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บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

“ความเป็นไทย” คือผลผลิตท่ีเกิดจากอ านาจซ่ึงไดถู้กเปล่ียนแปลงความหมายไปในแต่
ละยุคสมยัของรัฐบาลท่ีผลดักนัข้ึนแยง่ชิงอ านาจรัฐและกลไกของรัฐตลอดเวลาโดย “ความเป็นไทย” 
กระแสหลักได้รับอิทธิพลมาจาก “ความจริง” ทางการเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนโดย คึกฤทธ์ิ ปราโมช  
(อ้างใน เกษียร เตชะพีระ , 2553) ปัญญาชนท่ีทรงอิทธิพลในการนิยาม “ความเป็นไทย” ซ่ึ ง 
การเปล่ียนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่อ านาจในการปกครองเท่านั้น แต่หมายถึงอ านาจในการนิยาม 
ความเป็นชาติไทยดว้ย (เกษียร เตชะพีระ, 2553) “ความเป็นไทย” เป็นการประกอบสร้างภาพแทน 
(Representation) เพื่อเป็นการช้ีน าทางสังคมของกลุ่มชนชั้นน าทางสังคม การสร้างภาพแทนน้ีฟูโกต์
ไดก้ล่าวว่า (เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย,์ 2552) เกิดจากความปรารถนาท่ีผูส้ร้างภาพตอ้งการให้ภาพแทน 
ท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นตวัแทนความรู้และเป็นส่ิงท่ีปราศจากขอ้สงสัยเพื่อสถาปนาตวัผูส้ร้างให้มีอ านาจ 
ความหมายของส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนจากวฒันธรรมของมนุษย์ท่ีสร้างให้ส่ิงต่างๆ มีความหมายข้ึนมา  
โดยความหมายมีการเปล่ียนแปลงจากช่วงเวลาหน่ึงสู่อีกช่วงเวลาอยู่เสมอ ซ่ึงก็คือ “ความจริง”  
ท่ีทางการเมืองได้สร้างข้ึนมาเช่ือว่าถูกต้องเป็นจริงไม่เปล่ียนแปลง “ความเป็นไทย” กระแสหลัก 
เป็นผลพวงมาจากกรอบการมอง “ความจริง” ทางการเมืองของกลุ่มอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมซ่ึงก็คือ 
การให้ความส าคญัในเร่ืองความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ เช่น สถาบนักษตัริย ์สถาบนัศาสนา 
และวัฒนธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสังคมต้องใช้เวลาไม่รวดเร็ว ไม่ผลีผลาม  
ตอ้งรอบคอบรัดกุม ค่อยเป็นค่อยไปอยา่งมีระเบียบ ยอมรับความไม่เท่าเทียมกนั (ชาญชยั คุม้ปัญญา, 
2553) และให้ความส าคัญแก่วฒันธรรมชั้ นสูงว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและเป็นไทยอย่างท่ีสุด 
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมท าหน้าท่ีเพื่อสืบสานเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย “ความเป็นไทย” กระแสหลกั 
ท่ีได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ลืมเอกลักษณ์วฒันธรรมไทยในบริบท
สังคมปัจจุบนั 

ส่วนในทางเศรษฐกิจ “ความเป็นไทย” ถูกน ามาเก่ียวโยงในดา้นของการท าใหว้ฒันธรรม 
กลายเป็นสินคา้หรือเรียกว่าวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์โดยการน าเอาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของชาติ 
มาเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้เอกลกัษณ์ประจ าชาติเป็นท่ีรู้จกัและจดจ าตวัอยา่งความส าเร็จ
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ของการใช้วฒันธรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเห็นได้ชัดในปัจจุบันน้ีก็คือ ประเทศเกาหลีใต้ อุตสาหกรรม
วฒันธรรมของเกาหลีใตเ้ติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วและได้แพร่กระจายไปทัว่เอเชีย ซ่ึงในขณะน้ีก าลงั 
รุกคืบเขา้ไปในประเทศแถบตะวนัตก ดว้ยการสนบัสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใตท้  าให้วฒันธรรมเกาหลี
เป็นท่ีโด่งดงัและรู้จกัทัว่โลก วิธีการโดยน า Culture, Content และ Creativity มารังสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึน 
โดยมองว่า “วฒันธรรม” (Culture) จะเป็นจุดเด่นในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันของ
เศรษฐกิจโลกในอนาคต (ธเนศ เจยเสนานนท,์ 2553) 

ในประเทศไทยก็เร่ิมมีการใช้วฒันธรรมเชิงพาณิชย์ด้วยเหมือนกัน จากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  11 พ.ศ. 2555-2559 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2555) 
ไดก้ าหนดให้มีการสนบัสนุนทางดา้นวฒันธรรมเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกูลกนั 
น าความรู้และจุดแข็งของอตัลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวตักรรมท่ีเข้มแข็ง  
เพื่อเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากน้ีแล้วกระทรวงวฒันธรรมยงัได้มี 
การก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมบนพื้นฐานความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรมในการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม  

องคก์รธุรกิจของไทยในปัจจุบนัเร่ิมมีการใส่วฒันธรรมเขา้ไปในสินคา้ เพื่อสร้างจุดเด่น
และสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทยให้กบัสินคา้ขององคก์ร และเพื่อใหเ้ขา้กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของ
ทางรัฐบาล “ความเป็นไทย” ท่ีมีการนิยามหลากหลายเปล่ียนแปลงไปตามชนชั้นผูน้ าของสังคม  
แ ต่  “ความ เป็น ไท ย ” ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ ด้ าน องค์ก ร ธุ ร กิ จห รือว ัฒ นธรรม เชิ งพ าณิ ชย์ก็ คื อ  
“ความเป็นไทยพหุนิยม” ซ่ึงเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์ การขยายตวัของตลาดและการบริโภคสินคา้
ท่ีมาจากต่างชาติ ท าให้คนไทยมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “ทวิอตัลกัษณ์” คือในขณะท่ีอยากบริโภคสินคา้
โลกาภิวตัน์ แต่ก็ยงัอยากคงรักษาความเป็นไทยเอาไวด้้วย โดยไม่ต้องรู้สึกผิดว่าก าลังท าในส่ิงท่ี 
 “ไม่เป็นไทย” อยู่ดังนั้ นเพื่อเป็นทั้ งการเพิ่มมูลค่าแลกเปล่ียน (Exchange value) ให้แก่สินค้าและ 
เพื่อเป็นการทดแทนความรู้สึกไม่เป็นไทยในทางจิตวิทยา สินคา้เหล่าน้ีจึงอาศยัการใส่สัญญะ (Sign) 
“ความเป็นไทย” เขา้ไปในตวัสินคา้ของตนเพื่อท่ีจะสามารถถูก “บริโภค” ในกระแสโลกาภิวตัน์ได้
โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งรู้สึกผิดวา่ก าลงักระท าส่ิงท่ีไม่เป็นไทยอยู ่(อนุธีร์ เดชเทวพร, 2555) ท าให้ความ
เป็นไทยถูกเปล่ียนความหมายใหม่โดยสอดรับกบัความหลากหลายและกระแสบริโภคในแบบทุน
นิยมไดม้ากข้ึน  

ปัจจุบนัเราอยู่ในสังคมท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล และมีการด ารงชีวิตเช่ือมต่อถึงกันทั่วทุก 
มุมโลก บ่อยคร้ังท่ี เรารู้จักทุกมุมโลกโดยมิได้ผ่านประสบการณ์โดยตรง (Direct experience)  
เพียงอย่างเดียว หากแต่รู้จักโลกโดยผ่านส่ือมวลชน (Mass-Mediated experience) ด้วยเช่นกัน 
ส่ือมวลชนจึงท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเรากบัโลกภายนอกช่วยให้เรารู้จกัและเขา้ใจโลก ช่วยในการ
อ่านความหมายของโลก (Make sense) (กาญจนา แก้วเทพ, 2549) ส่ือมวลชนเป็นกลไกการช้ีน า 
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ทางสังคม ดว้ยความท่ีส่ือมวลชนเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารท่ีสามารถกระจายเร่ืองราวความรู้
เปิดเผยไปสู่ผูรั้บสารส่วนใหญ่พร้อมกัน และมีบทบาทหน้าท่ีในการให้ข่าวสาร ให้ความบันเทิง  
ให้การศึกษาแก่ประชาชนอีกทั้ งย ังเป็นช่องทางส าหรับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  
“ความเป็นไทย” ถูกเผยแพร่ไปสู่ประชาชนโดยอาศยัช่องทางส่ือสารมวลชนเช่นกัน จึงถือได้ว่า
ส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนใชติ้ดต่อส่ือสารหรือกระจายข่าวสาร
ไปสู่ประชาชน ยกตวัอย่างเช่น ในส่วนของทางภาครัฐท่ีได้จดัท าโฆษณารณรงค์ เป็นผลงานของ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมี้โฆษณารณรงค์ให้ผูค้นตระหนกัถึง  
ภยัจากโรคอว้นลงพุง ซ่ึงโฆษณารณรงค์ตวัน้ีไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย คือน าตวัละครใน
วรรณคดีไทยอย่างเช่น “ยกัษ์” ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีคนไทยคุน้เคยมาเป็นตวัละครหลกัในงานโฆษณา
เพราะง่ายต่อการเข้าถึง สร้างสีสันให้กับงานโฆษณา และท่ีส าคัญสร้างความจดจ าให้กับผู ้ชม 
เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลในการ “ลดพุงลดโรค” ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ซ่ึงโฆษณารณรงค์ช้ินน้ี  
ก็ไดรั้บเสียงตอบรับเป็นอยา่งดี (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556)  

ส่วนในภาคเอกชนก็มีโฆษณาท่ีประยุกตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยเหมือนกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น โฆษณาทุกช้ินของบริษทั รีเจนซี บร่ันดีไทย จ ากัด ท่ีได้น าเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช ้
ในงานโฆษณาของบริษทัด้วยเช่นกนั (Adintrain, 2556) เพื่อให้งานโฆษณามีจุดเด่น น่าสนใจ และ
เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่างจากโฆษณาอ่ืนๆ  

ในปัจจุบนัท่ีการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนักนัอย่างมาก การส่ือสารทางการตลาดของ
องค์กรต่างๆ จึงต้องการปรับเปล่ียนแผนหรือพฒันาให้ทันตามกระแสโลกาวิวฒัน์ “การส่ือสาร
การตลาด” เป็นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การจูงใจ 
หลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายก็คือการมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contracts) 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายได้รู้จกัสินคา้และเกิดความเช่ือมัน่ในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง ซ่ึง “IMC”  
เป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อส่ือสารกับผู ้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย  
“การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็นกลยุทธ์วิธีการส่ือสารแนวใหม่ท่ีหลายภาคธุรกิจ 
นิยมน ามาใช้กนัอย่างกวา้งขวางเพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด โดยจุดมุ่งหมาย
สูงสุดเพื่อสร้างภาพพจน์เชิงบวกใหเ้กิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุน
งานดา้นการตลาด ดา้นการขาย และเป็นท่ีมาของยอดขายซ่ึงส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจต่อเน่ือง 
ไปถึงความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดว้ย (เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 

การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงของ “การติดต่อส่ือสารการตลาดหรือ IMC”  
ซ่ึงในปัจจุบนัการท าโฆษณาขององค์กรต่างๆ จะตอ้งผสมผสานในการใช้ส่ือเพื่อท าการเช่ือมโยง 
การส่ือสารระหว่างเจา้ของสินคา้กบัผูบ้ริโภค การโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อธุรกิจการคา้
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เพราะธุรกิจการคา้จ าเป็นตอ้งใช้การโฆษณาเพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และการโฆษณาจะตอ้งส่ือสาร 
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการคา้ นอกจากน้ีการโฆษณา 
ยงัเป็นการตอบสนองทางดา้นจิตวทิยาสังคมส าหรับผูบ้ริโภคท่ีวา่มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมมีความตอ้งการ
เป็นท่ียอมรับในสังคม ในงานโฆษณาจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ
สินคา้หรือบริการจนผูบ้ริโภคจดจ าตราของสินคา้หรือบริการนั้นไดดี้ และท าการซ้ือสินคา้ในทา้ยท่ีสุด 
ท่ีส าคญัยงัมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้และองค์กรธุรกิจอีกด้วย (เสรี วงษ์มณฑา, 
2540) 

ส่ือโฆษณาท่ีปรากฏข้ึนในปัจจุบนัน้ีมีหลากหลายช่องทาง ยกตวัอยา่งเช่น ป้ายโฆษณา 
ภาพยนตร์โฆษณา โฆษณาในอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงส่ือโฆษณาเหล่าน้ีไดต้อบสนองต่อการบริโภค
ของคนในยคุปัจจุบนัท่ีไม่ไดค้  านึงถึงเฉพาะดา้นรูปธรรม หรือคุณประโยชน์ใชส้อยท่ีแทจ้ริงของวตัถุ
หรือสินค้านั้ น แต่มุ่งเน้นท่ีจะบริโภคในด้านนามธรรมท่ีจะสร้างความแตกต่างให้แก่ผูบ้ริโภค  
การบริโภคในสังคมสมยัใหม่เป็นไปตามการจดัการดา้นสัญญะ (Sign) ต่างๆ จนกลายเป็นการบริโภค
แบบสินคา้เชิงสัญญะ คือการบริโภคท่ีผูบ้ริโภคไม่ได้นึกถึงคุณค่าแต่นึกถึงสัญญะของผลิตภณัฑ ์
โฆษณาตามส่ือต่างๆ ในปัจจุบนัน าเสนอภาพผลิตภณัฑ์หรือบริการในรูปแบบคุณค่าในแง่สัญญะ 
(Sign–value) คือส่ิงท่ีท าให้ผู ้บ ริโภคมีคุณค่าเพราะถึงแสดงสถานภาพของผู ้บริโภคและเป็น
เคร่ืองหมายของการแสดงออกบางอย่างของผู ้บริโภค ท าให้การบริโภคสินค้าตามแบบของ 
การโฆษณาไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การบริโภคในเชิงคุณค่าการใชส้อย (สุภางค ์จนัทวานิช, 2544) 

กระแสโลกาวิวฒัน์ท าให้เกิดการส่ือสารมีหลากหลายช่องทางมากยิ่งข้ึน เทคโนโลย ี
การส่ือสารในปัจจุบนัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง “ส่ือใหม่” (New media) คือระบบการส่ือสารหรือ 
การเช่ือมต่อทางอินเตอร์เน็ต ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการเปิดรับสารของ
ผูรั้บสารไดม้ากท่ีสุด เพราะส่ือใหม่สามารถบรรจุเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบง่ายต่อ
การคน้หาขอ้มูลส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จในการเผยแพร่และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกวา่ส่ือเก่า 

การโฆษณาไดเ้ขา้มาปรากฏตวัในส่ือใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บ
สาร โดยจากสถิติรายงานการเติบโตของส่ือโฆษณาในแต่ละประเภท ในปี 2557 พบว่าโฆษณาใน 
“ส่ือใหม่” เติบโตข้ึน 37% และเป็นอบัดบัท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ืออ่ืนๆ (มีเดีย อเยนซ่ี, 2557) 
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ภำพที ่1.1 การประมาณงบประมาณโฆษณา ปี 2557  

ท่ีมา : Media agency, 2557 
 

ท่ามกลางการแข่งขนัขององคก์รธุรกิจท่ีนบัวนัจะมีมากข้ึน ธุรกิจการบินในประเทศไทย
จดัว่าเป็นธุรกิจท่ีมีแข่งขนัสูง โดยแต่ละองค์กรต่างมุ่งเน้นท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัองค์กรเพื่อให้
เกิดผลก าไรสูงสุด โดยแนวคิดเร่ือง “ความเป็นไทย” ได้ถูกประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบินด้วยเช่นกนั 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ บริษทัการบินไทยท่ีไดน้ าเอกลกัษณ์ความเป็นไทยมาสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัองคก์ร 
เพื่อให้ผู ้บริโภคเห็นถึงความแตกต่าง เกิดความประทับใจและจดจ าในการบริการของบริษัท 
การบินไทย และเม่ือการเขา้มาของ “ส่ือใหม่” ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับการท าโฆษณา ท าให้
บริษัทได้มีนโยบายเพิ่มช่องทางในการผลิตส่ือโฆษณา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู ้บริโภค 
ทุกก ลุ่ม เป้ าหมาย โดยได้ท าการผลิตโฆษณาทั้ งใน เว็บไซต์ (Web Site) และโซ เชียลมี เดีย  
(Social Media) ท าให้ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาผลของการโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ือง  
ความเป็นไทยของบริษทัการบินไทยในบริบทส่ือใหม่ วา่ส่งผลอยา่งไรกบัองค์กรและผลการตอบรับ
จากผูใ้ชบ้ริการของบริษทัการบินไทย 

 
1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และทศันคติท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและงาน
โฆษณาท่ีประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 

ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และทศันคติท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและ
งานโฆษณาท่ีประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน 

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ขอบเขตเนือ้หำ 
การศึกษา “ความเป็นไทย” ในส่ือใหม่ กรณีศึกษาโฆษณาของธุรกิจสายการบิน ผูศึ้กษา

ไดท้  าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง ทศันคติท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทย
และงานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน ซ่ึงในท่ีน้ีคือบริษัท 
การบินไทย โดยผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นงานโฆษณาในส่ือใหม่ ทั้งในเวบ็ไซต ์(Web site) 
ของบริษัทการบินไทย และในโซเชียลมีเดีย (Social Media) คือเว็บไซต์ Facebook และ Intragram 
ของบริษัทการบินไทย ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยคดัเลือกเอาแต่ 
งานโฆษณาท่ีน าเสนอเร่ือง “ความเป็นไทย” เท่านั้ น เพื่อน ามาเป็นตวัอย่างให้กับกลุ่มตวัอย่างใน 
การท าแบบสอบถาม   

ขอบเขตประชำกร 
การสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มคือ ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับบริษัทการบินไทยท่ีท างานมาแล้วไม่ต ่ ากว่า 5 ปี จ  านวน 3 คน และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 คน 

การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรท่ีอาศยั 
อยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน  

 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

ควำมเป็นไทย หมายถึง การอนุรักษแ์ละสืบสานเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยท่ีไดสื้บทอด
มา อย่างยาวนาน ให้คงอยูใ่นบริบทสังคมปัจจุบนั ท่ีมีลกัษณะเฉพาะในดา้นต่างๆ หรือเอกลกัษณ์ท่ี 
แตกต่างจากประเทศอ่ืนท่ีท าใหผู้พ้บเห็นเกิดความเขา้ใจ และรับรู้ตรงกนัวา่คือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงประเทศ
ไทย ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย การแต่งกาย การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ และกราบ 
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ศิลปวฒันธรรมและประเพณีดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ พระราชพิธี พิธีกรรม
อาหารไทย เป็นตน้ 

ส่ือ ใหม่  หมายถึง ส่ืออิน เตอร์เน็ต  ทั้ งใน เว็บไซต์  (Web site) และส่ือออนไลน์  
(Social media) 

โฆษณำ หมายถึง โฆษณาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองความเป็นไทย 
ธุรกิจกำรบิน หมายถึง บริษทัการบินไทยซ่ึงเป็นสายการบินแห่งชาติท่ีมีการแสดงออก

ถึงความเป็นไทยไดอ้ยา่งเด่นชดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


