
 

         

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 
 

          วารสารนิเทศศาสตร มสธ. เปนวารสาร 

วิชาการ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงคในการเผยแพร

ความรู และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตรและ

สังคมศาสตร 

      วารสารนิเทศศาสตร มสธ. มีนโยบายรับพิจารณา

บทความหรือขอเขียนของนักวิชาการ และนักวิชาชีพ

นิเทศศาสตรและสังคมศาสตร และบุคคลท่ัวไปท่ีมี

ผลงานไดมาตรฐานท่ีวารสารนิเทศศาสตร มสธ. ได

กําหนดไว  

     วารสารนิเทศศาสตร มสธ. จะไมพิจารณาบทความ

หรือขอเขียนท่ีไดรับการตีพิมพแลวในท่ีอื่นๆ  

     ทัศนะขอคิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารนิเทศศาสตร

มสธ. นี้ ทางคณะกรรมการจัดทําวารสาร บรรณาธิการ 

และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับ

ทัศนะขอคิดเห็นเหลานั้นแตประการใด และไมถือวา

เปนความรับผิดชอบของบรรณาธิการ และกอง

บรรณาธิการ ลิขสิทธ์ิบทความเปนของผูเขียนและ

สาขาวิชานิเทศศาสตร และไดรับการสงวนสิทธ์ิตาม

กฎหมาย การตีพิมพซ้ําตองไดรับอนุญาตจากผูเขียนและ

สาขาวิชานิเทศศาสตรโดยตรงเปนลายลักษณอักษร  

วารสารนิเทศศาสตร มสธ. ยินดีรับพิจารณา

บทความ โดยตองสงตนฉบับบทความ จํานวน 2 ชุด 

และแผนดิสเก็ตจํานวน 1 แผน มาพรอมท่ีอยูและ

เบอรโทรศัพทของผูเขียน เพ่ือการติดตอกลับ       

 บรรณาธิการบริหาร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด ทองรินทร 

บรรณาธิการ 

 ผูชวยศาสตราจารยอมรพรรณ ซุมโชคชัยกุล  

กองบรรณาธิการภายนอก 

 ศาสตราจารย ดร.สภุางค จันทวานิช  

 รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ ศุภดลิก  

 รองศาสตราจารย ดร.พีระ จริโสภณ  

กองบรรณาธิการภายใน 

 รองศาสตราจารยธีรารกัษ  โพธิสุวรรณ 

 รองศาสตราจารยไพบรูณ คะเชนทรพรรค 

 รองศาสตราจารย ดร.กาํจร หลุยยะพงศ 

 รองศาสตราจารยปยฉัตร ลอมชวการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ผูชวยศาสตราจารยอภิชญา อยูในธรรม  

 อาจารย ดร.ณัฐสพุงศ สุขโสต 

กองจัดการ 

 นางสาวณภัทร แกวสะพาน 

เจาของ 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สํานักงาน 

 กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร มสธ.  

สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

 โทรศัพท 0 2504 8351 – 3, 0 2504 8386  

 โทรสาร  0 2503 3579  

 อีเมล npat.kac@hotmail.com  

ปก/รูปเลม 

 นางสาวนันทรัตน อุมะนันทน 

เขาเลมที่ 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร ์

สุชาติ  วิวัฒน์ตระกูล 

พิมพ์ที่ 

บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด 
เลขที่ 219,221,223,225,227,229,231,233 ซอยเพชรเกษม102/2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง 

อีเมล์ npat.kae@gmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร 

อาจารย์ชนาภา  หนูนาค 

รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ 

รองศาสตราจารย์สุมน  อยู่สิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร ์วัตถุประสงค์

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นวารสาร  
วิชาการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์ ในการ  
เ ผยแพร่ ค ว าม รู้ แ ล ะผล ง าน วิ ช า ก า รท า ง
นิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วารสารนิ เทศศาสตร์ มสธ. มีนโยบาย  
รับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ 
และนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานที่วารสาร
นิเทศศาสตร์ มสธ. ได้กำหนดไว้ 

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. จะไม่พิจารณา
บทความหรือข้อเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  
ในที่อื่นๆ 

ทัศนะข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสาร
นิเทศศาสตร์ มสธ. นี้ ทางคณะกรรมการจัดทำ
วารสาร บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  
ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนคติข้อคิดเห็น
เหล่านั้นแต่ประการใด และไม่ถือว่าเป็นความรับ
ผิดชอบของบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ 
ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสาขาวิชา
นิ เทศศาสตร์ และได้รับการสงวนสิทธิ์ตาม
กฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจาก  
ผู้เขียนและสาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยตรงเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก ให้ใช้ใบสมัคร  
ที่แนบท้ายวารสารฯ ฉบับนี้ 

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. ยินดีรับพิจารณา
บทความโดยต้องส่งต้นฉบับบทความ จำนวน   
2 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่น มาพร้อมที่อยู่ 
อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน เพื่อ
การติดต่อกลับ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์  จันทวานิช    ข้าราชการบำนาญ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  ศุภดิลก  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จิรโสภณ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

์ 
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บทบรรณาธิการ

 ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จ  

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศร รามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 

15.52 น. นับเป็นห้วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยประสบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ

แผ่นดินไทย ประชาชนต่างร่ำไห้ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิน-  

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ตลอดระยะเวลา 

70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินสมดังพระราชปณิธานที่ประกาศไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดิน

โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์  

ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อพสกนิกรของพระองค์   

ทรงพระราชทานความชว่ยเหลอื บำบดัทกุขบ์ำรงุสขุแกร่าษฎร ทรงเปีย่มดว้ยพระอจัฉรยิภาพ 

ในศิลปะ วิทยาการทุกแขนงอย่างหาที่จะมีใครเทียบได้ 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า  

กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ผู้ทรงคุณพิจารณากลั่นกรองบทความฉบับนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว    

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์   

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัฏค์  เจริญโชติธรรม  

 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต   

ดร.ชวนวล  คณานุกูล  

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ  วิทยสรณะ 

 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ชัยสำเร็จ   

 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ธีรดา  จงกลรัตนาภรณ์ 

 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์อภิชญา  อยู่ในธรรม 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์โสภาค  พาณิชพาพิบูล 

 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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การสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา1
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ชมพูนุชปัญญไพโรจน์2

 1 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยบูรพา   

 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

ไทยเพื่อศึกษากระบวนการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยและศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อการจัดการตราแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยตราแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกมา

ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล   

3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 4 คน   

ผู้ประกอบการ จำนวน 7 คน และนักท่องเที่ยวจำนวน 30 คน   

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัด สมุทรสงครามนั้น   

มีกระบวนการสร้างตราแหล่งสินค้าสอดคล้องตามแนวคิดที่World Tourism Organization 

and European Travel Commission (2009) ทั้ง 10 ขั้นตอน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการตราแหล่งท่องเที่ยว คือ นโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์และวางแผนของ  

หน่วยงานของรัฐ ความเข้มแข็งของคนในชุมชน การมีผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ 

การมีการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีความรู้ 

ความเข้าใจในการวางแผนสร้างตราการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้าใจ

บทบาท หน้าที่ การทำงานของแต่ละส่วนงาน การกำหนดนโยบายในการลงทุนโดย  

นักลงทุนภายนอก และการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

คำสำคัญ: การสร้างตรา ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวา 
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Abstract

The purposes of this study were to investigate the brand building process 

of destination brand in Thailand and the factors influencing destination brand 

management in Thailand.  Amphawafloating market, Samutsongkhram province 

was selected to be studied. Document analysis and in-depth interviews were 

employed in this study. Informants consisted of 4 government service officers 

working in tourism areas, 7 merchants and 30 tourists.  

The research results revealed that Amphawafloating market, Samutsongkhram 

province had the 10 branding process steps of World Tourism Organization and 

European Travel Commission (2009).  The factors influencing the destination 

brand management were the government policies that were analyzed and 

planned carefully, the community strength, the community leader having a 

vision, the cooperation among stakeholders, the brand building knowledge, the 

communication among stakeholders, the policies in controlling the outside 

investors and the preparation for foreign tourists. 

Keywords:Brand Building, Destination Brand, Amphawa Floating Market  

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตรา หรือ แบรนด์ (Brand) มีบทบาทสำคัญ

ในต่อการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันเพราะจำนวน

สินค้าหรือบริการในตลาดได้มีจำนวนเพิ่มมาก

ขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อความได้เปรียบ

ทางการค้า ตราสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์

และคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการขององค์กร

เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าของ

ตนเองออกจากคู่แข่งขันได้ นอกจากนี้ ตรายัง

เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพและสร้าง

ความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึก

ปลอดภัยและลดอัตราการเสี่ยงจากการได้มาซึ่ง

สินค้าไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ตรายังมีบทบาท

ต่อองค์กรในเรื่องลิขสิทธิ์เพราะช่วยให้บริษัท

สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการ

ละเมิดลิขสิทธิ์จากคู่แข่งขัน อีกทั้งสร้างความ  

ได้ เปรียบกับองค์กรผู้ผลิตเพราะเมื่อลูกค้า  

เกิดความภักดีในตรานั้นๆ จะส่งผลให้สินค้าหรือ

บริการจากองค์กรอื่นๆ มีความยากลำบาก  

ในการเข้ามาแข่งขันในตลาด ถ้าตรามีความ

แข็งแกร่งก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 

Added) ให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นๆ 
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ด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา, 

2554) ตรานั้นสามารถมีได้ในสินค้า บริการ 

บุคคล กิจกรรมหรือเหตุการณ์ องค์การ หรือ

แม้แต่ภูมิศาสตร์ (Upshaw อ้างถึงใน เสริมยศ 

ธรรมรกัษ,์ 2554) ตราภมูศิาสตรใ์นทีน่ีห้มายถงึ 

ประเทศ เมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

บางตำราเรียกว่า ตราสถานที่ หรือ ตราแหล่ง

ท่องเที่ยว (Place brand or Dest inat ion 

brand) การจะทำให้ตรามีคุณค่าในสายตาของ  

ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีการวางแผนกระบวนการ

สร้างตราอย่างเป็นระบบ  

World Tourism Organization and European 

Trave l Commiss ion (2009) ได้อธิบาย

กระบวนการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวไว้ว่ามี   

10 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการตรวจสอบ

แหล่งท่องเที่ยว คือ การรับผิดชอบในการ  

ตรวจสอบในสินทรัพย์หลักในแหล่งท่องเที่ยว 

และจัดลำดับความสำคัญตามความดึงดูดใจของ

สินทรัพย์หลักในแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของ

ตลาดเป้าหมายหลัก ขั้นที่ 2 คือ การวิเคราะห์

การแบ่งส่วนตลาดเพื่อพัฒนาการสร้างตรา   

เพือ่ระบตุลาดเปา้หมาย ขัน้ที ่3 คอื การวเิคราะห ์

จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ในเชิงของ

ความสัมพันธ์กับตลาดเป้าหมายภายใต้บริบท

การแข่งขัน ขั้นที่ 4 คือ การให้คำปรึกษาการรับ

รู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลักเข้าร่วมเพื่อมีส่วนในการพัฒนาตรา

แหล่งท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นตั้งแต่การชี้แจง

วัตถุประสงค์และคุณค่าของตราต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และความสำคัญของพวกเขาในฐานะ  

ผู้สนับสนุนตรา ตลอดจนการรับรู้ของพวกเขา

ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ขั้นที่ 5 คือ ขั้นการวิจัย

การรับรู้ผู้บริโภคและการสัมภาษณ์การปฏิบัติ

งานทัวร์ เป็นการทำวิจัยในกลุ่มผู้บริโภคเพื่อ

เข้าใจว่า พวกเขามองแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร 

ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจได้ว่าแหล่ง  

ท่อง เที่ ยวนั้นถูกรับรู้ อย่ างไรในทัศนะของ  

นักท่องเที่ยวและคนที่ยังไม่ได้มาท่องเที่ยว และ

จะช่วยให้สามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และ

อุปสรรคในการดำเนินการ ขั้นที่ 6 ขั้นการ

วิเคราะห์คู่แข่งขัน คือ การระบุแรงจูงใจหลัก

สำหรับการท่องเที่ยวของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

และระบุให้ได้ว่าตราแหล่งท่องเที่ยวของเราตอบ

สนองแรงจูงใจแตกต่างจากตราของคู่แข่งอย่างไร 

จากนั้นจึ ง เป็นการให้คำปรึกษาผู้มีส่ วนได้  

ส่วนเสียเพื่อปิดช่องว่างระหว่างการรับรู้ของการ

มีส่ วนได้ส่ วนเสียกับผู้บริ โภค ขั้นที่ 7 นั้น  

เกี่ยวกับการพัฒนาตราแหล่งท่องเที่ยว เพื่อหา

แก่นแท้ของตรา และหาคำตอบในประเด็นที่ว่า 

สิ่งที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว

ชอบ ประเภทของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

ความรู้สึกที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว และความ  

แตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวของเรากับที่อื่น  

ขั้นที่ 8 คือ การรวมตราแหล่งท่องเที่ยวใน

แผนการสื่อสารการตลาด หรือ อาจเรียกได้ว่า

เป็นขั้นตอนของการดำเนินงานด้านการสื่อสาร

การตลาดผ่านเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ  

ขั้นที่ 9 การตรวจสอบสมรรถนะของตรา คือ 

การประเมินผลการดำเนินงาน (ขั้นที่ 8) และ

ขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 10 การปรับปรุงตรา (Refine 

brand) นั้นเป็นขั้นตอนในการปรับปรุงแผนการ

ดำเนินงาน และอาจจะรวมถึงขั้นตอนของการ

สร้างคุณค่าเกี่ยวกับตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

ต่อไป 
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ปัจจุบัน การสร้ า งตราแหล่ งท่ อง เที่ ยว 

(Destination branding) ได้กลายเป็นแนวคิด  

ที่สำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

ไทยเพราะการที่แต่ละจังหวัดต่างมีจุดเด่น  

แตกต่างกันไปส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติต่างนิยมไปท่องเที่ยวในชุมชน

ต่างๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

ของพื้นที่นั้นๆ ผ่านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน 

ประโยชน์ท้ายสุดทำให้เกิดรายได้กลับคืนสู่คนใน

ชุมชน จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้ผู้บริหาร

ของแต่ละพื้นที่ได้มีการประชาสัมพันธ์พื้นที่ของ

ตนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จากบทความ

ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของ ASTV ผู้จัดการ

ออนไลน์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

รายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ได้นำเป้าหมายในการดำเนินงานด้าน

การตลาดการท่องเที่ยว พ.ศ.2557 ว่าจะนำ  

รายได้เข้าประเทศให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ใน  

พ.ศ. 2558 และจะปรับสมดุลในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งด้านตลาด พื้นที่ 

ฤดู ก าล คุณค่ า และสิ่ ง แ วดล้ อม เพื่ อ ให้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตและสร้างรายได้

เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมายนี้ 

จึงมีการใช้แนวคิด “รายได้ก้าวกระโดด ด้วย  

วิถีไทย” ซึ่งต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2556 ที่จะเน้น

การส่งมอบคุณค่า (Value) หรือความสุขในการ

เดินทางท่องเที่ยวที่เกิดจากการเรียนรู้และการมี

สว่นรว่ม (Co-creation) เพือ่สรา้งความประทบัใจ 

จนกระทั่งเกิดการแบ่งปันและบอกต่อ โดย 

ททท. จะใช้กลยุทธ์ 3 อย่างในการขับเคลื่อนให้

บรรลุเป้าหมาย คือ การสร้างกระแสหลงรัก

ประเทศไทย การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และ

การสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การเดินทาง

ท่องเที่ยวผ่านโครงการเด่นๆ ตลอดปีในพื้นที่   

5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า   

500 โครงการ เพื่อให้คนไทยสามารถท่องเที่ยว

ไปได้ทุกเดือน  

ขณะที่ ททท. ได้วางแผนเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวชาวไทย

และชาวต่างชาติ ผู้บริหารบางพื้นที่ แหล่ ง  

ท่องเที่ยวได้นำความรู้ด้านการสร้างตราแหล่ง

ท่องเที่ยวไปใช้ในพื้นที่ของตน ขณะที่บางแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมกลับยังไม่มีการ

วางแผนสร้างตราของตนเองอย่างชัดเจนส่ง  

ผลกระทบให้พื้นที่เหล่านั้นประสบปัญหาในเรื่อง

ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จ ะ เ รื่ อ งปัญหาสั ง คม ชุ มชน 

วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 

แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำ

แต่ไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้

กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ  

บทสัมภาษณ์ของ พรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการ  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ฉบับวันศุกร์ที่ 26 

มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่า แหล่งท่องเที่ยว

ของชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ 

ในประเทศไทยล้วนมีศักยภาพ และเป็นที่สนใจ

ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่

ยังขาดการพัฒนาในด้านของการสร้างตราอย่าง

เป็นระบบ อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดด้านการท่องเที่ยว และ

ทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเป็นไปแบบยั่งยืน   

เมื่อผู้วิจัยสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับตราแหล่ง

ท่องเที่ยว (Destination branding) ในระดับ

จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย พบแต่เพียงงาน
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วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ การพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในเชิงนิเวศ 

และปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่ม

ขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างขาดการวางแผน 

มีงานวิจัยสองสามชิ้นทำการศึกษาเกี่ยวกับอัต

ลักษณ์ของตราท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ได้แก่ 

งานวิจัยของเบญจวรรณ สุพันอ่างทอง (2554) 

ที่ ศึ กษา เกี่ ย วกั บการ ใช้ อั ตลั กษณ์ ในการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 

และงานวิจัยของศิริวิมล ลีลาประศาสน์ (2553) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์

ของจังหวัดกระบี่ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์

เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการสร้าง

ตราเท่านั้น  

การที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้

เป็นระบบและยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบกับ

คนในชุมชน สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ  

จงึจำเปน็ตอ้งมกีารถอดบทเรยีนจากกระบวนการ 

สร้างตราแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ประสบ

ความสำเร็จด้วยการรวบรวมข้อมูลที่กระจัด 

กระจายจากหลายแหล่งข้อมูลมาจัดให้เป็นระบบ  

ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษากระบวนการ

สร้างตราแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณี

ศึกษาเฉพาะตลาดน้ำอัมพวา ตำบลอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะเป็นตัวแทนของ

แหล่งท่องเที่ยวที่ที่มี เอกลักษณ์โดดเด่นใน

สายตาของผู้บริโภคชาวไทย และยังประสบ

ความสำเร็จในการสร้างตราอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างตราแหล่ง  

ท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้าง

ตราแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับตราแหล่ง  

ท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านกระบวนการ

สร้างตรา 

 2. เพื่อข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถ  

นำไปวางแผนการสร้างตราสถานที่อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิดการ  

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ   

1. การวิ เคราะห์ เอกสาร(Document

analysis)

 ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลต่างๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวอัมพวา ไม่ว่าจะ

เป็นเอกสารจากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

หนังสือคู่มือการท่องเที่ยวที่วางจำหน่ายทั่วไป

เวปไซท์การท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ ในประเทศ

ไทย งานวิจัยที่ผ่านมา ข่าวในหนังสือพิมพ์ และ

สื่อต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นมาและข้อมูล  

พื้นฐานเกี่ยวกับตราแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จะ

ช่วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเมือง และ

กระบวนการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยว 
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2.การสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In -dep th

interviews)

 ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม

บุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

สร้างตราแหล่งท่องเที่ยว จนถึงการประเมิน

แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ตามทัศนะของนักท่องเที่ยว 

โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) เพราะวิธีดังกล่าวจะช่วย

ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ตรงประเด็นที่ศึกษา 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม 

ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างตราแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 คน ผู้ประกอบ

การประเภทต่างๆ ตั้งแต่ ที่พัก ร้านอาหาร   

ยานพาหนะ และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา 

จั งหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 7 คน และ  

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีทั้งหมด 30 คน ผู้วิจัย

สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ จนกว่า

ข้อมูลจะอิ่มตัวจึงทำการหยุดสัมภาษณ์   

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ ใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งมี

โครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการ

การเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ 

โดยแบบสัมภาษณ์ทั้ งหมดมี 3 แบบ ได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยว แบบสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ในสถานที่แหล่ง

ท่องเที่ยว และแบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางมาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาต

ผู้ ให้สัมภาษณ์ทำการบันทึกเสียงนอกจากนี้  

ในการลงพื้นที ่สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอัมพวานั้น 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้บันทึกข้อมูลภาคสนาม

ต่างๆ โดยใช้กล้องบันทึกภาพสถานที่ ผู้คน และ

กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าว 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มผู้ ให้สัมภาษณ์ทั้ งสามกลุ่ม โดยในการ

สัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึก

เสียง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยกับผู้ให้

สัมภาษณ์ พร้อมอธิบายว่าข้อมูลจะเก็บเป็น

ความลับและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการ

ศึกษาเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บในเดือน

ธั น ว า คม พ . ศ . 2 5 5 7 เ ดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์ 

พ.ศ.2558 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  

 

การตรวจสอบข้อมูล

เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล   

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งในส่วนการวิเคราะห์เอกสาร

และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบแบบ  

สามเสา้ (Triangulation) โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบ 

จากข้อมูลในเอกสารต่างๆ (Data triangulation) 

เกี่ยวกับตลาดน้ำอัมพวาเพื่อประเมินความ  

ถูกต้องของข้อมูล วัน-เวลา-สถานที่และความ  

คิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ในช่วงเวลาต่างๆ 

และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
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(Methodological triangulation) ด้วยการใช้วิธี

การสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสารร่วม

กันเพื่อรวบรวมให้เป็นเรื่องเดียวกัน  

 

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล

ผู้วิจัยถอดบทสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ทั้งหมด แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสาร

ข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยแล้ว  

จึงสรุปและจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่เบื้องต้นตาม

กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัย  

จึงสอบทานความจริง/ความแม่นยำของข้อมูล

เพื่อยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลด้วยการใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 

(ดังที่กล่าวมาข้างต้น) แล้วทำการวิเคราะห์ผล

ทั้งหมดอีกครั้งพร้อมสร้างบทสรุปและข้อเสนอ

แนะจากการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย

ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการ

สร้างตราสินค้าของตลาดน้ำอัมพวานั้น ผู้วิจัย  

ขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัมพวา

ก่อนที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ

ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ เพื่อผู้อ่าน  

จะได้เข้าใจความเป็นมาและอัตลักษณ์ของเมือง  

จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า ในหนังสือ

อัมพวาศึกษาของศิริ วรรณ ศิลาพัชรนันท์ 

(2557) ระบุประวัติความเป็นมาของอัมพวาว่า

แต่เดิมชื่อว่า บางช้างจัดเป็นเมืองที่มีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับกษัตริย์และราชวงศ์มาตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  

เพราะเป็นเมืองที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดิน

เรือไปยังกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าปราสาท

ทองทำให้มีการจัดตั้งด่านขนอนที่บ้านบางช้าง

เพื่อเก็บภาษีอากรในปี พ.ศ. 2303 ต่อมาใน 

พ.ศ. 2308 เมื่อครั้งอยุธยารบกับพม่านั้น เมือง

อัมพวาจึงทำหน้าที่เหมือนคลังเสบียงอาหาร

สำหรับเมืองหลวง จากความใกล้ชิดสนิทสนม

และการรับใช้พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ตลอด

ใสจึงทำให้มี เจ้านายเชื้อพระวงศ์หลายท่าน  

เดินทางไปมาระหว่างอัมพวาและกรุงเทพฯ   

ในสมัยต้นกรุ งรัตนโกสินทร์ และเกิดการ

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหลายๆ ด้าน เช่น 

ดนตรีนาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 

ศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้มีการอนุรักษ์และพัฒนา

อย่าต่อเนื่องจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ  

ถึงปัจจุบัน 

อาจกล่าวได้ว่า เมืองอัมพวารุ่งเรืองมากใน

สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง พ.ศ. 2515 เพราะเป็น

ยุคที่สังคมไทยยังเป็นชุมชนเกษตรกรรมและมี

ศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดริมน้ำ ตลาดอัมพวานั้น  

ตั้งอยู่ ในจุดยุทธศาสตร์ระหว่างพื้นที่น้ำเค็ม

บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่น้ำจืดในตอน

เหนือของจังหวัด และตั้งอยู่ในโครงข่ายคลอง

สำคัญหลายๆ คลองทำให้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญ

ในการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าจากสวนและ

สิ นค้ า จ ากทะ เล ร วมถึ งน้ ำต าลมะพร้ า ว   

จนกระทั่ง พ.ศ. 2516-2545 เมืองอัมพวาได้ถูก

ลดความสำคัญลงเพราะการเปลี่ยนแปลงระบบ

การคมนาคมของประเทศจากทางน้ำมาเป็น  

ทางบก ทำให้ศูนย์กลางเศรษฐกิจจากเดิมที่อยู่ที่

ชุมชนตลาดริมน้ำมาเป็นชุมชนตลาดริมถนน

สายหลัก นอกจากนี้การสร้างถนนสายแม่กลอง-
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บางแพ และการปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 และ

โครงข่ายสายย่อยตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ทำให้มีการ

ใช้รถยนต์มากขึ้นและมีการใช้เรือลดลง ส่งผลให้

ชุมชนตลาดริมน้ำที่มีอยู่ เดิมลดความสำคัญ  

ห้องแถวร้านค้าต่างๆ บริเวณนั้นเริ่มทยอยปิด

กิจการลง หรือย้ายร้านไปตั้งที่เมืองแม่กลอง

หรือริมถนนสายหลักแทน คนในชุมชนออกไป

หางานข้างนอกหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นๆ อย่างไร

ก็ตาม ผู้คนในชุมชนยังคงใช้เรือในการสัญจร

และขนถ่ายสินค้าการเกษตรบ้างแม้จะมีจำนวน

ลดลงก็ตาม นอกจากนี้ ชาวสวนเคยปลูก

มะพร้าวเชิงเดี่ยวเพื่อทำน้ำตาล (สินค้าขึ้นชื่อ

ของอัมพวา) ก็เปลี่ยนมาปลูกลิ้นจี่และส้มโอ

แทนเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาแทรกตามลำน้ำ  

ใน พ.ศ.2546 จากข้อมูลในหนังสืออัมพวา

ศึกษาของศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ (2557)   

ระบุว่า เมืองอัมพวาได้กลับฟื้นคืนชีพเพราะมี

หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมอนุรักษ์และพื้นฟู

ชุมชนเพราะเห็นศักยภาพในการพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ไม่ว่า

จะเป็นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานให้ความ

ช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศเดนมาร์ก 

(DANIDA) มูลนิธิชัยพัฒนา กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเทศบาล

ตำบลอมัพวาและสำนกังานจงัหวดัสมทุรสงคราม 

รวมถึงคนในชุมชนอัมพวาความร่วมมือระหว่าง

ภาคีต่างๆ ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย 

ตั้งแต่การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าในบริเวณ  

สองฝั่งคลองอัมพวา รวมถึงการฟื้นฟูตลาดน้ำ

อัมพวา (ที่จะมีการดำเนินการในวันศุกร์-เสาร์

และอาทิตย์) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้อัมพวาเป็น

ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 

นายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาในสมัยนั้นได้มี  

วิสัยทัศน์ต้องการจะปรับปรุงตลาดน้ำเพราะ

ตระหนักว่า ถ้าสามารถทำให้ตลาดน้ำอัมพวา

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำรายได้เข้าสู่ชุมชน

ได้ก็จะช่วยให้คนในชุมชนรักษาสถาปัตยกรรม

บ้านเรือนริมน้ำที่เป็นอัตลักษณ์ของอัมพวาไว้ได้ 

และลูกหลานคนในชุมชนที่ ออกไปทำงาน  

ข้างนอกจะได้กลับมาอยู่ที่อัมพวาเหมือนเดิม 

จากข้อมูลเบื้องต้นนี้เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสามกลุ่ม

แล้ว สามารถนำมาสรุปเป็นกระบวนการสร้าง

ตราแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามได้ในส่วนต่อไป 

กระบวนการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวตลาด

น้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามแนวคิดกระบวนการสร้างตราแหล่ง  

ท่องเที่ยวของ World Tourism Organization 

and European Travel Commission (2009) 

สามารถนำมาสรุปเป็นกระบวนการสร้างตรา

แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาได้ดังนี้ 

ขั้นที่1คือการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว

ผลการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารพบว่า 

ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวอัมพวาในสมัยนั้นได้มี

การทำในขั้นตอนนี้ จะเห็นได้จากการที่นายก-

เทศมนตรีตำบลอัมพวาในยุคนั้นมีวิสัยทัศน์

ต้องการจะปรับปรุงตลาดน้ำเพราะตระหนักว่า 

ถ้าสามารถทำให้ตลาดน้ำอัมพวากลายเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่นำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ก็จะช่วยให้

คนในชุมชนรักษาสถาปัตยกรรมบ้านเรือนริมน้ำ

ที่เป็นอัตลักษณ์ของอัมพวาไว้ได้ และลูกหลาน

คนในชุมชนที่ออกไปทำงานข้างนอกจะได้กลับ

มาอยู่ที่อัมพวาเหมือนเดิม และในช่วงเวลา

เดียวกันนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนได้เข้ามาร่วมอนุรักษ์และพื้นฟูชุมชน  

ในเรื่องของสถาปัตยกรรมในชุมชนเนื่องจาก  

เห็นศักยภาพของอัมพวาว่าจะพัฒนาเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษแ์ละวฒันธรรมได ้ในตอนนัน้ 

คนในชุมชนอัมพวาต่างให้ความร่วมมือแม้จะยัง

ไม่เข้าใจผลประโยชน์ที่ตามมานัก ท้ายที่สุด

ความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ก่อให้ เกิด

โครงการต่างๆ มากมาย และดึงจุดเด่นของเมือง

อัมพวาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์   

ความเป็นมาในเชิงวัฒนธรรมมานำเสนอต่อ  

นักท่องเที่ยว  

ขั้นที่2คือขั้นการวิเคราะห์การแบ่งส่วน

ตลาด ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารระดับ

ท้องถิ่นมีการผลักดันแนวคิดการฟื้นคืนชีพ

อัมพวาโดยต้องการจะเน้นจุดเด่นของเมืองที่เคย

เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

ในเชิงวัฒนธรรม และการเป็นตลาดน้ำที่สำคัญ

แต่ดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม คนในยุคปัจจุบัน  

ไม่ได้ใช้ตลาดน้ำเพื่อประโยชน์ทางการคมนาคม 

หรือการค้าขายขนส่งสินค้าเหมือนแต่ก่อนทำให้

ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและคนในชุมชนปรึกษา

หารือว่าจะนำเอาสินทรัพย์ของแหล่งท่องเที่ยวใน

อัมพวาใดมาตอบโจทย์การท่องเที่ยว โดยได้

ทำการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  

ที่เป็นคนภายนอกชุมชนและชอบเที่ยวตลาดน้ำ 

(ในสมัยนั้นจะมีเพียงตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่

เพียงแห่งเดียว) และจากการสังเกตของคนใน

ชุมชนพบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนใหญ่จะมาเที่ยวแบบวันเดียวก็จะขับรถผ่าน

อัมพวาไปสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลย และเป็น

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นพวกเขาจึงได้  

ข้อสรุปว่า พวกเขาจะช่วยกันสร้างอัมพวาให้

มีชื่อเสียงในแง่ของตลาดน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว

ชาวไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ  

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา

สมัยนั้นมองเห็นว่า ในการเปิดตัวตลาดน้ำ  

เพื่อการท่องเที่ยวระยะแรกนั้นต้องอาศัยความ

ร่วมมือของคนในชุมชนให้มาช่วยสนับสนุนใน

การซื้อสินค้าของคนในชุมชนกันเอง และมา

เที่ยวตลาดน้ำกันก่อนที่จะทำให้ตลาดน้ำอัมพวา

เปน็ทีรู่จ้กักวา้งขวางจากคนภายนอก กลุม่เปา้หมาย 

หลักที่วางไว้ในสมัยนั้น คือ คนไทยจากจังหวัด

อื่นๆ โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครเพราะเมือง

อั มพวานั้ นอยู่ ใ กล้ จั งหวั ดกรุ ง เทพฯ มาก   

ขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังสร้างตราแหล่ง  

ท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องมีการดึงกลุ่มเป้าหมาย

รอง ที่เป็นคนภายในชุมชน คนอัมพวา คนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม มาช่วยกันอุดหนุนสินค้า

และบริการก่อน 

ขั้นที่3ขั้นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน

โอกาสและอุปสรรค ผลการสัมภาษณ์พบว่า   

ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและคนในชุมชนได้ร่วมมือ

กันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค

ของเมืองอัมพวา โดยจุดแข็งของอัมพวา คือ 

การเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความเป็น

มาในเชิงวัฒนธรรม การมีสถาปัตยกรรมที่เป็น
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เอกลักษณ์การมีประวัติเป็นตลาดน้ำที่สำคัญ 

และการที่คนในชุมชนเข้มแข็งและให้ความร่วม

มือในด้านต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นการนำของมาขาย

และมาเป็นลูกค้าที่ตลาดน้ำด้วย) ขณะที่จุด

อ่อนของอัมพวา คือ ตลาดน้ ำที่ จะ ใช้ เพื่ อ

คมนาคมหรือเพื่อขนส่งสินค้าไม่ได้รับความนิยม

แล้วในยุคปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสของ

อัมพวานั้นมี เพราะสิ่งของหรือเรื่องราวย้อนยุค

ได้รับความนิยมในตอนนั้น และคู่แข่งที่ เป็น

ตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวยังมีน้อย ขณะที่

อุปสรรคของอัมพวา คือ งบประมาณจาก  

หน่ วยงานของรั ฐที่ จ ะมาสนับสนุนแหล่ ง  

ท่องเที่ยวท้องถิ่นมีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่กล่าวว่า เสน่ห์ของ

แหล่งท่องเที่ยวอัมพวาที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว

หลั่ ง ไหลเข้ามา คือ การเป็นตลาดน้ำแบบ

ธรรมชาติ ดั้งเดิม ไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่

เหมือนตลาดน้ำที่อื่นๆ เน้นการเข้าถึงวิถีชีวิต

ของคนไทยในชุมชนอัมพวาแต่ดั้งเดิม ไม่ว่าจะ

เป็นการไหว้พระเก้าวัด หรือการนั่ งเรือชม  

หิ่งห้อยบริเวณต้นลำพูในคลอง ส่งผลให้ได้รับ

ความนิยมและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  

ขั้นที่4ขั้นการให้คำปรึกษาการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ผลการสัมภาษณ์บุคลากรที่ทำ

หน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพบว่า ผู้บริหารส่วน

ท้องถิ่นในสมัยนั้นได้ให้ความสำคัญกับคนใน

ชุมชน และสามารถโน้มน้าวใจให้คนในชุมชน

ร่วมมือกันที่จะพัฒนาตลาดน้ำในชุมชน โดยเริ่ม

ตั้ ง แ ต่ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ก า ร ร่ ว มกั น ว า ง

ยุทธศาสตร์ว่าจะสร้างอัมพวาให้มีชื่อเสียง  

โดดเด่นตลาดน้ำยามเย็น ซึ่ งสอดคล้องกับ  

บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเหตุผลที่

อัมพวาได้รับความนิยม และส่วนใหญ่กล่าวว่า 

เมืองอัมพวาได้รับความนิยมเมื่อ พ.ศ. 2548-

2550 หลังจากที่มีการฟื้นคืนชีพตลาดน้ำอีกครั้ง

โดยเทศบาลสมัยนั้น โดยเน้นความเป็นตลาดน้ำ

แบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้น

มาใหม่เหมือนตลาดน้ำที่อื่นๆ และเปิดให้บริการ

ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่ตอน

ช่วงบ่ายถึงมืด ส่งผลให้ได้รับความนิยมและ

เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเน้น

การเข้าถึงวิถีชีวิตของคนไทยแต่ดั้งเดิม ไม่ว่าจะ

เป็นการไหว้พระเก้าวัด หรือการนั่งเรือชมหิ่ง

ห้อยบริเวณต้นลำพูในคลอง ส่งผลให้ได้รับความ

นิยมและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  

ขั้นที่5ขั้นการวิจัยการรับรู้ผู้บริโภคและ

การสัมภาษณ์การปฏิบัติงานทัวร์ผลการ

สัมภาษณ์บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ  

ท่องเที่ยวพบว่า ในระยะแรกนั้นยังไม่มีการทำ

วิจัยเป็นทางการมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการที่  

ผู้บริหาร และ/หรือคนในชุมชนไปแอบสังเกต

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวตลาดน้ำ

อื่ นๆ แต่หลั งจากเริ่ ม เปิดตั วตลาดน้ ำแล้ ว   

พวกเขาก็จะสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มา

เมืองอัมพวา และการสอบถามข้อมูลต่างๆ กับ  

ผู้ประกอบการเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนต่อไป 

ขั้นที่6ขั้นการวิเคราะห์คู่แข่งขันผลการ

สัมภาษณ์บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ  

ท่องเที่ยวพบว่า ได้มีการวิเคราะห์คู่แข่งขันหลัก

ของอัมพวาซึ่งได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่

เน้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เปิดให้บริการ  

ในตอนเช้า และเน้นความเป็นศิลปะ ทำให้  
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ผู้บริหารและคนในชุมชนเมืองอัมพวาตัดสินใจจะ

สร้างจุดแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยตลาดอัมพวา

จะเปิดบริการในช่วงวันศุกร์-วันอาทิตย์ตอนเย็น 

และเน้นที่กลุ่มเป้าหมายชาวไทยโดยเฉพาะคนที่

อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   

ขั้นที่7ขั้นการพัฒนาตราแหล่งท่องเที่ยว

ผลการสัมภาษณ์บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1-6 สะท้อน

ให้เห็นข้อสรุปชัดเจนเรื่องตำแหน่งตราแหล่งท่อง

เที่ยวอัมพวาที่พัฒนามาจากคุณลักษณะของ

พื้นที่ตลอดจนประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของสถานที่ 

ประกอบกับกระแสการย้อนยุคกำลังได้รับความ

นิยม (ดังที่กล่าวมาข้างต้น) และได้มีการสำรวจ

ความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ  

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและผู้ประกอบการเพื่อนำ

มาใช้วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาตลาดน้ำอัมพวา

ในระยะแรกซึ่งบุคลิกภาพของตราได้ถูกนำมา  

สร้างผ่านสถาปัตยกรรม ผ่านบรรยากาศความ

เป็นตลาดน้ ำ โบราณและนำไป เสนอผ่ าน

สื่อมวลชนต่างๆ ทางภาพ โทนเสียง     

ขั้นที่8การรวมตราแหล่งท่องเที่ยวใน

แผนการสื่อสารการตลาดผลการสัมภาษณ์

บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระบุ

ว่า ในระยะแรกของการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยว

สมัยนั้นยังไม่มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ของสมุทรสงคราม (เพิ่งเริ่มมีหลังจากที่

ตลาดอัมพวาถูกนำเสนอออกไปสู่สาธารณชน

แล้ว) การสื่อสารการตลาดเมืองอัมพวาจึงอาศัย

ความสัมพันธ์ที่ดี โดยส่วนใหญ่สื่อมวลชนเป็น

คนติดต่อเข้ ามาเพื่ อถ่ ายทำหรือสัมภาษณ์   

ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องเป็นคนคิดประเด็น  

จุดขายเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ 

ให้คุ้มค่าและเพื่อให้ได้ความหลากหลาย  

ขั้นที่9การตรวจสอบสมรรถนะของตรา

ผลการสัมภาษณ์บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวระบุว่า หลังจากที่ตลาดน้ำอัมพวา

ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนแล้ว

นั้น ผู้บริหารท้องถิ่นก็มีการติดตามผลการ

ดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

วิจัยแบบไม่เป็นทางการด้วยตนเองผ่านการ

สอบถามคนในชุ มชน และสั ง เ กตการณ์

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการทำ

วิจัยอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2553 และนำ  

ผลการวิจัยมาพัฒนานโยบายหรือแผนการ

ดำเนินงานต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับผลการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวน 7 คน เกี่ยวกับ

ช่วงเวลาที่เมืองอัมพวาได้รับความนิยม โดย  

ส่วนใหญ่กล่าวว่า เมืองอัมพวาได้รับความนิยม

เมื่ อ พ .ศ . 2548-2550 หลั งจากที่ มี การ  

ฟื้นคืนชีพตลาดน้ำอีกครั้งโดยเทศบาลสมัยนั้น 

โดยเน้นความเป็นตลาดน้ำแบบธรรมชาติแบบ

ดั้งเดิมไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนตลาด

น้ำที่อื่นๆ และเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

โดยจะเริ่มเปิดในช่วงบ่ายๆ ถึงมืด ส่งผลให้ได้

รับความนิยมและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  

นอกจากนี้ บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวยังกล่าวว่า ในกระบวนการสร้าง

ตราสินค้าช่วงแรกๆ นั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะนำ

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงตราแหล่ง

ท่องเที่ยวเมืองอัมพวาให้เป็นที่น่าดึงดูดใจกับ  

นักท่องเที่ยวต่อไป เช่น จากเดิมที่เคยท่องเที่ยว

เช้าไปเย็นกลับ ผู้บริหารและคนในชุมชนได้เริ่ม
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หาทางให้นักท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองอัมพวานานขึ้น 

เพราะจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดย  

ผู้ประกอบการทั้งหลายได้ร่วมมือด้วยการทำ

โปรแกรมล่องเรือชมหิ่งห้อย และการส่งเสริม

ธุรกิจโฮมเสตย์ให้มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้

เมืองอัมพวามีการตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิม   

ขั้นที่10การปรับปรุงตราผลการสัมภาษณ์

บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

พบว่า ในกระบวนการสร้างตราสินค้าช่วงแรกๆ 

นั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะสำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อ  

นำมาปรับปรุ งตราให้ เป็นที่น่ าดึ งดูดใจกับ  

นักท่องเที่ยวต่อไปดังที่กล่าวมาในขั้นที่ 9 หลัง

จากที่เมืองอัมพวาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ทั่วไปจำนวนมากขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นระดับต่างๆ 

ของจังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่ง

ป ร ะ เ ทศ ไ ทย ส ำนั ก ง า นสมุ ท ร ส ง ค ร าม 

สำนั ก งานการท่ อ ง เที่ ย วและกีฬาจั งหวั ด

สมุทรสงคราม ต่างก็มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อสร้างคุณค่าเกี่ยวกับตราแหล่งท่องเที่ยว

อัมพวาอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการสัมภาษณ์

บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

พบว่า ได้มีการจัดโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมประจำปีของอัมพวาหรือกิจกรรมที่จัด

ขึ้นในวาระพิเศษต่างๆ และตามสมัยนิยมขึ้นมา

ตามแต่ที่แต่ละหน่วยงานจะนำเสนอและบาง

กิจกรรมยังสามารถตอกย้ำความเป็นอัมพวาได้

เป็นอย่างดี หรืออาจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอัมพวา  

-  ใน พ.ศ.2551 หน่วยงานของรัฐระดับ

ท้องถิ่นได้ เคยส่ง เมืองอัมพวาเข้าประกวด  

ในรางวัล เอเชีย แปซิฟิก เฮอริเทจ อวอร์ด   

ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกของยูเนสโก เพื่อแสดงถึง

ความเข้มแข็งของชุมชน และทำให้ชื่อเสียงของ

แหล่งตราท่องเที่ยวเมืองอัมพวาไปไกล 

-  หน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่นได้เคย

ประสานงานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนมา

ร่วมกันสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวอัมพวาเพื่อให้

ความเจริญของพื้นที่ชุมชนมีการกระจายตัวมาก

ขึ้ น ดั งจะ เห็นได้ จากบทความที่ ตีพิมพ์ ใน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 3600 (2553) ที่ระบุว่า 

ร้ อ ย โทพั ช โ รดม อุ นสุ ว ร รณ อดี ตน ายก

เทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา และคุณเกรียง

กานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร่วมอินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ และบริษัท ยังดี 

จำกัด มาช่วยบริหารและจัดการระบบงานด้าน

การท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจน

วางแผนการรับมือกับการเจริญเติบโตของเมือง

อัมพวาให้อยู่ในแนวทางที่จะสร้างความยั่งยืน 

และมีการวางธีมของเมืองให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ใน พ.ศ.2553 ได้มีการนำตราต่างๆ 

มาร่วมสนับสนุน เช่น การจัดสร้างห้องน้ำ

สาธารณะสนับสนุนโดยบริษัทบุญถาวร จำกัด 

การทาสีเมืองอัมพวาสนับสนุนโดยบริษัทสีทีโอเอ 

จำกัด หรือการที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   

จัดเรือไปรษณีย์ไปให้บริการที่อัมพวา เป็นต้น 

การที่ตราต่างๆ จะเข้าร่วมในการลงทุนเปิด

บริการพื้นที่ดังกล่าวจะต้องยอมรับกับนโยบาย

ของอัมพวา และออกแบบร้านค้าให้อยู่ในธีม

เดียวกัน สีสันเดียวกับชุมชนอัมพวาทั้งหมด 

-  ใน พ .ศ . 2552 ได้ มี ก า รจั ดตั้ ง ก า ร  

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย สำนกังานสมทุรสงคราม 

เพื่อทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
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จังหวัด ซึ่ง ททท.ได้มีการจัดประชุมเพื่อกำหนด

แนวคิดการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด   

โดยผลจากการประชุมได้แนวคิดว่า จังหวัด

สมุทรสงครามจะเน้นเกี่ยวกับวิถีชุมชน (ซึ่ง

อัมพวา จั งหวัดสมุทรสงครามมี จุ ดขายที่

สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว) และขยายต่อมา

ถึงแนวคิด 12 เมืองต้องห้ามพลาด (แนวคิดนี้

พัฒนาโดยททท.สำนักงานใหญ่เมื่อ พ.ศ.2558) 

และล่าสุดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นเมือง

สายน้ำสามเวลา ทั้งนี้บุคลากรของ ททท. ใน

พื้นที่จะต้องแปลงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็น

รูปธรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ ในแง่ของการ

ประชาสัมพันธ์แนวคิดการท่องเที่ยวของจังหวัด

ในภาพรวม ททท. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น ตั้งแต่การสนับสนุน  

งบประมาณในการจัดกิจกรรม หรือการช่วย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเมืองในธีมต่างๆ 

ที่ททท.กำหนด รวมถีงในกิจกรรมต่างๆ ของ

ท้องถิ่นที่ เกิดขึ้น สื่อประชาสัมพันธ์ที่ ททท. 

ช่วยดูแลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

อัมพวามีทั้ งตั้ งแต่ สื่อแบบผลิตด้วยตนเอง 

(Owned media) เช่น สื่อหนังสือ แผ่นพับ 

ใบปลิว สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊คเพจ) และ

อื่นๆ รวมถึงการใช้สื่อมวลชนประเภทต่างๆ มา

ช่วยประชาสัมพันธ์ทำข่าวให้และการลงโฆษณา

ในสื่อต่างๆ (Paid media) ไม่ว่าจะเป็นสื่อ

เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ บางครั้งก็มี

รายการโทรทัศน์มาเชิญออกไปให้ข้อมูล เช่น 

ตามช่องThaiPBS ช่อง VoiceTV และช่อง CNN 

ก็มาถ่ายรายการ  ในส่วนนี้มีทั้งที่ ททท. จังหวัด

สมุทรสงครามเชิญมาทำข่าว และที่ ททท.   

ส่วนกลางติดต่อไว้แล้วให้ลงมาทำข่าวในพื้นที่

ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ก็มีหลากหลาย 

เช่น สื่อเว็บไซต์ (เช่น เที่ยวภาคกลางดอคคอม) 

สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น วีเลิฟทูโก เฟสบุ๊คเพจก

ระปุก) และสื่อวิทยุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

ความสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ เช่น ฟรีแมกกาซีน 

หรือ โฟโต้เทค ที่ทำขาย มีทั้งฟรีและเสียเงิน   

มีสื่อบางสำนักข่าวที่มาขอภาพและเนื้อหาจาก

ททท. และนำไปลงเอง เช่น บางครั้งทาง ททท. 

ก็ส่ ง ไปให้ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์นั้น

สอดคล้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ของ ททท. ไม่ว่า

จะเป็นแผ่นพับของ ททท. แห่งประเทศไทย  

ที่ผลิตเมื่อ พ.ศ.2555 ได้รณรงค์ในแนวคิด 

“เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” แผ่นพับของ

ททท. ที่มีเนื้อหารณรงค์ในแนวคิด “เที่ยวหลาก

หลายสไตล์ภาคกลาง” ในธีม “ท่องเที่ยวชุมชน 

ลดพลังงาน สมุทรสงคราม” แผ่นพับของ ททท. 

ที่มี เนื้อหา “แนวคิด 9 Dest inat ions: 99 

Minutes in Amphawa” หนังสือของ ททท. 

เรื่อง เมืองต้องห้ามพลาด: หนีกรุงไปกับมาเรีย 

ณ ไกลบา้นทีม่เีนือ้หา “แนวคดิ 9 Destinations: 

99 Minutes in Amphawa”   

-  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด

สมุทรสงครามได้มี การจัดกิ จกรรมต่ า งๆ 

นอกจากนี้ยังมีการทำภาพยนตร์มินิซีรี่ส์ เรื่อง

สมุดสีคราม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด

สมทุรสงคราม นำแสดงโดย อรอนงค ์ปญัญาวงศ ์

ตรัญ เตชะภูวดล พีรกานต์ เยื้ออรรจนกุล และ

ปาณิสรา ปริญญารัตน์ โดยเนื้อหา 4 ตอน 

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เมืองหวานที่สุดใน

ประเทศ ตอนที่ 2 ความรักของหิ่งห้อย ตอนที่ 
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3 บางคนที..มีคนรอ และ 4 อัมพวา จะกลับมา

หาเธอที่รัก เนื้อหาดังกล่าวครอบคลุมทั้งการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวระบบ

นิเวศและธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวโดย

วิถีชุมชน ออกอากาศทางช่อง PPTV ทุกวัน

พฤหัสบดี เวลา 13.10-14.00 น. เริ่มวันที่   

3 กันยายน พ.ศ. 2558 และหลังจากนั้นได้มี

การนำฉายซ้ ำ (Re run) อีกครั้ ง (h t tp : / /

www.genczone.com/myhome/pptv-series-

bluebook/) 

เมื่อประเมินคุณค่าของตราแหล่งท่องเที่ยว

ตลาดน้ำอัมพวา ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า   

ในปัจจุบันเมืองอัมพวาเป็นที่รู้จักอย่างดีของ  

ชาวไทยและชาวต่างประเทศในภาพลักษณ์ที่

สร้างไว้ และได้รับความนิยมจนเดินทางมาท่อง

เที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่กลุ่มเป้าหมายหลัก

เป็นเพียงคนไทยที่อยู่ ใกล้ เมืองอัมพวาและ  

คนกรุงเทพฯ เริ่มเป็นนักท่องเที่ยววัยรุ่นเป็น  

ส่วนใหญ่ที่มักจะมาเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์

เพื่อมาตลาดน้ำรองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่มี จำนวนเพิ่มมากขึ้น เรื่ อยๆ   

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนนักท่องเที่ยว

ชาวตะวันตกนั้นมักจะมาท่องเที่ยวตลาดน้ำ

อัมพวาในวันธรรมดามากกว่าเพราะต้องการ  

เข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชน และได้ความสงบและ

ความเป็นอยู่ตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริง   

เมื่ อผู้ วิ จัยได้ ให้กลุ่มผู้ประกอบการลอง  

เปรียบเทียบเมืองอัมพวากับคนอัมพวาจะเป็น  

คนลักษณะแบบใด ผลการสัมภาษณ์พบว่า   

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้สึกว่าอยากให้เป็นคน

เพศใดก็ได้ แต่อยู่แบบพอเพียง ไม่ต้องโด่งดังแต่

เรือ่ยๆ แบบมัน่คง มนีำ้ใจ ในขณะทีม่ภีาพลกัษณ ์

เป็นคนที่อนุรักษ์แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่  

ผู้วิจัยได้ให้นักท่องเที่ยวคนไทยจำนวน 30 คน 

ลองบอกบุคลิกภาพของตราแหล่งท่องเที่ยว

อัมพวาถ้า เป็นคน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 

บุคลิกภาพที่ปรากฏมากที่สุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ (1) ความมีเสน่ห์ (2) ความมีเอกลักษณ์

ของตนเอง (3) ความเป็นมิตร (4) ความเป็น

แบบดั้ ง เดิ ม และ (5) ความติ ดดิ น และ

บุคลิกภาพที่ ปรากฏจำนวนมากตกอยู่ ใน

บุคลิกภาพหมวดความจริงใจ เมื่อเปรียบเทียบ

ผลการสัมภาษณ์ของคนทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้

ว่านักท่องเที่ยวรับรู้แก่นและภาพลักษณ์ของตรา

แหล่งท่องเที่ยวอัมพวาตรงตามที่ถูกสร้างโดย  

ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และคนใน

ชุมชน และเป็นไปในทิศทางบวกมากกว่า  

ผู้ประกอบการ   

เมื่อวัดทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวอัมพวา  

ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ผลการสัมภาษณ์  

ผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง

รู้สึกว่าเมืองอัมพวานั้นน่าอยู่ คนมีอัธยาศัยดี 

และยังมีวิถีของต่างจั งหวัดที่อยู่ ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ สายน้ำ และกิจกรรมการตกกุ้ ง  

ตกปลา ไหว้พระเก้าวัด ตลอดจนการชมหิ่งห้อย

ที่ต้นลำพูริมฝั่งคลองยามค่ำคืน ถึงแม้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่มีบางคนที่ตั้งข้อสังเกต

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมือง

อัมพวาเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมแต่ยังมีการ

ละเลยการควบคุมพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม  

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว  
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คนไทยที่กล่าวว่า อัมพวาเป็นสถานที่ที่ดี น่าอยู่ 

มีบรรยากาศสบายๆ มีความเรียบง่าย เป็น

ธรรมชาติ มีอาหารทะเล และเป็นสถานที่เล็กๆ 

ขณะเดียวกันมีความคึกคัก สนุกสนานจากการที่

มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาเที่ยว   

มีเพียงสองสามคนที่ยกประเด็นเรื่อง ความ

ปลอดภัยของสถานที่จอดรถ ทั้งนี้เพราะทางเข้า

ออกไม่ค่อยสะดวก รวมถึง ความไม่สะอาดของ

ตลาดน้ำ เลยส่งผลให้เสน่ห์บางส่วนหายไป 

เมื่อถามถึงความตั้งใจกลับมาเที่ยวอัมพวา  

อีกครั้งหรือไม่ ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า 

จะกลับมาสถานที่ท่องเที่ยวอัมพวาอีกครั้ง และ

จะแนะนำให้คนรู้จักได้มาท่องเที่ยวด้วยซึ่ ง

สอดคล้องกับข้อมูลของกลุ่มผู้ ให้สัมภาษณ์  

นักท่องเที่ยวจำนวน 30 คน ก่อนหน้านี้ที่พบว่า 

พวกเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาอัมพวาเป็นครั้ง

แรกถึง 25 คน มีเพียง 5 คนที่บอกว่าตนเอง

มาเที่ยวที่นี่ เป็นครั้งแรก กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

เมื่อเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ของคนทั้งสอง

กลุ่ม จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวและผู้ประกอบ

การต่างรู้สึกทางบวกกับอัมพวาเช่นเดียวกัน 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างตราแหล่ง

ท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา

ผลการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างตรา

แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาให้ประสบความ

สำเร็จ ประกอบด้วย 

1. การสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเกิดได้

จากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย   

ดังนั้น การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร

ต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและคนในชุมชน

จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการทำความ

เข้าใจในสินทรัพย์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่

ตน เองมี อยู่ ใ ห้ ชั ด เ จน และการวิ เ คราะห์

สถานการณ์เบื้องต้นเพื่อวางกรอบในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้อัตลักษณ์

ที่จะถูกสื่อสารออกไปสู่คนทั่วไปอยู่ในรูปแบบที่

พึงประสงค์ของคนในชุมชน 

2. การสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวนั้นจำเป็น

ต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ประสานงาน โดยเฉพาะถ้า

เป็นผู้นำชุมชนจะดีและมีประสิทธิภาพมาก  

รวมทั้งบุคคลนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว และมีความตั้งใจที่จะสร้างการมี

ส่วนร่วมกับกลุ่มคนต่างๆ ตลอดจนมีการสร้าง

ความสัมพันธ์กับช่องทางหรือเครือข่ายต่างๆ ใน

ภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมาช่วยผลักดันให้เกิด

การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

3. การสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวนั้นจำเป็น

ต้องมีการวางแผนระยะยาวในการเตรียมความ

พร้อมการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

เพราะถือเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้น 

ผู้นำของแต่ละท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานของรัฐจะ

ต้องเตรียมพร้อมบุคลากรในชุมชนให้มีความ

สามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาว  

ต่างชาติ  

4. การสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องได้

รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในภาค

ส่วนต่างๆ จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและ  

การจัดการแบ่งหน้าที่การทำงานให้สอดคล้อง

เพื่อช่วยเหลือกัน อันจะช่วยลดความซ้ำซ้อน  

ในแง่งบประมาณและกำลังคน รวมทั้งต้องมี

มาตรฐานสากล 
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อภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่า ขณะที่แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัด สมุทรสงครามนั้น   

มีกระบวนการสร้างตราแหล่งสินค้าสอดคล้อง

ตามแนวคิดที่ World Tourism Organization 

and European Travel Commission (2009) 

ทั้ ง 10 ขั้ นตอน และเมื่ อพิจารณาเกี่ ยวกับ

กระบวนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวนั้นพบว่า 

แหล่งท่องเที่ยวอัมพวานั้นได้เปรียบเพราะมี

ทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ 

มองการณ์ไกลในการพัฒนาเมืองให้ฟื้นคืนชีพ

เพื่อคนอัมพวาที่เคยอพยพออกไปกลับคืนมา 

รวมทั้งมีคนในชุมชนที่ เข้มแข็ง รักถิ่นฐานที่

พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้นำและหน่วยงานที่จะ

มาร่วมพัฒนาต่างๆ ดังนั้นเมื่อทั้ งสองฝ่าย  

ร่วมมือกันกอปรกับแหล่งท่องเที่ยวอัมพวา  

มีความร่ำรวยในเรื่องของประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมจึงทำให้โอกาสที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมาเข้าร่วมในการ

พัฒนาเมืองก็ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น 

เพราะแนวคิดของการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยว

นั้นแตกต่างจากการสร้างตราสินค้าหรือบริการ

เพราะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียถึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิ จั ยของ เณริศา ชั ยศุภมงคลลาภ 

(2552) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อ

การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้ำ  

ยามเย็นอัมพวา และพบว่าบทบาททางการ

สื่อสารของผู้นำชุมชนมีตั้ งแต่การเชิญชวน  

ชาวบ้านเข้าร่วมเปิดตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา 

เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ข อ ง ช า ว บ้ า น รั บ บ ท บ า ท  

นักประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำฯ ให้การต้อนรับแขก

ผู้มาเยือน พร้อมสื่อสารแนวคิดใหม่ๆ ให้กับ  

ชาวบ้ าน และประสานความร่ วมมื อจาก  

หน่วยงานภายนอก 

นอกจากนี้ในกระบวนการสร้างตราแหล่ง  

ท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวานั้นพบว่า ได้มีการ

วิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่การวิเคราะห์นัก  

ท่องเที่ยว การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรคของตนเอง และการวิ เคราะห์  

คู่แข่งขันที่มีสินทรัพย์แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

กัน ก่อนจะทำการวางตำแหน่ งตราแหล่ ง  

ท่องเที่ยวให้แตกต่างจากที่อื่นและที่สำคัญ ซึ่ง

การวางตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำ

อั ม พ ว านั้ น ไ ด้ น ำ เ อ า จุ ด เ ด่ น ที่ เ ป็ น เ มื อ ง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมมาเป็น

ประเด็นในการนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวซึ่ ง

กัณต์ฐศิษฎ์  เลิศไพรงาม (2551) เรียกการ

วางตำแหน่งตราแบบนี้ว่า เป็นการวางโดยตาม 

การวางตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะ (Unique 

attribute positioning) 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวในขั้นตอนการสื่อสารการตลาดนั้น  

พบว่า แหล่งท่องเที่ยวอัมพวาได้รับโอกาสอันดีที่

ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ต่างๆ ไปสู่สื่อมวลชน  

ทุกแขนง และปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ตั้งแต่สื่อ

นิตยสาร สื่อรายการโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ 

จนถึงสื่ อสั งคมออนไลน์ และการเผยแพร่  

ภาพลักษณ์ของเมืองโดยสื่อดังกล่าวได้ช่วยทำให้

เกิดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมือง  

ดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของการ  

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) ที่ศึกษา
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ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้กับ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ  

พบว่าภาพลักษณ์ต่างๆ ที่ เกิดจากการรับรู้ 

(Perceptual/Cognitive Image) เป็นการรับรู้  

ที่เกิดจากการเห็นหรือการได้ยินจากสื่อต่างๆ   

ร ว ม ถึ ง ก า ร รั บ รู้ ที่ ต น เ อ ง ไ ด้ เ ห็ น ห รื อ มี

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ เกิดจากการรับรู้ เป็น  

ภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อ (Beliefs) หรือ 

ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับประสบการณ์

จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ความโดดเด่น

ของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม  

ในแต่ละพื้นที่เป็นต้น ซึ่งความเชื่อหรือความรู้

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการจูงใจหรือ

การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการอยากรู้  

อยากเห็นและเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับ

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น   

สำหรับประเด็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

จัดการตราแหล่งท่องเที่ยวนั้น ผลการวิจัยในครั้ง

นี้พบว่า การสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเกิด

ได้จากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย 

จำเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ประสานงาน จำเป็น

ต้องมีการวางแผนระยะยาวในการเตรียมความ

พร้อมการเข้ามาของนักท่องเที่ยว และจะต้องได้

รั บการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ใน  

ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่

ศึกษาเริ่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน 

ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของธุรกิจ

ท่องเที่ยวต่ออัมพวา (นัทธมน บวรกุลกิจทวี, 

2554; อรรถพล จนัทรเ์พญ็, 2554;  ทรงลกัษณ ์

ตันติพรวนิชกุล, 2554) หรืองานวิจัยที่ศึกษา  

ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชน

อำเภอปาย (ธวัชชัย มานิตย์, 2550)  

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. หน่วยงานของรัฐควรเน้นเรื่องการสื่อสาร

แบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมากขึ้น เพราะ

การนำเสนอนโยบายจากส่วนกลางลงไปส่วน

ภูมิภาค บางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมเข้ากับทุก

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้ และอาจจะให้อำนาจใน

การบริหารจัดการกับส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวและเป็นไปเพื่อ

ชุมชนอย่างแท้จริง 

2. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

สร้างตราแหล่งท่องเที่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทุกระดับ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะมีความแตกต่าง

กับกระบวนการสร้างตราทั่วไป นอกจากนี้ยังจะ

ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจในอัตลักษณ์ของ

แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และเข้าใจถึงประโยชน์ของ

คุณค่าของตราแหล่งท่องเที่ยว และในที่สุดพวก

เขาจะสามารถเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับ  

นักท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ควรมีการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการ

รักถิ่นฐาน และจิตสำนึกในการรักษาสมบัติ

แหล่งท่องเที่ยวส่วนรวมให้กับประชาชนเพราะ

ปัญหาที่ผ่านมาคือ เมื่อถึงเวลาที่เกิดธุรกิจขึ้นมา

ในแหล่งท่องเที่ยวการเห็นแก่ส่วนตัวมากกว่า

ส่วนรวมของบุคลากรทุกฝ่ายส่งผลให้การ  

การท่องเที่ยวมีปัญหา 



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  2  ตุล าคม 2559 

22

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

ควรศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยจะช่วยให้มีการ

วางแผนการประชาสัมพันธ์ที่ ดึ งดูด ใจกับ  

นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

1. งานวิจัย ในอนาคตควรเปรียบเทียบ

กระบวนการสร้างตราแหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาด

พื้นที่แตกต่างกันในระดับประเทศ ภูมิภาค 

จังหวัด หรือส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอหรือตำบล 

เพราะจะทำให้ทราบว่ามีตัวแปรด้านปัจจัยที่จะ

ส่งผลให้ตราแหล่งท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ

แตกต่างกันอย่างไร 

2. งานวิจัย ในอนาคตควรเปรียบเทียบ

ประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ  

หน่วยงานของรัฐ และเอกชนว่ามีรูปแบบใดบ้าง 

และมีการออกแบบเนื้อหาเป็นอย่างไร ที่ส่งผล

ต่อการโน้มน้าวใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวนั้นได้  

3. งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาความเป็นมา

ของแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาของการ

สร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา อันจะช่วย  

ให้ผู้ทำงานเกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการการสร้าง  

เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ของตนเอง 
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อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร1

TheInfluenceofOnlineMediatoConsumerBehavior:
aCaseStudyofBakeryBusnessinBangkokMetropolitan
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม  

ผู้บริโภคสินค้าเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีอายุ 13 – 40 ปี และเคยบริโภคสินค้าเบเกอรี่

จากร้านที่ได้รับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆมาก่อน จำนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า ลักษณะทางประชากร (เพศ 

อายุ อาชีพ การศึกษา) ที่ต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 ยกเว้นตัวแปรลักษณะประชากรด้าน  

รายได้ ที่ผลการวิจัยพบว่าไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการ

รับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ในระดับสูงปานกลาง ในขณะที่การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ในระดับต่ำ และการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิด

รับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตในระดับสูงมาก  

คำสำคัญ: สื่อออนไลน์  สินค้าเบเกอรี่  แนวโน้มพฤติกรรม  
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Abstract

The propose of this study was to examine the influence of online media to 

bakery business consumer behavior in Bangkok metropolitan. A survey research 

was used to collect data from the samples who were bakery business 

consumer, aged 13 – 40 years old and used to consume bakery product from 

online information provided store. Four hundred samples participated in this 

study by questionnaire. The result showed that demographic factors (gender, 

age, occupation, education) and the perception of bakery product after 

exposure through online media were significantly different at 0.01 level, except 

for income factor that showed no significantly different. Further result showed 

that media exposure through online media was related with the perception 

about bakery product in moderate level. While the perception of bakery product 

after exposure through online media was related with the consumer behavior in 

bakery product after exposure through online media at low level. And the 

perception of bakery product after exposure through online media was related 

with the consumption behavior trend on bakery product after exposure through 

online media at very high level. 

Keyword: online media, bakery product, consumption behavior trend 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันรูปแบบการทำธุรกิจเบเกอรี่ในเขต

กรุงเทพมหานครมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับ

และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้น 

เห็นได้ชัดจากวัตถุประสงค์ในการบริโภคสินค้า

เบเกอรี่ที่จากการรับรู้เดิมของคนไทยเป็นเพียง

ขนมหวานทานหลังมื้ออาหารหรือรับประทาน

เปน็ของวา่งเทา่นัน้ ในขณะทีป่จัจบุนัธรุกจิเบเกอรี ่

มีช่องทางและการกำหนดใช้กลยุทธ์ในการ

ระบายสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้มากขึ้น ทั้งใน

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติของอาหาร

ท้องถิ่น เพื่อใช้ความคุ้นเคยเรื่องรสชาติเป็น  

แรงผลักดันยอดจำหน่ายให้เพิ่มสูงขึ้น การใช้

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้สามารถ

เข้ าถึ งสินค้ าและหาซื้ อรับประทานได้ ง่ าย  

เหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ส่งผลให้ผู้บริโภคนิยม

รับประทานเบเกอรี่เป็นอาหารมื้อหลักของวัน 

นอกจากนี้รูปแบบการนำสินค้าเบเกอรี่ไปใช้ใน  

ก็เพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้ในการจัดประชุมและ  
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งานต่างๆ ใช้เป็นของฝากและสิ่งของแทนใจใน

โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิดและวันปีใหม่ เป็นต้น 

โดยมูลค่าตลาดขนมอบในประเทศไทยนั้น  

มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในอาเซียน 

และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเบเกอรี่ต่อครั้งสูง

ที่ สุ ด เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น   

(บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 

2013) ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้แนวโน้มมูลค่า

ตลาดขนมเบเกอรี่ ในประเทศไทยมีความ

สามารถในการขยายตัวและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจ

ประเภทนี้คือการศึกษาพฤติกรรมและรสนิยม

ของผู้บริโภคให้เข้าใจ ซึ่งในปัจจุบันประชากร

ของประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

(Internet Users) จำนวน 38 ล้านคน คิดเป็น 

56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีหลาก

หลายกิจกรรมที่คนไทยนิยมเข้าถึงผ่านทาง  

สื่อออนไลน์ เช่น ใช้งานเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

82.7% ใช้เพื่อการค้นหาข้อมูล 56.7% และ

การใช้ เพื่ออ่านข่าว 52.2% ใช้ เพื่อตามหา 

เลือกดู หรือซื้อสินค้าต่างๆ 25.8% แต่กลับมี  

ผู้ประกอบการที่รองรับการซื้อขายและให้ข้อมูล

ผ่านสื่อออนไลน์ เพียง 9.9% เท่านั้น จาก

พฤติกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นว่าร้านค้าปลีกต้อง

ปรับตัวด้านเครื่องมือสื่อสาร และช่องทาง

จำหน่าย เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัว

ของโฆษณาในสื่อออนไลน์ที่มีโอกาสเติบโตถึง 

37% ใน พ.ศ. 2559 และถือว่าเป็นสื่อที่มีการ

เติบโตสูงที่สุดเป็นอันดับสองรองจากการโฆษณา

ในโทรทัศน์ดิจิทัล ในขณะที่ทิศทางการใช้สื่อของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หากมองย้อนกลับมาดู

ธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทยพบว่า ธุรกิจเบเกอรี่

ยังใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ด้านการสื่อสาร

กับผู้บริโภคในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัด ด้วยเหตุ

นี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความ

สนใจของผู้บริโภคในธุรกิจเบเกอรี่ยุคดิจิทัล   

รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม

กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อทราบถึงอิทธิพลของสื่อ

ออนไลน์ต่อธุรกิจประเภทนี้ และนำผลการ

ศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

ปรับปรุงหรือต่อยอดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเบเกอรี่และ  

เพื่อสร้างรูปแบบหรือแนวทางการนำเสนอสินค้า  

เบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

  

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร การเปิด

รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ 

การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูล

ผ่านสื่อออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคสินค้า  

เบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ และ

แนวโน้มพฤติกรรมหลังเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ในอนาคตของ

ประชากรในเขตเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรส่งที่ผล

ต่อการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

3. เพื่อศึกษาการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

เบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

รับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์ 
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4. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความ

สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

5. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความ

สัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมหลังเปิดรับข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการสื่อสารที่ใช้การวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ ลักษณะทางประชากร การเปิดรับ

ข้อมูลและการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ พฤติกรรม  

ผู้บริโภค สื่อออนไลน์ และส่วนประสมทาง  

การตลาด เพื่อนำมาใช้กำหนดกรอบแนวคิด 

โดยผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดที่สำคัญตามลำดับดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการรับรู้และการ

เปดิรบัขา่วสาร ตามแนวคดิของ Assael (1998) 

และแนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาดแบบ 

4C ของ Lauterborn (1990) เป็นหลัก ในการ

กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

ลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- รายได้ 

- การศึกษา 

การเปิดรับข้อมูล  

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่  

ผ่านสื่อออนไลน ์

การรับรู้เกี่ยวกับ  

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับ  

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

พฤติกรรมการบริโค  

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับ  

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

แนวโน้มพฤติกรรมหลังเปิดรับข้อมูล  

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์  

ในอนาคต 

H1 

H4 

H3 H2 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เพื่อได้ทราบถึงระดับอิทธิพลของสื่อออนไลน์

ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าเบเกอรี่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผลการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์  

ในการพัฒนา ปรับปรุงหรือต่อยอดกลยุทธ์  

การตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ

เบเกอรี่ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  

เรื่องการตลาดและการโฆษณาสินค้าออนไลน์   

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้สนใจหรือนักวิจัย

สามารถนำผลการวิจัยไปศึกษาต่อยอดหรือ

ขยายผลการวิจัยต่อไป 

 

ระเบียบการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน  

ที่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้มีอายุ

ระหว่าง 13 – 40 ปี เนื่องจากการรับประทาน

อาหารและของหวานของชาวตะวันตกเป็นที่นิยม

มากในหมู่วัยรุ่นและวัยทำงาน หรือบุคคลที่

มีอายุตั้งแต่ 40 ปีลงไป โดยต้องเป็นผู้สามารถ

เข้าถึงสื่อออนไลน์และเคยบริโภคสินค้าเบเกอรี่

จากร้านขนมหวานในเขตกรุงเทพมหานครตามที่

เคยเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ 

ที่ ได้รับความนิยมจากการสำรวจข้อมูลผู้ ใช้   

อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ไตรมาส 1 ประจำ

ปี 2559 ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศ

ไทย) ซึ่งได้แก่ช่องทางFacebook, Pantip, 

Twitter, Instagram, Line, Google และ 

Youtube แต่โดยทำการกำหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการคำนวณแบบไม่ทราบจำนวน

ประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2548) โดยผู้วิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่น

เท่ากับ ร้อยละ 95 และที่ระดับความคลาด- 

เคลื่อนยอมรับไม่น้อยกว่า 5% หรือ 0.05 โดย

หลังจากแทนค่าในสมการแล้ว ผู้วิจัยได้ผลลัพทธ์

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จำนวน 

400 คน แบ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ตามเขตพื้นที่ที่กำหนด

จำนวน 300 คน และการสุ่มแบบบั ง เอิญ 

(Accidental Sampling) ทางออนไลน์อีกจำนวน 

100 คน ตามสัดส่วนกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่ใน

ปัจจุบันยังมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มลูกค้าแบบ

ดั้งเดิม ทำให้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งสัดส่วนออก

เป็น 1 ใน 4 เพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล 

วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูล

กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 

– 29 พฤษภาคม 2559 โดยแบ่งการเก็บข้อมูล

ออกเป็น 2วิธี คือ 

1. ใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยการติดต่อ

ผู้ดูแล webpage ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

เบเกอรี่ต่างๆ เพื่อขอส่ง link แบบสอบถามที่จัด

เตรียมไว้ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามที่

เต็มใจให้ความร่วมมือจนครบ 100ชุด โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (Self-

Administrated) และแนบ e-mail address 

พร้อมเบอร์ติดต่อกลับของผู้วิจัย สำหรับในกรณี

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจคำถามและวิธีการ

ตอบแบบสอบถาม โดย webpage ที่อยู่ ใน

ขอบเขตการเก็บข้อมูลจะต้องเป็น webpage   

ที่มีจำนวนผู้ติดตามไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคน 

2. การแจกแบบสอบถามที่ร้านขนมหวาน

และบริเวณแหล่งชุมชนของแต่ละเขตพื้นที่ตามที่

มีการกำหนดไว้จากการการสุ่มตัวอย่างแบบ  



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  2  ตุล าคม 2559 

�0

แบ่งเขตพื้นที่ (Area cluster sampling) ซึ่งได้

จำนวน 6 เขต คือ เขตราชเทวี เขตสาทร เขต

จตุจักร เขตมีนบุรี เขตตลิ่ง และเขตบางแค 

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง 

(Self-Administrated) ตามที่เต็มใจให้ความ  

ร่วมมือจนครบ 300ชุด  

โดยเมื่อเก็บแบบสอบถามครบถ้วนตาม

จำนวนเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้นำข้อมูลมา  

ตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลทั้งหมด 

แล้วทำการลงรหัส (Coding) แล้วจึงนำข้อมูล  

ที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อ

คำนวณค่าสถิติและทดสอบสมมติฐานตามที่

กำหนดไว้ 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยและการวัดค่า

ตัวแปร 

การวจิยัครัง้นีใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมีแหล่งที่มา

จากการทบทวนแนวคิดด้านประชากร แนวคิด

และทฤษฏีที่เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารและ  

การรับรู้ แนวคิดเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง  

การตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ เพื่อนำ

มาสร้างเป็นแบบสอบถามใช้ตอบคําถามตาม

กรอบแนวคิดที่วางไว้ โดยการให้ผู้ตอบกรอก

แบบสอบถาม เอ ง (Se l f - a dm i n i s t e r ed 

questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ประกอบ

ด้วยลักษณะคำถามชนิดปลายเปิด (Opened-

ended questionnaires) และชนิดปลายปิด 

(Closed-ended questionnaires) แบบมีตัว

เลือก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่ วนที่ 1 คำถาม เกี่ ย วกั บลั กษณะทาง

ประชากร  

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์  

ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อ

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อ

ออนไลน์ 

ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม

หลังเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อ

ออนไลน์ในอนาคต 

โดยก่อนนำแบบสอบถามไปดำเนินการเก็บ

ข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดการทดสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยทดสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการเข้าพบและ

ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อ ส า รมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพิจารณา  

รูปแบบและโครงสร้ า งของแบบสอบถาม   

ความเหมาะสมของคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ว่ามีสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ

ศึ กษ า ส่ วนกา รทดสอบคว ามน่ า เ ชื่ อ ถื อ 

(Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามส่วนที่   

1-5 ไปทดสอบก่อนนำไปใช้จริง (Pretest)   

กับประชากรที่มีลักษณะทางประชากรคล้าย

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จำนวน 30 ชุด โดย  

พบว่าคำถามที่ใช้ในแบบสอบถามนั้น สามารถ

ตอบคำถามได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการและ  

ข้อคำถามมีความเหมาะสม ด้วยการคำนวณหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอบบาช (Alpha’s 

Cronbach Coefficient) ซึ่ง สุชาติ ประสิทธิ์-  

รัฐสินธุ์ (2550) ได้กล่าวว่า หากได้ค่าความ  

เชื่อมั่นออกมาตั้ งแต่ 0.70 ขึ้นไป จะถือว่า
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แบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่น ซึ่งจากการ

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 3 และ5 พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นมาก

กว่า 0.70 ดังนั้น จึงนำข้อคำถามทั้งหมด มาจัด

ทำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และใช้เก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

ผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สมมติฐานการวิจัยและผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร  

ที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ เกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน  

สื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

  

สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันจะมี

การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิด

รับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

Independent t-Test ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(t = -3.818, P-value = 0.000) 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน  

จะมีการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่  

หลั ง เปิดรับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์  

แตกต่างกัน 

One-way ANOVA ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(F = 13.332, P-value = 0.000) 

สมมติฐานที่ 1.3 อาชีพที่แตกต่างกัน

จะมีการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ 

หลั ง เปิดรับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์  

แตกต่างกัน 

One-way ANOVA ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(F = 17.132, P-value = 0.000) 

สมมติฐานที่ 1.4 รายได้ที่แตกต่างกัน

จะมีการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ 

หลั ง เปิดรับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์  

แตกต่างกัน 

One-way ANOVA ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   

(F = 1.363, P-value = 0.246) 

สมมติฐานที่ 1.5 การศึกษาที่แตกต่าง

กันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่

หลั ง เปิดรับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์  

แตกต่างกัน 

One-way ANOVA ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(F = 13.262, P-value = 0.246) 
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สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 2 การ เปิดรับข้ อมูล  

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อ ออนไลน์

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ เกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อ

ออนไลน์ 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(r = 0.439, P-value = 0.000) 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับสินค้า

เบ เกอรี่ หลั ง เปิ ดรับข้ อมู ลผ่ านสื่ อ  

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(r = 0.239, P-value = 0.000) 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับสินค้า

เบ เกอรี่ หลั ง เปิ ดรับข้ อมู ลผ่ านสื่ อ  

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมหลังเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

(r = 0.712, P-value = 0.000) 

ผลการวิจัย

ลักษณะทางประชากรพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่ า ง 27 -33 ปี มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชนมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท 

การเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่าน

สื่อออนไลน์พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี

ระดับความถี่ในการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

เบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ในระดับปานกลาง   

มีการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่าน

ช่องทาง facebook มากที่สุด รองลงมาคือช่อง

ทาง google และมีการเปิดรับผ่านช่องทาง

twitterน้อยที่สุด ในช่วงเวลาระหว่าง 20.01 – 

00.00 น. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์จาก  

เครือข่ายเพื่อนในสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับข้อมูล

เรื่องช่องทางการเข้าถึงสินค้ามากที่สุด โดย

สาเหตุที่เลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่เพราะสะดวก สามารถเข้า

ถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและค้นหาสินค้าได้ง่าย  

การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์พบว่า โดยภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้า  

เบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อยู่ใน

ระดับมาก โดยหากแยกตามด้านการรับรู้พบว่า 

ด้านความต้องการของผู้บริโภคมีระดับการรับรู้

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน  

สื่อออนไลน์อยู่ ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนใหญ่รับรู้ว่าสินค้าเบเกอรี่ที่นำเสนอผ่าน  
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สื่อออนไลน์เป็นสินค้าที่ทันสมัยตอบโจทย์ในการ

ตามกระแสร้านเบเกอรี่ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอในปัจจุบัน ด้านความรู้สึกคุ้มค่ าของ  

ผู้บริโภคมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในระดับ

มาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าราคาสินค้า  

เบเกอรี่ที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ  

เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องคำนึงถึง เช่น 

ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าเสียเวลา ด้าน

ความสะดวกในการซื้อมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้

ว่าการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อ

สินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์มีความสะดวก 

และด้านการสื่อสารมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้

ว่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า  

เบเกอรี่บนสื่อออนไลน์ที่ใช้รูปแบบการนำเสนอ

ให้เห็นรูปลักษณ์ที่สวยงามของสินค้าเป็นหลัก 

(Product as a hero) ดูน่าสนใจและสามารถ

กระตุ้นให้เกิดการซื้อได้มากที่สุด 

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเบเกอรี่หลังเปิด

รับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีความถี่ของจำนวนครั้งในการซื้อสินค้าเบเกอรี่

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ระหว่าง 1 – 4 

ครั้ง/เดือน โดยเลือกซื้อจากร้านเบเกอรี่ที่เคยซื้อ

เป็นประจำมากที่สุด กลุ่มสินค้าที่มักบริโภคคือ

เค้กรสชาติต่างๆ เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารว่าง

หรือทานเล่นมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบ

การซื้อกลับ เพื่อนำไปรับประทานที่บ้านหรือ  

ที่อื่น (take away)  

แนวโน้มพฤติกรรมหลั ง เปิดรับข้อมูล

เกี่ ย วกับสินค้ า เบ เกอรี่ ผ่ านสื่ อออนไลน์

ในอนาคตพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี

ระดับการตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมหลัง

เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อ  

ออนไลน์ในอนาคตในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี

ความตั้งใจที่จะเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  

เ บ เ กอรี่ จ า กสื่ อ ออน ไลน์ ต่ อ ไ ปมากที่ สุ ด   

รองลงมามีความตั้งใจที่จะแนะนำผู้อื่นให้ลอง

บริโภคสินค้าเบเกอรี่ตามข้อมูลที่ ได้รับจาก  

สื่อออนไลน์ต่อไป และการมีความตั้งใจที่จะ

บริโภคสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลจาก  

สื่อออนไลน์ต่อไปน้อยที่สุด  

 

อภิปรายผล

ผลการศึกษาระบุว่าลักษณะประชากรด้าน

ต่างๆของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

รับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ หลังเปิดรับข้อมูล

ผ่านสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้อง

กับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของ 

โยธิน ศันสนยุทธ (2533) ที่ระบุว่า ปัจจัยอัน

เนื่องมาจากลักษณะทางประชากรของบุคคล

หรือผู้รับสาร ซึ่งในที่นี้รวมถึงเพศ อายุ การ

ศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ และการปรับตัว

ส่วนบุคคล ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ทั้งสิ้น ยกเว้นผลจากลักษณะ

ประชากรด้านรายได้ ที่ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ไม่มีผลต่อการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้า เบเกอรี่   

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของกาญจนา ลุมพิกานนท์ 

(2555) ที่พบว่า ในการเปรียบเทียบลักษณะ

ประชากรกับความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ
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ของร้าน True Coffee นั้น กลุ่มตัวอย่างในทุก

ลักษณะประชากรมีความคิดเห็นในระดับดี

เหมือนกันหมด ยกเว้นผลจากลักษณะประชากร

ด้านรายได้ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัย

ด้านรายได้ไม่มีผลต่อการรับรู้ผ่านซื้อออนไลน์

ของกลุ่มตัวอย่าง อาจเนื่องด้วยสินค้าเบเกอรี่ 

ถือเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กและมีหลากหลาย

ระดับราคาให้เลือกซื้อ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถ

เลือกหาซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการทั้งใน

ด้านรสชาติ การใช้งาน และราคาที่เหมาะสม  

ในแต่ละคนได้ ทำให้การรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์

ด้านความรู้สึกคุ้มค่าของกลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย ผลการ

ศึกษาการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่

ผ่านสื่อออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ

ขอ้มลูจากชอ่งทาง facebook มากทีส่ดุ รองลงมา 

คือช่องทาง google และ youtube ตามลำดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจการเติบโตของจำนวน

ผู้ใช้งาน facebook จากข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ของไทย ไตรมาส 1 ประจำปี 2559 ที่ระบุว่า 

จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน 38 ล้านคน   

ซึ่ งคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้ ง

ประ เทศนั้ น มีผู้ ใ ช้ ง าน facebook ทั้ งสิ้ น 

92.1% ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ของประเทศไทยเข้าถึงมากที่สุด โดยกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  

เบเกอรี่ จากแหล่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อนในสังคม

ออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือการเปิดรับจาก

สื่อออนไลน์ของผู้ประกอบการหรือร้านค้าผู้เป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานบางส่วน

จาก The Wave 3 Report ของ Universal 

McCann ที่พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น

แหล่งข้อมูลสำคัญที่กลุ่มผู้บริโภคใช้เพื่อค้นหา

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ ควบคู่ไปกับการหา

ข้อมูลโดยตรงจากเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ 

โดย 7 ใน 10 ของผู้บริโภค ใช้วิธีหาข้อมูล

สินค้ าต่ างๆ จากเครือข่ ายสั งคมออนไลน์   

และร้อยละ 49 ของผู้บริโภคคล้อยตามและ  

มีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากข้อมูลที่ เปิดรับ   

กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทาง  

ในการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่  

เพราะมีความสะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ตลอดเวลาและค้นหาสินค้าได้ง่าย ซึ่งเหตุผล  

ดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ที่

สอดคล้องกับแนวคิด “อิสระ 5 ประการ” ในสื่อ

ใหม่ของ Wertime และ Ian Fenwick โดย

ข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงสินค้า เช่น ที่อยู่

ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ช่องทางในการสั่งซื้อ 

และความสะดวกสบายของช่องทางต่างๆ ในการ

ชำระค่ าสินค้ า สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ อง

พฤติ ก ร รมผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย น ไป (SMEs 

K n o w l e d g e C e n t e r , 2 5 5 6 ) ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมดังกล่าวคือเรื่องการ

สั่งซื้อของผู้บริโภค ซึ่งในอดีตมีพฤติกรรมที่  

ซับซ้อนน้อยกว่า ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคต้องการ

ความรวดเร็ว ความหลากหลายของสินค้าที่ควร

มีให้เลือก ทั้งในด้วยรูปแบบ สีสัน ขนาด และ

รสชาติ ต้องการความสะดวกในการหาซื้อสินค้า

บริเวณใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน ในราคาที่

ไม่สูง โดยความต้องการที่เปลี่ยนไปทั้งหลาย

เหล่านี้ถูกตอบสนองได้ด้วยคุณลักษณะของสื่อ

ออนไลน์ ผลการศึกษาระบุว่าการเปิดรับข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์มีความ
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สัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลัง

เปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยเรื่องสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตอบ

สนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการ

ตลาด ของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ (2557) ที่พบ

ว่าพฤติกรรมการตอบสนองต่อสื่อดิจิทัลมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลของ  

ผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อันเนื่อง  

มาจากรูปแบบต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลผ่าน

สื่อดิจิทัล โดยหากผู้ประกอบการมีการปรับปรุง

พัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอก็จะ

ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น โดยในการ

ศึกษาของอังคณา คุ้มไทย (2553) เรื่องการ

เปิดรับสื่อและความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์

ภายในของพนักงานบริษัทโทรคมนาคม พบว่า 

นอกจากลักษณะทางประชากรจะเป็นตัวแปร

สำคัญต่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ

ต่างๆ แล้ว ยังพบว่าความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง  

ใกล้ตัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู้

ข้อมูล ข่าวสารในสื่อดิจิทัล โดยเนื้อหาต่างๆ 

ของสื่อจะต้องมีความน่าสนใจ จึงจะก่อให้เกิด

การเปิดรับข้อมูลข่ าวสารต่างๆ ได้ ดั งนั้น  

ในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารในสื่อออนไลน์   

จึงควรคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอ เนื่องจากจะ

สามารถช่วยส่งเสริมผลของการรับรู้ข้อมูล  

ข่าวสาร ช่วยสร้างความน่าสนใจในเนื้อหาและ

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการเปิดรับสารได้เป็น

อย่างดี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระบวนการ

รับรู้ (The Perceptual Process) ของ Assael 

ที่กล่าวว่าการเลือกรับรู้ถือเป็นกระบวนการแรก

ของการรับรู้ ผู้บริโภคจะเลือกดูสิ่งที่ตนสนใจ

และสามารถตอบสนองความต้องการของตน 

โดยผู้บริโภคจะเลือกรับข่าวสารจากพื้นฐานทาง

จิตวิทยา เนื่องจากในวันหนึ่งมีข่าวสารเข้ามา

มากมาย ทำให้ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทั้งหมด 

จึงจำเป็นต้องเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ดังนั้น

เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 

เบเกอรี่ และเกิดการรับรู้ในระดับที่ดี ผู้ประกอบ

การหรือผู้ส่งสารในฐานะต่างๆ จึงควรเลือกใช้

รูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย ตอบสนองและ

ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

ผลการศึกษาด้านการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเก

อรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบ

ด้วยการรับรู้ 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการของ

ผู้บริโภค (consumer’s want) ด้านความรู้สึก

คุ้มค่าของผู้บริโภค (cost of consumer) ด้าน

ความสะดวกในการซื้อ (convenient) และด้าน

การสื่อสาร (communication) พบว่า ในภาพ

รวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเชิงบวกต่อสินค้า

เบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ในทุกๆ

ด้าน ด้วยระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดย   

3 อับดับแรกที่มี ระดับการรับรู้ สู งที่ สุดคือ   

ลำดับที่ 1 การรับรู้ด้านความสะดวกในการซื้อ 

ประเด็นการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการ  

สั่งซื้อสินค้าเบเกอรี่ผ่านช่องสื่อออนไลน์มีความ

สะดวก ลำดับที่ 2 คือ การรับรู้ด้ านความ

สะดวกในการซื้อ ประเด็นการเข้าถึงข้อมูล  

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์  

มีความสะดวก/ไม่ยุ่ งยาก โดยจะเห็นได้ว่า  

สองอันดับแรกเป็นการรับรู้หลังจากมีการเปิดรับ

ผ่านสื่อออนไลน์ในเรื่องความสะดวกสบาย 

(convenient) ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานข้อหนึ่ง

ของสื่อออนไลน์ในเรื่องการช่วยประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล ช่วยสนับสนุน
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ในการทำ e-Commerce และเป็นรูปแบบการค้า

บนอินเทอร์เน็ตที่สั่งซื้อสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้อง

ใช้ catalog อีกต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Lauterborn (1990) เรื่องการตลาดแบบ 4C 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการต่อยอดมาจากแนวคิด

ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P ของ Kotler 

ที่มองว่าช่องทางการจัดหน่ายจะเพิ่มความ

สะดวกในการซื้อสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค

ได้ เพราะในผู้บริโภคในปัจจุบันจะเป็นผู้ตัดสินใจ

ว่าจะซื้อที่ไหนซื้อมากเท่าไร และซื้อเวลาใด   

มากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกกำหนดขึ้นจาก

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย พฤติกรรมของผู้บริโภค

มีความเปลี่ยนแปลง โดยในทุกวันนี้ผู้บริโภค  

ไม่สนใจในร้านค้าที่จะต้องขับรถหรือเดินทาง  

ไปหาซื้ออีกแล้ว เพราะความรีบเร่งและระบบ

การจราจรที่ติดขัด ทำให้ผู้บริโภคปรับความคิด

มา เป็ นความสะดวกในการหาซื้ อ ดั งนั้ น  

หากสามารถหาช่องทางในการอำนวยความ

สะดวกเรื่องการหาซื้อสินค้าหรือบริการได้   

ผู้บริโภคก็จะไปซื้อสินค้ากับร้านค้านั้น หรือ

แม้แต่ในธุรกิจอาหาร ที่นอกจากจะมีหน้าร้านให้

ผู้บริโภคสามารถเดินทางไปกินที่ร้าน ก็เกิดการ

บริการแบบส่งถึงบ้าน (delivery) ขึ้น ในปัจจุบัน

มีช่องทางการจัดจำหน่ายเกิดขึ้นมากมาย   

ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ สามารถถูกนำส่งถึงผู้บริโภคได้

หลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทางการจำหน่าย

แบบดั้งเดิม ช่องทางด้านขายตรง ช่องทาง  

ออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดนี้จึงมองว่า  

การอำนวยความสะดวกในเรื่องช่องทางการจัด

จำหน่ายถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และลำดับที่ 3 คือ 

การรับรู้ด้านการสื่อสาร ประเด็นสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า เบเกอรี่ บนสื่อ

ออนไลน์ที่มีรูปแบบการนำเสนอให้เห็นรูปลักษณ์

ที่สวยงามของสินค้าเป็นหลัก (product as a 

hero) ดูน่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 

โ ดยก า รที่ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ก า ร รั บ รู้ เ ช่ นนี้  

ก็สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา   

ในเรื่องเทคนิคการนำเสนอนั้น (presentation 

technique) การนำเสนอให้เห็นรูปลักษณ์ที่

สวยงามของสินค้าเป็นหลัก (product as a 

hero) ประเภทนี้เป็นเทคนิคที่เหมาะกับสินค้า

ประเภทสวยงาม ดูดี น่าสนใจ และมีจุดเด่นใน

ตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของสินค้าเบเกอรี่ 

เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคที่เหมาะจะใช้ในการนำ

เสนอสินค้า นอกจากนี้การรับรู้เกี่ยวกับสินค้า  

เบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ยังเป็นตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์กัน แม้จะเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ำ

แต่ก็สอดคล้องกับแนวคิดของโยธิน ศันสนยุทธ

และคณะ (2533) ที่กล่าวว่า การรับรู้คือการ

ตีความหมายจากการรับสัมผัส ซึ่งในการตีความ

นั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือ เป็นสิ่งที่เกิด

จากการเรียนรู้ ถ้าปราศจากการเรียนรู้หรือ

ประสบการณ์ก็จะไม่มีการรับรู้ พฤติกรรมการ

บริโภคจึงถือเป็นประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์

กับการรับรู้ของผู้บริโภคนั่นเอง โดยผลการ

ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ของจำนวนครั้ง

ในการซื้อสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อ

ออนไลน์ถึง 1 – 4 ครั้ง/เดือน แต่ส่วนใหญ่กลับ

เลือกซื้อสินค้าดังกล่าวจากร้านเบเกอรี่ที่เคยซื้อ

เป็นประจำ สาเหตุอาจเพราะกลุ่มตัวอย่างพบ

เจอสินค้าที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการแล้ว 

หรืออาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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ประกอบอาชีพพนัก งานบริษั ท เอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ทำให้ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบและ

กรอบเวลาที่จำกัด จึงเลือกซื้อสินค้าเบเกอรี่จาก

ร้านเดิมๆในบริเวณทางผ่านระหว่างวันหรือเลือก

ร้านใกล้ที่ทำงานเพื่อสะดวกในการหาซื้อ แต่ก็

ยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ผู้บริโภคเกิด

การรับรู้ แต่ไม่อาจนำไปสู้ขั้นตอนการเกิดการ

ตัดสินใจซื้อนี้ ได้ ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นได้ตาม

แนวคิดเรื่องการรับรู้ที่อธิบายว่า ในบางครั้ง  

ผู้บริโภคเกิดการเปิดรับและประมวลผลต่างๆ 

แต่ ไม่ ได้มีปฏิกิ ริ ยาตอบกลับในทันที โดย  

ผู้บริโภคเหล่านี้อาจกำลังจัดเก็บข้อมูลที่ได้เพื่อ

นำไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคตเมื่อมี

โอกาส เรียกว่าเป็นใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูล

ต่ างๆทั้ ง ใหม่และเก่ า เข้ ากับความคิดหรือ  

กลุ่มความคิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ในความ

ทรงจำที่มีอยู่เดิม ข้อมูลดังกล่าวะถูกบันทึกเพิ่ม

ลงไป จากความคิดของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้า 

รูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าหรือกลุ่มความคิด

ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในอนาคต ผลการศึกษา  

พบว่าหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์แล้ว 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้า  

เบเกอรี่ ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าเฉลี่ย 1 – 4 

ครั้ง/เดือน โดยเลือกซื้อจากร้าน เบเกอรี่ ที่เคย

ซื้อเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริโภคเป็น

อาหารว่างหรือทานเล่นมากที่สุด รองลงมาเพื่อ

ใช้เป็นของฝาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจ

ของนิตยสารออนไลน์ positioning magazine 

(2009) ที่กล่าวว่าในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง 

เช่น คริสต์มาสและปีใหม่ นับว่าเป็นช่วงโอกาส

ทองของธุรกิจ เบเกอรี่ เนื่องจากยอดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยเฉพาะเค้กและคุกกี้  

ในช่วงเทศกาลปลายปีจะสูงกว่าช่วงปกติ ทำให้

เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยนิยมใช้สินค้าเบเกอรี่ 

เป็นของฝาก ซึ่ งนิยมมากในช่ วง เทศกาล   

อาจด้วยความที่สินค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย  

ผนวกกับรูปลักษณ์ภายนอกของขนม เช่น   

รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตามแนวคิด

ของร้ านขนมในญี่ ปุ่ นหลายร้ านที่ มอ ง ว่ า   

แม้รสชาติจะไม่ใช่จุดเด่นของขนมแต่ละชนิด   

แต่สิ่งที่สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจซื้อหา  

ก็คือหีบห่อที่สวยงามดึงดูดใจ (บทวิเคราะห์ทาง

เศรษฐกิจศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2012) โดยใน

การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักบริโภค

สินค้าเบเกอรี่ ประเภท ขนมปัง เค้ก และคุกกี้ 

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด ซึ่งก็

สอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่าเค้กและคุกกี้เป็น

สินค้าขายดีในช่วงเทศกาลปลายปี โดยมีข้อ

สังเกตที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักซื้อ

สินค้ากลับ เพื่อนำไปรับประทานที่บ้านหรือ  

ที่อื่นต่อ ซึ่งสวนทางกับความนิยมในการตกแต่ง

ภายในของร้านขนมและร้านกาแฟต่างๆ ใน

ปัจจุบัน ที่หลายๆร้านเปิดกว้างตั้งใจให้ร้านกลาย

เป็นสถานที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ 

ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการตกลงทางธุรกิจ 

เสมือนเป็นห้องรับแขกของลูกค้า (กาญจนา   

ลุมพิกานนท์, 2555) และอีกหนึ่งประเด็นที่น่า

สนใจคือ ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีกลุ่ม

ตัวอย่างเพียงร้อยละ 15.78 ที่เคยสั่งซื้อสินค้า 

เบเกอรี่ ออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

เพื่อนัดรับหรือใช้บริการขนส่ง เช่น ส่งทาง

ไปรษณีย์ หรื อ ใช้ บริ การพนักงานส่ งของ 

(messenger) ซึ่งถือว่ายังไม่สูงนักหากเทียบกับ

ธุรกิจค้าปลีกของไทยอื่นๆที่หันไปให้ความสำคัญ
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และขยายตลาดมาสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

ขณะที่การซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศก็กำลัง

เติบโตไปทิศทางที่ดี โดยจากผลสำรวจของ  

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (NECTEC) พบว่าจำนวนผู้บริโภค  

ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ในปี 2010 

เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ถึง 10% คิดเป็นมูลค่า  

การค้าออนไลน์เติบโตราว 20% หรือ 600,000 

ล้ านบาท ปั จจั ยหนึ่ งที่ ท ำ ให้การซื้ อสินค้ า   

เบเกอรี่ ทางออนไลน์ยังไม่เติบโตนัก อาจเนื่อง

ด้วยลักษณะของสินค้าที่เปราะบาง เสียหาย 

และมีอายุสั้น ทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบาก

เป็นที่ลังเลใจ ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการ

จะขายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการสั่งของผ่าน

ทางสือ่ออนไลน ์กค็วรใหค้วามสำคญักบัประเดน็นี ้

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น   

ผลการศึกษาด้านแนวโน้มพฤติกรรมหลังเปิดรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์  

ในอนาคตพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ  

ตอบสนองที่ค่อนข้างสู งและอยู่ ในเกณฑ์ที่  

ใกล้เคียงกันทั้ง 3 พฤติกรรม คือ มีความตั้งใจ  

ที่จะเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่จากสื่อ

ออนไลน์ต่อไป มีความตั้งใจที่จะบริโภคสินค้า  

เบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่อไป 

และมีความตั้งใจที่จะแนะนำผู้อื่นให้ลองบริโภค

สินค้าเบเกอรี่ตามข้อมูลที่ได้รับจากสื่อออนไลน์

ต่อไป ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี

ของธุรกิจ อ้างอิงจากผลงานวิจัยของดาริกา 

ธนะสูตร (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยกลยุทธ์

การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินกิจการร้านเค้กไขมัน

ต่ำระดับพรี เมี่ยมของผู้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่าร้านค้า

ที่มีการจัดทำช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์

เช่น “blog” “twitter” “instagram” “facebook” 

หรือเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายการ

สินค้าและเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารรายละเอียดการ

บริการต่างๆของร้านให้กับผู้บริโภค จะทำให้  

ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ใน

การปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไป 

ตลอดจนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง 

“youtube” เพื่อให้ลูกค้าเห็นขั้นตอนกาผลิตและ

บรรยากาศของร้านด้วยแล้ว จะทำให้ลูกค้ามีการ

บอกต่อและแชร์ข้อมูลของร้านผ่านสื่อสังคม  

ออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ร้านค้า  

มีลูกค้ารู้จักร้านเพิ่มมากขึ้น หรือค้นหาข้อมูล

ร้านค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

แนวคิดของไผท ผดุงถิ่น (กรรมการผู้จัดการ

และผู้ก่อตั้งบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด) ที่ได้

กล่าวไว้ภายในงาน “Smart SME Expo 2016” 

ว่าในยุคดิจิทัลนี้ การเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ และ

หันมาเปิดหน้าร้านออนไลน์ นอกจากจะทำให้

เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในการ

เปิดร้านในสถานที่จริงอีกด้วย โดยปัจจัยที่จะ

ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความ

สม่ำเสมอของเจ้าของธุรกิจที่มีการอัพเดตสินค้า

อยู่เรื่อยๆ และการทำการตลาดโดยสร้างเนื้อหา

ในรูปแบบต่างๆ (contents marketing) เพื่อให้

ผู้ที่สนใจค้นหาในสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ   

ได้ ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้ธุรกิจ  

มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของ  

ผู้บริโภค แล้วธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่าง

รวดเรว็ จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่การรบัรู ้

เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน  
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สื่ อ ออน ไลน์ มี ค ว ามสั มพั น ธ์ กั บ แนว โน้ ม

พฤติกรรมหลังเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  

เบเกอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยในการศึกษาครั้งนี้

ผู้วิจัยนำคุณลักษณะทั้ง 4 ด้านของแนวคิด  

ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4C มาใช้เป็น

ปัจจัยที่ผู้บริโภคคำนึงถึงในการรับรู้ เกี่ยวกับ

สินค้ า เบเกอรี่ ผ่ านสื่ อออนไลน์ ซึ่ งผลที่ ได้

สอดคล้องกับงานวิจัยของน่ารัก ตันเสนีย์ 

(2550) ในการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการ

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เบเกอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย   

และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ  

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่นเดียวกับงาน

วิจัยของนะที มะธุผา (2553) ที่ทำการศึกษาถึง

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กรณี

ศึกษา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พัฟ แอนด์ พาย   

ผลก า ร วิ จั ยพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ตภัณฑ์   

ด้านราคา ด้านช่องทาง การจัดจำหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พัฟ แอนด์ พาย ของ  

ผู้ บริ โภค และในงานวิ จั ยของจุฬาลักษณ์   

คณ า รั ก ษ์ ( 2 5 5 4 ) ที่ ท ำ ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง  

ภาพลักษณ์ของขนมปังตราฟาร์มเฮาส์ตาม  

การรับรู้ของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี พบว่า ภาพลักษณ์ขนมปังฟาร์ม

เฮาส์ตามการรับรู้ของลูกค้าด้านการกระทำ   

คือ โอกาสในการซื้อซ้ำ มีการบอกต่อในสิ่งที่ดี

และแนะนำให้คนรู้จักหรือผู้อื่นซื้อตาม  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่  

มีการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เบเกอรี่ ผ่าน

สื่อออนไลน์ช่องทาง facebook google และ

youtube มากที่สุดตามลำดับ ในระหว่างช่วง

เวลา 20.01 – 00.00 น. เพื่อติดตามดูข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้า เบเกอรี่ ใหม่ๆ ดังนั้น หากจะ

ทำการสื่อสารทั้งในด้านการตลาดหรือประเด็น

อื่นๆก็ตามกับกลุ่มผู้บริโภค จึงควรเลือกช่วง

เวลาดังกล่าวของทั้ง 3 ช่องทาง ด้วยรูปแบบสื่อ

ในลักษณะการนำเสนอให้ เห็นรูปลักษณ์ที่

สวยงามของสินค้าเป็นหลัก (product as a 

hero) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่บน

สื่อออนไลน์ในลักษณะนี้ดูน่าสนใจมากที่สุด 

และเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

ผู้ ส่ งสารอาจนำลักษณะการนำเสนอแบบ  

การสาธิต (demonstation) มาใช้ร่วมด้วย 

เนื่องจากการนำเสนอในรูปแบบนี้มีการรับรู้และ

สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้สูงในลำดับ  

รองลงมา เป็นการแสดงจุดเด่นของสินค้าเพื่อให้

เห็นประสิทธิภาพและความเฉพาะตัวที่ชัดเจน  

ยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเห็นประสิทธิภาพ

และคุณลักษณะพิเศษของสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น 

ในการนำเสนอสินค้าเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ หากนำ

รูปแบบการนำเสนอทั้งสองประเภทนี้มาปรับใช้

ร่วมกัน จะสามารถทำให้เห็นถึงความสดใหม่ 

ประโยชน์ของสารอาหารที่มี ในสินค้า และ  

รูปลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดให้ลอง ก็จะทำให้  

ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความแตกต่างและข้อดีที่เป็น

ลักษณะเฉพาะตัวเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ
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สินค้าชนิดเดียวกัน  

2. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีการเปิด

รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่จากเครือข่าย

เพื่อนในสังคมออนไลน์มากที่สุด ดังนั้นเพื่อ

ให้การนำเสนอเกิดประสิทธิพลและเข้าถึงกลุ่ม

เป้ าหมาย ผู้ ส่ งสารควรศึกษารูปแบบการ

โฆษณาในช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆ ที่ใน

ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้สนับสนุนการทำธุรกิจ

ออนไลน์มากขึ้น เช่น ช่องทาง “facebook” ซึ่ง

เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสินค้าเบเกอรี่เปิดรับมาก

ที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ได้เปิดฟังก์ชันการใช้

งานชื่อ “facebook business” เพื่อเป็นศูนย์

ช่วยเหลือผู้ลงโฆษณา สามารถใช้กำหนดกลุ่ม

เป้าหมายในการเผยแพร่โฆษณาในแต่ละครั้ง 

เพื่อให้ข้อมูลสินค้าสามารถไปถึงผู้บริโภคที่ถูก

กลุ่ม และควรคำนึงถึงเนื้อหาในการโฆษณา

แต่ละครั้งว่าน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมกดถูกใจ (like) หรือแบ่งปัน (share) 

เพื่อสารดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายเพื่อน

คนอื่นๆได้หรือไม่ โดยมีข้อควรระวังสำหรับ  

การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่ไม่ควรมองข้าม 

คือการหาจุดสมดุลระหว่างการให้ข้อมูลกับ  

การสร้างความรำคาญใจ เพราะในการเผยแพร่

โฆษณาในความถี่ที่มากจนเกินไปและวิธีการ  

ที่ ไม่ เหมาะสม อาจส่ งผลให้ผู้ บริ โภคเกิด  

ความรำคาญใจ และย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของสินค้าในด้านลบด้วย (2007, อภิศิลป์   

ตรุงกานนท์) 

3. เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้าน  

การสื่อสารและการขนส่งต่างเอื้อให้เกิดการซื้อ

ขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจต่างๆ

เริ่มหันมาใช้ช่องทางนี้เป็นหน้าร้านในการระบาย

สินค้า ธุรกิจออนไลน์ของประเทศไทยจึงกำลัง

เติบโตและเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่จากผลการ

ศึกษาในครั้งนี้พบว่าสินค้าเบเกอรี่ยังไม่เป็นที่

นิยมในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

เนื่องจากมีเพียงร้อยละ 24.5 เท่านั้นที่เคยซื้อ 

โดยส่วนใหญ่มักใช้ช่องทางออนไลน์เพียงเพื่อ

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ดังนั้นจึงควรสร้าง

การรับรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ เกิดการซื้อสินค้า  

เบเกอรี่ผ่านออนไลน์ เพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ  

จะได้สามารถนำประสิทธิภาพของสื่อประเภทนี้

มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการ

ศึกษาด้านการรับรู้ ในครั้งนี้พบว่าด้านความ

สะดวกในการซื้อ (convenient) ผู้บริโภครับรู้ว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเบเกอรี่

ผ่านช่องทางออนไลน์มีความสะดวก แต่กลับไม่

เกิดการสั่งซื้อในช่องทางนี้เท่าไหร่นัก สาเหตุ

ประการหนึ่ง อาจเนื่องด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่ยัง

ไม่มีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าประเภท

อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะสินค้า

ประเภทนี้เกิดความเสียหายค่อนข้างง่าย ทั้งจาก

แรงกระแทกและความร้อน (2557, นันทพร 

พงษ์พรรณนากูล) ดังนั้นจึ งควรเพิ่มความ  

เชื่อมั่นในระบบขนส่ง เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิต  

ที่เร่งรีบของผู้บริโภคในปัจจุบัน อันจะนำมาซึ่ง

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต

1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา

เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูล ดังนั้นหากต้องการทราบข้อมูล

ด้านความคิดเห็นในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ควรทำการ

วิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย 
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2. ในการศึกษาครั้ งต่อไปควรขยายการ

ศึกษาไปยังประชากรในพื้นที่ปริมณฑล หรือเขต

เมืองใหญ่ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ

เบเกอรี่เพื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการ

ศึกษาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

ให้ เห็นภาพรวมความต้องการของผู้บริโภค  

ในธุรกิจนี้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

เลื อก ใช้ สื่ อ เพื่ อสื่ อสารด้ านการตลาดกับ  

กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ธรรมศาสตร์ เรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ
ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก : ศึกษาเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” 

 2 นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 3 รองศาสตราจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของ

ประชาชนที่อาศัยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่าง   

ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ  

เก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน 

มีช่วงอายุ 25 – 34 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างราชการ/พนักงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม  

อยู่ในระดับน้อย ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อ

การวางผังเมืองรวมในเชิงบวก และมีแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง

รวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระดับมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน   

พบว่า ลักษณะทางประชากรของประชาชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีเพศ อายุ 
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และอาชีพ แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมแตกต่างกัน   

ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการวาง

ผังเมืองรวม ส่วนความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ  

การวางผังเมืองรวม 

คำสำคัญ: การเปิดรับข่าวสาร  การวางผังเมือง  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

Abstract
The objective of the research is to study the media exposure, knowledge, 

attitude and participatory behavior trend toward overall town planning of Tak 
Special Economic Development Zone of people in Maesot district, Tak province. 
This research is a quantitative research with a survey research approach, the 
sample are selected 400 samples aged 25 years old and above and the use of 
questionnaire as a data collection tool. The findings reveal that the number of 
male and female samples is proportionately close, with the age group ranging 
between 25 and 34 years, working as civil servants/government workers/
government employees/state enterprise workers, with a bachelor’s degree. Their 
media exposure to the overall town planning is at a low level, but the 
knowledge about overall town planning is at moderate level, while their attitude 
toward such town planning is positive, and the participatory behavior trend 
toward the town planning of Tak Special Economic Development Zone is found 
to be at a high level. For the result of hypothesis testing found that with 
regard to the demographic prof i le of the people in Mae Sot Distr ict ,   
Tak Province, in Tak Special Economic Development Zone, those of different 
gender, age, and occupation do not have different media exposure to overall 
town planning.  However, those with different levels of education have 
different exposure to the subject. The exposure to the overall town planning 
has no relationship with the knowledge about the subject. The knowledge of 
the overall town planning has a positive relationship with the attitude toward it 
at a moderate level, while the attitude also has a positive relationship the 
participatory behavior trend in Tak Special Economic Zone at a high level.      

Keyword: media exposure, town planning, special economic development zone 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

“เมือง” มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

โดยเมืองมีองค์ประกอบ คือ สภาพทางกายภาพ

และสังคม ลักษณะประชากร กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เมื่อเวลาผ่านไปเมืองมีการขยายตัว

เกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็จะมีปัญหา

ตามมา เช่น การเพิ่มขึ้นและการกระจายตัวของ

ประชากร การจราจรติดขัด ความขัดแย้งในการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น การควบคุมการ

พัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทาง

ผังเมืองจะช่วยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งก็

ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ทุกภาคส่วนย่อมได้รับผลกระทบอันเนื่อง

มาจากการขยายตัวของเมืองในด้านต่างๆ และ

การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้ง

ผลกระทบของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค  

อื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยต้อง

มีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนเพื่อ

เป็นการรองรับการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ซึ่งอยู่ในรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดั งนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจึงมีประกาศเพื่อกำหนดพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดตากได้รับ

การคัดเลือกจากรัฐบาลให้จัดตั้งเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 

ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอ

แม่ระมาด เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มี

ศักยภาพและความพร้อมของเมือง มีความ  

เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 

โดยมีมูลค่าการค้าขายชายแดน ปีละประมาณ 

40 ,000 ล้ านบาท และคาดว่ า เมื่ อ เ ข้ า สู่

ประชาคมอาเซียนจะเพิ่มมูลค่าการค้าขาย

ชายแดนกว่า 100,000 ล้านบาท (ที่มา : 

http://www.taksez.com) ซึ่งจะทำให้พื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีการขยายตัวเกิด

ความซับซ้อนมากขึ้น เมืองมีการเติบโตอย่าง

รวดเร็วและไม่มีทิศทางที่เหมาะสม ดังนั้นการ

วางผังเมืองที่ดีจะช่วยในการพัฒนาเมืองให้มีการ

เติบโตอย่างมีทิศทางเกิดการพัฒนาพื้นที่และ

ประเทศในภาพรวม  

กรมโยธาธิการและผั ง เมือง กระทรวง

มหาดไทย ได้รับมอบหมายให้วางและปรับปรุง

ผังเมืองรวม ออกแบบวางผังเมืองพื้นที่เฉพาะ

ชุมชนชายแดน วางผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์

ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ 

ซึ่งกรมให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในภารกิจทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการ

วางผังเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน

เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเมืองที่จะ

ต้องให้ความสำคัญ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจ

ด้านการวางผังเมืองให้ประชาชนทราบหลาย  

รูปแบบ ผู้ศึกษาจึงสนใจทำการวิจัยเรื่อง “การ

เปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมือง

รวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก : ศึกษาเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก” เนื่องจากอำเภอแม่สอดมีความ

เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ทำให้ เมืองเกิดการขยายตัว ทั้ งนี้

โครงการวางและจัดทำผังเมืองเป็นนโยบายจาก
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ภาครัฐเพื่อพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างมี

ทิศทาง ดังนั้นโครงการจะสำเร็จได้จำเป็นจะต้อง

ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้และทัศนคติที่ดีเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก โดยผลการศึกษาใน  

ครั้งนี้สามารถนำไปปรับปรุงแผนการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการวางผังเมืองของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เหมาะสมและ  

มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  

ที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะ

ทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิด

รับข่ าวสารการวางผั ง เมืองรวมกับความรู้  

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของประชาชนใน

พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอ

แม่สอด 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมกับทัศนคติที่มีต่อ

การวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ  

ที่มีต่อการวางผังเมืองรวมกับแนวโน้มพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากร 

- เพศ  

- อายุ 

- การศึกษา  

- อาชีพ 

 

การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมของประชาชน  

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของประชาชน  

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

ทัศนคติที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

 - ด้านการพัฒนาเมือง 

 - ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 

 - ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

แนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวม  

ของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.  ทำให้ทราบระดับการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติความรู้สึก แนวโน้ม

พฤติกรรมการในการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2.  เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาแนวทาง

และรูปแบบการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์

ภารกิจด้านการวางผังเมืองของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. ผู้ที่สนใจสามารถต่อยอดการศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 ตำบลของอำเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งกำหนดเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจตาก คือ ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ตาว 

ตำบลท่าสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบล

แม่กาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กุ และตำบล

มหาวัน ที่มีอายุตั้ งแต่ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 

62,839 คน (ที่มา : ประชากรจากเว็บไซต์กรม

การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติ

ทางการทะเบียน พ.ศ. 2558) เลือกกลุ่ม

ตั วอย่ างโดยใช้การสุ่มอย่ างง่ าย (S imple 

Random Sampling) ด้วยการจับฉลากและ

โควตา (Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้จำนวน

กลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวัดค่าตัวแปร

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามชนิด

ปลายปิด (Closed – Ended Questionnaire) 

แ ล ะ ช นิ ด ป ล า ย เ ปิ ด ( O p e n – E n d e d 

Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอก

แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered 

Questionnaire) แบ่งคำถามออกเป็น 6 ส่วน 

คือ คำถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากร 

การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม ความรู้

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม ทัศนคติที่มีต่อ  

การวางผังเมืองรวม แนวโน้มพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมในการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ

แนะโดยมีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยทำการทดสอบความความ เที่ ย งตรง 

(Validity) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนทำการเก็บ

ข้อมูลจริง  

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล

ข้อมูลที่ได้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ

อธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากร การเปิดรับ

ข่ า ว ส า ร ค ว ามรู้ ทั ศนคติ และแนว โน้ ม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองรวม

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential statistics) เพื่อวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม ใช้สถิติทดสอบ ดังนี้ Independence   

t-test และ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบ



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  2  ตุล าคม 2559 

��

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 และวิเคราะห์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlat ion Coeff ic ient) ในการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยที่ 2, 3 และ 4 เพื่อหาความ

สัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร 

สมมติฐานการวิจัยสถิติที่ใช้ทดสอบและผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ทดสอบ
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่1ลักษณะทางประชากรของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอดที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับ  

ข่าวสารการวางผังเมืองรวมแตกต่างกัน 

  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันจะมี

การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แตกต่างกัน   

Independent  

t-test 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน  

จะมีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แตกต่างกัน  

One-way ANOVA   

(F–test) 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 อาชีพที่แตกต่างกันจะมี

การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวมในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แตกต่างกัน  

One-way ANOVA   

(F–test) 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่  

แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมือง

รวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แตกต่างกัน  

One-way ANOVA   

(F–test) 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(F = 5.866  Sig. < .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่2 การเปิดรับข่าวสารการ

วางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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การวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่3 ความรู้เกี่ยวกับการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด  

  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = 5.866  Sig. < .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ความรู้เกี่ยวกับการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติด้านการพัฒนาเมืองที่มีต่อการ

วางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .388*** Sig. < .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 ความรู้เกี่ยวกับการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจที่มี

ต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .333*** Sig. < .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 ความรู้เกี่ยวกับการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .342**  Sig. < .05) 
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การวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่4 ทัศนคติที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มี

ต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.1 ทัศนคติที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มี

ต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .655*** Sig. < .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.2 ทัศนคติด้านการพัฒนา

เมืองที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนใน

พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอ

แม่สอด มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ

มีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชน

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอ

แม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .545*** Sig. < .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.3 ทัศนคติด้านการส่ง

เสริมเศรษฐกิจที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมือง

รวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .558**  Sig. < .05) 
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การวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.4 ทัศนคติด้านการส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมือง

รวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

Pearson’s product 

moment Correlation 

Coefficient 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r = .608**  Sig. < .05) 

ผลการวิจัยการทดสอบสมมติฐาน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย

1) ลักษณะทั่วไปทางประชากร ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง   

ร้อยละ 54.0 รองลงมา เป็นเพศชาย ร้อยละ 

46.0 โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 25 – 34 ปี   

มากที่สุด คือ ร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ   

ช่วงอายุ 35 – 44 ปี ร้อยละ 26.5 ช่วงอายุ 

45 – 54 ปี ร้อยละ 20.5 และช่วงอายุ 55 ปี

ขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 12.0 

ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างราชการ/พนัก

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด คือ ร้อยละ 

32.5 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย ร้อยละ 17.3 

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 13.7 อาชีพกิจการส่วนตัว 

ร้อยละ 13.0 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   

ร้อยละ 11.3 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 8.2 และ

อาชีพอื่นๆ คือ แม่บ้าน องค์กรอิสระไม่แสวง  

ผลกำไร ว่างงาน วัยเกษียณ มีจำนวนน้อยที่สุด 

คื อ ร้ อ ยละ 4 . 0 และมี ก า รศึ กษ า ร ะดั บ  

ปรญิญาตร ีมากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 43.7 รองลงมา 

คือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 31.3 

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 18.3 และระดับสูง

กว่าปริญญาตรี มีจำนวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 

6.7  

2) การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ 

และแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อ

การวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

การเปิดรับข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   

อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.98) โดยเปิดรับ

ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เป็นอันดับหนึ่งมากกว่า

สื่ออื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.74) รองลงมา คือ สื่อ  

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ (website) เฟซบุ๊ก 

(Facebook) บล็อก (Blog) (ค่าเฉลี่ย 2.63) 

สื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรอิสระ เพื่อน 

(ค่าเฉลี่ย 2.56) สื่อหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 

2.12) สื่อวิทยุ (ค่าเฉลี่ย 1.77) สื่อกิจกรรม 

เ ช่ น ง านสั มมนา ให้ ค ว ามรู้ นิ ท ร รศการ   

การประชุม (ค่าเฉลี่ย 1.72) สื่อโปสเตอร์   

(ค่าเฉลี่ย 1.54) สื่อแผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 1.38) 
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และอันดับสุดท้าย คือ สื่อนิตยสาร (ค่าเฉลี่ย 

1.36)  

ด้านความรู้ พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 7.10) โดยกลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 69.5 รองลงมา 

คือ มีความรู้ในระดับมาก ร้อยละ 16.3 และ  

มีความรู้ในระดับน้อย ร้อยละ 14.2  

ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ

ต่อการวางผังเมืองรวมในเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 

3.86) และกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตากอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.65) 

การทดสอบสมมติฐาน

1) ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา) ของประชาชนในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

ที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวมแตกต่างกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 

อายุ อาชีพ ของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ที่แตกต่าง

กันจะมีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม 

ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 (Sig.> 

.05)  

 ส่วนระดับการศึกษาของประชาชนใน

พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอ

แม่สอดที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข่าวสารการ

วางผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 (Sig. 

< .05) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม  

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา
จำนวน

(n)

ค่าเฉลี่ย

(x)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.)
F Sig.

ประถมศึกษา 73 1.50 .994 5.866* .001 

มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   125 2.05 1.070   

ปริญญาตรี 175 2.09 1.157   

สูงกว่าปริญญาตรี 27 2.23 1.244   

รวม 400     

* Sig. < .05 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม  

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความแตกต่างของการเปิดรับ Sig.

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   -.55447* .001 

ปริญญาตรี -.59587* .000 

สูงกว่าปริญญาตรี -.73426* .003 

มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   ประถมศึกษา .55447* .001 

ปริญญาตรี -.04140 .750 

สูงกว่าปริญญาตรี -.17979 .445 

ปริญญาตรี ประถมศึกษา .59587* .000 

มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   .04140 .750 

สูงกว่าปริญญาตรี -.13839 .546 

สูงกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษา .73426* .003 

มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   .17979 .445 

ปริญญาตรี .13839 .546 

* Sig. < .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ที่มี

ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีการเปิดรับ  

ข่าวสารการวางผังเมืองรวมในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก น้อยกว่าประชาชนที่มี

ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 

.05 (Sig. < .05) 

2) การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม

ของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก อำเภอ

แม่สอด มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ

การวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม  

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กับความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของประชาชน  

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

ตัวแปร การเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม

r Sig.

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของประชาชนใน

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

-.050  

(จำนวน 400 คน) 

.316 

จากตารางที่ 3 พบว่า การเปิดรับข่าวสาร

การวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง

รวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก อำเภอแม่สอด ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

(Sig. > .05) 

3) ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก อำเภอแม่สอด มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติ(โดยรวม)ที่มีต่อการวางผังเมืองรวม

ของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก อำเภอแม่สอด

 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ  

การวางผังเมืองรวมกับทัศนคติ (โดยรวม) ที่มีต่อการวางผังเมืองรวม 

ตัวแปร

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

อำเภอแม่สอด

r Sig.

ทัศนคติ (โดยรวม) ที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

อำเภอแม่สอด 

.406*  

(จำนวน 400 คน) 

.000 

* Sig. < .05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการ

วางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติ (โดยรวม) ที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ที่ระดับ  

นัยสำคัญ .05 (S ig . < .05) โดยมีความ

สัมพันธ์ทางบวก และขนาดความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับปานกลาง  
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4) ทัศนคติ (โดยรวม) ที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่

มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ (โดยรวม) ที่มีต่อการวางผังเมืองรวม  

กับแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวม 

ตัวแปร
ทัศนคติ(โดยรวม)

r Sig.

แนวโน้มพฤติกรรม .655*  

(จำนวน 400 คน) 

.000 

* Sig. < .05 

จากตารางที่ 5 พบว่า ทัศนคติ (โดยรวม) 

ที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด 

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของประชาชนใน

พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอ

แม่สอด ที่ระดับนัยสำคัญ .05 (Sig < .05) 

โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก และขนาดความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 

อภิปรายผล

ผลการศึกษาการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจาก

สื่อโทรทัศน์มากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสื่อ

อื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อโทรทัศน์สามารถสื่อสาร

ถึงผู้คนจำนวนมากได้ในระยะเวลาเดียวกัน 

รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สื่อสารได้ทั้งภาพและ

เสียง สามารถตอบสนองโสตประสาทได้ ทั้งการ

มองเห็นและการได้ยินเสียง จึงมีความดึงดูดใจ 

สอดคล้องแนวคิดของบุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา 

(2534) ที่กล่าวว่าโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มี

บทบาทและอิทธิพลที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิต

ประจำวันในปัจจุบันนี้ เป็นสื่อมวลชนที่รวมเอา

คุณสมบัติของวิทยุ ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์

เข้าด้วยกัน ผู้รับได้เห็นภาพและได้ยินเสียงจริง

ควบคู่กันไป ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเห็น

จริงจังกว่าสื่อชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับการศึกษาของ นุชจิรา โมระเสริฐ (2544) 

ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแผนการลดปริมาณมูล

จากสื่อโทรทัศน์บ่อยที่สุด  

ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของ

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่าง

กัน มีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม

แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาประถม
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ศึกษา มีการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมืองรวม

น้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./

ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการ

ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 

1973, p.121-122) ที่กล่าวว่า การศึกษาและ

สถานะทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง

ต่อการเลือกรับสาร ซึ่งจะทำให้บุคคลมีความ

แตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร และ  

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.105 - 109) กล่าว

ไว้ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ

ผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่

แตกต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ประภาวสี ดีรักษา (2556) ที่พบว่า ลักษณะ

ทางประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน

จะมีการเปิดรับสื่อในกรณีอุทกภัย ปี 2554 

แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับประถม

ศึ ก ษ า มี ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ น้ อ ย ก ว่ า ร ะ ดั บ

มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี 

และสู งกว่ าปริญญาตรี ทั้ งนี้ ลั กษณะทาง

ประชากรของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ที่มีเพศ 

อายุ อาชีพ แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเปิดรับ

ข่ าวสารการวางผั ง เมืองรวมในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งสอดคล้องกับ วิลเบอร์ 

ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973, p.121-122) 

กล่าวถึงปัจจัยในการเปิดรับข่าวสารว่าเกี่ยวข้อง

กับประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผู้รับสารแสวงหา  

ข่าวสารที่แตกต่างกัน ความสามารถในการรับ

สารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ทำให้ 

พฤติกรรม อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของ  

ผู้รับสาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา  

ของ เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546) ที่พบว่า 

ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายได้แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร  

เกี่ยวกับ อี -กอฟเวิร์นเม้นท์ ไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากผลการวิจัยในส่วนของระดับการเปิดรับ

ข่ าวสาร เกี่ ยวกับ อี -กอฟเวิ ร์น เม้นท์ ของ

ประชาชนอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นแม้ว่าประชาชน

จะมีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันแต่มีการ

เปิดรับข่าวสารที่ไม่แตกต่างกัน 

ผลศึกษาการเปิดรับข่าวสารการวางผังเมือง

รวม ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ เกี่ยวกับ  

การวางผังเมืองรวม โดยการเปิดรับข่าวสาร  

การวางผังเมืองรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ความรู้

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของประชาชน  

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอ

แม่สอด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความเป็นไป

ได้ว่าช่วงเวลาที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะเป็น

ช่วงที่ไม่มีการสื่อสารผ่านสื่อ หรือ มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์น้อยลง แต่สาเหตุที่ประชาชน  

ยังคงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมืองรวม 

ในระดับปานกลาง อาจเป็นไปได้ว่าประชาชน  

มีความรู้ ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับเรื่องการวาง

ผังเมืองรวมอยู่ก่อนแล้วแม้จะมีการเปิดรับ  

ข่าวสารการวางผังเมืองรวมในระดับน้อยก็ตาม 

สอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ เตอร์ วี กู๊ด 

(Carter V.Good, 1973 p.325) ที่กล่าวว่า 

ความรู้เป็นข้อเท็จจริง ความจริง เป็นข้อมูลที่

มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์

ต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ นุชจิรา โมระเสริฐ ที่พบว่า พฤติกรรม  
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การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแผนการลดปริมาณ

มูลฝอย ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทั้ งนี้  

อาจเป็นเพราะเรื่องการแยกและลดขยะมูลฝอย

เป็ นแนวคิ ด ใหม่ ที่ เ ข้ ามา ในสั งคม ซึ่ ง คน

กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะ  

รวมกันในถังใบเดียวมานาน   

ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง

รวม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวม โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 

ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและ

เมื่อพิจารณาทัศนคติเป็นรายด้าน พบว่า ความรู้

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมของประชาชนใน

พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอ

แม่สอด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ

วางผังเมืองรวม ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการ

ส่ง เสริมเศรษฐกิจ ด้านการส่ง เสริมการมี  

ส่วนร่วม โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้าน 

กล่าวคือ หากประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด มีความรู้

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมมาก โดยความรู้ที่ใช้

ในการสื่อสารเป็นเรื่องความหมายของการวาง

ผังเมือง ประโยชน์ของการวางผังเมือง แนวทาง

การมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง เพื่อให้เกิด  

ทัศคติที่ดี และนำไปสู่พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ในการวา งผั ง เมื อ ง รวม ในที่ สุ ด และจาก  

ข้อคำถามด้านความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง

รวมในหลายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังตอบผิด

มากกว่าร้อยละ 50  ดังนั้นเพื่อเป็นการทำให้

ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำ เภอแม่ สอด มี ทั ศนคติ ท า งบวกขึ้ น ไป   

ควรดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับ

การวางผังเมืองที่ถูกต้องเพิ่มเติมและต่อเนื่อง 

เพื่อผลที่ได้จากการมีทัศนคติดีที่ดีในทางบวก 

จะนำไปสู่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง  

ในการวางผังเมืองเช่นกัน ซึ่ งผลการศึกษา

สอดคล้องกับแนวคิดของ ซิมบาโด และ เอบบี

เซน (Z imba rdo and Ebbesen , 1970)   

ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของทัศนคติด้านความรู้ 

เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับ  

สิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งที่รู้สึกชอบ และรู้สึกไม่ชอบ 

และถ้าหากบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือ  

มีความคิดว่าสิ่งใดดี ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น 

แต่ถ้าหากมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก่อนว่าเป็น

สิ่งที่ไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ต่อสิ่งนั้นไม่ดี และ 

ธงชัย สืบสันติวงษ์ (2540 : 176 - 177) ที่ได้

มีการอธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ด้วย

วิธีการหนึ่งว่า สามารถทำได้ด้วยการป้อนข้อมูล

ใหม่เข้าไป เพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้

และความเข้าใจ อันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง

ของทัศนคติของผู้บริโภคเสียใหม่ สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ ศรันยา จิตชัยโภคา (2545) 

ที่พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายจัดระเบียบ

สังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อ

นโยบายจัดระเบียบสังคม กล่าวคือ ทัศนคติ

เป็นการรวมความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความ

คิดเห็น และความจริง นั้นได้แก่ ความรู้ต่างๆ 

รวมทั้ งความรู้ สึ ก ทั้ งหมดจะเกี่ ยวพันกัน   

จนนำไปสู่แนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้น และ

เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546) ศึกษาเรื่อง   

“การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความ

ต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์

กั บทั ศนคติที่ มี ต่ ออี - กอฟ เวิ ร์ น เม้ นท์ ขอ ง

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นความ
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สัมพันธ์เชิงบวก โดยข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน

ได้รับจากอี-กอฟเวิร์นเม้นท์จากสื่อต่างๆ เป็น

ข้อมูลข่าวสารประเภทที่ให้ความรู้โดยเนื้อหาที่

บอกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก  

อี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ข่าวสารเช่นนี้ทำให้ประชาชน

เกิดความรู้ ความเข้าใจว่า อี-กอฟเวิร์นเม้นท์ 

เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประชาชน   

ซึ่ งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความรู้ มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติได้ 

จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการวางผังเมือง

ร ว ม พบ ว่ า มี ค ว า มสั มพั น ธ์ กั บ แน ว โ น้ ม

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมือง

รวมของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิ เศษตาก อำเภอแม่สอด โดยขนาดความ

สัมพันธ์สูง เมื่อพิจารณาทัศนคติเป็นรายด้าน 

พบว่า ทัศนคติด้านการพัฒนาเมือง ด้านการ  

ส่ ง เสริมเศรษฐกิจ ด้านการส่ง เสริมการมี  

ส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมที่มีต่อการวางผังเมืองรวมของ

ประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

อำเภอแม่สอด ไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ  

โดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เคลเลอร์ 

(Howard H. Kendler , 1963 : 572) ที่กล่าว

ไว้ว่า ทัศนคติเป็นสภาวะความพร้อมของแต่ละ

บุคคลที่พร้อมจะแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรม

หนึ่ งออกมา อาจจะเป็นไปในทางที่ ให้การ

ส นั บ ส นุ น ห รื อ ต่ อ ต้ า น บุ ค ค ล ส ถ า บั น 

สถานการณ์ หรือแนวความคิด และโรเจอร์ 

(Roger , 1978 : 208 – 209 อ้างถึงในสุร

พงษ์ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) กล่าวว่า 

ทัศนคติเป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้น มีความคิดและ

ความรู้สึกอย่างไร กับบุคคลรอบข้าง วัตถุ   

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้

ทัศนคติมีพื้นฐานมาจากความเชื่อซึ่งอาจจะส่ง

ผลถึงพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น

ทัศนคติจึงเป็นมิติในการประเมินว่าชอบหรือ  

ไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยถือว่าเป็นการสื่อสาร

ภายในบุคคล ซึ่งเป็นผลกระทบจากการรับสาร 

และจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป และจาระไน 

แกลโกศล (2529 : 588) ที่ กล่ า ว ไว้ ว่ า 

ทัศนคติเป็นความโน้มเอียงในการประเมิน

สัญลักษณ์ วัตถุ ในลักษณะที่ เราชอบหรือ  

ไม่ชอบ ทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่ครอบคลุมถึงความรู้ 

ความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับลักษณะการแสดงออก การมีปฏิกิ ริยา  

ตอบกลับตลอดจนการประพฤติ ปฏิบัติต่างๆ   

ซึ่ งทัศนคติอาจจะสะท้อนให้ เห็นในรูปของ

พฤติกรรมนั้นเอง ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์

ของทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการมี  

ส่วนร่วมสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุวงศ์   

ซาบุตร (2543) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการวางผังเมืองรวม ศึกษา

เฉพาะกรณี ผังเมืองรวมพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

มีทัศนคติที่ดีต่อการวางผังเมืองรวม นั้นคือ 

ต้องการเห็นชุมชนของตนเองมีความเป็น

ระเบียบสวยงาม ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่

เห็นด้วยมากกับการวางผังเมืองรวมร่วมกับ  

ภาครัฐและประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวางผังเมืองรวม เริ่มตั้งแต่ค้นหา

สาเหตุปัญหาในการวางผังเมือง การวางแผน 

การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่ าวสาร   

การเป็นในการวางผังเมืองรวม โดยต้องการร่วม

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารมากที่สุด 
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และกนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ศึกษาเรื่อง 

“พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ

และแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC” ผลการศึกษาพบว่า 

ทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อตนเอง

และผู้อื่น โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเรื่อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมเป็น

ทัศนคติในเชิงบวก และจากผลการวิจัยพบว่า

แนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอยู่ ในระดับสูงคือ มีแนวโน้มที่จะมี

พฤติ ก รรมที่ จ ะศึ กษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม   

การศึกษาภาษาหลัก และภาษาต่างๆ ในกลุ่ม

อาเซียน และจะปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในขณะ

เดียวกันกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะ

แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอีกด้วย และสอดคล้อง

กับการศึกษาของ ภาวิณี ตันติสุข (2556) 

ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการมี

ส่ วนร่ วมทางการเมืองของคนไทยในนคร

ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยในนคร

ลอสแองเจลิส ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

และค้นพบว่ าทัศนคติต่อการเมืองมีความ

สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคน

ไทยนครลอสแอนเจลิส โดยเป็นความสัมพันธ์

ท า งบวก หมายความว่ าผู้ ที่ มี ทั ศนคติ ต่ อ

การเมืองที่ดี จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก 

ส่วนผู้ที่มีทัศนคติต่อการเมืองที่ไม่ดี จะมีส่วน

ร่วมทางการเมืองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์

ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จากการศึกษาการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวม ของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด พบว่าโดย

รวมประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารการวาง

ผังเมืองรวมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นควรมีการปรับปรุง

เรื่องช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาข้อมูลข่าวสารให้

ครอบคลุม ให้เหมาะสมกับลักษณะทั่วไปทาง

ประชากร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. จากการศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการ

วางผังเมืองรวมของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการวางผังเมืองรวม

ของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก อำเภอแม่สอด และทัศนคติที่มีต่อการวาง

ผังเมืองรวมของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด มีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มี

ต่อการวางผังเมืองรวมของประชากรในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก อำเภอแม่สอด   

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้น จึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องให้เผยแพร่เนื้อหา (Content) 

ของความรู้ เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมกับ

ประชาชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจที่มากพอ ก็จะส่งผลให้

ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีกับงานผังเมือง นำไปสู่

การปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมทางการวางผังเมือง 

ที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลอย่างที่องค์กรตั้ง  

เป้าหมายไว้  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังนั้นถ้าหากมีการวิจัยต่อยอด  

ในอนาคต ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้เพิ่มการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยอาจจะมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) หรือเป็นการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ เป็นประชาชนในพื้นที่ หรือกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงทั้งเรื่องการวางผังเมือง เช่น ผู้บริหาร 

นักผังเมือง เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเรื่องการ

จัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น   

ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและ

ผลการศึกษาในเชิงลึก ในการนำไปพัฒนา

กระบวนการสื่ อสารงานด้ านผั ง เมือง ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เนื่องจากการผังเมืองเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง

ยากต่อการทำความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว   

ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงจะเป็นระดับ

ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักผังเมือง นักวิเคราะห์

ผังเมือง ซึ่ ง เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านผังเมือง

โดยตรง ดังนั้นควรมีการศึกษาความรู้เรื่องการ

ผังเมืองของบุคลากรระดับปฏิบัติการทั่วไป 

ข้อมูลที่ ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

พัฒนาบุคลกรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

ภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน จะได้เป็นกำลัง

สำคัญในการสร้างการรับรู้ที่ ถูกต้องให้กับ

ประชาชนต่อไป 

3. ด้านการสื่อสาร เนื่องจากการวิจัยใน  

ครั้งนี้ไม่มีการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสาร 

ผู้วิจัยขอเสนอการวิจัยในครั้งต่อไป ควรจะมีการ

วิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารที่ เสนอออกไป   

เพื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ และพัฒนาเนื้อหา 

(Content) ข่าวสารที่เสนอให้กลุ่มเป้าหมาย  

ต่อไป 

4 เนื่องจากการผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ ซึ่งต้อง

เกี่ยวข้องกับประชาชนเจ้าของที่ดินทุกคน ดังนั้น

การศึกษาในครั้งหน้าควรจะมีการศึกษาเรื่อง

เกี่ยวกับการวางผังเมืองในพื้นที่อื่นๆ จนกระทั้ง

ถึงการศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ 
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การเปิดรับสื่อทัศนคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย1

MediaExposure,Attitude,andBehavioralIntentionTowards
BottledDrinkingWaterProductsinThailand




วุฒิพงษ์ฐิติรักษ์2

รุ่งนภาพิตรปรีชา3

 1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การ
เปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย” 
 2  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 3  รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรม

ของผู้บริโภค ทั้งนี้รูปแบบของการวิจัยจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อน้ำดื่มบรรจุขวดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีอายุ 18 ปี 

ขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยจำแนกตามข้อมูลพื้นฐานได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - Test, F - Test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ  

เพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นประจำ เหตุผลสำคัญที่

ซื้อจะพิจารณาจากคุณภาพน้ำดื่มเป็นหลัก ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด 3 - 4 

ขวดต่อสัปดาห์ และซื้อจากร้านสะดวกซื้อเป็นประจำ 2. ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา 

มีการเปิดรับต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่างกัน 3. ปัจจัยด้านเพศ อายุ   

การศึกษา มีทัศนคติต่อการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่างกัน 4. ปัจจัยด้านเพศ อายุ 

การศึกษา มี เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่างกัน   

5. ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดสูงจะมีทัศนคติ

ด้านบวกเกี่ยวกับน้ำดื่มบรรจุขวดสูง 6. ผู้บริโภคที่มีความบ่อยครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์  

น้ำดื่มบรรจุขวดสูงจะมีทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดสูง   
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7. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค ได้แก่ ความสะอาด 

ราคาเหมาะสม หาซื้อได้ง่ายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์       

คำสำคัญ: การเปิดรับสื่อ  ทัศนคติ  เจตนาเชิงพฤติกรรม 

 

Abstract

The purposes of this research are to study media exposure, attitude, and 

behavioral intention. The quantitative approach is conducted to explore the 

attitude toward bottled drinking water in various factors such as product, price, 

place, and promotion. The researcher collected the data from 400 respondents 

who are 18 years old and above. The data were analyzed based on gender, 

age, education and average income.  

The statistical techniques used for analyzing the data included frequency 

distribution, percentage, mean, standard deviation, t – Test, F – test and 

Pearson’s correlation coefficient. 

The results show that 1) Most consumers regularly buy the 3 - 4 bottled 

drinking water per week because they considered the quality of drinking water 

and they buy it from convenient stores. 2) There are no different correlation 

among gender, age, and education to media exposure 3) There are no different 

correlation among gender, age, and education to attitudes. 4) There are no 

different correlation among gender, age, and education to behavioral intention. 

5) The high frequency of media exposure effects positive attitude. 6) The high 

frequency of purchasing effects positive attitude. 7) There are four important 

factors which affect the consumer decision: hygiene, reasonable price, 

convenience, and advertising and public relations. 

Keywords:Media exposure / Attitude / Behavioral intention 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นที่ต้องการ

สำหรับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก กอปรกับสมัยนี้

เป็นยุคที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหาร

การกินกันมากขึ้น โดยคำนึงถึงความสะอาด

ตลอดจนคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับจากอาหาร

และเครื่องดื่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาถึงปัจจัย

ในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม  

ของผู้บริโภคจะช่วยทำให้ได้ทราบถึงลักษณะ  

ความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ที่อยู่ใน  

ความคิดของผู้บริ โภค เช่น ด้านราคาและ  

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วย

ให้นักการตลาดสามารถจัดส่วนประสมทาง  

การตลาดให้สามารถกระตุ้นและตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างถูกต้อง 

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการเปิดรับ

สื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของ  

ผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ ำดื่มบรรจุขวด  

ในประเทศไทย ว่ามีทัศนคติเช่นไร เห็นด้วย  

หรอืไม ่อกีทัง้มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์

น้ำดื่มบรรจุขวดอย่างไร ปัจจัยใดที่มีอิทธิพล

ทำให้เกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมเช่นนั้น นอกจาก

นี้กลุ่มผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์น้ ำดื่มบรรจุขวด  

ส่วนใหญ่จะรับสื่อจากหลากหลายช่องทาง ซึ่ง

สอดคล้องกับวิธีการทำการตลาดของผู้ผลิต  

น้ำดื่มบรรจุขวดรายใหญ่ที่ทำการตลาดผ่านสื่อ

ประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา และเว็บไซต์ เป็นต้น 

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างจะทำให้เข้าใจ  

เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนา  

เชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดได้    

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาเจตนาเชิงพฤติกรรม การเลือก

ซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

ในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิด

รับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทัศนคติของ  

ผู้บริ โภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดใน

ประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ  

เปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับเจตนาเชิง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

บรรจุขวดในประเทศไทย 

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ

กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

บรรจุขวดในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)         ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจัยทางด้านประชากร

 

-  เพศ  

-  อายุ  

-  การศึกษา  

-  รายได้ 

 

การเปิดรับสื่อโฆษณา

 

- ช่องทางการเปิดรับสื่อ 

- ความบ่อยครั้งในการเปิดรับสื่อโฆษณา  

 แต่ละประเภท 

- ประเด็นเนื้อหาในการเปิดรับสื่อ  

 

เจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

 

- การตัดสินใจซื้อ 

- ความบ่อยครั้งในการซื้อ 

- จำนวนของสินค้าที่ซื้อ                                        

 

ทัศนคติ 

 

- ความคิดเห็นชอบหรือไม่ชอบต่อ  

 การใช้บริการ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และ

เจตนา เชิ งพฤติกรรมของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย” จะได้

รับประโยชน์จากงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

ตลาดผลิ ตภัณฑ์น้ ำ ดื่ มบรรจุ ข วดสำหรั บ  

นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 

2. เป็นข้อมูลสำหรับบริษัทหรือองค์กร  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ

แผนการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ต่อไปในอนาคต 

3. เป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดและ  

ผู้ประกอบการในการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับ

สื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของ  

ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ วางแผนการ

ผลิต และปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย 

4. เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจวิจัยเกี่ยวกับ

ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ ทั ศนคติ แ ล ะ เ จตนา เ ชิ ง

พฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลมากขึ้น 

 

วิธีการวิจัย

ประชากร

จากสถิติทางทะเบียนของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 

65,124,716 คน เป็นชาย 31,999,008 คน 

หญิง 33,125,708 คน จังหวัดที่มีประชากรมาก

ที่สุด คือ กรุงเทพฯ 5,692,284 คน ประชากร

ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 50,582,733 คน 

ประชากรเป้าหมายในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 

ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ เคย

บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด 

กลุ่มตัวอย่าง

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเปิดสูตรตารางของ  

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ตามขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยคิดจากจำนวนประชากร  

มากกว่า 100,000 คน กำหนดค่าความเชื่อมั่น

ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ และความผิดพลาดไม่เกิน   

5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าที่ตารางกำหนดไว้เป็น 

400 คน (อ้างใน ศิริรักษ์ สุวรรณวงศ์, 2539)  

การสุ่มตัวอย่าง

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 

กลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีคุณวุฒิ

ตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป ไม่จำกัดเพศ และ

เคยบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดใน พ.ศ. 2559 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยใช้

วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์บน

เว็บไซต์ (Online Questionnaire) ที่ https://

docs.google.com/forms (Google form) เป็น

จำนวน 40 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายตัวของ

กลุ่มตัวอย่างให้ได้มากที่สุด รวมถึงการแจก

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

1. บริเวณสถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพ 

(ถนนบรมราชชนนี) หรือ สายใต้ใหม่ จำนวน 

90 ชุด โดยสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นสถานที่

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปภาคใต้  
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2. บริเวณสถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพ 

(จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 จำนวน 90 ชุด โดย

สถานีขนส่งหมอชิต 2 เป็นสถานที่สำหรับ  

ผู้ โดยสารที่ต้องการเดินทางไป ภาคกลาง   

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. บริเวณสถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพ 

(ภาคตะวันออก) หรือ เอกมัย จำนวน 90 ชุด

โดยสถานีขนส่งเอกมัย เป็นสถานที่สำหรับ  

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปภาคตะวันออก 

4. บริ เวณสถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน   

90 ชุด โดยสถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นสถานที่

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปทุกภูมิภาค 

สาเหตุที่ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

และสถานีรถไฟหัวลำโพง เพราะมีกลุ่มคน

โดยสารจำนวนมาก และได้กลุ่มคนโดยสารที่

เป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(Que s t i o n n a i r e ) ใ นลั กษณะ ให้ ผู้ ต อบ

แบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self - 

administration)โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม

ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร วม ข้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย   

ซึ่งประกอบด้วยคำถามประเภทต่างๆ โดยแบ่ง

ออกได้เป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close 

- ended Quest ionnai re) แบบมีตัวเลือก   

ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 

4 ข้อ โดยเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

ลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบเพียงข้อเดียว

จากคำตอบที่กำหนดไว้ ตอนที่ 2 เป็นคำถาม

เกี่ยวกับช่องทางในการเปิดรับสื่อ ประเภทของ

สื่อที่ เปิดรับ ความถี่ ในการเปิดรับสื่อ และ  

ความสนใจในเนื้อหาของโฆษณาน้ำดื่มบรรจุขวด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติว่า

ชอบหรือไม่ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

บรรจุขวดของผู้บริ โภค ตอนที่ 4 เป็นแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับเจตนาเชิงพฤติกรรมในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง 

(Validity) โดยนำแบบสอบถามไปให้อาจารย์  

ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ แล้วนำแบบสอบถาม  

ที่ เที่ ยงตรงแล้วไปทดสอบความน่า เชื่ อถือ 

(Reliability) โดยนำไปทดลองเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยคำนวณหาค่า

ความน่า เชื่ อถือตามวิธีการของ ครอนบัค 

(Cronbach method) ได้ผลดังต่อไปนี้ ด้านการ

เปิดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด  

มีค่ าอัลฟ่ า (A lpha) เท่ ากับ 0 .744 ด้ าน

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด  

มี ค่ า เ ท่ า กั บ 0 . 9 1 2 และด้ า น เ จตนา เ ชิ ง

พฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด  

มีค่าเท่ากับ 0.894 ตามลำดับ 

การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล

การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง   

โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency)   

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   

ค่ า ส่ วน เบี่ ย ง เ บนมาตรฐาน (S t a nd a r d 



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  2  ตุล าคม 2559 

�0

Deviation) ค่าความแตกต่างของค่ากลางของ

สองประชากร (t – Test) ค่าความแตกต่างของ

ความแปรปรวนของสองประชากร (F – Test) 

และค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น 

(Pearson’s Correlation Coefficient) 

จ า ก นั้ น ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก

แบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ  

 

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของผู้ตอบ

แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7  

 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ พบว่า   

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 28 - 32 ปี 

จ ำ น วน 248 คน คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 62 . 0   

กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 

202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 กลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามระดับรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี

รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท นั้นมี

มากที่สุด จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  

2.การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

 2.1 การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มบรรจุขวด จำแนกตามระดับการเปิดรับสื่อ 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  

รายด้าน พบว่า สื่อที่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

บรรจุ ขวด เปิดรั บมาก คื อ โทรทัศน์ โดย  

ผู้บริโภคดูโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุ

ขวดทางโทรทัศน์มากที่ สุด รองลงมา คือ   

อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ก ร ะจ าย เสี ย ง ตามลำดั บ สื่ อ ที่ ผู้ บ ริ โ ภค

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดเปิดรับในระดับปาน

กลาง คือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และคนใกล้ชิด 

 2 . 2 ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด จำแนกตามประเภท

ของสื่อที่ เปิดรับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ มีมากที่สุด จำนวน 174 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ สื่ออินเทอร์เน็ต 

จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามด้วย

สื่อสิ่ งพิมพ์ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.0 สื่อกลางแจ้งประเภทป้ายโฆษณา จำนวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และลำดับสุดท้าย 

คือ สื่อบุคคล (เพื่อนหรือคนรอบข้าง) มีน้อย

ที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0   

 2 . 3 ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด จำแนกตามความถี่

ในการเปิดรับสื่อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เปิดรับสื่ อจำนวน 5 - 7 ครั้ งต่อ

สัปดาห์ มีมากที่สุด จำนวน 295 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.0 รองลงมา คือ เปิดรับสื่อจำนวน   

2 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 83 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.5 ตามด้วยเปิดรับสื่อจำนวนมากกว่า 

7 ครั้ งต่อสัปดาห์ จำนวน 19 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 4.0 สุดท้าย คือ เปิดรับสื่อจำนวน   

1 ครั้ งต่อสัปดาห์มีน้อยที่สุด จำนวน 3 คน   

คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 2 . 4 ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด จำแนกตามความ

สน ใ จ ใ น ก า ร เ ปิ ด รั บ พ บ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภ ค ดู  
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ภาพโฆษณาและอ่านข้อความสินค้ามากที่สุด 

จำนวน 295 คน คดิเปน็รอ้ยละ 73.2 รองลงมา 

คือ ดูเฉพาะภาพโฆษณาสินค้า จำนวน 83 คน 

คิด เป็นร้อยละ 20.8 ฟั งข้อความโฆษณา 

จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 สุดท้าย คือ 

ไม่สนใจฟังหรือดูข้อความโฆษณาสินค้าเลยซึ่งมี

น้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

3.ระดับทัศนคติ ของผู้ บ ริ โภคที่ มี ต่ อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์  

น้ ำดื่ มบรรจุขวดอยู่ ในระดับมาก โดยเมื่ อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผู้ บ ริ โภคชอบ

คุณภาพของน้ำดื่มที่มีความสะอาด รสชาติดี  

มีมากที่สุด  

 รองลงมา คือ มีการแจ้งข้อมูลของสินค้า 

ได้แก่ ยี่ห้อ ขนาดบรรจุ วัน เดือน ปีที่ผลิต 

สถานที่ผลิต เป็นผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวด

รายใหญ่ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ดูสวยงาม 

ทันสมัย และมีความสะดวกในการพกพาน้ำดื่ม

บรรจุขวด ตามลำดับ ปัจจัยทางด้านราคา คือ 

ราคาเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์  

 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์  

น้ำดื่มบรรจุขวดอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางด้าน  

ส่งเสริมการตลาด คือ มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ 

เช่น ลด แลก แจกและเป็นของแถมจากการซื้อ

สินค้ าประเภทอื่ น ปั จจั ยทางด้ านอนุ รั กษ์  

สิ่ งแวดล้อม คือ ตัวขวดพลาสติกสามารถ

รีไซเคิลได้ และตัวขวดพลาสติกบิดได้ง่ายเพื่อ

ช่วยลดพื้นที่ทิ้งขยะ 

4.เจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

  4.1 ปริมาณการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดต่อ

สัปดาห์  

   เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรม

การซื้อของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคซื้อน้ำดื่ม

บรรจุขวด 3 - 4 ขวด ต่อสัปดาห์ มีมากที่สุด 

จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา 

คือ ซื้อ 5 - 6 ขวดต่อสัปดาห์ จำนวน 97 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.2 ซื้อ 1 - 2 ขวดต่อสัปดาห์ 

จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ  

ซื้อมากกว่า 6 ขวดต่อสัปดาห์ มีน้อยที่สุด 

จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 

   4.2 สถานที่ที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเป็น

ประจำ  

   เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรม

การซื้อ พบว่า ผู้บริโภคซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจาก

ร้านสะดวกซื้อหรือโชห่วย มีมากที่สุด จำนวน 

167 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ   

ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.0 ซึ่งใกล้เคียงกับ การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด

จากสถานที่ราชการหรือเอกชน จำนวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.3 ลำดับถัดมา คือ โรงเรียน

หรือมหาวิทยาลัย จำนวน 54 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 10.2 และสถานที่ท่องเที่ยวมีผู้บริโภค  

ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดน้อยที่สุด จำนวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.3 

  4.3 ยี่ห้อของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผู้บริโภค

ซื้อเป็นประจำ  

   เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรม

การซื้อ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อน้ำดื่ม
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ตราช้างเป็นประจำ จำนวน 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ น้ำดื่มตราสิงห์ 

จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ลำดับถัด

มา คือ น้ำดื่มตรา เนสเล่ท์ เพียวไลฟ์ จำนวน 

49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 น้ำดื่มตราคริสตัล 

จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 น้ำดื่มตรา

น้ำทิพย์ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

น้ำดื่มตราสปริงเคิล จำนวน 19 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 4.9 และน้อยที่สุด คือ น้ำดื่มตรา

โพลาริส จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0              

 4.4 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุ

ขวด  

  เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรมการ

ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด พบว่า เหตุผลสำคัญที่สุด  

ที่ผู้บริโภคซื้อน้ำดื่ม คือ ปัจจัยด้านคุณภาพของ

น้ำดื่ม จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 

รองลงมา คือ ยี่ห้อของผู้ผลิตรายใหญ่ จำนวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 แจ้งข้อมูลของ

สินค้า จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 

ราคาประหยัด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.3 หาซื้อได้ง่าย จำนวน 47 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 11 .7 รูปลักษณ์ของสินค้า จำนวน   

42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ขนาดบรรจุขวด 

จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีรายการ

ส่งเสริมการขาย จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.75 และช่วยอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม จำนวน   

33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ซึ่งมีจำนวนน้อย

ที่สุด 

 4.5. ระดับทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด  

  ระดั บ เ จตนา เชิ งพฤติ ก รรมของ  

ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดมีเจตนาเชิงพฤติกรรม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  

  เจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด จำแนกตาม  

ความสนใจในการเปิดรับ พบว่า ปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผู้ บ ริ โภคชอบ

คุณภาพของน้ำดื่มที่มีความสะอาด รสชาติดี 

มากที่สุด รองลงมา คือ มีการแจ้งข้อมูลของ

สินค้า ได้แก่ ยี่ห้อ ขนาดบรรจุ วัน เดือน ปีที่

ผลิต สถานที่ผลิต ลำดับถัดมา คือ เป็นผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดรายใหญ่ รูปลักษณ์

ของบรรจุภัณฑ์ที่ดูสวยงาม ทันสมัย และมีความ

สะดวกในการพกพาน้ำดื่มบรรจุขวด ตามลำดับ 

ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นไป

ตามประกาศของกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์  

  ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มบรรจุขวดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน  

ส่งเสริมการตลาด คือ มีการจัดรายการส่งเสริม

การขาย มีการจัดโปรโมชั่น เช่น เป็นของแถม

จากการซื้อสินค้าประเภทอื่น ปัจจัยด้านอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม คือ ขวดสามารถรีไซเคิลได้ และ  

ตัวขวดบิดง่ายเพื่อช่วยลดพื้นที่ทิ้งขยะ 

 

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทาง

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

 ผลการศึกษา เกี่ ย วกับลั กษณะด้ าน

ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ

รายได้ต่อ เดือน พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างที่ ซื้ อ
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ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายุอยู่ระหว่าง 28 - 32 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกว่า 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นฤมล จารุมาลัย (2547) ได้ทำการ  

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  

น้ ำ ดื่ ม บ ร ร จุ ข ว ดขอ งผู้ บ ริ โ ภค ในจั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

นำ้ดืม่บรรจขุวดสว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง 21 - 30 ป ี

และอยู่ในช่วงวัยทำงาน 

2.ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของ

ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

 การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์  

น้ำดื่มบรรจุขวด จำแนกตามระดับการเปิดรับสื่อ 

ประเภทของสื่อที่เปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ

สื่อ และความสนใจในการเปิดรับ โดยพิจารณา

ตามรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  ระดับการเปิดรับสื่อ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก หมายความว่า ผู้บริโภคให้ความ

สนใจกับโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดผ่าน

สื่อที่เปิดรับ โดยสื่อที่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

บรรจุขวดเปิดรับมาก คือ โทรทัศน์ รองลงมา 

คือ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ

วิทยุกระจายเสียง ตามลำดับ ส่วนสื่อที่ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดเปิดรับในระดับปาน

กลาง คือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง และคนใกล้ชิด 

 2.2  ประเภทของสื่อที่ เปิดรับ พบว่า   

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียง

และโทรทัศน์ มากที่สุด หมายความว่า สื่อ

กระแสหลักจะได้รับความนิยมจากประชาชน

โดยทั่วไป เพราะแทบทุกครัวเรือนจะต้องมี

โ ทรทั ศน์ ห รื อ วิ ทยุ ก ระจาย เสี ย ง โดยสื่ อ  

อินเทอร์เน็ตเริ่มได้รับความสนใจจากผู้บริโภค

มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้งประเภทป้าย

โฆษณา และสื่อบุคคล คือ เพื่อนหรือคนรอบ

ข้าง                 

 2.3  ความถี่ ในการเปิดรับสื่อ พบว่า   

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อโดยเห็นโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด 

จำนวน 5 - 7 ครั้งต่อสัปดาห์          

 2.4  ความสนใจในการเปิดรับ พบว่า   

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะดูภาพโฆษณาและอ่าน

ข้อความของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดมากกว่า

ดูเฉพาะแค่ภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุ

ขวด หรือฟังข้อความโฆษณา ส่วนไม่สนใจฟัง

หรือดูข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

เลยมีน้อยมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin. 

& Charles K. (1973) ที่ได้ให้ความคิดเห็น  

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารว่า ข่าวสารที่เข้าถึง

ความต้องการของผู้รับสารได้มากมีแนวโน้ม  

ที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

จะพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกเปิดรับ  

ข่าวสารจากสื่อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ

กระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ ตามลำดับ   

มากกว่าสื่อเฉพาะกิจ เช่น ป้ายโฆษณา หรือ 

สื่อบุคคลที่มีการโต้ตอบกัน เช่น การสนทนากัน

ในหมู่เพื่อนหรือครอบครัว 

3.ผลการศึกษาเกี่ ยวกับทัศนคติของ

ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นพอใจต่อ  

น้ำดื่มบรรจุขวดเมื่อพิจารณาตามรายด้าน คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก หมายความว่า 

ผู้บริโภครู้สึกพอใจในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
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และบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ (2542) 

พบว่า ขวดพลาสติกใสหรือ ขวด PET ซึ่งเป็น

ขวดที่ผลิตมาจาก Polythylene เป็นลักษณะ

ขวดที่ผู้บริโภคนิยม เนื่องจากสะอาดและมีความ 

ปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิ จั ยของ   

ลักษณา โสภณ (2537: 86) พบว่าผู้บริโภค  

น้ำดื่มบรรจุขวดส่วนใหญ่ พิจารณาน้ำดื่มที่มีฝา

ปิดและผนึกปิด โดยรอบ บรรจุภัณฑ์ ใหม่   

ใสสะอาด มองเห็นน้ำข้างในได้เป็นอย่างดี  

 ด้านราคา ผู้บริโภคมีความเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับมาก หมายความว่า ผู้บริโภคพอใจ

ในราคาของน้ำดื่มบรรจุขวด ที่ เป็นไปตาม

ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีความ  

คิดเห็นว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ แสดงว่า  

ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของน้ำว่าคุ้มค่ากับเงิน  

ที่เสียไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ 

พงษ์เดช (2541) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การตลาด

อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด พบว่า ราคาเป็น

เหตุผลสำคัญในการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด 

เพราะคิดว่าน้ำดื่มบรรจุขวดมีคุณภาพใกล้เคียง

กันหมด 

 ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคมีความ

คิ ด เ ห็ น โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  

หมายคว ามว่ าพอ ใ จ ในด้ า นก า รอนุ รั กษ์  

สิ่งแวดล้อม เช่น ตัวขวดบรรจุภัณฑ์บิดง่ายจึง

ช่วยลดพื้นที่ทิ้ งขยะไปได้ และบางประเภท

สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริ โภค  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก หมายความว่า 

พอใจในการจัดการส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิต

น้ำดื่มบรรจุขวดรายใหญ่ เช่น ตราช้าง ตราสิงห์ 

เป็นต้น เนื่องจากมีโปรโมชั่นลดราคาและแถม

สินค้า เช่น ซื้อสุราแถมน้ำดื่มบรรจุขวด  

 นอกจากนี้ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดรายใหญ่ 

ยังสนับสนุนทางด้านกีฬา มีกิจกรรมช่วยเหลือ

สังคม และมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดตราช้างและตราสิงห์

เป็ นที่ รู้ จั กอย่ า งแพร่หลาย ซึ่ ง สอดคลอง  

กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2543: 13 - 17) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการ

ตลาดเป็นการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ   

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อมูลและการกระตุ้นให้  

ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้า เช่น การ

ลดราคา การแถมสินค้าตัวอย่าง การแถมของ

เล่น การ ใช้พนักงานขาย การสื่ อสารกับ  

ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น     

4.ผลก า รศึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ เ จตนา เ ชิ ง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

บรรจุขวด

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด 

โดยมีเหตุผลหลักในการซื้อ คือ ปัจจัยด้าน

คุณภาพของน้ำดื่ม เช่น ความสะอาดและ

รสชาติของน้ำดื่ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการ  

ปนเปื้อนของสารพิษในน้ำและมีมลพิษมากขึ้น  

ในปัจจุบัน ส่งให้ผู้บริโภคหันมาใสใจในเรื่อง  

ของสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยการเลือกซื้อน้ำ

ดื่มจากปัจจัยด้านคุณภาพมาก่อนด้านราคา 

ทำให้ผู้ผลิตสินค้าในปัจจุบันจะต้องผลิตสินค้าให้

ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดย

หน่วยงานรัฐ โดยผู้ประกอบการจะต้องการ

ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

เรื่องภาชนะบรรจุ คือ เป็นภาชนะที่มีฝาหรือ  

จุกปิดที่สนิท 
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 ความถี่ ในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของ  

ผู้บริโภค คือ 3 - 4 ขวดต่อสัปดาห ์โดยสถานที่

ที่ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ น้ ำ ดื่ ม บ ร ร จุ ข ว ดบ่ อ ยที่ สุ ด   

คือ ร้านสะดวกซื้อหรือโชห่วย รองลงมา คือ   

ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานที่ราชการหรือเอกชน 

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และสถานที่ท่องเที่ยว 

ตามลำดับ 

 

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

 1.1  ผู้ประกอบการควรกระจายสินค้า  

ไปยังสถานศึกษาให้มากยิ่ งขึ้น เพื่อแย่งชิง  

ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น เนื่องจาก

งานวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามวัยรุ่น  

มีพฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากใน  

สถานศึกษา ซึ่งต่างจากผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่มัก

นิยมซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากร้านสะดวกซื้อหรือ

โชห่วย ดั งนั้นผู้ประกอบการควรเพิ่มการ

กระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อหรือโชห่วย 

ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น  

 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการ

ศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุ

ขวดยี่ห้อที่โฆษณาผ่านสื่อบ่อยๆ จึงมองได้ว่า 

ปัจจัยด้านยี่ห้อเป็นเหตุผลหลักในการเลือกซื้อ

น้ำดื่มบรรจุขวด ดังนั้นผู้ประกอบการน้ำดื่ม 

ควรทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ใน

ตราสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น  

 1.3  ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

กับวัยทำงานที่มีรายได้ เนื่องจากงานวิจัยพบว่า

คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุ

ขวดมาก โดยดูจากความถี่ ในการซื้อน้ำดื่ม  

บรรจุขวด คือ 3 - 4 ขวดต่อสัปดาห์ ดังนั้น  

ผู้ประกอบการควรผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ  

ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารจัดการ

การจัดส่ งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อ  

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความถี่  

ในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดสูง        

2.ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1  ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรที่มีผล

กระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด 

เช่น ปัจจัยด้านความจงรักภักดีในตราสินค้า 

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า เพื่อจะได้

ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

 2.2  ควรศึกษาถึงความคิดเห็นและ

พฤติ ก ร ร มก า ร บ ริ โ ภ คน้ ำ ดื่ ม บ ร ร จุ ข ว ด  

เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เช่น   

น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ชาเขียว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ประสิทธิผลของโครงการรณรงค์ThailandCampaignชุด
“อย่าให้ใครว่าไทย”ปีที่111

EffectivenessofThailandCampaignProject
“YaHaiKraiWaThai”inthe1styear


พรรณนิภาหวังประเสริฐ2

แอนนาจุมพลเสถียร3

 1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ประสิทธิผลของโครงการรณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ปีที่ 1” 

 2 นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 3 รองศาสตราจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม  

และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” ของเยาวชนไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใช้เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) กับเยาวชนไทยอายุ

ระหว่าง 18-23 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเคยเห็นหรือได้ยินโฆษณาภายใต้

โครงการรณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ทั้ง 4 เรื่อง อย่างน้อย

เรื่องละ 1 ครั้ง จำนวน 29 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีการเปิดรับโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ทั้ง 4 เรื่อง จำนวนเรื่องละ 1 ครั้งผ่านสมาร์ทโฟน

อย่างค่อนข้างตั้งใจ ถึงแม้จะมีความถี่ในการเปิดรับโฆษณาค่อนข้างต่ำ แต่ก็สามารถจดจำ

รายละเอียดของโฆษณาได้ และเข้าใจว่าโฆษณาต้องการสื่อถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  

ในสังคมไทย พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนไทยเกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มยังรู้สึกชอบที่โฆษณามีการนำเสนอแบบตลกขบขัน   

อีกทั้งการหยิบยกประเด็นปัญหาใกล้ตัวมาพูดถึง ทำให้เนื้อหาของโฆษณามีความน่าสนใจ 

อย่างไรก็ตามการนำเสนอเพียงปัญหาแต่ไม่บอกถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา  

ที่ชัดเจน อาจทำให้โฆษณายังไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมองว่า

ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตสำนึกและความต้องการส่วนบุคคล จึงแทบจะไม่สื่อสารประเด็น  
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ในโฆษณาไปยังเพื่อนหรือคนรู้จัก และไม่กระทำตามสิ่งที่โฆษณาต้องการจะสื่อเท่าใดนัก 

ทั้งนี้ ในอนาคตผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีแนวโน้มที่จะสื่อสารประเด็นในโฆษณาดังกล่าวไป

ยังบุตรหลาน คนในครอบครัวและเพื่อนสนิท แต่อาจจะไม่กระทำตามสิ่งที่โฆษณาต้องการ

จะสื่ออย่างจริงจัง    

คำสำคัญ:โครงการรณรงค์ โฆษณา เยาวชน        

 

Abstract

The objectives of this research were to find out exposure, awareness, 

attitude, behavior and trend of Thai youth’s behavior for the advertisings of 

Thailand Campaign Project “Ya Hai Krai Wa Thai”. The study was a qualitative 

research by focus group discussion. The respondents in this study consisted of 

29 Thai youths who were 18-23 years old and used to see or hear all of these 

advert is ings at least one time. The findings showed that the most of 

respondents had reached the advertising exposure each story for one time by 

smartphone quite accidentally. Although the advertising exposure was quite low 

frequency, the respondents were aware of the advertisings. In addition, the 

respondents understood that the advertisings told about problematic behaviors 

in Thai society and campaigned for Thais to be aware in order to change their 

behaviors. Furthermore, the respondents liked the advertising execution because 

it was a comedy and told about routine stories. The advertisings were 

attractive. However, they told only causes but they did not tell clearly about 

effects and solutions. The advertisings might be unreliable. The respondents 

thought that all problematic behaviors relied on conscience and individual 

needs. They hardly communicated to their friends or acquaintances. Moreover, 

they did not be the positive behaviors as expected. In the future, the 

respondents tend to communicate to their offspring, family and intimate friends 

but they may not perform the expected positive behaviors in their real life.      

Keywords: Public Communication Campaign, Advertising, Youth 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กระแสโลกาภิวัตน์และวิกฤตปัญหาต่างๆ   

ที่ก่อตัวขึ้นจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างมากมาย อีกทั้งกระแสวัตถุนิยม คุณธรรม 

จริยธรรมที่เสื่อมถอย ประกอบกับค่านิยมผิดๆ 

ในสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ 

ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ สะสมมาอย่างยาวนาน

และยากต่อการแก้ไข อาทิ ปัญหาหนี้สินครัว

เรือน ปัญหาการคอร์รัปชั่น ปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนและปัญหาขยะ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่ง

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในวงกว้าง 

ดังนี้ 

ปัญหาหนี้สินครัวเรือน จากภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจและการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา   

ได้ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นใน

หลายประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

เช่น ออสเตรเลีย หรือแม้แต่ในกลุ่มประเทศ  

ที่กำลังพัฒนา เช่น มาเลเซียและเกาหลีใต้   

ในกรณีของประเทศไทยแม้ว่าการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้ภาคครัว

เรือนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม

การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

และเอกชน ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการสำรวจ

ภาวะ เศรษฐกิ จและสั งคมของครั ว เ รื อน  

ในระหว่างปี 2543-2556 ของสำนักงานสถิติ

แห่ งชาติ พบว่ า ในปี 2543 ประเทศไทย  

มีปริมาณหนี้สิน เฉลี่ ยที่ 68,405 บาทต่อ  

ครัวเรือน แต่ในปี 2556 ปริมาณหนี้สินเฉลี่ย

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 163,087 บาทต่อครัวเรือน 

(สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) อีกทั้งจาก

รายงานภาวะหนี้ ครั ว เรือนไทย ณ สิ้นสุด

ไตรมาส 3/2558 ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่

รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ยังระบุว่า 

การขยายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มธนาคาร

พาณิชย์ส่งผลให้หนี้สินครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นอยู่

ที่ 10.84 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินครัว

เรือนต่อ GDP คิดเป็นร้อยละ 81.1 

ปัญหาการคอร์รัปชั่น นับเป็นภัยคุกคาม

อย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ร่วมกันของคนทั่วโลก 

จากผลการจัดอันดับดัชนีชี้ วัดภาพลักษณ์

คอร์ รั ปชั่ นประจำปี 2558 (Co r r up t i on 

Perceptions Index 2015) โดยองค์กรเพื่อ

ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (T ranspa rency 

International) ที่ได้รับการเปิดเผยจากมูลนิธิ

อ งค์ กร เพื่ อความโปร่ ง ใส ในประ เทศไทย 

(Transparency Thailand) พบว่า ประเทศ

เดนมาร์ก เป็นประเทศที่ได้คะแนนความโปร่งใส

สูงสุด 91 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ในขณะที่ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส

ค่อนข้างน้อยและคงที่นับแต่มีการจัดอันดับดัชนี

ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นในปี 2538 เป็นต้น

มาอยู่ที่ 38 คะแนน เป็นอันดับที่ 76 จาก 168 

ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน (มูลนิธิองค์กรเพื่อความ

โปร่งใสในประเทศไทย 2558) ปัญหาการ

คอร์รัปชั่นถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมมาอย่าง

ยาวนานในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย แม้ว่า

จะมีความพยายามลดความรุนแรงของปัญหา 

แต่ก็ยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถแก้ปัญหาได้

อย่างแท้จริง ซึ่งปัญหาที่คณะกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ตรวจพบมากที่สุดก็คือ การคอร์รัปชั่นรูปแบบ

ใหม่ในเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน 

(บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2557) 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาหนึ่ง  

ที่นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน จากรายงานสถานการณ์ปัจจุบันด้าน

ความปลอดภัยทางถนนของโลก ปี 2558   

ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2553 จำนวนการเสียชีวิตจาก

อุบัติ เหตุการจราจรทางถนนเพิ่มขึ้นใน 68 

ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการขับขี่  

ที่ไม่เหมาะสม ขาดวินัย และไม่เคารพกฎจราจร 

โดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากการจราจรทาง

ถนนทั่วโลก จำนวน 1.25 ล้านคน จากการ  

เก็บสถิติของสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม 

มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า สถิติการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกมีค่า

เฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ต่อปี สำหรับนามิเบีย, ไทย และอิหร่าน ติด   

3 อันดับต้นๆ ที่มีสถิติมากกว่าค่าเฉลี่ยเกิน   

2 เท่า นั่นคือ 45 คน, 44 คน และ 38 คนต่อ

ประชากร 100 ,000 คนต่อปี ตามลำดับ 

(องค์การอนามัยโลก, 2558) 

ปัญหาขยะ นับเป็นปัญหาสำคัญอีกประการ

หนึ่งที่เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ของชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา โดยหาก

มองย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน มีคนอาศัยใน

เมืองเพียง 2,900 ล้านคน โดยเฉลี่ยคนหนึ่งคน

จะสร้างขยะประมาณวันละ 0.64 กิโลกรัม รวม

แล้วคนเมืองทำให้เกิดปัญหาขยะ 680 ล้านตัน

ต่อปี แต่ ในปัจจุบันมีคนเมืองอยู่ประมาณ 

3,300 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละคนสร้างขยะ

ประมาณวันละ 1.2 กิโลกรัม เมื่อรวมกันแล้ว

เท่ากับมีการสร้างขยะถึง 1,300 ล้านตันต่อปี 

จากรายงานเรื่อง “What a Waste : a Global 

Review of Solid Waste Management” ของ

ธนาคารโลกระบุว่า หากมีระบบการจัดการ

ปัญหาขยะไม่ดี อาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ

สุขภาพคน สิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจ 

(ไทยพับลิก้า, 2555) สำหรับสถานการณ์ขยะ

ของไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษ 

ระบุว่าในปี 2558 มีปริมาณขยะสูงถึง 29.09 

ลา้นตนั เปน็ขยะทีถ่กูขนนำไปกำจดั 13.6 ลา้นตนั 

ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง 8.4 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ

อีกประมาณ 7.09 ล้านตันถูกกำจัดอย่างผิดวิธี 

ทำให้เกิดปัญหาขยะสะสมเป็นจำนวนมาก รวม

ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทาง

น้ำตามมามากมาย (now26.tv, 2559) 

จากปญัหาทัง้หมดทีก่ลา่วมาขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็วา่ 

การพัฒนาในอดีตที่เน้นการบริหารประเทศและ

ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

เป็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญเฉพาะคนในรุ่น

ปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

คนรุ่นหลัง มุ่งสร้างและพัฒนาแต่ “คนเก่ง”   

ให้มีศักยภาพในการทำงาน เพื่อสร้างความได้

เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ได้มุ่งสร้าง “คนดี”   

จึ งทำ ให้ เ กิ ดปัญหาความ เสื่ อม โทรมทาง

จริยธรรมและคุณธรรม อีกทั้งยังใช้ทรัพยากร  

ในการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้ เกิดสังคม  

แบบบริโภคนิยม ประชาชนมีการใช้จ่ายเกินตัว 

ชุมชนพึ่งตนเองได้น้อยลงส่งผลให้ชุมชนมีความ

อ่อนแอประสบปัญหาด้ านหนี้ สิน สูญเสีย

วัฒนธรรมในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการ



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  2  ตุล าคม 2559 

�1

แก่งแย่งแข่งขันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำใน

สังคม ส่งผลให้ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็น 

“คนป่วยคนใหม่ของเอเชีย” (A new sick man 

of Asia) (ไทยพับลิก้า, 2558) จึงเป็นที่มาให้

องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 5 องค์กร 

ประกอบด้วยกรมประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย 

มูลนิธิมั่นพัฒนา กองอำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมตัวกันเป็น 

“เครือข่ายอนาคตไทย” โดยนำแนวคิดเรื่อง

ความยั่งยืนผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

มิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ และ  

ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ Thailand Campaign 

ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” 

มีจุดมุ่ งหมายเพื่อกระตุกให้คนบางกลุ่ม  

ในชาติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมที่

ไม่ดี สร้างจิตสำนึก และความมีวินัย มุ่งเสริม

ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกใน 4 มิติ คือ 

การเงิน สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม   

ผ่านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน

รูปแบบการรณรงค์ เปิดตัวครั้งแรกที่ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในเดือนสิงหาคม 2558 

ในช่วงแรกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและ

บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด ได้ผลิตเป็น

คลิปภาพยนตร์โฆษณาออกมา 4 เรื่อง นำเสนอ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะของ Viral Clip 

ได้แก่ ไทยเท “อย่า ให้ ใครว่ าไทยมักง่ าย”   

ไทยฮุบ “อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง” ไทยผีเข้า 

“อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ” และไทยหัวสูง “อย่า

ให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ” ซึ่งสิ่งสำคัญที่โครงการดัง

กล่าวต้องการให้เกิดขึ้นภายในปี 2558 คือ การ

กระตุ้นให้คนไทยเกิดความตระหนักและรับรู้

ปัญหาของสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก

เป็นคนรุ่นใหม่ (วิทวัส ชัยปาณี, 2559) 

 

วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา  

การเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และ

แนวโน้มพฤติกรรมที่ มี ต่ อ โฆษณาภายใต้

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” ของเยาวชนไทย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. สามารถนำไปต่อยอดการวางแผนรณรงค์

ของภาคีเครือข่ายอนาคตไทย ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร เพื่อขยายการรับรู้ผ่านกลยุทธ์

และสื่อต่างๆ ไปยังคนไทยทั่วประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น 

2. เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนต่าง ๆ ในการนำไปใช้ส่งเสริมสนับสนุน

การรณรงค์สื่อสารสาธารณะ โดยใช้กลยุทธ์การ

โฆษณาให้แพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

มากขึ้น 

3. เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนไทยเกิด

ความตระหนักและจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมกัน อันจะนำไปสู่การ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. สร้างองค์ความรู้ในเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่

สนใจศึกษาค้นคว้าและนำไปต่อยอดงานวิจัย

อื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
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ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งคุณภาพ 

(Qualitative Research) ใช้เทคนิคในการเข้าถึง

ข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 

ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

และคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผ่านแบบคัด

กรองด้วยวาจา โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็น

เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-23 ปีที่กำลังศึกษา

อยู่ในระดับอุดมศึกษา และเคยเห็นหรือได้ยิน

โฆษณาภายใต้ โครงการรณรงค์ Thai land 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ทั้ง 4 เรื่อง 

อย่างน้อยเรื่องละ 1 ครั้ง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้ วิ จัยได้ ใช้แบบสอบถามที่ ให้ผู้ เข้ าร่ วม

สนทนากลุ่ม เป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง 

ประกอบกับแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยมี

ประเด็นคำถามหลัก ดั งนี้ 1 ) การเปิดรับ

โฆษณา 2) การรบัรู ้3) ทศันคต ิ4) พฤตกิรรม 

5) แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโฆษณาภายใต้

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้จัด

เตรียมกล้อง VDO เครื่องบันทึกเสียงและสมุด

จดรายละเอียด เพื่อใช้บันทึกข้อมูลระหว่างการ

สนทนากลุ่มอีกด้วย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ เข้าร่วม

สนทนากลุ่ม จำนวน 29 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

ก ลุ่ ม ล ะ ไ ม่ เ กิ น 8 คน ใ น ร ะห ว่ า ง เ ดื อ น

พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 โดยนำแบบ 

สอบถามให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกรอกข้อมูล

ด้วยตนเองก่อนการสนทนากลุ่ม ซึ่งในระหว่าง

การสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้เปิดโฆษณาภายใต้

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มดู

อีกครั้ง และถามคำถามทีละ 1 เรื่อง แล้วจึงนำ

ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปจากการ

วิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้ง   

2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดระเบียบข้อมูลที่ได้

จากการสนทนากลุ่ม การสังเกต การบันทึก

เสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยนำข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ด้วยการจำแนก จัดกลุ่มและลงรหัส 

เพื่อประมวลการเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ 

พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโฆษณา

ภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand Campaign 

ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ของเยาวชนไทย แล้วจึง

เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอแนวทาง

การปรับปรุงโฆษณา หรือวิธีการสื่อสารของ

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย”  

 

ผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย

1) การเปิดรับโฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้

ใครว่าไทย”

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  

มีความถี่ในการเปิดรับโฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่า

ไทย” ทั้ง 4 เรื่องค่อนข้างต่ำ จำนวนเรื่องละ   

1-5 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับ
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โฆษณาดังกล่าวเรื่องละ 1 ครั้ง ผ่านอุปกรณ์

สม า ร์ ท โฟน เป็ นหลั ก แล ะ ในแต่ ล ะค รั้ ง  

มีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาดังกล่าวอย่าง  

ค่อนข้างตั้งใจ 

2) การรับรู้ต่อโฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้

ใครว่าไทย” ของเยาวชนไทย

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ทั้งหมดสามารถจดจำเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ

สิ่ งดึงดูดใจในโฆษณาทั้ ง 4 เรื่องได้ อีกทั้ ง  

ส่วนใหญ่ยังเข้าใจถึงประเด็นสำคัญที่โฆษณา

ต้องการจะสื่อ ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจว่า โฆษณา

ทั้ง 4 เรื่องต้องการจะสื่อถึงวัยรุ่นหรือเยาวชน

ไทยก็ตาม แต่ก็พอจะสังเกตได้ว่า โฆษณาบาง

เรื่องมีการใช้ตัวละครหรือเพลงประกอบ เพื่อ

ต้องการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ โฆษณาเรื่อง 

ไทยเท “อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย” ที่มีการใช้

เพลง Rap ประกอบโฆษณา และโฆษณาเรื่อง 

ไทยหัวสูง “อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ” ที่มีตัว

ละครเป็นนักศึกษาซึ่งนิยมใช้ของแบรนด์เนม

สอดคล้องกับค่านิยมของวัยรุ่นหรือเยาวชนไทย

ในปัจจุบัน  

3) ทัศนคติต่อโฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้

ใครว่าไทย” ของเยาวชนไทย 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ทั้งหมดมีความรู้สึกว่า โฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่า

ไทย” ทั้ง 4 เรื่อง มีวิธีการนำเสนอแบบตลก

ขบขัน โดยใช้ภาพและคำพูดที่ทำให้เกิดความ

รู้สึกสนุกสนานและจดจำเนื้อหาได้ง่าย แต่ลีลา

การนำเสนอเป็นเพียงการบอกเล่าให้เห็นถึง

ปัญหาและยังไม่มีสิ่งดึงดูดใจด้านข้อมูลหรือ

เหตุผล ส่วนด้านเนื้อหาผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

รู้สึกว่า พฤติกรรมที่นำเสนอในโฆษณาเป็น

พฤติกรรมที่ไม่ดี โดยเฉพาะในโฆษณา 3 เรื่อง

แรก ได้แก่ ไทยเท “อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย” 

ไทยฮุบ “อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง” ไทยผีเข้า 

“อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ” ที่มีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ส่วนเรื่องไทยหัวสูง “อย่าให้ใคร

ว่าไทยฟุ้งเฟ้อ” ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่

กลับรู้สึกว่า พฤติกรรมการใช้ของแบรนด์เนม

และการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ 

หากรู้จักรับผิดชอบตนเองและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือด

ร้อน แต่การนำประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาพูดถึง โดยไม่มีข้อมูล

สนับสนุนหรือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากพฤติกรรมดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจทำให้

โฆษณาไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร เช่น 

ประเด็นของการคอร์รัปชั่น เป็นต้น  

4) พฤติกรรมต่อโฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้

ใครว่าไทย” ของเยาวชนไทย

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสื่อสารต่อไปยังเพื่อน

หรือคนรู้จัก และมีการกระทำตามสิ่งที่โฆษณา

ต้องการจะสื่อค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากมองว่า

พฤติกรรมดังกล่าวที่ปรากฏในโฆษณาเป็นที่รู้กัน

โดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี และ

การจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ

จิตสำนึกหรือดุลพินิจส่วนบุคคล หากพิจารณา

แล้วพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบหรือ

สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น หรือ

เป็นสิ่ งที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ ก็ถือว่า
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สามารถกระทำได้ เช่น การใช้ของแบรนด์เนม 

หรือการโกงข้อสอบ เป็นต้น   

5) แนวโน้มพฤติกรรม (Behavior Trend) 

ต่อโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ของ

เยาวชนไทย

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

ส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะสื่อสารต่อไป

ยังบุตรหลาน คนในครอบครัวและเพื่อนสนิท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้อง  

กับชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งอาจมีการแสดง

พฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น การ

ขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้น แต่ในประเด็นที่มี

เรื่องผลประโยชน์ของตนเองเข้ามาเกี่ยวข้อง 

หรือประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมองว่าเป็น

เรื่องของความต้องการส่วนบุคคล ก็มีแนวโน้ม

พฤติกรรมที่จะกระทำแตกต่างจากสิ่งที่โฆษณา

ต้องการจะสื่อ เช่น การฝากงาน การวิ่งเต้นเพื่อ

เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การใช้ของแบรนด์เนม 

เป็นต้น  

      

อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ยพบว่ า โฆษณาภายใต้

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” ปีที่ 1 สามารถกระตุ้นให้

เกิดการรับรู้และจดจำเนื้อหาของโฆษณาได้ดี 

แม้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะมีความถี่ในการเปิด

รับโฆษณาทั้ง 4 เรื่องค่อนข้างต่ำ เป็นที่น่า

สังเกตว่าโฆษณาอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเท่าใดนัก 

ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะรู้สึกไม่ดีกับ

พฤติกรรมที่นำเสนอของโฆษณาทั้ง 4 เรื่อง   

แต่กลับพบว่ามีผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน  

น้อยมากที่มีแนวโน้มจะสื่อสารต่อและกระทำ

ตามสิ่งที่ โฆษณาต้องการจะสื่ออย่างจริงจัง 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ เข้ าร่วม

สนทนากลุ่มจำนวนหนึ่งแม้จะมีความตระหนัก

ถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

แต่กลับมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะไม่กระทำตาม

สิ่งที่โฆษณาต้องการจะสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ของตนเองเข้ามา

เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการโกงข้อสอบ การฝากเข้า

ทำงาน หรือแม้แต่การใช้ของแบรนด์ เนม 

เป็นต้น ทั้งนี้ อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากค่านิยม

การชื่นชมคนเก่ง และยกย่องคนมีฐานะดี   

ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานาน โดยหาก

วิเคราะห์ในส่วนของโฆษณาแล้วอาจเป็นผลมา

จากวิธีการนำเสนอของโฆษณาที่ใช้สิ่งดึงดูดใจ

ทางอารมณ์ (Emotional Appeal) เพื่อกระตุ้น

ให้เกิดความรู้สึกตลกขบขันและสนุกสนาน   

ซึ่งสอดคล้องกับ Kamp and Macinnis (อ้างถึง

ใน Belch and Belch, 2015 แปลโดย กมล 

ชัยวัฒน์, 2558) ที่ระบุว่า โฆษณาที่ใช้อารมณ์

ขันและสิ่งดึงดูดใจด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดความ

รู้ สึกสนุกสนาน อาจส่ งผลต่ออารมณ์ของ  

ผู้บริโภค ทำให้เกิดความชื่นชอบต่อสินค้าและ

สามารถจดจำโฆษณาได้ดีกว่าโฆษณาที่ให้ข้อมูล

เพียงอย่างเดียว แต่โฆษณากลับไม่มีสิ่งดึงดูดใจ

ด้านข้อมูลหรือเหตุผล (Rational Appeal)   

ที่แสดงให้เห็นข้อมูลอ้างอิงหรือผลกระทบที่เกิด

ขึ้นจากพฤติกรรมทั้งหมดอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติ

ของโฆษณาส่งเสริมสังคมที่ดี โดยศิริรัตน์   

อังคศุภรกุล (2536) ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
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ของโฆษณาส่งเสริมสังคมที่ดีไว้ว่า จะต้องเป็น

โฆษณาที่สามารถเรียกร้องความสนใจได้ โดย

อาจนำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถ

สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการจดจำ กระตุ้น

ความรู้สึกของผู้ชม อีกทั้งจะต้องสามารถเร่งเร้า

ให้เกิดการกระทำได้ด้วย โดยหากวิเคราะห์ถึง

แผนการรณรงค์สื่อสาร หรือการรณรงค์สื่อสาร

สาธารณะ (Public Communication Campaigns) 

แลว้ ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สมุาล ีเลก็ประยรู 

(2556, น. 112) ที่ได้กล่าวว่า การวางแผน

สร้างสรรค์งานโฆษณาต้องพิจารณาการกำหนด

กลยุทธ์โฆษณา (Advertising Strategy) คือ 

สิ่งที่ โฆษณาต้องการบอกกับกลุ่มเป้าหมาย  

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการว่า สินค้าหรือบริการ  

ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างไรบ้าง (What the advertising is to 

say) และการกำหนดกลวิธีนำเสนอโฆษณา 

(Creative Tactics) โดยสิ่งที่นักโฆษณาควร

คำนึงถึงในการวางแผนสร้างสรรค์งานโฆษณา 

ได้แก่ ลีลาการนำเสนอ (Tone) อารมณ์ 

(Mood) และสิ่งดึงดูดใจ (Appeal) ของงาน

โฆษณา  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   

สุชัญญา ลิ่มสกุล (2541) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์

และประสิทธิผลของแผนการรณรงค์โฆษณา

โครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้อง

สิทธิ์ผู้บริโภค “อย.ปกป้องสิทธิ์” มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแผนรณรงค์โฆษณา 

โดยศึกษาจากสื่อหลักๆ ที่โครงการเลือกใช้ใน

การโฆษณา ความตระหนักรู้ต่อโครงการ 

ทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาและพฤติกรรม

ที่กลุ่มตัวอย่างแสดงออกเมื่อประสบปัญหาจาก

การบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน พบว่า ถึงแม้

กลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้ เกี่ ยวกับสิทธิของ  

ผู้บริโภคและมีทัศนคติในเชิงบวกต่อโฆษณา   

แต่ก็ยังมีกลุ่มตัวอย่างน้อยมากที่ตั้งใจจะปกป้อง

สิทธิ์ของตนโดยการร้องเรียน และสอดคล้องกับ 

ว ร า รั ฐ กี ฬ า แ ป ง ( 2 5 4 4 ) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง 

“ประสิทธิผลของสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  

สุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ  

ไม่สูบบุหรี่ที่มีต่อกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี   

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สำรวจทัศนคติของกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสูบบุหรี่   

พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับการจดจำสื่อรณรงค์เพื่อการ

ไม่สูบบุหรี่ของ สสส. และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ

ไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่และแนวโน้ม

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในอนาคต โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสื่อรณรงค์

และมีการจดจำเนื้อหาสื่อรณรงค์ในระดับต่ำ   

มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ และมี  

แนวโน้มพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอนาคตระดับ

ปานกลาง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ เกรียงไกร 

พัฒนกุลโกเมธ (2554) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ

และความพึ งพอ ใจของประชาชน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงด

สูบบุหรี่ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ 

ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อ

การงดสูบบุหรี่ที่ ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วย  

ความกลัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับ

โทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อนเริ่มสูบครั้ง

แรกในระดับที่ดีพอสมควร แต่เพราะเห็นว่าโทษ

ที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ เป็นเรื่องไกลตัวจึงได้

ทดลองสูบดู ในด้านทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการสูบบุหรี่เป็น

สิ่งที่ดีและไม่ช่วยให้ดูดีขึ้นในสายตาของเพศ  

ตรงข้าม ส่วนทัศนคติที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการ

งดสูบบุหรี่ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว 

กลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันว่า แม้จะมีการใช้ความ

น่ากลัวมาช่วยในการรณรงค์มากเพียงใดก็ตาม 

ก็ไม่สามารถทำให้ผู้ที่เสพติดบุหรี่แล้ว เลิกสูบ

บุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. สำหรับการปรับปรุ ง โฆษณาภายใต้

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ ใครว่าไทย” จากผลการวิจัยพบว่า 

โฆษณาภายใต้ โครงการรณรงค์ Thai land 

Campa ign ชุด “อย่ า ให้ ใครว่ า ไทย” ด้ าน  

วิธีการนำเสนอ โฆษณาสามารถดึงดูดความ

สนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดี แต่หากโฆษณาใช้

ภาพที่ดูสมจริงและเป็นเหตุเป็นผล หรือนำเสนอ

แบบ Dramatic จะสร้างให้เกิดความรู้สึกชื่น

ชอบและสามารถจดจำโฆษณาได้ง่าย และเกิด

ความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมากยิ่ งขึ้น   

ด้านเนื้อหาโฆษณาอาจเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูล

อ้างอิงมาสนับสนุนตัวโฆษณา เพื่อให้เกิดความ

น่าเชื่อถือและการกระทำตามสิ่ งที่ โฆษณา

ต้องการจะสื่อเพิ่มขึ้น 

2. สำหรับการปรับปรุงแผนการรณรงค์

สื่ อ ส า ร ขอ ง โ ค ร งก า ร รณร งค์ T h a i l a n d 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” จากผลการ

วิจัยพบว่า ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่  

มีความถี่ในการเปิดรับโฆษณาภายใต้โครงการ

รณรงค์ Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่า

ไทย” ทั้ง 4 เรื่องค่อนข้างต่ำ อีกทั้งโฆษณายังมี

ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการนำเสนอ

เรื่องละไม่เกิน 30 วินาที จึงอาจจะยังไม่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผู้รับชมได้มากนัก ควรเลือกประเด็นที่ เป็น

ปัญหาใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมายมานำเสนอใน

โฆษณา เพื่อเพิ่มความถี่ในการเปิดรับโฆษณา  

ดังกล่าว ประกอบกับจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ ต่อยอดความคิด และกระตุ้นให้เกิด

การสร้างสรรค์โครงการรณรงค์ใหม่ๆ อย่าง  

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม

ของเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น  

3. สำหรับองค์กรภาคีเครือข่ายอนาคตไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  

ส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม   

รวมทั้งมีการเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อ แม่

และบุคคลในสังคม ดังนั้น นอกเหนือจากการ

สื่อสารโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ไปยังคน

ไทยทั่วไปแล้ว องค์กรภาคีเครือข่ายอนาคตไทย 

ควรมีการวางแผนและกลยุทธ์ในการสื่อสาร 

รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการรณรงค์ Thai land Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” อย่างชัดเจนให้กับบุคลากร

ภายในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
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สื่อสารต่อ นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร

เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการกระทำ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานและบุคคล

อื่นที่พบเห็น อันจะนำไปสู่การแสดงพฤติกรรม

เชิงบวกของคนไทยในวงกว้างและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวต่อไปใน

อนาคต 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนา

กลุ่มส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับโฆษณาภาย

ใต้โครงการรณรงค์ Thailand Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นหากจะ

ทำการวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการวิจัยเชิงปริมาณ

เพิ่มเติม เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิด

รับโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ของเยาวชน

ไทย รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารและช่องทาง  

การสื่อสารว่ามีความเพียงพอหรือไม่ เพื่อนำมา

ใช้วัดผลและปรับปรุงการสื่อสารให้ เข้ าถึ ง  

กลุ่มเป้าหมายต่อไป 2) การเปิดรับ การรับรู้ 

ทัศนคติ พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของ

เยาวชนไทยต่อโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ 

Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” 

ครั้งละ 1 เรื่อง เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิผล

ของโฆษณาภายใต้โครงการรณรงค์ Thailand 

Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” ในแต่ละ

เรื่องอย่างชัดเจน 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผล

ของโครงการรณรงค์ Thailand Campaign ชุด 

“อย่าให้ใครว่าไทย” ในปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นไปยัง

โฆษณาทั้ง 4 เรื่องภายใต้โครงการรณรงค์ 

Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” 

จากผลการวิจัยพบว่า ในบางประเด็นที่นำเสนอ

ในโฆษณายังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ดังนั้น ในการ

วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเนื้อหาในแง่ของ

ประเด็นฯ็นที่เยาวชนไทยสนใจและต้องการให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ

คนไทยในระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ภาคีเครือข่ายอนาคตไทย หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนต่างๆ สำหรับนำไปใช้วางแผนการสื่อสาร 

รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการรณรงค์สื่อสาร

สาธารณะในประเด็นอื่นๆ ต่อไป 

3. การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้รับสาร จาก

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนไทยเกิดการรับรู้และ

เข้าใจสิ่งที่โฆษณาต้องการจะสื่อ แต่อาจจะยังไม่

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 

ดั งนั้นควรทำการศึกษาในแง่ของผู้ ส่ งสาร  

เพิ่มเติมว่า มีวัตถุประสงค์และแผนการสื่อสาร

อย่ างไร เพื่ อนำข้อมูลที่ ได้ รับมาใช้ ในการ

วิ เคราะห์ประสิทธิผลของโครงการรณรงค์ 

Thailand Campaign ชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” 

ในระยะต่อไป 

4. การศึ กษาครั้ งนี้ ใ ช้ รู ปแบบของการ  

สนทนากลุ่ม (Focus Groups) ซึ่งระยะเวลาที่

เหมาะสมในการสนทนากลุ่มไม่ควรเกินครั้งละ 

3 ชั่ ว โมง แต่ เนื่ องจากประเด็นหรือหัวข้อ  

ที่ต้องการศึกษามีเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้

ข้อมูลที่ต้องการบางส่วนไม่ครบถ้วน หากจะ

ศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ควรเลือกศึกษา  

ครั้งละ 1 เรื่อง 
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ABSTRACT
Communication is an interdisciplinary field of study that is constantly 

changing due to the fast development of globally networked communication 
technology. The evolution of technology, from letters to emails, from cheap 
phone calls to free Skype calls, from print media to satellite television and 
Internet, is altering the nature of human and social relationships, the ways in 
which people communicate with each other and negotiate meanings of what is 
going on in the world. Since the 1960s, many theories, definitions and models 
of communication have been developed in Western communication studies, 
howeve r , many As i an scho l a r s a rgue tha t Wes te rn app roaches to 
communication are not appropriate to fully understand communication and 
culture in most Asia. While communication scholars both in Western countries 
and in Asia make use of Western models and paradigms, very few attempt to 
understand communication from an Asian perspective. Look around the shelves 
of your University’s library –how many books or eBooks on Communication 
Theory were published in the West (USA and Europe), and how many were 
published in Asian countries? In this paper, the author wil l conduct a 
comparative analysis of Western and Asian Theories of Communication and 
explain how different cultures conceptualize rhetoric differently. The paper will 
also reflect on how the rapid changes in communication technology influence 
communication theories and whether Western and Asian Communication 
Theories are still valid in an e-Asia, and more broadly in a world that has gone 
from being connected to hyper-connected; where individuals are meeting with 
each other in mediated cultural spaces and imagined communities that are 
neither Western nor Eastern.  

Keywords: Western rhetoric, Asian rhetoric, media, intercultural communication  
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I f w e a r e t o u n d e r s t a n d h o w 

c o n t e m p o r a r y s o c i e t y a n d o u r 

communication media have taken on the 

shapes and roles that they have today, or 

if we are to conceptualize and explain the 

role of communication in people’s every 

day l i ves , i t s impact on cu l tu re and 

societies, an understanding of history and 

philosophy are vital. This paper makes 

three important arguments in l ight of 

Communication Theory and its capacity to 

explain or make sense of communication 

phenomena in increasingly mediated online 

communit ies. First , different cultures 

conceptualize rhetoric differently. This is 

shown not only in Asian and Western 

people’s attitudes, values and communicative 

behavior, but also in advertising styles and 

in the products of media culture. Second, 

both Western and Asiacentric communication 

paradigms are highly criticized by scholars, 

the f irst for being too white and ego 

centric and disregarding Eastern thought, 

the latter for lacking universal relevance 

outside of Asia. Third, the convergence in 

communication and culture of the global 

and t he l o ca l , t he na t i ona l and t he 

t ransnat iona l , the co l lect ive and the 

individual, the Asian and “Others”, bring 

into question the relevance of traditional 

communication theories and open up new 

deterr itor ial ized spaces for theoriz ing 

communication in mainstream, digital and 

social media-rich contexts.  

Communication is one of those human 

activities that everyone engages in, but 

that few can define satisfactorily – it is 

ta l k i ng to one o r more peop le , i t i s 

watching television, listening to radio, 

using social media, singing a song, it is 

your hai r sty le , the way you present 

yourself to the world, among others. The 

everyday view of communication, however, 

i s qu i t e d i f f e r en t f r om t he v i ew o f 

communication taken by communication 

scho la rs . In the bus iness wor ld , fo r 

example, communication is synonymous 

with information. Thus, the communication 

process is the flow of information from 

one person to another (Axley, 1984). 

Communication is viewed as simply one 

act iv i ty among many others, such as 

planning, controlling, and managing (Deetz, 

1994). Communication scholars on the 

other hand, define communication as “the 

process by which people interactively 

create, sustain, and manage meaning” 

(Con r a d & Poo l e , 1 998 ) . A s s u c h , 

communication both reflects the world and 

simultaneously helps create it.  

All human beings communicate through 

sounds, speech, gestures and language. 

How people communicate is based on 

cultural conventions that shape the ways 
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in which people interact with one another, 

create , produce, interpret and share 

messages. Culture and communication are 

intimately bound, or as Edward T. Hall 

(1975) puts it, culture is communication 

and communication is culture. In other 

words, when we look at communication 

and culture, it is difficult to separate one 

from the other – you learn culture via 

communication, while at the same time 

communication is a reflection of culture.   

S i nce the 1960s , many theo r i e s , 

definitions and models of communication 

h a v e b e e n d e v e l o p e d i n W e s t e r n 

communication studies, however, Asian 

scholars such as Yoshitaka Miike (2002, 

2003), Guo-Ming Chen (1998, 2001), 

Wimal Disssanayake (1982, 1983, 1986, 

1988, 1989), Garrett (1991), Ishii (1984, 

1998), Servaes (2000), Thayer (1979) 

have argued that Western approaches to 

communication are not appropriate to 

understand communication and culture in 

mos t As i a . The body o f theo ry tha t 

underpins the study of communication 

draws on the work of linguists, mathematicians, 

sociologists, psychologists, economists and 

literary theorists. Communication is in fact, 

not a discipline, rather an interdisciplinary 

f ie ld of study. Whi le communicat ion 

scholars both in Western countries and in 

Asia make use of Western models and 

paradigms, very few scholars attempt to 

understand communication from an Asian 

perspective.  

In most Asian countries, media and 

communication research programs started 

between 1940’s to the ear ly 1970’s , 

immediately after countries gained their 

own independence from thei r former 

colonizers. Only few universities offered 

the program within the departments of 

English, political science and sociology. 

There was uncertainty and skepticism on 

the nature of communication studies; this 

may be attributed on one hand to the lack 

of an independent media industry in most 

countries in Asia, on the other hand, to 

the fact that most of the l i te ra tu re , 

theoretical discourses and approaches to 

communicat ion derived from Western 

models that were not suitable for Asian 

societies. Furthermore, prior to the 1980s, 

the question of culture in communication 

theory was simply ignored. Most Asian 

communication scholars have been trained 

in USA and Europe and conducted research 

following the Western paradigm. As a 

consequence, indigenous intellectual roots, 

situated knowledges and local modes of 

thinking were seen to be obstacles to 

development and were to be changed or 

eradicated. Any cultural differences found 

were generally treated as ‘errors’ (C.Y. 
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Kuo & Chew, 2009). It was only in the 

1980s, when intercultural communication 

studies began to flourish that scholars on 

Asian communication began to explore 

alternatives to the Eurocentric paradigm 

and advocate for an Asian culture and 

context sensitive approach to the study of 

communication.  

Many theorists would agree that the 

history of communication could be divided 

into three main epochs - oral communication, 

written communication and electronic media; 

and that communication styles of different 

wo r l d r e g i o n s o r i g i n a t e d f r om t h e 

philosophies of Aristotle, the Buddha and 

Con fuc i u s . Peop l e o f t en c l a im tha t 

rhetor ical theory was born in ancient 

Greece, and many scho lars v iew the 

development of rhetorical theory as a 

product of Europe. Whi le some make 

minor mention of non-Western rhetoric, 

others ignore or exclude its existence. For 

example , Murphy and Katu la (1995) 

maintain the study of human discourse is 

an entirely Western phenomenon. On the 

other hand, it must be said that since 

rhetoric is actualized through its practice, 

it varies in each cultural context. This 

means, the practice of rhetoric within a 

culture may look like something other than 

rhetoric to another culture. It would be 

mo re app rop r i a t e t hen , t o say t ha t 

different cultures conceptualize rhetoric 

differently. 

While highly significant, in the past, 

Greece and Italy were not the sole sites 

for rhetoric. In Asia, scholars have become 

increasingly interested in classical China, in 

particular in Daoist texts as a site for 

rhetoric because these provide rich insights 

on Asian culture and communicat ion. 

Classical Chinese rhetoric is particularly 

impo r t a n t i n u nde r s t a nd i n g h uman 

communication because it is developed 

without any significant influence from the 

West. Consequently, studies of classical 

Chinese rhetoric offer the potential for 

clear comparisons between Western and 

Chinese rhetor ica l t radi t ions and the 

opportunity to chal lenge questionable 

E u r o c e n t r i c a s s u m p t i o n s a b o u t 

communication and culture. According to 

scholar Dr. Antonio S. Cua (1985), who 

at tempted to fo rmu la te a Confuc ian 

rhetoric on the lines of the Aristotelian 

model, a society that values harmony and 

t o l e rance cou ld not be expected to 

emb r a c e t h e v a l u e s o f d eba t e a nd 

persuasion preached by Aristotle. This is 

also valid for Indian rhetoric, where the 

Hindu rhetorician seeks those virtues by 

which the individual may fully represent 

the traditions of family, community, and 

caste. Similarly, the Aristotelian model will 
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va r y f r om t he Buddh i s t r he t o r i c i a n   

who seeks those values of truthfulness, 

compassion and conciliation. 

Different rhetoric models can also be 

identified in advertising styles. In the 

Western description, rhetoric is the art or 

study of effective and persuasive use of 

language when addressing a public; it has 

t o a c comp l i s h a n i n t e nded goa l o r 

objective and influence human choices to 

take action on specific matters. The rules 

of Western rhetoric are known as the five 

canons of rhetoric: 

 1) Invent ion (d iscover ing the best 

available means of persuasion); 

 2) Arrangement (creating a coherent 

argument to reach maximum impact); 

 3) S ty l e (de te rm in ing how to bes t 

p r e s e n t y o u r a r g ume n t t o s t i r 

emotions); 

 4) Memory (memorizing a speech); 

 5) Delivery (making effective use of 

voice, gestures, symbols, to deliver a 

successful speech). 

Case study from Brazil: Dove Men + Care Shampoo

Click here: https://www.youtube.com/watch?v=c-K29F3WU5Q 
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The rhetorically competent communicator 

consc ious ly uses symbo ls to c rea te 

understanding and to form, strengthen, or 

change an attitude in his or her audience. 

This advertisement created by Dove and 

Ogilvy & Mather Brazil features a man 

with luscious, soft, flowing “womanly” hair. 

His hair is so attractive that it captures 

the attention of a male co-worker: “Did 

you do something to your hair? .. . It 

looks like those slow-motion effects from 

women’s shampoo ads.” As the man 

realizes that he accidently washed his hair 

with women’s shampoo (pink bottle), he 

sprints to buy Dove Men + Care Shampoo 

(black bottle) and washes his hair again. 

Towards the end of the ad, the man 

knocks off of the shel f the women’s 

shampoo. As the tagline states, “Women’s 

shampoo is not made for you; Dove men + 

Care is.” In this example, the communicator 

follows the five canons of rhetoric. Sexist 

discourses are used to persuade men, stir 

their emotions and change their behavior 

to buy “men shampoo” in societies (in 

Brazil, as in many other countries in the 

Wes t ) whe re “ r ea l men” canno t be 

feminine or embody womanly virtues. 

The second model that is presented in 

this paper is the Buddhist rhetoric model, 

which follows these five steps:  

 1) Theme glorification; 

 2) Explanation of the main idea; 

 3) Allegory; 

 4) Karma and proving the truthfulness 

of a theme; 

 5) Summar i z ing and conc lud ing by 

giving peace of mind. 

 
Case Study from Thailand: “Unsung Hero” TVC Thai Life Insurance 

Click here: https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU  
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Th i s adve r t i s emen t f o r Tha i L i f e 

Insurance created by Ogilvy & Mather 

Bangkok, encourages people to “Believe in 

Good”; it teaches the lessons of Karma 

and follows all the steps of the Buddhist 

rhetoric model, concluding with a message 

that brings peace of mind. An unnamed 

character takes each day a small amount 

of his time to help those around him. A 

plant gets little extra water, a woman is 

helped in the middle of the street, a poor 

child receives some money and an older 

woman some fruit. The ad asks: “What 

does he get in return fo r do ing th is 

everyday? He won’t be richer and he 

won’t appear on TV. What he receives 

are emotions; he witnesses happiness, 

reaches deeper understanding, feels love, 

receives what money can’t buy – a world 

made more beautiful”. Towards the end, 

the ad asks: “And in your life? What is it 

t ha t you des i r e t he mos t?” The ad 

concludes with the tagline “Believe in 

Good”.  

The third model is the Hindu rhetoric, 

which follows these three steps:  

 1) Simplification;  

 2) Aesthet ic de l i ght (v i r tue, fame, 

longevity, beauty, pleasure for all 

should be the purpose); 

 3) Reach commonness of experience. 

Case Study from India: Incredible India  

Click here: https://www.youtube.com/watch?v=_qBE_Z8JbzY 
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This advertisement follows the Hindu 

rhetor ic model and was produced by 

Nirvana Films and directed by Prakash 

Varma for the Ministry of Tourism. It 

features celebrity Patricia Malone travelling 

a lone across India , f rom up north in 

Ka shm i r and Leh t o down sou t h t o 

Andaman and Nicobar Islands and Kerala. 

Aesthetic delight is pursued as the camera 

captures India’s enchanting landscapes 

and colors, and the generosity, kindness 

and friendliness of its people. The actress, 

the Indian people and the music, gradually 

create an emotional atmosphere that can 

be expe r i enced and re l i shed by a l l , 

reaching commonness of experience.  

As mentioned earl ier in this paper, 

communication in its most general sense 

refers to a process in which two or more 

peop le share informat ion . In c lass ic 

W e s t e r n c o mm u n i c a t i o n t h e o r y , 

communication includes all the procedures 

by which one mind may affect another. All 

communication is viewed as persuasive 

and information based. Western models of 

communication are often linear and sender-

oriented, and they do not include empathy 

between the sender and the receiver 

before or while sending the message. 

Many have argued that this model of 

communication is too simplistic to capture 

the complexity of human communication 

and relations. 

While the sender orientation of western 

communication models is like a monologue 

(one-way process); in Asian communication, 

the emphasis is more on dialogue and 

empathy with the receiver of the message. 

In collectivistic cultures, communication 

varies with roles and relationships, with 

concerns for belonging to the community 

and fitting in. In this context, the need for 

harmony in interpersonal relationships is 

also very important. In Asian communication, 

sender and receiver are both responsible 

for effective communication to take place. 

Verba l and non-verba l cues are a lso 

carefully interpreted and evaluated over a 

period of time.  

Communication scholars have criticized 

Western communication scholarship for 

being greatly white-centric, discarding 

E a s t e r n t h o u g h t , p h i l o s o p h y a n d 

assumptions concerning communication 

studies; for being widely dominated by the 

Cartesian dualism of mind and matter, 

positivism and mechanistic views of human 

beings and the natural world; and for 

b e i n g b a s e d o n i n d i v i d u a l i sm a n d 

egocentrism, while discarding the relational 

aspects of communication. This criticism 

called for a new paradigm of communication 
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t h a t c o u l d r e - e x a m i n e w e s t e r n 

communication models and theories in light 

of diverse Asian cultures and traditions.  

Asiacentric communication proposes 

non-western approaches to communication 

that account for Asian cultural values and 

communicative behaviors gained through 

the intel lectual tradit ions of Asia. As 

o p p o s e d t o W e s t e r n m o d e l s o f 

communication, one ontological assumption 

fo r the As iacent r ic parad igm is that 

everyone and everything is interrelated 

across space and time. While Western 

ontology has been traditionally dominated 

by the theme of individualism, where the 

independent self is the figure and the 

interdependent re lat ionsh ips are the 

background, Eastern ontology is based on 

the themes of relationality and circularity; 

in other words, the relatedness of the 

present to the past and the future, and 

the material, human and natural worlds. 

Eastern ontology is rooted in the web of 

human re la t ionsh ips ra the r than the 

Western sense of ego. In Eastern ways of 

thinking, humans exist not as independent 

individuals but as interdependent and 

interrelated beings (Ishii, 1998). Everyone 

and everything becomes meaningful in 

re l a t i on to o the rs . The second co re 

assumption of the Asiacentric paradigm is 

that the communicator is perceptually and 

behaviora l ly both act ive and pass ive 

depend i ng on the con tex t i n wh i ch 

communication occurs. Often, Eurocentric 

and Western communication scholars label 

A s i a n p e o p l e a s b e i n g p a s s i v e 

communicators or lacking communication 

c o m p e t e n c i e s a n d s k i l l s . T h i s 

misconception is due to the fact that 

Western scholars and people in general, 

do not pay attention to the socio-cultural, 

political and ideological contexts in which 

Asian people live.  

The Asiacentric paradigm is also highly 

criticized by scholars and communication 

researchers who posit that it is faulty to 

contend that only Asiacentric theories can 

explain communication phenomena in Asia. 

First of all, this would presume on one 

hand, that Asian people are different from 

Weste rn peop le and tha t a l l As i ans 

communicate in the same way; secondly, 

the paradigm homogenizes “Asians” into 

one broad category, without taking into 

accoun t axes o f d i f f e rence such as 

gender, sex, age, ethnicity, class, culture, 

history, tradit ions, languages in Asia. 

Thirdly, if according to the Asiacentric 

paradigm communication is understood 

best in i ts interre lat ion with mult ip le 

contexts and others, the paradigm should 

be valid and applicable also when studying 

communication in other parts of the world.  
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Another way of thinking about Western 

and Asiacentric models of communication 

i s by engag i ng w i t h James Ca rey ’ s 

t r a n sm i s s i o n a n d r i t u a l v i e w s o f 

communication. In his essay A Cultural 

Approach to Communicat ion (1989), 

Carey defines the transmission view of 

communication as that which dominates 

contemporary dictionary entries and is 

defined by terms such as “imparting”, 

“sending” , “t ransmit t ing” , or “g iv ing 

information to others”. The center of this 

idea of communication is the transmission 

of signals or messages over distance for 

the purpose of control. Most linear models 

of communication reflect this view. The 

r i t ua l v i ew on the o the r hand , sees 

communication as linked to terms such as 

“sharing”, “participation”, “association”, 

“fellowship”, and “the possession of a 

common faith”. This definition exploits the 

ancient identity and common roots of the 

te rms “commonness” , “communion” , 

“community”, and “communication”. A ritual 

view of communication is directed not 

toward the extension of messages in 

space but toward the maintenance of 

society in time, not the act of imparting 

information and changing minds, but the 

representation of shared beliefs. Through 

t h e s t u d y o f W e s t e r n a n d A s i a n 

communication paradigms one may trace 

the following recurrent habits of thought 

(Nisbett, 2003) that also fall under the 

t r a n s m i s s i o n a n d r i t u a l v i e w s o f 

communication:  

Table 1: Western and Asian Habits of Thoughts  

WESTERN/TRANSMISSION ASIAN/RITUAL

Mechanistic thinking and logics Indigenous knowledge and wisdom 

Individuality Community and relationships 

Object Environment  

Stability  Change 

Personal success Maintaining harmonious social relations 

Universal  Local and particular 

Independence  Interdependence  

Individual action  Collective action  

Debate and argument  Dialogue  
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The transmission and ritual views of 

commun icat ion may a lso be used to 

analyze the nature of today’s different 

forms of media and their use and diffusion 

among Western and Asian audiences. In 

Table 2 some of the characteristics of 

mainstream mass media and those of 

social media are listed: 

Table 2: Characteristics of Mass media and Social Media  

MASSMEDIA/TRANSMISSION SOCIALMEDIA/RITUAL

Passive consumer participation Active consumer participation 

One-to many communication Two-way/ many to many communication 

Message-driven Conversation-driven 

Censored More transparent  

Paid platform Free platform (in many cases) 

Economic decision-making Community decision-making 

Controlled communication Unstructured communication 

Pre-produced and scheduled Real time communication and multi-tasking 

Top-down strategy Bottom-up strategy 

Formal language Informal language and hypertextuality 

Slow Fast 

No immediate feedback Active and interactive involvement 

Reporting Engaging, sharing and creating 

In the hands of a few In the hands of many 

There is no doubt that it is of utmost 

importance to understand the history, 

philosophy and rhetoric of different regions 

of the world; however, one may argue 

that today, in an e-Asia characterized by 

increased global communication networks, 

cross-cultural dialogues, and migratory and 

transnational flows, it would be anachronistic 

to theor ize communicat ion from both 

Asiacentric and Western perspectives. In 

other words, communication researchers 

a nd s c ho l a r s mus t n e ce s s a r i l y p u t 
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dichotomous thinking aside and avoid 

f raming communicat ion theor ies and 

parad igms as o r ig ina t ing f rom po la r 

opposit ions (Western VS Asiacentr ic/ 

Asiacentric VS Western).  

The convergence in communication and 

culture of the global and the local, the 

na t i ona l and t he t r ansna t i ona l , t he 

collective and the individual, the Asian and 

the “non-Asian”, bring into question the 

relevance of traditional communication 

theories and open up new deterritorialized 

spaces for theoriz ing communicat ion, 

c u l t u r e a n d s o c i a l i n t e r a c t i o n s i n 

mainstream, digital and social media-rich 

contexts. In these spaces, or “multiple 

geograph ies of ident i ty” (Lav ie and 

Swedenburg, 1996), people’s sense of 

belonging is continuously negotiated; 

knowledge, values, aesthetics, lifestyles, 

languages are exchanged, and new cultural 

identities are created and proliferated. The 

following example displays this mashup of 

cultural styles and identities – Asian and 

Western. 

Case study: American Boy Parody – “First Asian Boy”     

Click here: https://www.youtube.com/watch?v=9CqbZNHaf1o  
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This video called “Your First Asian Boy” 

was produced and shared on YouTube by 

Thai American Tommy DeLaGhetto and it 

is a parody of Estelle and Kanye West’s 

Amer ican Boy song. By p lay ing with 

stereotypes, the singer showcases the 

shared cultural belief of what it means to 

be an “Asian male” and why girls (probably 

Western) should choose to date Asian 

boys: 

Get with an Asian dude. 

We’re nice and compact 

We’re clean, we don’t a mess 

We got aunties that can do you hair, 

your nails 

We can do you math homework for 

you... 

 

The lyrics of the song2 also refer to 

A s i a n f o o d , T h a i l a n d , t h e s i n g e r ’ s 

h o m e l a n d , C h i n a , K o r e a a n d t h e 

Philippines. Through the appropriation of 

American rappers’ styles, poses, body 

language, and beats, the singer displays 

his multiple affiliations, positioning and 

crosscutting belongingness to both Asia 

and the West wh i l e t respass ing the 

boundaries of his resident nation-states.  

In an e-Asia, as in other imagined 

on l i n e commun i t i e s w i t h i n c r e a sed 

poss ib i l i t i e s fo r the p roduc t i on and 

consumption of different media, it has 

become difficult to create a clear equation 

b e t w e e n c u l t u r e , c omm u n i t y a n d 

geography (Gillespie, 1995). Traditional 

communication theories may not have the 

analytical capacity to explain or make 

sense of the communication phenomena 

t h a t i s deve l op i ng f r om t he se new 

mediated spaces; nevertheless, theories 

s h o u l d n o t b e d i s c a r d e d . H y b r i d 

communication theories should be created, 

that, although rooted in the intellectual 

traditions of Asia, also foreground the 

importance of the social interactions and 

bonding forged out of local and global 

networks that are neither fully Asian nor 

Western.  

 2  First Asian Boy Lyrics: http://www.elyrics.net/read/t/traphik-lyrics/first-asian-boy-lyrics.html  
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วิทยาศาสตร์ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
 

เสาวนีชินนาลอง1



Book
Review

 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาศาสตร์ในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

เป็นหนังสือเชิงวิชาการเล่มแรกๆ ที่เป็นส่วน

สำคัญในการจุดประกายให้เกิดการศึกษาด้าน

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย อย่างไร

ก็ตามในปัจจุบันการเรียนการสอนด้านสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่วิชาชีพด้านการสื่อสาร

ด้านวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก

ทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ แม้ว่าหนังสือ

เล่มนี้จะไม่ได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย แต่

หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ในการปูพื้นฐานให้กับการ

ศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศ

ไ ทย โ ด ยมุ่ ง น ำ เ สนอ เ นื้ อ ห า “ เ กี่ ย ว กั บ

วิทยาศาสตร์” ในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

วิทยาศาสตร์ในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

โดย ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์  
กรุงเทพฯ: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด, 

2545 
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หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกของ

ไทยที่เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดย

นักวิชาการด้านปรัชญา โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์   

ผู้ เขียนหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ในคำนำของ

หนังสือว่า หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิทยาศาสตร์ใน

ฐานะกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ใช่หนังสือ

ที่ “ว่าด้วยผลการศึกษาค้นคว้าในวิทยาศาสตร์” 

โดยผู้เขียนได้กำหนดประเด็นในการศึกษาไว้คือ 

เพื่ อศึกษาว่ าคนไทยมีทัศนคติอย่ า ง ไรต่อ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และทำ

อย่างไรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็น  

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยได้ ซึ่งประเด็นนี้  

เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามหาทางออกหรือ  

คำตอบให้กับปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลายๆ

ปัญหา เช่น คนไทยไม่สนใจวิทยาศาสตร์ หรือ

คนไทยสนใจงมงายกับไสยศาสตร์เรื่องลี้ลับ 

หรือการขาดความสามารถในการผลิตในภาค

เกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลพวงจาก  

การขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมถึงปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน

ประเทศไทยที่เน้นการท่องจำ เป็นต้น ซึ่งเป็น

ประเด็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและ

สื่อมวลชนได้นำเสนอว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขใน

สังคมไทย หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนพลุส่อง

ทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งงานวิจัยชิ้นนี้

ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนานโยบาย

ของประเทศ โดยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่

แนวทางในการนำเสนอทางออกโดยเน้นให้สังคม

ไทยพัฒนาเป็นสังคมวิทยาศาสตร์โดยไม่ทิ้งราก

เหง้าวัฒนธรรมไทย 

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนแรกเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ทั่วไป แบ่งเนื้อหาออกเป็น ความหมายของ

วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ

กำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุโรป ส่วนที่

สองนำเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไทย ในส่วนนี้

ผู้เขียนเสนอทั้งวิทยาศาสตร์ในสังคมโบราณผ่าน

การวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาฉบับสำคัญ 

“ไตรภูมิ” และช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่าง

วิทยาศาสตร์สมัยโบราณบนฐานความเชื่อของ

ไตรภูมิโดนท้าทายโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จาก

ตะวันตก ในส่ วนที่ 3 มี เพียงบทเดียวคือ 

วิทยาศาสตร์กับความเป็นจริง: สัจนิยมหรือ  

ปฏิ สั จนิ ยม ซึ่ ง เ น้ นก า รนำ เสนอปรั ชญา

วิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 4 ของหนังสือแบ่งเป็น 

วิทยาศาสตร์กับประชาธิปไตย สตรีนิ ยม  

ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ และบทสุดท้ายซึ่งเป็น

บทสรุปของหนังสือ ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การประสานวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์ โดยเน้นว่าวิทยาศาสตร์ควรจะต้อง 

“ปลูกขึ้นมาจากเนื้อนาดินวัฒนธรรมไทย” โดย  

ผู้ เ ขี ยนขยายความว่ า วิ ธี การดั งกล่ าวคื อ   

การพัฒนาความรู้ดั้งเดิมของไทยให้กลายเป็น

ความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่  

ในบทที่ 1 ผู้ เขียนพยายามปูพื้นนำเสนอ

นิยาม ความหมายของวิทยาศาสตร์ ประเด็น

หลักของบทที่ 1 ซึ่งผู้เขียนเสนอคือ การนิยาม

ความหมายของวิทยาศาสตร์ทำได้ค่อนข้างยาก 

ไม่สามารถแสดงคำจำกัดความสั้นๆ ของ 

“วิทยาศาสตร์” ได้ ความหมายในกรอบสากล 
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โดยมุ่งเน้นอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์

ในกรอบแนวคิดเชิงประจักษวิทยา จากนั้น  

เชื่อมโยงไปสู่บทที่ 2 “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” 

ซึ่ ง เน้นการอภิปรายเกี่ ยวกับ “วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์” ในบทที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในศตวรรษ  

ที่ 17 ซึ่งเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ โดยมีจุด

เริ่มต้นในทวีปยุโรป ในส่วนแรกของหนังสือเล่ม

นี้ผู้ เขียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะอภิปรายถึง

วิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อให้คนไทยได้รับทราบ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ นื่ อ ง จ า ก ต้ น ก ำ เ นิ ด ข อ ง

วิทยาศาสตร์มาจากตะวันตก ดังนั้นเนื้อหาของ

ส่วนนี้จึงมีความห่างไกลจากผู้อ่านชาวไทย  

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าผู้เขียนจะพยายาม

เชื่อมโยงเนื้อหาให้ใกล้กับการรับรู้ของคนไทย 

เช่น พยายามแทรกตัวอย่างของไทยลงไปใน

เนื้อหา อย่างไรก็ตามจากลักษณะเฉพาะของ

เนื้อหาในส่วนนี้ยังคงทำให้ค่อนข้างห่างไกลและ

ไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้อ่านชาวไทยได้มากนัก  

ส่ วนที่ 2 ของหนั งสื อ มุ่ ง เสนอเนื้ อหา  

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยโดยตรง 

เนื้อหาในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 บท คือ บทที่ 4   

ผู้เขียนนำเสนอวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยโบราณ

ผ่านการวิเคราะห์หนังสือเล่มสำคัญ “ไตรภูมิ” 

เขียนโดยพญาลิไท “ไตรภูมิ” เป็นวรรณกรรม

เกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่ งผู้ เขียนอภิปรายว่า  

มีบทบาทอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของคนไทยทั้งใน

อดีตและปัจจุบัน บทที่ 5 มีเนื้อหาต่อเนื่องจาก

บทที่ 4 นั่นคือ เน้นช่วงต่อระหว่างวิทยาศาสตร์

ในไตรภูมิซึ่งปะทะกับวิทยาศาสตร์ตะวันตก  

ซึ่ งชาวต่างชาตินำเข้ามาสู่สยามในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเด็น

สำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอในบทนี้ก็คือ ผลลัพธ์จาก

การปะทะกันระหว่างความเชื่อเดิมซึ่งอยู่บนฐาน

ของพุทธศาสนาในไตรภูมิกับความรู้ใหม่จาก

ตะวันตก โดยผู้เขียนย้ำว่าฐานความคิดแบบ

ไตรภูมิยังคงอยู่ โดยแฝงอยู่ในจิตสำนึกของ  

คนไทย สังคมไทยเปิดรับวิทยาการสมัยใหม่ๆ 

เข้ามาโดยรับมาเฉพาะผลลัพธ์ของความรู้ที่เป็น

ผลพวงของวิทยาศาสตร์ แต่ละเลยกระบวนการ

แสวงหาความรู้ แบบตะวันตกเข้ ามาด้ วย 

นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่  

ผู้ เ ขี ยน เน้นว่ า เป็นประ เด็นที่ ส่ งผลสำคัญ

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยคือ 

นโยบายในการรับมือกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่ ง เน้น “การเลือกรับ”   

นั่นคือ เลือกเอาสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ และ  

ไม่ เอาสิ่ งที่คิดว่ าจะคุกคามเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของ

พุทธศาสนาที่ เขียนไว้ ในไตรภูมิ ซึ่ งผู้ เขียน

วิเคราะห์ว่าเป็นที่มาการเลือกรับวิทยาศาสตร์

เฉพาะภาคปฏิบัติ แตะไม่เน้นหนักภาคทฤษฎี 

ส่วนที่ 3 ของหนังสือมี เพียงบทเดียวคือ 

วิทยาศาสตร์กับความเป็นจริง: สัจนิยมหรือ  

ปฏิ สั จนิ ยม ซึ่ ง เ น้ นก า รนำ เสนอปรั ชญา

วิทยาศาสตร์ เนื้อหาในส่วนนี้ค่อนข้างหนักแต่

เป็นเนื้อหาที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหา

ในส่วนที่ 2 ของหนังสือได้มากขึ้น โดยเฉพาะ  

ในประเด็นการประทะกันระหว่างวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่และไตรภูมิ รวมทั้งความเข้าใจต่อ

เนื้อหาของไตรภูมิในส่วนของการอธิบายลักษณะ

กายภาพของโลกซึ่ง อย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ไม่มี
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พื้นฐานทางด้านปรัชญา อาจจะพบว่าอ่านและ

ทำความเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้ได้ค่อนข้างยาก 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการทำความเข้าใจ

เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ได้ส่งผลมากนักต่อความเข้าใจ

เนื้อหาทั้งหมดในภาพรวม ส่วนที่ 4 ของหนังสือ

แบ่ ง เป็ น วิ ทยาศาสตร์ กั บประชาธิ ป ไตย   

สตรีนิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ และบทสุดท้าย

คือ วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งเป็นบทสรุปของหนังสือ ผู้เขียนเสนอแนวคิด

เกี่ ย วกั บการประสานวัฒนธรรมไทยกั บ

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในส่วนนี้ผู้เขียนเสนอ

แนวทางการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นประชาธิปไตย

มากขึ้นโดยยกตัวอย่ างมาจากประเทศใน  

ตะวันตก เช่น การทำวิทยาศาสตร์ ให้ เป็น

วิทยาศาสตร์ของประชาชน โดยเน้นการ

สนับสนุนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งให้

ประโยชน์แก่ประชนชน และให้สาธารณชนมี

บทบาทในการประเมินและกำหนดแนวทางการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในบทนี้ผู้เขียนได้อภิปราย

ถึ ง ก ร ะแสการต่ อต้ า น วิ ทย าศ าสตร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีและแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเน้น

ให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งรับใช้ประชาชน

และให้ชุมชนมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง  

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้

วิทยาศาสตร์ไม่ ใช่สิ่ งแปลกแยกจากชุมชน   

ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางที่น่าสนใจและน่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายด้ าน

วิทยาศาสตร์อีกหลายแนวทาง เช่น การนำ

วิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาของสังคม ซึ่งจะ

ทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม

ไทย อีกทั้งแนวทางการประสานวิทยาศาสตร์ให้

เข้ากับความเชื่อแบบดั้งเดิมในไตรภูมิของไทย

ด้วย  

หนั งสื อ “วิ ทยาศาสตร์ ในสั งคมและ

วัฒนธรรมไทย” เป็นหนังสือเชิงวิชาการความ

หนาเกือบสามร้อยหน้าที่น่าสนใจและอ่านเพลิน 

เนื่องจากเป็นหนังสือเชิงวิชาการที่ไม่ได้ใช้ศัพท์

เชิงวิชาการมากนัก ยกเว้นในส่วนที่จำเป็น ลีลา

การเขียนค่อนข้างเป็นกันเองเหมาะกับผู้อ่าน

ทั่วไป อย่างไรก็ตามเนื้อหาบางส่วนของหนังสือ

จำเป็นต้องกล่าวถึงแนวคิดหรือนักคิดของ  

ตะวั นตกอย่ า งหลี ก เ ลี่ ย ง ไม่ ไ ด้ เ นื่ อ ง จ าก

วิทยาศาสตร์มีรากเหง้ามาจากตะวันตก หาก

ทว่าผู้เขียนได้พยายามย่อยแนวคิดเหล่านั้นให้

อ่านง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไป หนังสือเล่มนี้กระตุ้น

ให้ผู้อ่านคิด และนำประเด็นที่ผู้เขียนนำเสนอไป

ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งหากเกิดปฏิกริยา

เช่นนี้ ในวงกว้ า งก็ จะทำให้สั งคมไทยเป็น

สังคมวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้ 
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รูปแบบบทความวิจัย

 

พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตัวอักษร TH Sarabun   

ตามที่กำหนด ดังนี้ 

ชื่อเรื่อง

- ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 point ตัวเข้ม  

- Research Titleใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเข้ม  

ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน

- คำนำหนา้ชือ่/ตำแหนง่ทางวชิาการ ชือ่-นามสกลุผูเ้ขยีนหลกั หนว่ยงานทีส่งักดั อเีมลแ์อดเดรส  

- คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)   

  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 

บทคัดย่อ

ภาษาไทยควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ใช้  

ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา คำสำคัญไม่เกิน 3 คำ ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน 

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

Abstract

ภาษาอังกฤษจำนวนคำไม่เกิน 400 คำพร้อมด้วยคำสำคัญ 3 คำในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร   

TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา Keyword(s): 3 คำ ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร   

TH Sarabun ขนาด 16 point ธรรมดา  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun 

ขนาด 16 point ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย (ถ้ามี) หัวข้อเป็นตัวเข้ม เนื้อในเป็นตัวธรรมดา 

วัตถุประสงค์

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

กรอบแนวคิดการวิจัย(ถ้ามี)

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  2  ตุล าคม 2559 

10�

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

วิธีการวิจัย

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun 

ขนาด 16 point ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย 

ผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัย พร้อมอภิปรายผล อาจแทรกกราฟ แผนภูมิ        

ตารางได้ตามความเหมาะสม ชื่อกราฟ แผนภูมิ ตาราง ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด   

16 point ตัวธรรมดา (ตัวอักษรในตารางใช้ขนาด 14)  

หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย (ถ้ามี) 

บรรณานุกรม

เขียนในรูปแบบ APA Style 6th ed. 

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
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รูปแบบบทความวิชาการ

 

พิมพ์ด้วย Microsoft Word กระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตัวอักษร TH Sarabun   

ตามที่กำหนด ดังนี้ 

ชื่อบทความ

- ชื่อบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 point ตัวเข้ม  

- Research Titleใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวเข้ม         

ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน

- คำนำหนา้ชือ่/ตำแหนง่ทางวชิาการ ชือ่-นามสกลุผูเ้ขยีนหลกั หนว่ยงานทีส่งักดั อเีมลแ์อดเดรส  

- คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 

บทคัดย่อ

ภาษาไทยควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ใช้  

ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา คำสำคัญไม่เกิน 3 คำ ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน   

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา  

Abstract

ภาษาอังกฤษจำนวนคำไม่เกิน 400 คำพร้อมด้วยคำสำคัญไม่เกิน 3 คำในหน้าเดียวกัน  

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา Keyword(s): 3 คำ ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร 

TH Sarabun ขนาด 16 ธรรมดา  

บทนำ

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา หัวข้อรองใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด   

16 ตัวเอียงเข้ม จัดชิดซ้าย (ถ้ามี) หัวข้อเป็นตัวเข้ม เนื้อในเป็นตัวธรรมดา 

บทสรุป

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา  

บรรณานุกรม

เขียนในรูปแบบ APA Style 6th ed. 

ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
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