แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่” ด้านคุณสมบติั (Attributes) พบว่า “แบรนด์รถยนต์
วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe และสามารถใช้งานได้จริง” ด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า “ผู้ใช้
แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นคนท่ีใส่ใจคุณภาพชีวิต” และด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า “แบรนด์รถยนต์วอล
โว่มีความทนทาน อายุการใช้งานท่ียาวนาน” 

 การต้ังใจซ้ือแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค  Generation Y ผลการศึกษา การต้ังใจซื้อแบรนด์

รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y  พบว่า “ระบบความปลอดภัยท่ีครบครันของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ท า

ให้ต้ังใจซื้อ” มากท่ีสุด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้ต้ังใจซื้อ” และถ้าให้ต้ังใจ

ซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระดับการต้ังใจซื้ออยู่ในระดับท่ี “น่าจะซื้อ”   
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการต้ังใจซ้ือของผู้บริโภค Generation Y จาก

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีน่าสนใจ ท่ีมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน 

สามารถแยกได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์บริการ ไม่เพียงพอท่ีจะสามารถรองรับการบริการต่างๆได้ และใน

ส่วนของการบริการภายในศูนย์บริการ ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น 2.อะไหล่ เนื่องจากอะไหล่บางตัวมี

ความทนทานต่อการใช้งานไม่มากนัก ควรมีการปรับเปล่ียนหรือจัดการกับอะไหล่บางตัวให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 3.ช่าง เนื่องจากแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีการพัฒนาระบบต่างๆ มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ช่างท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

อาจจะยังไม่เก่งพอและไม่มีประสบการณ์มากนักท่ีจะสามารถซ่อมแซมได้ดีและมีมาตรฐาน 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1.) ข้อมูลและการรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่โดยทั่วไป  

 จากผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้บริโภค Generation Y พบว่า ผู้บริโภค อยู่ในช่วงอายุ 35 - 39 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน 18,001 - 50,000 บาท มี

สถานภาพโสด จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พักอาศัยกับครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคท่ีมี

ความสนใจและมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นลูกค้าของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นวัยเริ่มต้นท างาน 

มีฐานะ และหน้าท่ีการงานมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วและมีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัส รุ่งเรืองผล 

(2558) กล่าวว่า กลุ่มชนช้ันกลางหรือระดับ C หรือ Class C มีรายได้ 18,001-50,000 บาท มีจ านวนคนประมาณ 

64% ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทยเป็นชนช้ันกลางท่ีมีขนาดของกลุ่มใหญ่มากในสังคมมีระดับรายได้ปาน

กลาง ได้แก่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ประกอบการในกิจการขนาด

เล็กและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ัวๆไป 

 นอกจากนี้ในเรื่องของการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y พบว่า มีการรับรู้ด้าน

คุณค่า (Values) มากท่ีสุด แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับข่ี ตามมาด้วยการรับรู้ด้านคุณสมบัติ 

(Attributes)  แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe สามารถตีความได้ว่า  ในการเลือกใช้เลือก

ซื้อรถยนต์ ผู้บริโภคมักจะค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะว่ารถยนต์เป็นสินค้าท่ีมีราคาสูงและใช้งาน

ระยะยาว ซึ่งความปลอดภัยนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ จึงท าให้แบรนด์รถยนต์วอลโว่

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ท่ีเป็นตัวเลือกในใจผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker (1991, อ้างถึงใน พิชัย นิรมานสกุล, 

2550) กล่าวว่า การรับรู้แบรนด์ คือ กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีเกิดจากการสัมผัสส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แล้วสรุป
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ตีความออกมาจากการรับรู้ ได้แก่ ช่ือ ข้อความ สี สัญลักษณ์ รูปแบบ ท่ีบ่งบอกถึงตราสินค้าหรือการบริการรวมไป

ถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า และคุณค่าด้านความรู้สึกในจิตใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ 

 2.) การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y 

 เมื่อผู้ศึกษาวิเคราะห์การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y ในด้านคุณสมบัติ 

(Attributes) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe และมีคุณสมบัติท่ีสามารถใช้งานได้

จริงมากท่ีสุด สามารถตีความได้ว่า ผู้บริโภค Generation Y ได้มีการรับรู้ถึงระบบความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัย

เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker (1996) ท่ีได้กล่าวว่า เอกลักษณ์แบรนด์

จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ียอมรับแก่ผู้บริโภคด้วยกลุ่มของความเกี่ยวโยง แบรนด์ (Brand 

Associations) ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร แสดงให้เห็นว่าแบรนด์นั้นหมายถึงอะไร มีจุดยืนเพื่ออะไร 

และเป็นการให้ค าสัญญากับผู้บริโภค  

 ทางด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีความทนทาน อายุการใช้งานท่ียาวนาน 

ซึ่งสามารถตีความได้ว่า แบรนด์วอลโว่ได้มีการแสดงถึงการพัฒนา ปรับปรุงของแบรนด์ผ่านตัวผลิตภัณฑ์ โดยการ

คัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ท้ังภายนอก ภายในตัวรถมาเป็นอย่างดีท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความทนทานต่อการใช้งานท้ัง

ระยะส้ันหรือระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ Randall (2000, อ้างถึงใน สุลักษณา แก้วมาลา, 2557) ได้กล่าวไว้ว่า 

ผลิตภัณฑ์ คือส่ิงท่ีถูกผลิตมาจากโรงงานแต่แบรนด์ต่างหากคือส่ิงท่ีถูกซื้อโดยผู้บริโภค ท้ังนี้เนื่องจากแบรนด์ คือ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ทางด้านหน้าท่ีการใช้สอย (Function Benefit) ท่ีได้รับการผนวกเข้ากับคุณค่าเพิ่ม (Value 

Added) ซึ่งผู้บริโภคเห็นว่ามีความคุ้มค่าในการซื้อ โดยคุณค่าเพิ่มนี้อาจจะอยู่ในเชิงเหตุผล (Rational) และจับต้อง

ได้ (Tangible) ไปจนถึงคุณค่าเพิ่มทางด้านสัญลักษณ์ (Symbolic) ในลักษณะเชิงอารมณ์ (Emotional) และไม่

สามารถจับต้องได้ (Intangible) ซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติของแต่ละแบรนด์โดยส่ิงต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

 นอกจากนี้ ทางด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์

ปรับเปล่ียนได้ง่าย และแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี อยู่ในระดับปานกลาง

เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในด้านคุณประโยชน์ และ

บุคลิกภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
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 ทางด้านคุณค่า (Values) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่ มากท่ีสุด สามารถ

ตีความได้ว่า หากผู้บริโภคได้มีการขับขี่แบรนด์รถยนต์วอลโว่แล้วผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงความปลอดภัย 

เนื่องจากแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัยท่ีครบครัน ใช้งานง่าย และสามารถงานได้จริง ท าให้ผู้บริโภค

มีความมั่นใจเมื่อได้ขับขี่ ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัส ชัยปราณี (2549:28 , อ้างถึงใน ภัทรพิมพ์ สาลีธงชัย, 2555) 

อธิบายว่า แบรนด์ คือ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผลิตภัณฑ์ มีท้ังหมด คือ ส่วนท่ีจับต้องมองเห็นได้ (Tangible) มีรูปร่าง

หน้าตา ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในแง่ของประสิทธิภาพ (Performance) และ

ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น ความน่าเช่ือถือ(Trust / Reliability) ความมั่นใจ(Confidence) 

ความคุ้นเคย(Familiarity) ประสบการณ์ท่ีสะสมมา(Shared Experience) ความสัมพันธ์และความผูกพัน

(Relationship) สถานภาพ(Status) บุคลิกภาพ(Personality)  

 นอกจากนี้ทางด้านคุณค่า (Values) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้รู้สึกมีความภูมิฐานเมื่อได้ขับขี่ อยู่

ในระดับมากเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติและ

คุณค่า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่น 

 ทางด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า ผู้ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นคนท่ีใส่ใจคุณภาพชีวิต สามารถ

ตีความได้ว่า ผู้บริโภคได้มีการรับรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้บริโภคมองแบรนด์รถยนต์ไม่ได้เป็นแบรนด์ท่ีมีดูเป็นคนแก่

หรือสูงวัยแต่เป็นแบรนด์ท่ีสะท้อนถึงความปลอดภัยท่ีชัดเจนเป็นคนท่ีใส่ใจในคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ จิรชยุตม์ เสริมธนะพัฒกุล (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าประเภทรถยนต์ 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นซี-คลาส และบีเอ็มดับบลิว รุ่นซีรี่ย์3 พบว่า ผู้บริโภคให้

ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านคุณสมบัติและคุณค่าท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ ต้องสะท้อนให้เห็นถึง

บุคลิกภาพของผู้บริโภคท่ีชัดเจน อีกท้ังปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค หากมีสินค้าท่ีเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ มีการบอกต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงจากกลุ่มเพื่อน 

สังคม และครอบครัว สามารถเกิดแรงกระตุ้นต่อการซื้อสินค้า จัดได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ 

พร้อมกับสร้างความเช่ือมั่นต่อตราสินค้าได้ 

 อย่างไรก็ตาม พบว่า จากการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท้ัง 4 ด้าน ประเด็นท่ีมีการรับรู้น้อย คือ แบรนด์

รถยนต์วอลโว่สามารถขายต่อได้ราคาดี (ราคาไม่ตก) สามารถตีความได้ว่า ถ้าหากผู้บริโภคต้องมีการปรับเปล่ียน

รถยนต์หรือขายต่อ แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นแบรนด์รถยนต์ท่ีขายต่อแล้วราคาตกกว่าแบรนด์อื่นๆท่ีได้รับความ
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นิยมมากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฏฐ์ โตรุ่งเลิศ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดและการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ Toyota Camry 

Hybrid นั้นจะตัดสินซื้อรถยนต์ด้วยปัจจัย 1.ตราสินค้า 2.สมรรถนะและส่ิงอ านวยความสะดวก 3.ภาพลักษณ์ทาง

สังคมและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ Toyota Camry รุ่นปกตินั้นจะตัดสินใจซื้อจากปัจจัย 1.ตราสินค้า 2.ราคา

รถยนต์ท่ีคุ้มค่า 3.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 4.ราคาขายต่อท่ีดี 5.สมรรถนะและส่ิงอ านวยความสะดวก และ6.

ภาพลักษณ์ทางสังคม 

 การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y ท้ัง 4 ด้าน สรุปได้ว่า ถึงแม้วันเวลาจะ

เปล่ียนแปลงไป เปล่ียนผ่านยุคเจเนอเรชั่นต่างๆ ผู้บริโภคยุคใหม่หรือ กลุ่ม Generation Y ยังคงมีการรับรู้ แบรนด์

รถยนต์วอลโว่ในเรื่องของความปลอดภัย ดังสโลแกนท่ีว่า “Volvo for life” ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ (Volvo) ท่ี

มีช่ือเสียงมายาวนานกว่า 90 ปี ซึ่งเป็นจุดยืนท่ีชัดเจนของแบรนด์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยมา

ต้ังแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันมานับไม่ถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2540 , อ้างถึงใน สุลักษณา  

แก้วมาลา, 2557) กล่าวว่า แบรนด์ คือ ส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดและเสริมคุณค่าให้กับ

สินค้านั้นๆ รวมท้ังสร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภคให้มีต่อสินค้าอย่างยาวนานเนื่องจากว่าการท่ีผู้บริโภคได้พบ

เห็นแบรนด์นั้นตลอดเวลาท าให้เกิดความคุ้นเคยกับแบรนด์และเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็จะเกิดความชอบน าไปสู่

ความไว้วางใจ ความไว้วางใจจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในท่ีสุด 

 3.) การต้ังใจซ้ือแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y เมื่อผู้ศึกษาวิเคราะห์การต้ังใจซื้อ

แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y  พบว่า สาเหตุท่ีผู้บริโภคต้ังใจซื้อมาจาก ระบบความปลอดภัยท่ี

ครบครัน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย คุณภาพท่ีคุ้มค่า คุ้มราคาของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ ตีความหมายได้ว่า ผู้บริโภคมี

ความต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่หลังจากรับรู้ถึงคุณสมบัติของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ท่ีระบบความปลอดภัยท่ี

ครบครัน เทคโนโลยีท่ีมีมาให้มีความทันสมัย เพียบพร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งเมื่อพิจารณาหลายๆด้านแล้วมีความ

เหมาะสมกับราคาท่ีขาย จึงท าให้ผู้บริโภคได้มีความรู้สึกคุ้มค่า คุ้มราคากับส่ิงท่ีแบรนด์รถยนต์วอลโว่นั่นให้มาและ

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจึงท าให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อ เลือกใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่

เพิ่มมากขึ้นจนน าไปสู่การบอกต่อให้แนะน าผู้อื่นได้รับรู้ รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย 

(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 

คุณภาพคุ้มราคา,การท างานของเครื่องยนต์และอะไหล่หาง่ายราคาถูก ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จารุพันธ์ ยาชมพู (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500  
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ซีซี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคากับระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน

กระบวนการบริการ พนักงาน และโชว์รูมศูนย์บริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านราคา และ

ระยะเวลาในการรอรับบริการหลังการขาย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และการแต่งกายของพนักงาน 

 นอกจากนี้ในเรื่องของการต้ังใจซื้อ ถ้าให้ต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระดับการต้ังใจซื้ออยู่ในระดับท่ี 

น่าจะซื้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถตีความได้ว่า ซื้อหรือไม่ซื้อ หากพูดถึงในกรณีซื้อ ในการตั้งใจซื้อผู้บริโภคได้

พิจารณาแล้วว่า ส่ิงท่ีแบรนด์รถยนต์วอลโว่นั่นได้น าเสนอหรือส่ือออกมาให้เห็นว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นแบ

รนด์รถยนต์เพียงแบรนด์เดียวท่ีมีระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ หรือในทางตรงกันข้ามในกรณีไม่ซื้อ ผู้บริโภคอาจจะมีการรับรู้ในเรื่องของ การบริการก่อนและหลัง

การขาย โชว์รูมและศูนย์บริการท่ีไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงท าให้

ผู้บริโภคเกิดการคิดพิจารณา จึงท าให้เกิดความลังเลภายในใจของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐิกา ณวรรณโณ 

(2542: 9, อ้างถึงใน ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร, 2559) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อ หมายถึง ความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้าใดๆ

ท่ีสามารถเข้าถึงความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคคาดหวังไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินแบรนด์นั้นแล้วซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมารวมถึงพฤติกรรมการกลับมาซื้อแบรนด์เพิ่มในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 

 1.จากผลการศึกษาพบว่า ในการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y พบว่า มีการรับรู้

ด้านคุณค่า (Values) มากท่ีสุด แบรนด์รถยนต์วอลโว่ท าให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่ ตามมาด้วยการรับรู้ด้าน

คุณสมบัติ (Attributes)  แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe ผู้บริโภคยังคงมีการรับรู้ในเรื่อง

ของความปลอดภัยมากท่ีสุด ดังนั้นทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่ควรมีการสร้างการรับรู้หรือส่ือสารการตลาดในด้าน

อื่นๆ เพื่อส่ือสารไปยังผู้บริโภคให้ได้รับรู้ถึงด้านอื่นๆ 

 2.จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการต้ังใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค 

Generation Y  พบว่า โชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 

ดังนั้นทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่ควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อ

รองรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในแบรนด์รถยนต์วอลโว่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมไปถึงการบริการต่างๆ

ของโชว์รูมและศูนย์บริการ  



513 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

 ส าหรับการศึกษาในอนาคต 

 1.ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มตัวอย่าง Generation Y เท่านั้น 

ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างใน Generation อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

และน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน 

 2.ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ

เก็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น 

 3.ควรศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดของแบรนด์รถยนต์วอลโว่และภาพลักษณ์ของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ 

เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยด้านใดท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ 
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การรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

Brand perception and expectations for Chombueng Marathon activities 

เกวลี ถีระแก้ว1 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2 และ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง3 

1นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2และ3อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อ
การจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาได้มาจากการเก็บแบบสอบถาม จากผู้ท่ีเคยเข้าร่วมในปี 2558-
2562 จ านวน 250 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า อาชีพบริษัท/องค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต้ังแต่ 45,001 บาทขึ้นไป โดยประเภทการวิ่ง
ท่ีเคยเข้าร่วม คือฮาล์ฟมาราธอน และในปี 2562 มากท่ีสุด ผลการศึกษาการรับรู้แบรนด์ด้านคุณสมบัติ พบว่า
กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานประเพณีของชาวจอมบึงมากท่ีสุด ด้านคุณประโยชน์พบว่ากิจกรรมจอมบึง
มาราธอนเป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมให้คนออกก าลังกายมากท่ีสุด ด้านคุณค่า พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนมีการจัด
งานอย่างมืออาชีพมากท่ีสุด ด้านวัฒนธรรม พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนควรได้รับการสืบสานเป็นประเพณีมาก
ท่ีสุด ด้านบุคลิกภาพ พบว่าโลโก้จอมบึงมาราธอน มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากท่ีสุด และด้านผู้ใช้ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรม
จอมบึงมาราธอนเป็นผู้ท่ีรักสุขภาพมากท่ีสุด ความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พบว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
วิ่งมาราธอนได้มาตรฐานสากล มีความน่าเช่ือถือเช่นอุปกรณ์จับเวลาเป็นต้นมากท่ีสุด ด้านราคา พบว่าราคาค่า
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนแต่ละประเภทมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย พบว่า ช่องทางการสมัครมีความสะดวกมากท่ีสุด ด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย มากท่ีสุด ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่ามีป้ายและสัญลักษณ์บอกตามจุดต่างๆอย่างชัดเจนมาก
ท่ีสุด และด้านกระบวนการให้บริการ พบว่ามีจุดบริการน้ าด่ืม,เกลือแร่,ผลไม้ บนเส้นทางท่ีเพียงพอมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : 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 

 

บทน า 

ปัจจุบันการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง กลายเป็นกระแสนิยมอันดับต้นของการออกก าลังกายมากขึ้น 

เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน วงบอด้ีสแลม) ขออาสาเป็นแกนน าวิ่งการกุศลกระตุ้นให้คน

มาออกก าลังกาย ด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งภายใต้โครงการ “ก้าวคนละก้าว” ในการช่วยระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการ
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แพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน การวิ่งครั้งนั้นสามารถช่วยระดมทุนได้มากถึง 85 ล้านบาท จากระยะทางวิ่ง 

400 กิโลเมตร เป็นเวลา 10 วัน ถือเป็นการวิ่งท่ีสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศอย่างมาก จากกระแสดังกล่าว ท า

ให้การออกก าลังกายด้วยการวิ่งเป็นทางเลือกการออกก าลังกายให้กับผู้ท่ีรักในการออกก าลังกายและรักสุขภาพ 

การออกก าลังกายด้วยการวิ่ง ได้รับความนิยมจากคนไทยทุกเพศทุกวัย เห็นได้จากข้อมูลสถิติผู้ออกก าลัง

กายด้วยการวิ่งในประเทศไทย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) มีจ านวน 12 ล้านคน 

และมีแนวโน้มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน การออกก าลังกายด้วยการวิ่งท่ีได้รับความนิยมมากขึ้นนั้น การรักสุขภาพอาจ

ไม่ใช่เหตุผลหลักในการออกก าลังกายอีกต่อไป เพราะบรรดาผู้ท่ีสนใจในการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง เริ่มมองหา

สนามวิ่งเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตนเองมากขึ้นตามไปด้วย 

ซึ่งมองเห็นได้จาก (สถิติจากเว็บไซต์มาร์เก็ตเทียร์, 2561 : ออนไลน์) เกี่ยวกับข้อมูลงานวิ่งท่ีมีจ านวนเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถิติผู้ออกก าลังกายด้วยการวิ่งท่ีเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2558 (สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ท าให้เห็นถึงความต้องการและความนิยมของผู้ท่ีออกก าลังกายด้วยการวิ่งท่ี

มีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จนเกิดเป็นการแข่งขันทางการตลาดกีฬางานมาราธอน โดยแต่ละผู้จัดงานสนาม

มาราธอนต่างๆ จะมีรูปแบบของงานท่ีแตกต่างกันออกไป มีการสร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับงานวิ่งของ

ตนเอง    เพื่อเป็นทางเลือกท่ีแตกต่างให้กับนักวิ่งในการมาสร้างประสบการณ์  

แม้กิจกรรมวิ่งมาราธอนจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม แต่ยังคงมีสนามวิ่งมาราธอนท่ีเป็นต้นแบบ

ประสบการณ์จัดงานกว่า 30 ปี และถูกจัดอันดับสนามวิ่งมาราธอนท่ีได้รับมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอับ

ดับต้นๆ ท่ีได้รับความนิยมต่อเนื่องจากกลุ่มนักวิ่งในส่ือสังคมออนไลน์ ผ่านการส ารวจสนามมาราธอนในประเทศ

ไทย ท่ีนักวิ่งสนามมาราธอนไม่ควรพลาด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ งานจอมบึงมาราธอน 

งานจอมบึงมาราธอน เป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอนท่ีถูกจัดขึ้นเป็นประจ าในช่วงสัปดาห์ท่ี  3 ของเดือน

มกราคม ในอ าเภอจอมบึง 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  เพียงจากจุดเริ่มต้นโดยอาจารย์ของวิทยาลัยจอมบึงมาราธอนกลุ่มหนึ่งท่ี

มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ และอาจารย์สมจิต สง่าพันธ์ เป็นผู้ริเริ่ม ครั้งนั้นมีผู้เข้า 

ร่วมวิ่งไม่ถึง 100 คน และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน โดยนักวิ่งได้พูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่า สนาม

จอมบึง เป็นสนามต้นแบบของการจัดงานวิ่งมาราธอน และอีกหนึ่งความโดดเด่นของงานจอมบึงมาราธอน นั่นก็คือ

การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ ในเย็นวันเสาร์ก่อนการแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ท าให้ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพท่ัว
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ประเทศ และยังได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันตามกติกาสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่ง

เอเชียอีกด้วย (เว็บไซต์จอมบึงมาราธอน, 2562 : ออนไลน์) 

จากข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจาก

การจัดงานวิ่งมาราธอนอื่นๆ เนื่องจากมีผู้ท่ีให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากถึง 20,000 คน 

(เว็บไซต์จอมบึงมาราธอน, 2562 : ออนไลน์) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้แบ

รนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์ และ ความคาดหวัง

ของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน และน าไปใช้เป็นแนวการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน

หรือ แนวงานกิจกรรมมาราธอนอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

ปัญหาน าวิจัย 

1. การรับรู้แบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นอย่างไร 

2. ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้แบรนด์ และ ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอนได้มีการ

ก าหนดกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variables)และตัวแปรตาม(Dependent 

Variables) ดังต่อไปนี้ 

 

 

         ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  

(Independent Variables)     (Dependent Variables) 

 

การรับรู้แบรนด์ 

ด้านคุณสมบัติ 

ด้านคุณประโยชน์ 

ด้านคุณค่า 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

2. ท าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าผลท่ีได้ก าหนดกลยุทธ์ท่ีได้น าไปประยุกต์ใช้

หรือปรับปรุงในการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชากรท่ีต้องการ 

4. ผลของงานวิจัยสามารถน าไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ หรือน าไปอ้างอิงและศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติม ส าหรับผู้วิจัยท่ีสนใจในการศึกษาค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังใน

ด้านอื่นๆ 

ขอบเขตการวิจัย 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อายุ 

การศึกษา 

อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ประเภทของการวิ่งท่ีเคยเข้าร่วม 

ปีท่ีท่านเคยเข้าร่วม 
 

ความคาดหวัง 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านราคา 

ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ด้านบุคลากร 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
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 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึง

มาราธอน ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึง

มาราธอน ในปี 2558 - 2562 จ านวน 250 คน โดยใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 5 – 31 มกราคม 2562 

ด้วยการเก็บข้อมูลรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ 

บรรยงค์ โตจินดา (2543: 287, อ้างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์, 2552) ให้ความหมายการรรับรู้ว่า หมายถึง 

การท่ีบุคคลได้รับการตีความและตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและ

การแปลข้อมูลให้ข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ข่าวสาร ความ

สนใจและประสบการณ์ จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง 

โซโลมอน (1990, อ้างถึงใน ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์, 2558)ได้อธิบายเกี่ยวกับการรับรู้ว่า การรับรู้จะเกิดข้ึน

โดยท่ีมีส่ิงท่ีมากระตุ้นทางความรู้สึกต่างๆ ได้แก่ภาพ เสียง กล่ิน รส ลักษณะพื้นผิวโดยจัดว่าเป็นส่ิงกระตุ้นภายนอก 

(External Stimuli’s) ในกรณีท่ีเป็นส่ิงกระตุ้นทางด้านการตลาดจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ การส่ือสารทาง

การตลาดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นระดับการรับรู้จะสูงหรือต่างนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของส่ิงกระตุ้นและความ

เข้มของส่ิงกระตุ้นนั้น ๆ โดยส่ิงกระตุ้นดังกล่าว จะผ่านทางตัวรับความรู้สึกต่างๆ ทางตา หู จมูก ล้ิน ผิว หนัง ซึ่ง 

เรียกว่า ประสาททางการรับรู้ (Sensory System) ซึ่งกระบวนการทางการรับรู้จะแบ่งออกได้ เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่

ขั้นท่ีหนึ่งการเปิดรับส่ิงกระตุ้น (Exposure) ขั้นท่ีสองคือการให้ความสนใจส่ิงกระตุ้นความรู้สึกและจากนั้นจะเป็น

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรับรู้นั้นก็คือ ข้ัน ตีความส่ิงกระตุ้นท่ีผ่านเข้ามาทางประสาทรับรู้ความรู้สึกนั้นๆ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับแบรนด์ 

ฟิลิป คอตเลอร์ (2003, อ้างถึงใน นัฐกานต์ เครือชัยแก้ว, 2557) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องส าคัญ

ในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ท่ีรู้จักแพร่หลายสามารถก าหนดราคาสินค้าได้สูง สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาให้ 

6 ค านิยามตราสินค้าว่าเป็นช่ือวลีเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือการออกแบบหรือส่ิงเหล่านี้รวมกัน เพื่อใช้ระบุว่า

สินค้าหรือบริการเป็นของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายได้และเพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขันตราสินค้าจึงบ่งบอก

ถึงตัวผู้ขายหรือผู้ผลิต ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้ขายได้รับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ช่ือตราสินค้า แต่ผู้
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เดียวตลอดกาล ตราสินค้าแตกต่างจากสินทรัพย์คืน เช่น สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทีมีก าหนดวันหมดอายุ ตรา สินค้า 

เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีความสลับซับซ้อนสามารถส่ือความหมายได้ 6 ด้านดังนี้  

1. คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าท าให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือคุณลกั ษณะทีชัดเจน ของ ผลิตภัณฑ์เช่น 

Mercedes ท าให้ตระหนักถึงรถยนตร์าคาแพงการผลิตยอดเยี่ยมทนทานและเกียรติภูมิศักดิ์ศรีสูง  

2. คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติต้องให้ความหมายออกมาเป็นคุณประโยชน์ตาม หน้าท่ีและ

คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการใช้งาน หรือคุณสมบัติราคา

แพง แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์  

3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางส่ิงบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต เช่น Mercedes บ่งบอกถึง

สมรรถนะการท างาน ความปลอดภัย ความรู้สึกทางจิตใจ ความผูกพันธ์ และ เกียรติภูมิสูง  

4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น Mercedes เป็นตัวแทนของ

วัฒนธรรมเยอรมันทีมีระเบียบประสิทธิภาพและคุณภาพสูง  

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของสินค้าว่าตราสินค้า  

6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าช้ีให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคท่ีซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ เราอาจคาดได้ว่าจะเป็น

ผู้บริการระดับสูงอายุ 55 ปี อยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ Mercedes ไม่ใช่เลขานุการอายุ 20 ปี 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความคาดหวัง 

วรูม (2553, อ้างถึงใน สโรชา ศิริตรัย, 2559) กล่าวว่า ความคาดหวัง คือ ความเช่ือเกี่ยวกับความน่าจะ

เป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเช่ือจะ

อยู่ในช่วงระหว่าง 0 (ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า และผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1 (มีความ

แน่ใจว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ) 

วิภาวดี อร่ามอรพรรณ (2548: 49, อ้างถึงใน สัจจา โสภา, 2556) ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง คือ 
ความรู้สึก ความต้องการท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเป็นการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะ
มากระทบต่อการรับรู้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 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ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541, อ้างถึงใน สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล, 2556) 

สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์ การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mix’s) ว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(Buying Decision Process) เป็นล าดับข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และพบว่าผู้บริโภคผ่าน กระบวนการ 

7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix’s) หรือ 7Ps ดังมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถสนองความจาเป็นรวมท้ังความต้องการของมนุษย์ได้ 

คือ ผู้ขายจะต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยท่ัวไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจสามารถจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้ 

กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นได้ท้ังสินค้าและบริการ โดยท่ัวไปการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาคุณภาพ

สินค้า ลักษณะการออกแบบ ขนาด การรับประกัน เป็นต้น ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า และท า

ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้  

2. ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ลูกค้า ลูกค้าจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น คุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ

ตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงคุณค่า เพราะเป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

ในการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการในรูปเงินตราเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง 

ๆ อีกท้ังในการก าหนดราคา ผู้จ าหน่าย จะต้องค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกค้า ซึ่ง

ต้องพิจารณาว่าการยอมรับจากลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์  

3. สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึงสถานท่ีให้บริการในส่วนเริ่มต้น โดยการเลือกท าเลท่ีต้ัง 

(Location) ของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีลูกค้าต้องไปรับ บริการใน

สถานท่ี ถึงผู้ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นท าเลท่ีต้ังจึงเป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ สถานท่ี

ให้บริการจึงต้องสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด และต้องพิจารณาถึงท าเล

ท่ีต้ังของคู่แข่งด้วย ซึ่งความส าคัญของท าเลท่ีต้ังจะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่

ละประเภท ธุรกิจบริการนั้นช่องทางการให้บริการ ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพราะหากสามารถหาช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไร ผลก าไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น   

4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารทางข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและ

พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมการตลาดส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix’s) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร 
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(Communication Mix) ประกอบด้วย การติดต่อส่ือสารโดยใช้พนักงานขายด าเนินการขาย (Personal Selling) 

รวมท้ังการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคล (Non Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท 

ต้องใช้หลักการเลือกใช้ เครื่องมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่ง

เครื่องมือส่งเสริมการตลาด ได้แก่ (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547, หน้า 161)  

4.1 การส่ือสารโดยใช้บุคคล (Personal Communication) เป็นการใช้บุคคลในการส่ือสารไปยังผู้บริโภค 

กล่าวคือการขายโดยใช้พนักงานขายเส้นทางของข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปแบบสองทาง (Two-Way Communi- 

cation) ท าให้พนักงานผู้ให้บริการได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง และการส่ือสารแบบปากต่อปาก 

(Word of Mouth Communication) เป็นการเล่าประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้ารายหนึ่งท่ีเคยใช้บริการไปสู่

ลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคท้ังในทิศทางด้านบวกและลบ  

4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น การจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น และการ

สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นการตอบแทนต่อสังคม เช่นโครงการ CSR เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ

สนใจและการจ าท่ีดีต่อธุรกิจบริการโดยใช้วิธีต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคจดจ าแบรนด์สินค้าได้ และยังเป็นการช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาผู้บริโภคแก่ธุรกิจบริการอีกด้วย  

4.3 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการบริการโดยผ่านทางส่ือ 

โทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ส่ือออนไลน์ ส่ือกลางแจ้ง เช่น แผ่นโฆษณา โปสเตอร์ รวมไปถึงส่ือการโฆษณาแบบ

เคล่ือนท่ี เช่น ป้ายโฆษณาท่ีติดข้างข้างรถไฟฟ้า หรือส่ือแบบเจาะจงเช่น การส่ือสารถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านอีเมล์

หรือไปรษณีย์ ซึ่งช่วยให้ส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอื่น  

4.4 อุปกรณ์เครื่องมือและแนะน าบริการ (Instructional Materials) ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

ผู้จ าหน่าย เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้ใช้บริการได้  

4.5 การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Design) เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการ

ส่ือสารทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ กล่าวคือป้ายสัญลักษณ์หน้าร้าน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร การ

ใช้สี รวมถึงเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความจดจ าของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กร  

4.6 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ช่องทางการขาย

และพนักงานสามารถขายหรือให้บริการได้มากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อหรือใช้
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บริการเร็วขึ้นหรือมากขึ้นในช่วงท่ีท าโปรโมช่ัน เช่น การแลกซื้อและรับสิทธิพิเศษต่างๆ หรือจัดรายการซื้อ1 แถม 1 

เป็นต้น  

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการเป็นองค์ประกอบท่ี

ส าคัญในกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) และการจูง

ใจพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุณภาพในการบริการ องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนท่ีจ าเป็น

ในการมอบหมายอ านาจและหน้าท่ี ความรับผิดชอบเพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือมี

ทัศนคติท่ีดีมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการส่ือสารกับลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึง

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

6. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏแก่สาธารณชน

เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer Value Proposition) และช่วยส่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์และ

คุณภาพของการบริการ เช่น ความรวดเร็วในการบริการ ความสะอาด หรือ ประโยชน์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพ

อาจได้แก่การตกแต่งภายใน วัสดุตกแต่ง โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ และ การวางผังร้าน สภาพ 

แวดล้อมของสถานท่ีให้บริการ การออกแบบ ตกแต่งและแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีภายในอาคาร และลักษณะกายภาพ

อื่นๆ ท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าท าให้ลูกค้ามองเห็นภาพการให้บริการได้อย่างชัดเจน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

ต่างๆ ท่ีมีไว้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น บรรยากาศในร้านค้าจะต้องตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย  

7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการ

ได้อย่างประทับใจลูกค้าและรวดเร็ว (Customer Satisfaction) กระบวนการให้บริการ เป็นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยท่ีก่อให้เกิดการสร้าง

กระบวนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการเช่ือมโยงกันได้เป็นอย่างดี 

หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะท าให้การบริการอาจไม่เป็นท่ีประทับใจแก่ลูกค้า หรือไม่มี

คุณภาพเท่าท่ีควรท าการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ จึงเป็นส่ิงท่ีต้องท าอย่างสม่ าเสมอและจริงจัง จะต้อง

ออกเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติให้เป็นกิจจะลักษณะ อีกท้ังยังต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นจากท้ัง

พนักงานและลูกค้า  

 5. แนวคิดการตลาดกีฬา  
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Milne & McDonald (อ้างถึงใน รุจิภาส สมานุหัตถ์, 2552) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการตลาดกีฬาไว้

ว่า “การตลาดกีฬาสามารถแบ่งเป็นการท าตลาดกีฬา Marketing of Sport) และการตลาดโดยใช้การส่ือสารผ่าน

กีฬา (Marketing Through Sport) โดยท่ีท าการตลาดของกีฬา หมายถึง การผลิตและการท าตลาดให้กับสินค้า

และบริการท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น สนามกีฬา ศูนย์ออกก าลังกาย โดยมุ่งสู่ผู้เล่นและผู้ชมกีฬา ส่วนการตลาดโดย

ใช้การส่ือสารผ่าน กีฬา หมายถึง การท าการส่ือสารการตลาดใด ๆโดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลางไปสู่ผู้บริโภคตราสินค้าท่ี

เป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬา” 

วิธีการศึกษา 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ซึ่งมี

จ านวนท้ังส้ิน 58,000 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ศึกษาก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้การค านวณตาม สูตรของ ทาโร ยามาเนะ (Taro 

Yamane’s 1973:25) โดยมีระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.07 หรือร้อยละ 93 พบว่าผลจากการค านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 202.90 ชุด ผู้ศึกษาจึงก าหนดจ านวนตัวอย่างท้ังส้ิน 250 ชุด  

การสุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือการเก็บแบบสอบถามเพื่อน ามาเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน  และเก็บข้อมูล

ผ่านการส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และ กลุ่มไลน์ (Line) 

        เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อศึกษาการ

รับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 5 

ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และแบบเลือกตอบหลายข้อ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 

ประเภทของการวิ่งท่ีเคยเข้าร่วม และ ปีท่ีท่านเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์ต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน โดยใช้เครื่องมือองค์ประกอบ

การรับรู้แบรนด์ ได้แก่ด้าน คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ เป็นค าถาม

ปลายปิด (Close-Ended Questions) การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่ละค าถามมี

ค าตอบให้เลือกตามล าดับความส าคัญเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ข้อ 1-20  โดยใช้ส่วนผสมทาง

การตลาด (7 P’s ) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

บุคลากร ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended 

Questions) การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดับ

ความส าคัญเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

สรุปผลการศึกษา 

             1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ

ระหว่าง 30-39 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพบริษัท/องค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน

ต้ังแต่ 45,001 บาทขึ้นไป โดยประเภทการวิ่งท่ีเคยเข้าร่วมคือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน และในเข้าร่วมการวิ่งในปี 

2562 มากท่ีสุด 

             2. การรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ใช้ภาพรวมปัจจัยท้ัง 6 ด้าน โดยมีการรับรู้ปัจจัยด้าน

คุณสมบัติ พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานประเพณีของชาวจอมบึงมากท่ีสุด ปัจจัยด้านคุณประโยชน์

พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมให้คนออกก าลังกายมากท่ีสุด ปัจจัยด้านคุณค่า พบว่า

กิจกรรมจอมบึงมาราธอนมีการจัดงานอย่างมืออาชีพมากท่ีสุด ปัจจัยด้านวัฒนธรรม พบว่ากิจกรรมจอมบึง

มาราธอนควรได้รับการสืบสานเป็นประเพณีมากท่ีสุด ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่าโลโก้จอมบึงมาราธอนมี

เอกลักษณ์ชัดเจนมากท่ีสุด และปัจจัยด้านผู้ใช้ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นผู้ท่ีรักสุขภาพมากท่ีสุด 

            3. ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 
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ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ใช้ภาพรวมปัจจัยท้ัง 7 ด้าน โดยมีความคาดหวังปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พบว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิ่งมาราธอนได้มาตรฐานสากลมีความน่าเช่ือถือเช่น

อุปกรณ์จับเวลาเป็นต้นมากท่ีสุด ปัจจัยด้านราคา พบว่าราคาค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง มาราธอนแต่ละประเภท

มีความ เหมาะสมมากท่ีสุด ปัจจัยด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าช่องทางการสมัครมีความสะดวก

มากท่ีสุด ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าท่ีมีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อยมากท่ีสุด ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ พบว่ามีป้ายและสัญลักษณ์บอกตามจุดต่างๆอย่างชัดเจนมากท่ีสุด และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

พบว่ามีจุดบริการ น้ าด่ืม,เกลือแร่,ผลไม้ บนเส้นทางท่ีเพียงพอมากท่ีสุด 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า การรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ปัจจัย

ด้านคุณสมบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นกิจกรรมวิ่งท่ีมีการวิ่งมาราธอน

ครบทุกประเภท กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานประเพณีของชาวจอมบึง กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นสนามท่ี

ได้รับรางวัลมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าว เกี่ยวกับเรื่อง

คุณสมบัติของแบรนด์ไว้ว่า คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าท าให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะท่ีชัดเจนของ

ผลิตภัณฑ์  

กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในส่วนปัจจัยด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด

ในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานท่ีช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียว กิจกรรมจอมบึงมาราธอน

เป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมให้คนออกก าลังกาย กิจกรรมจอมบึงมาราธอนสร้างรายได้ให้กับธุรกิจในอ าเภอจอมบึงและ

ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าว เกี่ยวกับเรื่องคุณประโยชน์ของแบ

รนด์ไว้ว่า คุณประโยชน์ (Benefits) คือคุณสมบัติท่ีต้องให้ความหมายออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตามหน้าท่ีและ

คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการใช้งาน หรือคุณสมบัติราคา

แพง แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณประโยชน์ของแบรนด์ 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในส่วนปัจจัยด้านคุณค่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ 

กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นสนามต้นแบบของการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน และกิจกรรมจอมบึงมาราธอนมีการ

จัดงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าว เกี่ยวกับเรื่องคุณค่า

ของแบรนด์ไว้ว่า คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางส่ิงบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต   
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กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรม พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด

ในทุกด้าน ควรได้รับการสืบสานเป็นประเพณี กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดกิจกรรม

จอมบึงมาราธอนไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าว 

เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม  

กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่วนปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด

ในทุกด้าน โลโก้จอมบึงมาราธอนมีเอกลักษณ์ชัดเจน โลโก้จอมบึงมาราธอนส่ือความหมายถึงงานวิ่งมาราธอน 

กิจกรรมจอมบึงมาราธอนมาราธอนมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดงานอยู่เสมอ โลโก้จอมบึงมาราธอนบ่งบอก

ถึงความใส่ใจรักสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าว เกี่ยวกับเรื่อง

บุคลิกภาพไว้ว่า บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของสินค้าว่าตราสินค่าของเรามี บุคลิก

อย่างไรเช่นกระฉับกระเฉง หรูหรา ราคาแพง ใช้งานสะดวก ผ่อนคลาย 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์ผู้ร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่วนปัจจัยด้านผู้ใช้ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ ผู้ร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นผู้ท่ีรักสุขภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ท่ีกล่าว เกี่ยวกับเรื่องผู้ใช้ไว้ว่า ผู้ใช้ (User) ตราสินค้า

ช้ีให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคท่ีซื้อหรือใช้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ในแง่

ของประสิทธิภาพ (Performance) และยังครอบคลุมไปถึงส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้(Intangible)อีกหนึ่งไม่ว่าจะเป็น ความ

น่าเช่ือถือ (Trust/Reliability) ความมั่นใจ(Confidence) ความคุ้นเคย (Familiarity) ประสบการณ์ทีได้สะสมมา 

(SharedExperiences) ความสัมพันธ์และความผูกพัน (Relationship) สถานภาพ (Status) บุคลิกภาพ 

(Personality) 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยผลิตภัณฑ์

และการบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิ่งมาราธอนได้มาตรฐานสากลมีความ

น่าเช่ือถือเช่นอุปกรณ์จับเวลาเป็นต้น มีการกติกาการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ช่วงระยะเวลาวันท่ีจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม มีการวางแผนการจราจรและความปลอดภัยระหว่างเส้นทางท่ีดี มีเกณฑ์การตัดสินรางวัลท่ีเหมาะสม มี

การออกแบบเส้นทางการวิ่งท่ีเหมาะสม เส้ือและอุปกรณ์ของนักวิ่งแต่ละรุ่นมีการแบ่งประเภทชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง

ผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  ส่ิงท่ีผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยท่ัวไปแล้ว  ผลิตภัณฑ์

แบ่งเป็น  2  ลักษณะ คือ  ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 



529 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ ราคาค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง มาราธอนแต่ละประเภทมีความเหมาะสม ราคาค่าสมัครเหมาะสมกับ

อุปกรณ์การวิ่งท่ีได้รับ ราคาค่าสมัครเหมาะสมกับของรางวัล ราคาค่าสมัครเหมาะสมกับอาหารและเครื่องด่ืม 

สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับ

เรื่องราคาว่า ราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value 

)  ของบริการกับราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น การก าหนด

ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ี

ต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัด

จ าหน่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ช่องทางการสมัครมีความสะดวก ช่องทางการช าระเงินมีความสะดวก สถานท่ี

จัดกิจกรรมรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ

ของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place 

) เป็น กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า

ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีต้ัง ( Location ) และช่องทาง

ในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุดในทุกด้าน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย เจ้าหน้าท่ีประจ าจุดเส้นทางการวิ่งมีมากเพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ีมีการแนะน าการใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัยมีมากเพียงพอ เจ้าหน้าท่ี

ลงทะเบียนและแจกอุปกรณ์วิ่งมีมากเพียงพอ เจ้าหน้าท่ีสามารถส่ือสารได้หลายภาษา สอดคล้องกับแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรว่า 

บุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

และผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มี

ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีป้ายและสัญลักษณ์บอกตามจุดต่างๆ อย่างชัดเจน และสถานท่ีจัดกิจกรรมมี

บรรยากาศท่ีดี สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ                  ศิริวรรณ เสรี
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รัตน์  (2541) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดล้อมทางกายภาพว่า ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับ

ลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมท้ังทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว

หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ  

กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ได้แก่ มีจุดบริการ น้ าด่ืม,เกลือแร่,ผลไม้ บนเส้นทางท่ีเพียงพอ จุดให้บริการ

ปฐมพยาบาลมีมากเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมบันเทิงท่ีหลากหลาย รับฝากส่ิงของมีความน่าเช่ือถือ จุดรับอุปกรณ์

ในการแข่งขันเป็นระเบียบสะดวกรวดเร็ว การคัดเลือก/คัดกรองผู้เข้าร่วมวิ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิด

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการว่า 

กระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอ

ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ 

1. ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน 

ถึงอันดับการรับรู้และความคาดหวังท่ีมากท่ีสุดในแต่ละปัจจัย เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานจอมบึง

มาราธอนครั้งต่อไป 

2. ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนอื่นๆ 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

3. ทางภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้มีการจัดงานวิ่งมาราธอนในแต่ละ

จังหวัด  เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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ส าหรับการศึกษาในอนาคต 

              1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งจะมองเห็นเพียงภาพ

กว้างๆ ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quanli- 

tative Research)  เพื่อศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจถึงเหตุผลหรือข้อมูลเชิงลึกในประเด็นดังกล่าว เช่น การ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Imterview) ร่วมด้วย จะท าให้ทราบความ

คิดเห็นในเรื่องการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอนว่าเป็นอย่างไร 

               2. การวิจัยในอนาคต อาจมีการพัฒนาการศึกษาโดยกว้างขึ้นจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนกับกิจกรรม

มาราธอนอื่นๆ ไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาธอนเท่านั้น เพื่อได้เห็นความ

คาดหวังของการจัดกิจกรรมมาราธอน ท่ีอาจท าไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมมาราธอนอื่นๆได้ 

               3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์ และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึง

มาราธอน เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร และน าไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้เข้ากับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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อิทธิพลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

The Effects of Characteristics of Social Commerce on Consumer Purchase 
Intention via Social Media 

สุธีรา เดชนครินทร์1 ธนัญญา ยินเจริญ2 และ อคัญาณ อารยะญาณ3 

1 2 และ 3อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อการซื้อของ
ผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้ท่ีเคยซื้อสินค้าหรือมีความต้ังใจซื้อสินค้าทาง
เฟสบุ๊คหรืออินสตาแกรม จ านวน 360 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโมเดลของการศึกษาครั้งนี้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2 

/ df = 2.55, RMSEA = 0.066, SRMR = 0.048, CFI = 0.931, TLI = 0.917 ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา คือ 1) 
คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร ความมีช่ือเสียง และการบอกต่อมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ และ 2) ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม และการส่ือสารไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ 

ค าส าคัญ: คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ โซเชียลคอมเมิร์ซ ความต้ังใจซื้อ  

 

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. บทน า 

 การซื้อขายสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือท่ีเรียกว่าโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social 
Commerce) ได้กลายมาเป็นแนวคิดใหม่ในการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และก าลังเติบโต
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการซื้อขายสินค้าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีมูลค่า 
2.72 ล้านล้านบาท ซึ่งจ านวนนี้เป็นการซื้อขายสินค้าในรูปแบบโซเชียลคอมเมิร์ซถึง 51% โดยเฉพาะการซื้อขาย
ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) (พิมพ์นิภา บัวแสง, 2560) และในปี พ.ศ. 2561 
มูลค่าการซื้อขายมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.15 ล้านล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.04% ยิ่งไปกว่านั้น 
ประเทศไทยยังมีมูลค่าตลาดในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) เพราะฉะนั้นแล้วการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางท่ีผู้ประกอบการในยุค 4.0 ไม่ควรมองข้าม 

 โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเพิ่มโอกาสการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 
โดยเฉพาะจ านวนผู้ใช้เฟสบุ๊คท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้เฟสบุ๊คในประเทศไทยมีจ านวนมากกว่า 
52 ล้านราย (Brandage, 2019) ยิ่งท าให้โซเชียลคอมเมิร์ซกลายมาเป็นกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบด้าน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โดยผู้ประกอบการบางรายมียอดขายสูงถึง 1.44 พันล้านบาทใน
ระยะเวลาเพียง 3 วันด้วยปริมาณการส่ังซื้อสินค้ามากกว่า 1.7 ล้านช้ิน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562) นอกจากนี้ โซเชียลคอมเมิร์ซยังช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ไปพร้อมกับการ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น (Lin, Li, & Wang, 2016) จากพลังของโซเชียลคอมเมิร์ซนี้ท าให้นักวิชาการต่างให้ความสนใจท่ีจะ
ศึกษาโซเชียลคอมเมิร์ซในทุกแง่มุม และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค (Rosa, Qomariah, & Tyas, 2018) 
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 คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการ
ตัดสินใจท้ังก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลังซื้อ หรืออาจกล่าวได้ว่าคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Lin et al., 2016) ท าใหโ้ซเชียลคอมเมิร์ซเป็นกลยุทธ์
ทางธุรกิจส าคัญท่ีจะท าให้เจ้าของกิจการสามารถจัดการธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น แต่จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าการศึกษาอิทธิพลคุณลักษณะโซเชียลคอมเมิร์ซในเชิงประจักษ์ยังมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะในบริบทของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพล
ของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซท่ีมีผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยคุณลักษณะของ
โซเชียลคอมเมิร์ซท่ีน ามาศึกษา ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม การส่ือสาร คุณภาพของข้อมูล
ข่าวสาร ความมีช่ือเสียง และการบอกต่อ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะท่ีได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากท่ีสุดใน
ปัจจุบันนี้ (Beyari & Abareshi, 2016; Rosa et al., 2018) ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับผู้ประกอบการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อความต้ังใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา 

 3.1 โซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) 

  หมายถึง กิจกรรมการซื้อขายในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสตาแกรม โดย
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและรวดเร็ว ในขณะท่ีผู้บริโภคก็สามารถสร้างข้อมูลข่าวสารและ
แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมการค้า
ออนไลน์ (กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์ และฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์, 2559; Kim & Park, 2013) 

3.2 คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ  

  หมายถึง กิจกรรมเชิงพาณิชย์ใด ๆ ก็ตามท่ีถูกจัดการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี web 
2.0 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเพื่อใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบการผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ (Lin et al., 2016) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของโซเชียล
คอมเมิร์ซท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

  3.2.1 ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม (Characteristics of Social Commerce) 
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   หมายถึง ขอบเขตความปลอดภัยของข้อมูลในการท าธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
บริบทของโซเชียลคอมเมิร์ซ เนื่องจากการท าธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ท้ังผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้พบหน้ากัน และไม่ได้
รับสินค้าทันทีหลังจากจ่ายเงิน ดังนั้น หากผู้บริโภครับรู้ถึงความปลอดภัยในการท าธุรกรรมก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผล
ต่อกระบวนการการซื้อของผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Cheng, Cheng, Fu, Bian, & Yan, 2017; Pothong 
& Sathitwiriyawong, 2016)  

  3.2.2 การสื่อสาร 

   หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ดังนั้น เมื่อลูกค้าต้ังใจจะซื้อสินค้า พวกเขาจะเข้าไปอ่านข้อเสนอแนะหรือข้อมู ลข่าวสารท่ีถูกแชร์โดย
บุคคลอื่น (Cheng et al., 2017; Pothong & Sathitwiriyawong, 2016) 

  3.2.3 คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร 

   หมายถึง ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัย โดยข้อมูล
ข่าวสารเหล่านี้ถูกจัดเตรียมผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น หากข้อมูลบน
โซเชียลคอมเมิร์ซมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย และทันเวลา ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้า (Beyari & Abareshi, 2016; Kim & Park, 2013) 

  3.2.4 ความมีชื่อเสียง 

 หมายถึง ภาพลักษณ์ท่ีดีของร้านค้าท่ีขายผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ ความน่าเช่ือถือ การ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า การรักษาสัญญาท่ีประกาศไว้ของร้านค้า โดยผู้บริโภคมักจะแชร์ช่ือเสียงของร้านค้า
ผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ และช่ือเสียงเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมี
แนวโน้มท่ีจะพิจารณาช่ือเสียงของร้านค้าท่ีขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (Kim 
& Park, 2013; Rosa et al., 2018) 

3.2.5 การบอกต่อ 

   หมายถึง การส่ือสารระหว่างบุคคลผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซเพื่อส่งต่อหรือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์หรือความคิดเห็นระหว่างบุคคล โดยบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือการบอกต่อจากความคิดเห็นหรือข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์จากการซื้อหรือใช้สินค้าท่ีซื้อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Beyari & Abareshi, 
2016; Pothong & Sathitwiriyawong, 2016) 
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 3.3 ความต้ังใจซ้ือสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Intention to Buy) 

  ความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์เป็นตัวท านายท่ีส าคัญของพฤติกรรมการซื้อจริง ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์การประเมินของผู้บริโภค หรืออาจกล่าวได้ว่าความต้ังใจซื้อสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของ
ผู้บริโภคท่ีจะซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) (Chen, 
Hsu, & Lin, 2010; Liang & Lai, 2002) ดังนั้น ความต้ังใจซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภควางแผนท่ีจะซื้อสินค้าผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ และมีแนวโน้มท่ีจะท ารายการซื้อในอนาคต 

 3.3 สมมติฐานการวิจัย 

  สมมติฐานที่ 1 ความปลอดภัยในการท าธุรกรรมมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 
  สมมติฐานที่ 2 การส่ือสารมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
  สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
  สมมติฐานที่ 4 ความมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
  สมมติฐานที่ 5 การบอกต่อมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

4. วิธีการศึกษา 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  หน่วยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาผู้ท่ีเคย
ซื้อสินค้าหรือมีความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากสถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดย Hair, 
Black, Babin, และ Anderson (2010) แนะน าว่าควรมีกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง ท้ังนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีจ านวน 360 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธี สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) บริเวณห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา ชุมชน และสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ การสร้างแบบสอบถามจะปรับตามแนวทาง
กระบวนการแปลย้อนกลับ (Backward-Translation Process) ของ Brislin (1970) โดยแบบสอบถามถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซของ Kim และ Park (2013) 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยในการท าธุรกรรม 4  ข้อ ด้านการส่ือสาร 3 ข้อ ด้านคุณภาพของข้อมูล
ข่าวสาร 4 ข้อ ด้านความมีช่ือเสียง 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) ตามล าดับ  

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ในส่วนนี้ใช้แบบวัดของ Kim และ 
Park (2013) จ านวน 4 ข้อ รูปแบบของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4, และ 5 คือจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 
คะแนน) ตามล าดับ  

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษานี้ใช้วิธีการพัฒนาโมเดลแบบ 2 ขั้นตอน (Two-step modeling Approach) ของ 
Anderson และ Gerbing (1988) ซึ่งขั้นตอนแรกจะตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อยืนยันว่าตัวแปรแฝงในโมเดล
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ท่ีก าหนดไว้ และมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และความเช่ือมั่นเชิงโครงสร้าง (Composite 
Reliability: CR) รวมท้ังมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย 
(Factor Loading) และความแปรปรวนเฉล่ียท่ีถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ขั้นตอนถัดไปคือ
การตรวจสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย, 2561) 

5. ผลการวิจัย 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน (ร้อยละ 73.3) อยู่ในกลุ่มเจนเนอ
เรช่ัน Y จ านวน 332 คน (ร้อยละ 92.2) การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 286 คน (ร้อยละ 79.4) โดย
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 167 คน (ร้อยละ 46.4) มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 193 คน (ร้อยละ 
53.6) สถานภาพโสด จ านวน 277 คน (ร้อยละ 76.9) และมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ 1-
3 ปี จ านวน 168 คน (ร้อยละ 46.7)  

 5.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นการตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นว่า ตัวแปรต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กันเองสูง (Multicollinearity) ซึ่งต้องท าการตรวจสอบก่อนวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ส าหรับ
การศึกษานี้วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลของการวิเคราะห์ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 
6 ตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง 0.310 – 0.681 (*** p < 0.01) แสดงว่าสามารถน าตัวแปรท้ังหมดไป
วิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป เนื่องจากความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ไม่เกิน 0.90 (Hair et al., 2010) 

 5.3 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลซึ่งมีตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 
21 ตัวแปร พบว่า โมเดลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความกลมกลืนกัน โดยพิจารณาค่าดัชนีความ

กลมกลืนดังนี้ ค่าสถิติไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: 2 / df) เท่ากับ 2.55 (เกณฑ์: 2 / df < 5.00) 
ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.066 (เกณฑ์: RMSEA < 0.08) ดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(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 Factor Loading Cronbach’s 

Alpha 

AVE CR 

ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม 0.743-0.762 0.839 0.57 0.84 

การสื่อสาร 0.715-0.792 0.803 0.58 0.81 

คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร 0.747-0.807 0.858 0.60 0.86 

ความมีช่ือเสียง 0.735-0.787 0.803 0.58 0.80 

การบอกต่อ 0.698-0.810 0.775 0.55 0.78 

ความต้ังใจซื้อสินค้า 0.756-0.804 0.861 0.61 0.86 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ (Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) ซึ่งพบว่า 
โมเดลการวัดมีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.7 
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และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสร้าง (CR) มีค่ามากกว่า 0.7 (Hair et al., 2010) และเมื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
โมเดลการวัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย (Factor Loading) มีค่ามากกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญ (*** p < 
0.01) และความแปรปรวนเฉล่ียท่ีถูกสกัดได้ (AVE) มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าโมเดลการวัดมีความเท่ียงตรง 
(Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2010) ดังนั้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสรุปได้ว่า 
โมเดลการวัดมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในขั้นตอนถัดไป 

 5.4 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

  ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประมาณค่าด้วยวิธี
ความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างท่ี

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 และภาพท่ี 
1 พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน 3 ข้อ และปฏิเสธสมมติฐาน 2 ข้อ โดยความปลอดภัยในการท าธุรกรรมมีอิทธิพลต่อ

ความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.014, t = 0.133, p = 0.894) แสดง
ว่าปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 และยังพบว่าการส่ือสารมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.053, t = 0.533, p = 0.594) แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในขณะท่ีคุณภาพของ

ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.256, t = 
2.082, p = 0.037) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ี 3 และความมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.192, t = 2.874, p = 0.004) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 และการ

บอกต่อมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.271, t = 2.837, 
p = 0.005) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ี 5  ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษานี้ คือ ยอมรับสมมติฐาน
ข้อท่ี 3, 4 และ  5 และปฏิเสธสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 

ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัย Std. coefficient t-value p-value สรุปผล 

สมมติฐานที่ 1: Safe        IntB 0.014 0.133 0.894 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2: Comm     IntB 0.053 0.533 0.594 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3: Qual        IntB 0.256 2.082* 0.037 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4: Rep         IntB 0.192 2.874** 0.004 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5: Wom       IntB 0.271 2.837** 0.005 ยอมรับ 
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หมายเหตุ: Safe = ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม; Comm = การส่ือสาร; Qual = คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร; 
Rep = ความมีช่ือเสียง; Wom = การบอกต่อ; IntB = ความต้ังใจซื้อสินค้า; ** p < 0.01; * p < 0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

หมายเหตุ: Safe = ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม; Comm = การส่ือสาร; Qual = คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร; 
Rep = ความมีช่ือเสียง; Wom = การบอกต่อ; IntB = ความต้ังใจซื้อสินค้า; ** p < 0.01; * p < 0.05 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะโซเชียลคอมเมิร์ซท่ีมีต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่ง
คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม การส่ือสาร คุณภาพของข้อมูล
ข่าวสาร ความมีช่ือเสียง และการบอกต่อ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจซื้อผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim, Ferrin, & Rao (2008) ท่ีค้นพบว่าผู้บริโภคท่ี
ซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์จะให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้อมูลท่ีโพสต์โดยผู้ขาย และยังมีอีกหลายงานวิจัย
สนับสนุนว่า หากส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางส าหรับการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและทันสมัย จะท าให้โซเชียล
คอมเมิร์ซกลายเป็นแหล่งข้อมูลท่ีผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในการซื้อสินค้า ผ่านสังคมออนไลน์ (Beyari & 
Abareshi, 2016; Cheng et al., 2017) นอกจากนี้ ผลการศึกษายังค้นพบว่า ความมีช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ท่ีดี
ของร้านค้ามีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์อีกด้วย สอดคล้องกับ Kim และ Park (2013) ท่ี

Safe 

Comm 

Qual 

Rep 

Wom 

IntB 

0.014 

0.053 

0.256* 

0.192** 

0.271** 
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ค้นพบว่าความมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริโภคจะรับรู้ความมีช่ือเสียงจาก
บุคคลท่ีเคยใช้บริการกับร้านค้าในโซเชียลคอมเมิร์ซ ดังนั้น หากผู้บริโภคคนอื่นแสดงความคิดเห็นในทางบวกก็จะ
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์หรือช่ือเสียงของผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Rosa et 
al., 2018) นอกจากนี้ การบอกต่อยังเป็นคุณลักษณะส าคัญของโซเชียลคอมเมิร์ซท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ
สินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Beyari และ Abareshi (2016) ท่ีค้นพบว่า
ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือการบอกต่อท่ีมาจากความคิดเห็นของบุคคลมากกว่าการโฆษณา เช่นเดียวกับการศึกษา
ของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ซึ่งค้นพบว่าการบอกต่อข้อมูลในส่ือสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และการศึกษาของ Pothong และ Sathitwiriyawong (2016) 
ยังค้นพบว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์มักจะได้รับอิทธิพลมาจากการบอกต่อ  

จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากคุณลักษณะเด่นของโซเชียลคอมเมิร์ซ คือ 
การให้เจ้าของธุรกิจได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Amblee & Bui, 2011; Hajli 
& Sims, 2015) ผ่านพฤติกรรมการแชร์ข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ใช้โซเชียลคอมเมิร์ซบอกเล่าประสบการณ์ก่อนซื้อ 
ขณะซื้อ และหลังซื้อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Liang, Ho, Li, & Turban, 2012) ดังนั้น คุณภาพของข้อมูลข่าวสารท่ี
มีความทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตลอดจนช่ือเสียงท่ีดีของผู้ประกอบการท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ท่ีดี ซึ่งถูก
โพสต์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์จะเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจท้ังก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลัง
ซื้อ (Kim & Park, 2013) เพราะในบริบทของโซเชียลคอมเมิร์ซ ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจค่อนข้างจ ากัด (Kim 
et al., 2008) นอกจากนี้ การบอกต่อในสังคมออนไลน์ยังเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับผู้บริโภคก่อนท่ีจะท าการตัดสินใจซื้อได้ (Kim & Prabhakar, 2000) เนื่องจาก การบอกต่อเป็นการส่ือสาร
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์ใช้สินค้านั้นมาแล้ว จึงสามารถสร้าง
ความน่าเช่ือถือมากกว่าการโฆษณา (Beyari & Abareshi, 2016) ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการศึกษานี้ยังสามารถ
อธิบายได้ด้วยแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี กล่าวคือ คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร ความมีช่ือเสียง และ
การบอกต่อ ยังสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อผู้ประกอบการได้ โดยผ่านความน่าเช่ือถือของข้อมูล
และบุคคลท่ีเคยใช้สินค้านั้นมาก่อน เมื่อผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีก็มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับการซื้อสินค้าผ่านโซเชียล
คอมเมิร์ซมากขึ้น (Kim et al., 2012) 

ส่วนปัจจัยความปลอดภัยในการท าธุรกรรม และการส่ือสาร ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริโภคอาจมีความเห็นว่าการท าธุรกรรมผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขาย ระบบการ
ป้องกันการเปล่ียนแปลงหรือท าลายข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ตลอดจนมีระบบการช าระเงินออนไลน์ท่ีมี
มาตรฐานอยู่แล้ว ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยในการท าธุรกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ( พิศุทธิ์ 
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อุปถัมภ์, 2556)  นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Kim และ Park (2013) และ Cheng และคณะ (2017) อธิบายว่า
ตัวแปรความปลอดภัยในการท าธุรกรรมและการส่ือสาร ไม่สามารถส่งอิทธิพลไปสู่ความต้ังใจซื้อสินค้าได้โดยตรง 
แต่จ าเป็นต้องส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรท่ีสามหรือตัวแปรค่ันกลาง (Mediator Variable) เช่น ความไว้วางใจ (Trust) 
หรือความเช่ือมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence) ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ท่ีตัวแปรท้ังสองตัวดังกล่าว
จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

7. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในทางธุรกิจ 
ผู้ประกอบการอาจจะใช้การส่ือสารปากต่อปากผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ (Electronic Word-of-

Mouth: e-WOM) เช่น การแชร์ข้อมูลข่าวสาร การรีวิวประสบการณ์การใช้สินค้า ตลอดจนการให้คะแนนสินค้า 
ระหว่างผู้ใช้ในส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้ซื้อด้วยกันเอง ซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อลดความ
กังวลหรือความไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ และมีแนวโน้มท่ีผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ พบว่ามีสองตัวแปรมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ ดังนั้น การวิจัยในอนาคตอาจจะต้องน าตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) หรือตัวแปรก ากับ (Moderator) 
ระหว่างความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมท่ีเกิดขึ้นระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ
สินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ 
  2. การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีอยู่ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาเท่านั้น ดังนั้น 
การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรขยายขอบเขตกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาไปยังจังหวัดอื่น เพื่อจะได้ทราบและ
เปรียบเทียบผลของการวิจัยว่าเหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ 
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การก าหนดกรอบข่าวเก่ียวกับ Generation Z ที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 

News Framing on Generation Z Appeared on Online Media in Thailand 

พิชญ์พธู ไวยโชติ1 

1อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาหัวข้อ การก าหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ท่ีปรากฎทางส่ือออนไลน์ในประเทศไทย
ใช้การวิเคาะห์เนื้อหา เพื่อศึกษาเนื้อหาบทความและข่าวออนไลน์ท่ีกล่าวถึง Generation Z โดยตรง ด้วยทฤษฎี
การก าหนดกรอบข่าว การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างของบทความและข่าวออนไลน์จ านวน 92 ช้ิน ต้ังแต่ปี 2553 – 
(เมษายน) 2562 ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาและการก าหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z เปล่ียนไปตาม
ช่วงเวลา ในช่วงแรกต้ังแต่ปี 2553 - 2559 มีการกล่าวถึง Generation Z ในฐานะสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคม มี
เนื้อหาเชิงแนะน าลักษณะนิสัยและพฤติกรรมกลุ่มคนในวัยนี้ ถัดมาในปี 2560 การก าหนดกรอบข่าวเปล่ียนมา
สนใจ Generation Z ในเชิงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
และพฤติกรรมการเสพส่ือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักส่ือสารทางการตลาด ในปี 2561 - 2562 เมื่อ Generation Z 
เริ่มเข้าสู่ตลาดงาน กรอบข่าวเปล่ียนมาให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตีกรอบให้ Generation Z 
เป็นวัยท างานตอนต้น และมีข่าวเชิงลบท่ีสะท้อนลักษณะด้อยของ Generation Z 

ค าส าคัญ: เจนเนอเรชัน แซด การก าหนดกรอบข่าว ส่ือออนไลน์ 

 

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  

 

บทน า 

Generation (เจนเนอเรชัน) คืออะไร ในการศึกษานี้ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นค าท่ีคนไทยพบ
เห็นกันบ่อย แต่อาจยังมีความสับสนเกี่ยวกับค า ๆ นี้อยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา The Center for Generational 
Kinetics เป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Generation เช่น การส่ือสาร การท างาน 
การตลาด โดยใช้วิธีการวิจัยเป็นหลัก ศูนย์แห่งนี้ได้ให้ความหมายว่า Generation คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงเวลาท่ี
ใกล้เคียงกัน และเติบโตมาในพื้นท่ีท่ีใกล้เคียงกัน คนกลุ่มนี้จึงมีลักษณะนิสัย ความชอบ และคุณค่าในช่วงเวลาของ
ชีวิตท่ีคล้ายกัน (CGK, 2016) 

Pew Research Center ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ก่อต้ังอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี 2547 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าหน้าท่ีวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประเด็น ทัศนคติ และแนวโน้มส าคัญ
ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากการศึกษาเรื่อง Generation มาตลอดระยะเวลา
หลายปี โดย Pew Research Center ได้ให้ความเห็นว่า Millennial generation หรือ Generation Y คือคนท่ี
เกิดระหว่างปี 2524 – 2539 ซึ่งในปี 2562 Generation Y จะมีอายุระหว่าง 23 – 38 ปี และกลุ่มคนท่ีเกิดต้ังแต่ปี 
2540 เป็นต้นไปจัดเป็น Generation ถัดไป มีหลายค าท่ีส่ือมวลชนใช้เรียกกลุ่มคนท่ีเกิดต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นไป 
เช่น Post-Millennials, iGeneration รวมทั้ง Generation Z หรือ Gen Z ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์
โดย Pew Research Center พบว่า ค าว่า Generation Z หรือท่ีเรียกกันส้ันๆ ว่า Gen Z เป็นค าท่ีมีจ านวนครั้ง
ในการใช้ค้นหาข้อมูลทางออนไลน์สูงท่ีสุดเมื่อต้องการข้อมูลของกลุ่มคนท่ีมีอายุ  7 - 22 ปี (Pew Research 
Center, 2019) ดังนั้นในบทความนี้ จะใช้ค าว่า Generation Z เช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม การแบ่งช่วงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generation Z ยังคงมีเกณฑ์ท่ีหลายหลาย ในขณะท่ี 
Pew Research Center ใช้ปีเกิด 2540 เป็นเกณฑ์เข้าสู่ Generation Z องค์การสหประชาชาติใช้ปี 2543 - 2544 
เป็นจุดเปล่ียนในการเข้าสู่ Generation Z (Wood, 2018) เช่นเดียวกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการของ
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ประเทศไทย (2561) จัดให้เยาวชนท่ีเกิดต้ังแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นไป เป็น Generation Z ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (2560) ประชากรวัย Generation Z ในประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 10,600,000 
คน ซึ่ ง คิดเป็นกลุ่มวัย ท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี 4 รองจาก Generation Y Generation X และ  Baby Boomer 
ตามล าดับ หากมองตัวเลขในระดับโลกจากการคาดการณ์ของส านักข่าว Bloomberg จ านวน Gen Z ท่ัวโลกในปี 
2562 จะมีประมาณ 2.47 พันล้านคน จากประชากรท่ัวโลกท้ังหมดประมาณ 7.7 พันล้านคน คิดเป็นประมาณ 
32% และจะมากกว่าจ านวนของ Millennials หรือ Generation Y เป็นครั้งแรก (Wood, 2018)  

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562) ข้อมูลจาก Google Trends ซึ่งแสดงผลความ
นิยมของการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z เกิดขึ้นแต่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัดอาจมีการค้นหาแต่น้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย จึงท าให้ไม่มีการแสดงผลการค้นหา
ทาง Google Trends เมื่อเปรียบเทียบการค้นหาเกี่ยวกับ Generation X, Y และ Z พบว่า จากสเกล 0 ถึง 100 
(เมื่อ 0 หมายถึง มีปริมาณการค้นหาน้อยมาก) มีระดับการค้นหาค า Generation X, Generation Y และ 
Generation Z ได้แก่ 38, 38, 34 ตามล าดับ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าความนิยมในการค้นหาเกี่ยวกับ Generation 
X, Y และ Z มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ข้อมูลจาก Google Keyword Planner เมื่อช่วงเมษายน 2562 
พบว่า มีการค้นหาค าว่า Generation Z และค าว่า เจน Z เฉล่ีย 100 – 1,000 ครั้งต่อเดือน และค าว่า Gen Z 
เฉล่ีย 1,000 – 10,000 ครั้งต่อเดือน  

หลายองค์กรจึงมีความพยายามท่ีจะเข้าใจ Gen Z เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
และบริการ จากการใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล หรือ เสิร์ซเอนจิ้น Google ค้นหาค าว่า “Generation Z ในประเทศ
ไทย” เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2562 พบผลการค้นหา 506,000 ลิงก์ ภายในเวลา 0.37 วินาที และเมื่อค้นหาค าว่า 
“Gen Z ในประเทศไทย” พบการค้นหาผลการค้นหา 725,000 ลิงก์ ภายในเวลา 0.36 วินาที 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจการก าหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ท่ีปรากฎทางส่ือออนไลน์ในประเทศ
ไทย เนื่องจากประเด็น Generation Z เป็นประเด็นท่ีค่อนข้างใหม่ หากคนในสังคมรวมทั้งนักการส่ือสารการตลาด
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z ในปจัจุบัน อินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีใกล้ตัวและสะดวก
ท่ีสุด  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาการก าหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ท่ีปรากฎทางส่ือออนไลน์ในประเทศไทย 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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 ในการศึกษาการก าหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z โดยส่ือออนไลน์ในประเทศไทย ใช้ทฤษฎี
กระบวนการสร้างกรอบ (Framing Theory) เป็นแกนในการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความและข่าวออนไลน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับ Generation Z โดยตรง เพื่อศึกษาว่าส่ือออนไลน์น าเสนอเกี่ยวกับ Generation Z ไปยังผู้อ่าน
อย่างไร Entman (1993 อ้างถึงใน อริน เจียจันทร์พงษ์, 2560) อธิบายว่า กรอบข่าว คือเนื้อหาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของคน โดยการส่งผ่านข้อมูลท่ีถูกคัดเลือกและมีความโดดเด่น โดยมีเครื่องมือในการก าหนดกรอบในคือ พาด
หัวข่าวหลัก พาดหัวรอง วรรคน า การเลือกแหล่งข่าว และการสรุปย่อหน้าของบทความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก าหนดกรอบข่าวโดย Tankard (2001, อ้างถึงใน อริน เจียจันทร์พงษ์, 2560)  เนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนท่ีส่ือจงใจ
เลือกต าแหน่งท่ีจะน าเสนอให้เด่น น่าจดจ ากว่าส่วนอื่น ๆ ท้ังด้านต าแหน่งท่ีอยู่ด้านบน และขนาดตัวอักษรท่ีส่วน
ใหญ่มักมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน จึงจัดเป็นการน าเสนอมุมมองของส่ือ
ออนไลน์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการศึกษาหลากหลายวิธี ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อ
ต้องการท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์อันหนึ่งอันใดจากมุมมองของผู้คนท่ีมีประสบการณ์กับปรากฏการณ์นั้น ๆ 
(Streubert Speziale & Carpenter, 2007) ในการศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่ง 
สรรค์รวี คชาชีวะ (อ้างถึงใน โกวิท รพีพิศาล, 2532) อธิบายว่า การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการอธิบายความหมายซึ่ง
สามารถท าได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยได้จัดกลุ่มเนื้อหาย่อยท่ีมีความเหมือนและต่างกันไว้ด้วยกัน 
จากนั้นจัดเป็นหมวดหมู่และสร้างความเช่ือมโยง  

จากการค้นหาข้อมูลโดยการใช้เสิร์ซเอนจ้ิน Google ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z โดยก าหนดวลี
ส าคัญในการค้นหา (Keyword) ได้แก่ ค าว่า “Generation Z ในประเทศไทย” และ “Gen Z ในประเทศไทย” 
พบลิงก์ท่ีเกี่ยวข้องรวม 506,000 ลิงก์ และ 725,000 ลิงก์ ตามล าดับ ซึ่งผลการค้นหาพบลิงก์ท่ีซ้ ากันเป็นจ านวน
มาก การศึกษานี้จึงวิเคราะห์บทความและข่าวจากลิงก์ท่ีพบใน 7 หน้าแรกจากการค้นหาวลีส าคัญท้ังสองวลี (โดย
ค้นหาครั้งละวลี) การศึกษาครั้งนี้จึงพบ 92 ลิงก์จากแหล่งข้อมูล (เว็บไซต์) ท่ีไม่ซ้ ากัน (แต่เนื้อหาอาจซ้ ากัน) เนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นบทความทางธุรกิจ และข่าว รวมท้ังบทความทางวิชาการ โดยได้วิเคราะห์เนื้อหาตามปีท่ีเนื้อหา
ปรากฎทางออนไลน์   

สรุปผลการศึกษา  
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 จากการวิเคราะหบ์ทความทางธุรกิจ และข่าว รวมทั้งบทความทางวิชาการ จากผลการค้นหารวม 92 ลิงก์ 
ท่ีพบโดยการใช้เสิร์ซเอนจ้ิน Google ค้นหา โดยก าหนดวลีส าคัญในการค้นหา (Keyword) คือ ค าว่า “Gene- 
ration Z ในประเทศไทย” และ “Gen Z ในประเทศไทย” โดยแบ่งตามปีท่ีปรากฎได้ดังนี้   

ปี 2553 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

(ม.ค.-

เม.ย.) 

ไม่ระบุปี 

จ านวน 1 2 3 1 9 15 37 12 12 

 

Generation Z ในฐานะสมาชิกในสังคม 

 การศึกษานี้พบลิงก์ท่ีถูกโพสต์ต้ังแต่ปี 2553 – 2559 จ านวนไม่มากนัก จากการค้นหาด้วย Google ใน
งานศึกษานี้ พบการกล่าวถึง Generation Z ในปี 2553 ในบทความโดยศูนย์วิจัยเอกชนด้านสุขภาพแห่งหนึ่ง
น าเสนอ หัวข้อ “Baby Boom -X-Y-Z เจน ไหน ? เส่ียง (โรค) อะไร?” ซึ่งเป็นบทความท่ีเน้นให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญของสุขภาพของคนแต่วัย โดยบทความได้อธิบายว่า Gen Z ซึ่งอยู่ในวัยเด็กมีความเส่ียงต่ออาการสมาธิ
ส้ัน โรคภูมิแพ้ผิวหนัง และโรคไข้หวัด บทความท่ีปรากฎในปี 2556 อธิบายถึงลักษณะของคนในช่วงวัยต่าง ๆ ใน
บทความหนึ่งแบ่งช่วงวัยออกถึง 8 เจนเนอเรช่ัน ซึ่ง Generation Z เป็นกลุ่มท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด ซึ่งท้ัง 2 บทความ
ได้อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มช่วงวัย ส าหรับกลุ่ม Generation Z คือกลุ่มคนท่ีเกิดปี 2540 เป็นต้นไป 
เป็นกลุ่มท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ดี และเรียนรู้ได้รวดเร็ว 

บทความออนไลน์จ านวน 3 ช้ินท่ีปรากฎในปี 2557 ซึ่งกล่าวถึง Generation Z จากมุมมองด้านการ
ท างานและอาชีพ โดยอ้างงานวิจัยในระดับทวีปเอเชียจากบริษัทท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยได้พูดถึง
ลักษณะของคนกลุ่ม Generation Z ว่ามักขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหางานผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ และเห็น
ความส าคัญของประสบการณ์ท่ีจะได้รับมากกว่าค่าตอบแทน ยอมท่ีจะได้รับเงินเดือนน้อย และชอบความ
สะดวกสบายในการท างาน เช่น การท่ีไม่ต้องท างานท่ีส านักงานเป็นต้น อย่างไรก็ตาม Generation Z ไม่ได้
ต้องการเป็นลูกจ้างตลอดไป งานวิจัยในระดับทวีปเอเชียนี้พบว่า Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความคิดเป็นของ
ตัวเอง ต้ังใจอยากมีธุรกิจของตัวเองเมื่อมีความพร้อม  

การศึกษานี้พบลิงก์การต้ังกระทู้ในพันทิปดอทคอมท่ีโพสต์ในปี 2558 ติดอันดับการค้นหา พันทิปเป็นเว็บ
บอร์ดรวมการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงสังคม โดยกระทู้ท่ีพบเกี่ยวข้องกับ Gen Z ถูก
แท็กในหัวข้อ เศรษฐกิจ มนุษย์เงินเดือน เจ้าของธุรกิจ และชีวิตวัยรุ่น เจ้าของกระทู้ต้ังกระทู้เพื่อถามความเห็นว่า 
“ประเทศไทยในยุคของคน Gen Y และ Gen Z จะไปในทิศทางใด” ซึ่งเจ้าของกระทู้ได้โปรยไว้จุดเด่น และจุดอ่อน
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ของคนท้ังสองวัยนี้ ซึ่งมีผู้เข้ามาให้ความคิดเห็น 17 คน ซึ่งมีท้ังความเห็นท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ และมีบางส่วน
ให้ความเห็นว่า ส่ิงส าคัญอยู่ท่ีการเล้ียงดูและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีจิตส านึกท่ีดี และมีระเบียบวินัยหากต้องการเห็น
สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

การศึกษานี้พบลิงก์จากปี 2559 ท่ีติดอันดับการค้นหาจ านวน 9 ลิงก์ โดย 8 จาก 9 ลิงก์ เป็นบทความและ
ข่าวซึ่งมีเนื้อหาด้านสังคมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านสุขภาพ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามล าดับ โดย
หนึ่งในบทความด้านสังคมเป็นผลงานด้านวิชาการท่ีศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่าง Gen X, Y และ Z ใน
กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมในการส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มคนวัย Generation Z 
ไว้ดังนี้ ชอบตัดสินใจด้วยตัวเอง ชอบงานท้าทาย ชอบส่ือสารผ่านการพิมพ์ เช่ือว่าพวกเขาสามารถเปล่ียนแปลง
สังคมได้ และเช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์มาจากสภาพแวดล้อม (ธัญนันท์ วีรภัทรรุ่งโรจน์, 2559) และข้อมูลท่ีอ้างอิง
มาจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งรายงานถึงพฤติกรรมการบนโลกออนไลน์ของ
ประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ รวมท้ัง Gen Z และรวมถึงลักษณะนิสัยของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มวัยนี้ ซึ่งมีจุดเด่นคือ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และเริ่มมีการกล่าวถึงจุดอ่อน หรือข้อเสียของ Gen Z เช่น การมีความอดทนต่ า ในย่อหน้า
ท้าย ๆ ของบทความท่ีมีการพาดหัวในเชิงบวก “Gen Z คนรุ่นใหม่ท่ีน่าติดตาม” (พสุ เดชะรินทร์, 7 มิถุนายน 
2559) ส่วนในบทความเชิงสุขภาพ มีการใช้ค าว่า “Gen Z” ในแคมเปญการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดจ านวนผู้
สูบบุหรี่ในวัยรุ่น  

ในบทความเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีโพสต์โดยส านักข่าวออนไลน์ The Matter ในปี 2559 พบ
เนื้อหาท่ีระบุชัดเจนว่า ปี 2559 เป็นปีแรกท่ี Gen Z จะเข้าสู่โลกแห่งการท างาน โดย Gen Z คือกลุ่มท่ีเกิดต้ังแต่ปี 
2538 ซึ่งขณะนั้น อายุประมาณ 21 ปี ในส่วนของ Gen Z ท่ีไม่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน บทความนี้กล่าวว่า การ
เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ เป็นผู้ประกอบการ คืออาชีพในอุดมคติของGen Z เพราะได้เป็นนายตัวเองและรายได้ดี แต่
ในขณะเดียวกันบทความนี้กล่าวว่า Gen Z มีภาพลักษณ์เชิงลบปรากฎตามส่ือ 

“แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ท าให้เกิดสังคมก้มหน้า เห็นได้จากส่ือท่ีมักจะน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของวัยรุ่นยุคใหม่ในแบบท่ีเป็นคนชอบส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริง พวกเขามักเป็นคนมีสมาธิส้ัน และความอดทนต ่า” 

(The Matter, 13 ตุลาคม 2559) 

นอกจากนี้ ในบทความดังกล่าว ยังได้กล่าวถึงการปรับเปล่ียนกรอบวิธีคิดในระบบการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับ Gen Z ในด้านทักษะการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการท างานเป็นกลุ่ม โดยวิธีการเรียนท่ี
เน้นให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน และให้น าความรู้ท่ีหามาได้มาฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน (Flipped Classroom) เพื่อส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นข้อบกพร่องของ Gen Z  
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Generation Z ในฐานะผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  

การศึกษานี้พบ 15 ลิงก์ท่ีถูกโพสต์ในปี 2560 ซึ่งใจความส าคัญของเนื้อหาเริ่มหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
บทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตลาด เป็นประเภทของบทความท่ีพบมากท่ีสุด รองลงมาเป็นบทความในเชิง
สังคมท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของคน Generation Z ตามมาด้วย บทความท่ีเกี่ยวกับด้านอาชีพและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และการท่องเท่ียว 

บทความด้านการตลาดนี้ไม่เพียงแต่อธิบายถึงลักษณะ พฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือ ทัศนคติ และความต้องการกลุ่ม Generation Z ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเป็นกลาง ไม่บวก และไม่ลบ โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยระดับโลกแต่มีข้อมูลของประเทศไทยรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน และบทความเหล่านี้มักปิดท้าย
บทความด้วยการน าเสนอข้อเสนอแนะในการท างานด้านการตลาดและการส่ือสารให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ 
ต่างจากบทความด้านสังคมท่ีฉายภาพให้เห็นถึงลักษณะและพฤติกรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของคนกลุ่มวัยต่างๆ รวมถึงกลุ่ม Generation Z  

ด้านการงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทความท่ีปรากฎในปี 2560 ซึ่งบทความเหล่านี้ต่างให้
ข้อมูลในเชิงลบของคน Generation Z และเป็นข้อมูลท่ีต่างไปจากข้อมูลท่ีปรากฎในปีก่อนหน้า เช่น คนกลุ่มนี้
ต้องการรายได้สูงเกินประสบการณ์ ต้องการท างานในองค์กรใหญ่ ขาดทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน และไม่มี
ความภักดีต่อองค์กร เป็นต้น ส าหรับบทความเกี่ยวกับด้านการศึกษา เป็นบทความท่ีเผยงานวิจัยท่ีจัดท าโดยบริษัท
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ท่ีช้ีให้เห็นถึงทัศนคติท่ี Generation Z รวมถึงคุณครูในประเทศไทย มีต่อการศึกษา 
และต่อพวกเขาเอง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกท่ีมุ่งเน้นด้านการศึกษา 

“นักเรียนรุ่น Gen Z ในประเทศไทยมองว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง  ไม่ซ้ า
แบบใคร และอยากรู้อยากเห็น รู้สึกต่ืนเต้นเกี่ยวกับโอกาสท่ีรออยู่เบื้องหน้า แต่ขณะเดียวกันก็
รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับอาชีพการท างานในอนาคต โดยเกือบหนึ่งในสามของนักเรียนรุ่น Gen Z ท่ี
ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าตนเองขาดความพร้อมส าหรับอนาคต” 

(Marketing Oops!, 20 ธันวาคม 2560) 

 นอกจากนี้ เริ่มพบบทความในหัวข้อท่ีไม่เคยพบมาก่อน ได้แก่ การท่องเท่ียว โพสต์ในปี 2560 เช่นกัน โดย
เนื้อหากล่าวถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนกลุ่มวัยต่าง ๆ ในยุโรปรวมถึง Generation Z ท่ีท่องเท่ียวโดยดู
งบประมาณเป็นหลัก และชอบเท่ียวแบบไม่วางแผน และเท่ียวในท่ีท่ีต่ืนเต้นโลดโผน ซึ่งท้ายบทความได้แนะน าให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยได้ปรับตัวให้เข้ากับนักท่องเท่ียวในกลุ่มวัยต่าง ๆ  

Generation Z ในวัยท างาน 
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 จาก 37 โพสต์บทความและข่าวท่ีพบในปี 2561 จ านวน 1 ใน 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รองลงมาเป็นโพสต์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ Gen Z จ านวน 10 บทความ และ
บทความท่ีมีเนื้อหาให้ประโยชน์กับนักการตลาดตามล าดับ จ านวน 7 บทความ นอกจากนี้มีบทความด้านอื่น ๆ ใน
จ านวนท่ีไม่มากนัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ  ด้านท่ีอยู่อาศัย และบทความส าหรับ
ผู้ปกครองเพื่อให้ค าแนะน าด้านการเล้ียงดูบุตรหลานในวัย Gen Z  

 บทความด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เริ่มกล่าวถึงเทรนด์อาชีพใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล เช่น YouTuber, 
Influencer, Startup รวมท้ังอาชีพในอุตสาหกรรม eSports บทความจ านวนมากอ้างอิงงานวิจัยด้านทักษะและ
ความสนใจด้านอาชีพ ของ Generation Z ซึ่งจัดท าโดยบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพบท้ังความเหมือนและความแตกต่างจากเนื้อหาบทความในปีท่ีผ่าน ๆ ซึ่งความเหมือน
ได้แก่ ความสนใจทางสายงานด้านเทคโนโลยี พร้อมท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงคนในวัยต่าง ๆ และยินดีท่ีจะท า
หน้าท่ีให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ร่วมงานต่างวัย ส่วนความแตกต่างท่ีแต่เดิมดูเหมือนว่าคนวัยนี้ต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ  แต่ในงานวิจัยนี้พบว่า Generation Z ต้องการส่ือสารเรื่องงานแบบ
ต่อหน้ามากกว่า เพราะพวกเขารู้ดีว่าทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนี้เองเป็นส่ิงท่ีต้องได้รับการพัฒนา 

 ทางด้านพฤติกรรมทางสังคม จากข้อมูลของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และหน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศไทยพบว่า วัย Generation Z ก าลังมีปัญหาท้ังด้านอารมณ์และพฤติกรรม 
คนในวัยนี้มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและกิจกรรมท่ีได้เรียนรู้
จากธรรมชาติ รวมถึงการขาดการยอมรับและนับถือตนเอง (Self-esteem) เพราะเกิดจากการเปรียบเทียบชีวิต
ตัวเองกับชีวิตคนอื่นในโลกออนไลน์ เกิดโรคซึมเศร้าได้ บทความในปีนี้ยังคงย้ าว่า Generation Z มีความอดทนต่ า 
ไม่ค่อยชอบรออะไร จึงท าให้เกิดโมเดลธุรกิจและบริการท่ีมาสนองความต้องการและพฤติกรรมดังกล่าว เช่ น 
บริการส่ังซื้อและรับส่งอาหาร บริการดูภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ออนไลน์โดยผู้ชมได้ตามเวลาท่ีต้องการ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม Generation Z ในประเทศไทยท่ีพบว่า คนใน
วัยนี้เป็นกลุ่มท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันมากเป็นอันดับท่ี 2 รองจาก Generation Y และใช้ชม YouTube 
มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงดูเด็ก ๆ ในวัย Generation Z ว่า มักพบอาการสมาธิส้ัน
ในเด็กยุคนี้ เนื่องจากอยู่กับเทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็ว ท าให้พวกเขาเป็นคนคิดเร็ว ท าเร็ว แต่ข้อเสียคือ ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน และขาดจินตนาการ จึงมีการแนะน าให้ผู้ปกครองกระตุ้นให้ Generation Z ได้เล่นเพื่อฝึกจินตนาการ 
และ ใช้วิธีฝึกให้คิด เน้นต้ังค าถามมากกว่าการท าโทษ เพื่อฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (ดนยา สุเวทเวทิน, 2561 และ 
TK Park, 2561) 

  ในเชิงการตลาดและเศรษฐกิจ มีบล็อกเกอร์ท่ีกล่าวถึงความส าคัญของ Generation Z ท่ีก าลังก้าวเข้าสู่วัย
ท างานด้วยก าลังซื้อท่ีสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของ Generation Z ขึ้นอยู่กับการท่ีสินค้าหรือบริการมี
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สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะคน มีตัวเลือกเปรียบเทียบ รีวิว เ รตต้ิง รวมถึงราคาท่ี
สมเหตุสมผล คล้ายกับบทความท่ีให้ข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย ท่ีเห็นว่า Generation Z เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเริ่มเข้าสู่
ช่วงท่ีก าลังมองหาท่ีอยู่อาศัยของตัวเอง ซึ่งบทความบรรยายถึงการออกแบบท่ีอยู่อาศัยท่ีน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ าวันให้เหมาะกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของ Generation Z ท่ีชอบความล้ าสมัย และความ
คล่องตัว  

 ด้านการศึกษา บทความเหล่านี้เริ่มช้ีให้เห็นว่า การเรียนการสอนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้เรียน เช่น 
ปริญญาไม่ได้ส าคัญกับกลุ่ม Generation Z เพราะคนวัยนี้สามารถสร้างรายได้ท่ีมากพอได้ผ่านทางโลกออนไลน์ 
แต่พวกเขากลับสนใจท่ีจะเรียนในหัวข้อหรือส่ิงท่ีพวกเขาสนใจเท่านั้น 

 ส่วนบทความและข่าวจ านวน 12 ช้ินท่ีได้รับการโพสต์เมื่อไม่นานมานี้ในปี 2562 ครึ่งหนึ่งให้ความส าคัญ
กับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเนื้อหาส าคัญนอกจากจะคล้ายกับเนื้อหาในบทความด้านเดียวกันในปีท่ีผ่าน
มา ยังพบประเด็นใหม่คือ การเปล่ียนงาน ซึ่งถูกใช้ในการพาดหัวบทความ โดยบทความเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า
จากการส ารวจ Generation Z ในประเทศไทย โดยเว็บไซต์หางานท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย พบว่า คนกลุ่ม 
Generation Z ซึ่งเพิ่งจะเข้าท างานได้ 1 – 2 ปีท่ีผ่านมามีความคิดต้องการเปล่ียนงานภายใน 1 – 3 เดือน 
เนื่องจากไม่พอใจเงินเดือน สวัสดิการ และคิดว่าไม่มีความก้าวหน้าในสายงานปัจจุบัน รวมถึงไม่พอใจโบนัส 
วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในองค์กร โดยเงินเดือนขั้นต่ าท่ี Generation Z พึงพอใจ ณ ปัจจุบันอยู่ท่ี
ระดับ 20,000 บาทขึ้นไป ผลส ารวจยังพบว่า 3 ปัจจัยท่ีจะช่วยจูงใจ Generation Z ให้ท างานกับองค์กรได้แก่ 
เงินเดือน ความท้าทายของงาน และความก้าวหน้าในสายงาน (Brand Inside, 27 กุมภาพันธ์ 2562) 

 นอกจากนี้ในปี 2562 ยังมีบทความท่ีปรากฎบนอินเทอร์เน็ตท่ีเกี่ยวข้อ งกับ Generation Z ในแง่
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปีท่ีผ่านมา ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ มี
บทความท่ีเปิดเผยข้อมูล “เศรษฐกิจสุขภาพในประเทศไทย” ส ารวจโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านการส่ือสารการตลาด
ช้ันน า พบว่า Generation Z มีสุขภาพดี แข็งแรง ต้องการให้ตัวเองดูดีสมส่วน ดังนั้นการดูแลสุขภาพก าลังเป็น
กระแสนิยมของคนกลุ่มนี้ หากต้องมีการปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ มักท าการปรึกษาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และ
สนใจการใช้งานแอปพลิเคชันสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชันช่วยฝึกสมาธิ เป็นต้น (Brand Buffet, 2 มกราคม 2562) 

 ในด้านการศึกษา มีบทความท่ีอ้างถึงข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ ท่ีช้ึให้เห็นถึงปัญหาของ
การศึกษาในประเทศไทยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Generation Z เช่น การแข่งขันด้านการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
Generation Z ในวัยเรียนประมาณครึ่งหนึ่งมีความสามารถทางวิชาการไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีปัญหาการอ่าน
จับใจความ มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งในบทความได้ให้ค าแนะน าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงระบบการศึกษาของประเทศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้
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เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เลือกเรียนและปรับเปล่ียนการเรียนตามรูปแบบความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงยังคงมี
ความยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน (Urban Creature, 19 มีนาคม 2562) 

 ในส่วนของบทความอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ระบุช่วงปีท่ีโพสต์นั้น เป็นเนื้อหาท่ีไม่ต่างจากเนื้อหาด้านบนท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้น หนึ่งในนั้นมีบทความท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรหลานวัย Generation Z ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโลก ให้รายละเอียดท้ังจุดอ่อนและจุดแข็งของ Generation Z หรือ ไว้ด้งนี้ 

“เด็กยุคใหม่เกิดมาพร้อมกับความปลอดภัยท่ีสูงขึ้น โลกไม่ค่อยมีสงคราม ความ
สะดวกสบายมีมากขึ้น ความล าบากน้อยลง พ่อแม่ส่วนใหญ่มีลูกแค่คนเดียวหรือสองคน เด็กจะ
ได้รับการเอาใจใส่มาก หรือมากเกินไปด้วยซ้ า แต่ข้อดีของเด็กยุคนี้ คือ เขาจะมีความคิดจิต
สาธารณะ รักษาส่ิงแวดล้อม มีชีวิตท่ีมีแบบแผนเป็นระเบียบ และมีความเคารพกฎหมายมากกว่า
คนยุคก่อน ๆ เพราะได้รับการปลูกฝังมาดี” 

กุลวดี ทองไพบูลย์ (ม.ป.ป.)  

 นอกจากนี้ Generation Z ท่ีเติบโตมาในยุคของโลกสังคมออนไลน์ จึงท าให้พวกเขาได้ฝึกรับฟังความ
คิดเห็นจากการอ่านคอมเม้นท์ ดังนั้นจึงแนะน าให้ผู้ปกครองใช้เหตุผล และเน้นให้ค าแนะน ามากกว่าการออกค าส่ัง 
เพราะ “เด็กยุคนี้ต้องการให้พ่อแม่เคารพเขาด้วย ท้ังเคารพเรื่องความคิด การตัดสินใจ” กุลวดี ทองไพบูลย์ 
(ม.ป.ป.)  

อภิปรายผลการวิจัย 

เนื้อหาและการก าหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z เปล่ียนไปตามช่วงเวลา ในช่วงแรกต้ังแต่ปี 
2553 - 2559 มีการกล่าวถึง Generation Z ในฐานะสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคม มีเนื้อหาเชิงแนะน าลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมกลุ่มคนในวัยนี้ ถัดมาในปี 2560 การก าหนดกรอบข่าวเปล่ียนมาสนใจ Generation Z ในเชิง
ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยส่ือได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมการ
เสพส่ือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักส่ือสารทางการตลาด ในปี 2561 - 2562 เมื่อ Generation Z เริ่มเข้าสู่ตลาดงาน 
กรอบข่าวเปล่ียนมาให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตีกรอบให้ Generation Z เป็นวัยท างาน
ตอนต้น และพบข่าวเชิงลบท่ีสะท้อนลักษณะด้อยของ Generation Z ในต าแหน่งท่ีส าคัญของบทความ เช่น พาด
หัวบทความ และวรรคน า ซึ่งสอดคล้องกับ Entman (1993, อ้างถึงใน Tewksbury and Scheufele, 2009) ท่ีได้
กล่าวไว้ว่า การก าหนดกรอบคือ การเลือกเพียงบางมุมมองของความจริงท่ีเกิดจากการรับรู้ และท าให้มุมมองนั้น
โดดเด่นผ่านเนื้อหาทางการส่ือสาร เพื่อเป็นการต้ังประเด็นปัญหา ส่งเสริมการตีความอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึง
การประเมินทางศีลธรรมเกี่ยวกับมุมมองนั้น ๆ  



557 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ในภาพรวมการวิเคราะห์บทความและข่าวท้ัง 92 ช้ินนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปว่า เนื้อหาเป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ Generation Z ท่ีมีท้ังด้านดี และด้านไม่ดี เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การท างาน 
และในชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตามจัดเป็นการให้ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน ซึ่งจาก
การวิเคราะห์น่าจะเป็นกลุ่ม Generation Baby Boomer, X และ Y ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์เป็น ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงาน รวมท้ังนักส่ือสารการตลาด เป็นต้น ให้มีความเข้าใจกลุ่ม Generation Z เพื่อประโยชน์ในการ
เล้ียงดูเอาใจใส่ การเรียน และท่ีส าคัญในการส่ือสาร และอยู่ร่วมกันในสังคม การท างานร่วมกัน และโอกาสทาง
ธุรกิจและการตลาด เนื่องจากในส่วนท้ายของบทความมักจะจบด้วยค าแนะน าว่าควรปฏิบั ติอย่างไรกับกลุ่ม 
Generation Z เสมอ เช่น บทความด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็จะสรุปท้ายโดยการแนะน าวิธีให้องค์กร
ปรับตัวให้เข้ากับคนยุคใหม่ ซึ่งการสรุปย่อหน้าจัดว่าเป็นต าแหน่งท่ีน่าจดจ าเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ก าหนดกรอบข่าวของ Tankard (2001, อ้างถึงใน อริน เจียจันทร์พงษ์, 2560)    

 อย่างไรก็ตาม มีเพียง 2 บทความเท่านั้นท่ีมีเนื้อหาแนะน า Generation Z ให้รู้จักเรียนรู้จากข้อดีของผู้มี
ประสบการณ์มากกว่าในวัย Generation X และอีกบทความแนะน าให้ Generation Z ท าความเข้าใจและปรับตัว
ในแง่ของการท างาน  

“การท่ีเด็กจะบอกว่าอยากได้อิสระในการท างานมากขึ้นมันก็จะต้องแลกกับ
ประสบการณ์ท่ีมากขึ้นด้วย อันนี้คือการท่ีเด็กอาจจะต้องพยายามท าความเข้าใจในเรื่องนี้หรือตัว
บริษัทเองผู้บริหารเองต้องส่ือสารให้เด็กเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดเจน ไม่ใช่เพื่อลดความมั่นใจเขา แต่
เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมั่นคง” 

    (อภิชาติ ขันธวิธิ, อ้างถึงใน Thailand HR Note, 15 กุมภาพันธ์ 2562)  

 ในแง่ของแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z เป็นท่ีน่าสังเกตว่า บทความในช่วงแรกมักอ้างอิงข้อมูลมา
จากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัย หรือส ารวจในระดับโลก ในประเทศสหรัฐฯ หรือทวีปเอเชียเป็นส่วน
ใหญ่ ถึงแม้การส ารวจข้อมูลในทวีปเอเชียจะรวมประเทศไทยอยู่ด้วย แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในภาพใหญ่เท่านั้น แต่
ต้ังแต่ปี 2560 บทความส่วนใหญ่มักอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z จากผลส ารวจคนกลุ่มนี้ในประเทศไทย
โดยตรง และพบว่าผลส ารวจมีทิศทางท่ีเปล่ียนไปในบางประเด็น เช่น แรงจูงใจในการท างาน การส ารวจในระดับ
เอเชียในช่วงแรกพบว่าประสบการณ์การท างานเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญ แต่ผลส ารวจในประเทศไทยกลับพบว่า
เงินเดือนเป็นปัจจัยท่ี Generation Z ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก   

 

ข้อเสนอแนะ 
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 ดังนั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มคนในวัย Generation Z จึงเป็นส่ิงจ าเป็น หากสังคมไทยต้องการรู้จัก
และท าความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ ท้ังในเชิงลักษณะนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยความเข้าใจ และในเชิงธุรกิจยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาดและการส่ือสารการตลาด ฯลฯ ท่ีต้องการเข้าถึงและส่ือสารกับคนกลุ่มนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). เด็ก Gen Z. สืบค้นจาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50839&Key=news_Teerakiat 

กุลวดี ทองไพบูลย์. (ม.ป.ป.). เข้าใจเด็กยุคใหม่ เพื่อการเล้ียงลูกดีขึ้น. The Asian Parent Thailand. สืบค้นจาก 
https://th.theasianparent.com/เข้าใจเด็กยุคใหม่-Generation-Z-เพื่อการเล้ียงลูกดีข้ึน 

ฐานเศรษฐกิจ. (24 พฤศจิกายน 2560). ประชากรไทย GenY ใหญ่สุด พฤติกรรมสร้างโอกาส-ความเส่ียง(1). 
สืบค้นจาก http://www.thansettakij.com/content/234315 

ดนยา สุเวทเวทิน. (2561). ค่าย Gen Z ยุคคุณธรรม 5.0. สืบค้นจาก 
https://www.thaihealth.or.th/Content/44214-ค่าย%20Gen%20Z%20ยุคคุณธรรม205.0.html 

ธัญนันท์ วีรภัทรรุ่งโรจน์. (2559). ลักษณะความแตกต่างระหว่าง Generation X, Y และ Z ในกรุงเทพมหานคร
และพฤติกรรมในการส่ังซื้อสินค้าออนไลน์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเน
ช่ัน. สืบค้นจาก http://it.nation.ac.th/research/ntu/files/57011320171f.pdf 

พสุ เดชะรินทร์. (7 มิถุนายน 2559). Gen Z คนรุ่นใหม่ท่ีน่าติดตาม. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นจาก 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637939 

อริน เจียจันทร์พงษ์. (2560). “วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ.2556,” วารสารนิเทศศาสตร์, 35(1), 1-28. 

Brand Buffet. (2 มกราคม 2562). สถานะการเงินส่งผล สร้างวังวน “จน – เครียด – ป่วย” ดัน Application 
ด้านสุขภาพ-ช่วยฝึกสมาธิเติบโต.สืบค้นจากhttps://www.brandbuffet.in.th/2019/01/wunderman- 
thompson-surveys-the-well-economy-thailand/ 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50839&Key=news_Teerakiat
http://www.thansettakij.com/content/234315
http://it.nation.ac.th/research/ntu/files/57011320171f.pdf
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637939
https://www.brandbuffet.in.th/2019/01/wunderman-thompson-surveys-the-well-economy-thailand/
https://www.brandbuffet.in.th/2019/01/wunderman-thompson-surveys-the-well-economy-thailand/


559 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

Brand Inside. (12 กุมภาพันธ์ 2562). เปิด 3 ปัจจัยจูงใจคนท างาน Gen Z เงินต้องดี งานต้องโดน เติบโตใน
อนาคต https://brandinside.asia/gen-z-motivation-in-jobs/ 

Marketing Oops!. (20 ธันวาคม 2560). อะโดบีเผยผลการศึกษาช้ี นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่า
ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความส าเร็จ. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com/reports/ 
behaviors/adobe-sea-gen-z/ 

Thailand HR Note. (15 กุมภาพันธ์ 2562). Gen Z เปล่ียนงานบ่อยเพราะเขามีทางเลือกเยอะ คนรุ่นนี้มีความคิด
เกี่ยวกับการท างานอย่างไร. สืบค้นจาก https://hcm-jinjer.com/thai-media/tmanagement/th-
genzapichat3-190214/ 

The Matter. (13 ตุลาคม 2559). กลับมุมมอง ส่อง Gen Z. สืบค้นจาก https://thematter.co/thinkers/about-
gen-z/10733 

TK Park. (2561). เด็ก Gen ใหม่ เข้าใจได้ไม่ยาก. สืบค้นจาก 
https://www.tkpark.or.th/tha/tk_news_detail/385/เด็ก-Gen-ใหม-่เข้าใจได้ไม่ยาก 

CGK. (2016). About the Center for Generational Kinetics. Retrieved form https://genhq.com/about-
the-center-for-generational-kinetics/ 

Pew Research Center.  ( 2019) .   About Pew Research Center.  Retrieved form 
https://www.pewresearch.org/about/ 

Dimock, M. (2019). Defining Generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Retrieved 
from https: / /www.pewresearch.org/ fact- tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-
generation-z-begins/ 

Streubert Speziale, H.  & Carpenter, D.  ( 2007) .  Qualitative Research in Nursing:  Advancing the 
Humanistic Imperative (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

Tewksbury, D. & Scheufele, D. A. (2009). News Framing Theory and Research. In J. Bryant & M. B. 
Oliver (Eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research (3rd ed.). (pp. 17 – 33). New 
York, NY: Routledge. 

https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/adobe-sea-gen-z/
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/adobe-sea-gen-z/
https://hcm-jinjer.com/thai-media/tmanagement/th-genzapichat3-190214/
https://hcm-jinjer.com/thai-media/tmanagement/th-genzapichat3-190214/
https://thematter.co/thinkers/about-gen-z/10733
https://thematter.co/thinkers/about-gen-z/10733
https://genhq.com/about-the-center-for-generational-kinetics/
https://genhq.com/about-the-center-for-generational-kinetics/
https://www.pewresearch.org/about/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/


560 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

Wood, J.  ( 2018) .  Generation Z will outnumber Millennials by 2019.  World Economic Forum. 
Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2018/08/generation-z-will-outnumber-
millennials-by-2019/ 

  

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/generation-z-will-outnumber-millennials-by-2019/
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/generation-z-will-outnumber-millennials-by-2019/


561 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

การวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad 

Content Analysis Jones Salad Facebook Fanpage 

ชวัลรัตน์ สดใส1 และ อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ2์ 

1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones 

Salad ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหา และ 2) ผลตอบรับของผู้รับสาร โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหาจ านวน 104 โพสต์ ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหา เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีประเภทเนื้อหาด้าน

สุขภาพมากท่ีสุด โดยใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ความใกล้ชิดมากท่ีสุด และมีการใช้

คาแรคเตอร์ ลุงโจนส์ เป็นหลัก 2) ผลตอบรับของผู้รับสาร เนื้อหาท่ีมีการแสดงความรู้สึกมากท่ีสุด คือ ประเภท

เนื้อหาด้านการออกก าลังกาย ใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น 

ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ เนื้อหาท่ีมีการแบ่งปันเนื้อหามากท่ีสุด คือ ประเภท

เนื้อหาด้านการออกก าลังกาย ใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น 

ความใกล้ชิด และ ความลึกลับซ่อนเงื่อน เนื้อหาท่ีมีการแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ประเภทเนื้อหาด้าน

โภชนาการ และประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความใกล้ชิด 

ความเร้าอารมณ์   

ค าส าคัญ: 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 

 

บทน า 

 ในยุคท่ีโซเชียลมีเดียมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้

โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากในการส่ือสารการตลาดจนก่อให้เกิดการตลาดรูปแบบใหม่ หรือท่ีเรียกว่า 

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) โดยใช้หลักการของการตลาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละช่องทางยังมีความแตกต่างกันจากการใช้งาน และ

พฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย กล่าวได้ว่าการท าการตลาดออนไลน์ควรค านึงถึงความผู้ใช้งานตามช่องทางนั้น 

ๆ ท้ังในด้านของเนื้อหาหรือรูปแบบการน าเสนอ เพื่อส่ือสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนื้อหากระชับ รวดเร็ว 

เข้าใจง่าย และตรงจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
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Network) มีการนิยามไว้ว่าเป็นสังคมขนาดย่อมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ียึดโยงผู้คนผู้ใช้บริการเข้าไว้ด้วยกัน  

โดยมีกิจกรรมหลักท่ีกระท ากันนั่นคือ การติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในลักษณะท่ีเรียกกันว่า บริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์ท่ีมีการผลิตรูปแบบการใช้ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน แต่ก็ยังเต็มไปด้วยข้อมูลของ

ผู้ใช้งาน เช่น คลิปวีดีโอ รูปภาพ บทความ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ในรูปแบบท่ีรู้จักกันคือ Facebook Twitter 

YouTube (ศศิวิภา หาสุข, 2556 อ้างถึงใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย, 2558: 25) 

 จากผลการส ารวจประจ าปีโดย We Are Social และ Hootsuite ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตท่ัวโลก (Digital in 2018) พบว่า ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 พันล้านคน ซึ่งเพิ่มจากเวลา

เดียวกันของปีท่ีแล้วมากกว่า 7% ส่วนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในปีนี้มีมากกว่า 3.196 พันล้านคน 

เพิ่มขึ้น 13% โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้เวลาต่อวันอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในโลก (รวมทุกอุปกรณ์) โดย

เฉล่ียอยู่ท่ี 9 ช่ัวโมง 38 นาทีต่อวัน และโซเชียลมีเดียท่ีถูกใช้งานมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีมีจ านวน

ผู้ใช้งานถึง 51 ล้านคน (We Are Social และ Hootsuite, 2018) โดยเฟซบุ๊กไม่เพียงแต่เป็นโซเชียลมีเดียท่ีมี

ผู้ใช้งานมากท่ีสุดเท่านั้น แต่เฟซบุ๊กยังเป็นโซเชียลมีเดียท่ีนักการตลาดนิยมใช้ส่ือสารการตลาดในรูปแบบเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) แบบเนื้อหาท่ีมีคุณค่า (Valuable Content) 

ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง , 2557) เพื่อให้ผู้ติดตามรับข้อมูล

ข่าวสารท่ีมีประโยชน์ ตรงกับจุดประสงค์ของการติดตาม นอกจากเนื้อหาท่ีมีคุณค่าจะสามารถดึงดูดความสนใจแก่

ผู้ติดตามยังมีวิธีเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เนื้อหาท่ีโพสต์คือ การเขียนหัวข้อ โดย มานะ ตรรยาภิวัฒน์ (2553, อ้างถึง

ใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย, 2558: 27) ได้กล่าวถึง 7 กลวิธีส าหรับการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ

สนใจ ซึ่งนักการตลาดอาจสร้างสรรค์ถ้อยค าโดยประยุกต์เข้ากับกลวิธีการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อสร้างความโดด

เด่นให้กับเนื้อหาได้เช่นกัน  

 ท้ังนี้ Jones Salad เป็นอีกหนึ่งตราสินค้าท่ีน ากลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหามาประยุกต์ใช้บนเฟซบุ๊กแฟน

เพจ จากเดิมได้สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจขึ้นเพื่อการส่ือสารตราสินค้า Jones Salad ท่ีเป็นตราสินค้าธุรกิจร้านอาหาร

ส าหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพในรูปแบบ A La Carte (อาหารจานเดียว) และสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนลุงโจนส์ และ

ป้าไก่ เพื่อสร้างสีสันดึงดูดความสนใจแก่ผู้ติดตาม โดย Jones Salad ได้ต่อยอดการตลาดเชิงเนื้อหาเพิ่มเติมจาก

เดิมท่ีเป็นเพียงข้อมูลสินค้าและบริการ มายังเนื้อหาข่าวสารท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพท้ังในแง่ค าแนะน า สาเหตุ

ของปัญหา และการป้องกัน (Growthbee, 2558) ให้นิยามการตลาดแบบเชิงเนื้อหาไว้ว่าเป็นเทคนิคด้านการตลาด

รูปแบบหนึ่งโดยการเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาท่ีมีคุณค่าต่อกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้กลุ่ม

ผู้อ่านเหล่านี้ได้กลับมาใช้สินค้าเราในอนาคต โดยยกตัวอย่างประเภทส่ือท่ีได้รับความนิยม 4 ประเภท ซึ่งเฟซบุ๊ก
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แฟนเพจ Jones Salad น าเสนอเนื้อหาแบบรูปภาพประเภทอินโฟกราฟฟิกเป็นส่วนใหญ่ เพราะภาพสามารถส่ือ

ความหมายของเรื่องราวเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือแสดงรายละเอียดของวัตถุได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ (กนกรัตน์ ยศ

ไกร, 2550 อ้างถึงใน ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก, 2558: 17) เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพมักมีเนื้อหาท่ีค่อนข้าง

ซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ การอธิบายผ่านอินโฟกราฟฟิกท่ีเน้นแต่ใจความส าคัญ และการบรรยายรูปภาพแทน

ตัวอักษร หรืออารมณ์ต่าง ๆ ท าให้ผู้ติดตามเกิดความสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกท้ังความสร้างสรรค์ในการ

น าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ท่ีก าลังเป็นท่ีพูดถึงในสังคมอยู่เสมอ ท าให้การตลาดเชิงเนื้อหา

ของ Jones’ Salad มีลักษณะทันต่อเหตุการณ์ พร้อมอารมณ์ขันที่แฝงเนื้อหาสาระให้ประโยชน์แก่ผู้ติดตาม ท าให้

ได้รับความนิยมมียอดแสดงความรู้สึก (Like) ยอดแบ่งปันเนื้อหา (Share) ยอดแสดงความคิดเห็น (Comment) ใน

แต่ละโพสต์เป็นจ านวนมาก จนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion 

Graphic จัดโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ท่ีมีแนวคิดเชิญชวนคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพและมีความคิด

สร้างสรรค์มาเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี และไม่ตก

เป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาปลอม ซึ่ง Jones Salad เป็นเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจเดียวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จาก

การประสบความส าเร็จในด้านการตลาดเชิงเนื้อหาท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เริ่มมีความอิสระในด้าน

เนื้อหานอกเหนือจากเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตราสินค้า แต่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ถูก

พัฒนาขึ้นจนท าให้ Jones Salad เสมือนกลายเป็นตราสินค้าหนึ่งของเฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่าเป็นเพียงช่อง

ทางการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad” ใน

แง่มุมการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจท่ีประสบความส าเร็จในฐานะเพจท่ีมีอิทธิพล ท้ังนี้ผลจาก

การวิจัยท าให้ทราบถึงการออกแบบเนื้อหา และปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดงความรู้สึก การแบ่งปันเนื้อหา และการ

แสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังองค์กรธุรกิจสามารถน าไปใช้เป็น

ข้อมูลในการท าความเข้าใจผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตลอดจนใช้ประกอบการพัฒนา วางแผน ก าหนดแนวทางกล

ยุทธ์การส่ือสารการตลาด และการส่ือสารตราสินค้าผ่านการเล่าเรื่องให้ความสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ของ

ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad อันประกอบด้วย 1. กลยุทธ์

การออกแบบเนื้อหา และ 2. ผลตอบรับของผู้รับสาร ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงปฏิกิริยาของผู้ติดตามท่ีพบบน  
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เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภทท่ีโพสต์บนเฟซบุ๊กแฟน

เพจ Jones Salad ต้ังแต่วันท่ี 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 104 โพสต์ ซึ่ง

ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding 

Sheet) เพื่อเก็บข้อมูลเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 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 เลือกใช้กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์จากรูปภาพ

ประเภทอินโฟกราฟฟิก เพื่อส่ือความหมายให้ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย และชัดเจน โดยแบ่งรูปแบบการ

ออกแบบเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 1.1 ประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad  

 กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad สามารถจ าแนกประเภทเนื้อหาหลักได้ 7 

ประเภทดังต่อไปนี้ 1. ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีกล่าวถึงสินค้า บริการและ

ข่าวสารของตราสินค้า Jones Salad เช่น “กินเจแบบเฮลท์ต้ีท่ีโจนส์สลัด” 2. ประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ ซึ่ง

เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และเครื่องด่ืม รวมไปถึงส่วนประกอบในการท าอาหารท่ัวไป โดยส่วน

ใหญ่มักน าเสนอในรูปแบบการให้ความรู้ เช่น “น้ าตาลในนมแต่ละแบบต่างกันยังไง?” 3. ประเภทเนื้อหาด้าน

สุขภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีกล่าวถึงท่ีมาของปัญหาสุขภาพ แนวทางการดูแลรักษา และการป้องกันโรคภัยหรือการ

บาดเจ็บเบื้องต้น เช่น “ท าไมฝนมาพาหวัดมาด้วย?” 4. ประเภทเนื้อหาด้านการออกก าลังกาย ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ี

กล่าวถึงการออกก าลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ การออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก รวมถึงท่า

กายภาพบ าบัดแบบเบ้ืองต้น โดยส่วนใหญ่มักเป็นการให้ค าแนะน าและความรู้ในการออกก าลังกายในทางท่ีถูกต้อง 

เช่น “ ปวดกล้ามเนื้อหลังออกก าลังกายควรพักหรือซ้ าดี?” 5. ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยเนื้อหาและสินค้ามักสอดคล้องไปในทางเดียวกัน เช่น “วายร้ายตัวจ๋ิวหิว
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เลือดคน” ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก ก.ย. 15 โดยมีเนื้อหาท่ีให้ความรู้ และการป้องกันอันตรายจากยุง 6. ประเภท

เนื้อหาเชิงล้อเลียน ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีสร้างอารมณ์ขันแก่ผู้อ่านในรูปแบบมุกตลกขบขัน ล้อเลียนบุคคล และ

เหตุการณ์ท่ีก าลังเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น ท้ังนี้บางเนื้อหาเชิงล้อเลียนอาจมีการให้ความรู้ร่วมกับความตลกขบขัน

เพื่อดึงดูดความน่าสนใจอีกด้วย เช่น “ร้องครางเพราะเจ็บไส้ต่ิง” ล้อเลียนเพลงครางช่ืออ้ายแน้ 7. ประเภทเนื้อหา

อื่น ๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาปลีกย่อยจากการการแบ่งปันจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่น การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือ

ความเคล่ือนไหวของสังคมท่ีไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบเพื่อสุขภาพ เช่น “Did you know? รู้ยังตังค์อยู่ครบ” จาก

เหตุการณ์ BTS เสียผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนได้ ผ่านการแบ่งปันเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Rabbit Today  

 ท้ังนี้เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจมีประเภทเนื้อหาประกอบมากกว่า 1 ประเภทต่อโพสต์ เช่น “ ไขมัน

แบบไหนกินหมดแล้วสดช่ืน (ไขมันสัตว์ VS ไขมันพืช)” ซึ่งมีประเภทเนื้อหา 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทเนื้อหา

ด้านโภชนาการ ท่ีกล่าวถึงแหล่งไขมันในอาหารจากสัตว์ อาหารจากพืช และเนื้อหาทางแพทย์ของไขมันต่าง ๆ 2. 

ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากไขมัน เช่น หากต้องการบ ารุงสมอง ควรรับประทาน

ปลาแซลมอน หรือปลาทูน่าท่ีมีไขมันจากเนื้อสัตว์ ซึ่งมีโอเมก้า 3 แบบ DHA สูง ช่วยบ ารุงสมองและจอประสาทตา 

3. ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก THREE ตราสินค้าเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของ

ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ลูกเล่นของความผ่อนคลายจากการใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และความสดช่ืนจากการรับประทาน

ไขมันท่ีดี เป็นการตอกย้ าความสร้างสรรค์ในประยุกต์การตลาดเชิงเนื้อหาท่ีมีความอิสระในด้านเนื้อหานอก 

เหนือจากเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า และบริการของตราสินค้าตนเอง  

 ผลการวิจัยพบว่า ประเภทเนื้อหาท่ีถูกพบมากท่ีสุดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจคือ ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ 

ท้ังหมด 53 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 37.32 จากจ านวนท้ังหมด 142 โพสต์ รองลงมาเป็นประเภทเนื้อหาด้าน

โภชนาการ ท้ังหมด 22 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 15.49 จากจ านวนท้ังหมด 142 โพสต์ และประเภทท่ีน้อยท่ีสุด คือ 

ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad ท้ังหมด 8 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 5.63 จากจ านวนท้ังหมด 142 โพสต์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) ท่ีก าหนดหลักการสร้างเนื้อหาท่ีมีคุณค่าในด้านมีประโยชน์ 

(Useful) ว่า โดยธรรมชาติมนุษย์จะคิดว่าส่ิงใดมีคุณค่าก็ต่อเมื่อส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นได้ให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการให้ความรู้ การแนะน า หรือการให้ความบันเทิงใด ๆ ก็ตาม โดยประเภทเนื้อหาท่ีถูกพบมาก

ท่ีสุดเป็นประเภทเนื้อหาแนะน าเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีมีการให้ความรู้ ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในด้าน

สุขภาพร่างกาย และผู้ติดตาม น าความรู้ ค าแนะน าท่ีพบบนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

  1.2 เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 
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 เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ สามารถจ าแนกได้ 7 ประเภท

ดังต่อไปนี้ 1. ความสดใหม่รวดเร็ว ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีก าลังเป็นท่ีกล่าวถึง และน่าสนใจในขณะนั้น โดยมีความรวดเร็ว

ในการน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น “R.I.P. จ.อ.สมาน กุนัน ผู้ล าเลียงออกซิเจนให้ทีมหมูป่าจนตัวเองขาด

ออกซิเจน” 2. ความส าคัญ หรือความเด่น ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีน าจุดเด่นของเนื้อหาเพื่อสุขภาพมาเป็นประเด็น รวมถึง

เหตุการณ์ท่ีก าลังได้รับความนิยมเพื่อเรียกความสนใจ เช่น “ปวดกล้ามเนื้อหลังออกก าลังกาย” 3. ความใกล้ชิด ซึ่ง

เป็นลักษณะเนื้อหาท่ีมีอาจมีอิทธิพลต่อสังคมรอบข้างผู้รับสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้รับสารท้ังใน

ทางตรง และทางอ้อม โดยอาจเป็นเรื่องโรคภัย เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเรื่องราวท่ีเป็นกระแสของสังคมขณะนั้น 

เช่น “ความหวังใหม่ฝีมือหมอไทย รักษามะเร็งได้ด้วยภูมิคุ้มกันตัวเอง” 4. ความเร้าอารมณ์ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีมี

ข้อความ หรือรูปภาพท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน ท้ังอารมณ์ตลกขบขัน อารมณ์เศร้า เช่น “แฟนคุณกรน

แบบไหน?” 5. ความลึกลับซ่อนเงื่อน ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยจนอยากค้นหา หรื อการใช้

ข้อความในเชิงต้ังค าถาม ซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอยากติดตามเนื้อหา เช่น “ฟันคุดไม่เอาออก

แล้วเป็นไง?” 6. ความแปลก ผิดปกติ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีดูแปลกหรือผิดปกติ โดยผู้อ่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น  

“ท าไมวิ่งแล้วปวดเข่า?” 7. องค์ประกอบทางเพศ ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีกล่าวถึงเรื่องเพศ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความ

รักของคู่รัก เช่น “ท าไมผู้หญิงเป็นเมนส์แล้วกลายร่าง?” 

 ท้ังนี้เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจอาจมีประเภทเนื้อหาประกอบ

มากกว่า 1 ประเภทต่อโพสต์ เช่น “ กินเจแล้วดี บุญก็มี สุขภาพก็ได้” ซึ่งมีเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟน

เพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 4 ประเภท ได้แก่ 1. ความสดใหม่รวดเร็ว จากการอิงกระแสละครโทรทัศน์เรื่อง

เลือดข้นคนจาง 2. ความส าคัญ หรือความเด่น โดยน าเสนอประโยชน์จากการกินเจ และกราฟฟิกคาแรคเตอร์

นักแสดงมาดึงดูดความสนใจ 3. ความใกล้ชิด ของเทศกาลเจท่ีก าลังจะมาถึง 4. ความเร้าอารมณ์ โดยสร้างตัวละคร

สมมติของนักแสดง ซึ่งอิงเนื้อหาสาระ และบทละครในเชิงอารมณ์ขัน  

 ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจท่ีถูกพบมากท่ีสุด

คือ ความใกล้ชิด ท้ังหมด 96 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 32.32 จากจ านวนท้ังหมด 297 โพสต์ รองลงมาเป็นความส าคัญ 

หรือความเด่น ท้ังหมด 76 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 25.58 จากจ านวนท้ังหมด 297 โพสต์ และประเภทท่ีน้อยท่ีสุด 

คือ ความแปลก ผิดปกติ ท้ังหมด 5 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.68 จากจ านวนท้ังหมด 297 โพสต์ สอดคล้องกับ มานะ 

ตรรยาภิวัฒน์ (2553) ท่ีก าหนดกลวิธีส าหรับการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในด้านใกล้ชิด

ว่า โดยท่ัวไปแล้วผู้อ่านมักสนใจใคร่รู้ในเรื่องท่ีใกล้ตัวหรือมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง ท้ังในแง่กายภาพ รวมถึงความ

ใกล้ชิดทางด้านจิตใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริลดา นาดี (2559) พบว่า มีความใกล้ชิดท่ีน าเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
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แฟนเพจของ Oriental Princess Society และ Merrezca ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือกิจวัตร

ประจ าวันต่าง ๆ ท่ีผู้อ่านนิยมปฏิบัติเป็นปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย (2558) พบว่า มี

ความส าคัญ หรือความเด่นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความใกล้ชิด และน้อยท่ีสุดคือความแปลก หรือผิดปกติ แสดงให้

เห็นว่าผู้รับสารมีความสนใจในการเขียนหัวข้อเนื่องจากมีความโดดเด่น สะดุดตา และใกล้ชิดกับเรื่องราวรอบตัว 

 1.3 รูปแบบ และลักษณะของคาแรคเตอร์ท่ีปรากฏ  

 คาแรคเตอร์ท่ีปรากฏพบว่าคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่เป็นคาแรคเตอร์หลักของตราสินค้า Jones Salad คือ ลุง

โจนส์ คาแรคเตอร์เพศชาย โดยคาแรคเตอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภคทุกคนท่ีสามารถพบเจอ หรือมี

ปัญหาในเรื่องสุขภาพได้ในชีวิตประจ าวัน จากจุดนี้ท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad น าคาแรคเตอร์ดังกล่าวมา

สร้างลูกเล่นในส่วนของเนื้อหาให้กับตัวการ์ตูนลุงโจนส์ได้มากขึ้น เช่น ในเรื่องของรูปร่าง ท่ีบางครั้งอาจมีการ

ปรากฏตัวออกมาด้วยรูปร่างท่ีไม่สม่ าเสมอ อย่างรูปร่างอ้วน ซึ่งเนื้อหามักจะส่ือสารออกไปในเรื่องของการลด

น้ าหนัก รวมถึงสาเหตุของน้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้น รูปร่างผอม ซึ่งเนื้อหามักจะส่ือสารออกไปในเรื่องของสุขภาพท่ัวไป 

รวมถึงมุกตลกขบขัน และรูปร่างท่ีมีกล้ามเนื้อตามแบบฉบับของผู้ท่ีออกก าลังกาย ซึ่งเนื้อหามักจะส่ือสารออกไปใน

เรื่องเนื้อหาสาระท่ีเหมาะกับผู้ท่ีออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังพบคาแรคเตอร์ป้าไก่ แฟนสาวของลุงโจนส์ โดย

คาแรคเตอร์นี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ติดตามเพศหญิงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากจะเป็นคาแรคเตอร์ท่ีมี

เนื้อหาในรูปแบบของคู่รักท่ัวไปแล้ว คาแรคเตอร์ป้าไก่นี้ยังสามารถน ามาเป็นคาแรคเตอร์ท่ีใช้ในการส่ือสารเนื้อหา

เกี่ยวกับสุขภาพของเพศหญิง และยังพบคาแรคเตอร์ตัวละครสมมติ โดยส่วนใหญ่ตัวละครสมมตินี้มักปรากฏใน

เนื้อหา ซึ่งมีคาแรคเตอร์คล้ายบุคคลท่ีก าลังเป็นท่ีกล่าวถึง และน่าสนใจในสังคมขณะนั้น อาจมีค าพูด เนื้อหาและ

เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นร่วมด้วย 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ และลักษณะของคาแรคเตอร์ท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ ลุงโจนส์ ท้ังหมด 83 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 79.8 จากจ านวนท้ังหมด 104 โพสต์ รองลงมาเป็น ป้าไก่ ท้ังหมด 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.57 

จากจ านวนท้ังหมด 104 โพสต์ และน้อยท่ีสุดคือ ตัวละครสมมติ ท้ังหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.61 จากจ านวน

ท้ังหมด 104 โพสต์ สอดคล้องกับ นงลักษณ์ เกตุบุตร (2554, อ้างถึงใน ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก, 2558: 17-18) 

จากแนวคิดวิเคราะห์เนื้อหาสารท่ีกล่าวถึงบทบาทในการส่ือความหมายว่า ภาพใช้ในส่ือบันเทิงได้หลายรูปแบบ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เน้นความสวยงามเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยองค์ประกอบของภาพในด้านอารมณ์ของภาพว่า 

ความรู้สึกของบุคคลในภาพท่ีสะท้อนออกมาจากสีหน้า แววตา ดังนั้นอารมณ์ของภาพจึงมีส่วนท่ีท าให้ภาพเกิด

ความรู้สึกทางอารมณ์ต่อผู้ชมภาพ อีกท้ังยังเป็นการดึงดูดให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจด้วย ซึ่งเฟซบุ๊กแฟน เพจ 
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Jones Salad ได้ถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสมของคาแรคเตอร์ และใช้องค์ประกอบด้านอารมณ์

ผ่านสีหน้าของคาแรคเตอร์ควบคู่กับลักษณะของเนื้อหาอยู่เสมอ 

 2. ผลตอบรับของผู้รับสาร 

 2.1 การแสดงความรู้สึก (Like) 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad 

ในการแสดงความรู้สึก (Like) มากท่ีสุด คือ “ ออกก าลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรง” จ านวน 36,550 ซึ่งมี

ประเภทเนื้อหาด้านการออกก าลังกาย เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจได้แก่ 

ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็นเนื้อหา

ประเภทวิดีโอ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากท่ีสุด

แล้วนั้น ยังสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดีโอแก่ผู้ติดตามโดยมีผู้รับชมมากถึง 1 ล้านครั้ง รองลงมาคือ “งีบ

ระหว่างวันดียังไง?” 26,773 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ประเภทเนื้อหาเชิงล้อเลียน เทคนิคการพาดหัวข้อ

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความสดใหม่

รวดเร็ว ความเร้าอารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีตัวละครสมมติ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จาก

เหตุการณ์งีบหลับขณะท างานซึ่งเป็นท่ีกล่าวถึง และน่าสนใจในสังคมขณะนั้น และเนื้อหาท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับของ

ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความรู้สึก (Like) ต่อเนื้อหาน้อยท่ีสุด คือ “กินเจแบบเฮลท์ต้ี

ท่ีโจนส์สลัด” 9,499 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น ความสดใหม่รวดเร็ว ความใกล้ชิด โดยเนื้อหามีการ

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเทศกาล 

 2.2 การแบ่งปันเนื้อหา (Share) 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad 

ในการแบ่งปันเนื้อหา (Share) มากท่ีสุด คือ “ ออกก าลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรง” 34,242 ซึ่งมี

ประเภทเนื้อหาด้านการออกก าลังกาย เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ 

ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็นเนื้อหา

ประเภทวิดีโอ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากท่ีสุด

แล้วนั้น ยังท าสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดีโอแก่ผู้ติดตามโดยมีผู้รับชมมากถึง 1 ล้านครั้ง รองลงมา คือ  

“ท าไมปวดหลังจัง...” 12,476 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้
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ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึง

สาเหตุของการปวดหลังส่วนต่าง ๆ รวมถึงทางแก้ไขของอาการปวดหลังในแต่ละส่วนเหล่านั้น และเนื้อหาท่ีมี

ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแบ่งปันเนื้อหา (Share) น้อยท่ีสุด คือ  

“อยากอึทุกวันต้องท ายังไง?” 3,884 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ประเภท

เนื้อหาเชิงโฆษณา เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือ

ความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน นอกจากเนื้อหาท่ีมีการอธิบายสาเหตุ และการ

แก้ไขแล้ว เนื้อหานี้ยังมีความน่าสนใจในด้านกราฟฟิกท่ีมีความเร้าอารมณ์ ชวนขบขัน 

 2.3 การแสดงความคิดเห็น (Comment) 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad 

ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) มากท่ีสุด คือ “ไดเอตสูตรไหนดีท่ีสุดในโลก” 12,315 ซึ่งมีประเภทเนื้อหา

ด้านโภชนาการ ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 

ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความลึกลับ โดยมีเนื้อหาท่ีให้ความรู้ถึ งลักษณะของสูตรไดเอต 

อาหารการกิน ซึ่ง U.S. News and World Report ได้ท าการจัดอันดับสูตรลดน้ าหนักท่ีดีท่ีสุดในโลก 2018 โดยมี

ผู้ติดตามมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของสูตรลดน้ าหนักของตนเอง บอกต่อถึงผลของการลดน้ าหนักแต่ละสูตร เป็น

ต้น รองลงมา คือ “ติดยาดมอันตรายไหมนะ?”  7,134 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหัวข้อ

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ 

ลึกลับซ่อนเงื่อน โดยเป็นเนื้อหาท่ีให้ความรู้ของผลเสีย และวิธีการใช้ให้ได้ประโยชน์ นอกจากนี้เนื้อหายังมีความ

ใกล้ตัวจากพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งมีผู้ติดตามมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของรูปภาพ การพูดคุยถึงพฤติกรรมท่ี

ส่วนใหญ่มักพกติดตัว และเนื้อหาท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดง

ความคิดเห็น (Comment) น้อยท่ีสุด คือ “เวลาน้อยแต่เบิร์นเยอะด้วย HIIT” 1,726 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านการ

ออกก าลังกาย ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 

ได้แก่ ความส าคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด โดยเป็นการให้ความรู้ รวมถึงวิธีการออกก าลังกายแบบ HIIT ท่ีเป็น

นิยม ซึ่งเป็นการออกก าลังกายท่ีใช้เวลาน้อยแต่ให้ผลท่ีดี ซึ่งมีผู้ติดตามมาแสดงความคิดเห็นท้ังในแง่ขอค าแนะน า

เพิ่มเติม ความสนใจ หรือการบอกต่อของผู้ท่ีเคยออกก าลังกายแบบ HIIT  

 ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาในหัวข้อ “ออกก าลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรง” อยู่ในระดับสูงท้ังการ

แสดงความรู้สึก และการแบ่งปันเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ Growthbee (2558) ท่ีกล่าวว่าประเภทส่ือวิดีโอเป็นอีก

หนึ่งรูปแบบท่ีก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ประเภทเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ



571 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากท่ีสุดของปฏิกิริยาตอบกลับ คือ ความส าคัญหรือความเด่น ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐ

ภณ กิตติทนนท์ชัย (2558) ท่ีพบว่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเลือกใช้การพาดหัวเล่นกับความส าคัญหรือความเด่นมาก

ท่ีสุด เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีโดดเด่น รู้สึกสะดุดตา จนสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้อ่านเกิดอยากติดตาม

รายละเอียดต่อไป ซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ใช้ค าท่ีเป็นปัญหา หรือทางแก้ไขและผลลัพธ์ในการพาดหัว 

เช่น คนลดความอ้วน อยากเพิ่มกล้าม อยากหายไวๆ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดตามเกิดความสนใจ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจท าการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อศึกษาตัวแปร

อื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่น ละครโทรทัศน์ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงของกลยุทธ์การออกแบบ

เนื้อหา และส่งผลต่อการตอบรับของผู้รับสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผู้ดูแล หรือผู้ออกแบบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อเจาะลึกถึงรายละเอียดของการออกแบบเนื้อหา 

รวมถึงการบริหารจัดการส่ือของเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเคร่ืองมืออัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Risk analysis by using financial ratio for the construction companies in the 

Stock Exchange of Thailand 

ณิชดาภา นาคพงศ1์ และ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพยากรณ์ความเส่ียงด้วยอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 2) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการของธุรกิจ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลประกอบการ

ของธุรกิจกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทุติยภูมิ แบ่งเป็น ข้อมูลท่ัวไปและมาตรฐานบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลราคาปิด

หลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มตัวอย่างย้อนหลัง ข้อมูลด้านสถิติ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค านวณหาค่า  

ความเส่ียงของหลักทรัพย์ (โอกาสจะล้มละลาย) โดยใช้สมการแบบจ าลอง Altman Z-Score Model (Non –  

Manufacturing firm) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการใช้การ

วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

โดยการน าการข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลทางสถิติ สร้างกราฟเปรียบเทียบ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีระดับความเส่ียง (โอกาสจะล้มละลาย) ค่อนข้างต่ า 2) อัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ

มีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 3) ผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน  
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  คือ การวิเคราะห์ความเส่ียง ควรเลือกใช้แบบจ าลองให้เหมาะสมกับประเภท

ธุรกิจ และควรพัฒนาเป็นแบบจ าลองระยะยาว ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจในประเทศไทย 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ความเส่ียง 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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บทน า 

 การประกอบธุรกิจมีปัจจัยหลายประการท่ีผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงในโอกาสทางธุรกิจ การ

เปล่ียนแปลงของตลาด  ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เรียกว่า  “ความเส่ียง” ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจสามารถ

ส่งผลกระทบทางลบให้กับธุรกิจในระยะยาวได้  เมื่อความเส่ียงอยู่ในกรอบของธุรกิจ “ความเส่ียงทางธุรกิจ”  

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557) ความเส่ียงมีหลายประเภท เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน

การปฏิบัติการ ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงิน ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ  

ระเบียบ ความเส่ียงในเรื่องเดียวกันส่งผลต่อธุรกิจท่ีแตกต่างกัน สาเหตุของการเกิดความเส่ียงท้ังจากปัจจัย

ภายนอกธุรกิจและปัจจัยภายใน (Moneywecan, 2562) ในปี 2557 ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงทางการ

เมืองส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การชะลอตัวของกิจกรรมทางการค้าหลังจาก 2  ปี ของการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองการเติบโตของธุรกิจดีขึ้น (ประชาไท, 2559)  

 วิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ความเส่ียงในการเตือนภัยความล้มเหลวทางการเงิน นั่นก็คือ การวิเคราะห์งบ

การเงิน โดยใช้แบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ความเส่ียงความล้มเหลวทางการเงิน นิยมเรียกว่า Altman’s Z-Score 

Model ซึ่งมีแบบจ าลองคะแนนของบริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้า (Manufacturing Firm) ประกอบด้วยอัตราส่วน 5 

อัตราส่วน และแบบจ าลองคะแนนของบริษัทท่ีไม่ได้ผลิตสินค้า (Non – Manufacturing firm) ประกอบด้วย

อัตราส่วน 4 อัตราส่วน (ทีมงานวิจัยระบบการลงทุน, 2560) ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะ

ประกอบท้ัง งบก าไรขาดทุน (Income Statement)  งบดุล หรือ งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) ท า

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) หลังจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว 

ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อดูตัวแปรของธุรกิจท่ีส าคัญ 

เมื่อกิจการเปล่ียนแปลงไป (อารักษ์ ราษฎร์บริหาร, 2546)   

ปัจจัยเส่ียงท่ีรุมล้อมธุรกิจ ความเส่ียงของธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้า การขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 

การช าระหนี้ท่ีล่าช้ากว่าก าหนด  จึงเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทจะล้มเหลวทางการเงิน และถึงการล้มละลายได้ ธุรกิจ

หนึ่งท่ีมีความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศก็คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีสัดส่วนเฉล่ียของผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8.5  ต่อปี (นิรัติศัย ทุมวงษา, 

2560-62) ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานและการเช่ือมโยงกับธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยสามารถแบ่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายในประเทศแบ่งเป็นหลักใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐบาลสัมพันธ์กับนโยบายของภาครัฐบาล และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของภาค  

เอกชนเกี่ยวพันธ์กับการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย   (K SME Analysis, 2560) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพื่อพยากรณ์ความเส่ียงด้วยอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ(ก าไร / ขาดทุนสุทธิ)ของธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 3 เพื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ความเส่ียงด้วยเครื่องมืออัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560  เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research)   โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินท่ีปรากฏในรายงานทางการเงิน มาค านวณ

อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงระหว่างปี 

2557 – 2560 เป็นรายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560  จ านวน 16 ไตรมาส  

 2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ส าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ประกอบด้วย 

 2.1 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) คือ อัตราส่วนทาง

การเงินท่ีคาดว่าจะมีผลกับความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะล้มละลายทางการเงิน โดยการน าข้อมูลของแต่ละบริษัทมา
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ค านวณตามแบบจ าลองของ Altman Z-Score Model ส าหรับบริษัทท่ีไม่ได้ผลิตสินค้า (Non – Manufacturing 

firm) โดยมีตัวแปรอิสระดังต่อไปนี้ 

 1. อัตราส่วนความคล่องตัว มาจากการค านวณของ เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพย์รวม (Working Capital 

to Total Assets) เป็นข้อมูลรายไตรมาสต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 

 2. เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน มาจากการค านวณของ ก าไรสะสม/สินทรัพย์รวม (Retained Earnings 

to Total Assets) เป็นข้อมูลรายไตรมาสต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี  2557 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 

 3. ความสามารถในการท าก าไร มาจากการค านวณของ ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวม 

(Earnings before Interest and Taxes to Total Assets) เป็นข้อมูลรายไตรมาสต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 

ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 

 4. สัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน มาจากการค านวณของ มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ/มูลค่าตามบัญชีของ

หนี้สินรวม (Market Capitalization to Equity to Book Value of Total Debts) เป็นข้อมูลรายไตรมาสต้ังแต่

ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในการศึกษาครั้งนี้ คือความเส่ียง (โอกาสท่ีกิจการจะเกิดภาวะ

ล้มละลาย) ค านวณจากแบบจ าลองของ Altman Z-Score Model 

  ส าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรทุกตัวในข้อ 2.1 และ ตัวแปรตามใน

การศึกษาความสัมพันธ์ คือ ผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุนสุทธิ) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงด้วยเครื่องมืออัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเครื่องมืออัตราส่วนทางการเงิน มีกรอบแนวคิดท่ีมุ่นเน้นท่ีจะ

ท าการศึกษาระดับความเส่ียง และศึกษาแบบจ าลองทดสอบคะแนนของ Altman Z-Score Model (Non – 

Manufacturing firm) สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

 

  1.อัตราส่วนความคล่องตัว            ความเส่ียง 

  2.เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน      (โอกาสจะล้มละลาย)           

  3.ความสามารถในการท าก าไร                                                               

  4.สัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน       ผลประกอบการ 

                  (ก าไร / ขาดทุนสุทธิ) 
  

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 Panrod T. (2017) ได้ศึกษา การวิเคราะห์ความเส่ียงจากภาวะล้มละลายโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของ 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ระดับความเส่ียง ของบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและความเส่ียง (β)  กลุ่ม

ตัวอย่างคือ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 55 แห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้โมเดล Z-Score 

ของ Altman เป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับความเส่ียง (β) 

ตามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเส่ียงในบริษัทเหล่านี้มีความเส่ียงต่อการล้มละลายต่ ามาก และ ความ 

สัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับความเส่ียง (β) อยู่ในระดับปานกลาง เงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทหาร

ด้วยสินทรัพย์รวม  ก าไรสะสมของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์รวม  ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีหารด้วยสินทรัพย์รวม 

และ ยอดขายของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์รวม มีความเกี่ยวข้องกับความเส่ียง (β) ในลักษะตรงกันข้าม ขณะท่ี
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มูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของและหุ้นบุริมสิทธิหารด้วยหนี้สิน มีความเกี่ยวข้องกับความเส่ียง (β) ในลักษณะ

เดียวกัน 

 อรวรรณ บุญบูชาไชย และ นันทชัย สาสดีอ่อง (2559) ได้ศึกษา วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะล้มเหลวทางการเงินโดยใช้ Z-Score Model เพื่อศึกษาความ

น่าจะเป็นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะล้มเหลวทางการเงิน  

 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทเซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จ ากัด (มหาชน)(CPICO) และและบริษัท เคเทค 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) (KTECH) มีอัตราส่วนทางการเงินต่ าสุด ซึ่งบริษัทท้ังสองแห่งนี้มีความเป็นไปได้สูง

มากท่ีจะเกิดภาวะล้มละลาย จากการใช้ Z-Score Model ในปี พ.ศ. 2550 - 2554 

ภรณ์ทิพย์ ชูรอด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินระหว่างปี 

พ.ศ. 2551 – 2556 ใช้แบบจ าลอง EM-Score ของ Altman (1995) และ พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ความ

ล้มเหลวทางการเงินด้วยวิธีการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (MDA) และด้วยวิธีการถดถอยแบบโลจิท (Logit) เพื่อ

เปรียบเทียบหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลอง EM – Score มีความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวถูกต้องเฉล่ีย

ร้อยละ 96.10  แบบจ าลองท่ีพัฒนาด้วยวิธีการวิเคราะห์จ าแนกประเภท(MDA) และ แบบจ าลองท่ีพัฒนาด้วย

วิธีการถดถอยแบบโลจิท มีความถูกต้องในการพยากรณ์ร้อยละ 96.33 และร้อยละ 97.27 แบบจ าลอง EM – 

Score มีความผิดพลาดในการจ าแนกกิจการท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอน (Type I error) ต่ าสุด และแบบจ าลองท่ีพัฒนา

ด้วยเทคนิควิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิท มีความผิดพลาดในการจ าแนกกิจการท่ีไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน (Type II 

error) ต่ าท่ีสุด 

วิธีการศึกษา  

 1.ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งแบ่งเป็น 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ัวไปของลักษณะธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการรวบรวมจากแหล่ง 

ข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ วารสาร ต าราเรียน ข้อมูลออนไลน์ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐบาลและเอกชน 
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1.2 ข้อมูลทางด้านการเงิน เป็นงบการเงินประจ าปีช่วงปีพ.ศ. 2557 – 2560 ท่ียังมีการซื้อ – ขายหลัก 

ทรัพย์ ท้ังหมดของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อก าหนดขนาดธุรกิจจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบ

การเงินประจ าช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 ในกลุ่มตัวอย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส เก็บ

ข้อมูลจาก www.setsmart.com/ism/login.jsp ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสโดยใช้วันท าการ

สุดท้ายของไตรมาสนั้น ๆ โดยน าข้อมูลมา จาก www.siamchart.com 

1.3 ข้อมูลทางสถิติ ส านักสถิติ ฝ่ายสถิติและการจัดการข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการ

ค้นหา สืบค้น เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจท่ีส าคัญของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน โดยเก็บข้อมูลจาก ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ท่ีมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายเดือน รวบรวมข้อมูลเฉล่ียเป็นรายไตรมาส ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 

และปรับปรุงวิธีการค านวณล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 

2. วิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 การค านวณหาค่าความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยสมาการแบบจ าลองของ Altman Z – 

Score Model (Non – Manufacturing firm)  เป็นแบบจ าลองเพื่อใช้วิเคราะห์ความอยู่รอดของธุรกิจ โอกาสท่ี

จะเกิดปัญหาทางการเงินและความเส่ียงท่ีกิจการจะเกิดภาวะล้มละลาย ดังสมาการดังนี้ 

Z    =   6.5X1 + 3.26 X2 + 6.72 + 1.05 X4 

แทนค่า 

 Z คือ ระดับความเส่ียง (โอกาสจะล้มละลาย) 

 X1 คือ อัตราส่วนความคล่องตัว ค านวณจาก เงินทุนหมุนเวียน หาร สินทรัพย์รวม 

 X2 คือ เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน ค านวณจาก ก าไรสะสม  หาร สินทรัพย์รวม 

 X3  คือ ความสามารถในการท าก าไร ค านวณจาก ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี หาร สินทรัพย์รวม 

 X4  คือ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน ค านวณจาก 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 มีความเป็นไปได้สูงท่ีบริษัทจะล้มละลาย หรือ ต้องเพิ่มทุน 

http://www.setsmart.com/ism/login.jsp
http://www.siamchart.com/
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2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ โดยใช้การหาค่า

สหสัมพันธ์คือ ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) (r) เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่าง 

2 ตัวแปร   

 2.3 การเปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ช่วงปี 2557-2560 กับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของปี 2560 โดยน าค่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย กับ ผลประกอบการท่ีค านวณจากการถ่วงน้ าหนักด้วยสินทรัพย์ ของแต่ละ

ไตรมาศ รวม 16 ไตรมาส ของท้ัง 5 บริษัท  

 ข้อมูลท่ีได้จะน ามาประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ สร้างเป็นกระดาษท าการ (Spread Sheet) เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์และค านวณอัตราส่วนต่าง ๆ โดย ความเส่ียง ในแต่ละบริษัทจะน ามาค านวณโดยวิธีการถ่วงน้ าหนัก

ด้วยสินทรัพย์ เพื่อแสดงแทนค่าบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

สรุปผลการวิจัย 

1.ระดับความเส่ียง(โอกาสจะล้มละลาย) ของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถแสดงออมาทางกราฟดังนี้  

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงระดับความเสี่ยงของบริษัทกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.10

2.32

2.61 2.67
2.80

2.93 2.89

2.67
2.59 2.53

2.19 2.17
2.04 2.12

2.00

1.49

Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57 Q1/58 Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60

Z - Score Model 
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 จากกราฟเมื่อแปรผลโดยน าแบบจ าลองคะแนนของ Altman Z-Score Model (Non – Manufacturing 

firm) ท่ีค านวณได้มาเปรียบเทียบและให้ความหมายตามสมการแบบจ าลองคะแนนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าระดับความเส่ียงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า 1.23 ซึ่งอยู่ในช่วง

บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินแต่ควรระมัดระวัง (Gray Zone)  โดยจะมีช่วงต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ท่ีมี

ค่าเกณฑ์สูงกว่า 2.90 ซึ่งเป็นช่วงค่าเกณฑ์ท่ีสูงสุด อยู่ในช่วงบริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน (Safe zone) ซึ่งเป็น

ผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงขับเคล่ือนหลักมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ 

ท้ังการใช้จ่ายภาครัฐท่ีเร่งเบิกจ่ายตลอดปี พร้อมกับการออกมาตรา ต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของ

เศรษฐกิจ รวมถึงความเช่ือมั่นท่ีทยอยฟื้นตัว จากรายงานดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในส่วนของดัชนีการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ ท่ีประกอบด้วย ยอดจ าหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด คอนกรีต

ผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีต พื้นส าเร็จรูปคอนกรีต อิฐบล็อก ท่อซีเมนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น มีการปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในช่วงไตรมาสดังกล่าว แต่จะมีช่วง

ไตรมาสท่ี 3 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของ พ.ศ. 2560 ท่ีค่าความเส่ียง (Z) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสท่ี 4 มีค่าเกณฑ์

ท่ีน้อยท่ีสุด คือ 1.49 แต่ยังไม่ถึงกับลงไปอยู่ในช่วงมีความเป็นไปได้สูงท่ีบริษัทจะล้มละลาย หรือ ต้องเพิ่มทุน 

(Distress zone) 

 2. ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุนสุทธิ) ใช้การ

วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) หาความสัมพันธ์ของ

อัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวกับผลประกอบการปรากฏผลดังนี้ 

  2.1 อัตราส่วนความคล่องตัวกับผลประกอบการ ค านวณหาค่าสหสัมพันธ์ (r) ได้ 0.85 แสดงให้

เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ ในระดับความสัมพันธ์ที่สูง 

  2.2 เงินทุนสะสมจากแหล่งภายในกับผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุนสุทธิ) ค านวณหาค่า

สหสัมพันธ์ (r) ได้ 0.20 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ ในระดับ

ความสัมพันธ์ที่ต่ า 

  2.3 ความสามารถในการท าก าไรกับผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุนสุทธิ) ค านวณหาค่า

สหสัมพันธ์ (r) ได้ 0.82 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ  ในระดับ

ความสัมพันธ์ที่สูง 
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  2.4 สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินกับผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุนสุทธิ) ค านวณหาค่า

สหสัมพันธ์ (r) ได้ 0.89 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ ในระดับ

ความสัมพันธ์ที่สูง 

 3.ในส่วนการเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน สร้างกราฟเปรียบเทียบ ใช้การ

วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

 ผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ระดับความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ 0.44 แสดงให้เห็นว่ามี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1.ระดับความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ 1.23 – 2.90 ซึ่งอยู่ในช่วงบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินแต่ควรระมัดระวัง (Gray zone) โดย

จะมีช่วงต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีค่าเกณฑ์สูงกว่า 2.90 ซึ่งเป็นช่วงค่าเกณฑ์ท่ีสูงสุด อยู่ในช่วงบริษัทมี

ความมั่นคงทางการเงิน (Safe zone) ซึ่งเป็นผลมาจากการพื้นตัวของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐท่ีเร่งเบิกจ่าย

ตลอดปีพร้อมกับการออกมาตราต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมียอดจ าหน่าย แต่จะมีไตร
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มาสท่ี 4 ของ พ.ศ. 2560 มีค่าเกณฑ์ท่ีน้อยท่ีสุด คือ 1.49 แต่ยังไม่ถึงกับลงไปอยู่ในช่วงมีความเป็นไปได้สูงท่ีบริษัท

จะล้มละลาย หรือ ต้องเพิ่มทุน (Distress zone)  ซึ่งเป็นผลจากแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลง การ

ลงทุนภาครัฐท่ีหดตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Panrod T. (2017) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความ

เส่ียงจากภาวะล้มละลายโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลองของ Altman Z – Score เป็นเครื่องมือในการวิจัย     

  2. ในส่วนของระดับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ มีดังนี้ 

      2.1 อัตราส่วนความคล่องตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วนความ

คล่องตัวนี้ เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วัดสภาพคล่อง โดยการค านวณได้จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็น

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุนระยะส้ัน 

      2.2    เงินทุนสะสมจากแหล่งภายในมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วน

เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน ไม่สามารถแสดงถึงอายุในการด าเนินงานของกิจการท่ีแตกต่างกัน 

      2.3    ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วน

ความสามารถในการท าก าไรนี้ ใช้วัดประสิทธิภาพท่ีแท้จริงในการท่ีผู้บริหารน าสินทรัพย์ของกิจการไปบริหารเพื่อ

ก่อให้เกิดรายได้ 

      2.4    สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วน

สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินนี้ เป็นตัวชี้วัดความอ่อนแอทางการเงินในการก่อหนี้ โดยรวมทั้งหนี้สินระยะส้ัน และ 

หนี้สินระยะยาว เป็นภาระหนี้ท่ีทางกิจการต้องใช้คืนตามก าหนดเวลา โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของหุ้นสามัญและ

มูลค่าของหุ้นบุริมสิทธิ 

 จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงิน 3 อัตราส่วน ท่ีมีระดับความ สัมพันธ์กับผล

ประกอบการมากท่ีสุด คือ อัตราส่วนสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน อัตราส่วนความคล่องตัว อัตราส่วน

ความสามารถในการท าก าไร ตามล าดับ อัตราส่วนท้ัง 3 นี้สะท้อนถึงผลประกอบการมากท่ีสุด อัตราส่วนท่ีมี

ความสัมพันธ์น้อยท่ีสุด คือ เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน โดยท้ัง 4 อัตราส่วนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

กับผลประกอบการท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งความสัมพันธ์นั้น เป็นไปตามสมมุติฐานของงานวิจัยในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิตต์ิ ภักดีศรีศักดา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเส่ียงด้วยเครื่องมือ

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษา
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ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับค่าความเส่ียง (β) ศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงิน 5 อัตราส่วน 

ประกอบด้วย อัตราส่วนความคล่องตัว  เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน  ความสามารถในการท าก าไร  สัดส่วนแห่ง

ภาระผูกพันทางการเงิน และ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของธุรกิจ กับค่าความเส่ียง (β) มี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่งค่าความเส่ียงดังกล่าว ก็สะท้อนถึงผลประกอบการนั่นเอง 

3. การเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จากงานวิจัยนี้ 

ระดับความสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในเกณฑ์ 0.44 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกันกับผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ แต่ยังไม่ถึง 0.50 เนื่องมาจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมี

องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างท่ัวประเทศ ปริมาณจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ 

มูลค่าการ น าสินค้าทุน ณ ราคาคงท่ี ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่เพื่อการลงทุน และ มูลค่าการจ าหน่าย

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงท่ี แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ความสัมพันธ์ของผลประกอบการกับดัชนี

การลงทุนภาคเอกชน มีความ สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันน้อยลง เนื่องจากปัจจัยเชิงสถาบัน (Institutional 

Factors) เช่น ความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ เช่น ความชัดเจนของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผ่านร่างเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 จึงมีความ

เป็นไปได้ท่ีในช่วงปีไตรมาสท่ี 2 ของพ.ศ. 2561 ความสัมพันธ์ของผลประกอบเปรียบเทียบกับดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนจะมีแนวโน้มสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น  ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าผล

ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวช้ีวัดหลักภาวะ

เศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยการเลือกใช้สมการแบบจ าลองทดสอบคะแนนเพื่อประเมินบริษัท ควรเลือกใช้

แบบจ าลองให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจท่ีท าการวิเคราะห์ค่าความเส่ียง  

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีระดับความสัมพันธ์กันสูงเพราะสะท้อน

ถึงผลประกอบการ และควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ  

3.    ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมอัตราส่วนทางการเงินอื่น และ

อาจจะพัฒนาเป็นแบบจ าลองระยะยาว  
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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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

        การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 
ของแบรนด์ Jetts Fitness โดยใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดต่างๆ วิธีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อส่ือสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด การสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 ท่าน พบว่า 1) เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดจ านวน 4 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน และการส่งเสริมการ
ขาย 2) วิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีรูปแบบการส่ือสารออนไลน์โดยให้
ความส าคัญกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม ส่วนความถี่ในการโพสต์รวมถึงการไลฟ์สดอยู่ใน
ระหว่างวันละ 2-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้ตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ JettsThailand เน้นกลุ่มคนท่ีชอบออกก าลังกายทุกเพศทุกวัย ส่วนแผนการเปล่ียนแปลงการส่ือสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand อาจไม่มีการเปล่ียนแปลงการส่ือสารใดๆ 3) วิธีการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาด เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้แท๊กไลน์ประกอบการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร การท าอาร์ตเวิร์ค โลโก้ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ใช้ภาษาท่ีสุภาพ เน้นบุคลิกท่ีเป็นผู้ชาย และมีความเป็น
กันเอง ส่วนกระแสตอบรับจากแฟนเพจ มีการอินบอกซ์ข้อความมาสอบถามข้อมูลกับทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการ
แชร์โพสต์ หรือการคอมเม้นท์ 

ค าส าคัญ : การส่ือสารการตลาด การส่ือสารออนไลน์ 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  

 

บทน า 

เทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกก าลังกาย ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพสังคม
ท่ีมีความเป็นเมืองมากขึ้นในปัจจุบัน หนึ่งในรูปแบบของการออกก าลังกายท่ีก าลังได้รับความนิยมคือการออกก าลัง
กายใน “ฟิตเนส” เป็นการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบการออก
ก าลังกายกลางแจ้งเนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนและมีพื้นท่ีในการออกก าลังกายค่อนข้างจ ากัด (scbeic, 2558: 
ออนไลน์) นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบท่ีตามมาในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการออกก าลัง
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กายในพื้นท่ีท่ีมีอากาศร้อนเกินไป ซึ่งในประเทศไทยมีธุรกิจฟิตเนสท่ีเปิดให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึง
เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ส่งผลให้คนไทยนิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์
เป็นหลักในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ท าให้นอกจากธุรกิจฟิตเนสมีการแข่งขันกันในเรื่องของการให้บริการแล้ว แต่
ละแบรนด์ยังมีการแข่งขันกันท าการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์อีกด้วย โดยมีการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารท่ีน่าสนใจ รวมไปถึงการเลือกภาพโปรไฟล์ (Profile Picture) ท่ีมีความโดดเด่นสะดุดตาก็เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญ เพราะจะท าให้เพิ่มการจดจ าแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น (thumdsup.in.th, 2013: ออนไลน์)  

แบรนด์ Jetts Fitness เป็นธุรกิจฟิตเนสท่ีมีความโดดเด่นและก าลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 
ก่อต้ังขึ้นในปี 2550 โดย Brendon และ Cristy Levenson เป็นผู้บุกเบิกฟิตเนสในรูปแบบท่ีเปิดให้บริการออก
ก าลังกายตลอด 24 ช่ัวโมงท่ีมีต้นก าเนิดมาจากประเทศออสเตรเลีย โดยส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี Sunshine Coast 
เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ฟิตเนสท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด (จิรศักดิ์ ชาพรมมา, 2560: 22) ปัจจุบัน Jetts Fitness 
มีสาขาอยู่มากกว่า 270 สาขาท่ัวโลก ท้ังในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และ ประเทศ
ไทย (Ratirita, 2018: ออนไลน์) โดยเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยเมื่อปี 2558 มีส านักงานใหญ่ช่ือว่า “บริษัท 
ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด” ต้ังอยู่ท่ีอาคารปาร์ค อเวนิว ออฟฟิศ พลาซ่า ช้ัน 4 ซอย
สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เป็นฟิตเนสท่ีเปิดให้บริการออกก าลัง
กายตลอด 24 ช่ัวโมงท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน และให้อิสระแก่สมาชิกในการเลือกใช้บริการ (Siam2nite, 
2560 : ออนไลน์) เน้นความสะดวกสบายและราคาไม่แพง มีอุปกรณ์เครื่องเล่นท่ีมีความทันสมัย บริการเทรนเนอร์
ส่วนตัว คลาสออกก าลังกายหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมภายในคลับและภายนอกคลับอีก
ด้วย Jetts Fitness ของแต่ละสาขามีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน 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 ซิต้ี อเวนิว (เกษตร-นวมินทร์) 8) สาขา FYI 
Center (คลองเตย) MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริต์ิ 9) สาขา Sena Fest (เจริญนคร) BTS กรุงธนบุรี และ 10) 
สาขา Home Pro (ราชพฤกษ์) “โดยพื้นท่ีของแต่ละสาขาจะอยู่ในระหว่าง 400-1,000 ตารางเมตร” (ผู้จัดการ
ท่ัวไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) มีท่ีจอดรถ บริการตู้กดน้ า ล๊อค
เกอร์ ห้องอาบน้ าให้บริการ ในส่วนของอัตราค่าบริการ “มันท าให้ลูกค้าไม่คิดยาก 1,500 บาท โปรโมทออกไปทาง
เฟซบุ๊ก ไม่มีคอนแทคสัญญา มันก็จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้าเข้ามา เพราะอยากรู้ว่า มันไม่มีคอนแทคสัญญาอ่ะ มันเป็น
ยังไง ไม่มีสัญญาผูกมัดมันเป็นยังไง ราคาแค่ 1,500 บาท ลูกค้าเล่นได้ทุกอย่างเลย คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะ 
จ่ายแค่นี้เองต่อเดือน ได้เล่นทุกอย่างเลยนะครับ และเล่นได้ทุกสาขา ลูกค้าสามารถไปเล่นได้ทุกท่ีเลย” (ผู้จัดการ
ท่ัวไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) โดยภายในปีนี้ Jetts Fitness 
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วางแผนท่ีจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 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) ท้ังนี้ แบรนด์ Jetts Fitness อยู่ในระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจสู่หัวเมืองใหญ่ใน
ต่างจังหวัด “โดยจะไปในโซนพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และโคราช” (ผู้จัดการประจ าประเทศไทย Jetts Fitness 24 
ช่ัวโมง, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2561)  

แบรนด์ Jetts Fitness มีเฟซบุ๊กแฟนเพจช่ือว่า “JettsThailand” ซึ่งแบรนด์นี้คนจะให้ความส าคัญกับ   
เฟซบุ๊กแฟนเพจมากท่ีสุด “ถ้าหลักๆจะเป็นเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กคือคนเข้าถึงง่ายสุด เวลาลูกค้ามาสมัครเราก็จะแจ้ง
ลูกค้าทุกคนให้กดไลก์ (Like) แฟนเพจเพื่อติดตามข่าวสาร เพราะว่าหนึ่งเพจจะกระจายข่าวสารของทุกคลับ” 
(ผู้จัดการท่ัวไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา , สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) ส่วนการส่ือสาร
การตลาดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย โดยการใช้ส่ือ
เฟซบุ๊กในการท าการส่ือสารการตลาดถือว่ามีความสะดวกมากท่ีสุด “จะโพสต์วันละกี่รอบก็ได้ จะไลฟ์สดก็ได้ จะลง
วิดีโอ จะลงรูป ลงคอนเทนต์ (Content) ได้หมด” (แอดมินเพจ JettsThailand, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้รับรู้จากการส่ือสารการตลาดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เน้นกลุ่มผู้ท่ี
ชอบออกก าลังกายเป็นหลัก ไม่มีการเจาะกลุ่มว่าต้องเป็นเพศใดหรือวัยใด “ก็คงเป็นคนท่ีอยากออกก าลังกาย ไม่ได้
คาดหวังว่าต้องเป็นช่วงวัยไหน” (แอดมินเพจ JettsThailand, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) 

ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษาการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness : 
กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เพื่อทราบถึงการท าการส่ือสารการตลาด ว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดใดบ้าง มีวิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และมี
วิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดอย่างไรให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย โดยน าเสนอเป็นแนวทางใน
การเชิญชวนให้ประชาชนมีความสนใจท่ีอยากจะเป็นลูกค้าของแบรนด์ Jetts Fitness ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts Fitness 

2.  เพื่อศึกษาวิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts 
Fitness  

3. เพื่อศึกษาวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 
ของแบรนด์ Jetts Fitness  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
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  1.  ทราบถึงการท าการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand โดยการใช้เครื่องมือการ
ส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย 

  2.  ทราบถึงวิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เป็นส่ือกลางในการ
ส่ือสารการตลาด 

  3.  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดผ่าน      เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand  

  4.  เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการแบรนด์ Jetts Fitness ประจ าประเทศไทย นักวางแผนการส่ือสารการตลาด 
หรือแอดมินเพจ JettsThailand ในการน าผลการศึกษานี้ไปพัฒนาแบรนด์ให้มีการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยใช้วิธีวิทยาของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เป็นการเก็บข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ หา 
ความเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎี โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
นอกจากนี้ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบอีกด้วย  

 

การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ศึกษาก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คน ได้แก่ 1) ผู้จัดการประจ าประเทศ
ไทย Jetts Fitness 24 ช่ัวโมงซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ 2) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแบ
รนด์ Jetts Fitness เป็น ผู้ดูแลภาพรวมด้านการตลาดของแบรนด์ รวมถึ ง เป็นแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
JettsThailand ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหาด้านการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ 3) 
ผู้จัดการท่ัวไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา เป็นตัวแทนของสาขาท่ีเปิดให้บริการท่ีผู้ศึกษาได้คัดเลือก
มาให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ เกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกตัวอย่างแบบอาศัยการแนะน า (Snowball 
Sampling) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะดวก โดยมีกระบวนการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อสรุปออกมาเป็นกระบวนการในการท าการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งผู้ศึกษาใช้ระยะเวลา 
2 เดือน ต้ังแต่กันยายน 2561 – พฤศจิกายน 2561 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวค าถาม (Interview Guideline) ผู้ศึกษามี
การทดสอบแนวค าถามเพื่อให้เกิดความถูกต้องของเนื้อหาค าถาม และตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแนว
ค าถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  (1)  การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาใช้แนวค าถามเป็น
ค าถามปลายเปิด โดยเตรียมประเด็นค าถามท่ีต้องการค าตอบไว้จ านวน 1 ชุด ผู้ศึกษาได้คัดเลือกคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้ส่งแนวค าถามสัมภาษณ์ให้กับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักล่วงหน้า 3-4 วันทางอีเมล (E-mail) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีเวลาในการเตรียมค าตอบก่อนถึงวัน
สัมภาษณ์จริง ผู้ศึกษาได้ใช้แนวค าถามสัมภาษณ์ในวันเวลาและสถานท่ีตามท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักสะดวก ผู้ศึกษาได้มี
การจดประเด็นส าคัญลงในสมุดจดบันทึก ได้มีการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง ระหว่างท าการสัมภาษณ์ ผู้
ศึกษาได้ใช้การสังเกตบุคลิกภาพ สังเกตการใช้น้ าเสียง ใช้การตะล่อมถาม มีการวางตัวอย่างเป็นกันเองกับผู้ให้
ข้อมูลหลักเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการพูดคุย โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลครั้งแรกถึง 1 ช่ัวโมง ผู้ศึกษาได้รับข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์มากมาย สามารถน าไปปรับแนวค าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
น้อยลง ประมาณ 30-45 นาที จากนั้นได้รับค าแนะน าในการนัดสัมภาษณ์ต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนอื่นๆ ส่วนวัน 
เวลา และสถานท่ี ในการนัดสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นส าคัญ และ (2) การเก็บข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ บทความ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาท าการถอดเทปค าสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 3 ท่านอย่างละเอียด 
จากนั้นน าค าสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลท่ีมีความคล้ายคลีงกัน โดยดูกรอบแนวทางการจัด
หมวดหมู่จากการทบทวนวรรณกรรม และเขียนน าเสนอผลการศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม 

        จากการศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness กรณีศึกษา :   เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand” ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล ดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด  

        Duncan (2005, อ้างถึงในดารา ทีประปาล, 2553 : 4 อ้างถึงในฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกุล, 2558 หน้า 19) 
ได้ให้ความหมายว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการน าเสนอข่าวสารต่างๆท่ีนักการส่ือสาร
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การตลาดได้วางแผนจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ และการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีจะ
พัฒนาแผนการส่ือสารการตลาดท่ีต้องการ ด้วยการใช้รูปแบบการจูงใจในลักษณะหลายลักษณะกับกลุ่มลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้า ตลอดจนน าไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย จนเกิด
เป็นความเช่ือมั่นในตราสินค้านั้น 

2. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารออนไลน์ 

       Deuze (2003) กล่าวว่า การใช้ส่ือออนไลน์ ต้องเลือกตัดสินใจการใช้ส่ือท่ีแตกต่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาท่ี
จะน าเสนอและมีความเป็นมัลติมีเดีย ต้องค านึงถึงช่องทางของเครื่องมือท่ีจะท าให้มีการโต้ตอบกับผู้รับสารและมี
เครื่องมือให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับข่าวสารในรูปแบบท่ีต้องการได้ ซึ่งพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2558 อ้างถึงในรุ่งนภา 
วิภาสชัยกุล, 2560 หน้า 15-16) ได้อธิบายถึงแนวทางในการส่ือสารผ่านเครือข่ายดิจิทัล เพื่อให้แบรนด์สินค้าหรือ
บริการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไว้ 10 ประการ  1. การติดตาม เป็นการติดตามความเคล่ือนไหวของแบ
รนด์คู่แข่ง สถานการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าเนื้อหาเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนา 2. การ
เจาะจงช้ีเฉพาะ เป็นการสร้างความชัดเจน โดยเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับแบรนด์ 3. คุณภาพส าคัญกว่าปริมาณ ไม่
ต้องให้ความส าคัญกับจ านวนผู้กดไลก์ แต่ควรค านึงถึงจ านวนผู้มีส่วนร่วมกับแบรนด์เป็นหลัก 4. ใช้ช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม ต้องอาศัยการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อการวางแผนเนื้อหาการส่ือสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วง
นั้น 5. การบูรณาการ เช่ือมโยง ผสมผสาน ส่ือสารเนื้อหาท่ีมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการแชร์ 6. ผู้น าความคิด สร้างความ
สนใจ ยอมรับ สร้างการส่ือสารท่ีให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย 7. สร้างคุณค่า นักส่ือสารต้องเน้นเนื้อหาท่ีมีประโยชน์ มี
คุณค่า และต้องส่ือสารอย่างชัดเจน  8. การรับรู้ แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว โดยการแสดงความรับผิดชอบ 9. 
เนื้อหาหรือรูปภาพ  ท าให้ผู้ติดตามเกิดการรับรู้และพูดถึงแบรนด์ในทางท่ีดี และ 10. ส่ือสารสองทาง นักส่ือสารต้อง
ให้ความส าคัญในการแลกเปล่ียนความคิด พูดคุย และตอบค าถามในส่ิงท่ีผู้ติดตามไม่เข้าใจหรือสงสัย นอกจากนี้ 
Lasswell (1948 อ้างถึงในก าจร หลุยยะพงษ์ , 2539 อ้างถึงในณฐพล ธรรมสมบัติ , 2557 หน้า 14) อธิบาย
เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีคนรู้จักมากท่ีสุด โดยกล่าวว่า วิธีท่ีสามารถอธิบายการกระท าการส่ือสาร  คือ การตอบ
ค าถามต่างๆ ซึ่งมีท้ังหมด 5 ประการ 1. ใคร (Who) ใครท่ีเป็นผู้ส่งสาร หรือท าการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2. 
กล่าวอะไร (Says What) เนื้อหาของข่าวสารท่ีถูกส่งออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. ผ่านช่องทางใด (In Which 
Channel) ผู้ส่งสารเลือกใช้ส่ือต่างๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ ในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวก 4. ถึงใคร (to Whom) ผู้ส่งสารท าการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นใครบ้าง 
และ 5. เกิดผลอะไร (with What Effect) เมื่อส่งข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้วจะมีผลกระทบท่ีตามมาจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้ท าการส่งสารออกไป  
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3. แนวคิดเก่ียวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

        บทความจาก Social Media Explorer (2014) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ 5 อย่าง ท่ีจะท าให้การท าธุรกิจ
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจประสบความส าเร็จ คือ 1) คอนเทนต์คุณภาพสูง ต้องน าเสนอคอนเทนต์ท่ีท าให้เป็นแหล่งข้อมูล
ท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2) ท าแฟนเพจให้มีชีวิตชีวาเพื่อสร้างลูกค้าท่ีมี
ความภักดี ต้องเปล่ียนคนกดไลก์ให้กลายเป็นลูกค้า แต่ส่ิงส าคัญคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อหวังผลใน
ระยะยาว และเปล่ียนลูกค้าธรรมดาให้กลายเป็นลูกค้าท่ีมีความภักดีสูง 3) แบรนด์ควรใช้ประโยชน์จากการซื้อ
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก นอกจากจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้ว ยังสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย 4) ท ากิจกรรม
แจกของสมนาคุณ เป็นการดึงความสนใจจากกลุ่มท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้า หรือให้ลูกค้าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
อาจน ามาซึ่งความน่าเช่ือถือของ   แบรนด์ได้ การจัดกิจกรรมไม่เพียงแต่เพิ่มความผูกพันให้กับเพจเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้นอีกด้วย และ 5) ท าขั้นตอนการซื้อให้ง่ายขึ้น ซึ่งการออกแบบวิธีการ
ส่ังซื้อรวมถึงการช าระเงินให้ไม่ยุ่งยากและมีความซับซ้อน เป็นส่ิงส าคัญท่ีมองข้ามไม่ได้ 

ผลการศึกษา 

        การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness กรณีศึกษา : เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ JettsThailand” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการประจ าประเทศไทย Jetts Fitness 24 ช่ัวโมง แอดมิน
เพจ JettsThailand และผู้จัดการท่ัวไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand  

        ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการเลือกใช้เครื่องมือการส่ือสาร
การตลาดท้ังหมด 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

             1. การโฆษณา  

        การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการยิงแอดเฟซบุ๊ก ท าพรีเซล การโพสต์รูปภาพพร้อม
ข้อความว่าจะเปิดสาขาใหม่ มีการโฆษณาจัดบูธตามสถานท่ีต่างๆซึ่งลูกค้าสามารถติดตามผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ 
และมีโฆษณาเกี่ยวกับการเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับกิจกรรมของแบรนด์ต่างๆ เช่น จีช๊อก ธนาคารกรุงเทพฯ ฯลฯ  

         2. การประชาสัมพันธ์  
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         การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการประชาสัมพันธ์โดยให้ความส าคัญกับเนื้อหา
การจัดกิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมภายในคลับและกิจกรรมภายนอกคลับ เป็นการโปรโมทว่า กิจกรรมจะจัดขึ้น
เมื่อไหร่ เวลาใด และมีกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา และกิจกรรมร่วมกับแบรนด์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ โดยการให้ลูกค้าร่วมสนุก โพสต์ ไลก์ แชร์ หรือติดแฮชแท๊ก แล้วได้รับของรางวัล
เป็นของพรีเมี่ยมจากแบรนด์ Jetts Fitness   

         3. การขายโดยพนักงาน  

         การขายโดยพนักงานผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้เทรนเนอร์ หรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“ส่ือบุคคล” เป็นจุดเด่นในการขาย ซึ่งมีเนื้อหาเป็นคลิปวิดีโอสอนออกก าลังกายและให้ความรู้กับลูกค้า รวมถึงการ
ออกบูธพรีเซล โดยเซลหรือเทรนเนอร์สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ ณ จุดขาย  

         4. การส่งเสริมการขาย  

        การส่งเสริมการขายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมช่ัน ซึ่งเป็นตัวช้ีน าท่ี
จะท าให้ลูกค้าเดินทางมาสมัครสมาชิกท่ี Jetts Fitness ด้วยตนเอง 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเก่ียวกับวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 

        ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีรูปแบบการส่ือสารออนไลน์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส าคัญกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม โดยต้องสร้างประสบการณ์
กับลูกค้าให้มากท่ีสุด เนื่องจากแบรนด์ Jetts Fitness พึ่งเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยได้ไม่นาน ส าหรับ
วิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย จะท าการโพสต์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีการจัดกิจกรรมพิเศษจะท าการไลฟ์
สด และหากเป็นกิจกรรมงานใหญ่ จะโพสต์ 4-5 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองท่ีต้องการให้
ตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนท่ีชอบออกก าลังกายทุก
เพศทุกวัย กลุ่มเป้าหมายรองคือคนท่ีอยากให้ออกก าลังกายหรือคนท่ีท างานไม่เป็นเวลา ส่วนแผนการเปล่ียนแปลง
การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand อาจไม่มีการเปล่ียนแปลงการส่ือสารใดๆ 
เนื่องจากส่ิงท่ีแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ก าลังปฏิบัติอยู่ถือว่ามาถูกทางแล้ว 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาเก่ียวกับวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
JettsThailand  

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อใช้
เป็นประโยชน์กับส่ืออื่นๆ มีการใช้แท๊กไลน์ประกอบการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตา
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แกรม เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการซื้อส่ือโฆษณา มีโพสต์ธรรมดาท่ีเป็นออแกนิคโพสต์ บูสท์โพสต์ 
ส าหรับวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการผลิต
เนื้อหาในการโพสต์ เช่น การท าอาร์ตเวิร์ค โลโก้ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ภาษาท่ีเป็นทางการ ใช้ประโยคท่ีสุภาพ
และเป็นกันเอง ส่วนการโพสต์เพื่อให้เกิดกระแสตอบรับจากแฟนเพจ แฟนเพจมีการอินบอกซ์ข้อความมาสอบถาม
ข้อมูลกับทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการแชร์โพสต์ หรือการคอมเม้นท์ ส าหรับการปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ทางเพจต้องการปรับปรุงวิดีโอโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนุกสนาน 

อภิปรายผลการศึกษา 

        การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness กรณีศึกษา : เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ JettsThailand” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการประจ าประเทศไทย Jetts Fitness 24 ช่ัวโมง แอดมิน
เพจ JettsThailand และผู้จัดการท่ัวไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา สามารถอภิปรายผลการศึกษา 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand  

เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดในการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จ านวน 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การขาย
โดยพนักงาน (Personal Selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ซึ่งไม่สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
Duncan (2005) ท่ีว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการน าเสนอข่าวสารต่างๆ ท่ีนักการ
ส่ือสารการตลาดได้วางแผนจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ 
และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย  

          สามารถสรุปได้ว่า แอดมินเพจ JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท้ัง 4 เครื่องมือ เป็น
กลยุทธ์หลักในการท าการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ได้อย่างน่าสนใจ สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้  แบรนด์ Jetts Fitness ยังมีสมาชิกท่ีมาใช้บริการออกก าลังกาย
หรือมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คลาสต่างๆกันค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการส่ือสารการตลาดท่ีดี มีเนื้อหาท่ี
ครบถ้วน สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ รูปภาพท่ีสวยงาม หรือวิดีโอท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการส่ือสาร สามารถดึงดูดลูกค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของเสรี วงษ์มณฑา (2540) ท่ี
กล่าวไว้ว่า การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีจะพัฒนาแผนการส่ือสารการตลาดท่ีต้องการ ด้วยการใช้
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รูปแบบการจูงใจในลักษณะหลายลักษณะกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
หันมาสนใจสินค้า ตลอดจนน าไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย จนเกิดเป็นความเช่ือมั่นในตราสินค้านั้น 

ส่วนที่ 2 วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีรูปแบบการส่ือสารออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส าคัญกับ
เนื้อหาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม โดยต้องสร้างประสบการณ์กับลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด เนื่องจากแบ
รนด์ Jetts Fitness พึ่งเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยได้ไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Deuze (2003) 
ท่ีได้กล่าวว่า การใช้ส่ือออนไลน์ ต้องเลือกตัดสินใจการใช้ส่ือ ท่ีแตกต่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะน าเสนอและมี
ความเป็นมัลติมีเดีย ต้องค านึงถึงช่องทางของเครื่องมือท่ีจะท าให้มีการโต้ตอบกับผู้รับสารและมีเครื่องมือให้ผู้รับ
สารสามารถเลือกรับข่าวสารในรูปแบบท่ีต้องการได้ ส าหรับวิธีการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
JettsThailand  มีการโพสต์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีการจัดกิจกรรมพิเศษจะท าการไลฟ์สด และหากเป็น
กิจกรรมงานใหญ่ จะโพสต์จ านวน 4-5 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2558) ท่ีกล่าวถึง
แนวทางในการส่ือสารผ่านเครือข่ายดิจิทัลเพื่อให้แบรนด์สินค้าหรือบริการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
ยกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องออกมาท้ังหมด 5 ประการ คือ 1) คุณภาพส าคัญกว่าปริมาณ โดยไม่ต้องให้ความส าคัญกับ
จ านวนผู้กดไลก์ แต่ควรค านึงถึงจ านวนผู้มีส่วนร่วมกับแบรนด์เป็นหลัก 2) การใช้ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้อง
อาศัยการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อการวางแผนเนื้อหาการส่ือสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้น 3) การบูร
ณาการ โดยการเช่ือมโยง ผสมผสาน ส่ือสารเนื้อหาท่ีมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการแชร์ 4) สร้างคุณค่า ซึ่งนักส่ือสารต้อง
เน้นเนื้อหาท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า และต้องส่ือสารอย่างชัดเจน และ 5) เนื้อหาหรือรูปภาพ ท าให้ผู้ติดตามเกิดการ
รับรู้และพูดถึงแบรนด์ในทางท่ีดี กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองท่ีต้องการให้ตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนท่ีชอบออกก าลังกายทุกเพศทุกวัย กลุ่มเป้าหมาย
รองคือคนท่ีอยากให้ออกก าลังกายหรือคนท่ีท างานไม่เป็นเวลา ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Lasswell (1948) ท่ี
อธิบายว่า วิธีท่ีสามารถอธิบายการกระท าการส่ือสาร คือ การตอบค าถามต่างๆ ซึ่งมีท้ังหมด 5 ประการ คือ ใคร 
กล่าวอะไร ผ่านช่องทางใด ถึงใคร และเกิดผลอะไร 

สามารถสรุปได้ว่า แอดมินเพจมีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในการส่ือสารไปยังกลุ่มหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่อง
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เป็นเพจเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ซึ่งต้องมีความเหมาะสมทางด้านเนื้อหา 
การโพสต์ และระยะเวลาในการโพสต์ท่ีค่อนข้างเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ส่ือในเวลา
ใดบ้าง นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

ส่วนที่ 3 วิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 
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        เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับส่ืออื่นๆ มีการใช้แท๊กไลน์
ประกอบการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี
การซื้อส่ือโฆษณา มีโพสต์ธรรมดาท่ีเป็นออแกนิคโพสต์ บูสท์โพสต์ ส าหรับวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการ
ส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการผลิตเนื้อหาในการโพสต์ เช่น การท าอาร์ตเวิร์ค โลโก้ 
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่วนการใช้ภาษาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ ใช้ประโยคท่ี
สุภาพและเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับบทความจาก Social Media Explorer (2014) ท่ีอธิบายถึงองค์ประกอบ  5 
อย่างท่ีสามารถท าให้ธุรกิจบนเฟซบุ๊กแฟนเพจประสบความส าเร็จได้ ประกอบด้วย 1) คอนเทนต์คุณภาพสูง 2) ท า
แฟนเพจให้มีชีวิตชีวาเพื่อสร้างลูกค้าท่ีมีความภักดี 3) แบรนด์ควรใช้ประโยชน์จากการซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 4) ท า
กิจกรรมแจกของสมนาคุณ และ 5) ท าขั้นตอนการซื้อให้ง่ายข้ึน ส่วนการโพสต์เพื่อให้เกิดกระแสตอบรับจากแฟน
เพจ แฟนเพจมีการอินบอกซ์ข้อความมาสอบถามข้อมูลกับทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการแชร์โพสต์ หรือการคอมเม้นท์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ท่ีอธิบายถึงความส าคัญของเฟซบุ๊กกับการส่ือสารการตลาด 
โดยเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ เฟซบุ๊กเปรียบเสมือนช่องทางหนึ่งในการส่ือสารการตลาด มีการแชร์ข้อมูล
ข่าวสารจากผู้บริโภคสู่เพื่อนได้ หรือการแนะน าชักชวนผู้บริโภคและสามารถชักชวน เพื่อนๆของตนเข้ามาร่วมเป็น
แฟนเพจท่ีเราให้ความสนใจ ส่วนการปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ JettsThailand ต้องการปรับปรุงวิดีโอโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนุกสนาน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kittin (2011) ท่ีอธิบายว่า เป็นการสร้างโอกาสในการมีกลุ่มผู้ใช้งานหน้าใหม่เข้ามา
ช่วยแชร์หรือแบ่งปันหน้านี้ของผู้ใช้เดิม 

        สามารถสรุปได้ว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสารการตลาดให้
เข้ากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งเหมาะกับคนรุ่นปัจจุบันท่ีใช้
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต หากมีไอเดียมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะท าให้เป็นท่ีสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้นเท่านั้น  

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. จากการศึกษาการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts Fitness 
พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจมีการใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสม และเลือกส่ือเป็นเฟซบุ๊กซึ่งเป็นส่ือท่ีได้รับ
ความนิยมมากส าหรับคนไทย สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่ส าหรับจ านวนของผู้กดไลก์
หรือผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรในด้านความมีช่ือเสียงของแบรนด์ เนื่องจาก Jetts Fitness 
เป็นแบรนด์ท่ีค่อนข้างใหม่ พึ่งเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยได้ไม่นาน ซึ่งแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงจะต้องมีจ านวนผู้
กดไลก์หรือผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่ในจ านวนหลักล้าน ดังนั้น แบรนด์ Jetts Fitness ควรมีนโยบายในการ
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สนับสนุนให้มีจ านวนผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักและมี
ช่ือเสียง  อาจท าการส่ือสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือจ านวน 4 เครื่องมือแบบเดิม แต่อาจน านโยบายนี้ไปใช้
ประโยชน์จากส่ือออฟไลน์แทน โดยการโฆษณาตัวสินค้าหรือบริการผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หรือ
โฆษณาว่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ช่องทางต่างๆ อาจท าให้บุคคลเหล่านี้รับรู้ในแบรนด์ Jetts 
Fitness มากขึ้น เพื่อไปกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand นอกจากนี้ จะเป็นตัวน าไปสู่ความสนใจในการ
สมัครสมาชิกและมาใช้บริการออกก าลังกายในท่ีสุด รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งแบรนด์อื่นๆ
ได้อีกด้วย  

ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติงาน  

1. จากการศึกษาพบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการส่ือสาร
การตลาดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมซึ่งเกิดการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่ข้อควรปรับปรุงของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจนี้คือยังไม่มีการส่ือสารโดยการให้ความรู้มากเท่าท่ีควร ดังนั้น เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand 
ควรเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้นโดยเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก เช่น เรื่องของสุขภาพ อาหารการกิน ความเพียงพอในการ
ออกก าลังกาย กราฟต่างๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก    เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
JettsThailand  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต  

1.  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องการส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts 
Fitness : กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีน่าสนใจและท่ี
จ าเป็นต้องศึกษา อาทิเช่น การรับรู้การส่ือสารการตลาดของธุรกิจออกก าลังกายแบรนด์ Jetts Fitness ผ่าน  เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand หรือกลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ Jetts 
Fitness  

2.  การศึกษาครั้งนี้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts Fitness เพียงแบรนด์เดียวเป็น
กรณีศึกษา การศึกษาในอนาคตจึงอาจใช้ตัวอย่างแบรนด์ฟิตเนสอื่นๆเพื่อน ามาเป็นกรณีเปรียบเทียบในการท าการ
ส่ือสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

3.  การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล การศึกษาในอนาคตจึงอาจใช้การเก็บ
ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในด้านการรับรู้การส่ือสารการตลาดของธุรกิจออกก าลังกายแบรนด์ Jetts 
Fitness ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เพื่อให้ได้ข้อมูลในวงกว้างท่ีสะท้อนถึงการส่ือสารการตลาดผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มากขึ้น 
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แบรนด์เคร่ืองประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม 

Generation Y 

Jewelry Brands and Personality, Self-Expression and Lifestyle of Generation Y 

สุวนันท์ สุขทอง1 และ พิชญ์พธู ไวยโชติ2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของกลุ่ม Generation Y มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1)เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพและ
การแสดงออกทางตัวตนของกลุ่ม Generation Y (2) เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่ม Generation Y 
 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่ม Generation Y จ านวน 10 คน ท่ีใช้เครื่องประดับจิวเวลรี่ภายใต้แบรนด์ แพนดอร่า สวา
รอฟสกี้และเอก เอก ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี มีสถานภาพโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนมากกลุ่ม Generation Y จะให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองใน
ทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย เส้ือผ้าหรือแม้แต่เครื่องประดับ เพราะคิดว่าส่ิงเหล่านั้นช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ
ของตนเอง และมองว่าเครื่องประดับส าคัญกว่าของแบรนด์เนมอื่น ๆ  เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เพรา ะ
เครื่องประดับจิวเวลรี่สามารถแสดงออกได้ชัดเจนกว่า ในการซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ของกลุ่ม Generation Y 
ส่วนมากมองว่าบุคลิกภาพแบรนด์มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อเป็นอย่างมาก เพราะมันบ่งบอกถึงการแสดงตัวตน
ท่ีอ้างอิงผ่านทางแบรนด์เครื่องประดับ โดยกลุ่ม Generation Y จะชอบแสดงออกความเป็นตัวตนผ่านทางการแต่ง
กายและเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่จากดีไซน์เป็นส่วนใหญ่ ซื้อตามรสนิยม ตามความชอบของตนเอง ถ้าหาก
กลุ่ม Generation Y เห็นคนอื่นท่ีใส่เครื่องประดับแบรนด์เดียวกับตนเองก็จะมองว่าบุคคลนั้นเป็นคนท่ีมีรสนิยม
เดียวกันกับตนเองและอยากให้ตัวเองดูดี 

ค าส าคัญ : แบรนด์เครื่องประดับ บุคลิกภาพ การแสดงตัวตน  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
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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 

  

บทน า 

 ศิลปะเครื่องประดับต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระท่ังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นส าหรับมนุษย์ ไม่ใช่แค่
เพียงจุดมุ่งหมายในการแสดงทักษะทางฝีมืออันวิจิตรงดงามหรือเพื่อตกแต่งร่างกายภายนอกเท่านั้น เครื่องประดับ
เป็นภูมิปัญญาท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ สามารถสะท้อนความคิด วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา เพียงแต่
แตกต่างกันไปตามแต่ละเช้ือชาติ ภาษา ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความเช่ือ 
รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติ นอกจากนี้เครื่องประดับยังถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมากและยังเป็นงานท่ีต้อง
อาศัยช่างฝีมือแรงงานท่ีมีความช านาญ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้มีการพัฒนาท้ังด้านการผลิตและ
การค้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนมีบทบาทส าคัญในการน ารายได้เข้าประเทศและปัจจุบันมีการซื้อขายแลกเปล่ียน
เครื่องประดับกันอย่างแพร่หลาย โดยปัจจัยในการเลือกซื้อนั้นก็แตกต่างกันออกไป ท้ังทางด้านสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองรวมไปถึงรสนิยมอีกด้วย (บงกช เวบ้านแผ้ว , พัชรี ยินดีสุข, ภิรมณ์ญา ธรรมสอน, วรรณิ
กานต์ นิยมญาติ และปริญดา บัวพุ่ม, 2554) 

 ประชากรกลุ่ม Generation Y หรือ กลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วง 1981-2000 ซึ่งเป็นหนุ่มสาววัยท างาน
และเป็นผู้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ก าลังเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในตลาดไทย จากงานวิจัยของ 
SCB Economic Intelligence Center ประเมินว่า จ านวนกลุ่มคน Generation Y ในไทย มีสัดส่วนมากท่ีสุดอยู่ท่ี
ราวร้อยละ 28 ของประชากรไทยท้ังหมด อีกท้ังจะยังคงเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของไทยในอนาคตอีกด้วย 
ในขณะท่ีรายได้ของคนกลุ่ม Generation Y ไทยค่อนข้างสูงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว กอปรกับยังมีอัตราการใช้จ่าย
สูงเมื่อเทียบกับรายได้ ผู้บริโภค Generation Y ไทย เป็นกลุ่มคนช่างเลือกและมักแสวงหาข้อมูลรอบด้านเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้กลุ่ม Generation Y ยังให้ความส าคัญกับการเสพประสบการณ์
ยิ่งกว่าส่ิงอื่นใด เพราะต้องการบ่งบอกตัวตนและสร้างความแตกต่างจากคนอื่น อีกท้ังยังต้องการสินค้าและบริการ
ท่ีสามารถปรับแต่งตามความต้องการได้เอง เนื่องจากมีความต้องการท่ีซับซ้อนและช่างเลือกมากขึ้น เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ของตนเอง (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติ, 2560) 

 ในวัฒนธรรมท่ีให้ความส าคัญกับบุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพนั้น ส่ิงท่ีบุคคลเลือกจะสวมใส่แม้กระท่ังส่ิง
ท่ีมนุษย์ส่ังในร้านอาหารนั้นเป็นโอกาสท่ีจะตอบสนองความต้องการในการแสดงออก เช่น จะต้องมีรถขับท่ีเหมาะ
กับหน้าท่ีการงาน แม้แต่สัญลักษณ์ในตลาดท่ีมนุษย์ต้องการ อย่างโลโก้ Apple ไปจนถึงกางเกงยีนส์ Wrangler มี
การใช้สัญลักษณ์ทางการค้านับร้อย เพื่อให้ความหมายกับตัวตนของมนุษย์ และเช่ือมโยงความหมายของแบรนด์
และสัญลักษณ์ให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคน (Mark Ingwer, 2014) 

 การแสดงตัวตน หมายถึง (Self-expression) โครงสร้างทางสังคมท่ีก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าท่ี ความสัมพันธ์ทางสังคมปัจเจกบุคคลต่อคนอื่น ๆ และได้เกี่ยวข้องกับความคิดและการ
ตีความหมายของปัจเจกบุคคลอีกด้วย (อ้างถึงใน ดารานิตย์ คงเทียม, 2556) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น (Kotler, 2000 อ้างถึงใน วจนะ ภูผานี, 2555) รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยม การ
เรียนรู้ และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ครอบครัว ชนช้ันทางสังคม วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
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แต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันนี้จะมีผลท าให้พฤติกรรมบริโภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตจะไม่คงท่ีแต่จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 ดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงเป็นแนวทางส าคัญในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะท าให้นักการ
ตลาดทราบว่า ผู้บริโภคเป็นคนประเภทใด ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคมักเลือกสินค้า บริการและท ากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อ
เห็นว่าส่ิงเหล่านั้นสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตน ด้วยเหตุผลนี้นักการตลาดจึงพยายามวางต าแหน่ง
สินค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค (Solomon, 2002 อ้างถึงใน จิรวุฒิ หลอมประโคน และ
ประพล เปรมทองสุข, 2555) 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้เป็นท่ีน่าสนใจว่าแท้จริงแล้ว บุคลิกภาพ การแสดงตัวตน และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค แบรนด์สินค้าต่าง ๆ มีภาพลักษณ์ท่ีสามารถสะท้อน
ความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ รวมท้ังภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นจะต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริโภคใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แสดงสถานะทางสังคม แสดงความเป็นผู้น าด้านแฟช่ัน เป็นต้น ผู้ศึกษาได้ท าการยกตัวอย่างแบ
รนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่มา 3 แบรนด์ ได้แก่ แพนดอร่า สวารอฟสกี้และเอก เอก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม 
Generation Y ว่ามีลักษณะอย่างไร อีกท้ังในการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ยังไม่ค่อยมีในประเทศไทย ผลการศึกษาจึง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้กับท้ังทางการศึกษาและทางธุรกิจได้อีกด้วย 

ปัญหาน าวิจัย 

1. กลุ่ม Generation Y มีบุคลิกภาพและการแสดงตัวตนอย่างไรผ่านแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ท่ีสวม
ใส่  

2. กลุ่ม Generation Y มีการสะท้อนรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างไรผ่านแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ท่ี
สวมใส่ 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพและการแสดงออกทางตัวตนของกลุ่ม 
Generation Y  

2. เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม Generation Y 

ขอบเขตของการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในเรื่องแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตน และรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของกลุ่ม Generation Y โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่ม Generation Y อายุต้ังแต่ 19-38 
ปีและเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ เนื่องจากกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มท่ีสนใจทางด้านแฟช่ันและความ
สวยงามเป็นพิเศษ และมีก าลังซื้อตามความชอบของตนเอง รวมถึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เครื่องประดับจิว
เวลรี่อีกด้วย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบเกี่ยวกับเครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงออกทางตัวตนและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของคน Generation Y 

2. ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการวางแผนการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ
เครื่องประดับจิวเวลรี่ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Generation Y 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิด ทฤษฎีตัวตน (Self-Theory) 
ตัวตน คือ ต้นแบบอย่างหนึ่งและเป็นเครื่องหมายแสดงแนวคิดความสมบรูณ์แบบของบุคคล ภาพรวม

ของบุคคลหนึ่ง นักทฤษฎีบุคลิกภาพ คาร์ จี จุง (Jung) เช่ือว่าคนแต่ละคนนั้นมีแนวโน้มมุ่งสู่การเติบโตและความ
สมบรูณ์แบบ เขาเรียกส่ิงนี้ว่า บุคลิกท่ีมีมาแต่ก าเนิด เขาเช่ือว่าตัวตน คือ แบบอย่างทุกรูปแบบท่ีสมบรูณ์แบบมาก
ท่ีสุด เนื่องจากเป็นการรวบรวมต้นแบบท้ังหลายเข้าด้วยกันซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Self-realization (การ
ตระหนักรู้ในตนเอง) ตัวตน (Self) เหมือนกับต้นแบบอื่น ๆ 

2. แนวคิด ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality) 
 Funder (2004, อ้างถึงใน จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์ , 2556) กล่าวว่า ลักษณะส่วนบุคคลซึ่ง

ประกอบด้วยแบบแผนทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมตลอดจนกลไกป้องกันตนเชิงจิตวิทยา (psychological 
mechanisms) ท่ีซ่อนเร้นและอยู่เบ้ืองหลังแบบแผนการแสดงออกของความคิด อารมณ์และพฤติกรรม 

3. แนวคิด ทฤษฎีการแสดงตัวตน (Self-Expression) 
 การแสดงตัวตน หมายความว่า การแสดงออกผ่านทางตัวตนไม่ว่าตะเป็นสีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงหรือ

กิริยาบทต่าง ๆ รวมไปถึงการแต่งกาย เพื่อแสดงออกถึงตัวตนท่ีตนเองต้องการให้บุคคลอื่นเห็นในส่ิงท่ีตนเอง
ต้องการจะเป็น 

4. แนวคิด ทฤษฎีภาพลักษณ์ (Self-image) 
 ภาพลักษณท่ีมาจากค าว่า (Self-image) ซึ่งหมายถึง ภาพของตนเอง ภาพท่ีจิตก าหนดขึ้นอันเป็นผลมา

จากการท่ีบุคคล “มองตนเอง” 
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 เสรี วงษ์มณฑา (2541 อ้างถึงใน แสงเดือน วนิชด ารงศักด์ิ, 2555) อธิบายถึงภาพลักษณ์ว่าเป็น
ข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัวแล้วกลายเป็นภาพท่ีฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยู่ได้นานและยากท่ี
จะเปล่ียนแปลง ซึ่งต่างจากสภาพความจริงได้ เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง 
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ท่ีมนุษย์ น าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  

5. แนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
 Solomon (1994 อ้างถึงใน สรินยา สงค์ประเสริฐ, 2554) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 

สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคล
มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีส่ิงท่ีชอบเหมือน ๆ กัน ใช้เวลาท ากิจกรรมท่ีคล้ายกันและซื้อของท่ีคล้ายกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีการวางกรอบหลักการแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการแสวงหาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยจะสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10 คน  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือกท่ีมีอายุระหว่าง 19-38 ปี 
จ านวน 10 คน ท่ีสวมใส่เครื่องประดับจิวเวลรี่แบรนด์แพนดอร่า สวารอฟสกี้ และเอก เอก โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลักจากการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกโดยพิจารณาจากผู้วิจัยเอง เลือกจากกลุ่ม Generation Y ท่ีเป็นลูกค้าของ
กลุ่มแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ท้ัง 3 แบรนด์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แบ่งเป็นผู้ท่ีสวมใส่แบรนด์เครื่องประดับแพนดอ
ร่า 4 คน สวารอฟสกี้ 4 คน และแบรนด์ เอก เอก 2 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 แบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้าระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
หลัก โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซึ่งจะมีข้อมูลให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เลือก เช่น เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ จากนั้นจึงเป็นค าถามปลายเปิดท่ีให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบได้อย่าง
อิสระ โดยการออกแบบค าถามสัมภาษณ์นั้นได้มาจากทฤษฎีท่ีได้ค้นคว้ามาใช้กับงานวิจัยและน ามาปรับแต่งเป็น
ค าถามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีเราต้องการ รวมถึงการค้นคว้าแนวค าถามจากงานวิจัยเล่มอื่น ๆ เพื่อน า
ค าถามจากงานวิจัยเล่มนั้นมาพัฒนาและต่อยอด เมื่อได้แบบสัมภาษณ์มาแล้วก่อนน ามาใช้จริงนั้น ได้มีการ
ตรวจสอบและทบทวนข้อค าถาม โดยมีการส่งแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ตรวจว่าเขียนข้อค าถามได้
ครอบคลุมนิยามของตัวแปรท่ีต้องการวัดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมจะต้องมีการปรับค าถามในแบบสัมภาษณ์
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จนกว่าจะครอบคลุมตามนิยามของตัวแปรนั้น ๆ หลังปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยเรียบร้อยแล้วจึงจัดท า เครื่องมือ
วิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อน าไปใช้ในการสัมภาษณ์จริง 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักของงานวิจัยเป็นกลุ่ม Generation Y ท้ังเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก 
จ านวน 10 คน ท่ีใช้แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ แพนดอร่า สวารอฟสกี้และเอก เอก ซึ่งข้อมูลท่ีได้มานั้นจะเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีจะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกโดยพิจารณาจากผู้วิจัยเอง โดยเลือกท้ังเพศชาย เพศหญิงและ
เพศทางเลือกท่ีใช้เครื่องประดับจิวเวลรี่แบรนด์ แพนดอร่า สวารอฟสกี้และเอก เอก จ านวน 10 คน แบ่งสัมภาษณ์
แบรนด์แพนดอร่า 4 คน สวารอฟสกี้ 4 คนและเอก เอก 2 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการสัมภาษณ์เชิง ลึก โดยมีการนัดสัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลหลักท่ี
ห้างสรรพสินค้า และท่ีท างาน เป็นต้น แต่ละคนใช้เวลาท่ีในสัมภาษณ์ประมาณ 20-30 นาที มีค่าตอบแทนส าหรับ
ผู้ให้ข้อมูลท่ีไม่ใช่คนรู้จักเป็นจ านวนเงิน 300 บาท และมีส่ิงของตอบแทนส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นคนรู้จัก  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. เครื่องบันทึกเสียงใช้ในการบันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์ 
2. แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ โดยเกิดจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ต่าง ๆ  
3. สมุดจดบันทึกใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ 

 โดยมีรายละเอียดวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้ 1.) มีการถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลหลัก 2.) ถามค าถาม
ปลายเปิดตามแนวค าถามสัมภาษณ์ท่ีได้เตรียมมากับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งค าถามปลายเปิดนั้นอาจจะยืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์ได้ 3.) ตลอดการสัมภาษณ์นั้นจะมีการอัดเสียงผู้ให้ข้อมูลหลักและมีการจดบันทึกเพื่อน าไปถอดเป็น
ข้อมูลและป้องกันความผิดพลาดทางเทคนิคในการสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 
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 การวิเคราะห์ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุลคลิกภาพ การแสดงตัวตนและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม Generation Y ใช้การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงพรรณนา เป็นการบรรยายและแปล
ความหมายของข้อมูลท่ีได้เก็บมาจากการสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาทางด้านบุคลิกภาพและการแสดงตัวตน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นกลุ่ม Generation Y คิด
ว่าผู้อื่นมองตนเองเหมือนท่ีตนเองเป็นอยู่ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นคนท่ีสนใจในภาพลักษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งกาย เส้ือผ้า รวมถึงเครื่องประดับ เพราะช่วยส่งเสริมให้ตนเองดูโดดเด่นและมั่นใจขึ้น รวมถึงช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพบ่งบอกความเป็นตนเองของผู้ท่ีสวมใส่ ท าให้ดูดี อีกท้ังเครื่องประดับยังกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่ม Generation Y หากขาดไปก็จะท าให้ขาดความมั่นใจ ทางด้านแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์ก็
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของคนกลุ่มนี้ เพราะเครื่องประดับแต่ละแบรนด์มีบุคลิกท่ีแตกต่างกัน 
มีช่ือเสียงท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ของกลุ่ม Generation Y จะเลือกซื้อแบรนด์ท่ี
บ่งบอกตัวตน คล้าย ๆ กับบุคลิกภาพของตนเองเพื่อแสดงความเป็นตัวตนนั่นเอง ส่ิงท่ีดึงดูดให้กลุ่ม Generation Y 
เลือกซื้อเครื่องประดับของแบรนด์นั้น ๆ มาจากดีไซน์ท่ีสวยงาม รูปลักษณ์ของสินค้าท่ีสวยงาม รวมถึงอิทธิพลของ
บุคคลรอบข้างเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ใส่ก็จะซื้อใส่ตามกระแสหรือตามสังคมนิยมนั่นเอง เครื่องประดับ ส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม 
Generation Y ชอบสวมใส่มากท่ีสุด คือ ต่างหู รองลงมาเป็น แหวน ก าไลและสร้อยคอ แต่ยังมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง และมองว่าของ แบรนด์เนมอื่น ๆ ส าคัญกว่า
เครื่องประดับจิวเวลรี่ เพราะเป็นส่ิงของท่ีจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และคิดว่าเครื่องประดับไม่สามารถบ่งบอก
ความเป็นตัวเองได้ มีผู้ให้ข้อมูลท่านนึงท่ีเป็นเพศท่ี 3 กล่าวว่า การท่ีเขาไม่เลือกซื้อเครื่องประดับของผู้ชาย 
เพราะว่ามันดูแมนไป เขาไม่ต้องการให้ตัวเขาดูแมนไป จึงเลือกซื้อเครื่องประดับแพนดอร่า เพราะแพนดอร่า เป็น
เครื่องประดับเรียบ ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่น อายุประมาณ 20-30 ปี รวมถึงในการเลือกซื้อแพนดอร่านั้น
เป็นเรื่องของความเช่ืออีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันตลาดเครื่องรางของขลัง นั้นมีอิทธิพลมากต่อคนกลุ่มนี้แต่เขาไม่
กล้าท่ีจะบูชาของพวกนี้โดยตรง เพราะคิดว่ามันน่ากลัวไป เขาจึงเลือกซื้อแพนดอร่าท่ีเป็นถุงทองถุงทองหรือ
ตัวหนังสือต่าง ๆ ท่ีให้ความหมายท่ีดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาใส่แทน 

 จากผลการศึกษาทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตจากผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่ม Generation Y พบว่าโดย
ส่วนมากกลุ่ม Generation Y มีรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเหมือนกัน คือ การต่ืนเช้าไปท างาน ท ากิจวัตร
ประวัน ใช้เวลาว่างในการดูหนัง ฟังเพลง โดยมีกิจกรรมท่ีสนใจคือ การออกก าลังกาย เล่นกีฬา ชอบฟังเพลงสตริง
ไทยช้า ๆ สบาย ๆ กลุ่ม Generation Y ต้ังความส าเร็จในชีวิตไว้ คือ การเรียนจบและมีการงานท่ีมั่นคง เป็นคนท่ี
ชอบซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และชอบเล่นโซเชียลมีเดีย โดยส่ือโซเชียลมีเดียท่ีใช้งานมากท่ีสุดได้แก่ เฟซบุ๊ก 
รองลงมาเป็น อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกท้ังยังมองว่าเครื่องประดับจิวเวลรี่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน เพราะช่วยสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ท าให้ตนเองดูโดดเด่นขึ้นเสริมให้ตนเองดูดี รวมถึงเป็น
เครื่องช้ีวัดความทันสมัยของผู้ใส่บ่งบอกตัวตนของเราได้ว่าเราเป็นคนแบบไหน ทันสมัยแค่ไหน รวมถึงเป็นคุณค่า
ทางจิตใจของแต่ละบุคคล เพราะบางคนให้ความส าคัญกับด้านความเช่ือ ฮวงจุ้ย เครื่องประดับท่ีเขาเลือกสวมใส่
นั้นจึงมีความหมายตามความเช่ือของพวกเขาอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
เมื่อก่อนนั้นเป็นผู้ท่ีชอบใส่เครื่องประดับมาก และทุก ๆ ครั้งท่ีเลือกซื้อก็จะต้องเลือกเครื่องประดับจิวเวลรี่ท่ีมีดีไซน์
แปลก ๆ ต้องใหญ่และอลังการไว้ก่อนเพราะเป็นความชอบส่วนตัว ชอบไว้เล็บยาว ทาเล็บคนละสีแปลก ๆ เด่น ๆ 
ไม่เหมือนใคร แต่ระยะเวลาผ่านไปนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตได้เปล่ียนไป เขาหันมาสนใจในเรื่องการออกก าลัง
กายมากขึ้น จนทุก ๆ วันตัวเขาต้องออกก าลังกาย เช่น การเล่นโยคะ มวยไทย เวลาเล่นก็มักจะเล่นหนัก ๆ และ
เพิ่มความระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแต่งตัวไปไหนมาไหนก็จะใส่แต่เส้ือออก
ก าลังกาย ไม่ค่อยใส่เครื่องประดับเหมือนเมื่อก่อนและตัดเล็บส้ัน เป็นต้น อีกท้ังผู้ให้ข้อมูลหลักท่านนี้ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสไลฟ์สไตล์รอยสักของเขาว่า เขาช่ืนชอบรอยสักเพราะมันเป็นศิลปะที่สวยงามอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้
ต้องการท่ีจะโชว์รอยสักนั้นให้ใครเห็นเพียงแต่เป็นความช่ืนชอบของตนเองเท่านั้น อีกท้ังตัวตนจริง ๆ ของเขาแล้ว
เป็นคนท่ีธรรมะ ธัมโม ทุก ๆ เช้าเขาจะต่ืนมาตักบาตร แต่คนอื่น ๆ มักจะมองว่าเขาเป็นคนแรง ๆ จากการท่ีเห็น
รอยสักของเขานั่นเอง 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่ม Generation Y ได้น าผลสรุปการศึกษามาอภิปรายดังนี้ 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดว่าในการท่ีผู้อื่นมองตนเองนั้นเหมือนกับส่ิงท่ีตนเองเป็นอยู่และบางคนไม่ได้
ต้องการให้ผู้อื่นมองแบบนั้น แต่ก็มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวนหนึ่งท่ีแสดงออกแบบนั้นแล้วต้องการให้ผู้อื่นมองตนเอง
แบบนั้น อย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักชอบแต่งตัวเป็นสาวหวาน เขาคิดว่าผู้อื่นมองตัวเขาเป็นสาวหวาน เป็นส่ิงท่ีเขา
ต้องการให้ผู้อื่นมองแบบนั้นอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีตัวตน (Self) ของศรีเรือน แก้วกังวาน ท่ีกล่าวว่า ตนท่ี
ตนมองเห็น คือ ภาพของตนท่ีมองเห็นว่า ตนเองเป็นคนอย่างไร เป็นใคร มีความรู้ความสามารถลักษณะเฉพาะตน
อย่างไร เช่น คนสวย คนเก่ง คนรวย คนมีชาติตระกูล คนช่างพูด คนขึ้อาย คนเก็บตัว ฯลฯ โดยท่ัวไปคนรับรู้
มองเห็นตนเองหลายแง่มุม อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพท่ีคนอื่นเห็น เป็นต้น 

โดยส่วนมากแล้วผู้ให้ข้อมูลหลักจะสนใจในภาพลักษณ์ของตนเองและคิดว่าเครื่องประดับช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพ
ของตนเองให้ดูดี ดูโดดเด่นมากขึ้นและเป็นตัวบ่งบอกถึงความทันสมัยรวมไปถึงรสนิยมของตนเองท่ีจะท าให้ตนเอง
มีภาพลักษณ์ท่ีดีซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภาพลักษณ์ ในรูปแบบภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) ของ ชนรรญ์
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พร ศฤงคารนนท์ (2552) ท่ีกล่าวว่า ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ 
และมักจะสร้างขึ้นมาเองโดยมีข้อเท็จจริงอ้างอิงอยู่ด้วย อาศัยประสบการณ์การค้นคว้าหาความรู้ การหลอมรวม
ความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ จนท าให้เกิดความเช่ือ การรับรู้ การเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นมา
เป็นภาพลักษณ์ของตนเองและแสดงออกไปในรูปแบบพฤติกรรม และสอดคล้องกับทฤษฎีภาพลักษณ์ในอีก
ความหมายหนึ่ง คือ ภาพลักษณ์ท่ีผู้อื่นมองเราของ เสรี วงษ์มณฑา (2541 อ้างถึงใน แสงเดือน วนิชด ารงศักด์ิ, 
2555) อธิบายถึงภาพลักษณ์ว่าเป็นข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัวแล้วกลายเป็นภาพท่ีฝังอยู่ในความรู้สึก
นึกคิดของบุคคล อยู่ได้นานและยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซึ่งต่างจากสภาพความจริงได้ เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เป็น
เรื่องของข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ท่ีมนุษย์ น าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ท้ังนี้ท้ังนั้นในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ของคน Generation Y พวกเขามองว่าบุคลิกภาพของแบ
รนด์มีส่วนเป็นอย่างมากในการตัดสินใจซื้อ เพราะพวกเขาคิดว่า แบรนด์เครื่องประดับแต่ละแบรนด์มีจุดยืนเป็น
ของตัวเองซึ่งมันสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใส่ได้ผ่านแบรนด์นั้น ๆ   

 คน Generation Y จะแสดงออกตัวตนผ่านทางการแต่งกาย บุคลิกภาพและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน โดยจะมีการเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่จากดีไซน์ท่ีสวยงาม แปลกไม่เหมือนใครตามความต้องการ
ของตนเอง เพราะพวกเขาคิดว่าเครื่องประดับแต่ละช้ิน แต่ละแบรนด์สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเขา
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแสดงตัวตน (Self-Expression) ของสถิต วงศ์สวรรค์ (อ้างถึงใน ดารานิตย์ คงเทียม, 
2556) ท่ีกล่าวว่าการแสดงออกของบุคคลเกิดจากความภาคภูมิใจในตนเองนั้น บุคคลบางคนต้องการท่ีจะให้ตนเอง
เป็นท่ียอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกต่อสังคม เพื่อหวังให้ผู้อื่นยกย่อง ดังนั้น
พฤติกรรมต่อสังคมของบุคคลนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะให้ผู้อื่นนิยมนับถือท้ังส้ิน อีกท้ังยังช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจและช่วยให้ตนเองมีบุคลิกภาพท่ีดีได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality) 
บุคลิกภาพ คือแบบแผนของพฤติกรรมภายนอกภายในซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวที่ปัจเจกบุคคลใช้เป็นแนวทางใน
การปรับตัวกับสถานการณ์แวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

 ทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของ Generation Y ซึ่งจะอยู่ในช่วงวัยท างานดังนั้นจึงมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีค่อนข้างเหมือนกันคือ การต่ืนเช้าท ากิจวัตรประจ าวัน ออกไปท างาน เมื่อมีเวลาว่างหลังจากการ
ท างานอาจจะไปทานข้าวดูหนังกับแฟน และจะใช้เวลาท่ีเหลือจากการท างานท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจเช่นการดู
หนัง ฟังเพลง ออกก าลังกาย เป็นต้น บางคนให้ความสนใจเกี่ยวกับทางเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ใน
วันหยุด โดยส่วนมากความส าเร็จของคน Generation Y จะเป็นการเรียนจบและมีการงานท่ีมั่นคงท า บางคน
มีไลฟ์สไตล์ความชอบในการฟังเพลงแตกต่างกัน เช่น บางคนชอบฟังเพลงไทยช้า ๆ สบาย ๆ บางคนชองฟังเพลงป็
อป ร็อค อาร์แอนด์บี บางคนชอบช้อปป้ิงออนไลน์ บางคนชอบช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า ผู้ให้ข้อมูลหลักครึ่งต่อ
ครึ่งให้ข้อมูลว่าเครื่องประดับท่ีเลือกสวมใส่มีความเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นคนท่ีเช่ือเกี่ยวกับ
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เรื่องความเช่ือ เขาก็จะไปหาถุงเงินถุงทองหรือตัวหนังสือท่ีมีความหมายท่ีดีมาใส่คู่กับสร้อยข้อมือแพนดอร่า กับอีก
กลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเลย แต่มีความคล้ายกันในความสนใจทางด้านอื่น ๆ เช่น ชอบเล่นกีฬา ฟังเพลง
และชอบกิจกรรมท่ีเหมือนกัน ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป
ตามความชอบแต่ละบุคคล แต่กลับมีมุมมองในการเลือกซื้อเครื่องประดับท่ีคล้ายเคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) ของ Solomon (1994) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคล
มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีส่ิงท่ีชอบเหมือน ๆ กัน ใช้เวลาท ากิจกรรมท่ีคล้ายกันและซื้อของท่ีคล้ายกัน  

 นอกจากนั้นในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก Generation Y เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนมี
การประมวลค าตอบ โดยบางคนใช้เวลาคิดนานในการตอบค าถามแต่ละค าถาม แต่ในขณะท่ีคนสามารถตอบได้เลย
ในขณะท่ีผู้สัมภาษณ์ยิงค าถามไป โดยไม่มีการคิดหรือไตร่ตรอง นั่นอาจแสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง
ของผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้นเพราะเขาตอบส่ิงท่ีตัวเขาเป็น หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงต่างกับผู้ให้ข้อมูลหลัก Generation Y อีก
กลุ่มหนึ่งท่ีต้องคิดค าตอบก่อนตอบและใช้เวลานานเหมือนเป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา ซึ่งค าตอบท่ีได้แต่
ละข้อนั้นก็ยังเกิดความย้อนแย้งกันในตัวเอง ซึ่งส่ิงท่ีเกิดขึ้นนี้อาจเป็นข้อจ ากัดในการได้ข้อมูลท่ีแท้จริงจาก
การศึกษาครั้งนี้  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ในปัจจุบันพบว่าเพศท่ีสาม มีความสนใจในด้านการเลือกซื้อเครื่องประดับ และปัจจุบันกลุ่มบุคคลท่ี

สามท่ีมีอิทธิพลกับธุรกิจหลายธุรกิจ จึงเสนอให้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องประดับกับเพศท่ีสาม 
2. ในงานวิจัยนี้ศึกษาแต่ Generation Y เท่านั้น จึงต้องการให้ศึกษา Generation อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้สวมใส่

เครื่องประดับเช่นกัน  
3. ปัจจุบันธุรกิจเริ่มเข้ามีบทบาทในการท าส่ือการตลาดท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตมากขึ้นจึง

อยากให้มีการศึกษาเกี่ยวกับส่ือการตลาดของสินค้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคนั้ นมีอิทธิพล
มากน้อยเพียงใด 

4. อาจจะมีศึกษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ บุคลิกแบรนด์ให้ลงลึกมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและ
ผู้บริโภคก็ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของแบรนด์ในการเลือกซื้อ 

ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ 
1. จากผลการศึกษาท าให้ทราบกับเกี่ยวบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการด าเนินชีวิตของ

ผู้บริโภค ท่ีบริโภคเครื่องประดับจิเวลรี่มากขึ้นสามารถน าไปใช้ในการท าส่ือการตลาดได้ รวมไปถึงการออกแบบ
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ดีไซน์เครื่องประดับให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจจิว
เวลรี่ 

2. จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าผู้บริโภคท่ีซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ นิยมใช้ส่ือออนไลน์ประเภทใดมาก
ท่ีสุด สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นช่องทางส่ือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และโปรโมช่ันของธุรกิจ
เครื่องประดับจิวเวลรี่หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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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 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายท่ีมีต่อแอปพลิเคทินเดอร์และ

ศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากการสัมภาษณ์

กลุ่มชายรักชายท่ีใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์จ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ในมุมมองของของผู้ใช้งานหรือ

ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มชายรักชายท่ีมีต่อแอพพลิเคช่ันด้านการรับรู้นั้นถือว่าแอพพลิเคช่ันทินเดอร์คือหนึ่งในตัวเลือก(2) 

มุมมองภาพลักษณ์แอพพลิเคช่ันทินเดอร์ได้มีการวางภาพลักษณ์ของแบรนด์ ( Image) ไปในทางท่ีชัดเจน โดย

ภาพลักษณ์เป็นแบรนด์ท่ีมีผู้ใช้งานได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน (3) พฤติกรรมในการใช้แอป-

พลิเคชันทินเดอร์ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมความถี่ในการเข้าใช้งานเกือบทุกๆวันเนื่องจากมีการเปิดแจ้งเตือน

ข้อความไว้ในการสนทนา อีกท้ังความเพลิดเพลินในฟังก์ช่ันการเลือกคู่ของแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถดึงดูดให้ใช้งาน

ได้ตลอดเวลา (4) การสนทนาของกลุ่มชายรักชาย โดยภาพรวมลักษณะการสนทนาในเรื่องระยะเวลาจะไม่ได้

สนทนากันบ่อยครั้ง ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อมีการเจอผู้ใช้งานท่ีถูกใจจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วท าการแลกช่องทางการ

ติดต่ออื่นๆเพื่อออกมาส่ือสารกันข้างนอก 

ค าส าคัญ: 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 

บทน า 

 ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในหลายๆด้าน จากอดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง

การเปล่ียนแปลงทางด้านค่านิยม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีท าให้สภาพสังคมไทยท่ี มีวิถี

ชีวิตแบบชนบทเปล่ียนเป็นสังคมเมือง และการเลียนแบบเพื่อให้สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้จนท าให้

วัฒนธรรมบางอย่างของไทยมีความเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและค่านิยมของประชาชน การ

เปล่ียนแปลงยังรวมไปถึงค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในสังคมท่ัวไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่า 

จะเป็นประชาชนหรือนักวิชาการสาขาต่างๆ ซึ่งนักวิชาการท้ังหลายต่างพยายามท่ีจะศึกษาพฤติกรรม รักร่วมเพศ

และผู้ร่วมเพศ อีกท้ังจากสถิติของ LGBT-Capital.com พบว่าในจ านวนกลุ่ม LGBTในภูมิภาคเอเชียมีสูงถึงราว 

270 ล้านคน หรือเท่ากับ 60 % ของชาว LGBT ท้ังหมด โดยจีนเป็นประเทศท่ีมีชาว LGBT สูงสุดถึง 85 ล้านคน 

ตามด้วยอินเดีย 80 ล้านคน ญี่ปุ่น 8 ล้านคน และประเทศไทยท่ีมีสูงถึง 4 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย 

(www.362degree.com, 2560: ออนไลน์)ในปี 2542 กิ่งรัก อิงคะวัต ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต 

พฤติกรรมการบริโภค และการ เปิดรับส่ือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าชายรักชายมี

รูปแบบการด าเนินชีวิต 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 ละ  6. Healthy Gay Lifestyle มี

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการใน หมวดแฟช่ันและบันเทิงท่องเท่ียวสูง เปิดรับส่ือโทรทัศน์ และส่ือส่ิงพิมพ์

ในระดับสูง และมีการเปิดรับข้อมูล ด้านกิจกรรมเกย์หรือสถานบันเทิงเกย์จากส่ือประเภท บุคคล  

แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการการส่ือสารของ มนุษย์ได้พัฒนาก้ าวหน้าขึ้น เทคโนโลยีการส่ือสาร

สารสนเทศได้เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของกลุ่มชายรักชาย และอินเทอร์เน็ต ท าให้กลุ่มชายรักชายมีอิสระในการ
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แสดงออกเต็มท่ี ถือเป็นการ เปล่ียนแปลงรูปแบบและสถานท่ีในการเข้าสังคม ท่ีลดบทบาทวัฒนธรรมการเข้าผับ

บาร์ของชายรักชาย เพราะสามารถสร้างมิตรภาพได้โดยผ่านพื้นท่ีของโลกไซเบอร์ หรือ Cyberqueer (เจริญวิทย์ 

ฐิติวรารักษ์, 2544)   

การหาคู่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของผู้บริโภคในอินเตอร์เน็ต งานวิจัยใหม่

ของยูโกฟดอทคอมเผยว่าคนไทยมากถึง 4 ใน 10 เคยใช้แอปพลิเคช่ัน หาคู่ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ซึ่ง

สูงขึ้นถึงครึ่งหนึ่งร้อยละ47 ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากนั้น สามในส่ี ร้อยละ74 ของคนรุ่นใหม่ยังกล่าวว่ารู้สึกเขิน

อายท่ีจะยอมรับว่าตนเองพบกับคู่รักผ่านการหาคู่ออนไลน์/แอปฯ และคนยุคเบบี้บูมเมอร์ ร้อยละ54 กล่าว

เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม คนไทยมากกว่าหนึ่งในสามร้อยละ35 คิดว่าการพบคู่รักทางออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแปลก   

อีกท้ังความนิยมของ ทินเดอร์แอปพลิเคชัน กว่า 2 หมื่นล้านคู่แมตช์ในปัจจุบันท าให้ทินเดอร์เป็นแอปพลิเคชัน หา

คู่ ออกเดทเพื่อการพบปะผู้คนใหม่ๆ ท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดในโลก  

นอกจากชายและหญิงท่ีใช้บริการแอปพลิเคชัน หาคู่แล้วกลุ่มเพศชายรักชาย ท่ีปัจจุบันเริ่มมีจ านวนเข้ามา

ใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ทินเดอร์ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากสถิติจ านวนผู้ใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์แบ่งเป็น ชาย

จ านวน ร้อยละ62 หญิงจ านวน ร้อยละ38 โดยจ านวนเพศชายนั้นจะมีจ านวนมากกว่าเพศหญิงถึง 1 เท่า (Disko-

Agency 2017, 2560 ) 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษากลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะกลุ่ม

นี้เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากขึ้นและเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆอีกท้ังต้องมีการติดต่อส่ือสารกันอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน 

และยิ่งในสมัยนี้ มีสมาร์ทโฟนท่ีสามารถสนทนากันได้ทุกท่ีทุกเวลา คุยกันแบบเห็นหน้ากันได้ สามารถส่งข้อความ

หากันได้ ประกอบกับมีสมาร์ทโฟนท่ีอ านวยความสะดวกในการใช้งานท าให้มีผู้คนกลุ่มนี้หันมาใช้งานแอปพลิเคชัน

กันมากขึ้น น าไปสู่การสนทนากันรูปแบบส่งข้อความมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เช่นการสนทนา

เพื่อต้องการสนิทสนมกับฝ่ายตรงข้ามส่งผลต่อแรงจูงใจท่ีต้องการอยากเป็นคู่กัน ซึ่งผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้

แบรนด์และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ของกลุ่มชายรักชายเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในด้าน

การส่ือสารท้ังภาครัฐและ เอกชน และช่วยพัฒนาด้านการส่ือสารและพฤติกรรมให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายท่ีมีต่อแอปพลิเคทินเดอร์ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

     1.  ใช้เป็นแนวทางในการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายท่ีมีต่อแอปพลิเคชันทินเดอร์ซึ่งข้อมูลสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปปรับใช้กับการส่ือสารหรือการใช้งานของแบรนด์ให้ตอบสนองกับ

ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น 

     2.  เป็นประโยชน์ส าหรับนักการตลาดท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปัจจัยทางพฤติกรรมของ

ผู้ใช้งานต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviewing) ในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการใช้

แอปพลิเคชัน ทินเดอร์ ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ 
ช่ือ อาย ุ 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 และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ของผู้บริโภค 

 Schiffman and Kanuk (1991) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการรับรู้ท่ีบุคคลได้รับ

จากส่ิงรอบตัว แล้วส่งผ่านไปยังสมองแล้วตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสท่ี ได้รับ และแปลความหมายเป็นความ
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เข้าใจในสารนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นด้วย หรือจากด้านสังคม ความเช่ือ 

ทัศนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคล จึงมีผลท าให้การรับรู้และการตีความแตกต่างกันออกไป  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบรนด์ 

Philip Kotler (1991 อ้างถึงใน HRTOTHAI., 2551: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า แบรนด์ คือ 

ช่ือ สัญลักษณ์ โลโก้ของอะไรอย่างหนึ่งท่ีจะบอกว่าสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งๆ เป็นของใคร และแตกต่างจาก

คู่แข่งอย่างไรถ้าเป็นแบรนด์สินค้าจะต้องสามารถจ าแนกออกเป็น 4 อย่างด้วยกันได้แก่  

1.  รูปร่างหน้าตาภายนอก (Attributes): คือรูปร่างหน้าตาภายนอกท่ีผู้บริโภคจดจ าตรา สินค้านั้นได้ เช่น 

ช่ือ ตราสัญญลักษณ์ สีสัน รูปร่างผลิตภัณฑ์     

2.  คุณประโยชน์ (Benefits): คือประโยชน์ ท่ีสามารถจับต้องได้ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ท่ี ผู้บริโภคสามารถ

จับต้องได้  

3.  คุณค่า (Values): คือคุณค่าท่ีไม่สามารถจับต้องได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคสามารถรู้สึก ถึงตราสินค้านั้นได้   

4. บุคลิกภาพ (Personality): คือบุคลิกภาพท่ีให้กับผู้บริโภคท่ีใช้ตราสินค้านั้น เช่น ดู ป็นคนทันสมัย ดู

เป็นคนฉลาดซื้อ ดูเป็นคนมีระดับ นั้นหมายถึง ช่ือ (Name) เครื่องหมายการค้า (Trademark) สัญลักษณ์ 

(Symbol) การออกแบบหรือส่วนผสมของส่ิงนั้น ท่ีเป็นการระบุถึง สินค้าหรือบริการของผู้ขาย และเพื่อท าให้สินค้า

ของตัวเองแตกต่างจากคู่แข่ง   

ความหมายของพฤติกรรมการใช้เคร่ือข่ายสังคมออนไลน์ 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556: 5) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ในเรื่อง

ประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ช่องทางท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน 

ช่วงเวลาท่ีใช้ ระยะเวลาท่ีใช้ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุดตอนท่ีใช้งาน และ

แหล่งหรือส่ือท่ีท าให้สนใจใช้งาน  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับชายรักชาย  
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กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรม

การเปิดรับส่ือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษกลุ่มตัวอย่างบุคคลชายรักชาย 

(เกย์) จ านวน 300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคคลชายรักชาย (เกย์) มีรูปแบบการด าเนินชีวิต 6 รูปแบบคือ รูปแบบ 

Homey Gay Lifestyle รู ปแบบ  Night Going Gay Lifestyle รู ปแบบ  Obviously Gay Lifestyle รู ปแบบ 

Trendy Gay Lifestyle รูปแบบ Conservative Gay Lifestyle และรูปแบบ Healthy Gay Lifestyle โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีการใช้จ่ายเงินและมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการในหมวดแฟช่ันและบันเทิงท่องเท่ียวสูง 

สรุปผลการศึกษา 

การรับรู้แบรนด์แอปพลิเคชัน ทินเดอร์ในรูปแบบองค์ประกอบอื่นๆ ในมุมมองภาพลักษณ์แอปพลิเคชัน 

ทินเดอร์ได้มีการวางด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ไว้ชัดเจนโดยภาพลักษณ์คือเป็นแบรนด์ท่ีมี

ผู้ใช้งานได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเนื่องจากตัวแอปพลิเคชัน สามารถส่ือสารได้รูปแบบ

เดียวคือการพิมพ์สนทนา ซึ่งไม่สามารถส่งข้อมูลอื่นๆได้ เช่น วิดีโอ รูปภาพ แม้แต่ติดต่อส่ือสารผ่านการโทรบน

แอปพลิเคชัน ได้ อีกท้ังด้านการรับรู้ในเรื่องของการใช้งาน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานท่ีเคยใช้งานหรือเลิกใช้ไปแล้วยังมีการ

จดจ ารูปแบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ได้ โดยอย่างแรกท่ีทุกคนจดจ าได้ คือ ฟังก์ช่ันการใช้งานหลัก

ของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ คือ ฟังก์ช่ันการเลือกคู่ แล้วท าการปัดไปมาเพื่อจับคู่กับผู้ใช้อื่น รวมถึงแอปพลิเคชัน 

ทินเดอร์นอกจากสร้างภาพลักษณ์ด้านต่างๆแล้วยังสามารถสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ตนเองในมุมมองผู้อื่น ท่ีว่า 

มองภาพบุคลิกภาพของแบรนด์ทินเดอร์ในรูปแบบบุคคลท่ีมีความสนุก สังสรรค์ และอารมณ์ดี ซึ่งต่างจาก โลโก้

ของแบรนด์ท่ีถูกมองว่าเพียงโลโก้ธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษ หรือ สามารถดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้บริการมากนัก และ

ในการท าสัมภาษณ์ครั้งนี้จุดประสงค์และความคาดหวังของการเล่นแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้นของกลุ่มชายรักชาย

คือ ต้องการเล่นเพื่อคลายความเหงา ความเบื่อ โดยส่วนมากคนท่ีเล่นนั้นจะมีสถานะโสด ในการเล่น โดยความ

คาดหวังจริงๆแล้วนอกจากการต้องการหาใครสักคนเพื่อสนทนาหรือพูดคุยแล้ว  ต้องการหาคนท่ีเข้าใจในทัศนคติ

ความคิดต่างๆเพื่อพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงคู่รักเพื่อสละความเป็นโสด 

พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ ของกลุ่มชายรักชายนั้นผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมความถ่ีในการ

เข้าใช้งาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากมีการเปิดแจ้งเตือนข้อความไว้ในการสนทนา อีกท้ังความเพลิดเพลินในด้าน

ฟังก์ช่ันการเลือกคู่ของแอปพลิเคชัน ท่ีสามารถดึงดูดให้ใช้งานได้บ่อยๆ ในด้านระยะเวลาในการใช้งานจะแตกต่าง

กันออกไปตามบุคคลซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนท่ีพบผู้ใช้งานท่ีตนเองสนใจตามรสนิยม และส าหรับ
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ผู้ใช้งานท่ีเจอผู้ใช้งานตรงข้ามท่ีตนสนใจจากการจับคู่ จะท าการเปิดประโยคโดยการส่งข้อความแสดงความรู้จัก ซึ่ง

จากผลการศึกษาได้มีการเจาะถึงพฤติกรรมการสนทนาของกลุ่มชายรักชาย โดยภาพรวมลักษณะการสนทนาใน

เรื่องระยะเวลาจะไม่ได้สนทนากันยาวหรือใช้เวลามากนัก ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อมีการเจอผู้ใช้งานท่ีถูกใจจะสอบถามข้อมูล

เบ้ืองต้นแล้วท าการแลกช่องทางการติดต่ออื่นๆเพื่อออกมาส่ือสารกันผ่านส่ือทางอื่น อีกท้ังเมื่อมีการพูดคุยจะมีการ

ท าการนัดเพื่อพบปะเจอกันเพื่อท ากิจกรรมในการรู้จักกันและกันมายิ่งขึ้นจน ซึ่งน าไปสู่การส่งผลกระทบการใช้

ชีวิตประจ าวันในด้านรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาโดยแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้  

 ในด้านมุมมองการรับรู้แบรนด์แอปพลิเคชัน ทินเดอร์ของกลุ่มผู้บริโภคชายรักชาย ผลการศึกษาได้พบว่า 

กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคกลุ่มชายรักชายท่ีเล่นแอปพลิเคชัน หาคู่นั้นจะมีการนึกถึงแอปพลิเคชัน ทินเดอร์อยู่ใน

การนึกถึงหรือรับรู้อันดับความคิดแรกๆเมื่อพูดถึง โดย เหตุผลหลักคือการเคยใช้งานหรือใช้บริการแอปพลิเคชัน 

ทินเดอร์เอง รวมถึงทินเดอร์ได้มีการท าการตลาดด้านออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆอยู่บ่อยๆ ซึ่งท าให้กลุ่มผู้ใช้งาน

สามารถจดจ าได้  ซึ่งสอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (1991 อ้างอิงใน เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, 2561) ได้อธิบาย

แนวคิดในเรื่องการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการรับรู้ ท่ีบุคคลได้รับจากส่ิงรอบตัว แล้วส่งผ่านไปยังสมองแล้ว

ตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสท่ี ได้รับ และแปลความหมายเป็นความเข้าใจในสารนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐาน

และประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นด้วย หรือจากด้านสังคม ความเช่ือ ทัศนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจ

ของแต่ละบุคคล จึงมีผลท าให้การรับรู้และการตีความแตกต่างกันออกไป 

อีกท้ังแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ได้มีการสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของแบรนด์ออกไปในรูปแบบท่ี

ผู้ใช้งานนั้นสามารถรับรู้ได้ โดยแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้นได้สร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ออกมาในรูปแบบของการ

ใช้ชีวิตของมนุษย์ ท่ีมีลักษณะเป็นผู้ชาย ท่ีมีลักษณะการใช้ชีวิตท่ีสนุกสนาน มีเพื่อนเยอะ และชอบการเข้าสังคม

ต่างๆ อีกท้ังมุมมองของผู้ท่ีให้มูลท่ีมีต่อคนท่ีเล่นหรือคนท่ีใช้งานเหมือนกันคิดว่า ส่วนมากคนท่ีเข้ามาใช้งานจะมี

ลักษณะนิสัยท่ีเป็นคนเหงา ท่ีต้องการหาใครสักคนเป็นเพื่อนเพื่อสนทนา สอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker, (1996) 

(อ้างถึงใน ณัฐจิรภัค บุญทศ, 2556)  บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นกลุ่มของลกัษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ี

ผสมผสานอยู่ในตราสินค้า อีกนัยหนึ่งกล่าวถึงความหมายของบุคลิกภาพตราสินค้าว่าบุคลิกภาพตราสินค้าเป็น 
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ลักษณะบุคลิกภาพท่ีได้รับการพัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุษย์ ได้แก่ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์เช่น เพศ

อายุระดับช้ันทางสังคม ตลอดจนลักษณะบุคลิกและอุปนิสัย เช่น เป็น คนจริงใจอบอุ่น อ่อนไหว เป็นต้น 

ในด้านพฤติกรรมความถี่และระยะเวลาในการใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ จากการศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ของกลุ่มชายรักชายส่วนมากมีการใช้งาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ 

โดยจะเปิดระบบแจ้งเตือนส าหรับข้อความในการเข้าถึงอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อมีข้อความเข้ามาในระบบจะท าการเข้าไป

สนทนาภายในแอปพลิเคชัน ทันที รวมถึงระยะในการใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้นจะมีการใช้งานไม่เกิน 1 ปี 

โดยเห็นผลท่ีเลิกใช้ส่วนใหญ่เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคได้คู่ท่ีสนทนาท่ีต้องการแล้วและต้องการท่ีจะพัฒนา

ความสัมพันธ์กับคู่ไปในเชิงคู่รัก จะเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ทันที แต่เมื่อไหร่ท่ีผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคไม่มี

คู่รัก หรือมีการยุติความสัมพันธ์แล้ว จะท าการดาวน์โหลดเพื่อกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ เอมิ

กา เหมมินทร์ (2556 : 5) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ในเรื่องประสบการณ์ในการ

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ช่องทางท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาท่ีใช้ ระยะเวลาท่ีใช้

ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุดตอนท่ีใช้งาน และแหล่งหรือส่ือท่ี

ท าให้สนใจใช้งาน  

ในด้านพฤติกรรมในการเริ่มต้นความสัมพันธ์บนแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้น จากการศึกษาได้พบว่าปัจจัยท่ี

จะท าให้มนุษย์เริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นเกิดจากการช่ืนชอบจาก รสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งรสนิยมแต่ละคนจะไม่

เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่บุคคลท่ีแตกต่างกันโดยในส่วนของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้น

ผู้ใช้งานหรือจะเกิดความช่ืนชอบจากการได้เห็นรูปภาพของผู้ใช้งานฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนการรู้จัก

กันเบื้องต้นแล้ว พฤติกรรมของการสนทนาจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเนื้อหาในการสนทนาจะไม่ใช่ในเชิง

สอบถามหรือแลกเปล่ียนข้อมูลกันต่อไป ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการสนทนาเชิงพูดถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและทัศคติซึ้งกันและกัน โดยการสนทนาระดับนี้จะมีการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอใน

อดีตซึ่งถ้าเกิดความเข้าใจหรือทัศนคติของผู้ท่ีสนทนาด้วยไม่ตรงกัน การสนทนาก็จะจบลง และเริ่มต้นสนทนากับผู้

สนทนาอื่น โดยการสนทนาในเชิงนี้ จะสนทนารูปแบบระยะประมาณไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้นจะท าการพัฒนา

ความสัมพันธ์ไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Organ & Hamner (1982 อ้างถึงใน Natthawp., 2554: 

ออนไลน์) ท่ีได้อธิบายทฤษฎีการแลกเปล่ียนในเชิงจิตวิทยาท่ีว่า การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปของก าไร

และต้นทุน โดยท่ี ก าไร หมายถึง ส่ิงท่ีเราได้จากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ขณะท่ีต้นทุน หมายถึง ส่ิงท่ีไม่น่า
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พอใจในการสร้างความสัมพันธ์นั้น เช่น ความล้า เบ่ือ วิตกกังวล เป็นต้น คนเราจะประเมินก าไรจาก ความสัมพันธ์

โดยอาศัยมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ได้แก่ ระดับของการเปรียบเทียบในอดีต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเคยได้รับจากการ

มีความสัมพันธ์ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับ ปัจจุบัน และประการท่ีสอง ได้แก่ ระดับการเปรียบเทียบกับทางเลือก

อื่น ๆ ในปัจจุบัน ในข้อนี้หมายถึงว่า บุคคลจะเลือกสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใดต้องค านึงแล้วว่า ระหว่างคนต่าง ๆ ท่ี

แวดล้อมอยู่ผู้ใดจะท าให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ มากท่ีสุด ไม่ว่าความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันจะท าให้ได้ผลดีแค่ไหนก็ตาม 

หากบุคคลคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ให้ผลดีกว่า เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่

หรือกลุ่มใหม่ ในทางตรงข้ามแม้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันจะท าให้ไม่พอใจขนาดใดก็ตามบุคคลจะยัง คง

ความสัมพันธ์นั้นไว้ หากเปรียบเทียบแล้วว่าการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่อาจท าให้ได้ผลแย่กว่า

ความสัมพันธ์เดิม 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในทางปฎิบัติ 

 1. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ มีกระบวนการท้ัง

ความคิด ทัศนคติ ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อแอปพลิเคชัน ทินเดอร์อีกท้ัง ในเรื่องของการใช้งานต่างๆภายในแอปพลิเคชัน 

ซึ่งในส่วนนี้ส่ิงท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากข้อมูลคือ การใช้งานท่ีมีข้อจ ากัดด้านการใช้งาน ท้ังนี้ถ้าข้อจ ากัดตรงนี้

ไม่สามารถแก้ไขหรือเป็นไปได้ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ศึกษาคือสามารถเพิ่มช่องทางการใช้งานอื่นเข้าไปเพิ่มในตัว

แอปพลิเคชัน  

2. จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย จะมีพฤติกรรมด้าน

ความถ่ีในการใช้งานอยู่ตลอด โดยกลุ่มชายรักชายนี้จะใช้งานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเป้าหมายท่ีกลุ่มนี้ต้องการ แต่

ท้ังนี้ส่ิงท่ีสังเกตพบเจอคือ กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะไม่ได้ใช้งานหรือส่ือสารบนแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นานมากนัก เมื่อ

ได้เป้าหมายท่ีต้องการจะท าการแลกช่องทางการติดต่ออื่นแล้วไปส่ือสารกันผ่านช่องทางอื่น ท้ังนี้สาเหตุเกิดจาก

การมีข้อจ ากัดเรื่องของการใช้งานท่ีภายในแอปพลิเคชัน สามารถใช้ได้เพียงแค่พิมพ์ ข้อความเท่านั้น ดังนั้น

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาด้านการใช้งานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงความ

ปลอดภัยและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
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1. การศึกษาครั้งนี้ทราบเพียงการรับรู้แบรนด์โดยภาพรวมเท่านั้น ซึ่งยังไม่ทราบถึงการท าการตลาดผ่าน

ส่ือออนไลน์ท่ีเจาะลึกลงไปถึงวิธีการท่ีผู้บริโภคได้รับรู้อย่างไร มีรูปแบบใดบ้าง จึงควรท าการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติม

จากผู้ใช้งานโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีได้ น ามาพัฒนาการท าเนื้อหา

ทางการส่ือสารการตลาดของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์มากยิ่งขึ้น 

 2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชายโดยเน้นไป

ทางการส่ือสารกันในการหาคู่อย่างไรและสนทนากันอย่างไรซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในแง่ของการ

ถูกปฎิเสธด้านความรัก ของกลุ่มชายรักชาย เนื่องจากเป็นข้อมูลส าคัญและน่าสนใจอีกอย่างในการน ามาใช้ท าการ

ส่ือสารเฉพาะกลุ่มใรรูปแบบส่ือสารการตลาดออกไป ซึ่งประโยชน์นั้นสามารถเพิ่มจ านวนผู้ใช้งานของกลุ่มนี้ได้อีก
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การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ในฐานะเป็นความริเร่ิมใหม่เพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง อนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ 1. 
เพื่อศึกษาอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า 2. เพื่อวิเคราะห์อนาคตภาพของการพัฒนาบึงสีไฟใน
อีก 10 ปีข้างหน้า ตามแนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืน ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา 
(Ethnographic Futures Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนท่ีต้ังอยู่โดยรอบพื้นท่ีบึงสี
ไฟ  จ านวน 12 ราย เกี่ยวกับทางเลือกอนาคตภาพ (Alternative)  3 ภาพ คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-
Realistic Scenario) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตท่ีน่าจะเป็นไปได้มาก
ท่ีสุด (Most-Probable Scenarios) ผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพของบึงสีไฟ มีแนวโน้มท่ีอาจจะไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในฐานะเป็นความริเริ่มใหม่เพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ : การพัฒนาท่ียั่งยืน การวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 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 

 
บทน า 

บึงสีไฟเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติตามทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความ  
ส าคัญระดับนานาชาติและระดับประเทศชาติของประเทศไทย (ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ , 2552) ต้ังอยู่
ทางทิศตะวันตกของต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งติดต่อกับชุมชนใน 4 ต าบล คือต าบลในเมือง 
ต าบลเมืองเก่า ต าบลโรงช้าง และต าบลคลองคะเชนทร์ เดิมมีเนื้อท่ีประมาณ 18,000 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นท่ี
ประมาณ 5,390.6 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีน้ าและเกาะประมาณ 4,252.69 ไร่ พื้นดินรอบบึงสีไฟประมาณ 1,137.91 ไร่ 
พื้นท่ีสวนประมาณ 743.65 ไร่ และส่วนท่ีดินของราชการ วัด โรงเรียนประมาณ 374.26 ไร่ (ศูนย์วิจัยส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548) ถือเป็นบึงท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย รองจาก บึงบอระเพ็ด 
ทะเลสาบหนองหาน บึงละหาน และกว๊านพะเยา ตามล าดับ  

บึงสีไฟถือก าเนิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของล าน้ าน่าน แต่เดิมในช่วงฤดูฝนน้ าในล าน้ าน่าน
จะไหลเข้ามาในบึงท าให้บึงมีระบบนิเวศแบบเปิดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาร่องน้ าของล าน้ าน่านท่ีไหลเข้ามาใน
บึงได้ถูกปิดกั้นลง เนื่องจากกรมประมงได้สร้างสถานีประมง และประชาชนได้ปลูกส่ิงก่อสร้างรุกล้ าเข้าไปในร่องน้ า 
ประกอบกับมีการสร้างเข่ือนสิริกิต์ิท าให้ปริมาณน้ าท่ีไหลเข้ามาในร่องน้ าอยู่ต่ ากว่าคันดิน บึงสีไฟจึงขาดการติดต่อ
กับล าน้ าน่านและกลายเป็นบึงปิดไปในท่ีสุด (ศูนย์วิจัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548)  

บึงสีไฟถือเป็นบึงท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศน์ในฐานะเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับ
นานาชาติ ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ ท่ีควรได้รับการอนุรักษ์ จากการศึกษาของคณะส่ิงแวดล้อม
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และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า บึงสีไฟเป็นบึงน้ าจืดท่ีมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติมาเป็นเวลานาน 
ท าให้ระบบนิเวศน์ของบึงเป็นระบบท่ีมีเอกลักษณ์ซึ่งมีการพึ่งพากันอย่างสลับซับซ้อน (Complexity) และมีดุลย
ภาพอย่างต่อเนื่อง (Dynamic Equilibrium) โดยมีส่ิงมีชีวิตภายในบึงมีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในด้านของ
ชนิด (Species Diversity) และสายพันธุ์ (Genetic Diversity) ความหลากหลายดังกล่าวท าให้มีการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน และมีการถ่ายทอดธาตุอาหารและพลังงานเป็นวงจรในรูปของห่วงโซ่อาหาร หมุนเวียนกันไม่จบไม่ส้ิน และ
เนื่องจากพื้นท่ีประมาณร้อยละ 85 ของบึงสีไฟปกคลุมด้วยวัชพืชน้ า ร้อยละ 15 เป็นท่ีโล่งไม่มีวัชพืชปกคลุม มีแพ
สนุ่นขนาดใหญ่ท่ีเคล่ือนท่ีไปตามกระแสลม และสนุ่นบางส่วนก็มีรากหยั่งไปถึงพื้นดิน ท าให้มีสภาพคล้ายเกาะ มี
นกน้ ามาอยู่อาศัยจ านวนมาก และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ า โดยพบสัตว์ป่าท้ังหมด 117 ชนิด 
คือ นก 81 ชนิด สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 9 ชนิด สัตว์เล้ือยคลาน 18 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 9 ชนิด 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540)  

นอกจากความส าคัญทางด้านระบบนิเวศน์ บึงสีไฟยังมีความส าคัญในฐานะการเป็นพื้นท่ีส าหรับเก็บ
กักน้ าเพื่อท าการเกษตรของประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีให้มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ 
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดพิจิตร โดยพื้นท่ีภายในบริเวณบึงสี
ไฟมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย 1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 
มีเนื้อที่ 170 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีน้ าประมาณ 120 ไร่ พื้นดินประมาณ 50 ไร่ เป็นพื้นท่ีส าหรับการพักผ่อน ออกก าลัง
กาย และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 2. รูปปั้นพญาชาลวัน เป็นรูปปั้นจระเข้ มีขนาดความยาว 38 เมตร กว้าง 6 
เมตร สูง 5 เมตร ถือเป็นรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร ตาม
ต านานเรื่องชาลวัน ภายในรูปปั้นสร้างเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ประมาณ 25-30 ท่ีนั่ง 3. สถานแสดงพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติ หรือท่ีนิยมเรียกว่า ศาลาเก้าเหล่ียม เป็นอาคารรูปดาวเก้าแฉกยื่นลงไปในบึง ภายในประกอบด้วย
ตู้แสดงพันธุ์ปลาหายากฝังอยู่ในผนัง จ านวน 12 ตู้ ตรงส่วนกลางของอาคารท าเป็นช่องเปิด ส าหรับชมปลาและให้
อาหารปลาในบึงสีไฟ 4. ศาลากลางน้ า เป็นศาลาไม้เก่าแก่ ต้ังอยู่กลางน้ า ริมบึงสีไฟ มีจ านวนท้ังหมด 4 ศาลา 
เช่ือมต่อกัน บริเวณริมทางเข้าศาลาด้านซ้ายมีรูปปั้นพญาชาลวัน ขนาบข้างด้วยนางตะเภาแก้ว ตะเภาทอง 
ด้านขวาเป็นรูปปั้นพญาชาลวันในร่างมนุษย์ ต้ังอยู่กลางน้ า สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีพักผ่อน นักท่องเท่ียวนิยมมาให้
อาหารปลาและชมอาทิตย์อัสดง 5. บ่อจระเข้ มีลักษณะเป็นอาคารยกพื้น บริเวณด้านล่างมีส่วนท่ีเป็นน้ า และพื้น
แห้งส าหรับให้จระเข้ขึ้นมาผ่ึงแดด มีบริการให้นักท่องเท่ียวสามารถมาให้อาหารจระเข้ได้ 6. หอชมนก เป็นพื้นท่ี
ส าหรับให้นักท่องเท่ียวได้มาชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่อพยพมาในช่วงเวลาต่าง ๆ ลักษณะเป็นอาคารทรงสูงมี
บันไดวนส าหรับเดินขึ้น มีศาลาขนาดเล็กส าหรับพักผ่อนกระจายอยู่โดยรอบ เมื่อข้ึนจะไปบนหอชมนกจะสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของบึงสีไฟได้ในมุมกว้าง ด้านล่างมีภาพวาดพญาชาละวัน และภาพวาดน้ าตกสามมิติ เป็นงาน
ศิลปะบนพื้นดิน เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มาถ่ายภาพให้เสมือนภาพสถานท่ีจริงแบบสามมิติ 7. อุทยานบึงบัว เป็น
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แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และศึกษาทางธรรมชาติ ในอุทยานประกอบด้วยอาคารนิทรรศการบัว 3 หลัง เป็นแหล่ง
รวบรวมและแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวท่ีมีอยู่ในประเทศไทย และสายพันธุ์ของบัวในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 8. 
อาคารน้ าตกจ าลอง เป็นอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมภายนอกมีลักษณะคล้ายหินขนาดใหญ่ มีการเปิดน้ าบริเวณ
ด้านหน้าอาคารคล้ายน้ าตก ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องประชุม ภาพประติมากรรมนูนต่ า เรื่องต านานพญา
ชาลวัน ตู้แสดงพันธ์ปลา และห้องแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร 

สภาพการณ์ปัจจุบันของบึงสีไฟพบว่า บึงมีความเส่ือมโทรมลงอย่างมาก และมีแนวโน้มท่ีจะเส่ือม
โทรมลงอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสภาพน้ าในบึงสีไฟพบสารประเภทคลอริเนตเตตไฮโดรคาร์บอน (คณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,2540) ซึ่งเป็นสารพิษจากการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าและระบบนิเวศในบึง เนื่องจากพื้นท่ีบึงถูกแปรสภาพให้เป็นพื้นท่ี
รองรับน้ าเหลือท้ิงจากการเกษตรของประชาชนท่ีอยู่อาศัยโดยรอบบึงสีไฟ และด้วยบึงสีไฟเป็นบึงท่ีมีความลึกไม่
มาก ท าให้ในหน้าฝนน้ าจะเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย และในหน้าแล้งจะประสบปัญหา
น้ าในบึงแห้ง เกิดปัญหาไฟไหม้เศษวัชพืชท่ีทับถมกันมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพของคนท่ีอยู่อาศัยอยู่โดยรอบ  

นอกจากปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม บึงสีไฟยังประสบปัญหาในฐานะของการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีผ่านมาบึงสีไฟได้รับงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการพัฒนาในแง่ของการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม แต่ในปัจจุบันค่อนข้างประสบปัญหาเนื่องจากขาดแคลนนักท่องเท่ียวภายนอก
เข้ามาเยี่ยมชม สถานท่ีท่องเท่ียวขาดการดูแลอย่างท่ัวถึง ส่ิงก่อสร้างภายในเริ่มเก่าและช ารุดทรุดโทรม อาทิ 
บริเวณหอชมนก ท่ีกลายสภาพเป็นพื้นท่ีรกร้าง บริเวณภาพสามมิติท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเท่ียวมาถ่ายภาพมี
สภาพสีลอกร่อน ช ารุด บริเวณอุทยานบัวบึงสีไฟ ท่ีสร้างเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิ เวศและแหล่งศึกษาทาง
ธรรมชาติของจังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาความแห้งแล้ง บัวในอุทยานลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณศาลากลางน้ า
โบราณต้องปิดไม่ให้นักท่องเท่ียวเข้าชม เพราะพื้นทางเดินช ารุด เป็นต้น  

จากการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาของประเทศไทยต้ังแต่อดีตพบว่า แนวทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยท่ีผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้สูญส้ินและเส่ือมโทรมลงไปมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีชุ่มน้ าของ
ประเทศไทยท่ีก าลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคาม จากการบุกรุกและการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเกษตร การ
ประมง การขยายตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ (WWF ประเทศไทย, ม.ป.ป.) สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบึงสีไฟ ท่ีก าลังประสบปัญหาความเส่ือมโทรม อันมีสาเหตุจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของ
บึงสีไฟ จนเกินขีดจ ากัดท่ีธรรมชาติจะฟื้นฟูได้  
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ด้วยคุณค่าของบึงสีไฟในฐานะเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติ และเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความส าคัญด้านนันทนาการ การท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร แต่ต้องเผชิญกับปัญหา
ความเส่ือมโทรมในด้านต่าง ๆ อันเกิดจากรูปแบบการใช้ทรัพยากรท่ีผิดพลาด ผู้วิจัยจึงเกิดเป็นค าถามว่า อนาคต
ภาพการพัฒนาบึงสีไฟและชุมชนริมบึงสีไฟจะเป็นอย่างไร ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยน าเอาการวิจัยเชิงอนาคตมา
เป็นเครื่องมือในการค้นหาค าตอบ ผ่านการมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชน ในการคาดการณ์แนวโน้มอนาคต น า
ข้อมูลอนาคตภาพท่ีได้มาวิเคราะห์กับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ว่ารูปแบบการพัฒนาดังกล่าวเป็นหนทางไปสู่
ความยั่งยืนหรือไม่ และสร้างข้อเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาบึงสีไฟไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  

ค าถามวิจัย 

  อนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟและชุมชนริมบึงสีไฟจะเป็นอย่างไร ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษาอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า 

  2. เพื่อวิเคราะห์อนาคตภาพของการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามแนวทางของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 2 แนวทาง มาเป็นกรอบใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ 1. การพัฒนาท่ียั่งยืนตามทัศนะของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต และ 2. เป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของท้ังสองแนวทางนี้มีจุดหมายเดียวกันคือ มุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีต เน้นให้เกิด
การพัฒนาในแนวทางท่ีสมดุลเพื่อความอยู่รอดของส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ โดยน าแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม
ทัศนะของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต ท่ีเช่ือว่าการพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
และสมดุลของระบบความสัมพันธ์ของ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงน ามิติต่าง ๆ มาเป็นกรอบ
ค าถามในการสัมภาษณ์ และน าภาพอนาคตท่ีได้มาวิเคราะห์ว่าภาพอนาคตดังกล่าวเป็นไปในทางท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเพียงใด  

วิธีการศึกษา  

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Futures Research) โดย
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกมาจากบุคคลท่ีถือเป็นผู้เช่ียวชาญหรือมีความรู้
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ความสามารถในชุมชน ท้ัง 4 ต าบล ในบริเวณพื้นท่ีรอบบึงสีไฟ จ านวน 12 ราย ศึกษาประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แกนน าเยาวชน กลุ่มคนท างาน และกลุ่มผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมความคิดเห็นของ
แต่ละกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ท้ังในเรื่องทัศนคติ การประกอบอาชีพ ความต้องการในอนาคต 
ใช้การสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีน า (Non-directive open ended) 
โดยผู้วิจัยเตรียมหัวข้อหรือประเด็นในการถามภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) รูปแบบการสัมภาษณ์ จะแบ่งช่วงการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วง ๆ ตามอนาคตภาพท่ีเป็นทางเลือก 
(Alternative) 3 ภาพ เรียงล าดับการไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) อนาคตภาพ
ทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most-Probable Scenarios) 
ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 2 เดือน โดยเมื่อสัมภาษณ์ครบท้ัง 3 ภาพ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะ
น าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ และน าข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วไปให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ตรวจแก้ไขอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงน าแนวโน้มอนาคตท่ีได้มาเขียนเป็นฉากอนาคต (Scenario) น าเสนอข้อมูลโดย
การบรรยายและตีความออกมาเป็นภาพวาดโดยผู้วิจัย 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามภาพ
อนาคตทางเลือกท้ัง 3 ภาพ คือ อนาคตภาพทางดี อนาคตภาพทางร้าย และอนาคตภาพท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้มาก
ท่ีสุด ในมิติของระบบการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 3 มิติ คือ มิติของสังคม มิติของธรรมชาติ และมิติของเทคโนโลยี ได้ผล
สรุปภาพอนาคตท้ัง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ฉากอนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic) 

1.1 มิติของสังคม 

 การคาดการณ์อนาคตภาพทางดีในมิติของสังคมของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาพใหญ่ คือ ภาพอนาคตทางดีในแง่ของการพัฒนาภายในชุมชน และภาพอนาคตทางดีในแง่ของการ
พัฒนาบึงสีไฟ โดยภาพอนาคตทางดีในแง่ของการพัฒนาภายในชุมชนกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยกลุ่มคนท างาน มี
การคาดการณ์อนาคตท่ีเน้นไปท่ีรายได้ และสภาพความเป็นอยู่เป็นหลัก โดยคาดการณ์ว่า ในอนาคตอาชีพ
เกษตรกรรมท่ีถือเป็นอาชีพหลักของชุมชนจะมีความมั่นคงมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ท้ังเรื่องของราคาผลผลิตและความ
พร้อมของปัจจัยการผลิต ด้วยการเข้ามาดูแลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับกลุ่มแกนน าชุมชน และกลุ่มแกนน า
เยาวชน มีการคาดการณ์อนาคตภาพทางดีไปในภาพทิศทางเดียวกัน คือภาพท่ีชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความพร้อมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ส าหรับภาพอนาคตทางดีใน
แง่ของการพัฒนาบึงสีไฟ กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้คาดการณ์แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น คือ ภาพท่ีบึงสีไฟเป็นแหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงประจ าจังหวัดพิจิตร ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกจังหวัด มีการ
พัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพของส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรมในปัจจุบันให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

1.2 มิติของธรรมชาติ 

 อนาคตภาพทางดี ในมิติของธรรมชาติ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ถึงภาพบึงสี
ไฟท่ีมีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ มีความสวยงามของธรรมชาติ ผ่านชุดถ้อยค าต่าง ๆ อาทิ น้ าใสสะอาด มีปริมาณ
น้ าเต็มบึง มีบัวหลากหลายสายพันธุ์บานเต็มบึง ต้นไม้มีความสวยงามร่มรื่น มีนกมีปลาชุกชุม ฯลฯ และผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัยในกลุ่มวัยท างานได้คาดการณ์ถึงภาพอนาคตในแง่ของการท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติของบึงสีไฟ 
สามารถอ านวยผลประโยชน์แก่ชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพื้นท่ีกักเก็บน้ าส าหรับการท าการเกษตรได้มากขึ้น 
ท าให้ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรไม่ขาดน้ าในการท าการเกษตร การเป็นท่ีรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน ไม่ให้น้ าไหลบ่าเข้า
ท่วมพื้นท่ีทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 

1.3 มิติของเทคโนโลยี 

 ในมิติของเทคโนโลยี กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยท้ัง 3 กลุ่ม คาดการณ์ภาพอนาคตภาพทางดี
ท่ีแตกต่างกันออกไป กลุ่มแกนน าเยาวชนจะมองไปท่ีเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ และการศึกษา ท่ีจะท าให้คนรุ่น
ใหม่มีช่องทางการเรียนรู้ท่ีมากขึ้น มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง กลุ่มวัยท างาน
มองเทคโนโลยีในภาพของการอ านวยความสะดวกในการท าการเกษตร ส่วนกลุ่มแกนน าชุมชน มองเทคโนโลยีใน
แง่ของการอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ท่ีจะท าให้ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดีขึ้น  

2. ฉากอนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic) 

2.1 มิติของสังคม 

 ภาพอนาคตทางร้ายท่ีผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ถึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ภาพ คือ 
อนาคตภาพของบึงสีไฟในฐานะของการเป็นแหล่งท่องเท่ียว และอนาคตภาพของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบบึงสีไฟ โดย
อนาคตภาพของบึงสีไฟในฐานะของการเป็นแหล่งท่องเท่ียว ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่า บึงสีไฟจะไม่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเท่ียว เนื่องจากความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวเป็นสาเหตุส าคัญ ส่วนสาเหตุรองลงมา
คือความไม่น่าสนใจของสถานท่ีท าให้ไม่ดึงดูดนักท่องเท่ียวภายนอก ส่วนนักท่องเท่ียวภายในเองก็เลือกไปเท่ียว
พักผ่อนหย่อนใจในสถานท่ีอื่น ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานท่ีท่องเท่ียวตามจังหวัดใกล้เคียง อนาคตภาพของ
ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบบึงสีไฟ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่าสังคมโดยรอบบึงสีไฟจะมีความเป็นเมืองมากขึ้น คน
ต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ท าให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป คือคนในชุมชนจะใช้ชีวิต
ต่างคนต่างอยู่มากข้ึน ปัญหาทางสังคมต่างๆ มากขึ้น 
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2.2 มิติของธรรมชาติ 

 อนาคตภาพทางร้ายในมิติของธรรมชาติของบึงสีไฟ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่า บึงสี
ไฟจะประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนัก ในฤดูแล้งน้ าในบึงจะต้ืนเขิน จนสัตว์น้ าไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ท าให้
ระบบนิเวศน์ส่วนอื่น ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย และจะมีผู้บุกรุกเข้ามาหาประโยชน์จากบึงสีไฟเพิ่มมากขึ้ น อาทิ 
กลุ่มบุคคลท่ีลักลอบใช้พื้นท่ีบึงเพื่อท าการเกษตร การลักลอบจับสัตว์น้ า เผาป่า และลักลอบขุดหน้าดิน การท า
การเกษตรได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดแคลนน้ าท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต  

2.3 มิติของเทคโนโลยี 

 อนาคตภาพทางร้ายในมิติของเทคโนโลยี กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยท้ัง 3 กลุ่ม คาดการณ์
อนาคตภาพไปในทิศทางเดียวกันคือ การท่ีคนในสังคมมีการยึดติดกับการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป จนกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและคนรอบข้าง  และใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ 
ตามมา 

3. ฉากอนาคตภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Pessimistic-Realistic) 

 3.1 มิติของสังคม  

ฉากอนาคตภาพท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด ของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบบึงสีไฟคือ การเข้าสู่ความ
เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ด้านการประกอบอาชีพ ผู้คนโดยรอบบึงสีไฟยังคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก โดยเฉพาะการท านา แต่จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่สืบทอด ท าให้ในครอบครัวที่ไม่มีผู้สืบทอด
จะเปล่ียนเป็นผู้ให้เช่าพื้นท่ีในการท านา หรือขายท่ีดินให้กลุ่มนายทุน รูปแบบของท่ีอยู่อาศัยเปล่ียนแปลงไป มีบ้าน
จัดสรรเพื่อรองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีความหนาแน่นมากขึ้น มีการสร้างห้างสรรพสินค้าและส่ิง
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ท าให้คนในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ได้สืบอาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพ มีรายได้มาก
ขึ้น ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก เนื่องด้วยเป็นชุมชนขนาดเล็ก 
แต่ก็มีการมองไปท่ีภาพของปัญหาท่ีเข้ามากับสังคมเมือง อาทิ เรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  ด้านระบบ
การศึกษาและบริการด้านสุขภาพ จะมีการพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น อนาคตการพัฒนาบึงสีไฟในแง่ของการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวจะไม่ประสบความส าเร็จ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของตัวจังหวัดเอง ท่ีไม่ใช่เส้นทางหลักในการ
เดินทาง และยังไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ ใกล้เคียง ท่ีน่าสนใจพอท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียว แต่
ยังคงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนท่ีอยู่ใกล้เคียง 

3.2 มิติของธรรมชาติ 
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 มิติของธรรมชาติบึงสีไฟ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่าระบบนิเวศน์ภายในบึงจะมีความ
เส่ือมโทรมลงเรื่อย ๆ สาเหตุจากปัญหาความแห้งแล้งและปัญหาการเผาท าลายป่า ธรรมชาติและทรัพยากรของ
ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบบึงสีไฟจะลดน้อยลง ด้วยความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท าให้ชุมชนโดยรอบบึงสีไฟเปล่ียนแปลง
ไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ จึงถูกน ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญตาม
บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.3 มิติของเทคโนโลยี 

      อนาคตภาพในมิติของเทคโนโลยีท่ีน่าจะเป็นไปมากท่ีสุด มีการคาดการณ์ใน 2 เรื่อง คือ 1. 
เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตมากขึ้น 2. เทคโนโลยีจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม จากการใช้ในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม 

อนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟกับความยั่งยืน 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้วิจัย
ได้น าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) มาวิเคราะห์กับอนาคตภาพการ
พัฒนาบึงสีไฟท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด เพื่อค้นหาว่าอนาคตท่ีกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ไว้นั้น เป็นไป
ในทางท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือไม่ โดยเลือกวิเคราะห์เฉพาะเป้าหมายและเป้าประสงค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงสีไฟ จ านวน 3 เป้าหมาย ได้ผลการวิเคราะห์ในแต่ละเป้าหมายดังนี้  

1. เป้าหมายท่ี 6 น้ าสะอาดและสุขาภิบาล (Clean water and sanitation) เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้
มุ่งไปท่ี 1) การยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการท้ิงขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลด
น้ าเสียท่ีไม่ผ่านกระบวนการบ าบัด 2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้ า และจัดหาน้ าท่ียั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 3) ด าเนินการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมในทุก
ระดับ และ 4) ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า เมื่อน าอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟท่ีน่าจะ
เป็นไปได้มากท่ีสุดมาวิเคราะห์แล้วพบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องตามเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยคาดการณ์ว่า ในอนาคตบึงสีไฟยังต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้ง และปัญหาระบบนิเวศน์อยู่  

2. เป้าหมายท่ี 8 งานท่ีมีคุณค่า เศรษฐกิจท่ีเติบโต (Good job and economic growth) เป้าประสงค์
มุ่งเน้นไปท่ี 1) การบรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูงขึ้น ผ่านความหลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคการผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง (high value added) และใช้แรงงาน 
เป็นหลัก (Labor intensive) 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกใน การบริโภคและการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และพยายามท่ีจะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม และ 3) ออกแบบ
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และใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่ง
เมื่อน าอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดมาวิเคราะห์แล้วพบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องตาม
เป้าหมาย แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ถึงภาพอนาคตของเทคโนโลยีท่ีจะช่วยในกระบวนการผลิต แต่ก็ยังไม่สามารถ
ลดการสูญเสียทรัพยากร และท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืนได้ การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ ผู้มีบทบาทในการพัฒนาถูกมองว่าเป็นหน้าท่ีของภาครัฐ ขาดการมองชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

3. เป้าหมายท่ี 12 การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบ (Responsible consumption) เป้าประสงค์มุ่งเน้น
ไปท่ี 1) บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 2) สร้างหลักประกันว่า
ประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และ 3) พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ส าหรับการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในเป้าหมายนี้เมื่อน าอนาคต
ภาพการพัฒนาบึงสีไฟท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดมาวิ เคราะห์แล้วพบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องตามเป้าหมาย 
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของบึงสีไฟจะยังไม่ได้รับการจัดการท่ีดีขึ้น ยังมีภาพอนาคต
ของการบุกรุกและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมจากบุคคลบางกลุ่ม  

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า 
พบว่า ภาพอนาคตท่ีน่าจะเป็นไปมากท่ีสุดนั้นสอดคล้องกับภาพอนาคตทางร้าย กล่าวคือบึงสีไฟจะยังคงไม่สามารถ
พัฒนาให้หลุดพ้นจากความเส่ือมโทรมได้ แม้สภาพความเส่ือมโทรมจะไม่รุนแรงเท่าอนาคตภาพทางร้าย แต่ก็มีการ
คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนก็พบว่า การ
พัฒนาบึงในไฟในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางท่ีไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ภาพอนาคตท่ีผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัยคาดการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบึงสีไฟมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาเฉพาะพื้นท่ีบึงสีไฟ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และจังหวัด โดยต้องการให้พื้นท่ีบึงสีไฟได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูให้พ้นจาก
สภาวะของความเส่ือมโทรม สามารถสนองประโยชน์ต่อชุมชนได้ การจะบรรลุอนาคตภาพทางด้านดีของบึงสีไฟท่ีผู้
มีส่วนร่วมพึงปรารถนานั้น การด าเนินการถูกมองและคาดหวังไปท่ีภาครัฐเป็นส าคัญ ซึ่งในมุมมองดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเช่ือว่าการพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีลักษณะของการบูรณ
การขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ท่ีจะต้องประสานกันอย่างมีดุลยภาพ และ
เป็นองค์รวม ซึ่งการพัฒนาท่ีเน้นความเจริญเป็นส าคัญ มากกว่าการพัฒนาในแนวทางท่ีสมดุลในทุก ๆ ด้าน โดย
มองธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัยในการผลิต ไม่สามารถพัฒนาให้บึงสีไฟก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ การจะ
ท าให้บึงสีไฟมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงต้องเร่งปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาท้ังในระดับภาครัฐ และใน
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ระดับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2543) ท่ีมองว่าปัญหาการพัฒนาท่ียั่งยืนในชุมชน เป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ชุมชนในฐานะ
ระบบสังคมเสียดุลยภาพ และงานของ สุนทรินทร์ บินไทยสงค์ (2557) ท่ีมองว่าการพัฒนากระแสหลักท่ีขาดการมี
ส่วนร่วม และการพัฒนาท่ีเน้นทางเศรษฐกิจ มีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายด้าน ท่ีสร้างผลกระทบต่อ
ประชาชน ได้แก่ การเข้าไม่ถึงทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม การกว้านซื้อท่ีดิน
เกษตรกรรม  

ข้อเสนอ 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน เป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนาบึงสีไฟของ
ผู้วิจัย โดยการน าวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบบึงสีไฟมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนพัฒนา จากสภาพปัญหาของบึงสีไฟ 
พบว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้บึงสีไฟมีสภาพเส่ือมโทรม มาจากการใช้ทรัพยากรบึงสีไฟเกินกว่าขีดจ ากัดท่ีธรรมชาติจะ
ผลิตขึ้นมาทดแทน หรือฟื้นฟูให้กลับคืนดังเดิมได้ โดยประเภทของการใช้ทรัพยากรของบึงสีไฟ จ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียว 2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตร และ
ปศุสัตว์  

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการใช้พื้นท่ีบึงสร้างส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว จากข้อมูลการพัฒนาบึงสีไฟ พบว่า บึงสีไฟสูญเสียพื้นท่ี
และทรัพยากรทางธรรมชาติจากการพัฒนาบึงสีไฟเพื่อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไปเป็นจ านวนมาก และยังได้รับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว อาทิ ของเสีย ขยะ ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ของบึงสีไฟ  

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตร และปศุสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกน ามาใช้คือทรัพยากร
น้ า โดยการน าน้ าภายในบึงมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ การท านาข้าวและนาบัว ซึ่งกระบวนการในการผลิต
ดังกล่าว มีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ยาก าจัดศัตรูพืชต่าง  ๆ จากการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในบึงพบสารปนเปื้อนจากภาคการเกษตร แม้จะมีอยู่ในปริมาณท่ีไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ
นิเวศน์ แต่เมื่อมีการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในบึงได้ 
นอกจากการท าการเกษตรโดยปกติ ยังพบการบุกรุกพื้นท่ีเพื่อจับสัตว์ภายในบึง จ าพวกปลา นก โดยใช้วิธีการท่ี
ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง คือการเผาป่า เพื่อเปิดพื้นท่ี และด้วยสภาพแวดล้อมของบึงท่ีมีเศษวัชพืช
ทับถมกันภายในช้ันใต้ดินเป็นจ านวนมากจึงเกิดเป็นแก๊สท่ีติดไฟได้ง่าย ท าให้ไฟลุกลามไปในวงกว้าง เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ  
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 นอกจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของบึงสีไฟไปเพื่อการท่องเท่ียว และภาคการเกษตรแล้ว ยังพบว่า
สาเหตุท่ีท าให้ระบบนิเวศน์ของบึงสีไฟเส่ือมโทรมนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ อาทิ ปัญหา
วัชพืชลอยน้ าเป็นจ านวนมาก ท่ีภาครัฐต้องใช้งบประมาณ และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการก าจัด เป็นปริมาณ
หลายตันต่อปี ปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน ปัญหาความต้ืนเขินของบึง ท่ีต้อง
ใช้การแก้โดยการขุดลอกบึงให้มีขนาดความลึกเพิ่มขึ้น ซึ่งก็สามารถท าได้ในบางพื้นท่ี เนื่องจากติดปัญหาทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาตินี้ เป็นเรื่องท่ีแก้และควบคุมได้ยากกว่าปัญหาท่ี
เกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ 

 เมื่อวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของบึงสีไฟจะเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและบริโภคเป็น
ส่วนใหญ่ โดยเป็นการด าเนินการทางเศรษฐกิจในรูปแบบ เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) กล่าวคือเป็นการ
น าทรัพยากรของบึงสีไฟมา ถลุง (take) หมายถึง การดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จ านวนมหาศาลในราคาท่ีถูกท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ และน าทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ ผลิต (make) ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตจากการขายแล้วก็ 
ท้ิง (dispose) ส่ิงท่ีเหลือจากการผลิตนั้น ให้กลายเป็นขยะ 

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวก็เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาถลุง (take) 
คือน ามาแปรสภาพให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ผ่านงบประมาณและโครงการภาครัฐ โดยการผลิต (make) สร้างสรรค์
ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เมื่อเปิดให้บริการทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องมารองรับของเสียท่ีเหลือ
จากการ ท้ิง (dispose) ซึ่งเป็นขยะจากนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งของท่ีผ่านการท้ิงออกมานั้น
ไม่ได้กลับไปเป็นวัตถุดิบต้ังต้นแทนท่ีการถลุง จึงเป็นกระบวนการสร้างเศรษฐกิจทางการท่องเท่ียวแบบเส้นตรง ท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการด าเนินการทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวบึงสีไฟแบบเส้นตรง 

 การด าเนินการทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร ก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดผลกระทบทางธรรมชาติ ซึ่ง
เริ่มต้นกระบวนการด้วยการ ถลุง (take) ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส าคัญของบึง คือน้ า โดยน ามาเป็นปัจจัยใน 

Take

• ทรัพยากร
ธรรมชาติบึงสีไฟ

Make

• อุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว

Dispose

• ของเสีย/ขยะ
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การผลิต (make) พืชผลทางการเกษตร ซึ่งในกระบวนการผลิตก็ ท้ิง (dispose) สารเคมีท่ีใช้ในการผลิต และมลพิษ
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต อาทิ จากเทคโนโลยีท่ีในการผลิต การเผาส่ิงท่ีเหลือจากการผลิต ปล่อยปนเปื้อนสู่
ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการด าเนินการทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรแบบเส้นตรง 

 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดเพื่อปรับเปล่ียนการด าเนินการทางเศรษฐกิจ
แบบเส้นตรง โดยการน าแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเป็นระบบท่ีออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แทนท่ีจะท้ิง
ไปเป็นขยะเมื่อส้ินสุดการบริโภค โดยการน าวัสดุท่ีเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ 
หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความ
สมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ ควบคู่ไปกับสร้างระบบและการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562) 

  บริบทของพื้นท่ีบึงสีไฟ มีระบบเศรษฐกิจใหญ่อยู่ 2 ระบบดังท่ีกล่าวไปข้างต้น คือ ระบบเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเท่ียว และระบบเศรษฐกิจจากการเกษตร ซึ่งในการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจท้ัง 2 ระบบนี้ จะต้องเปล่ียนวิธี
ในการด าเนินการ จากการด าเนินการเป็นเส้นตรงท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ และของเสียจาก
กระบวนการผลิตอย่างมาก เป็นการสร้างให้เกิดระบบหมุนเวียนท่ีใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าของท่ีเหลือท้ิงจากภาคการผลิตมาแปรรูปกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง เพื่อ
ลดการสูญเสียทรัพยากรและลดการเกิดขยะ 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวบึงสีไฟโดยเน้นการก่อสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเติมภายในบึง สะท้อนให้เห็น
แล้วว่าเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า ด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีไม่สอดคล้องกับ
พื้นท่ีขนาดใหญ่ ในการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นไปท่ีการยุติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียว 
ปรับเปล่ียนเป็นการน าส่ิงท่ีมีอยู่มาใช้ให้มีคุณค่า โดยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผ่านการ

Take

• ทรัพยากรน้ า                

Make

• เกษตรกรรม

Dispose

• สารพิษ
ปนเป้ือนในน้ า

• มลพิษทาง
อากาศ
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กระบวนการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของชุมชน ส่ิงท่ีชุมชนบึงสีไฟมีคือภาคการเกษตรท่ีเข้มแข็ง แต่รูปแบบการ
ผลิตท่ีผ่านมากลับเป็นตัวการหนึ่งในการสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมของบึงสีไฟ ภาคการเกษตรจึงต้อง
เปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตใหม่ โดยการสร้างชุดองค์ความรู้แนวทางการผลิตท่ียั่งยืนและเหมาะสม ให้เกษตรกร
เกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจ ากัด ส่งเสริมให้เกิดการผลิตท่ีไม่กระทบ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการสร้างให้เกิดแรงจูงใจท้ังรูปธรรมและนามธรรม ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลส่งต่อรูปแบบการ
ผลิตท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ าท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการผลิต จะต้องมีการออกแบบ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการน าน้ าท่ีเหลือท้ิงจากภาคการเกษตรมาเข้าสู่กระบวนการบ าบัด รวมไปถึง
กระบวนการลดมลพิษท่ีเกิดขึ้น การน าส่ิงท่ีเหลือท้ิงมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์แทนการเผาท าลาย 

เมื่อภาคการเกษตรมีระบบการผลิตหมุนเวียนท่ีเข้มแข็งแล้ว ชุมชนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของบึงสีไฟ โดยการต่อยอดจากภาคเกษตรกรรมผ่านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือ 

Agritourism ด้วยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคชุมชน เปล่ียนจุดขายของบึงสี

ไฟจากการท่องเท่ียวผ่านการช่ืนชมธรรมชาติ ท่ีก าลังประสบปัญหาวิกฤติ มาเป็นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

การร่วมกิจกรรมของชุมชน ด้วยจุดเด่นของชุมชนโดยรอบบึงสีไฟ ท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือท่ีเป็น

เอกลักษณ์ และน่าสนใจ ประกอบกับกระบวนการปรับรูปแบบการด าเนินการในภาคการเกษตร ท าให้ชุมชน

สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้า หรือแปรรูปสินค้าจากภาคการเกษตร ทดแทนการขายเข้าระบบตามปกติท่ี

มีราคาท่ีต่ ากว่า และในในบางช่วงก็ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า อีกท้ังยังสามารถน าส่ิงของท่ี

เหลือท้ิงจากภาคการเกษตร อาทิ ซังข้าว หรือส่ิงของท่ีเหลือท้ิงของบึง อาทิ ผักตบชวา วัชพืชลอยน้ า ขยะ เศษ

อาหารท่ีเหลือท้ิงจากผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว มาเข้าสู่กระบวนการคิดค้น ออกแบบ และแปรรูป เพื่อส่งเข้าสู่

กระบวนการผลิตส าหรับใช้ และขายสร้างรายได้เมื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากบึงสีไฟก็จะเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม 

เกิดเป็นความรักและหวงแหนทรัพยากรของบึงสีไฟ เปล่ียนบทบาทจากผู้กระท าการเป็นผู้ดูแลรักษา ก่อให้เกิดการ

อยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
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การใช้เพจเฟซบุ๊กในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 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 และ3อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียง

ส าหรับการเลือกต้ังวันท่ี 24 มีนาคม 2562 โดยศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Textual 

Analysis) เพจเฟซบุ๊กของพรรคและหัวหน้าพรรค ท้ังของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่ ในระหว่างวันท่ี 

23 มกราคม – 23 มีนาคม 2562   

จากการศึกษาพบว่า จ านวนผู้ติดตามและยอดไลค์ของเพจเฟซบุ๊กหัวหน้าพรรคท้ังสองพรรคมีจ านวน

มากกว่าเพจของพรรค  

เพจเฟซบุ๊กของพรรคประชาธิปัตย์น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค  การแนะน าผู้สมัครรับ

เลือกต้ังในแต่ละเขตของพรรค การนัดหมายการเปิดเวทีอภิปรายหาเสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง 

รูปแบบการน าเสนอใช้ภาพนิ่ง คลิปวีดิโอ โดยเน้นคลิปปราศรัยหาเสียงในท่ีต่างๆ  และการถ่ายทอดสดการ

อภิปรายหาเสียง  เนื้อหาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ คลิปวีดิโอเรื่อง “พรรคประชาธิปัตย์  ร่วม

ผนึกก าลังครั้งส าคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับการปราศรัยใหญ่” มียอดไลค์ 31000 คน แสดงความ

คิดเห็น 917 รายการ  แชร์ 333 ครั้ง”  นอกจากนี้มีการใช้แฮชแท็กคือ  # ประชาชนเป็นใหญ่ 

เพจเฟซบุ๊กของพรรคอนาคตใหม่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค  เน้นการแนะน าผู้สมัครปาร์ต้ี

ลิสต์ 10 อันดับแรกของพรรค โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค การนัดหมายการเปิดเวทีอภิปรายหา

เสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง การแขร์เนื้อหาต่างๆ ท้ังของพรรคและสมาชิกพรรคท่ีน าเสนอผ่าน

ส่ือมวลชนต่างๆ ท่ีโดดเด่นคือ การคิดประเด็นให้ผู้ติดตามเพจร่วมแสดงความคิดเห็นในบางประเด็น รูปแบบ
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น าเสนอท้ังด้วยภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ เนื้อหาท่ีได้รับความสนใจมากในช่วงการหาเสียง คือ การให้ผู้ติดตามเพจ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นหัวข้อ “ถ้ากองทัพงดซื้อรถถัง จะคืนความสุขให้คนไทยได้แค่ไหน??? “ มียอด

ไลค์ 12,000 ครั้ง แสดงความคิดเห็น 1,300 รายการ และแชร์ 6,500 ครั้ง ใช้แฮชแท็ก # 24 มีนากาอนาคตใหม่ 

เพจเฟซบุ๊กนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เน้นน าเสนอกิจกรรมการหาเสียงให้กับ

ผู้สมัครของจังหวัดต่างๆและพรรค นโยบายของพรรค การออกรายการและให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆเช่น 

ไทยพีบีเอส รายการทอล์คกะเทย รายการของวูดด้ี  แฮชแท็กท่ีน่าสนใจคือ # มาร์คยืนหนึ่ง  

มีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อน าเสนอภาพของนายอภิสิทธ์ในลักษณะไม่เป็นทางการ 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 แต่เนื้อหาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง 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 เป็นเพจท่ีได้รับความนิยมมาก มียอดไลค์

เนื้อหาทุกๆ อัน อยู่ระหว่างหลักพันถึงหลักหมื่น มีการน าเนื้อหาบางส่วนจากเพจของพรรคมาน าเสนอซ้ า ในเพจ

ของหัวหน้าพรรค  นอกจากนี้เนื้อหาจะเน้นการช้ีแจงในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนายธราธร อาทิ การโอนหุ้น

ส่ือ “การพาทักษิณกลับบ้าน” การนัดหมายการอภิปรายหาเสียง กิจกรรมการหาเสียง การให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน

ต่างๆ อาทิ ไทยรัฐทีวี  ช่องวันเนื้อหาท่ีได้รับความนิยมมาก คือเนื้อหาของวันท่ี 23 มีนาคม พาดหัว “วันนี้ผม

ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ # 24 มีนากาอนาคตใหม่ อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเหมือนเดิม” มียอดไลค์ 63,500 

คน แสดงความคิดเห็น 2,400 รายการ แชร์ 3,500 ครั้ง 

ความส าคัญของปัญหา 

 จากการท่ีประเทศไทยว่างเว้นมาจากการเลือกต้ังมาเป็นเวลา 8 ปี การเลือกตั้งในวันท่ี 24 มีนาคม จึงอยู่

ในความสนใจไม่ใช่น้อย และนับได้ว่าเป็นการเลือกต้ังท่ีค่อนข้างมีสีสัน เนื่องจากมีนักการเมืองและนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย อาทิ ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์  รวมถึงการก่อต้ังพรรคใหม่ คือ “อนาคตใหม”่ 

 นอกจากนี้จากการท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 มาตรา 69 ระบุว่า “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง 
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หรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามท่ีได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 และมาตรา 81 ก าหนดให้

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัคร” ท าให้พรรคการเมืองไม่

สามารถหาเสียงผ่านโทรทัศน์และวิทยุได้ จึงมีความเห็นกันว่าส่ือของการหาเสียงครั้งนี้น่าจะแตกต่างไปจากการ

เลือกตั้งครั้งอื่นๆ ท่ีผ่านมา โดยส่ือหลักของการหาเสียงครั้งนี้น่าจะอยู่ท่ี “ส่ือออนไลน์” และ “ส่ือนอกบ้าน” (Out 

Of Home)  

    “Media Intelligence” (MI) ระบุว่าการโฆษณาพรรคการเมืองในการเลือกต้ังเมื่อปี 2554 เทียบกับปี 

2562 พบว่า ในปี 2554  ใช้เงินโฆษณาอยู่ท่ีจ านวน 300 ล้านบาท ท้ังนี้ใช้กับส่ือหนังสือพิมพ์ 50% ส่ือโทรทัศน์ 

46% / ส่ือวิทยุ 3% และส่ือนอกบ้าน 1%   แต่ส าหรับการเลือกตั้ง ปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาของ

พรรคการเมืองท่ีใช้ในการหาเสียง โดยรวมน่าจะอยู่ท่ี 300 – 500 ล้านบาท แม้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2554 

แต่การใช้ส่ือเพื่อส่ือสารการเมืองของพรรคการเมืองน่าจะเปล่ียนไปอย่างชัดเจน 

แม้ว่าจะยังสามารถโฆษณาในส่ือหนังสือพิมพ์ได้  แต่จากสถานการณ์ความนิยมส่ือกระดาษลดน้อยลง 

และการทะยอยปิดตัวลงของหนังสือพิมพ์  ดังนั้นส่ือหลักท่ีใช้เป็นช่องทางในการส่ือสาร เพื่อสร้างรับรู้ในแบรนด์

ของพรรคการเมือง  ตัวบุคคล และนโยบายพรรค น่าจะมี 2 ส่ือหลัก คือ “ส่ือออนไลน์” โดยเฉพาะ Social Media 

ต่างๆ และ “ส่ือนอกบ้าน” (Out of Home) (ออนไลน์, www. Marketingoops.com) 

 ด้วยคุณสมบัติของ Social Media ท่ีสามารถโต้ตอบระหว่างกันได้แบบ Real-Time  สามารถแชร์ข้อมูล

หรือ “ส่งต่อ” ได้ มีเครื่องมือวัดผล และสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการจะส่ือสาร บุคคลในแวดวงส่ือจึง

เช่ือว่า Social Media จะเป็นส่ือท่ีช่วยสร้างผลส าเร็จของการหาเสียงได้ดี ท้ังยังเห็นการตอบรับแบบทันทีทันใด

ด้วย (ออนไลน์, www. Marketingoops.com) 

จากการส ารวจเบื้องต้นของการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองใหญ่ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี พบว่า มีจ านวน

ของผู้ถูกใจและติดตาม ดังนี้ ( ข้อมูล  ณ เดือน พ.ค. 2562) 

1. พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้ถูกใจจ านวน 702,542 คน และมีผู้ติดตามเพจจ านวน 691,561 คน 

2. พรรคอนาคตใหม่ มีผู้ถูกใจจ านวน 556,955 คน และมีผู้ติดตามเพจจ านวน 605,428 คน 

3. พรรคเพื่อไทย มีผู้ถูกใจจ านวน 442,552 คน  และมีผู้ติดตามเพจจ านวน 474,480 คน 

4.พรรคพลังประชารัฐ มีผู้ถูกใจจ านวน 120,326 คน  และมีผู้ติดตามเพจจ านวน 130,190 คน 



645 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

จากการท่ีถูกคาดการณ์ว่า social media จะเป็นส่ือท่ีถูกใช้มากในการเลือกต้ังครั้งนี้  ในฐานะท่ี เฟซบุ๊ก

เป็นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้ศึกษาจึงจะเลือกท่ีจะศึกษาเฟซบุ๊ก และเลือก

ศึกษาพรรคท่ีมีผู้ถูกใจและติดตามสูงกว่าพรรคอื่นๆ คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่และเพื่อท่ีจะศึกษา

ในรอบด้านของแต่ละพรรคมากขึ้น จึงจะศึกษาเพจเฟซบุ๊กของหัวหน้าพรรคท้ังสองด้วย คือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกอบด้วย  โดยศึกษาการใช้เฟซบุ๊กในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกต้ังวันท่ี 24 

มีนาคม 2562 

วิธีการศึกษา 

 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาด้วยวิธีดังนี้วิเคราะห์เนื้อหา (Textual Analysis) โดยศึกษาเพจ 

เฟซบุ๊กท่ีเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่  และศึกษาเพจเฟซบุ๊กหัวหน้าพรรค คือ  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ในระหว่างช่วงการหาเสียง คือ วันท่ี 23 มกราคม – 23 

มีนาคม 2562 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกต้ัง  

  2. ท าให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการใช้ประโยชน์เพจเฟซบุ๊กในการส่ือสารการเมืองได้ต่อไป 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การสื่อสารทางการเมือง (political communication) 

ดวงทิพย์ วรพันธุ์( อ้างใน วิเชียร ช่วยหนู) กล่าวว่า ในกระบวนการทางการเมืองนั้น การส่ือสารทาง

การเมอืงถือเป็นพื้นฐานส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นสังคมท่ีมีความล้าหลังทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ก็ตาม  

ในสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้นการได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองนั้นย่อมต้องผ่านกระบวนการเลือกต้ัง จึง

หลีกเล่ียงการเกี่ยวข้องกับการส่ือสารทางการเมืองไม่ได้  

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ต้องใช้ส่ือเพื่อแจ้งข่าวสารประเด็นปัญหาทางการเมือง ปลูกฝังความเช่ือทางการเมือง 

และชักจูงให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง  
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Brian McNair (2011,อ้างในวิเชียร ช่วยหนู) ได้อธิบายว่า การส่ือสารทางการเมืองมีส่วนประกอบรวม 3 

ส่วน ได้แกอ่งค์กรทางการเมือง ส่ือ และประชาชน 

องค์กรทางการเมือง หมายรวมถึง พรรคการเมือง องค์กรสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มกดดัน 

กลุ่มก่อการร้าย และรัฐบาล พรรคการเมือง สร้างขึ้นจากปัจเจกบุคคลท่ีมีความคิด อุดมการณ์ตรงกันมารวมตัวกัน

ท าให้เกิดวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

พรรคการเมืองต่างมีภารกิจในการท่ีจะส่ือสารให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังได้เข้าใจวัตถุประสงค์และให้

การยอมรับ และพิสูจน์ให้เห็นอุดมการณ์และความต้ังใจของพรรคผ่านการเลือกต้ัง (ท าตามท่ีให้ค ามั่นไว้กับ

ประชาชน) พรรคการเมืองต้องส่ือสารผ่านส่ือในรูปแบบของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในอันท่ีจะแสดงจุดยืนของ

ตนให้เป็นท่ีเข้าใจและแพร่หลายไปสู่ผู้รับสาร และให้พรรคมั่นใจว่าได้รับการตอบรับสูงและได้รับการปฏิเสธน้อย

ท่ีสุด 

ส่ือ ท าหน้าท่ีส่ือสารทางการเมืองส่งไปยังท้ังองค์ทางการเมืองและประชาชน ในรูปของรายงาน บท

บรรณาธิการ บทวิเคราะห์ 

ประชาชน หรือผู้รับสารเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรคการเมืองจะส่งสารและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับ

สารหรือประชาชนสามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดผ่านทางจดหมายหรือทางการส ารวจความคิดเห็น 

ด้านยุทธ อิสรชัย กล่าวว่า การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ท่ีมีจุด 

เริ่มต้นมาต้ังแต่ยุคกรีกโบราณ  เน้นในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric)  การเมืองและจริยธรรม  เป็นการน าการโฆษณา

ชวนเช่ือ (propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการส่ือสารเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ในทางการเมือง โดยรูปแบบของการส่ือสารทางการเมือง  เป็นแนวทางการศึกษาท่ีตระหนักถึงการส่ือสาร ในฐานะ

เครื่องมือก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการส่ือสารสร้างแนวทางการยอมรับใน

กลุ่มประชาชนผู้รับสาร 

การส่ือสารทางการเมือง  เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีเกี่ยวข้องต่อการแลกเปล่ียนข้อเท็จจริง ทัศนะ 

และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการพิเศษท่ีก่อให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง เป็น

กิจกรรมท่ีแพร่หลายท่ัวไป (วอร์เรน เค จี และคณะ/Agree et al…1976.p.4, อ้างในยุทธ อิสรชัย) 
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การส่ือสารทางการเมือง  ในความหมายกว้าง  หมายถึง  กิจกรรมการส่ือสารท่ีมนุษย์กระท า หรือเกิดขึ้น

นอกบ้านเรือนของตนเอง  การยื่นข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ  การกล่าวค าปราศรัยของนักการเมือง  ความหมาย

เชิงแคบ  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ของสถาบันเฉพาะ ซึ่งถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีกระจายข้อมูลข่าวสาร  ความคิด

และทัศนคติอันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง  การศึกษาการส่ือสารทางการเมืองส่วนใหญ่มักจะมองการ

ส่ือสารทางการเมืองโดยนัยแห่งความหมายนี้ (โพล์/Pool,1973,p.5, อ้างในยุทธ อิสรชัย) 

หน้าท่ีของการส่ือสารทางการเมือง  1.สร้างทัศนคติทางการเมือง  2.สร้างความสนใจในการเมือง  3. สร้าง

ความรู้และความเข้าใจทางการเมือง  4.สร้างบทบาททางการเมือง 

แนวความคิดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

แวอาซีซะห์ ดาหะยี(2553, อ้างในจินตนา ) ได้อธิบายว่า การส่ือสาร (Communication) และการโน้ม

น้าวใจ (Persuasion) ท้ัง 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารว่าเราจะส่ือหรือจะพูดอะไร 

(What to say) และจะส่ือหรือพูดอย่างไร (How to say) กับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ส่งสารจะส่ือสารถึงผู้รับ

สารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผูรับสารเกิดแรงจูงใจหรือเกิดความต้องการท่ีจะแสดง

พฤติกรรมตอบสนองตามท่ีผู้ส่งสารประสงค์โดยการใช้ส่ือทางภาษาเพื่อการชักจูงผู้รับสารให้เกิดการปรับเปล่ียน

ความคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือการกระท าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้ส่งสารต้องรู้จักเลือกใชส่ือทาง

ภาษาให้สัมพันธ์กับธรรมชาติทางจิตวิทยา ความต้องการ และแรงจูงใจภายในของผู้รับสาร 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554: ,อ้างในจิตนา) กล่าวว่า การส่ือสารเพื่อโน้มน้าววใจคือ การท่ีผู้โน้มน้าวใจ

มีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ โดยปกติแล้วผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือก 

มากกว่าหนึ่งและผู้โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงใจให้ยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ ท้ังนี้ส่ิงท่ีผู้โน้มน้าวใจต้องการคือ 

การเปล่ียนแปลง การสร้าง หรือการด ารงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่ง

จะส่งผลต่อปัจจัยอื่นอัน ได้แก่ อารมณ์ความรู้สึก ความรู้และส านึก รวมถึงพฤติกรรมของผู้ถูกโน้มน้าวใจ 

กระบวนการในการโน้มน้าวใจ 

พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2546, อ้างในจินตนา) ได้อ้างถึง อแลน มันโร (Alan Monroe) ว่า น าวิธีการ

วิเคราะห์ของจอห์น ดิวอี้(John Dewey) ) มาประยุกต์เป็นกระบวนการจูงใจผู้รับสาร โดยจัดล าดับการจูงใจ ดังนี้ 

  1. ให้ความสนใจ (Attention) 
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2. ให้เกิดความต้องการ (Need) 

3. ให้เกิดความพึงพอใจ(Satisfaction) 

4. ให้เกิดการเห็นภาพ (Visualization) 

5. ให้เกิดการกระท า (Action) 

 

ลักษณะของการโน้มน้าวใจ 

พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2546 ,อ้างในจิตนา)ได้แบ่งลักษณะของการโน้มน้าวใจ ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การโน้มน้าวใจโดยใช้หลักของ (Rational Appeals) จะมีลักษณะการโน้มน้าวทางด้านความคิดอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล โดยการให้ข้อมูลท่ีเป็นความรู้และข้อเท็จจริง รวมท้ังรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อ

ผู้รับสาร  

2. การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ความรู้สึก (Emotion Appeals) จะมีลักษณะการโน้มน้าวท่ีไปกระตุ้น

อารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ เกิดความเช่ือด้วยการอ้างอิงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลท่ีสังคม

ให้การยอมรับ ซึ่งจะมุ่งให้ผู้รับสารเกิดความเช่ือถือและแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามความรู้สึกท่ีตนเองได้รับ 

 กล่าวโดยสรุปผู้ศึกษาจะน าแนวความคิดของการส่ือสารทางการเมืองมาใช้เป็นพื้นฐานทางความคิดว่าใน

การส่งสารขององค์กรทางการเมืองนั้นจะใช้การโน้มน้าวทางด้านภาษา รูปภาพ คลิปวิดีโอ และการถ่ายทอดสด 

เพื่อให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกพรรค และผู้สมัครของตนอย่างไร 

ผลการศึกษา 

 ผู้ศึกษาจะศึกษาเพจเฟซบุ๊กท่ีเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่  และศึกษาเพจเฟ

ซบุ๊กหัวหน้าพรรค คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ในระหว่างช่วงการหาเสียง คือ วันท่ี 

23 มกราคม – 23 มีนาคม 2562 โดยจะแบ่งแนวทางการศึกษาดังนี้ 

 1. เนื้อหา โดยเน้นท่ีจุดมุ่งหมายของแต่ละเพจดังนี้ 

  1.1 เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 

  1.2 เพื่อแสดงความคิดเห็น 

  1.3 เพื่อการโน้มน้าวใจ 

 2. รูปแบบ ท่ีน ามาใช้เพื่อช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกร่วม และคล้อยตาม ดังนี้ 
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  2.1 ภาพนิ่ง  รวมไปถึงภาพตกแต่ง และภาพ Infografic 

  2.2 คลิปวีดิโอ 

  2.3 การถ่ายทอดสด 

 ในท่ีนี้จะเน้นน าผลการศึกษาของแต่ละเพจในช่วง 5 วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการใช้

โพสต์เนื้อหาต่างๆ มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ และประเด็นอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

  เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์        

 เป็นเพจท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2553  มี ผู้กดถูกใจจ านวน 702,542 คน และมีผู้กดติดตาม

จ านวน 691,561 คน (4 พ.ค. 2562) เนื้อหาของเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง  มีรายละเอียดดังนี้ 

ปกเพจเฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ (อัพเดต 8 มีนาคม 2562) 

 
 

 
วันที่ เรื่อง/พาดหัว เน้ือหา รูปแบบ 

การให้

ข้อมูล 

ความ

คิดเห็น 

โน้ม

น้าวใจ 

ภาพ

น่ิง 

คลิป Live 

18 มี.ค. LIVE]ปราศรัยใหญ่กรุงเทพฯโซนตะวันออก 

ณ ศูนย์การค้าคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) 

 (รับชม 92,000 คร้ัง ถูกใจ4,600คน) 

-18 มีนาคม 2562 คืนน้ี ขอเชิญติดตามการประชันนโยบายบริหาร

ประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ (ดีเบตร่วมกับ 3 พรรค) ด้าน

เศรษฐกิจ ได้ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD เวลา 23.00–24.00 น. 

-“วุ่นวายต้ังแต่ตลาดยันครัว เพราะเร่ืองกินเร่ืองใหญ่” จะเกิดอะไร

ขึ้นเมื่อสองหนุ่ม พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ , พริษฐ์ วัชรสินธุ - ไอติม - 

Parit Wacharasindhu ชวนกันไปจ่ายตลาด ณ ตลาดแฮปปี้แลนด์

ใหม่ เสรีไทย 41 (สร้างสรรค์เน้ือหา) 

-รายช่ือผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 / 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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21 มี.ค. -“ต้ังรัฐบาลในค่ายทหาร?” ตอบทุกค าถาม รายการพิเศษ #ตอบ

โจทย์เลือกต้ัง62 (สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ทางไทยพีบีเอส) 

-คลิปการดีเบตทางการเมืองทางช่อง one ของนายกรณ์ จาติกวนิช 

เร่ือง เลือก "ประชาธิปัตย์" แล้วได้อะไร!? 

-อย่ารอช้ามาฟังชัด ๆ จาก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ว่าเลือกต้ังคร้ังน้ีเขาพกความมุ่งมั่น ความต้ังใจมามาก

แค่ไหน(สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ทางไทยพีบีเอส) 

-ร่วมผนึกก าลังคร้ังส าคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับการ

ปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ พบกันวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2562 

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (กดไลค์ 31,000คน) 

-รายช่ือผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

-คลิปโฆษณา “อยู่ภาคไหนจะไปเลือกต้ังโปรดฟังก่อนครับ” (มี 4 

คลิป คลปิรวม ภาคใต้ ภาคเหนือ และ กทม.(ถูกใจ 44,000คน)) 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 / 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

22 มี.ค. -คลิปการสัมภาษณข์อง หน. พรรค ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เร่ือง ท าไมถึงต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์?”  

ชัดๆ ภายในสองนาที ที่น่ีครับ 

-[LIVE]ร่วมผนึกก าลังคร้ังส าคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับ

การปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ .[ เวทีสุดท้ายก่อนวัน

เลือกต้ัง ]ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร (รับชม 260,000 คร้ัง) 

-100 วันแรกหากเป็นนายกรัฐมนตรี” 

มีอะไรที่ท ามาแล้วใน 99 วันที่ผ่านมา ? และจะท าอะไรใน 99 วัน

หลังจากที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ? ฟังค าตอบชัด ๆ กันได้ที่

คลิปน้ีครับ(สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ทางไทยพีบีเอส) 

  / 

 

 

/ 

 

 

/ 

 / 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

23 มี.ค. --คลิป “อภิสิทธิ์” ปราศรัยเปิดใจ ณ ลานคนเมือง ในการเลือกต้ังปี 

2562 https://youtu.be/ysdmtKG3r80 

-เลือกต้ังพรุ่งน้ี !! ชวนทุกท่านตัดสินใจ !! 

  / 

 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

  แฮ็ชแท็ก ท่ีนิยมใช้คือ  #แก้จนสร้างคนสร้างชาติ  #ประชาชนเป็นใหญ่ #ประชาธิปไตยสุจริต #เศรษฐกิจ

เข้มแข็ง 

 โดยสรุป มีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค  การแนะน าผู้สมัครรับเลือกต้ังในแต่ละเขตของ

พรรค การนัดหมายการเปิดเวทีอภิปรายหาเสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง รูปแบบการน าเสนอใช้

ภาพนิ่ง คลิปวีดิโอ โดยเน้นคลิปปราศรัยหาเสียงในท่ีต่างๆ  และการถ่ายทอดสดการอภิปรายหาเสียง  เนื้อหาท่ี

ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ คลิปวีดิโอเรื่อง “พรรคประชาธิปัตย์  ร่วมผนึกก าลังครั้งส าคัญของคน

รักประชาธิปไตยสุจริต กับการปราศรัยใหญ่” มียอดไลค์ 31000 คน แสดงความคิดเห็น 917 รายการ  แชร์ 333 

ครั้ง” 
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พรรคอนาคตใหม่ 
เป็นเพจท่ีก่อตั้งเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561  มีผู้กดถูกใจ 556,955 คน และติดตาม 605,428 คน 

   
วันที่ เรื่อง/พาดหัว เน้ือหา รูปแบบ 

การให้

ข้อมูล 

ความ

คิดเห็น 

โน้ม

น้าวใจ 

ภาพน่ิง คลิป Live 

19 มี.ค. -[ ผู้หญิงกับการเมือง ]อาจารย์สาวิตรี สันติพิริยพร ผู้สมัคร ส.ส. 

บัญชีรายช่ือพรรคอนาคตใหม่ ร่วมการเสวนาเวทีนานาชาติ 

"Women Uplifting Women"  

-[ ความรักสวยงามเสมอ  ]ขอแสดงความยินดีกับ แฟนคลับของ 

#พรรคอนาคตใหม่ ที่ได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฏหมายที่

ประเทศออสเตรเลีย(นโยบาย) 

-มาแล้ว! พรรคอนาคตใหม่ได้รวบรวมท าอัลบั้มคลิปวิดีโอรณรงค์

ของพรรคอนาคตใหม่ที่มาพร้อมภาษามือส าหรับผู้พิการทางการ

ได้ยิน 

-ถกประเด็นนโยบายความหลากหลายทางเพศ ! ธัญญ์วาริน 

สุขะพิสิษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายช่ือ #พรรคอนาคตใหม่ (แชร์

จาก The Standard) 

-ตารางหาเสียง [ ธนาธร @ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี กระบี่ ] 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

20 มี.ค. -ดีเบตโค้งสุดท้าย พลาดไม่ได้ !หมอเก่ง วาโย อัศวรุ่งเรือง รอง

โฆษก และผู้สมัคร ส.ส. #พรรคอนาคตใหม่ ประชันวิสัยทัศน์คน

รุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทย (แพร่ภาพสดของThe 

Standard) 

-ชมย้อนหลัง ! คริส โปตระนันทน์ ผู้สมัคร ส.ส. กทม เขต 6 

ประชันวิสัยทัศน์กับนักการเมืองรุ่นใหม่จากพรรคอ่ืนๆ (แชร์จาก

เพจ Dailynews) 

-แนะน านพ.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 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 
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-ฟังชัด ! นโยบายโอบรับความหลากหลายผู้พิการ พรรค #

อนาคตใหม่ (จากเพจ ThisAble.me) 

-[ส่งท้ายการปราศรัยในภูมิภาคอย่างย่ิงใหญ่ ] 

เดินทางไปเยือนมาแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ส าหรับ

คาราวานหาเสียงพรรคอนาคตใหม่ จากเวทีปราศรัยที่คนฟังดู

บางตา ค่อยๆ เพิ่มจ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ เร่ือยๆ จนคึกคักเนือง

แน่นมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 2 เวทีส่งท้าย 

-แนะน าหมอล าระดับต านานของชาวอีสาน "สุภาพ ติณรัตน์" 

หรือ "หมอล าสุภาพ ดาวดวงเด่น" ในวันน้ีเธอคือผู้สมัคร ส.ส. 

เขต 4 จ.ร้อยเอ็ด ของพรรค 

- ยกระดับมาตฐานสวัสดิภาพ น้องหมา น้องแมว สัตว์ทุกชนิด ] 

Nitipon Piwmow - นิติพล ผิวเหมาะ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายช่ือ 

#พรรคอนาคตใหม่  

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

21 มี.ค. - [ข้อเสนอ "ปิดสวิตช์ ส.ว." ของพรรคอนาคตใหม่] 

-งานปราศรัยใหญ่ พรรคอนาคตใหม่ 

เวทีสุดท้ายก่อนเข้าคูหา วันศุกร์ที่ 22 มีนาคมน้ี 

5 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น 

ดินแดงกรุงเทพมหานคร!มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการปราศรัย

คร้ังประวัติศาสตร์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน (คลิป+

ล่ามภาษามือ) 

-“อนาคตใหม่ไม่โกงใคร และต้องไม่ยอมให้ใครโกง” 

-ผมอยากเข้ามาท างานการเมือง เพราะการเมืองเป็นเร่ืองส าคัญ

ในทุกๆ วันของทุกคน(บทสัมภาษณ์  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  

ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายช่ือ กับ เพจ Momentum) 

/ 

/ 
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/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

22 มี.ค. -Live! (1-2)การปราศรัยคร้ังประวัติศาสตร์ของพรรคอนาคตใหม่

คร้ังสุดท้ายก่อนเข้าคูหาเลือกต้ัง (ตอนที่ 1 ถูกใจ 27,000 กว่า

คน แสคงความคิดเห็น 32,000 รายการ รับชม 1.3 ล้านคร้ัง)  

-ฟังเร่ืองราวชีวิตของ “สุภาพ ติณรัตน์ “ หรือ “หมอล าสุภาพ 

ดาวดวงเด่น” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 4 จ.ร้อยเอ็ด 

(จากการปราศรัยใหญ่ของพรรค) 

-[ชุติมา คชพันธ์ ปลุก “ปักษ์ใต้” ให้ต่ืน 

.เร่ืองราวจากปากค าของสาวแกร่งจากแดนใต้ “ชุติมา คชพันธ์” 

ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.พัทลุง  

เขต 1 (จากการปราศรัยใหญ่ของพรรค) 

-ยุทธเลิศ สิปปภาค ติดตามชีวิตสามแกนน าพรรคอนาคตใหม่ 

ธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์ ด้วยความสนใจและอยากรู้จักตัวตน

ของหนุ่มสาวกลุ่มนี้เป็นการส่วนตัว (ถูกใจ 13,000คน) 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / 

 

 

 

/ 
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/ 

 

 

 

 

 



653 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

-มามะ มาจอยกัน จอยกัน เอาภาพมาย่ัวทุกท่านก่อน 

.เจอกันเย็นน้ีค่ะ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดิน

แดง กรุงเทพ 

-รวบรวมรายละเอียดวิธีการเดินทางมาร่วมงานของเราเย็นน้ี 

แล้วเจอกันนะคะ 

-ชมด่วน ! ศิริกัญญา ตันสกุล ผอ. ฝ่ายนโยบาย #พรรคอนาคต

ใหม่ พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจ (แพร่ภาพของช่อง TNN) 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

23 มี.ค. -การปราศรัยใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดใน 

ประวัติศาสตร์ !ณ งานปราศรัยใหญ่ คร้ังสุดท้ายก่อนเข้าคูหา

เลือกต้ัง ของพรรคอนาคตใหม่ พรุ่งน้ี เลือกอนาคตใหม่ อย่าให้

ประเทศไทย กลับไปเหมือนเดิม#24มีนากาอนาคตใหม่ 

(ถูกใจ 25,000คน แชร์ 6,600คร้ัง) 

-“ส าหรับเราไม่มีค าว่าการโหวตในทางยุทธ 

ศาสตร์ มีแต่การโหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น!” ปิยบุตร 

แสงกนกกุล เลขาธิการ  

-รวมใจความหลักของการปราศรัยคร้ังประวัติศาสตร์ ลุกขึ้นมา

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน 24 มีนาคมน้ี โหวตเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง! 

-มาร่วมกันปกป้องคะแนนเสียงของเรา ด้วยการจับตาการนับ

คะแนนหลังปิดหีบ …ถ่ายรูปผลการนับคะแนนทั้งหมด และส่งมา

ให้เรา ทาง line โดยกดเพิ่มเพื่อน https://futurista.space 

-"เลือกอนาคตใหม่ อย่าให้ประเทศไทยเหมือนเดิม"  เป็นค่ าคืนที่

มหัศจรรย์เป็นค่ าคืนที่เราจะจดจ าไปตราบนานเท่านาน 

.พรรคอนาคตใหม่ขอขอบคุณทุกๆ คน 

ทั้งผู้ที่มาร่วมงานและที่เฝ้ารอดูพวกเราอยู่ที่บ้าน 

/ 

 

 

 

 

 

 

 / 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 แฮชแท็กท่ีนิยมใช้คือ  #อนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #24มีนากาอนาคตใหม่ #Futurista 

โดยสรุปเพจเฟซบุ๊กของพรรคอนาคตใหม่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค เน้นการแนะน า

ผู้สมัครปาร์ต้ีลิสต์ 10 อันดับแรกของพรรค โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค การนัดหมายการเปิดเวที

อภิปรายหาเสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง การแขร์เนื้อหาต่างๆ ท้ังของพรรคและสมาชิกพรรคท่ี

น าเสนอผ่านส่ือมวลชนต่างๆ ท่ีโดดเด่นคือ การคิดประเด็นให้ผู้ติดตามเพจร่วมแสดงความคิดเห็นในบางประเด็น  

รูปแบบน าเสนอท้ังด้วยภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ เนื้อหาท่ีได้รับความสนใจมากในช่วงการหาเสียง คือ การให้

ผู้ติดตามเพจร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นหัวข้อ “ถ้ากองทัพงดซื้อรถถัง จะคืนความสุขให้คนไทยได้แค่ไหน??? 

https://futurista.space/
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“ มียอดไลค์ 12,000 ครั้ง แสดงความคิดเห็น 1,300 รายการ และแชร์ 6,500 ครั้ง แฮชแท็กท่ีนิยมใช้คือ  # 24 มี

นากาอนาคตใหม่ 

 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

สร้างเพจเมื่อ 20 มิถุนายน  2551  มีผู้ถูกใจ 2,327,871 คนและติดตาม 2,283,642 คน 

 
วันที่ เรื่อง/พาดหัว เน้ือหา รูปแบบ 

การให้

ข้อมูล 

ความ

คิดเห็น 

โน้ม

น้าวใจ 

ภาพน่ิง คลิป Live 

19 มี.ค. -ความเคลื่อนไหว-ปิดท้ายที่พัทลุง ชาวบ้านไม่ถอยครับ 

- [Live] โค้งสุดท้ายก่อนเลือกต้ัง เจาะลึกวิสัยทัศน์ พรรค #

ประชาธิปัตย์ กับ Suthichai Yoon ในรายการ #ตอบโจทย์

เลือกต้ัง62 

-ปชส. -โค้งสุดท้ายก่อนเลือกต้ัง เจาะลึกวิสัยทัศน์ พรรค #

ประชาธิปัตย์ กับ Suthichai Yoon ในรายการ #ตอบโจทย์

เลือกต้ัง62 คืนน้ี ติดตามชมได้ทาง #ThaiPBS ช่องหมายเลข 3 

และทาง www.thaipbs.or.th/Live 

-ความเคลื่อนไหว -เมื่อบ่ายไปขอคะแนนชาวกระบี่ เขต 2 อ.

เหนือคลอง อ.คลองท่อม อ.ล าทับ อ.เกาะลันตา อ.เขาพนม 

(ยกเว้น ต.หน้าเขา และ ต.เขาดิน) ให้คุณสุชีน เอ่งฉ้วน เบอร์ 13 

ครับ 

-ความเคลื่อนไหว -เช้านี้ที่ตลาดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ 

ได้รับก าลังใจและแรงเชียร์ที่อบอุ่นมากครับ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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 / 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

20 มี.ค. -เคยรู้ไหมว่า ส.ว. 250 คนมาจากไหน 

-เคยรู้ไหมว่า ส.ว. มีผลต่อการเลือกนายกฯ  

คนใหม่ ถ้าสิ่งที่คุณแคร์คือความเป็นธรรม และประชาธิปไตย มา

ฟังพี่มาร์ค อภิสิทธิ์ เล่าให้ฟังชัดๆ (ถูกใจ 9,500 คน แชร์ 2,700 

คน) 

-เย็นน้ี 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 โค้งสุดท้ายก่อนเลือกต้ัง ในรายการพิเศษ "ตอบ

โจทย์เลือกต้ัง" ที่ช่อง @Thai PBS 
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-แฟนจ๋า #พี่มาร์ค มาแล้วจ้ะ ขอบคุณทุกก าลังใจจากแฟนๆทุก

คนครับ รออีกไม่นานครับ ด้วยก าลังใจน้ี เราพร้อมทั้งกายและใจ 

พร้อมกลับมาท างานรับใช้พี่น้องทุกคน (คลิปหาเสียง) 

-เลือกประชาธิปัตย์ เกษตรกรจะได้อะไร? 

ข้าวไม่ต่ ากว่าเกวียนละ 10,000 บาท ยางโลละ 60 บาทปาล์มโล

ละ 4 บาท 

ถ้าขายพืชผลได้ต่ ากว่านี้ โอนส่วนต่างเข้าบัญชีทันที 

 

 

/ 

 

 

/ 

21 มี.ค. - ฟังการเปิดใจโค้งสุดท้าย กับสิ่งที่เก็บมาตลอด 45 ปี บน

เส้นทางสายประชาธิปไตยสุจริตของ “อภิสิทธิ์” (ถูกใจ 23,000 

คน แชร์ 1800 คร้ัง) 

-ผ่านไปอีก 3 เวทีอุบล – อ านาจ เด๋ียวพบกันที่เวทีหลักเมือง

อุบลเป็นเวทีสุดท้วยวันน้ีครับ (ถูกใจ4600 คน) 

-ในพื้นที่ที่หลายคนมองว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้น แต่เราพร้อมไป

หาพี่น้องโดยไม่หวั่นใด ๆ เพราะเราให้ความส าคัญกับพี่น้องชาว

ไทยอย่างทั่วถึง วันน้ีเราพร้อมน ารอยย้ิมและความสุขกลับคืนมา

ให้คนไทยทุกคน #เลือกความสุขให้คนไทย #เลอืกประชาธิปัตย์ 

-ร่วมผนึกก าลังคร้ังส าคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับการ

ปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ พบกันวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 

2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป[ เวทีสุดท้ายก่อนวันเลือกต้ัง ] 

ณ ลานคนเมือง กทม 

-เวทีที่ 2 ก็แน่นครับ #อุบลราชธานี 

-ถ้าไม่ใช่เงิน แล้วเหตุผลอะไรที่ท าให้มาเป็นนักการเมือง ฟัง

ค าตอบจาก "พี่มาร์ค" อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ใช้ชีวิตนักการเมือง

มากว่า 27 ปี อะไรคือสิ่งที่ท าให้พี่มาร์คอยู่ต่อ 

-ในพื้นที่ที่หลายคนมองว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้น แต่เราพร้อมไป

หาพี่น้องโดยไม่หวั่นใด ๆ เพราะเราให้ความส าคัญกับพี่น้องชาว

ไทยอย่างทั่วถึง วันน้ีเราพร้อมน ารอยย้ิมและความสุขกลับคืนมา

ให้คนไทยทุกคน 

-เวทีแรกจาก 6 เวทีอุบลวันน้ี อบอุ่นมากครับ 

#อุบลราชธานี 

-นโยบาย- ท าไม? เด็กไทยเรียนจบปริญญาตรี แล้วตกงาน 

ตลาดแรงงานขาดสายอาชีพ แก้ปัญหาอย่างไรดี?“ประชาธิปัตย์มี

ค าตอบ” 

-บทความพิเศษทีบ่อกถึงที่มาของจดหมายรัก 27 ปี ของผมครับ 

http://bit.ly/2Fhk4bL (ถูกใจ 6,700 คน) 
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22 มี.ค. -ขณะน้ีมีการน าคลิปตัดต่อเสียงผม กลับมาเผยแพร่ซ้ า ผมเคย

ช้ีแจงสาธารณะในประเด็นน้ีหลายคร้ัง 

เช่https://youtu.be/r8W_gSbGrNY 

(คลิปช้ีแจงเร่ืองสั่งฆ่าประชาชน)อย่าตกเป็นเหย่ือของคลิป

ดังกล่าว และผมจะด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดต่อไปครับ 

- [LIVE] ร่วมผนึกก าลังคร้ังส าคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต 

กับการปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ #เลือกต้ัง62 [ เวที

สุดท้ายก่อนวันเลือกต้ัง ] ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร (แชร์

จากเพจพรรค) 

-ปล่อยขบวนรถรณรงค์ "ต้านการซื้อสิทธิขายเสียง - ไม่มีของ

แจก ไม่มีเงินจะให้ มีแต่ความมุ่งมั่นต้ังใจจะดูแลและรับใช้พี่น้อง

ประชาชน" ที่พรรคประชาธิปัตย์ ครับ (ถูกใจ 7,900 คน) 

-อีกหน่ึงความสามารถของผมที่หลายคนยังไม่รู้ คือการถ่ายภาพ 

#selfie เจอกันคร้ังหน้า แค่ส่งกล้องมา #พี่มาร์คจัดให้ #พี่มาร์ค

รู้มุม (ถูกใจ4000 คน) 

-คุณรู้ไหม? พัฒนาการที่ส าคัญสุดของเด็ก คือช่วง 8 ปีแรก

ประชาธิปัตย์ เรามอบ 1 แสน ดูแลเด็กไทยทุกคน (คลิปหาเสียง) 

-วันอาทิตย์น้ีแล้วนะครับ ชาวบางซื่อ-ดุสิต ฝากพรรค

ประชาธิปัตย์ หมอเอ้ก-คณวัฒน์ เบอร์ 15 ด้วยนะครับ 
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23 มี.ค. -ขอบคุณทุกก าลังใจ แรงเชียร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมขอ

เชิญชวนพี่น้องออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังในวันพรุ่งน้ี ต้ังแต่ 8.00 - 

17.00 น. 

-วันน้ีมาขอโอกาสพี่น้อง พรุ่งน้ีอย่าลืมไปเลือกต้ัง ฝาก

ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ 

-วันน้ีทั้งวันผม และผู้สมัครประชาธิปัตย์ที่อยู่ทุกจังหวัด จะ

รณรงค์เลือกต้ัง ไปขอโอกาสจากพี่น้องทั่วประเทศครับ 

- "ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องโกรธ ผมและพรรค

ประชาธิปัตย์จะท าให้ส าเร็จ พาประเทศไทยไปข้างหน้าสู่

จุดหมาย...” 

-ผมฝันอยากให้ประเทศไทยมีคนเก่ง และคนดี มาช่วยกันท าให้

ประเทศไทยแข็งแรงในทุกด้าน เยาวชนคือก าลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศ เราจึงมีนโยบายสนับสนุนเร่ืองวิชาชีพให้กับ

ลูกหลานชาวไทยของเรา #เพื่อประเทศไทย #พี่มาร์คจัดให้ 

-จะดีแค่ไหน? ถ้าเด็กไทยทุกคนพูภาษาอังกฤษได้สอนโดย

ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เร่ิมต้ังแต่ช้ันอนุบาล 
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  แฮ็ชแท็กท่ีนิยมใช้คือ  #เลือกตั้ง62 #ประชาธิปัตย์ #ฝากความหวังกับอภิสิทธิ์ #ประชาธิปัตย์พร้อม100% 

#พลังบริสุทธิ์เปล่ียนแปลงประเทศ #ประชาธิปไตยสุจริต #หมดเวลาเกรงใจ 

 โดยสรุปเพจเฟซบุ๊กนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เน้นน าเสนอกิจกรรมการหาเสียง

ให้กับผู้สมัครของจังหวัดต่างๆและพรรค นโยบายของพรรค การออกรายการและให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ

เช่น ไทยพีบีเอส รายการทอล์คกะเทย รายการของวูดด้ี  แฮชแท็กท่ีน่าสนใจคือ # มาร์คยืนหนึ่ง  

มีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อน าเสนอภาพของนายอภิสิทธ์ในลักษณะไม่เป็นทางการ 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  แต่เนื้อหาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ เรื่อง “จะสนับสนุน พล.อ. 

ประยุทธ์ เป็นนายกฯ หรือไม่” มียอดไลค์ 60,700 คน แสดงความคิดเห็น 8,100 รายการ แชร์ 13,300 ครั้ง รับชม 

2 ล้านครั้ง 

 

นายธนาธร จึงรุ่งเร่ืองกิจ  Thanathorn Juangroongruangkit หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

เพจสร้างเมื่อ 20 มีนาคม 2018  มีผู้ถูกใจ 771,714 คน และมีผู้ติดตาม851,637 คน 

 
วันที่ เรื่อง/พาดหัว เน้ือหา รูปแบบ 

การให้

ข้อมูล 

ความ

คิดเห็น 

โน้ม

น้าวใจ 

ภาพน่ิง คลิป Live 

19 มี.ค. -ปชส. เข้าร่วมเวทีปราศรัย-ไม่ต้องจองต๋ัวล่วงหน้า เดินทางเข้า

มากันได้เลย 

/   /   

20 มี.ค. -ปชส. เวทีปราศรัยเวทีสุดท้าย-แล้วเจอกันครับทุกท่าน #ก็มาดิ

คับ (แชร์เพจพรรค) 

-ช้ีแจงข้อมูล-จากกรณีคลิปเสียงเมื่อคืน ผมขอขอบคุณทาง 

Nation TV 22 ที่ให้โอกาสผมช้ีแจงข้อเท็จจริง 

 

 

/ 

 / /  

 

/ 

 

21 มี.ค. - โหวตนายกให้จบต้ังแต่ในสภาผู้แทน = ปิดสวิตช์ ส.ว. 

-แชร์คลิปให้สัมภาษณ์ ฌอน บูรณะพิรัญ ทาง youtube (ถูกใจ 

11,000คน แชร์ 1900 คร้ัง) 

-แชร์เพจพรรค -อนาคตใหม่ไม่โกงใคร และต้องไม่ยอมให้ใครโกง

(เลือกต้ัง) เตรียมความพร้อมรับมือการเลือกต้ังที่จะมาถึง 

 / 
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22 มี.ค. -ในห้วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ประชาชนจะตัดสินอนาคตของ

ประเทศในห้วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เผด็จการจะหมดอ านาจลงด้วย

มือของพวกเรา(คลิปหาเสียง) 
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- 24 มีนา กา "อนาคตใหม่"อย่าให้ประเทศไทยกลับไป

เหมือนเดิม ชมไลฟ์กันครับ ส่วนใครอยากมาต้องรีบมาแล้วนะ

ครับ(ถ่ายทอดสดการปราศรัยคร้ังสุดท้าย) 

-แชร์ถ่ายทอดสดจากเพจพรรค การปราศรัยก่อนเข้าคูหา -

มาแล้วนะครับ 

-ช้ีแจงข้อมูล-เร่ืองเกิดขึ้นเมื่อผมและพรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจ

ฟ้องร้องทีนิวส์กรณีเขียนข่าวบิดเบือนใส่ร้ายโจมตีเรา โดยยก

ข้อเขียนของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล ที่กล่าวหาพวกเรา ท าให้

ประชาชนเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นอันตรายและต้องการล้มล้าง

สถาบันกษัตริย์ 
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23 มี.ค. -จากกรณีที่ผมถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นวี-ลัค อาจขาดคุณสมบัติการ

ลงเลือกต้ัง ผมขอช้ีแจงว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงอย่าง

แน่นอน ผมและภรรยาได้โอนหุ้นไปต้ังแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่าน

มา 1 เดือนก่อนย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง  

(ถูกใจ 60,000 คน แสดงความคิดเห็น 6,400 คร้ัง แชร์ 5,300 

คร้ัง) 

-ส าหรับเราไม่มีค าว่าการโหวตในทางยุทธ 

ศาสตร์ มีแต่การโหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เลือกอนาคต

ใหม่ อย่าให้ประเทศไทย กลับไปเหมือนเดิม Vote for change ! 

- [คลิปเต็มธนาธรปราศรัย : ประชาธิปไตยคือทางออก “ธนาธร” 

พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี] 

(ถูกใจ 18000 คน แชร์ 2400 คร้ัง) 

-วันน้ีผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับ  

#24มีนากาอนาคตใหม่ อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเหมือนเดิม 

(ถูกใจ 63,000 คน แชร์ 3,500 คร้ัง) 
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  แฮ็ชแท็กท่ีนิยมใช้คือ #24มีนากาอนาคตใหม่ 

สรุปเพจเฟซบุ๊กนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเพจท่ีได้รับความนิยมมาก มียอด

ไลค์เนื้อหาทุกๆ อัน อยู่ระหว่างหลักพันถึงหลักหมื่น มีการน าเนื้อหาบางส่วนจากเพจของพรรคมาน าเสนอซ้ าใน

เพจของหัวหน้าพรรค  นอกจากนี้เนื้อหาจะเน้นการช้ีแจงในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนายธราธร อาทิ การโอน

หุ้นส่ือ “การพาทักษิณกลับบ้าน” การนัดหมายการอภิปรายหาเสียง กิจกรรมการหาเสียง การให้ สัมภาษณ์

ส่ือมวลชนต่างๆ อาทิ ไทยรัฐทีวี  ช่องวัน เนื้อหาท่ีได้รับความนิยมมาก คือเนื้อหาของวันท่ี 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. การใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองท้ังสองพรรคมีลักษณะเหมือนกัน คือ ใช้แนะน าผู้สมัครแต่แตกต่าง

กันท่ีพรรคประชาธิปัตย์พยายามแนะน าผู้สมัครของแต่ละจังหวัดอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการ

หาเสียงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  แต่ในช่วงแรกของการหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่จะเน้นไปท่ีผู้สมัครบัญชีรายช่ือ 

ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของส่ือมวลชนในช่วงเวลานั้นท่ีว่า ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่จะไม่ได้

รับการเลือกตั้ง แต่จะได้ ส.ส. จากบัญชีรายช่ือจนเมื่อพรรคไทยรักษาชาติถูกศาลตัดสินยุบพรรค เช่ือกันว่าคะแนน

ของผู้สมัคร ส.ส. ถูกเทให้กับทางพรรคอนาคตใหม่ 

นอกจากนี้เพจของท้ังสองพรรคยังใช้ช้ีแจงถึงนโยบายของพรรค แจ้งโปรแกรมหรือตารางการหาเสียง  

แชร์เนื้อหาหรือการถ่ายทอดสดท่ีผู้สมัครรับเลือกต้ัง หรือทีมผู้บริหารพรรคได้รับเชิญไปดีเบตตามส่ือมวลชนต่างๆ 

รวมถีงการถ่ายทอดสดการปราศรัยหาเสียง  

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในเพจของพรรคอนาคตใหม่นั้น จะเน้นการแชร์เนื้อหาของผู้บริหารพรรคจากการให้

สัมภาษณ์ส่ือมวลชน  หรือการได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในรายการของสือมวลชนต่างๆ มากกว่า   

 2. การสร้างสรรค์และน าเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจและมีชีวิตชีวา อยู่ท่ีเพจเฟซบุ๊กบุคคลมากกว่าของพรรค 

ท้ังของนายอภิสิทธิ์และนายธนาธร  ดังเช่นในกรณีของนายอภิสิทธิ์ มีการสร้างเนื้อหาท่ีแสดงว่านายอภิสิทธิ์มีความ

ช านาญเรื่องการถ่ายภาพแบบเซลฟี่จากการไปหาเสียงกับประชาชน ท าให้ต้องถ่ายภาพบ่อยครั้ง ซึ่งท าให้ภาพของ

หัวหน้าพรรคเป็นคนธรรมดาท่ีจับต้องได้  

 ส่วนเพจของนายธนาธร  จะหยิบน าประเด็นท่ีเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์น ามาช้ีแจงและตอบโต้ในเพจของเขา

บ่อยครั้ง และบางประเด็นก็เป็นท่ีสนใจ เช่น กรณีเขาท่ีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาจะน าทักษิณกลับบ้าน มีผู้กด

ถูกใจถึง 48,000 คน   

 3. ประเด็นของการใช้แฮชแท็ก ในกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ท่ีใช้ว่า #24 มีนากาอนาคตใหม่  น่าจะเป็น

ท่ีจดจ าและชัดเจนมากกว่า # ประชาชนเป็นใหญ่ ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งไม่มีช่ือพรรคร่วมด้วย  จะเห็นได้ว่า

พรรคอนาคตใหม่ใช้แฮชแท็กนี้บ่อยครั้งท้ังในเพจของพรรคและของนายธนาธร  แตกต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ท่ีมี

แฮชแท็กหลายอัน 

 4. การถ่ายทอดสดการปราศรัยหาเสียงเป็นท่ีนิยมของผู้ติดตามเพจมาก ดังเห็นได้จากจ านวนผู้กดถูกใจ  

การแชร์ หรือยอดการรับชม  ประเด็นนี้แตกต่างจากการเลือกต้ังในอดีต ท่ีการรับชมการปราศรัยต้องไปยังสถานท่ี

จริง และจะต้องรอการถ่ายทอดสดผ่านส่ือมวลชน ซึ่งจะน ามาถ่ายทอดเพียงบางส่วน แต่เมื่อมีช่องทางส่ือสังคม

ออนไลน์  ผู้สนใจแต่ละพรรค สามารถติดตามได้ผ่านส่ือออนไลน์ได้ และสามารถชมได้ตลอดการปราศรับนั่นๆ   
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรท่ีจะศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีแอดมินของเพจท้ังของพรรคและหัวหน้าพรรค  

2. ควรศึกษาความคิดเห็นท่ีร่วมแสดงในแต่ละเพจว่า ผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคิดอย่างไร เห็นด้วยกับ

เนื้อหาท่ีน าเสนอไปหรือไม่  
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การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการประเภทวล็อกบนสือ่ยูทูบ 

Content Marketing of Vlog on Youtube 

พัชราวรรณ กังวานสกล1 และ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์2 

1นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบของการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content 
Marketing) ในรายการประเภทวล็อก (Vlog) ช่อง Bearhug บนส่ือยูทูบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างคลิปวีดีโอท่ีมีการอัพโหลดช่วงระหว่างวันท่ี 1 – 31 ตุลาคม  2561 จ านวน 15 คลิป
วีดีโอ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ด าเนินรายการมักใช้ค าพูดเชิญชวนให้ผู้ชมมีการรับรู้ถึงสินค้า/บริการ สถานท่ี ด้วยการ
น าเสนอเนื้อหาของเรื่องราวอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและยังมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
เป็นอย่างดี ด้านเนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ มีความยาวมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมได้มี
ประสบการณ์ร่วมกับเนื้อหาของรายการได้เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมด้วยการน าเสนอ
เรื่องราวที่มีความเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟัง รวมไปถึงมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับสินค้า/บริการ แต่ไม่มุ่งเน้นการขายเป็นหลัก  ส่วนด้านของรูปแบบเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก ช่อง 
Bearhug บนส่ือยูทูบ ยังมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายท้ังด้านความงาม  รีวิวอาหาร แนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว ประเพณีท้องถิ่น กีฬา และการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางในการหารายได้ของวล็อกเกอร์ท้ังจากการ
แสดงผลโฆษณาบนส่ือยูทูบและการหารายได้ด้วยตัวเอง ส่วนด้านรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านส่ือดิจิทัลพบว่า ผู้ด าเนิน
รายการมีการกล่าวทักทาย แนะน าช่อง พูดเกริ่นน าเข้ารายการเกี่ยวกับเรื่องราว วัตถุประสงค์ท่ีต้องการน าเสนอใน
แต่ละคลิปวีดีโอก่อนน าผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาของรายการ มีการกล่าวขอบคุณผู้ชมท่ีติดตามชมรายการต้ังแต่ต้นจนจบ 
และกล่าวขอโทษส าหรับเนื้อหาท่ีมีความไม่เหมาะสมก่อนปิดรายการ 

ค าส าคัญ: การส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหา รายการประเภทวล็อก ส่ือยูทูบ 
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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 

 

บทน า 

เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1995 เกิดจากความต้องการของมนุษย์
ท่ีต้องการติดต่อส่ือสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) แต่หากย้อนกลับไปในอดีต 
ช่องทางในการรับข่าวสารท่ีได้รับความนิยมคือ ช่องทางส่ือด้ังเดิม (Traditional Media) ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง, ส่ือโทรทัศน์, และส่ือภาพยนตร์ ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่เป็นยุคของส่ือใหม่ (New Media) ท่ีมี
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่ือกลางในการรับ – ส่งข่าวสาร/ข้อมูลผ่านเครื่องมือส่ือสารต่างๆ เช่น อุปกรณ์
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สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นต้น และช่องทางการตลาดท่ีน่าจับตามองมากท่ีสุด 
ได้แก่ ช่องทางการโฆษณาออนไลน์ผ่านการอัพโหลดคลิปวีดีโอบนส่ือโซเชียลมีเดีย ซึ่งแพลตฟอร์มท่ีได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากคือ ส่ือยูทูบ (Positioning, 2018: ออนไลน์) 

ผู้บริโภคในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบและให้ความสนใจกับการรับชมคลิปวีดีโอจนติดอันดับ 1 
ของการน าเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) โดยใน 1 สัปดาห์มีผู้เข้าชมคลิปวีดีโอคิดเป็นเฉล่ีย 
78% และมีการรับชมคลิปวีดีโอออนไลน์คิดเป็น 55% ของทุกวัน ส่งผลให้ปัจจุบันการตลาดในรูปแบบวีดีโอ
ออนไลน์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าในปี ค.ศ. 2019 จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 80% (มนลมัย 
วิเชียรวนิชกุล, 2018: ออนไลน์) ซึ่งรูปแบบรายการบนส่ือยูทูบท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ 
รายการประเภท วล็อก หรือ วี-ล็อก ท่ีเป็นการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ไลฟ์สไตล์ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยเนื้อหาท่ีผ่านการร้อยเรียงเรื่องราว จัดล าดับขั้นตอนให้มีความน่าสนใจ ก่อนน าเสนอออกไปสู่
สายตาสาธารณชน เปรียบเสมือนการเก็บบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจ าวันผ่านการบันทึกภาพวีดีโอของกลุ่มบุคคล
ท่ีถูกขนานนามว่า วล็อกเกอร์ (Vlogger) (FAV Forward, 2018: ออนไลน์)  

ส าหรับวล็อกเกอร์ท่ีได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจ านวนมากจะสามารถกลายเป็นผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคได้มากกว่าการน าเสนอ
โฆษณาผ่านบุคคลท่ีเป็นดาราหรือเซเลบริต้ี (KOL, 2018: ออนไลน์) ซึ่งช่องยูทูบ (Youtube Channel) ท่ีมีการ
น าเสนอรายการประเภทวล็อกท่ีได้รับความนิยมและมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ ได้แก่ 
ช่อง Bearhug ท่ีมุ่งเน้นการน าเสนอรูปแบบรายการในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปีเป็นหลัก ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 โพสต์คลิปวีดีโอคลิปแรกเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีคลิปวีดีโอรวม
ท้ังส้ินจ านวน 137 คลิป มีการโพสต์คลิปวีดีโอเฉล่ียต่อสัปดาห์ประมาณ 4 คลิป มีผู้กดติดตามจ านวน 1,888,449 
คน เฉล่ียมีผู้กดติดตามเพิ่มข้ึนต่อวันประมาณ 5,000 คน มีผู้เข้าชมคลิปวีดีโอรวมท้ังส้ินจ านวน 233,905,770 ครั้ง 
เฉล่ียมีผู้รับชมคลิปวีดีโอโดยรวมต่อสัปดาห์ประมาณ 700,000 คน (7 ตุลาคม 2561, อ้างถึงใน Youtube: 
ออนไลน์) และเว็บไซต์ Socialbakers (10 ตุลาคม 2561: ออนไลน์) ยังได้จัดให้อยู่ในล าดับท่ี 15 ของรายการ
บันเทิง (Entertainment) รูปแบบออนไลน์โชว์ (Online Show) ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยอีกด้วย 

จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาดังข้างต้น ส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดเชิง
เนื้อหาของรายการประเภทวล็อกบนส่ือยูทูบ เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวยังไม่มีผู้ด าเนินการศึกษาในประเทศไทย 
(ตรวจสอบด้วยการสืบค้นข้อมูลผ่านห้องสมุดออนไลน์ งานวิจัยออนไลน์ โดยใช้ค าว่า Vlog หรือ วล็อก) และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันยังมีการค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านส่ือออนไลน์ก่อนตัดสินใจ
ซื้ออยู่ตลอดเวลา มีความเช่ือมั่นในการน าเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดท่ีมีการ
น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาท่ีน่าสนใจมากกว่าดาราเซเลบริต้ีท่ัวไปถึง 6 ใน 10 ของผู้เข้าชมคลิป
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วีดีโอผ่านส่ือยูทูบท้ังหมด (RingRangRung, 2016: ออนไลน์) ท าให้การน าเสนอการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาใน
รูปแบบคลิปวีดีโอมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการรูปแบบ
ต่างๆ บนส่ือยูทูบ และส่ือโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษารูปแบบของการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ในรายการประเภทวล็อก
บนส่ือยูทูบ 

นิยามศัพท์ 

การส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) หมายถึง กระบวนการทางการตลาดท่ีมีการสร้าง
และกระจายเนื้อหาออกไปสู่ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนื้อหาท่ีมีการออกแบบ สร้างสรรค์ และมีคุณค่าต่อ
ผู้บริโภคมากกว่าการน าเสนอส่ือโฆษณาโดยตรง  

รายการประเภทวล็อก (Vlog) หมายถึง การผสมค าระหว่าง วีดีโอ และ ล็อก เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการบันทึก
เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านการบันทึกวีดีโอ 

         วล็อกเกอร์ (Vlogger) หมายถึง ผู้ด าเนินรายการและอัพโหลดคลิปวีดีโอในรูปแบบวล็อกบนส่ือยูทูบ หรือ
เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ยูทูบเบอร์ 

         ยูทูบ (Youtube) หมายถึง เว็บไซต์ท่ีให้บริการอัพโหลดคลิปวีดีโอได้ฟรี  

         ช่องยูทูบ (Youtube Channel) หมายถึง สถานีถ่ายทอดคลิปวีดีโอหรือช่องส่วนตัวส าหรับน าเสนอเนื้อหา
ของคลิปวีดีโอบนส่ือยูทูบ 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนส่ือ
ยูทูบ โดยด าเนินการศึกษาเนื้อหาจากคลิปวีดีโอด้วยการบันทึกข้อมูลตามรายการท่ีก าหนดไว้ เพื่อน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรูปแบบรายการเท่านั้น โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี  1 – 31 ตุลาคม 
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2561 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน จึงอาจส่งผลให้คลิปวีดีโอของ
รายการได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาด
เชิงเนื้อหา (Content Marketing) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากคลิปวีดีโอ จ านวน
ท้ังส้ิน 15 คลิป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลด้วยการลงรหัส (Coding Sheet) ได้แก่ ตารางสรุปรูปแบบในการ
น าเสนอเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนส่ือยูทูบ ในการสร้างความน่าเช่ือถือของรหัส 
(Reliability of coding) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. การวิจัยนี้ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบของการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาในรายการ
ประเภทวล็อกบนส่ือยูทูบ 

2. เป็นแนวทางในการสร้างสรรรูปแบบการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาในรายการรูปแบบอื่นๆ บนส่ือยูทูบ 
ให้แก่ผู้ด าเนินรายการและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ได้ในอนาคต 

3. เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดท้ังในส่วนของผู้ผลิตส่ือและเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ด้านการจัดการ
รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 

รูปแบบของการตลาดเชิงเนื้อหา 

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557, 72-82) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบ Long Form Content เป็นการสร้าง
เนื้อหาท่ีมีความยาว ผู้ชมต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการเปิดรับข้อมูล จึงท าให้มีโอกาสในการสร้างประสบการณ์
ร่วมกับผู้ชมได้มากขึ้น เช่น การน าเสนอเรื่องราวในรูปแบบวีดีโอคลิป เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดรูปแบบในการสร้างเนื้อหาการตลาดท่ีดีออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. เป็นประโยชน์      4. เนื้อหาและองค์ประกอบต้องมีคุณภาพ 
2. มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย    5. มีความจริงใจ ต้ังใจ และสมจริง 
3. ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย 

แนวคิดการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอบนส่ือยูทูบ (Video Content) 

รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอบนส่ือยูทูบ 

Youtube Creator (20 ตุลาคม 2561: ออนไลน์) ได้ก าหนดรูปแบบวีดีโอท่ีได้รับความนิยมและแพร่หลาย
มากท่ีสุดบนส่ือยูทูบไว้ดังนี้ 

1. วีดีโอบล็อก เป็นวีดีโอท่ีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจ าวัน ไลฟ์สไตล์ของผู้ด าเนินรายการ 
2. วีดีโอแบบมีสคริปต์ เป็นคลิปวีดีโอท่ีถ่ายทอดเรื่องราวตามเนื้อเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. วีดีโอการสัมภาษณ์ เป็นคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการพูดคุย ตอบค าถาม ไขข้อข้องใจระหว่างบุคคล 
4. วีดีโอสารคดี เป็นคลิปวีดีโอท่ีถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ชม 
5. วีดีโอแบบเรียลไทม์ เป็นคลิปวีดีโอท่ีน าเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์ กิจกรรมในขณะนั้นๆ ในทันที หรือ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไลฟ์สด 

ศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ (2558, 8) ได้ก าหนดลักษณะเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอท่ีดีไว้ ดังนี้ 

1. คลิปวีดีโอควรมีความยาวที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 – 5 นาที 
2. ทดสอบก่อนน าเสนอ เพื่อหาข้อบกพร่องและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงต่อไป 
3. มีการวางแผนเนื้อหาก่อนลงมือถ่ายท า 
4. น าเสนอในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ช่วงเวลาปิดเทอม เป็นต้น 
5. น าเสนอในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น บนช่องทางส่ือยูทูบท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
6. เลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ให้มีความเหมาะสม 
7. ใช้กระแสสังคมให้เป็นประโยชน์ ทันสมัย และมีความสัมพันธ์กับกระแสสังคมในปัจจุบัน  
8. ง่ายต่อการส่งต่อ ด้วยการเลือกส่ือโซเชียลมีเดียให้มีความเหมาะสม  

แนวคิดเกี่ยวกับวล็อก (Vlog) 

รูปแบบของวล็อก 

Miles Jason (2014, 67-68) ได้จ าแนกรูปแบบของวล็อก ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
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1. บิวต้ีวล็อกเกอร์    6. คัลเจอร์วล็อกเกอร์ 
2. ไลฟ์สไตล์วล็อกเกอร์    7. คาร์วล็อกเกอร์ 
3. ฟู้ดวล็อกเกอร์     8. สปอร์ตวล็อกเกอร์ 
4. ทราเวลวล็อกเกอร์    9. เอดูเคช่ันวล็อกเกอร์   
5. โมติเวช่ันนอลวล็อกเกอร์ 

Christian A. (2009, อ้างถึงใน First Monday: ออนไลน์) ได้ก าหนดรูปแบบของวล็อกอย่างแท้จริงไว้
ท้ังหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. มีการถ่ายท าในระยะใกล้    3. ถ่ายทอดความรู้สึกท่ีแท้จริง 
2. มีการวางแผนเรื่องราวก่อนถ่ายท า  4. แสดงการตอบโต้กับผู้ชม  

 รูปแบบการหารายได้ของรายการประเภทวล็อก 

1. หารายได้จากการแสดงผลโฆษณาบนส่ือยูทูบ (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 

แนวคิดการเล่าเรื่องผ่านส่ือดิจิทัล (Digital Storytelling) 

 รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านส่ือดิจิทัล 

Kownacki J. (2017: ออนไลน์) ได้ก าหนดรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านส่ือยูทูบท่ีดีและมีความน่าเช่ือถือ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาต้องมีความชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งท่ีมาของแต่ละบทความท่ีน าเสนอ 
2. เสียงและระดับเสียงควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
3. ภาพท่ีน าเสนอควรมีความเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ ไม่มีซับซ้อน และมีความสมจริงมากท่ีสุด  
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4. สามารถเข้าใจได้ง่ายจนสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         Westenberg W. (2016) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของยูทูบเบอร์ในวัยรุ่น (The influence of YouTubers 
on teenagers) พบว่า ยูทูบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ยูทูบเบอร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของวัยรุ่นโดยท่ีคนในครอบครัวไม่ทราบ อิทธิพลเหล่านี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่ดี และวัยรุ่นจ านวนมากต้องการท่ีจะเป็นยูทูบ
เบอร์ด้วยตัวของพวกเขาเอง  

         Griffiith M. (2010) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์วีดีโอบล็อก (An Analysis of Video Blog) พบว่า วล็อก
เป็นส่ือใหม่ในการน าเสนอตัวตนในหลายรูปแบบโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการจดบันทึกประจ าวัน วล็อก
เกอร์หลายคนแบ่งปันคลิปวีดีโอของตนเองเพื่อสร้างช่องทางในการน าเสนอตัวตนของแต่ละบุคคลท่ีน่าสนใจ และ
ยังเป็นผู้สร้างช่องทางเจรจาต่อรองผ่านส่ือออนไลน์ รวมถึงเป็นผู้ออกแบบช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้บนพื้นท่ี
โลกไซเบอร์อีกด้วย 

         Boeck J. (2015) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์เปิดและปิดรายการของวล็อกบนส่ือยูทูบ (Opening and Closing 
Strategies in Youtube Vlogs) พบว่า ในช่วงเปิดรายการวล็อกเกอร์มักมีการพูดคุยทักทายผู้ชมด้วยความเป็น
กันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนคุยกับคนไม่ใช่กล้อง มีการแนะน าตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จัก นอกจากนี้ยังมี
การกล่าวถึงสถานท่ี วันท่ี เวลาท่ีถ่ายท าเพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ และในช่วงของการปิดรายการ 
วล็อกเกอร์มักสร้างค าพูดท่ีท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าผู้น าเสนอมีความคาดหวังให้ผู้ชมกดติดตามและเข้ามาชมคลิปวีดีโออีก
ในอนาคต ด้วยการบอกเล่าเนื้อหาของวีดีโอคลิปถัดไปเพียงเล็กน้อยหรือขอให้ผู้ชมกดเพื่อยอมรับข้อมูลข่าวสาร
ของช่องตนเอง ก่อนกล่าวขอบคุณผู้ชมของพวกเขาในระหว่างปิดรายการเพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ผู้ชมของพวก
เขา 

         Kim D. (2017) ศึกษาเรื่อง วล็อกเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ (Vlog as a Branding Tool) พบว่า 
วีดีโอบล็อกเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างแบรนด์และเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการพบเห็นแบรนด์
ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้บริโภคสามารถส่ือสารความต้องการกับแบรนด์ได้ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ท่ีดีขึ้น รวมไปถึงเป็นช่องทางหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้แบรนด์ได้เร็วขึ้น วล็อกจึง
เป็นเครื่องมือท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการส่ือสารผ่านส่ือโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ด้านรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา 
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ผู้ด าเนินรายการ มักใช้ค าพูดเชิญชวนให้ผู้ชมมีการรับรู้ถึงสินค้า/บริการ สถานท่ีท้ัง 15 คลิปวีดีโอ ด้วย
การน าเสนอขั้นตอนในการถ่ายท า กรรมวิธีการผลิต มีการกล่าวถึงช่ือตราสินค้า โครงการ รวมไปถึงมีการบอกเล่า
ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญของบุคคล สถานท่ี อาชีพ ก่อนน าเสนอภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ท้ังยังมีการอธิบาย
รายละเอียดของเรื่องราวท่ีน าเสนออย่างชัดเจน ต่อเนื่องอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เข้าใจถึงปัญหาในการถ่ายท าท่ี
เกิดขึ้น มีการแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างการน าเสนอรายการได้เป็นอย่างดี และมักกล่าวอธิบายถึงปัญหาต่างๆ ให้
ผู้ชมได้รับทราบและท าความเข้าใจก่อนน าเสนอเรื่องราวภายในรายการ ตัวอย่างเช่น มีการกล่าวถึงปัญหาท่ีไม่
สามารถน าเสนอเรื่องราวกิจกรรมในรูปแบบวีดีโอภายในศูนย์บัญชาการ Marvel Heros ได้เพราะติดลิขสิทธิ์จาก
ต่างประเทศ ในคลิปวีดีโอตอน “ลองเป็นหน่วย S.H.I.E.L.D ซักครั้ง ต่อสู้ผ่านหนัง Marvel” ผู้ด าเนินรายการจึงใช้
วิธีการน าเสนอด้วยภาพนิ่งแทน เพื่อให้เนื้อหามีความดึงดูดใจประกอบกับมีการกระจายเนื้อหาท่ีมีคุณค่าของตรา
สินค้าด้วยการเล่าถึงประวัติความเป็นมา พร้อมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการน าเสนอกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
ในแต่ละครั้ง และยังมีการน าเสนอขั้นตอน ตัวอย่างภาพความประทับใจให้ผู้ชมได้รับชม นอกจากนี้ ผู้ด าเนิน
รายการยังสามารถเบี่ยงเบนความสนใจผู้ชมได้ด้วยการไม่น าเสนอเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของสินค้าและ
บริการโดยตรง แต่จะน าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นแทน ตัวอย่างเช่น การน าเสนอปัญหามลภาวะภายในกรุงเทพฯ ใน

คลิปวีดีโอตอน “4 สถานท่ีอากาศดีท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร นอนเล่นยังได้ 💔” เพื่อให้ผู้ชมมองเห็นคุณค่าของ
โครงการโตโยต้า เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อชีวิต ก่อนน าเสนอเรื่องราวของโครงการในคลิปวีดีโอถัดไป และ
เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเน้นการการขายสินค้า/บริการเป็นหลัก แต่มุ่งเน้นน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของวัตถุดิบหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการอย่างตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการให้ค าแนะน า กล่าว
เตือนให้ผู้ชมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจด้วยการรีวิวสินค้าและบริการ และมีการน าเสนอเนื้อหาในเชิงบวกให้กับตรา
สินค้า ซึ่งส่งเสริมให้สินค้า/บริการเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ด้านรูปแบบ Long Form Content ระยะเวลาในการน าเสนอเนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
มากกว่า 10 นาทีขึ้นไป ผู้ด าเนินรายการจึงสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ค าพูด
อย่างเป็นกันเองในการบอกเล่าเรื่องราว แนะน าขั้นตอน แสดงความคิดเห็น และให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการ
ผ่านกล้องวีดีโอในระยะใกล้ ตัวอย่างเช่น คลิปวีดีโอตอน “ทริปทัศนศึกษาโนนดินแดง ในดินแดนท่ีอันโนน” ท่ีมี
ความยาวของเนื้อหาถึง 40.20 นาที แต่เนื้อหาในรายการสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงการ Toyota เมืองสี
เขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อชีวิตท่ีสามารถท าได้จริง ท าให้ผู้คนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและยังมีการ
น าเสนอภาพกิจกรรมของชาวบ้านท่ีสร้างฐานความรู้ให้ผู้ด าเนินได้เข้าร่วมปฏิบัติ รวมไปถึงผู้ด าเนินรายการยังมี
การใช้ค าพูดกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อด้วยการเชิญชวน แนะน าโปรโมช่ัน และยังมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีกระตุ้น
อารมณ์ผู้ชมด้วยการน าเสนอภาพสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสร้างความต่ืนเต้น ให้ความรู้สึกสมจริงอีกด้วย 

ด้านรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ผู้ด าเนินรายการมุ่งเน้นในการน าเสนอเนื้อหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 

18 – 25 ปี ดังจะเห็นได้จาก คลิปวีดีโอตอน “🌟 เท่ียวงานหนังสือหนึ่งวัน กับความฝันท่ีเป็นจริง 🌟” ท่ี
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สามารถมองเห็นลักษณะ ช่วงอายุของแฟนคลับผู้ติดตามช่อง Bearhug ภายในกิจกรรมแจกลายเซ็นของผู้ด าเนิน
รายการได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการ สถานท่ี โครงการต่างๆ พร้อม
ท้ังบอกถึงข้อดี - เสีย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ช านาญการเพื่อสนับสนุนข้อมูลต่างๆ อย่างมีล าดับ
ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งแก่ผู้ชมในตอนต้นรายการ ด้วยการใช้ค าพูดท่ีมีความเป็นกันเองท าให้ผู้ชม
สามารถเข้าใจเรื่องราวท่ีน าเสนอได้ง่าย และยังมีการใช้เทคนิคในการสลับภาพเพื่อส่งเสริมให้เรื่องราวมีความ
น่าสนใจ รวมไปถึงมีการกล่าวขอโทษแก่ผู้ชมก่อนปิดรายการในกรณีท่ีคลิปวีดีโออาจสร้างความร าคาญใจหรือท าให้
ผู้ชมเกิดความไม่พอใจขึ้นได้ เพื่อแสดงถึงความจริงใจท่ีมีต่อผู้ชม 

ส่วนที่ 2 ด้านรูปแบบเนื้อหาในวีดีโอของรายการ 
ด้านวัตถุประสงค์ มีการเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาของสินค้าและบริการ ด้วยการน าเสนอเรื่องราวประวัติ

ความเป็นมา ความส าคัญ กรรมวิธีในการผลิตเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ชม รวมถึงมีการใช้ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ช านาญการ
เป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวให้มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสร้างภาพจ าให้แก่ผู้ชมด้วยการน าเสนอ
จุดเด่น ข้อดี ความแปลกใหม่ หรือกิจกรรมของแบรนด์ เช่น มีผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาตลอดเวลาในคลิปวีดีโอตอน 

“รีวิวจากชายฉกรรจ์ ผู้หันมาก าจัดไฝ ไถลไปท าฟิลเลอร์ 🔥”, น าเสนอความสดใหม่ของอาหารในคลิปวีดีโอตอน 
“24 ช่ัวโมงบนเรือหาปลา กับวิถีนักล่าแห่งท้องทะเล” เป็นต้น 

ด้านรูปแบบของเนื้อหารายการ มุ่งเน้นสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมด้วยการน าเสนอเรื่องราวท่ีมีความเป็น
กันเองระหว่างทีมงานกับแขกรับเชิญ แฟนคลับ และยังมีการใช้ภาพการ์ตูน ภาพตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องตลกขบขัน ท า
ให้เรื่องราวไม่ดูเคร่งเครียดจนเกินไป มีการน าเสนอเนื้อหาท่ีให้ความรู้จากผู้ด าเนินรายการ พร้อมท้ังมีผู้เช่ียวชาญ
เป็นผู้สนับสนุนเนื้อหาให้มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ในระหว่างด าเนินรายการ ผู้ด าเนินรายการมักมีการบอกเล่า
ความรู้สึกท่ีมีต่อสินค้า บริการ สถานท่ี โครงการ อย่างตรงไปตรงมาอยู่เป็นระยะผ่านกล้องวีดีโอ พร้อมท้ังน าเสนอ
รายละเอียดก่อน ระหว่าง หลังการใช้สินค้า/บริการอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ด้วยการจ าลองสถานการณ์ท่ี
สอดแทรกเนื้อหาท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้มีช่ือเสียง พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ 
หรือบุคคลท่ัวไป ดังตัวอย่างคลิปวีดีโอตอน “วิธีท า passport และจองคิวออนไลน์แบบง่ายๆ ไวๆ” ท่ีมีการ
น าเสนอขั้นตอน สถานการณ์จ าลองในการท า passport อย่างละเอียดทีละขั้นตอนผ่านช่องทางเว็บไซต์และ
สถานท่ีส าหรับยื่นเอกสาร เพื่อแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าการท า passport ไม่ใช่เรื่องยากอย่างท่ีคิด 

ด้านรูปแบบของวีดีโอ มีการน าเสนอเรื่องราวการด าเนินชีวิต การประกอบกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันของ
ทีมงาน Bearhug ด้วยการบันทึกเรื่องราวผ่านกล้องวีดีโอในระยะใกล้ มีการสัมภาษณ์บุคคลท่ีอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ 
เพื่อขอความคิดเห็น ให้ความรู้แก่ผู้ชม หรือเพื่อสร้างความบันเทิง และยังมีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสารคดีท่ี
เนื้อหามีความยาวมากกว่า 40 นาทีและยังมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ชมเป็นหลัก 

ส่วนที่ 3 ด้านรูปแบบเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก 
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ด้านรูปแบบของรายการ มีการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ของทีมงาน 
Bearhug โดยมีการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตกแต่ง/เสริมความงามบนใบหน้าของผู้ด าเนินรายการ, รีวิว
ร้านอาหารช่ือดังหรือเมนูอาหาร/ขนมขึ้นช่ือในจังหวัดต่างๆ, แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมพาเท่ียวชมและบอก
เล่าถึงประวัติความเป็นมา ความส าคัญ พร้อมน าเสนอประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานท่ีนั้นๆ 
เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาและสถานท่ีท่ีบุคคลท่ัวไปไม่สามารถเข้าถึงได้ และยังมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นให้ความรู้
เพื่อการศึกษาเป็นหลักอีกด้วย 

ด้านเนื้อหาของรายการ ทีมงาน Bearhug มีการวางแผนการถ่ายท า โดยมีการก าหนดสถานท่ี เรื่องราว 
วัตถุประสงค์ล่วงหน้า เพื่อให้เนื้อหาท่ีน าเสนอมีความต่อเนื่อง ชัดเจน ด้วยการบันทึกเรื่องราวผ่านกล้องวีดีโอใน
ระยะใกล้ตลอดเวลา ท าให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วมไปกับเหตุการณ์ท่ีผู้ด าเนินรายการได้น าเสนอ 
รวมไปถึงเนื้อหาท่ีน าเสนอยังให้ความรู้สึกจริงใจต่อผู้ชมด้วยการแสดงความคิดเห็น ท่าทาง อารมณ์ของ ผู้ด าเนิน
รายการผ่านกล้องวีดีโอ รวมไปถึงมีการกล่าวขอโทษผู้ชมท้ิงท้ายก่อนปิดรายการ หากเนื้อหาในบางส่วนของ
รายการไม่ถูกใจผู้ชม ตัวอย่างเช่น คลิปวีดีโอตอน “อยากกินข้าวหลามเผาฟืน ต้องแหกตาต่ืนไปหนองมน” ท่ีผู้
ด าเนินรายการมีการแสดงความรู้สึกผ่านทางการแสดงความคิดเห็น สีหน้า ท่าทาง เพื่อส่ือถึงความอร่อยของข้าว
หลามท่ีผ่านกรรมวิธีในแต่ละรูปแบบท้ังนึ่ง เผา เป็นต้น 

ด้านรูปแบบการหารายได้ สามารถแบ่งช่องทางการการหารายได้ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) จากการแสดงผลโฆษณาบนส่ือยูทูบ ได้แก่  

- Skip Ads โฆษณาท่ีสามารถกดข้ามการแสดงผลได้หลังจากการรับชมไปแล้ว 3 วินาที รวมการ
แสดงผลท้ังส้ินจ านวน 50 ครั้ง/ กลุ่มตัวอย่าง 15 คลิปวีดีโอ  

- Non Skip Ads โฆษณาท่ีไม่สามารถกดข้ามได้ การแสดงผลจะส้ินสุดลงหลังโฆษณาแสดงจบ รวม
การแสดงผลท้ังส้ินจ านวน 5 ครั้ง/ กลุ่มตัวอย่าง 15 คลิปวีดีโอ 

- Overlay Ads โฆษณาซ้อนทับ ภาพโฆษณาจะปรากฏซ้อนทับด้านล่างคลิปวีดีโอ สามารถปิดการ
แสดงผลได้ตลอดเวลา รวมการแสดงผลท้ังส้ินจ านวน 4 ครั้ง/ กลุ่มตัวอย่าง 15 คลิปวีดีโอ 

2) หารายได้ด้วยตัวเอง 
- ขายสินค้าแบรนด์ตัวเอง ด้วยการน าเสนอทีเซอร์ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าของทาง

ช่อง Bearhug ผ่านทางเว็บไซต์ www.shopbearhug.com และร้านค้า MatchBox ทุกสาขา ก่อนเข้ารายการ 
- รีวิวสินค้าและบริการ ให้กับสถาบันเสริมความงาม ผิวดีคลินิก ในคลิปวีดีโอตอน “รีวิวจากชาย

ฉกรรจ์ ผู้หันมาก าจัดไฝ ไถลไปท าฟิลเลอร์ 🔥”, น าเสนอกิจกรรมภายในศูนย์บัญชาการ Marvel Heros ในคลิป
วีดโีอตอน “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 ผู้หันมาก าจัดไฝ ไถลไปท าฟิลเลอร์ 🔥” เป็นต้น 
ส่วนที่ 4 ด้านรูปแบบการเล่าเร่ืองผ่านสื่อดิจิทัล 
ด้านรูปแบบของรายการ มีความชัดเจน โดยเป็นการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ไลฟ์

สไตล์ของผู้ด าเนินรายการผ่านการถ่ายท าในระยะใกล้ด้วยกล้องวีดีโอ เนื้อหาท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกันอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน ผู้ด าเนินรายการมีการพูดบรรยายเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง 
ดนตรีท่ีใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ เช่น มีการใช้เพลงเชียร์ บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมื่อน าเสนอภาพ

สนามฟุตบอลในช้างอารีน่า ในคลิปวีดีโอตอน “เท่ียวสนามช้างอารีน่า มาส่องความลับของห้องทีมเยือน ⚡” เป็น
ต้น จึงท าให้เนื้อหาของรายการง่ายต่อการจดจ าของผู้ชม และยังสามารถเล่าต่อไปยังบุคคลรอบข้างได้ 

ด้านองค์ประกอบของเนื้อหา ผู้ด าเนินรายการมีการกล่าวแนะน าช่องก่อนเข้ารายการทุกครั้ง ด้วยประโยค
ท่ีว่า “ยินต้อนรับเข้าสู่แชนเนล Bearhug แฮร่!” พร้อมพูดเกริ่นน าเข้ารายการถึงเรื่องราว วัตถุประสงค์ราย- 
ละเอียดของสินค้า/บริการ สถานท่ี หรือโครงการท่ีต้องการน าเสนอในคลิปวีดีโอนั้นๆ ก่อนน าผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาหลัก
ของรายการอย่างมีล าดับขั้นตอน รวมไปถึงมีการกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ ผู้ชม พร้อมท้ังสรุปเรื่องราวท่ีน าเสนอ
ท้ังหมดอีกครั้ง และกล่าวขอโทษหากเนื้อหาท่ีน าเสนอออกไปสร้างความร าคาญใจหรือไม่ถูกใจผู้ชมก่อนปิดรายการ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนส่ือยูทูบ ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 – 31 
ตุลาคม 2561 พบว่า ทีมงานมีการโพสต์คลิปวีดีโอในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจากปกติสัปดาห์ละ 2 – 4 คลิป 
เป็นสัปดาห์ละ 4 – 6 คลิป เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีกลุ่มเป้าหมายของช่องท่ีมีอายุ 18 – 25 ปี อยู่
ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งผลให้คลิปวีดีโอได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมียอดผู้ชมสูงสุดประมาณ 3,000,000 
ครั้ง 

แนวคิดรูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหา 
ของณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง 

เน้ือหาของรายการประเภทวล็อก 
ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ 

1. เป็นประโยชน์ ผู้ด าเนินรายการมีการให้ความรู้เก่ียวกับสินค้า/บริการ สถานที่ โครงการต่างๆ พร้อมทั้ง
บอกข้อดี – ข้อเสีย ข้ันตอนการผลิต รวมไปถึงมีการใช้ผู้เช่ียวชาญเพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ต่างๆ 

2. มีความเฉพาะเจาะจง 
เน้ือหาในรายการมุ่งเน้นน าเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมายของช่อง ที่มีอายุ 18 – 25 ปี 
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  ในส่วนของข้อมูลด้านรูปแบบ Long Form Content ซึ่งผลการศึกษามีความขัดแย้งกับแนวคิดการน า 
เสนอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอของ ศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ (2558, 8) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ความยาวของเนื้อหาภายใน
คลิปวีดีโอท่ีเหมาะสมควรมีระยะเวลา 2 – 5 นาที แต่ความยาวของเนื้อหาภายในคลิปวีดีโอของรายการประเภท
วล็อก ช่อง Bearhug บนส่ือยูทูบ ส่วนใหญ่กลับมีความยาวมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป สูงสุดมีระยะเวลา 40.52 น. แต่
กลับมีจ านวนผู้ชมมากถึง 3,178,712 ครั้ง (8 ธันวาคม 2561, อ้างถึงใน Youtube: ออนไลน์) ได้แก่ คลิปวีดีโอ
ตอน “24 ช่ัวโมงบนเรือหาปลากับวิถีนักล่าแห่งท้องทะเล” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง 
(2557, 72 – 78) ท่ีกล่าวไว้ว่า เนื้อหาท่ีมีความยาวจะส่งเสริมให้ผู้ชมต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการเปิดรับข้อมูล 
และยังสร้างโอกาสในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมได้มากขึ้นอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันเนื้อหาในรูปแบบ
วีดีโอบนส่ือยูทูบของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug กลับมีเนื้อหาบางส่วนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ (2558, 8) ด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
 

แนวคิดรูปแบบวีดีโอบนสื่อยูทูบ 
ของศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ 

เน้ือหาของรายการประเภทวล็อก 
ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ 

1. คลิปวีดีโอควรมีความยาวที่เหมาะสม         
 2 – 5 นาที 

เน้ือหาของรายการมีความยาวต้ังแต่ 12 – 40 นาทีเป็นต้นไป ซึ่งไม่ตรงกับแนวคิด
ของศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ 

2. ทดสอบก่อนน าเสนอ ทีมงานมีการตรวจสอบ ตัดต่อคลิปวีดีโอก่อนน าเสนอ โดยสามารถเห็นได้จากการ
ใส่ภาพซ้อน เช่น ภาพการ์ตูน ข่าว หรือภาพตัดต่อในการเล่าเร่ืองราวให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายมากย่ิงข้ึน 

3. ชัดเจน เน้ือหาที่สื่อสารมีความชัดเจน โดยผู้ด าเนินรายการจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวในแต่ละคลิปอย่างชัดเจน ก่อนน าผู้ชมเข้าสู่เน้ือหาที่มีการน าเสนอ
อย่างตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก โดยใช้ค าพูดที่มีความเป็นกันเอง
ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย 

4. มีคุณภาพสูง ภาพที่น าเสนอมีความคมชัด ผู้ด าเนินรายการมีการพูดบรรยายเน้ือหาในแต่ละส่วน
อย่างชัดเจนตลอดทั้งรายการ และดนตรีที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหาที่
น าเสนอ เช่น มีการใช้ท านองเพลงอีสาน เมื่อน าเสนอเร่ืองราวในจังหวัดบุรีรัมย์  

5. จริงใจ 
มีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เน้ือหาของรายการไม่มุ่งเน้นการขายสินค้า/
บริการหลัก แต่น าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบหรือประโยชน์ที่ได้รับ รวม
ไปถึงมีค าแนะน า กล่าวเตือนให้ผู้ชมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการอีกด้วย 
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3. มีการวางแผนเน้ือหา ทีมงานมีการก าหนดเร่ืองราว สถานที่ วัตถุประสงค์ในการถ่ายท า และแจ้งต่อผู้ชม
ทุกคร้ังในช่วงต้นรายการ 

4. น าเสนอในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คลิปวีดีโอน้ีถูกน าเสนอระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 
ซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปิดเทอม และมีจ านวนผู้ติดตามแต่ละ
คลิปเป็นจ านวนมากต้ังแต่ 700,000 - 3,000,000 คร้ัง 

5. น าเสนอในช่องทางที่เหมาะสม มีการอัพโหลดคลิปวีดีโอบนช่องทางสื่อยูทูบ ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมี เดียที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

6. เลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลทาง 
    ความคิด 

มีการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลในรูปแบบผู้เช่ียวชาญในการให้ความรู้และสนับสนุน
ข้อมูลของผู้ด าเนินรายการ 

7. ใช้กระแสสังคมให้เป็นประโยชน์ มีการน าเสนอเร่ืองราวของกิจกรรมที่ก าลังได้รับความนิยมหรือก าลังจัดข้ึนในช่วง
น้ันๆ เช่น น าเสนอภาพกิจกรรมในงานหนังสือ, การน าเสนอเร่ืองราวของประเพณี
ว่ิงควายในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

8. ง่ายต่อการส่งต่อ สามารถส่งต่อเน้ือหาไปยังสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดแชร์
คลิปวีดีโอ 

 
  นอกจากนี้ รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านส่ือดิจิทัลของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนส่ือยูทูบ ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kownacki J. (2017: ออนไลน์) ดังนี้ 

แนวคิดรูปแบบการเล่าเรือ่งผ่านสื่อดิจิทัล 
ของ Kownacki J. 

เน้ือหาของรายการประเภทวล็อก 
ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ 

1. มีความชัดเจนและได้รับการสนับสนุน ผู้ด าเนินรายการมีการพูดบรรยายถึงเร่ืองราวของสินค้า/บริการ สถานที่อย่าง
ละเอียด มีล าดับข้ันตอน และยังมีการใช้ผู้เช่ียวชาญเพ่ือสนับสนุนข้อมูลใน
รายการอีกด้วย 

2. เสียงและระดับเสียงควรมีความ 
    สอดคล้องกับเน้ือหา 

ระดับเสียงที่น าเสนอในรายการมีความชัดเจน แม้จะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการจราจร
คับคั่งหรือออกทะเลที่มีคลื่นลมแรงตลอดเวลาก็ตาม 

3. ภาพที่น าเสนอควรมีความเรียบง่ายและ 
    มีประสิทธิภาพ 

ภาพที่น าเสนอมีความเรียบง่ายด้วยการบันทึกเร่ืองราวผ่านกล้องวีดีโอใน
ระยะใกล้แต่ยังคงมีความคมชัดและสามารถสื่อสารเร่ืองราวได้อย่างชัดเจน 

4. การเล่าเร่ืองต้องมีความน่าสนใจ มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมา รายละเอียดของสินค้า/บริการ สลับกับการ
ใช้ภาพประกอบ เช่น ภาพการ์ตูน, ข่าว, ภาพตัดต่อ เป็นต้น  ซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจผู้ชมได้และยังสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย 
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จากการศึกษาข้อมูลเรื่องการส่ือสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug  บน

ส่ือยูทูบ ดังท่ีได้กล่าวมาดังข้างต้นท้ังหมดนั้น มีประเด็นท่ีนักส่ือสารการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ควร
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือ ปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในลักษณะบุคคลท่ัวไปได้รับการยอมรับและมี
ความน่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก โดยบางครั้งอาจไม่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการสนับสนุน หากแต่บุคคลเหล่านั้นต้องมี
การน าเสนอเรื่องราวท่ีมีความน่าสนใจ มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องราวนั้นๆ เพื่อน าเสนอออกไปสู่สายตาผู้ชมได้
อย่างตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงในด้านของการน าเสนอนโยบายต่างๆ ในระดับประเทศหรือระดับโลก 
บุคคลเหล่านั้นอาจส่ือสารให้ผู้ชมในกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าใจเนื้อหาท่ีมีความเป็นทางการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้
ค าพูดท่ีไม่มีความซับซ้อน ตรงไปตรงมา ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนส่ือสารเรื่องราวต่างๆ ให้กันฟัง นอกจากนี้  การ
น าเสนอโฆษณาโดยตรงจะไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถืออีกต่อไป หากแต่การเลือกใช้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเหล่านี้
หรือวล็อกเกอร์เป็นตัวกลางในการส่ือสารเรื่องราวจะยิ่งส่งผลให้เนื้อหาของสินค้า/บริการได้รับความสนใจและ
น่าเช่ือถือได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. นักการตลาดท้ังในส่วนของผู้ผลิตส่ือและผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ ควรมีการให้ข้อเท็จ -จริงเกี่ยวกับ

สินค้า/บริการรวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆ อย่างละเอียดแก่วล็อกเกอร์ เพื่อให้น าเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และควรมีการเลือกประเภทของวล็อกเกอร์ให้ตรงกับสินค้าและบริการอีกด้วย 

2. ระยะเวลาในการน าเสนอเนื้อหาเป็นส่ิงส าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่ือสารเนื้อหาของสินค้า/บริการไป
ยังกลุ่มผู้ชม นักการตลาดท้ังในส่วนของผู้ผลิตส่ือและผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า/บริการของตนเองให้แน่ชัด ก่อนด าเนินการจัดจ้างวล็อกเกอร์
เพื่อน าเสนอเนื้อหาต่างๆ  

3. นักการตลาดท้ังในส่วนของผู้ผลิตส่ือและผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ควรมีการวางแผนในการก าหนด
รูปแบบเนื้อหาท่ีต้องการน าเสนอออกไปสู่สายตากลุ่มเป้าหมายให้แก่วล็อกเกอร์อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เนื้อหาเกิด
การบิดเบือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

5. ง่ายจนสามารถอธิอบายให้คนอื่นฟังได้ ผู้ด าเนินรายการมีการพูดบรรยายเน้ือหาในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนด้วยความ
เป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนก าลังพูดคุยกับเพ่ือน ท าให้เน้ือหามีความ
น่าสนใจ ไม่ซับซ้อน และสามารถจดจ าได้ง่าย 
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1. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ในระยะเวลาท่ีจ ากัดเท่านั้น ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรศึกษา
ต่อไปคือ การศึกษากลุ่มตัวอย่างของรายการประเภทวล็อก ช่องอื่นๆ ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ี
แตกต่างหรือสนับสนุนผลการวิจัยช้ินนี้ได้มากยิ่งขึ้น 

2. ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรศึกษาต่อไปคือ การใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Dept Interview) กับกลุ่ม
วล็อกเกอร์ และกลุ่มผู้กดติดตามเนื้อหาของรายการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแตกต่างและมีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเนื้อหารายการท่ีมีการก าหนดรูปแบบเฉพาะเจาะจง เช่น บิ้วต้ี
วล็อกเกอร์, สปอร์ตวล็อกเกอร์ หรือฟู้ดวล็อกเกอร์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบในการน าเสนอเนื้อทางการ
ตลาดของวล็อกแต่ละประเภทต่อไป 
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การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Brand Personality Perception via Presenters and Purchasing Decision of Consumers  

in Bangkok towards NAMU LIFE SNAILWHITE’s products 

จิรวรรษ อรรฆยเวที1 และ นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย2 

1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากการ

ตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยพบเห็นการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ฯ 

ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ

วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 38 ปี 

(Gen - Y) มีระดับการศึกษาสูง เป็นนักศึกษาท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง (10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน) และเคย

ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ รวมท้ัง เปิดรับข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ฯ จากส่ือประเภทอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด 1 - 2 วัน

ต่อสัปดาหห์รือน้อยกว่า ส่วนการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ พบว่า (1) ผู้บริโภครับรู้บุคลิกภาพแบรนด์

ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์สะท้อนออกมาในด้านความหรูหรามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความน่าต่ืนเต้น ส่วนด้านความ

จริงใจเป็นบุคลิกภาพแบรนด์ท่ีผู้บริโภครับรู้น้อยท่ีสุด ท้ังนี้ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ 

สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ (ผู้หญิงยุคใหม่ ทันสมัย เป็นคนมั่นใจมีความร่าเริง และสวยแบบธรรมชาติ 

พร้อมท้ังเป็นผู้หญิงท่ีดูน่าเช่ือถือ) แต่การใช้พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ จ านวนหลากหลายท่าน ท าให้เกิดความสับสน

ด้านการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ และ (2) การใช้พรีเซ็นเตอร์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ โดย

องค์ประกอบด้านความดึงดูดใจของพรีเซ็นเตอร์ ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากท่ีสุด ขณะท่ีปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ น้อยท่ีสุด 
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ค าส าคัญ: 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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บทน า 

ในยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้ผู้บริโภค  

มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึ้น 

(มาร์เก็ตต้ิงอุ๊ปส์, 2552) ผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อท าให้

สินค้าและบริการของตนเองสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยเน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) 

ให้มากขึ้น (ดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิงว้าว, 2560) อย่างไรก็ตาม การสร้างการรับรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่เพียงพอ แบ

รนด์ควรจะต้องสร้างความโดดเด่นหรือความแตกต่าง (Differentiation) ของแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค

ควบคู่ไปด้วย 

การสร้างบุคลิกภาพแบรนด์ (Brand Personality) เป็นวิธีหนึ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ

บริการท่ีมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายผ่านการเช่ือมโยงความรู้ สึกของผู้บริโภคกับแบรนด์เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ

เป็นความพึงพอใจ ความต้ังใจซื้อ การประเมิน และความผูกพันต่อแบรนด์ ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ร่วมของ

ผู้บริโภคท่ีจะพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อแบรนด์ได้ในอนาคต (Maehel, N. and Shneor, R., 2010) หากองค์กรหรือ

นักการตลาดสามารถน าบุคลิกภาพแบรนด์มาใช้ส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับผู้บริโภคมาก

เท่าใด ก็จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้น (Batra, R., Myer, J. G. and Aaker, D. 

A., 1996) โดยเฉพาะภาคธุรกิจเครื่องส าอางของประเทศไทยท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องส าอางอันดับท่ี 17 ของโลก อันดับท่ี 3 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของ

ภูมิภาคอาเซียน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจกลุ่มสุขภาพและความงามในอาเซียนสูงถึง 60% (สยามธุรกิจ, 

2560) จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องส าอางก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การสร้างบุคลิกแบรนด์

และการส่ือสารบุคลิกภาพแบรนด์ท่ีเหมาะสมจึงมีความจ าเป็นไม่น้อย 

การท่ีธุรกิจเครื่องส าอางเติบโตและสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลนั้น น ามาซึ่งการเกิดผู้ประกอบการธุรกิจ

เครื่องส าอางจ านวนมาก หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางในประเทศไทยท่ีน่าจับตามองคือ บริษัท ดู  

เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิว (Skincare) ภายใต้แบรนด์  

นามุ ไลฟ์ (NAMU LIFE) เป็นแบรนด์ไทยท่ีติด 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวท่ีได้รับความนิยมจากคน

เอเชีย (ทัพพเวศม์ ทับทิมศรี, สัมภาษณ์, 1 ก.ย. 2561) โดยใช้ช่ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า สเนลไวท์ (SNAILWHIITE) เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนผสมหลัก มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารสกัด

จากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ (มาร์เก็ตต้ิงอุ๊ปส์ , 2561) และหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทางการตลาด

เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ พบว่า ในปี 2558 และ 2560 มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับท่ี 1 และ อันดับท่ี 6 ของ
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ตลาดตามล าดับ ส่วนในด้านการส่ือสารการตลาดของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา เน้นส่ือสารผ่านพรีเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นบุคคลท่ี

มีช่ือเสียงระดับ Superstar ซึ่งเป็นท่ีรู้จักดีและมีความโดดเด่นเรื่องความงามในการน าเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่าแบรนด์

เครื่องส าอางอื่นๆ โดยพรีเซ็นเตอร์ท่ีแบรนด์ฯ ได้คัดเลือกมาจะช่วยส่ือสารบุคลิกภาพแบรนด์ในลักษณะของผู้หญิงยุค

ใหม่ ทันสมัย มีความมั่นใจ ร่าเริง สวยแบบธรรมชาติและดูน่าเช่ือถือ เพื่อสร้างการจดจ า ไว้วางใจ และโน้มน้าว

กลุ่มเป้าหมาย ท าให้อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน), 2560) ท้ังนี้ การใช้พรีเซ็นเตอร์

เป็นตัวแทนในการน าเสนอสินค้าเป็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ียอมรับ

อย่างมากต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (Erfgen, C., Zenker, S. and Sattler, H., 2015) เพราะพรีเซ็นเตอร์มีส่วนสร้าง 

ความแตกต่างแก่บุคลิกภาพแบรนด์ให้มีความเด่นชัด สามารถเรียกร้องหรือหยุดความสนใจของผู้บริโภคได้ เป็นการ

สร้างการจดจ า (McCracken, G., 1989 และ ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) และสร้างแรงขับเคล่ือนท่ีเป็นส่ิงกระตุ้น

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์ 

อย่างไรก็ตาม จ านวนของพรีเซ็นเตอร์ท่ีแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ใช้ในการส่ือสารการตลาดอาจมี ส่วนท า

ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในด้านบุคลิกภาพแบรนด์ จนอาจท าให้ไม่เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อได้ ผู้ศึกษาจึงมี

ความสนใจศึกษาเรื่อง การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ 

สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบว่า พรีเซ็นเตอร์ท่ีแบรนด์ฯ เลือกใช้สามารถส่ือสาร

บุคลิกภาพแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ตรงตามท่ีแบรนด์ฯ ต้องการหรือไม่ และผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ

แบรนด์ฯ อย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อบุคลิกภาพของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่า

นพรีเซ็นเตอร์ 

 2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การเปิดรับการส่ือสารการตลาด หมายถึง ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ความถี่ในการอ่าน การเห็น การ

รับชมรับฟัง ข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

ฯลฯ ในส่ือประเภทต่างๆ 
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การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ หมายถึง กระบวนการตีความหมายของผู้บริโภคผ่าน

ประสาทสัมผัสเมื่อเห็นพรีเซ็นเตอร์ โดยการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ต่อบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ท่ีสะท้อนผ่านพรีเซ็นเตอร์ในส่ือประเภทต่างๆ 

พรีเซ็นเตอร์ หมายถึง ตัวแทนหรือบุคคลท่ีเป็นส่ือกลางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ 

สเนลไวท์ไปยังผู้บริโภค ได้แก่ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย) นิษฐา จิรยั่งยืน (มิว) ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) อารยา เอ 

ฮาร์เก็ต (ชมพู่) และ พัชราภา ไชยเช้ือ (อั้ม) 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคต่อแบ

รนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง หลังจากผ่านกระบวนการการเปิดรับ การรับรู้ 

การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก จนในท่ีสุดเป็นการตัดสินใจซื้อ โดยการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง ระดับการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาจากพรีเซ็นเตอร์ องค์ประกอบของพรีเซ็นเตอร์ ผล

การใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีต่อแบรนด์ฯ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยเห็นการส่ือสารการตลาด

ของแบรนด์ฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่งเหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและ

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนยังมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด

อื่นๆ 

  



684 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แต่ทว่าเป็นงานวิจัยท่ีพยายามหาค าตอบ

ให้กับค าถามวิจัย คือ 1. การรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์

ผ่านพรีเซ็นเตอร์เป็นอย่างไร และ 2. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร เท่านั้น 

การรับรู้บุคลิกภาพ 
แบรนด์นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ 

1. บุคลิกภาพจริงใจ  
2. บุคลิกภาพน่าต่ืนเต้น  
3. บุคลิกภาพความสามารถ  
4. บุคลิกภาพหรูหรา  

 

 
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ 

1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3 .ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

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 
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ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 
  คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler, P. and Keller, K. L., 2008) ได้อธิบายว่า การส่ือสารการตลาดถือเป็น

กิจกรรมหรือเป็นส่วนประกอบส าคัญของการตลาดในฐานะท่ีเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดข่าวสาร

ทางการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือส่งเสริมการตลาด ท่ีนักการตลาดนิยมใช้หรือเรียกว่า ส่วนประ

สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบด้วย 5 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง  

2. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 

  เบลช์ และ เบลช์ (Belch, G. E. and Belch, M. A., 1998) ได้อธิบายถึง กระบวนการของการรับรู้และ
ความตระหนักในการเลือกรับรู้ว่า ประกอบด้วย 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้รับ
สารจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลาย 2. การเลือกสนใจ (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้รับ
สารได้รับข่าวสารจ านวนมาก จึงต้องคัดเลือกท่ีจะสนใจและรับรู้ข่าวสารเพียงบางส่วน 3. การเลือกรับรู้/ ตีความ 
(Selective Comprehension) เมื่อมีการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารต้องตีความหมายของข่าวสารโดยการตีความหมาย
ให้สอดคล้องกับความคิด ความเช่ือ และประสบการณ์เดิม ท าให้ผู้รับสารแต่ละคนรับรู้ข่าวสารเดียวกันแตกต่างกัน
ออกไป และ 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เมื่อตีความหมายแล้ว ผู้รับสารจะเลือกจดจ าข่าวสารนั้น
ไว้ในระบบความจ า ซึ่งมักเป็นข่าวสารท่ีช่วยเสริม สนับสนุนความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละคน
ท่ีมีอยู่แล้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

3.  แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

แครียา ภู่พัฒน์ (2551) ได้อธิบายว่า ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นผลมาจาก

ปัจจัยภายใน คือ ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลท่ีเป็น “ส่ิงกระตุ้น” 

ให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s 

ประกอบไปด้วย ชุดเครื่องมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้เพื่อส่ือสารข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 4. การส่งเสริมการตลาด  

4.  แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพแบรนด์ 

เอเวิส (Avis, M., 2012) ได้อธิบายว่า นักการตลาดใช้แนวคิดของบุคลิกภาพแบรนด์มาปรับใช้ในการส่ือสาร

การตลาด โดยน าเอาบุคลิกลักษณะของมนุษย์มาใช้อธิบายแบรนด์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าเสนอให้ผู้บริโภค
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สามารถแสดงความรู้สึกตอบสนองต่อสินค้าหรือแบรนด์ ในลักษณะตามผลการศึกษาของเอเคอร์ (Aaker, J. L., 

1997) ท่ีได้ศึกษารูปแบบของบุคลิกภาพแบรนด์ และน าผลท่ีได้มาจัดกลุ่มบุคลิกภาพได้ 5 บุคลิกภาพ (The Big 

Five) ดังต่อไปนี้ 1. บุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) 2. บุคลิกภาพน่าต่ืนเต้น (Excitement) 3. บุคลิกภาพมีความ 

สามารถ (Competence) 4. บุคลิกภาพหรูหรา (Sophistication) 5. บุคลิกภาพเข้มแข็ง (Ruggedness) 

5.  แนวคิดเก่ียวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง 

ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553) ได้อธิบายว่า การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการสร้างแบรนด์นั้น จะต้องค านึงถึง

คุณลักษณะ 5 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1. ความไว้วางใจ 2. ความช านาญ เช่ียวชาญ 3. ความดึงดูดใจ 4. ความ

เคารพในพรีเซ็นเตอร ์และ 5. ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงถือว่า เป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี

เปรียบเสมือนบุคคลท่ีเป็นสัญลักษณ์ของสินค้า มีหน้าท่ีบอกกล่าวและรับรองสินค้านั้นๆ ตามท่ี นันท์ โฆษิตสกุล 

(2551) ได้อธิบายไว้ คือ 1. ผู้ประกาศ ชักจูง และเชิญชวนให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสนใจ ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อ 2. การแนะน ารับรองถึงสินค้าว่า มีคุณลักษณะและคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและหันมาสนใจ 

รวมทั้ง อยากทดลองใช้สินค้าตัวนั้น 3. การบอกกล่าวและรับรองสินค้านั้นดีอย่างไร ท าให้การบอกกล่าว ชักจูง และ

โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเห็นด้วยหรือคล้อยตามว่า สินค้านั้นดีจริง และ 4. บุคคลท่ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของสินค้า

นั้นๆ โดยผู้บริโภคเกิดการจดจ าตัวผู้น าเสนอ ซึ่งหมายความว่า ผู้บริโภคจะสามารถจดจ าแบรนด์ของเราได้ด้วย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  หน่วยงาน องค์กร และผู้สนท่ีใจสร้างธุรกิจแบรนด์เครื่องส าอาง สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ 

2.  นักส่ือสารการตลาดสามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การส่ือสารบุคลิกภาพแบรนด์ 

3.  นักวิจัยหรือผู้ท่ีมีความสนใจจะศึกษาประเด็นดังกล่าวหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้  

เป็นกรณีศึกษาและน าไปใช้ในการต่อยอดแนวความคิด เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้านบุคลิกภาพแบรนด์ผ่าน 

พรีเซ็นเตอร์ในอนาคตได้ 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
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ผู้ศึกษาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริงของธานินทร์ 

ศิลปจ์ารุ (2551) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 384.16 จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เพื่อความสะดวกใน

การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non - Probability 

Sampling) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ เริ่มจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้น จึงเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานาคน และ

จะต้องเคยเห็นการส่ือสารการตลาดของทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 

2.  การรวบรวบข้อมูล 

ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง

พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง ยังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - Depth Interview) 

นักส่ือสารการตลาดของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการออกแบบแบบสอบถามให้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเก็บข้อมูลผ่านผ่าน 2 ช่องทางคือ ช่องทางออฟไลน์: ร้านค้า นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ และ

ช่องทางออนไลน์: การโพสต์ตัวเช่ือมโยง (Link) ของแบบสอบถามตามเว็บไซต์และเว็บบอร์ดท่ีมีการพูดคุยเกี่ยวกับ

เครื่องส าอาง ต้ังแต่วันท่ี 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 แล้วรวบรวมข้อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห์ผลในล าดับต่อไป 

3.  การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อของเคร่ืองมือ 

ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบความตรงทางด้าน

เนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม จากนั้น จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ

ตรวจสอบความเข้าใจค าถาม ซึ่งในส่วนของค าถาม Likert Scale จะใช้การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตามวิธี

ของครอนบาชแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของข้อค าถามมีค่ามากกว่า 

0.80 จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าเช่ือมั่นสูง 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

ผู้บริโภคเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.0 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21 - 38 ปี (Gen - Y) คิด

เป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาอายุต่ ากว่า 21 ปี (Gen - Z) คิดเป็นร้อยละ 17.5 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมาอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 17.8 เป็นนักศึกษามากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีรายได้ส่วนตัวเดือนละ 10,001 - 
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20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาเดือนละ 20,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.3 ท้ังนี้ 

ผู้บริโภคเคยใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ คิดเป็นร้อยละ 65.8 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทบ ารุงผิวหน้า

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ ประเภทท าความสะอาดผิวกาย คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใช้ผลิตภัณฑ์

แบรนด์ฯ ทุกวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาคือ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 

20.9  

2.  การเปิดรับการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ 

ผู้บริโภคมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์จากส่ือมวลชน

ประเภทอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย 25.5 รองลงมาคือ ส่ือออนไลน์ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.2 โดย

เปิดรับข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ฯ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ  

3 - 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 32.0 และผู้บริโภคเคยเห็นพรีเซ็นเตอร์ ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) จากการส่ือสาร

การตลาดของแบรนด์ฯ มากท่ีสุด 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 ด้านความน่าต่ืนเต้น ด้านความสามารถ และด้านความจริงใจ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.89, 4.20, 4.07 และ 4.06 ตามล าดับ ท้ังนี้ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ 

สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ (ผู้หญิงยุคใหม่ ทันสมัย เป็นคนมั่นใจ มีความร่าเริง และสวยแบบธรรมชาติ 

พร้อมท้ังเป็นผู้หญิงท่ีดูน่าเช่ือถือ) คิดเป็นร้อยละ 96.0 แต่การใช้พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ จ านวหลากหลาย

ท่านท าให้เกิดความสับสนด้านการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ฯ คิดเป็นร้อยละ 53.3 

4.  การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สไวท์ 

ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ คิดเป็นร้อยละ 

91.0 โดยองค์ประกอบด้านความดึงดูดใจมีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 38.8 รองลงมาคือ ด้านความน่าไว้วางใจของพรีเซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 25.7 นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีความ

คิดเห็นว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ ในภาพรวมระดับมาก 

โดยปัจจัยด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์มีส่วนกระตุ้นให้เกิด

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25, 4.23, 4.08 และ 4.01 ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

1.  การรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่าน 

พรีเซ็นเตอร์ 

ผู้บริโภครับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่านพรีเซ็นเตอร์สะท้อนความหรูหรามากท่ีสุด สอดคล้อง

กับแนวคิดของเบลช์ และ เบลช์ (Belch, G. E. and Belch, M. A., 1998) ท่ีระบุว่า ผู้รับสารแต่ละคนจะเลือก

เปิดรับ รับรู้ ตีความหมาย และจดจ าข่าวสารให้สอดคล้องกับความคิดและประสบการณ์ท่ีตนได้สัมผัส ดังนั้น ผล

การรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์จึงสอดคล้องกับการท่ีแบรนด์ฯ ใช้ภาพพรีเซ็นเตอร์ ผู้หญิงท่ีเป็น

ระดับ Superstar เพื่อสร้างการจดจ า ความน่าเช่ือถือ สร้างการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ และโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย 

ท าให้อยากทดลองใช้และซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ อันเป็นผลจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อพรีเซ็นเตอร์ว่า 

สามารถสะท้อนความสวยงามได้มากกว่าปกติ ด้วยหน้าตาหรือเครื่องแต่งกาย ตลอดจนการวางบุคลิกภาพใน

สายตาของผู้บริโภค ท้ังนี้ แนวคิดของเอเคอร์ (Aaker, J. L., 1997) ระบุว่า บุคลิกภาพด้านความหรูหรานั้น มักจะ

มีความสัมพันธ์กับสินค้าประเภทเครื่องส าอางช้ันดี ดังนั้น การรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ของ

ผู้บริโภคจึงคลาดเคล่ือนจากต าแหน่งทางการตลาดท่ีแบรนด์ฯ วางไว้เล็กน้อย คือ การเป็น Mass Premium รองลงมา

คือ ด้านความต่ืนเต้น ซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิดของเอเคอร์ (Aaker,J. L., 1997) ระบุว่า บุคลิกภาพด้านความต่ืนเต้น

นั้น มักจะมีความสัมพันธ์กับสินค้าประเภทเครื่องส าอางแล้ว จึงมีความสอดคล้องกับแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์

เช่นกัน แต่การท่ีผลการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ในด้านความต่ืนเต้นไม่ได้อยู่ในอันดับแรก อาจด้วย

เหตุผลจากท่ีผู้ศึกษาให้ผู้บริโภคพิจารณาบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งมีบุคลิกภาพสอดคล้องกับความ

หรูหรามากกว่า จึงท าให้ผู้ศึกษาค้นพบว่า แนวคิดของเอเคอร์ (1997) สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวัด

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบรนด์กับประเภทสินค้าและบริการ ซึ่งต้องพิจารณาจากแบรนด์โดยตรงเท่านั้น 

ไม่สามารถพิจารณาโดยผ่านส่ือกลางส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น พรีเซ็นเตอร์ ก่อนได้ 

ผู้บริโภคยังมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ (ผู้หญิงยุค

ใหม่ ทันสมัย เป็นคนมั่นใจ มีความร่าเริง และสวยแบบธรรมชาติ พร้อมท้ังเป็นผู้หญิงท่ีดูน่าเช่ือถือ) หมายความว่า 

พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ สามารถส่ือสารบุคลิกภาพให้ผู้บริโภครับรู้ได้ตรงตามท่ีทางบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และท่ี

ส าคัญยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การส่ือสารบุคลิกภาพแบรนด์ของบริษัทฯ ซึ่งคุณทัพพเวศม์ ทับทิมศรี (สัมภาษณ์, 1 

ก.ย. 2561) ได้ระบุไว้ว่า ทางบริษัทฯ ได้ใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นหลักในการส่ือสารบุคลิกภาพแบรนด์ โดยก าหนด 

Mood and Tone ของการส่ือสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่การใช้พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ จ านวนหลาก 

หลายท่านในการส่ือสารบุคลิกภาพแบรนด์ท าให้เกิดความสับสนด้านการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ ซึ่งผล
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การศึกษาท าให้ได้ข้อค้นพบใหม่เพิ่มเติมจากแนวคิดของ ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553) ท่ีอธิบายถึงผลเสียของ

การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 1. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นกว่าตัวสินค้า 2. การขัดแย้งกับความเป็นจริง 

3. ความเส่ียงในการติดตามของส่ือ และ 4. การปรากฏตัวเป็นผู้น าเสนอสินค้าให้หลายแบรนด์เกินไป การปรากฏ

ตัวเป็นผู้น าเสนอสินค้าให้หลายแบรนด์เกินไป ดังนั้น การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์เพียงผู้เดียวหรือจ านวนท่ีเหมาะสม

เป็นตัวแทนของแบรนด์ฯ ย่อมดีกว่า เนื่องจากการใช้พรีเซ็นเตอร์จ านวนหลากหลายท่านท าให้บุคลิกภาพแบรนด์มี

ความหลากหลายหรืออาจขัดแย้งกันเองในทัศนคติของผู้บริโภคได้ และอาจจะส่งผลทบไปสู่การระลึกถึงแบรนด์ฯ  

2. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ สอดคล้องกับ

แนวคิดของนันท์ โฆษิตสกุล (2551) กล่าวคือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในฐานะเป็นผู้ชักจูงหรือ

เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายสนใจสินค้าและบริการ ท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยองค์ประกอบ

ด้านความดึงดูดใจของพรีเซ็นเตอร์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน

ความน่าไว้วางใจ และล าดับสุดท้าย ด้านความเช่ียวชาญ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น (2558) ท่ี

พบว่า ความดึงดูดใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาด้าน

ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย และล าดับสุดท้าย ความช านาญ เช่ียวชาญ ซึ่งความสอดคล้องดังกล่าวแสดงให้เห็น

ว่า การใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีบุคลิกภาพ หน้าตาหรือกิริยาท่าทางท่ีดีหรือมีความโดดเด่นนั้น ยังคงเป็นกลยุทธ์ท่ี

สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ตามท่ีเอิร์ส เซงเคอร์ และ 

แซตต์เลอร์ (Erfgen, C., Zenker, S. and Sattler, H., 2015) ได้กล่าวไว้ ซึ่งผลการศึกษายังสามารถสะท้อนให้เห็น

อีกนัยหนึ่งว่า การใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีรูปร่าง หน้าตาหรือกิริยาท่าทางท่ีดีสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าและบริการได้ดีกว่าการใช้ผู้เช่ียวชาญ  

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ในบรรดาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนั้น ปัจจัยด้านราคามีส่วนกระตุ้น

ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มากที่สุดสอดคล้องกับแนวคิดของสุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ (2531) ท่ี

พบว่า ราคามีบทบาทเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินซื้อ และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ประเด็นท่ีพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าด้านราคามากท่ีสุด ประเด็นเ ดียวเท่านั้น ซึ่งอาจด้วยเนื่องจากปัจจุบัน

เศรษฐกิจของประเทศก าลังถดถอยลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อมากกว่าอารมณ์ และ

ปัจจุบันเกิดผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าเครื่องส าอางจ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพเหมาะสมกับราคาได้ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ
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แนวคิดของคอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler, P. and Keller, K. L., 2008) กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาด เป็นการ

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้ต้ังไว้ผ่านเครื่องมือส่งเสริมการตลาด ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายมากขึ้น 

ในทางกลับกัน ผลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ในประเด็นท่ีระบุว่า 

ปัจจัยท่ีมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีผลการวิจัยในครั้งนี้

พบว่า ปัจจัยท่ีมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อรองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

ผู้บริโภคในปัจจุบันมีตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยอื่น  ๆมากกว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ จึงมีลักษณะเป็นพลวัต หมายความว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนั้น ขึ้นอยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของบริบทและยุคสมัย 

ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ 

1.  การใช้พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ จ านวนหลากหลายท่าน ท าให้เกิดความสับสนด้านการรับรู้

บุคลิกภาพแบรนด์ได้ ดังนั้น หากแบรนด์ฯ ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ในฐานะเป็น

ผู้น าเสนอสินค้าในจ านวนท่ีน้อยลงเป็นตัวแทนหลัก โดยพิจารณาบุคลิกภาพด้านความหรูหรา ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่

ผู้บริโภครับรู้ได้จากพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ มากท่ีสุด อันจะส่งผลผู้บริโภคสามารถจดจ า/ นึกถึงพรีเซ็นเตอร์

ในฐานะผู้น าเสนอของแบรนด์นั้นๆ ได้ดีหรือทันทีทันใด  

2. พรีเซ็นเตอร์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีสว่น

กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ น้อยท่ีสุด ดังนั้น หากแบรนด์ฯ น าพรีเซ็นเตอร์มาออกแบบบน

บรรจุภัณฑ์ น่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากขึ้น รวมถึงว่าการน าพรีเซ็นเตอร์มา

ออกแบบบนบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เพื่อความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

3.  ปัจจัยด้านราคามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มากที่สุด รองลงมาคือ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น หากแบรนด์ฯ ท าการส่ือสารการตลาดโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาควบคู่

กับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบผสมผสาน จะสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินซื้อสินค้า

ได้  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ท าการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก และละเอยีด

มากขึ้น รวมถึง สามารถทราบถึงปฏิกิริยาตอบกลับของผู้บริโภคท่ีแสดงออกต่อแบรนด์ฯ ในสภาพความเป็นจริง

ได้อีกด้วย 

2.  ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี หรือท าการวิจัยในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อทราบถึงความ

เปล่ียนแปลงของการรับรู้และส่ิงท่ีมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ณ ช่วงเวลานั้นๆ  

3.  ขยายพื้นที่ในการศึกษาให้ครอบคลุมตามหัวเมืองในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยตามกลุ่มเป้าหมาย

ของแบรนด์ฯ ตลอดจนควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์และการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ ระหว่างผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ผลการวิจัยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการน ามาใช้ในการวางแผนการส่ือสารการตลาด  

4.  ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์และแบรนด์อื่นๆท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึง

กันในด้านต่างๆ เพื่อทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของคู่แข่งขัน และน ามาพัฒนาและปรับปรุงแบรนด์ฯ ให้

ทันต่อยุคสมัยและสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ถึงขีดสุด 
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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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ 
(Online-to-Offline:O2O) ของร้านสตาร์บัคส์ ในกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย (Gen Y) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในครั้งนี้คือ กลุ่ม
ผู้บริโภคเจนวาย ท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 37 ปี มีการใช้ส่ือสังคม (Social Media) และมีการพบเห็นส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแก
รม (Instagram), เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน (Application) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ
ร้านสตาร์บัคส์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์คือ ร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3 มีอายุระหว่าง 33 – 37 ปี มากท่ีสุด 
ร้อยละ 47 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุด ร้อยละ 44.8 มีรายได้
เฉล่ียระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 41.3 และมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 72.3 ผู้บริโภคเจนวาย 
มีการเลือกเปิดรับสารจากช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และมีการรับรู้การ
ส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ในเรื่องของโปรโมช่ันหลักประจ าเทศกาลของทางร้านในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 และผู้บริโภคเจนวาย ยังมีการตัดสินใจไปใช้บริการท่ีร้านสตาร์บัคส์หลังจากได้มีรับรู้การ
ส่ือสารการตลาดในเรื่องของโปรโมช่ันหลักประจ าเทศกาลในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 อีกด้วย 

ค าส าคัญ :  การรับรู้การส่ือสารการตลาด 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 

 

บทน า 

วิวัฒนาการในการบริโภคกาแฟของคนไทย จากท่ีเคยบริโภคเพื่อใช้ประโยชน์ทางกายภาพ  เริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงไปเป็นการบริโภคเพื่อเข้าสังคม จนปัจจุบันการบริโภคกาแฟเป็นเสมือนแฟช่ัน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้บริโภคในกลุ่มเจนวาย (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้ส่ือสังคม (Social Media) เป็นการบริโภคกาแฟเพื่อหา
ประสบการณ์ และมีการให้ความส าคัญกับราคาและค่านิยมมากกว่าการบริโภคเพื่อประโยชน์ทางกายภาพ โดย
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักมีการใช้ส่ือสังคม (Social Media) ในการสืบค้นข้อมูลของส่ิงท่ีตนเองสนใจ และมีการใช้
เทคโนโลยีในการแสดงตัวตนผ่านส่ือสังคม อีกด้วย นอกจากนี้ผู้บริโภคในกลุ่มเจนวาย ยังมีการคัดสรร และ
เปรียบเทียบเพื่อให้ได้สินค้า หรือบริการท่ีดีท่ีสุด โดยคาดหวังว่าส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของ



697 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ตนเองได้ (Solomon, 1996) ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย ซึ่งก าลังเข้าสู่วัยท างาน และมีก าลังใช้จ่ายสูงในปัจจุบัน 

 ธุรกิจร้านกาแฟท่ีมักจะได้รับความนิยมในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบคือ รูปแบบรถเข็น (Cart) แบบซุ้มกาแฟ 
(Kiosk) และแบบร้านกาแฟท่ีสร้างขึ้นอย่างเป็นอิสระ (Stand Alone) มีพื้นท่ีกว้างขวาง ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากกว่าแบบ
อื่น เพราะสามารถจัดวางองค์ประกอบและตกแต่งร้านได้อย่างอิสระ และท่ีส าคัญคือสามารถออกแบบให้มี
เอกลักษณ์โดดเด่น และท่ีส าคัญคือการให้บริการพิเศษนอกเหนือจากอาหารและเครื่องด่ืม เช่นปล๊ักไฟ และ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free Wifi) ซึ่งปัจจุบันร้านกาแฟท่ีให้บริการในรูปแบบนี้มีอยู่หลายแบรนด์ แต่แบรนด์ท่ีได้รับ
ความนิยมคือ ร้านสตาร์บัคส์ ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญชาติอเมริกาท่ีมีการขยายสาขาเข้าสู่ประเทศไทย และได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการส่ือสารการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
การส่ือสารการตลาดขอเกิดการรับรู้ และจูงใจให้เข้ามาใช้บริการท่ีร้าน ซึ่งนักการตลาดเรียกกลยุทธ์นี้ว่า การตลาด
แบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to- Offline:O2O)  

 กลยุทธ์การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ส่ือสังคม ท าการส่งต่อแคมเปญทางการตลาด 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาสร้างรายได้ให้ร้านค้าท่ีเป็นรูปธรรม (Brick and Mortar) หรือช่องทาง
ออฟไลน์ (Growth Hacking. 2558) ซึ่งร้านสตาร์บัคส์มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลัก 
(Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม ( Instagram) , แอปพลิเคชัน (Application) และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ท่ีเป็นสมาชิกสตาร์บัคส์รีวอร์ด ในการส่ือสารการตลาด นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดแบบออฟไลน์ (Treaditional Media)ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค เช่นการให้พนักงาน
แนะน าเมนูเครื่องด่ืม หรือสินค้าใหม่ๆ และการสอบถามช่ือลูกค้าและเขียนช่ือลงบนแก้วกาแฟเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า น าไปสู่การบอกต่อ และแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ของลูกค้า (Starbucks แตกต่าง สร้างแบรนด์, Ahead 
Asia Facebook Fanpage)  

ผู้ศึกษาเห็นว่าร้านสตาร์บัคส์ ท าการตลาดท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย จึงได้มีความ
ประสงค์ศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของผู้บริโภคในกลุ่มเจนวาย ท่ีมีต่อร้านสตาร์บัคส์ 
โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการต่อยอด และพัฒนาการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ต่อไป 

ปัญหาน าของการศึกษา 

 การรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย ต่อร้านสตาร์บัคส์เป็น
อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับ  

 การเปิดรับ คือกระบวนการเลือกรับสารต่างๆ ซึ่งผู้รับสารจะมีพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับสารท่ีแตกต่างกัน
ตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติฯ และสาเหตุต่างๆ ของแต่ละบุคคล (พรีะ จีรโสภณ, 2529) 

 Klapper J.T. (1960) ให้ความหมายของการเปิดรับไว้ว่า การเปิดรับคือกระบวนการเลือกรับข่าว หรือ
เปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ 4 ล าดับข้ัน ต่อไปนี้ 

 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือ ขั้นตอนแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร บุคคลจะท าการ
เลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารตามความสนใจ ทักษะ และความช านาญของแต่ละบุคคล  

 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ ผู้ท่ีเปิดรับข่าวสารมักจะเลือกตามความคิดเห็น 
และความสนใจของตนเองเพื่อสนับสนุนทัศนคติของตน และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ 
หรือทัศนคติท่ีมีอยู่เดิม เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจ หรือความไม่สบายใจ หรือท่ีเรียกว่า ความไม่
สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)  

 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) คือ บุคคลท าการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และเลือกรับรู้และตีความหมายของสารตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ 
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจจึงอาจท าให้สารถูก
บิดเบือนไปตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคล  

 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลอาจเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับความสนใจ 
ความต้องการ ทัศนคติ ของตนเอง และมักจะไม่สนใจท่ีจะท าการบอกต่อในส่วนท่ีตนเองไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่เห็น
ด้วย หรือเรื่องท่ีรู้สึกว่าขัดแย้งกับความคิดของตนเอง  

Schramm, W. (1971) ให้ความหมายของการเปิดรับไว้ว่า ข่าวสารท่ีเข้าถึงความสนใจของผู้รับสารได้มาก 
จะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จของการส่ือสาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามท่ีผู้ส่ง
สารต้องการ 

 McCombs and Becker, (1992) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ
ว่า บุคคลจะเลือกเปิดรับสารเพื่อตอบสนองความต้องการ 6 ประการคือ  
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 1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Sureillance) โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความเคล่ือนไหว  

 2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) ซึ่งส่ือจะช่วยรวบรวมความคิดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวเพื่อน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจ 

 3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับสารจากส่ือ ท าให้ได้รับข้อมูลเพื่อน าไปส่ือสารกับผู้อื่นได้ 

 4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Particiption) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ความเป็นไปต่าง  ๆในสังคม 

 5. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Rainforcement) ช่วยยืนยันความคิดเดิมให้มั่นคง และสนับสนุนการ
ตัดสินใจในส่ิงท่ีได้ท าไปแล้ว และท าให้มีความมั่นใจ 

 6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) ช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ 

การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการท่ีผู้รับสารท าความเข้าใจกับส่ิงกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ 
และท าการจัดระบบ เรียบเรียงส่ิงเร้านั้นๆโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของตนเอง หรือจากการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อ
ท าให้ทราบว่าส่ิงเร้านั้นมีความหมายอย่างไร หรือเป็นอย่างไร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการกระท าของ
บุคคล โดยจะตัดสินใจจากส่ิงท่ีได้รับรู้มา นักการตลาดควรเข้าใจความคิดเกี่ยวกับการรับรู้เพื่อน ามาใช้ก าหนดกลยุทธ์ 
และวางแผนการส่ือสารการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ า และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า 

พัชนี  เชยจรรยา และคณะ (2543) ให้ความเห็นถึงการรับรู้ว่า คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับส่ิงต่างๆ 
รอบตัวได้หมด แต่ละบุคคลจะมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวต่างกัน แม้ว่าจะได้รับสารเดียวกัน โดยท่ัวไป
การรับรู้ท่ีแตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลของตัวกรองบางอย่าง คือ  1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motivate) 2. 
ประสบการณ์เดิม (Past Experience) 3. กรอบอ้างอิง (Frame of Reference)   การอบรมทางครอบครัวและ
สังคม 4. สภาพแวดล้อม (Environment) 5. สภาวะ จิตใจ และอารมณ์ 

Huse & Bowditch (1977) ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า บุคคลเปรียบเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านประสาทสัมผัส การเห็น ได้ยิน ชิม และดม แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบ แปลเป็นส่ิง
รับรู้และตอบสนองออกเป็นการกระท า ความนึกคิดและแนวคิด ดังภาพท่ี 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 

 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับเจนวาย (Gen Y) 

เจนวาย (Gen Y) หรือ เจเนอเรชันวาย มีการให้ค านิยามท่ีหลากหลาย โดยมีการพิจารณาตามสภาพการณ์
ของแต่ละสังคม 

 Van Den Berge และ Behrer (2011) ได้ให้ความหมายของเจนวาย คือ ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 
1996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2523-2539 นอกจากนี้ยังให้ความหมายไว้อีกว่า คนเจนวาย นอกจากจะเกิดในยุคท่ีมี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการติดต่อส่ือสารแล้ว สภาพสังคมยังเต็มไปด้วยตราสินค้า และการ
ส่ือสารการตลาดอย่างมากมาย ผู้บริโภคเจนวาย จึงให้ความส าคัญกับความคิดเห็น ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ 
โดยผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับส่ิงเหล่านั้น 

 Yarrow และ O’Donnell (2009) ได้กล่าวถึงลักษณะของเจนวาย ไว้ว่า เป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 
(Baby Boomer) เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะท่ี
ระบบอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างสูง จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีความมั่นใจในตนเองสูง มุ่งเน้นการสร้าง 
และรักษาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีการคัดสรร และประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ และมีความต้องการความ
รวดเร็วในการด าเนินชีวิต 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 

การส่ือสารการตลาด คือ การท่ีผู้ส่งสารท าการส่ือสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และเกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกันระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร ท าให้จดจ าและโน้มน้าว ชักจูงให้
เกิดความสนใจ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้านการส่ือสาร และวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
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 เสรี  วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาดไว้ว่า การส่ือสารการตลาด เป็น
กระบวนการส่ือสารท่ีเกิดจากแหล่งสาร คือ ธุรกิจเพื่อส่ือข่าวสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภค เพื่อจุดมุ่งหมาย
ส าคัญคือการโน้มน้าว ชักจูงใจให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตามท่ีธุรกิจคาดหวัง 

แนวคิดเก่ียวกับการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline:O2O) 

 การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ คือ การส่ือสารการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ (Online) 
ในการท าการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมใดๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และโน้มน้าวใจให้
กลุ่มเป้าหมายนั้นมาใช้บริการท่ีร้านค้าท่ีเป็นรูปธรรม (Offline) ของตนเอง 

 เว็บไซต์พันแท้ดอทคอม (2560) ให้ความหมายไว้ว่า การตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ คือ การใช้ส่ือ
ออนไลน์น าไปสู่กิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการบนโลกออฟไลน์ เนื่องจากการส่ือสารการตลาด 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
ท่ีเรียกว่าโอ ทู โอ (O2O) หรือออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง    

 มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดเชิง
บูรณาการ (IMC) พบว่า ปัจจัยด้าน (Promotion) การส่งเสริมการตลาดนั้น ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเรื่องโปรโมช่ัน
ซื้อ 1 แถม 1 มีความส าคัญมากท่ีสุด 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 การศึกษานี้ท าให้ทราบถึงการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย 
ท่ีมีต่อร้านสตาร์บัคส์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบในการท าการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู 
ออฟไลน์ ต่อไป 

วิธีการศึกษา 
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 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยเลือกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability) ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ต้องเป็นผู้ท่ีมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของ ร้านสตาร์บัคส์ และใช้การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการโพสแบบสอบถามในชุมชนออนไลน์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแบรนด์สตาร์
บัคส์ เช่นเว็บบอร์ดพันทิปดอทคอม แฟนเพจเฟซบุ๊กฯ และจากการบอกต่อของผู้ท่ีใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ ในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane 
(1970) ซึ่งผู้ศึกษาก าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ท่ีประชากรมากกว่า 100,000 คน 
(เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรของเจนวาย Gen Y ท่ีอาศัยในกรุงเทพฯ ท่ีแน่นอน) จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ี
จ านวน 400 คน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) 
แบ่งเป็น 1.ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค าถามท่ีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว (Multiple Choice Question) 2. การ
เปิดรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 3. การรับรู้การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 4. การตัดสินใจใช้
บริการหลังเปิดรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยอ้างอิงจาก เติมศักด์ิ สุขวิบูลย์ (2552) ดังนี้ 
1.00 – 1.49 คือ มีการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดของสตาร์บัคส์ในระดับน้อยท่ีสุด 1.50 – 2.49 คือ มีการรับรู้ต่อ 
การส่ือสารการตลาดของสตาร์บัคส์ในระดับน้อย 2.50 – 3.49  คือ มีการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดของสตาร์
บัคส์ในระดับปานกลาง  3.50 – 4.49 คือ มีการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดของสตาร์บัคส์ในระดับมาก 4.50 – 5.00 
คือ มีการรับรู้ต่อการส่ือสารการตลาดของสตาร์บัคส์ ในระดับมากท่ีสุด และ 5. ข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามเป็น
แบบค าถามปลายเปิด ทดสอบเครื่องมือด้วยการหาค่าความเช่ือมั่น จากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจริง 
จ านวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficiency) ของครอนบัค (Cronbach 1970) มากกว่า 0.9 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์ในกลุ่ผู้บริโภค
เจนวาย โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 จากการศึกษาผู้บริโภคเจนวาย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.3) อายุระหว่าง 33 – 37 ปี              
(ร้อยละ 47) ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63) เป็นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 44.8) มีรายได้เฉล่ีย 15,000 – 
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25,000 บาท (ร้อยละ 41.3) และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสถานะโสด (ร้อยละ 72.3) ด้านการเปิดรับการส่ือสาร
การตลาด ผู้บริโภคเจนวายเลือกเปิดรับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.74 ส่วนมากให้ความสนใจต่อรูปภาพประชาสัมพันธ์ในเกณฑ์มาก มี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.11 ผู้บริโภคมีเหตุผลในการติดตามเพื่อต้องการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมช่ันใหม่ๆ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียท่ี 4.05 ในด้านของการรับรู้การส่ือสารการตลาด ผู้บริโภคเจนวายมีการรับรู้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 
โปรโมช่ัน กิจกรรมต่างๆ ในระดับมากมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.50 ส่วนมากมีการรับรู้เกี่ยวกับโปรโมช่ันหลักประจ า
สัปดาห์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 รองลงมาคือโปรโมช่ันพิเศษประจ าสัปดาห์ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97 และในด้านของ
การตัดสินใจไปใช้บริการ หลังการรับรู้ ผู้บริโภคเจนวายตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ หลังจากมีการรับรู้
เรื่องโปรโมช่ันหลักประจ าเทศกาลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 รองลงมาคือโปรโมช่ันพิเศษประจ าสัปดาห์ มีค่าเฉล่ีย
ท่ี 3.97  

 นอกจากนี้ ผู้บริโภคเจนวาย ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ร้านสตาร์บัคส์ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
(Promotion) เพิ่มขึ้น, ขยายช่วงเวลา ลดความยุ่งยากในการร่วมกิจกรรม และควรเพิ่มการให้ข้อมูลของสินค้า 
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด หรือ
ข้อมูลลวงจากส่ือออนไลน์อื่นอีกด้วย 

อภิปรายผล 

1. การศึกษาด้านการเปิดรับการส่ือสารการตลาดพบว่า ผู้บริโภคเจนวาย มีการเลือกใช้เฟซบุ๊ก หรือส่ือ
โซเชียลในการเปิดรับข่าวสาร ข้อมูล และโปรโมช่ันต่างๆ แทนส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) เนื่องจากผู้บริโภค
เจนวาย (Gen Y) มีลักษณ์เด่นในเรื่องของความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าการสืบค้นข้อมูล หรือการท าธุรกรรมต่าง  ๆบนโลกออนไลน์ มากกว่า กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน
อื่นๆ (Insight กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen Y, 2557.) เนื่องจากส่ือโซเชียลมีความสะดวกในการใช้งาน และมีความ
เช่ือถือส่ือใหม่มากขึ้นกว่าในช่วงแรกๆ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร ซึ่ง  Mc Combs and Becker, 
(1992) กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารจากส่ือว่าบุคคลจะเลือกเปิดรับสารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ 6 ประการคือ 1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Sureillance) โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความ
เคล่ือนไหว 2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) โดยการรวบรวมส่ิงต่างๆรอบตัวมาใช้ในการตัดสินใจ 3. เพื่อพูดคุย
สนทนา (Discussion) เพื่อให้ได้รับข้อมูลไปใช้ในการสนทนาได้ 4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Particiption) ในเหตุการณ์
ต่าง  ๆ5. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Rainforcement) และยืนยันความคิดเดิมให้มั่นคง และ 6. เพื่อความบันเทิง 
(Entertainment) ช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ และ Klapper J.T. (1960) ยังกล่าวถึงการเลือกช่องทางในการเปิดรับ
ว่า บุคคลจะท าการเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีความหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และ
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ความเช่ียวชาญของแต่ละบุคคล ในขณะนั้น แล้วจึงท าการตีความหมายของสารท่ีรับมา และเกิดการจดจ า             
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการจดจ าเพื่อสนับสนุนความคิดเดิมของตนเอง  

2. การศึกษาด้านการรับรู้การส่ือสารการตลาด พบว่า ผู้บริโภคเจนวาย มีการรับรู้การส่ือสารการตลาด
แบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์ ในเรื่องของโปรโมช่ันหลักประจ าเทศกาลมากกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ 
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย มีความเช่ือมั่น และความคิดเป็นของตนเอง และมักจะท าการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
ช่องทางต่างๆ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าตนเองจะได้รับส่ิงท่ีดีท่ีสุด และมีความคุ้มค่ามากท่ีสุดแล้วจึงท าการตัดสินใจซื้อ 
หรือใช้บริการนั้นๆ (ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, 2559) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ท่ีท าการศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าผู้บริโภคเจนวาย มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ว่าโปรโมช่ัน 1 แถม 1 มีความส าคัญมากท่ีสุด และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการ
กระท าของบุคคล โดยจะตัดสินใจจากส่ิงท่ีได้รับรู้มา ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักการตลาดควรน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และวางแผนท าการส่ือสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการโน้มน้าว และชักจูงให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2540) และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในท่ีสุด 

3. การศึกษาด้านการตัดสินใจใช้บริการหลังการรับรู้ พบว่า ผู้บริโภคเจนวาย ท าการเปิดรับการส่ือสาร
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) แต่เนื่องจากผู้บริโภคเจนวาย เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในโลกท่ีมีข้อมูลข่าวสาร
จ านวนมากหล่ังไหลตลอดเวลา ท าให้ไม่สามารถรับข่าวสารท้ังหมดได้ จึงต้องคัดเลือกสารจากส่ิงท่ีตนให้ความ
สนใจเท่านั้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) และเมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลหรือโปรโมช่ันท่ีร้านสตาร์บัคส์ได้
ส่ือสารออกมาจนเป็นท่ีพึงพอใจแล้ว ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจไปใช้บริการท่ีร้านสตาร์บัคส์ (Offline) ในท่ีสุด 
สอดคล้องกับท่ี พัชนี  เชยจรรยา และคณะ (2530) กล่าวว่า บุคคลจะมีความสนใจและเลือกรับรู้ส่ิงต่างๆ ต่างกัน 
แม้ว่าจะได้รับสารเดียวกัน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motivate), ประสบการณ์เดิม (Past 
Experience), กรอบอ้างอิง (Frame of Reference), สภาพแวดล้อม (Environment) และสภาวะจิตใจใน
ขณะนั้น ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับเจนวายของ Van den and Behrer, (2011) ว่าเจนวาย เป็นกลุ่มคนท่ีชอบเรียนรู้
ส่ิงต่างๆโดยผ่านการมีประสบการณ์ร่วม และมีการ  คัดสรร ประเมินทางเลือกด้วยความรอบคอบก่อนการตัดสินใจ 
Yarrow and O’Donnell (2009) ท าให้ผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดของร้านสตาร์บัคส์ตัดสินใจไปใช้
บริการในร้านค้าในท่ีสุด ซึ่งนักการตลาดรุ่นใหม่ได้ให้ค าจ ากัดความของกลยุทธ์นี้ว่า การตลาดแบบ O2O หรือ 
การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline) ซึ่งเว็บไซต์พันแท้ดอทคอม (2560) ให้ความหมายไว้ว่า 
การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ เป็นการใช้ส่ือออนไลน์ในการส่ือสารน าไปสู่กิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
บนโลกออฟไลน์ เป็นการสร้างโอกาส และความได้เปรียบในการท าธุรกิจในปัจจุบัน 
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4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 1. ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการของร้าน ผู้บริโภคเจนวาย (Gen Y) มีความพึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงานภายในร้าน และการให้บริการของร้านท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  

2. ด้านการส่งเสริมการขายของร้านสตาร์บัคส์มีการจ ากัดเวลาในแต่ละวัน และมีการก าหนดเงื่อนไขใน
การร่วมกิจกรรม จึงเสนอแนะให้ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการร่วมกิจกรรมเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายข้ึน 

3. ด้านราคาสินค้า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคเจนวาย รู้สึกว่า ร้านสตาร์บัคส์มีราคา
สูงกว่าร้านกาแฟท่ัวไป   

4. ด้านการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลควรให้ข้อมูลสินค้า บริการผ่านช่องทางหลักให้มากขึ้น เพื่อเป็น
การป้องกันข่าวลวงจากช่องทางส่ือออนไลน์อื่น 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ด้านการเปิดรับการสื่อสารการตลาด 

 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบท่ีผู้บริโภคเจนวาย ให้ความสนใจมากท่ีสุดคือการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของรูปภาพประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แต่ช่องทางเว็บไซต์หลักของสตาร์บัคส์ กลับได้รับความ
สนใจน้อยมาก จึงควรพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

2. ด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาด 

 ผู้บริโภคเจนวาย โดยส่วนใหญ่มีการรับรู้ในเรื่องโปรโมช่ันหลัก และโปรโมช่ันพิเศษประจ าสัปดาห์ ดังนั้น 
ควรท าการสร้างการรับรู้ในเรื่องอื่นๆเพิ่มด้วย เช่น เรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพ และความแตกต่างของสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกท่ีพิเศษกว่าร้านกาแฟท่ัวไปท่ีมีราคาถูกกว่า  

3. ด้านการตัดสินใจใช้บริการหลังการรับรู้ 

 ผู้บริโภคเจนวาย ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจใช้บริการร้านสตาร์บัคส์หลังจากรับรู้การส่ือสารการตลาดในเรื่อง
ของโปรโมช่ันต่างๆ ท่ีทางร้านจัดขึ้น ดังนั้น หากทางแบรนด์ท าการสร้างการรับรู้ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น จะเป็นการ
สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของแบรนด์ 

จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ผู้บริโภคจ านวนหนึ่งไม่กล้าเข้าไปใช้บริการเนื่องจากมี
ทัศนคติว่าสตาร์บัคส์เป็นร้านกาแฟท่ีมีราคาสูง ดังนั้นควรสร้างความเข้าใจในแบรนด์ต่อผู้บริโภคซึ่งจะเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งท่ีช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องอาศัยช่วงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ผ่านทางช่องทาง
หลักของร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไป อาจท าการศึกษาช่องทางส่ือสารการตลาดรูปแบบอื่นของร้านสตาร์
บัคส์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีครอบคลุมยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในเจนวาย ท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 37 ปี ดังนั้น 
การศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผลการศึกษามีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

3. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาโดยใช้
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วย เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์เพียง            
แบรนด์เดียวในการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาท าการศึกษาการส่ือสารการตลาดของแบรนด์อื่นควบคู่กันด้วย 
เพื่อให้การส่ือสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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พีระ วิลาศชัยยันต์1 และ โศภชา เอี่ยมโอภาส2 

1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการส่ือสารในรูปแบบต่างๆของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี 
ข้อมูล 2 แหล่งถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผู้บริหาร
องค์กรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารขององค์กร และ การศึกษาเอกสารท่ีเผยแพร่โดยองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การส่ือสารการตลาดและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ผลการวิจัยพบว่า สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ใช้กลยุทธ์
การส่ือสารการตลาดในลักษณะ “กลยุทธ์การเลียนแบบแบบข้ามโลก” (Global Imitation) โดยการประยุกต์ใช้
รูปแบบในการส่ือสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จผ่านส่ือท่ีอยู่ในเครือของบริษัท
ท้ังหมด นอกจากนี้ยังใช้การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและอยู่ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ในด้านกลุ่มแฟนคลับ 
รับรู้ส่ือของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ได้ผ่านส่ือ โซเซียลมีเดีย และ ส่ือ โทรทัศน์ เป็นหลัก นอกจากนี้บางคนยัง
รับรู้ผ่านส่ืออื่นๆ เช่น รถแห่หรือ เว็ปไซค์ ซึ่งเมื่อดูแล้วการส่ือสารการตลาด และการบริหารจัดการสโมสร
บางกอกกล๊าส เอฟซีนั้นถือได้ว่าใกล้เคียงกัน 

ค าส าคัญ: 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 

 

บทน า  

การแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศไทยก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่ง

ใช้ช่ือว่า จอห์นนีวอล์คเกอร์ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีก จากนั้นได้เปล่ียนไปตามช่ือของผู้สนับสนุนหลักในปีต่อ ๆ มา 

แต่ทีมส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท าให้คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ไม่มีโอกาสได้ชมการแข่งขัน ดังนั้น

ในปี พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในช่ือ โปรลีก ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันของ

ทีมจากหลายภูมิภาคในประเทศไทยมาแข่งกันแบบเหย้าเยือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทีมจากโปรลีกได้เข้าร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลไทยลีกเป็นครั้งแรก คือสโมสรฟุตบอลชลบุรีและสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี  และในปีถัดมา พ.ศ. 

2550 เพื่อยกระดับฟุตบอลอาชีพของไทย ไทยลีกและโปรลีกก็ได้รวมตัวกันเป็น ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ่งมี 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากรัฐบาลเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน 

เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างสมบูรณ์ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2009) 

 กระแสความนิยมของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากท้ังในด้านการเติบโตของจ านวน

ผู้เข้าชมรวมไปถึงด้านมูลค่าการตลาด โดยในด้านผู้เข้าชมการแข่งขันฤดูกาลล่าสุดปี 2561 อยู่ท่ี 2,911,277 คน 

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ท่ี 294,365 คน และเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีการจัดต้ังบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด ให้

เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกถึง 1,803,828 คน ขณะท่ีมูลค่าการตลาดท่ีมีมูลค่าลิขสิทธิ์เริ่มต้นเพียง

ปีละ 40 ล้านบาทในปี 2552 จนถึงในปัจจุบันคือปีละ 600 ล้านบาท และล่าสุดได้มีการประมูลลิขสิทธิ์การแข่งขัน

ประจ าฤดูกาล 2560 - 2563 โดย บริษัท ทูรวิชั่น กรุ๊ป ซึ่งมีมูลค่าปีละ 1,050 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการเติบโต

อย่างต่อเนื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
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 ปัจจุบันกระแสการตอบรับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในประเทศไทยจากผู้ช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลถือ

ว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ในสมัยก่อนนั้นผู้ชมในสนามฟุตบอลยังน้อย ซึ่งการ

แข่งขันฟุตบอลอาชีพ ไทยพรีเมียร์ลีก ก าลังเดินหน้าไปอย่างท่ีแฟนฟุตบอลชาวไทยคาดหวัง หลาย ๆ ทีมมีกอง

เชียร์ท่ีติดตามเชียร์อย่างเหนียวแน่น มีแฟนคลับท่ีติดตามความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของทีมตนเองอย่างใกล้ชิด 

ร่วมกันร้องเพลงเชียร์ประจ าทีม โดยจะสามารถเห็นบรรยากาศต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในทุก ๆ สนามของฟุตบอลไทย

พรีเมียร์ลีกบรรยากาศเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้หันมาให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในกันมาก

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องดึงดูดให้คนเข้าสนามโดยใช้การพนันเป็นตัวชักจูงใจเหมือนในหลายๆ 

ประเทศท่ัวโลก และทุกสโมสรก็ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด ซึ่งมีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ แหล่งเงินทุน

จากสปอนเซอร์ก็หันมาให้การสนับสนุนมากขึ้น รวมท้ังได้มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องบีจีเอฟซี (BGFC) หรือ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี คือหนึ่งในสโมสรระดับแนวหน้าในไทย

พรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดของประเทศ เป็นท่ีรู้จักในฉายา เดอะ แรบบิตส์ (The Rabbits) ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2522 และ

ก้าวสู่ความส าเร็จจากการคว้าแชมป์จากการแข่งขันฟุตบอลหลากหลายรายการ อาทิ แชมป์รายการควีนคัพ 2010 

แชมป์รายการสิงคโปร์คัพ  2010 และแชมป์รายการมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2014 เป็นต้น โดยใช้สนามลีโอ สเต

เด้ียม เป็นสนามแข่งขันส าหรับเกมเหย้า ต้ังอยู่ในบริเวณ บีจีซี ปทุมธานีกล๊าส อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ถือได้ว่าเป็นทีมสโมสรช้ันน าของการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในขณะนี้ ท้ังใน

ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ รวมทั้งด้านการส่ือสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสโมสร ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีขาดไม่ได้

เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวได้ส่งผลให้ปัจจุบันสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี มีกลุ่มแฟนคลับและแฟนฟุตบอล

ของทีมตนเองเป็นจ านวนมากอันดับต้นๆ ในบรรดาทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 16 ทีม นอกจากนี้ ในการแข่งขัน

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2560 ท่ีผ่านมา สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ยังประสบความส าเร็จในด้าน 

แฟนฟุตบอล กองเชียร์และแฟนคลับประจ าสโมสรท่ีได้ให้การสนับสนุนทีมของตนเองทุกครั้งท่ีลงท าการแข่งขัน

จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี นั้นมีฐานแฟนฟุตบอลท่ีมากเป็นอันดับ

ต้นๆ ซึ่งทีมสโมสรอื่นๆ ยังไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวจะไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอล : ศึกษาเฉพาะกรณี

สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมสโมสรฟุตบอลต่างๆ ในประเทศไทยในการน าข้อดีและ

ข้อเสียในด้านการส่ือสารการตลาดของทีมมาประยุกต์ใช้และพัฒนาในด้านการส่ือสารการตลาดของสโมสรตนเอง

ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี  

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการส่ือสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าสเอฟซีโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร คุณ วรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้อ านวยการส่ือสารการตลาด ของสโมสร

บางกอกกล๊าสเอฟซี และแฟนคลับ ซึ่งช่วงระยะเวลาท่ีทาการเก็บข้อมูลเริ่มต้ังแต่การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์

ลีกฤดูกาล 2018 คือช่วงเดือน สิงหาคม 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2561 

กรอบในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี” ผู้ศึกษาเลือก

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยข้อมูลหลักมาจากการสนทนากลุ่ม (Focus groups) ผู้ศึกษา

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เหตุผลท่ีเลือกใช้วิธีการนี้เพราะเป็น

วิธีการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างการสนทนาให้ข้อมูล สามารถช่วยพยุงและต่อยอดความคิดจากคนท่ีให้ข้อมูล

ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ตรงกับประเด็นแนวค าถามท่ีต้ังไว้มากท่ีสุด สามารถสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้หลายแบบ 

จะใช้เป็นการวิจัยท่ีเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารประเภทต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลทางด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด การใช้เครื่องมือการส่ือสาร

การตลาดและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของท้ังสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้การสนทนากลุ่มยังเป็นเทคนิคการเก็บข้อมูลท่ีมีชีวิตชีวา ซึ่งให้ข้อมูลท่ีผ่านการ "กรอง" ด้วยการถกเถียง

โต้ตอบกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ท าให้ผู้ให้ข้อมูลเองก็เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าวิธีการสัมภาษณ์โดยท่ัวไป 

ข้อมูลท่ีได้จึงมีลักษณะเด่นไปอีกแบบหนึ่ง ถ้ามีการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม ผลการวิจัยแบบสนทนากลุ่มมักจะให้

ข้อมูลท่ีเข้าใจได้ง่าย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่ือสารการตลาดของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซีและ

เป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านการส่ือสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลทุกระดับในประเทศ

ไทยและสามารถน าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้านการส่ือสารการตลาดของ

สโมสรฟุตบอล ในลักษณะท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีสนใจศึกษาต่อไป 
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วิธีการศึกษา 

 1. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Participants) และการเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้งานวิเคราะห์ ตีความหมาย เพื่อจัดกลุ่มหาคุณสมบัติร่วมกันของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
วิเคราะห์คุณลักษณะเด่นท่ีมีร่วมกัน ตีความตามข้อมูล และบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ในการจัดการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) มีจ านวนผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาจ านวน 6 คน ท้ังหมด 1 กลุ่ม โดยคัดเลือกบุคคลด้วยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะต้องแฟนคลับสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี จ านวน 6 คน ท้ังหมด 1 กลุ่ม 
ในกระบวนการสรรหาผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Participants)  
 2. ผู้น าการสนทนากลุ่ม (Moderator) และบทบาทของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาติดต่อเครือข่ายท่ีรู้จัก มาท าหน้าท่ี
เป็นผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณวิทยา เทพวงศ์ โดยผู้ศึกษาได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ตลอดจนอธิบายแนวค าถามให้ผู้ด าเนินการสนทนาเข้าใจ จากนั้นมอบหมายให้ทีมผู้ช่วย ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ช่วยจดบันทึกข้อมูล โดยผู้ศึกษาท าหน้าท่ีเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงาน สังเกตการณ์ จดบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์และกล่ันกรองข้อมูลดิบท่ีได้จาก
การสนทนากลุ่ม 
 3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวค าถาม ( Interviewing Guideline) ซึ่ง
พัฒนามาจากผลการวิเคราะห์ส่ือต่างๆ ท่ีสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี น ามาประชาสัมพันธ์และส่ือต่างๆ ท่ีทาง
สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี มีแนวค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด ท่ีให้ผู้ให้ร่วมสนทนากลุ่มได้อธิบาย แสดงความ
คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและอิสระ  
 4. เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) เป็นอุปกรณ์หลักท่ีผู้ศึกษาใช้บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกรณีท่ีจดบันทึกไม่ทัน โดยได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม (Participants) ในการบันทึกเสียงการสนทนา และน าไปใช้อ้างอิงในการศึกษาเพื่อเก็บรายละเอียดให้
มีความครบถ้วนนอกเหนือจากการจดบันทึก อีกท้ังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้  
 5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาส าหรับการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้
ศึกษาได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยได้รับการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา
ท่ีใช้มีความเหมาะสมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อน าข้อแนะน าเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อมูล และปรับปรุงแนว
ค าถามให้มีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูลการส่ือสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซีมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) และ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source)  
ผลการศึกษา 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี จากผู้บริหาร คุณวรเดช 
กฤตยาเกียรณ ผู้อ านวยการส่ือสารการตลาด พบว่า สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ (Vision & Mission) คือ “สโมสรฟุตบอลท่ีสร้างสรรค์ทีมฟุตบอลท่ีมีคุณภาพ ท้ังในและนอกสนามผูกพัน
กับแฟนฟุตบอล ด้วยแนวทางในการสร้างท าทีมท่ีสนุกตื่นเต้นและเร้าใจ” 

นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ท่ีเป็นจุดเด่นของสโมสรฟุตบอลในต่างประเทศ  จากการท่ีสโมสร
ฟุตบอลในต่างประเทศนั้นประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ได้มีโอกาสในการ
น าแนวทางท่ีถูกต้องจากท้ังการส่ือสารรวมและการจัดการของสโมสรในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสโมสร 
ในแง่ของการเชียร์ฟุตบอลนั้นทางสโมสรได้ใช้รูปแบบการเชียร์เหมือนกับสโมสรฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก
โดยปรกติแล้วพฤติกรรมของคนไทยนั้นจะมีนิสัยท่ีขี้อาย สโมสรจึงมีแนวคิดท่ีในการจัดต้ังผู้น าในการเชียร์ซึ่งจะ
สามารถโน้มน้าวใจและกระตุ้นให้เกิดการเชียร์ได้เป็นอย่างดี สโมสรลิเวอร์พูลก็ถือเป็นสโมสรท่ีมีการสร้างฐานแฟน
ฟุตบอลอย่างเหนียวแน่น เป็นสโมสรฟุตบอลท่ีมีแฟนฟุตบอลท่ีน่าสะพรึงกลัวท่ีสุดสโมสรหนึ่งเวลาท่ีเล่นในสนาม
เหย้าของตนเอง รวมท้ังแผนการตลาดท่ีกระจายไปท่ัวทุกทวีปในโลก (Global) ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 
จะไม่ท าการส่ือสารการตลาดเพียงแค่ในเมืองแมนเชสเตอร์เท่านั้น 
 ในส่วนของแฟนคลับการรับรู้ส่ือของสโมสรผ่านการโฆษณาสรุปได้ว่า ผลของการประชาสัมพันธ์ผ่าน

โฆษณานั้นส่วนมากให้ความเห็นว่าเข้าถึงและท าให้รับรู้ถึงสโมสรว่าความเป็นมาและบรรยากาศรอบ โดยมี

ภาพเคล่ือนไหวและน่าติดตามและหลายๆ คนเริ่มสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นรวมถึงสมัครเป็นแฟนคลับสโมสร

และยังเดินทางมาชมถึงสนามท าให้เกิดการรักสโมสรนี้มากขึ้น 

 การรับรู้ส่ือผ่านการประชาสัมพันธ์พบว่า ส่วนมากให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ค่อยเห็นการ

ประชาสัมพันธ์ของทางสโมสรเท่าไรนัก โดยส่วนมากจะเห็นการประชาสัมพันธ์แค่บริเวณภายในสโมสรเองก่อนการ

แข่นขันในนัดนั้นๆ ซึ่งนอกสนามไม่ค่อยเห็นและถ้าจะน าเงินมาลงทุนในส่วนนี้แฟนคลับบางคนมองว่าเสียเงินโดย

ไม่ค่อยได้ผลตอบรับเท่าไร 

 การรับรู้ส่ือของสโมสรผ่านการส่งเสริมการขายของโดนส่วนมากจะเห็นของ สปอนเซอร์ ท่ีมาต้ังบูท

ส่งเสริมการขายเป็นหลักโดยของสโมสรเองนานๆ ทีท่ีจะเห็นแต่ถึงอย่างนั้นสโมสรเองไม่ต้องท าการส่งเสริมการขาย

ก็สามารถดึงดูดผู้ท่ีสนใจให้เข้ามาซื้อของสโมสรได้เองเนื่องจาก ผู้คนท่ีเป็นแฟนคลับถ้าอยากได้ของท่ีระลึกจริงๆ 

จะเดินทางมาซื้อเองโดยตรงโดยไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้ต้ังบูทเพื่อส่งเสริมการขาย 

 การรับรู้ส่ือของสโมสรผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษโดยส่วนมากจะช่ืนชอบงานเปิดตัวเพื่อสู้ศึกฤดูกาลใหม่

เพราะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ เช่น นักฟุตบอลใหม่ เส้ือ กางเกง ใหม่และแนวทางการท าทีม สู้ศึก นอกจากนี้ก็ยังมี อี

เวนต์อื่นๆ ท่ีทางสโมสรพยายามประชาสัมพันธ์ ก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งโดยส่วนมากก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะ

ท าให้แฟนคลับได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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การรับรู้ส่ือของสโมสรผ่านการการใช้เครือข่าย Social Media แฟนบอลมีการนัดแนะรูปแบบการเชียร์

ก่อนการแข่งขันแต่ละนัดผ่านส่ือออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและเว็บบอร์ดของแฟนบางกอกกล๊าส เอฟซี มีการนัดแนะใน

การรับส่งการเชียร์โดยจะมีการตกลงกันผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กก่อนถึงวันแข่งขัน เช่น การร้องเพลงเชียร์รับส่งกันระหว่าง

กองเชียร์ท้ังส่ีมุมของสนาม เป็นต้น และเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมนอกสนามพบว่า แฟนบอลส่วนใหญ่จะมีการรวมตัว

กันก่อนเกมการแข่งขันเพื่อพบปะพูดคุย สังสรรค์ ก่อนเข้าในสนาม อีกท้ังยังมีการนัดพบปะกันหลังเกมการแข่งขัน

เพื่อร่วมรับประทานอาหารอีกด้วย และนอกจากนี้ เว็ปไซต์ยังมีอิทธิพลต่อแฟนคลับเพราะสามารถเข้าไปดูข้อมูล

อัพเดทต่างๆ ของสโมสรได้เช่น ตารางแข่งขัน รายช่ือนักฟุตบอล และนอกจานี้ก็อยากให้ปรับปรุงในส่วนของการ

ส่ังซื้อของท่ีระลึกของสโมสร สามารถกดส่ังซื้อได้เลย 

 การรับรู้ส่ือของสโมสรผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือแฟนคลับส่วนใหญ่ค่อนข้างช่ืนชอบกับ ผลิตภัณฑ์เป็น
ส่ือ เนื่องจากเป็นส่ือท่ีจับต้องได้และเหมาะกับกับเก็บสะสมอย่างแท้จริง ซึ่งอยากให้มีการขยายช่องทางการ
จ าหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าช้ันน า รวมไปถึงเซเว่น เพื่อสร้างการรับรู้ และ ฐานแฟนคลับท่ีอาจจะเพิ่มตามมา 
ท้ังนี้รายได้ยังสามารถเข้าสโมสรเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย 
 การรับรู้ส่ือของสโมสรการใช้ป้ายต่างๆ โดยส่วนมากจะมองไปในทางเดียวกันคือเสียงบประมาณโดยไม่
จ าเป็นเพราะเนื่องจาก ป้ายมีแต่ในสโมสร ซึ่งนอกสโมสรจะไม่ค่อยมีป้ายต้ังไว้เนื่องจากปัจจุบันต้องท าการขอเขต
ในพื้นท่ีเพื่อจะท าการวางป้ายต่างๆ และในสโมสรเองนั้นจะน าป้ายมาต้ังก่อนวันแข่งขัน ซึ่งข้อความในป้ายก็จะมี 
วันท่ีแข่ง เวลา และ ทีม ซึ่งถ้าช่วงเวลานั้นแฟนบอลประชาชนเยอะก็จะท าให้มองไม่เห็นข้อมูลในป้ายนั้นเลย 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องส่ือสารการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารบางกอกกล๊าส ให้

ข้อมูลหลักส่วนใหญ่นิยามค าว่า “แนวคิดเรื่องส่ือสารการตลาด” ว่าหมายถึง การส่ือสารการตลาดเป็นการวางแผน

ภายใต้แนวคิดถึงเรื่องการ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งสริมการขายเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เป็น

วงกว้างและกระจายแก่ประชาชนท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า (2544) ได้ให้ความหมาย

ของส่ือสารการตลาด หมายถึง การส่ือสารการตลาดเป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดเดียว โดยใช้ส่ือสารหลายๆ 

รูปแบบเพื่อให้บรรลุแผนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโฆษณา การตอบกลับ หรือ ส่งเสริมการขาย รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์  

2. จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของเครื่องมือการส่ือสารการตลาดนั้น มีการน ากรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือส่ือสารการตลาดของสโมสร ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารของสโมสรให้

ข้อมูลส่วนใหญ่นิยามค าว่า “เครื่องมือการส่ือสารการตลาด” ว่าหมายถึง การใช้เครื่องมือท่ีสามารถท าให้คนรู้จัก
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สโมสรมากขึ้นและอาจสามารถเพิ่มรายได้ให้เข้ากับสโมสรอีกทาง โดยการส่ือสารนั้นทุกช่องทางมีความส าคัญหมด

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และส่ือวิทยุ Online ซึ่งสอดคล้องกับค า

กล่าวของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้อธิบายว่า การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีจะพัฒนาแผนการส่ือสาร

การตลาดท่ีต้องการ ด้วยการใช้รูปแบบการจูงใจในลักษณะหลายลักษณะกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ

ส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้า ตลอดจนน าไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย จนเกิดเป็นความเช่ือมั่นใน

ตราสินค้านั้น ส่วนความสอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่าง “การส่ือสารการตลาด” กับ “การส่ือสารแบรนด์” 

โดยผู้บริหารสโมสรคิดว่า ท้ัง 2 อย่างนี้มีความสอดคล้องกัน ถ้าหากมองในภาพรวม ส่ือสารการตลาดจะเน้นการท า

ก าไรให้เข้าสโมสรโดยไม่ต้องค านึงถึงภาพลักษณ์มากนักเนื่องจากเป็นสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการฐานแฟนคลับซะ    

ส่วนใหญ่ และการส่ือสารแบรนด์นั้นผู้บริหารมองว่า ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขององค์กรมหาชนท่ีเน้นการสร้างการ

ส่ือสารแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจ าและซื้อสินค้าได้แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นผู้บริหารก็สรุปให้ว่ายังไงต้องไปควบคู่กัน

เพื่อให้เกิดฐานแฟนบอลและการจดจ ารวมถึงจะได้มีรายได้เข้าสโมสรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับค า

กล่าวของ Duncan (2005) ท่ีให้ความหมายว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการน าเสนอ

ข่าวสารต่างๆ ท่ีนักการส่ือสารการตลาดได้วางแผนจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการ

จัดกิจกรรมพิเศษ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย ส าหรับส่ือหลักในการท าการส่ือสารการตลาด 

ผู้บริหารสโมสรได้ลงทุนกับการโฆษณาเป็นจ านวนมาก แต่ในอนาคตผู้บริหารได้แจ้งว่าจะไปเน้นในส่ือ Online 

มากขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันท่ีเน้นความรวดเร็วและเข้าถึงง่ายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง

สอดคล้องกับค ากล่าวของ Armstrong and Kotler (2007) ท่ีว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง การใช้ช่องทาง

ติดต่อส่ือสารต่างๆร่วมกันเพื่อส่งข่าวสารท่ีสอดคล้อง ชัดเจน และบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งอาจเป็นข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง

กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กร ในขณะเดียวกันการวางแผนการส่ือสารการตลาด ผู้บริหารสโมสรให้ข้อมูล

กล่าวว่า ต้องมีการประชุมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องไว้ว่าจะเป็นฝ่ายส่ือสารการตลาด ฝ่ายส่ือสารองค์กร รวมถึงฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ออกมาในช่องทางเดียวกันและประชาชนท่ัวไป หรือแฟนคลับไม่สับสน ซึ่งสอดคล้องกับค า

กล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ท่ีให้ความหมายของการส่ือสารการตลาดว่า หมายถึง กิจกรรมในการ

ติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของ

แผนการตลาดของธุรกิจ ใช้การส่ือสารผ่านภาพ ถ้อยค า หรือสัญลักษณ์ ซึ่งนักการตลาดต้องส่ือสารให้สอดคล้อง

กับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในท่ีสุด  

3. จากการศึกษาพบว่า แนวคิดการตลาดกีฬามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกไปยังกลุ่มเป้าหมายของสโมสรบางกอกกล๊าส ผู้ศึกษาพบว่า สมัยนี้การท าทีมฟุตบอลมีการแข่งขันท่ีสูงซึ่งแต่
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ละสโมสรต้องหารายได้เข้าสู่สโมสรเพื่อความอยู่รอด และยิ่งปัจจุบันการนักเตะต่างชาติท่ีค่าตัวแพงเข้ามาในทีมท า

ให้เกิดการใช้จ่ายท่ีสูงมาก ซึ่งแนวคิดของสโมสรจะเน้นประชาสัมพันธ์และการสร้างรายได้ให้กับสโมสรเพื่อน ามาใช้

จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับค ากล่าวของ Supathanish (2008) ท่ีอธิบายว่า กระบวนการของการออกแบบ

และการด าเนินการกิจกรรมเพื่อการผลิต ราคา การส่งเสริมการขาย และการจัดจ าหน่ายของกีฬาหรือธุรกิจสินค้า

กีฬาเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภคและน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

สโมสรบางกอกกล๊าส ให้ความส าคัญกับรายได้เป็นหลักเพราะค่าตัวนักกีฬาแต่ละคนค่อนข้างท่ีแพงซึ่งเทคโนโลยี

การส่ือสารมีส่วนท่ีจะกระตุ้นให้กับแฟนคลับได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้หันมาสนับสนุนสโมสรซึ่งจะช่วยเพิ่ม

รายได้อีก ซึ่งไม่สอดคล้องกับค ากล่าวของ วัฒนะชัย ยะนินทร (2550) ท่ีได้กล่าวว่า เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นจุด

เปล่ียนส าคัญต่อการสร้างแบรนด์พรีเมียร์ลีกให้เกิดกระแสความนิยมไปท่ัวไป นอกจากนี้สโมสรยังใช้กลยุทธ์

เลียนแบบสโมสรต่างประเทศเพื่อน ารูปแบบท่ีสโมสรช้ันน าไปใช้และประสบความส าเร็จ มาลอกเลียนแบบ

อย่างเช่น สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ท่ีมีการน าการโฆษณา จัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการให้สัมปทานขายลิขสิทธิ์ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสโมสร เพื่อขยายฐานแฟนบอล และ 

ขยายการตลาดของสโมสรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ สุดิพันธ์ (2547) กลยุทธ์ท่ีสโมสรแมนฯ 

ยูไนเต็ด ด าเนินการอยู่นั้น สโมสรอื่นๆ ก็สามารถท าได้ แต่ส่ิงท่ีส าคัญส่ิงหนึ่งก็คือ การวางแผนในระยะยาวส าหรับ

การขยายตลาด และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นแฟนประจ าของสโมสร ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีสโมสรต้องด าเนินการให้ได้ใน

อนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีอีกมากท่ีสโมสรจะต้องด าเนินการต่อไป รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรเดิมให้

มีความแน่นแฟ้นกันต่อไป 

4. จากการศึกษาสรุปได้ว่าสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในลักษณะ “กล

ยุทธ์การเลียนแบบแบบข้ามโลก” (Global Imitation) กล่าวคือจะประยุกต์ใช้รูปแบบการส่ือสารการตลาดของ

สโมสรในต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ อาทิ สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรรีลมาดริด ฯลฯ ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารทุกๆ ช่องทางท่ีอยู่ในเครือของบริษัท สยามสปอร์ต ท้ังหมดโดยมีโครงสร้างของการท างานแบ่งแยก

ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจนอกจากนี้ยังมีการวางแผนการส่ือสารท่ีเป็นระบบ และมี

ลักษณะการบริหารงานท่ีเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจเช่นเดียวกัน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ถูกจ ากัดด้วยระยะเวลา จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจาก

สโมสรได้ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะท าการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูล กับกลุ่มเป้าหมายของสโมสร 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับอันจะส่งผลให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น

และควรศึกษาการส่ือสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลคู่แข่งและสโมสรท่ีท าการแข่งขันอยู่ในระดับเดียวกันกับ



717 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี กล่าวคือ สโมสรท่ีอยู่ในระดับไทยพรีเมียร์ลีก เพื่อจะได้ทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสาร
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ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม จะท าให้ได้รับข้อมูลมากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอีกทางหนึ่ง 
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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 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นแบบแผนการวิจัยเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประชากรการวิจัย คือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับมาสคอตเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ท่ีเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2556-2561 สืบค้นจากฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ของประเทศไทย (Thai Journals Online) จ านวน 7 เรื่อง และจากฐานข้อมูล Asia Pacific Journal of Tourism 
Research จ านวน  5 เรื่อง รวมทั้งส้ิน 12 เรื่อง   

ผลการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถสรุป เป็น 3 ด้านดังนี้ 1)ด้านประเด็นในการศึกษาองค์ประกอบการ
ส่ือสาร พบว่าส่วนใหญ่มุ่งศึกษาในด้าน Sender หรือผู้ส่งสารเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 47.36 รองมาได้แก่
ด้าน Receiver หรือผู้รับสาร คิดเป็นร้อยละ26.31 ล าดับ 3 คือด้าน Channel หรือด้านช่องทางการส่ือสาร คิด
เป็นร้อยละ 15.78 ล าดับท่ี4 คือด้าน Message หรือสาร คิดเป็นร้อยละ 10.52 2)ด้านแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ใน
การวิจัย พบว่ามี 5 กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา ท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่กลุ่มทฤษฎีด้านการออกแบบ คิด
เป็นร้อยละ 38.88 อันดับท่ี 2ได้แก่ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีด้านการส่ือสารและการส่ือสารออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
22.22  รองมาคือแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ16.66 แนวคิดและทฤษฎีด้านแบรนด์ คิดเป็น
ร้อยละ16.66   แนวคิดและทฤษฎีด้านจิตวิทยา คิดเป็นร้อยละ5.55  3)ด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่ามีระเบียบวิธีการ
วิจัยท่ีแตกต่างกัน โดยนักวิจัยส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากท่ีสุด จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
50.00  รองลงมาคือใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานจ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ33.00  และใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.66  โดยใช้เครื่องมือการวิจัย 1)การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร (Document Research) 2) สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ (In-depth Interview)   
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ค าส าคัญ: มาสคอต  แบรนด์  การท่องเท่ียว  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 12  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, mixed-

research 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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บทน า 

 การท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทและความส าคัญต่อการการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะเรื่องเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้

ท่ีส าคัญและช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคได้ด้วย (สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว,2560) การท่องเท่ียวจึง

ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางการตลาดในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดด้านการท่องเท่ียวที่รุนแรง

รวมถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงก าหนดเป้าหมายใน

ปี 2562 คือ การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนด้วยการผลักดันให้สินค้าท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่นได้รับความ

นิยมสู่ตลาดโลก (local go global) พร้อมท้ังยังต้องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทั้งใหม่และเก่า ตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเท่ียวให้ขยายตัว  และสร้างศักยภาพการหารายได้

จากการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2561) 

การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว จ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์เมืองท่องเท่ียวให้เหมือน

การสร้างแบรนด์สินค้า ท่ีจะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวซึ่งเปรียบเสมือนผู้บริโภคสามารถรับรู้ จดจ า และมี

ความผูกพันกับแบรนด์เมืองท่องเท่ียวได้มากยิ่งขึ้น(กฤตินี พงษ์ธนเลิศ,2558)โดยอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาด การ

สร้างแบรนด์และการส่ือสารให้กับเมืองการท่องเท่ียวได้เป็นท่ีรู้จักผ่านเครื่องมือการส่ือสารการตลาดในรูปแบบ

ต่างๆ เช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  

ทักษิณา สุขพัทธี (2559) กล่าวว่าการใช้มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นเครื่องมือในการสร้าง

แบรนด์เมือง ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการจดจ าอัตลักษณ์ของเมืองนั้นๆได้เป็นอย่างดี โดยในอดีตเมื่อ 10 ปีท่ีผ่านมา 

ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกๆท่ีได้มีการน ามาสคอตมาใช้เพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 

โดยน ามาสคอตออกงานต่างๆ เช่น การออกงานกิจกรรมโปรโมทการท่องเท่ียวมากขึ้น ผู้คนต่างก็เริ่มสนใจและเริ่ม

จดจ าได้ โดยมาสคอตตัวแรกท่ีน ามาใช้ คือมาสคอตท่ีมีช่ือว่า  ฮิโกะเนียง ถูกน ามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด

จิกะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นมาการใช้มาสคอตเพื่อการโปรโมทการท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มแพร่หลายมาก

ยิ่งขึ้น โดยในปี 2016 มีจ านวนถึง 1,421 ตัว (NextEmpire,2017)โดยมาสคอตท่ีโด่งดังมีคนรู้จักท้ังในประเทศ

ญี่ปุ่นและท่ัวโลก คือ มาสคอตท่ีมีช่ือว่า หมีคุมะมง เป็นมาสคอตประจ าจังหวัดคุมะโมะโตะ โดยเริ่มจากการใช้เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด โดยหมีคุมะมง ได้ถูกออกแบบให้มีคาร์แรตเตอร์ มีความรู้สึกนึกคิด สามารถ

เคล่ือนไหวได้อิสระ เพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน และได้รับต าแหน่ง ผู้อ านวยการด้านความสุขแห่งจังหวัด

คุมาโมโตะ ซึ่งถือว่าเป็นการน ามาสคอตมาใช้ในการโปรโมทการท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
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เพราะภายใน 2 ปี คุมะมงสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตนเองจากการขายของท่ีระลึกต่างได้มากถึง 3 แสน

ล้านบาท (กฤตินี พงษ์ธนเลิศ,2558)  

ส าหรับประเทศไทยมีการน ามาสคอตเข้ามาใช้เพื่อการโปรโมทการท่องเท่ียว จากการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านการออกแบบตัวมาสคอตเพื่อน ามาใช้ในงานอีเว้นท์เพื่อ

ส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวของภาคท้องถิ่นและภายในจังหวัดเท่านั้น โดยความเข้าใจต่อการน ามาสคอตมาส่ือสาร

เพื่อสร้างการโปรโมทการท่องเท่ียวยังมีน้อย อาจเนื่องมาจากการท่ียังมีความเข้าใจว่ามาสคอตเป็นเพียงตัวการ์ตูน

ท่ีท าหน้าท่ีแค่สร้างสีสันในงาน เช่นแจกโบร์ชัวร์  ถ่ายรูป เต้นประกอบเพลงเท่านั้น (ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์ 

,2557)    

ดังนั้นเพื่อท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาด จึงจ าเป็นท่ีจะน างาน 

วิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาท าการสังเคราะห์สังเคราะห์ เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้เห็นสถานภาพการวิจัยและองค์

ความรู้เกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ว่ายังขาดประเด็น

ใดบ้าง และช่วยให้ก าหนดช่องว่างทางการวิจัยท่ียังขาดอยู่ เพื่อเป็นแนวทางก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การ

วิจัยท่ีสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจัยจะท าให้ทราบสถานการณ์องค์ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสาร

การตลาด  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย  

 2. ท าให้สามารถก าหนดปัญหาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ค าถามการวิจัย 

 สถานภาพการวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยเป็นอย่างไร 

ขอบเขตการวิจัย 
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสาร
การตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ปี พ.ศ.2556-2561 จากฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) จ านวน 7 เรื่อง และจาก
ฐานข้อมูล Asia Pacific Journal of Tourism Research จ านวน 5 เรื่อง รวมทั้งส้ิน 12 เรื่อง เท่านั้น 

2.ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นการะการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research 

synthesis) การวิเคราะห์จ านวน ตัวเลข หรือค่าสถิติในประเด็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องท่ีปรากฏอยู่ในงานวิจัย แล้วน ามา

จัดกลุ่มและหมวดหมู่ท าให้ได้ข้อสรุปใหม่ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ท่ีท าการศึกษาระหว่าง ปี พ.ศ.

2556-2561 รวมท้ังส้ิน 12 เรื่อง  คัดเลือกตามค าค้น คือ มาสคอต,แบรนด์,การท่องเท่ียว,เมือง,จังหวัด  จาก

ฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) จ านวน 7 เรื่อง 

และจากฐานข้อมูล Asia Pacific Journal of Tourism Research จ านวน 5 เรื่อง 

 2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบบันทึกการสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด (Coding Sheet) มี

โครงสร้างท่ีผู้วิจัยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีหลักในการเก็บข้อมูล 3 รายการ คือ 1) 

รายละเอียดโดยย่อของงานวิจัย ประกอบไปด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ปีท่ีเผยแพร่วิจัย 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3) 

แบบแผนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และ 4) ผลการศึกษา (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย ส านักวิจัย, 2555) ส าหรับคุณภาพของเครื่องมือได้รับการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ในด้าน

ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.67 โดยการน าข้อมูลท่ีมีลักษณะหรือประเภทเดียวกันมา

จัดกลุ่มในตาราง แล้วจึงสรุปเป็นข้อค้นพบผลการศึกษา  

 3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัย 

 3.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการอ่านบทความวิจัยจ านวน 12 ท่ีสืบค้นได้เพื่อค้นหา

ค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แล้วบันทึกข้อค้นพบในแบบบันทึกข้อมูลตามโครงสร้างท่ีออกแบบไว้ 
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 3.2 น าข้อมูลจาแบบบันทึกท่ีรวบรวมข้อมูลได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน

ร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 3.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการพรรณาเป็นความ

เรียงประกอบตาราง 

 4.กรอบแนวคิดใการศึกษา 

 

 

ผลการศึกษา 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถรายงานผลการศึกษาได้เป็น 3 หัวข้อท่ีได้ศึกษา ประกอบไปด้วย  1) 

การศึกษาด้านกระบวนการส่ือสาร S-M-C-R  2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 3) ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ โดย

การศึกษาครั้งนี้พบว่า 

1)การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสาร S-M-C-R   

2.1 ด้าน Sender หรือผู้ส่งสาร เป็นด้านท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับ1 จากงานวิจัย 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

47.36 โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้ส่งสารในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การออกแบบมาสคอต เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ได้แก่เรื่องการพัฒนาสัญลักษณ์น าโชคประจ าอ าเภอ จังหวัดพิษณุโลก และการออกแบบ

มาสคอตส าหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด เชียงใหม่  2) การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการสร้างมาส

คอต ได้แก่ เรื่องการศึกษาการส่ือสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านส่ือออนไลน์ และ เรื่องการศึกษาปัจจัยความส าเร็จ

แนวคิด 

เกี่ยวกับการใช้ Mascot        

ในการส่ือสารการตลาด 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ในประเทศไทย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.การศึกษาองค์ประกอบการส่ือสาร S-M-
C-R 
2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 
3.ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ 

องค์ความรู้ 

เกี่ยวกับการใช้ Mascot ใน

การส่ือสารการตลาด 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

ในประเทศไทย 
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ของการสร้าง Yurukyara กรณีศึกษา “คุมะมง” และ “ฟุนัชช่ี” 3) แนวทางการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบ

รนด์ 4) การศึกษาความหนาแน่นของการใช้มาสคอตในพื้นท่ีท่องเท่ียว  

2.2 ด้าน Message หรือ สาร ในด้านนี้พบงานวิจัย 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.52 ผู้วิจัยศึกษาในประเด็น

นี้ไม่มากและไม่ใช่ประเด็นหลักในการท าการศึกษา พบในงานวิจัยในเรื่อง อิทธิพลของสัญศาสตร์ต่อภาพความ

จดจ าในแหล่งท่องเท่ียวผ่านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ท่ีได้ท าศึกษาว่าสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆนั้นมี

ความส าคัญกับการท่องเท่ียวผ่านการตีความท่ีมีอัตลักษณ์ในการช่วยพัฒนาเมือง ประเทศ และแหล่งท่องเท่ียวใน

การดึงดูดนักท่องเท่ียวผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นตราสินค้าแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบด้านภาษา ป้ายส่ือความหมาย 

ของท่ีระลึก และมาสคอตเพื่อการท่องเท่ียว  ส่วนงานวิจัยต่างประเทศเป็นเรื่อง An Analysis of Tweets by 

Local Mascot Character for Regional Promotions, Called Yuru-Charas, and Their Followers in Japan 

ท่ีท าการศึกษาเนื้อหาของสารท่ีมาสคอตใช้ส่ือสารกับผู้รับสาร 

2.3 ด้าน Channel หรือ ช่องทางการสื่อสาร ผู้วิจัยศึกษาในด้านนี้จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.78  

พบในงานวิจัยในเรื่อง การส่ือสารแบรนด์ คุมะมงผ่านส่ือออนไลน์ โดยผู้วิจัยท าการศึกษาการส่ือสารแบรนด์ของ

Mascot ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และเฟชบุ๊ก นอกนั้นจะเป็น

งานวิจัยท่ีศึกษาร่วมกับประเด็นอื่นๆ เช่นการศึกษาการใช้งาน Twitter ของมาสคอตและการศึกษาปัจจัยความ 

ส าเร็จของการสร้างมาสคอต 

2.4 ด้าน Receiver หรือผู้รับสาร เป็นประเด็นท่ีพบมากเป็นอันดับ 2 จากงานวิจัย 5 เรื่อง คิดเป็น  

ร้อยละ 26.31 โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้รับสารในเรื่องต่างๆได้แก่ เรื่อง Elucidation of factors Predictimg the 

Impression of“Yuru-sa”Japanese Yuru-Kyara Mascot Characters เป็นงานวิจัยท่ีต้องการหาปัจจัยท่ีมาส

คอตจะสามารถสร้างความประทับใจให้คนญี่ปุ่น หรือ เรื่อง Gotochikyara & Yurukyara The Fusion of pop 

Culture in Place Branding in Japan ซึ่งต้องการหาปัจจัยในการสร้างความประทับใจในกลุ่มเยาวชนญี่ปุ่น โดย

ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดกลุ่มเป็นตาราง โดยสามารถแสดงไว้ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  สรุปการศึกษาองค์ประกอบด้านการส่ือสาร S-M-C-R ของงานวิจัยการใช้มาสคอตในการส่ือสาร   

การตลาดการท่องเท่ียวในประเทศไทย (n=12) 
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องค์ประกอบด้านการสื่อสาร 
S-M-C-R 

จ านวน * ร้อยละ 

 ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 9 47.36 

 ด้านสาร (Message) 2 10.52 

 ด้านช่องทาง (Channel) 3 15.78 

 ด้านผู้รับสาร (Receive) 5 26.31 

รวม 19 100 
* งานวิจัยบางเรื่องศึกษาองค์ประกอบมากกว่า 1 ด้าน 

2) แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

  ผลการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา จากบทความงานวิจัยท้ัง 12 เรื่อง สามารถจัดกลุ่ม
ทฤษฎีจากการสังเคราะห์งานวิจัยได้ 5 กลุ่มหลัก พบว่าแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่กลุ่ม
ทฤษฎีด้านการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 38.88 อันดับท่ี 2ได้แก่ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีด้านการส่ือสารและการ
ส่ือสารออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองมาคือแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ16.66 แนวคิด
และทฤษฎีด้านแบรนด์ คิดเป็นร้อยละ16.66 แนวคิดและทฤษฎีด้านจิตวิทยา คิดเป็นร้อยละ 5.55 ตามล าดับ โดย
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มทฤษฎีเดียวกันมาจัดกลุ่มเป็นตาราง โดยสามารถแสดงไว้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 จัดกลุ่มทฤษฎีจากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาด เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวในประเทศไทย  (n=12) 

กลุ่ม 
แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีที่พบในงานวิจัย จ านวน คิดเป็น % 

 แนวคิดและ
กลุ่มทฤษฎีด้าน
การออกแบบ 

1.ทฤษฎีการออกแบบและการออกแบบประยุกต์ 
2.ทฤษฎีการศึกษาสัญลักษณ์ (Semiotic) 
3.แนวคิด Animism 
4..แนวคิดการออกแบบมาสคอต 
5..แนวคิดการออกแบบการ์ตูน 
6.แนวคิดรูปแบบสีและอารมณ์  
7.แนวคิดการเข้าใจภาพ (Cognitive) 

7 38.88 
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กลุ่ม 
แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีที่พบในงานวิจัย จ านวน คิดเป็น % 

 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้านการ
ส่ือสารและการ
ส่ือสารออนไลน์ 

1.ทฤษฎีการส่ือสารโดยใช้บุคคล (Influencer 
Marketing) 
2.ทฤษฎีการรับรู้ข่าวสาร (Media Exposure) 
3.แนวคิดเกี่ยวกับส่ือออนไลน์ 
4.แนวคิด Social Networking Service (SNS) 

4 22.22 

 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้าน
การตลาด 

1.แนวคิดการตลาด 4 Es 
(Experience,Everyplace,Exchange,Evengelism) 
2.แนวคิดการตลาดในยุคดิจิตอล (Digital 
Marketing) 
3.แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

3 16.66 

 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้านแบ
รนด์ 

1.ทฤษฎีคุณค่าสามประการในการสร้างแบรนด์ 
2.ทฤษฎีการส่ือสารแบรนด์ 
3.แนวคิด Place Branding 

3 16.66 

 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้าน
จิตวิทยา 
 

1.ทฤษฎี K-J method (Kawakita Jiro) 1 5.55 

 รวม 18 100 

 

3)ด้านระเบียบวิธีวิจัย  

จากบทความงานวิจัยท้ัง 12 เรื่อง พบว่ามีระเบียบวิธีการวิจัยท่ีแตกต่างกัน โดยนักวิจัยส่วนให ญ่ใช้

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากท่ีสุด จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ50  รองลงมาคือใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ

ผสมผสานจ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ33  และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.66  

โดยผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มเดียวกันมาจัดกลุ่มเป็นตาราง โดยสามารถแสดงไว้ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยจากงานวิจัย (n=12) 
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ระเบียบวิธีวิจัย จ านวน คิดเป็น % 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 
         (quantitative methods) 

2 16.66 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
     (qualitative methods) 

6 50.00 

 การวิจัยผสมผสาน 
(mixed methods) 

4 33.00 

รวม 12 100 

 

อภิปรายผล 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาด เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561 เพื่อตอบค าถามการวิจัยว่าสภาพการวิจัยเกี่ยวกับ

การใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยอภิปราย

ผลการวิจัยดังนี้ 

1)การศึกษาด้านองค์ประกอบสื่อสาร S-M-C-R   

ข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัยด้านองค์ประกอบด้านการส่ือสาร  S-M-C-R  ช้ีให้เห็นว่าทิศทางของการ

ศึกษาวิจัย เรื่องการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีท่ีผ่าน

มา (พ.ศ.2556-2561) พบว่า งานวิจัยในด้าน Sender หรือผู้ส่งสาร เป็นด้านท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 โดยมี

งานวิจัย 6 เรื่องท่ีท าการศึกษาด้านนี้ คิดเป็นร้อยละ 47.36  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่านักวิจัยให้ความส าคัญกับการใช้

มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้นจากอดีต โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างตัวผู้ส่งสารท่ี

เป็นมาสคอต เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยมีการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวมากขึ้น โดยงานวิจัยท่ีน ามาศึกษาส่วนใหญ่นักวิจัยได้น าแนวคิดจากการสร้างหมีคุมะมง มา

เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กับอัตลักษณ์ของเมืองและจังห วัดใน

ประเทศไทย โดยให้มีการออกแบบ หน้าตา รูปร่าง และบุคลิกภาพให้เป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผู้พบเห็น ได้แก่ 1)  มีความ

น่ารัก 2 )มีความเป็นมิตร 3) แสดงอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (ประไพรรณ เปรื่อง

พงษ์,2557;สุภัทรา ลูกรักษ์,2559;นฤพนธ์ คมสัน,2560)ซึ่งสอดคล้องกับกฤตินี พงษ์ธนเลิศ (2558) ท่ีกล่าวว่าหมีคุ

มะมง ได้ถูกออกแบบให้มีคาร์แรตเตอร์  มีความรู้สึกนึกคิด สามารถเคล่ือนไหวได้อิสระ เพื่อให้มาสคอตส่ือสารได้
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อย่างชัดเจน และได้รับต าแหน่ง ผู้อ านวยการด้านความสุขแห่งจังหวัดคุมาโมโตะ ซึ่งถือว่าเป็นการน ามาสคอตมาใช้

ในการโปรโมทการท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ และโด่งดังเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก รองมาคือการศึกษาในด้าน 

Receiver หรือผู้รับสาร เป็นประเด็นท่ีพบมากเป็นอันดับ 2 จากงานวิจัย 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.31 ส่วนด้าน

ของ Channel หรือ ช่องทางการส่ือสาร ผู้วิจัยศึกษาในด้านนี้จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.78 และน้อยท่ีสุด

คือ ด้าน Message หรือ สาร ในด้านนี้พบงานวิจัย 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.52 ซึ่งสาเหตุท่ีนักวิจัยไม่ได้มุ่งเน้น

ศึกษาด้าน Channel หรือ ช่องทางการส่ือสาร ด้าน Message หรือ สาร มากนัก อาจเป็นเพราะว่านักวิจัยส่วน

ใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาการออกแบบจึงมุ่งให้ความส าคัญในการศึกษาด้านองค์ประกอบของผู้ส่งสาร 

2)การศึกษาด้านแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา จากบทความงานวิจัยท้ัง 12 เรื่อง ข้อค้นพบท่ีได้

จากการวิจัยในด้านแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้นั้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มการออกแบบมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ

23 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์ด้านองค์ประกอบการส่ือสาร S M C R ท่ีผู้วิจัยมุ่งเน้นการสร้างการออกแบบ

ผู้ส่งสาร ซึ่งพบว่าเมื่อเทียบกับเรื่องหรือหัวข้อท่ีท าวิจัยส่วนใหญ่แล้วท าได้อย่ างเหมาะสมในใช้ทฤษฎีกลุ่มการ

ออกแบบมาใช้เพื่อให้ได้ผลการวิจัยตามท่ีได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้  โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ประกอบไปด้วย 1) 

ทฤษฎีการออกแบบและการออกแบบประยุกต์ 2) ทฤษฎีการศึกษาสัญลักษณ์ (Semiotic) 3) แนวคิด Animism 

4) แนวคิดการออกแบบมาสคอต 5) แนวคิดการออกแบบการ์ตูน 6) แนวคิดรูปแบบสีและอารมณ์ และ7) แนวคิด

การเข้าใจภาพ (Cognitive)  ซึ่งจากการด าเนินการวิจัยในกระบวนการออกแบบ ท าให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องของ

การสร้างมาสคอตด้วยทฤษฎีด้านการออกแบบ มาประยุกต์ใช้สร้าง มาสคอตท่ีสามารถใช้กับเมืองหรือจังหวัดอื่นๆ

ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประไพรรณ เปรื่องพงษ์,2557 ;สุภัทรา ลูกรักษ์,2559;นฤพนธ์ คมสัน,2560) ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีกลุ่มออกแบบว่าบทบาทส าคัญต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตส่ือโดยเฉพาะ

ส่ือท่ีต้องการสัมพันธ์ รับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design) ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นป้าย

โฆษณา บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ใบปลิว โทรทัศน์ ภาพยนต์ นั้น นักออกแบบจะต้องใช้วิธีการทางศิลปะและหลักการ

ทางการออกแบบร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบส่ือ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการท่ีจะเป็นตัวกลางในการส่ือ

ความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (ทักษิณา สุขพัทธี,2559)      

แต่จาการการศึกษาพบว่าแนวคิดและทฤษฎีด้านการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 

เป็นทฤษฎีท่ีไม่ได้น ามาใช้ในการวิจัย  ในการสร้างความส าเร็จของการใช้มาสคอตในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

เมืองหรือจังหวัดให้มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึนนั้น ต้องท าการศึกษาโดยใช้

แนวคิดและทฤษฎีด้านการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) ร่วมด้วย เนื่องจากการส่ือสาร
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การตลาดคือปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะสร้างการรับรู้ การจดจ า และเป็นการส่ือสารไปถึงผู้บริโภค โดยผ่านเครื่ องมือทาง 

การส่ือสารการตลาดหลายช่องทางท้ัง Online และ Offline (ทักษิณา สุขพัทธี,2559; Ali Soltani &Johannes 

Piters, et al. (2017) สอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing 

Communication) ของ Kotler & Keller (2008) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือกระบวนการ

การวางแผนการส่ือสารการตลาด ด้วยการน าเครื่องมือการส่ือสารหลายรูปแบบมาประสมประสานเพื่อให้สามารถ

ส่งข่าวสารได้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสัมพันธ์ จากผู้ส่งสารท่ีท าการส่งข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ เสียง 

สัญลักษณ์ ผ่านช่องทางการส่ือสารไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดผลตามท่ีมุ่งหวังไว้ในท่ีสุด 

3)การศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย  

จากการศึกษางานวิจัยท้ัง 12 เรื่องพบว่า รูปแบบการวิจัยท่ีผู้วิจัยด าเนินการประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ
ได้แก่ 1) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method ) 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และ 3) การ
วิจัยผสมผสาน (Mixed Method)  

โดยการออกแบบการวิจัย (Research Design)  ท่ีพบนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ เป็นการใช้รูปแบบวิธีการวิจัยหลัก
ได้แก่ 1)การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) 2) สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ 
(In-depth Interview) โดยเหตุท่ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมากท่ีสุด เนื่องจากผู้วิจัยมุ่งท าความเข้าใจเฉพาะเจาะจง
ในมุมมองของผู้ส่งสารเพื่อน าวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการตีความหมายแบบอุปนัย (Induction) เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงท่ีเฉพาะเจาะจงของงานมากท่ีสุด(Insight)ในแต่ละเมืองหรือจังหวัด  แต่ท้ังนี้ผลจากการวิจัยคุณภาพก็
ยังมีข้อจ ากัดของในเรื่องของการตีความจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ท าให้ผลการวิจัยอาจมีความน่าเช่ือถือน้อย 
เพราะผลขึ้นอยู่กับผู้วิจัยและผู้ตรวจสอบการวิจัยเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา,2550; อโณทัย งามวิชัยกิจ,2558) 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียวในประเทศไทย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท้ังหมด 2 ประเด็น ได้แก่  

1) ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือควรปรับวิธีการวิจัย ในการออกแบบการวิจัยเชิงพรรณา ควรมี

การศึกษาตัวแปรท่ีมากขึ้น เช่น วัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งจะสามารถท าให้ทราบถึงเหตุผลในการท าวิจัยได้ชัดเจน

มากขึ้น 
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2) จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่ายังไม่มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการส่ือสารการตลาดโดยใช้ Mascot 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยตรง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรกระตุ้นและสนับสนุนนักวิจัยให้

มีการท าวิจัยในด้านนี้ให้มากขึ้น  เพื่อให้นักการส่ือสารการตลาดและผู้เกี่ยวข้องได้สามารถน าความรู้ มาประยุกต์ใน

การวางแผนงาน การด าเนินงาน เรื่องการใช้ Mascot เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

 

ผู้วิจัย 

 สุชาดา วัฒนารักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ภาคผนวก 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านใน ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

People’s Opinion to Transformational Leadership of Village Headman in 
Santisuk Sub-District, Phan District, Chiang Rai Province 

เบญจวรรณ ต้ินสั้น1 และ อรนันท์  กลันทปุระ2 

1นิสิตปริญญาโทหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียน- 
แปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 371 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test 
และ One Way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติ
สุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง 2) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพท่ีต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้ท่ี
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  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 

 

บทน า 

 ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อสังคมมีการพัฒนาจึงมีความจ าเป็นท่ีคน
ในสังคมนั้นจะต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย จึงส่งผลให้ผู้น าในสังคมนั้นมีบทบาทในการพัฒนายิ่งขึ้น ภาวะผู้น า
จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ท่ีเป็นผู้น าในสังคม หากสังคมใดผู้น ามีภาวะผู้น าสูง คนในสังคมนั้นก็ย่อมที่จะดึง
ศักยภาพของตนออกมาได้มากและพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มท่ีภาวะผู้น าท่ีเหมาะสมท่ีผู้น าควรจะมีในตอนนี้
คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยผู้น าจะเป็นผู้ท่ีเป็นแบบอย่างให้ผู้ตาม สามารถท าให้ผู้ตามเกิดความต้องการท่ี
จะเปล่ียนแปลงตนเองให้เหมือนกับผู้น า มีการพัฒนาตนเองท้ังในด้านความคิดและจิตใจ มีความพยายามท่ีสูงขึ้น
กว่าเดิม และเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพ ส่งผลให้ผู้ตามพร้อมรับมือและสามารถก้าวผ่านการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะ
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เป็นผลดีต่อคนในสังคมและส่งผลให้สังคมนั้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ก่อนท่ีจะ
เป็นสังคมใหญ่ท่ีมีคุณภาพได้ก็จะต้องเริ่มพัฒนาจากสังคมเล็ก ๆ ก่อนนั่นคือสังคมภายในหมู่บ้าน 

 การปกครองท้องท่ีเป็นการปกครองในต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุดแต่ก็เป็นการ
ปกครองท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด การปกครองในหมู่บ้านนั้นก็จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าของแต่ละ
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน เป็นผู้รับนโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติใช้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาในท้องท่ี คอยประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น เรื่องร้องทุกข์ของ
ประชาชนท่ีต้องการให้ถึงส่วนราชการก็ล้วนต้องพึงความสามรถของผู้ใหญ่บ้าน โครงการต่างๆ ในหมู่บ้านจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต้องอาศัยความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ท่ีประชาชนให้ความไว้วางใจ เป็นคนแรกท่ีประชาชน
ในหมู่บ้านนึกถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในหมู่บ้าน เรียกได้ว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นท้ังผู้ปกครองหมู่บ้าน เป็นตัวแทน
ของรัฐบาล และยังเป็นผู้น าในสังคมด้วย ผู้ใหญ่บ้านจึงมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อประชาชนในหมู่บ้าน 

  ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องท่ีมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการบริหารและพัฒนาในท้องท่ีเพื่อท้องถิ่นให้เกิดความเจริญ ประชาชนในท้องท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งการท่ีจะท าให้ส่ิงเหล่านี้ส าเร็จผลได้นั้นเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการแสดงบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านจะเป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน  สามารถท าให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เหมือนกับ
ผู้ใหญ่ มีการพัฒนาตนเองท้ังในด้านความคิดและจิตใจ มีความยายามท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาตนเอง แล้วก็จะสามารถพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาได้ ท้ังหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านก็จะสามารถ
พึ่งตัวเองได้ พึ่งพารัฐน้อยลง สามารถท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้รับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อส่ิงแวดล้อม
ภายนอกเปล่ียนแปลง ผู้ใหญ่บ้านก็จะสามมารถท่ีจะรับมือการเปล่ียนแปลงและสามารถท่ีจะน าพาประชาชนก้าว
ผ่านการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ไปได้  

  จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีความส าคัญมีความส าคัญต่อหมู่บ้านอย่างยิ่ง ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงน ามาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกครองส่วนท้องท่ีโดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติสุข 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในต าบล ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากรอาศัยอยู่ท้ังหมด 5,182 คน 
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการพัฒนาท่ีต่างกันออกไปตามแนวของทางท่ีผู้ใหญ่บ้านดูแล ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกท า 
การศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติสุข 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อท่ีจะได้น าไปพัฒนาท้องท่ีให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติ
สุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ใน
ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีการหา
ความเท่ียงตรง (Validity) การน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นน าไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามให้มีความเท่ียงตรงยิ่งขึ้นและน ามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป โดยน าแบบ  
ทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น(Reliability)  โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบทดสอบ (Try out) กับ
ประชาชนในต าบลเมืองพาน  30 คน โดยใช้สูตรของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
และหาความเช่ือมั่นร่วมด้วยวิธีการของ Cronbach’s Alpha  ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นท่ีได้ Alpha .95 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5.รายได้ 

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

2.การสร้างแรงบันดาลใจ 

3.การกระตุ้นทางปัญญา 

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

5.การท้าทายกระบวนการ 

6.การเสริมสร้างก าลังใจ 

7.การอธิบายถึงวิธีการท่ีท าให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ 
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  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 9 หมู่บ้าน จ านวน 5182 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในต าบล
สันติสุข จ านวน 371 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) 
จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตาม
สัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรแต่ละหมู่บ้าน 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ท่ี กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

หมูท่ี่ 1 บ้านดอยชัยมงคล 708 51 

หมู่ท่ี 2 บ้านป่าหมุ้น 410 29 

หมู่ท่ี 3 บ้านไร่อ้อย 680 49 

หมู่ท่ี 4 บ้านสันกอเหียง 687 49 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันกอตาล 538 39 

หมู่ท่ี 6 บ้านเหมืองง่า 599 43 

หมู่ท่ี 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง 728 52 

หมู่ท่ี 8 บ้านโชคชัย 394 28 

หมูท่ี่ 9 บ้านป่าก่อ 

รวม 

438 

5182 

31 

371 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าผลข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์โดยรายระเอียดดังนี้  
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.4  มีอายุระหว่าง 56 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ37.5 มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.8  มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.5  
มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.9  

1.ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 
 
ตารางที่  2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง x̄  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

2.การสร้างแรงบันดาลใจ 

3.การกระตุ้นทางปัญญา 

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

5.การท้าทายกระบวนการ 

6.การเสริมสร้างก าลังใจ 

7.การอธิบายถึงวิธีการท่ีท าให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ 

ค่าเฉล่ียรวม 

3.53 

3.47 

3.33 

3.51 

3.43 

3.50 

3.37 

3.45 

.75 

.68 

.61 

.70 

.67 

.64 

.59 

.61 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 ผลการวิจัยความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ในแต่ละด้านมีรายระเอียดดังนี้ 

  1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 
3.53 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเสียสละท างานเพื่อหมู่บ้าน
ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย3.56  รองลงมาคือการกระท าของผู้ใหญ่บ้านเป็นท่ีนับถือของลูกบ้าน มีค่าเฉล่ีย 3.54 และ ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมีความรู้ มีความสามารถในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.49    

1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  3.47 
และพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากสุด คือ ผู้ใหญ่บ้านแสดงความกระตือรือร้น และความเอาจริง
เอาจัง ในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.49  รองลงมา คือ ผู้ใหญ่บ้านแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
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เป้าท่ีวางไว้ มีค่าเฉล่ีย 3.49 และ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกบ้านรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าและสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเผชิญได้ มีค่าเฉล่ีย 3.42      

1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายด้านการกระตุ้นทางปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉล่ีย 3.33 และพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านแสนอแนวการแก้ปัญหาท่ียังไม่เคยท ามาก่อนเมื่อวิธีการเดิมใช้ไม่ได้ผล มีค่าเฉล่ีย  3.39  รองลงมาคือ 
ผู้ใหญ่บ้านกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนช่วยกันคิดโครงการใหม่ ๆ ขึ้นโดยไม่ต าหนิใครเมื่อการท างาน
ล้มเหลว มีค่าเฉล่ีย 3.37  และ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านฝึกให้ชาวบ้านมองปัญหาเดิมด้วยมุมมองใหม่ 
วิธีใหม่  มีค่าเฉล่ีย  3.27  

1.4 ด้านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.53 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากสุดคือ เมื่อลูกบ้านจัดงานผู้ใหญ่บ้าน
เข้าไปร่วมเสมอ เช่น ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ งานพิธีส าคัญของลูกบ้าน มีค่าเฉล่ีย 3.60 รองลงมาคือ ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี ในทุกเรื่องให้แก่ลูกบ้าน มีค่าเฉล่ีย 3.54 และ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ใหญ่มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลูกบ้านมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.45 

1.5 ด้านการท้าทายกระบวนการ ด้านการท้าทายกระบวนการในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.43 และพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากสุดคือ ผู้ใหญ่มีการจัดประชุม ตอบปัญหาข้อ
สงสัยแก่ลูกบ้านเป็นประจ า มีค่าเฉล่ีย 3.45  รองลงมาคือ ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนท่ีมองหาโอกาสเพื่อท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านมีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.45 และ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดคือ ผู้ใหญ่เป็นคนท่ีเรียนรู้ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น และมีการจัดการกับความเครียดในแง่บวก มีค่าเฉล่ีย 3.37  

1.6 ด้านการเสริมสร้างก าลังใจ ด้านการเสริมสร้างก าลังใจ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉล่ีย 3.50   และพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศขอบคุณ
ลูกบ้านทางเสียงตามสาย เมื่อลูกบ้านท าความดีหรือท างานเพื่อส่วนรวมที่เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน มีค่าเฉล่ีย 3.59  
รองลงมาคือ เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีผู้ใหญ่บ้านต้องท าร่วมกับลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะต้ังความหวังกับงานท่ีท า
ไว้สูงเพื่อท่ีจะให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 และ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านท าให้ลูกบ้านรู้สึก
สนุกไปกับเรื่องท่ีท า มีความภูมิใจจากการได้ท างานส่ิงใหม่ๆ หรือจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 3.40   

1.7 ด้านการอธิบายถึงวิธีการท่ีท าให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ ด้านการด้านการการอธิบายถึงวิธีการท่ีท าให้
วิสัยทัศน์ส าเร็จ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับ
ค่าเฉล่ียมากสุดคือผู้ใหญ่บ้านส่ือสารให้ลูกบ้านทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานเวลามีงานท่ีต้องท าร่วมกันได้อย่าง
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ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.39 รองลงมาคือ ผู้ใหญ่บ้านแสดงให้ลูกบ้านเห็นถึงวิธีการท่ีจะไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ มีค่าเฉล่ีย 
3.39 และ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ใหญ่มีวิธีการใหม่ๆ ในการท างาน มาแนะน าลูกบ้านได้ลองท าตาม มี
ค่าเฉล่ีย  3.35  

การอภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประเด็น คือ 
ลักษณะของตัวบุคคลและข้อจ ากัดในการบริหารงาน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านนั้นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ลูกบ้านในหมู่บ้าน โดยลูกบ้านมักจะตัดสินใจเลือกจาก 1.เป็นผู้ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ ท างานเป็น 2.เป็นผู้ท่ีมา
จากครอบครัวท่ีคนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว 3.ผู้ท่ีได้รับการแนะน า ฝากฝัง มาจากบุคคลท่ีชาวบ้านให้
ความเคารพ นับถือ  ผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับเลือกอาจจะประกอบไปด้วยท้ัง 3 ข้อ หรือมี 2 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ 
ท้ังนี้เมื่อลูกบ้านได้เลือกผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ามาบริหารงานซึ่งในการบริหารงานในหมู่บ้านนั้นก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านสาเหตุท่ีท าให้การบริหารงานในหมู่บ้านยังไม่มีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมากนัก ในประเด็น
ลักษณะส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้าน ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้  1.อาจมีการใช้ความรู้ความสามารถมาใช้ในทางทุจริตภายใน
หมู่บ้าน  2.ความไม่พร้อมทางด้านการเงิน ส่งผลให้ทุ่มเทเวลาไปกับการท ามาหากินมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ
ลูกบ้าน  3.ไม่เก่งในด้านการบริหารงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่มีน าร่องโครงการใหม่ โครงการมี
แต่โครงการเดิมๆ 4.ขาดความเช่ือมั่นในตัวเองไม่กล้าตัดสินใจหรือต่อรอง  5.มีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง ไม่ฟังค า
โต้แย้งหรือเสนอแนะจากลูกบ้าน บ้างก็รับฟังแต่ไม่ท าตาม ในประเด็นของลักษณะส่วนตัวของลูกบ้านสรุปได้ดังนี้ 
1.ลูกบ้านบางคนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการท่ีผู้ใหญ่เสนอขึ้นมา 2.มีความเกรงใจผู้ใหญ่บ้านจึงไม่กล้าท่ีจะ
โต้แย้ง ไม่กล้าตัดสินใจ ในประเด็นข้อจ ากัดในการบริหารคือปัญหาด้านงบประมาณไม่เอื้องบท่ีได้มามีไม่เพียงพอ 
บางหมู่บ้านมีโครงการท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งท าหลายโครงการเลยต้องแบ่งๆเงินงบประมาณไปท าหลายส่วน
ท าให้มีโครงการท่ีค้างคาไม่เสร็จอยู่เป็นจ านวนมาก 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านใน
ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ ผู้ใหญ่บ้าน ใน
ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านเพศ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง

ของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 

เพศ จ านวน x̄  S.D t P 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ชาย 

หญิง 

173 

198 

3.34 

3.46 

.63 

.60 

-.32 .745 

 2.1 ปัจจัยความแตกต่างด้านเพศ พบว่า เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์นิภา อินทพัฒน์ 
(2559)ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารเละ
สมาชิคสภาท้องถิ่นในอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท้องถิ่นท่ีมีเพศ ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไม่
แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันท้ังเพศชายและเพศหญิงต่างก็ได้รับการยอมรับเท่าเทียมกัน มี
ความสามารถเท่าเทียมกัน และในการประชุมต่างๆ ในหมู่บ้านมีการเปิดโอกาสให้ทุกเพศได้แสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมในการท างานภายในหมู่บ้านร่วมกัน โดยไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกเพศชายหญิง   
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติสุข 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านอายุ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.34 

140.40 

141.75 

4 

366 

370 

.337 

.384 

.878 .477 

2.2 ปัจจัยความแตกต่างด้านอายุ พบว่า อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันในหมู่บ้าน ลูกบ้านทุกคน
ต่างมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รับรู้ความเป็นไปภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด ประกอบกับใน
สังคมในหมู่บ้านส่วนมากมักจะมีการนั่งจับกลุ่มคุย สังสรรค์ ท ากิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจ า จึงเปิดโอกาสให้มี
การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด ระหว่างคนแต่ละช่วงวัยอยู่ตลอดเวลา 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสันติ
สุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข  

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.56 

136.18 

141.75 

4 

366 

370 

1.39 

.37 

3.74 .005

* 

 2.3 ปัจจัยความแตกต่างด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มท่ีมีความเห็นด้วยน้อยสุด และเป็นกลุ่มท่ีกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาจะส่งผลต่อแนวความคิด การตัดสินใจและการรับรู้ส่ิงต่างๆของแต่ละคน 
สอดคล้องกับ Webster (1967: 385) ได้ให้ค าจ ากัดความของความคิดเห็นว่า เป็นมุมมอง การตัดสินหรือการ
ประเมินผลท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยความรู้มากกว่าความเช่ือและความรู้สึกในใจ ส่งผลท าให้แต่
ละคนย่อมมีแนวความคิดท่ีต่างกัน  

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบล
สันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านอาชีพ 

  2.4 ปัจจัยความแตกต่างด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเวลาท างานลูกบ้านก็จะทุ่มเทให้กับ
การท างานอย่างเต็มท่ี พอเลิกงานเสร็จก็จะแยกย้ายกลับบ้าน กลับมาอยู่สังคมในหมู่บ้าน ได้แลกเปล่ียนความคิด
ได้คลุกคลีพบปะผู้ใหญ่บ้านพบปะชาวบ้าน คุยเรื่องในหมู่บ้านเหมือนกัน เลยท าให้อาชีพไม่ได้มีผลต่อความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.68 
139.07 
141.75 

4 
366 
370 

.67 

.38 
1.76 .13

6 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบล
สันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านรายได้ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ระหว่าง

กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

12.00 
129.7

5 
141.7

5 

4 
36
6 
37
0 

3.00 
.35 

8.46 
5 

.000
* 

2.5 ปัจจัยความแตกต่างด้านรายได้ พบว่ารายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของใหญ่บ้านแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งในงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีราย ได้ ปานกลาง มี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่ าและกลุ่มท่ีมีรายได้สูง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ท่ีมีรายได้
สูงอาจมองว่าการท างาน การบริหาร ประสิทธิภาพของผู้ใหญ่ควรท่ีจะต้องท าได้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ มีมาตรฐานในการ
วัดท่ีสูง ส่วนผู้ท่ีมีรายได้น้อย มักจะต้องการคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงมีความคาดหวังในผลการท างานของผู้ใหญ่บ้าน
ไว้สูงส่วนผู้ท่ีมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางนั้นจะมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ใหญ่บ้าน มีความเข้าใจผู้ใหญ่บ้าน ระดับ
ความคิดเห็นจึงค่อนข้างท่ีจะเห็นด้วยมาก 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ เปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน 

ค่านัยส าคัญ เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

 

.74 

  

อายุ .47   
การศึกษา .00*   
อาชีพ .13   
รายได้ .00*   

*ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ใน
ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ศึกษาวิจัยใคร่ขอเสนอ
ความคิดเห็นเละข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้ใหญ่บ้านควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อยกระดับความรู้ความ 
สามารถในการท างานของตนเอง ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและท างานร่วมกับองค์กรอื่นๆในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ใหญ่บ้านควรสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกบ้าน ท าให้ลูกบ้านรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าและสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเผชิญได้  

3.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้ใหญ่บ้านควรฝึกให้ชาวบ้านมองปัญหาเดิมด้วยมุมมองใหม่ วิธีใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการพัฒนาทักษะความคิดและการแก้ปัญหา  

4.ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้ใหญ่บ้านควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกบ้านมีการพัฒนา
ทักษะความสามารถของตัวลูกบ้านให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อท่ีลูกบ้านจะได้ใช้ความสามารถท่ีมีสร้างรายได้ให้กับ
ตัวเองและสามารถน าทักษะท่ีมีไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อได้  

5.ด้านการท้าทายกระบวนการ ผู้ใหญ่ควรเรียนรู้ความผิดพลาดในการท างานท่ีเกิดขึ้นจากในอดีตเพื่อท่ีจะ
น ามาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและควรมีการจัดการกับความเครียดในแง่บวก  

6.ด้านการเสริมสร้างก าลังใจ ผู้ใหญ่บ้านควรท าให้ลูกบ้านรู้สึกสนุกไปกับเรื่องท่ีท าร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
ก าลังใจท่ีดีให้เกิดกับลูกบ้าน ให้ลูกบ้านรู้สึกมีความภูมิใจจากการได้ท างานส่ิงใหม่ๆ หรือจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของตัวลูกบ้านเอง  

7.ด้านการอธิบายถึงวิธีการท่ีท าให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ ผู้ใหญ่บ้านควรมีวิธีการใหม่ๆ ในการท างานท่ีสามารถ
เข้าใจง่ายและเห็นผลส าเร็จ  มาแนะน าลูกบ้านได้ลองท าตาม เพื่อให้ลูกบ้านรู้สึกดึงดูดใจต่อวิธีการท างาน  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 
ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
  1.ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่น ต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบล 
สันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านของบุคคลากรด้วย 
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  2.ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลอื่นๆ ของ
อ าเภอพาน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีกว้างมากยิ่งขึ้น  

 
  3.ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้น าในท้องถิ่น 
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การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม 

Network Management of Construction Contractors in Nakhon Pathom 

นัทธมน อิ่มสมบัติ1 และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2) สภาพ 

แวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 3) การจัดการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณ์วิทยา พรรณนาประสบการณ์ของบุคคล มุ่งท าความเข้าใจและให้ความส าคัญ

กับผู้ให้ข้อมูลท่ีมีประสบการณ์เกิดขึ้นจริงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม

แนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศึกษาเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง น าเสนอผลการ 

ศึกษารูปแบบการพรรณนา    

                ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในด้านรับเหมา

ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ลักษณะการด าเนินธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจขนาดกลาง โดยมีการลงทุนท า

ธุรกิจด้วยตัวเอง และสืบทอดกิจการมาจากครอบครัว 2) โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่  ปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจ รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นเรื่อย ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ประชาชนมีลักษณะการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่กันแบบครอบครัวเล็ก เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและ 

กัน เทคโนโลยี ก้าวไกลมากขึ้นท าให้การท างานง่าย และรวดเร็วมากกว่าเดิม อุปสรรคด้านการเมือง เกิดจาก

สถานการณ์การเมืองเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้มีผลต่อความเช่ือมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน 

โอกาสทางการได้เปรียบของคู่แข่งขัน  มีอ านาจต่อรองจากการซื้อสินค้ามากกว่าคู่แข่งขันรายใหม่ มีจุดแข็งในด้าน

การเงิน มีการตรวจสอบและจัดการการเงินให้เกิดสภาพคล่อง และมีการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน และยังมี

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญ 3) การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท าให้เกิด 

ความสัมพันธ์ของธุรกิจและการท าธุรกิจร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย  ภายใต้ความไว้วางใจกัน และมีการติดต่อ 

ส่ือสารกันอย่างสม่ าเสมอ ช่วยท าให้เกิดประโยชน์และการร่วมมือกันในการสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุง
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เครือข่ายการท างานร่วมกัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าท างานเพียงล าพัง เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้เทคนิค

และความช านาญเฉพาะด้าน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจก่อสร้าง

ให้ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ : ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจ  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  

 

บทน า 

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ

และด้านสังคม (ธีรพล นนทะพันธ์, 2557) โดยเฉพาะสาธารณูปโภคช่วยอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ

พัฒนาภาคอุสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ปูซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ซึ่งในครึ่งแรกของปี 2561 การก่อสร้าง

ท าให้ ในภาครัฐประสบกับปัญหาข้อจ ากัดบางประการ เช่น การหาแหล่งเงินทุน ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

โครงการก่อสร้างชะลอตัวลง แต่ความชัดเจนของโครงการของภาครัฐในครึ่งปีแรก ส่งผลให้ครึ่งปีหลังและในปี 

2562 มีทิศทางการลงทุนเพิ่มขึ้น ท าให้อุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย  ขยายตัวขึ้นท้ังโครงการภาครัฐ

และเอกชน  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) การก่อสร้างเป็นดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่วนหนึ่ง เพราะการ

ก่อสร้างมีผลถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขยายตัวของตลาดแรงงาน ท าให้ลดอัตราการว่างงาน และเป็นผลดี

ในด้านสวัสดิการสังคม จะเห็นได้ว่า การก่อสร้างแสดงถึงเศรษฐกิจของประเทศ ถ้ามีการก่อสร้างในประเทศน้อย

แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และหากมีการก่อสร้างในประเทศมากแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศดี (ดิเรก 

อัสสรัตนะ, 2545) ผู้รับเหมาก่อสร้างมีท้ังรูปแบบของผู้รับเหมาท่ีเป็นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอง และ

ผู้รับเหมาท่ีรับงานจากผู้จ้างท่ัวไป แบ่งได้เป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหลัก ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และผู้รับเหมา 

ก่อสร้างรายย่อย ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ท้ังการก่อสร้างภาครัฐและ 

งานก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเพิ่มโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ SMEs เข้ามารับเหมาก่อสร้าง หรือรับเหมาช่วงจาก

โครงการ ในการด าเนินธุรกิจก่อสร้าง ในการด าเนินธุรกิจก่อสร้างนั้นผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนการ

ด าเนินงานท่ีดีเพื่อรองรับความผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้าง ความสามารถในการจัดการ วางแผน ควบคุมต้นทุน 

และการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการ ต้องให้ความส าคัญ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เพราะมี
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ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต การจัดการท่ีเหมาะสม (นิรัติศัย ทุมวงษา , 

2561) 

ส่ิงท่ีภาครัฐควรให้ ความส าคัญและให้การส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กด้วย เพราะหากผู้ประกอบการ

รายเล็กมีความเข้มแข็ง ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีด าเนินการก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจใน

อุตสาหกรรมนี้จ าเป็นต้องมีความเช่ือมโยงกัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่สามารถท างานก่อสร้างได้ท้ังหมด แต่ก็ต้อง

อาศัยผู้รับเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค งานโครงสร้าง 

งานติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้ก็ต้องอาศัยผู้รับเหมาช่วงย่อยอื่น ๆ ท่ีเป็น SMEs เข้ามารับ

งานต่อไป ในท่ีสุดคุณภาพของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นกับความสามารถของผู้รับเหมารายย่อยด้วย การท่ี

อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยจะแข่งขันได้ในเวทีสากล อุตสาหกรรมก่อสร้างควรจะต้องเข้มแข็ง จากภายในก่อนจึง

จะท าให้ก้าวสู่สากลได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน (เกรียงไกร เตชกานนท์, 2552) 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความส าคัญและมีศักยภาพสูงในการพัฒนา

อย่างยิ่ง ท้ังนี้เป็นเพราะเป็นจังหวัดท่ีมีสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเพียบพร้อมสามารถพึ่งพาเศรษฐกิจของตนเองภาย

ใจจังหวัดท้ังในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ มีเส้นทางคมนาคมมีโครงข่ายถนน

สามารถติดต่อเช่ือมโยงกับพื้นท่ีต่าง ๆในภูมิภาค อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ 

และเป็นชุมทางการขนส่งและคมนาคม การขนถ่ายสินค้า โดยทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ า เป็นประตูสู่ชายแดน

ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมท้ังมีความได้เปรียบทางด้านท าเลท่ีต้ัง อีกท้ังยัง เป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงจากกรุงเทพ 

มหานครถึงชายแดนประเทศเมียนมาร์ท่ีใกล้ท่ีสุด จึงก่อให้เกิดการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมมาต่อเนื่อง ท าให้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่าง ๆ และมีความมั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิช

ยกรรมขนาดใหญ่ (ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 2561) 

ในปัจจุบันการจัดการเครือข่ายได้ปรับเปล่ียนรูปแบบของความสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกัน ซึ่งมีคุณลักษณะ

และความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีหลายองค์กรท่ีมีความแตกต่างกันในทรัพยากรและศักยภาพความร่วมมือกันภายใต้

เป้าหมายเดียวกัน โดยท่ีแต่ละองค์กรไม่ได้สูญเสียความเป็นอิสระในการจัดการองค์กรของตนเอง แต่มีความ 

สัมพันธ์ในเชิงร่วมมือกัน และตัดสินใจร่วมกัน จนน าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล จนกลายเป็นกลุ่ม 

จัดต้ังเป็นเครือข่าย โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน หรือตลอดจนในเชิงธุรกิจ สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (สนธยา พลศรี, 2550) แนวคิดการจัดการเครือข่ายมีประเด็นท่ี

จะต้องให้ความส าคัญในการจัดการเครือข่าย ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ (Collaboration Network) การสร้าง

ทีมงาน (Team Working) การสร้างภาวะผู้น า (Leadership) ท้ังนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละองค์กรใน
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การจัดการเครือข่ายให้มีศักยภาพภายใต้ข้อจ ากัดของเครือข่ายนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะปฏิบัติและพัฒนาการ

จัดการเครือข่ายขององค์กรให้มีประสิทธิผล (นันธิดา จันทร์ศิริ, 2558) 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงน ามาสู่การท าวิจัยเรื่องการจัดการเครือข่ายของธุรกิจงานก่อสร้าง ในเขตจังหวัด

นครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และจัดการกับเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยผู้วิจัย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจงานก่อสร้างรายอื่น ๆได้เป็นอย่างดี ท้ัง

ลักษณะการด าเนินงานในธุรกิจของการบริหารการก่อสร้างในแต่ละประเภท และสภาพแวดล้อมของการด าเนิน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนแนวทางของผู้ประกอบการในการจัดการหรือติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจ

การก่อสร้างท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ท่ี

ก าลังจะด าเนินในธุรกิจงานก่อสร้างนี้ หรือ ในกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น เอื้ออ านวยต่อการประกอบการ และการเติบโตของธุรกิจ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม 

3. เพื่อศึกษาการจัดการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

             แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการธุรกิจก่อสร้าง 

             ธุรกิจงานก่อสร้างมีส่วนส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ งานก่อสร้างมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการ

หมุนเวียนเงินทุนภายในประเทศและมีการจ้างงานจ านวนมากมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 

(รณรงค์ กระจ่างยศ, 2558) การก่อสร้าง คือ การน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือจัดหามา ซึ่งประกอบด้วยเงินทุน 

ก าลังคน เครื่องมือ เครื่องทุนแรง  และวัสดุอุปกรณ์รวมกันอย่างเหมาะสม งานก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  วิศวกร สถาปนิก หรือผู้บริหารโครงการจะต้องจะต้องมีการปรับเปล่ียนไปตามความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้น และต้องมีการจัดระเบียบงานให้ด าเนินการด้วยความราบรื่น  โดยหน้าท่ีทางการจัดการท่ีจะท าให้บรรลุ

เป้าหมายประกอบไปด้วย  การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดก าลังคน การส่ังการ (ประกอบ บ ารุงผล, 2542) 

จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย งานก่อสร้าง

เพื่อธุรกิจการค้า งานก่อสร้างทางด้านอุตสาหกรรม งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือสาธารณูปโภค ลักษณะการด าเนิน
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ธุรกิจก่อสร้าง งานก่อสร้างจะส าเร็จได้เมื่อมีบุคคล 2 กลุ่ม คือ สถาปนิกท่ีท างานด้านการออกแบบ และ ผู้รับ 

เหมาก่อสร้าง สามารถแบ่งลักษณะการด าเนินธุรกิจก่อสร้างออกเป็น งานฐานราก ,งานเสาเข็ม,งานโครงสร้าง,งาน

ระบบ,งานตกแต่งและสถาปัตยกรรม แหล่งท่ีมา ของงานก่อสร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แหล่ง คือ งานจาก

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และ รัฐบาล งานก่อสร้างต้องอาศัยการร่วมมือท างานตามหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2558)   

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541) ได้กล่าวว่าการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการจัดการจุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Strength 

and Weaknesses )เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้ มีลักษณะท่ีดี หรือไม่ดี ประกอบด้วย การตลาด การ

ผลิต การปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี ท าเลท่ีต้ัง ช่ือเสียงองค์กร ระบบข้อมูล กิจกรรมในระบบข้อมูล ซึ่งทังหมดนี้

อาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งท่ีเกิดขึ้น กระบวนการก าหนดและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเป็นกิจกรรมท่ี

ส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์องค์กรสามารถใช้จุดแข็งก าหนดเป็นกลยุทธ์และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดอ่อน 

มาเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อน กล่าวคือ ถ้าเหนือว่าคู่แข่งคือจุดแข็ง ถ้าด้อยกว่าคู่แข่งถือว่าเป็นจุดอ่อน การจัดการ

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  (External Opportunities and Threats) ส่ิงส าคัญบริการ

เชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ประชากร 

สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย การแข่งขัน ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์

ทังบวกและลบให้กับองค์กรในอนาคตได้ โอกาสและอุปสรรคไม่สามารถควบคุมได้และอยู่เบ้ืองหลังการควบคุมของ

องค์กร  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเครือข่าย 

เครือข่ายเป็นกลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมัครใจแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรม

ร่วมกัน บุคคลหรือสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้

บุคคลและองค์กรสามารถติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารการประสานงานของบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือหลายองค์กรมา

รวมกันซึ่งต่างก็มีทรัพยากรเป้าหมายวิธีการท างานและมีกลุ่มเป้าหมายของตัวบุคคลหรือองค์กรเข้ามาประสานงาน

กัน มีการวางรากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการท่ีจะขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาก็

สามารถติดต่อไปได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2538)  ความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็น

บุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือเครือข่ายต่อเครือข่าย ในการเช่ือมโยงเครือข่าย ไม่เพียงแต่เป็นการตัวกันท่ัวไป
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แต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกันท่ังท่ีเป็นครั้งเป็นคราวหรืออาจเป็น กิจกรรมท่ีต่อเนื่องกัน เครือข่ายไม่ใช่

เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลเท่านั้นแต่มีการจัดระบบให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย (สนธยา พลศรี, 2550)  และกิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มองค์กร หรือบุคคลท่ีสมัครใจ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปล่ียน การท ากิจกรรมร่วมกัน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) เครือข่ายแท้มีท้ังท่ี

เป็นรูปธรรมและ นามธรรม เป็นท้ังกิจกรรมและปัจจัยในการด าเนินงาน องค์ประกอบของ เครือข่ายแท้ท่ีส าคัญมี

อยู่ 7 ประการ คือ 1.มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน 2.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  3.มีความสนใจหรือมีผล 

ประโยชน์ร่วมกัน 4.การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 5.มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 6.การพึ่งพิงอิง

อาศัยกัน 7.มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปล่ียน องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วย

จ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้กับเครือข่ายเทียมเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเครือข่ายด้วย 

จากการศึกษาการจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท าให้ทราบถึงแนวคิดของ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ปัจจัยความส าเร็จของ

เครือข่าย ท่ีส่งผลต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ ได้เห็นถึงความ  

ส าคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจ ท าให้ธุรกิจนั้นเติบโตและมีประสิทธิภาพมากกว่าท างานเพียงล าพัง 

สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อธุรกิจได้ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จ และด าเนิน

ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกลายเป็นเครือข่ายของธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะได้ประโยชน์ร่วมกัน 

อีกท้ังยังช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาให้กันได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องการจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม 

วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางในการศึกษาแบบวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) โดยศึกษา

ลักษณะการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการจัดการเครือข่าย

กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีวิธีการตามข้ันตอนดังนี้ 

 การเลือกพื้นท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น มีสถานท่ีของ

หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนอีกหลายแห่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจ านวน

มาก 



755 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

             ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 4 ราย โดยคัดเลือกจากผู้ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 5 ปี มีความเช่ียวชาญในด้านการก่อสร้าง มีช่ือเสียงและ

เป็นที่รู้จักในจังหวัด โดยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ ต้ังแต่การประมูลงาน 

การรับงานจากลูกค้า การบริหารจัดการ และการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง 

  ผู้รับเหมางานด้านโครงสร้าง จ านวน 4 ราย โดยเลือกจากผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ

มากกว่า 5 ปี ผู้รับเหมางานก่อสร้างจะต้องมีความเช่ียวชาญในด้านโครงสร้างโดยเฉพาะ เพราะงานโครงสร้างเป็น

งานท่ีต้องอาศัยความช านาญ โดยผู้รับเหมางานด้านโครงสร้างจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการด าเนินงาน มีการสร้าง

เครือข่ายกับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานส าเร็จ ท้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงเครือข่าย

ระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมางานด้านโครงสร้าง 

  ผู้รับเหมางานฝ้า พนัง เพดาน จ านวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์ในการท างานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 

มีความช านาญและเช่ียวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ โดยผู้รับเหมางานฝ้า พนัง เพดาน จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ในวิธีการ

ด าเนินงาน การติดต่อกันกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา อาศัยความเช่ือใจกันในการจ่ายเงินตามงวด และท างานให้

เสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด จากเครือข่ายต้องมีความร่วมมือกันในการท าธุรกิจให้งานประสบความส าเร็จ ท้ังนี้

เพื่อให้ทราบถึงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาฝ้า พนัง เพดาน   

    ผู้รับเหมางานบันได ประตู หน้าต่าง จ านวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 

5 ปีข้ึนไป ด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท างานตามแบบท่ีได้ตกลงกันไว้ต้ังแต่แรก ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีแข็งแรง 

ทนทาน ตามท่ีก าหนด โดยผู้รับเหมางานบันได ประตู หน้าต่าง จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในวิธีการด าเนินงาน ท้ังนี้เพื่อให้

ทราบถึงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมางานบันได ประตู หน้าต่าง  

     ผู้รับเหมางานระบบ จ านวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มี

ประสบการณ์ในงานด้านระบบโดยเฉพาะ ซึ่งงานระบบถือเป็นงานท่ีต้องอาศัยความช านาญในการท างานและ

อาศัยประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา โดยผู้รับเหมางานระบบจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการด าเนินงานการติดต่อส่ือสาร

และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด  ท้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับงาน

ระบบ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการวิจัยส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงานรับหมาก่อสร้าง   
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การพิทักษ์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้ให้กับผู้ให้ข้อมูลได้ทราบ 

ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยของงานวิจัยได้ตลอดเวลา นอกจากนี้จะไม่มีการอ้างอิงช่ือ

ผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัวลงไปในงานวิจัยครั้งนี้  

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ลักษณะการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

1.1 ลักษณะการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 28-40 ปีข้ึนไป จบการศึกษาระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี 

และระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทางานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 5-10 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้ว

ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างล้วนมีประสบการณ์มาจากบริษัทเอกชนท่ีเคยทางานมาเป็นระยะเวลาหลายปี 

ลักษณะของการดาเนินการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง เป็นการดาเนินงานโดยเจ้าของคนเดียวบริหารงาน

กันเองภายในครอบครัว 

1.2 ลักษณะในการด าเนินธุรกิจด้านโครงสร้าง 

โครงสร้างของอาคารท่ีดีจะต้องท าอย่างถูกต้อง ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบการเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึง

วิธีการปลูกสร้างโครงสร้างของอาคารหลัก ๆ ซึ่งเริ่มต้ังแต่การท าฐานราก การตอกเสาเข็ม และการหล่อตอหม้อ

เพื่อรองรับทางด้านของเสาเข็มและคานท่ีจะก่อสร้างตามมา หลังจากนั้นจะเป็นด้านโครงสร้างของพื้นและบันไดซึ่ง

จะต้องเช่ือมต่อกับเสาและคาน โดยจะต้องท าจากช้ันล่างขึ้นไปหาช้ันบนเพื่อความสะดวกในการท างาน 

 1.3 ลักษณะของงานฐานราก  

ถูกน ามาใช้เพื่อรับน้ าหนักอาคารบ้านเรือนแตกต่างกันตามประเภทของเข็มนั้นๆ โดยจะเลือกใช้เข็มตาม

ลักษณะของงาน ในกรณีท่ีใช้กับตัวบ้านจะใช้เข็มเจาะ เนื่องจากมีวิธีการไม่ยุ่งยาก และราคาไม่แพง เละเหมาะกับ

พื้นท่ีก่อสร้างท่ีมีขนาดแคบไม่สามารถขนส่งเสาเข็มต้นยาวๆ ได้  

1.4 ลักษณะของงานโครงหลังคา  

ลักษณะการด าเนินงานโครงสร้าง มีหลักท่ีต้องค านึงหลายอย่าง ท้ังเรื่องของสภาพอากาศเขตร้อนช้ืนใน

เมืองไทย การออกแบบซึ่งต้องมีความสวยงามกลมกลืนกับรูปทรงของบ้าน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ ความ

แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมของดิน ฟ้า อากาศ เป็นวัสดุท่ีสามารถทนไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นวัสดุท่ีไม่

เก็บความร้อนและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้   

1.5 ลักษณะการด าเนินธุรกิจของตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม  
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ด าเนินธุรกิจของงานงานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม จะต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์เป็น

อย่างมาก เพราะงานในด้านนี้ค่อนข้างเป็นงานฝีมือ ต้องมีความละเอียดและความประณีต เช่น งานก่อผนัง งานบุ

ฝ้าเพดาน งานบุผนัง  งานปูพื้นกระเบ้ือง  

1.6 ลักษณะการด าเนินธุรกิจของงานระบบ 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจของงานระบบเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสะดวกสบาย และต้องมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านท่ีเช่ียวชาญในการด าเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ระบบสุขาภิบาล ประกอบไปด้วย ระบบประปา ระบบท่อ

ระบายน้ าท้ิง ระบบบ าบัดน้ าเสีย ต่อมาคือระบบไฟฟ้าท่ีใช้การควบคุมและออกแบบ  

ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 สภาพแวดล้อมภายนอก  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาล และสถานการณ์

อยู่ในภาวะผันผวนตลอดเวลา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วย

บรรเทารายจ่ายของกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การด าเนินชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลง 

ท าให้ค่านิยมเปล่ียนไป สังคมไทยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ประกอบการมีเทคนิคและเทคนิคท่ีทันสมัย ท าง่ายต่อการท างาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 สภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยในการริหารงานก่อสร้างท าให้รู้ถึงปัญหาท่ีเกิดจากงานก่อสร้างท่ีพบได้บ่อย 

คือ ปัญหาความล่าช้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์ ต้องหาแรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน วัสดุอุปกรณ์ 

หากขาดวัสดุอุปกรณ์จะท าให้งานหยุดชะงัก เครื่องจักร เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น เงินทุน 

ท าให้เกิดสภาพคล่อง มีการจัดการรายรับรายจ่าย และขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานทุก

ครั้ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  

ตอนที่ 3 การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 กิจกรรมผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรับงานจากบริษัทลูกค้า  ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่ม

เครือข่ายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเป็นการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงตามแบบแผน คือ เมื่อมีการ

ประมูลงาน ลูกค้าจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเพื่อร่วมประมูลงาน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างประมูลงานได้ก็จะท าใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ แล้วท าสัญญา 

กิจกรรมงานด้านโครงสร้าง การด าเนินการก่อสร้างในขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยขั้นตอนการวางแผนและ

การปรับพื้นท่ีให้พร้อมท างาน โดยผู้รับเหมางานด้านโครงสร้างจะด าเนินในด้านโครงสร้างสร้างท้ังหมดซึ่งผู้รับเหมา

โครงสร้างจะท าหน้าท่ีในการจัดเสาเข็มวัสดุก่อสร้างเองจะต้องติดต่อกับบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์

บริษัทค้าเหล็ก เพื่อน าวัสดุดังกล่าวมาด าเนินงานด้านโครงสร้างต่าง ๆ 
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กิจกรรมงานพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน หลังคา ขั้นตอนในส่วนนี้ไม่สามารถก าหนดตายตัวได้ งานบางขั้นตอน

อาจจะท าก่อนหรือหลัง หรือท าควบคู่กันไปแล้วแต่ความพร้อมหรือความเหมาะสมของช่วงเวลานั้น และยังมีงาน

บางอย่างเป็นขั้นตอนท่ีสัมพันธ์กันเมื่อลูกค้าก าหนดรูปแบบวัสดุเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับเหมาจะต้องติดต่อกับบริษัทค้า

วัสดุก่อสร้างเพื่อจัดเตรียมและหาซื้ออุปกรณ์ในการด าเนินงาน  รวมถึงบริษัทปูนซีเมนต์ท่ีต้องน ามาก่อผนัง ฉาบ

ปูน และบริษัทค้าไม้ค้าเหล็กเพื่อน าวัสดุต่างๆมาด าเนินงานผนังและหลังคา 

กิจกรรมงานบันได ประตู หน้าต่าง  เป็นรายละเอียดของการประกอบอาคารหลักๆ องค์ประกอบเหล่านี้

มีส่วนส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย งานในส่วนนี้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจะต้องอาศัย

ผู้รับงานด้านโครงสร้างโดยจะมีสถาปนิกออกแบบส่วนต่างๆ และผู้รับเหมามีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีออกแบบไว้ 

กิจกรรมงานระบบ ซึ่งการด าเนินงานในส่วนนี้ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้วางแผนระบบ

ท้ังหมด จากนั้นจึงเรียกผู้รับเหมางานระบบเข้ามารับช่วงด าเนินการต่อในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ลูกค้าจะเป็นผู้

ก าหนดยี่ห้อผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้หาซื้อผลิตภัณฑ์เอง ผู้รับเหมามีหน้าท่ีติดต้ังตามแบบของสถาปนิกท่ีได้วางไว้ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาสามารถอภิปรายได้ดังนี้  

1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่า ผู้ประกอบการได้ด าเนินธุรกิจลักษณะการลงทุนแบบ

คนเดียวและรวมหุ้นกับเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ในด้านเดียวกัน ส่วนบางรายก็สืบทอดกิจการของทางบ้าน ลักษณะ

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง  โดยส่วนใหญ่รับเหมางานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งการท างานจะเป็นไป

ในลักษณะการรับเหมาเป็นช่วงเวลา โดยจะเริ่มจากการเสนอราคาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีได้รับงานจากลูกค้า 

และได้มีการท าสัญญาจ้างในการรับเหมางานเฉพาะส่วนโดยมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเสร็จส้ินแน่นอน ซึ่ง

สอดคล้องกับ (สุทธิ ภาษีผล, 2555) กล่าวว่า การท างานท่ีมีประสิทธิภาพต้องสามารถท างานให้เสร็จตามระยะ 

เวลาท่ีก าหนด ภายใต้งบประมาณท่ีต้ังไว้และได้คุณภาพตามรูปแบบและสัญญา ความส าเร็จ ของโครงการเป็นผล

มาจากการท่ีโครงการมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ก่อสร้าง แบ่งออกเป็น ลักษณะการด าเนินธุรกิจของงานฐานราก งานเสาเข็ม ลักษณะการด าเนินธุรกิจของโครง

หลังคา ลักษณะการด าเนินธุรกิจของงานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม ลักษณะการด าเนินธุรกิจของงานระบบ  

2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อนท่ีจะเริ่มท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการจะต้อง

มีการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจก่อน ส่วนมากจะด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้และต้องมีการปรับเปล่ียนในอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี  

ของ (จินตนา บุญบงการ, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้มทางธุรกิจประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
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สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยจะแยกให้เห็นถึงความแตกต่างเป็นสภาพแวดล้อมท่ัวไปและ

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อโดยตรงต่อธุรกิจ คือ สภาพแวดล้อมในงาน และสภาพแวดล้อมท่ัวไป ปัจจัยภายนอกท่ี

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม ผลท่ี

ได้รับเป็นประโยชน์ต่อท้ังองค์กร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และหน่วยงานรัฐบาล ความสามารถในการ

ท าก าไรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย ช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรม และท าให้เกิ ดการ

ปรับตัวและควบคุมการจัดการสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับ (เทอดชัย ทับไธสงค์, 2557) กล่าวว่า

งบประมาณแบบแผนงาน  คือ การจัดเตรียมงบประมาณจากการ เริ่มต้นด้วยการวางแผนงานท่ีจะให้การใช้จ่าย

งบประมาณมีผลส าเร็จ ท้ังประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน (Efficiency and Effectiveness) 

3. การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ของธุรกิจและการท าธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจในเครือข่ายสามารถท างานท่ีแต่ละคนท า

ล าพังไม่ได้ โดยธุรกิจเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีท ากิจกรรมร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะต้องมีการ

ด าเนินงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งท าให้งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูง เพราะได้ช่างท่ี

มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ มีความคล่องตัวและความคิดริเริ่มท่ีดีกว่าธุรกิจท่ีอยู่ล าพั ง ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ต่วนเปาซี กูจิ, (2554) ได้อธิบายไว้ว่า เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มท่ีมีการประสานงานหรือ

ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานาน มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ร่วมกัน และหากบรรวัตถุประสงค์หนึ่ง

แล้วเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้ และยัง เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล 

กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ 

การพึ่งพาอาศัย การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ทีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมี

เป้าหมายร่วมกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษา เรื่องการจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบกาธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง คือ ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัด

นครปฐมและเครือข่ายธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่งานโครงสร้าง งานราก งานเสาเข็ม งาน

โครงหลังคา งานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม งานระบบ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษาในลักษณะเดียวกันในเขต

พื้นท่ีอื่น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนให้ดียิ่งขึ้น 
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2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม เพียงจังหวัดเดียว 

เท่านั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาเรื่องการจัดการเครือข่ายในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นท่ีอื่นๆ ด้วย เพื่อ

น าข้อมูลมาท่ีได้ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และอาจมีการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ท าการออกแบบสอบถามไปยัง

ร้านค้าท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างเพื่อครอบคลุมในเรื่องของงานก่อสร้างมากยิ่งขึ้น 

3. การวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกขอบเขตเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่ม

ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ได้แก่งานโครงสร้าง งานราก งานเสาเข็ม  งานโครงหลังคา งานตกแต่งและงาน

สถาปัตยกรรม งานระบบ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรเพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในด้านมุมมองลุกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าในด้าน

การใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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การจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าของร้านอาหารในโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

The Customer Service Quality Management in Hotel Restaurant 

In Hua Hin District Prachuap Khiri Khan Province. 

อานนท์ วงษ์เชียง1 วศินา จันทรศริิ2 และ ศริศักด์ิ สุนทรไชย3 

1มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย์ประจ าพิเศษ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหาร

ของโรงแรมในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) อธิบายปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหาร

ของโรงแรม  (3) อธิบายคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม (4) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยใน

การเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการให้บริการของห้องอาหารในโรงแรม 

 การวิจัยเชิงส ารวจนี้ กลุ่มประชากรท่ีศึกษา  ได้แก่  ลูกค้าท่ีมารับบริการในห้องอาหารของโรงแรมระดับ 

3-4 ดาว ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 10,000 คน  จากโรงแรม 30 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบโควต้าโรงแรมละ 13 คน จากโรงแรม 30 แห่ง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 390 คน เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา   

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ลูกค้าท่ีมาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 

40  ปี  มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และเป็นลูกค้าท่ีพักภายนอกโรงแรม  

(2) ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหารของโรงแรมมากท่ีสุด ได้แก่ การมีท่ีจอดรถและง่ายต่อการ

เข้าถึง  ส าหรับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ได้แก่ ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร และช่วงเวลาในการเข้ามาใช้บริการในห้องอาหาร (3) คุณภาพ

การบริการของห้องอาหารในโรงแรม แบ่งเป็น 6 ด้าน พบว่า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า

และความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนความเป็นรูปธรรมในการ

บริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้และการตอบสนองต่อลูกค้าค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (4) การวิเคราะห์ปัจจัย
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ในการเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม พบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมีความรู้

เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารในระดับมากให้ความส าคัญกับป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาดและรสชาติอร่อย และ

ลูกค้ามีความตระหนักและรับรู้ในด้านของการจัดการคุณภาพการบริการท้ัง 6 ด้าน 

ค าส าคัญ : 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.บทน า 

 การรับประทานอาหารนอกบ้านนับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนไทย แม้ว่าจะเริ่มต้นจากความ

ไม่สะดวกของครอบครัวในการประกอบอาหารทานกันเองท่ีบ้าน การรับประทานอาหารนอกบ้านกลับได้รับความ

นิยมอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจร้านอาหารกลายเป็นธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตสูง มีการใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ในขณะท่ีขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก

เป็นไปอย่างมีขีดจ ากัด ท้ังในด้านพื้นท่ีให้บริการ จ านวนพนักงาน ส่งผลให้คุณภาพของอาหารและการบริการลดลง 

สร้างความไม่ประทับใจแก่ลูกค้า รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วง เวลาท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

อย่างหนาแน่นได้  ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงต้องปรับกระบวนการให้บริการให้รวดเร็ว

และเป็นระบบมาตรฐานมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าและก่อให้เกิดรายได้สูงสุดในช่วงเวลาท่ี

ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นในขณะเดียวกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2559)  

 การปรับกลยุทธ์เพื่อรับการแข่งขันส าหรับธุรกิจอาหารของร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กจ าเป็นต้อง

อาศัยการจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลได้แก่ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย หลักสุขาภิบาลอาหาร และการบริหารจัดการร้านอาหารท่ีตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็

ตาม การจัดการคุณภาพตามหลักการท่ีกล่าวมานี้ยังขาดความเป็นรูปธรรม จึงได้มีการน าหลักวิชาสถิติมาใช้ในการ

พัฒนาเครื่องมือส าหรับวัดคุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ หรือท่ีเรียกว่า SERVEQUAL (ชัชวาล อรวงศ์

ศุภทัต,2554) เพื่อท าให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจอาหารท่ีผู้ประกอบการ

สามารถด าเนินการและควบคุมมาตรฐานของร้านอาหารได้  
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 อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีศักยภาพมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ท้ัง

ในด้านวัฒนธรรมและด้านธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวที่เกิดข้ึนใหม่มากมาย อีกท้ังยังเป็น

แหล่งรวบรวมร้านอาหารมากมายหลากหลายประเภท ท้ังในโรงแรมและร้านริมถนนเส้นหลักในตัวเมือง แต่ด้วย

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงในบางช่วงเวลา ท าให้มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและผู้ประกอบการ

ร้านอาหารด้วยเช่นกัน ตลอดจนการมีปัญหาเรื่องการขายอาหารราคาแพงแก่นักท่องเท่ียว จนท าให้เกิดเป็นคดี

ความตามส่ือต่างๆมากมายดังเช่นท่ีผ่านมา  ดังนั้น การให้บริการอาหารในโรงแรมขนาดกลาง ได้แก่ โรงแรมใน

ระดับ 3-4 ดาว จึงมีโอกาสการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน เนื่องจากอาหารมีราคาไม่แพงนัก มีห้องอาหารไว้

ส าหรับการบริการ มีการเข้าถึงง่ายและลูกค้ามีความสะดวกใจในการเข้ามาใช้บริการมากกว่าโรงแรมใหญ่ๆ การ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าของร้านอาหารในโรงแรม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพการ

บริการลูกค้าของร้านอาหารกับเครื่องมือการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ

ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถน าไปปรับใช้กับการให้บริการในร้านอาหารท่ีมีคุณภาพและตอบสนองกับความ

ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี. 

  2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรมในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพื่ออธิบายปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหารของโรงแรม  
3. เพื่ออธิบายคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม  

  4. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการบริการของ
ห้องอาหารในโรงแรม 

3. แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งนี้ได้น าทฤษฎี เครื่องมือการวัดคุณภาพการบริการ (SERVEQUAL) ของ Ziethaml, 
Parasuraman & Berry (2013)  ได้สรุปว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นส่ิงท่ีลูกค้าทุกคนคาดหวัง
ท่ีจะได้รับจากการบริการในการให้บริการ ลูกค้าจะรับรู้คุณภาพในการบริการได้จากเครื่องมือวัดคุณภาพการ
บริการจาก 5 ด้านดังนี้ 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  2. ความน่าเช่ือถือ 3. การตอบสนองลูกค้า 4. การให้
ความมั่นใจแก่ลูกค้า 5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร มาวิเคราะห์และ
สร้างเครื่องมือแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้.  
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4.วิธีการด าเนินการวิจัย  

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านอาหารและห้องอาหารในโรงแรม

ในระดับ 3-4 ดาว ท่ีได้รับการตรวจสอบและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  (Clean Food 

Good Taste) ในปี พ.ศ 2558 จ านวน 30 แห่ง ซึ่งหากจ าแนกจ านวนสถานประกอบการโรงแรมขนาด 3-4 ดาว

ท้ัง 30 แห่งนี้จะได้จ านวนแบบสอบถามท่ีจะต้องเก็บแต่ละโรงแรมเท่ากับ 326/30=10.8 ชุดต่อสถานประกอบการ 

1 แห่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดให้เก็บข้อมูลจากลูกค้าโดยใช้แบบสอบถาม 13 รายต่อ 1 สถานประกอบการ จะได้

จ านวนประชากรในส่วนของลูกค้าท่ีมาใช้บริการจ านวนท้ังส้ิน 390 ราย เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของข้อมูลและ

เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับงานวิจัย โดยเกณฑ์คัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง  

1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีการให้ข้อมูลได้น่าเช่ือถือ 

2. เป็นลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรมขนาด 3-4 ดาว จ านวน 30 แห่งท่ีได้มาตรฐานรับรอง

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ี  แบ่งออกเป็น 5  ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้องอาหาร จ านวน 9 ข้อ 

ตอนท่ี3 เป็นค าถามเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขลักษณะของอาหารและป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ

อร่อย  จ านวน 5  ข้อ  

ตอนท่ี 4  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการในห้องอาหาร จ านวน 20 ข้อ 

ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพในการให้บริการในห้องอาหาร จ านวน 1  ข้อ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 โดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

ค่าสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

5.ผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1.การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรมในอ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรมในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ

ประจวบคีรีขันธ์   
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ  
 ชาย 
 หญิง 

รวม 

 
151 
239 
390 

 
38.7 
61.3 
100 

อายุ  
 20 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี 
 61 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
91 
171 
81 
43 
4 

390 

 
23.3 
43.8 
20.8 
11.0 
1.0 
100 

วุฒิการศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 
    ไม่ระบุ 

รวม 

 
22 
78 
271 
19 
0 
0 

390 

 
5.6 
20.0 
69.5 
4.9 
0.0 
0 

100 
อาชีพ 
 เจ้าของ 
 พนักงานเอกชน 
 ส่วนตัว,รับจ้าง 
 ข้าราชการ 
 นักศึกษา 
    ไม่ระบุ 

รวม 

 
19 
205 
109 
11 
46 
0 

390 

 
4.9 
52.6 
27.9 
2.8 
11.8 
0.0 
100 

ต าแหน่ง 
 ผู้บริหาร 
 พนักงาน 
 นักศึกษา 
    ไม่ระบุ 

รวม 

 
92 
246 
52 
0 

390 

 
23.6 
63.1 
13.3 
0.0 
100 
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  ตารางท่ี 1.1 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40  ปี คิด

เป็นร้อยละ 43.8  มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.5 เป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

52.6  เป็นลูกค้าท่ีพักภายนอกโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 53.6  

 

  2. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหารของโรงแรม ได้แก่ การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเลือกใช้บริการห้องอาหารของโรงแรม และ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้อง 

อาหารของโรงแรม ดังตารางท่ี 2.1 และ 2.2  

 

ตารางที่ 2.1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้บริการห้องอาหารของโรงแรม(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ข้อมูล     จ านวน     ร้อยละ 

รายการอาหารตรงต่อความต้องการของตนเองและครอบครัว 243 62.3 

มีที่จอดรถและง่ายต่อการเข้าถึง 270 69.2 
ความคุ้นเคยกับผู้บริหารและพนักงาน 93 23.8 

ราคาไม่แพง 264 67.7 

การโฆษณาส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่างๆ 80 20.5 
ช่ือเสียงของเชฟ 94 24.1 

ช่ือเสียงของห้องอาหารและโรงแรม 176 45.1 

วิวทวิทัศน์ของห้องอาหาร 221 56.7 
บรรยากาศเหมาะส าหรับการพบปะสังสรรค์และมีมาตรฐาน 
ในการบริการ 

254 65.1 

 
ตารางท่ี 2.1 ผลการวิจัยพบว่า  การมีท่ีจอดรถและง่ายต่อการเข้าถึง เป็นปัจจัยส าคัญล าดับท่ีหนึ่ง คิดเป็น

ร้อยละ 69.2  รองลงมาได้แก่ ราคาไม่แพง  คิดเป็นร้อยละ 67.7  บรรยากาศเหมาะส าหรับการพบปะสังสรรค์และ

มีมาตรฐานในการบริการ คิดเป็นร้อยละ 65.1 รายการอาหารตรงต่อความต้องการของตนเองและครอบครัว  วิว

ทิวทัศน์ของห้องอาหาร  คิดเป็นร้อยละ 62.3   ช่ือเสียงของห้องอาหารและโรงแรม  คิดเป็นร้อยละ 45.1 ช่ือเสียง

ของเชฟ คิดเป็นร้อยละ 24.1  
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ตารางที่ 2.2 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรม 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ป้ายเคร่ืองหมายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good  
Taste) มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการหรือไม่  

มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ 
รวม 

 
 

304 
86 
390 

 
 

77.9 
22.1 
100 

ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้า
มาใช้บริการในระดับใด 
มาก 
มากที่สุด 
ไม่แน่ใจ 
มีผลบ้างเล็กน้อย 
รวม 

 
 

158 
103 
25 
18 
304 

 
 

40.5 
26.4 
6.4 
4.6 
77.9 

ความรู้เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหารของลูกค้าอยู่ในระดับใด 
    มีปานกลาง 

มีมาก 
มีมากท่ีสุด 
มีบ้างเล็กน้อย 
รวม 

 
208 
109 
48 
25 
390 

 
53.3 
27.9 
12.3 
6.4 
100 

 

เคยเข้ารับการอบรมด้านสุขลักษณะของอาหารหรือผู้สัมผัสอาหารมา
ก่อนหรือไม ่

ไม่เคยเข้ารับการอบรม 
เคยเข้ารับการอบรม 
รวม 
 

 
 

255 
135 
390 

 
 

65.4 
34.6 
100 

 

 

ช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรม 
มื้อเช้า 
มื้อกลางวัน 
มื้อเย็น 
รวม 

 
118 
105 
167 
390 

 
30.3 
26.9 
42.8 
100 

 

(n=304) 
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  ตารางท่ี 2.2 พบว่า ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการใน
ห้องอาหาร  คิดเป็นร้อยละ  77.9 ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้ามาใช้
บริการในระดับท่ีมาก 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 ค่าเฉล่ียด้านคุณภาพการบริการ 6 ด้าน 

 

  ตารางท่ี 3 ผลการวิจัย พบว่า  ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅4.14, 

SD=0.63) ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅4.10, SD=0.64) ด้านการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅3.86, SD=0.46) ด้านการให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า ค่าเฉล่ีย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x=̅4.39, SD=0.34) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(x=̅4.24, SD=0.42)  ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x=̅4.59, 

SD=0.28)   

4. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการบริการ

ของห้องอาหารในโรงแรม 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยกับคุณภาพการบริการ  
               6 ด้าน 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย (x̅) t-test df P-value 

ความเป็นรูปธรรมในการบริการ 4.14    

 

 

0.00* 

ความเช่ือถือไว้วางใจได้ 4.10  

 

25.03 

 

 

.41 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3.86 

การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า   4.39 

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า   4.24 

ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร 4.59 

   ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยกับคุณภาพ
การบริการ 6 ด้าน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 99 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากค่าเฉล่ียของการให้บริการในแต่ละด้าน พบว่า 

1) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการกับป้ายมาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย พบว่า ลูกค้าท่ีตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีความ

ตระหนักและรับรู้ในด้านของความเป็นรูปธรรมในการบริการท่ีจับต้องได้ ได้แก่ อุณหภูมิของอาหารแต่ละชนิดมี

ความเหมาะสมและมีรสชาติดี ประเภทของอาหารมีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ  

2)  การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านความเช่ือถือไว้วางได้กับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย พบว่า ลูกค้าท่ีตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยจะมองเห็นความ

แตกต่างระหว่างปริมาณอาหารและราคาคงเดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลงจนรู้สึกถูกเอาเปรียบ การให้บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมมีมาตรฐานทุกครั้งท่ีเข้ามาใช้บริการ จัดเสิร์ฟอาหารได้ถูกต้องตามชนิดของอาหารและทันต่อความ

ต้องการของลูกค้า.  

 3) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านการตอบสนองต่อลูกค้ากับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย พบว่า ลูกค้าท่ีตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็นความ

แตกต่างระหว่างพนักงานแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อจ ากัดในการให้บริการ พนักงานให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

น าลูกค้าไปนั่งทันทีท่ีมีโต๊ะว่าง ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานเกินไป    

 4) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านการให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้ากับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย พบว่า ลูกค้าท่ีตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็น
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ความแตกต่างระหว่างพนักงานเสิร์ฟให้บริการได้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา ได้มาตรฐานในการให้บริการ 

พนักงานครัวปรุงอาหารได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พนักงานแคชเชียร์คิดเงินได้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน.  

 5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้ากับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พบว่า ลูกค้าท่ีตัดสินใจเข้ามาใช้

บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างพนักงานให้บริการด้วย

ความสุภาพ มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เอาใจใส่ต่อความต้องการ

ของลูกค้า พนักงานอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงเหตุผลต่างๆเมื่อลูกค้ามีค าถามและต้องการค าอธิบาย.  

 6) ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหารกับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พบว่า 

ลูกค้าท่ีตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็นความแตกต่างระหว่าง

ใน 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ ห้องอาหารมีพื้นท่ีสะอาด ไม่มีรอยแตกช ารุด เห็นง่ายเวลามีคราบน้ าหก  มีการแยกพื้นท่ี

สูบบุหรี่ชัดเจนและมีป้ายบอกแก่ลูกค้า  ภาชนะท่ีใส่อาหารมีความสะอาด ไม่มีคราบหรือส่ิงสกปรก โต๊ะรับประทาน

อาหารมีความสะอาด ไม่มีเศษอาหารตกหล่น  แก้วน้ าท่ีให้บริการมีความสะอาด ไม่มีคราบบนแก้ว  อุปกรณ์บน

โต๊ะอาหารและขวดซอสมีความสะอาด  พวงเครื่องปรุงรสมีความสะอาด สด ใหม่ ไม่มีเช้ือรา อาหารท่ีให้บริการมี

ความสะอาดและรสชาติตรงกับความต้องการของลูกค้า.  

 

6.อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรม 3-4  ดาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ช่วงอายุ 31-40 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน เป็นแขกภายนอกท่ีไม่ได้พักในโรงแรม 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย(2559)ได้วิเคราะห์ว่า ผู้บริโภคท่ีอายุเฉล่ียระหว่าง 27-37 

ปี เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อและเต็มใจจ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับตนเอง

และครอบครัว เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและชอบลองรับประทานเมนูอาหารใหม่ๆ และยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของชามานา เสริฐสนิท (2556)  เรื่องปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ได้

อธิบายว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารไทย เพื่อพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงและพักผ่อนคลายเครียด นิยม

ออกไปใช้บริการช่วงต้นเดือนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้ านอาหาร คือ รสชาติ

เย่ียมและตอบสนองความต้องการด้านรสนิยมได้เป็นอย่างดี ราคาท่ีเหมาะสม เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนข้อ

ค้นพบจากการวิจัยว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษา มีรายได้ดีและชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน มี

การให้ความส าคัญได้ด้านปัจจัยด้านสถานท่ีและบรรยากาศของห้องอาหาร การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และการมีมาตรฐานในการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม 
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 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการห้องอาหารในโรงแรม โรงแรมควรจะมีท่ี

จอดรถและง่ายต่อการเข้าถึง มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาไม่แพง บรรยากาศมีความ

เหมาะสมและมีมาตรฐานในการบริการ รายการอาหารตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2546, น.131) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างความพึงพอใจในการบริการ เช่น 

สถานท่ี ต้องมีบริการท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายและเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานท่ีให้บริการพนักงาน

ท่ีให้บริการต้องมีการแต่งตัวที่เหมาะสมสุภาพ มีบุคลิก ท่ีดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ค าพูดท่ีไพเราะและเป็นสากล 

เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือและสร้างความ ประทับใจให้แก่ลูกค้า การก าหนดราคาอาหารหรือการคิดค่าบริการควร

เหมาะสมกับระดับการ ให้บริการและง่ายในการจ าแนกลักษณะงานบริการท่ีต่างๆกัน 

ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร  ความรู้เกี่ยวกับ

สุขลักษณะของอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้อยู่ในระดับมีบ้างเล็กน้อย ไม่เคยเข้ารับการอบรมด้าน

สุขลักษณะของอาหารหรือผู้สัมผัสอาหาร และมักเข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรมในมื้อเย็น สอดคล้องกับ

แนวคิดของณิชาภัทรา จันทร์ดาราและคณะ(2558) ได้อธิบายถึงการเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีได้รับเครื่องหมาย

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปัจจัยในด้านความรู้การสุขภิบาลอาหารและทัศนคติท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีมีเครื่องหมายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ระดับการตัดสินใจเลือก

ร้านอาหารท่ีได้มาตรบานในระดับปานกลาง มีความรู้ด้านสุขภิบาลอาหารและมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการให้บริการ

ในร้านอาหาร และงานวิจัยของ Jeon, M.S. et. al (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปฏิวัติข้อปฏิบัติและความรู้หลัก

สุขาภิบาลของพนักงานครัวร้านอาหารในเกาหลีใต้ จากการศึกษาข้อมูลในท้ังสามด้าน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป ความรู้

เกี่ยวกับสุขาภิบาลและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์ได้แสดงถึง ข้อปฏิบัติด้านสุขาภิบาล

มีความส าคัญต้ังแต่กระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบจนถึงการปรุงอาหารมีความสัมพันธ์กันกับสุขลักษณะส่วนบุคคล 

อายุและระดับการศึกษาของพนักงานครัวมีความสัมพันธ์กับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล พนักงานใน

ครัวที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อรอบมีคะแนนในด้านความรู้และการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลสูงกว่าพนักงานท่ี

พนักงานปฏิบัติงานมากกว่า 12 ช่ัวโมงต่อรอบ และพนักงานท่ีท างานในร้านอาหารท่ีเป็นเครือข่ายจะได้รับการ

อบรมในด้านสุขาภิบาลท้ังในด้านทฤษฎีและข้อปฏิบัติในการท างานมากกว่าพนักงานครัวในร้านอาหารแบบอิสระ   

ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนข้อค้นพบจากการวิจัยว่า ห้องอาหารหรือธุรกิจจ าหน่ายอาหารจ าเป็นจะต้องมี

การเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นการเข้ามาใช้บริการ

ของลูกค้า ควบคู่กันไปกับการสร้างคุณภาพในการให้บริการ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยื่น 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  ทฤษฎีคุณภาพในการบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมในการบริการ  

ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าและการรู้จักและ
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เข้าใจลูกค้า ทุกหัวข้อล้วนแล้วแต่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.00 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้ามีความเข้าใจและให้

ความส าคัญกับคุณภาพในการบริการในทุกๆด้าน นอกจากนี้สถานการณ์ด้านการแข่งขันของธุรกิจบริการอาหารยัง

มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตามท่ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ศึกษาพบว่า สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจ

ร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง มีการปรับตัวทางกลยุทธ์รับการแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นท่ีการตรึง

ราคาของอาหารไว้มิให้เพิ่มสูงขึ้น มีการออกเมนูใหม่เพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีข้อเสนอแนะ

ว่าร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กควรน าเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างและ

ความพิเศษของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าและความน่าสนใจ ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีอายุเฉล่ียระหว่าง 

27-37 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อและเต็มใจจ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับ

ตนเองและครอบครัว เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ชอบลองรับประทานเมนูใหม่ๆ และได้ข้อสรุปด้านการบริหาร

จัดการร้านอาหารออกมา ดังนี้ เพิ่มอัตราการหมุนเวียนโต๊ะในช่วงเวลาท่ีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมาก การใช้บริการ

ร้านอาหารส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในช่วงเวลากลางวันและเย็น ช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ท าให้ผู้ประกอบการต้อง

เตรียมพร้อมท้ังในเรื่องสถานท่ีจอดรถ พนักงานให้บริการมีเพียงพอ มีการจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างเพียงพอ การ

จัดเตรียมโต๊ะเสริมหรือการจดเวลาในการรับจองโต๊ะ การลดขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลา

ให้บริการและตรงแนวคิดของ  Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) ได้น าเสนอแนวคิดว่า คุณภาพการ

บริการ (Service Quality) เป็นส่ิงท่ีลูกค้าทุกคนคาดหวังท่ีจะได้รับจากการบริการในการให้บริการ  

ลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ บุญเพียรผล (2560) 

ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจร้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียวนานาชาติในเขต

อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีต่อคุณภาพ

กรบริการของร้านอาหารในเขตอ าเภอหัวหินในภาพรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายข้อเรียงล าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวังในการตอบสนอง ความเช่ือมั่น การดูแลเอาใจใส่ 

ความน่าเช่ือถือและรูปลักษณ์ทางกายภาพ ทางด้านการรับรู้ของนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีต่อคุณภาพในการ

บริการของร้านอาหารในเขตอ าเภอหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย พบว่า นักท่องเท่ียวมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านการสร้างความเช่ือมั่น การดูแลเอา

ใจใส่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองและรูปลักษณ์ทางกายภาพ และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

คาดหวังและการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารต่อนักท่องเท่ียวนานาชาติ มีความแตกต่างท้ังใน

ภาพรวมและรายข้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และงานวิจัยของ พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์และวัชราภรณ์ 

ชัยวรรณ(2558) ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างดัชนีช้ีวัดและปัจจัย ท่ีมีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ร้านอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีเขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จอย่าง
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ยั่งยืนของร้านอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีเทเวศร์ ด้านการด าเนินงานภายในองค์กร ได้แก่ ราคาอาหารยุติธรรมกับ

ลูกค้า บริการรวดเร็วเอาใจใส่ต่อลูกค้า อาหารมีรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้า ความกระตือรือร้นในการต้อนรับลูกค้า 

กระบวนการท าอาหารได้มาตรฐานทุกครั้ง  

ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนข้อค้นพบจากการวิจัยว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบริการของร้านอาหาร

ตามทฤษฎีคุณภาพในการบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมในการบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้  

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าและการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ทุกหัวข้อล้วน

แล้วแต่มีความส าคัญในการสร้างมาตรฐานการบริการของธุรกิจห้องอาหารด้วยกันท้ังส้ิน   

 

7.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

7.1  จากการศึกษาวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึงปัจจัยของการสร้างมาตรฐานให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติ

ได้ ตามแนวคิดทฤษฎีในการบริการในห้องอาหาร ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอแนะตามปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ห้องอาหารควรมีการพัฒนาเรื่องความสะอาดในส่วนของพื้นท่ีใน

การให้บริการอาหารให้มากขึ้น ความสะอาดและครบถ้วนของเครื่องมืออุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและความหลาก  

หลายของเมนูอาหาร เพื่อดึงดูดใจและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า. 

2)  ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ การจัดเสิร์ฟอาหารให้ถูกต้องและตามเวลาเพื่อรักษารสชาติและ

คุณภาพของอาหาร การให้บริการท่ีมีมาตรฐานสม่ าเสมอขึ้นอยู่กับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3) ด้านตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานควรตรวจสอบถึงข้อจ ากัดในการให้บริการในแต่ละวัน 

ว่ามีวัตถุดิบชนิดใดหมดหรือไม่มีให้บริการ และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเสมอ และคอยตรวจดูว่าความเรียบร้อยใน

พื้นท่ีให้บริการ เพื่อการบริการท่ีทันท่วงทีและสร้างความประทับใจแก่ลุกค้า. 

4)  การให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องอาหารให้มีความสะอาด พร้อมให้บริการ 

ป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆต้องติดในบริเวณท่ีลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจน และมีการสอบถามความพึงพอใจในการ

เข้ามาใช้บริการของลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดี. 

5)  การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และเสนอให้ความช่วย  

เหลือเพื่อสร้างความประทับใจ และเก็บข้อมูลไว้ส าหรับโอกาสในการให้บริการในครั้งต่อไป.  

7.2   ความปลอดภัยในอาหาร ผู้ประกอบการควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร 

เช่น วัตถุดิบจ าพวกผักสดนิยมจัดซื้อแบบปลอดสารพิษ กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบท่ีถูกต้อง ป้องกันการปนเปื้อน

ของเช้ือโรค กระบวนการและขั้นตอนในการปรุงอาหารท่ีถูกวิธี และมีการอบรมด้านความปลอดภัยของอาหารแก่

พนักงานในห้องอาหารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า 
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8.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    1) ควรศึกษาการจัดการคุณภาพการบริการของลูกค้าของห้องอาหารในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆของ

ประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวต่างๆมีการให้บริการท่ีเป้นมาตรฐานเดียวกัน  

      2) ควรมีศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยและแนวคิดคุณภาพในการบริการ

ลูกค้าในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม   

      3) ควรมีการศึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารของสถานประกอบการท่ีมีการให้บริการอาหารแก่ ลูกค้า

ท้ังภายในและภายนอก 
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ความหลายหลายของรายการละครโทรทัศน์ 

Diversity of Drama Program 

อิทธิพล วรานุศุภากุล1 จินตวีร์ เกษมศุข2 และพิทยา พละพลีวัลย์3 

1อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
3อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้น าเสนอลักษณะความหลากหลายของรายการละครซึ่งแบ่งโดย (1) ประเภทของละคร 

(Genre) (2) ท่ีมาของบทละคร และ (3) ลักษณะการผลิตรายการละคร และปัจจัยท่ีมีผลต่อความหลากหลายใน

รายการละครโทรทัศน์ซึ่งได้แก่ (1) องค์กรก ากับดูแล (2) กิจการโทรทัศน์ (3) ผู้ชมโทรทัศน์ และ (4) เจ้าของ

สินค้า/ตัวแทนโฆษณา   

ค าส าคัญ:  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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บทน า  

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยเกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 โดยท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประมูล

คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ โดยมี  ใบอนุญาต 4 

หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ท่ัวไปความคมชัดสูง (HD) จ านวน 7 ใบอนุญาต หมวดหมู่ท่ัวไปความคมชัดปกติ (SD) 

จ านวน 7 ใบอนุญาต หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จ านวน 7 ใบอนุญาต และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

จ านวน 3 ใบอนุญาต (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, 2560) 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ท าให้เกิดการแข่งขันของกิจการโทรทัศน์มากขึ้น  จาก

เดิมกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจมีเพียง 4 สถานี เพิ่มขึ้นเป็น 24 สถานี  กิจการโทรทัศน์ประเภท

บริการทางธุรกิจจึงต้องหาจุดเด่นของตัวเอง  ซึ่งกิจการโทรทัศน์หมวดหมู่ท่ัวไปท้ังแบบความคมชัดปกติ (SD) และ

แบบความคมชัดสูง (HD) เลือกน าเสนอรายการข่าวและรายการละครเป็นหลัก  หากเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลัง

การประมูลคล่ืนความถี่ ฯ พบว่า จ านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการละคร เพิ่มขึ้นจาก 8,196 

นาที ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็น 40,469 นาที ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  ส่วนในช่วงเวลาท่ีมี

ผู้ชมสูง (Prime-time) หรือในช่วงเวลาต้ังแต่เวลา 18.30 น. ถึง 23.00 น. จ านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สัปดาห์ของรายการละคร เพิ่มขึ้นจาก 3,490 นาที ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็น 11,070 นาที ในช่วง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2561: 186)   

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ท าให้จ านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์

ของรายการละครเพิ่มขึ้นอย่างมาก  จากเดิมท่ีกิจการโทรทัศน์ต้องผลิตรายการละครโทรทัศน์ในลักษณะท่ีสามารถ

ดึงดูดผู้ชมจ านวนมากเพื่อมุ่งหวังให้เกิดก าไรสุงสุด เปล่ียนเป็นการท่ีกิจการโทรทัศน์สามารถเลือกผลิตรายการท่ีมี

ความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของสมาชิกในสังคม  นอกจากนั้นการน าเสนอ

รายการละครโทรทัศน์ท่ีหลากหลายยังเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของสังคมซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในสังคม

เกิดความเข้าใจในความแตกต่างกันของสมาชิกในสังคมอีกด้วย   

การศึกษาเรื่องความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์กับหลายฝ่าย ท้ังฝ่ายองค์กร

ก ากบัดูแลกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรทัศน์ และผู้ชมโทรทัศน์  องค์กรก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์สามารถน าข้อมูล

ไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตรายการอิสระภายในประเทศ  และหากองค์กรก ากับ

ดูแลกิจการโทรทัศน์ต้องการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตรายการละครโทรทัศน์ ในประเทศก็ควรทราบข้อมูล
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เกี่ยวกับแนวโน้มของการออกอากาศรายการละครโทรทัศน์จากต่างประเทศ  ในส่วนของกิจการโทรทัศน์ กิจการ

โทรทัศน์สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ไปใช้ในการก าหนดทิศทาง แนว

ทางการผลิต และการผลิตประเภทของละครโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพโดยรวมของรายการละครโทรทัศน์ท่ี

ออกอากาศ  ส าหรับผู้ชมโทรทัศน์ การศึกษาเกี่ยวกับรายการละครโทรทัศน์จะช่วยท าให้ทราบว่ารายการละคร

โทรทัศน์นั้นมีความหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่ายังมีทางเลือกของรายการละครโทรทัศน์ให้กับผู้ชมอีกมาก 

บทความฉบับนี้จะได้อธิบายถึงความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ โดยเริ่มจากการน าเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ ความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลายของรายการละคร 

 

แนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ 

 ความหลากหลาย หมายถึง จ านวนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีแตกต่างกันมากเพียงพอซึ่งความเพียงพอนี้

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความหลากหลายตามสัดส่วนท่ีพึงมี (Desired diversity) หมายถึง การมี

จ านวนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวเลือกในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน และ (2) ความหลากหลายตามความ

ต้องการจริง (Actual diversity) หมายถึง การมีจ านวนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวเลือกตามสัดส่วน

ของความต้องการจริง  ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งกิจการโทรทัศน์เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างตาม

สัดส่วนท่ีพึงมี อาจแบ่งเป็นกิจการโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ กิจการโทรทัศน์เพื่อบริการธุรกิจ และกิจการ

โทรทัศน์เพื่อบริการชุมชนในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เช่น กิจการเพื่อบริการสาธารณะ ร้อยละ 40 กิจการเพื่อบริการ

ธุรกิจ ร้อยละ 40 และกิจการเพื่อบริการชุมชน ร้อยละ 20 เป็นต้น  แต่ถ้าเป็นความหลากหลายตามความต้องการ

จริง อาจแบ่งกิจการโทรทัศน์ตามความต้องการของผู้รับสาร ซึ่งอาจอยู่ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันมาก เช่น กิจการเพื่อ

บริการสาธารณะ ร้อยละ 10 กิจการเพื่อบริการธุรกิจ ร้อยละ 85 และกิจการเพื่อบริการชุมชน ร้อยละ 5 เป็นต้น 

 ความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์นั้นแบ่งได้หลายลักษณะ ได้แก่ (1) ความหลากหลายของ

โครงสร้างในกิจการโทรทัศน์ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการท่ีมีความหลากหลาย ลักษณะความเป็นเจ้าของท่ีมี

ความหลากหลาย แหล่งท่ีมาของเงินได้ของการประกอบกิจการท่ีมีความหลากหลาย พื้นท่ีการออกอากาศท่ี

หลากหลาย เป็นต้น (2) ความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ เช่น รูปแบบรายการท่ีหลากหลาย เนื้อหา

รายการท่ีหลากหลาย วัตถุประสงค์รายการท่ีหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายรายการท่ีหลากหลาย เป็นต้น (Hitchens, 

2006, pp. 8-9) 
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 นอกจากการแบ่งความหลากหลายโดยใช้เกณฑ์ลักษณะของความหลากหลายข้างต้นแล้ว การศึกษา

ความหลากหลายของกิจการโทรทัศน์ยังสามารถศึกษาตามขอบเขตของความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ 

(1) ความหลากหลายในระดับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น ช่อง N เป็นช่องรายการข่าว ช่อง B เป็นช่องรายการสาร

คดี ช่อง P เป็นช่องรายการกีฬา และช่อง W เป็นช่องรายการเกมโชว์ ท าให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีความ

หลากหลาย เป็นต้น (2) ความหลากหลายในระดับสถานีโทรทัศน์ เช่น ช่อง A มีท้ังรายการละคร รายการเกมโชว์ 

รายการข่าว และรายการสารคดี เพื่อการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ท าให้ช่อง A มีความหลากหลาย 

เป็นต้น (3) ความหลากหลายในระดับรูปแบบรายการโทรทัศน์ เช่น รายการละครของช่อง C มีเนื้อหาละครท้ัง

ละครรัก ละครอิงประวัติศาสตร์ ละครตลก และละครชีวิต ท าให้รายการละครของช่อง C มีความหลากหลาย เป็น

ต้น และ (4) ความหลากหลายในระดับรายการโทรทัศน์ เช่น ช่อง D เป็นช่องรายการข่าว ในรายการข่าวค่ า มีการ

น าเสนอเนื้อหาข่าวสาร ท้ังสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ท าให้รายการข่าวค่ าของช่อง D มีความหลากหลาย 

เป็นต้น (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2561: 55-57) 

 

ความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ 

 บทความฉบับนี้สนใจศึกษาความหลากหลายในระดับรูปแบบรายการโทรทัศน์ โดยเลือกศึกษารูปแบบ

รายการละครในส่วนของความหลากหลายในประเภทละคร (Genre) และความหลากหลายในระดับรายการ

โทรทัศน์ โดยเลือกศึกษาความหลากหลายของท่ีมาของบทละครและความหลากหลายของลักษณะการผลิต

รายการละคร 

 

 ความหลากหลายในประเภทละคร (Genre)  

 การแบ่งประเภท (Genre) ช่วยท าให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับสารได้ตามความต้องการ คล้ายกับการ

เลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามแผนกสินค้า  หากเปรียบเทียบกับส่ือ ใน

ประเภทเพลง ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับฟังประเภทเพลงได้ เช่น เพลงร็อค (Rock) เพลงแจ๊ส (Jazz) เพลงฮิบ

ฮอป (Hip-hop) เป็นต้น ในประเภทภาพยนตร์ ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับชมประเภทภาพยนตร์ได้ เช่น 

ภาพยนตร์แอคช่ัน (Action) ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) ภาพยนตร์ตลก (Comedy) เป็นต้น (Creeber, 

2015:1) 
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 การจัดประเภท (Genre) ของรายการละครมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่งของผู้เขียน

หนังสือ ตัวอย่างเช่น หนังสือกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ขององอาจ สิงห์ล าพอง (2557) แบ่งประเภท (Genre) 

ตามเกณฑ์เรื่องราว (Story) หรือเนื้อหา ได้แก่ ละครแนวอิงเรื่องจริงหรือประวัติศาสตร์ ละครแนวชีวิต ละครแนว

ตลก ละครแนวอาชญากรรม ละครแนวลึกลับ ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ละครแนวผจญภัย ละครแนวเพ้อฝัน

มหัศจรรย์ และละครแนวนิทานพื้นบ้านวรรณคดี  หนังสือศิลปวิจารณ์รายการโทรทัศน์ของนับทอง ทองใบ (2553) 

จ าแนกประเภท (Genre) รายการละครท่ีนักวิจารณ์ควรศึกษา ได้แก่ ละครเริงรมย์ (Soap opera) หรือละครน้ า

เน่า และละครซิทคอม (Sitcom) 

 ตัวอย่างของหนังสือต่างประเทศท่ีมีการแบ่งประเภท (Genre) ของรายการละครได้แก่ หนังสือ The 

Television Handbook ของ Jeremy Orlebar (2011) ยกตัวอย่างประเภท (Genre) ของรายการละคร เช่น 

ประเภทละคร (Soap opera) ประเภทตลกสถานการณ์ (Sitcom) ประเภทต ารวจ (Police series) เป็นต้น และ

หนังสือ The Television Genre Book ของ Glen Creeber (2015) แบ่งประเภทของรายการละคร ดังนี้ (1) 

รายการละคร (Drama) โดยแบ่งย่อยเป็นประเภทอาชญากรรม (Crime Series) ประเภทสืบสวนสอบสวน 

(Detective Series) ประเภทกระบวนการของต ารวจ (Police Procedural Series) ประเภทแอ็คช่ัน (Action 

Series) ประเภทแนวตะวันตก (Western) ประเภทชีวิตวัยรุ่น (Teen) ประเภทชีวิต (Drama) ประเภทโรงพยาบาล 

(Hospital Drama) และประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) (2) รายการละครน้ าเน่า (Soap 

opera) และ (3) รายการตลก (Comedy) 

 

 ความหลากหลายของที่มาของบทละคร  

 ส่วนใหญ่ละครท่ีออกอากาศในช่วงท่ีมีจ านวนผู้ชมสูง หลังรายการข่าวจะมาจาก (1) บทประพันธ์

ของนวนิยายท่ีตีพิมพ์และได้รับความนิยมจากผู้อ่าน และ (2) บทประพันธ์ที่เคยถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์  ส่วน

รายการละครท่ีออกอากาศในช่วงท่ีมีจ านวนผู้ชมสูง ก่อนรายการข่าวจะมาจากบทละครท่ีแต่งขึ้นใหม่ (อาชวิชญ์ 

กฤษณสุวรรณ, 2555:169)  รูปแบบของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์จากเจ้าของบทประพันธ์หรือส านักพิมพ์

เพื่อใช้ในการผลิตรายการละครมีหลายรูปแบบ ท้ังกรณีท่ีสถานีโทรทัศน์ติดต่อโดยตรงท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์นวนิยาย ไม่

ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์หรือส านักพิมพ์ กรณีผู้ผลิตรายการอิสระสนใจท่ีจะผลิต จึงติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และน าเสนอ

ต่อสถานีโทรทัศน์เพื่อติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิตละครโทรทัศน์ กรณีผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์เอง และ
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กรณีท่ีเจ้าของบทประพันธ์หรือส านักพิมพ์เป็นผู้ติดต่อสถานีโทรทัศน์เพื่อเสนอให้น าบทประพันธ์ไปผลิตรายการ

ละคร (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, 6 เมษายน 2561) 

 อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นของการผลิตรายการละคร ลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการละครของ

บทประพันธ์ส่วนใหญ่จะอยู่กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ท าให้

กิจการโทรทัศน์อื่นพยายามหาท่ีมาของบทละครจากแหล่งอื่น โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมาจากนวนิยายท่ีได้รับความ

นิยม เช่น การ์ตูน เนื้อเพลง เรื่องจากกระทู้ในอินเทอร์เน็ต เรื่องจากการปรึกษาเรื่องความรัก เป็นต้น  นอกจากนัน้ 

ยังมีการซื้อลิขสิทธิ์บทประพันธ์จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท้ังท่ีเป็นบทประพันธ์จากนวนิยาย และบทประพันธ์ท่ี

ถูกน าไปใช้ในการผลิตรายการละครในต่างประเทศ และได้รับความนิยม  ดังนั้น ท่ีมาของบทละครในปัจจุบันจึงมี

ความหลากหลายมากขึ้น (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, 6 เมษายน 2561, ตวงทอง สรประเสริฐ, 11 เมษายน 2561) 

 

 ความหลากหลายของลักษณะการผลิตรายการละคร 

 ลักษณะการผลิตรายการละครของกิจการโทรทัศน์มีหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากการถือครอง

ลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการละคร ความต้องการท่ีจะผลิตรายการละคร และการเป็นผู้ผลิตรายการละคร ได้แก่  

 (1) กรณีกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์  

  (ก) หากกิจการโทรทัศน์มีความประสงค์ท่ีจะผลิตรายการละคร อาจผลิตรายการละครเอง หรือ

จ้างผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ผลิตก็ได้ 

  (ข) หากกิจการโทรทัศน์ไม่มีความประสงค์ท่ีจะผลิตรายการ แต่มีผู้ผลิตรายการอิสระ (ในเครือ

กิจการโทรทัศน์) ร้องขอเพื่อผลิตรายการ 

 (2) กรณีกิจการโทรทัศน์มิได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์  

  (ก) ผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์ น าเสนอแก่กิจการโทรทัศน์ เพื่อจ้าง

ผู้ผลิตรายการอิสระผลิตรายการละคร 

  (ข) ผู้ผลิตรายการอิสระ (ในเครือกิจการโทรทัศน์) ร้องขอให้กิจการโทรทัศน์ซื้อลิขสิทธิ์และจ้าง

ผู้ผลิตรายการอิสระผลิตรายการละคร 
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  (ค) ผู้ผลิตรายการอิสระ (ในเครือกิจการโทรทัศน์) น าเสนอแก่กิจการโทรทัศน์ เพื่อจ้างผู้ผลิต

รายการอิสระผลิตรายการละคร โดยผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการละคร 

  (ง) เจ้าของบทประพันธ์หรือส านักพิมพ์ น าเสนอบทประพันธ์แก่กิจการโทรทัศน์เพื่อผลิตรายการ

ละคร (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, 6 เมษายน 2561, ภัทรกร เครือเสนา, 5 เมษายน 2561) 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ 

 ปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิดความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย 

ได้แก่ (1) องค์กรก ากับดูแล (2) กิจการโทรทัศน์ (3) ผู้ชมรายการโทรทัศน์ และ (4) เจ้าของสินค้า/ตัวแทนโฆษณา 

 องค์กรก ากับดูแล 

 องค์กรก ากับดูแลมีความส าคัญต่อความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์  ส าหรับประเทศ

ไทย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ านาจ

ต้ังแต่การก าหนดกรอบใหญ่ของโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ได้แก่ การก าหนดลักษณะใบอนุญาต การ

ก าหนดลักษณะการประกอบกิจการซึ่งอาจครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ลักษณะความเป็น

เจ้าของกิจการ แหล่งรายได้ของกิจการ และพื้นท่ีการประกอบกิจการ การก าหนดเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อป้องกัน

การผูกขาด ลด หรือการจ ากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการโทรทัศน์ การก าหนดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ 

การถือหุ้นไขว้และการครอบง ากิจการ และการครองสิทธิข้าม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายใน

เนื้อหาของกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ การก าหนดสัดส่วนให้มีกลุ่มเป้าหมายรายการท่ีหลากหลาย การก าหนดสัดส่วน

ให้มีวัตถุประสงค์รายการท่ีหลากหลาย การก าหนดสัดส่วนให้มีรูปแบบและเนื้อหารายการท่ีหลากหลาย และการ

ก าหนดสัดส่วนให้มีลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฎท่ีหลากหลาย  นอกจากนั้น ยังมีมาตรการในการส่งเสริมการผลิต

รายการของผู้ผลิตรายการอิสระ (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2560: 79-82)   

 จะเห็นได้ว่า องค์กรก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของไทยมีกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิด

ความหลากหลายได้ท้ังทางด้านโครงสร้างในกิจการโทรทัศน์และเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ แต่ยังขาดกลไกท่ีจะ

น าไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติ มาตรการส่งเสริม

และจูงใจให้กิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตาม รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบท่ีมี (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2561: 227)  
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ดังนั้นหากองค์กรก ากับดูแลใช้เครื่องมือท่ีมี และมีความต้ังใจท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายย่อมเป็นปัจจัยท่ี

จะท าให้เกิดความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ได้ 

 

 กิจการโทรทัศน ์

 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรทัศน์ เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว กิจการโทรทัศน์จะเป็นผู้ตัดสินใจ

สุดท้ายว่าจะออกอากาศเนื้อหารายการอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขจากกฎระเบียบจากองค์กรก ากับดูแล ความต้องการ

ของผู้ชมโทรทัศน์ และท่ีมาของรายได้จากการประกอบกิจการ    

 กิจการโทรทัศน์เป็นผู้ก าหนดลักษณะของรายการละครโทรทัศน์โดนพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็น

ส าคัญ ท้ังลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยา การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการ และความพึง

พอใจรายการ (สุทิติ ขัตติยะ, 2555: 166-168) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการเปิดรับชม

รายการละครของผู้ชมรายการในช่วงวันและเวลาการออกอากาศ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาท่ีมี

จ านวนผู้ชมสูง ก่อนรายการข่าว (ประมาณ 18.30 น. ถึง 20.00 น.) ช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้ชมสูง หลังรายการข่าว 

(ประมาณ 20.00 น. ถึง 23.00 น.) และช่วงเวลาปกติ (23.00 น. ถึง 18.30 น.) (อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ, 2555: 

169) 

 จากการส ารวจของอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ (2555:169-170) พบว่า ในช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้ชมสูง 

ก่อนรายการข่าว แนวเรื่องส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแนวความรัก (Romantic) ผสมกับแนวตลก (Comedy) และ

อาจมีแนวการต่อสู้ (Action) เข้ามาเสริม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ชมในพื้นท่ี

ต่างจังหวัด เรื่องท่ีน าเสนอจึงเป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และสะท้อนวิถีชีวิตของผู้ชมรายการในสังคมชนบท 

ซึ่งแตกต่างจากช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้ชมสูง หลังรายการข่าวซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายมากกว่า  ส่วนใหญ่

แนวเรื่องยังคงเป็นแนวความรัก (Romantic) แต่สัดส่วนไม่มากเท่ากับช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผู้ชมสูง ก่อนรายการข่าว  

ในส่วนของเนื้อหาของรายการละครจะสะท้อนวิถีชีวิตของผู้ชมรายการในสังคมเมืองมากกว่า และตัวละครมีความ

ซับซ้อนมากขึ้น เนื้อหาชวนให้ติดตาม  ส่วนในช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการออกอากาศซ้ า โดย

พิจารณาจากกระแสความนิยมหรือรายการละครท่ีได้รับรางวัล 
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 ท่ามกลางภูมิทัศน์ส่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี กิจการโทรทัศน์จึงควรมีการ

เปล่ียนแปลงกรอบคิดเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะรายการละครโทรทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมท่ีมีความ

ต้องการท่ีหลากหลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายในรายการละครโทรทัศน์ได้ 

 

 ผู้ชมรายการโทรทัศน์ 

 ปัจจุบัน สภาพภูมิทัศน์ของส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ท า

ให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์มีทางเลือกในการเปิดรับส่ือมากยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีเปิดรับส่ือได้จากส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือ

นิตยสาร ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุโทรทัศน์ และส่ือภาพยนตร์ เป็นส่ืออินเตอร์เน็ต ( Internet) ส่ือเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Network) ส่ือโทรทัศน์ตามความต้องการ (Television on demand) ส่ือโทรทัศน์ผ่าน

เครือข่าย (Internet Protocol Television - IPTV) ส่ือโทรทัศน์เคเบิ้ล (Cable television) และส่ือโทรทัศน์

ดาวเทียม (Satellite television)  พฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้รับสารในปัจจุบันเปล่ียนไป โดยการเลือกรับสาร

ตามความต้องการของตัวเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ส่ือแต่ละประเภทจึงควรปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้รับสาร    

 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเปิดรับสารนี้อาจส่งผลให้เนื้อหาของรายการ

โทรทัศน์มีความหลากหลายน้อยลง กล่าวคือ การท่ีผู้รับสารเลือกส่ือตามความต้องการของตัวเองนั้นอาจท าให้

กิจการโทรทัศน์ปรับปรุงเนื้อหาให้แคบลงกว่าเดิมตามความต้องการของผู้รับสาร เช่น หากผู้รับเลือกส่ือโทรทัศน์

เพื่อความบันเทิง และเลือกเปิดรับส่ืออื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ส่ือโทรทัศน์ก็จะปรับให้มีรายการเพื่อความบันเทิง

มากขึ้น และลดเนื้อหารายการท่ีมีวัตถุประสงค์อื่นลงไป เป็นต้น   

 นอกจากความต้องการของผู้รับสารท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว อีกหนึ่งประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความ

หลากหลายของรายการละคร ได้แก่ รสนิยมของคนไทย  การชมรายการละครโทรทัศน์ของคนไทยมีพื้นฐานมาจาก

การชมการแสดงในอดีต เช่น ละครใน ละครนอก ละครพันทาง ละครดึกด าบรรพ์ เป็นต้น  พื้นฐานการชมการ

แสดงนี้มีส่วนท่ีเหมือนกัน ได้แก่ เนื้อเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันท่ีการแสดง ท าให้คนไทยชมเพื่อรสชาตมากกว่าการชม

เพื่อเรื่องราว  เมื่อมาถึงรายการละครโทรทัศน์ คนไทยจึงนิยมชมรายการละครโทรทัศน์เพื่อรสชาตมากกว่า

เรื่องราวคล้ายการชมลิเก (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ , 6 เมษายน 2561)  ดังนั้น หากกิจการโทรทัศน์พิจารณาจาก

รสนิยมการรับชมรายการละครโทรทัศน์ของคนไทย โดยการเลือกผลิตรายการละครเรื่องเดิมย่อมท าให้ความ
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หลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ในระดับเนื้อหาน้อยลง แต่หากพิจารณาถึงระดับความหลากหลายท่ีลึกลงไป 

เช่น บทละคร ตัวละคร การแสดง เป็นต้น ก็อาจมองได้ว่ามีความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์เพิ่มขึ้น 

 

 เจ้าของสินค้า/ตัวแทนโฆษณา 

 ส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของเจ้าของสินค้าหรือบริการคือการเผยแพร่ให้ ลูกค้าทราบถึง

รายละเอียดของสินค้าหรือบริการเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการ  เจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถ

เลือกใช้ช่องทางการส่ือสารได้หลากหลายช่องทาง หนึ่งในช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับสารจ านวนมาก

ได้ในเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์  โดยใน ปี พ.ศ.2560 มียอดรวมมูลค่าการโฆษณาของสถานีโทรทัศน์

ภาคพื้นดิน ประมาณ 57,284 ล้านบาท (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม, 2561) สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับช่องทางการส่ือสารอื่น  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาท่ีจ่ายไปจะต้องสามารถ

วัดได้ว่าสามารถเข้าถึงลูกค้าเป็นจ านวนเท่าใดซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลขท่ีแน่นอนชัดเจน แต่เป็นตัวเลขประมาณการ 

เช่น การโฆษณาในหนังสือพิมพ์วัดจากยอดพิมพ์หรือยอดจ าหน่าย การโฆษณาส่ือกลางแจ้งวัดจากการประมาณ

การลูกค้าท่ีผ่านส่ือกลางแจ้งนั้น เป็นต้น ส่วนส่ือโทรทัศน์วัดจากการวัดจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ (Television ratings)  

 การค านึงถึงวัดความสามารถในการเข้าถึงจ านวนผู้ชมโทรทัศน์เป็นส าคัญนี้เองท าให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงในแนวคิดทางการตลาดพื้นฐานของกิจการโทรทัศน์ กล่าวคือ รายการโทรทัศน์ท่ีดีควรได้รับการ

สนับสนุนการโฆษณาเพื่อให้รายการนั้นสามารถด ารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมโทรทัศน์ แต่หาก

เจ้าของสินค้าหรือบริการให้ความส าคัญกับจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่พิจารณาว่ารายการ

โทรทัศน์นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร รายการโทรทัศน์ท่ีดีก็จะไม่สามารถอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจได้ ในขณะท่ีรายการ

โทรทัศน์ท่ีสามารถอยู่รอดจะเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีสามารถดึงดูดจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมากท่ีสุดได้ โดยไม่ค านึงว่า

เนื้อหาจะเป็นเช่นไร ซึ่งอาจส่งผลให้สถานีโทรทัศน์เลือกผลิตรายการท่ีเหมือนกัน ส่งผลให้เกิดความไม่หลากหลาย

ของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ 

 อย่างไรก็ดี จ านวนผู้ชมโทรทัศน์สูงสุดอาจไม่ใช่ค าตอบของเจ้าของสินค้าหรือบริการ รายการโทรทัศน์

บางรายการสามารถดึงดูดผู้ชมโทรทัศน์เฉพาะกลุ่มได้ ซึ่งในบางกรณีเจ้าของสินค้าหรือบริการอาจต้องการผู้ชม

โทรทัศน์เฉพาะกลุ่มมากกว่าผู้ชมโทรทัศน์ท่ัวไป เช่น รายการเกี่ยวกับสัตว์เล้ียงก็จะสามารถดึงดูดคนรักสัตว์ ก็อาจ

เป็นท่ีสนใจของเจ้าของสินค้าอาหารส าหรับสัตว์เล้ียง รายการเกี่ยวกับการประกอบอาหารก็จะสามารถดึงดูดคน

ชอบประกอบอาหาร ก็อาจเป็นท่ีสนใจของเจ้าของสินค้าเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสท่ีใช้ส าหรับการประกอบอาหาร เป็น



788 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ต้น  การผลิตรายการโทรทัศน์ตามความต้องการเฉพาะกลุ่มของผู้ชมโทรทัศน์นี้เองท่ีจะท าให้รายการโทรทัศน์มี

ความหลากหลายมากขึ้น 

 ส าหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีจ านวนสถานีโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น เจ้าของสินค้าหรือ

บริการมีรายการโทรทัศน์จ านวนมากขึ้นเป็นทางเลือกท่ีเจ้าของสินค้าหรือบริการจะใช้เป็นช่องทางในการโฆษณา

สินค้าหรือบริการ ดังนั้นหากเจ้าของสินค้าหรือบริการเลือกท่ีจะพิจารณาท้ังจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ท่ีเข้าถึงได้ 

ประกอบกับคุณภาพของรายการโทรทัศน์ ย่อมช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้ดีขึ้น ได้ และส่งผลดีต่อผู้ชม

โทรทัศน์ อย่างไรก็ดี รายการโทรทัศน์ท่ีดีมีคุณภาพแต่ไม่มีคนรู้จัก ก็จะไม่มีคนดู และไม่ได้ถูกเลือกเป็นช่องทางการ

โฆษณาสินค้าหรือบริการ   

 

การสร้างความหลากหลายในรายการละคร 

 ดูเหมือนว่าปัญหาความไม่หลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ในประเทศไทย จะอยู่ระหว่าง 2 

สาเหตุส าคัญได้แก่ นโยบายของกิจการโทรทัศน์ในการสร้างละครท่ีมีเนื้อหาดึงดูดจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ และรสนิยม

ของผู้ชมโทรทัศน์ท่ีนิยมเนื้อหารายการละครท่ีไม่หลากหลาย ในขณะท่ีนโยบายของกิจการโทรทัศน์จะมาจากความ

ต้องการของผู้ชมโทรทัศน์  ส่วนผู้ชมโทรทัศน์สามารถเลือกรับชมตามเนื้หาท่ีสถานีโทรทัศน์น าเสนอ 

 ดังนั้น หากเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ คือ การสร้างความหลากหลายท้ังในส่วน

ของโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันกันผลิตเนื้อหาท่ีดีมีคุณภาพให้แก่ผู้ชมรายการ

โทรทัศน์ และส่วนของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีความแตกต่างกัน

ในสังคม องค์กรก ากับดูแลควรเริ่มจากการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย โดยวิธีการ

ก ากับดูแลท่ีสามารถใช้ในการส่งเสริมความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ท้ังในระดับของประเภทและ

เนื้อหาของรายการละครโทรทัศน์เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ชมโทรทัศน์ ได้แก่ การก าหนดสัดส่วนการออกอากาศ

รายการละคร การส่งเสริมการพัฒนาบทละครท่ีมีความหลากหลาย การส่งเสริมการผลิตรายการของผู้ผลิตรายการ

อิสระ และการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายของรายการละครแก่ผู้ชมโทรทัศน์ 

 ผู้สนับสนุนส าคัญในการผลิตรายการละคร ได้แก่ เจ้าของสินค้าและตัวแทนโฆษณา  ถ้านโยบายใน

การเลือกสนับสนุนรายการละครของเจ้าของสินค้าและตัวแทนโฆษณาเป็นท้ังเรื่องของคุณภาพ และความ

หลากหลาย ก็ย่อมจะท าให้เกิดความหลากหลายได้มากกว่าการเลือกสนับสนุนรายการละครท่ีมุ่งหวังจะให้มี
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จ านวนผู้ชมสูงท่ีสุดแต่เพียงอย่างเดียว  การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้รับสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของสินค้า

มากกว่าจ านวนของผู้รับสารน่าจะเป็นช่องทางท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายได้ 

 สรุปแล้ว ความหลากหลายในรายการละครโทรทัศน์จะส าเร็จได้หรือไม่ ต้องอาศัยการส่งเสริมให้เกิด

ความหลากหลายจากทุกฝ่าย ท้ังองค์กรก ากับดูแล กิจการโทรทัศน์ ผู้ชมรายการโทรทัศน์ และเจ้าของสินค้า/

ตัวแทนโฆษณา 
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แรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Motivations and Purchase Decisions on Foreign Brand Fashion Sandals of Consumers Living 

in Bangkok 

อติพร ดาราฉาย1 และ จิรา กฤตยพงษ์2 

¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
²อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 6 ท่าน และได้ใช้

แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค

เจนวายเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศมาจากความ

ต้องการเข้าสังคม ความต้องการท่ีจะไม่รู้สึกแปลกแยก และการท าตามกระแสหลังจากท่ีเห็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือ

บุคคลรอบข้างสวมใส่เพื่อช่วยท าให้ภาพลักษณ์ดีขึ้น ดูมีฐานะ มีบุคลิกท่ีดีและมีความมั่นใจมากขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูล

แสดงความคิดเห็นว่ารองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศมีความทันสมัยกว่าแบรนด์ในประเทศหรือแบรนด์ท่ีไม่

มีช่ือเสียง มีคุณภาพท่ีดีกว่า สวมใส่สบาย ทนทาน ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพ  

นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลยังได้รับอิทธิพลจากเครื่องมือส่ือสารการตลาด โดยการโฆษณาผ่านช่องทาง

ออนไลน์และการส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือส่ือสารการตลาดท่ีกระตุ้นความต้องการในการซื้อได้มากท่ีสุด ใน

ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เมื่อเห็นบุคคลอื่นสวมใส่ ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกอยากลอง และเกิดความต้องการ

อยากมีรองเท้าท่ีมีคุณภาพดี จากนั้นจึงมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และสอบถามบุคคล

ใกล้ชิด หลังจากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ท่ีน่าสนใจแล้วก็จะเปรียบเทียบทางเลือกโดยประเมินจากดีไซน์ ราคา 

และคุณภาพ ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์หรือสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีหาก
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พบสินค้าท่ีดีไซน์ถูกใจ และเมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว ทุกคนต่างพึงพอใจในรองเท้าท่ีซื้อและมีการบอกต่อในเชิงบวกไป

ยังบุคคลอื่น 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ  พฤติกรรมผู้บริโภค  รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ  

 

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  

 

บทน า 

ปัจจุบันค่านิยมในแบรนด์ต่างประเทศเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น  มีการน าเข้า

สินค้าหลากหลายแบรนด์จากต่างประเทศเพื่อมาจัดจ าหน่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟช่ัน โดย

ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ (2559) เกี่ยวกับมูลค่าของการน าเข้าสินค้าแฟช่ันในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ระบุว่า 

กลุ่มสินค้าแฟช่ันท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดอันดับ 1 คือกลุ่มสินค้าท่ีรวมทั้งประเภทเส้ือผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์

ส่ิงทออื่น ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าน าเข้าสูงถึง 28,313.05 ล้านบาท  

ในจ านวนสินค้าแฟช่ันน าเข้าจากต่างประเทศ รองเท้านับว่าเป็นหมวดสินค้าท่ีน่าจับตามองเนื่องจากมี

การขยายตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยปริมาณน าเข้ารองเท้าของไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มีมูลค่าการ

น าเข้าสูงถึง 249.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 (ไทยเท็กซ์

ไทล์, 2561) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันตลาดรองเท้าในประเทศไทยมีมูลค่าท่ีสูงมาก โดยเฉพาะสินค้า

ในหมวดรองเท้าล าลองท่ีมีการขยายตัวของตลาดเป็นอย่างมาก ดังท่ีนายสุรชัย กิจก าจาย กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท บิ๊กสตาร์ จ ากัดได้ให้ข้อมูลว่า “มูลค่าตลาดรวมท่ีจ าหน่ายในประเทศในหมวดรองเท้าล าลองท้ังท่ีมีแบรนด์

และไม่มีแบรนด์ อยู่ท่ีประมาณ 10,000 ล้านบาท”  (แบรนด์เอจ, 2560) 

รองเท้าแตะนับเป็นสินค้าประเภทท่ีถูกจัดอยู่ในหมวดรองเท้าล าลอง โดยตลาดรวมของรองเท้าแตะท่ีมี

แบรนด์ในปี 2559 ของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 6,300 ล้านบาท (มาร์เก็ตเทียร์ออนไลน์ , 2560) ซึ่งรองเท้าแตะ

แฟช่ันน าเข้าจากต่างประเทศก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้ตลาดรองเท้าแตะในประเทศไทยเกิดการขยายตัวและมีมูลค่าท่ี

สูงขึ้น รองเท้าประเภทนี้มุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง โดยแบรนด์ท่ีนิยมในกลุ่มผู้บริโภคหญิงชาวไทยในปัจจุบัน 
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ได้แก่ Havaianas, Holster, Fitflop, Melissa และ Zara เป็นต้น ซึ่งราคารองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ

ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมจะอยู่ท่ีประมาณคู่ละ 1,000 บาทขึ้นไป  

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รองเท้าแตะแฟช่ันนับว่าเป็นสินค้าอีกประเภทท่ีได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มผู้บริโภคเจนวายนับว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายส าหรับรองเท้าแตะแฟช่ัน แบรนด์

ต่างประเทศท่ีจัดจ าหน่ายในประเทศไทย ดังท่ีคุณลดาริน นันทาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีแอลเอ็น 

จ ากัด ผู้จ าหน่ายรองเท้าแตะแบรนด์ Holster ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ว่า “ลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมายหลักของ Holster คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือกลุ่มวัยท างาน แต่ส่วนมากจะเป็นนักศึกษา 

เฉล่ียอยู่ท่ี 60-70% เลยทีเดียว” ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่า กลุ่มเจนวาย (Gen 

Y) หรือผู้ท่ีเกิดระหว่างปี 2524-2543 เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าแฟช่ันเป็นล าดับแรกใน

หมวดสินค้าท่ีมีการซื้อมากท่ีสุด (อีทีดีเอ, 2558) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากงานวิจัยของเอ็มอินเตอร์แอคช่ันท่ีระบุว่า 

กลุ่มเจนวายให้ความส าคัญกับการเลือกใช้สินค้าแฟช่ันท่ีมีแบรนด์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กั บ

ตนเอง  และมักจะเลือกซื้อสินค้าจากความมั่นใจในแบรนด์ท่ีตนช่ืนชอบ โดยผู้หญิงกลุ่มเจนวายยินดีใช้จ่ายเต็มท่ี

หากพบสินค้าหรือแบรนด์ท่ีถูกใจ (แบรนด์บุฟเฟ่ต์, 2558) รองเท้าแตะแฟช่ันก็นับเป็นสินค้าแฟช่ันอีกประเภทหนึ่ง

ท่ีผู้หญิงกลุ่มเจนวายให้ความสนใจ ซึ่งจากการส ารวจเบื้องต้นของผู้ศึกษาโดยใช้วิธีสังเกตการณ์ตามห้างสรรพสินค้า

ช้ันน า พบว่า กลุ่มผู้ท่ีใช้รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศส่วนใหญ่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเจน

วาย และเมื่อส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ท่ีใส่รองเท้าแตะแบรนด์ต่างประเทศจ านวน 50 คน ผลส ารวจ

ระบุว่า ผู้ท่ีใช้รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศส่วนมากคือกลุ่มนักศึกษา สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารแบรนด์รองเท้าแตะแฟช่ันช้ันน า  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษานี้สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนส่ือสารการตลาดให้แก่แบรนด์รองเท้าแตะแฟช่ันและสินค้าแฟช่ันในหมวด อื่น ๆ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้เลือกผู้ให้ข้อมูลจ านวน 6 ท่านด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท้ังหมดเป็น

นักศึกษาหญิงท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-22 ปี ใช้รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศท่ี

มีราคาระหว่าง 1,000-3,000 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์คุณนริศรา อุทัยธรรม ผู้จัดการ ฝ่าย

การตลาด บริษัท ทรีแอลเอ็น จ ากัด ผู้จ าหน่ายรองเท้าแตะแบรนด์ Holster เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561 มาใช้

เป็นแนวทางในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยคุณนริศรากล่าวว่า “รองเท้า Holster มีดีไซน์เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น

และมี Positioning ท่ีชัดเจนในตลาด แบรนด์รองเท้าน าเข้าท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดท่ีมีกลุ่มลูกค้าเดียวกับของเรา

คือก็แบรนด์ Havaianas และ Melissa เพราะวัสดุหลักท่ีใช้ผลิตรองเท้าใกล้เคียงกัน ฟังค์ช่ันการใช้งานท่ีเหมือนกัน 

ช่ือเสียงของแบรนด์และราคาก็ใกล้เคียงกัน” ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกผู้ให้ข้อมูล 2 ท่านท่ีใช้แบรนด์ Holster อยู่ใน

ปัจจุบัน ส่วนอีก 2 ท่านใช้แบรนด์ Havaianas และอีก 2 ท่านใช้    แบรนด์ Melissa รวมเป็น 6 ท่าน  

 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือหลัก 

และใช้แนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาเลือกวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศท่ีมีราคาค่อนข้างสูงนั้น ผู้บริโภค

แต่ละคนจะมีแรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งแรงจูงใจและพฤติกรรมดังกล่าวได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันและมีปัจจัยทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-

Depth Interview) จึงเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ศึกษาทราบถึงประสบการณ์ 

ความรู้สึก ค่านิยม และทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในแรงจูงใจของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกบริโภคสินค้ารองเท้าแตะแฟช่ันดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ออกแบบค าถามสัมภาษณ์โดยพัฒนา

แนวค าถามข้ึนจากกรอบแนวคิดทฤษฎีในบทท่ี 2 อันได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดด้าน

ส่ือสารการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคนเจนวาย  
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผู้ศึกษาได้ถอดบทสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีบันทึกเสียงและ

จดบันทึกเอาไว้เพื่อน ามาวิเคราะห์ภายใต้วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. การอ่านอักษรข้อความท่ีบันทึก (Text Reading): พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและ

จัดระบบข้อมูล (Data Organization): หลังจากถอดเทปบทสัมภาษณ์แล้ว ผู้ศึกษาสรุปข้อมูลเบื้องต้นโดยจ าแนก

เป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และมองหาแก่น (Theme) จากข้อมูลในแต่ละหมวดซึ่งแก่นดังกล่าว

เป็นตัวบ่งช้ีถึงข้อมูลส าคัญท่ีผู้ศึกษาจะน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีต่อไป 

 2. การจัดแสดงข้อมูล (Data Display): ในรายงานผลการศึกษา ผู้ศึกษาจะแสดงข้อความสัมภาษณ์

บางส่วนเป็นหลักฐานประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงสรุปผลการศึกษา

และอภิปรายเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ    

 3. การอธิบายความหมายของข้อค้นพบ (Interpretation): ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ท้ังหมด

เทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้อง คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นจึง

สรุปข้อค้นพบและน าเสนอข้อเสนอแนะและแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปโดยใช้การเขียนเชิงพรรณนา 

(Descriptive Writing) ในการอธิบายข้อค้นพบดังกล่าว 

 4. การสร้างบทสรุปของข้อมูล (Conclusion Drawing): ผู้ศึกษาสรุปข้อค้นพบแต่ละประเด็นตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคท้ัง 6 ท่านสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ความต้องการและแรงจูงใจของผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ 

1.1  การเข้าสังคม ตามกระแส 

จากข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาพบว่า ความต้องการและแรงจูงใจในการใส่รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์
ต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของการเข้าสังคม ผู้บริโภคไม่ต้องการแปลกแยกจากคนอื่น การท่ีได้เห็นคนรอบข้างใส่
รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศหรือเห็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนช่ืนชอบใส่แล้วสวยท าให้เกิดความต้องการท่ี



797 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

อยากจะใช้ตาม รู้สึกว่าการใส่รองเท้าดังกล่าวจะท าให้เกิดความมั่นใจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังบ่งช้ีว่า อายุและ
การศึกษานับว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ โดยผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นว่า 
อายุและระดับการศึกษาท่ีต่างกันท าให้เกิดความต้องการในการใช้สินค้าท่ีแตกต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงมี
กระบวนการทางความคิดท่ีซับซ้อนมากขึ้น มีเหตุมีผลท่ีจะน ามาสนับสนุนการตัดสินใจซื้อได้มากกว่า ส่วนในเรื่อง
ของอายุนั้น ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดให้ความเห็นว่า อายุต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

1.2  เสริมภาพลักษณ์และบุคลิก 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งช้ีว่าการสวมใส่รองเท้าแตะแบรนด์ต่างประเทศท าให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกท่ีดี และ
รู้สึกว่าตนเองดูดีและดูมีฐานะมากขึ้น การใส่รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีคนท่ัวไปรู้จัก
นับว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตนเองได้ เมื่อคุณภาพรองเท้าดีก็ท าให้รู้สึกมั่นใจในการเดิน 
ท าให้ตนเองดูมีภาพลักษณ์ท่ี “แพง” ขึ้นจากแบรนด์ท่ีสวมใส่ และท าให้รู้สึกว่ามีคนสนใจมอง แต่ผู้บริโภคก็มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศไม่ได้สะท้อนตัวตนหรือบุคลิกของผู้สวมใส่
มากเท่าใดนัก หรือสะท้อนแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ท่ีแตกต่างกันไป  

1.3  ดีไซน์สวย คุณภาพดีสมราคา 

รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศนั้น มีรูปแบบการดีไซน์ท่ีสวยงามกว่ารองเท้าแตะท่ัวไป ท่ีเป็น 
แบรนด์ซึ่งไม่ค่อยมีช่ือเสียง ไม่มีแบรนด์ หรือไม่ใช่แบรนด์จากต่างประเทศ โดยผู้บริโภคต่างรู้สึกว่า ดูทันสมัยกว่า 
คุณภาพดีกว่า ใส่สบาย คุ้มค่ากับราคา และท าให้รู้สึกมั่นใจเมื่อสวมใส่ รู้สึกแตกต่างกว่าการใส่รองเท้าท่ีเป็นแบรนด์
ไม่มีช่ือเสียงหรือเป็นแบรนด์ท่ีไม่ได้มาจากต่างประเทศ ถึงแม้รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศจะเป็นสินค้าท่ี
มีราคาสูง แต่ผู้บริโภคก็มีการวางแผนเรื่องการเงินเพื่อท่ีจะซื้อสินค้าประเภทนี้  

1.4  เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดมีผลต่อความต้องการและการตัดสินใจซ้ือ 

การส่ือสารการตลาดส่งผลท าให้เกิดความต้องการรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ และมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ โดยการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้ให้ข้อมูลมากท่ีสุด เนื่องจากผู้ให้ข้อมูล
ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจ าวัน ท าให้การเข้าถึงช่องทางการส่ือสารออนไลน์เป็นไปได้ง่าย การ
โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรือ Facebook จึงนับว่ามีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ท าให้เกิดความ
ต้องการในตัวสินค้าจนน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบของการลดราคาก็มีผลต่อความ
ต้องการเช่นกัน รวมท้ังหากพนักงานขายเอาใจใส่ในการบริการ ก็ส่งผลท าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น แต่หากเจอ
พนักงานขายท่ีตามติดมากเกินไป ก็อาจส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ต้องการท่ีจะซื้อได้เช่นกัน 

2.  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ 
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2.1  อยากลองหลังจากที่ได้เห็นบุคคลอื่นสวมใส่ 

จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นว่า เกิดจากการท่ีตนเห็นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใส่รองเท้าดังกล่าวแล้วจึงรู้สึกอยาก
ลองบ้าง โดยถือว่าการใช้ของเหมือนเพื่อนเป็นการเข้าสังคม ท าให้รู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน ท าให้พูดคุยกันรู้เรื่อง 
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังตระหนักว่า คนเราควรจะต้องมีรองเท้าแตะท่ีคุณภาพดีสักหนึ่งคู่ ซึ่งหากเป็นแบรนด์ท่ีมาจาก
ต่างประเทศก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นรองเท้าแตะท่ีมีคุณภาพดี และรองเท้าแตะแฟช่ันยังเป็นรองเท้าท่ีสามารถใส่ได้ใน
หลายโอกาส เป็นประเภทรองเท้าท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างรองเท้าผ้าใบท่ีต้องรัดเชือกท าให้รู้สึกอึดอัด กับรองเท้า
แตะธรรมดาท่ัวไปท่ีดูไม่สุภาพและดีไซน์ไม่สวย 

2.2  หาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์และคนใกล้ตัว แต่ซ้ือที่ร้านค้า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่หาข้อมูลทางออนไลน์เป็นหลัก ท้ังทางเว็บไซต์ Facebook และโดยเฉพาะ IG เพราะ
ส่วนมากจะใช้ IG ในการดูสินค้าต่าง ๆ และรูปภาพสวย ๆ อยู่แล้ว รวมถึงการบอกต่อก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยผู้บริโภคทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากคนใกล้ตัว เช่น 
เพื่อนและคนในครอบครัว ในขณะท่ีบางคนก็สอบถามจากคนท่ีเคยใช้จริง ในเรื่องของสถานท่ีท่ีผู้บริโภคมักจะไป
ซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศคือท่ีร้านหรือ “ช้อป” ของแบรนด์นั้น ๆ แม้ว่าจะส่ังซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ แต่ผู้บริโภคก็ต้องการไปซื้อท่ีหน้าร้านมากกว่า เนื่องจากรองเท้าเป็นสินค้าท่ีต้องทดลองใส่ก่อนซื้อ
เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะกับเท้าของตนมากท่ีสุด โดยบางคนกังวลเรื่องของขนาดของเท้าท่ีใหญ่ไปหรือเล็กไป รวมท้ัง
เรื่องของสีท่ีผู้ให้ข้อมูลกังวลว่า สีในคอมพิวเตอร์อาจจะเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ท าให้ผู้บริโภครู้สึกไม่มั่นใจใน
การซื้อของออนไลน์โดยท่ียังไม่เห็นสินค้าจริง 

2.3  ประเมินสินค้าจากดีไซน์ คุณภาพ ราคา และตราสินค้า 

ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ ข้อมูลหลัก ๆ เกี่ยวกับสินค้าท่ีผู้ให้ข้อมูลจะหา

มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกแบรนด์ใดได้แก่ ดีไซน์ สี ราคา รูปแบบและคุณภาพของตัวสินค้า 

ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลแล้ว การได้ไปสัมผัสสินค้าจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อก็นับว่าเป็นส่ิงส าคัญ โดยผู้บริโภคจะดู

จากดีไซน์หรือการออกแบบและรูปแบบสินค้าเป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคเห็นว่าแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่

แล้ว ส่วนราคาเป็นส่ิงส าคัญล าดับถัดมา โดยมีผู้บริโภคเพียงท่านเดียวท่ีกล่าวว่า ตนไม่เคยหาข้อมูลเปรียบเทียบ

เลยเวลาท่ีจะซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ เพราะมีแบรนด์ท่ีอยู่ในใจอยู่แล้ว จึงมุ่งไปดูข้อมูลของแบ

รนด์นั้น ๆ เลยโดยเน้นท่ีราคาว่าตรงตามงบประมาณท่ีวางไว้หรือไม่ 
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2.4  ตัดสินใจซ้ือทันที เม่ือเจอดีไซน์ ราคา และตราสินค้าที่ตรงใจ  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งช้ีว่า การตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศนั้นจะใช้เวลาใน
การตัดสินใจซื้อไม่นาน เร็วท่ีสุดคือ ณ ตอนนั้นเลย หรือหากสนใจแต่ต้องการใช้ระยะเวลาคิดไตร่ตรองก็จะไม่เกิน 
1 สัปดาห์ โดยปัจจัยหลักท่ีท าให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีคือในเรื่องของรูปแบบหรือดีไซน์ท่ีถูกใจ แบรนด์ท่ี
ถูกใจ และราคาท่ีสมเหตุสมผล ถ้าหากสินค้าลดราคาลงมากแต่ดีไซน์ไม่ถูกใจก็จะไม่ซื้อ โดยสรุป ส่ิงท่ีผู้บริโภคเห็น
ร่วมกันว่าท าให้ตนตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของความชอบในดีไซน์ แบรนด์ ราคาท่ีเหมาะสม และการ
ส่งเสริมการขาย โดยประเภทของการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือการลดราคา หากลดถึง 50% ก็จะยิ่ง
สนใจ และโปรโมช่ันซื้อ 2 แถม 1 นอกจากนี้ หากพนักงานบริการดี  ใส่ใจ ก็ส่งผลให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว  

2.5  เม่ือซ้ือสินค้าไปแล้วมีการบอกต่อ 

ผู้บริโภคทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ความรู้สึกหลังจากท่ีได้ใช้รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศไป

แล้วนั้นคือรู้สึกชอบ รู้สึกดี และเมื่อเวลาได้ใช้แล้วก็เกิดความรู้สึกมั่นใจ และคิดว่าจะกลับไปซื้ออีกหากเจอแบบท่ี

ถูกใจ ถ้ามีโอกาสก็จะบอกต่อคนอื่น และหากต้องซื้อคู่ใหม่ก็ยังจะเลือกใช้แบรนด์เดิมท่ีตนเองใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

เมื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถอภิปรายข้อ

ค้นพบได้ดังนี้ 

1.  แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ 

แรงจูงใจมีพื้นฐานมาจากความต้องการ โดยมีปัจจัยหรือส่ิงกระตุ้นท่ีก่อให้เกิดความต้องการซึ่งความต้องการ

ดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการ โดยวิเคราะห์ตามทฤษฎีความต้องการ

ตามล าดับขั้น (Hierarchy of Needs) ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) โดยแยกเป็น 2 ประเด็นหลัก 

ดังนี้ 

1.1  ความต้องการและแรงจูงใจ 

ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ในกรณีของรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศนั้น แรงจูงใจหลักของผู้บริ โภค

เกิดจากความต้องการในการเข้าสังคม เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ตนมักจะใช้สินค้าตามเพื่อนหรือบุคคลท่ีมี
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ช่ือเสียงท่ีตนช่ืนชอบเพราะต้องการท่ีจะใส่แล้วสวยเหมือนท่ีเพื่อนหรือผู้มีช่ือเสียงใส่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนหรือสังคม และต้องการมีภาพลักษณ์ท่ีดูดีขึ้นหลังจากสวมใส่ ต้องการเกิด

ความรู้สึกมั่นใจในการเดิน ดูทันสมัย และมีภาพลักษณ์ท่ีดู “แพง” ขึ้นจากการใส่รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์

ต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็น กรอบ

แนวคิดในการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคมีแรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการ 2 ขั้นในระดับเท่าเทียมกัน ได้แก่ความ

ต้องการในขั้นท่ี 3 คือการเข้าสังคมและการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง และความต้องการในขั้นท่ี 4 การ

ได้รับการยกย่องและความภาคภูมิใจ หรือเมื่อวิเคราะห์เทียบกับทฤษฎีเอเอพี (AAP) ของแมคเคลแลนด์จะพบว่า 

ความต้องการความผูกพัน (Needs for Affiliation) และความต้องการมีอ านาจ (Needs for Power) อยู่ในระดับ

เท่า ๆ กัน ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลจากการวิจัยของอริสา สุขสม (2552) ท่ีระบุว่า แรงจูงใจท่ีส่งผลให้

วัยรุ่นแต่งกายแฟช่ันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมซึ่งได้แก่ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เป็นต้น  

ผลการศึกษาข้างต้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ท่ีอธิบายว่า การเลือกสินค้าท่ี

ใช้มีบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายในใจ ซึ่งในกรณีของรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศนั้น

พบว่า ผู้บริโภคให้ความหมายแก่รองเท้ามากกว่าการเป็นสินค้าท่ีมุ่งในด้านการใช้งาน แต่มองว่าเป็นเครื่องประดับ

อย่างหนึ่งท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สวมใส่ได้ 

1.2   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภค 

ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ปัจจัยท่ีกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ให้ข้อมูลคือการออกแบบหรือการดีไซน์ท่ีสวย

ถูกใจของรองเท้า รวมท้ังสินค้ายังต้องมีคุณภาพท่ีดี สวมใส่สบาย มีราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีแบบให้เลือกหลาย

หลาย นอกจากนี้ร้านค้ายังต้องมีสาขาหลายแห่งเพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อและการทดลองสวมใส่ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนัฐพร ไทยไชยนต์ (2559) ท่ีระบุว่า ในกรณีของการซื้อรองเท้าแฟช่ัน ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ยังให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์นับว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟช่ันของผู้หญิง

เป็นอย่างมาก  

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังบ่งช้ีว่า การส่ือสารการตลาดของแบรนด์นับว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการ

กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในกรณีของรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ระบุว่า การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์เป็นช่องทางท่ีผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากท่ีสุด และเครื่องมือส่ือสาร
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การตลาดประเภทส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการลดราคาก็นับว่ามีอิทธิพลมากเช่นกันในการกระตุ้นความต้องการ

ของผู้บริโภครองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อถึงขั้นของการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับท่ีเสรี 

วงษ์มณฑา (2547) ได้อธิบายและให้ความหมายของการส่งเสริมการขายว่า เป็นเครื่องมือระยะส้ันเพื่อกระตุ้นให้

เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด ท้ังนี้ การขายโดยบุคคลหรือพนักงานขาย 

(Personal Selling) เป็นเครื่องมือส่ือสารการตลาดอีกประเภทหนึ่งท่ีมีผลต่อความต้องการและการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภครองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ เนื่องจากถ้าพนักงานให้การบริการท่ีดี มีการดูแลเอาใส่ใจเป็นอย่าง

ดี ก็สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ในทันที  

ในการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและกลุ่มเพื่อนนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการท่ีจะซื้อสินค้ารองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนเจนวายเป็นกลุ่มท่ีให้

ความส าคัญกับเพื่อนและการเข้าสังคม การใช้ส่ิงของท่ีเหมือน ๆ กันหรือคล้าย ๆ กันกับเพื่อนและสังคมรอบข้างจึง

เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งอิทธิพลจากเพื่อนและสังคมรอบข้างนับได้ว่าเป็น

ปัจจัยภายในตามแนวคิด S-R Theory ของ Phillip Kotler ซึ่งอ้างถึงโดยเสรี วงษ์มณฑา (2547) แต่ขณะเดียวกัน 

ผู้ศึกษาพบว่า แม้ว่าเพื่อนและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคจนเกิดความต้องการจนน ามาซึ่งการ

ตัดสินใจซื้อ แต่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดีไซน์ของรองเท้าด้วยว่าเข้ากับตัวผู้บริโภคหรือไม่ ถ้าเข้ากัน ผู้บริโภคจึงเกิด

ความต้องการท่ีจะตัดสินใจซื้อ 

ขณะเดียวกัน การท่ีผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้รองเท้าแตะแบรนด์ต่างประเทศก็เพราะต้องการเข้าสังคม ต้องการ

มีบุคลิกท่ีดี ดู “แพง” ดูเป็นท่ีน่าสนใจ ส่วนการท่ีผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าอายุและการศึกษาท่ีต่างกันนั้นมีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อหรือใช้สินค้าท่ีต่างกัน สอดคล้องกับผลจากการวิจัยของอรอารา ดวงแข (2555) ท่ีกล่าวว่า 

ผู้บริโภคท่ีอายุแตกต่างกัน มีระดับการศึกษาและรายได้ท่ีต่างกัน จะส่งผลต่อแนวโน้มในการมีพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าท่ีแตกต่างกัน และยังมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มในการบอกต่อผู้อื่นเพื่อชักชวนให้ซื้อ  

2. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ 

ผลการศึกษาในส่วนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตามแนวคิดของ Phillip 

Kotler มีดังนี้ 

2.1  การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)  
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ผลการศึกษาระบุว่า การตระหนักถึงปัญหาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์

ต่างประเทศคือการท่ีผู้บริโภคเห็นคนอื่นใส่แล้วอยากลองใส่บ้าง ซึ่งในกระบวนการตัดสินใจขั้นแรกนี้ ผู้บริโภคได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยทางทางสังคม (ต้องการเข้ากับเพื่อน ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นต้น) และปัจจัยส่วนบุคคล 

(เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น) โดยปัจจัยเหล่านี้นับเป็นส่ิงกระตุ้นภายในตามแนวคิดของ Phillip Kotler นอกจากนี้ 

การท่ีผู้บริโภคมองว่าคนเราควรจะต้องมีรองเท้าท่ีคุณภาพดีสักหนึ่งคู่ก็นับว่าเป็นการตระหนักถึงความต้องการของ

ผู้บริโภคเช่นกัน การตระหนักถึงความต้องการในการมีรองเท้าคุณภาพดีสักคู่ไว้ใช้งานสะท้อนถึงการรับรู้ในคุณภาพ

ของสินค้า และอาจรวมไปถึงการเรียนรู้และการจดจ าประสบการณ์ในอดีตท่ีตนหรือคนรอบข้างเคยใช้รองเท้าท่ีไม่

มีคุณภาพมาก่อน  

นอกจากนี้แล้ว การพบเห็นโฆษณาในส่ือออนไลน์ก็นับเป็นส่ิงกระตุ้นภายนอกท่ีส่งผลต่อการตระหนักถึง
ปัญหา/ความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน โดยส่ือโฆษณาดังกล่าวนับเป็นส่ิงกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) 
หรือส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) ท่ีกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลตระหนักถึงความต้องการในตัวสินค้า
รองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศได้ 

2.2  การค้นหาข้อมูล (Information Search) 

ในขั้นท่ี 2 ของกระบวนการการตัดสินใจตามแนวคิดของ Phillip Kotler ผู้บริโภคมักจะหาข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าโดยสอบถามจากคนใกล้ตัว เช่น เพื่อน คนในครอบครัว หรือคนท่ีใช้จริง เนื่องจากมองว่าเป็น

แหล่งข้อมูลท่ีสามารถเช่ือถือได้มากกว่าคนท่ัวไป เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับแนวคิดของ 

Phillip Kotler พบว่า แหล่งข้อมูลหลักส าหรับผู้บริโภคคือแหล่งบุคคลหรือบุคคลอ้างอิง (Personal Sources) 

เนื่องจากผู้บริโภคมักสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าประเภทนี้จากคนใกล้ตัว แต่ก็มีการหาข้อมูลจากแหล่งทาง

การค้า (Commercial Sources) ด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาจ

เป็นเพราะช่องทางออนไลน์คือช่องทางท่ีสะดวกมากท่ีสุดส าหรับผู้บริโภคซึ่งมาจากกลุ่มเจนวายท่ีปัจจุบันมีไลฟ์

สไตล์ในการใช้ชีวิตโดยมีเครื่องมือส่ือสารติดตัวอยู่ตลอดเวลา ท าให้สามารถเช็กข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลได้

ตลอดเวลา สอดคล้องกับผลการศึกษาตามท่ีแบรนด์บุฟเฟ่ต์ (2558) ได้รายงานว่า กลุ่มคนเจนวายจะใช้เวลาวันละ

หลาย ๆ ช่ัวโมงบนอินเทอร์เนตในการเลือกหาข้อมูลฟรี ๆ จากการค้นหาคีย์เวิร์ดท่ีต้องการ  

2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
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ในขั้นของการประเมินทางเลือกพบว่า หลังจากหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีตนสนใจแล้ว ผู้บริโภคจะ

เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละแบรนด์ โดยข้อมูลท่ีเปรียบเทียบจะเป็นเรื่องดีไซน์ สี และราคา ซึ่งเกณฑ์ในการ

เปรียบเทียบขึ้นอยู่กับความช่ืนชอบส่วนบุคคล และผู้บริโภคจะต้องไปสัมผัสสินค้าจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้วย

โดยจะดูจากดีไซน์และรูปแบบของรองเท้าเป็นหลัก ผู้บริโภคแต่ละคนชอบดีไซน์และรูปแบบรองเท้าท่ีไม่เหมือนกัน  

ซึ่งการก าหนดเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Phillip Kotler ท่ีว่า ในขั้นประเมิน

ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) นั้น เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 คือในขั้นค้นหาข้อมูลแล้ว 

ผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือกโดยก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีจะใช้ประกอบการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา 

รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วยเป็นต้น ข้อค้นพบนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล 

(2543) ในประเด็นท่ีว่า การประเมินทางเลือกก่อนซื้อมักจะถูกปรับแต่ง และได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของ

บุคคลและอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ยังกล่าวด้วยว่า เกณฑ์ท่ีผู้บริโภคใช้

ประเมินทางเลือกเกี่ยวข้องกับผลท่ีผู้บริโภคปรารถนาจะได้จากการซื้อ ซึ่งในกรณีของรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์

ต่างประเทศ ผู้บริโภคปรารถนาท่ีจะได้รองเท้าท่ีสวย ใส่แล้วดูดีเป็นท่ียอมรับ ทนทาน คุ้มค่าคุ้มราคา ดังนั้น ผู้ให้

ข้อมูลจึงก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกโดยเน้นท่ีดีไซน์ คุณภาพ รวมถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นหลัก   

2.4  ขั้นตัดสินใจซ้ือสินค้า (Purchase Decision) 

ในขั้นท่ี 4 นี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภคพร้อมจะกระท าการตัดสินใจส าหรับทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้แล้วจาก

ทางเลือกต่าง ๆ ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ณ ตอนนั้นเลยหรืออย่างช้าคือไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

สะท้อนให้เห็นว่า ระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับตัดสินใจ (Decision Time) ส าหรับสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างส้ัน โดยปัจจัย

หลักท่ีท าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีคือในเรื่องของรูปแบบหรือดีไซน์ท่ีถูกใจ ระยะเวลาของการ

ตัดสินใจขึ้นอยู่กับโปรโมช่ันท่ีมีในขณะนั้นด้วย รวมท้ังราคาท่ีสมเหตุสมผล แต่หากสินค้าลดราคาถูกลงมากแต่

ดีไซน์ไม่ถูกใจ ต่อให้ลดมากแค่ไหน ผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในการซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคมีความต้ังใจ

ซื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การท่ีพบดีไซน์ท่ีถูกใจและราคาท่ีเหมาะสมจึงท าให้ตัดสินใจซื้อได้เลย คล้ายคลึงกับ

ผลการวิจัยของจุฬาลักษณ์ เนตรแสงสี (2559) ท่ีศึกษากลุ่มนักศึกษาท่ีใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วพบว่า ผู้บริโภคให้

ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของรูปลักษณ์ และการดีไซน์แบบของสินค้าท่ีดูสวย ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้ตัดสินใจ

ซื้อได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจกล่าวได้ว่า ส าหรับผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่นนั้น สินค้ามีแบรนด์ในกลุ่มแฟช่ัน ไม่ว่าจะเป็น

กระเป๋าหรือรองเท้า เป็นสินค้าท่ีสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วถ้าหากเจอดีไซน์ท่ีสวยถูกใจ ซึ่งเหล่านี้เป็นผล
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มาจากท้ังตัวกระตุ้นภายนอกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ (สวย ทันสมัย)  และส่ิงกระตุ้นภายใน อันได้แก่ ลักษณะของผู้

ซื้อ (Buyer Characteristics) ท่ีส่งผลให้การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

2.5  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) 

ในขั้นท่ี 5 ของกระบวนการตัดสินใจพบว่า เมื่อผู้บริโภคซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศไปใช้

แล้วต่างก็เกิดความรู้สึกชอบ รู้สึกมั่นใจ และคิดว่าจะกลับไปซื้ออีกหากเจอแบบท่ีถูกใจ นอกจากนี้ หากมีโอกาสก็

จะบอกต่อคนอื่นให้ซื้อรองเท้าแบรนด์ดังกล่าว และหากต้องซื้อคู่ใหม่ก็ยังจะเลือกซื้อแบรนด์เดิม ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้

สะท้อนถึงปัจจัยภายในของผู้บริโภคทางด้านจิตวิทยาตามโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคของ Phillip Kotler ท่ีกล่าวถึง

แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และการจดจ า โดยในกรณีของรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ เมื่อผู้บริโภค

รับรู้ถึงคุณภาพของรองเท้าท้ังในแง่การสวมใส่สบายและการออกแบบท่ีถูกใจ ท าให้รู้สึกมั่นใจก็จะเกิดการเรียนรู้ว่า

รองเท้าดังกล่าวตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นอย่างดี จึงเกิดความประทับใจจนมีการบอกต่อผู้อื่น เพราะ

เมื่อผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจหลังจากได้รับประสบการณ์จากการใช้สินค้าและบริการแล้วพบว่าได้รับคุณค่าตามความ

คาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่าก็จะน าไปสู่การซื้อหรือการใช้บริการซ้ า แต่ในทางกลับกัน หากลูกค้าได้รับคุณค่าจาก

สินค้าหรือบริการต่ ากว่าความคาดหวังย่อมส่งผลให้รู้สึกไม่พึงพอใจจนอาจน าไปสู่การเปล่ียนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น 

หรือถ้ามีโอกาสอาจบอกต่อในเชิงลบเกี่ยวกับสินค้าและบริการในวงกว้างได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลท่ีได้จากการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟช่ันแบรนด์ต่างประเทศ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถน ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์รองเท้าแตะต่างประเทศ 

1.1  ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคัญกับดีไซน์และคุณภาพของแบรนด์มาเป็นล าดับต้น ๆ  ใน

ด้านการส่ือสารการตลาดนั้น ทางแบรนด์ควรโฆษณาเรื่องดีไซน์และคุณภาพ เพราะผลการวิจัยพบว่าสองส่วนนี้มี

ส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และยังน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปได้ 

1.2  จากผลการศึกษาท่ีพบว่าผู้ให้ข้อมูลจะค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ แต่จะซื้อรองเท้าท่ีร้านค้าเท่านั้น ทาง

แบรนด์สามารถน าข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อไปได้ 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ส าหรับการศึกษา

หรือการวิจัยในอนาคต ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยอาจจะพิจารณาศึกษาในมุมท่ีกว้างขึ้นโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัย

ท างานหรือเก็บข้อมูลจากตัวแทนผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ 

2.2  ในการศึกษาหรือการวิจัยในอนาคต ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยอาจศึกษาสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 

โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นั้นๆ 

2.3  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทางฝ่ังผู้บริโภค หากมีการศึกษาทางฝ่ังแบรนด์สินค้าว่ามีการส่ือสาร

การตลาดอย่างไร ใช้กลยุทธ์ใดในการส่ือสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีแบรนด์ได้วางไว้ก็อาจจะได้มุมมองหรือข้อ

ค้นพบใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารแบรนด์สินค้า 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

สิริยศ ไชยศรี1 และ ประยงค์ คูศิริสิน2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
2อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อชุมชนแม่กลางหลวง   
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีท่องเท่ียวในชุมชนแม่
กลางหลวง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง และหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล จ านวน 180 คน มีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ท่ีไปเท่ียวในชุมชนแม่กลางหลวงมีอายุต่ ากว่า 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
และมีสถานภาพโสด โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวพักผ่อน และเป็นทางผ่านก่อน
เดินทางต่อไปยังดอยอินทนนท์  โดยท่ีไม่ได้พักค้างคืนในชุมชนแม่กลางหลวง ส่วนมากเดินทางโดยรถยนต์เนื่องจาก
สะดวกกว่าการโดยสารรถประจ าทาง และต้องการแวะท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ ระหว่างทางจากชุมชนแม่กลาง
หลวงไปถึงยอดดอยอินทนนท์ นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อบริการการท่องเท่ียวในชุมชนอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะการให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร การจัดสภาพแวดล้อมท่ีคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ 
การดูแลเอาใจใส่ต่อนักท่องเท่ียว และราคาอาหารเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม แต่ส่ิงท่ีชุมชนควรเร่งปรับปรุงเป็น
อันดับแรกคือการรักษาความปลอดภัย โดยก าหนดให้มีมาตรการการดูแลนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและปฏิบัติ
ให้เคร่งครัด ป้องกันเหตุโดยจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวพักอาศัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด และมีเวร
ยามอยู่ประจ าตลอด 24 ช่ัวโมงและการสร้างกิจกรรมและรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน เสนอ
ขายโปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นแพคเกจโปรแกรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ใช้เวลาอยู่ใน
ชุมชนนานมากขึ้น การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย คือ 
รายได้  ซึ่งตัวแปรด้านรายได้มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวร้อยละ 5 

ค าส าคัญ : การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 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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บทน า 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศนิยมมา

ท่องเท่ียวกันเป็นจ านวนมาก จ านวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ท่ีท าให้นักท่องเท่ียว

จดจ าได้ดีคือ ดินแดนท่ีอุดมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมและภาษาแบบล้านนารวมท้ังผู้คนจิตใจดีจนได้รับค ายกย่อง

และส่งเสริมให้เป็น“ถิ่นไทยงาม”กระบวนการท่ีก่อให้เกิดส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่โดยผ่านการแสดงในรูปแบบต่างๆเช่น การแสดงละคร เพลงและการแสดงในรูปแบบอื่นๆซึ่งเต็มไปด้วย

เนื้อหาท่ีว่าด้วย “ความงาม”ของเชียงใหม่ประกอบด้วย 3 ประการคือ ความงามทางธรรมชาติ ความงามทาง

วัฒนธรรมและความงามของสตรี ดังนั้นจึงส่งผลให้แต่ละปีมีนักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ถือเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของประเทศไทยหรือ

ภาคเหนือ รวมทั้งยังสามารถเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลายท่ีครบในรูปแบบของการท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี  21  ถือได้ว่ามีพื้นท่ีและแหล่งการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายครอบคลุม ท้ัง 25 อ าเภอในเขตการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในอย่างสะดวก   

ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 17 ต าบลบ้านหลวง โดยมีหย่อมบ้านท่ีต้ังถิ่นฐานกระ จาย

รอบๆ  ประกอบด้วย บ้านแม่กลางหลวง บ้านแม่กลางน้อย  และบ้านสบผาด ค าว่า บ้านแม่กลาง เป็นช่ือท่ีใช้เรียก

ตามแม่น้ าท่ีไหลผ่านหมู่บ้าน คือล าน้ าแม่กลาง หรือภาษาปกาเกอญอ เรียกว่า แม่กล่าโกละ ปัจจุบันมีประชากร

อาศัยอยู่รวมกัน  300 คน  67 หลังคาเรือน การเดินทางเข้า –  ออก หมู่บ้าน เป็นเส้นทางท่ีสะดวกจากเส้น 108 

เชียงใหม่ – ฮอด และเส้น 1009 จอมทอง – ดอยอินทนนท์ ระยะเวลา 18 กิโลเมตร” ชุมชน บ้านแม่กลาง

หลวง  ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศพม่า เข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เมื่อปี พ.ศ. 2330 

ต้ังบ้านเรือนอยู่บนท่ีราบสูง แวดล้อมไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าแม่กลางไหลผ่าน และล าห้วยสาขาท่ีไหล

รวมกับล าน้ าแม่กลาง ส่วนพื้นท่ีท ากินต้ังอยู่บริเวณเนินเขา  ชาวบ้านจึงปรับระบบท่ีดินของตนเองไปเป็นรูปแบบนา

ขั้นบันได นอกจากนี้บริเวณโดยรอบพื้นท่ีหมู่บ้าน พื้นท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ยังมีน้ าตกผาดอกเส้ียว ดอยหัวเสือ เป็น

สถานท่ีท่ีชาวบ้านดูแลรักษา เป็นแหล่งพักผ่อนของคนในชุมชน และจุดชมวิวที่มองเห็นพื้นท่ีจังหวัดล าพูนได้อย่าง

ชัดเจน ใน ขณะท่ียังคงไว้ซึ่งวิถีด้ังเดิม ตามความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน จาก

ท่ีกล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในทางเลือกของการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว
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โดยชุมชนจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  อย่างไรก็ตามชุมชนจะมีการท่องเท่ียวท่ี

ยั่งยืนได้  นักท่องเท่ียวต้องมีความพึงพอใจในพื้นท่ี ซึ่งจะน าไปสู่การกลับมาท่องเท่ียวอีก และก่อให้เกิดการ

ท่องเท่ียวอย่างยิ่งยืนต่อไป    

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีท่องเท่ียวในชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ่

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ่

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาได้พัฒนาทฤษฎี
แรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่บนความคิดท่ีว่า การ
ตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความส าคัญท่ีสุดซึ่งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์มี
หลักการท่ีส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับข้ันความต้องการ เขามีความเช่ือว่า มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะมี
ความต้องการอันใหม่ท่ีสูงขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง 

  ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

พจนา สวนศรี (2546: 178-179) ได้ระบุว่า แนวคิดและต้นก าเนิดของค าว่า อีโคทัวร์ริซึม (ecotourism) 

มาจากประเทศตะวันตก มีการให้ค านิยามค านี้หลากหลายขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละคนหรือสังคมท่ีผู้เขียนหรือ

นักวิชาการคลุกคลีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาท่ีคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยท่ีคนกับธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและ

ชุมชนมากขึ้น 

รชพร จันทร์สว่าง (2546: 24) ได้ให้ความหมายของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนว่า หมายถึงการ

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะเป็นชุมชน พื้นฐานส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ท่องเท่ียวของพื้นท่ี การท่องเท่ียวชุมชนมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและกระจาย

รายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
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มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2548: 90) กล่าวว่า การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนคือ การท่องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป็น

องค์ประกอบส าคัญท้ังในด้านการดาเนินการ การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการจัดการผลประโยชน์ โดย

อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนจากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้น 

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียว ท่ีมุ่งให้เกิดการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวและของทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้น การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวท่ี

พัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ี

ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Tourism: Agenda 21) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการ

ท่องเท่ียวที่มีปรัชญาพื้นฐานท่ีมุ่งสู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการให้ค าจ ากัดความอย่างหลากหลาย 

แต่ท้ังหมดเน้นไปยังการท่องเท่ียวที่มีความรับผิดชอบ (responsible) ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเป็นหลัก มี

การจัดการรักษาส่ิงแวดล้อม (Environmental Management) และการให้การศึกษา (Education) แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 

4 ประการคือ  

1.  องค์ประกอบด้านพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น รวมท้ังแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นท่ีนั้นๆ  

2.  องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) โดยไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การ

จัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและจ ากัดมลพิษ ภาวะ และควบคุมอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการ

จัดการยั่งยืน  

3.  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวน การเรียนรู้ โดยมีการให้

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความ

ประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนท้องถิ่น และ

ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง  



812 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

4.  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์

ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ท้ังการ

กระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ ารุงรักษา  และจัดการแหล่ง

ท่องเท่ียวด้วยดังนั้น หากมองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่ง แหล่งท่องเท่ียวดังกล่าว

ข้างต้นจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเท่ียว และเป็นวัตถุดิบประเภทใช้แล้วไม่หมดไป หรือสูญหายหากมี

การควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการ

สนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียว ยังประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เส่ือมโทรมลงไป ท้ังยังไม่ส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบท่ีจะรองรับได้ (carrying capacity) 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

ณัฐชนก เพชรพรหม (2554) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี

ต้องการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้น ได้แก่ การใช้สินค้า และบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจน

กระบวนการในการตัดสินใจอันส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาอย่างชัดเจน ในท านองเดียวกัน ราณี อิสิชัยกุล 

(2557) ให้ความหมายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักท่องเท่ียวแสดงปฏิกิริยาออกมาโดยการ

เลือกสรร ซื้อ บริโภค รวมถึงการประเมินสินค้า การบริการ หรือประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีไ ด้รับการ

ตอบสนองตามความต้องการ และเกิดความพึงพอใจ 

ชวัลนุช อุทยาน (2558) อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมนักท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าของนักท่องเท่ียวที่แสดง

ออกมาท้ังท่ีรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เพื่อต้องการตอบสนองส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ณ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งพฤติกรรม

ภายนอกของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลอื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาท

สัมผัส ส าหรับพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior) เป็นส่ิงนึกคิด ความรู้สึก และ

อารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในของแต่ละบุคคล โดยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะพฤติกรรมภายในเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมภายนอกให้แสดงออกมา ในท านองเดียวกัน วนัฏศนัน วิรภากุล (2558) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรม

นักท่องเท่ียว คือ การกระท าท่ีนักท่องเท่ียวแสดงออกมาโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองความ

ต้องการจากภายใน ได้แก่ ความรู้สึก นึกคิด และอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่คอยผลักดันให้แสดงพฤติกรรมออกมา 

นอกจากนั้น World of Tourism (2015) อธิบายความหมายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว คือ  การแสดงออก

ของนักท่องเท่ียวและปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด เพื่อต้องการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่ง
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พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นส่ิงท่ีบุคคลอื่นรับรู้ได้โดยอาศัยประสาท

สัมผัส ส าหรับพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior) เป็นความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์

ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กันโดยพฤติกรรมภายในเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอก  

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สิริโสภา สุมนศิริ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 ตัวอย่าง และใช้วิธีรวบรวมข้อมูลและออกแบบสอบถามโดย

อาศัยวิธีการเปรียบเทียบร้อยละ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลภ พบว่านักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคกลางถึงร้อยละ 42.67 และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 54) ช่วงอายุ 18-

24 ปีมีมากท่ีสุด ร้อยละ 41.3 ซึ่งอยู่ในช่วงระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 64 และส่วนมากนิยม

เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาแล้วมากกว่า 4 ครั้ง ถึงร้อยละ 44 จากผลการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางส่วนใหญ่ คือ ปัจจัยด้านภาพพจน์ของแหล่งท่องเท่ียว และประเพณี

วัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ โดดเด่น ซึ่งเป็นส่ิงจูงใจหลักในการตัดสินใจเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ 

สุวลี จันทร์ลักษมี (2547) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวจังหวัดอุตรดิตถ์ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวจังหวัดอุตรดิตถ์  

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด จากนักท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2547-มกราคม 2548 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวจังหวัดอุตรดิตถ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ คือ ปัจจัยทางด้านภาพพจน์ของ

แหล่งท่องเท่ียว ความสงบร่มรื่น ความสวยงาม และปัจจัยด้านการบริการ มิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น 

กนกวรรณ สองสีโย (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและความพอใจของนักท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ

ศึกษาความพึงพอใจต่อส่ิงต่างๆของนักท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 100 คน ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวท้ังท่ีเป็นคนไทย และชาวต่างชาติท่ี

ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงวันท่ี  4-6 มกราคม 2551ผลการศึกษาพบว่า ลักษะการ

ท่องเท่ียวในครั้งก่อนของนักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่หาแหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก จุดประสงค์ใน

การมาคือ มาพักผ่อน มากับเพื่อนและเดินทางเอง มีระยะเวลาการมาท่องเท่ียวจ านวน 3 วัน ส่วนลักษณะการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวในครั้งหลังส่วนใหญ่ยังคงหาข้อมูลการท่องเท่ียวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก มี
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จุดประสงค์ในการมาคือการมาพักผ่อน เหมือนกับครั้งก่อน โดยมากับเพื่อนและเดินทางเอง มีระยะเวลาการมา

ท่องเท่ียวจ านวน 3 วัน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อ

ชุมชนแม่กลางหลวง 

 สถานท่ีท่องเท่ียว 

 ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนในท้องถิ่น 

 ร้านค้า ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว  

 วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว  

 จ านวนครั้งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  

 รูปแบบการเดินทาง 

 การจัดการในการท่องเท่ียว  

 บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการ
ท่องเท่ียว  

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียว  

 ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว  

 พาหนะท่ีใช้เดินทาง  

 การกลับมาท่องเท่ียวในอนาคต  

 จ านวนวันพัก 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

  เพศ 

 อาย ุ

 อาชีพ 

 ระดับการศึกษา 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 สถานภาพสมรส 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
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วิธีการศึกษา  

 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบกรอกค าตอบเอง (Self-administered 
Questionnaire) ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ค าถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนท่ี 3 การวัด
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ  ข้อค าถามเป็นการให้คะแนนเป็นระดับสเกล 5 ระดับ และได้
น ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81 
– 2.60 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด โดย
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 180 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในชุมชนแม่กลางหลวง  พบว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปในชุมชนแม่กลาง

หลวงส่วนใหญ่ต้ังใจไปท่องเท่ียว ร้อยละ 96.70 และเป็นการเดินทางไปในชุมชนแม่กลางหลวงครั้งแรก ร้อยละ 

55.60 และมาเป็นครั้งท่ี 2 ร้อยละ 31.10 โดยมากมากับเพื่อน ร้อยละ 70 และมากับครอบครัว ร้อยละ 23.30  ซึ่ง

ใช้เวลาในการท่องเท่ียวในชุมชนแม่กลางหลวง เพียง 1 วัน ร้อยละ 82.80 มีการใช้จ่ายในชุมชนแม่กลางหลวง 300 

– 500 บาท ร้อยละ 84.60 และใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาท ร้อยละ 11.00  ใช้วิธีการเดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนแม่

กลางหลวงโดยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 73.00 และนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ระบุว่าจะกลับมาใช้บริการและเข้าพักใน

ชุมชนแม่กลางหลวงอีก ร้อยละ 82.80 นอกจากแม่ชุมชนแม่กลางหลวงแล้วนักท่องเท่ียวยังเดินทางไปเท่ียวสถานท่ี

ต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนน์ ได้แก่ ยอดดอยอินทนนท์ ร้อยละ 81.10 กิ่วแม่ปาน ร้อยละ 25.00 สถานี

เกษตรหลวงอินทนนท์ ร้อยละ 5.60 และพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ น้ าตกวชิรธาร น้ าตกวังควาย 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกผาดอกเส้ียว เพียงร้อยละ 0.60 เท่านั้น 

ความพึงพอใจต่อบริการการท่องเท่ียวและภาพรวมในชุมชนจ านวน 21 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการแหล่งท่องเท่ียวครั้งนี้โดยรวม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14  โดยใน
ประเด็นย่อยท่ีได้รับความพึงพอใจระดับมากได้แก่การให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ความสะดวกในการใช้
บริการ  การให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามแก่นักท่องเท่ียว ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม การ
ให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง การจัดสถานท่ีเพื่อใช้พักผ่อนหย่อน
ใจบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีความเหมาะสม ราคาอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม  การให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว  การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ร้านจ าหน่ายอาหารมีความสะอาด มีน้ าส าหรับอุปโภค
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และบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว อาหารและเครื่องด่ืมมีคุณภาพ รสชาติดี ร้านจ าหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืมมีจ านวนเพียงพอต่อการเลือกใช้บริการ ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาด ป้ายสัญลักษณ์บอกทางไป
แหล่งท่องเท่ียวให้ชัดเจน ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องใช้และความสะอาดของท่ีพักแรม สถานท่ีจอดรถ
เพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย การให้ข้อมูล – ความรู้ แก่นักท่องเท่ียว เช่นการน าเท่ียวและการบรรยาย  
โดยท่ีมีประเด็นความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การดูแลความปลอดภัย เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

Y = 3.948 -3.160 (income) จากสมการดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย คือ รายได้ ซึ่งตัวแปรด้านรายได้มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวร้อยละ 5   

อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นท่ีมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านบุคลากร ได้แก่ การให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร การให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามแก่

นักท่องเท่ียว การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรหรือเจ้าของ

กิจการในชุมชนเป็นด่านแรกในการพบเจอกับนักท่องเท่ียวหาก จะพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนควรพัฒนาคนใน

ชุมชนท่ีเป็นด่านแรกของการติดต่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียวก่อน หากจะด าเนินการจัดการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน

ควรเริ่มต้นท่ีการพัฒนาคน ซึ่งรูปแบบการให้บริการในชุมชนแม่กลางหลวงเป็นกิจการท่ีให้บริการโดยคนในชุมชน 

ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้น าเสนอข้อมูลด้านการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นๆ นอกเหนือจากไกด์ท่องเท่ียวฉะนั้น การพัฒนาผู้น าเท่ียวท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการและจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเท่ียวในอนาคตท่ียังมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การจัดสถานท่ีเพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีความ

เหมาะสม ร้านจ าหน่ายอาหารมีความสะอาด อาหารและเครื่องด่ืมมีคุณภาพ รสชาติดี ร้านจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องด่ืมมีจ านวนเพียงพอต่อการเลือกใช้บริการ ห้องน้ า ห้องสุขาสะอาด ป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปแหล่ง

ท่องเท่ียวชัดเจน ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องใช้และความสะอาดของท่ีพักแรม สถานท่ีจอดรถเพียงพอ 

เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2553) ได้กล่าวถึงการพัฒนาแหล่ง
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ท่องเท่ียวซึ่งเป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ กล่าวคือเป็นการบริหารและจัดการพัฒนาพื้นท่ีแต่

ละแห่งให้มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับสภาพทรัพยากร ท่ีต้องพยายามตอบสนองด้วยความหลากหลายเพื่อ

รองรับจุดประสงค์ของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก โดยไม่ส่งผลกระทบให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลง ซึ่งควรจะมีการ

ก าหนดแบบแผนการด าเนินงานท้ัง 3 ด้านให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงถึงกัน คือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านการจัดการ 

ได้แก่การจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียว การให้การศึกษาและส่ือความหมายของชุมชน ระบบการจัดการท่องเท่ียว การ

บริการการท่องเท่ียว การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมการตลาด 

และการมีส่วนร่วมในชุมชน 3) ด้านการด าเนินการควรมอบหมายต้ังแต่ระดับนโยบายของประเทศท่ีมีหน้าท่ีและ

รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ โดยส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในล าดับแรกคือการพัฒนาองค์ประกอบของการ

ท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียว การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก โปรแกรมการ

ท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และบริการเสริม ซึ่งส่ิงเหล่านี้ควรจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทและ

ทรัพยากรในพื้นท่ีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชน และมีหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อความ

เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางท่ีชุมชนแม่กลางหลวงได้จัดท าขึ้นโดยใช้จุดเด่นของพื้นท่ีท่ามกลางแอ่ง

เขา บรรยากาศดี อากาศบริสุทธิ์ มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก ท่ีส าคัญอยู่ติดถนนหลัก การเดินทาง

สะดวก พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังสงวนไว้ท าอาชีพเกษตรกรรม แม้ว่าจะถูกรุกคืบด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวและสังคมเมือง 

แต่ธุรกิจในชุมชนได้ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยไม่ท าลายธรรมชาติแต่อย่างใด 

ด้านการจัดการ  ได้แก่ความสะดวกในการใช้บริการ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม                

การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง การให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว การให้ข้อมูล – ความรู้ แก่นักท่องเท่ียว 

เช่นการน าเท่ียวและการบรรยาย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับส่ิงท่ีวรรณา วงค์วาณิช (2546) ได้ประมวลแนวคิด

ของบูฮาริส และแมคอินทอชและโกลด์เนอร์แล้วสรุปได้ว่านอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นต้องเป็นส่ิงดึงดูดใจ

นักท่องเท่ียวให้เกิดความประทับใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความโดเด่น มีลักษณะเฉพาะ ส่ิงท่ีต้องไม่ลืมท่ีจะส่งเสริม

ให้มีคุณค่าด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเท่ียว  คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีส่ิงท่ี

น่าสนใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อนุสาวรีย์  ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในแหล่งนั้น เช่น ประเพณีขนบธรรมเนียม ศิลปะต่างๆ การละเล่นพื้นเมือง อาหารและหัตถกรรมต่างๆ 

ด้านทิวทัศน์หรือทัศนียภาพต่างๆ เช่น ภูเขา นาข้าว แม่น้ า น้ าตก ทะเลป่าไม้ สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ด้าน

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาการแสดงต่างๆ ชีวิตยามราตรี สวนเกษตร การปีนหน้าผา และ

ด้านความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดและหนาวจัด ควรจะต้องถูกจัดระบบร้อย
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เรียงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นโปรแกรมและกิจกรรมท่ีสามารถส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียวได้ถูกท่ีถูกเวลาจะส่งผลให้

ชุมชนมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและท าให้มีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น 

แต่ส่ิงส าคัญท่ีจะต้องเน้นย้ ากับแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน คือการดูแลความปลอดภัย 

เพราะนักท่องเท่ียวท้ังชายไทยและชาวต่างชาติมักจะได้รู้ข่าวสาร ปัญหา อุปสรรค ด้านความปลอดภัยในแหล่ง

ท่องเท่ียวต่างในประเทศไทย ท าให้ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยลดลง ฉะนั้นมาตรการการรักษาความปลอดภัย

และการช่วยเหลือกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติขึ้นในแหล่งท่องเท่ียวจะต้องมีศูนย์จัดการปัญหาและสามารถ

บัญชาการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ท่ีสามารถให้บริการแก่นักท่องเท่ียวตลอดเวลา แต่ข้อท่ีควรปรับปรุงของชุมชนแม่กลางหลวงคือการ

ประสานงานกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นท่ี ยังไม่เช่ือมโยงต่อกันมาก เช่น การรวมกลุ่มเพื่อเดินไปน้ าตก

ผาดอกเส้ียว การดูกิจกรรมปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การปลูกและเก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง การเก็บกาแฟ การค่ัวเมล็ด

กาแฟ และการบริหารจัดการนักท่องเท่ียวที่จะต้องเช่ือมโยงถึงกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในชุมชนจะต้องเริ่ม

สร้างกระบวนการขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสินค้าและบริการและมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม 

ด้านราคา ได้แก่ราคาอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับ (Lumson, 2000 อ้างใน ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557) กล่าวไว้ว่าการรับรู้องค์ประกอบการท่องเท่ียว

ท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 

พบว่ามีองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวซึ่งหมายความถึง

โปรแกรม กิจกรรมท่ีเกิดหรือท่ีมีข้ึนในช่วงเวลาหนึ่ง คุณภาพการให้บริการของผู้เกี่ยวข้อง และราคาของสินค้าและ

บริการ เช่น ท่ีพัก การขนส่ง อาหารและเครื่องด่ืมตลอดจนบริการเสริมต่างๆ รวมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

รองรับนักท่องเท่ียว ดังนั้น สถานท่ีท่องเท่ียวควรจัดสรรบริการต่างๆ ให้กับนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เช่น ท่ีพัก

ควรมีการแบ่งระดับต่างๆ ตามความสะดวก มีอัตราค่าพักเหมาะสมกับคุณภาพและมีช่องให้นักท่องเท่ียวได้เลือก

อย่างอิสระ รวมถึงอาหารและเครื่องด่ืมควรมีการก าหนดราคาอาหารให้แน่นอน ค านึงถึงความสะอาด เหมาะสม มี

ให้เลือกหลากหลาย เพราะราคาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวแบบแพคเกจ หากจะรวมราคาท่ีพัก อาหาร 

การขนส่งเข้าในแพคเกจเพื่อน าเสนอแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งจะท าให้ค่าบริการถูกกว่าในกรณีท่ีแยกใช้บริการ ซึ่งจะ

ช่วยดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเห็นความคุ้มค่าและเลือกใช้บริการครอบคลุมท้ังหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การ

จัดการท่องเท่ียวสะดวกและง่ายต่อการวางแผนของผู้ประกอบการในพื้นท่ี ซึ่งในชุมชนแม่กลางหลวง ยังขาดการ
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คิดโปรแกรมท่องเท่ียวแบบแพคเกจ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวจะต้องเสาะหาสถานท่ี จุดเด่นของแต่ละสถานท่ีด้วย

ตนเอง หากมีการรวมเส้นทางการท่องเท่ียวและน าเสนอเป็นแพคเกจให้แก่ลูกค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้เวลาอยู่ใน

ชุมชนแม่กลางหลวงให้มากกว่า 1 วัน จะส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนมากขึ้น ท่ีส าคัญ ร้านอาหารท่ีเปิด

ให้บริการลูกค้าควรมีมาตรการในการจัดการร่วมกัน ตลอดจนการรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ในร้าน

ด้วย 

ส าหรับการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อชุมชนแม่

กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ารายได้เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา (2559) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไต้หวันของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีปัจจัยเรื่องเพศ 

ระดับรายได้ และอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไต้หวันมากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ 

โดยอาชีพพนักงานบริษัทท่ีมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจไปท่องเท่ียว นอกจากจะ

สนใจไปท่องเท่ียวสถานท่ียอดนิยมแล้วยังมีความสนใจในเรื่องของอาหาร เทคโนโลยีและการช้อปปิ้งด้วย 

เช่นเดียวกับมริษา ไกรงู (2552) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้ ซึ่งเป็นลักษณะของงานบริการ

เช่นเดียวกันได้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้ โดยปัจจัยส่วน

บุคคลด้านเพศและรายได้ส่วนตัวมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05 และ

ระยะเวลาการรอใช้บริการและช่วงเวลาท่ีต้องรอรถมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เช่นกัน และพรพิมล คงฉิม (2554) ได้ศึกษาพบว่าผู้รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีแมก (ที) จ ากัด พบว่าระดับ

รายได้ของผู้รับบริการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับบริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี .01 โดยในรายละเอียดปลีกย่อยพบว่าความถูกต้องของข้อมูลท่ีให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้านความน่าเช่ือถือของผู้ให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวโดยสรุปคือรายได้ของผู้รับบริการมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ซึ่งนั่น

หมายความว่าการจ าแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการการท่องเท่ียวควรจ าแนกตามรายได้อีกทางหนึ่ง 

จากผลการวิจัยผู้มีรายได้สูงมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการท่ีสูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผล

การศึกษาของดวงดาว โยชิดะ และคณะ (2561) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทาง

ท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น โดยมีผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุ60–64 ปี มีระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยประกอบอาชีพแม่บ้าน รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต่ ากว่า 

200,000 เยน สถานภาพสมรส รู้จักประเทศไทยจากส่ือโทรทัศน์ ส่วนมากเคยมีประสบการณ์ในการเดินทาง
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ท่องเท่ียวประเทศไทย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยใช้เวลาในการท่องเท่ียว 5-7 วัน โดย นิยม

เดินทางพร้อมครอบครัว โดยใช้บริการจากบริษัทน าเท่ียวประเภทแพ็คเกจทัวร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการท่องเท่ียวแต่

ละครั้ง มากกว่า 150,000 เยน นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุมีความคาดหวังในการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด

ในด้านราคา ซึ่งข้อค้นพบบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร์ ตีระจินดาและสมบัติ กาญจนกิจ (2557) ท่ีพบว่า

การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของผู้สูงอายุมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน  คือ ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัย

ด้านเพื่อนร่วมทาง ปัจจัยด้านความปลอดภัย โดยพบว่าการได้รับบริการจะคุ้มค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ

และขึ้นอยู่กับจ านวนเงินท่ีได้จ่ายไปเพื่อการท่องเท่ียวแต่ละครั้ง โดยมองบริบทของพื้นท่ีและบริการท่ีมี

ประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้  การวิจัยยังพบว่า เหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิด

อุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของราณี อิสิชัยกุล และชัชพล ทรง 

สุนทรวงศ์ (2552) ท่ีพบว่า ความต้องการของนักท่องเท่ียวสูงอายุต่อองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวปัจจัยท่ีมีความ 

ส าคัญ อันดับแรก ได้แก่ ความปลอดภัยของเมืองท่องเท่ียว ส่วนความพึงพอใจการได้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาท่ีได้

จ่ายไปในแต่ละครั้ง 

 ผลการศึกษาข้างต้นนี้ สามารถอภิปรายโดยใช้องค์ประกอบส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้บัญญัติหลักส าคัญของการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ 4 ประการ คือ 1) องค์ 

ประกอบด้านพื้นท่ี นั่นหมายถึงการน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติท่ีเป็นเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น 

รวมท้ังแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีนั้น ซึ่งชุมชนแม่กลางหลวงมีครบสมบูรณ์ ท้ังแหล่งธรรมชาติ

ภูเขา น้ าตก ล าธาร แหล่งวัฒนธรรมท่ีบ่งช้ีวิถีความเป็นอยู่ของชาวเขาชนเผ่า ประวัติศาสตร์ตามหลักฐานการต้ัง

รกรากและวิวัฒนาการของพื้นท่ีท้ังด้านสังคมและวัฒนธรรม  2) องค์ประกอบด้านการจัดการซึ่งชุมชนแม่กลาง

กลวงก าหนดหลักปฏิบัติร่วมกันท่ีมีความรับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการ

จัดการท่ียั่งยืนครอบคลุม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและก าจัดมลพิษ ส่ือสารไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ 

นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และชาวบ้านให้ทุกฝ่ายได้มีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบ 3) องค์ประกอบด้าน

กิจกรรมและกระบวนการ คือการออกแบบการท่องเท่ียวให้มีกระบวนการเรียนรู้โดยให้มีการสอดแทรกการศึกษา

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวและวัฒนธรรม โดยเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความ

ประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนในท้องถิ่น และ

ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี และ 4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นหลักนโยบายของการ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการท่ี

เกี่ยวข้อง ท่ีมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตลอดจนร่วมบ ารุงทรัพยากรการท่องเท่ียว อันจะ
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ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ท้ังการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อ

กลับมาบ ารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเท่ียวด้วยดังนั้น หากมองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริการ

อย่างหนึ่ง แหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวข้างต้นจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเท่ียว และเป็นวัตถุดิบประเภทใช้

แล้วไม่หมดไป หรือสูญหายหากมีการควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียว ยังประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืนโดยไม่

เส่ือมโทรมลงไป ท้ังยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบท่ีจะรองรับได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาเฉพาะด้าน ในเชิงลึกมากข้ึน เช่น ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ราคา รสชาติ และ ปริมาณ
ของอาหารหรือสินค้า 

2. ควรศึกษาเรื่อง การรับรู้และการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจท่องเท่ียวพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
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ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

Attitude of Kullastree Magazine Annual Subscribers towards the Brand 

วุฒิไกร ส่งเสริมสวัสด์ิ¹ และ พิชญ์พธู ไวยโชติ² 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีแบบสมาชิกรายปีการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นกลุ่มสมาชิกท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอายุการสมัครสมาชิกนิตยสารต้ังแต่ 3-20 ปี มีรายได้ต้ังแต่ 
40,000 บาท ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 8 คน 

 ผลของการศึกษาพบว่า ทัศนคติของกลุ่มสมาชิกนิตยสารกุลสตรีพึงพอใจกับเนื้อหาคอลัมน์ภายในเล่ม 
อาทิ สุขภาพ ความรู้ท่ัวไป อาหาร ท่องเท่ียว และนิยาย ซึ่งความรู้ท่ีได้จากการอ่านนิตยสารกุลสตรีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ คอลัมน์นิยาย เป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้กลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีส่วน
ใหญ่ตัดสินใจต่ออายุสมาชิกนิตยสารกุลสตรี หากในนิตยสารไม่มีคอลัมน์นิยายจะส่งผลกระทบต่อการต่ออายุ
สมาชิกโดยตรง และท าให้บริษัทฯ ขาดรายได้ส าคัญ 

ค าส าคัญ: 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 

 

บทน า 

ในปี 2513 นายผดุง ส่งเสริมสวัสด์ิ ผู้ก่อต้ังบริษัท บวรสารการพิมพ์ จ ากัด มีแนวคิดในการผลิตนิตยสาร
ผู้หญิง  เพราะในช่วงนั้น มีนิตยสารสตรีเกิดขึ้นมากมาย อาทิ สตรีสาร สกุลไทย ขวัญเรือน ดังนั้น ทางผู้บริหารจึง
ได้แนวคิดในการท านิตยสารส าหรับสตรีของตนเองผู้ก่อต้ังจึงตัดสินใจต้ังช่ือนิตยสารว่า “กุลสตรี” โดยมีบุตรคน
แรกคือนางยุพา งามสมจิตร ซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารกุลสตรีต้ังแต่ฉบับแรก โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิตยสาร
กุลสตรีเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิง โดยน าเสนอเรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิงทุกเพศทุกวัย 
และมีวิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งมั่นให้นิตยสารกุลสตรีเป็นนิตยสารช้ันน าของผู้หญิง และมีพันธกิจในการท าให้ผู้หญิงฉลาด
คิด ทันสมัย มองโลกในแง่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมเปิดโลกทัศน์อย่างกว้างขวางมากขึ้น รวมถึงมี
เป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้อ่านด้วยบทความท่ีมีคุณภาพ และมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรให้
มั่นคงและยั่งยืน (ยุพา งามสมจิต, 2561) 

นิตยสารกุลสตรีใช้การตลาดในลักษณะสร้างการรับรู้แถมฟรีติดไปกับนิตยสารสกุลไทย ซึ่งเป็นนิตยสารใน
เครือญาติ  หลังจากท่ีนิตยสารกุลสตรีประสบความส าเร็จในการหากลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของตนเองแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้หญิงวัยท างาน จนถึงกลุ่มวัยเกษียณคุณผดุงจึงตัดสินใจออกมาเปิดโรงพิมพ์ของตนเอง โดยนิตยสารได้ท้ิงท้ายการ
แนบสินค้าสปอนเซอร์ อาทิ ผงซักฟอก มาปิดท้ายในการแนบติดกับนิตยสารสกุลไทยในฉบับท่ี 24 (วิเชียร ส่งเสริม
สวัสด์ิ, 2553) 

ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 นิตยสารกุลสตรีปรับขนาดของรูปเล่มให้ใหญ่ขึ้น ปรับเป็นส่ีสี และเลือกใช้
ภาพประกอบท่ีแสดงถึงรสนิยมของผู้อ่านให้มากท่ีสุด โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการน าเสนอค่อนข้างมาก 
เช่น หน้าปก ซึ่งมีความส าคัญท่ีสุดในเล่ม เพราะ หน้าปกบ่งบอกถึงลักษณะและเอกลักษณ์ของนิตยสารแต่ละฉบับ 
หน้าปกสามารถดึงดูดให้ผู้อ่านใหม่ๆ ซื้อนิตยสารและติดตามได้ (สุรัตน์ นุ่มนนท์, 2539) จากเดิมท่ีนิตยสารกุลสตรี
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มีภาพลักษณ์ท่ีเหมาะกับกลุ่มผู้หญิงสูงวัย การปรับรูปเล่มและรูปแบบการน าเสนอช่วยให้มีภาพลักษณ์ท่ีเข้าถึงกลุ่ม
ผู้หญิงหลากหลายวัยมากขึ้น ท้ังนี้ นางแบบท่ีถูกน ามาขึ้นปกหลังการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ คือ แพนเค้ก-เขมนิจ 
จามิกรณ์ เพราะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างดี ดังนั้น ทางแบรนด์จึงจัด
งานแถลงข่าว และเชิญส่ือมวลชนจากหลายส านักมาร่วมงาน ซึ่งส่ือต่าง ๆ กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการท่ีจะน า
ภาพลักษณ์ใหม่ของนิตยสารกุลสตรีไปประชาสัมพันธ์ (Public Relations) รวมถึงการน าไปเผยแพร่ในเชิงปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) ท้ังนี้ เนื้อหาเดิมถูกคัดออก และเพิ่มเนื้อหาคอลัมน์ท่ีน่าสนใจเข้าไปมา (ทิพวรรณ ส่งเสริม
สวัสด์ิ, สัมภาษณ์, 2561) 

นอกจากการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว นิตยสารกุลสตรีมีการเพิ่มช่องทางการส่ือสารเนื้อหาผ่านโลก ออนไลน์ 
อาทิ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป และทวิตเตอร์ โดยน าเสนอเนื้อหาท่ีไม่เหมือนใคร และยืนหยัดในเอกลักษณ์ท่ี
เปรียบนิตยสารกุลสตรีเหมือนตัวแทนของผู้หญิงทุกคน ท่ีพร้อมต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเสมอมา 

“เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ส่ือส่ิงพิมพ์ก าลังถดถอยลงเรื่อยๆ แต่การอยู่รอดของนิตยสารกุลสตรี ย่อมมีจุดเด่น
ท่ีท าให้อยู่รอดได้ ก็คือ เนื้อหา หรือ Content เพราะเป็นส่วนส าคัญในการอยู่รอดของ นิตยสารกุลสตรี ท้ังรูปแบบ 
“เล่ม” และ “ออนไลน์” หากเราน าเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจ และไม่ซ้ ากับคนอื่น จะท าให้เราหยัดยืนอยู่ได้ ซึ่ง
ปัจจุบัน นิตยสารกุลสตรีพึ่งก้าวเข้าสู่ปีท่ี 48 โดยเราต้ังใจจะเป็นนิตยสารท่ีท าเพื่อผู้หญิง จะเป็นกระบอกเสียงของ
ผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัย โดยปัจจุบัน นิตยสารกุลสตรีก าลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่ออฟไลน์ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ี งานสัมมนา และการออกก าลังกาย โดยจะร่วมมือกับสมาคมต่างๆ เพื่อระดมทุนสปอนเซอร์จากลูกค้าท่ี
เป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้ว สุดท้าย นิตยสารกุลสตรีจะยังคงยืนหยัดเพื่อผู้หญิงตลอดไป” (วิศรุต ส่งเสริมสวัสด์ิ, 
สัมภาษณ์, 2561) 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 นิตยสารกุลสตรีปรับเปล่ียนการผลิตจากรายปักษ์เป็นรายเดือน เนื่องด้วย
ปัญหาการต้นทุน รวมถึงเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาภายในเล่มให้มีเนื้อหาท่ีอัดแน่นขึ้นกว่าเดิม หลังจากการ
ปรับเปล่ียนช่วงเวลาการผลิต ทางทีมนิตยสารกุลสตรีได้จัดประชุม ปรึกษาหารือในประเด็นการพัฒนาเนื้อหา
ภายในเล่มเรื่อยมา โดยในแต่ละปี ภายในนิตยสารฉบับครบรอบจะแนบแบบสอบถามเพื่อให้ลูกค้าท่ัวไปและ
สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มวัยท างานจนถึงกลุ่มแม่บ้านท่ีรักการเขียน การอ่านบทความท่ีให้ประโยชน์ 
และติดตามนิยายจากนักเขียนช่ือดังมาต้ังแต่ต้น สามารถกรอกรายละเอียดความพึงพอใจของเนื้อหา และส่ิงท่ี
ต้องการให้ปรับปรุงในแบบสอบถาม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
หลังจากรับทราบความพึงพอใจและความต้องการจากลูกค้า ทางกองบรรณาธิการจึงเริ่มกระบวนการในการ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาทุกปี เพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัย อาทิ นักเขียนหน้าใหม่ไฟแรง เนื้อหาคอลัมน์เกี่ยวกับ D.I.Y หรือ
การท่องเท่ียวแบบ unseen โดยเนื้อหาบางส่วนจากเนื้อหาคอลัมน์ใหม่ท่ีเสริมเข้ามา จะถูกน าไปประชาสัมพันธ์บน
ส่ือออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์แอด หรือเว็บไซต์  
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จากข้อมูลบริษัทวิจัยส่ือ นีลเส็น (ประเทศไทย) การใช้งบโฆษณาผ่านส่ือนิตยสาร 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
ส่ือดิจิทัลในปี 2559 อยู่ท่ี 12,402 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมียอดการใช้จ่ายอยู่ท่ี 14,330 ล้านบาท 
(Positioningmag, 2561) 

จากงบโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์และนิตยสารท่ีลดลงท าให้ส่ือส่ิงพิมพ์เริ่มปรับตัว และปรับเปล่ียนไปตาม
พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทาง การติดต่อส่ือสาร หรือแม้แต่การ
อุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปเหล่านี้เกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร ท าให้เกิด
ผู้คนสามารถเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่คนละสถานท่ี ผู้คนสามารถติดตามข่าวสาร พูดคุย แบ่งปัน หรือแสดง
ความคิดเห็นผ่านส่ือดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย หรือแม้แต่การอ่านหนังสือท่ีปัจจุบันคนนิยมหันไปอ่านจากหน้าจอ
อิเล็กทรอนิกส์แทน ส่งผลให้ธุรกิจส่ิงพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารต่างปิดกิจการอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาทิ 
IMAGE สกุลไทย บ้านเมือง พลอยแกมเพชร ขวัญเรือน เปรียว ฯลฯ เป็นเพราะส่ือออนไลน์เข้ามามีอิทธิต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค  ท้ังนี้ งบโฆษณาของนิตยสารมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อยลง และผู้ลงทุนหันไปให้
ความส าคัญกับการลงโฆษณาบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น ท าให้การลงโฆษณาในนิตยสารมีอัตราส่วนท่ีลดลงอย่าง
มาก แต่ยังมีนิตยสารอีกหลายฉบับท่ียังสามารถประคับประคองให้อยู่รอดได้ โดยมีกลยุทธ์ในการดูแลเอาใจใส่
รสนิยมของผู้อ่านอยู่เสมอ และไม่ยึดติดกับหลักการว่า รายได้หลักมาจากการโฆษณาในหนังสือ (สุกัญญา หาญ
ตระกูล, 2559) 

ด้วยเหตุนี้ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ียังด าเนินธุรกิจอยู่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยการน าเสนอเนื้อหาผ่านส่ือ
ออนไลน์มากขึ้น และผลิตเนื้อหา (Content) ใหม่ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาภายในเล่ม จากเหตุผลข้างต้น พบว่า 
นิตยสารแพรวมีการปรับตัว ปรับเนื้อหาให้เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบัน เช่น การร่วมมือเป็นพันธมิตรค่ายผลิตรถยนต์ 
เพื่อน ารถยนต์มอบเป็นของขวัญช้ินใหญ่แก่ผู้อ่านหนังสือนิตยสารแพรว หรือการน าคุณสู่ขวัญ บูลกุล มาเป็นพิธีกร
หลักในช่องทาง YouTube เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและให้แง่คิดต่างๆ แก่ผู้ท่ีดูวิดีโอ อีกท้ัง ยังต้อง
สร้างความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตเนื้อหา การบริหารความ 
สัมพันธ์กับลูกค้า การจัดส่งสินค้า และการบริการหลังการขาย ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญของความอยู่รอดของส่ือ
ส่ิงพิมพ์ในยุคดิจิทัลท้ังนั้น ยิ่งการลงทุนด้านส่ือส่ิงพิมพ์ถดถอยลง ขณะท่ีการลงทุนบนส่ือออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ส่ือส่ิงพิมพ์หันมาปรับตัวเข้าสู่ยุคออนไลน์มากขึ้น  โดยความได้เปรียบของธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพ์ในยุคนี้คือ การแข่งขันไม่สูง ท าให้เปิดโอกาสมากมายในการลงทุนจากเจ้าของธุรกิจอื่นๆ เพราะการ
ลงทุนในส่ือออนไลน์จะมีค่าใช้จ่ายไม่สูง และผลตอบแทนท่ีคุ้มกว่า จากเหตุผลข้างต้น จะพบว่า ธุรกิจส่ิงพิมพ์ก าลัง
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ถดถอยลงเรื่อยๆ ท าให้นิตยสารบางฉบับพยายามปรับตัวมากขึ้น โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ หรือ น า
ผู้คนส าคัญในโลกออนไลน์มาสร้างการรับรู้และการเข้าถึงในช่องทางโซเชียลมีเดีย วิธีการเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งวิธีใน
การสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ได้ด้วย 

ในปัจจุบัน กลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีอยู่ในกลุ่มผู้หญิงวัยท างานวัย 40-50 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
แม่บ้าน ชอบอ่านหนังสือหรือนิตยสาร โดยเฉพาะนิยาย ชอบท างานฝีมือ และเป็นสมาชิกหลักของนิตยสารกุลสตรี
ตลอดมา ซึ่งจากการส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทยในปี 2558 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (พริบพันดาว, 2559) พบว่า ผู้หญิงมีอัตราการอ่านอยู่ท่ีร้อยละ 76.5 โดยเป็นกล่มวัย
ท างานร้อยละ 79.1 ซึ่งกลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีเป็นส่วนหนึ่งของคนในกลุ่มนี้ จากการวิจัย “ต่าง Gen ต่างใจ 
เจาะ Insight ผู้บริโภคไทย 2015” ของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่ม
บริโภคหญิง วัย 40-55 ปี มักจะไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ และหากพบว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพท่ี
ดีก็จะอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง (MGR Online, 2558) ท้ังนี้ จากสถิติจากส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 พบว่า 
กลุ่มวัยท างาน (25-59 ปี) มีอัตราการอ่านนิตยสารถึงร้อยละ 51.1 ซึ่งคิดเป็นอันดับสอง รองจากวัยเยาวชน (15-
24 ปี) ท่ีมีอัตราการอ่านนิตยสารร้อยละ 61.7 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาทัศนคติของกลุ่มสมาชิกของนิตยสารกุลสตรีในทุกแง่มุม ท้ัง
การเลือกเนื้อหาคอลัมน์ การออกแบบกราฟิกดีไซน์ภายในเล่ม รูปแบบการจัดหน้า การออกแบบตัวหนังสือและ
การจัดหน้า การคัดเลือกภาพแฟช่ัน ดังนั้น สาระส าคัญของนิตยสาร คือ เนื้อหาและการออกแบบท่ีจะท าให้ผู้อ่าน
ยังติดตามอ่านอยู่ อีกท้ัง ธุรกิจส่ิงพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารอาจพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ในประเทศไทย โดยท่ี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ค (E-Book) ไม่สามารถมาทดแทนนิตยสารได้ เนื่องจากผู้ท่ีชอบการอ่านจากรูปเล่ม 
ยังคงหลงเสน่ห์จากหน้ากระดาษอยู่ ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้สึกสัมผัสท่ีแตกต่างออกไป แต่เทคโนโลยี
ออนไลน์สามารถน ามาใช้สนับสนุนธุรกิจนิตยสารได้ เพื่อท าให้ผู้อ่านได้รู้สึกมีส่วนร่วมกับนิตยสารอย่างต่อเนื่อง 
หากท าควบคู่กันไป ก็น่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจนิตยสารต่อไป แต่ไม่อาจทดแทนกัน (ณัฐกาญจน์ เฟื่องแก้ว , 2552) 
เมื่อผู้วิจัยทราบถึงทัศนติของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารแล้ว ผู้วิจัยสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด และสามารถเข้าใจ 
และเข้าถึงทัศนคติของผู้ท่ีอ่านนิตยสารกุลสตรีมากขึ้น รวมถึงสามารถน าผลวิจัยไปต่อยอดในการก าหนดกลยุทธ์
ด้านเนื้อหา ภาพลักษณ์ รวมถึงกิจการส่ือสารการตลาดอื่นๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาทัศนคติต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีแบบสมาชิกรายปี 

แนวคิดและทฤษฎี 
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การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี” ได้น าแนวคิดและทฤษฎีการ
ส่ือสารและแบรนด์เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

Shiffman & Kanuk (2004) ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็นความโน้มเอียงท่ีแต่ละคนเรียนรู้ เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้รู้สึก “พอใจ” หรือ “ไม่พอใจ” กับบางส่ิงบางอย่าง โดยทัศนคติของแต่ละคนจะสะท้อน
ความคิดของคนนั้นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง ทัศนคติยังส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของแต่ละบุคคล 
โดยทัศนคติจะต้องศึกษาจากพฤติกรรมหรือค าพูดของคนนั้น 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบรนด์ 

Clow & Baack (2005) กล่าวว่า แบรนด์ คือ คุณสมบัติเฉพาะท่ีท าให้แบรนด์มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีจะช่วยสร้างยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีแบรนด์ 

Kotler (2003) กล่าวว่า แบรนด์ คือ ช่ือ ค าพูด สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ ท่ีถูกต้ังขึ้นเพื่อระบุถึงผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการของผู้ขายในเชิงบุคคลหรือกลุ่มคน และ แบรนด์ เป็นปัจจัยท่ีท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดย
มีองค์ประกอบ 6 ส่วน ดังนี้  

1. ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attribute) หมายถึง ส่ิงท่ีผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้จากภายนอก เช่น 
ยี่ห้อ ตัวอักษร โลโก้ หรือสี ท่ีจะท าให้เกิดการจดจ า 

2. คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) หมายถึง สินค้าส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น ความน่าเช่ือถือ 
ความมั่นใจ และภาคภูมิใจท่ีใช้สินค้าชนิดนี้ 

3. คุณค่าของสินค้า (Value) หมายถึง สินค้าหรือการบริการท่ีผู้บริโภคมองว่า มีคุณค่า มีทัศนคติ และมี
ความเช่ือตรงต่อคุณสมบัติของสินค้านั้น 

4. บุคลิกภาพของสินค้า (Personality) หมายถึง การท่ีสินค้าสะท้อนไปยังกลุ่มผู้บริโภค เช่น ความ
ทันสมัย และความเป็นวัยรุ่น 
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5. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์ และถูกก าหนดให้ท าตามจากคนรุ่นหนึ่งสู่
คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อใช้ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

6. ผู้ใช้ (User) หมายถึง ประเภทของผู้บริโภคท่ีซื้อหรือใช้สินค้า และยี่ห้อจะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ ์

Kotler (2000) ให้ความหมายของค าว่า ภาพลักษณ์ ว่า เป็นองค์รวมของค าว่า ความเช่ือ ความคิด และ
ความพึงพอใจของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลมักจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับ
ภาพลักษณ์ของส่ิงนั้นๆ  

Robinson and Barlow (1959 อ้างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2544) ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ ว่า 
เป็นภาพท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร โดยภาพนั้นอาจมาได้ท้ังจากประสบการณ์ทางตรง (Direct 
Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) จากตัวบุคคลนั้นเอง 

ขอบเขตของการศึกษา 

ผู้ศึกษางานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของสมาชิกรายปีต่อนิตยสารกุลสตรี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยมีระยะ
การศึกษาต้ังแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สมาชิกรายปีของนิตยสารกุลสตรี เพื่อ
รับรู้ทัศนคติของสมาชิก และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ด้านเนื้อหา ภาพลักษณ์ รวมถึง
กิจการส่ือสารการตลาดอื่นๆ ต่อไป โดยคัดเลือกสมาชิกรายปีของนิตยสารกุลสตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยใช้
วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้อ่านเพศ
หญิงท่ีเป็นสมาชิกนิตยสารกุลสตรีแบบรายปี มีอายุสมาชิก 3 - 20 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีอายุ 50 ปีข้ึนไป มีอาชีพเป็นพนักงานประจ าและแม่บ้าน โดยมีรายได้ต้ังแต่ 40,000 บาทขึ้นไป เหตุท่ี
การศึกษานี้เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ เพราะกลุ่มตัวอย่างคุ้นเคยและมีประสบการณ์ตรงกับแบรนด์นิตยสาร
กุลสตรี สามารถให้ข้อมูลเรื่องภาพลักษณ์ รวมถึงเนื้อหาคอลัมน์ได้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาต้ังแต่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก
จ านวน 8 ท่าน โดยผู้วิจัยโทรศัพท์ติดต่อและนัดตามสถานท่ีท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักสะดวกในการเดินทาง แต่ส าหรับผู้ให้
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ข้อมูลหลักท่ีอยู่ต่างจังหวัดจะใช้วิธีการโทรศัพท์สัมภาษณ์แทน แต่ละคนจะใช้เวลาเฉล่ียในการสัมภาษณ์อยู่ท่ี 35-
60 นาที และผู้วิจัยมอบบัตรก านัลเป็นของตอบแทนในการให้ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย 

1. แนวการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Interview Guideline) เป็นแนวค าถามเพื่อสอบถามถึงทัศนคติ
ของสมาชิกรายปี เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบค าถามได้อย่างไม่
มีข้อจ ากัด 

2. สมุดจดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ( iPad) เพื่อจดข้อมูลท่ีได้นอกจากการบันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วนและถูกต้อง 

3. เครื่องบันทึกเสียง (Voice Recorder) เป็นการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยหลัก เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และอ้างอิงภายหลัง  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้น าแนวค าถามสัมภาษณ์ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อปรับให้แนว
ค าถามสัมภาษณ์มีความเท่ียงตรง กระชับ และมีส านวนภาษาท่ีถูกต้องตามหลักก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์จริง 

 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีต่อแบรนด์
นิตยสารกุลสตรี สามารถสรุปผลการศึกษาตาม 6 มิติ ตามโครงสร้างแบรนด์ ดังนี้ 

1. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อลักษณะภายนอกของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

รูปลักษณ์ภายนอก 

 อัตลักษณ์ (โลโก้) ของแบรนด์ยังคงเป็นท่ีจดจ าได้ทันทีต้ังแต่ครั้งแรกท่ีเห็นปกนิตยสาร โดยยังคงมีความ
สวยงาม และความทันสมัยในตัว ในกรณีท่ีมีการขยับ หรือเปล่ียนต าแหน่งของโลโก้ สามารถปรับเปล่ียนได้ แต่ควร
กังวลเรื่องผู้ท่ีต้องการซื้อนิตยสารครั้งแรก อาจท าให้เกิดความสับสนในการมองหาช่ือนิตยสาร 

 ภาพปกในปัจจุบันมีสีสันท่ีสวยงาม ดูทันสมัยมากขึ้น ถึงแม้ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เรื่อง
นักแสดงบนปกก็ตาม แต่สามารถต้ังข้อสังเกตได้ว่า แบรนด์ต้องการปรับตัวให้เข้ ากับยุคสมัย และเจาะกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีอายุน้อยลง โดยน าดารานักแสดงเฉพาะกลุ่มมาถ่ายแฟช่ันขึ้นปกนิตยสาร ท้ังนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
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สนใจค าโปรยบนหน้าปกมากกว่าดารานักแสดง เพราะกลุ่มสมาชิกยึดติดกับเนื้อหาคอลัมน์ภายในเล่มมากกว่า 

 ในด้านของราคา หากนิตยสารกุลสตรีปรับขึ้นราคา และเพิ่มเนื้อหาคอลัมน์ จะส่งผลต่อการตัดสินใจต่อ
อายุสมาชิก และกลุ่มสมาชิกไม่มีความรีบร้อนในการปรับเปล่ียนการจัดส่งลงทะเบียนเป็น EMS เพราะไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในเมื่อต้องได้รับหนังสือทุกเดือนอยู่แล้ว 

รูปลักษณ์ภายใน 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การจัดหน้า ขนาดตัวหนังสือ ขนาดภาพ และการจัดหน้าของ
นิตยสารกุลสตรี มีความลงตัว ไม่พบอุปสรรคในการอ่านหนังสือแต่อย่างใด  

 ในส่วนของคอลัมน์ท่ีเป็นที่นิยม พบว่า นิยาย เป็นเนื้อหาหลักในเล่ม เพราะนิยายจะมีความต่อเนื่องในแต่
ละฉบับ ท าให้เป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มสมาชิกติดตามอ่านเรื่อยๆ ขณะท่ีคอลัมน์ท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักอ่านซ้ ามากท่ีสุด คือ  
คอลัมน์สุขภาพ คอลัมน์ท่องเท่ียว และคอลัมน์ร้านอาหาร เพราะเนื้อหาสามารถน ามาใช้ประโยชน์และบอกต่อกับ
ผู้อื่นได้ อีกท้ัง ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนให้ความเห็นว่า จุดแข็งของนิตยสารกุลสตรีคือ มีนักเขียนนิยายท่ีมีช่ือเสียง มี
การเขียนท่ีชวนให้ติดตาม 

ส่วนคอลัมน์ท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักชอบน้อยท่ีสุด ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นท่ีแตกต่างกัน โดยมี นิยาย แฟช่ัน 
ความสวยความงาม การท่องเท่ียว การประดิษฐ์ และข่าวสังคม โดยให้เหตุผลว่า คอลัมน์ดังกล่าวไม่ตรงกับ
ความชอบส่วนตัว และมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่เข้าไม่ถึง จึงไม่เป็นท่ีน่าสนใจ  

 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลหลักแนะน าให้เพิ่มเติมเรื่อง แหล่งท่องเท่ียววัยรุ่น ปฏิทินกิจกรรม บทสัมภาษณ์
บุคคลท่ีผ่านเรื่องเลวร้ายจนประสบความส าเร็จ และวิธีการท าขนมต่างๆ 

2. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อคุณประโยชน์ของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่าคอลัมน์การท าอาหาร สุขภาพ และการท่องเท่ียว จะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่ผู้อ่าน
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถน าความรู้ได้ไปบอกต่อแก่คนรอบข้าง หรือน ามาปรับใช้แก่ตัวเองในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการอ่านนิตยสารกุลสตรีช่วยท าให้ผู้อ่านอ่อนคลายจากการท างานหนักตลอดท้ังวัน 

3. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อคุณค่าของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่า คุณค่าของนิตยสารกุลสตรีท่ีมอบให้คือ เนื้อหาคอลัมน์ท่ีให้ประโยชน์และสามารถ
อ่านได้ท้ังครอบครัว รวมถึง การร่วมสนุกกับกิจกรรมของนิตยสาร อาทิ ชิงรางวัลจากในเล่ม หรือ การส่งเรื่องส้ัน
เพื่อตีพิมพ์ลงนิตยสาร ล้วนเป็นคุณค่าส าคัญท่ีท าให้ผู้อ่านติดตามเรื่อยๆ  
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4. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อบุคลิกภาพของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มองว่า นิตยสารกุลสตรีมีบุคลิกภาพท่ี “ทันสมัย” “น่าเช่ือถือ” “มีเสน่ห์” และ 
“ร่าเริง” ซึ่งตรงกับภาพลักษณ์ท่ีกองบรรณาธิการพยายามปรับปรุงให้บุคคลภายนอกรับรู้ทันทีท่ีเห็นนิตยสาร  

 ทว่า บุคลิกภาพอื่นๆ ท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักเลือกน้อยท่ีสุด คือ “เฉลียวฉลาด” “ประสบความส าเร็จ” “มุ่งมั่น” 
“ช่างจินตนาการ” และ “มีระดับ” กลับมีความขัดแย้งกับเนื้อหาภายในเล่ม เพราะเนื้อหาคอลัมน์พยายามเพิ่ม
เนื้อหาให้ตรงกับบุคลิกเบ้ืองต้น อาทิ คอลัมน์ความรู้ต่างๆ บทสัมภาษณ์คนมีช่ือเสียง หรือนิยาย 

หากเปรียบนิตยสารกุลสตรีเป็นผู้หญิง ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่า แบรนด์นิตยสารกุลสตรี เป็นผู้หญิงเรียบๆ 
เรียบร้อย ไม่หวือหวา เป็นคนดีคนหนึ่ง มีมารยาทดี เป็นคนซื่อสัตย์ มีความรอบรู้ และมั่นคง รวมถึง “กุลสตรี” 
เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทกันมาเป็นระยะยาวนาน ขณะท่ีอีก 3 คน รู้สึกคุ้นเคยในระดับหนึ่ง โดยมองว่าเป็นผู้หญิงท่ี
มีอายุมากกว่า อีกท้ัง ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่า “กุลสตรี” คือ เพื่อนท่ีคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน รู้สึกเป็นผู้หญิงท่ี
มารยาทดี มีความรู้ และมีชีวิตท่ีมั่นคง 

5. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อวัฒนธรรมของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

 กล่าวได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีความเห็นว่า “กุลสตรี” สามารถเป็นตัวแทนวัฒนธรรมได้ เพราะว่า
เนื้อหาคอลัมน์มีความเป็นสากลในความเป็นไทยในคนเดียวกัน เนื่องจาก “กุลสตร”ี มีความเรียบง่าย ไม่หวือหวา 
ร่วมสมัย แต่ไม่ก็ล้าสมัยจนเกินไป โดยยกตัวอย่างคอลัมน์ท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรมไทยคือ Lady Trip ท่ีน าเสนอ
วิถีชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมในการอ่านหนังสือ หรือวัฒนธรรมการท าอาหาร  

6. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อผู้อ่านของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี 

ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า กลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีมีความมั่นคงต่อการท างาน มีความ
เป็นผู้ใหญ่ มีการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ซึ่งสอดคล้องไปกับเนื้อหาภายในเล่มท่ีพยายามน าเสนอความเรียบง่ายและสร้าง
เสริมทัศนคติท่ีดีแก่ผู้อ่าน   

  

อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาว่ากลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีแบบสมาชิกรายปีมีทัศนคติต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีอย่างไร และผลวิจัย
สามารถน าไปต่อยอดในการก าหนดกลยุทธ์ด้านเนื้อหา ภาพลักษณ์ รวมถึงกิจกรรมการส่ือสารการตลาด ต่อไป 
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และมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ตามองค์ประกอบของแบรนด์ 6 ส่วน ดังนี้  

1. ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attribute) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสมาชิกสามารถจดจ าแบรนด์ “กุลสตร”ี ได้เป็นอย่างดี เมื่อเห็นโลโก้บนปกนิตยสาร 
เนื่องจากโลโก้ของแบรนด์มีความสวยงามและดึงดูด จะท าให้กลายเป็นท่ีจดจ าได้ง่าย และแตกต่างจากคู่แข่ง ตาม
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพีร์ ล่ิมไทย, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2543) ท่ี
อธิบายว่า ช่ือ สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบ มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งถึงลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีแตกต่างจาก
คู่แข่ง เพื่อให้ผู้บริโภคจะเกิดการจดจ าคุณลักษณะของสินค้าจากภายนอกได้ ขณะเดียวกัน แบรนด์จะน าดารา
นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบันมาขึ้นปกเพื่อดึงดูดแฟนคลับ ตามแนวคิดของสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2542) ท่ีกล่าวว่า 
ปกนิตยสารจะต้องมีสีสันท่ีสวยงาม และเน้นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาขึ้นปก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อของกลุ่ม
แฟนคลับได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด  แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกของนิตยสารกุลสตรีพบว่า ทางกลุ่มสมาชิก
ยึดติดกับเนื้อหาคอลัมน์ภายในมากกว่าภาพปก ดังนั้น บุคคลท่ีน ามาขึ้นปก ไม่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อหรือสมัคร
สมาชิก ส่วนด้านของราคาขายสินค้าจะส่งผลโดยตรงต่อการต่ออายุสมาชิก ถึงแม้จะเพิ่มหน้าและเพิ่มความรวดเร็ว
ในการจัดส่งก็ตาม แต่โดยรวม กลุ่มสมาชิกพึงพอใจกับราคาท่ีใช้จ่ายในปัจจุบัน (840 บาท/ปี) 

ในด้านของการจัดหน้า มีการก าหนดตัวหนังสือ ขนาดภาพ หรือการจัดวางหน้าเพื่อความสะดวกต่อการ
อ่านนิตยสารโดยเฉพาะ ตามแนวคิดของสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2542) ท่ีกล่าวว่า นิตยสารแต่ละฉบับจะมีแนวการจัด
วางหน้าท่ีไม่เหมือนกัน โดยการจัดหน้าจะวางต าแหน่งท่ีอ่านง่ายและเหมาะสมกับการเคล่ือนของสายตาผู้อ่าน  

ในด้านเนื้อหาคอลัมน์ งานวิจัยนี้พบว่า เนื้อหาคอลัมน์ท่ีดึงดูดกลุ่มผู้อ่านมากท่ีสุด คือ นิยาย เพราะกลุ่ม
ผู้อ่านต้องการติดตามนิยายอย่างต่อเนื่องในแต่ละฉบับ จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการต่ออายุสมาชิกของแบ
รนด์ รวมถึงคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพ ท่องเท่ียว และร้านอาหาร ท่ีทางกองบรรณาธิการปรึกษาหารือปรับเนื้อหาให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยอ้างอิงจากแนวคิดของณัฐวัลค์ โพธิ์ประสาท (2548) ท่ีกล่าวว่า เนื้อหาคอลัมน์
เปรียบเสมือนบุคลิกภาพของนิตยสาร โดยองค์กรจะต้องปรับสร้างเนื้อหาคอลัมน์ให้เหมาะสมกับนิตยสารด้วย 

 2. คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) 

เนื้อหาคอลัมน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญต่อการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่จะ
ตัดสินใจซื้อหากมีเนื้อหาคอลัมน์สามารถให้ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้อ่าน ตรงตามแนวคิดของสุพัช
ชา สุภีกิตย์ (2556) ท่ีกล่าวว่า แบรนด์สามารถท าประโยชน์อะไรแก่ผู้บริโภคได้บ้าง โดยคุณประโยชน์ของสินค้าจะ
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น ความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจ และภาคภูมิใจท่ีใช้สินค้าชนิดนี้ ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่
น าความรู้ท่ีได้จากการอ่านคอลัมน์ต่างๆ ของนิตยสารกุลสตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วยให้ผู้อ่านผ่อน
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คลายจากการท างานหนักตลอดท้ังวัน ตามทฤษฎี คุณค่าของแบรนด์ (Value Proposition) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional Benefits) 

 3. คุณค่าของสินค้า (Value) 

การท่ีผลงานเขียนของกลุ่มสมาชิกได้รับการตีพิมพ์เรื่องส้ันลงนิตยสารกุลสตรี แสดงให้เห็นว่า ตนและแบ
รนด์มีทัศนคติและความเช่ือตรงกัน ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ตามมา ดังแนวคิดของธวัชชัย สุวรรณ
สาร (2556) ท่ีกล่าวว่า คุณค่าของผลิตภัณฑ์ มากจากการท่ีผู้บริโภคมองว่า แบรนด์มีคุณค่า มีทัศนคติ และมีความ
เช่ือตรงกับผู้บริโภค และคุณค่าท่ีผู้บริโภคได้รับจะน ามาซึ่งความจงรักภักดีต่อแบรนด์ 

อีกท้ัง การได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางบริษัทฯ หรือการลองน าประโยชน์จากในเล่มไปลองท าจนกลาย 
เป็นผลงาน เช่น อาหารและงานฝีมือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้เกิดการบอกต่อ รวมถึงการบริการท่ีดีจากบริษัทฯ ท า
ให้ผู้บริโภครู้สึกดีและพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว ตามแนวคิดของพงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2555) ท่ีกล่าวว่า การ
สร้างคุณค่าของแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จจะต้องวางกลยุทธ์ด้านสินค้าอย่างรอบคอบ เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีถูกใจ
และได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค จนเกิดการซื้อซ้ า บอกต่อ และสร้างความน่าเช่ือถือต่อผู้บริโภค 

4. บุคลิกภาพของสินค้า (Personality) 

 กลุ่มของสมาชิกมองว่า บุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) กุลสตรี เป็นแบรนด์ท่ีมีความทันสมัย มี
เสน่ห์ และร่าเริง ตรงกับจุดประสงค์ของกองบรรณาธิการท่ีพยายามปรับเนื้อหาคอลัมน์ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มสมาชิกมากขึ้น ตามแนวคิดของกิรณา ไชยชิน (2552) ท่ีกล่าวว่า บุคลิกของสินค้า (Personality) ท่ี
สะท้อนไปยังกลุ่มผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคท่ีอ่านนิตยสารกุลสตรีมีบุคลิกภาพแบบไหน จากผลลัพธ์ที่ได้ คือ แบรนด์กุล
สตรีมีบางบุคลิกท่ีตรงกับแนวคิดของกิรณา คือ มีความทันสมัย มีเสน่ห์ และมีความร่าเริง ขณะท่ีบุคลิกท่ีไม่ตรง
ตามในแนวคิดของกิรณา คือ ความเรียบร้อย ไม่หวือหวา มีมารยาทท่ีดี มีความรู้ และความมั่นคง 

 5. วัฒนธรรม (Culture) 

  เนื้อหาคอลัมน์และภาพลักษณ์ท่ีน าเสนอ มีความเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมของแบรนด์กุลสตรี เนื่องจากกุล
สตรีน าเสนอเนื้อหาท่ีพูดถึงการท่องเท่ียวในประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นบ้าน รวมถึงอาหารการกิน 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูท าเอง หรือ ไปตามร้านอาหารไทยต่างๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้เป็นวัฒนธรรมย่อย ตาม
แนวคิดของรณกร เงินวิเชียร (2555) ท่ีกล่าวว่า วัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์ และถูกก าหนดให้ท าตามจากคน
รุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อใช้ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งวัฒนธรรมย่อย เป็นวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มสังคม ท่ี
มีลักษณะความเป็นอยู่ท่ีใกล้เคียงกัน ภายในวัฒนธรรมเดียวกัน ฉะนั้น กุลสตรีสามารถถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมการ
ท่องเท่ียวและวัฒนธรรมการกินได้เป็นอย่างดี 
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 6. ผู้ใช้ (User)  

ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่ากลุ่มคนท่ีอ่านกุลสตรีเป็นกลุ่มท่ีมีความมั่นคงต่อการท างาน มีความเป็นผู้ใหญ่ มีการ

ใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่หรูหรา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีนิตยสารกุลสตรีได้ก าหนดไว้ว่าผู้อ่านหลากหลายวัย 

ซึ่งรวมถึงกลุ่มวัยท างาน โดยมีความเช่ือมโยงเป็นไปตามแนวคิดของ Kotler (2003) ท่ีบ่งบอกถึงประเภทของกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีสนับสนุนแบรนด์ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยแบรนด์กุลสตรีได้รับความ

ไว้วางใจ เพราะมีความเอาใจใส่และมีการบริการกลุ่มสมาชิกท่ีดีมาตลอด พร้อมแก้ไขทุกปัญหาท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ 

ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนิตยสารกับผู้อ่านท่ีเป็นสมาชิกรายปีเสมอมา โดยบริษัทฯ ติดตามและดูแลการต่อ

อายุของสมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษในการจัดกิจกรรมเข้าร่วม หรือการชิงรางวัลภายในเล่ม 

รวมถึงความรวดเร็วในการบริหารการจัดการค าร้องทุกข์ ตามแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีกล่าวว่า องค์กร

จะต้องดูแลกลุ่มสมาชิกแบบรายบุคคลด้วยการบริการพิเศษกว่าคนอื่นๆ เช่น สินค้า บริการ และข้อเสนอ ท้ังนี้ 

จะต้องบริการแบบเหนือมาตรฐานท่ัวไป และมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษจากทางองค์กรด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลการวิจัยศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี ท าให้ทราบถึงทัศนคติ
ของสมาชิกรายปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. การศึกษาทัศนคติของสมาชิกรายปีท่ีมีอายุสมาชิกมากกว่า 3-20 ปีขึ้นไป ต่อแบรนด์นิตยสารผู้หญิง 
พบว่า ก่อนท่ีกลุ่มสมาชิกจะตัดสินใจซื้อสินค้า จะเริ่มพิจารณาจากเนื้อหาคอลัมน์ว่าตรงกับความต้องการของ
ตนเองหรือไม่ รวมถึงเนื้อหาคอลัมน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และค่าสมัครสมาชิกท่ีคงท่ี เพราะ
อยู่ในอัตราค่าสมัครท่ีพึงพอใจต่อสมาชิก ไม่ควรขึ้นราคา แม้จะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเนื้อหาหรือค่าขนส่ง 

 2. แบรนด์กุลสตรี หากต้องการส่ือสารถึงกลุ่มผู้หญิงท่ีนิยมอ่านนิตยสารผู้หญิง ควรศึกษาทัศนคติของ
ผู้บริโภคเพื่อท ามาพัฒนาเนื้อหาคอลัมน์ให้เป็นท่ีดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการคิดกลยุทธ์ในการมอบสิทธิ
พิเศษต่อกลุ่มสมาชิก เพื่อให้เกิดการต่ออายุสมาชิกและการบอกต่อในเชิงบวก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในด้านจ านวนของผู้ให้ข้อมูลหลัก ไม่สามารถน าผลการศึกษาไป
ขยายในมุมกว้าง เพื่ออ้างอิงไปสู่ประชากรได้ (Non-Generalization) ดังนั้น ผลการศึกษาท่ีได้จึงเป็นแนวทางใน
การท าวิจัยเพื่อเพิ่มเติมในรูปแบบของงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสามารถอ้างอิงไปสู่สมาชิกรายปีนิตยสารกุลสตรี 
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 2. ควรศึกษาทัศนคติผู้บริโภคกลุ่มเพศชายท่ีนิยมอ่านนิตยสาร เพื่อน าข้อมูลความรู้มาใช้ในการคัดเลือก
เนื้อหา และออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ พร้อมท้ังขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น 

3. ควรศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้หญิงเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ท่ีนิยมอ่านบทความหรือเนื้อหาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเปิดโอกาสสร้างส่ือสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบออนไลน์ให้ทันยุคสมัย 
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ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักสื่อโฆษณา 

Consumers in Bangkok‘s attitude towards brands that use  personalities  with body  

tattoos in advertising media 

ณฐภัทร เชียงชัย1 และ โศภชา  เอี่ยมโอภาส2 

1นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา  2.) เพื่อศึกษาทัศนคติของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed methods research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน และสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน 

5 คน  และ บล็อกเกอร์ (Blogger)  ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดจ านวน 1 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านประชากรศาสตร์ เพศต่างกันส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ  

มหานครต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาต่างกัน  ความแตกต่างด้านอื่นๆไม่ส่งผลต่อทัศนคติของ

ผู้บริโภค  2) ประเภทส่ือโฆษณาท่ีผู้บริโภคพบเห็นบุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณามากท่ีสุด คือ  ส่ือโฆษณากลางแจ้ง  

ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโฆษณาออนไลน์ ตามล าดับ 3) ประเภทแบรนด์สินค้าและบริการท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือ

โฆษณามากท่ีสุด ได้แก่ ธุรกิจอาหาร/เครื่องด่ืม ธุรกิจด้านศิลปะ/การออกแบบ และธุรกิจเครื่องส าอางค์/ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม ตามล าดับ  4) ทัศนคติท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติด้านความรู้สึกพบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือ

โฆษณาสามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้แบรนด์สินค้าและบริการ  ทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ 

พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิดกว้างทางความคิด ความเป็นสากล



841 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ของแบรนด์มากท่ีสุด ทัศนคติด้านพฤติกรรมพบว่า  การใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาสามารถสร้างความภักดีใน

แบรนด์และการซื้อซ้ าได้มากท่ีสุด    

นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่าความรู้สึกส่วนใหญ่มักมองข้ามเรื่องรอยสัก ซึ่งถือว่าเป็น

ความชอบส่วนบุคคลรอยสักของบุคคลในส่ือโฆษณามีผลในเชิงความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อแบรนด์  สามารถสร้างจุด

สนใจให้กับแบรนด์สินค้าและบริการ และช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อด้วยรอยสักของบุคคลในส่ือโฆษณายังกระตุ้น

ให้เกิดความต้องการสักเลียนแบบบุคคลในส่ือโฆษณาอีกด้วยและผลการสัมภาษณ์นักวิชาการ  อาจารย์ประจ า

มหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดเพิ่มเติมพบว่าการน าบุคคลท่ีมีรอยสักมาใช้ในส่ือโฆษณาจะ

ส่งผลต่อแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ สินค้าบางชนิดอาจต้องอาศัยคนมีรอยสักเป็นตัวช่วยท าให้ผู้บริโภคมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนาของส่ือโฆษณามากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการให้ชัดเจนตามความ

สอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหาของส่ือโฆษณา บุคคลในส่ือโฆษณากับแบรนด์ เนื่องจากรอยสักไม่ต่างจากเครื่อง 

ประดับ เส้ือผ้า ของบุคคลในส่ือโฆษณา 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ รอยสัก ส่ือโฆษณา 

 

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 

 

บทน า   

รอยสักนับว่าเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดก่อนจะได้มาซึ่งความ

สวยงามของรูปภาพท่ีช่างสักได้ท าการสักเพื่อให้สีหรือน้ าหมึกฝังตัวลงไปบนผิวหนังของร่างกายมนุษย์ ชนกภรณ์ 

นรากร (2548) กล่าวไว้ว่ารอยสักไม่มีหลักฐานใดปรากฎอย่างแน่ชัด ว่าการสักเริ่มต้นขึ้นที่ไหนและเมื่อใด จากการ

เล่าขานสืบต่อกันมาว่า รอยสักได้เกิดขึ้นตามความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์และมีวิวัฒนการตามยุคสมัยมา

ยาวนาน ในประเทศไทยการสักในอดีตส่วนใหญ่มิได้มุ่งเน้นท่ีความสวยงาม แต่จะเน้นในเรื่อง ความศักด์ิสิทธิ์ของ

สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นส าคัญ ดังนั้น สัญลักษณ์ท่ีใช้จึงเป็นพวกอักขระ คาถา ยันต์ เป็นต้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันความ

ต้องการของการสักได้แปรเปล่ียนไป  ความหมายเริ่มเปล่ียนแปลงจากความขลังไปสู่ความเป็นศิลปะมากขึ้น ตาม

การรับเข้าของวัฒนธรรมตะวันตก รอยสักท่ีสักตามประเพณี ความเช่ือ จึงกลายเป็นการสักตามความพึงพอใจท่ี

แฝงไปด้วยความหมายและการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มคนและหลอมรวมกลายเป็น

วัฒนธรรมนิยม  สามารถเปิดเผยรอยสักท่ีแสดงออกถึงความสมัยใหม่ ความมั่นใจเป็นท่ียอมรับของสังคมมากขึ้น  

ท้ังนี้ในเชิงการตลาด  พบว่าแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ ได้มีการน าบุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างมาใช้ใน

ส่ือโฆษณาเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ารอยสักจะได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าในอดีต  แต่รอยสักก็ยังส่งผลต่อความรู้สึกใน

ด้านลบต่อคนบางกลุ่ม สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ี นรินทร์ โรจนการสกุล (2533) ได้สรุปความคิดเห็นของการสัก

แฟช่ันไว้ 2 แบบ คือ 1.) ความคิดเห็นต่อคนท่ีมีรอยสักในทางบวก โดยคนกลุ่มนี้มองรอยสักในแง่ศิลปะความงาม 

2.)  ความคิดเห็นต่อคนท่ีมีรอยสักในแง่ลบ ท่ีมองว่าคนมีรอยสักเป็นคนสกปรก ดูน่ากลัว ไม่น่าคบ เป็นคนเกเร   

เมื่อส่ิงท่ีถูกมองในทัศนคติท่ีต่างกันอย่างส้ินเชิงอย่าง “รอยสัก” ถูกน ามาใช้ในส่ือโฆษณาเพื่อผลทางการตลาดตาม

วัตถุประสงค์  (Bovee, et al,1995:11 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิรยานันท์ ,2557 หน้า 6) โดยส่ือโฆษณามีหน้าท่ี

และบทบาท ดังต่อไปนี้  1.)บอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอ 2.) เพื่อติดต่อส่ือสารเพื่อให้ลูกค้าทราบ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.) เพื่อกระต้นเร่งเร้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ 4.) เพื่อช่วยให้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 5.) เพื่อเพิ่ม

ความชอบและความภักดีในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น  6.) เพื่อลดต้นทุนอันเป็นส่วนรวมด้านการขายให้น้อยลง และ 

7.) เพื่อเตือนความจ าและเกิดความระลึกและจดจ าได้ ดังนั้นส่ือโฆษณาท่ีส่ือสารออกไปจึงเป็นส่วนส าคัญเป็นอย่าง
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มากท่ีจะเข้าไปไปมีบทบาทต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคในแง่มุมใดแง่มุม  น ามาสู่ความน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึง

ผลกระทบทางความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา    

นอกจากยังไม่มีงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องรอยสักในมิตินี้มาก่อน ผู้วิจัยยังเห็นว่าผลการศึกษาในเรื่องทัศนคติต่อ

แบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณานี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้

เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้สึก นึกคิดของกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ และเพื่อความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่าง

ลึกซึ้งมากขึ้น เพิ่มการเติบโตและเพิ่มช่องทางการแข่งขันทางธุรกิจให้หลากหลาย เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค  ย่อมเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ น าความเจริญก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจในระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลกและยังน าไปต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไปได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา 

2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา 

สมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 :  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน คือ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ กลุ่มคนมีรอยสัก และกลุ่มคนไม่มีรอยสัก  ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน คือ 1.ด้านความรู้

ความเข้าใจ 2.ด้านความรู้สึก 3.ด้านพฤติกรรม ต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยในส่ือโฆษณาต่างกัน 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับทัศนคติ 

 ฮอกก์ และ วอห์น  (Hogg & Vaughan ,2005 P.150 อ้างถึงใน กิตติวัฒน์ นามสวัสด์ิวงศ์ 2559 หน้า 5)  

ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ  คือ การผสมผสานกลมกลืนกันอย่างเป็นระบบของความเช่ือ ความรู้สึก 

และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรม ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง กลุ่มเหตุการณ์ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าอย่างมีนัยส าคัญ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 อ้างถึงใน สุภาวรรณ ปานจุ้ย ,2560 หน้า 9)  ได้ระบุถึงท่ีมา

ของค าว่าทัศนคติว่าเป็นค าสมาส ระหว่างค าว่า “ทัศนะ” ซึ่งแปลว่าความเห็น กับค าว่า “คติ” ซึ่งแปลว่า แบบ 
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อย่างหรือลักษณะ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วแปลว่าลักษณะของความเห็น ทัศนคติ จึงหมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวของ

บุคคล ท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

องค์ประกอบของทัศนคติ 3 ประการ 

Assael (1995, p. 267 อ้างถึงใน  กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ ,2558 หน้า 8)  ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบของ

ทัศนคติตามองค์ประกอบ 3 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ คือ  

1) องค์ประกอบทางความคิด หรือการรับรู้เป็นความเช่ือ ความรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับส่ิงใด เช่น ตรา

สินค้า ซึ่งความเช่ือในวัตถุเดียวกันอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเรื่องของความชอบ และอารมณ์ท่ีมีต่อวัตถุนั้น ๆ 

เช่น อาจเกิดจากผลของการประเมินในคุณสมบัติหลาย ๆ คุณสมบัติของสินค้าก็ได้เรื่องของความรู้สึกนั้นขึ้นอยู่กับ

บุคคลและสถานการณ์ด้วย 

  3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ แนวโน้มในการกระท าหรือการแสดงออก ความโน้มเอียงท่ีจะซื้อ

ผลิตภัณฑ์   

 จากการให้ความหมายของทัศนคติข้างต้น วิจัยจึงสรุปความหมายของทัศคติได้ว่า ทัศนคติหมายถึง 

ความรู้สึก ท่ีเป็นได้ท้ังความรู้สึกเชิงลบหรือเชิงบวกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยแสดงออกมาในรูปของความเช่ือ ความ 

รู้สึกชอบ ไม่ชอบ ท่ีมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับแบรนด์ (Brand) 

 สมาคมการตลาดอเมริกัน(American Marketing Association อ้างถึงใน อ้างถึงใน ธนาทร เจียรสกุล 

2557 หน้า 14) ได้ก าาหนดนิยามความหมาย ของแบรนด์ว่า หมายถึง ช่ือ (name) ค าจ ากัดความ(term)   

เครื่องหมาย (sign) สัญลักษณ์ (symbol) หรือการออกแบบ (design) หรือเป็นการผสมผสานกันของท้ังช่ือค า

จ ากัดความ  เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการออกแบบโดยผู้ค้าหรือกลุ่มของผู้ค้ามุ่งหวังให้แบรนด์ท าหน้าท่ี

สะท้อนอัตลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากกลุ่มคู่แข่ง 

 แวนออเคน(VanAuken อ้างถึงใน ธนาทร  เจียรสกุล 2557 หน้า 14)  มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนิยาม

ความหมายของแบรนด์  โดย สมาคมการตลาดอเมริกัน ว่า แบรนด์  คือ ช่ือและสัญลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีแสดง

ถึง 1. แหล่งรวมของความสัมพันธกับผู้บริโภค  2. แหล่งรวมพันธสัญญาท่ีมีต่อผบู้ริโภค 3. ลักษณะเฉพาะตัวของ
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4. แนวความคิดในการครอบครองใจผู้บริโภค 5. การสร้างประสบการณ์การรับรู้แบรนด์

ให้กับผู้บริโภค  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปนิยามของแบรนด์ได้ว่า แบรนด์ คือ ทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัว ไม่ ใช่แต่เพียง ตัวอักษร โลโก้ 

สัญลักษณ์ หรือสี  แต่แบรนด์เป็นทุกส่ิงท่ีท าให้คนสามารถจดจ าได้  สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการใน

ยุคปัจจุบันแบรนด์ต้องสามารถเช่ือมโยงทางความรู้สึกกับระหว่างสินค้า บริการ บุคคล กลุ่มคน เรื่องราวและ

องค์กร กับผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการโฆษณาและสื่อโฆษณา 

 (Bovee, et al., 1995 อ้างถึงใน ชวลิต  อริยะวิริยานันท์ ,2557 หน้า) การโฆษณา (Advertising) มาจาก

รากศัพท์ ภาษาลาติน หมายถึง “การหันเหจิตใจไปสู่” ดังนั้นการโฆษณาจึงหมายถึง การส่ือสารข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือความคิดในลักษณะท่ีไม่เป็นการส่วนบุคคล โดยผ่านส่ือมวลชนต่างๆ อันเป็นความพยายาม

เพื่อเชิญชวนโน้มน้าวจิตใจ พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้รับสารให้เกิดการคล้อยตามโดยมีผู้อุปถัมภ์ท่ีระบุช่ือออก

ค่าใช้จ่ายให้ 

 กมล  ชัยวัฒน์ (2558: หน้า 8) การโฆษณาเป็นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาก

ท่ีสุด เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีครอบคลุมเนื่องจากสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายได้จ านวนมาก การ

โฆษณาจึงเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคัญส าหรับแบรนด์สินค้าและบริการและการโฆษณายัง

เป็นวิธีการลงทุนท่ีคุ้มค่าส าหรับการกระจ่ายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก 

 พิบูล ทีปะปาล (2545: 147 อ้างถึงใน ชวลิต  อริยะวิริยานันทร์ ,2558 : หน้า 10-11) ส่ือโฆษณาหมายถึง 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารท้ังหมด (Channels of communication) ซึ่งน าข่าวสารจากผู้ท าโฆษณา (Advertiser)  

ไปยังผู้รับส่ือ (Audience) 

 จากการให้ความหมายการโฆษณาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การโฆษณา หมายถึง การส่งสารจาก ผู้ส่ง

สาร  ผ่านช่องทางท่ีจะน าพาข่าวสารไปยังผู้รับสาร ช่องทางน าพาข่าวสารนี้เรียกว่า “ส่ือโฆษณา” เพื่อน าข่าวสาร

ต่างๆไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  

  ปรมะ สตะเวทิน (2538, หน้า 45 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์ , 2554 หน้า 19-11 ) แนวคิด

ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีว่าผู้รับสารแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การวิเคราะห์ผู้รับสารท่ีเป็นมวลชนคือ จ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม เรียกว่า คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic Characteristics) ประกอบด้วย 1) อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันใน

ด้านความคิดและพฤติกรรม 2) เพศ (Sex)  ความแตกต่างด้านเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่าง

กัน  ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของ

คนท้ังสองเพศไว้แตกต่างกัน 3)  การศึกษา (Education) ระบบการศึกษาต่างกัน สาขาวิชาท่ีศึกษามีความแตกต่าง

กัน จะมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการท่ีต่างกัน  4 ) สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Social and 

Economic Status) 5) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึง อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income) 

เช้ือชาติ และชาติพันธุ์ (Race and Ethic Group) ตลาดจนภูมิหลังครอบครัว (Family Background) ล้วนเป็น

ปัจจัยท่ีท าให้คนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติและค่านิยม รวมทั้งเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน ก็ท าให้ความรู้สึกนึก

คิด และพฤติกรรมของคนแตกต่างกัน ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของผู้รับสาร การน า

แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ผู้รับสารนั้นเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ

พฤติกรรมของผู้รับสาร ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์มาศึกษาว่าตัวแปร

เปล่านี้มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีผู้รับสารแสดงออกต่อแบรนด์สินค้าและบริการ หลังจากรับส่ือโฆษณา

อย่างไร 

แนวคิดเก่ียวกับรอยสัก (Tattoo) 

 กิฟฟอร์ด C. Gifford (1963 :312 อ้างถึงใน  ชนกภรณ์ นรากร ,2548 หน้า 8)  นักประวัติศาสตร์และ

พิพิธภัณฑ์ชาวอเมริกันให้นิยามไว้ว่าการสักคือ การสร้างภาพหรือรูปแบบ (Patterns) ลงบนใบหน้าหรือผิวหนัง

ของคน โดยใช้กรรมวิธีท่ีท าให้หมึกซึมลงไปใต้ผิวหนัง ซึ่งนักมนุษยวิทยาบางคนต้ังข้อสันนิษฐานว่าเป็นกรรมวิธีท่ี

พัฒนามาจากการใช้สีทาหน้าทาตัวของมนุษย์โบราณ เพื่อตกแต่งให้แลดูสวยงาม บ่งบอกฐานนะ หรือผลทางไสย

ศาสตร์ 

 ปริตตา กออนันตกูล (2541 อ้างถึงใน สุดธิดา แซ่อึ้ง 2559 หน้า 1) ได้ให้ความหมายค าว่า Tattoo ซึ่งใน

เอกสารภาษาอังกฤษ ท่ีหมายถึง “การสัก” โดยเป็นค าท่ีเพี้ยนมาจาก “Ta-Tu” ในภาษาเฮติ “Ta” แปลว่าตี (To 
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Beat) นอกจากนี้หนังสือบางเล่มยังมี ความหมายจากค า สองค า คือ Ta และ Tau Ta มีความหมายว่า ภาพ Tua 

มีความหมายว่า วิญญาณ ดังนั้นเมื่อน ามา รวมกันก็จะได้ค าว่า “รอยสัก” ความหมายท่ีแสดงให้เห็นเป็นภาพวาดท่ี

เกี่ยวข้องกับวิญญาณ ซึ่งผู้ท่ีเริ่มสัก เช่ือว่ารอยสักบนร่างกายของตนเอง เป็นวิธีอย่างหนึ่งท่ีมนุษย์จะติดต่อกับ

วิญญาณ และ Tatatu ท่ีแปลความหมายว่า การท าให้เกิดเครื่องหมาย ท าเป็นรอย 

 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสักคือ กรรมวิธีท่ีท าให้เกิดอักขระ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ลงบนผิวหนัง โดยใช้เข็ม

จุ่มหมึกสีด า หรือสีอื่นๆ แล้วแทงลงไปบนผิวให้สีติดท่ีผิวหนัง เกิดเป็นรอย รูปภาพ บนร่างกาย และภาพ และรอย

นั้นจะติดอยู่บนร่างกายตลอดไป โดยมีนัยยะอย่างใดอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความเช่ือ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต  

วิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)  

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท้ังค าถามปลายเปิด

และปลายปิด โดยใช้แบบตรวจสอบรายการข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Checklist)  มาตรวัดระดับ 

(RatingScale) 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิดส าหรับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane  (สุชาติ ประดิษฐ์- 

รัฐสินธุ์ 2546 หน้า 141 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์  2554 หน้า 30-31)โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ

ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±5  (e = 0.05)  จ านวน 400 ชุด เก็บข้อมูลเดือน มกราคม - เมษายน 2562 

 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยผู้วิจัยด้าเนินการบันทึกข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window  และเนื้อหาส่วนท่ีเป็นปลายเปิด แสดงความคิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) กับกลุ่มผู้บริโภค 8 คน และสัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 

และบล็อกเกอร์ (Blogger) ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดจ านวน 1 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

(Descriptive Analysis) โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการจดบันทึก และการถอดเทป มาวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นต่างๆ
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โดยจะน าผลการสัมภาษณ์ท่ีมีความหมายเดียวกันและต่างกันมาตีความหมาย และดึงข้อความส าคัญบางประโยคท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล  

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.) ด้านประชากรศาสตร์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี มากท่ีสุดนับถือ

ศาสนาพุทธ  สถานภาพสมรส  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 

30,001-40,000 บาท  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีรอยสัก  

 2.) ด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นแบรนด์สินค้าและบริการท่ีใช้บุคคล

มีรอยสักในส่ือโฆษณา  และพบเห็นจากส่ือโฆษณากลางแจ้งและส่ือส่ิงพิมพ์/นิตยสารมากท่ีสุด 

 3.) ด้านทัศนคติท่ีมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1.) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) พบว่า 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ  พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปิดกว้างทาง

ความคิด แสดงถึงความเป็นสากล ของแบรนด์สินค้าและบริการได้  2.) ด้านความรู้สึก  (Affective component) 

พบว่า การใช้บุคคลท่ีมีรอยสักบนเรือนร่างในส่ือโฆษณา สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สินค้าและ

บริการเพิ่มมากขึ้นได้ และ 3.) ด้านพฤติกรรม (Behavior component) พบว่า การใช้บุคคลท่ีมีรอยสักบนเรือน

ร่างในส่ือโฆษณา สามารถสร้างความภักดีในแบรนด์และกลับมาซื้อซ้ า 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน   

 ปัจจัยด้านเพศแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาแตกต่างกัน ส่วน

ปัจจัย เรื่อง อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส รายได้ ผู้มีรอยสัก และผู้ไม่มีรอยสัก ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบ

รนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา ไม่แตกต่างกัน   

 ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่า  การรับส่ือโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติต่อแบรนด์

ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในส่ือโฆษณา พบว่า ความรู้สึกของส่วนใหญ่มักมองข้ามรอยสัก เพราะถือว่าเป็น

ความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล การน าบุคคลท่ีมีรอยสักมาใช้ประกอบในส่ือโฆษณาส่งผลต่อความรู้ สึกท่ี

ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ โดยถูกมองว่าท าให้สินค้าน่าสนใจ น่าซื้อหา ถ้าแบรนด์มีความสัมพันธ์กับ
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บุคคลท่ีมีรอยสักในส่ือโฆษณายิ่งเพิ่มแรงดึงดูดให้สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจของ

ผู้บริโภค  และด้านพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคมีต่อแบรนด์พบว่า รอยสักของบุคคลในส่ือโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ได้ เช่น ภาพส่ือโฆษณารถจักรยานยนต์แบรนด์ ฮาเลย์เดวิดสัน (Harley-Davidson) ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือ

โฆษณาสามารถสร้างความน่าสนใจ  แสดงตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเร่งการตัดสินใจซื้อได้ ยิ่งถ้าแบ

รนด์และผู้บริโภคมีบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กันยิ่งท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

และวัตถุประสงค์ท่ีแบรนด์ใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา ว่าแบรนด์ต้องการส่ือไปในทิศทางใด ถ้าใช้ส่ือว่าบุคคลมี

รอยสักส่ือไปในเชิงบวก ก็ส่งผลดีต่อแบรนด์ได้ และยังส่งผลต่อความต้องการสักเลียนแบบบุคคลในส่ือโฆษณาด้วย 

สอดคล้องกับผลการการสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์ ผู้เช่ียวชาญด้าน

การตลาด พบว่า การน าบุคคลท่ีมีรอยสักมาใช้ในส่ือโฆษณามีผลต่อแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์สินค้าบาง

ชนิดอาจต้องอาศัยคนมีรอยสักเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคมีความเข้า ใจเกี่ยวกับสินค้าชัดเจนขึ้นได้ โดยใช้ส่ือให้

สอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหา ประเภทส่ือโฆษณา บุคคลในส่ือโฆษณากับแบรนด์ เนื่องจากรอยสักก็ไม่ต่างจาก

เครื่องประดับ เส้ือผ้า ของผู้แสดงในบริบทต่างๆ ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ ว่าน าไปใช้ในสถานการณ์ใด 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา 
มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณานั้น ประเภทส่ือท่ีพบเห็นมากท่ีสุดคือส่ือภาพโฆษณากลางแจ้ง และ 
ส่ือส่ิงพิมพ์/นิตยสารแจกฟรี/แผ่นพับ  ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิรา นที (2556)  ท่ีกล่าวว่าส่ือโฆษณาท่ีนิยมใช้
โดยท่ัวไปได้แก่  หนังสือพิมพ์นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือดังกล่าวเป็นส่ือหลักท่ีใช้กันเป็นส่วนมากในงานโฆษณา
เนื่องจากเป็นส่ือมวลชนท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจ านวนมาก  ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีส่ือเหล่านี้เป็นอันดับแรก ส าหรับส่ือ 
ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว ส่ือนอกสถานท่ี เช่น แผ่นป้ายต่างๆ จะมีความส าคัญในฐานะเป็นส่ือสนับสนุน ซึ่งท า
หน้าท่ีในการเตือนความจ าของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า  

 ด้านทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ีใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณา พบว่า ด้าน
ความรู้สึก มีค่าเฉล่ียสูงสุด เนื่องจากการใช้บุคคลท่ีมีรอยสักในส่ือโฆษณา สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้  
อยากลองใช้สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นได้ และการใช้บุคคลท่ีมีรอยสักในส่ือโฆษณายังสามารถเร่งการตัดสินใจ
ซื้อให้เร็วขึ้นได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติวัฒน์  นามสวัสด์ิวงศ์ (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของผู้หญิงต่อการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal) พบว่า ทัศนคติส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและ
พฤติกรรม สามารถสร้างความรู้สึกช่ืนชอบในตัวสินค้าและสร้างความต้องการทดลองใช้ได้ 
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 นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาสามารถสร้างความน่าสนใจ  
สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้ และผลการวิจัยยังพบอีกว่า รอยสักมีผลต่อความต้องการสักเลียนแบบบุคคล
ในส่ือโฆษณา สอดคล้องกับ รัฐกานต์ กัณพิพัฒน์ (2557) ท่ีได้ศึกวิจัยเรื่องพฤติการเลียนแบบกับค่านิยมการสักของ
วัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่ือโฆษณาจากโทรทัศน์ และส่ืออนไลน์ ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงเกิดการเรียนรู้ 
เกิดความช่ืนชอบในรอยสัก เกิfเการซึมซับ และเกิดแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบการสัก 

 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยทัศนคติด้านความรู้สึก พบว่า สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้  อยากลองใช้สินค้าและ

บริการเพิ่มมากข้ึนได้ ดังนั้นจึงสามารถออกแบบส่ือโฆษณาและใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาเพื่อสร้างความอยาก

รู้อยากลองกับกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มได้ 

 2. ผลการวิจัยทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในส่ือโฆษณาของแบรนด์สินค้า

และบริการ สามารถท าให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในแบรนด์ได้มากขึ้น เช่น  การใช้ส่ือโฆษณาท่ีมีบุคคลมีรอยสักจึง

แสดงถึงความเป็นแบรนด์ท่ีเปิดกว้างทางความคิด มีความทันสมัย 

 2. ผลการวิจัยทัศนคติด้านพฤติกรรม พบว่า การใช้บุคคลท่ีมีรอยสักในส่ือโฆษณา สามารถสร้างความภักดี

ในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้ า ดังนั้นจึงสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบ

ส่ือโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องทัศนคติท่ีมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive component) 2.) ด้านความรู้สึก  (Affective component) และ 3.) ด้านพฤติกรรม (Behavior 
component ) เท่านั้น ควรศึกษาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น รูปแบบความสัมพันธ์ของการเกิดทัศคติในทาง
การตลาดและการเกิดทัศนคติ (The Formation of Attitude) เพื่อให้ผลการวิจัยครอบคลุมยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวม อาจจะท าให้ได้ผลการวิจัยแบบกว้างๆ เพื่อให้ผลการวิจัย
มีความชัดเจนมากขึ้น สามารถท าการวิจัยโดยเลือกศึกษาเฉพาะแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 
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การศึกษาการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทบู ประเภทรายการวาไรต้ี 

Tiein Advertising of a Sponsors on YouTube Variety Channel 

ยสุฏมา  ทองค า1 ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง2 และ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์2 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (tie in) ของสปอนเซอรใ์นรายการบน
ส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี และ2) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอการโฆษณาแฝง (tie in) สินค้าหรือบริการของ
สปอนเซอร์ ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ีโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เน้นศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝง (tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี โดย
ผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์เจ้าของช่องรายการประเภทวาไรต้ีจ านวน 4 ช่องรายการประกอบด้วย ช่องรายการ “บี้ เดอะสกา” 
ช่องรายการ “ซอฟ รีวิว” ช่องรายการ“รับทราบ โปรดักช่ัน”และช่องรายการ “เบ๊น อาปาเช่” และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
รูปแบบคลิปท่ีมีการโฆษณาแฝง(tie in) ของสปอนเซอร์ เลือกวิเคราะห์ช่องละจ านวน 3 รายการ รวมจ านวนท้ังหมด 12 
คลิปรายการ โดยก าหนดคลิปรายการท่ีน ามาศึกษาในห้วงระยะเวลาสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา
พบว่า ขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (tie in) ของสปอนเซอร์บนส่ือยูทูบในรายการประเภทวาไรต้ี เริ่มจากการท่ีมีติดต่อ
เข้ามาของแบรนด์สินค้า ซึ่งเจ้าของช่องรายการจะพิจารณาการรับหรือไม่รับท่ีจะท าโฆษณาแฝง ต่อมาการรับเค้า
โครงเนื้อหาของโฆษณาแฝง(Brief) และคิดสร้างสรรค์เนื้อหารายการ (Creative) ต่อมาเป็นขั้นตอนการถ่ายท ารายการ
ท่ีประกอบแฝงไปด้วยสินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้า (Shooting) จากนั้นน ามาตัดต่อให้เป็นเนื้อเรื่องใส่เทคนิค
ต่างๆ (Post-Production) เพื่อเป็นคลิปรายการสมบูรณ์ แล้วจึงน าส่งให้ลูกค้าเพื่อแก้ไข หากลูกค้ายอมรับสามารถ
น าไปออกอากาศได้ (OnAir) ในส่วนของการวิเคราะห์รูปแบบส่ือโฆษณาแฝง (tie in) และเนื้อหาโฆษณาแฝงของ
สปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี รูปแบบส่ือโฆษณาแฝงท่ีพบเห็นมากท่ีสุดได้แก่การวางตรา
สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา วางเป็นเค้าโครงเรื่องของสินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้าท้ังรายการ จะมี
ช่วงหนึ่งของรายการท่ีท าการโฆษณาแฝงอย่างเห็นได้ชัดโดยใช้การวางตราสินค้าในรูปแบบอื่นประกอบ เช่นการใช้
กราฟิก สปอตส้ัน หรือการใช้บุคคลในการเข้าร่วมในสินค้าและบริการนั้นๆ 

ค าส าคญั: โฆษณาแฝง  ส่ือยูทูบ  รายการวาไรต้ี 
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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 

 

บทน า 

ในยุคปัจจุบันท่ีเข้าสู่ยุคดิจิตอลท่ีขับเคล่ือนด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดนอย่างเต็มรูปแบบท่ีไร้
ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ีอันเป็นท่ีมาของการเกิด “Social Media” หรอืการเกิดส่ือในรูปแบบสังคมออนไลน์
ท่ีผู้คนสามารถรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในวงกว้าง ท าให้นักการตลาดและนักโฆษณา  มีเครื่องมือในการส่ือสาร
การตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว Social Media ยังถือเป็นเครื่องมือท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้บริโภคสามารถพบเห็นบ่อยมากท่ีสุดในชีวิตประจ าวัน (โพสต์ทูเดย์,2558) จากการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นท า
ให้จ านวนเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นและตัวเลขการใช้จ่ายเงินลงทุนโฆษณาของ
สปอนเซอร์แบรนด์สินค้าต่าง  ๆบนส่ือออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน (Brand inside, 2560)  
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Brand Buffet (2561) แสดงผลส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับส่ือออนไลน์ของประเทศไทยในปี 2561จาก

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่าคนไทยนิยมใช้ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คมากท่ีสุด

อันดับหนึ่งได้แก่ ส่ือยูทูบ (YouTube) ร้อยละ 98.8 รองลงมา ได้แก่ ส่ือไลน์ (Line) ร้อยละ 98.6 และอันดับสุดท้าย

คือ วอทแอป (WhatsApp) ร้อยละ 10.6 โดยสถิติจาก YouTube Rewind ประจ าในปี 2560ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่า

คนไทยช่ืนชอบการชมวิดีโอบน YouTube โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศท่ีมียอดเวลาของการชมท่ัวโลกมาก

ท่ีสุดในโลกมีการเข้าใช้งานเฉล่ีย 6.30 ช่ัวโมงต่อวัน (เอ็มจีอาร์ออนไลน์, 2560) 

 ในปี 2561 นี้ ส่ือยูทูบ (YouTube) เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอท่ีมีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาสูงถึง2,690 ล้านบาท เป็นแพลท
ฟอร์มวิดีโอออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในขณะนี้ ด้วยจุดแข็งท่ีผู้คนส่วนใหญ่จะเข้ามาหาแรงบันดาลใจจากคลิป
วิดีโอต่าง ๆ อัพเดตส่ิงใหม่ตลอดเวลา โดยคอนเทนต์มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตรงความต้องการ 
(marketeeronline, 2561) อีกท้ังอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ผลงานอัพโหลดวิดีโอของตนเองและสามารถ
แบ่งปันกับเพื่อนหรือคนท่ัวไปให้ได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมไปถึงช่องทางส่ือสารแบบสองทางให้ผู้ชมสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนั้นๆ ได้ (ฐิติกร สุทธิสินทอง , 2556) การโฆษณาบนส่ือยูทูบนั้นมีรูปแบบการ
โฆษณาท้ังหมด 7 แบบประกอบด้วย 1) โฆษณาหน้าแรก 2) โฆษณาด้านข้างวิดีโอ 3) ป้ายโฆษณา Banner ท่ีซ่อน
อยู่บนตัววิดีโอ 4)โฆษณาในรูปแบบวิดีโอท่ีจะเล่นก่อนวิดีโอ 5) การซื้อโฆษณาเพื่อแนะน าวิดีโอของเรา 6) โฆษณา
แนะน าคลิปวิดีโอท่ีสอดคล้องกับ Keyword และ 7) วิดีโอโฆษณาในคลิปหลักแต่จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ต้องดูโฆษณา
จนจบ 

Chris Binstadt ผู้จัดการท่ัวไปของโฆษณาและส่ือบริษัท Instart Logicได้กล่าวว่า “ผู้บริโภคมีความรู้ทัน
การโฆษณาและต้องการเห็นในส่ิงท่ีพวกเขาอยากจะเห็นและหลีกเล่ียงได้ด้วยวิธีของเขา”Binstadt ได้เพิ่มเติมว่า
การโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลท่ีมีการแฝงตัวเข้ากับคอนเทนต์และต้องจับจุดสนใจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภคจึงจะมีประสิทธิภาพ และการโฆษณาท่ีสมบูรณ์แบบจะต้องท าให้ถูกมองว่าเป็นคอนเทนต์ของรายการ
(Brandbuffet, 2560) 

ท้ังนี้ การท่ีช่องรายการบนยูทูบล้วนต่างสร้างสรรค์เนื้อหาและพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอ อัพโหลดบนออนไลน์
จนเกิดกระแสท าให้มีคนให้ความสนใจและเลือกเป็นแฟนคลับหรือกดติดตามช่องรายการท่ีตนเองช่ืนชอบในจ านวนมาก
ก็ยิ่งท าให้สปอนเซอร์หรือแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ให้ความสนใจท่ีเลือกให้มาเป็นผู้ถ่ายทอดคุณสมบัติของสินค้าหรือ
บริการสปอนเซอร์ต่างๆจะใช้การโฆษณาแฝง (Tie in) ผ่านเนื้อหาคลิปรายการมากท่ีสุดเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นสินค้า
ของตนเอง แต่การโฆษณาในรูปแบบเดิมเหมือนโทรทัศน์อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยความเป็นอิสระของทีมผู้ก่อต้ัง
ท่ีสร้างสรรค์ผลงานตามจุดประสงค์หลักอยู่ก่อนท่ีมีการสนับสนุนรายการของสปอนเซอร์และสไตล์การถ่ายทอดเนื้อหา
รายการของผู้ด าเนินรายการท่ีอาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ก่อต้ังช่องรายการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ติดตามกับช่องรายการเพราะเหล่า YouTuber นั้นจะให้ความส าคัญและรักษาผู้ติดตามของตนเองเพื่อคงยอด
วิวและการยอมรับในวงการ YouTuber ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ เป็นท่ีมาของ
งานวิจัยการศึกษาการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี ท่ีเป็น
รายการท่ีรวบรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบรายการได้อย่างมีอิสระท่ี
น่าสนใจ พร้อมท้ังแทรกโฆษณาแฝงสินค้าไปในรายการ ซึ่งเป็นจะเป็นผลดีต่อการสร้างธุรกิจอาชีพ ซึ่งน ามาจาก
รายได้อื่นหลายทางและเป็นแนวทางให้กับบุคคลท่ีต้องการอยากเป็นคนท่ีต้องการสร้างช่องทางรายการยูทูบของตนเอง
ให้เกิดรายได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการ
วาไรต้ี    

2. เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอการโฆษณาแฝง (Tie in) สินค้าหรือบริการของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือ 
ยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี 

 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

โฆษณาแฝง (Tie in)  หมายถึง การสอดแทรกแบรนด์หรือสินค้าของสปอนเซอร์ในส่ือยูทูบและ รวมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายการต่าง ๆ ภายในช่องยูทูบการน าเสนอแบรนด์หรือสินค้าในรูปแบบการโฆษณาแฝง 
(Tie in)  แบรนด์และสินค้ามีหลายรูปแบบ เช่น การแฝงบนตัวบุคคล การแฝงในสถานท่ี การแฝงบนวัตถุ ฯลฯ 
ผู้บริโภคสมารถรับรู้แบรนด์หรือสินค้าพร้อมกับสารโฆษณาเข้าไปอย่างแยบยลโดยไม่เกิดความรู้สึกเชิงลบและ
หลีกเล่ียงการรับชมได้ 

สปอนเซอร์รายการ (Sponsors) หมายถึง องค์กรหรือแบรนด์สินค้าท่ีใช้ช่องทางส่ือยูทูบถ่ายทอดสาร
การโฆษณาขององค์กรหรือแบรนด์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้การสนับสนุนช่องรายการยูทูบด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินให้แก่ รายการช่องรายการยูทูบนั้นเพื่อแลกกับการให้องค์กรหรือแบรนด์สินค้าของ
ตนนั้นได้เข้าไปอยู่ในรายการยูทูบให้เป็นไปตามความคาดหวังอย่างสูงสุด 

ยูทูบ (YouTube) หมายถึง ส่ือใหม่ท่ีเป็นสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบส่ือเว็บไซต์ ผู้บริโภค
สามารถเป็นได้ท้ังผู้รับชมท่ัวไป หรือ สมัครเข้าระบบเพื่ออัพโหลดคลิปของตนเอง สามารถส่งต่อให้กลุ่มเพื่อน หรือ
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แชร์สู่สาธาระณะ หรือเว็บไซต์อื่นๆได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการรับรู้จ านวนยอดผู้เข้าชมคลิป และความรู้สึกผู้
รับชมผ่านความคิดเห็นใต้คลิปของตนเอง จากระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) 

ยูทูบเบอร์ (YouTuber) หมายถึง ช่ือเรียกกลุ่มคนท่ีผลิตและอัพโหลดคลิปวิดีโอลงบนแพลตฟอร์มยูทูบ และ
ใช้พื้นท่ีภายในช่องรายการ (YouTube Channel) สร้างรายได้ให้กับตนเองจนสามารถกลายเป็นรายได้หลักอีก
ช่องทางหนึ่ง 

ยอดผู้ติดตาม (Subscribe)  หมายถึงบัญชีผู้ใช้งานของส่ือยูทูบท่ีกดติดตามช่องรายการท่ีตนเองสนใจหรือช่ืน
ชอบเป็นพิเศษโดยยอดจะรายงานเป็นตัวเลขแบบอัพเดทตลอด มีความส าคัญต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานบนยูทูบ 
(YouTuber) หรือเจ้าของช่องรายการอย่างมาก จ านวนยอดผู้ติดตามนี้แสดงถึงการยอมรับจากผู้ชมและเป็น
จุดเริ่มต้นของการจะมีสปอนเซอร์เข้ามาให้การสนับสนุนช่องรายการและเกิดรายได้ขึ้นจากการท าคลิปวิดีโอ 

รายการวาไรต้ี (Variety) หมายถึง รายการปกิณกะบันเทิงรวบรวมความหลากหลายตอบโจทย์ผู้ชมในทุก
เพศ ทุกวัย มีสีสันและเส้ือหาท่ีไม่จ ากัดขอบเขต เช่น รายการท่ีมีเนื้อหาท่องเท่ียวการแสดงเหตุการณ์จ าลอง งาน
อดิเรก สาธด าเนินรายการและสร้างสีสันให้กับรายการ (ต่างจากนิตยสารทางอากาศ เพราะวาไรต้ีหลากหลายท้ังกลุ่ม
คนดูและเนื้อหา และเน้นในเรื่องของความบันเทิงเป็นหลัก) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
มุ่งเน้นศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี 
โดยผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์เจ้าของช่องรายการประเภทวาไรท์ต้ี จ านวน 4 ช่องรายการ ประกอบด้วย 1) ช่อง
รายการ “บี้ เดอะสกา” 2) ช่องรายการ “ซอฟ รีวิว” 3) ช่องรายการ “รับทราบ โปรดักช่ัน” และ 4) ช่องรายการ 
“เบ๊น อาปาเช่” และใช้การวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบคลิปท่ีมีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ เลือก
วิเคราะห์ช่องละจ านวน 3 รายการ รวมจ านวนท้ังหมด 12 คลิปรายการ โดยก าหนดคลิปรายการท่ีน ามาศึกษาในห้วง
ระยะเวลา (สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับผู้สนับสนุนทางการตลาด (Sponsor) 
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การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือจาก
กองทุนแหล่งทรัพยากรหรือบริการรวมไปถึงความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนบุคคลท่ีให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมหรือ
องค์กร โดยมีนัยแห่งการให้จะมีความหวังในผลแห่งการให้บางอย่างตามท่ีต้องการและอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันใน
เรื่องผลประโยชน์ทางพาณิชย์ (Sleight, 1989อ้างใน เว็บบล็อกเกอร์, 2559) 

จากแนวคิดการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้สนับสนุนการตลาดท่ีมี
ความพยายามในการเข้าไปสนับสนุนท้ังกิจกรรม รายการ กีฬา หรือชุมชนต่าง ๆ ซึ่งการเป็นผู้สนับสนุนทาง
การตลาดถือเป็นเครื่องมือในการส่ือสารการตลาดท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสบความส าเร็จตามการคาดหวังขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น 
ผู้บริโภครับรู้แบรนด์สินค้าเพิ่มมากขึ้น มีการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้สูงขึ้นและมูลค่าของยอดขาย
เพิ่มขึ้น 

แนวคิดเก่ียวกับโฆษณาแฝง 

สกนธ์ ภู่งามดี (2547) ได้กล่าวว่าการโฆษณาในรายการ คือ การโฆษณาท่ีน าเสนอภาพยนตร์โฆษณาสินค้า
หรือบริการในช่วงการโฆษณาของรายการใดรายการหนึ่ง การน าเสนอภาพยนตร์โฆษณาในรายการนั้นเรียกว่าผู้
อุปถัมภ์รายการ (Sponsor) โดยมีการเปรียบเทียบกันระหว่างโฆษณาในรายการและการโฆษณาแบบปกติว่า 
โฆษณาในรายการนั้นจะมีผู้ชมมากกว่า เนื่องจากผู้ชมเลือกชมรายการท่ีตนเองชอบอยู่แล้วสามารถเลือกโฆษณาใน
รายการท่ีมีผู้ชมเป็นกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาได้สามารถเลือกโฆษณาในเวลาท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลาของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าลังรับชมรายการได้และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ซึ่งต่างจากโฆษณาแบบปกติท่ี
ผู้ชมอาจจะมองข้ามการโฆษณาหรือเปล่ียนช่องโทรทัศน์ ก่อนจะรับชมโฆษณาช้ินนั้นประเภทของการวางสินค้า หรือ
การวางแบรนด์สินค้าสามารถแบ่งได้หลายประเภทอาจมีได้ท้ังรูปแบบภาพและเสียงสามารถพบได้ในรายการท่ัวไป
หรืออาจพบได้ในรูปแบบละครภาพยนตร์หรือคลิปวิดีโอและปรากฏในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับโฆษณาแฝงข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณาท่ีเป็นการแฝงเพื่อความ
น่าสนใจของเนื้อหา ความไม่น่าเบื่อของผู้รับชม สร้างการรับรู้และจดจ าให้ผู้บริโภคสนใจใน  ตราสินค้าเป็นการ
สะท้อนถึงรายการท่ีท าโฆษณาแฝงไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ หรือ รายการทางยูทูบก็ตาม เป็นกลยุทธ์ที่นิยมผู้ศึกษาจึง
สนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้ันตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝงในรายการบนส่ือยูทูบ 

แนวคิดเก่ียวกับสื่อยูทูบ 

ส่ือเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) เป็นส่ือเว็บไซต์ท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดวิดีโอท่ีตนเองต้องการแบ่งปัน
วิดีโอดังกล่าวให้กับเพื่อน คนรู้จัก หรือคนท่ัวไปรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่ือเว็บไซต์ยูทูบมีระบบการป้อน
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ข้อมูลกลับท่ีเรียกว่าอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) เพื่อให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนั้น ๆ นอกจากนี้
ผู้ใช้งานส่ือเว็บไซต์ยูทูบยังสามารถค้นหาวิดีโอต่าง ๆ ท่ีต้องการรับชมได้อีกด้วยการใส่ค าส าคัญท่ีต้องการค้น 
(Keyword) ในช่องค้นหา (Search) อีกท้ังสามารถน าวิดีโอไปใส่ในเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อีกด้วย (ฐิติกร สุทธิสินทอง, 2556)  

จากแนวคิดส่ือยูทูบ กล่าวได้ว่า เป็นช่องทางใหม่ท่ีน าเสนอคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิดีโอ การอัพโหลด 
การแบ่งปันหรือค้นหาวิดีโอท่ีผู้ชมต้องการท่ีจะชมวิดีโอและได้มีการแบ่งประเภทจัดอันดับวิดีโออีกด้วย เช่น ไฟล์
ล่าสุด คลิปท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด คลิปท่ีได้รับการโหวตมากท่ีสุดเป็นต้น และคลิปท่ีมีรูปแบบรายการประเภทวาไรต้ีท่ีมี
ความคล้ายคลึงกับรายการทางโทรทัศน์มีมากท่ีสุด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับรายการบนส่ือยูทูบ
ประเภทรายการวาไรต้ี 

แนวคิดเก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 

  ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ คือการเผยแพร่ภาพโฆษณาของสินค้าหรือบริการต่างๆ ไปยังสาธารณชนโดย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตช้ินงาน ในการศึกษาครั้งนี้น าขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์มา
ประยุกต์ใช้กับการโฆษณาแฝงในส่ือออนไลน์เพราะมีการสร้างสรรค์งานท่ีใกล้เคียงกันในรูปแบบส่ือเคล่ือนไหว ขั้นตอน
ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดังนี้ 1) การสรุปเค้าโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณา (Brief Storyboard) 2) การเตรียม 
งานการผลิตภายในบริษัท (Internal Pre-Production) 3) การเสนอแผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณา (Pre-Production) 
4) การถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) และ 5) การผลิตขั้นสุดท้าย (Post-Production) (ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ม.ป.ป.) 

แนวคิดการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ มีความสอดคล้องกันกับการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือ
ใหม่ กล่าวคือในขั้นตอนการสรุปเค้าโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณาการเตรียมงานการผลิตภายในบริษัท การเสนอ
แผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณาการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาและการผลิตขั้นสุดท้ายแตกต่างกันตรงหลังจากผลิต
เป็นงานโฆษณาแล้วการน าไปออกอากาศตามส่ือเท่านั้นท่ีต่างกัน เช่น ส่งไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ หรือ 
ส่งไปยังแพลตฟอร์มอัพโหลดบนส่ือยูทูบ เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโฆษณาแฝง 
(Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรตีในการศึกษาครั้งนี้ 

จากการทบทวนแนวคิดท่ีศึกษาข้างต้น สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ประโยชน์ทางวิชาชีพ ผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทางวิชาชีพ ดังนี้ 

 1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝง (Tie in) ท่ีมีคุณภาพสามารถต่อยอดสร้างรายได้ 
 2. การศึกษานี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลตัวอย่างกับธุรกิจอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจศึกษาการเป็นสปอนเซอร์ใน
การโฆษณาแฝงสินค้าและบริการของตน 
 3. ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีอยากสร้างช่องรายการของตนเองได้โดยการ
น าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับใช้กับช่องรายการของตนเอง หรือ ประยุกต์ใช้ในสายอาชีพงานตนเองท่ีท าอยู่ 

ประโยชน์ทางวิชาการ 

 ผลการศึกษาจะช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับโฆษณาแฝง (Tie in) ส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาการใช้ ส่ือ
ประเภท Social Media ในการท าการโฆษณา และสามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอ้างอิง
หรือศึกษาท าการศึกษาในล าดับต่อไป 
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วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง เป็นการศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือ ยูทูบ
ประเภทรายการวาไรต้ี ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คน ซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาสร้างสรรค์ก่อต้ังช่องรายการยูทูบขึ้นและท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินรายการ
ด้วยตนเองอีกด้วยจนกลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของโลกออนไลน์และมีแฟนคลับท่ีเป็นผู้ติดตามจ านวนมาก 
โดยมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคนแรกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
เกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดมากท่ีสุด คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องเป็น
เจ้าของช่องรายการยูทูบ และช่องรายการจะต้องสูงกว่าระดับ Silver (ระดับเงิน) ขึ้นไป ท้ังนี้คุณสมบัติของผู้ให้
ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในช่องรายการยูทูบ จ านวน 4 ช่องรายการ มีดังต่อไปนี้ 1) ช่องรายการยูทูบจะต้องมียอด
ผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนขึ้นไปหรืออยู่ในระดับ Silver (ระดับเงิน)หรือ Silver (ระดับเงิน) ขึ้นไป 2) เป็นช่อง
รายการยูทูบประเภทวาไรต้ี 3) มีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ภายในคลิปรายการต่าง ๆ และ 4) เป็น
ช่องรายการยูทูบ  ท่ีมีช่ือเสียงในวงกว้างรวมถึงคุณภาพและจริยธรรมส่ือมวลชนจากนั้นท าการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคน
ถัดไปแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ผ่านการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลหลักคนก่อนหน้า เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลท่ีมีลักษณะพิเศษ การเข้าถึงผ่านการแนะน าข้างต้นจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ านวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 คุณกฤษณ์บุญญะรัง (เจ้าของช่องรายการยูทูบ “บี้ เดอะ
สกา”) ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 คุณโศภิษฐ์สกร โชติธนฤทธิ์(เจ้าของช่องรายการยูทูบ“ซอฟรีวิว”) ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3 
คุณปรีด์ิโรจน์ เกษมสันต์(เจ้าของช่องรายการยูทูบ “รับทราบ โปรดักช่ัน”) และผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4 คุณอัครเดช 
โยธาจันทร์(เจ้าของช่องรายการยูทูบ “เบ๊น อาปาเช่”) 

ก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก จะเริ่มจากศึกษาประวัติข้อมูลภายในช่องรายการรวมท้ังบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ของ
เจ้าของรายการและศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโฆษณาแฝง แนวคิดเกี่ยวกับส่ือยูทูบ การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างประเด็นค าถาม ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview Form) เป็นค าถามแบบปลายเปิด ท่ีท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
สัมภาษณ์และได้ค าตอบในแนวทางท่ีผู้ศึกษาต้องการหรือนอกเหนือจากท่ีผู้ศึกษาต้องการ เพื่อน ามาวิเคราะห์และ
ตีความได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ตามแนวค าถามท่ีเตรียมมา แต่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ตอบ
ค าถามอย่างอิสระและผู้ศึกษาสามารถถามค าถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องหรือสงสัยต่อไปได้ตามความเหมาะสม โดย
แนวค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 แนะน าตนเองและรายการ (เกริ่นน า)ประกอบด้วย 1) แนะน า
ตนเอง (บทบาทและความเป็นมาของรายการ) และ 2) ข้อมูลรายการ (รายการอะไร ออกอากาศเมื่อไร ก่อนจะมาเป็น
รายการ ออกอากาศประมาณกี่นาที ถ่ายท า ตัดต่ออย่างไร) 
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ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์โฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี 1) ขั้นตอน
การเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง (Tie in) ประกอบด้วยค าถาม ดังนี้ 1.1) ตอนนี้มีสปอนเซอร์ในรายการบนส่ือยูทูบ
ประเภทรายการวาไรต้ีอะไรบ้าง มีวิธีคัดเลือกสปอนเซอร์อย่างไร 1.2) ความยากง่ายส าหรับการน าโฆษณาแฝง 
(Tie in) เข้ามาในรายการ 1.3) อยากทราบขั้นตอนการท างานต้ังแต่รับโฆษณาแฝง (Tie in) คิดคอนเทนต์เนื้อหา
ตลอดจนถ่ายทอด 1.4) การน าเสนอโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการมีวิธีการน าเสนออย่างไร1.5) 
ยุทธวิธีในการน าเสนอโฆษณาแฝง (Tie in) ให้เข้ากันได้ดีกับเนื้อหารายการ 1.6) รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝง ด้านการ
ปรากฏตัวของสินค้า/ การกล่าวถึงคุณสมบัติ/ การอธิบายถึงสินค้า และ 2) รูปแบบส่ือโฆษณาแฝง (Tie in) โดยมี
ค าถามว่า ถ้าสมมติให้รูปแบบส่ือโฆษณาแฝง (Tie in)  มี 5 แบบ ประกอบด้วย 2.1) การวางตราสินค้าผ่านกราฟิก 
2.2) การวางตราสินค้าผ่านสปอตส้ัน 2.3) การวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานท่ี 2.4) การวางตราสินค้ากับบุคคล และ 
2.5) การวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา ซึ่งทางรายการได้จัดท ารูปแบบการท าโฆษณาแฝง (Tie in) แบบใดบ้าง
และแบบใดมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 อื่นๆ (ถ้ามี)ประกอบด้วยค าถาม ดังนี้ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของส่ือในปัจจุบัน 
(ส่ือเก่า และ ส่ือใหม่ มีผลกระทบกันอย่างไร) 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาแฝง (Tie in) ในรายการ 3) คิดว่า
ปัจจัยใดท่ีท าให้รายการมีสปอนเซอร์ และ 4) บอกเคล็ดลับในการผลิตรายการในยูทูบ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการทดสอบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
structuredInterview Form) ผู้ศึกษาน าแนวค าถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแนวค าถาม และใช้ข้อมูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการโฆษณาแฝง
มาตกผลึกใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ตีความหมายของเนื้อหารายการท่ีมีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ 

ส่วนที่สอง เป็นการศึกษารูปแบบการน าเสนอการโฆษณาแฝง (Tie in) สินค้าหรือบริการของสปอนเซอร์
ในรายการบนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ี ในการศึกษาครั้งนี้ ท าการเลือกช่องรายการยูทูบจ านวน 4 ช่องรายการ 
ประกอบด้วย 1) ช่องรายการ “บี้ เดอะสกา” 2) ช่องรายการ “ซอฟปอม” 3) ช่องรายการ “รับทราบ โปรดักช่ัน” 
และ 4) ช่องรายการ “เบ๊น อาปาเช่”  ซึ่งแต่ละช่องรายการมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อ ซึ่งได้กล่าวข้อมูล
คุณสมบัติไว้ในส่วนท่ี1 โดยผู้ศึกษาน ารายการยูทูบท่ีมีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ จ านวน 4 ช่อง 
เลือกวิเคราะห์ข้อมูลช่องละจ านวน 3 รายการรวม12คลิปรายการ ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและ
ตีความหมายจัดหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ศึกษา และใช้เอกสารข้อมูลทบทวนไปพร้อมกับการชมคลิปรายการ 
หากมีประเด็นสงสัยท่ีเกิดขึ้นผู้ศึกษาจะท าการจดบันทึกและเล่นซ้ า ท้ังนี้จะน าแต่ละส่วนเปรียบเทียบในคลิปอื่นๆ และ
หาข้อสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เพื่อผลในการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีมีความถูกต้องส่วนการวิเคราะห์
รูปแบบการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์น าเกณฑ์รูปแบบการโฆษณาแฝง5 ประเภท ได้แก่ 1) การวางตราสินค้า
ผ่านกราฟิก 2) การวางตราสินค้าผ่านสปอตส้ัน 3) การวางตราสินค้ากับวัตถุหรือสถานท่ี4) การวางตราสินค้ากับบุคคล 
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และ 5) การวางแบรนด์สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา(ธามเช้ือสถาปนศิริ, 2552) มาสนับสนุนการวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูล 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.ขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรต้ีโดยมี
ท้ังหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ การติดต่อจากแบรนด์สินค้า การรับเค้าโครงเรื่อง (Brief) การคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา 
(Creative) การถ่ายท าโฆษณา (Shooting) การท าหลังผลิตรายการ (Post-Production) และการออกอากาศ (On-
Air) สามารถน ามาเขียนแผนผังขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง(Tie in) ของสปอนเซอร์บนส่ือยูทูบในรายการประเภทวา
ไรต้ี ซึ่งสามารถแสดงแผนผังขั้นตอนดังรูปท่ี2ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงแผนผังข้ันตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรต้ี 
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จากรูปท่ี2 แสดงแผนผังขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนส่ือยูทูบในรายการประเภท
วาไรต้ี โดยเริ่มจากแบรนด์สินค้าติดต่อเจ้าของช่องรายการให้พิจารณารับท าโฆษณาแฝงซึ่งเหตุผลของการไม่รับผลิตอาจมา
จากไม่เหมาะกับรูปแบบรายการ ไม่ตรงกับกลุ่มผู้ชม หรือผิดจรรยาบรรณโฆษณา เมื่อมีการตอบรับการท าโฆษณาแฝง
คือการรับเค้าโครงเนื้อหาของโฆษณาแฝงท่ีจะเข้าไปอยู่ในรายการรวมถึงวัตถุประสงค์ของแบรนด์สินค้าว่าต้องการเพิ่ม
ยอดขาย หรือประชาสัมพันธ์ จึงสรุปเป็นเค้าโครงเพื่อน าไปคิดสร้างสรรค์เป็นตอนหนึ่งในรายการ ต่อมาเป็นขั้นตอนการ
ถ่ายท ารายการท่ีประกอบแฝงไปด้วยสินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้าจะเลือกใช้สถานท่ีและอุปกรณ์ในการถ่ายท านั้น
ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาและงบประมาณของลูกค้า โดยน ารายการท่ีมีการแฝงโฆษณาของสินค้าและบริการมาตัดต่อ
เนื้อหาเพื่อให้เป็นรายการท่ีสมบูรณ์ จากนั้นจึงน าส่งให้ลูกค้าเพื่อแก้ไข หากลูกค้ายอมรับสามารถน าไปออกอากาศ
ได้ ซึ่งก่อนจะน าไปออกอากาศ บางช่องรายการจะมีบริษัทท่ีเป็นตัวกลางคอยประสานงานในด้านการลงรายการ 
ตรวจเช็คลิขสิทธิ์ หรือแม้กระท่ังเมื่อออกอากาศไปแล้ว จะดูผลตอบรับให้ตรงความต้องการของลูกค้าและหากผล
ตอบรับไม่เป็นไปตามท่ีตกลงกับลูกค้าไว้ อาจจะมีการช่วยแบรนด์สินค้าในการโปรโมทรายการในตอนนั้นๆมากขึ้น 

2.รูปแบบการน าเสนอการโฆษณาแฝง (Tie in) สินค้าหรือบริการของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบ
ประเภทรายการวาไรต้ี 

1) รูปแบบการน าเสนอ ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการคิดสร้างสรรค์รายการท่ีมีโฆษณาแฝง โดย
หลังจากรับเค้าโครงส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ คิดออกมาเป็นเรื่องราวท่ีจะส่ือสารไปยังกลุ่มผู้ชม ท้ังเนื้อเรื่อง       บทนักแสดง 
รวมไปถึงรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าหรือบริการท่ีเข้ามาในรายการ ซึ่งขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับ
สินค้าสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง ผู้ผลิตสินค้าก าหนดทิศทางของ
รูปแบบโฆษณาแฝง และผู้เขียนบทเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝง แสดงขั้นตอนดังรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แผนผังแสดงรูปแบบการน าเสนอและรูปแบบการวางตราสินค้าในโฆษณาแฝง (Tie in) 

ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรต้ี 

 

2) การวิเคราะห์รูปแบบสื่อโฆษณาแฝง (Tie in) และเนื้อหาโฆษณาแฝงของสปอนเซอร์ในรายการบน
สื่อยูทูบประเภทรายการวาไรต้ีโดยส่วนใหญ่ช่องรายการใช้รูปแบบท้ังหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การวางตราสินค้าผ่าน
กราฟิก การวางตราสินค้าผ่านสปอตส้ันการวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานท่ี  การวางตราสินค้ากับบุคคล และการ
วางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา (แสดงข้อมูลดังรูปท่ี 3) แต่รูปแบบท่ีพบเห็นมากท่ีสุดได้แก่การวางตราสินค้า
ให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา กล่าวคือ ในหนึ่งตอนของรายการนั้นๆ จะเป็นเค้าโครงเรื่องท่ีวางมาเพื่อการโฆษณาแฝงของ
สินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้าท้ังรายการ จะมีช่วงหนึ่งของรายการท่ีท าการโฆษณาแฝงอย่างเห็นได้ชัดโดยใช้
การวางตราสินค้าในรูปแบบอื่นประกอบ เช่น รายการท าอาหารมีการจัดเตรียมวัตถุดิบโดยมีสินค้าวางต้ังโชว์อยู่ พอ
ถึงช่วงท่ีเหมาะสม ผู้ด าเนินรายการจะพูดถึงสินค้านั้นๆพร้อมท้ังบอกถึงช่ือ สรรพคุณต่างๆเป็นต้น รูปแบบการวางสินค้าท่ี
ช่วยให้การวางสินค้าเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหาเป็นไปได้ดี เช่น การใช้กราฟิก สปอตส้ัน หรือการใช้บุคคลในการเข้าร่วมใน
สินค้าและบริการนั้นๆ 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการผลิตการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนส่ือยูทูบในรายการ
ประเภทวาไรต้ีได้สอดคล้องกับทัศวรรณ จิตตยะโสธร (2556) ศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ดาวเทียม 
กรณีศึกษารายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)โดยสังเกตพบว่าการผลิต
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โฆษณาแฝงระหว่างส่ือยูทูบและส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมมีความเหมือนกันในกระบวนการผลิต เริ่มจากรับข้อมูลผลิตภัณฑ์
มาจากผู้ผลิตและผู้ผลิตรายการท่ีสร้างสรรค์ช้ินงานโฆษณาและเข้าสู่กระบวนการถ่ายท า ตัดต่อ แก้ไข ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และออกอากาศ ตามล าดับกล่าวคือก่อนท่ีแบรนด์สินค้าจะเลือกเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด
(Sponsorship Marketing) คือ เป็นการลงทุนของบริษัทในลักษณะของการให้ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและหรือไม่เป็นตัว
เงิน โดยหวังประโยชน์ทางธุรกิจอีกท้ังการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่ม
ยอดขายการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มความจงรักภักดีแก่คนในองค์กรการสร้างภาพพจน์และอิทธิพลให้กับตรา
สินค้านั้น ตราสินค้าต้องเลือกรายการท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้านั้นๆ รวมไปถึงต้องสร้างความ
น่าสนใจ ดูง่ายไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ชม และเมื่อศึกษาข้อมูลท้ัง 4 ช่องรายการมีความสอดคล้องกันใน
เรื่องความรู้ขั้นพื้นฐานของการผลิตรายการและการท าการโฆษณาแฝง อนึ่งอาจมาจากผู้สร้างช่องรายการจบ
การศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสาขาสารสนเทศนั่นเอง 

2. จากการศึกษา พบว่ารูปแบบการน าเสนอโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนส่ือยูทูบในรายการ
ประเภทวาไรต้ี ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการคิดสร้างสรรค์รายการท่ีมีโฆษณาแฝงซึ่งสอดคล้องกับณัฐชุดา ตันเจริญ 
และอุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558) ศึกษากลยุทธ์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทยกรณีศึกษาละครซิทคอม
เรื่องเป็นต่อพบว่า รูปแบบการน าเสนอโฆษณาแฝงในละครซิทคอมมี3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบ
โฆษณาแฝงว่าต้องการรูปแบบโฆษณาแฝงรูปแบบใดให้เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง ต่อมาผู้ผลิตสินค้าก าหนดทิศทาง
ของรูปแบบโฆษณาแฝงว่าอยากให้สินค้าตนเองส่ือออกมาประมาณไหน และผู้เขียนบทละครเขียนบทให้เหมาะสมกับ
รูปแบบโฆษณาแฝง โดยสังเกตพบว่ารูปแบบโฆษณาแฝงในส่ือยูทูบและละครซิทคอมมีความเหมือนกันในด้านรูปแบบ
การน าเสนอกล่าวคือ เป็นขั้นตอนหลังจากรับเค้าโครงส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ แล้วมาคิดเป็นเรื่องราวท่ีจะส่ือสารไปยังกลุ่ม
ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง บท นักแสดง รวมไปถึงรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าหรือบริการท่ีเข้ามาในรายการ ใน
ขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง 
ผู้ผลิตสินค้าก าหนดทิศทางของรูปแบบโฆษณาแฝง และผู้เขียนบทเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝง  

ส่วนการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบส่ือโฆษณาแฝง (Tie in) และเนื้อหาโฆษณาแฝงของสปอนเซอร์ในรายการ
บนส่ือยูทูบประเภทรายการวาไรต้ีส่วนใหญ่ช่องรายการใช้รูปแบบท้ังหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การวางตราสินค้าผ่าน
กราฟิก การวางตราสินค้าผ่านสปอตส้ันการวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานท่ี  การวางตราสินค้ากับบุคคล และการ
วางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา แต่รูปแบบท่ีพบเห็นมากท่ีสุดได้แก่การวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา
สอดคล้องกับ ธาม เช้ือสถาปนศิริ (2552) ได้จ าแนกรูปแบบการแฝงโฆษณา เป็นการวางตราสินค้าผ่านกราฟิก การ
วางตราสินค้าผ่านสปอตส้ัน การวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานท่ี การวางตราสินค้ากับบุคคล และการวางตรา
สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา โดยการวางตราสินค้าต้องวางในลักษณะท่ีไม่ยัดเยียดหรือบังคับผู้ชมจนเกินไปและ
สอดคล้องกับเพชรรัตน์ ชัยสุขสังข์(2554) ศึกษาการใช้โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าผล
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การศึกษาพบว่า การใช้โฆษณาแฝงเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการสอดแทรกตราสินค้าเข้าไปในเนื้อเรื่องได้อย่างแนบเนียนจะท าให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และเกิดการ
ยอมรับในตราสินค้านั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหาในรายการบนส่ือยูทูบ
ประเภทรายการวาไรต้ีและการสอดแทรกตราสินค้าเข้าไปในเนื้อเรื่องภาพยนตร์นั้น มีแนวทางของผลลัพธ์ท่ี
เหมือนกัน กล่าวคือ ต้องการให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ในตราสินค้าและเกิดการยอมรับในตราสินค้านั้น โดยไม่เป็นการถูก
ยัดเยียดข้อมูลจนเกินไป 

ข้อน่าสังเกตระหว่างการศึกษาครั้งนี้คือหากเป็นรายการท่ีออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ การวางตรา
สินค้าควรกลืนไปกับรายการมากท่ีสุด หรือมองไม่ออกว่านั่นคือการแฝงโฆษณา รวมไปถึงระยะเวลาในก าร
ออกอากาศ เช่น การออกอากาศโฆษณาแฝงในรูปแบบสปอตส้ันทางโทรทัศน์ จ ากัดเวลา 3-5 วินาที ซึ่งมีหน่วยงาน
ท่ีดูแลโฆษณาบนส่ือโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) สอดคล้องกับประเสริฐอภิปุญญา(2555 อ้างใน ส านักข่าวอิศรา, 2555) รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงเรื่อง โฆษณาแฝงในรายการ
โทรทัศน์ว่า ได้มีการก ากับดูแลโฆษณาแฝง หลักการเบ้ืองต้นคือให้นับเวลาออกอากาศโฆษณาแฝง ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดโลโก้ ต้ังแก้ว ยิงวีทีอาร์ ฯลฯ ให้นับรวมกับเวลาของ “โฆษณาตรง” ซึ่งตามกฎหมายก าหนดให้ฟรีทีวีทุกช่องมีได้
ไม่เกินช่ัวโมงละ 12 นาทีส่วนเคเบิลทีวีไม่เกินช่ัวโมงละ 6 นาที หากโฆษณาเกินเวลาจะมีบทลงโทษ อาทิ ปรับ 
ตักเตือน ถอนใบอนุญาต” ซึ่งตรงกันข้ามกับรายการท่ีเป็นส่ือออนไลน์ท่ีสามารถแฝงโฆษณาไปกับเนื้อหาได้โดยมี
ความยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นช่องทางของคนคิดเนื้อหาเองไม่ใช้ส่ือท่ีเป็นส่ือมวลชนการท าโฆษณาแฝงจึงมีความ
ง่ายและอิสระได้มากกว่า 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1.การสร้างช่องรายการบนส่ือยูทูบควรเป็นช่องรายการท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดผู้ชม
และสปอนเซอร์ให้เข้ามารับชม เช่น การเป็นช่องรายการเกี่ยวกับท าอาหารท้ังหมด เป็นช่องรายการเกี่ยวกับเกม 
กลุ่มผู้ชมจะเป็นกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแท้มากกว่าการท าช่องยูทูบท่ีเป็นช่องรายการผสมกันแบบไม่มีจุดยืน ดังนั้น
ควรวางต าแหน่งของช่องรายการตนเองพร้อมท้ังกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อผลิตเนื้อหารายการให้ตรงความ
ต้องการของผู้ชม และดึงดูดการเข้ามาสนับสนุนของสปอนเซอร์ 

2.การสร้างช่องรายการบนส่ือยูทูบท่ีมีการผลิตรายการท่ีแฝงไปด้วยโฆษณาควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลายไม่
ซ้ าจากตอนเก่าท่ีเคยใช้มาก่อน เช่นเปล่ียนการวางต าแหน่งหรือวางให้ผู้ชมรู้สึกกลืนกับรายการเพื่อไม่ให้เกิดความ
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เบื่อหน่าย และไม่อยากรับชมรายการ และควรออกอากาศท่ีมีสินค้าแฝงโฆษณาและไม่มีสินค้าแฝงโฆษณาสลับกัน
สับเปล่ียนบ้าง เพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกถูกบังคับให้รับชมมากจนเกินไป  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ใน
รายการบนส่ือยูทูบ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรพิจารณาถึงการศึกษาในส่ือออนไลน์อื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแก
รม เป็นต้น 

2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการ
ประเภทรายการวาไรต้ี ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาถึงการศึกษากลยุทธ์โฆษณาแฝงในประเภทรายการ
ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักธุรกิจและผู้สนใจผลการศึกษานี้ต่อไป 

3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านของคนท ารายการ การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในด้านทัศนคติของ
ผู้รับสารเพิ่มขึ้นด้วย ว่ามีความคิดเห็นต่อการวางสินค้าในรายการเป็นไปในทิศทางไหนรวมถึงอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ชมรายการ  
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การสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

Reflective Thinking towards Community Based Learning 

บุญแทน ก่ิงสายหยุด¹ 

¹อาจารย์ประจ ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

เป็นท่ียอมรับท่ัวโลกว่า ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา ดังนั้น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงมีนโยบายบูรณาการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนนอกจากเพื่อ
เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมทักษะการบริการสุขภาพแบบเป็นองค์รวม และการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Learning: CBL)  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนช้ันปีท่ี 2 จ านวน 45 คน 
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview guide) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ 
(Thematic analysis) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.89 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.67 มี
ภูมิล าเนาในเขตพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 57.58 เกรดเฉล่ีย (GPAX) สูงสุด 3.52 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  พบ 6 แก่นสาระหลักจากข้อมูล คือ  1) ระยะเวลาการ
ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 2) การเสริมพลังอ านาจและสร้างก าลังใจ 3) ผลตอบรับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
4) การเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ 5) จุดแข็งของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 6) ส่ิงท่ีควรพัฒนาใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนศึกษาเป็นฐาน 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, ทักษะในศตวรรษท่ี 21, การสะท้อนคิด 

 

 



872 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

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 

 

บทน า 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Learning) จ าเป็นส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา (P21, 2007) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขชุมชน ทักษะดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) การจัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบ้ืองต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ส่ง
ต่อผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 3) บริหารสาธารณสุข
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุข 5) มี
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ทักษะในการส่ือสาร ให้สุขศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 6) มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษา
สิทธิของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 7) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 8) สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 9) ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปล่ียนแปลงของสังคม (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง , 
2560: 25-26) 

ดังนั้นกลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนจึงมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ
รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนใช้กรณีศึกษาในชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
หลักสูตร การบูรณาการรายวิชา ประกอบด้วย วิชาสุขภาพผู้สูงอายุ และวิชาสุขภาพจิตชุมชนในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 และ รายวิชาการฟื้นฟูสภาพครอบครัว บุคคล และชุมชนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปีท่ี 2 โดยผู้เรียนกลุ่มละ 3 
คน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลครอบครัวในชุมชน กลุ่มละ 1 ครอบครัว อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา  

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ให้การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากกรณีศึกษาท่ีเป็น
บุคคลจริงท่ีมีท้ังกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณท่ีมีความเฉพาะของแต่บุคคล ดังนั้นผู้เรียนต้องใช้ทักษะการ
ประเมินสุขภาพและวางแผนการดูแลกรณีศึกษาท่ีได้รับ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการส่ือสาร ทักษะ
การให้บริการทางด้านสุขภาพ และทักษะการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่ม การประสานงานกับผู้ดูแลผู้ป่วย อาจารย์ 
บุคคล และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
วางรากฐานท้ังด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการสุขภาพ การวางแผนการดูแลโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นองค์รวมโดยเน้นการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   

      การสะท้อนคิดถูกน ามาใช้ในการศึกษาพยาบาลเพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ การประยุกต์ใช้
การสะท้อนคิดทางการพยาบาล เริ่มต้นพัฒนามาจากประเทศออสเตรเลีย โดย Taylor และถูกน ามาขยายผลใน
ประเทศอังกฤษในปี 1990 โดย Freshwater และ John และต่อมาขยายมีการใช้แนวคิดการสะท้อนคิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Benner โดยเช่ือว่าการสะท้อนคิดท าให้เกิดการพัฒนาทักษะจากผู้เริ่มต้น (Novice) เป็น
ผู้เช่ียวชาญ (Expert) เมื่อเปรียบเทียบการเขียนบันทึกการเรียนรู้แบบไม่มีโครงสร้าง และไม่มีแนวทางอย่างชัดเจน 
การเปล่ียนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบบรรยาย ท่ีผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูล (Passive learner) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียนเป็นผู้กระท า (Active learner) โดยการใช้ค าถามจากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในชุมชนเป็นส่ิง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ครูมีหน้าท่ีเป็นโค้ช หรือ ผู้น าทางในการกระตุ้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการ
สะท้อนคิดท าให้มีการแลกเปล่ียนความคิดและเหตุผลในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการฝึกการสะท้อนคิดจึงเป็นการ
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ปฏิบัติท่ีเน้นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับ 1) การผสมผสานเกี่ยวเนื่องกันระหว่างห้องเรียนและคลินิก  2) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  3) การรวมกลุ่ม และความสามัคคีกัน  4) มีการตระหนักถึงสถานการณ์จริง รับรู้ถึงส่ิงท่ีเกิด และ
ปฏิบัติมากกว่าการน าเสนอเนื้อหา (Horton-Deutsch and Sherwood, 2017) 

 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนและนิเทศการปฏิบัติงานในชุมชนพบปัญหา คือ นักศึกษายังไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ให้เข้ากับการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาในชุมชนได้ เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าความเข้าใจกรณีศึกษาโดยไม่สามารถประเมินสุขภาพและเช่ือมโยงข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
เข้าด้วยกันเพื่อวางแผนการดูแลกรณีศึกษาท่ีเป็นผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้การวางแผนเพื่อการดูแลสุขภาพ
เป็นไปโดยมิได้วิเคราะห์และวางแผนจากความต้องการทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสุขภาพ จากการทบทวน
วรรณกรรมส่วนใหญ่พบว่าเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านการพยาบาล
ท่ีมีข้อจ ากัดในการน าผลการวิจัยมาใช้เนื่องจากความแตกต่างกันของหลักสูตรการสอน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
สะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายต่อไป 

ค าถามการวิจัย 

การสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาการสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) เป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญา (Head) หัวใจ ซึ่งอาจหมายความรวมถึงทัศนคติต่อการท างาน (Heart) และการ
ปฏิบัติ (Hand) เข้าด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้จากแนวคิดทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน 
อีกท้ังยังเป็น การสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อการเรียนรู้ ท่ียั่งยืน (Sustainable) ต่อไป (Portland State 
University, 2018)  
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2. หลักการสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflective practice) เป็นกระบวนคิดท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รูปแบบการสะท้อนคิด มี 3 รูปแบบ คือ 1) การสะท้อนคิดก่อนลงมือปฏิบัติ (Reflection before action) เป็น
การสะท้อนคิดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิม 2) การสะท้อนคิดขณะปฏิบัติ 
(Reflection in action) ในขณะปฏิบัติมีการสะท้อนคิดในสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น 3) การสะท้อนคิดหลังการ
ปฏิบัติ (Reflection on action) เป็นการทบทวนในส่ิงท่ีเกิดขึ้นและพิจารณาในผลท่ีเกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้และ
บริบทท่ีเกิดขึ้นเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันในอนาคต (Horton-Deutsch and Sherwood, 
2017) วงจรของการสะท้อนคิด  เป็นวงจรท่ีมีความต่อเนื่องไม่มีท่ีส้ินสุด โดยเริ่มจาก การสะท้อน (Reflect)  
วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Action) และสังเกต (Observe) (Freshwater, 2007)  

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Srisung (2008) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและ
ประสบการณ์เป็น ฐาน เพื่อ เสริม สร้าง คุณลักษณะ ของ บัณฑิต ท่ี พึง ประสงค์ หลังการทดลองพบว่า การเรียน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ความรู้สึก และทักษะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการสังเกต  

พรศิริ พันธสี และ อรพินท์ สีขาว (2552) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการ
พัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล พบว่ ากลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 
ตามล าดับ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในระดับมาก ในประเด็น 1) การมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน 2) การได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล และ 3) บรรยากาศในการเรียนท่ีไม่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัดท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ 

 Apichutboonchock (2015) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา และ
ความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดของนักศึกษาพยาบาล พบว่า 
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการหายใจทารกวิกฤต ขณะนั้นและหลัง สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ <0.01 และ นักศึกษามีคะแนนรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาระหว่างฝึก
ปฏิบัติร้อยละ 80 และหลังฝึกปฏิบัติร้อยละ 85 กรณีศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งส าหรับการเตรียมนักศึกษาพยาบาล
ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ช่วยพัฒนาทักษะและ ความมั่นใจในการพยาบาลทารกวิกฤตการหายใจ  
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รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อคัดเลือกให้นักศึกษา
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จ านวน 45 คน 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) 
 1. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ัน
ปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

2. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  
   

เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria) 
  ป่วย หรือขาดเรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria) 
  ปฏิเสธและขอถอนตัวออกจากการวิจัย 
 
การจัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม (Subject allocation) 
การจัดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group discussion) ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ครั้งละ 9 คน  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview guide) และแบบบันทึกภาคสนาม (Field 
note) 
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การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้  

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารสมรรถนะของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและกรณีศึกษาเป็นฐานและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าไปศึกษาน าร่อง (Pilot study) โดยทดลอง
น าไปสัมภาษณ์แบบกลุ่มละ 9 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ค าถามกระตุ้น 
(Prompts) และค าถามเจาะลึก (Probes) น าข้อค าถามเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 เครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ศาสนา ภูมิล าเนา และเกรด
เฉล่ียสะสม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มี จ านวน 5 ข้อ ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม กลุ่มละ 9 คน จ านวน 4 กลุ่ม ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ผู้วิจัยจดบันทึกการสังเกตใน
แบบบันทึกภาคสนาม    
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ในการ
แจกแจง (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส าหรับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา 
ภูมิล าเนา และเกรดเฉล่ียสะสม 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ (Thematic analysis) ตามแนวคิดของ Bruan and Clark 
(2006) ผู้วิจัยค านึงถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Credibility of data) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะได้รับการยืนยัน
จากกลุ่มตัวอย่าง และใช้การถอดเทปเป็นแบบค าต่อค า (Transcribed verbatim)   

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิจัย  

ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data triangulation) จากการใช้ข้อมูลสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกรณีศึกษาในชุมชนแตกต่างกัน ในด้านความต้องการด้านสุขภาพ ความแตกต่างกัน
ด้านเศรษฐานะ และความเช่ือ 
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การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย 

ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับขั้นตอนท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เลขท่ี 056/2562 โดยการแจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล สิทธิในการยินดีเข้าร่วมการ
วิจัย ตลอดจนสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเมื่อหากผู้ให้ข้อมูลต้องการ  

ผลการวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
88.89 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.67 มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 57.58 เกรดเฉล่ีย (GPAX) 
สูงสุด 3.52 และต่ าสุด 2.02 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิจัยการสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานพบว่ามีข้อมูล 6แก่น
สาระหลักจากข้อมูล คือ 1) ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 2) การเสริมพลังอ านาจและสร้างก าลังใจ 3) ผล
ตอบรับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 4) การเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ 5) จุดแข็งของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 6) ส่ิงท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

แก่นสาระที่ 1 ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 

ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้ฝึกประสบการณ์จริงกับผู้สูงอายุและผู้รับบริการสุขภาพกลุ่มวัยอื่น ๆ ใน

ครอบครัวท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติอาจไม่

เพียงพอต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้รับบริการสุขภาพ  

“ก็คืออยากจะเพิ่มเติมระยะเวลาในการลงชุมชนค่ะ แล้วก็เหมือนกับอยากให้เหมือนกับสุขภาพของลุงใน

บางเรื่องอ่ะคะ คือลุงมีปัญหาโรคหัวใจ แล้วก็จะเหนื่อยหอบง่ายกว่าปีท่ีแล้วท่ีลง(ฝึกปฏิบัติในชุมชน)ค่ะ กับ.....ลุงมี

ความอยากท่ีจะท าเหมือนร่างกายปกติเมื่อก่อนแล้วอยากให้เหมือนกับเจ้าหน้าท่ีหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เข้าไปอยู่ ไป

ด้วย...จะได้เหมือนแบบการออกก าลังกายหรืออะไรท่ีแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ท่ีว่าพวกหนูสอนอ่ะคะ” (S5) 
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แก่นสาระที่ 2 การเสริมพลังอ านาจและสร้างก าลังใจ 

 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าการปฏิบัติงานในชุมชนไม่จ าเป็นต้องให้สุขศึกษาเสมอไป เช่น หากประเมินแล้ว

พบว่าผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคท่ีตนเองป่วยเนื่องจากได้รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่ม อาสามัครสาธารณสุข(อสม.) 

และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีควรปฏิบัติคือการเสริมพลังอ านาจและการสร้างก าลังใจให้แก่

ผู้ป่วย 

“คือบางทีบางข้อมูลอ่ะ เขารู้อยู่แล้วครับ แบบเหมือนได้ไปช่วยกัน ไปแลกเปล่ียนกับผู้ป่วยด้วยครับ 

เพราะว่าเหมือนแบบ คือเขารู้ว่าความดันตรงนี้ต้องลดอย่างไงแต่คือเขาก็ไม่สามารถท าได้ แต่คือเราเหมือนเราเข้า

ไปช่วยในการแบบให้ก าลังใจให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ความรู้ในการลดความดันแล้วก็เหมือนได้ควบคู่กับการท่ีเขามี

ความรู้อยู่แล้วด้วยครับ” (S7) 

แก่นสาระที่ 3 ควรวางแผนล่วงหน้า 

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพ ขั้นตอนและเนื้อหาของสุขศึกษา 

รวมถึงการดูแลกรณีศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกรณีศึกษาและป้องกันความ

สับสนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเตรียมการท่ีไม่ดี 

 “ก็คือจะมีการพัฒนาความรู้ในการลงชุมชนคือไม่ใช่ว่าแค่ลงไปเราต้องประเมินๆในแบบประเมิน ท่ี

อาจารย์ให้มาเลยแต่เราต้องมีการ ขั้นตอนในการลงชุมชนอ่ะค่ะ มีการสร้างส้มพันธภาพก่อนแล้วก็เหมือนแบบ

ประเมินเราไม่ใช้เอาแบบประเมินไปเราต้องท าความเข้าใจในการประเมินการไปพูดคุยเพื่อท่ีจะได้ค าตอบท่ีไม่ได้

แบบถามตอบถามตอบอ่ะค่ะ แล้วก็ในการลงไปแต่ล่ะครั้งอ่ะค่ะก็ต้องมีการวางแผนในแต่ล่ะครั้ง ไม่ใช่ว่าเราจะลง

วันนี้ เราก็เตรียมเรื่องแค่ 10-15 นาทีอ่ะค่ะ จะท าให้ผู้ท่ีว่าเราไปลงชุมชนอ่ะค่ะมีความไม่มั่นใจแล้วก็อาจไม่ปฏิบัติ

ตามท่ีเราสอนค่ะ แล้วก็ในเรื่องการลงชุมชนอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเราสะดวกวันนี้เราจะไปวันนี้ให้ได้อ่ะค่ะ เราต้องแบบ

ติดต่อเขาถามเขาว่าคุณลงว่าช่วงไหนค่ะหรือว่าสะดวกกี่โมงอะไรอย่างเนี่ยค่ะ อาจเป็นช่วงเวลาท่ีว่าต้องขึ้นอยู่

กับเคสท่ีเราไปค่ะไม่ใช่ว่าเอาท่ีเราสะดวก” (S4) 

แก่นสาระที่ 3 ผลตอบรับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพกับกรณีศึกษาท่ีได้รับ และผลตอบรับ

จากความส าเร็จด้านการดูแลสุขภาพกรณีศึกษาท่ีเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากกว่าการดูแลสุขภาพกาย 
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“เหมือนคือด้านจิตใจของหนูค่ะ เหมือนกับว่าเมื่อก่อนท่ีพวกหนูจะเสร็จงานกลุ่มท่ีผ่านมา 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 ต้ังแต่ปี 1 เอ้ย ปี 2 สิเนอะ ก็แบบคุณ

ลุงก็สนใจพวกหนูมากขึ้น ไม่ค่อยพูดถึงพี่กลุ่มก่อนแล้ว แต่จะพูดถึงพวกเรา เหมือนแบบปีใหม่ ไปเท่ียวไหนกันไหม 

ชวนไปนู้นชวนไปนี่ ก็แบบพวกหนูไม่ได้แค่ไปดูแลลุงแค่เรื่องโรคอ่ะคะแต่พวกหนูยังไปช่วยเรื่องด้านจิตใจของลุง

อะไรแบบนั้น” (S2) 

แก่นสาระที่ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับการตระหนักว่าไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชนในด้านการดูแล

สุขภาพได้  

“เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีคะ (หัวเราะ) เพราะว่าก็ยังแบบยังอ้วนอะไรแบบนี้อ่ะค่ะ แล้วหนูก็ไปสอนให้ลุง

ควบคุมน้ าหนัก กินอาหารให้ดี แล้วเหมือนแบบลุงก็จะได้แค่ข้อมูลความรู้ค่ะ แต่ว่าตัวอย่างลุงก็จะไม่ได้ตัวอย่างท่ีดี

คะ (หัวเราะ)” (S2) 

แก่นสาระที่ 5 จุดแข็งของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับจุดแข็ง หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คือ 

การได้รับประสบการณ์จริง และการได้ปฏิบัติเพื่อฝึกฝนความช านาญทางวิชาชีพ 

“จุดแข็งท่ีเราได้เรียนรู้เคสคือเราได้ปฏิบัติจริง เรามีการได้ดูแลคนจริง ๆ ก็คือถ้าเราท าดีมันก็ส่งผลดีต่อ

สุขภาพของเราจริง ๆ  แต่ถ้าเรามีความรู้หรือความเข้าใจท่ีผิดเราสอนเขาในทางท่ีผิดเขาก็จะจ าและปฏิบัติในทางท่ี

ผิดก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเขาจริง ๆ แล้วก็การท่ีเราได้ท ากับคนจริง ๆ ก็ต้องค านึงถึงทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยไม่ใช่ว่าเราดูแลแค่ร่างกายอย่างเดียวอย่างเนี่ยอ่ะค่ะ” (S9) 

 “เราได้ฝึกประสบการณ์จริงค่ะ คืออนาคตเราต้องได้ท างานแบบนี้เราต้องได้ลงชุมชน ถ้าๆได้เรียนแบบนี้

คือได้ท าฝึกประสบการณ์จริง ๆ ก่อนท่ีจะไปท างานก็จะมีประสบการณ์อนาคตเราไปท างานก็จะง่ายค่ะ”(S26) 
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“คือเกี่ยวกับวิชาชีพเราอ่ะค่ะคือจบไปท างานอะไรแบบนี้อ่ะค่ะ เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงค่ะ ก็คือเรามี

ความคุ้นเคย เคยได้ท ามาแล้ว ก็สามารถแบบท ามันมาได้ดีได้ (หัวเราะ)” (S40) 

“ท าให้เราเข้าใจเคสมากขึ้น เข้าใจความเจ็บป่วยของเขาค่ะ คือว่าโรคความดัน โรคเขาหวานแบบขี้ค่ะ ก็

เป็นโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุอยู่แล้ว เรามีความรู้เรื่องโรคนี้มากขึ้นค่ะ โรคเบาหวานเราก็รู้ว่าควรท าอะไรได้บ้าง ออก

ก าลังกายได้บ้าง ราก็สามารถไปปรับใช้กับเคสอื่น ๆ ท่ีป่วยได้ด้วยค่ะ” (S14) 

แก่นสาระที่ 6 สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับดูแลกรณีศึกษาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนและเห็นว่าอาจารย์ประจ ารายวิชา

ควรให้ค าตอบกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนหรืออาจแนะน าผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางให้เป็นท่ี

ปรึกษา 

“ในด้านข้อเสียในตัวหนูเองก็คือไม่มีการผ่านการเก็บข้อมูลท่ีดีแล้วก็เหมือนกับในเรื่องบางเรื่องท่ีอาจารย์

สอนเนี่ยค่ะหนูก็อาจไม่ได้ต้ังเรียนก็อาจท าให้ต้องมาหาข้อมูลซ้ าอีกรอบว่าท่ีอาจารย์ส่ังหนูต้องงท ายังไงกันแน่อย่าง

เนี่ยอ่ะค่ะแล้วก็ในข้อเสียหนูอยากเพิ่มเติมก็คืออยากให้อาจารย์มีอาจารย์พี่เล้ียงหรือว่าอาจารย์ท่ีเกี่ยวกับด้านฟื้นฟู

จริง ๆ อ่ะค่ะไปกับพวกหนูด้วยเพราะว่าเหมือนอาการของลุงจะแรงขึ้น หนูอยากให้ลุงแบบมีสุขภาพท่ีดีกว่าตอนนี้

อ่ะค่ะแค่เดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านลุงบอกเหนื่อย แต่เหมือนปีท่ีแล้วรอบท่ีแล้วท่ีหนูลงค่ะแค่ไม่กี่เดือนอ่ะค่ะ แค่

สามเดือนลุงสามารถเดินจากหน้าวิทยาลัยเดินไปบ้านลุงได้โดยหอบเหนื่อย แล้วก็อยากให้มีเหมือนกับสนับสนุนใน

ด้านให้พวกหนูใช้จริง ๆ เกี่ยวกับการออกก าลังกายเหมาะสมท่ีสุดไม่ใช่ให้หนูมาหาข้อมูลว่าออกก าลังกายแบบนี้ก็

ไม่ได้เข้าใจ”(S12) 

“อยากให้มีบุคคลกรทางแพทย์ท่ีเฉพาะทางหรืออาจารย์เฉพาะทางไปด้วยครับคือบางท่ีเราลงชุมชนไป

บ าบัดโรคปวดขาหรือสโตรกเจ็บขาอะไรอย่างเนี่ยครับคือพวกผมไม่รู้ว่าจริง ๆ มันต้องท าอย่างไรถึงจะถูกต้อง อาจ

ท าไปแล้วผิดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้มันถูกหรือว่ามันยังไงก็อยากให้มีเฉพาะทางนักกายภาพบ าบัดลงไปด้วยอาจปีล่ะ

ครั้งเดียวแบบนี้ครับ”(S9) 

กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะการจัดกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าผู้สูงอายุติดเตียงเป็นกรณีศึกษาท่ีไม่เหมาะสม 

“ผมอยากให้เคสผู้ป่วยท่ีให้มาคือเคสก่อนหน้านี้ท่ีผมได้มาคือเคสผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมครับแล้วเขาพูดไม่ได้ 

ซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อในการหาข้อมูลในการเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งพวกผมบอกได้เลยเคสนั้นพวกผมไม่ได้อะไรเลย
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จากเคสท่ีได้ไปศึกษาคือผมอยากจะฝากอาจารย์ว่าถ้าเป็นเคสอยากจะให้เลือกเคสท่ีดีหน่อยเลือกเคสท่ีเหมาะสม

ศึกษาเพราะบางทีเคสบางเคสมันยากเกินไปคือเราไม่สามารถได้รับอะไรจากเขาเลย พูดคุยโต้ตอบก็ไม่ได้อย่างนี้

ครับพอไปท่ีบ้านของเขา เขาก็หลับซึ่งเราไม่ได้ข้อมูลอะไรจากเขาเลยได้ก็ได้จากลูกเขาอย่างเนี่ยครับถามลูกเขา

แทนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุขภาพจิตของเขาเป็นยังไงครับ มันท าอะไรไม่ได้” (S9) 

อภิปรายผล 

 1. การสะท้อนคิดเกี่ยวกับด้านความรู้ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพราะการปฏิบัติงานจริงในชุมชนมีความซับซ้อน การมีกรณีศึกษาท่ีเป็น
บุคคลจริงในชุมชนท าให้ผู้เรียนต้องการหาข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุด และดีท่ีสุดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ให้แก่กรณีศึกษาท่ีได้รับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisung (2008) พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ี
เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านสติปัญญามีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี 
 2. การสะท้อนคิดเกี่ยวกับด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisung (2008) พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิด
ขึ้นกับนิสิตภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
กล่าวได้ว่าการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริการสุขภาพแบบองค์รวม 

และการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในชุมชน อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงการเรียนรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ (Active learning) และการเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self- direct 
learning) (Hiemstra, 2012; Netthamosa, 2013)  น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดการเรียนรู้โดยการน าตนเอง 

ดังจะเห็นได้ความต้องการให้อาจารย์ผู้สอนก ากับติดตามอย่างเข้มงวดให้มากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างขาดการน าตนเองจะส่งผลต่อการขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย 
 3. การสะท้อนคิดด้านการปฏิบัติ พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานท าให้ผู้เรียนมี
การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติท้ังด้านการส่ือสาร การวางแผน การท างานเป็นทีม ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมและการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจท่ีส่ือให้เห็นการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisung (2008) ด้านทักษะทุกทักษะมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ยกเว้นทักษะ
การสังเกตอยู่ในระดับมากท่ีสุด และการศึกษาของ Apichutboonchock (2015) ผลการศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการใช้กรณีศึกษามรการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีคะแนนรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างฝึกปฏิบัติ และหลังฝึกปฏิบัติร้อยละ การใช้กรณีศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่ง
ส าหรับการเตรียมนักศึกษา และช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในปฏิบัติการพยาบาล ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
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คิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการพยาบาลด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามผลจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าตนเองมีมีความรู้และประสบการณ์น้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติใน
ชุมชน จึงพยามยามค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และพยายามใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนสุขศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) และการใช้กรณี 
ศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning: CBL) เป็นท่ียอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงท่ีเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การเกิดประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้เรียนและชุมชน 2) การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในชุมชนจึงมีความส าคัญ และ 3) ส่งเสริมให้เกิดการ
สะท้อนคิด ดังนั้นวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าวิทยาลัยควรมี
ทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังทรัพยากรบุคคล เช่น ครู หรือผู้รู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางส าหรับการเป็นท่ีปรึกษาและเป็นพี่เล้ียงให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติการในชุมชน  

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อให้ได้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบบ Longitudinal study 
เพื่อให้เห็นประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ และชัดเจนมากขึ้น 
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ประสบการณที่มีต่อแบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 

Users’ Brand Experience toward Triumph Motorcycle 

สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์1 และ อัญชลี พิเชษฐพันธ2์ 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลติเมทไรด์ จ ากัด และ ผู้บริโภค 4 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) 

ประสบการณ์ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาดของไทรอัมพ์คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด

กิจกรรมพิเศษ (Event) และ การใช้พนักงานขาย โดยสร้างประสบกาณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสท่ีเช่ือมโยงกัน 

การได้เห็นรถจักรยานยนต์ การได้สัมผัสและทดลองขับข่ี ได้ฟังการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยกัน 

ส่วนด้านประสบการณ์ความรู้สึก ผู้ใช้ได้รู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ ความรู้สึกปลอดภัย และความเป็นมิตรของแบ

รนด์ ส าหรับด้านประสบการณ์การเช่ือมโยงต่อกลุ่มสังคม ผู้ใช้ได้พบปะผู้ใช้ด้วยกันจากกลุ่มต่างๆ ได้เพื่อนใหม่ 

กลุ่มใหม่ๆ จากการจัดกิจกรรมของทางแบรนด์ การได้เห็นพนักงานท่ีพร้อมให้บริการ การรับฟังข้อมูลและ

ค าอธิบายและความรู้สึกท่ีได้รับการถ่ายทอดความภาคภูมิใจในความเป็นต านาน และความคลาสสิคของ

รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ และ 2) ประสบการณ์แบรนด์ท่ีเกิดจากชุมชนผู้ใช้แบรนด์ด้วยกันเองพบว่า ผู้ใช้มี

ประสบการณ์ความรู้สึกเป็นกันเอง สนุกสนาน เมื่อรวมกลุ่มมีการชักชวนเข้าร่วมกลุ่ม ไม่มีแบ่งผู้ใช้เก่าใหม่ 

ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนผู้ใช้แบรนด์มี 2 ลักษณะคือ แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่ 

เกณฑ์การแบ่งกลุ่มมีหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้แบรนด์มีลักษณะการส่ือสารผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์โดยมีลักษณะการ

เชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มแบบต่อๆ กันมาจากการพบปะและจะมีประสบการณ์ร่วมกันเมื่อได้นัดรวมกลุ่มพบปะหรือ

ออกทริปต่างๆ 

ค าส าคัญ: ประสบการณ์ตราสินค้า บิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์คลาสสิค ชุมชนผู้ใช้แบรนด์ 

 

Abstract 
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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 

 

บทน า 

ปัจจุบันผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยในปี 2559 มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จ านวน 986 ,908 คัน 

และในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 อยู่ท่ี 1,914,131 คัน (กรมขนส่งทางบก, 2559) ภาพรวมตลาดต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2558 – 2561รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บ๊ิกไบค์) ก าลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกรรมการบริหาร บริษัทเอ.

พี.ฮอนด้า จ ากัด สุชาติ อรุณแสงโรจน์ (2558) กล่าวว่า ตลาดบิ๊กไบค์มีโอกาสเติบโตอีกมาก ท าให้ผู้ผลิตหลายราย

เข้ามาต้ังฐานการผลิตในไทย บิ๊กไบค์หรือ Big bike ก็คือค าใช้เรียกรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ จะมีขนาดของ

เครื่องยนต์ต้ังแต่ 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 จ านวน 5,263 คัน 

อันดับ 2 คือ Kawasaki จ านวน 3,655 คัน อันดับ 3 คือ Yamaha จ านวน 1,500 คัน อันดับ 4 คือ Triumph 

จ านวน 1,159 คัน อันดับ 5 คือ Ducati จ านวน 608 คัน (กรมขนส่ง, 2560) 

อัตราการการขยายตัวของรถจักรยานยนต์แนวบิ๊กไบค์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าท่ีเคยใช้

รถจักรยานยนต์ขนาด 100-150 cc. ขยับข้ึนไปเล่นบิ๊กไบค์มากขึ้น ปีท่ีผ่านมามียอดขายรวมสูงถึง 30,000 คัน โต

จากปีก่อน 20% ขณะท่ีตลาดรวมมอเตอร์ไซค์ปีนี้มีมากถึง 1.87 ล้านคันเติบโต 4% จากปีก่อน (ประชาชาติธุรกิจ, 

2561) หลังจากท่ีกระแสวินเทจนั้นเริ่มแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า ทรงผม ล้วนมีคนสนใจมอเตอร์ - 

ไซค์แนว Retro ก็เช่นกัน ผู้บริโภคอะไรท่ีดูคลาสสิคในปัจจุบันจึงมีรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิคท่ีเข้ามาแข่งขันในตลาด

ม าก ม าย  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 โดยการเอาสินค้าหรือบริการท่ีประสบความส าเร็จในอดีต ท้ังท่ีเลิกผลิตไปแล้วหรือยังคง

มีอยู่มาปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่หรือต้ังใจผลิตใหม่โดยโหนกระแสความนิยมในอดีตให้เกิดกระแสขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

ซึ่งรถจักรยานยนต์หลายแบรนด์ใช้กลยุทธ์การตลาดนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความโหยหาอดีตของผู้

ขับขี่ (Brandage Online, 2561) ตลาดรถบิ๊กไบค์กลุ่มพรีเมี่ยมประกอบด้วยแบรนด์ Triumph (อังกฤษ), BMW 

(เยอรมนี)  Ducati (อิตาลี) และ Harley Davidson(อเมริกา) (Brand buffet, 2561) โดยสถิติข้อมูล จ านวน

รถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ท่ีจดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อ ปี พ.ศ. 2560 พบว่าTriumph จ านวน 1,159 คัน 

รองลงมาคือ BMW จ านวน 641 คัน รองลงมาคือ Ducati จ านวน 608 คัน (กรมขนส่ง, 2560) ตลาดพรีเมี่ยมท่ีมี

เครื่องยนต์ 500 ซีซี ขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2559 มียอดขายรวมอยู่ท่ี 6,000 คัน ผู้ท่ีถือส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดถึง 

48 เปอร์เซ็นต์คือ  บริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิล (ไทยแลนด์) (จักรพงษ์ ศานติรัตน์, 2561) 

 ไทรอัมพ์ถือก าเนิดขึ้นในปื 2445 มีอายุ 115 ปี มีตัวแทนจ าหน่าย 700 รายท่ัวโลก มาตรฐานการผลิต

เต็มรูปแบบ 2 ท่ีคือ ฮิงค์ลีย์ เขตเลสเตอร์ไซค์ ประเทศอังกฤษ และท่ีประเทศไทย ปัจจุบันมีการผลิตรถ 

จักรยานยนต์ 65,000 คันต่อปี (ไทยรัฐ, 2561) ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิล สามารถขึ้นมาเป็นผู้น าในตลาดบิ๊กไบค์

แบบคลาสสิคในประเทศไทย บนแนวคิดท่ีว่าถ้าอยากมีประสบการณ์การขี่บ๊ิกไบค์แบบอังกฤษ ไทรอัมพ์เป็นส่ิงแรก

ท่ีคนจะนึกถึงเสมอ รถประเภทคลาสิค ตระกูล Bonneville เป็นรถท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับบริษัทมาโดยตลอด โดย

คุณค่าหลักของแบรนด์มี 3 คุณค่า ประกอบด้วย พรีเมี่ยม บริติช และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นแนวทางในการท าการ
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ส่ือสารการตลาดผ่านเครื่องมือต่างๆ แนวคิดหลักของไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิล จะเน้นการสร้างประสบการณ์การ

ขับขี่ระดับพรีเมี่ยม โดยเน้น 2 หลักคือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย โชว์รูม และบริการ (จักรพงษ์ ศานติรัตน์, 2561) 

 ในยุคท่ีทุกสินค้าท าเหมือนกัน การตลาดคล้ายๆ กัน มีการใช้ RTB (Reason to believe) ท่ีเหมือนๆกัน 

การท าให้ผู้บริโภคนั้นกลายเป็นลูกค้าแบรนด์ และการสร้าง Customer Loyalty เป็นเรื่องส าคัญ และการสร้าง

ความประทับใจและสร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีไปนาน ๆ นั้น คือ การสร้าง Customer Experience 

(“Brand Experience การสร้าง,” 2559)  ประสบการณ์ตราสินค้า คือ ความรู้สึก , อารมณ์, ความคิดและการ

ตอบสนองด้านพฤติกรรม โดยประสบการณ์ตราสินค้าจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคท้ังทางตรงและทางอ้อมผ่านจุดสัมผัส

ของตราสินค้า (Meyer และ Schwager, 2007) และ Schmitt (1999) กล่าวว่ามิติของประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 

5 ด้าน คือด้านการรับรู้ (Sense) ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสท้ังห้า อันได้แก่ การมองเห็น (Sight) 

การได้ยิน (Sound) การได้กล่ิน (Smell) การรับรู้รส (Taste) และการสัมผัส (Touch) ความรู้ สึก (Feel) 

ประสบการณ์ในด้านอารมณ์และความรู้สึก การคิด (Think) ประสบการณ์ในการตระหนักรู้ และการแก้ไขปัญหา

การกระท า (Act) ประสบการณ์ทางลักษณะกายภาพท่ีแสดงออกในรูปแบบการด าเนินชีวิต  (Lifestyle) และ

พฤติกรรม (Behavior) ความสัมพันธ์ (Relate) ประสบการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทางสังคม 

 แนวคิดหลักในการส่ือสารการตลาดผ่านเครื่องมือของไทรอัมพ์ คือการสร้างประสบการณ์การขับขี่

ระดับพรีเมี่ยม (Triumph Motorcycle, 2561) โดยน าแนวคิดประสบการณ์แบรนด์ท่ีปรับปรุงจาก Schmitt 

(1999) ในองค์ประกอบท่ี 1 เรื่อง ประสาทสัมผัสตราสินค้า (Brand sense) ไทรอัมพ์สร้าง การรับรู้แบรนด์ โดย

ผ่านประสบการณ์ท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 โดยไทรอัมพ์สร้างประสบการณ์ในทุก จุดสัมผัสท่ีลูกค้าได้สัมผัส

กับแบรนด์ ต้ังแต่การจัดโชว์รูมท่ีมีการพลิกโฉมโชว์รูมไทรอัมพ์ท่ัวไป ให้เป็น “Triumph World” บรรยากาศองค์

รวมเน้นความพรีเมียม ดูน่าเช่ือถือ แต่ยังอบอุ่น และเข้าถึงได้แบบสไตล์อังกฤษ ท่ีส าคัญในโชว์รูมมีรถไทรอัมพ์ทุก

รุ่น เกือบทุกสี เพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองนั่งได้ทุกคัน และดูว่ารุ่นไหน สีอะไรท่ีชอบ และเหมาะกับตัวเอง 

(Brandbuffet, 2561) ด้านการได้ยิน ไทรอัมพ์สร้างประสบการณ์ผ่านพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงาน คนท่ีมี

บทบาทในการน าเสนอ Premium Riding Experience คือ บุคลากรท่ีให้บริการลูกค้า (Autospin, 2561) ด้าน

การรับรู้ผ่านการสัมผัส มีการจัดคอร์สฝึกอบรมการขับขี่บิ๊กไบค์มากขึ้น เพื่อสร้าง Brand Engagement ท้ังกับ

ลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับผู้บริโภคท่ัวไปท่ีสนใจบิ๊กไบค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการให้โชว์รูมมีรถ Demo ส าหรับให้

ลูกค้าได้ทดลองขับขี่จริง (Brandbuffet, 2561) ในส่วนองค์ประกอบท่ี 2  ประสบการณ์ด้านอารมณ์และความรู้สึก 

คอนเซ็ปต์หลักของไทรอัมพ์คือ การสร้างความรู้สึกพรีเมี่ยมสไตล์อังกฤษให้กับผู้ขับขี่ มีการน าเสนอ การขับขี่ท่ีมี

ความสุข เป็นรถท่ีขี่ง่าย ปลอดภัย และมีดีไซน์สวยงาม ท าให้ผู้ขับขี่มีความภูมิใจในท่ีสุด (Brandbuffet, 2561) 
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องค์ประกอบท่ี 3 ประสบการณ์ท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงทางสังคมของผู้ใช้แบรนด์หรือเกิดจากชุมชนแบรนด์ 

(Brand Community) โดย Muniz และ Oguinn (2001) อธิบายว่า ชุมชนตราสินค้า (Brand Community) คือ

กลุ่มผู้บริโภคท่ีรักหรือช่ืนชอบในแบรนด์รวมตัวกันและมีความเกี่ยวพันกับ  แบรนด์ซึ่งการรวมตัวนี้จะไม่มีข้อจ ากัด

ทางประชากรศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์มีการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นสังคมผู้ใช้แบรนด์ท่ี

มีมากมายหลายกลุ่มซึ่งจะแบ่งกลุ่มออกตามลักษณะต่างๆ เช่น รุ่นรถท่ีใช้ พื้นท่ีอาศัย กลุ่มผู้ขับขี่ด้วยกัน กลุ่มร้าน

แต่งรถ ฯลฯ ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่นั้นไม่ได้มีเพียงแบรนด์เท่านั้นท่ีเป็นผู้สร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นฝ่าย

เดียว แต่ผู้ขับขี่เองก็มีการสร้างประสบการณ์ในมิติของผู้ขับขี่ส่งต่อกันมาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดทาง

ประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดังเห็นได้จาก กลุ่ม Triumph Motorcycle ประเทศไทย, กลุ่ม Triumph 

Thruxton & Bonneville Thailand และยังมีกลุ่มอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจ านวนสมาชิกในหลายๆกลุ่มมีมากกว่า

หมื่นคนขึ้นไป (เฟสบุ๊คกลุ่ม Triumph Motorcycle ประเทศไทย, 2561) (เฟสบุ๊คกลุ่ม Triumph Thruxton & 

Bonneville Thailand, 2561)  

 เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์สูงขึ้น การแข่งขันด้านราคาท่ีสูงขึ้น อีกท้ังแบ

รนด์ท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายแบรนด์ก าลังเข้ามาท าการตลาดในไทย ในด้านราคามีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ทางไทรอัมพ์

จึงต้องการแข่งขันในด้านความผูกพันท่ีมีต่อแบรนด์ของผู้ใช้ ซึ่งเกิดจากการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ ให้เกิด

ความรักในแบรนด์ชัดเจนรวมไปถึงการเข้าถึงชุมชนผู้ใช้ไทรอัมพ์ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษา

ประสบการณ์ท่ีเกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงองค์ประกอบความเป็นชุมชนผู้ใช้แบ

รนด์นั้นมีผลต่อการรับรู้ประสบการณ์ผู้ขับขี่อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์  

วิธีวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การส่ือสารการตลาดของไทรอัมพ์ท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์แบรนด์และข้อมูลทุติยภูมิจาก บทสัมภาษณ์ 

บทความ ข่าวสารและส่ือออนไลน์ต่างๆ เพื่อทราบถึงประสบการณ์ท่ีผู้บริโภครับรู้ได้จากแบรนด์ไทรอัมพ์และ

ประสบการณ์ท่ีเกิดจากชุมชนแบรนด์ ซึ่งผลท่ีได้จะน าเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์ (Analysis Descriptive) โดยใช้

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาเช่ือมโยงกับ ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 

โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลติเมทไรด์ จ ากัด และ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ต้ังแต่ 2 ปี
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ขึ้นไป เป็นผู้มีต าแหน่งหรือเป็นผู้มีอิทธิพลในกลุ่มผู้ขับข่ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนว

ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยมีรายละเอียด คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ช่ือ อายุ กลุ่มท่ีขับขี่อยู่ อายุการขับขี่ รุ่นรถ ต าแหน่งในกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์

เกี่ยบกับประสบการณ์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้กับรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ต้ังแต่เริ่มซื้อรถ จนถึงปัจจุบัน เมื่อได้ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์และจดบันทึกมาแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดย การตีความ (interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการ

สัมภาษณ์ท่ีได้จดบันทึกไว้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือ ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ เหตุการณ์

และได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว ข้อมูลท่ีไม่ต้องการจะถูกก าจัดออกไปได้ หลังจากนั้นท าการสร้าง

ข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) โดยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหา

ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ ความถูกต้องเพียงพอและความเช่ือถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของ

การศึกษาได้อย่าง ครบถ้วน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งจะ

ท าการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงและตอบปัญหาการวิจัย โดยการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลพิจารณาใน แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ใน

การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากท่ีสุด โดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม 

ในค าถามเดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างคน เดียวกันจากแหล่งบุคคลหลาย ๆ คน เพื่อเป็นการยืนยันในข้อมูลท่ี

ได้รับว่ามีความถูกต้องกันหรือไม่ 

ผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาประสบการณ์แบรนด์ท่ีเกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทร์อัมพ์นั้น พบว่า เกิดจาก

ประสบการณ์ 2 ด้านคือ ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาดของ

แบรนด์ ไทรอัมพ์มีการใช้เครื่องมือในการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์โดยเครื่องมือหลักท่ีมีส่วนส าคัญ

ในการสร้างประสบการณ์ให้ ผู้ใช้ คือ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสร้าง

ประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้กับแบรนด์ได้โดยตรงผ่าน การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าต่างๆและโชว์รูม ซึ่งท าให้

ประสบการณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส จากการเห็นตัวรถจริงๆ มิติของรถ วัสดุส่วนประกอบต่างๆท่ีงาน รวมไป

ถึงได้สัมผัสรถจริงๆ และได้ยินค าแนะน าจากพนักงานขายหรือช่างซ่อมบ ารุง ประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีการ

สร้างประสบการณ์ในด้านความเป็นมิตรความรู้สึกท่ีดีต่อแบรนด์ในเรื่องความจริงๆใจในการให้ข้อมูล กิจกรรมการ

สาธิตรถ  (Demonstration) , ทดสอบรถ (Test Drive) และคอร์สอบรมการขับขี่  (Basic Riding Course) 

ประสบการณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส นอกจากการได้เห็นรถการได้ฟังพนักงานขายอธิบายแล้ว โดยจะเน้น

ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการสัมผัสเป็นหลัก กิจกรรมท่ีทางไทรอัมพ์เป็นผู้จัด ได้แก่ กิจกรรมขับข่ี 1 วัน (One day 
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trip), กิจกรรมออกทริปแบบค้างคืน ประสบการณ์ด้านการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ในกิจกรรมนี้จะมีการเช่ือมโยง

การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสในหลายด้านเริ่มต้ังแต่เห็นรถรุ่นต่างๆท่ีมาออกทริปการแลกเปล่ียนข้อมูล ประสบการณ์

การขับขี่ท่ีเกิดจากการสัมผัสตัวรถการรับรู้ถึงสมรรถะของรถเมื่อได้ขับข่ีออกทริป และการได้รับประทานอาหารท่ี

อร่อย เช่น การออกทริปพาไปทานอาหาร หรือด่ืมกาแฟ ประสบการณ์ในด้านความรู้สึก ผู้ใช้มีความรู้สึกดีในการ

ดูแลเอาใจใส่ของทางแบรนด์ตลอดการออกทริปรู้สึกถึงความปลอดภัย ประสบการณ์การเช่ือมโยงทางสังคม ในการ

จัดทริปแต่ละครั้งนั่นคือการพบปะของผู้ใช้แบรนด์จากกลุ่มต่างๆท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน และอีกหนึ่งเครื่องมือท่ีมี

ประสิทธิภาพมากคือ พนักงานขาย (Personal Selling) เมื่อไทร์อัมพ์มองว่าการใช้พรีเซนเตอร์ไม่สามารถจูงใจผู้

ใช้ได้ แต่เป็นพนักงานขายท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการชักจูงโน้มน้าวใจผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิด

ประสบการณ์ด้านการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส  ผู้ใช้จะได้พบกับพนักงานขาย และช่างซ่อมบ ารุงท่ีพร้อมให้บริการ 

การอธิบายข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง การเอาใจใส่ในบริการ ความเป็นมิตรการแสดงออกทางภาษากาย  และ

มาตรฐานการให้ข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ใช้ ประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีการถ่ายทอดประวัติความเป็นมา

ความคลาสสิคของแบรนด์และตัวรถเองด้วย อีกท้ังยังส่ือสารในลักษณะความเป็นกันเอง จริงใจในการให้บริการ  

ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้นั้นไม่ได้เกิดจากเครื่องมือการส่ือสารการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อผู้ใช้

แบรนด์เกิดการรวมตัวกันขึ้นจนเกิดเป็นชุมชนผู้ใช้แบรนด์ (Brand Community) ผู้ใช้แบรนด์ก็จะได้รับ

ประสบการณ์แบรนด์ผ่านชุมชนผู้ใช้แบรนด์ด้วย ซึ่งมีความหลากหลาย และน่าเช่ือถือ เพราะมาจากผู้ใช้ด้วยกันเอง 

ในชุมชนผู้ใช้แบรนด์ประสบการณ์ด้านความรู้สึก เกิดขึ้นการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มผู้ใช้แบรนด์แต่ละกลุ่ม ผู้ใช้แบ

รนด์มีลักษณะการส่ือสารผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์โดยมีลักษณะการเชิญชวนเข้ามาร่วมกลุ่มแบบต่อๆกันมาจากการ

พบปะ แลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ท้ังในเชิงเทคนิค และทัศนะความคิดเห็นต่างๆ จะมีประสบการณ์จริงร่วมกันเมื่อได้

นัดรวมกลุ่มพบปะ หรือออกทริปต่างๆ จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมในชุมชนผู้ใช้แบรนด์ไทรอัมพ์ จะมี

ความรู้สึกเป็นกันเองเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม รู้สึกสนุกสนาน และประสบการณ์การเช่ือมโยงทางสังคม 

พบว่าประสบการณ์ด้านสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ มีลักษณะความสัมพันธ์ในสอง

ลักษณะ คือ 1. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มย่อย และ 2. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มใหญ่นั้นอาจจะเกิดจาก

การต้ังกลุ่มจากพนักงานขาย หรือโชว์รูมนั้นๆต้ังขึ้นเพื่อเป็นจุดพบปะให้กับผู้ใช้และพนักงานขายได้แลกเปล่ียน

ข้อมูลกัน ส่วนกลุ่มย่อยนั้นเกิดจากการพบปะ ชักชวนกันเข้ากลุ่ม โดยมีการแบ่งหลายรูปแบบ เช่น รุ่นรถท่ีใช้,พื้นท่ี

อาศัยอยู,่ร้านจ าหน่ายอะไหล่หรือส านักแต่งรถต่างๆ เป็นต้น 

อภิปรายผล 
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 ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาดของแบรนด์และ

เกิดจากชุมชนผู้ใช้แบรนด์ด้วยกัน จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านประสบการณ์ผ่านประสาท

สัมผัส ด้านประสบการณ์จากความรู้สึก ด้านประสบการณ์ความสัมพันธ์ทางกลุ่มสังคม โดยอ้างอิงจาก (Schmitt, 

1999) ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์  สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 1) ด้าน

ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส อันได้แก่การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส และการชิมรส จาก

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ่งด้าน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับ

แบรนด์จนเกิดเป็นประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ (ชลิดา อู่ผลเจริญ , 2559)  กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

การรับรู้ผ่านประสบการณ์การมองเห็นและการณ์ได้ยิน กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าประสาทสัมผัสในแต่ละด้านมี

ลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรับรู้รส 2) ด้านประสบการณ์ท่ีเกิดจาก

การเช่ือมโยงกับกลุ่มสังคม จากผลการวิเคราะห์เนื้อหา ไทรอัมพ์มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเช่ือมโยงผู้ใช้

กับแบรนด์และเพื่อเช่ือมโยงกับสังคมผู้ใช้ด้วยกันเอง สอดคล้องกับ ชัชชพันธ์ เล็กเจริญ (2559) อธิบายว่า 

การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเช่ือมโยงนอกจากการเช่ือมโยงประสบการณ์ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ยัง

รวมไปถึงการท่ี ผู้บริโภคได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆท้ังท่ีมีส่วนเกี่ยวของและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้ด้วยกันเอง 3) ประสบการณ์แบรนด์ท่ีเกิดจาก

เครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดหลักของแบรนด์ คือ พนักงานขาย เป็นเครื่องมือส่ือสารการตลาดหนึ่งท่ีทาง

ไทรอัมพ์ใช้ในการส่ือสารไปยังผู้ใช้โดยทางไทรอัมพ์เองมีความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานท่ี

ให้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพราะรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์มีข้อมูลทางเทคนิคมากมาย ในส่วนต่างๆของรถ

ประสิทธิภาพต่างๆของรถ จึงจ าเป็นต้องใช้พนักงานขายในการให้ข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมาก สอดคล้องกับ เสรี วงษ์

มณฑา (2547) ท่ีอธิบายว่า เมื่อลักษณะผลิตภัณฑ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน 

ไม่สามารถส่ือสารผ่านส่ือด้ังเดิม ได้ท้ังหมดจึงต้องอาศัยพนักงานในการให้ข้อมูล เพราะรถจักรยานยนต์ความ

ซับซ้อนในตัวผลิตภัณฑ์ดังนั้นพนักงานขายจึงมีความส าคัญในการดูแลให้ค าแนะน าต้ังแต่ ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และ

หลังการซื้อ และ 4) การประชาสัมพันธ์ ในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับ

แบรนด์ให้กับผู้ใช้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีส าคัญของไทรอัมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2549) ท่ี

อธิบายว่า Event Marketing เป็นการน าแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภค โดยการสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่าน

ประสาทสัมผัส ซึ่งในทุกกิจกรรมของไทรอัมพ์มีการสร้างประสบการณ์ท่ีเกี่ยวพันกับแบรนด์, ผลิตภัณฑ์, รวมไปถึง

ผู้ใช้ด้วยกันอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

 การจัดกิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการเช่ือมโยงกลุ่มผู้ใช้แบรนด์ต่างๆเข้าหากัน แต่การจัดกิจกรรมต่างๆ

เป็นการจัดจากโชว์รูมใดโชว์รูมหนึ่ง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้แบรนด์ ได้มักจะเป็นลูกค้าของโชว์รูมนั้นๆเท่านั้น แต่จะประสบ

ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น หากทุกโชว์รูม หรือหลายๆโชว์รูมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะช่วยในการเช่ือมโยงกลุ่มผู้ใช้

แบรนด์มากและกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น  

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้ใช้หลักท่ีมีการใช้รถมาระยะหนึ่ง หากท าการศึกษาเพิ่มเติมกับ

กลุ่มผู้ใช้ใหม่ หรือกลุ่มผู้ใช้ในต่างจังหวัด จะได้ผลสรุปในเรื่องประสบการณ์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 2. ในแต่ละกลุ่มท่ีแยกประเภทความช่ืนชอนในรุ่นรถท่ีแตกต่างกันควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของไลฟ์

สไตล์ของผู้ใช้จริงว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากส่ิงท่ีแบรนด์ส่ือสารอย่างไร 
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ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือ ของผู้ที่ซ้ือบ้านในโครงการอิ่มอัมพร 

Satisfaction Toward Marketing Communication and Purchasing Decisions Houses 

of Customers in The Im Amphon Project 

ภิญญาพัชญ์ เจริญทรัพย์1 และ โสภาค พาณิชพาพิบูล2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศสาตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อซื้อบ้าน

ของผู้บริโภคในโครงการอิ่มอัมพร แบบสอบถามของผู้บริโภคจ านวน 200 คน ถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบียนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการ

ส่ือสารการตลาดโครงการอิ่มอัมพรสูงสุดคือด้านพนักงานขาย รองลงมาได้แก่ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ 

ตามล าดับ 2) การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพรของผู้บริโภค สูงสุดคือ การตระหนักถึงปัญหา รองลงมา

ได้แก่ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ และ การเสาะแสวงหาข้อมูล ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การส่ือสารการตลาด 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 

บทน า 

 ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจของไทยเป็นไป

ในเชิงบวก ในส่วนของตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2560 มีมูลค่าการซื้อขาย 576,396 ล้านบาท ซึ่งท่ีอยู่อาศัยในประเทศ

ไทยในปี 2561 มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ปณชัย อารี-เพิ่มพร. 2561, 

20 สิงหาคม 2561) 

 ในไตรมาส 4 ปี 2560 ราคาท่ีดินเพิ่มสูงขึ้น 65.6% เพราะมี 5 ท าเลแนวรถไฟฟ้า 5 เส้นทางท่ีมีราคาเฉล่ีย

ขึ้นปีละ 24-29% ในปี 2561 คาดว่า ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศ แบ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย 55.8% และคอนโดมิเนียม 44.2% 

ในท าเลกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยภาพรวมจะเติบโตเพิ่ม 10-15% จากการเปิดตัวโครงการใหม่ท่ีมีราคาสูงขึ้น 

(เปิดโผ 5 ท าเลแนวรถไฟฟ้า ราคาท่ีดินพุ่ง. 2561, 20 สิงหาคม 2561) 

 ส าหรับประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีสร้างเสร็จและจดทะเบียนในไตรมาส 1 ปี 2561 ได้มีจ านวนของผู้ท่ีอยู่อาศัย

แยกตามประเภทท่ีอยู่อาศัยได้ดังภาพ 1 
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

แผนภาพ 1 ประเภทที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจ านวนผู้ที่อาศัยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย 

 

 ประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่ เป็นประเภทห้องชุดมากท่ีสุดมีจ านวน 20,453 หน่วย 

คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาเป็นประเภทบ้านเด่ียวมีจ านวน 8,103 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.40  

 ประเภทท่ีอยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรในประเภทบ้านเด่ียว และทาวน์เฮาส์ ผู้บริโภคให้ความสนใจใน

ระดับต้นๆ ท าให้มีการแข่งขันกันสูงในประเภทบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ 

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ่ท าให้ตลาดมีการ

แข่งขันที่รุนแรง โดยการเปิดโครงการเพิ่มมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคมาก

ยิ่งขึ้น บริษัท 3 ยักษ์ใหญ่ท่ีมีการปรับเปล่ียนเพื่อน าไปสู่การสร้างตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการ

รับรู้ให้ผู้บริโภค  

 ส าหรับบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากัด (มหาชน) ยังคงยึดนโยบาย “สร้างบ้านเสร็จก่อนขาย” โดยมี

แนวคิด คือ บ้านท่ีเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน มีพื้นท่ีใช้สอยครบครันและจัดวาง Layout ได้เหมาะสมเน้น

บ้านเด่ียว อาคารชดุ ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์



899 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่อายุ 30 ปีตอนต้น การส่ือสาร TVC ใช้การถ่ายทอดทางอารมณ์และความรู้สึก เพื่อท่ีจะ

ส่ือถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับกลาง -ล่าง เน้นกลุ่ม

ลูกค้าท่ีมีรายได้น้อย โดยบริษัทมีแนวคิด คือ “ความสุขท่ีเป็นไปได้ (Better living)” พฤกษาได้เห็นถึงความส าคัญ

ของยุคดิจิตอลและการใช้ Internet ท่ีเข้ามามีบทบาทในการขายเพิ่มข้ึนและผู้บริโภคยุคใหม่นิยมค้นหาข้อมูลและ

ท าธุรกรรมต่างๆ ทาง Internet มากขึ้น โดยบริษัท พฤกษาได้มีการปรับเพิ่มช่องทางการขายบ้านแบบ One Stop 

Service: บริการขายบ้าน 24 ช่ัวโมง 

 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีตอบโจทย์ Lifestyle คนรุ่นใหม่ ด้วยการ

ออกแบบท่ีเน้นความเรียบหรูและทันสมัย และยังเป็นผู้น าด้านกลยุทธ์การตลาด Emotional Approach แสนสิริ

ใช้ส่ือดิจิตอลในรูปของเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้ Facebook, Twitter และYouTube เพื่อต้องการส่ือสารให้เข้าถึง

ผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานอายุ 25 - 30 ปี ซึ่งโมเดลท่ีแสนสิริวางเอาไว้ Twitter – Facebook – YouTube โดย

ท้ังหมดนี้อยู่ภายใต้เว็บหลักคือ Sansiri.com (บทความโดย: TerraBKK คลังความรู้. 2557, 20 ตุลาคม). 

 โครงการอิ่มอัมพร เป็นโครงการบ้านจัดสรรท่ีมีรูปแบบบ้านท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ท่ีอยู่อาศัย โดยในปี 2524-2526 ได้มีโครงการอิ่มอัมพร 28 และอิ่มอัมพร 48 ด าเนินการโดย นายสมเกียรติ 

เรืองปัญญาวุฒิ ต่อมาในปี 2528 มีโครงการอิ่มอัมพร 1 ด าเนินการโดย บจก.เรืองปัญญาบ้านและท่ีดิน ในปี 

2535-2539 ได้มีโครงการอิ่มอัมพร 2 อิ่มอมัพร 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) และโครงการอิ่มอัมพร (กระทุ่ม

แบน) 

 โครงการอิ่มอัมพร 2 มีเฟสใหม่เกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง มีจ านวนบ้านท่ีขายได้ท้ังหมด 865 หลังและในช่วง 

5 ปีหลัง ในปี 2556 โครงการอิ่มอัมพร 2 ขายบ้านได้จ านวน 57 หลัง ปี 2557 ขายบ้านได้จ านวน 62 หลัง ปี 

2558 ขายบ้านได้จ านวน 71 หลัง ในปี 2559 ขายบ้านได้จ านวน 68 หลัง และในปี 2560 ขายบ้านได้จ านวน 75 

หลัง 

 โครงการอิ่มอัมพรมีแผนในการท่ีจะสร้างบ้านในเฟสใหม่โดยน าเสนอผ่านเครื่องมือส่ือสารการตลาด ท่ีเน้น

ในเรื่องความสะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้า 



900 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

 ส านักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร มีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย

สายสีลมหรือสายสีเขียว (บางหว้า-ตล่ิงชัน) โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่ง

แนวเส้นทางท่ี 1 นี้ มีระยะทางรวม 7.5 กิโลเมตร จ านวน 6 สถานี  ได้แก่ 

•  สถานีบางแวก อยู่บริเวณปากทางเข้าซอยราชพฤกษ์ 6 

•  สถานีบางเชือกหนัง อยู่บริเวณจุดตัดถนนบางแวกและซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 

•  สถานีบางพรมอยู่บริเวณจุดตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 

•  สถานีอินทราวาส อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเดอะเซอร์เคิล  

•  สถานีบรมราชชนนี อยู่บริเวณจุดตัดถนนบรมราชชนนี 

•  สถานีตล่ิงชัน อยู่บริเวณหน้าซอยราชพฤกษ์ 24  

 ในการท าการส่ือสารการตลาดของโครงการอิ่มอัมพรใช้เครื่องมือ Advertising ในรูปแบบ Offline คือ 

การท า 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 เป็นโครงการบ้านท่ีไม่ได้ใหญ่ แต่มีเฟสใหม่ท่ีเกิดขึ้นเรื่อย ๆ มียอดขายท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และจะมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลมหรือสายสีเขียว (บางหว้า -ตล่ิงชัน) 

ตัดผ่านบริเวณของโครงการท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ จึงจะท าการส่ือสารการตลาด โดยเน้นเนื้อหาในเรื่องการเดินทางท่ี

สะดวกสบายยิ่งขึ้นและการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภค ประกอบกับโครงการอิ่มอัมพรไม่เคยท าการวิจัยการ

ส่ือสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีซื้อบ้านในโครงการจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในการศึกษาความพึง

พอใจต่อการส่ือสารและการตัดสินใจซื้อของผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และวางแผลกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อบ้านใน

โครงการอิ่มอัมพร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของผู้บริโภคซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร 
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการอิ่มอัมพร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 

 Kotler & Keller (2008 อ้างถึงใน สมบูรณ์ ภุมรินทร์, 2558: 8-9) เป็นแนวคิดการวางแผนการส่ือสาร 

โดยการประเมินบทบาทใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการขาย การ

ขายโดยพนักงาน เป็นการผสมผสานกันเพื่อให้ผลสูงสุด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 อ้างถึงใน จิลมิกา เจริญทนัง, 2551: 16) การท่ีบริษัทหนึ่งสามารถ

ผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและสินค้าหรือบริการได้อย่างชัดเจน 

และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

 เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28-29 อ้างถึงใน  พนิตสิริ ศิลประเสริฐ, 2555: 17-18) ให้ความหมายว่า 

กระบวนการของการพัฒนาแผนงานส่ือสารการตลาด ท่ีต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการป้อนข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

 การโฆษณา  

 ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2544: 68) กลยุทธ์การโฆษณา เป็นการถ่ายทอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น

ภาพและเสียง จึงมีความส าคัญท่ีจะสร้างความจดจ า ความชอบสินค้าหรือบริการท่ีโฆษณาออกไปให้กลุ่มเป้าหมาย

รับรู้ 

 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2553: 100-103 อ้างถึงใน วรินทร สังขกุญชร, 2554: 32-33) การโฆษณาสามารถ

เผยแพร่ออกผ่านส่ือโฆษณาช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1) ส่ือวิทยุ 2) โทรทัศน์ 3) หนังสือพิมพ์ 4) นิตยสาร 5) ส่ือ

ภายนอกอื่น ๆ 6) ป้ายโฆษณา 7) แผ่นพับ/ใบปลิว 8) เว็บไซต์ 

 การขายโดยใช้พนักงาน 

 เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28-29 อ้างถึงใน พนิตสิริ ศิลประเสริฐ, 2555: 20) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้รับสารได้ทันที ถือเป็นส่ือท่ีส าคัญมาก 

 การประชาสัมพันธ์ 
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 สิทธิ์ ธีรสรณ์ ( 2551 อ้างถึงใน ทนตวรรณ คณะเจริญ, 2558: 21) เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ

เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรหรือตราผลิตภัณฑ์ 

 สรุปได้ว่าการส่ือสารการตลาด เป็นการวางแผนการส่ือสารโดยใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ เช่น การ

โฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน เพื่อเป็นการส่งข่าวสารองค์กรและสินค้า

หรือบริการ สร้างความประทับใจ และเป็นการจูงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46-55) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ แม้ว่า

ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน ความต้องการท่ีแตกต่างกัน แต่จะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่ง

กระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหา

ความรู้ 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในการเลือกสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคมี

ความแตกต่างกัน แต่จะมีกระบวนการการตัดสินใจซื้อท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ต้องการ 2) การเสาะแสวงหาความรู้ 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 มูลินส์ (Mullins. 1985: 280 อ้างถึงใน เกล้ากลม สุริยันต์, 2554: 20) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจต

คติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ เป็นสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก ซึ่งเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะ

บรรลุถึงเป้าหมาย เพื่อตอบสนองควาวต้องการ หรือ ความคาดหวังท่ีมีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิด

ความพอใจ 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากมนุษย์ท่ีมีเจตคติต่อส่ิงของต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

ความรู้สึกท่ีประสบความส าเร็จ เป็นแรงผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางด้านการส่ือสารนั้น 

ควรท่ีจะท าทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารผ่านส่ือต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้รับสารเกิดความพึง

พอใจ 

วิธีการศึกษา 
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 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ  โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 ชุด  

 ประชากรในงานวิจัยคือ ผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร  

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวแทนผู้บริโภคจากผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการและท่ีอาศัยอยู่ มีก าหนดขนาดตัวอย่าง

โดยใช้สูตรค านวณของ Yamane (1967) โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าระดับความคลาดเคล่ือน

ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ระดับนัยส าคัญ .05 ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยได้ 200 คน แต่เก็บ

ข้อมูลในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 210 คน  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามท่ีมีลักษณะค าถามปลายปิด เลือกตอบแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดและ

การตัดสินใจซื้อ 

 ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.81 -2.60 

หมายถึง น้อย, ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก, ค่าเฉล่ีย 4.21 – 

5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผู้บริโภคท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.30 มีอายุระหว่าง 46-

50ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.40 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.80 อาชีพพนักงานบริษัทมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.60 มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 2. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดโครงการอิ่มอัมพรของผู้ที่ซ้ือบ้านในโครงการ 

  ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด จ าแนกตามเครื่องมือส่ือสารท้ัง 3 ด้าน ผู้บริโภคมีความ พึงพอใจ

ด้านพนักงานขาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.32 ด้านโฆษณา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.86 และด้านประชาสัมพันธ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

1.83 ตามล าดับ 
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2.1 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านโฆษณา โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

2.86 ในส่วนประเภทป้ายโฆษณากลางแจ้งบนตึก อาคารสูง ท้องถนน (Billboard) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

3.55 รองลงมาได้แก่ โฆษณาทางเว็บไซต์ของบริษัท คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.47 โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

2.40 โฆษณาทางแผ่นพับ / ใบปลิว / ท่ีให้รายละเอียดของโครงการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.10 ตามล าดับ  

2.2 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ ในเรื่องรูปแบบการน าเสนอในนิตยสาร 

เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯ มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.44 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียด 

คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพของสินค้าในนิตยสาร เช่น สถานท่ีต้ังโครงการ เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 2.40 และในเรื่องการแจ้งราคาในนิตยสาร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนน้อยท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

2.37 

2.3 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทป้ายโฆษณากลางแจ้งบนตึก อาคารสูง ท้องถนน ท่ีท่านพบเห็น 

(Billboard) ในเรื่องการให้รายละเอียดในช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีชัดเจนบนป้ายโฆษณา เช่น สถานท่ีต้ังโครงการ 

เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ และการแจ้งราคาบนป้ายโฆษณาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.60 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพสินค้าบนป้ายโฆษณา 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.56 และในรูปแบบการน าเสนอบนป้ายโฆษณา เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯ น้อย

ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.47 

     2.4 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทโฆษณาทางแผ่นพับ / ใบปลิว ท่ีให้ข้อมูลรายละเอียดของ

โครงการ ในเรื่องการจัดหมวดหมู่ของประเภทบ้านอย่างชัดเจนบนแผ่นพับ / ใบปลิวมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

2.13 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพประกอบสินค้าบนแผ่นพับ / 

ใบปลิว การแจ้งราคาบ้านบนแผ่นพับ / ใบปลิว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะราคาบ้านท่ี

จัดโปรโมช่ันและราคาบ้านปกติ การให้ข้อมูลรายละเอียดในช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีชัดเจนบนแผ่นพับ / ใบปลิว 

เช่น สถานท่ีต้ังโครงการ การเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.11 และในเรื่องรูปแบบการ

น าเสนอแผ่นพับ / ใบปลิว เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯน้อยท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.07 

   2.5 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทโฆษณาทางเว็บไซต์ของบริษัท ในเรื่องการแจ้งราคาบ้านในส่ือ

เว็บไซต์ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะราคาบ้านท่ีจัดโปรโมช่ันและราคาบ้านปกติ คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียดในช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีชัดเจนในส่ือเว็บไซต์ เช่น 

สถานท่ีต้ังโครงการ การเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.50 และในเรื่องการให้ข้อมูล
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รายละเอียด คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพประกอบสินค้าในส่ือเว็บไซต์ รูปแบบการน าเสนอในส่ือเว็บไซต์ 

เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯ น้อยท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.45 

      2.6 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านพนักงานขาย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 3.32 ในส่วนประเภทพนักงานขายมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี หน้าตายิ้มแย้มมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.40 

รองลงมาได้แก่ พนักงานขายสามารถติดต่อได้สะดวกและบริการลูกค้าเป็นอย่างดี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.35 และด้าน

พนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการน้อยท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.30 

      2.7 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ในเรื่องการให้รายละเอียด 

คุณลักษณะ ส่วนประกอบของสินค้าจากพนักงานขายมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.45 รองลงมาได้แก่ การแจ้งราคา

สินค้าจากพนักงานขายมีความถูกต้องชัดเจนพร้อมให้ข้อมูลราคาสินค้าท่ีจัดโปรโมช่ันและสินค้าราคาปกติได้ คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 3.44 และในเรื่องการให้ข้อมูลอัตราส่วนลด / ของแถม ในช่วงจัดโปรโมช่ัน จากพนักงานขายน้อย

ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.18 

      2.8 ผู้บริโภค มีความพึงพอใจด้านระชาสัมพันธ์ ในส่วนประเภทออกบูธในงานบ้านและคอนโด หรือ

ตามห้างสรรพสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 1.83 

3. การตัดสินใจซ้ือบ้านในโครงอิ่มอัมพรของผู้ที่ซ้ือบ้านในโครงการ 

 การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงอิ่มอัมพรของผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการ จ าแนกตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 

ขั้น 

     3.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้บริโภคมให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.58 ในเรื่องต้องการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ให้ใกล้กับท่ีท างาน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.67 

รองลงมา ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.64 ต้องการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่และขนาด

ใหญ่กว่าเดิม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.61 ต้องการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ท่ีใกล้ชุมชนและส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

4.60 ต้องการแยกครอบครัวหรือสร้างครอบครัวใหม่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.54 และต้องการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่เพราะมี

รายได้ท่ีเปล่ียนแปลง 4.43 ตามล าดับ 

      3.2 การเสาะแสวงหาข้อมูล ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.59 ในเรื่องท่านส ารวจเส้นทางการเดินทางจากโครงการท่ีท างานหรือโรงเรียนของบุตรก่อนตัดสินใจซื้อ 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาได้แก่ ท่านศึกษาวิธีการผ่อนช าระท่ีเหมาะสมกับรายได้และความสามารถในการ
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ผ่อนช าระ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.58 ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยจากส่ือโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณาต่างๆ แผ่นพับ 

/ ใบปลิว นิตยสารเกี่ยวกับบ้าน จากเว็บไซต์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.84 และท่านเข้าขมโครงการมากกว่า 2 ครั้ง คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 2.32 ตามล าดับ 

        3.3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 4.49 ในเรื่องท่านเลือกซื้อบ้านจากระบบก่อสร้างที่มีความแข็งแรง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาได้แก่ 

ท่านเปรียบเทียบข้อมูลศักยภาพของท าเลท่ีต้ังโครงการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50 และช่ือเสียงบริษัท / โครงการเป็น

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.41 ตามล าดับ 

        3.4 การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.34 ในเรื่องท่านตัดสินใจซื้อเพราะท าเลท่ีต้ังโครงการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาได้แก่ ท่านตัดสินใจ

ซื้อเพราะราคาท่ีเหมาะสมและคุ้มค่า คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.54 ท่านตัดสินใจซื้อเพราะชอบฟังก์ช่ันการใช้งานแบบบ้าน 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.51 ท่านตัดสินใจซื้อโดยมีสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.42 

ท่านตัดสินใจซื้อเพราะสภาพบรรยากาศในโครงการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15 ท่านตัดสินใจซื้อเพราะความเช่ือมั่นใน

ช่ือเสียงของโครงการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 และท่านตัดสินใจซื้อเพราะการให้บริการของพนักงานขาย คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดับ 

         3.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.73 ในเรื่องท่านพึงพอใจในคุณภาพของท่ีอยู่อาศัย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา ท่านพึงพอใจในการ

ให้บริการหลังการขาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.90 ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีอยู่ในสังคมบ้านจัดสรร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.78 

ท่านพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในโครงการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.60 ท่านมีความรู้สึกพอใจและอยากแนะน าผู้อื่น คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 3.51 และท่านพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.46 ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดโครงการอิ่มอัมพรของผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการ โดยเครื่องมือท่ีใช้

ในการส่ือสารการตลาดจะสอดคล้องกับแนวคิดของ ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2554, 68) ให้รายละเอียดว่า 

เครื่องมือการส่ือสารการตลาดมีมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการท าการตลาด โดยมีเครื่องมือในการส่ือสาร

การตลาดหลัก ๆ ในด้านโฆษณา เป็นการถ่ายทอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นภาพและเสียงเพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายรับรู้ กลยุทธ์การโฆษณาจึงมีความส าคัญท่ีจะสร้างความจดจ า และความชอบสินค้า หรือบริการท่ี

โฆษณาออกไป ผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด ด้านโฆษณา ในประประเภทโฆษณา
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กลางแจ้งบนตึก อาคารสูง ท้องถนน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุส พูลสวัสด์ิ (2553) พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโฆษณาวุฒิศักด์ิคลินิกผ่านส่ือภายนอก โดยรวมในระดับมาก โดยการ

เลือกใช้ขนาดและรูปแบบตัวอักษร การเลือกใช้สีสัน มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคพึงพอใจในป้ายโฆษณา

กลางแจ้งในรูปแบบของการใช้สีสัน รูปภาพ รวมถึงการให้รายละเอียดข้อมูล 

 2. ด้านพนักงานขาย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพล สาลี (2549) พบว่าส่ือตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ต่อการส่ือสารการตลาด (ส่ือบุคคล เช่น พนักงานของโรงภาพยนตร์ (Esplanade) ในระดับมาก โดยมีความพึง

พอใจในระดับมากต่อประเด็นท่ี สามารถโน้มน้าวใจได้ดี มากท่ีสุด เนื่องด้วยสินค้าภาพยนตร์เป็นสินค้าท่ีไม่ได้มี

มูลค่าสูง ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึก ดังนั้นพนักงานขายมีการส่ือสารโดยเน้นการโน้มน้าวใจ

มากกว่า ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นบ้านมีมูลค่าสูง ผู้บริการมีความต้องการรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งทางโครงการไม่ได้

มีการอบรมทักษะให้กับพนักงานในเรื่องของการให้ข้อมูลมากนัก จึงท าให้ผู้บริโภคไม่ได้ข้อมูลท่ีต้องการครบถ้วน 

และเนื่องด้วยจ านวนพนักงานท่ีน้อย จึงไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในการหาข้อมูล 

 3. การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพรของผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการ โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อจะ

สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, 46) อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ถึงแม้

ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการท่ีแตกต่างกัน แต่จะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่ง

กระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหา

ข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร

มีระดับความคิดเห็นในการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ในเรื่องของบการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ สร้างครอบครัว

ใหม่ ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา ทองเมือง

หลวง (2554) พบว่า ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการท่ีความส าคัญต่อการซื้อท่ีอยู่อาศัย ในระดับมาก โดยให้

ความส าคัญในเรื่องของ ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร 

1. โครงการอิ่มอัมพรมีการท าการส่ือสารการตลาดผ่านเครื่องมือส่ือสารการตลาด 3 เครื่องมือ ได้แก่ ด้าน

โฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านพนักงานขาย ส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารมีน้อย ซึ่งทางโครงการควรเพิ่มเครื่องมือ

ส่ือสารการตลาดให้ครบทุกเครื่องมือ เพื่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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2. จากความพึงพอใจของผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพรต่อการส่ือสารการตลาด โดยทางโครงการใช้

เครื่องมือส่ือสารการตลาด 3 เครื่องมือ ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านพนักงานขาย ผู้ท่ีซื้อบ้าน

ในโครงการมีความพึงใจด้านการส่ือสาร อยู่ในระดับปานกลาง ทางโครงการควรท าการส่ือสารด้านต่างๆ ให้ผู้ท่ีซื้อ

บ้านเกิดความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ท่ีซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร 
2. ควรศึกษาการเปิดรับและความคาดหวังจากการส่ือสารการตลาด โดยใช้พนักงานขายของของผู้ท่ีซื้อ

บ้านในโครงการอิ่มอัมพร เนื่องจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจทางด้านพนักงานขายน้อย จึง
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการ
จากพนักงานขายจริงๆ  
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย : 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 
2อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ิน ชายรักชาย

ของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริสสิงโต ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มสาววายจ านวน 6 คน และวิเคราะห์เนื้อหา

จากส่ือสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า (1) สาววายมีการรับรู้ผ่านกระบวนทางอารมณ์ ท่ีเรียกว่า ความรู้สึก เป็น

ส่วนใหญ่และพัฒนาไปเป็นความจงรักภักดี รวมถึงมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมของความเป็นสาววายอย่างเปิดเผย 

(2) เพื่อนเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสาววาย อีกท้ังกลุ่มสาววายยังเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เป็น

ช่องทางหลักในการติดตามและและแลกเปล่ียนข่าวสาร โดยเนื้อหาและคอนเทนท์ส่วนมากท่ีสาววายมีการรับรู้มาก

ท่ีสุด เป็นคอนเทนท์เกี่ยวกับ ซีรีย์ ท่ีท้ังคู่ท าการแสดงร่วมกันและเป็นต้นก าเนิดของค าว่าคู่จ้ิน รวมถึงผลงานต่างๆ 

ท้ังการได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ การจัดงานแฟนมีตต้ิง หรือแม้กระท่ังการเรียนท่ีถูกน ามาเป็น 

แบบอย่างในการด าเนินชีวิตให้กับสาววายบางคน 

ค าส าคัญ: แบรนด์บุคคล คู่จ้ินชายรักชาย สาววาย การส่ือสารการตลาด 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 

 

บทน า 

 การแสดงแบบชายรักชาย ในวงการละครเรียกว่า “ละครชุด” หรือ “ซีรีย์” โดยส่วนใหญ่จะน าเรื่องราวมา

จากนิยายมาปรับเป็นบทละคร โดยผู้ชมจะนิยมเรียกว่า “ซีรีย์วาย” ซึ่งค าว่า วาย ย่อมาจากค าว่า Yaoi (ยาโอย) ท่ี

เป็นค าเรียกหมวดการ์ตูนร่วมเพศชายรักชายของญี่ปุ่น ซีรีย์วายเรื่องแรกท่ีน านิยายมาปรับเป็นบทละครและสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์ ได้แก่เรื่อง เลิฟซิค เดอะซีรีย์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick The Series) ซึ่งเป็นเรื่องราวความ

รักในแบบฉบับของ ชายรักชาย ออกฉายในปี 2557 ซึ่งได้รับความนิยมท่ีดีเกินคาด จนท าให้ติดอันดับส่ือสังคม

ออนไลน์ อย่าง ทวิตเตอร์ อีกท้ังทีมนักแสดงจาก เลิฟซิค เดอะซีรีย์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick The Series) ได้

เข้าร่วมพบปะและทักทายระหว่างกลุ่มนักแสดงกับกลุ่มแฟนคลับ ภายใต้ช่ืองานว่า “LOVE SICK LOVE 

ACTUALLY MEET&GREET FESTIVAL ฟิน มัน สุดสุด!!” ในเดือนตุลาคม 2558 โดยจัดขึ้นท่ี ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ช้ัน 5 ซึ่งเป็นครั้งแรกของซีรีย์ชายรักชายในประเทศไทยท่ีจัดงานดังกล่าวขึ้น และจาก

ความส าเร็จของซีรีย์รวมถึงการเรียกร้องจากกลุ่มแฟนคลับท้ังในประเทศ แฟนคลับชาวจีน และแฟนคลับชาวญี่ปุ่น 

ท่ียังอยากติดตามเรื่องราวของตัวนักแสดงจาก เลิฟซิค เดอะซีรีย์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick The Series) จน

ท าให้มีการถ่ายท าภาคต่อออกมา และในช่วงก่อนท่ีจะท าการออกอากาศภาคต่อให้ได้ชม ได้มีการเชิญกลุ่มแฟน

คลับมาร่วมท ากิจกรรม ท่ีช่ือว่า “ดูหนังจ้ินฟินจิกหมอนกับเลิฟซิค ซีซั่น 2” ส่งผลให้นักแสดงน าของเรื่องเป็นท่ีรู้จัก

อย่างรวดเร็วและกลายเป็นคู่จ้ิน ชายรักชายท่ีมีกลุ่มสาววายคอยสนับสนุนและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

มีบริษัทผู้ผลิตซีรีย์ชายรักชายออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัท

ของตนเอง 

 Sotus The Series ถือเป็นละครชุดท่ีประสบความส าเร็จอย่างมาก ส่งผลให้นักแสดงน าของเรื่อง อย่าง 

คริส และ สิงโต กลายเป็นบุคคลท่ีมีผู้ติดตามและสนับสนุนผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดได้จากงานพบปะกลุ่ม
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แฟนคลับท่ีถูกเรียกร้องให้จัดขึ้นจากกลุ่มแฟนคลับท่ีเป็นสาววายของนักแสดงน าของเรื่อง โดยจัดขึ้น 6 ประเทศใน

แถบเอเชีย รวมถึงมีการถ่ายท าภาคต่อออกมาให้ได้รับชมกัน อีกท้ังนักแสดงน าของเรื่อง อย่าง คริสและสิงโต ยังได้

ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงถูกเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันในระหว่างท่ี 

“SOTUS The Series ภาคแรกท าการออกอากาศ ก็เกิดกระแส “คู่จ้ิน” ขึ้นอย่างมากในกลุ่มของสาววาย “สาว

วาย” คือกลุ่มแฟนพันธุ์แท้และด้ังเดิมของคอนเทนต์วาย สาววายเริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นกลุ่มท่ีช่ืนชอบ

และหลงใหลในการ “จ้ิน” หรือจินตนาการจับคู่ให้กับเพศเดียวกัน ถ้าจ้ินชายรักชายจะเรียกว่า “ยาโอย” (Yaoi) 

แต่ถ้าจ้ินหญิงรักหญิงจะเรียกว่า “ยูริ” (Yuri) โดยสาววายส่วนใหญ่จะเน้นจ้ิน ชายรักชาย มากกว่า สาววายมี

จุดเริ่มต้นของการจ้ินมาจากในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ก่อนท่ีจะพัฒนามาเป็นซีรีย์อย่างในปัจจุบัน ซึ่งเราไม่สามารถท่ี

จะระบุชัดเจนได้ว่าสาววายเป็นใคร อายุเท่าไร การศึกษาระดับไหน เพราะกลุ่มสาววายจะรวมตัวกันด้วยความ

ศรัทธาและช่ืนชอบในส่ิงเดียวกัน กลายเป็นกลุ่มสาวกท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น ซึ่งหมายความว่า จะ

เอาวิธีคิดแบบหลักประชากรศาสตร์มาแบ่งกลุ่มไม่ได้ แต่สาววายมีพฤติกรรมท่ีน่าสนใจ ก็คือ สาววายจะมีการ

รวมกลุ่มกันท้ังในออนไลน์และออฟไลน์ และพร้อมสนับสนุนศิลปินท่ีช่ืนชอบอย่างเหนียวแน่น และมีความ

จงรักภักดีสูงมาก อย่างเช่น กรณีของ คริส-สิงโต กลุ่มแฟนคลับท่ีเป็นสาววายมีการรวมกลุ่มกันในการท าเซอร์ไพรส์

ให้กับนักแสดงท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยมีการเช่าบิลบอร์ด ท่ีไทม์สแควร์ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา , เช่า

บิลบอร์ดท่ีหน้าสยามเซ็นเตอร์และรวมตัวกันหน้าบิลบอร์ดเพื่อท าเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญวันเกิดและวันรับ

ปริญญาของ คริส นักแสดงน าของเรื่อง (คมชัดลึก แฟนท่ัวทุกมุมโลกท าเซอร์ไพรส์วันเกิด คริส -พีรวัส, 2561) 

รวมถึงมีการซื้อ ช่ือดวงดาวและต้ังช่ือให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับ สิง โต นักแสดงน าของเรื่อง และถือว่าเป็น

นักแสดงคนแรกของประเทศไทยท่ีมี ดวงดาวเป็นช่ือของตนเอง (อมรินทร์เทเลวิช่ัน สิงโต ปราชญา  เปิดใจหลัง

แฟนคลับเปย์หนัก จดลิขสิทธิ์ต้ังช่ือดวงดาวเป็นของขวัญวันเกิด , 2560) ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับท่ี 

เว็บไซต์ Marketingoops (2560) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของสาววาย กูรูด้านการตลาดระดับโลกอย่าง Seth Godin 

เคยได้กล่าวไว้บนเวที TED ว่า นักการตลาดต้องตามหากลุ่ม Geek หรือคนท่ีหลงใหลคล่ังไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

แล้วท าการส่ือสารกับพวกเขา ถ้าสามารถท าให้พวกเขารับรู้และมีส่วนร่วมได้ ก็หมายความว่าแบรนด์ดังกล่าวจะท า

รายได้ให้กับสินค้าของตนเองได้เป็นอีกเท่าตัว 

 นอกจากความน่าสนใจในความส าเร็จของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริสสิงโต ท่ีเป็นนักแสดงใหม่ท้ังคู่และ

ท าการแสดงคู่กันเพียงแค่เรื่องเดียว แต่กลับมีกลุ่มแฟนคลับท่ีเป็นสาววายติดตามเป็นจ านวนมากท้ั งในและ

ต่างประเทศ และยังโด่งดังไปไกลถึงต่างแดน จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดท่ีศึกษาเกี่ยวกับ

การรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายในมุมมองของสาววาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษา การรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริส-สิงโต ซึ่งเป็น
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กรณีศึกษาท่ีผู้วิจัยต้องการหาค าตอบเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางให้ต้นสังกัดหรือผู้จัดการ

นักแสดงน าไปประยุกต์ใช้กับนักแสดง “คู่จ้ิน”  คนต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของแบ

รนด์ต่างๆสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่ือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้ได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ิน ชายรักชาย ในกลุ่มสาววาย 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษา การรับรู้การส่ือสารแบรนด์บุคคลของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายท่ีของกลุ่มสาววาย ครั้งนี้นั้น 

ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาววาย ท่ีอยู่ใน Facebook ท้ัง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีรวบรวมสาววาย ท่ีมีความช่ืนชอบใน

ตัวของนักแสดงท้ัง 2 คน คือ คริส-สิงโต และเป็นกลุ่มท่ีดูซีรีย์ท่ีนักแสดงท้ัง 2 คนท าการแสดง จนเกิดกระแส “คู่

จ้ิน” ขึ้นมาโดยใช้ช่ือกลุ่มว่า Sotus The Series (Real) , The Series Y. Thailand, SSTKristSingto_fc ซึ่งท้ัง 3 

กลุ่ม ถือว่าเป็นสังคมใหญ่ในการแบ่งปันเรื่องราวที่ตนเองรับรู้เกี่ยวกับ “คู่จ้ิน” คริส-สิงโต ในกลุ่มของสาววาย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้นักการตลาดสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางใน   

 การท าการส่ือสารการตลาดกับกลุ่มสาววาย 

2. ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงการรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย

 ในกลุ่มสาววาย ซึ่งผู้ผลิตซีรีย์วายสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการผลิตซีรีย์ให้ตรงกับ

 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นสาววาย  

3. เพื่อต่อยอดการศึกษาเกี่ยวกับแบรด์บุคคลผู้มีช่ือเสียงในกรณีศึกษาประเภทชายรักชาย 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา 

คริส-สิงโต ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักของกลุ่มสาว

วาย ผู้ศึกษาเลือกวิธีการวิ จัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) 



914 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริส-

สิงโต” ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูล โดยเน้นข้อมูล

เกี่ยวกับความคิด การรับรู้ของบุคคล ท าการศึกษาเฉพาะสาววายท่ีมาจากกลุ่มในเฟซบุ๊กท้ังหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 

คน รวม 6 คน  

 2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สาววายท่ีช่ืนชอบและติดตามนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต 

และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินการรับรู้ของสาววาย 

 2.1 อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กท่ีก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มแรกๆหลังจากท่ีนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต มีผลงานร่วมกัน ได้แก่  

1) Sotus The Series (Real)  

2) The Series Y. Thailand 

3) SSTKristSingto_fc 

 2.2 มีส่วนร่วมและมีข้อความแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 3. จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยคัดเลือกจากกลุ่มในเฟซบุ๊กท้ังหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 6 

คน 

 4. การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เลือกใช้เทคนิคการ

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะดวก ใช้วิธีการ

ติดต่อผ่านทาง Inbox เพื่อสอบถามถึงความสะดวกและท าการนัดหมาย วัน เวลา และสถานท่ีสะดวกในการให้

สัมภาษณ์ โดยมีกระบวนการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปออกมาเป็นการรับรู้ของกลุ่มสาววาย ซึ่ง

ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
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เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1. การพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

  1.1 แนวค าถาม (Interview Guideline) เป็นค าถามปลายเปิดท่ีผู้ศึกษาไม่ได้จัดเตรียมค าตอบไว้

ล่วงหน้า ด้วยการเตรียมประเด็นค าถามท่ีต้องการค าตอบไว้ชุดหนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษาสามารถพลิกแพลงเพิ่มเติมประเด็น

ต่อได้จากค าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีมี

รายละเอียดหลากหลายมากขึ้น ผู้ศึกษาใช้วิธีการต้ังค าถาม Pilot จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ทบทวนวรรณกรรม 

เพื่อเป็นการทดลองการตั้งค าถามท่ีจะใช้ในงานวิจัย 

  1.2 สมุดจดบันทึก (Notebook) ผู้ศึกษาใช้เพื่อจดบันทึกรายละเอียดค าส าคัญต่างๆ ท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งในประเด็นท่ีส าคัญจากผู้ให้ข้อมูล จดรายละเอียดท่ีได้จากการทอดเทปสัมภาษณ์ จดบันทึก

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตบุคลิกลักษณะของ

ผู้ให้ข้อมูลเพื่อน ามาประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.3 เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) ผู้ศึกษาใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์หลักในการบันทึกค า

สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก เมื่อผู้ศึกษาน ามาถอดเทปค าสัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียด สามารถ

น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี 

  1.4 ผู้ศึกษา มีหน้าท่ีในการวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงควรมีทักษะในด้านการสัมภาษณ์ การตะล่อมถาม การพูด การเขียน และ

จรรยาบรรณในการวิจัย 

 

 2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ใช้แนว

ค าถาม (Interview Guideline) ซึ่งผู้ศึกษามีการทดสอบแนวค าถามเพื่อให้เกิดความถูกต้องของเนื้อหาค าถาม และ

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการให้อาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

แนวค าถาม 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2 แบบ ดังนี้ 

 1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ คือ ข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผู้ศึกษา กับผู้ให้

ข้อมูลหลัก 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นผู้ศึกษาได้คัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดย

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้ใช้แนวค าถาม Pilot สัมภาษณ์ในเบื้องต้น ด้วยการนัดขอสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักจ านวน 6 คน แต่ระหว่างการเก็บข้อมูลได้เกิดข้อขัดข้องกับการเดินทางมาให้สัมภาษณ์ ผู้ ศึกษาจึงได้

แก้ปัญหาด้วยการขอนัดสัมภาษณ์ผ่านทางไลน์ โดยพิมพ์บทสัมภาษณ์ส่งให้กับผู้ให้ข้อมูลหลักและให้ตอบกลับมา

ผ่านช่องทางไลน์ อีกท้ังผู้สัมภาษณ์ได้ขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นท่ีน่าสนใจหลังจากท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้ส่งแบบ

สัมภาษณ์กลับมา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

  2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ คือ ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้ารวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูล

จากส่ิงพิมพ์ ข่าว นิตยสาร และส่ือออนไลน์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์เนื้อหาทางการรับรู้การส่ือสารการตลาดของ

นักแสดงคู่จ้ิน ชายรักชาย คริส-สิงโต ของกลุ่มสาววาย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยใช้แนวค าถาม 

(Interview Guideline) โดยผู้ศึกษาได้ติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบตัวต่อตัว (Face to Face) และ

เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนไม่สะดวกในการมาให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ผู้ศึกษาจึงได้ติดต่อส่งแนวค าถามให้

ทางไลน์ (Line) โดยได้รับค าตอบท่ีครบถ้วน 

 ผู้ศึกษาได้ท าการถอดเทปค าสัมภาษณ์อย่างละเอียด จากนั้นน าค าสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่

ของข้อมูลท่ีมีความคล้ายคลึงกัน โดยดูกรอบแนวแนวทางการจัดหมวดหมู่จากการทบทวนวรรณกรรม และเขียน

น าเสนอผลการศึกษา 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย 

กรณีศึกษา คริส-สิงโต” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ิน ชายรักชาย
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ในกลุ่มสาววาย ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดในกลุ่มสาววาย ได้ 2 ด้าน ประกอบ

ไปด้วย 

 1. ด้านการสื่อสารการตลาด ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักท่ีสาววายเลือกใช้ในการรับข่าวสารและ

ติดตามนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต และแบ่งปันให้กับสาววายคนอื่นๆ โดยเนื้อหาและคอนเทนท์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานของท้ัง คริส-สิงโต โดยเฉพาะ Sotus The series ท่ีท้ังคู่ท าการแสดงคู่กันเป็นเรื่องแรก รองลงมาจะเป็น

งานมีตต้ิงท่ีจัดขึ้นในทวีปเอเชีย ซึ่งภายในงานมีการแสดงออกถึงบทบาทของการเป็นคู่รัก ท าให้สาววายเกิดความ

ฟินและจ้ิน เพราะสาววายช่ืนชอบการแสดงออกของนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต ท่ีกระท าต่อกันในเชิงของคู่รัก ท้ัง

การสบตา การสัมผัสทางร่างกาย รวมถึงค าพูดท่ีมีการหยอกล้อกัน 

 2. ด้านการรับรู้สาววาย มีการรับรู้ผ่าน 4 ช่องทาง คือ ผ่านการบอกเล่าของเพื่อนหรือคนใกล้ตัวท่ีมี

ความช่ืนชอบในตัวของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต มาก่อนแล้ว ผ่านองค์กรท่ีเป็นต้นสังกัดของนักแสดงคู่

จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต นั้นก็คือ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด ท่ีเป็นผู้ผลิตละครชุดและน าเสนอผลงานของท้ัง

คู่ให้กับกลุ่มสาววายได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ท้ัง Line TV Facebook YouTube และช่องทางออฟไลน์ ท้ัง

ทางโทรทัศน์ การติดบิลบอร์ดตามสถานท่ีต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดท่ีร่วมงานกับนักแสดงคู่จ้ินท้ัง 2 คน 

ท้ังการไปออกอีเว้นท์ การเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ และผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีการแชร์ต่อๆกัน

มา รวมถึงการสร้างเป็นคอมมูนิต้ีท่ีใช้รวมตัวกลุ่มสาววายท่ีมีความช่ืนชอบในตัวของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-

สิงโต 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ด้านการสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ิน 

 1.1 ช่องทางท่ีใช้ในการติดตามและรับข่าวสาร 

 ผลการศึกษาพบว่าในด้านของช่องทางท่ีใช้ในการติดตามและรับข่าวสารของนักแสดงคู่จ้ิน สาววายมีการ

รับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เมื่อกล่าวถึง ซึ่งเป็น

ช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มสาววายได้ง่ายและท่ัวถึงท่ีสุด อีกท้ังเป็นช่องทางในการรวมตัวของกลุ่มสาววายท่ีมีความช่ืน

ชอบนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สกุลศรี ศรีสารคาม (1997) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่อง

การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ว่า ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ ส่ือท่ีอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี

ลักษณะสร้างให้ผู้ใช้เกิดการแลกเปล่ียน พูดคุยกันระหว่างผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลด้วยผู้ใช้เองแลกเปล่ียน
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ข้อมูล หรือแลกเปล่ียนแสดงความเห็นกับผู้อื่น โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง โดยมีส่ือสังคมมีลักษณะ

ส าคัญคือ การมีส่วนร่วม (Participation) คือเป็นช่องทางสนับสนุนให้เกิดการให้ข้อมูลแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง

กัน ผู้ส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์เป็นท้ังผู้ส่งสารและรับสารในกระบวนการส่ือสารสองทาง การเปิดกว้าง 

(Openness) คือการเปิดพื้นท่ีให้มีการแสดงตัวตน ความเห็น ความรู้สึกอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ และเปิดพื้นท่ีให้

มีการตอบโต้ ปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างกว้างขวาง การสร้างบทสนทนา (Conversation) ส่ือสังคมออนไลน์เป็นพื้นท่ี

ของการสนทนาและแลกเปล่ียนเรื่องต่างๆ ระหว่างคนท่ีอยู่ในเครือข่ายการส่ือสารเดียวกัน การสนทนาจะเกิดข้ึน

จากการต้องการข้อมูล ข่าวสาร หรือมีความคิด ความเห็นและความชอบใกล้เคียงกันและต้องการแลกเปล่ียนกับ

อีกฝ่าย ซึ่งการสนทนานี้เมื่อเกิดเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนอย่างต่อเนื่อง แบ่งปันให้ผู้อื่นท้ังในและนอกเครือข่าย

ได้รับรู้ ท าให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนออนไลน์ (Community) ขึ้น 

 1.2 เนื้อหาและคอนเทนท์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ 

 ในด้านของเนื้อหาและคอนเทนท์ท่ีสาววายรับรู้เกี่ยวกับ คริส-สิงโต ผลการศึกษาพบว่า เมื่อกล่าวถึงเนื้อหา

หรือคอนเทนท์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต สาววายส่วนมากจะนึกถึงผลงานของนักแสดงคู่จ้ิน คริส-

สิงโต เป็นอันดับแรก โดยผลงานท่ีนึกถึงจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น  พรีเซ็นเตอร์ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงงานเปิดตัวสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงกิจกรรมของ Belch & Belch 

(2003) อ้างถึง เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ใน ปัญญา แซ่เฮ้ง (2558) ท่ีได้กล่าวว่า ตลาดเชิงกิจกรรมเป็น

เครื่องมือการส่ือสารท่ีอาศัยการสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับแบรนด์ ส่งผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 โดยมุ่งหมายให้

เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมพิเศษทางการตลาดท่ีจัดขึ้นมักสอดคล้องกับสถานการณ์

หรือเหตุการณ์พิเศษท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้นมักมีการก าหนดธีม (Theme) ของงานเพื่อ

ดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการพร้อมกับสอดแทรกการสร้างประสบการณ์ควบคู่กันไป บ่อยครั้ง

ท่ีนักการตลาดเช่ือมโยงสินค้าหรือบริการพร้อมกับสอดแทรกการสร้างประสบการณ์ควบคู่กันไป 

 1.3 คุณลักษณะท่ีแสดงออกผ่านการส่ือสาร 

 ในด้านของการคุณลักษณะท่ีแสดงออกผ่านการส่ือสารของนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต ของกลุ่มสาววาย ผล

การศึกษาพบว่า สาววายมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต ต้องไปท าการแสดง

ร่วมกับนักแสดงท่านอื่น และสาววายมีการคาดหวังให้นักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต มีการแสดงออกต่อกันเหมือนคู่รัก 

คือมีโมเม้นท์ท่ีน่ารัก เพื่อให้เกิดความรู้สึกฟินในกลุ่มสาววาย แต่อย่างไรก็ตามหากนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต ต้องไป

ท าก่ารแสดงร่วมกับนักแสดงท่านอื่น สาววายก็ยินดีเปิดรับเพราะช่ืนชอบในตัวของนักแสดง ไม่ได้ยึดติดท่ีผลงาน
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และพร้อมสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบรนด์บุคคลของ 

(Montoya & Vandehey, 2009 อ้างใน เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์บุคคลหรือการ

สร้างตราเฉพาะบุคคล เป็นการแสดงตัวตนของบุคคลสู่สาธารณะท่ีมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและมี

ความหมายเชิงอารมณ์ต่อผู้ชมหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณภาพของบุคคลนั้นๆ หรืออาจเรียกว่า 

“กระบวนการขายตัวเอง” ซึ่งอาจสอดคล้องกับธุรกิจท่ีบุคคลนั้นท าอยู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงภาพลักษณ์ (Image) 

ของตัวบุคคล ภาพลักษณ์ท่ีบุคคลนั้นๆ ต้องการจะส่ือความหมายถึงบุคคลภายนอก 

2. ด้านการรับรู้ของกลุ่มสาววาย 

 2.1 การรับรู้ของกลุ่มสาววาย 

 ในด้านของการรับรู้ของกลุ่มสาววาย พบว่า สาววายเกิดการรับรู้และรู้จักนักแสดง คริส-สิงโต ผ่านองค์กร

ท่ีมี่การน าเสนอในรูปแบบของละครชุด และจากเพื่อนในรูปแบบของค าบอกเล่า ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการส่ือสารของ Schramm,quoted in Belch (1993) ท่ีได้กล่าวว่า การส่ือสารจะเกิดขึ้นได้จ าเป็นจะต้อง

มีความคิดร่วมกันบางอย่างระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยมีข่าวสารหรือข้อมูลส่งผ่านไป จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่าย

หนึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้ส่งข่าวสาร หมายถึง บุคคลหรือองค์การ ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือ

กลุ่มบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน ผู้ส่งข่าวสารอาจเป็นบุคคลคนเดียว เช่น ผู้มีช่ือเสียง หรืออาจจะ

ไม่ใช้ตัวบุคคล เช่น อาจเป็นบริษัทหรือองค์การก าได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งข่าวสาร เนื่องจากผู้ส่งข่าวสารมีอิทธิพล

เหนือจิตใจต่อผู้รับข่าวสาร ดังนั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกผู้ส่งข่าวสารอย่างพิถีพิถัน จะต้อง

เป็นคนท่ีผู้รับข่าวสารมีความเช่ือถือในด้านความรู้ความสามารถ ความไว้วางใจ หรือสามารถระบุหรือมีความ

เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการส่ือสารจะเริ่มจากผู้ส่งข่าวสารเลือกค าพูด สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือส่ิงอื่น 

ๆ เพื่อจะแสดงเป็นข่าวสารเพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดไปยังผู้รับ และจากผลการศึกษายังพบว่าเพื่อนเป็นบุคคล

ส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ ซึ่งสอดคล้อล้องกับท่ี Kata and Lazars Feld (1995) ได้กล่าวว่าส่ือบุคคลมีความส าคัญ

มากในขั้นตอนการจูงใจ เพราะจะมีผลท าให้ผู้รับสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติและให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากท่ีสุด และกระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลว่าจะเกิดขึ้นในโอกาสท่ีเหมาะสม มีการ

ปรับเปล่ียนข้อมูลท่ีจะส่งผ่านให้น่าสนใจ สอดคล้องกับแรงจูงใจหากมีการปฏิเสธสารท่ีส่งไป ผู้ส่งสารหรือผู้น า

ความคิดสามารถช้ีแจง โต้แย้ง ให้เหตุผลเพิ่มเติมได้เป็นการส่ือสารกลับอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ส่งสารยังสามารถ

ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว และสถานภาพทางสังคมเอื้อให้เกิดการส่งและรับสารอย่างได้ผล (Lazars Feld, 1948, 

p.151) 
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 2.2 การแสดงออกเมื่อเกิดการรับรู้ 

ในด้านของการแสดงออกของสาววายเมื่อเกิดการรับรู้ ผลการศึกษาพบว่า สาววายมีการแสดงออกต่อการรับรู้ใน

รูปแบบของการกระท า การแบ่งปันเรื่องราวผ่านค าบอกเล่า การโพสรูป การตัดต่อรูป และการแต่งนวนิยายท่ี

เกี่ยวกับนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต รวมถึงการสละเวลาส่วนตัวของตนเองเพื่อมาให้ก าลังใจนักแสดงคู่จ้ิน คริส-สิงโต 

ในวันส าคัญต่างๆ อาทิเช่น วันเกิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแฟนคลับและแฟนด้อม ของ ภัทรนันท์ หนุนภักดี 

(2550) ได้กล่าวว่า แฟนคลับว่า คือกลุ่มท่ีอุทิศให้แก่บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือกลุ่มทางความคิด ด าเนินการโดย 

(Fans) ซึ่งพวกเขาได้อุทิศเวลาอันส าคัญ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อติดตามส่ิงท่ีเขาช่ืนชอบอย่างใกล้ชิด สนใจและให้

ความส าคัญในส่ิงเล็กๆ น้อยๆ เช่น วันเกิน สถานท่ีเกิด สีท่ีชอบ อาหารท่ีชอบ เป็นต้น และการแสดงออกของแฟน

ด้อมนั้นมักจะแสดงออกด้วยการแต่งนวนิยายขึ้นเอง (Fan Fiction) บางคนแต่งตัวเป็นตัวละครในนวนิยาย หรือ

เป็นศิลปิน นักร้อง นักแสดงท่ีพวกเขาช่ืนชอบ หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า “Cosplay” โดยท่ัวไปจะหมายรวมถึง 

Fandom ของการ์ตูนด้วนเช่นกัน บรรดาแฟนๆท่ีหลงใหล คล่ังไคล้ในการ์ตูนอย่างหนักจะถูกเรียกว่า โอตาคุ 

(Otaku) (Wikipedia, 2006) 

ข้อเสนอแนะในทางปฎิบัติ  

 1. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย เป็น

กลุ่มบุคคลท่ีพร้อมจะสนับสนุนทุกกิจกรรมทางการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับนักแสดงคู่จ้ินท่ีตนเองมีความช่ืนชอบ ไม่ว่า

จะเป็นผลงานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีนักแสดงคู่จ้ินเป็นพรีเซ็นเตอร์ อีกท้ังยังสละเวลาเพื่อมาร่วมกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมทางการตลาด อย่างเช่น งานวันเกิดของนักแสดงท้ัง 2 คน รวมถึงงานรับปริญญา สาววายเป็นกลุ่มแฟน

คลับท่ีพร้อมใช้จ่ายกับส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับนักแสดงคู่จ้ินท่ีตนช่ืนชอบ ซึ่งในส่วนนี้ส่ิงท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจาก

ข้อมูลคือ บางผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายเฉพาะโอกาสส าคัญ ยังมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมค่อนข้างซับซ้อน อย่างเช่นของ

สะสมท่ีท าออกมาในงานวันเกิดของ คริส-สิงโต ท่ีมีสถานท่ีจ าหน่ายจ ากัด และไม่มีการจ าหน่ายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ศึกษาคือสามารถเพิ่มช่องทางการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทาง

ออนไลน์ให้เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับกลุ่มแฟนคลับท่ีอยู่ต่างจังหวัด  

 2. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้การส่ือสารการตลาดของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชายของกลุ่มสาววาย เป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตัวของแบรนด์บุคคล นั้นก็คือ นักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต เห็นได้จาก

บทสัมภาษณ์ของสาววายบางคนท่ีมีการเปล่ียนแบรนด์ช่องทางในการซื้อสินค้า เพียงเพราะนักแสดงคู่จ้ิน คริส -

สิงโต ได้มีโอกาสไปร่วมงานให้กับแบรนด์คู่แข่ง ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ศึกษา คือ องค์กรหรือแบรนด์ต่างๆสามารถ
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ท าการตลาดกับกลุ่มสาววายผ่านแบรนด์บุคคลของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต ได้เพราะกลุ่มสาววายเป็น

กลุ่มท่ีมีความจงรักภักดีและพร้อมสนับสนุนทุกๆกิจกรรมของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ( In-depth 

Interview) สาววายจากกลุ่มในเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นการศึกษาในแง่มุมของผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง

เสนอให้ศึกษาในมุมของผู้ส่งสารหรือนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย เพื่อวัดผลหรือเปรียบเทียบว่านักแสดงคู่จ้ินมีการท า

การส่ือสารอย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ และส่งผลในแง่ของการตลาดกับสาววายอย่างไร 

 2. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านตัวแปรต้นในลักษณะของการส่ือสารการตลาดของนักแสดง

คู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต ท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามคือการรับรู้การส่ือสารของนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย ซึ่งเป็น

การศึกษาในส่วนของผู้รับสารนั้นก็คือสาววาย ผู้ศึกษาจึงเสนอให้ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อและติดตามนักแสดงคู่จ้ินชายรักชาย คริส-สิงโต เพื่อให้ครอบคลุมในประเด็นของกระบวนการรับรู้ท่ี

น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
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การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7 

อรอนงค์ นุภักด์ิ¹ และ ไพโรจน์ วิไลนุช2 

¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
²อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ข้อมูลท่ีใช้

ศึกษาได้มาจากการใช้ปรากฏการณ์วิทยาและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของ ผู้บริหารองค์กร THE FACE 

SHOP จ านวน   1 คน และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มแฟนคลับของวง GOT7 จ านวน 15 คน ผลการวิจัย

พบว่าผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOP ผ่าน พรีเซนเตอร์ ท้ังน้่ผู้บริโภคมีความ

คิดเห็นว่าพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ได้ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคยังมีความ

คิดเห็นว่าการใช้พรีเซนเตอร์ว่ามีส่วนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โดยองค์ประกอบ ด้านความ

ดึงดูดใจของพรีเซ็นเตอร์  คุณภาพของสินค้า ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ และพรีเซนเตอร์ยังท าให้

ผู้บริโภครู้จัก แบรนด์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดทางแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ า

และการจัดต าแหน่งร้านก็เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า เพราะผู้บริโภคมีข้อมูลมีการรับรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ในเชิงบวก  

ค าส าคัญ: 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.   

บทน า 

ในสังคมยุคปัจจุบันตลาดเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลีถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงและกระแส 

“เกาหลี” ก าลังเป็นท่ีนิยม มีผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์เกาหลีเข้ามาท าตลาดในประเทศไทยมากขึ้น และมีผลิตภัณฑ์

เสริมความงามท่ีผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่นึกถึงจะมีด้วยกันอยู่ 2-3 แบรนด์ และหนึ่งในนั้น คือ แบรนด์ “เดอะ

เฟสช็อป” (THE FACE SHOP) * ผู้ศึกษาขอใช้ค าว่า THE FACE SHOP และ GOT7 ทับศัพท์ตลอดบทความ ซึ่ง

เป็นแบรนด์ THE FACE SHOP เป็นแบรนด์ดัง Top3 ในประเทศเกาหลีใต้ แต่เพิ่งเป็นท่ีนิยมและท าตลาดใน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ 2558 ปัจจุบันมีการน าเข้าเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOP โดยนาย

พิธาน องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จ ากัด และคณะ ซึ่งได้มีการเข้าซื้อกิจการ

บริษัท ทีเอฟเอส และได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ THE FACE SHOP แบรนด์เครื่องส าอางจากเกาหลีในไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 

มีนาคม 2558  นายพิธาน องค์โฆษิต ได้มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดคือ การขยายสาขา การลดราคา และการ

ขยายช่องทางการตลาด โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายตาม ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในประเทศ แลในปัจจุบัน

เทคโนโลยีการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ในการประกอบการตัดสินใจ ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้านผู้ประกอบการธุรกิจจึงมีการปรับตัวให้พร้อมกับสถานการณ์การ

แข่งจันการตลาดท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองสามารถด ารงอยู่ในตลาดได้อย่าง

มั่นคงต่อไปในอนาคตโดยการน าแบรนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างการรับรู้แบรนด์  

ท่ีมา: https://marketeeronline.co/archives/24706 

การสร้างบุคลิกภาพแบรนด์ (Brand Personality) เป็นวิธิส าคัญวิธีหน่่งท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง ให้กับ

สินค้าและบริการท่ีนักส่ือสารการตลาดน ามาใช้อย่างแพร่หลายเป็นการน าลักษณะบุคลิกภาพของ มนุษย์มา

เช่ือมโยงกับแบรนด์และส่ือสารออกไปส่่สาธารณะ เพ่่อให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจถึงลักษณะของแบรนด์ (Aaker, 

D. A., 1996) ผ่านการเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกของผู้บริโภคและแบรนด์เข้าไว้ด้วยกันหลากหลาย

ประการไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจต่อแบรนด์ ความต้ังใจซื้อแบรนด์ การประเมินแบรนด์และความผูกพันต่อแบ

รนด์ซึ่งล้วนเป็นการเช่ือมโยงประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภคท่ีจะพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อแบรนดได้ในอนาคต ท่ีมา: 

https://contentshifu.com/brand-character-content-marketing/ 
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ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็ตามการเลือกใช้ พรีเซนเตอร์ GOT7 ในฐานะตัวแทนของสินค้า น่าจะ

ส่งผลต่อการรับรู้ บุคลิกภาพของแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติ ท่ีดีต่อแบรนด์ซึ่งทัศนคติเหล่านี้เป็นตัวตัดสิน

พฤติกรรม ของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มแฟนคลับให้เป็นในทิศทางเดียวกันกับท่ีแบรนด์ต้องการจะส่ือให้กับกลุ่ม

ผู้บริโภค และยังสามารถส่งผลต่อการตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ว่ามีความส าคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือไม่ และ

ผู้บริโภคมีการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ตามท่ีแบรนด์ต้องการจะส่ือสารหรือไม่ อย่างไรวัตถุประสงค์วิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7 

2.  เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่ีมุ่งเน้นการศึกษามุมมองต่างๆจาก การ

ใช้ GOT7 ในฐานะพรีเซนเตอร์ THE FACE SHOP ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  

2.  ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงมุมองของผู้บริโภคท่ีมีต่อ THE FACE SHOP เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อตรา 

สินค้าและน ามาปรับปรุงการส่ือสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.  เป็นข้อมูลอ้างอิงให้เจ้าของ THE FACE SHOP เพื่อใช้เป็นช่องทางการส่ือสารการตลาดให้เหมาะสมกับ 

แผนกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

4.  เป็นแนวทางให้แก่บริษัทผู้ผลิตของ THE FACE SHOP น าไปแก้ไขและปรับปรุงการสร้างภาพลักษณ์ 

ของตราสินค้าอื่นๆ  

5.  เป็นข้อมูลส าหรับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการน าไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ ของ

ตราสินค้าอื่นๆ ในครั้งต่อไป  

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ 

บุคลิกภาพตราสินค้ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับรู้ของผู้บริโภค การศึกษาและท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับการรับรู้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
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ภาสธร ภูรเทพ (2558) กล่าวว่า การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพ

นั้นๆซึ่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพปัจจัยการรับรู้จึงประกอบไป

ด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิตคือ ความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ  

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย

ความเช่ือ ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และมีความส าคัญต่อการวัดภาพลักษณ์ 

ผู้ศึกษาน าแนวคิดนี้มาใช้ในงานนี้โดยน ามาเป็นแนวทางในการตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในส่วนของ

การรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้า THE FACE SHOP เช่น กลุ่มแฟนคลับ GOT7 มองสินค้าอย่างไร นอกจากนี้ผู้ศึกษา

ยังน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการอภิปรายผลการศึกษาในบทสุดท้ายด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

กระบวนการสร้างแบรนด์เกิดขึ้นโดยอาศัยการส่ือสารการตลาดและพนักงานท่ีสามารถสะท้อนความเป็น  

THE FACE SHOP ได้ และยังมีตัวแทนกระจายสินค้าและผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า

ของเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOP พนิดา โลเกตุ และ สราวุธ อนันตชาติ (2550) (อ้างถึงในปราณี เอี่ยม

ละออภักดี 2552) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อช่ือเสียงของตราสินค้าซึ่งภาพลักษณ์

โดยรวมของตราสินค้าเกิดจากการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอและถ่ายทอดไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตราสินค้า 

แนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ (Image) หมายถึงภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิด

ท่ีมีต่อองค์กรสถาบันบุคคลหรือการด าเนินงานภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์

โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมท่ีบุคคลนั้นรับรู้มาท้ังจากประสบการณ์และความทรงจ าท่ีมีต่อตราสินค้านั้นๆซึ่ง

ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ประสบการณ์ทัศนคติการตีความท่ีไม่เหมือนกันซึ่งได้รับมาจากการส่ือสารผ่าน

โฆษณารูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆท่ีสะท้อนจากตัวตนของตราสินค้า 

ผู้ศึกษาน าไปใช้สร้างแนวค าถามเกี่ยวการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 

เพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์ท่ีผู้บริโภคได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้บริโภครวมถึงภาพลักษณ์ใดอยู่ในความทรงจ า

ต่อตราสินค้า THE FACE SHOP นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวค าถามกับนักส่ือสารการตลาดของ THE FACE SHOP 

เพื่อทราบแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

แนวคิดเก่ียวกับการใช้พรีเซนเตอร์ (Celebrity Marketing) 
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  ศุภร เสรีรัตน์ (2554) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์ 

โดยผู้บริโภคบอกว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่ามีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมและ

เข้ากับบุคลิกภาพของสินค้า และยังช่วยส่งผลท าให้ แบรนด์ดูดีขึ้น ดูหรูหรา ดูอบอุ่นท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือถือ

ในตัวของผลิตภัณฑ์ และพรีเซนเตอร์ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเกิดการจดจ าและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ  

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในงานนี้โดยน ามาเป็นแนวทางในการตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในส่วน

ของการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่านกลุ่มแฟนคลับ GOT7 นอกจากนี้ผู้ศึกษายังน าแนวคิดนี้

ไปใช้ในการอภิปรายผลการศึกษาในบทสุดท้ายด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 

Kotler (2000) กล่าวว่า ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด คือ กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดท่ี

องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) และ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัท

ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทางการติดต่อส่ือสารขององค์การ  

ผู้ศึกษา ได้น าส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด มาใช้ศึกษาเพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการใช้ GOT7 ใน

ฐานะพรีเซนเตอร์ของ THE FACE SHOP หรือไม่ อย่างไร 

วิธีการศึกษา  

การศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าTHE FACE SHOP ผ่าน GOT7 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพและมีการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร บทความวิจัย หรือบทความวิชาการท่ี

เกี่ยวข้อง  

วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น2ส่วน คือ นักการตลาด ต าแหน่ง นัก

ส่ือสารการตาด บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จ ากัด และกลุ่มแฟนคลับ GOT7 เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทัศนะ

คติของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ของกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้วิธีด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
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วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย แบ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มแฟนคลับ GOT7 จ านวน 15 คน จึง ท าให้มี

ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวนรวมท้ังส้ิน 16 คน เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลจากวิธีการ วิจัยเชิง

คุณภาพมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้ศึกษาแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน  

1. ด้านเอกสาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูล และ นิตยสาร , ข้อมูลจาก 

อินเทอร์เน็ต และและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดย การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและ มีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการคัดเลือกไว้ โดยจะมีลักษณะในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ โดยมี

การถามค าถามกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและมีการพูดถึงประเด็นปัญหาท่ีมีการสอดคล้องกับการวิจัย 

3. น าเครื่องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ ในการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือท่ีมีอยู่แล้ว

หรือเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเอง ควรมีการทดลองใช้กับกลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนไม่มากก่อนเพื่อดู

ข้อบกพร่องต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและผู้วิจัยเองต้องน าเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะต้อง

สร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัยท่ีท า เพื่อให้เกิดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ท่ีส าคัญ คือจะต้องมีความตรงและ

ความเท่ียงของเครื่องมือ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มา

นั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้น จะต้องตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานท่ี และ

บุคคล 

3.1 การตรวจแหล่งเวลาหมายถึง การตรวจสอบว่าตัวแปรอยู่ในช่วงเวลาต่างกัน หรือเหมือนกัน ถ้า

เหมือนกันควรตรวจสอบในช่วงเวลาท่ีต่างกันด้วย  

- การตรวจสอบสถานท่ีหมายถึง การตรวจสอบตัวแปรในสถานท่ีเดียวกันหรือไม่ หากมาจากสถานท่ีเ ดียวกันมีผล

ออกมาเหมือนกัน ผู้วิจัยควรตรวจสอบในแหล่งสถานท่ี ท่ีแตกต่างกันด้วย  

- การตรวจสอบบุคคลหมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

3.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคน

จะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยการเปล่ียนตัวผู้สังเกตแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันท้ังหมด ซึ่งจะสร้างความแน่ใจได้
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ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคนเดียวมาก 

3.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยสามารถใช้ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจท าได้ง่ายกว่าใน ระดับสมมุติฐาน

ช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์ และแต่ละอย่าง ซึ่งโดย

ปกตินั้น การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีนั้นท าได้ยาก 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ และยากในกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะ วิธีการหลัก

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ หรือข้อมูลจ านวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการ

วิเคราะห์ หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีวิเคราะห์หลัก แต่ใช้เป็นข้อมูลเสริม ดังนั้ น ผู้วิเคราะห์

ข้อมูลจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการวิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี มีความรู้จริง

ด้วยตัวเอง สามารถสร้างข้อสรุปผลเป็นกรอบแนวคิด โดยปกติแล้ว ผู้เขียนจะน าวิธีการวิเคราะห์มาแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ จะ

เป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก  

4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การกระท ากับข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด 

1. การวิเคราะห์แบบอุปนัย  

2. การจ าแนกชนิดข้อมูล  

3. การเปรียบเทียบข้อมูล 

สรุปผลการศึกษา 

         ผู้ศึกษาขอสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7 

ผู้ศึกษาค้นพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 เป็นไปตามท่ีองค์กรวางไว้ เนื่องจากว่า 

GOT7 ประกอบไปด้วยศิลปินจ านวน7 คน โดยแต่ละคนก็จะมีบุคคลิกลักษณะหรือว่ามีความสามารถท่ีแตกต่างกัน 
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ซึ่งถือว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในส่วนของการสนับสนุนให้ลูกค้ารักสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยท้ัง7 คน ก็จะมี

ภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป  นอกจากนี้การรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ THE FACE SHOP1) ภาพลักษณ์ท่ีพึง

ประสงค์ด้านสินค้า ซึ่งผู้บริโภครับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์  THE FACE SHOP ว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดี น่าเช่ือถือ 2)

ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ตามราคา ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความเหมาะสมและความยุติธรรมของราคาผลิตภัณฑ์ โดย

เปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีได้ 3) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสินค้าสถานท่ีจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์หรือชอบบริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกซึ่งท่ัวโลกจ านวนมากซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อหรือ

ห้างสรรพสินค้า ท่ีใกล้แหล่งท่ีพักอาศัยและท่ีท างาน 4) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านพรีเซ็นเตอร์ เช่นพรีเซนเตอร์

มีส่วนท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตราสินค้าจึงเกิดการรับรู้ และมีการบอกต่อท าให้ผู้บริโภค

มีความคิดในด้านบวกกับสินค้าและบริการของทางแบรนด์ 5) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เช่นการท ากิจกรรมนอกสถานท่ี การท ากิจกรรมบนแฟนเพจ การจัดอีเวนท์ หรือรวมถึงการส่งเสริมการตลาดท่ีนัก

ส่ือสารการตลาดได้ท าอยู่ในปัจจุบันแต่ในบางกลุ่มกล่าวว่า การท่ี THE FACE SHOP ใช้ GOT7 ในการเป็นพรีเซน

เตอร์ครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ตัวสินค้าท าให้ผู้บริโภคสนใจ และเกิดการตัดสินใจซื้อและยัง

กล่าวอีกว่า ทางแบรนด์ไม่จ าเป็นต้องมีพรีเซนเตอร์มาเป็นตัวกระตุ้นก็ท าให้ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะ

คุณภาพของสินค้ามากกว่าตัวพรีเซนเตอร์ 

2.  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 

ผู้ศึกษาค้นพบว่ากลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง GOT7 มีการรับรู้ดังนี้ 1) การรับรู้เกี่ยวกับร้านค้า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่รู้จักร้านค้าผ่านทางห้างสรรพสินค้าท่ีใกล้บ้านหรือท่ีท างาน 2) การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคมี

การรับรู้ภาพลักษณ์ว่าเป็น สินค้าราคาแพง มีคุณภาพท่ีดี เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดมาจากธรรมชาติ มีความน่าเช่ือถือ 

และดูอบอุ่น สมเหตุสมผลและคุ่มค่าท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายไป 3) ในเรื่องการรับรู้ท่ีเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์ นั้นพบว่า ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแบรนด์ควรมีการเลือกพรีเซนเตอร์ท่ีมีภาพลักษณ์และบุคลิกท่ีเข้ากับแบรนด์ 

สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกมาได้ อย่างท่ีแบรนด์ต้องการจะส่ือสารให้กับกลุ่มผู้บริโภคแต่ใน

บางกลุ่มกล่าวว่า การท่ี THE FACE SHOP ใช้ GOT7 ในการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ แต่ตัวสินค้าท าให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดการตัดสินใจซื้อและยังกล่าวอีกว่าแบรนด์อาจจะไม่จ าเป็นต้อง

มีพรีเซนเตอร์มาเป็นตัวกระตุ้นก็ท าให้ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะ คุณภาพของสินค้าส าคัญมากกว่าตัวพรี

เซนเตอร์ 4) ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด การส่ือสารการตลาด นั้นพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับ

กิจกรรมผ่านทางส่ือสังคมของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดตัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

กิจกรรมส่งเสริมการชาย ลดราคาสินค้า ณ จุดขาย รวมถึงงานต่างๆ ข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการ
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รับรู้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและตัวพรีเซนเตอร์ เกิดการชัดจูงและท าให้ผู้บริโภคลองใช้สินค้าและเกิดความ

มั่นใจในคุณภาพของสินค้า  

อภิปรายผล 

ผู้ศึกษาอภิปรายผลด้วยการน าประเด็นใดท่ีมีความน่าสนใจและเป็นข้อสังเกต ผู้ศึกษาขออภิปรายผลโดย

ยึดตามประเด็นท่ีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

1. การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 

          นักส่ือสารการตลาดมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแบรนด์ให้เกิดความแตกต่างจากแบรนด์ เครื่องส าอางเกาหลี

แบรนด์อื่น โดยพยายามท าให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ ของความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพ และเป็นสินค้าท่ีสามารถซื้อได้

ทุกเพศทุกวัย กระบวนการสร้างแบรนด์เกิดขึ้นโดยอาศัยการส่ือสารการตลาดและพนักงานท่ีสามารถสะท้อนความ

เป็น THE FACE SHOP ส่ิงเหล่านี้สอดคล้องกับท่ี พนิดา โลเกตุ และ สราวุธ อนันตชาติ (2550) (อ้างถึงในปราณี 

เอี่ยมละออภักดี,2552) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อช่ือเสียงของตราสินค้าซึ่งภาพลักษณ์

โดยรวมของตราสินค้าเกิดจากการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอและถ่ายทอดไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตรา สินค้า

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับท่ี วรัต อินทสละ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้าจะช่วยให้แยกแยะสินค้าหรือบริการได้

ซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในสินค้าซึ่งคุณภาพของตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ

สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคจากท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผล เกิดภาพลักษณ์ของเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE 

SHOP ในด้านความโดดเด่นของสินค้าท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้นรวมถึงการขยายตราสินค้า 

          นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Keller (2003 อ้างถึงใน ณัฐชยา ใจจูน, 2557) ท่ีกล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า

คือภาพลักษณ์โดยรวมของตราสินค้ามักจะเป็นภาพลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึ้นเชิงบวกจากนักการตลาดและนักส่ือสาร

การตลาดท่ีพยายามเช่ือมโยงความมีเอกลักษณ์ท่ีเกี่ยวพันกับตราสินค้าให้ติดอยู่ในความทรงจ าและการจดจ าของ

ผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์เครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOP ในการส่ือสารออฟไลน์ได้ผลท่ี

สอดคล้องกับ ณัฐชยา ปนัดดาพร (2558) เรื่องกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้าง

ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ท่ีให้ข้อมูลสรุปการใช้ส่ือออฟไลน์เป็นการตอกย้ าเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือให้กับตราสินค้า ส่วนในเรื่องของวิธีการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ของงานศึกษานี้

สอดคล้องกับท่ีได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้จากภาพลักษณ์ท่ีองค์กรส่ือสารออกไปอย่างต่อเนื่องสามารถน ามาซึ่งช่ือเสียงท่ี

สร้างมูลค่าราคาโดยรวมท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการเลือกใช้จึงต้องให้น้ าหนักตามความเหมาะสมของแต่ละ

วัตถุประสงค์ของการส่ือสารท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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การส่ือสารการตลาดและการส่ือสารการตลาดเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOP ยังสอดคล้องกับ

งานของ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า (2552) ได้กล่าวว่าการน าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดมาใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์

โดยนักส่ือสารการตลาดรู้ธรรมชาติของแต่ละเครื่องมือเป็นอย่างดีโดยการสร้างภาพลักษณ์เครื่องส าอางเกาหลี  

THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์เป็นการจัดกิจกรรมทางการส่ือสารการตลาด ท่ีมีหน้าท่ีหลักคือสร้าง

ประสบการณ์ท่ีมีให้กับกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ทดลองใช้สินค้าให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมแฟนเพจ โดยใช้พรีเซนเตอร์เป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องส าอางเกาหลี  

THE FACE SHOP และนักการส่ือสารการตลาดใช้การประชาสัมพันธ์ช่วยในการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ให้ตรา

สินค้าดังจะเห็นจากข้อความต่างๆท่ีส่ือสารถึงคุณภาพสินค้าท่ีดีเป็นสินค้าน าเข้า เป็นสินค้าท่ีผลิตมาจากธรรมชาติมี

วัตถุดิบท่ีดีเป็นวัตถุดิบท่ีมีการยอมรับและให้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเท่านั้น 

2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคต่อตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 

การท่ีผู้บริโภคมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสาร และได้ทดลองใช้สินค้า  THE FACE SHOP ด้วยตนเอง สามารถท า

ให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าเกี่ยวกับคุณภาพของตราสินค้าได้ซึ่งสอดคล้องกับงานของภาสธร ภูรเทพ (2558) กล่าวว่า 

การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จาก

สภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ และยังสอดคล้องกับ วชิระ ขิน 

หนองจอก (2012) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกหรือสัมผัส ท่ีได้รับการตีความให้เกิดความหมาย การ

รับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัซึ่งเรียกว่า เครื่องรับ ทั้ง 5 ชนิดคือ ตา หู จมูก ลิ้น 

และผิวหนัง จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค เช่น โฆษณาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์หรือการแสดงของสินค้า

ขายส่ิงแปลกใหม่ท าให้เกิดการจดจ า นอกจากนี้งานศึกษานี้ยังพบว่า หลังจากท่ีผู้บริโภคได้มีการทดลองใช้สินค้าท า

ให้เกิดการรับรู้ผ่านประสบการณ์ท้ังรูป รส กล่ิน เสียง การสัมผัสตราสินค้ายอมรับในคุณภาพของตราสินค้าและ

สอดคล้องกับงานของ กุณฑรี รื่นรมย์ (2556) กล่าวว่าผู้บริโภค สามารถรับรู้ และเกิดความรู้ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เมื่อส่ิง

นั้นเริ่มมีความหมายต่อบริโภค อาจเป็นเรื่องของคุณภาพ คุณลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงการจดจ า

ตราสินค้าและสีสันของบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีดี ในกลุ่มของ

ผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP มีการรับรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ศุภร เสรีรัตน์ (2554) ท่ีกล่าวว่า การ

รับรู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆได้แก่ 1) การรับรู้ท่ีเกี่ยวกับร้านค้าซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีลูกค้าไปซื้อสินค้า อาจเป็นผล

มาจากท าเลท่ีต้ังของร้านหรือสาขา โดยสถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ์  THE FACE SHOP ส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้า  

และอยู่ใกล้แหล่งท่ีพักอาศัยหรือว่าท่ีท างาน 2) การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังผู้ให้ข้อมูลรับรู้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ THE 

FACE SHOP มีคุณภาพท่ีดี ผลิตมาจากธรรมชาติ 3) การรับรู้เกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์ โดยผู้บริโภคบอกว่า มีการรับรู้
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เกี่ยวกับพรีเซ็น ผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่ามีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมและเข้ากับบุคลิกภาพของสินค้า และยัง

ช่วยส่งผลท าให้แบรนด์ดูดีขึ้น ดูหรูหรา 4) การรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดโดยผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ THE FACE 

SHOP รับรู้การส่ือสารการตลาดของทางแบรนด์โดยผ่านการพีอาร์หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดโปรโมช่ัน 

หรือรับรู้ข่าวสารทางส่ือโซเชียลมีเดีย ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวนี้ท าให้พวกเรานั้นเกิดการจดจ าและการจัดต าแหน่งร้าน

เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดการเลือกซื้อสินค้า เพราะบริโภคมีข้อมูลมีการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงบวก 

นอกจากนี้การรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ THE FACE SHOP สอดคล้องกับงานของ  ภูมิพัฒน์ ธารายศ 

(2555) 1) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านสินค้า ซึ่งผู้บริโภครับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่าเป็นสินค้าท่ีมี

คุณภาพดี น่าเช่ือถือ 2) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ตามราคา ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความเหมาะสมและความยุติธรรม

ของราคาผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีได้ 3) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสินค้า

สถานท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือชอบบริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 4) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านพรีเซ็น

เตอร์ เช่นพรีเซนเตอร์มีส่วนท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตราสินค้าจึงเกิดการรับรู้ 5) 

ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่นการท ากิจกรรมนอกสถานท่ี การท ากิจกรรมบนแฟนเพจ 

การจัดอีเวนท์ หรือรวมถึงการส่งเสริมการตลาดท่ีนักส่ือสารการตลาดได้ท าอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในเชิงปฏิบัติ 

1.  การศึกษาการรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 พบว่ากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ี

ตราสินค้าต้องการมีการรับรู้เกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ค่อนข้างเป็นไปใน

ทิศทางท่ีทางแบรนด์ต้องการจะส่ือสารให้กับผู้บริโภคแต่ในขณะท่ีบางกลุ่มให้ความเห็นขัดแย้งกันว่าการเลือกใช้พรี

เซนเตอร์ในครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม 

2.  การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ท้ังในกลุ่มผู้บริโภค ยังขาดการรับรู้

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ก็ส าอางเกาหลี THE FACE SHOP ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงขอมีข้อเสนอแนะให้ท าการส่ือสาร

การตลาดโดยมีเนื้อหาบอกเรื่องราวของแบรนด์รวมถึงเรื่องราวของโลโก้ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่าเป็นส่ิงท่ี

ผู้บริโภคจดจ า ได้แต่ขาดความเข้าใจในความหมายหากท าการส่ือสารการตลาดออกไปให้ผู้บริโภคได้เข้าใจใน

ความหมายก็น่าจะท าให้ผู้บริโภค สามารถรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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1.  เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการ

รับรู้ถึงการ ส่งเสริมการตลาดของเครื่องส าอางเกาหลี THE FACE SHOPข้อเสนอแนะจึงควรเพิ่มการส่งเสริม

การตลาดในสถานท่ีท่ีไว้ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเกาหลีให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มรูปแบบการ

ส่ือสารท่ีหนึ่งดูดโดยใช้ภาพและเสียงในสถานท่ีดังกล่าว 

2.  การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 พบว่า กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่ม

ยังให้ความเห็นขัดแย้งกันว่าการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น

ควรท าการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ให้ไปในแนวทางเดียวกับส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการ หรือควรท าการส่ือสาร

การตลาดกลุ่มใหม่กลับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเพศทางเลือก เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับตัวผลิตภัณฑ์

มากกว่าตัวพรีเซนเตอร์ จากการส ารวจพบว่า กลุ่มเพศทางเลือกมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเพศ

อื่นๆ 

  3.  งานศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะประการสุดท้ายว่าผู้ประกอบการควรน าค าพูดท่ีผู้ให้ข้อมูลมาแสดง

เพราะการปฏิบัติเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้คุณภาพของสินค้าและมีส่วนช่วยในการสร้างการจดจ าช่ือสินค้า

ค าพูดเหล่านี้ได้แก่ THE FACE SHOP natural Story เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางเกาหลีการเปิดรับส่ือและการ รับรู้ตราสินค้า 

เครื่องส าอางเกาหลีโดยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจในการซื้อและตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอางเกาหลีในกลุ่มผู้โภคเป้าหมายอายุ 10 ปีเป็นต้นไปเนื่องจากข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ท าให้ทราบว่ากลุ่ม

บริโภคกลุ่มเป้าหมาย บางกลุ่มไม่ได้มีอ านาจในการซื้อแต่กลุ่มเหล่านี้สามารถรับรู้ภาพลักษณ์และจดจ า

เครื่องส าอางเกาหลีจากบุคคลรอบข้างและภายในครอบครัวและมีโอกาสในการเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง 

2.  ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของตราสินค้าอื่นๆ 

เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการส่ือสารภาพลักษณ์เกาหลีศึกษาถึงจุดเด่นของการท าการส่ือสารตราสินค้าอื่นๆ เพื่อน า

ความรู้มาใช้ในการออกแบบและสร้างความแตกต่างในการส่ือสารตราสินค้าในครั้งต่อไป 
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Digital television marketing strategy: from Offline to On Ground 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การตลาดโทรทัศน์ดิจิทัลจาก Offline สู่ On 

Ground โทรทัศน์ดิจิทัลเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด เพื่อความอยู่รอดผู้ประกอบการ ต้อง

หาจุดเด่นท่ีแตกต่างชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการเสพส่ือของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ต้องสร้างลูกค้า เฉพาะ

กลุ่ม เน้นเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ชมเพื่อดึงดูดผู้ชมรายการ รวมท้ัง

สร้างการรับรู้จดจ าในช่องรายการให้มากท่ีสุดเพื่อเพิ่มระดับความนิยม ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของสถานีโทรทัศน์

เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันนี้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ใช่โลกท่ีแตกต่างในการดูโทรทัศน์ดิจิทัล แต่เป็นโลกเดียวกัน 

กลยุทธ์การตลาดแบบออฟไลน์ต้องสามารถส่งต่อไปถึงออนไลน์ และครอบคลุมการวางกลยุทธ์กิจกรรมทาง

การตลาดรูปแบบต่างๆไปพร้อมกันอีกด้วย เพื่อน าเสนอเนื้อหาให้ครบและต่อเนื่องทุกฐานการน าเสนอ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มความนิยมของรายการ เป็นเพิ่มช่องทางการหารายได้ผ่านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพิ่มการ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กลยุทธ์นี้เป็นการยกระดับการส่ือสารการตลาด

ขององค์กรไปสู่โอกาสในการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆ มากขึ้นและสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่ามากขึ้น

ด้วย 

ค าส าคัญ : 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 



938 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

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 

ท่ามกลางธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีอยู่ในระหว่างการอยู่รอดหรือตายของผู้ประกอบการ เพราะการเปล่ียน 

แปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นอย่างมก ท้ังจ านวนช่องท่ีมากขึ้น ท าให้มีการแข่งขันท่ีสูงมาก 

ในขณะท่ีตลาดก็ยังคงเป็นตลาดเดิม เม็ดเงินโฆษณาไม่ได้เติบโตตามจ านวนช่องท่ีเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ตัดราคาค่า

โฆษณายิ่งรุนแรง ยิ่งกว่านั้นธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลยังเกิดขึ้นมาในภาวะท่ีส่ือออนไลน์เริ่มเฟื่องฟู และเริ่มแย่งชิงเม็ด

เงินโฆษณาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดออกไปเสียอีก ท าให้ผู้ปรกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นต้องมีการปรับตัวอย่างมาก 

(daradaily,  22 กุมภาพันธ์ 2561) เพราะในยุคนี้มีถึง 25 ช่องแถมยังมีสารพัด Content ในโลกออนไลน์มาแย่ง

ชิงเวลาผู้ชม ท าให้เรตต้ิงทุกช่องหดหายท าให้ต้ังแต่ปลายปีท่ีแล้วไล่ยาวมาถึงต้นปี 2562 หลายช่องเริ่มท่ีจะปรุง

แต่งปรับเปล่ียน Content ต่างๆ แย่งชิงเรตต้ิงให้มากท่ีสุด เพื่อเรียกเม็ดเงินโฆษณาจากตราสินค้า (Marketeer, 

15 มกราคม 2562) 

 โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การพัฒนาด้านอุปกรณ์การผลิตและ

เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณใหม่ๆ ท่ีผู้บริโภคเริ่มหันไปสนใจในส่ือออนไลน์ใหม่ๆ และเริ่มเป็นท่ีนิยมมากขึ้นหลาย

คน เทคโนโลยีใหม่ก็อาจท าลายช่องทางส่ือเดิมๆท่ีเคยประสบความส าเร็จมาก่อน โดยเฉพาะโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วย
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ความสามารถในการดูได้ทุกท่ีทุกช่วงเวลา สามารถดูซ้ า ดูย้อนหลังได้อีกหลายครั้งตาม ต้องการ เทคโนโลยีช่องทาง

การรับชมท่ีพัฒนามากขึ้นจึงเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดผู้ชม เพิ่มความนิยม  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค

ได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโทรทัศน์จะหมดความหมายส่ิงส าคัญ ถ้ามีเนื้อหาท่ีดีและเหมาะสม ผู้ชมก็พร้อม

จะสนใจและติดตาม ไม่ว่าในช่องทางใด สถานีโทรทัศน์ต้องคิดหาทางใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังใน

ช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัลเอง และช่องทางอื่นๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนเพิ่มความนิยมเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ให้มาก

ท่ีสุด และรองรับอุปกรณ์เครื่องมือในการรับชมใหม่ๆของผู้บริโภคได้ 

 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) ท่ีเป็นเจ้าของสินค้าก็ไม่ยอมใช้จ่ายเงินลงไปกับ

โทรทัศน์ดิจิทัลทุกสถานี เพราะถือเป็นลงทุนท่ีต้องรอจังหวะ และต้องขาดทุนอยู่แล้วในช่วงเปิดด าเนินการแรกๆ 

แต่ในขณะเดียวกันโทรทัศน์ดิจิทัลบางช่องก็ยังคงท าก าไรได้  

 ปี 2562 มูลค่าโฆษณายังติดลบเพราะปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันคือการ

ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนเต็มท่ี ผู้บริโภคอยู่ตรงไหน สินค้า (Product) และการตลาดก็ต้องตามไปให้ทัน และ

ลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) ก็มีหน้าท่ีพาสินค้า (Product) ไปหาให้ได้ การซื้อส่ือท าโฆษณาแต่เพียงแค่นั้นคงท าไม่ได้

แล้ว จึงควรต้องเป็นแผนการผลิตส่ือโฆษณาแบบครบวงจรท้ังหมดให้คุ้มค่าการลงทุน ต้ังแต่ต้นจนจบงาน รวมถึง

วางแผนเรื่องส่ือต้ังแต่ออฟไลน์ไปถึงออนไลน์ และวางแคมเปญต่างๆ ให้เป็นระบบต้ังแต่แรก สภาพเศรษฐกิจท่ีมี

ปัญหาก็จะมีผลกระทบรุนแรงต่อการบริหารน้อยลง เมื่อมีการวางแผนการใช้จ่าย และใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม 

 นอกจากนี้คู่แข่งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้เป็นฐานการส่ือสาร (Platform) ตัวผู้ผลิตรายการหรือ 

เจ้าของโทรทัศน์ดิจิทัลไม่ได้แข่งในด้านเทคโนโลยีท่ีการผลิตเท่านั้น แค่ต้องน าเอาเนื้อหารายการ (Content) ไปใส่

ในอุปกรณ์การส่ือสาร (Platform) ได้สะดวกด้วย สามารถน าเสนอออกอากาศ (Broadcast) ในระบบทางคู่ขนาน

ท้ังออนแอร์และออนไลน์ด้วย ดังนั้นคู่แข่งขันทางอ้อมอาจจะกลายเป็นทางตรงได้ และทุกสถานีก็จะต้องหาเนื้อหา

รายการเป็นจุดขาย ซึ่งอย่างไรก็ตามการไปถึงจุดคุ้มทุนค่อนข้างยาก เพราะคู่แข่งขันมีจ านวนมาก อัตราความนิยม 

(Rating) ก็น้อยลง เกิดการกระจายตัวและเฉล่ียไปตามช่องต่างๆ การแข่งขันกันในด้านเครื่องมือการส่ือสารท่ี

สะดวกสบาย ใช้ง่าย คมชัด ช่องทางการส่ือสารใหม่ ๆ ทางออนไลน์จึงเป็นคู่แข่งทางอ้อมแข็งแกร่งและขยายตัว

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 โทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับคู่แข่งท่ีเป็นโทรทัศน์ดิจิทัลเหมือนกัน แต่กลับไปสนใจ
ในเนื้อหา หรือบทความบนส่ือออนไลน์มากขึ้น และถือว่าเป็นคู่แข่งส าคัญ สินค้าบางชนิดจึงระงับการลงทุนกับส่ือ
โทรทัศน์ลง และหันไปทุ่มงบกับส่ือออนไลน์แทน ซึ่งอาจแข่งขันได้ไม่ดีเท่าส่ือโทรทัศน์ในด้านของพฤติกรรมเดิม ๆ 
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ของผู้บริโภครุ่นเก่า แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มท่ีไม่ดูโทรทัศน์ได้ และเป็นส่ือท่ีท าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมได้
มากกว่าและสร้างแรงจูงใจได้ดี นับได้ว่าช่องทางการส่ือสารและเนื้อหาจากเครื่องมือการรับชมต่างๆ เป็นคู่แข่งท่ี
น่ากลัวของโทรทัศน์ดิจิทัลในขณะนี้ 

 ผู้บริโภคมีการรับสื่อต่าง ๆ มากมายในแต่ละวัน หากแต่ว่าการสร้างความจดจ าในการสื่อสารของ
สินค้าต่าง ๆ ของโทรทัศน์ดิจิทัลกลับลดลง เพราะความสนใจของผู้บริโภคถูกแบ่งแยกออกไป โดยมีคู่แข่งขันท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมมากมาย  คู่แข่งขันในฐานการรับชม (Platform) ท่ีแข็งแกร่งกว่าจึงมีผลให้เกิดปัญหาในการ
บริหารการตลาดของโทรทัศน์ดิจิทัล  

การเพิ่มความนิยมหรือเพิ่มเรตต้ิงคือหัวใจหลัก 

 เรตต้ิงละครเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล เพราะเหมือนตัวช้ีเป็นช้ีตายของละคร

หรือรายการนั้น ๆ ว่าจะสามารถขายโฆษณาได้หรือไม่ หรือถ้าได้แล้วจะได้มากน้อยเท่าไร ดังนั้นการเพิ่มเรตต้ิง คือ 

การท าให้เนื้อหารายการนั้นให้เป็นท่ีโดนใจของผู้ชม เมื่อโดนใจผู้ชมก็จะท าให้โฆษณาตามเข้ามาเอง (daradaily,  

22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรับรู้และจดจ า (Aaker,1991) และสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ ธนา พงศ์ สิงห์วนาวงศ์ (2556) ท่ีกล่าวว่า การจดจ าตราสินค้าได้ (Brand Recognition) คือการท่ีผู้บริโภค

สามารถจดจ า หรือนึกถึงตราสินค้าได้ สามารถวัดได้โดยการสอบถามว่าผู้บริโภคเคยเห็นตราสินค้าหรือไม่ ซึ่งการ

นึกถึงตราสินค้า นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้นเคยท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าท่ีได้รับมาจากการบริโภคสินค้าในอดีต 

และส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้าหรือบริษัทต่อไป 

 การแข่งขันของโทรทัศน์ดิจิทัลค่อนข้างสูง เอเจนซี่ (Agency) จะเลือกลงโฆษณาต้องมั่นใจว่าสินค้า 

(Product) ของเขา ช่ือของเขาต่าง ๆ จะไปถึงผู้บริโภค ความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงินในการโฆษณาแต่ละครั้ง มีผล

กับตัวสินค้า (Product)  ถ้าช่องท่ีมีศักยภาพมีความนิยม (Rating) ท่ีดี การคุ้มค่าในการลงทุนก็น่าจะคุ้มค่ากว่า  ถ้า

ลูกค้าหมดความเช่ือมั่นนั่นหมายความถึงไม่มีการซื้อส่ือโฆษณาในสถานี หรือไปซื้อในสถานีโทรทัศน์อื่นท่ีน่าเช่ือถือ 

มีความนิยม (Rating) สูงกว่า คู่แข่งก็มีผลอย่างยิ่งต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ เมื่อขาดรายได้ไป  

 ผู้ท่ีมีอิทธิพลและส าคัญท่ีสุดของลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) คือ ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้รับชมรายการ โดยวัดจาก
พฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการท่ีเกิดขึ้น กระแสอะไรท่ีแปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้นผู้บริโภคพร้อมท่ีจะไปทันที ฉะนั้น
การผลิตรายการต้องพยายามพัฒนารูปแบบให้แปลกใหม่ สร้างกระแสขึ้นมาด้วยการหารูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อลิขสิทธิ์ แล้วเอามาพัฒนาต่อหรือจะคิดค้นขึ้นมาเองให้เหมาะกับผู้บริโภคก็ตาม ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภค
เปล่ียนไปเร็วถือว่าเป็นผลกระทบท่ีค่อนข้างแรง จากกระแสการรับชมส่ือชนิดใหม่อาจจะส่งผลต่อราคา ปริมาณ 
และระยะเวลาในการซื้อเวลาโฆษณาของลูกค้าเอเจนซี่ (Agency)  โทรทัศน์ดิจิทัลก็ต้องปรับตามให้ทันกระแส
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สังคมท่ีนิยมเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น  ต้องคอยตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่ท่ีไหน และลูกค้าเอเจนซี่ 
(Agency) จะใช้ประโยชน์ในการท าก าไรจากความนิยมนี้ได้อย่างไรบ้าง ผู้บริโภคไม่ได้ดูโทรทัศน์อย่างเดียว ใน
ระหว่างท่ีดูก็ใช้ส่ืออื่นควบคู่กันด้วย จึงจะมีกระแสในทุกฐานการรับชม (Platform) และลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) 
สามารถน าไปต่อยอดพิจารณาการซื้อส่ือในฐานการรับชม (Platform) อื่น ๆ ได้ 

การส่งออกละครคือโอกาสสร้างรายได้ 

 ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุคท่ีมีข้อมูลมากมายท่ี

หล่ังไหลไปหาผู้บริโภคนั้น ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของ

ผู้บริโภค ท้ังในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชมรายการโทรทัศน์ การอ่านข่าวสารหรือบทความ การเล่น

เกมส์ หรือแม้แต่การส่ังซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก (อริสรา ไวยเจริญ, 2558)  

 โดยท่ีผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ด้วยความสะดวกสบายท่ีง่ายดาย ท าให้เกิดพฤติกรรม

ท่ีเรียกว่าการเสพส่ือหลายหน้าจอ (Multi-Screen) ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสมาธิหรือจดจ่อกับเรื่องใด

เรื่องหนึ่งนั้นส้ันลงเรื่อย ๆ ยิ่งถ้าเป็นการตลาดหรือโฆษณาแล้วนั้นยิ่งมีความสนใจท่ีจะอยากรู้อยากดูนั้นส้ันลงไปอีก 

ซึ่งท าให้นักการตลาดนั้นต้องปรับตัวอย่างมากมายจนต้องหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคนี้ได้ท้ังนี้เมื่อเวลามี

ค่ามากขึ้นทุก ๆ  วินาทีต้องถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ ท าให้ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกว่าจะเลือกหรือไม่เลือกท่ีจะบริโภค

เนื้อหาอะไรมากขึ้นไปอีก ถ้ายิ่งได้เจอเว็บไซต์หรือเนื้อหาท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ก็จะมีความรู้สึกแย่ต่อตรา

สินค้าดังกล่าวไปเลย หรือถ้าได้เจอเนื้อหาท่ียาวมากไปผู้บริโภคจะเลิกอ่านทันที เพราะต้องมีส่ิงอื่นให้ท าต่อไปใน

ชีวิต 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการ และความ

จ าเป็น (Needs) ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจลูกค้า เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าลูกค้า

คือใคร เขาต้องการอะไร ชอบส่ิงใดไม่ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้  

 ซึ่งผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการท่ีจะหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าการยัดเยียดหรือมีเนื้อหาทาง

การตลาดมากมายถาโถม ท้ังนี้การท าให้เนื้อหาเพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคนั้นจึงมีความส าคัญขึ้นมากใน

อนาคต เนื่องจากผู้บริโภคสนใจอ่านเนื้อหาท่ีเน้นความสนุกบันเทิงก่อนอย่างอื่น ละครหลายเรื่องของโทรทัศน์

ดิจิทัลไปท าช่ือเสียงอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในแถบ CLMV และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน การส่งออกละครไปยังประเทศเหล่านี้ เพราะเป็นโอกาสท่ีดี เนื่องจากแฟนละครในประเทศเหล่านี้มี

ความช่ืนชอบละครโทรทัศน์ดิจิทัลของไทยอยู่แล้ว และมีความคุ้นเคยกับลักษณะการด าเนินเรื่อง รวมถึงรู้จักดารา
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นักแสดงของไทยเป็นอย่างดี จึงไม่เป็นการยากท่ีละครโทรทัศน์ดิจิทัลจะครองใจผู้ชมในประเทศเพื่อนบ้าน 

(daradaily,  22 กุมภาพันธ์ 2561) 

 บีอีซี เวิลด์ เล็งเห็นช่องทางส าคัญในการส่งออกละครไปยังประเทศเหล่านี้ ได้เดินหน้าร่วมมือกับบริษัท 

เท็นเซ็นต์ วีดีโอ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีออกอากาศรายการต่าง ๆ บนออนไลน์ 

แพลตฟอร์ม เพื่อน าเนื้อหารายการละครช่อง 3 ไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มของเท็นเซ็นต์เอาใจแฟนละครชาจีน 

ซึ่งประเทศจีนถือว่าป็นประเทศใหญ่ การรับชมละครช่อง 3 สามารถสร้างโอกสท่ีเพิ่มขึ้นในการต่อยอดธุรกิจต่อไป 

โดยก่อนหน้านี้ บีอีซี เวิลด์ ได้บรรลุข้อตกลงกับ PNN TV จากประเทศกัมพูชา เพื่อน าเนื้อหารายการละครของช่อง 

3 ไปฉายบน TV ท้ังช่วงบ่ายและช่วงไพรม์ไทม์ของกัมพูชา เป็นการสร้างการรับชมละครท่ีมากกว่าแค่ภายใน 

ประเทศไทยเท่านั้น (daradaily,  22 กุมภาพันธ์ 2561) 

 บทความเรื่อง “การน าเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล” ของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2558) ได้

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมท่ีเปล่ียนไป ท้ังช่องทางการเลือกชม วิธีการและเวลาเปิดรับชมท่ีผู้ชมเลือกเอง รวมทั้ง

ความคิดเห็นของผู้ชมท่ีมีความส าคัญต่อเนื้อหารายการโทรทัศน์ ซึ่งผู้ผลิตต้องมีการปรับตัวเพื่อช่วงชิงฐานผู้ชม 

ท้ังนี้บทความดังกล่าวไม่ได้ระบุวิธีการปรับตัวหรือแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหารายการโทรทัศน์ว่าควรเป็นไป

อย่างไร เพียงแต่วิเคราะห์ภาพกว้างพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) ศึกษาเรื่องการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชม

รายการต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมโดยรวมในระดับท ามาก ในประเด็นการใช้รีโมทเพื่อกดเล่ือนช่องรายการ

ดิจิทัลทีวีเพื่อเลือกช่องท่ีต้องการมากท่ีสุด รองลงมาดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม 

(อะนาล็อก 3,5,7,9) และดูรายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (อะนาล็อก 3,5,7,9) ตามล าดับ 

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

 ในโลกยุคดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท าธุรกิจ พัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ พร้อมยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ในปี 2019 มี 5 เทรนด์เทคโนโลยีและดิจิทัล 
มาร์เก็ตต้ิง ท่ีธุรกิจต่างๆ ให้ความส าคัญและน ามาใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจ ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
สัดส่วนกว่า 82% ของประชากร ใช้เวลากับออนไลน์วันละ 10 ช่ัวโมง รูปแบบการเสพส่ือและเนื้อหารายการ
กระจายตัว (Fragmentation) ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ “ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้” โดยมีโทรศัพท์มือถือเป็น
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อุปกรณ์หลักท่ีผู้บริโภคใช้เวลาและให้ความสนใจมากท่ีสุด พบว่าแต่ละคนจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเช็กความ
เคล่ือนไหวต่างๆ เฉล่ียวันละ 80 ครั้ง แต่หากเป็นเด็กรุ่นใหม่ จะเช็กมือถือเฉล่ีย 250 ครั้งต่อวัน (positioning,  17 
มีนาคม 2562) กลยุทธ์การส่ือสารและการท าตลาดของสินค้าและตราสินค้าต่างๆ วันนี้ต้องปรับตัว ท าความเข้าใจ
และเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าจากการใช้งานผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อน า  “ดาต้า” มาใช้ประโยชน์ และก้าวสู่ Digital 
Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท า “การค้า” ในโลกยุคใหม่ “ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค” ถือเป็น
ขุมทรัพย์ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะท าให้ 
“ธุรกิจ” เข้าถึงผู้บริโภคแบบรายบุคคลอย่างแม่นย าตามความสนใจ ในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะ
ใกล้เคียงกัน แต่ส่ิงท่ีแตกต่างคือการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องบอกว่า  “ในยุคนี้ใครพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มากท่ีสุด จะสามารถสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจเหนือคู่แข่งขันได้"  

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (New technology Management) ได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บ

ข้อมูลบิ๊กดาต้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liz, Kelley & Maya Barton (2003) พบว่า จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ความวิตกโดยรวมในการใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การตลาดต่อไปควรค านึงถึงความ

ต้องการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี และการพัฒนารูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ 

 การน าส่ือใหม่ (New Media) เข้ามาใช้ในการเช่ือมต่อเพื่อเข้าถึงคนในสังคมจึงเป็นเรื่องนิยมกันมากใน

ปัจจุบันนอกเหนือจากส่ือเดิม เนื่องจากสามารถเอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าท่ีส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน

เป็นการส่ือสารสองทาง และยังท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของพรจิต สมบัติพานิช (2547 : 4) ว่าเป็นการรวมเอาระบบเทคโนโลยีของส่ือด้ังเดิมเข้ากับ

ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธ์ ท าให้สามารถส่ือสารได้สองทางผ่านระบบเครือข่าย และมี

ศักยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันส่ือใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลายเป็นท่ีรู้จักและนิยมกันมากคือ 

ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้อนาคตส่ือใหม่พัฒนายิ่งขึ้นโดยน าเอาส่ือดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือ

โทรทัศน์มาใช้ช่องทางผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง  (Multi Platform & Multi 

Screen) ท้ังในเนื้อหาเดิมหรือน ามาผลิตใหม่เป็นเนื้อหาท่ีเหมาะสมในช่องทางใหม่เรียกว่าการเล่าเรื่องข้ามส่ือ 

(Trans Media) เพื่อเข้าถึงกับเครื่องมือท่ีผู้บริโภครับชมได้อย่างสะดวกท่ีสุด  ท าให้เกิดการเช่ือมต่อ (Engage- 

ment) ระหว่างรายการกับผู้ชมได้ตลอดเวลา 
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 ดังนั้น ถ้ามีเนื้อหารายการท่ีดีอยู่ในกระแสและมีผู้คนพูดถึงจะท าให้ขายโฆษณาได้การตอบรับท่ีดีจาก

บรรดาผู้ซื้อเวลาเพื่อการโฆษณา เนื่องจากมีความนิยม  (Rating) สูง และข้อดีของการเล่าเรื่องข้ามส่ือ (Trans 

Media) คือเกิดการกล่าวถึงเนื้อหารายการนั้นๆ ณ ขณะท่ีรับชม และตอบโต้ได้ทันที (Real Time Response) ไม่

ว่าจะเป็นในแอพพลิเคช่ันพูดคุยในสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมท้ังเนื้อหารายการถูกน าไปผลิตซ้ า โดยการแบ่งปัน 

(Share) การกดถูกใจ (Like) การน าไปเป็นประเด็นพูดถึงบนเว็บบอร์ดท่ีเป็นกลุ่มชุมชนในสังคม (Community) 

 ขนาดใหญ่อย่างในเว็บไซต์พันทิพย์ (Pantip.com) ท าให้กระแสความสนใจขยายไปเป็นวงกว้าง และผู้ชมรู้สึกสนุก

กับการ่วมแสดงความคิดเห็น  

 เนื่องมาจากการน าเอาเทคโนโลยีการเล่าเรื่องข้ามส่ือ (Trans Media) น าเสนอเนื้อหารายการท่ีน่าสนใจ 

มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Content) ส่ือสารไปถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ท่ีมีการรับสารด้วยเครื่องมือ (Device) 

ท่ีแตกต่างกันไป หลายฐานการรับชม (Multi Platform & Multi Screen) และหลายช่วงเวลา เช่น รับชมผ่านการ

ออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สามารถรับชมย้อนหลังจากยูทูป (Youtube) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ

รับชมโดยตรงจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลก็ได้ 

 นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมดูรายการโทรทัศน์บนยูทูป (Youtube) รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ทาง

ออนไลน์ และนี่คือส่ิงท่ีคนท าโทรทัศน์อาจก าลังกลัวว่าจะน าพาธุรกิจท่ีครั้งหนึ่งน าพาความยิ่งใหญ่มาให้ก าลังจะถูก

แทนท่ีด้วยเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ถ้ามองในแง่บวกยูทูป (Youtube) ไม่ได้มาแข่งกับสถานีโทรทัศน์ แต่คือการเข้า

มาช่วยเพิ่มยอดผู้ชมทางโทรทัศน์ และยูทูป (Youtube) อาจท าให้เนื้อหาต้นทุนสูงกลายเป็นเนื้อหาราคาถูก 

ตัวอย่างความนิยมของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ บนส่ือออนไลน์ของผู้บริโภค  

 สอดคล้องกับเฮนรี เจนกินส์ (Henry Jenkins, 2007, p.2) ผู้ท่ีศึกษาเรื่อง  Media convergence 

culture และเรื่อง Transmedia อธิบายว่า โลกของส่ือตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจส่ือรายใหญ่ๆ เพียงอย่าง

เดียวกับเมื่อก่อนแล้ว จากการก้าวหน้าไปของเทคโนโลยีท าให้ส่ืออยู่ในมือของประชาชนทุกคนท่ีเป็นผู้สร้างเนื้อหา

ขึ้นได้เองเช่นกัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันผลงานในส่ือเก่ามากมายท่ีได้ถูกน ามาเล่าใหม่ผ่านช่องทางส่ือใหม่ ซึ่งมี

คุณลักษณะโดดเด่นเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way-communication) มีความสามารถเคล่ือนท่ี

ได้สูง (Mobility) ท าให้สะดวกต่อการพกพาไปในท่ีต่างๆ (Compactable) สามารถดัดแปลงเปล่ียนรูปได้ 

(Convertibility) เช่ือมต่อกันโดยง่าย (Connectivity) สามารถหาและใช้ประโยชน์ได้ในทุกท่ี (Ubiquity) มีความ

รวดเร็วในการส่ือสาร (Speed of Communication) มีลักษณะไร้พรมแดน (Absence of Boundaries)เป็นการ

ผ่านยุคสมัยมาตามพฤติกรรมของผู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป เป็นการก้าวสู่ยุคท่ีเป็นส่ือแบบ “วัฒนธรรม

หลอมรวม" (Convergence culture) การหลอมรวมส่ือจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลข่าวสารท่ีถูกผลิตขึ้นจากส่ือ ๆ หนึ่งถูก
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เผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การท่ีเราสามารถดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง ดูหนัง ฟังเพลง 

ผ่านสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ได้ เจนกินส์สรุปเป็นข้อเสนอไว้ว่า “ภาวการณ์หลอมรวม บรรจบกันของส่ือเป็น

มากกว่าการขยับระดับทางเทคโนโลยี (Technological Shift) มันเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม ตลาด ประเภทส่ือและผู้ชมท่ีมีอยู่เดิม” 

ดึงคนจากออนไลน์มาสู่ประสบการณ์ร่วมจริงในกิจกรรมพิเศษ (Online to On Ground) 

 โทรทัศน์ดิจิทัลหลาย ๆ สถานีได้สร้างความผูกพัน หรือ Engagement ผ่านทางช่องทางโซเชียลมากขึ้น 
เรารู้จักการท าคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง การท ากิจกรรมผ่านทางออนไลน์ต่างๆ หรือแม้กระท่ังการท าออนไลน์วิดีโอ
ต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ติดตามมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้า เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดี แต่เราจะพบได้ว่าข้อจ ากัดของ
ออนไลน์มีอยู่มากมาย และผู้บริโภคก็ไม่สามารถมีความผูกพันอันดีกับตราสินค้าผ่านทางช่องทางดิจิทัลเพียงอย่าง
เดียว (ไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์นั้นคงเป็นแบบ Virtual Relationship หรือคล้าย ๆ กับการจีบกันผ่านไลน์แต่ไม่เคย
เจอหน้ากันเลย) ดังนั้น เทรนด์ของการสร้างความผูกพันแบบออนไลน์สู่กิจกรรมพิเศษจะมีมากขึ้นในปีหน้า เพื่อ
ยกระดับความสัมพันธ์ไปมากกว่าเดิม โดยอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการท่ีจะระบุตัวตนของลูกค้า หรือแฟนของ
เราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (The Standard, 23 พฤศจิกายน 2560) 

 McLuhan และ  Powers (1989) จากหนัง สือ  Understanding Media:  The Extension of Man ท่ี

กล่าวไว้ว่า “Medium is the Message” แปลความภายใต้บริบทแห่งการส่ือสารได้ว่า ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร

เป็นตัวก าหนดรูปแบบการส่ือสารของมวลมนุษยชาติได้ จุดประกายให้กับนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชนท่ัวโลก ให้

เห็นถึงการส่ือสารในโลกไร้พรมแดน จวบจนปัจจุบันเราเริ่มประจักษ์ชัดถึง ความหมายของประโยคดังกล่าวได้อย่าง

ลึกซึ้ง ถึงความเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการส่ือสาร เราสัมผัสได้ถึงสังคมท่ี

ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ สอดคล้องกับค าว่า Information Society หรือสังคมข่าวสาร

จากองค์ประกอบการส่ือสารแบบพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ส่ือ (Channel) ผู้รับสาร 

(Receiver) จากปัจจัยด้านเทคโนโลยี “ส่ือ” ดูจะเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญไม่น้อย เมื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเข้ามารองรับการส่ือสาร ท าให้มนุษย์มีช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพหลากหลายและรวดเร็วมาก

ขึ้น ข้ามผ่านอุปสรรคด้านพื้นท่ีและเวลาได้ (Spaceless & Timeless) สามารถติดต่อส่ือสารกัน เสมือนยืนอยู่

ตรงหน้าภายในไม่กี่วินาที ท้ังท่ีอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป เหล่านี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางการส่ือสาร ท่ีมี

ความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติอาจกล่าวได้ว่าเป็นนัยแห่งการเปล่ียนแปลงทางการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ 

ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างและหลากหลาย เช่น โปรแกรมซอฟท์แวร์ เว็บไซต์ตลอดจนแอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์  

เคล่ือนท่ี เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนขยายทางการส่ือสาร เปิดโอกาสให้ มนุษย์สามารถน าเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด 
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ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี บนพื้นท่ีส่วนตัว หรือโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) และยังสามารถ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนบนพื้นท่ีเสมือนจริงได้ จนขยายเป็นเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ (Social Networking) 

สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้หลากหลายรูปแบบ ท้ังการตอบกลับในเวลาต่อมา แม้กระท่ังการโต้ตอบแบบ

ทันทีทันใด (Real-Time Interaction) หรือจะระบุตัวผู้รับสารก็ได้ 

 ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหารายการให้สามารถน าไปออกอากาศในช่องทางท่ีหลาก  

หลาย (Multi Platform) และเป็นการเล่าเรื่องข้ามส่ือ (Trans Media) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสในการสร้าง

รายได้ให้กับกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลัก สอดคล้องกับทฤษฎีการเปล่ียนแปลงนวัตกรรม

แบบพลิกผัน ของ Clayton M. Christensen (2557) เสนอว่า ผู้ประกอบการเก่าและใหม่ ต้องพิจารณาเพื่อให้

ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ต้องให้ความส าคัญกับผู้บริโภคก่อนเสมอ เนื่องจากพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนไป ด้วยการน าเสนอในส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริงมากกว่าแบบ

แผนการด าเนินธุรกิจท่ีเคยใช้มา และกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจไปตามสถานการณ์ ซึ่งรวมถึง

การน ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการหาเนื้อหารายการ การเผยแพร่ และจัดจ าหน่าย ปัจจุบันช่องทางการส่ือสารท่ี

เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ท าให้รูปแบบการเข้าถึงข่าวสารเปล่ียนแปลง รวมท้ังยังเอื้อต่อ

กระบวนหาเนื้อหารายการ และเผยแพร่ข่าวสารด้วย และต้องพัฒนาขีดความสามารถในการท างานเพื่อรองรับภูมิ

ทัศน์ใหม่ โดยการพัฒนาขีดความสามารถนั้นควรเน้นท้ังเรื่องทรัพยากร กระบวนการท างาน และการจัดล าดับ

ความส าคัญในการท างาน 

กลยุทธ์การตลาดโทรทัศน์ดิจิทัล: จาก Offline สู่ On Ground 

 จากเดิมผู้บริโภคสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้จากส่ือประเภทออฟไลน์ (Offline Media) ได้แก่ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ฯลฯ มาสู่ยุคปัจจุบันท่ีผู้บริโภคมีช่องทางในการรับชม

ท่ีหลากหลายมากขึ้นผ่านส่ือประเภทออนไลน์ (Online Media) ได้แก่ LINE, Facebook, Instagram, Twitter 

และ Applications ต่าง ๆ พฤติกรรมในการบริโภคส่ือของผู้บริโภคมีความเปล่ียนแปลง จึงท าให้วิถีชีวิตของ

ผู้บริโภคบางกลุ่มได้หันเหไปจากรูปแบบเดิม เช่น กลุ่มวัยรุ่นท่ีเติบโตมาพร้อมกับโลกอินเทอร์เน็ตจะใช้ส่ือออนไลน์

เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่ือออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้

ได้อีกด้วยอย่างตรงใจท่ีสุดไม่แพ้ส่ือประเภทอื่น ๆ ในขณะท่ีส่ือออฟไลน์ก็ยังมีความส าคัญ เพราะกลุ่มผู้ใหญ่ท่ี

เติบโตมาพร้อมกับส่ือโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ก็ยังเลือกท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือประเภทนี้อยู่  
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 ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลถึงการแข่งขันของธุรกิจส่ือมวลชนอย่างโทรทัศน์
ดิจิทัลโดยตรง ในแง่ของพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม เพราะศักยภาพของอินเทอร์เน็ตได้ขยายความ  
สามารถในการบริโภคข้อมูลและข่าวสารของประชาชนออกไปอย่างไร้ขีดจ ากัด โดยปรากฏอยู่ในลักษณะการ
บรรจบกันของส่ือและเทคโนโลยี (Convergence) ระหว่างโทรทัศน์กับโทรคมนาคม ท่ีเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และเกิดการเช่ือมโยงระหว่างช่องทางส่ือสารต่างๆ (Platform) ท าให้
ผู้บริโภคส่ือสามารถเลือกรับชมหรือบริโภคข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของตนเองได้ (On Demand) ผ่าน
หน้าจอท่ีหลากหลายไม่จ ากัดไว้แค่หลักอย่างจอโทรทัศน์ (Main Screen) แต่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์สด
ผ่านทางออนไลน์หรือชมย้อนหลังในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคช่ันผ่านทางหน้าจออุปกรณ์การส่ือสารแบบพกพากัน
มากขึ้น เรียกได้ว่าผู้บริโภคส่ือชาวไทยได้เข้าสู่ยุคการบริโภคส่ือ จากหลายหน้าจอ (Multi-Screen) (ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, 2558 : 1-2) 

 พฤติกรรมการบริโภคส่ือหลายหน้าจอ (Multi-Screen) เป็นผลกระทบของโลกดิจิทัลท่ีมีต่อกลุ่มคนท่ี
เรียกว่า ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดหรือเติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และคุ้นเคยกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีการใช้อินเตอร์เน็ต
แบบตลอดเวลาและไม่ตลอดเวลา (มายด์แชร์, 2557) เป็นท่ีน่าสนใจว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลจะตอบสนอง
กลุ่มคนเหล่านี้ ท่ีจะกลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีก าลังซื้อหลักได้อย่างไร 

 โทรทัศน์ดิจิทัลควรจะพัฒนารูปแบบรายการให้มีความหลากหลายแตกต่าง โดยด าเนินกลยุทธ์ Total 
Media Solution ออฟไลน์ ออนไลน์ และออนกราวด์ โดยเสริมคอนเทนต์ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ท่ัวประเทศ 
และท าให้คอนเทนต์ปรากฏในช่องทางอื่น ๆ เช่น ไลน์ทีวี และยูทูป เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจโทรทัศน์
ดิจิทัล สร้างความได้เปรียบและพร้อมต่อยอดไปสู่ทุกช่องทาง พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อขยายฐานผู้ชม การสร้าง
เนื้อหาโทรทัศน์ให้มีจุดเด่น น่าสนใจ สร้างการรับรู้ให้กับผู้ชม เพื่อให้ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ัง
หน้าจอโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังนี้การด าเนินธุรกิจทุกองค์กร
จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าของตราสินค้า (Brand Value) แต่ต้องให้ตรง
กับความชอบของผู้ชม หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีทางช่องได้วางไว้ และเลือกใช้พิธีกรท่ีได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักอยู่
แล้วในระดับหนึ่งเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าให้ผู้ชมเกิดการจดจ า ภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดท่ีสูงขึ้นการ
ส่งเสริมการขายด้วยวิธีเดิม ๆ ท่ีใช้กันมานาน อาจไม่สามารถรักษาระดับภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลได้ดี 
นั่นคือท่ีมาของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

 กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือการส่ือสารท่ีส าคัญซึ่งเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และ
ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่ีโทรทัศน์ดิจิทัลต้องการจะเพิ่มการรับรู้ การตระหนักของ
สาธารณชน และช่วยค้ าจุนภาพลักษณ์ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วยวิธีการเช่ือมโยงกิจกรรมพิเศษเหล่านั้นกับ
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ผลิตภัณฑ์ของโทรทัศน์ดิจิทัล (Boone and Kurtz, 1995) เพื่อเป็นการหารายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ 
โทรทัศน์ดิจิทัลควรกระจายการจัดกิจกรรมบันเทิงไปตามจังหวัดหัวเมืองท่ัวประเทศ หรือหาผู้ร่วมสนับสนุน 
(Sponsorship) ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรม บูธถ่ายภาพกับนักแสดง บูธข่าวที่จะให้ผู้ชมได้สัมผัสการ
ท าข่าว เปิดโอกาสให้ผู้ชมมาถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไว้เป็นโปรไฟล์เพื่อเข้าสู่การเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่อง
โทรทัศน์ดิจิทัล จัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ Workshop โดยจัดให้มีผู้ก ากับและทีมเขียนบท
จากโทรทัศน์ดิจิทัลเดินทางไปให้ความรู้กับนักศึกษาในจังหวัดท่ีไปจัดกิจกรรม Duncan (2005) กล่าวว่า การตลาด
เชิงกิจกรรมเป็นการสร้างโอกาสการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาร่วมกิจกรรม 
เพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอันเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 
communication) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ตราสินค้าในเชิงบวก และเพื่อสร้างกระแสการบอกต่อแบบ 
“ปากต่อปาก” (Word of mouth) ท่ีนิยมเรียกกันว่า Buzz marketing ซึ่งเป็นเทคนิคการส่งเสริมการตลาดท่ี
เรียกว่า Below the line อันเป็นวิธีการท่ีประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัล ท าให้สามารถสร้างฐานผู้ชมได้อย่างเหนียวแน่นและสามารถสร้างค่านิยม (Rating) ช่วยให้ช่องว่างระหว่าง
ผู้ชมกับโทรทัศน์ดิจิทัลลดลง ส่งผลให้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกิดความภักดีมากขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษ
มักจะเกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งเช่ือมโยงกับโฆษณาจึงเป็นการสนับสนุนโฆษณา โทรทัศน์ดิจิทัลจะต้องได้รายได้เพิ่ม มี
การเก็บข้อมูลแบบ Data เพิ่ม การรักษาผู้ชมเก่าโดยการสร้างสมาชิก (Membership) เป็นการเพิ่มฐานผู้ชมใหม่ 
หรือมีเงื่อนไขส่วนลดจูงใจต่าง ๆ ในงานกิจกรรมพิเศษด้วยจึงจะมีประโยชน์สูงสุด 

 การจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความส าเร็จลุล่วงจ าเป็นท่ีต้องทราบถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรม  

ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิจัย (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การ

ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Goldblatt (2002) โดย

สามารถน าไปวางแผนการปฏิบัติตามแผน (Planning and Executing) มีการน าเสนอกฎให้การจัดกิจกรรมพิเศษ

ให้ส าเร็จ โทรทัศน์ดิจิทัลไม่สามารถใช้สูตรส าเร็จเดิม ๆ ท่ีเคยได้ผลน ามาใช้เพื่อเรียกความนิยมได้อีกต่อไป ทุกอย่าง

ต้องเกิดจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าท่ีมีประสิทธิภาพและตัดสินใจรวดเร็ว ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องนั้นๆ เช่น

ในขณะท่ีกระแสละครเริ่มลดความนิยมลง กระแสรายการเกมโชว์และมิวสิคโชว์ กลับเรียกความนิยมได้สูงกว่า 

วิธีการแสวงหาผลก าไรจากกระแสความนิยมนี้ ลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) จึงต้องมองความน่าจะเป็นในอนาคต และ

วางแผนกลยุทธ์การใช้ส่ือให้ตรงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และวางแผนการใช้สื่อตามกระแสให้ทัน และโทรทัศน์

ดิจิทัลอาจต้องเป็นคนจัดต้ังกระแสขึ้นมาเองให้เกิดความนิยมในเนื้อหารายการ เพื่อให้ลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) 

มองเห็นถึงโอกาสในด้านต่างๆ เพื่อรักษาความนิยมจากผู้บริโภคและเพิ่มรายได้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด เพื่อความอยู่

รอดผู้ประกอบการต้องหาจุดเด่นท่ีแตกต่างชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการเสพส่ือของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป 
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ต้องสร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เน้นเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ชมเพื่อดึงดูด

ผู้ชมรายการ รวมท้ังสร้างการรับรู้จดจ าในช่องรายการให้มากท่ีสุดเพื่อเพิ่มระดับความนิยม ซึ่งจะส่งผลให้รายได้

ของสถานีโทรทัศน์เพิ่มข้ึน ในปัจจุบันนี้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ใช่โลกท่ีแตกต่างในการดูโทรทัศน์ดิจิทัล 

แต่เป็นโลกเดียวกัน กลยุทธ์การตลาดแบบออฟไลน์ต้องสามารถส่งต่อไปถึงออนไลน์ และครอบคลุมการวางกลยุทธ์

กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆไปพร้อมกันอีกด้วย เพื่อน าเสนอเนื้อหาให้ครบและต่อเนื่องทุกฐานการ

น าเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มความนิยมของรายการ เป็นเพิ่มช่องทางการหารายได้ผ่านเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กลยุทธ์นี้เป็นการยกระดับ

การส่ือสารการตลาดขององค์กรไปสู่โอกาสในการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆ มากขึ้นและสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมี

อยู่ให้คุ้มค่ามากขึ้นด้วย 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยแบบจ าลอง

การส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน” มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับ

ผู้เรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสาร

แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์

ร่วมกับผู้เรียน และ4) เพื่อส ารวจทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 

โดยการวิจัยเชิงทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมในภาคการศึกษาท่ี 

1/2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1-3 และใช้การวิจัยเชิงส ารวจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 4  

ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมส่งผลต่อ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ท้ัง 5 ด้านของนักศึกษาสูงขึ้น

กว่าตอนก่อนเรียน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.21 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

17.25 ส่วนต่างค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 5.04 2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 13.32 ส่วนต่างค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน 8.68 3) ด้านทักษะทางปัญญา ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.12 ส่วนหลัง

เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 47.58 ส่วนต่างค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 21.46 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.33 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.71 ส่วนต่างค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 4.38

และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 ส่วน

หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.50 ส่วนต่างค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน 4.52 



952 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งท่ี 3 ปี 2562 

ค าส าคัญ : แบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม 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) 

 

บทน า 

 หลายทศวรรษท่ีผ่านมา ท่ัวโลกต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงภายใต้พลวัตโลก ไม่ว่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงและผันผวนของเศรษฐกิจ สังคม สงครามและการก่อการร้าย โรคระบาด ส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ

ต่าง ๆ ล้วนส่งผลให้เกิดความพยายามในการอยู่รอด การแสวงหาความได้เปรียบ ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นในทุก

มิติ ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างเล่ียงมิได้ การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกส าคัญในการแก้ไขวิกฤติต่าง ๆ  

เพื่อให้พลเมืองของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ

ต่อไป โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีกล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของ

ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน และจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท่ีชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นับเป็นจังหวะเวลาท่ีท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดย

จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือน

การพัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกท่ีรุนแรง

ขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาท้ังในเรื่ององค์

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล้ าสูง เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการ

พัฒนาประชากรจ านวนไม่น้อยไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ จึงซ้ าเติมปัญหาการ

ขาดแคลนปริมาณก าลังแรงงานในภาวะท่ีโครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว อีกท้ัง

ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการศึกษา  
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นอกจากนี้ ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาส าคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการท่ีล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้ และขาดเวลาในการเล้ียง

ดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบ

กับการขาดการฝึกทักษะท่ีแปลงความรู้สู่ทักษะท่ีเพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยหนึ่งใน

หลักการส าคัญนั้น คือ  การยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน

ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่าง

มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 การจัดการเรียนการสอนคือกลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย ในอดีต

การเรียนการสอนนิยมเน้นผู้สอนเป็นส าคัญ แต่เมื่อโลกเปล่ียนไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ของคนจึงไม่

จ ากัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียนอีกต่อไป ท้ังนี้เพราะความรู้ท่ีเป็นปัจจัยน าเข้า (input) ในการจัดการเรียนการสอน

ไม่ได้ผูกขาดอยู่ท่ีผู้สอนอีกต่อไป ท้ังเพราะผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ท่ีต้องการได้จากกูเกิล (google) การ

จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องตระหนักและปรับตัว บทบาทของอาจารย์จึงไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้

โดยมีตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องเป็นผู้ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่า

ตนเองคือ “ศูนย์กลางของการเรียนรู้” อันเป็นกระบวนทัศน์ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจึงพัฒนารูปแบบการสอน

ขึ้นมาเรียกว่า “แบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยแบบจ าลองการส่ือสาร

แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 

(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบ

สร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 
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(3) เพื่อประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจาก

จัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 

(4) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบ

สร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนในรายวิชาปฏิบัติ ท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 

รายวิชาส่ือใหม่ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 รายวิชากราฟิกเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รายวิชา

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบ้ืองต้น รายวิชาการเขียนเพื่อการท่องเท่ียว และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศ

ศาสตร์ 

นิยามศัพท์  

แบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเตรียม

เนื้อหาท่ีสอนให้เข้าใจง่าย ใช้ส่ือและกิจกรรมการสอนเพื่อจูงใจผู้เรียน และเปิดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย

แลกเปล่ียนความรู้ 

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมายถึง การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัศนคติของผู้เรียน หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย

แบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : รายวิชาปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาปฏิบัติในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณีนั้น ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อม (Prepare)  การให้โอกาสผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Practice) และการส่ือสารความรู้ (Present)โดย
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เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุก ๆ กิจกรรม (Participation) ซึ่งเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า PPP + P Model ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 

 

  

ภาพที ่1 แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : รายวิชาปฏิบัติ 

  

รายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ 

  1. Prepare หรือ การเตรียมความพร้อม เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียน กิจกรรมท่ีผู้สอนอาจเลือกน าไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างข้อตกลงของการจัด
กิจกรรม การแจ้งเวลาส าหรับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น  

  2. Practice หรือ การลงมือปฏิบัติ เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมท่ีผู้สอนอาจเลือกน าไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ กระบวนการวิจัย กิจกรรมกลุ่มหรือสัมมนา เป็นต้น  

  3. Presentation หรือ การส่ือสารความรู้ เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงาน องค์ความรู้ หรือทักษะท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมท่ีผู้สอนอาจเลือกน าไปออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ การสนับสนุนให้ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ ผลงาน ช้ินงานด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การ
รายงาน การเผยแพร่บนส่ือออนไลน์ เป็นต้น 

 

 

PPP + P Model 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง โดยการทดลองจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ  6 รายวิชา     

ท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมและใช้แบบทดสอบเป็น

เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 3 ช่วงเวลา 

ได้แก่ ก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียนทอดเวลาออกไปอีก 2 สัปดาห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1-3 

และใช้วิธีการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบจ าลอง

การส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน  

ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลในภาพรวมของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด้าน   

      จ าแนกตามระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ด้านของการเรียนรู้ 

ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ค่าเฉล่ีย SD ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 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 การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยี 

(9), n = 46คน 

2.98 0.65 41.80 7.50 0.59 83.23 

***หมายเหตุ ค่าท่ีอยู่ใน ( ) คือคะแนนเต็มในแต่ละพฤติกรรม 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.21 จากคะแนนเต็ม 18 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.71 ส่วนหลังเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.25 จากคะแนนเต็ม 18คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

94.71 2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.81 ส่วน

หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.32 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.79 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.12 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.07 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 47.58 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.29 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.33 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.20 ส่วนหลัง
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เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.71จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.12  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 41.80 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.50 จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.23 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอน 

 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านคุณธรรม 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    

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมของด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีค่า t เท่ากับ 83.04 และค่า p-value 
เท่ากับ 0.00 (ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ 0.05)  สรุปได้ว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบการส่ือสาร
แบบสร้างอัตลักษณ์ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2.2 ด้านความรู้ 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านความรู้ระหว่างก่อน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์ 

ระยะรวบรวมข้อมูล X  SD 

ก่อนเรียน 4.64 1.09 

หลังเรียน 13.32 0.99 

หลังเรียน 2 สัปดาห ์ 13.41 1.05 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนด้านความรู้ก่อนและหลังเรียนมีค่าแตกต่างกันเท่ากับ 8.68 จึง
สรุปได้ว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมพฤติกรรมด้านความรู้ของนักศึกษา
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เกิดการเปล่ียนแปลง และภายหลังจากจากส้ินสุดการเรียนทอดเวลาไปอีก 2 สัปดาห์ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้
สูงขึ้นเล็กน้อย จึงสรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมสร้างความคงทนของความรู้ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านทักษะทางปัญญาระหว่างก่อนและหลังเรียน  

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  และก าหนด α = 0.05 

จากตารางท่ี 4 ภาพรวมของด้านทักษะทางปัญญาพบว่า มีค่า t เท่ากับ 77.03 และค่า p-value เท่ากับ 
0.00 (ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ 0.05)  สรุปได้ว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบการส่ือสารแบบ
สร้างอัตลักษณ์ นักเรียนมีทักษะทางปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างก่อน  และ

หลังเรียน  

พฤติกรรมด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

t p-value 

ก่อนเรียน 5.33 0.65 1.24 47.81 0.00 

หลังเรียน 9.71 0.50    

***หมายเหตุ  n = 52 df=51, one-tailed  และก าหนด α = 0.05 

จากตารางท่ี 5 ในภาพรวมของด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบพบว่ามีค่า t 
เท่ากับ 47.81 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ 0.05)  สรุปได้ว่า หลังจากเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม นักเรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีระหว่าง

ก่อนและหลังเรียน  

พฤติกรรมด้านกษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

ค่าเฉลี่ย SD 

ผลต่าง

ค่าเฉลี่ย 
t p-value 

ก่อนเรียน 2.98 0.65 0.06 52.29 0.00 

หลังเรียน 7.50 0.59    

***หมายเหตุ  n = 46, df=45, one-tailed  และก าหนด α = 0.05 

จากตารางท่ี 6 ภาพรวมของด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีพบว่า มี

ค่า t เท่ากับ 52.29 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ 0.05)  สรุปได้ว่าหลังจาก

เรียนด้วยวิธีการสอนแบบการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. ประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจาก
จัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

ตารางที ่7 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง 3 ระยะ 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df p-value Partial Eta 
Squared 

time 

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  และก าหนด α = 0.05 
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จากตารางท่ี 7 ให้พิจารณาในแถวของ Wilks' Lambda ซึ่งเป็นวิธีท่ีนักวิจัยใช้โดยท่ัวไป (ทรงศักด์ิ ภูสี

อ่อน. 2554 : 153) ผลการพิจารณาพบว่าค่า F เท่ากับ 1068.80 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า

ระดับความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนด (0.05) หมายความว่า คะแนนเฉล่ียด้านความรู้ของนักศึกษาท้ัง 3 ช่วงเวลามี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบจ าลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 

ตารางที่ 8 ระดับและการแปลความหมายของความพึงพอใจท่ีนักศึกษาทีต่อกระบวนการเรียนการสอนด้วย
แบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม (n = 70) 

รายด้าน/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

 1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ 3.90 0.55 มาก 

1. กิจกรรมที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้มีความน่าสนใจ 3.80 0.64 มาก 

2. ขั้นตอนการท ากิจกรรมไม่ยุ่งยาก 3.77 0.76 มาก 

3. กิจกรรมที่จัดขึ้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 3.85 0.73 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.19 0.71 มาก 

5. กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อเน้ือหาที่เรียน 4.13 0.69 มาก 

 

 2. ความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน 4.15 0.50 มาก 

6. ความรู้ในเน้ือหาที่เรียนเพิ่มขึ้น 4.07 0.70 มาก 

7. ได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 4.17 0.70 มาก 

8. ความรู้ที่ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 4.33 0.66 มาก 

9. ความรู้ที่ได้ สามารถน าไปเช่ือมโยงกับรายวิชาอื่นได้ 4.15 0.74 มาก 

10. สามารถน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกับเน้ือหาที่เรียน 

         เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 

3.92 0.78 มาก 
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  จากตารางท่ี 8 หลังจากนักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Share Identity Model 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 
ด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผลท่ีได้รับจากการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 และ 3.90 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านเนื้อหาท่ีเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ซึ่งก็ยังคงอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวน ามาสู่ข้ออภิปรายในแต่ละประเด็นส าคัญ ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิด

สอนภาคการศึกษาท่ี 1/61 นั้นส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกรายวิชา ดังนี้ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นกับรายวิชาการส่ือข่าวท่องเท่ียวนั้น ส่งผล

ให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านคุณธรรมจริยธรรม รายวิชาส่ือใหม่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง

 3. ความพึงพอใจต่อเน้ือหาที่เรียน 3.86 0.52 มาก 

11. เน้ือหาที่เรียน มีปริมาณที่พอเหมาะ  3.92 0.64 มาก 

12. เน้ือหาที่เรียนอยู่ในระดับที่สามารถเรียนรู้ได้  

(ไม่ยากจนเกินไป) 

3.62 0.79 มาก 

13. มีการจัดล าดับเน้ือหาไว้อย่างเหมาะสม 3.95 0.70 มาก 

 4. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียน 4.09 0.51 มาก 

14. บรรยากาศภายในห้องเรียนไม่เคร่งเครียด 3.70 0.87 มาก 

15. สื่อการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 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 

 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการเรียน 3.91 0.42 มาก 
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ในด้านความรู้ รายวิชากราฟิกเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงในด้าน

ปัญญา รายวิชาส่ือใหม่และ computer programing 1 ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และรายวิชาส่ือใหม่ และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสาร

แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2561 ได้แก่ รายวิชาการผลิตรายการ

วิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม) รายวิชาการส่ือข่าวท่องเท่ียว (ผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม)  รายวิชาส่ือใหม่ (ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี) รายวิชากราฟิกเพื่องาน

โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ (ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา) รายวิชา computer programing 1 (ผลการเรียนรู้

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ (ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี) ท่ีทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองดังกล่าวมี

ผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกรายวิชา 

 3) การประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์นั้น

ผู้เรียนยังคงมีความรู้ในเนื้อหาท่ีเรียน ท้ังนี้เนื่องจากแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมให้ความส าคัญ

กับการจัดการความรู้ให้เข้าใจง่าย (simplify) และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจึงท าให้การส่งผ่าน

ความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนมีความพึง

พอใจในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 โดยด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผลท่ีได้รับจากการเรียน

การสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมให้

ความส าคัญกับการใช้ส่ือการสอนท่ีมีความหลากหลาย รวมทั้งการสอนจากของจริงก็ จึงส่งผลให้ภาพรวมของความ

พึงพอใจท่ีมีต่อแบบจ าลองดังกล่าวอยู่ในระดับมากนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการการอภิปรายผลการวิจัยข้างต้น น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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 1)  ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1) การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมเป็นการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของแบบจ าลองดังกล่าวให้เป็นท่ีประจักษ์จึงควรน า

แบบจ าลองดังกล่าวไปจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย และน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ 

 1.2) แบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมเป็นแบบจ าลองการจัดการเรียนการสอนท่ีทดลอง

ขึ้นในบริบทของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ดังนั้น การน าแบบจ าลองดังกล่าวไปจัดการ

เรียนการสอนในต่างบริบท เช่น ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัยก็จะช่วยพิสูจน์ให้แบบจ าลองดังกล่าวมีความ

น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

 2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก จุดเด่นคือท าให้ได้ผลการวิจัยท่ีสะท้อนภาพกว้าง

ของแบบจ าลองการส่ือสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรปรับมาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อให้สะท้อนภาพในเชิงลึกของแบบจ าลองดังกล่าวที่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณไม่อาจสะท้อนออกมาได้ 
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