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บทที ่5 

 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาค้นควา้แบบอิสระเร่ือง “การศึกษาความเป็นไทยในส่ือใหม่ กรณีศึกษา

โฆษณาของธุรกิจสายการบิน” ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทศันคติท่ีมี
ต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและงานโฆษณาท่ีประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน
กรณีศึกษางานโฆษณาของบริษัทการบินไทย (Thai Airways) โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย
สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทย จ านวน 3 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 
คน โดยศึกษาเก่ียวกับวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยในงานโฆษณา และการใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน เพื่อศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทศันคติท่ีมีต่อแนวคิดความเป็นไทยและงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย
ท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์จากทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทการบินไทย  
ประเด็นที ่1 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาในส่ือใหม่ 

จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีโตเร็ว มีความรวดเร็วในการผลิต เป็นส่ือท่ี
มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองท าให้น่าสนใจ ใช้ทุนต ่า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือวยัรุ่น  

ประเด็นที ่2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และงานโฆษณา
ท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย 

ส่วนในเร่ืองของเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ วฒันธรรมไทย 
เช่น การยกมือไหว ้การยิ้มแยม้ การอ่อนน้อมถ่อมตน ชุดไทย และอาหารไทย การท าให้วฒันธรรม
ไทยกลายเป็นสินคา้มีความคิดเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดี เป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีประสบความส าเร็จ ท าให้
เห็นความแตกต่างของแต่ละประเทศเป็นอย่างดี ท าให้ ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวท่ี 
ไม่เหมือนใคร งานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้ความเป็นไทยท าให้เห็นถึงความแตกต่างและดึงดูด 
ความสนใจของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี และคิดวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งประยุกตใ์ช้ความเป็นไทย
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ในงานโฆษณาโดยเฉพาะงานท่ีตอ้งการขายการบริการ เพราะความเป็นไทยถา้เขา้ไปอยูใ่นงานบริการ
จะท าไดอ้ยา่งเหนือชั้น ดว้ยความท่ีคนไทยมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน กริยามารยาทแบบคนไทยท าให้
เกิดประโยชน์แก่งานดา้นการบริการ 

บริษทัการบินไทยได้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างท่ีมีเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย เพราะ
บริษทัการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และเป็นประตูหน้าด่านของประเทศส าหรับชาวต่างชาติ 
ท่ีจะเดินทางมาเม่ือไทย การประยุกต์ใชแ้นวคิดความเป็นไทยเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของงานทางดา้น  
การบริการ เพราะการบริการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของทุกสายการบิน และท่ีส าคัญการบริการ 
ท่ีสอดแทรกความเป็นไทยเป็นส่ิงท่ีท าให้บริษทัการบินไทยข้ึนเป็นสายการบินอนัดบัตน้ๆ ของสาย
การบินท่ีดีท่ีสุดในโลก โดยจะสังเกตความเป็นไทยในงานบริการของบริษทัการบินไทยไดอ้ยา่งเช่น 
พนกังานตอ้นรับหรือแอร์โฮสเตรสใส่ชุดไทย การเสิร์ฟอาหารไทยบนเคร่ืองบิน หรือแมก้ระทัง่การ
ไหว ้การพูดวา่ “สวสัดี” การแจกดอกไมห้รือแจกมาลยัให้กบัผูโ้ดยสาร ส่ิงเหล่าน้ีถูกสร้างมาเพื่อเป็น
สัญลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทการบินไทย การประยุกต์ใช้ความเป็นไทยในงานโฆษณาของ  
บริษทัการบินไทยเป็นการส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อให้ไม่เหมือน
คนอ่ืนและเป็นท่ีจดจ า  

ประเด็นที ่3 ค าถามเก่ียวกับงานโฆษณา กลยุท ธ์การโฆษณาและผลส าเร็จของ 
การโฆษณาของบริษทัการบินไทย 

การน าเสนองานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้ความเป็นไทยถือว่าประสบความส าเร็จเป็น 
อยา่งมาก โดยเคยไดรั้บรางวลัผลงานโฆษณายอดเยี่ยม หรือ พาตา้ โกล์ด อวอร์ดส ประจ าปี 2545 ซ่ึง
จดัข้ึนโดย สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั (บริษทั
การบินไทย. ออนไลน์, 2555) การประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยท าให้เกิดความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัท่ีท าให้บริษทัการบินไทยประสบความส าเร็จ ส่วนการท าโฆษณาในส่ือใหม่ของบริษทั
การบินไทยก็ตอ้งมีการท าควบคู่กนัไปกบัส่ือเก่า เพราะว่าบริษทัการบินไทยเป็นองค์กรใหญ่ จึงมี 
การปรับตวัค่อนขา้งชา้ และในส่ือเก่าอยา่งเช่นส่ือโทรทศัน์ยงัเป็นส่ือท่ีครองตลาดอยูใ่นปัจจุบนั และ
ลูกคา้ของบริษทัการบินไทยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าหรือผูใ้หญ่ซ่ึงเปิดรับส่ือเก่ามากกวา่ส่ือใหม่ และ
ด้วยราคาค่าตั๋วค่อนข้างแพงท าให้คนรุ่นใหม่หรือกลุ่มวยัรุ่นท่ีเปิดรับส่ือใหม่มีก าลังในการซ้ือ 
ไม่ เพียงพอ ดังนั้ นการท าโฆษณาจึงต้องท าควบคู่กันไปทั้ งสองส่ือ ส่วนส่ือหลักก็ย ังคงเป็น 
ส่ือโทรทศัน์หรือส่ือเก่าอยู่ แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งปรับตวัเขา้หาส่ือใหม่เพื่อให้เกิดความทนัสมยั 
ความรวดเร็ว และเพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึน จึงเน้นน าเสนองานโฆษณาในส่ือใหม่ในส่วนของ
โปรโมชัน่และการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรมากกว่า เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัคนทุกกลุ่ม 
ขอ้เสนอแนะในการท างานโฆษณาของบริษทัการบินไทย อยากให้ปรับเปล่ียนเน้ือหาของงานโฆษณา
ให้ทนัสมยัมากข้ึน เพราะเน้ือหาในงานโฆษณาของการบินไทยท่ีผา่นมาค่อนขา้งจะน่าเบ่ือ น าเสนอ



 

91 

แต่เร่ืองเดิมๆ น าเสนอแต่เร่ืองความสวยงาม ความงดงามของสถาปัตยกรรม เช่น วดั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี 
ท ามาเยอะแล้ว ท าให้เขา้ถึงผูรั้บรุ่นใหม่หรือวยัรุ่นได้ยาก จึงอยากให้น าเสนอเน้ือหาท่ีปรับเข้ากับ 
ยุคสมยั เช่น เน้นความแปลก ความสนุกสนาน หรือเร่ืองตลก เพื่อดึงดูดความสนใจผูรั้บสารรุ่นใหม่
หรือวยัรุ่นและกระตุน้ให้เกิดการแชร์โฆษณาต่อ และการสอดแทรกในเร่ืองของภูมิปัญญาชาวบา้น 
หรือวถีิชาวบา้น สถานท่ีชนบทในงานโฆษณา เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจ ซ่ึงอาจะท าให้
เกิดความประทบัใจมากยิง่ข้ึน  

สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิโฆษณา 
ประเด็นที ่1 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาในส่ือใหม่ 

การเปล่ียนแปลงของยุคสมยัท าให้เกิดช่องทางการส่ือสารมากข้ึน คนท่ีท างานเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองงานโฆษณาก็ต้องมีการปรับตวัและความคิดให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 
ส่ือใหม่ท าให้ลดต้นทุนการผลิตโฆษณา ง่ายต่อการกระจายตัวของข้อมูลข่าวสาร เป็นส่ือท่ีมี
กระบวนการผลิตท่ีสั้ น และคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนท่ีเปิดรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือใหม่จึงเขา้ถึงกลุ่ม 
คนรุ่นใหม่หรือวยัรุ่นไดดี้ ในปัจจุบนัแทบทุกคนใช้สมาร์ทโฟนซ่ึงง่ายต่อการเปิดรับงานโฆษณาใน
ส่ือใหม่ อีกความคิดเห็นคิดว่าส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีช่วยลดมลพิษทางสายตา เพราะประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีป้ายโฆษณาตามพื้นท่ีสาธารณะเยอะท่ีสุด เม่ือมีการน าเสนอโฆษณาในส่ือใหม่จึงเป็นการ
ช่วยลดมลพิษทางสายตาได้ ในทางกลับกันงานโฆษณาในส่ือใหม่ก็เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูใ้ช้งานทาง
อินเตอร์เน็ตเกิดความร าคาญได ้เพราะโดยปกติของคนท่ีใชเ้วบ็ไซตห์รือโซเชียลมีเดียมกัจจะจดจ่อกบั
ส่ิงท่ีต้องการสืบค้นหรือส่ิงท่ีสนใจ แต่งานโฆษณาในส่ือใหม่อาจจะท าให้ผูใ้ช้งานบางคนเกิด
ความรู้สึกแปลกแยก ไม่น่าสนใจ หรือน่าร าคาน แต่ก็มีกลยุทธ์ในงานโฆษณาบางอย่างท่ีไม่เหมือน
โฆษณาทัว่ไป เป็นการสอดแทรกงานโฆษณาเขา้ไปในเน้ือหา ซ่ึงวิธีน้ีไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี  
ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีใช้ในงานโฆษณาประเภทน้ีคือการเน้นเน้ือหาท่ีสาระหรือเร่ืองท่ีมีแปลก เร่ืองตลก และ 
เร่ืองเศร้า เพราะเน้ือหาเหล่าน้ีคนส่วนใหญ่ชอบ จึงท าให้เกิดการแชร์ต่อหรือการกดไลท์ (Like)  
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีประสบความส าเร็จในการท าโฆษณาในส่ือใหม่  

ประเด็นที ่2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และงานโฆษณา
ท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย 

เอกลกัษณ์ความเป็นไทยเป็นส่ิงท่ีต่างชาติไม่สามารถเลียนแบบได ้เช่น ความอ่อนช้อย 
การยิม้ การไหว ้ศิลปะไทย ภาษา และนาฏศิลป์ไทย ส่วนการท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ก็เป็น
เร่ืองท่ีดี เพราะแต่ละประเทศมีเอกลกัษณ์และจุดแข็งท่ีต่างกนั การน าวฒันธรรมไปเป็นจุดขายถือว่า
เป็นการสร้างความแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั ช่วยส่งเสริมเร่ืองของการท่องเท่ียว และ
การประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยในงานโฆษณา ถ้าเป็นการท า โฆษณาท่ีเสนอสู่สายตา
ชาวต่างชาตินั้นถือวา่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้ เพราะเป็นการสนบัสนุนในเร่ืองของการท่องเท่ียวและ
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ภาพลกัษณ์ของประเทศ ท าให้นักท่องเท่ียวรู้ถึงการมีอารยธรรมของประเทศไทยและเกิดความรู้สึก
หวงแหน ส าหรับคนไทย ความเป็นไทยในงานโฆษณาท่ีเห็นในปัจจุบันค่อนขา้งน่าเบ่ือ เพราะมีแต่ 
รูปแบบเดิมๆ น าเสนอเร่ืองเดิมไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง น าเสนอแต่เร่ืองความสวยงามของ 
ผูห้ญิงไทย หรือสถานท่ีเช่น วดั  ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ความสวยงามจะมีความต่ืนตาต่ืนใจ มีแรงดึงดูด 
ผู ้ชมได้ แต่ไม่นานเพราะกลยุทธ์แบบน้ีท าให้เบ่ือเร็ว และหลายๆ องค์กรก็ยงัใช้กลยุทธ์น้ีใน 
การประยุกต์ใช้ความเป็นไทยในงานโฆษณาอยู่ ซ่ึงควรท่ีจะมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์หรือน าเสนอ
เน้ือหาใหม่ในงานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้ความเป็นไทย ยกตัวอย่างเช่น ปรับให้มีความทันสมัย 
เหมาะกับคนในยุคปัจจุบนัและช่องทางหรือส่ือท่ีใช้น าเสนอ อีกอย่างคือควรท าให้ความเป็นไทย 
ในงานโฆษณาจะมีประโยชน์ในเชิงสังคม เพราะปัจจุบนัเราอยู่ในยุคของการตลาด 3.0 (Marketing 
3.0) เป็นสังคมการตลาดท่ีไม่ได้มุ่งเอาก าไรเพียงอย่างเดียวแต่ให้กลับคืนสู่สังคม งานโฆษณาท่ี
ประยุกตใ์ชค้วามเป็นไทยก็ควรท่ีจะช่วยส่งเสริมสังคม เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยเยยีวยาสังคมให้น่าอยูย่ิง่ข้ึน 
และงานโฆษณาช้ินนั้นก็ไม่เหมือนหรือไม่ซ ้ าแบบใคร ซ่ึงจะท าให้เกิดการจดจ าและการหวงแหน
วฒันธรรมได ้ 

ประเด็นที ่3 ค าถามเก่ียวกับงานโฆษณา กลยุทธ์การโฆษณาและผลส าเร็จของการ
โฆษณาของบริษทัการบินไทย 

การประยุกตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของบริษทัการบินไทย เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์
ขององคก์ร และน าเสนอความเป็นไทยท่ีไม่มีใครสามารถเลียนแบบได ้เพราะตวัองคก์รมีความชดัเจน
อยู่แล้วในเร่ืองของความเป็นไทยเพราะเป็นสายการบินประจ าประเทศ การสอดแทรกแนวคิด 
ความเป็นไทยเขา้ไปในงานโฆษณาถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม กลยุทธ์ท่ีใช้คือเน้นการน าเสนอใน 
เร่ืองของความสวยงาม เช่น การยิม้ ความนุ่มนวล อ่อนโยนในกริยามารยาท การแต่งกายของพนกังาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินท่ีใส่ชุดไทย การเสิ ร์ฟอาหารไทยบนเคร่ืองบิน เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ี เป็น 
การสอดแทรกความเป็นไทยเขา้ไปในทุกส่วนของตวัองคก์รท่ีไม่ใช่แค่งานโฆษณา เพราะงานโฆษณา
ก็เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหน่ึงเท่านั้ น ความเป็นไทยในงานโฆษณาของบริษัทการบินไทยได ้
ถูกน าเสนอออกมาเพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่สายการบิน และเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให ้
กับลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าของบริษัทการบินไทยคือกลุ่มคนระดับบน ดังนั้ นภาพลักษณ์ของสาย 
การบินมีส่วนช่วยในการปกป้องภาพลกัษณ์ของลูกคา้ดว้ย งานโฆษณาท่ีน าเสนอออกมาก็ตอ้งเป็น
องค์ประกอบท่ีท าให้ผู ้ใช้บ ริการดูดีเสมอ  ถือได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งส าหรับ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยของบริษัทการบินไทย เพราะภาพลักษณ์ขององค์กรและ 
งานโฆษณาน าเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เห็นถึงความแตกต่างจากสายการบินอ่ืน แสดง 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของสายการบินไดอ้ยา่งชดัเจน และผูรั้บสารเกิดการรับรู้และจดจ าไดถึ้งความเป็น
เอกลกัษณ์ขององคก์ร  
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งานโฆษณาของบริษทัการบินไทยในส่ือใหม่ยงัไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
เพราะเน้ือหาท่ีน าเสนอไม่เหมาะกับกลุ่มผูใ้ช้งานในส่ือใหม่ แต่ในส่ือเก่างานโฆษณาของบริษัท 
การบินไทยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ควรท่ีจะต้องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมหรือรสนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายในส่ือใหม่ เพื่อให้การท างานโฆษณาในช่องทางน้ีประสบความส าเร็จ ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกับการประยุกต์ใช้ความเป็นไทยในงานโฆษณาในส่ือใหม่คือ การปรับปรุงงานโฆษณาให้มี
ความทนัสมัยมากยิ่งข้ึน ให้เหมาะสมกับช่องทางท่ีน าเสนอหรือส่ือใหม่ น าเสนอความเป็นไทย 
ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย ผสมผสานระหว่างเร่ืองเดิมและเร่ืองใหม่เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ 
เพราะแบรนดส์ามารถปรับเปล่ียนมิติในตวัเองได ้ไม่วา่จะน าเสนองานโฆษณาในรูปแบบใดก็สามารถ
เกาะกลุ่มเป็นแบรนด์เดียวกนัได้ เพื่อให้เหมาะสมกบัคนทุกกลุ่ม เพื่องานโฆษณาในส่ือใหม่จะได้
ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ในอีกความเห็นคือ ควรท่ีจะมีการเน้นในเร่ืองของศีลธรรม เน่ืองจาก 
ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงับอบช ้ าจากปัญหาต่างๆ จึงคิดวา่ควรน าเสนองานโฆษณาท่ีสอดแทรกใน
เร่ืองของศีลธรรม คุณงามความดี และในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป็นพระราชด ารัสของในหลวง
เช่น การอยู่อย่างพอเพียง ความรู้จกัพอ เป็นต้น อยากให้บริษทัการบินไทยเพิ่มเร่ืองความดีท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์ของคนไทยเข้าไปในงานโฆษณา เพื่อให้สังคมดูดีข้ึนจากสายตาคนในประเทศเองและ
ชาวต่างชาติดว้ย  

สรุปผลการศึกษาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลเกีย่วกบัการเปิดรับส่ือของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 69 และอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 77 และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34 ท่ีมีระดบัรายได ้10,001-20,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 35 และนิยมใช้สายการบินแอร์เอเชีย (AirAsia) เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 32.1 
ในส่วนของการใช้บริการของบริษัทการบินไทย (Thai Airways) ส่วนใหญ่เคยใช้บริการ คิดเป็น 
ร้อยละ 51 

พบวา่การเปิดรับขอ้มูลทางส่ือใหม่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.6 และส่ือออนไลน์ท่ีนิยม
ใชคื้อ เฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 35.6 มีระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ียแลว้ 4-6 ชัว่โมง
ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 43 และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 28.3 โดยมีการใชผ้า่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.1 ส่วนการพบเห็นงาน
โฆษณาของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) พบเห็นทางส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.5 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” 
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ความคิดเห็นต่อเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความ
เป็นไทยในโฆษณาของบริษัทการบินไทย 

กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการของบริษทัการบินไทยเพราะวา่มีภาพลกัษณ์ 
ท่ีดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนความรู้สึกหลงัจากท่ีไดรั้บชมโฆษณาของบริษทัการบินไทยพบวา่
มีความมั่นใจในการบริการของสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 32 และมีความคิดเห็นถึงรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง “ความเป็นไทย”ในงานโฆษณาของการบินไทย คือมีความแปลกใหม่และ
น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 81 ความคิดเห็นในเร่ืองของจุดเด่นของงานโฆษณาของบริษทัการบินไทยคิด
ว่ามีการออกแบบท่ีเน้นความเป็นไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39 และมีความรู้สึกช่ืนชอบต่องาน
โฆษณาท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 85  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยใน
โฆษณาของบริษัทการบินไทย 

ความพึงพอใจต่อโฆษณาในบริบทส่ือใหม่ท่ีประยุกตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นไทย ของ
บริษทัการบินไทย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัสูง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่รูปภาพ
ท่ีใชป้ระกอบส่ือถึงความเป็นไทย ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 

ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งคือ อยากใหค้งความเป็นไทยในงานโฆษณาไวเ้หมือนเดิม 
แต่ควรปรับปรุงเน้ือหาท่ีน าเสนอให้มีความแปลกใหม่และทนัสมยัมากข้ึน หรือประยุกต์ให้มีความ
ร่วมสมยัมากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น เพิ่มเติมในเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียว อาหารไทย ศิลปะ ประเพณี
ทอ้งถ่ินไทย ภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อเพิ่มความสนใจในงานโฆษณา ส่วนในเร่ืองของภาพลกัษณ์และ
การบริการของบริษทัการบินไทย มีความประทบัใจในเร่ืองของการบริการท่ีดีให้ความส าคญักับ
ผูโ้ดยสารเป็นอย่างมาก ภาพลกัษณ์ขององค์กรมีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานระดบัสากล มีความ 
พึงพอใจและความเช่ือมัน่ในระบบการจองตัว๋ออนไลน์ และความเอาใจใส่ลูกคา้โดยการแจง้เตือน 
ท่ีนั่งและวนัเวลาเดินทางโดยระบบส่งข้อความ (SMS) ทางโทรศัพท์มือถือ และอยากจะให้มี 
การจดัโปรโมชัน่ลดราคาตัว๋ หรือตัว๋ราคาประหยดัใหม้ากข้ึน  

จากผลการสัมภาษณ์และแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปในส่วนท่ีมี 
ความคิดเห็นเหมือนกนัในเร่ืองของทศันคติท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทย พบวา่วฒันธรรมไทยเป็น
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไดอ้ย่างชดัเจนมากท่ีสุด อีกทั้งยงัมีความคิดเห็นว่า
วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรอนุรักษ์และสืบสานมากท่ีสุด ส่วนการประยุกตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย
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ในงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย มีความคิดเห็นท่ีตรงกนัวา่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นจุดเด่นและ
เป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั ถือได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะบริษทัการบินไทยเป็น 
สายการบินแห่งชาติ อีกทั้ งยงัเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท และท าให้ผู ้รับชมโฆษณา 
มีความมัน่ใจในการบริการของสายการบินอีกดว้ย ในส่วนของการพบเห็นงานโฆษณาของบริษทัการ
บินไทยมีการพบเห็นทางส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด เพราะกลุ่มลูกคา้ของบริษทัการบินไทยเป็นกลุ่มคน 
รุ่นเก่าท่ีเปิดรับชมโฆษณาผา่นทางส่ือโทรทศัน์มากกวา่ในส่ือใหม่ และในส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีทั้ง
ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่อยากใหค้งความเป็นไทยในงานโฆษณาเอาไว้
เหมือนเดิม แต่ควรปรับให้เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เหมาะสมกบัยุคสมยัและช่องทาง
ของส่ือใหม่ท่ีก าลงัเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนั 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษา “ความเป็นไทย” ในส่ือใหม่ กรณีศึกษาโฆษณา
ของธุรกิจสายการบิน สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎี เอกสาร และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ีได ้

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได ้ 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน  มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในส่ือใหม่คือ เว็บไซต์ (Website) และ 
โซเชียลมี เดีย (Social Media) ประเภทของส่ือใหม่ ท่ี นิยมใช้มากท่ี สุดคือ เฟสบุ๊ค (Facebook)  
มีระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ียแลว้ 4-6 ชัว่โมงต่อวนั และใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการอพัเดทขอ้มูล 
ข่าวสาร โดยมีการใช้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด สอดคล้องกบัการค้นควา้แบบอิสระของ  
ปิยะพร เขตบรรพต (2553) เร่ืองพฤติกรรมการรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือใหม่ของผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน
ประมาณ 15,001-20,000 บาท โดยทุกรายมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือสมาร์ทโฟน พฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตพบวา่ใช้เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีน่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่ือใหม่ (New Media) คือ
เป็นเทคโนโลยีหรือส่ือท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การท่ีน าส่ือใหม่เขา้มาใชง้าน
ในปัจจุบนันั้นจะท าให้สามารถเข้าถึงผูรั้บสารได้มากข้ึน เปิดกวา้งให้กบัทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ (Kent Wertime and Ian Fenwick อา้งใน ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์ และ
ประภสัสร วรรณสถิตย์, 2551) เน่ืองด้วยพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภค 
มีการใช้เวลาต่อวนักับส่ือออนไลน์สูงมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงท าให้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค 
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(Facebook) มียอดสมาชิกท่ีเป็นคนไทยสูงถึง 2 ลา้นคน จากยอดคนไทยท่ีใช้อินเตอร์เน็ต 15 ลา้นคน 
(ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั, 2554) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณาคือ 
คนรุ่นใหม่หรือวยัรุ่นเป็นกลุ่มคนท่ีเปิดรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือใหม่มากท่ีสุด จึงท าให้ส่ือใหม่เขา้ถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือวยัรุ่นไดดี้ ในปัจจุบนัแทบทุกคนใชส้มาร์ทโฟนซ่ึงง่ายต่อการเปิดรับงานโฆษณา
ในส่ือใหม ่

จากผลการศึกษาพบว่า การพบเห็นงานโฆษณาของบริษัทการบินไทย พบเห็นทาง 
ส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทย คือ ลูกคา้ของ
บริษทัการบินไทยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าหรือวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงเปิดรับส่ือเก่ามากกว่าส่ือใหม่ และดว้ย
ราคาค่าตัว๋ค่อนขา้งแพงท าให้คนรุ่นใหม่หรือกลุ่มวยัรุ่นท่ีเปิดรับส่ือใหม่มีก าลงัในการซ้ือไม่เพียงพอ 
และส่ือเก่าอย่างเช่นส่ือโทรทศัน์ก็ยงัเป็นส่ือท่ีครองตลาดอยู่ในปัจจุบนั โดยส่ือหลกัในการน าเสนอ
งานโฆษณาของบริษทัการบินไทยก็ยงัคงเป็นส่ือโทรทศัน์หรือส่ือเก่าอยู ่

จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีความคิดเห็นว่าวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน 
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดความเป็นไทย ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมหลกั
ของไทย คือ วฒันธรรมท่ีเป็นหลกัของชาติหรือประจ าชาติ ซ่ึงจะตอ้งส่งเสริมให้ด ารงคู่กบัชาติไทย 
เพื่อให้เป็นจุดร่วมแห่งจิตใจของคนในชาติ และเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย อนัไดแ้ก่ สถาบนัพุทธ
ศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์อกัษรไทย ภาษาไทย ประเพณีไทย จรรยามารยาทของคนไทย จิตใจ
ของคนไทย ศิลปกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย และวรรณคดีไทย (กรมการฝึกหดัครู อา้งใน จนัทนา 
เพชรพรหม, 2548) และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปฏิพตัร สุขแยง (2554) เร่ืองการพฒันาแผน 
การเรียนรู้แบบบูรณาการสาระสังคมศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรักความเป็นไทยส าหรับนักเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองของแผนการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา คือ เร่ืองความกตัญญูกตเวที รู้รักษ์
วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยในท้องถ่ินตามหลกัวิถีความพอเพียง และเร่ืองพระมหากษตัริยต์น้แบบ 
แห่งการสืบสานภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม ซ่ึงผลการประเมินแผนการเรียน รู้คุณลักษณะ 
อนัพึงประสงค์รักความเป็นไทย แหล่งส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผลโดยรวมมีความเหมาะสม
มาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัและสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทยและ
ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับธุรกิจโฆษณาคือ เอกลักษณ์  “ความเป็นไทย” เป็นส่ิงท่ี ต่างชาติไม่สามารถ 
เลียนแบบได ้ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ วฒันธรรมไทย เช่น การยกมือไหว ้การยิม้แยม้ การอ่อนนอ้มถ่อมตน 
ภาษา ศิลปะไทย นาฏศิลป์ไทย ชุดไทย และอาหารไทย เป็นตน้ 
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จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นและเหตุผลในการเลือกใช้บริการของบริษัท 
การบินไทย เพราะว่าบริษทัการบินไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองการบริโภค
เชิงสัญญะ คือคุณค่าเชิงสัญญะ เป็นเหตุปัจจยัต่อการเลือกบริโภคในสังคมร่วมสมยัน้ี จากท่ีค านึง 
ถึงแต่ประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าคุณค่าเชิงสัญญะมีอิทธิพลยิ่งกว่า และมูลค่า 
การแลกเปล่ียนแบบเดิมในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ก็ไม่อาจเทียบไดก้บัคุณค่าเชิงสัญญะท่ีจะสร้างให้
ผูบ้ริโภคมีความหมายหรือนัยยะทางสังคมท่ีแตกต่างออกไป เพราะสังคมทุนนิยมในปัจจุบนัเป็น 
"สังคมแห่งการบริโภค" ดังท่ีปรากฏในงานเขียนของ Jean Baudrillard มีช่ือว่า Consumer Society: 
Myth and Structure (1998) (อา้งใน สุภางค์ จนัทรวานิช, 2544) และสอดคล้องกบัการสัมภาษณ์ของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณาคือ ลูกคา้ของบริษทัการบินไทยคือกลุ่มคนระดบับน ดงันั้นภาพลกัษณ์
ของสายการบินมีส่วนช่วยในการปกป้องภาพลกัษณ์ของลูกคา้ดว้ย 

จากการศึกษาพบวา่ มีความรู้สึกมัน่ใจในการบริการของบริษทัสายการบินไทยหลงัจาก
ท่ีได้รับชมโฆษณาของบริษัทการบินไทย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการโฆษณาคือ  
การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญัทางการตลาด เพื่อจูงใจให้มีความตอ้งการในการซ้ือสินคา้
หรือบริการ บทบาทหนา้ท่ีของการโฆษณาคือ การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือการบริการไปยงั
ผูซ้ื้อ เพื่อท าใหผู้ซ้ื้อเกิดความมัน่ใจในสินคา้และการบริการ อีกทั้งการโฆษณาสามารถท าใหใ้นขณะท่ี
ผูซ้ื้อมีแนวโน้มในการซ้ือสินค้า และจะตัดสินในซ้ือสินค้าก็ต่อเม่ือได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
งานโฆษณา และยงัสอดคล้องกับกาค้นควา้อิสระของ ภวิน อยู่สุข (2551) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การเลือกส่ือโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษา
พบวา่ การโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบส่ือโฆษณาท่ีหลากหลาย วตัถุประสงคข์องการโฆษณา
ผา่นอินเทอร์เน็ตก็เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด และงานวจิยัของ 
ศิริญญา กิตติวุฒิกร (2553) เร่ืองการวิเคราะห์การรับรู้ของผู ้บริโภคท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณา 
ทางโทรทศัน์ พบว่าส่ือโฆษณาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจซ้ือสินค้า 
เพราะสามารถน าเสนอคุณลกัษณะต่างๆ ของสินคา้ ช่วยในการโน้มน้าวใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค 
เกิดความอยากในการซ้ือ โดยผา่นสารท่ีน าเสนอผา่นโฆษณา 

จากการศึกษาพบวา่ การประยกุตใ์ชค้วามเป็นไทยในงานโฆษณาของบริษทัการบินไทย 
มีความคิดเห็นถึงรูปแบบการน าเสนอมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ จุดเด่นในงานโฆษณาของ
บริษัทการบินไทยคือ การออกแบบท่ีเน้นความเป็นไทย และมีความรู้สึกช่ืนชอบต่องานโฆษณา 
ท่ีประยุกต์ใช้ความเป็นไทยในงานโฆษณา ส่วนความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่องานโฆษณา 
ในส่ือใหม่ ท่ีมีการประยุกตใ์ช้แนวคิดเร่ืองความเป็นไทยของบริษทัการบินไทย ซ่ึงมีความคิดเห็นว่า
รูปภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือถึงความเป็นไทยไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัสูง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ซ่ึงสอดคล้องกบักลยุทธ์โฆษณาท่ีใช้อารมณ์ (Emotional Approach) เป็นการใช้



 

98 

วิธีการเช่ือมโยงสินค้ากับความรู้สึก คือจะเน้นไปท่ีการสร้างเร่ืองราวหรือการใส่รายละเอียด 
(Execution) ค่อนขา้งมากเขา้ไปในตวัสินคา้ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางความรู้สึกต่องานโฆษณา และ
ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติต่อตัวโฆษณาและต่อตัวสินค้าในโฆษณาต่อไป ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
ตอบสนองทางอารมณ์เม่ือผูบ้ริโภคได้ชมหรือเห็นโฆษณา ท าให้เกิดความสัมพนัธ์อย่างมีเหตุผล
ระหว่างอารมณ์กบัตราสินคา้ท่ีโฆษณา โดยอารมณ์จะถูกกระตุน้ข้ึนมาเพราะสินคา้ในโฆษณานั้นๆ 
น าเสนอคุณประโยชน์ทางอารมณ์ หรือคุณประโยชน์ทางจิตวทิยา และยงัสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผู ้
ท่ี เก่ียวข้องกับบริษัทการบินไทยคือ การประยุกต์ใช้ความเป็นไทยในงานโฆษณาของบริษัท 
การบินไทยเป็นการส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพื่อไม่ให้เหมือนคนอ่ืน
และเป็นท่ีจดจ า การน าเสนองานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้ความเป็นไทยถือว่าประสบความส าเร็จ 
เป็นอยา่งมาก และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณาคือ มีความประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งยิ่ง
ส าหรับการประยุกตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของบริษทัการบินไทย เพราะภาพลกัษณ์ขององคก์รและ
งานโฆษณาน าเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เห็นถึงความแตกต่างจากสายการบินอ่ืน แสดง 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินได้อย่างชัดเจน และผู ้รับสารเกิดการรับรู้และจดจ าได้ถึง 
ความเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร 

จากการศึกษาพบว่า ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของการน าเสนอความเป็นไทยในงานโฆษณา
ของบริษทัการบินไทยให้คงไวเ้ช่นเดิม แต่ควรปรับปรุงเน้ือหาให้แปลกใหม่และทนัสมยัมากข้ึน หรือ
มีการประยุกต์ให้มีความร่วมสมยัมากยิ่งข้ึน หรือเพิ่มเติมในส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี
ท้องถ่ินไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเพิ่มความสนใจในงานโฆษณา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 
ความเป็นไทยของ ประชา สุวีรานนท์ (2544) ท่ีไดแ้บ่งโครงสร้างความเป็นไทยออกเป็น 4 แบบ คือ 
ไทยประเพณี ไทยพื้นบา้น ไทยๆ และไทยร่วมสมยั ในการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัความเป็นไทย
แบบไทยๆ คือ ความ เป็นไทยเกิด ข้ึนในกระแสบริโภคนิยมของสั งคมสมัยใหม่  ซ่ึ งเน้น 
ความสนุกสนานบนัเทิง เพราะความเป็นไทยๆ เกิดจากการผสมผสานลอกเลียนแบบ ยิ่งไปกว่านั้น 
ยงัเต็มไปด้วยคุณค่าต่างๆ ท่ี เคยถูกเรียกว่าไม่ไทย เช่น มีท่ีมาจากชนชั้ นล่าง ชาวชนบท หรือ 
คนกลุ่มน้อย รวมทั้ งผลประโยชน์ของธุรกิจ และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้งจาก 
บริษทัการบินไทย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา โดยควรปรับปรุงเน้ือหาให้เขา้กบัยุคสมยั เช่น 
เน้นความแปลก ความสนุกสนาน หรือเร่ืองตลก และการสอดแทรกในเร่ืองของภูมิปัญญาชาวบา้น 
หรือวถีิชาวบา้น สถานท่ีชนบทในงานโฆษณา เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจ ซ่ึงอาจะท าให้
เกิดความประทับใจมากยิ่งข้ึน น าเสนอความเป็นไทยในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย ผสมผสาน
ระหว่างเร่ืองเดิมและเร่ืองใหม่เพื่อดึงดูดความน่าสนใจของผูรั้บสารรุ่นใหม่หรือวยัรุ่น และกระตุน้ 
ให้เกิดการแชร์โฆษณาต่อ ควรน าเสนองานโฆษณาท่ีสอดแทรกในเร่ืองของศีลธรรม คุณงามความดี 
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และในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นพระราชด ารัสของในหลวงเช่น การอยู่อย่างพอเพียง  
ความรู้จกัพอ เป็นตน้ เพื่อใหส้ังคมดูดีข้ึนจากสายตาคนในประเทศเองและชาวต่างชาติดว้ย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 
เน่ืองจากผูท่ี้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นค าถามไดคื้อผูจ้ดัการกองโฆษณาของการบินไทย 

ท าให้ใช้ระยะเวลาในการติดต่อค่อนขา้งนาน ท าให้การท างานล้าช้าไม่สามารถก าหนดระยะเวลา 
ในการท างานท่ีแน่นอนได ้ 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากบัธุรกิจสายการบินอ่ืนๆ ดว้ย ควรศึกษาเปรียบเทียบ
งานโฆษณาท่ีประยุกตใ์ชค้วามเป็นไทยขององคก์รอ่ืน วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด และ
ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้ใช้งานในส่ือใหม่ เพื่อท่ีจะได้ผลิตงานโฆษณาให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


