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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษา “ความ เป็นไทย” ใน ส่ือใหม่  กรณี ศึกษาโฆษณ าของธุรกิจการบิน  

ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์ ผูศ้ึกษาจะท าการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์กบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง

กับบริษัทการบินไทย จ านวน 3 คน และผูท้ี่ เก่ียวข้องกับธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 คน เพื่อศึกษา 
วธีิการประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยในงานโฆษณา  

ส่วนที่  2 การใช้แบบสอบถาม  โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 100 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทศันคติที่มีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและงาน
โฆษณาที่ประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปและการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” 
ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทย 

ในโฆษณาของบริษทัการบินไทย 
ตอนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการประยุกต์ใชแ้นวคิดความเป็นไทย 

ในโฆษณาของบริษทัการบินไทย 
 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการบินไทย จ านวน 3 คน 
 

4.1.1 คุณจักรพงศ์ คล้ายมุก  ต  าแหน่งผู ้จัดการกองโฆษณา บ ริษัทการบินไทย  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาในส่ือใหม่หรือส่ือออนไลน์เป็นส่ือที่โตเร็ว และเป็นส่ือที่มีประโยชน์
คือความรวดเร็ว ใชเ้วลาผลิตไม่นาน แกไ้ขไดง่้าย รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วอาจจะมีขอ้ผดิพลาดเกิดขึ้น 
ซ่ึงส่ือใหม่เป็นทางเลือกหน่ึงของการส่ือสารและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่อาจจะขาด
คุณลักษณ์หลายๆ อย่างที่ เอามาทดแทนส่ือเก่าประเภทอ่ืน เช่น ส่ือโทรทัศน์ที่สร้างอารมณ์ 
ความรู้สึกได ้แต่ส่ือออนไลน์ท  าไดย้าก เพราะส่ือออนไลน์เน้นในเร่ืองของความรวดเร็ว ซ่ึงเหมาะกบั
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การแจงขอ้มูลข่าวสารหรือโปรโมชัน่มากกวา่ เพื่อใหไ้ดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเร็วแต่ไม่สามารถ
สร้างการรับรู้หรืออารมณ์ร่วมไดม้ากเท่าส่ือโทรทศัน์  

ในเร่ืองของความเป็นไทยหรือเอกลกัษณ์ความเป็นไทย คิดว่าลักษณะความเป็นไทย 
ที่ส าคญัคือ วฒันธรรม เพราะแต่ละชาติแต่ละภาษามีวฒันธรรมที่ไม่เหมือนกัน จึงคิดว่าวฒันธรรม
เป็นส่ิงที่ส่ือถือความเป็นไทยไดดี้ที่สุดเช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การยิม้แยม้ การยกมือไหว ้ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ที่สังเกตเห็นได้ชดัที่สุดในเร่ืองความเป็นไทย ในเร่ืองของการท าให้วฒันธรรมกลายเป็น
สินคา้ คิดว่าเป็นการสอดแทรกเร่ืองของวฒันธรรมเขา้ไปเพื่อผลทางดา้นการคา้มากกว่า เพื่อท าให้
สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่น มีคุณค่ามากยิง่ขึ้น และส่ิงที่ส าคญัที่สุดของการท าให้วฒันธรรมกลายเป็น
สินคา้คือเร่ืองแบรนด์ คือตอ้งสร้างแบรนด์ของความเป็นไทย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ก็ต้องสร้างแบรนด์ของประเทศไทยให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้ น โดยการสร้างแบรนด์เพื่อท าให้เกิด 
ความอยาก อยากไปมาเห็นของจริง อยากไดม้าสัมผสั การท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ถา้ท าให้
ส าเร็จจริงๆ คิดว่าเป็นส่ิงที่มัน่คงและคงอยูต่ลอดไป เพราะวฒันธรรมไม่มีการสูญหาย ถา้เราท าดีๆ 
สามารถขายไดต้ลอด แต่วา่ตอ้งท าใหถู้กวธีิ ไม่ท าใหว้ฒันธรรมแปรผนัไป วฒันธรรมตอ้งยงัคงคุณค่า
แบบดั่งเดิมอยู่ ส่วนเร่ืองของการโฆษณาที่ประยุกต์ใช้ความเป็นไทย คิดว่าเป็นส่ิงที่จ  าเป็น คือ 
การประยุกต์แนวคิดความเป็นไทยไปใช้ในงานโฆษณาเป็นส่ิงที่ดีและมีประโยชน์ ยกตวัอย่างเช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระองค์ได้ให้ความส าคญักับแนวความคิดหรือภูมิปัญญาไทยเป็น 
อยา่งมาก เพราะหลายๆ อยา่งส่ิงที่เป็นภูมิปัญญาไทยเป็นส่ิงที่ดีกวา่ของชาติอ่ืน และคิดว่าควรที่จะมี
การประยุกต์ใช้ในงานโฆษณา โดยเฉพาะงานที่ต้องการขายการบริการ เพราะว่าความเป็นไทย 
เม่ือใดก็ตามที่เขา้ไปอยูใ่นงานบริการ จะท าใหเ้หนือชั้นกวา่คนอ่ืน  

ในส่วนของบริษัทการบินไทยต้องอธิบายก่อนว่าในธุรกิจสายการบินมีการแบ่ง 
การส่ือสารออกเป็น 3 เร่ือง คือ แบรนด์ (Branding) บริการ (Product/Push Service) และเส้นทางบิน 
(Network) การบินไทยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยในส่วนที่ส าคัญที่สุดคือการบริการ 
(Service) เพราะว่าในส่ิงที่ลูกคา้มองสายการบินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เคร่ืองบินหรือ
เทคโนโลย ีและเร่ืองการบริการ การบริการเป็นหัวใจส าคญัของการบินไทย เพราะเป็นส่ิงที่ท  าให้เรา
เหนือกวา่สายการบินอ่ืน เป็นส่ิงที่ท  าใหข้ึ้นเป็นสายการบินอนัดบัตน้ๆ ของสายการบินที่ดีที่สุดในโลก
ด้วย เพราะการสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปในการบริการ โดยพื้นฐานของความเป็นคนไทย 
ที่เป็นคนมีกริยามารยาทที่ดี แอร์โฮตสเตรทุกคนของการบินไทยได้ถูกอบรมมาเป็นอย่างดี และ 
โดยพื้นฐานของตัวบุคคลที่เป็นคนไทย ท าให้มีความแตกต่างจากแอร์ชาติอ่ืนและให้การบริการ 
ที่แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากคนไทยมีความออ้นนอ้มถ่อมตน มีความอบอุ่น มีความละเมียด
ละไม ซ่ึงท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คนชาติอ่ืนสามารถสัมผสัถึงความแตกต่าง ซ่ึงเม่ือ 
ได้มาใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจในเร่ืองของการบริการ ซ่ึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ีเกิดมาจาก 
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ความเป็นตวัตนของคนไทยและก็วฒันธรรมของเราดว้ยผสมผสานกนั การบริการของเราเป็นเร่ืองที่
ถูกกล่าวถึงจากคนต่างชาติว่าแตกต่างและไม่มีใครเลียนแบบไดมี้แค่คนไทยเท่านั้นที่ท  าได้ ตอนน้ี
หลายๆ สายการบินของต่างชาติพยายามที่จะรับคนไทยไปเป็นลูกเรือ เพราะวา่คนต่างชาติไม่สามารถ
เลียนแบบคนไทยได้ เช่นเร่ืองการไหว ้ดังนั้นจะเห็นไดช้ัดว่าวฒันธรรมของไทยมีความส าคญัมาก 
ในงานบริการ ส่วนเร่ืองกลยทุธท์ี่ใชค้ือ การสอดแทรกความเป็นไทยเขา้ไปในการบริการ สอดแทรก
เขา้ไปในทุกจุดของการบริการ เราจะสังเกตเห็นไดต้ั้งแต่เร่ิมเช็คอิน มีการไหวต้อ้นรับ ชุดพนักงาน 
ที่ใส่บนเคร่ืองก็เป็นชุดไทย มีการแจกดอกกลว้ยไมห้รือแอร์โฮเตรสติดดอกกลว้ยไม ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
การสร้างมาเพื่อเป็นสัญลกัษณ์เฉพาะตวัของการบินไทย และส่ิงส่ือถึงความเป็นไทยมากที่สุดก็คือ 
ลกัษณะการไหว ้ท่าทาง การพดูจา และเส้ือผา้ต่างๆ ที่ส่ือถึงความเป็นไทยซ่ึงไม่มีชาติใดเหมือน 

ในส่วนความส าเร็จที่ประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยในงานโฆษณาของบริษทัการบิน
ไทย คิดวา่ส่ิงที่ส าคญัที่สุดคือการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในงานโฆษณาก็ตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัขึ้นมา เพือ่ใหเ้ราไม่เหมือนคนอ่ืนและเป็นที่ลูกคา้จดจ า เร่ืองความเป็นไทยท าใหก้ารบินไทย
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่ิงที่แตกต่างจากสายการบินอ่ืน และเป็นส่ิงที่ท  าให้
ประสบความส าเร็จจนถึงทุกวนัน้ี สามารถบอกไดเ้ลยวา่ถา้ไม่มีความเป็นไทยก็ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะไม่มีคาแร็คเตอร์หรือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ในเร่ืองของความเป็นตวัตนความมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่ท  าให้การบินไทยประสบความส าเร็จ อีกอยา่งคือการบินไทยค่อยขา้ง 
จะปรับตวัเช่ืองชา้เพราะว่าเป็นองคก์รใหญ่ การท างานโฆษณาในส่ือเก่าและส่ือใหม่มีความแตกต่าง
กนัเพราะดว้ยคุณสมบติัเฉพาะตวัของส่ือ แต่การบินไทยก็ตอ้งใชท้ั้งสองส่ือควบคู่กนัไป เพราะส่ือเก่า
อย่างเช่นโทรทัศน์ก็ยงัมีความส าคัญเพราะเป็นส่ือที่ มีผูรั้บสารมากที่ สุด โทรทัศน์ยงัเป็นส่ือที่ 
ครองตลาดอยู่ ดังนั้ นส่ือหลักก็ยงัคงเป็นส่ือโทรทัศน์อยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวเข้าหา 
ส่ือใหม่เพื่อให้เกิดความทนัสมัย ความรวดเร็ว และเพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์มากขึ้น เพราะทุกวนัน้ี
กระแสของโลกเปล่ียนไป ส่ือออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น  

บริษทัการบินไทยไม่เคยทิ้งเร่ืองของความเป็นไทย แต่ทุกวนัน้ีตอ้งกา้วใหท้นักบัปัจจุบนั 
ตอ้งทันสมัย ความเป็นไทยต้องไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยี ถ้ามีความเป็นไทยแต่เคร่ืองบินหรือ
เทคโนโลยลีา้หลงัคนก็จะไม่ใชบ้ริการ เพราะว่าการเดินทางดว้ยสายการบินตอ้งดีทั้งดา้นเทคโนโลยี
และการบริการที่ตอ้งไปควบคู่กนัไป ความเป็นไทยก็เหมือนกนัตอ้งควบคู่กนัไปจะทิ้งส่วนใดส่วน
หน่ึงไปไม่ได ้จะตอ้งไปควบคู่กนัไปถึงจะอยูร่อด 

4.1.2 คุณวงค์นภา จิระประยูร พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัทการบินไทย  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาในส่ือใหม่วา่เหมาะกบักลุ่มคนรุ่นใหม่หรือวยัรุ่นที่ชอบใชส่ื้อใหม่ 
ส่วนคนรุ่นเก่าหรือวยัผูใ้หญ่ก็จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารในส่ือเก่ามากกว่า แต่ลูกคา้ส่วนใหญ่ของ 
การบินไทยคือกลุ่มคนวยัผูใ้หญ่เพราะว่าราคาตัว๋ของการบินไทยค่อนขา้งแพงไม่ค่อยเหมาะกับเด็ก
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หรือวยัรุ่น แต่ในบางช่วงที่ทางสายการบินจดัโปรโมชั่นเที่ยวบินราคาถูก และไดท้  าการโฆษณาใน 
ส่ือใหม่ก็จะมีวยัรุ่นมาใชบ้ริการมากเช่นกนั ในเร่ืองของความเป็นไทยหรือเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
ส่ิงที่ท  าให้สงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนคือการไหว ้การยิม้ เส้ือผา้ไทยชุดไทย อาหารไทย และกริยามารยาท
แบบคนไทย เช่น คุกเข่าเวลาคุยกบัผูใ้หญ่ ส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กปลูกฝ่ังอยูใ่นตวัของคนไทยทุกคน  

ในเร่ืองของการท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้คิดว่า จริงๆ แลว้การท าให้วฒันธรรม
กลายเป็นสินค้าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ ดีและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญเป็น 
ความแตกต่างของแต่ละประเทศ ท าให้ดูโดดเด่นดูเป็นเอกลักษณ์ และดูมีราคา ถ้าประเทศไทยมี 
ความพร้อมในดา้นของความคิดสร้างสรรคใ์นงานโฆษณา และงบประมาณที่สนับสนุน เพื่อโปรโมท
ความเป็นไทย ก็จะประสบความส าเร็จในการท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ แต่ในประเทศไทย 
ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาท าให้รู้สึกว่าเข้าถึงได้ยาก และไม่ค่อยแหวกแนว  
ท าแบบซ ้ าเดิมไม่ค่อยมีความเปล่ียนแปลงเท่าไร ในงานโฆษณาที่ประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยที่จริงแลว้
มีความน่าสนใจ และน่าต่ืนเตน้ เพราะบางอยา่งที่เราไม่เคยไดดู้อยา่งเช่นโขน เวลาเห็นในงานโฆษณา
โดยส่วนตวัแลว้ท าให้น่าต่ืนเตน้ และสร้างความประทบัใจได ้และโดยเฉพาะคนต่างชาติที่ไดม้าเห็น 
ก็จะช่ืนชม จากประสบการณ์ในการท างานคิดว่าชาวต่างชาติช่ืนชมผา้ไทยเป็นอยา่งมาก ไดรั้บค าชม
มาว่าผา้ไทยสวย และชอบในศิลปะบนผา้ไทยที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ เป็นส่ิงที่ท  าให ้
เกิดความประทบัใจ และอีกอยา่งหน่ึงคือเร่ืองอาหารไทย ในการบริการของบริษทัการบินไทยมีการน า
อาหารไทยเสิร์ฟใหก้บัผูโ้ดยสารบนเคร่ือง เพราะอาหารไทยก็ไดรั้บความนิยมไม่แพก้นั 

กลยทุธใ์นการประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยของบริษทัการบินไทย คิดวา่บริษทัการบินไทย
ไดใ้ชท้รัพยากรทุกอยา่งที่มีเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย เพราะว่าสายการบินไทยเป็นสายการบิน
แห่งชาติ และเป็นประตูหน้าด่านของประเทศส าหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเมืองไทยได้
สอดแทรกทุกอยา่งเพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไทย เช่น ดอกกลว้ยไม ้มาลยั คือทุกอยา่ง 
ที่เป็นของไทยก็สอดแทรกทุกอย่างตามโอกาสที่ เหมาะสม เช่น ในการบริการก็จะสอดแทรก 
ความเป็นไทยตั้งแต่เร่ิมเช็คอินจนลงจากเคร่ือง เพื่อให้ผูโ้ดยสารประทบัใจในการบริการ และเพื่อ 
เกิดการจดจ าเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยในงาน
โฆษณา คิดว่าประสบความส าเร็จมากกบัชาวต่างชาติ เพราะว่ากลุ่มชาวต่างชาติมีความประทบัใจ 
การบินไทยมาก เพราะความเป็นไทยที่สอดแทรกเขา้ไปในทุกๆ อยา่งท าให้เขาประทบัใจ และคิดว่า
การท าโฆษณาทั้ งในส่ือเก่าและส่ือใหม่ต้องท าควบคู่กันไปทั้ งสองส่ือ เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ 
ความสนใจในเทคโนโลยหีรือเปิดรับส่ือในอินเตอร์เน็ต แต่ว่ายงัไม่มีความพร้อมทางด้านการเงิน 
ในขณะที่คนรุ่นเก่าหรือวยัท างาน มีความพร้อมด้านการเงินแต่ว่าเปิดรับส่ือในช่องทางส่ือเก่า  
ถา้สังเกตดูจากพฤติกรรมการซ้ือตัว๋ของการบินไทย คนจะเลือกไปซ้ือกบัตวัแทนจ าหน่าย (Agency) 
ซ่ึงก็จะเห็นโฆษณาที่เป็นโปสเตอร์หรือส่ือเก่า จึงคิดว่ายงัตอ้งท าควบคู่กนัไปเพื่อใหเ้ขา้ถึงคนไดทุ้กๆ 
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กลุ่ม และส่ือใหม่ท าให้ประสบความส าเร็จในด้านความประทับใจและอยากใช้บริการมากกว่า 
ข้อ เสนอแนะในก ารท างาน โฆษณ าเพื่ อ ให้ความแปลกให ม่ และเข้า ถึ งผู ้รับสารได้ ง่าย  
คิดว่าควรเพิ่มในจุดของการท่องเที่ยวที่เป็นภูมิปัญญาชาวบา้น การได้มาสัมผสัถึงความอบอุ่นของ 
วถีิชาวไทย การน าวถีิชาวบา้นมาเสนอพร้อมกบัสถานที่ชนบทอาจจะท าให้เกิดความน่าสนใจ และก็
อาจจะท าให้การโฆษณาเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้ น เพราะที่ผ่านมาโฆษณาของการบินไทย 
ท าแต่เร่ืองสวยๆ งามๆ อยา่งเช่นวดัวาอาราม ซ่ึงท ามาเยอะและก็น่าเบื่อแลว้ 

4.1.3 คุณศุภรัชด์ โสมะบุตร พนกังานตอนรับบนเคร่ือง บริษทัการบินไทย ใหค้วามเห็น
ว่าโฆษณาในส่ือใหม่มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานออกมาเร่ือยๆ ท าให้น่าสนใจ  
มีการน าเสนอมุมมองหลากหลายด้าน ใช้ทุนต ่า เช่น โฆษณาในเฟสบุ๊ก (facebook) เปิดโอกาสให้
ธุรกิจขนาดเล็กไดท้  าการโฆษณา ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี ถา้พูดถึงความเป็นไทย 
ที่ส่ือให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คงเป็นเร่ืองของวฒันธรรมไทย เช่น วดั เส้ือผา้การแต่งกายของคนไทย 
ส่วนความคิดเห็นในเร่ืองการท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ คิดว่าเป็นส่ิงที่ดี เพราะท าให้เมืองไทย 
มีจุดขายอ่ืนๆ เพิม่ขึ้น แมบ้างคร้ังจะเป็นส่ิงที่ประดิษฐข์ึ้นมา แต่ก็สามารถกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ได ้และมีเร่ืองให้หยบิยกมาน าเสนอในงานโฆษณาเพื่อให้เกิดความแตกต่าง และดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว แต่ว่าในเมืองไทยที่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จเพราะว่าไม่ได้ท  าอยา่งจริงจงั และ
รัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุน อย่างเช่นเกาหลีชีรีส์ เร่ืองแดจังกึมรัฐบาลเกาหลีก็ให้การสนับสนุน  
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประยกุต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยในงานโฆษณา ควรจะท าในมุมมองที่
แตกต่างจากของเดิม ในมุมมองที่คนดูไม่ชินตา ตอ้งสอดแทรกเร่ืองราวที่ส่ือให้เห็นถึงความเป็นไทย
ในดา้นใหม่ๆ ไม่ซ ้ าแบบเดิม  

ในเร่ืองของการประยกุตใ์ช้แนวคิดความเป็นไทยของบริษทัการบินไทย คิดว่าชุดไทย
น่าจะเป็นอันดับแรกที่คนนึกถึงได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอยา่ง และอาหารไทยที่น ามา
เสิร์ฟบนเคร่ืองก็ท  าใหช้าวต่างชาติประทบัใจ ยกตวัอยา่งเช่น ขา้วเหนียวมะม่วง การบินไทยในหลายๆ 
ยคุก็จะปรับปรุงทางด้านอาหารไทยมาเสิร์ฟบนเคร่ืองตลอด เพื่อเป็นการสอดแทรกความเป็นไทย 
ในด้านงานบริการ และอีกเร่ืองคือการน าศิลปินชาวไทยขึ้ นไปวาดรูปผู ้โดยสารเพื่อสร้าง 
ความประทบัใจใหก้บัผูโ้ดยสารระหวา่งการบิน ความส าเร็จของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย
ในงานโฆษณาของบริษทัการบินไทยก็ถือว่าดี เพราะโฆษณาบางตวัของการบินไทยได้รับรางวลั
ระดบัโลก คิดว่าท าไดดี้ แต่ว่าใชทุ้นค่อนขา้งเยอะในการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีในต่างประเทศ จึงเน้น 
ในเร่ืองของความประทบัใจในการบริการมากกว่า และควรในการโฆษณาในส่ือใหม่ให้มากๆ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ เพราะโฆษณาทัว่ไปของการบินไทยดูน่าเบื่อ อยากจะให้เน้นในการน าเสนอเร่ือง
แปลกๆ หรือเร่ืองตลกๆ เพือ่ดึงดูดคนดู และท าให้เกิดการแชร์ต่อ เพราะคิดวา่การโฆษณาของการบิน
ไทยในส่ือใหม่ยงัสูก้บัของบริษทัอ่ืนไม่ได ้เพราะท าออกมาในรูปแบบเดิมๆ คนดูรู้สึกชินตาแลว้ และ



 

58 

อยากให้ปรับงานโฆษณาให้เขา้กบัยคุสมยัใหม่ ให้ดูน่าสนใจและดึงดูดคนดูให้มากกว่าน้ี ท  าให้คน
จดจ าแบรนด์ให้ได้ และวิธีการดึงดูดลูกคา้โดยไม่ตอ้งลงทุน ยกตวัอยา่งเช่น การให้แอร์โฮเตรสใส่ 
ชุดไทยตั้งแต่บนพื้นดิน เพราะแอร์เวลายงัไม่ไดบ้ินก็จะใส่ชุดสากลทัว่ๆ ไป คิดว่ามนัดูธรรมดาและ
เหมือนๆ กับสายการบินอ่ืน ถ้าแอร์ใส่ชุดไทยตั้งแต่บนพื้นดินคนที่อยูใ่นสนามบินก็จะสังเกตเห็น 
ได้ชัด เพราะว่าชุดไทยที่แอร์ของการบินไทยใส่นั้ นท าให้ชาวต่างชาติสนใจ คิดว่าเป็นเร่ืองที่ 
สร้างความแตกต่างไดเ้ป็นอยา่งดีและไม่ตอ้งลงทุนดว้ย 

 
4.2 การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 คน 
 

4.2.1 กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มห าวิท ยาลัยพ าย ัพ  และ  Chief Marketing Officer (CMO) บ ริษัท  Marketing Dioxide Co.,Ltd.  
ไดแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองงานโฆษณาในส่ือใหม่ว่าเป็นเร่ืองของการลดตน้ทุน ง่ายต่อการกระจายตวั
ของขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงอีกไม่ถึง 20 ปี จะเป็นกลุ่มที่เขา้มาครองตลาด อีกทั้ง
ส่ือใหม่เป็นส่ือที่คนรุ่นใหม่เปิดรับและจดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี และอีกประเด็นหน่ึงในเร่ืองของการลด
มลพิษทางสายตา จะเห็นไดว้่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีป้ายโฆษณาเยอะที่สุดในโลก ซ่ึงกลายเป็น
มลพิษทางสายตา การน าเสนอโฆษณาในส่ือใหม่เป็นการช่วยลดมลพิษทางสายตาได้ และก็เขา้ถึง 
ผูรั้บสารไดง่้าย เน่ืองจากในปัจจุบนัแทบทุกคนใชส้มาร์ทโฟน ซ่ึงง่ายต่อการเปิดรับงานโฆษณาใน 
ส่ือใหม่ ส่วนเร่ืองกลยทุธข์องโฆษณาในส่ือใหม่ คิดวา่ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการขายของ (Hard sale) 
ยกตวัอยา่งที่เห็นไดช้ดัคือ โฆษณาสินคา้พวกผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ถา้โพสตซ์ ้ าๆ บางทีอาจจะได้
ลูกคา้ แต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกร าคานและจะบล็อกหรือเลิกเป็นเพือ่นในกรณีของ Facebook ดงันั้นส่ือที่ดี
ที่ท  าให้คนแชร์ต่อนั้ นส าคัญในเร่ืองของเน้ือหา (Content) ส่วนเน้ือหาที่คิดว่าคนมักแชร์ต่อ คือ  
เร่ืองเศร้า เร่ืองตลก และเร่ืองแปลก ซ่ึงเน้ือหาของส่ือที่น าเสนอเร่ืองเหล่าน้ีคิดวา่คนทัว่ไปชอบ 

จุดเด่นของเอกลักษณ์ไทยหรือความเป็นไทย คิดว่าเป็นส่ิงที่ต่างชาติเลียนแบบไม่ได ้
ยกตวัอยา่งเช่น ความงามแบบไทย ความอ่อนชอ้ย การยิม้หรือยิม้สยาม การไหว ้จะสังเกตไดว้า่ถา้เป็น
โฆษณาที่ประยกุต์ใช้เร่ืองความเป็นไทยจะมีการน าเสนอการไหวเ้พื่อส่ือให้เห็นถึงความเป็นไทย  
ในส่วนของศิลปวฒันธรรมที่เห็นได้ชัดคือเร่ืองของศิลปะไทย คุณงามความดี ความกตญัญูรู้คุณ 
ประเทศไทยถือไดว้่าเด่นในเร่ืองของการดูแลบุพการี ในส่วนของเร่ืองการท าให้วฒันธรรมกลายเป็น
สินคา้ เท่าที่เห็นคิดวา่คนไทยเราไม่ไดส้ร้างขึ้นมาเองแต่คนอ่ืนมาท าแลว้เราก็ไดป้ระโยชน์จากตรงนั้น 
ยกตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เร่ือง Lost in Thailand ที่ประเทศจีนเป็นผูส้ร้าง ท าให้นักท่องเที่ยวจีนนิยม
มาเที่ยวเชียงใหม่เป็นอยา่งมาก ส่วนเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยในงานโฆษณา มีความคิดเห็น
ว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย ความเป็นไทยในงานโฆษณาจะมีประโยชน์ในเชิงสังคม เพราะ
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ปัจจุบนัเราอยูใ่นยคุของ Marketing 3.0 เป็นสังคมการตลาดที่ไม่ไดมุ่้งเอาก าไรเพียงอยา่งเดียวแต่ให้
กลบัคืนสู่สังคม ถา้งานโฆษณาที่ประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยจะอยูใ่นรูปแบบของการตลาดยคุ 3.0 ได้
จะต้องน าเสนอเร่ืองที่ช่วยส่งเสริมสังคม เพราะจะท าให้เยาวชนดีขึ้น รู้จกัวฒันธรรมไทย และถ้า
น าเสนอซ ้ าๆ ก็จะท าเด็กและเยาวชนจดจ าและรู้สึกหวงแหนวฒันธรรมไทยได้ และอีกอย่างคือ 
งานโฆษณาช้ินนั้ นก็จะไม่ เหมือนหรือไม่ซ ้ าใคร ถ้าก ลุ่มเป้าหมายที่ เป็นชาวต่างชาติ คิดว่า 
การประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยในงานโฆษณานั้นถือเป็นส่ิงที่ดีอยูแ่ลว้ เพราะเป็นการสนบัสนุนในเร่ือง
ของการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ อีกประเด็นหน่ึงคือท าให้ชาวต่างชาติรู้สึกหวงแหน
วฒันธรรมไทยดว้ย เพราะเป็นส่ิงที่สืบทอดมาอยา่งยาวนานเป็นประเทศที่มีอารยธรรม และมีคุณค่าต่อ
การเผยแพร่ โดยสรุปแลว้คิดว่าการประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยในงานโฆษณาคือการท าให้คนรุ่นหลงั
รู้สึกหวงแหน และท าให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าประเทศไทยมีค่า เพราะเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่
อนุรักษแ์ละสืบสานมาอยา่งยาวนาน 

งานโฆษณาขององค์กรที่ประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยที่เห็นได้ชัดนอกจากของ
บริษทัการบินไทยคือ บริษทัรีเจนซ่ี แต่ว่าอยู่ในส่ือเก่า ส่วนในส่ือใหม่ไม่ค่อยมี ที่เคยเห็นก็คือของ
ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) มีการใชค้วามเป็นไทยในเร่ืองของชาวนา เน้นในเร่ืองของเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยไดน้ าเสนอในรูปแบบเกมส์ชาวนา ในกรณีของบริษทัการบินไทยการประยกุตใ์ชแ้นวคิด
ความเป็นไทยเพื่อรักษาภาพพจน์ และชูความเป็นไทยที่ไม่มีใครเลียนแบบได ้ในเร่ืองกลยทุธ์คิดว่า
เป็นในเร่ืองเน้นความสวยงาม เช่น การยิม้ ความนุ่มนวล อ่อนโยน การแต่งกายของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน (Air Hostess) ก็ใส่ชุดผา้ไหม เป็นต้น กลยุทธ์ในเร่ืองของความงามที่การบินไทย 
เอามาใชก้็น่าดึงดูด แต่ว่าอยูไ่ดไ้ม่นานคนเบื่อเร็ว ดงันั้นอิทธิพลในส่ือใหม่ของการบินไทยคิดว่ายงั 
ไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะไม่ค่อยมีอะไรที่ เป็นจุดเด่นนอกจากเร่ืองความสวย เพราะเร่ืองแบบน้ีคน 
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแชร์ต่อในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผลกระทบที่ เกิดขึ้ นท าให้ผูรั้บสารดูและผ่านไป 
อยา่งรวดเร็ว เพราะคนที่ใชส่ื้อใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน เน้ือหาที่น าเสนอใน
งานโฆษณาของการบินไทยอาจจะไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของผูใ้ชส่ื้อ ท าให้ไม่ค่อยเกิดการแชร์หรือ
ผลตอบรับดีเท่าที่ควร แต่ในส่ือเก่าโฆษณาของการบินไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เพราะ 
คนรุ่นเก่าเปิดรับส่ือเก่าและเน้ือหาที่น าเสนอก็เข้าถึงคนรุ่นเก่ามากกว่าคนรุ่นใหม่ ถ้าการแก้ไข
ปรับปรุงงานโฆษณาในส่ือใหม่ก็ควรที่จะปรับปรุงในเร่ืองของเน้ือหาที่เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายหรือ
คนรุ่นใหม่ แต่จะมาใช้กลยุทธ์ตลกอย่างที่ได้บอกไปข้างตน้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแชร์ 
ก็ไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของการบินไทย เพราะความเป็นไทยในงานโฆษณาของการบินไทย 
ไดถู้กน าเสนอออกมาเพื่อรักษาภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่สายการบิน และเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
ลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าของการบินไทยคือกลุ่มคนระดับบน ดังนั่นการบินไทยมีความพิเศษคือ
ภาพลกัษณ์ของสายการบินปกป้องตวัลูกคา้ การใชส่ื้อโฆษณาก็เป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่ท  าใหค้นที่ใช้



 

60 

บริการของการบินไทยดูดีเสมอ และเป็นเพียงแค่การรักษาภาพลักษณ์ความเป็นไทยเอาไวใ้ห้คงอยู ่
ผลส าเร็จของการประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยในงานโฆษณาของการบินไทย คิดว่าไม่มีใครท าไดดี้เท่า
การบินไทย และการบินไทยชดัเจนในเร่ืองของความเป็นไทยดว้ยตวัขององคก์รอยูแ่ลว้ เพราะเป็นสาย
การบินประจ าประเทศหรือสายการบินแห่งชาติ ดงันั้นการขายความเป็นไทยในสายการบินจึงถือเป็น
เร่ืองที่ถูกตอ้ง 

ส่วนในเร่ืองของการผลิตโฆษณาที่ประยุกตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย คิดว่าจะเน้นใน
เร่ืองของศีลธรรม เพราะคนไทยในสังคมยงัขาดศีลธรรม และในส่ือใหม่สามารถผลิตได้ง่ายและ
รวดเร็ว ดังนั้นควรเอาเร่ืองค าท าความดีใส่ให้มากๆ เพื่อให้สังคมดูดีขึ้น และอีกเร่ืองคือเร่ืองของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควรดึงในส่วนของพระราชด ารัสของในหลวงมาน าเสนอ เช่น เร่ืองความรู้จกัพอ 
เพื่อให้คนเกิดความสนใจ และที่ส าคญัองค์กรควรมีการจดัประกวดท าส่ือโฆษณาที่ประยุกต์ใช ้
ความเป็นไทยในเร่ืองของการท าความดี อตัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ไทย ท าส่ือเพื่อเน้นย  ้าในเร่ืองของ
ความดีของคนไทย เพราะส่ือใหม่เขา้ถึงคนรุ่นใหม่ไดง่้าย และเร่ืองการประกวดชิงเงินรางวลัจะดึงดูด
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้เขา้ร่วมได้เป็นอย่างดี ท  าให้คนรุ่นใหม่เกิดความคิดที่ดี และสังคม 
ก็จะดีขึ้นเพราะส่ือน าเสนอแต่เร่ืองที่ดี ในส่วนของการบินไทย อยากให้การบินไทยเพิ่มเร่ืองความดี 
ที่เป็นอตัลกัษณ์ของคนไทยเขา้ไป อยากให้ตอกย  ้ามากยิง่ขึ้น เพราะตอนน้ีประเทศไทยก าลงับอบช ้ า 
ต่างชาติก็มองในแง่ลบ ฉะนั้นการบินไทยเป็นองคก์รที่มีภาพลกัษณ์ที่ดีในทางส่ือก็อยากให้ตอกย  ้า 
ในเร่ืองความดีของคนไทยใหม้ากยิง่ขึ้น 

4.4.2 คุณธัญญาภรณ์ ธรรมประวติั ต  าแหน่ง Copywriter บริษทั TBWA ประเทศไทย  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการท าโฆษณาในส่ือใหม่ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย คนที่ท  างาน
เก่ียวขอ้งกับเร่ืองงานโฆษณาก็ตอ้งมีการปรับตวัและความคิดเพื่อให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยทีี่มีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนกลยทุธ์ที่ใชใ้นงานโฆษณาในส่ือใหม่นั้นมีความเห็นวา่กลยทุธ์นั้น
ไม่มีการตายตวั เพราะการท างานในส่ือใหม่ เราสามารถน าทฤษฎีหรือผลส ารวจมารองรับความคิดได ้
แต่ว่าสูตรส าเร็จตายตวัในเร่ืองของกลยทุธ์การท าโฆษณาในส่ือใหม่นั้นไม่มี เพราะเป็นส่ือที่มาเร็ว 
ไปเร็ว กระบวนการผลิตก็สั่นกว่าในส่ือเก่า ดังนั้ นเร่ืองกลยุทธ์ก็ต้องใช้อย่างผสมผสานกันไป 
เพือ่ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมาย และเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

เร่ืองของความเป็นไทยหรือเอกลกัษณ์ความเป็นไทยที่เห็นไดช้ดัคือ ภาษา เพราะแต่ละ
ชาติก็มีความแตกต่างที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมากที่สุดก็คงจะเป็นเร่ืองของภาษา ดงันั้นคิดว่าภาษาไทย 
จึงเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนที่สุด ในเร่ืองของการท าให้วฒันธรรม
กลายเป็นสินคา้ส่วนใหญ่ก็เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส าคญัตรงที่วา่จะน าเสนอออกมาในรูปแบบไหน
ที่ท  าใหท้นัสมยั เพราะวา่วฒันธรรมก็มีรูปแบบที่เปล่ียนไปตามยคุสมยัเช่นกนั ในความคิดเห็นเก่ียวกบั
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การประยุกต์ใช้แนวคิดความ เป็นไทยในงานโฆษณา คิดว่าอาจจะ เป็นแนวทางที่ ท  าให ้
งานโฆษณามีเอกลกัษณ์แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ และแตกต่างจากโฆษณาทัว่ๆ ไปที่พบเห็นไดท้ัว่ๆ ไป  

ในเร่ืองของงานโฆษณาของการบินไทย คิดว่าเป็นการสอดแทรกแนวคิดความเป็นไทย
เขา้ไปในงานโฆษณา เพราะโดยตวัองคก์รเองก็ชดัเจนอยูแ่ล้วในเร่ืองของความเป็นไทย เพราะเป็น
สายการบินประจ าประเทศ ส่ิงที่จะเกิดขึ้ นหรือผลส าเร็จคิดว่าอยู่ที่ผูบ้ริโภคมากกว่าว่าจะได้รับ
ประสบการณ์จากการบินไทยแบบไหน ทั้งในเร่ืองของความรู้สึกรวมไปถึงการรับรู้จากส่ือโฆษณา 
การใช้บริการของสายการบิน และในเชิงของธุรกิจ แต่ความส าเร็จไม่ได้ขึ้ นอยู่การโฆษณา 
เพยีงอยา่งเดียว โฆษณาเป็นเพยีงแค่องคป์ระกอบส่วนหน่ึงเท่านั้น  

4.2.3 คุณวรรณชัย วงษ์ตะลา ผู ้บริหารบริษัท THAIIS และอาจารยค์ณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นกับโฆษณาในส่ือใหม่ว่า คิดว่าเป็นส่ิงที่แปลกแยก เห็นว่า 
เป็นส่ิงที่ผิดที่ผิดทาง แต่ก็รู้ว่าเป็นส่ิงที่ท  ารายไดใ้ห้กบัโซเชียล (Social Media) อยา่งมาก ลองสังเกต
เวลาที่เราใชโ้ซเชียวเราจะเห็นโฆษณาอยูต่รงดา้นขา้งเสมอ โดยปกติของคนที่ใชเ้วบ็ไชตจ์ะจดจ่อกบั
ส่ิงที่ตอ้งการสืบคน้ แต่โฆษณาที่แปะอยูท่  าให้คนที่ใช้งานรู้สึกแปลกแยก ไม่น่าสนใจ น่าร าคาน  
ไม่มีความดึงดูดที่จะคล้ิกเขา้ไปดู ความจริงเทคโนโลยตีอนน้ีสูงขึ้นเยอะเพราะโฆษณาในส่ือใหม่ที่ถูก
ตั้งค่าไวใ้หแ้สดงตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ก าหนดตามอาย ุจากความสนใจ หรือแมก้ระทัง่ตรงกบัคีย ์
เวร์ิดที่ถูกป้อนเขา้ไปแลว้ก็ตาม แต่มีโฆษณาบางประเภทที่มีประสิทธิภาพสูงในโซเชียวคือโฆษณาที่
ไม่เหมือนโฆษณา หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงคือ โฆษณาที่ไม่เหมือนโฆษณา หรือส่ิงที่ถูกแชร์ต่อๆ กนัมา 
จากเพื่อนๆ จะเป็นส่ิงที่เกิดผลส าเร็จเป็นอยา่งมาก ถา้แยกโฆษณาออกเป็น 2 อยา่งแบบน้ี คิดว่าแบบ
แรกเป็นโฆษณาในส่ือใหม่ที่ไม่ไดผ้ล และไม่น่าสนใจ แต่เป็นการดึงเงินของผูล้งโฆษณามากกวา่ ถา้
เป็นแบบที่สองถือไดว้่าเป็นการโฆษณาที่มีพลังมาก เป็นงานโฆษณาที่แตกต่างยคุก่อนอยา่งส้ินเชิง
และ มีประสิท ธิภาพ สู งม าก  กลยุทธ์โฆษณ าใน ส่ือให ม่  จะมี โฆษณ า 2 แบบอย่างที่ ไ ด ้
กล่าวมาแล้ว อย่างแรกคือโฆษณาที่เป็นเหมือนแผ่นป้ายมาแปะขา้งๆ หน้าเว็บไซต์ ซ่ึงเหมือนกับ
โฆษณาตามริมถนนหรือในหนงัสือ แต่วา่เปล่ียนพื้นที่ในการน าเสนอคือ เอามาวางไวใ้นเวบ็ไซด ์ซ่ึงก็
ยงัคิดค่าลงโฆษณาอยู ่ซ่ึงคิดวา่ไม่ค่อยไดผ้ลส าเร็จเท่าไร อยา่งที่สองคือโฆษณาที่ท  าใหค้นพูดต่อ หรือ
คนแชร์ต่อ ซ่ึงหาอะไรก็ไดท้ี่มีความประหลาด แปลกแตกต่าง ตลก หรือร้องไห้ กระชากความรู้สึก
ของคนให้ได ้ให้คนสามารถส่งต่อซ่ึงคิดว่าเป็นส่ิงที่ไดผ้ลสูง ถา้จะเลือกก็จะเลือกทั้งสองวิธี เพราะว่า
โฆษณาแบบที่สองท าค่อนขา้งยากและใช้เวลาเยอะ ส่วนวิธีแรกผลิตเร็ว เหมาะกับธุรกิจที่เปิดตัว 
ขึ้นมาใหม่ เป็นการเปิดตวัในช่วงแรกจากและเก็บขอ้มูลเพือ่เอามาท าโฆษณาในรูปแบบที่สอง  

ในเร่ืองของความเป็นไทยส่ิงที่ส่ือใหเ้ห็นชดัเจนคิดวา่ ส่ิงที่จดจ าไดม้ากที่สุดคือส่ิงที่เห็น
ดว้ยตา (visual) เช่น สถาปัตยกรรม ลวดลายไทย เป็นตน้ ทางดา้นวฒันธรรมก็คงจะเป็นเร่ืองประเพณี 
เช่น สงกรานต ์ลอยกระทง แต่มีความคิดวา่ถา้เปรียบกบัประเทศขา้งเคียงบางอยา่งก็มีความเหมือนกนั
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อยู ่แต่มีบางส่ิงที่สร้างและพฒันาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแตกต่าง หรือแสดงออกถึงความเป็นไทยมา
โดยเฉพาะเช่น นาฏศิลป์ไทย โขน เป็นต้น ส่วนเร่ืองของการท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินค้า  
มีความเห็นว่าเป็นส่ิงที่ดี เพราะแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ต่างกันและมีจุดแข็งที่ ต่างกัน คือถ้าเรา 
ไม่สามารถที่จะแข่งในเร่ืองของเทคโนโลยไีด ้เราก็ตอ้งหาเอกลกัษณ์ที่เป็นของเราเองเพื่อที่จะเอาไป
แข่งกนัชาติอ่ืนได ้ซ่ึงการเอาวฒันธรรมมาใชถื้อว่าเป็นส่ิงที่ดี ประเทศไทยมีความพยายามที่จะท าให้
วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้มานานแลว้ แต่ยงัท าออกมาไดไ้ม่ค่อยดีนกั เพราะยงัไม่เขา้ถึงคนทุกกลุ่มได ้
รูปแบบที่น ามาเสนอก็ซ ้ าเดิม ส่วนความเป็นไทยในงานโฆษณาเท่าที่เห็นค่อยขา้งน่าเบื่อ เพราะมีแต่
รูปแบบเดิมๆ หรือน าเสนอเร่ืองเดิมมานานไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ถึงแมเ้ม่ือเห็นคร้ังแรกจะรู้สึก 
ต่ืนตาต่ืนใจ แต่หลายๆ องคก์รก็ไม่มีการปรับหรือเปล่ียนแปลงในทนัยคุสมยั คิดว่าควรจะมีการปรับ
ให้เขา้กบัคนยคุสมยัใหม่มากกว่า ซ่ึงงานโฆษณาแต่ละช้ินที่ท  าออกมาของหลายๆ องคก์ร มกัจะหยบิ
เอาความเป็นไทยแบบเดิมๆ มาน าเสนอซ ้ าๆ คือส่ิงเหล่าน้ีเห็นคร้ังแรกจะน่าสนใจแต่เม่ือเห็นบ่อยๆ  
ก็รู้สึกเฉยๆ และก็เบื่อในที่สุด  

ในกรณีของบริษทัการบินไทยการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทย คิดว่าเป็นส่ิงที่
ถูกตอ้งอยูแ่ลว้ เพราะเป็นสายการบินแห่งชาติ ซ่ึงจะตอ้งน าเสนอโฆษณาที่ส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็นไทย 
หยบิวฒันธรรมมาน าเสนอถือวา่เป็นส่ิงที่เหมาะแลว้ อยา่งที่สงัเกตเห็นไดช้ดัคือ เร่ืองของการแต่งกาย
ของพนักงานดว้ยชุดไทย หรือแม้กระทัง่อาหารไทย แต่คิดว่ารูปแบบการน าเสนอของการบินไทย
เหมาะส าหรับผูสู้งวยั แต่ยงัไม่เขา้ถึงวยัรุ่น เพราะภาพที่น าเสนอมาให้เห็นจะเหมาะหรือเขา้ถึงคนรุ่น
เก่ามากกว่า การน าเสนอความเป็นไทยของการบินไทยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากของ 
สายการบินอ่ืนอยา่งชัดเจน ด้วยเพราะว่าตวัองค์กรและงานโฆษณาไปในทิศทางเดียวกัน และใช ้
ความเป็นไทยผสมเขา้ไปในทุกส่วนขององคก์ร ส่วนโฆษณาของบริษทัการบินไทยในส่ือเก่าคิดว่าก็
ประสบความส าเร็จที่ดี เพราะความเป็นไทยที่น ามาเสนอในงานโฆษณาก็ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
องค์กร และดึดดูดความสนใจได้ในระดับหน่ึง แต่ในส่ือใหม่เห็นว่ายงัไม่ค่อยดี เพราะจากที่เห็น 
การน าเสนองานโฆษณายงัไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าไร เช่น  
การกดไลค ์(Like) กดแชร์ (Share) เม่ือเทียบกบัขององคก์รอ่ืนยงัสู้ไม่ได ้เพราะการไลคแ์ละการแชร์
ในโซเชียลเน็ตเวิร์คถือว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญ  ส าหรับการวัดคะแนนความนิยม หรือเรทต้ิงได ้ 
การปรับปรุงแกไ้ขคือการน าเสนอความเป็นไทยที่มีความหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถา้จะ
น าเสนอให้กบัคนที่อยูใ่นส่ือใหม่ ก็ตอ้งมีการศึกษาว่าพฤติกรรมหรือรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายเป็น
อยา่งไร ไม่ใช่แค่อาศยัช่องทางใหม่ ควรจะท าใหถู้กใจคนที่อยูใ่นช่องทางน้ีดว้ย  

ส่วนในเร่ืองของความส าเร็จของงานโฆษณาที่ประยกุต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยของ
บริษัทการบินไทย คิดว่าบริษัทการบินไทยหยิบยกเร่ืองน้ีมาใช้ก็ถือว่าประสบความส าเร็จมาก 
เพราะว่าเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รอยูแ่ลว้ และสามารถขายไดเ้พราะขายให้กบัชาวต่างชาติ และเป็น
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ส่ิงที่ท  าใหต่้างชาติเกิดความประทบัใจ ดว้ยการบริการของคนไทย การยิม้ การไหว ้ท าให้แตกต่างจาก
ชาติอ่ืนๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทการบินไทย ซ่ึงส่ิงที่จะตอ้ง
ปรับปรุงคือจะตอ้งปรับให้ความเป็นไทยให้มีความทนัสมยัมากยิง่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกบัช่องทาง
หรือส่ือใหม่ เช่น ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การโฆษณาให้เหมาะกับคนในโซเชียล หรือท าโฆษณา
แบบเดิมๆ น าเสนอใหก้บัคนในส่ือเก่า เพราะคิดวา่ถึงแมว้า่การน าเสนอเร่ืองความเป็นไทยในแบบอ่ืน
ที่หลากหลายหรือแบบเดิม เพื่อให้เหมาะสมกบั กลุ่มเป้าหมายเป็นส่ิงที่ดีกว่า เพราะแบรนด์สามารถ
ปรับหลายมิติในตัวแบรนด์ได้ ไม่ว่าการน าเสนองานโฆษณาออกมาในรูปแบบไหนก็สามารถ 
เกาะกลุ่มเป็นแบรนดเ์ดียวกนัไดอ้ยูแ่ลว้ ไม่ไดมี้เพยีงแค่ตอ้งมีภาพเดียวหรือรูปแบบเดียวตลอด  

 
4.3 ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม 
 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และทศันคติที่มีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและ 
งานโฆษณาที่ประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน โดยมีรูปแบบการศึกษาคือ 
การแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน  
ผลการศึกษาสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดต้ามล าดบัดงัน้ี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและการเปิดรับส่ือของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 31 31 
หญิง 69 69 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือเป็นหญิง 

จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และเป็นชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ตามล าดบั 
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายนุอ้ยกวา่ 21 ปี 3 3 
อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี 58 58 
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี 34 34 
อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 2 2 
อายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี 3 3 
อายตุั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 58 คน คิด

เป็นร้อยละ 58 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34  
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แผนภูมิที่ 4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ

 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 0 0 
มธัยมศึกษาปีที่ 3 0 0 
มธัยมศึกษาปีที่ 6 6 6 
อาชีวศึกษา 2 2 
ปริญญาตรี 77 77 
ปริญญาโท 15 15 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 77 

คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาระดบัปริญญาโท 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
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แผนภูมทิี่ 4.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศึกษา 20 20 
ธุรกิจส่วนตวั 16 16 
รับราชการ รัฐวสิาหกิจ 20 20 
พนกังานบริษทัเอกชน 34 34 
รับจา้งทัว่ไป 8 8 
อ่ืนๆ ระบุ -ลูกจา้งประจ า 2 2 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 34 

คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมามีอาชีพนักเรียน-นักศึกษาและรับราชการ-รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 20 คน
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 20  
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แผนภูมิที่ 4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพ 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามรายไดส่้วนตวัโดยเฉล่ีย 
       ต่อเดือน 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 16 16 
10,001 - 20,000 บาท 35 35 
20,001 - 30,000 บาท 26 26 
30,001 – 40,000 บาท 13 13 
มากกวา่ 40,000 บาท 10 10 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่  4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 26  
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แผนภูมิที่ 4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามรายไดส่้วนตวั 

โดยเฉล่ียต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการเลือกใชส้ายการบิน 
        เป็นประจ า 

สายการบิน จ านวน ร้อยละ 
บริษทัการบินไทย Thai Airways 29 17.9 
บางกอกแอร์เวย ์Bangkok Airways 14 8.6 
แอร์เอเชีย AirAsia 52 32.1 
นกแอร์ Nok Air 44 27.2 
โอเรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ Orient Thai 
Airline 

5 3.1 

อ่ืนๆ ระบุ   -       ไม่เคยใชบ้ริการ 
- ไลออนแอร์ (Lion Air) 
- Business Air 
- Malaysia Airline 

รวม 

10 
6 
1 
1 

18 

 
 
 
 

11.1 
*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  
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จากตารางที่ 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการของสารการบินแอร์เอเชีย
เป็นประจ า จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือสายการบินนกแอร์ จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 สายการบินไทย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9  

 
แผนภูมิที่ 4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามการเลือกใชส้ายการบินเป็นประจ า 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกการใชบ้ริการของบริษทัสาย 
       การบินไทย (Thai Airways) 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 51 51 
ไม่เคย 49 49 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการมากกว่าไม่เคย คือเคยใช้

บริการ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และไม่เคยใช้บริการ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
ตามล าดบั 
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แผนภูมิที่ 4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกการใชบ้ริการของบริษทัสายการบินไทย (Thai Airways) 
 

ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจาก
        ประเภทของส่ือ 

ประเภทของส่ือ จ านวน ร้อยละ 
โทรทศัน์ 78 27.5 
หนงัสือพมิพ ์ 37 13 
ส่ือใหม่ (New Media) เช่น อินเตอร์เน็ต 
(Internet) หรือส่ือออนไลน์ (Social 
Media) 

87 30.6 

ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์/แผน่พบั 47 16.5 
วารสาร/นิตยสาร 34 12 
อ่ืนๆ ระบุ    -    หนงัสือเวยีนในองคก์ร 1 0.4 

*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับส่ือทางส่ือใหม่มากที่สุด เป็น

จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมาคือส่ือโทรทศัน์ จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ส่ือ
ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์/แผน่พบั จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  
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แผนภูมิที่ 4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  
จ าแนกตามการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากประเภทของส่ือ 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Internet) 
       หรือส่ือออนไลน์ (Social Media) 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
เวบ็ไซต ์(Website) 95 34.6 
เฟสบุค๊ (Facebook) 98 35.6 
ทวติเตอร์ (Twitter) 25 9.1 
อินตราแกรม (Instagram) 52 18.9 
อ่ืนๆ ระบุ    -    ไลน์ (Line) 5 1.8 
*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์คือ 

เฟสบุ๊ค (Facebook) จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ เวบ็ไซต ์จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.6  
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แผนภูมิที่ 4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามการใชอิ้นเตอร์เน็ต (Internet) หรือส่ือออนไลน์ (Social Media) 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามระยะเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ต
         ต่อวนั 

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 
1 – 3 ชัว่โมง 26 26 
4 – 6 ชัว่โมง 43 43 
7 - 9 ชัว่โมง 15 15 
10-12 ชัว่โมง 11 11 
13-15 ชัว่โมง 2 2 
16 ชัว่โมงขึ้นไป 3 3 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีใช้อินเตอร์เน็ตต่อวนัระยะเวลาโดย

เฉล่ีย 4-6 ชัว่โมง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือระยะเวลา 1-3 ชัว่โมง จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26 ระยะเวลา 7-9 ชัว่โมง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
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แผนภูมิที่ 4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามระยะเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการใชง้านอินเตอร์เน็ต  
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

เพือ่อพัเดทขอ้มูล ข่าวสาร 94 28.3 
เพือ่สืบคน้ขอ้มูล ความรู้ 90 27.1 
เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บัคน 83 25 
เพือ่เป็นส่ือในการเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการที่ตอ้งการ 

61 18.4 

อ่ืนๆ ระบุ    -    บนัเทิง 4 1.2 
*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่ออัพเดทข้อมูล 
ข่าวสาร จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือเพื่อสืบคน้ขอ้มูล ความรู้ จ  านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.1 เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บัคน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
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แผนภูมิที่ 4.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดย
         ผา่นอุปกรณ์ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
คอมพวิเตอร์ (Computer) 67 37.9 
สมาร์ทโฟน (Smart phone) 87 49.1 
แทบ็เล็ต (Tablet) 23 13 
*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้านอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ประเภท

สมาร์ทโฟน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.9 และสุดทา้ยใชแ้ทบ็เล็ต จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ตามล าดบั   
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แผนภูมิที่ 4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยผา่นอุปกรณ์ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามการพบเห็นโฆษณาของ
         บริษทัสายการบินไทย (Thai Airways) 

ประเภทของส่ือ จ านวน ร้อยละ 
โทรทศัน์ 79 30.5 
หนงัสือพมิพ ์ 28 10.8 
ส่ือใหม่ (New Media) เช่น อินเตอร์เน็ต 
(Internet) หรือส่ือออนไลน์ (Social 
Media) 

70 27.1 

ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์/แผน่พบั 49 18.9 
วารสาร/นิตยสาร 33 12.7 
*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบเห็นโฆษณาของบริษทัสายการบินไทย 
(Thai Airways) ทางส่ือโทรทศัน์ จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือส่ือใหม่ จ  านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 ส่ือป้ายโฆษณา/โปสเตอร์/แผน่พบั จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9  
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แผนภูมิที่ 4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามการพบเห็นโฆษณาของบริษทัสายการบินไทย (Thai Airways) 
 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นต่อเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย”  (n=100) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
การ 

แปลผล 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

3.1) วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที ่
น่าภาคภูมิใจ 

74 
(74%) 

20 
(20%) 

6 
(6%) 

- - 4.68 0.58 ดีมาก 

3.2) วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่ควรค่า
แก่การอนุรักษแ์ละสืบสาน 

81 
(81%) 

15 
(15%) 

4 
(4%) 

- - 4.77 0.51 ดีมาก 

3.3) วฒันธรรมไทยมีเอกลกัษณ์ไม่
เหมือนชาติอื่น 

70 
(70%) 

27 
(27%) 

2 
(2%) 

- 1 
(1%) 

4.65 0.63 ดีมาก 

3.4) วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่ควรค่า
แก่การเผยแพร่ 

81 
(81%) 

15 
(15%) 

3 
(3%) 

1 
(1%) 

- 4.76 0.55 ดีมาก 

3.5) ประเพณีไทยเป็นส่ิงที่แสดงให้
เห็นถึงวถิีชีวติค่านิยม ความเช่ือของ
คนไทย 

73 
(73%) 

22 
(22%) 

4 
(4%) 

1 
(1%) 

- 4.67 0.60 ดีมาก 

3.6) ศิลปะไทยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
เป็นส่ิงที่สวยงาม น่าช่ืนชม ควรค่า
แก่การอนุรักษ ์

77 
(77%) 

18 
(18%) 

4 
(4%) 

1 
(1%) 

- 4.71 0.59 ดีมาก 

3.7) สถาปัตยกรรมไทยมีความสง่า
งาม มีคุณค่าทางศิลปะอนัสูงส่งของ
ชาต ิ

78 
(78%) 

19 
(19%) 

3 
(3%) 

- - 4.75 0.50 ดีมาก 

3.8) คนไทยมีจิตใจโอบออ้มอารี มี
น ้ าใจ กตญัญูกตเวที 

35 
(35%) 

40 
(40%) 

20 
(20%) 

4 
(4%) 

1 
(1%) 

4.06 0.90 ดี 

3.9) ภาษาไทยเป็นส่ิงที ่
น่าภาคภูมิใจสมควร 
รักษาไว ้

72 
(72%) 

21 
(21%) 

6 
(6%) 

1 
(1%) 

- 4.64 0.64 ดีมาก 

3.10) ผูท้ี่ให้ความสนใจกบั
วฒันธรรมไทยเป็นคนลา้สมยั 

8 
(8%) 

10 
(10%) 

16 
(16%) 

5 
(5%) 

61 
(61%) 

1.97 1.38 ไม่ดี 

โดยเฉลี่ย 4.37 0.69 ดีมาก 

 
จากตารางที่  4.14 พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิด เห็น ต่อ เอกลักษ ณ์  

“ความเป็นไทย” โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.37 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นว่า วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสืบสานมากที่สุด ซ่ึงอยูใ่นระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ซ่ึงมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิง่ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 เห็นด้วย 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และเห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั 
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รองลงมา คือ วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 เห็นดว้ย จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และเห็นดว้ยน้อย จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าสถาปัตยกรรมไทยมีความสง่างาม มีคุณค่าทางศิลปะอัน
สูงส่งของชาติ ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 78 เห็นดว้ย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และเห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าศิลปะไทยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวเป็นส่ิงที่สวยงาม 
น่าช่ืนชม ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 เห็นดว้ย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 เห็นดว้ยปานกลาง 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และเห็นดว้ยนอ้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่น่าภาคภูมิใจ ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 ซ่ึงมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิง่ จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74 เห็นด้วย 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าประเพณีไทยเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ค่านิยม 
ความเช่ือของคนไทย ซ่ึงอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73 เห็นดว้ย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 เห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และเห็นดว้ยนอ้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าวฒันธรรมไทยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติอ่ืน ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
เห็นดว้ย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 เห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และเห็น
ดว้ยนอ้ยที่สุด จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ภาษาไทยเป็นส่ิงที่น่าภาคภูมิใจสมควรรักษาไว ้ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72 
เห็นดว้ย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 เห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และเห็น
ดว้ยนอ้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าคนไทยมีจิตใจโอบออ้มอารี มีน ้ าใจ กตญัญูกตเวที ซ่ึงอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35  
เห็นด้วย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เห็นด้วยปานกลาง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
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เห็นด้วยน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ผูท้ี่ให้ความสนใจกบัวฒันธรรมไทยเป็นคนลา้สมยั ซ่ึงอยู่
ในระดบัไม่ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.97 ซ่ึงมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8  
เห็นด้วย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 เห็นด้วยปานกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16  
เห็นดว้ยน้อย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และเห็นดว้ยน้อยที่สุด จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
ตามล าดบั 

 
แผนภูมิที่ 4.14 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของความคดิเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” (n=100) 
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วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่นา่ภาคภูมิใจ

วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และสืบสาน

วฒันธรรมไทยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติอื่น

วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงที่ควรค่าแก่การเผยแพร่

ประเพณีไทยเป็นส่ิงทีแ่สดงให้เห็นถึงวถิีชีวติค่านิยม ความเช่ือของคนไทย

ศิลปะไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นส่ิงที่สวยงาม น่าช่ืนชม ควรค่าแก่การ… 

สถาปัตยกรรมไทยมีความสง่างาม มีคุณค่าทางศิลปะอันสูงส่งของชาติ

คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน ้ าใจ กตัญญูกตเวที

ภาษาไทยเป็นส่ิงที่น่าภาคภูมิใจสมควรรักษาไว้

ผู้ที่ให้ความสนใจกับวฒันธรรมไทยเป็นคนล้าสมัย
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยในงานโฆษณาของบริษัท
การบินไทย 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ
         ของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
บริการดี 22 22 
ดูมีความน่าเช่ือถือ 28 28 
มีภาพลกัษณ์ที่ดี 42 42 
ผูอ่ื้นแนะน า 1 1 
อ่ืนๆ ระบุ      -    ไดบ้ินฟรี 

- บินต่างประเทศ 
- โปรโมชัน่น่าสนใจ 

รวม 

2 
2 
3 
7 

 
 
 
7 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการของบริษทั

การบินไทยคือ มีภาพลักษณ์ที่ดี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ ดูมีความน่าเช่ือถือ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 บริการดี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22  

 
แผนภูมิที่ 4.15 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามความรู้สึกหลงัจากที่ไดรั้บชม
         โฆษณาของบริษทัการบินไทย 

ความรู้สึก จ านวน ร้อยละ 
มัน่ใจในการบริการของสายการบิน 32 32 
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งละเอียด 14 14 
สนใจที่จะใชบ้ริการของสายการบิน 19 19 
ไดรั้บรู้ถึงความเป็นไทย 28 28 
อ่ืนๆ ระบุ    -     รู้สึกเฉยๆ 7 7 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้สึกหลงัจากไดรั้บชมโฆษณาคือ 

มัน่ใจในบริการ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ไดรั้บรู้ถึงความเป็นไทย จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28 สนใจที่จะใชบ้ริการสายการบิน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19  

 

 
แผนภูมิที่ 4.16 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากที่ไดรั้บชมโฆษณาของบริษทัการบินไทย 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นถึงรูปแบบการ
         น าเสนอที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง “ความเป็นไทย” ในงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย 

ความคดิเห็น จ านวน ร้อยละ 
แปลกใหม่, น่าสนใจ 81 81 
โบราณ, น่าเบื่อ 19 19 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นถึงรูปแบบการน าเสนอที่

เก่ียวขอ้งกัลป์เร่ือง “ความเป็นไทย” ในงานโฆษณาของบริษทัการบินไทยคือ แปลกใหม่,น่าสนใจ
มากกว่าโบราณ, น่าเบื่อ คือแปลกใหม่, น่าสนใจ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 และโบราณ,  
น่าเบื่อ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดบั 

 

 
แผนภูมิที่ 4.17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นถึงรูปแบบ 

การน าเสนอที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง “ความเป็นไทย” ในงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นในเร่ืองจุดเด่น
         ของงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย 

ความคดิเห็น จ านวน ร้อยละ 
เน้ือหา สาระที่เก่ียวกบัความเป็นไทย 36 36 
ภาพประกอบที่สวยงาม 24 24 
การออกแบบที่เนน้ความเป็นไทย 39 39 
อ่ืนๆ ระบุ    -     โปรโมชัน่ 1 1 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองจุดเด่นของงาน

โฆษณาของบริษทัการบินไทยคือ การออกแบบที่เนน้ความเป็นไทย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาคือ เน้ือหา สาระที่เก่ียวกบัความเป็นไทย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ภาพประกอบที่
สวยงาม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24  

 

 
แผนภูมิที่ 4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง  

จ าแนกตามความคิดเห็นในเร่ืองจุดเด่นของงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามความรู้สึกที่มีต่อการ  
         ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นไทยในงานโฆษณา 

ความคดิเห็น จ านวน ร้อยละ 
ชอบ 85 85 
ไม่ชอบ 3 3 
เฉยๆ 12 12 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อการประยุกต์ใช้แนวคิด

เร่ืองความเป็นไทยในงานโฆษณาคือ ชอบ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือ เฉยๆ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และสุดทา้ยไม่ชอบ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

 

 
แผนภูมิที่ 4.19 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มกลุ่มอยา่ง จ  าแนกตามความรู้สึกที่มีต่อ 

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นไทยในงานโฆษณา 
 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้แนวคดิความเป็นไทยในงานโฆษณาของบริษัทการ

บินไทย 
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของความพงึพอใจต่อโฆษณาในบริบทส่ือใหม่ที่ประยกุตใ์ช้
         แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ของบริษทัการบินไทย (n=100) 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D 
การ 

แปลผล 
พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

4.6.1 เน้ือหาสาระในงานโฆษณา
ครบถว้น 

21 
(21%) 

52 
(52%) 

25 
(25%) 

2 
(2%) 

- 3.92 0.73 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

4.6.2 ขอ้มูลข่าวสารในงาน
โฆษณา 

20 
(20%) 

55 
(55%) 

24 
(24%) 

1 
(1%) 

- 3.94 0.69 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

4.6.3 รูปแบบการน าเสนองาน
โฆษณา 

29 
(29%) 

49 
(49%) 

19 
(19%) 

3 
(3%) 

- 4.02 0.78 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

4.6.4 การให้ความรู้เก่ียวกบัศิลปะ
และวฒันธรรมไทย 

31 
(31%) 

43 
(43%) 

22 
(22%) 

3 
(3%) 

1 
(1%) 

4.01 0.87 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

4.6.5 เร่ืองราวแปลกใหม่ที่
น าเสนอในงานโฆษณา 

23 
(23%) 

39 
(39%) 

31 
(31%) 

6 
(6%) 

1 
(1%) 

3.80 0.91 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

4.6.6 รูปภาพที่ใชป้ระกอบส่ือถึง
ความเป็นไทย 

31 
(31%) 

53 
(53%) 

15 
(15%) 

1 
(1%) 

- 4.14 0.70 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

4.6.7 ศิลปะและวฒันธรรมไทยที่
น ามาเสนอในงานโฆษณา 

28 
(28%) 

49 
(49%) 

22 
(22%) 

1 
(1%) 

- 4.05 0.73 พึงพอใจใน
ระดบัสูง 

โดยเฉลี่ย 3.98 0.77 พึงพอใจใน
ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโฆษณาในบริบทส่ือ

ใหม่ที่ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นไทย ของบริษทัการบินไทย โดยภาพรวมมีความพงึพอใจใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.98 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่รูปภาพที่ใชป้ระกอบส่ือถึงความ
เป็นไทย ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ซ่ึงมีความพงึพอใจมาก จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 พงึพอใจ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 พงึพอใจปานกลาง จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 และไม่พงึพอใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

รองลงมา คือ ศิลปะและวฒันธรรมไทยที่น ามาเสนอในงานโฆษณา ซ่ึงมีความพงึพอใจ
ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ซ่ึงมีความพึงพอใจมาก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 พึง
พอใจ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และไม่
พงึพอใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1  ตามล าดบั 
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กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจรูปแบบการน าเสนองานโฆษณา ซ่ึงมีความพึงพอใจใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ซ่ึงมีความพงึพอใจมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 พึงพอใจ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 พงึพอใจปานกลาง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และไม่พงึพอใจ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจการใหค้วามรู้เก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย ซ่ึงมีความ
พงึพอใจในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ซ่ึงมีความพงึพอใจมาก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
31 พงึพอใจ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ไม่
พงึพอใจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และไม่พงึพอใจเลย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารในงานโฆษณา ซ่ึงมีความพึงพอใจใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ซ่ึงมีความพงึพอใจมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 พึงพอใจ 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 พงึพอใจปานกลาง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และไม่พงึพอใจ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเน้ือหาสาระในงานโฆษณาครบถว้น ซ่ึงมีความพงึพอใจใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงมีความพงึพอใจมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 พึงพอใจ 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52 พงึพอใจปานกลาง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และไม่พงึพอใจ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเร่ืองราวแปลกใหม่ที่น าเสนอในงานโฆษณา ซ่ึงมีความพึง
พอใจในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ซ่ึงมีความพึงพอใจมาก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
พงึพอใจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39 พงึพอใจปานกลาง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ไม่พึง
พอใจ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และไม่พงึพอใจเลย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 
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แผนภูมิที่ 4.20 แสดงค่าเฉล่ียของความพงึพอใจต่อโฆษณาในบริบทส่ือใหม่ที่ประยกุตใ์ชแ้นวคิด 

เร่ืองความเป็นไทย ของบริษทัการบินไทย (n=100) 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
จากการลงพื้นที่ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท้ี่ รู้จกั พบเห็นงานโฆษณาของ

บริษทัการบินไทย หรือที่เคยใชบ้ริการของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) และผูท้ี่เป็นพนักงาน
ของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) ที่อาศยัอยูใ่นเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน 
พบว่ามีขอ้เสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทัการบินไทย (Thai 
Airways) ดงัน้ี 

ประเด็นที่ 1 ในเร่ืองของงานโฆษณาให้เนน้ความเป็นไทยเหมือนเดิม แต่ควรน าเสนอใน
เร่ืองที่แปลกหรือทนัสมยัมากกวา่น้ี ควรประยกุตใ์หมี้ความร่วมสมยัมากยิง่ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.42 

ประเด็นที่  2 ประทับใจในเร่ืองของการบริการที่ให้ความส าคัญกับผูโ้ดยสารเป็น 
อยา่งมาก คิดเป็นร้อยละ 17.65 

ประเด็นที่  3 เร่ืองงานโฆษณาควรเพิ่มวฒันธรรมไทยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้ น เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย ประเพณีทอ้งถ่ิน ศิลปะ ภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อเพิ่มความสนใจในงาน
โฆษณามากยิง่ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.65 

ประเด็นที่ 4 ในเร่ืองภาพลกัษณ์ของบริษทัการบินไทย ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นบริษทัที่
ประกอบกิจการมานาน มีมาตรฐานระดบัสากล คิดเป็นร้อยละ 11.76  
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ประเด็นที่ 5 เช่ือมัน่ในระบบการจองที่มีมาตรฐาน ง่ายไม่วุน่วาย สามารถจองออนไลน์
และมีความเสถียรของระบบ เช่น มี SMS ยืนยนัที่นั่งไฟล์การบินและวนัเวลาเดินทาง และมี SMS 
เตือนเพือ่เรียกขึ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 11.76 

ประเด็นที่ 6 อยากจะใหจ้ดัโปรโมชัน่ลดราคา ตัว๋ราคาประหยดั คิดเป็นร้อยละ 11.76 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


