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ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อ แม่ ที่มอบความรัก การดูแล และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้
ลูกประสบความส าเร็จในวันนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ คุณจินตนา วัฒนวรวิทย์ 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาด บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ที่ให้ข้อมูลในการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้ให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงพ่ีทีมงานที่คอยติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลการท าวิจัยในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณกลุ่มผู้ชมช่อง3 ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมให้สัมภาษณ์ เพ่ือน า
ข้อมูลมาประกอบจุลนิพนธ์ จนท าให้การท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้มีความสมบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ เพ่ือนในเอกลูกค้าสัมพันธ์ทุกคน ที่ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือในการ
เก็บข้อมูลจุลนิพนธ์ จนท าให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายคุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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4-1 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ 

(Event Characteristic) และระดับความผูกพัน (Engagement)   85 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สื่อวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Media) เป็นสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นมาอย่างตั้งแต่ปี พ.ศ.2469 
และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารของ
โลกยุคข้อมูลข่าวสาร เพราะเป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพเสียงที่เคลื่อนไหว การรับสารมีลักษณะเป็นรูปภาพ 
ด้วยการรับสารที่สามารถตีความได้ง่าย ทั้งภาพและเสียงท าให้ผู้ชมสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะ
สื่อสารได้ดี จึงท าให้วิทยุโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากกว่าสื่ออ่ืน (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต 2540) 
ในการด าเนินบทบาทหน้าที่วิทยุโทรทัศน์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน มีบทบาทที่เป็นปรัชญาที่ถือปฏิบัติ
กันมา 3 ประการคือ การให้ข่าวสาร การให้ความรู้และการให้ความบันเทิง (ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ 
เหลืองศักดิ์ชัย 2553 :6 ) จากบทบาทข้างต้นท าให้ วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวัน
ของเราเป็นอย่างมาก  

กลุ่มธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนคนไทยมากที่สุดจากการส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคไทย โดยบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย พบว่า
คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์กว่า ร้อยละ 36 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการรับสื่อ
อ่ืนจ าพวกเว็บไซต์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ เป็นต้น (เดลินิวส์ 2556) ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
มีอัตราการเติบโตและขยายตัวสูงมากสูงขึ้น การแข่งขันในโลกธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ ไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง
ฟรีทีวีดังเช่นเดิมอีกแล้ว การก้าวเข้ามาของทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีท าให้อัตราการแข่งขันในกลุ่ม
ธุรกิจนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนคือในปัจจุบันที่นอกจากจะมีช่องฟรีทีวีถึง 6 ช่องแล้ว 
ยังมีช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีเกิดขึ้นกว่า 140 ช่อง (บิสิเนส พลัส 2556: 86) และที่ส าคัญคือ
การก้าวเข้ามาจับธุรกิจนี้ของสื่อบันเทิงแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม -แกรมมี่ จ ากัด
(มหาชน) และบริษัท อาร์เอส จ ากัด(มหาชน) รวมไปถึงการก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลทีวีที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ที่เสมือนเป็นการเปิดการแข่งขันอย่างเสรี  และบริษัทเอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช 
ประเทศไทย ปรับเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างในด้านการชี้วัดความนิยมเป็นสิ่งที่ธุรกิจ สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
ใช้ในการประเมินการแข่งขัน(เรตติ้ง) โดยขยายฐานกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ชมทีวี
ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีมากขึ้นจาก 1,250 ตัวอย่าง เป็น 1,550 ตัวอย่าง ซึ่งท าให้เห็นได้ชัดถึงการ
ขยายตัวของธุรกิจประเภทนี้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 2555) 
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีสัดส่วนการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการก้าวเข้ามาของเคเบิ้ลทีวีและทีวี
ดาวเทียมนั้น ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจฟรีทีวีมากนักเพราะจากการส ารวจพบว่าสัดส่วนของผู้
รับชมโทรทัศน์ในระบบทีวีภาคพ้ืนดินหรือฟรีทีวีก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่มากที่สุด ดังภาพที ่1.1 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2555 

จากภาพที่1.1 เป็นผลการส ารวจของ กสทช. ระบุว่าสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ในประเทศ
ไทยคือ ทีวีภาคพ้ืนดิน (ฟรีทีวี) ร้อยละ 45.8 เคเบิลทีวีร้อยละ 28.7 และทีวีดาวเทียมร้อยละ 25.5 
(Siamintelligence 2555) แม้สัดส่วนตัวเลขของฟรีทีวีจะอยู่ในสัดส่วนที่สูงสุด แต่เมื่อมีการแสดง
ตัวเลขความนิยมของช่องฟรีทีวีออกมา จะเห็นว่าตัวเลขความนิยมในช่องฟรีทีวีนั้นกระจุกตัวอยู่แค่ 2
ช่องจาก 6 ช่องคือช่อง 7และช่อง 3 โดยตัวเลขความนิยมของช่อง 7 อยู่ที่ร้อยละ 47 และช่อง 3 อยู่ที่
ร้อยละ 33 ส่วนช่องฟรีที่วีที่ เหลือรวมกันเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อย  20 เท่านั้นเอง                                   
(บิสิเนส พลัส 2556: 86) ถือได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและคง
ความเป็นผู้น าในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ แต่ว่าการแข่งขันในอัตราที่สูงนี้ท าให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆ
โดยเฉพาะช่อง 3 และช่อง 7 ลุกขึ้นมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่เพ่ือรักษาฐานผู้ชมของช่องและ
ปิดช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนของสถานีโทรทัศน์ตัวเองให้ได้มากที่สุด  ปัจจุบันช่อง 7 มีนโยบายในการ
ขยายฐานกลุ่มผู้ชมกลุ่มคนเมืองซึ่งเป็นจุดอ่อนของช่องโดยการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เจาะกลุ่มคนเมือง
มากขึ้น ในขณะที่ช่อง 3 วางแนวทางการตลาดค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเจาะกลุ่มคนเมือง และ
ก าลังขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ระดับมวลชน (Mass) มากขึ้น ด้วยการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์           
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(Social Media) รายการต่างๆของทางสถานี รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชม
ในระดับมวลชน (Mass) มากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 2556) 

 เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากสื่อดั้งเดิม (Traditional 
Media) อาจไม่เพียงพอส าหรับการเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป เพราะ
พฤติกรรมผู้บริโภคมีความซับซ้อนและปัจเจกมากขึ้น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเกิดขึ้น
มากมายจนนับไม่ถ้วน ขณะที่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสื่อดั้งเดิมดังกล่าว (Harvey 2001 : อ้างถึงใน       
ศญาภรณ์ บุญยารุณ 2553: 1) ท าให้อาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอีก ดังนั้นความจ าเป็นใน
การสรรค์หาสื่ออ่ืน เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นและเกิดพฤติกรรมการซื้อการใช้ของผู้บริโภคใน
ระยะยาวในที่สุด (ศญาภรณ์ บุญยารุณ 2553) 

กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด อีกเครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรงของกลุ่มเป้าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 
5 หมายถึงการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ว่าตราสินค้า (Brand) เป็นเช่นไร จากการจดจ าผ่าน
สัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง เป็นประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยวิธี
อ่ืนๆซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งจ านวนผู้บริโภค
สินค้าที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรู้จักและ
ประทับใจในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น  

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมากิจกรรมทางการตลาด กลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาวิธีการและรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่เครื่องมือมีความ
เหมาะสมกับยุคการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
ต้องการสิ่งพิเศษเฉพาะตัวมากยิ่งข้ึน ท าให้สื่อกิจกรรมดังกล่าวเข้ามามีบทบาทในวงการการตลาดไทย
มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน,2555) นอกจากนี้เหตุผลอีกประการที่ท าให้กิจกรรม
ทางการตลาดมีความส าคัญแตกต่างจากการสื่อสารรูปแบบอ่ืนคือ เป็นการตลาดเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริโภคกับสินค้าเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริโภคและตัวสินค้าส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพันกับสินค้ามากข้ึน (ศญาภรณ์ บุญยารุณ, 2553) 

จากความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่ากิจกรรมทางการตลาด ถือเป็นเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดยอดนิยมที่สามารถน ามาตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างหลากหลาย แม้กระทั้ง
กลุ่มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มุ่งหวังในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม เพ่ือขยายฐานคนดูให้กับ
สถานีโทรทัศน์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น 
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สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 (หรือช่อง 3) เป็นหนึ่งสถานีโทรทัศน์ที่มีความต้องการที่
จะขยายฐานผู้ชมจากกลุ่มผู้ชมหลักคือกลุ่มคนเมืองและหัวเมืองใหญ่ สู่กลุ่มผู้ชมที่เป็นระดับกว้างมาก
ขึ้น โดยผ่านการสร้างความสัมพันธ์จากการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆขึ้นมา ช่อง 3 ถือว่าเป็น
สถานีโทรทัศน์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ประสาน มาลีนนท์ (2556) ได้กล่าวว่า ด้วยจุดแข็งที่
ส าคัญคือการสร้างแบรนด์ครอบครัวข่าว และครอบครัวละคร ที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก ท ายอด
ตัวเลขส่วนแบ่งตลาดในช่วงรายการข่าวที่มากถึงร้อยละ 60 ( Easybranches 2556) และการประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของละครทีวีในรูปแบบ ซีรีส์ละคร ที่ถือว่าได้รับผลตอบรับและประสบ
ความส าเร็จอย่างยิ่ง เป็นกระแสที่กล่าวถึงกันแต่ด้วยจุดอ่อนของช่อง 3 มีคือ กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มคนเมืองและหัวเมืองใหญ่ (Bangkok Urban) เหตุนี้จึงท าให้ช่อง 3 ดึงการท ากิจกรรมทางการ
ตลาดมาเป็นตัวสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ขยายฐานผู้ชมสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ความ
เป็นครอบครัวข่าวและครอบครัวละคร เป็นตัวเดินหน้า (BrandAge Essential 2554) 

ประวิทย์ มาลีนนท์ (2556) ได้กล่าวถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่ามีความโดดเด่นและความ
หลากหลายในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากเม่ือเทียบกับโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องอ่ืนซึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่ช่อง 
3 จัดขึ้นมาจะมีรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมายที่ช่อง 3 เข้าหา เพ่ือจับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เฉพาะเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้นอกจากการสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม
แล้วช่อง 3 ยังถือว่าเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ชม ท าให้ช่อง 3 สามารถที่จะ
พัฒนาต่อยอดเนื้อหาของช่องให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมได้ตลอดเวลาด้วย  โดยการจัด
กิจกรรมทางการตลาดขึ้นนี้ช่อง 3 มีบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล กิจกรรม
ทางตลาดที่สร้างขึ้น 

บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นผู้ผลิตที่มีบทบาทต่อแนวทางการท างานของช่อง 3แบบ 
ร่วมสร้างสรรค์ ในหลายแง่มุม นอกจากจะเป็นเจ้าของรายการต่างๆ ที่ออกอากาศอยู่ในช่อง เช่น 
เรื่องเด่นเย็นนี้ เป็นต้น แล้ว บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ยังเป็นบริษัทที่ท าคลื่นวิทยุข่าว นิตยสาร 
รวมไปถึงการจัดงานอีเว้นท์ อาจกล่าวได้ว่าได้ว่า เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ส่งเสริมการตลาด สร้างแบรนด์ และความภักดี (BrandAge Essential 2554) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

กิจกรรมทางการตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบชอบ เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้แก่  

ครอบครัวข่าว : 
1. กิจกรรมครอบครัวข่าว  
2. กิจกรรมสัมมนาครอบครัวข่าว 

 
ครอบครัวละคร : 

1. กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี3สัญจร 
2. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม 
3. กิจกรรมฟุตบอลประจ าปี (กิจกรรมประจ าปี) 
4. คอนเสิร์ตคิดถึงแม ่(กิจกรรมประจ าปี) 

 
วิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้ท าการศึกษาวิจัย

การตอบรับของผู้ชมผ่านกิจกรรมทางการตลาด พบว่า “การท าอีเวนท์ตั้งแต่ปี 2548 ท าให้วันนี้ช่อง 3 
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มทุกระดับไม่น้อยหน้าช่องอ่ืน โดยระยะหลังเข้าไปจัดอีเวนท์ตามระดับ
อ าเภอรองๆ ลงมาก็ยังดึงดูดกลุ่มคนดูเฉลี่ย 10,000 คน ได้เช่นเดิม เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าแฟนคลับ
ช่อง 3 ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่หัวเมืองเหมือนก่อน เอาง่ายๆ เรตติ้งนิวส์ออนทรีในวันนั้นก่อนที่จะปรับ
เป็นเรื่องเด่นเย็นนี้ เรตติ้งเป็น 0-1 ไม่เกินนี้ พอเราท าอีเวนท์ต่างๆ ออกไป เรื่องเด่นเย็นนี้เคยท า      
เรตติ้งสูงถึง 5-6 ขึ้นมาแล้วเมื่อ  2-3 ปีก่อน หลังจากนั้นเรตติ้งก็ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถือได้ว่าช่วงเวลา
เย็นๆ เราเป็นผู้น าตลาดอยู่” (BrandAge Essential 2554) ท าให้เห็นได้ว่าจากกิจกรรมทางการตลาด
ที่ทางบริษัทจัดขึ้นมันสามารถที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับสถานี จนเกิดเป็นความ
ผูกพันตามดูรายการของสถานี สร้างเป็นความภักดีต่อช่อง 3 ในระยะยาวได้ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด
ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ถือว่าการท ากิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกกลยุทธ์ส าคัญ
ในการท าลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือสร้างความภักดีในใจของผู้ชมต่อสถานี และศึกษาผลของการจัดกิจกรรมว่า
กิจกรรมทางการตลาดที่ทางสถานีโทรทัศน์จัดขึ้นจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จนเกิดเป็น
ความภักดีในระยะยาวต่อสถานีได้หรือไม่ และอย่างไร 
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ปัญหำน ำกำรวิจัย 

1. บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มีกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทาง
การตลาดอย่างไร 

2. กิจกรรมทางการตลาดจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ จนน าไปสู่ความภักดีของลูกค้าต่อสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ได้หรือไม่ อย่างไร 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เซิร์ช เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการท าวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษา กลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่มีผลต่อความภักดี
ของกลุ่มผู้ชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวางกลยุทธ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) พร้อมศึกษาความพึงพอใจ ระดับความผูกพัน และความภักดี ในกลุ่มผู้ชมที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการตลาดอันได้แก่ กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม 
และกิจกรรมฟุตบอลประจ าปี โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษาจากแหล่งที่มา 1 แหล่ง คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึง

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด ของ
บริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากนั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลผลการจัดกิจกรรม จากทั้งการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่ม
ผู้ชมผู้ชมที่เข้าร่วมขึ้น เพ่ือรวบน ามาวิเคราะห์ว่าการสร้างกิจกรรมทางการตลาดขึ้นนั้นมันตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทวางไว้หรือไม่ และกิจกรรมทางการตลาดนั้นส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มผู้ชม
หรือไม่ อย่างไร 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

รวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิด
และทฤษฏีต่างๆ 

         

ตั้งประเด็นค าถามในการเก็บข้อมูล          

ด าเนินการเก็บข้อมูล          

น าข้อมูลมาเรียบเรียง วิเคราะห์          

สรุปผลและประมวลผลข้อมูล          

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ          

จัดท าเอกสาร          
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงแนวความคิดและการวางกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างกลุ่ม
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) กับผู้ชม  

2. ทราบถึงกลยุทธ์การสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับความเป็นองค์กรและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างสูงสุด 

3. ทราบถึงแนวโน้มความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ และความภักดีต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งจะสามารถน ามาประยุกต์ต่อยอดให้การพัฒนาศักยภาพ
การสร้างกิจกรรมทางการตลาดขององค์กรต่อไป 

 
นิยำมศัพท์ที่ใช้ในงำนวิจัย 

ลูกค้า(Customer) หมายถึง กลุ่มผู้ชมของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 

การตลาดทางกิจกรรม (Event Marketing) หมายถึง เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดชนิด
หนึ่ง ที่สามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ให้ถึงลูกค้า(ผู้ชม) ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ถูกสรรค์สร้างขึ้น เพ่ือ
มอบประสบการณ์ร่วมที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่งการตลาดเชิงกิจกรรมนี้สามารถสร้างมูลค่า
ให้กับแบรนด์ได้ และยังเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและถูกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้ง
ยังช่วยผูกความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยจากการจดจ าประสบการณ์ดีๆที่ได้สัมผัสจากการเข้าร่วมงาน 
ซึ่งในที่นี้คือกิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี3สัญจร, กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต และกิจกรรม
ฟุตบอลประจ าปี 
 

ความพึงพอใจ(Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของลูกค้า ซึ่งจะเกิดเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังในใจของเขา แล้วสิ่งที่เขาได้รับมันเทียบเท่าหรือสูงกว่า ซึ่งจะสังเกตได้
จากสีหน้าท่าทาง การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะท าให้รู้สึก
ผูกพันกับองค์หรือหรือแบรนด์ ส่งผลให้มีความจงรักภักดีในตัวแบรนด์นั้น  
 

ความผูกพันของลูกค้า(Customer Engagement) หมายถึง ความเชื่อมั่น และผูกพันกับแบ
รนด์อย่างลึกซึ้งของผู้ชม ที่พร้อมมีส่วนร่วมในการช่วยแบรนด์สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
ระดับขั้นอยู่4ระดับคือ Confidence, Integrity, Pride และPassion ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ลูกค้ำจะ
เกิดควำมผูกพันทำงด้ำนอำรมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในแบรนด์นั้นและมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกับแบรนด์ มีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปในอนาคตจนชั่วชีวิตและเต็มใจที่จะ
ชักชวนคนเข้าหาแบรนด์ 
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ความภักดีของลูกค้า(Customer Loyalty) หมายถึง ความเกี่ยวข้องหรือความผูกพันที่มีต่อ
ตราสินค้า ผู้ผลิต การบริการหรืออ่ืนๆที่อยู่บนพ้ืนฐานของทัศนคติที่ชอบพอ หรือการสนองตอบ ด้วย
พฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กับตราสินค้าและการซื้อสินค้าซ้ าๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง
การผู้ชมติดตามดูสถานีในระยาวนั่นเอง ซึ่งจะสามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบทัศนคติในทางบวก
และพฤติกรรมการสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด
ของสื่อโทรทัศน์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด” 

ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องต่ำงๆ มำเป็นกรอบควำมคิดและเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. แนวคิดเรื่องกิจกรรมทำงกำรตลำด (Event Marketing) 
2. กำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ (Customer Engagement) 
3. แนวคิดเรื่องควำมภักดีของลูกค้ำ (Customer Loyalty) 
4. แนวคิดเรื่อง แฟนดอม (Fandom) และแฟนคลับ (Fan club) 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
1.แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 

กำรตลำดยุคปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลำกำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำใด สิ่งส ำคัญที่สุด คือ กำรท ำให้ลูกค้ำได้มีโอกำสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
และม่ันใจในคุณสมบัติของสินค้ำกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ขำดไม่ได้ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรเพรำะนอกจำกจะเป็นกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำหรือบริกำรแล้วยังเป็นกำรกระตุ้น
ยอดขำยหรือสร้ำงกระแสให้เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง ท ำให้สินค้ำหรือกิจกรรมที่จัดขึ้ นได้รับกำร
กล่ำวถึงท้ังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย สื่อมวลชนและสำธำรณชนเพ่ือแนะน ำสินค้ำ เพ่ือตอกย้ ำควำมเหนียว
แน่นกับลูกค้ำเพ่ือ บอกกล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกิจกำร ฯลฯ เป็นวิธีกำรของกำรตลำดเชิง
กิจกรรม (Event Marketing) ที่นับวันจะได้รับควำมนิยมมำกยิ่งขึ้น กิจกรรมในรูปแบบกำรตลำดเชิง
กิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดที่เป็นจุดเด่นหลักในยุคปัจจุบัน ท ำให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้มี
โอกำสสัมผัสกับสินค้ำอย่ำงใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น 

1.1 ค านิยาม 

        Shim (1997) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำม กำรตลำดทำงกิจกรรม (Event marketing) ว่ำคือ
รูปแบบหนึ่งของกำรท ำกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมตรำสินค้ำ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้นสำมำรถ
เชื่อมโยงตรำสินค้ำให้เข้ำกันกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น กิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม สังคม กิจกรรมดำนกีฬำ 
หรือกิจกรรมที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชน 
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      นอกจำกนี้ เสรี วงษ์มณฑำ (2540) ให้นิยำมของกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด หมำยถึง 
กำรก ำหนดวำระพิเศษขึ้นมำ เพ่ือช่วยในกำส่งเสริมสินค้ำ และชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ อีก
ทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมเคลื่อนไหว และกำรรับรู้ข่ำวสำรในกลุ่มผู้บริโภค ด้วยกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ต่ำง 
ๆ ให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรหยิบยก
เอำสถำนกำรณ์ขึ้นมำประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เหมำะสมกับฐำนกำรตลำดของสินค้ำ โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมพิเศษนั้น ไม่มีก ำหนดตำยตัว แต่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็นส ำคัญ  

      ในทัศนะของ เกรียงไกร กำญจนะโภคิน (2550) ซ่ึงเป็นนักกำรตลำดเชิงกิจกรรมที่
ประสบควำมส ำเร็จ กิจกรรมทำงกำรตลำด คือ เครื่องมือทำงกำรตลำดในรูปแบบกิจกรรม ที่แต่ละ
ผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมำ เพ่ือดึงดูดลูกค้ำเป้ำหมำยให้มำเจอกับสินค้ำ และบริษัทสำมำรถสร้ำงยอดขำย 
ณ บริเวณจัดงำนได้ทันที กำรท ำกิจกรรมมีหลำกหลำยรูปแบบ อำทิเช่น กำรจัดประกวด กำรจัดกำร
แข่งขัน กำรจัดฉลอง กำรท ำแรลลี่ กำรสัมมนำ เป็นต้น นอกจำกนี้ สื่อกำรตลำดผ่ำนกิจกรรมยังเป็น
เครื่องมือที่ถ่ำยทอดควำมเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงของกลุ่มเป้ำหมำยด้วยสัมผัสทั้ง 
5 ของเขำเอง” ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ว่ำตรำสินค้ำนั้นเป็นเช่นไรโดย ตรำสินค้ำนั้น
จะถูกสื่อผ่ำนออกมำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับรู้และจดจ ำผ่ำนสัมผัสทั้งห้ำ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
จำกประสบกำรณ์ตรงของตนเองที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดได้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ  

      กิจกรรมทำงกำรตลำด (Event Marketing) เป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งจำกกลยุทธ์กำรสื่อสำร
ทำงกำรตลำดแบบครบวงจร หรือ IMC (Integrated Marketing Communication) เสรี วงษ์มณฑำ 
(2540) ได้ให้ค ำนิยำม กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจรว่ำ คือ“กระบวนกำรของกำรพิจำรณำ
แผนงำนของกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำด ที่ต้องใช้กำรสื่อสำรเพ่ือกำรจูงใจหลำยรูปแบบกับ
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง” ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็นกำรสื่อสำร 2 แบบ คือ Above the Line และ 
Below the Line ส ำหรับ Event marketing เป็นลักษณะกำรสื่อสำรที่อยู่ใน Below the Line
ควำมหมำยของกิจกรรมพิเศษในแง่ของกำรตลำด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทางการตลาด  

1. สร้ำงภำพลักษณ์ (Image) โดยกำรใช้กิจกรรมเป็นตัวน ำไปสู่กำรได้รับกำรลงข่ำว
(Media Coverage) เพรำะ กำรจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เช่น จัดกำรแข่งขันจะมีคนมำถำม มำท ำข่ำว 
กำรสร้ำงกิจกรรมเหล ำนี้จึงถือว่ำเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์  

2. กำรใช้กิจกรรมพิเศษ (Event) เป็นพยำนของจุดขำย (Testimonial) เช่น ฉลอง
ครบรอบ 30 ปี สื่อควำมหมำยว่ำมีควำมสำมำรถเพียงพอจึงอยู่ได้ถึง 30 ปี กำรฉลองเหรียญทอง สื่อ
ควำมหมำย ว่ำมีควำมสำมำรถจึงได้เหรียญทอง กำรจัดงำนสิบยอดนักขำยเป้ำหมำยสิบล้ำน สื่อ
ควำมหมำยว่ำ มีควำมสำมำรถจึงท ำยอดขำยได้ถึงสิบล้ำน ในกรณีนี้ จึงถือว่ำเป็นกำรติดต่อสื่อสำรจุด
ขำยของบริษัท 

 
  จำกเหตุผลข้ำงต้นปัจจุบันสินค้ำต่ำง ๆ จึงให้ควำมสนใจหันมำท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด

แบบบูรณำกำร (Integrated Marketing Communication) หรือใช้กำรโฆษณำร่วมกับกำรท ำตลำด
แบบถึงตัวลูกค้ำ ท ำให้ตรำสินค้ำ เข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีหลำกหลำยเหตุผลที่สินค้ำหันมำ
ให้ควำมสนใจกับกำรท ำตลำดแบบประชิดตัว กล่ำวคือ 

1) สำมำรถสื่อควำมเป็นตัวตนของตรำสินค้ำพร้อมทั้งให้ข้อมูลของตรำสินค้ำที่กำร
โฆษณำไม่สำมำรถให้ได้ 
2) สำมำรถใช้ข้อมูลในกำรท ำกำรตลำดเชิงกิจกรรมไปใช้ในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ของตนเองได้ 
3) สำมำรถผสำนกำรท ำกำรตลำดเชิงกิจกรรมไปกับเครื่องมือสื่อสำรกำรตลำดต่ำง 
ๆเช่น โปรโมชั่น, กำรแสดงสินค้ำและผลิตภัณฑ์, กำรเล่นเกมชิงรำงวัล เป็นต้น 
 

  ข้อดีของกำรท ำกำรตลำดเชิงกิจกรรม คือนักกำรตลำดสำมำรถจัดกิจกรรมได้
ตลอดเวลำไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดเฉลิมฉลองในวำระต่ำง ๆ อีกทั้งกำรตลำดเชิงกิจกรรมในปัจจุบัน
สำมำรถกระจำยกำรจัดไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ หลำยจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ
และเมืองส ำคัญๆรวมไปถึงพ้ืนที่ขนำดเล็กก็สำมำรถท ำได้ หลักส ำคัญในกำรท ำกำรตลำดเชิงกิจกรรม
คือ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” ไม่ซ้ ำใคร กิจกรรมที่จัดอย่ำงต่อเนื่องย่อมช่วยสร้ำง “บุคลิกภำพของตรำ
สินค้ำ” (Brand Personality) ได้เช่นเดียวกัน (พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2551: อ้ำงถึงใน สำระ ดีดี 2551)  
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1.3 ลักษณะส าคัญของการตลาดเชิงกิจกรรม 

ลักษณะส ำคัญของกิจกรรมที่เป็น Event Marketing นั้น จะมีลักษณะที่เรียกว่ำ The 
Three Es of Event Marketing (Hoyle 2002 : อ้ำงถึงใน ศญำภรณ์ บุญยำรุณ 2553: 9) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีคุณลักษณะใน 3 ด้ำนคือ 

1. E- Entertainment มีควำมเพลิดเพลิน นั่นคือ กิจกรรมพิเศษที่จะท ำขึ้นเพ่ือน ำเสนอต่อ
ผู้บริโภคจะต้องเป็นกิจกรรมที่สำมำรถสร้ำงควำมเพลิดเพลินให้กับผู้บริโภค โดยเป็น
กิจกรรมที่มีควำมแปลกไปจำกเหตุกำรณ์ตำมปกติที่ผู้บริโภคพบเห็นเป็นปกติธรรมดำใน
ชีวิตประจ ำวัน  

2. E - Excitement มีควำมตื่นเต้นเร้ำใจ ต้องเป็นกิจกรรมที่มีควำมตื่นเต้นเร้ำใจ เป็น
กิจกรรมที่จะสำมำรถสร้ำงควำมทรงจ ำให้เกิดกับผู้บริโภค อำจจะเป็นกำรน ำเสนอในสิ่งที่
หำชมหรือเกิดขึ้นนอกเหนือไปจำกควำมคำดคิดของผู้บริโภคได้ยำก 

3.  E-  Enterprise มีควำมท้ำทำยให้ทดลอง นอกจำกต้องเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำม
เพลิดเพลิน สร้ำงควำมทรงจ ำแล้ว กิจกรรมพิเศษที่สมบูรณ์แบบจ ำเป็นที่จะต้องมีควำม
ท้ำทำยให้ผู้บริโภคเกิดอำกำรอยำกทดลอง  

กิตติ สิริพัลลภ (2546) ได้น ำเสนอว่ำ กิจกรรมทำงกำรตลำดจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. น ำสนใจ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีควำมแปลกใหม่ ดึงดูดควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำยให้ 

มำเข้ำร่วม ติดตำม หรือดูกิจกรรมที่จัด 

2. ประทับใจ กิจกรรมที่จัดต้องสร้ำงควำมประทับใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกำรหรือองค์กร 

3. ต ำแหน่งของสินค้ำ กิจกรรมที่จัดต้องสนับสนุนหรือไปในทิศทำงเดียวกับจุดยืนหรือ
ต ำแหน่งของสินค้ำ 

4. ยอดขำย ถึงแม้นว่ำกำรจัด Event Marketingจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้จักในตรำ
หรือควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ แต่ต้องค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้ำนยอดขำยด้วย 

5. กลมกลืนกับกำรสื่อสำรอ่ืน บุคลำกร อุปกรณ์ และสื่อต่ำง ๆที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม  

จะต้องมีควำมกลมกลืนสอดคล้องกัน 
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6. คุ้มกับกำรลงทุน ผลที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรมจะต้องคุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำย แรงงำนบุคลำกร 
โดยเฉพำะเมื่อต้องน ำไปเทียบว่ำถ้ำใช้ทรัพยำกรในจ ำนวนที่เท่ำกันกับกำรท ำอย่ำงอ่ืนจะได้
ภำพลักษณ์หรือผลที่ดีกว่ำกันหรือไม่ 

7. ทัศนคติมวลชน กิจกรรมที่ท ำต้องสร้ำงทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำยโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในมวลชนที่เป็นผู้น ำควำมคิดในสังคม 

  นักสื่อสำรกำรตลำดพยำยำมที่จะสร้ำงกำรรับรู้   กำรยอมรับ  ควำมคุ้นเคยและ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยกับตรำสินค้ำผ่ำนกระบวนกำรและกิจกรรมกำรสื่อสำร
กำรตลำด  โดยอำศัยกรอบแนวคิดของกำรท ำกำรตลำดเชิงประสบกำรณ์และกำรตลำดแบบ
สัมพันธภำพ (Experiential and Relationship Marketing) เป็นกรอบควำมรู้ที่ส ำคัญ เพ่ือก ำหนด
แนวทำงในกำรสร้ำงและผลักดันให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมพึงพอใจและผูกพันกับตรำสินค้ำผ่ำน
ประสบกำรณ์ที่ได้รับ โดยปกติแล้วเครื่องมือที่ท ำหน้ำที่สอดรับกับแนวคิดนี้มีหลำยวิธีด้วยกัน  แต่ที่
ส ำคัญและเป็นที่นิยมใช้กันในยุคปัจจุบันนั้นได้แก่ กำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ
กิจกรรมทำงกำรตลำด ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในแนวคิดกำรท ำกำรตลำดเชิงประสบกำรณ์                
(ธีรพันธ์ โล่ทองค ำ, 2548) 

1.4 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 

      Duncan (2002, อ้ำงใน กอบกำญจน์ ปุ่นนอก 2549 : 43) กล่ำวว่ำ ประสบกำรณ์จะ
ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดควำมผูกพันกับตรำสินค้ำ กิจกรรมทำงกำรตลำดนั้นเป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพอย่ำงหนึ่ง เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับ “กำรมีส่วนร่วม” ดังนั้นจึงท ำให้เกิดกำรจดจ ำและกำร
จูงใจที่มำกกว่ำ  

      งำนวิจัยของ Shuler (1999, อ้ำงใน ศญำภรณ์ บุญยำรุณ 2553 : 2) กล่ำวว่ำกำรตลำด
ทำงกิจกรรมเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่ง ของกำรตลำดเชิงประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงควำม
ภักดีต่อตรำสินค้ำ(Brand Loyalty) นักกำรตลำดสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยตรง และยัง
สำมำรถสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งในที่สุดก็จะน ำมำซึ่งควำมประทับใจในตรำ
สินค้ำ  
       Jack Morton (2009) ยังกล่ำวไว้อีกว่ำ กิจกรรมทำงกำรตลำดจะช่วยส่งเสริมกำร
ปฏิสัมพันธ์ แบบสองทิศทำง (Two-way Interaction) และ ทำให้ลูกค้ำสัมผัสแบรนด์ได้โดยตรง 
นอกจำกนี้ กิจกรรมทำงกำรตลำดยังช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำในระยะยำว  
(Long-term Relationship) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) 
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      อีกทั้ง Morton ยังได้ระบุคุณลักษณะของกิจกรรมทำงกำรตลำดที่ประสบควำมส ำเร็จ 
ไว้ทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้ 
 

1. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี (Build relationships) 
2. สร้ำงกำรรับรู้ (Raise awareness) 
3. ก่อให้เกิดควำมภักดี (Increase loyalty) 
4. สอดคล้องกับกำรด ำเนินชีวิต (Establish relevance) 
5. สร้ำงกลุ่มทำงสังคม (Encourage interaction and product trial) 
6. สร้ำงกำรจดจำที่ดี (Create memories) 
7. กระตุ้นให้เกิดกำรบอกต่อในทำงบวก (Stimulate positive word of mouth) 
8. ท ำให้ลูกค้ำเปลี่ยนใจมำชอบองค์กร (Change the mind of dissatisfied 

customers) 
9. ท ำให้เกิดกำรซื้อซ้ ำ (Create product desire) 
10. สำมำรถตรวจสอบกลุ่มเป้ำหมำย (Verify the target audience) 
11. เพ่ิมผลตอบแทน (Increase return on marketing investment) 

 
ผู้วิจัยได้น ำมำใช้เพียง9 ข้อเนื่องจำกเมื่อน ำมำเทียบกับคุณลักษณะของกิจกรรมทำง

กำรตลำดที่จัดอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพำะกิจกรรมที่หวังผลเพ่ือกำรสร้ำงสัมพันธ์กับผู้ชมแล้วก็จึง
เหลือ 9 ข้อที่ผู้วิจัยได้น ำมำใช้และเรียงล ำดับใหม่โดยอ้ำงอิงกับควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. สร้ำงกำรรับรู้ (Raise Awareness )  
2. สอดคล้องกับกำรด ำเนินชีวิต (Establish Relevance) 
3. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Build Relationship) 
4. สร้ำงกลุ่มทำงสังคม (Encourage Interaction) 
5. สร้ำงกำรจดจ ำที่ดี (Create Memories) 
6. กระตุ้นให้เกิดกำรบอกต่อในทำงบวก (Stimulate Positive WOM) 
7. ท ำให้ลูกค้ำเปลี่ยนใจหันมำชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 
8. ก่อให้เกิดควำมภักดี(Increase Loyalty) 
9. ท ำให้เกิดกำรซื้อซ้ ำ (Create Product Customer Desire) 
 
 
จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้นนั้นผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ กิจกรรมทำงกำรตลำดถือเป็น  กล

ยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ใช้สื่อสำรกับผู้ชม ในลักษณะที่สร้ำงประสบกำรณ์ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยได้ โดย
ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ ทั้งผลขอกกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด ยังเป็นแนวทำงที่ตรงกับกำรบริหำรลุกค้ำ
สัมพันธ์ได้ด้วย ในส่วนของกำรสำมำรถสร้ำงควำมภักดีในใจผู้บริโภคในระยำว จำกกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วม เกิดเป็นควำมสัมพันธ์ น ำไปสู่กำรพัฒนำระดับควำมสัมพันธ์ จนผลถึงควำมภักดีในที่สุด 
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ผู้วิจัยจะน ำแนวคิดดังกล่ำวมำเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ถึงกลยุทธ์กำรสร้ำง ผู้วิจัยได้น ำไปใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรสร้ำงแนวค ำถำมสัมภำษณ์ผู้บริหำร กำรวิเครำะห์ และกำรอภิปรำยผลจำก
ผลกำรวิจัยที่ได้รับ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัย “เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
กิจกรรมทำงกำรตลำดของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” และน ำมำประกอบกำรอภิปรำยผลใน
ส่วนกำรตอบสนองต่อกิจกรรมทำงกำรตลำดของผู้ชมต่อไป 

 
 
2.แนวคิดการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 
 

2.1 ค านิยาม 
 

Patteson,Yu(2006) และ De Ruyter (2006 อ้ำงอิงใน ชนำภำ หนูนำค, 2555) นิยำม
ควำมผูกพันของลูกค้ำในธุรกิจบริกำรว่ำ คือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับระดับกำรแสดงออกด้ำน
กำยภำพ ควำมคิด และอำรมณ์ของลูกค้ำ  

Bowden (2009) นิยำมว่ำ ควำมผูกพันของลูกค้ำ เป็นกระบวนกำรทำงจิตวิทยำที่ลูกค้ำ
แสดงออกมำ มีผลท ำให้ลูกค้ำเกิดพฤติกรรมกำรซื้อซ้ ำและเกิดควำม 
  

จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2554) กล่ำวว่ำ ลูกค้ำจะมีควำมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
หรือตรำสินค้ำนั้น มีควำมรู้สึกร่วมเหมือนเป็นเจ้ำของ บ่อยครั้งจะออกรับแทนเสียด้วยซ้ ำ ด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงรวดเร็ว ใครเข้ำถึงและเข้ำใจ
ควำมรู้สึกถึงควำมต้องกำรภำยในลึกๆ ของลูกค้ำ (Customer insight) ได้ก่อน ย่อมครองใจได้ดีกว่ำ 
และถ้ำสำมำรถฝังควำมรู้สึกที่ดีนั้นไว้ตรำบนำนเท่ำนำน จนยำกที่จะถอนตัวแล้ว ถือได้ว่ำสินค้ำและ
บริกำรของ Brand นั้นหรือองค์กรนั้น ได้เปลี่ยนสถำนภำพควำมสัมพันธ์แบบมีระยะห่ำง เป็น
ควำมสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดจนอำจเรียกว่ำ “ควำมผูกพัน (Engagement)” และแน่นอนสิ่งนี้ไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพำะมิติลูกค้ำเท่ำนั้น  ซึ่งมันสำมำรถท ำให้เกิดข้ึนได้ในมิติของพนักงำนได้ด้วย  

ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (2555) กล่ำวว่ำ ในทำงกำรตลำด กำรสร้ำงให้ลูกค้ำมีควำมผูกพันลึกซึ้งกับ
แบรนด์ คือ กำรพยำยำมสร้ำงให้เกิด Customer Engagement (CE) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ลูกค้ำจะ
เกิดควำมผูกพันทำงด้ำนอำรมณ์ (Emotional Attachment) มีควำมรักในแบรนด์นั้น มีควำมรู้สึก
เป็นเจ้ำข้ำวเจ้ำของกับแบรนด์ และมีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปในอนำคตและหำลูกค้ำเพ่ิมให้โดยควำมเต็ม
ใจ มีผลงำนวิจัยทำงกำรตลำดที่ผ่ำนมำโดยกำรสอบถำมถึงสำเหตุที่ลูกค้ำตัดสินใจเลือกแบรนด์ของ
สินค้ำในกำรซื้อ ผลปรำกฏว่ำ กำรท ำให้สินค้ำเกิดควำมแตกต่ำง (Differentiation) ที่เป็นสำเหตุที่
นักกำรตลำดชอบย้ ำนักย้ ำหนำว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเป็นปัจจัยรอง 
มิใช่สำเหตุหลักในกำรซื้อสินค้ำ ส่วนเหตุผลแรกที่ผู้บริโภคเลือกแบรนด์ของสินค้ำกลับกลำยเป็นควำม
เกี่ยวข้องและควำมผูกพันกับแบรนด์นั้นต่ำงหำก 
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Gallup บริษัทวิจัยชั้นน ำของโลก ที่มีเครือข่ำยกำรให้บริกำรด้ำนกำรส ำรวจวิจัยในประเทศ
ส ำคัญๆทั่วโลก ได้สร้ำงชุดค ำถำมหรือระเบียบวิธีวิจัยที่เข้ำถึงทัศนคติ ควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้ำและบริกำรนั้นๆขององค์กรต่ำงๆ จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก นอกจำกนั้นยังมีกำร
ค้นคว้ำวิจัย และพัฒนำตัวแบบ รวมถึงกำรรวบรวมฐำนข้อมูลจำกประสบกำรณ์งำนวิจัยต่ำงๆ มำ
อย่ำงยำวนำน จนเรียกได้ว่ำสำมำรถตอบค ำถำมแก่องค์กรที่ว่ ำจ้ำงให้ท ำส ำรวจได้เป็นอย่ำงดี The 
Gallup Path ตัวแบบที่ใช้ในกำรค้นหำ Customer Engagement ซึ่งอธิบำยกำรตัดสินใจของคนต่อ
กำรใช้สินค้ำและบริกำรนั้นๆ ว่ำมำจำก 2 เหตุผลคือ จำกเหตุและผล (Rational) และจำกควำมรู้สึก 
(Emotional) ด้วยเหตุนี้เครื่องมือดังกล่ำวจึงเข้ำมำเพ่ือวัดควำมสัมพันธ์หรือควำมผูกพันระหว่ำง
ผู้ใช้บริกำรกับสินค้ำและบริกำรนั้นๆ (รวมถึงควำมเป็นองค์กรด้วย) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับใน
ลักษณะคล้ำยพีรำมิดดังในภำพที่ 2.1 ดังนี้ 

 

ภำพที่ 2.1 ระดับข้ันควำมสัมพันธ์ของควำมผูกพันระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับสินค้ำและบริกำร (องค์กร) 

1) Confidence ในระดับนี้ลูกค้ำมีควำมไว้วำงใจและเชื่อถือในตัวบริษัท เพรำะบริษัท
ได้ท ำตำมสัญญำที่ให้ไว้ ซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทสำมำรถท ำได้จริงตำมที่สื่อสำรไว้กับ
ลูกค้ำ 

2) Integrity ลูกค้ำรู้สึกได้ว่ำบริษัทมีควำมจริงใจ มีควำมเป็นธรรมและสำมำรถติดตำม
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงน่ำประทับใจ 

3)  Pride คือเกิดควำมภำคภูมิใจหรือประทับใจ ซึ่งเกิดจำกกำรพัฒนำควำมรู้สึกที่ดี
จำกกำรพบปัญหำและได้รับกำรแก้ไข  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 

4) Passion เป็นขั้นสูงสุดของควำมผูกพัน ขั้นนี้ลูกค้ำจะมีควำมรู้สึกเหมือนเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรหรือตรำสินค้ำนั้น มีควำมรู้สึกร่วมเหมือนเป็นเจ้ำของ บ่อยครั้งจะ
ออกรับแทนเสียด้วยซ้ ำ เมื่อพบว่ำมีใครก็ตำมมำกล่ำวหำในทำงท่ีเสียหำย  

จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2554) กล่ำวอธิบำยต่อว่ำ เครื่องมือแบบจ ำลองดังกล่ำวจะใช้วัดในเชิง
กำรเมือง แต่ปัจจุบันได้น ำเทคนิควิธีกำรและกลยุทธ์สื่อสำรกำรตลำดเข้ำไปใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ กำรที่
มีประชำชนกลุ่มหนึ่งมีควำมเชื่อมั่นในตัวบุคคลและพรรคกำรเมือง ลงคะแนนเสียงทุกครั้งต้องพรรคนี้
เท่ำนั้นไม่ว่ำจะเปลี่ยนรูปแปลงร่ำงอย่ำงไร กรณีนี้อำจเรียกคนกลุ่มนี้ว่ำเป็น Fully Engagement 
ในขณะที่ข้ัวตรงข้ำมจะจัดให้อยู่ในกลุ่ม Actively disengaged เรียกว่ำไม่ว่ำจะอย่ำงไรพรรคตรงข้ำม
ก็ใช้ไม่ได้ ไม่ได้เรื่องในทุกกรณี และแน่นอนก็จะมีกลุ่มตรงกลำง ที่อำจจะเปลี่ยนใจได้ ขึ้ นกับบริบท
และเงื่อนไขแวดล้อม ไม่ว่ำจะในทำงธุรกิจหรือกำรเมืองก็ต้องพยำยำมส ำรวจวิจัย รวมถึงประเมิน
สัดส่วนของกลุ่มคนที่มีควำมผูกพันต่อ Brand ของตัวเองออกมำเป็นร้อยละให้ได้ ยิ่งมีควำมผูกพันที่
เต็มเปี่ยม (Fully Engagement) มำกเท่ำไร ยิ่งใจชื้นมำกเท่ำนั้น เพรำะโอกำสที่คู่แข่งฝ่ำยตรงข้ำมจะ
มำดึงคนกลุ่มนี้ไปจำกตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำยทีเดียว ในองค์กรชั้นน ำขนำดใหญ่ล้วนแล้วแต่มีกำรส ำรวจ 
และประเมินสัดส่วนลูกค้ำของตนเองอยู่เป็นประจ ำ และพยำยำมที่จะเพ่ิมควำมผูกพัน ตลอดเวลำ 
และในบรรดำองค์กรเหล่ำนั้นส่วนน้อยมำกที่ท ำกำรส ำรวจจนถึงระดับควำมผูกพัน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นขั้น
ลึกที่สุด และให้ผลสะท้อนที่ดีที่สุดของค ำว่ำ “ผูกพัน” จนกลำยเป็น ลูกค้ำท่ีภักดีในที่สุด  

วิเลิศ ภูริวัชร (2555) กล่ำวต่อว่ำ กำรพัฒนำให้ลูกค้ำรู้สึกได้ถึง ควำมหลงใหล(Passion) ใน
แบรนด์ได้ ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรกลยุทธ์ที่เน้นกำรพัฒนำสัมพันธภำพกับลูกค้ำหลำยๆ อย่ำง ไม่ว่ำ
จะเป็นกลยุทธ์สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่ง
พัฒนำสัมพันธภำพกับลูกค้ำส ำหรับลูกค้ำแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์กำรสร้ำงประสบกำรณ์ทำงบวกให้กับ
ลูกค้ำ (Customer Experience Management: CEM) และเมื่อลูกค้ำได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงน่ำ
ประทับใจและมีประสบกำรณ์ทำงบวกอย่ำงต่อเนื่อง ควำมผูกพันลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้น (CRM+CEM = 
CE) 

ชนำภำ หนูนำค(2555) พบว่ำควำมผูกพันของลูกค้ำ(Customer Engagement) มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรตอบสนองของลูกค้ำ ได้แก่ควำมภักดีและกำรบอกต่อ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
สะท้อนว่ำ เมื่อควำมผูกพันของลูกค้ำเพ่ิมขึ้น ควำมภักดี และกำรบอกต่อ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 
ผลดังกล่ำวสอดคล้องกับ Brodie, Ilic, Juric, Linda และ Hollebeek (2011 อ้ำงถึงใน ชญำภำ หนู
นำค, 2555) ที่ระบุว่ำ ควำมผูกพันของลูกค้ำมีผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำ สะท้อนถึงควำมส ำคัญของ
ควำมผูกพันของลูกค้ำที่น ำไปสู่ควำมภักดีในตรำสินค้ำ ที่ถือว่ำเป็นเป้ำหมำยส ำคัญขององค์กร และ
เกิดกำรบอกต่อ เพื่อสร้ำงให้เกิดลูกค้ำใหม่เพ่ิมข้ึน 
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จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้นนั้นผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ แนวคิดกำรสร้ำงควำมผูกพันกับ
ลูกค้ำ (Customer Engagement) นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักกำรตลำดสำมำรถนำมำใช้ในสร้ำงควำม
ภักดีให้เกิดในตัวผู้บริโภคได้ เช่นเดียวกันกับธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำม
ผูกพันเพื่อดึงให้ผู้ชมอยู่กับสถำนีโทรทัศน์ไปในระยะยำว ซึ่งสถำนีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ก็เป็นสถำนี จึง
สร้ำงกิจกรรมทำงกำรตลำดที่สำมำรถท ำให้ผู้บริโภคเกิดประสบกำรณ์ตรงร่วมกับองค์กร และเกิด
ควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จนกลำยเป็นควำมผูกพัน และมีกำรพัฒนำระดับควำมสัมพันธ์
กับองค์กรมำกข้ึนไปอีกท้ังนี้  

ผู้วิจัยจะน ำแนวคิดดังกล่ำวมำเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ถึงกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้ชมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด ว่ำมีกำรวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงไร มีนโยบำยหรือวิธีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร มีเป้ำหมำยเพ่ืออะไร สำมำรถที่จะส่งผลให้เกิดควำมผูกพันจนน ำไปสู่ควำมภักดีได้
หรือไม่ อย่ำงไร และรวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมที่
เคยเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด ว่ำเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไรต่อกิจกรรม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมมีผลต่อ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงสถำนีโทรทัศน์อย่ำงไร เกิดควำมรู้สึกผูกพันกับทำงสถำนีในลักษณะ
ไหน 

 
 
3. แนวคิดเรื่องความภักดีของผู้บริโภค (Consumer Loyalty) 
 

3.1 นิยามความภักดีของผู้บริโภค 

      Oliver (1999) ได้กล่ำวถึงพัฒนำกำรของควำมภักดีว่ำมักจะเริ่มจำกกำรที่ลูกค้ำมีควำม
ภักดีกับองค์กรในระดับกำรรับรู้ก่อน คือเริ่มจำกกำรรับรู้ว่ำคุณสมบัติของตรำสินค้ำนั้นดี หรือน่ำสนใจ
กว่ำตรำสินค้ำอ่ืน ๆ จำกนั้นลูกค้ำก็จะเริ่มมีควำมภักดีในระดับที่มีอำรมณ์ควำมรู้สึกเข้ำมำเกี่ยวข้ อง
มำกขึ้น โดยลูกค้ำจะเริ่มมีควำมรู้สึกชื่นชอบที่ทวีคูณขึ้นจำกกำรได้มีโอกำสใช้ตรำสินค้ำเป็นครั้งครำว 
และหลังจำกนั้นก็พัฒนำไปสู่ระดับที่ลูกค้ำวำงใจที่จะซื้อตรำสินค้ำเดิมอีก และในที่สุดลูกค้ำก็จะมี
พฤติกรรมซื้อซ้ ำในตรำสินค้ำนั้นอย่ำงต่อเนื่อง 

      Assael, Mowen and Minor (1998) กล่ำวถึงควำมภักดีต่อตรำสินค้ำว่ำ เป็นทัศนคติ
เชิงบวกท่ีลูกค้ำมีต่อตรำสินค้ำ จำกกำรที่ลูกค้ำเรียนรู้ว่ำตรำสินค้ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้
ท ำให้มีควำมผูกพันกับตรำสินค้ำ (Commitment) และมีแนวโน้มจะซื้อซ้ ำในตรำสินค้ำเดิมต่อไปใน
อนำคตอย่ำงต่อเนื่อง (Intend to continue purchasing in the future) 

      Gronroos (2000 อ้ำงถึงใน ชญำภำ หนูนำค, 2555) ระบุว่ำ ควำมภักดี หมำยถึงควำม
สมัครใจของลูกค้ำที่จะสนับสนุน หรือมอบผลประโยชน์ให้กับองค์กรในระยะยำว โดยลูกค้ำจะซื้อซ้ ำ 
หรือใช้บริกำรจำกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง หรือแนะน ำบุคคลอ่ืนถึงข้อดีขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะ
เกิดข้ึนบนพื้นฐำนของควำมรู้สึกที่ลูกค้ำชื่นชอบในองค์กรที่เลือกมำกกว่ำองค์กรอ่ืนๆ ควำมภักดีจึงไม่
เพียงหมำยถึงพฤติกรรมที่ลูกค้ำแสดงออกว่ำภักดีเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมไปถึ งควำมรู้สึกในแง่บวก
ต่ำงๆ ของลูกค้ำ อำทิ ควำมชื่นชอบ หรือเต็มใจด้วย ซึ่งควำมภักดีนั้นจะคงอยู่ตรำบเท่ำที่ลูกค้ำรู้สึกว่ำ
ได้รับในคุณค่ำที่ดีกว่ำที่จะได้รับจำกองค์กรอื่นๆ 
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3.2 แนวคิดเรื่องจากวัดความภักดีจากทัศนคติ 

      Aaker (1991) ได้วำงแผนว่ำกำรท่ีจะวัดควำมภักดีต่อตรำสินค้ำของผู้บริโภคทั้งทำงด้ำน
อำรมณ์และควำมรู้สึกของผู้บริโภคสำมำรถวัดได้จำกองค์ประกอบ 4 ด้ำน ได้แก่ 

1. วัดจำกกำรที่ลูกค้ำค ำนึงถึงคุณค่ำที่ต้องเสียไปจำกกำรเปลี่ยนไปใช้ตรำสินค้ำอ่ืน  (Switching 
cost) โดยผู้บริโภคอำจจะลังเลถึงควำมเสี่ยงที่จะได้รับในคุณภำพที่ด้อยกว่ำจำกตรำสินค้ำที่
เปลี่ยนไปใช้เป็นกำรวัดที่ท ำให้ทรำบถึงพ้ืนฐำนของควำมภักดีได้ในระดับหนึ่ง 

2. วัดจำกควำมพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญส ำหรับทุกระดับควำมภักดี
ต่อตรำสินค้ำ และควำมไม่พึงพอใจของผู้บริโภค ก็สำมำรถท ำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ตรำ
สินค้ำอ่ืนได้ 

3. วัดจำกควำมชอบ (Liking of the brand) โดยวัดว่ำผู้บริโภคเห็นว่ำตรำสินค้ำนั้นเป็นเสมือน
เพ่ือนที่คุ้นเคยหรือไม่ ต่อต้ำนตรำสินค้ำคู่แข่งในระดับใด เป็นกำรวัดจำกอำรมณ์ควำมรู้สึกที่
ผู้บริโภคมีต่อตรำสินค้ำเป็นส ำคัญยิ่งกว่ำควำมรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อคุณสมบัติ หรือข้อดีเชิง
กำยภำพของตรำสินค้ำ โดยควำมชอบนี้เป็นได้ตั้งแต่ในระดับ ชื่นชอบ  (Liking) เคำรพ 
(Respect) เป็นมิตร (Friendship) จนกระท่ังถึงไว้วำงใจ (Trust) 

4. วัดจำกควำมผูกพัน (Commitment) คือวัดจำกควำมรัก และควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำต่อตรำ
สินค้ำโดยอำจพิจำรณำประกอบกับตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ อำทิ จ ำนวนครั้งที่ผู้บริโภคเข้ำมำติดต่อ 
หรือปฏิสัมพันธ์กับองค์กร และตรำสินค้ำเป็นต้น 

 
จำกที่กล่ำวมำท้ังหมดข้ำงต้นนั้นผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ แนวคิดเรื่องควำมภักดี  

(Consumer loyalty) นับเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์กับกลยุทธ์ลูกค้ำสัมพันธ์ เป็นอย่ำงมำก
มำก เพรำะถือเป็นจุดสูงสุดที่องค์กรต่ำงๆ เฝ้ำสร้ำงข้ึนให้เกิดกับกลุ่มลุกค้ำของตนเอง เช่นเดียวกันกับ
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ก็เป็นสถำนีที่สร้ำงกิจกรรมทำงกำรตลำดที่สำมำรถท ำให้ผู้บริโภคเกิด
ประสบกำรณ์ตรงร่วมกับองค์กร เพ่ือมุ้งหวังวัตถุประสงค์สูงสุดคือกำรสร้ำงฐำนผู้ชมที่ภักดีให้แก่ช่อง 

ผู้วิจัยจะน ำแนวคิดดังกล่ำวมำเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ถึงกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้ชมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด ว่ำมีกำรวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงไร มีนโยบำยหรือวิธีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร มีเป้ำหมำยเพ่ืออะไร สำมำรถที่จะส่งผลให้เกิดควำมผูกพันจนน ำไปสู่ควำมภักดีได้
หรือไม่ อย่ำงไร และรวมไปถึงกำรวิเครำะห์ควำมรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมที่
เคยเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด ว่ำเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไรต่อกิจกรรม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมมีผลต่อ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงสถำนีโทรทัศน์อย่ำงไร เกิดควำมภักดีกับทำงสถำนีในลักษณะไหน 
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4.แนวคิดเรื่อง แฟนดอม (Fandom) และแฟนคลับ (Fan club) 
“แฟน”มำจ ำกค ำ ว่ ำ  “Fan” ซึ่ ง ย่ อ มำจำก  “Fanatics” ซึ่ ง มี ร ำ กศั พท์ ภ ำษำละติ

ว่ำ “Fanaticus”เดิมใช้หมำยถึงบุคคลผู้รับใช้วัดหรือผู้ที่ทุ่มเทอุทิศตนอย่ำงเต็มที่ แต่ค ำนี้มักมี
ควำมหมำยในเชิงลบ หมำยถึง ผู้ที่ได้รับแรงดลใจจำกพิธีกรรมอันมัวเมำลุ่มหลงและมีควำม
กระตือรือร้นอย่ำงบ้ำคลั่ง ต่อมำค ำนี้ก็ได้ถูกน ำมำใช้เรียกบุคคลที่กระตือรือร้นต่อบำงสิ่งบำงอย่ำงมำก
เกินไป และเป็นควำมกระตือรือร้นที่ไร้เหตุผล (ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, 2548: 22-23) 

J.Jenson (1992 อ้ำงถึงใน ณัฐสุพงศ์ สุขโสต ,2548: 24) ชี้ ให้ เห็นว่ำควำมเป็น
แฟน (Fandom) นั้นมักถูกให้ควำมหมำยในแง่ลบอยู่เสมอ กล่ำวคือ แฟนจะมีภำพของควำมหลงใหล
คลั่งไคล้อย่ำงไร้เหตุผลซึ่งควำมหลงใหลคลั่งไคล้ดังกล่ำวมักเชื่อมโยงอยู่กับดำรำหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง 
โดยนัยนี้ แฟนจึ งถูกให้ควำมหมำยว่ำ เป็น“ผู้ ถูกกระท ำ”เ พ่ือตอบสนองระบบดำรำ  (Star 
system) นอกจำกนี้ อิทธิพลของสื่อต่ำงๆ ยังมักแสดงให้เห็นว่ำแฟนได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกควำม
ไม่เพียงพอทำงจิตวิทยำ พฤติกรรมของพวกแฟนในอดีตได้รับกำรตีควำมว่ำเป็นกำรหลบหนีจำกโลก
ควำมเป็นจริง กำรแสดงสิ่งชดเชยหรือทดแทน กำรเติมเต็มควำมปรำรถนำ และจินตนำกำรฝันเฟ่ือง 
ดังนั้น “แฟน” จึงไม่อำจหลีกเลี่ยงควำมหมำยในด้ำนลบได้ ซึ่งควำมหมำยด้ำนลบต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็น
เสมือนหัวใจส ำคัญในกำรแสดงออกของบรรดำแฟน 
 Wikipedia, 2006b (2006 อ้ำงถึงใน ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550:48) หมำยถึงบุคคลที่มี
ควำมชื่นชอบในตัวบุคคล, กลุ่มบุคคล, งำนศิลปะ หรือแม้แต่ ควำมคิดเห็น หรืออุดมกำรณ์ อย่ำง
จริงจัง และยำกท่ีจะต่อต้ำนได้ ค ำนี้ได้ปรำกฏ ขึ้นในลักษณะของควำมชื่นชอบประเทศอเมริกำเป็นค ำ
ย่อที่มำจำกค ำว่ำ Fanatic ที่อ้ำงถึงกลุ่มคนผู้ที่สนใจ และติดตำมทีมเบสบอล และมีควำมหมำยว่ำ 
“บุคคลวิกลจริต”ค ำนี้ถูกน ำไปใช้อย่ำงหลำกหลำยต่ำงสถำนที่ ต่ำงควำมหมำย  

แม้ว่ำแฟนในสมัยใหม่นี้บำงครั้งแสดงอำกำรชื่นชมอย่ำงไร้เหตุผล โดยส่วนมำกกำรติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่ำงผู้ชื่นชอบด้วยกัน ได้ก่อรูปเป็น “คลับ” (club) ขึ้นมีข้อตกลงร่วมกัน และมีกำรเข้ำ
ร่วมท ำกิจกรรมที่ทำงคลับจัดขึ้น หรือท่ีเรียกว่ำ "fancy" (fan activity) และFans จะให้ควำม 
สนใจในรำยละเอียดที่เล็ก ๆน้อย ๆของสิ่งที่เขำชื่นชอบ หลงใหลอย่ำงจริงจัง นี่คือสิ่งที่ท ำให้พวก 
เขำแตกต่ำงไปจำกบุคคลที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันทั่วๆ ไป 

ในภำษำสมัยใหม่ค ำว่ำ Fans อำจหมำยถึงกำรรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่ม พวกเขำอำจจะเริ่ม 
เป็น แฟนคลับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อพวกเขำเป็นแฟนเพลง หรือแฟนศิลปิน ดำรำ หรือรำยกำร 
โทรทัศน์ เมื่อกำรแสดงออกถึงควำมชื่นชอบเป็นไปในรูปแบบองค์กร หรือ มีรูปแบบที่สอดคล้อง 
กัน ท ำให้บำงครั้ง ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกำรสื่อภำพลักษณ์ หรือ 
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในบำงกรณี แฟนแต่ละคนอำจจะถูกครอบง ำได้ง่ำยจนกลำยเป็น แฟนบอย 
(Fan boys) หรือ แฟนเกิร์ล (fan girls) แฟนเหล่ำนี้เข้ำร่วมในพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งพฤติกรรม
เหล่ำนี้ได้ รวมถึงกำรหลงใหลอย่ำงไม่ลืมหูลืมตำ จนเป็นลักษณะกำรเคำรพ บูชำ เช่น กำรสร้ำงแท่น
บูชำเพ่ืออุทิศให้แก่สิ่งที่พวกเขำหลงใหลที่บ้ำน และบำงครั้งสำมำรถขยำยไปสู่กำรกลำยเป็นผู้ด ำเนิน
รอยตำม หรือปฏิบัติตำมสิ่งที่ชื่นชอบหรือตำมบุคคลที่ชื่นชอบ 
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ในประเด็นเก่ียวกับประเภทของแฟน Jolin (1992) ได้แบ่งลักษณะของแฟนไว้ 2 แบบได้แก่ 
1. แบบปัจเจกชน (Individual) แฟนลักษณะนี้จะแยกตัวออกจำกสังคม จำกครอบครัว 

ชีวิตจะถูกครอบง ำอย่ำงไร้เหตุผล ถูกล่อลวงโดยสื่อมวลชนและคนมีชื่อเสียงได้ง่ำย 
2. แบบกลุ่ม (Group) มีลักษณะที่จงรักภักดีต่อสิ่งที่หลงใหล และหลังจำกนั้นจะเกิดควำม 

จงรักภักดีต่อกลุ่ม, ควำมมีชื่อเสียงของดำรำและรำยกำร อำกำรเหล่ำนี้ลักษณะคล้ำยโรคติดต่อ 
 
Macdonald (1975) ได้อธิบำยถึงประเภทของแฟนไว้ดังนี้ 

1. แฟนผู้หลงใหลแต่เพียงล ำพัง (obsessed loner) จะเก่ียวข้องกับควำมรู้สึกท่ีอยำกให้ตน 
แตกต่ำงจำกผู้อ่ืน ท ำให้ควำมเป็นมวลชนน้อยลง ตัดตัวเองออกจำกครอบครัว สังคม เพื่อน ชีวิตถูก 
ครอบง ำเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จำกควำมมีชื่อเสียง ควำมโด่งดังของดำรำหรือนักกีฬำ ฯลฯ ที่ตนชื่นชอบ จน 
สูญเสียควำมเป็นตัวของตัวเอง คนเช่นนี้จะถูกยั่วเย้ำโดยสื่อมวลชน น ำไปสู่โลกมำยำจนข้ำมไปสู่ 
อำกำรทำงจิตที่อยำกจะฆ่ำคนที่ตนถือว่ำเป็นเจ้ำของเพ่ือให้สมควำมปรำรถนำของตนเอง 

2. แฟนกลุ่มผู้คลั่งไคล้ (frenzied fan) เป็นกลุ่มของแฟนที่หลงใหลและบ้ำคลั่งสิ่งใดสิ่ง 
หนึ่งอย่ำงไม่สมเหตุสมผล มีควำมจงรักภักดีต่อผู้มีชื่อเสียงนั้นๆ เช่น แฟนฟุตบอล แฟนคอนเสริ์ต 
แฟนในกลุ่มนี้ได้รับกำรชักจูงหรือครอบง ำโดยอิทธิพลจำกภำยนอกได้ง่ำย 
 

4.1 แฟนดอม (Fandom) 
     แฟนดอม หมำยถึง กลุ่มย่อยเฉพำะของบรรดำแฟนๆ ที่สำมำรถแบ่งปันควำมสนใจ 

ควำมชื่นชอบในปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆได้ เช่น งำนอดิเรก , นักเขียน หรือแฟชั่น กล่ำวได้ว่ำมีลักษณะ
เป็นเครือข่ำยโดยค ำนี้มีที่มำจำกบรรดำแฟนๆ นวนิยำยแนววิทยำศำสตร์ก่อตั้งขึ้นในสมัย ค .ศ. 1930 
จุดประสงค์อย่ำงแท้จริงของ Fandom คือ ศิลปะ, กีฬำ, บันเทิง สมำชิก Fandom บ่อยครั้งที่รู้จักกัน
ในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของทำงกลุ่มแต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะรู้จักกันโดยทำงอินเตอร์เน็ต กำร
แสดงออกของแฟนดอมนั้นมักจะแสดงออกด้วยกำรแต่ง   นวนิยำยขึ้นเอง (fanfiction)บำงคนแต่งตัว
เป็นตัวละครในนวนิยำย หรือเป็นศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่พวกเขำชื่นชอบ หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ 
"cosplay" โดยทั่วไปจะหมำยรวมถึง Fandom ของกำร์ตูนด้วยเช่นกันบรรดำแฟน ๆที่หลงใหล คลั่ง
ไคล้ในกำร์ตูนอย่ำงหนักจะถูกเรียกว่ำ โอตำคุ (Otaku) (Wikiprdia,2006e) 
 

4.2 แฟนคลับ (Fan club) 
     แฟนคลับ หมำยถึง กลุ่มที่อุทิศให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือกลุ่มทำงควำมคิด หรือ 

บำงครั้งหมำยถึงกลุ่มของสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้ (เช่น อำคำรที่มีชื่อเสียง) ด ำเนินกำรโดยแฟน (Fans) 
ซึ่งพวกเขำได้อุทิศเวลำอันส ำคัญ และทรัพยำกรอ่ืนๆ เพ่ือติดตำมสิ่งที่เขำชื่นชอบอย่ำงใกล้ชิด สนใจ
และให้ควำมส ำคัญในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น วันเกิด สถำนที่เกิด เวลำเกิด สีที่ชอบ อำหำรที่ชอบ ยำสระ
ผม เป็นตัน สิ่งเหล่ำนั้น หรือบุคคลเหล่ำนั้นที่พวกเขำชื่นชอบปัจจุบันกลุ่มแฟนคลับมำกมำยมีเว็บไซต์
เพ่ือสนับสนุนควำมพยำยำมที่เต็มไปด้วยควำมรักเว็บไซต์เหล่ำนี้โดยทั่วไปจะมีส่วนของรูปถ่ำย และ
ข้อมูลของสิ่งที่พวกเขำชื่นชอบ ตัวอย่ำงเช่น เว็บไซต์ที่อุทิศให้แก่นักร้อง และหำกเป็นเว็บไซต์ของ
นักร้องบำงครั้งในเว็บจะประกอบด้วย รูป คลิปวีดีโอ เป็นต้น 
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      4.2.1 พฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) 
     ปฬำณี ฐิติวัฒนำ (2523) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ พฤติกรรมรวมหมู่ คือ พฤติกรรม

ของกลุ่ม (Groups) ซึ่งมีลักษณะทั่วๆ ไป คือ ไม่มีแบบแห่งพฤติกรรมส ำหรับกลุ่ม เมื่อมีปัญหำยุ่งยำก
เกิดข้ึนไม่รู้จะตัดสินใจอย่ำงไร และมีกำรเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและคุณธรรมได้ 

      มงคล หวังสุขใจ (2544) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ พฤติกรรมรวมหมู่เป็นพฤติกรรมที่
คล้ำยคลึงกันอันเกิดจำกกำรรวมกลุ่มชั่วครำวของบุคคล ซึ่งเกิดจำกควำมสมัครใจ โดยสนใจหรือมี
ควำมมุ่ง 

      Henslin (2005) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ พฤติกรรมรวมหมู่เป็นพฤติกรรม หรือ
กิจกรรมพิเศษที่ด ำเนินไปโดยกลุ่มคนจ ำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย ข่ำวลือ (Rumors), ควำมแตกตื่น 
(Panics), เรื่องรำวต ำนำนต่ำงๆ (Urban Legend), ควำมนิยมชั่วครู่ (Fads) และ สมัยนิยม 
(Fashions) 

      พฤติกรรมรวมหมู่คือ พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีรูปแบบ หรือแบบแผน 
จัดเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจำกสภำพแวดล้อมทำงสังคม บุคคลที่เข้ำร่วมจะ
เข้ำร่วมด้วยควำมสมัครใจ มีเป้ำประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ตรงกัน มักเกิดจำกกำรแพร่ระบำดทำง
อำรมณ์ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงจิตใจ แสดงพฤติกรรมออกเพ่ือระบำยควำม
กดดันภำยในออกมำ 
 

4.2.2 ลักษณะพฤติกรรมรวมหมู่ (An Outline of Collective Behavior) 
    มงคล หวังสุขใจ (2544) ได้อธิบำยถึงลักษณะพฤติกรรมรวมหมู่ไว้ดังนี้ 

1) เกิดขึ้นและขยำยตัวในเวลำอันสั้น คือ เมื่ออำรมณ์ได้รับกำรกระตุ้นได้รับ
กำรตอบสนองแล้วก็จะคลำยควำมสนใจ 

2) ไร้ทิศทำงมำสำมำรถควบคุมได้ เพรำะเกิดจำกพลังมวลชนอันรุนแรงด้วย
อำรมณ์ท ำให้พลังของกฎหมู่อยู่เหนือพลังทำงบรรทัดฐำน 

3) อยู่ในภำวะชักจูงได้ง่ำย เพรำะสมำชิกมักสนใจเรื่องเดียวกัน 
4) มีควำมรุนแรงมำเกี่ยวข้อง เพรำะสมำชิกถูกกระตุ้นทำงอำรมณ์จึงไม่ค่อย

ค ำนึงถึงควำมถูกต้องนัก 
5) มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม อำจกลำยเป็นบรรทัดฐำนและค่ำนิยม

ใหม่ในสังคม 

  นอกจำกนี้พฤติกรรมร่วมเกิดจำกกำรแพร่ระบำดทำงอำรมณ์  (Emotional 
contagion) ซึ่งก่อให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงจิตใจ แสดงพฤติกรรมออกเพ่ือระบำย
ควำมกดดันภำยในออกมำ พฤติกรรมที่แสดงออกมำนี้เป็นพฤติกรรมที่ยังไม่ลงตัวแน่นอนเป็นแบบ
แผน หรือสังคมขณะนั้นมีโครงสร้ำงที่ไม่แน่นอน (Unstructured behavior)  

  การแพร่ระบาดทางอารมณ์ (ปฬำณี ฐิติวัฒนำ, 2523) หมำยถึงควำมรู้สึกตื่นเต้น
และกำรกระตุ้นซึ่งกันและกันมีระดับควำมรุนแรงจนมีอิทธิพลแพร่ระบำดออกไปสู่วงกว้ำง โดยที่
บุคคลที่ติดต่อสังสรรค์กันในกลุ่มจะรู้สึกอะไรบำงอย่ำงร่วมกันซึ่งท ำให้สภำพจิตตื่นเต้นเหมือน ๆ กัน 
บุคคลจะรู้สึกประทับใจเมื่อเห็นอำกำรเคลื่อนไหวแสดงควำมรู้สึกของบุคคลอ่ืน ควำมรู้สึกดังกล่ำวนี้ 
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อำจแสดงออกทำงค ำพูดโดยเฉพำะกำรแสดงท่ำทีและท่ำทำงประกอบ เช่น กำรทุบโต๊ะ กำรชูมือ ยก
มือพร้อม ๆ กับน้ ำเสียงที่เน้นจังหวะสูงต่ ำ ควำมเร็วในกำรพูด นัยน์ตำที่แสดงควำมรู้สึกโกรธ ชิงชัง
เคียดแค้น เศร้ำ รวมทั้งควำมเร็วและจังหวะในกำรหำยใจ กำรเปลี่ยนสีหน้ำ ควำมเข้มข้น และเหงื่อ
ตำมร่ำงกำย ทุกสิ่งดังกล่ำวนี้ เมื่อบุคคลแสดงออกท ำให้มีอิทธิพลต่อกันและกัน ในขณะที่ตัวเขำแสดง
พฤติกรรมออกมำ ผู้อ่ืนเห็นเขำและตัวของเขำเองมองเห็นผู้อ่ืน ซึ่งก็หมำยควำมว่ำ ทุกคนมีส่วนช่วยใน
กำรแสดงออกในกำรตอบสนองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท ำให้พร้อมที่จะกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งลงไปพร้อมกัน 
 

จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้นนั้นผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ แนวคิดแนวคิดเรื่อง แฟนดอม 
(Fandom) และแฟนคลับ (Fan club) เป็นแนวที่ส ำคัญมำก เพรำะสถำนีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3ก็เป็น
สถำนี ที่สรรค์สร้ำงควำมบันเทิง มีศิลปิน/ดำรำในสังกัดที่จะต้องเป็นเครื่องมือในกำรดึงให้คนหันมำ
ช่อง 3ให้ได้ และที่ส ำคัญคือกลุ่มคนเหล่ำนี้จะเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกทั้งกำรสนับสนุนช่อง 3 
หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ช่อง 3  

ผู้วิจัยจะน ำแนวคิดดังกล่ำวมำเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ถึงกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้ชมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด ว่ำมีกำรวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงไร มีนโยบำยหรือวิธีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร มีเป้ำหมำยเพ่ืออะไร สำมำรถที่จะส่งผลให้เกิดควำมผูกพันจนน ำไปสู่ควำมภักดีได้
หรือไม่ อย่ำงไร และรวมไปถึงกำรวิเครำะห์ว่ำคุณลักษณะดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยที่ท ำให้กิจกรรม
ทำงกำรตลำดที่ท ำขึ้นนั้นประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ อย่ำงไร 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจัยที่มีการศึกษาในเรื่องท่ีใกล้เคียงกับ 

การศึกษา “กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ผ่ำนกิจกรรมทำงกำรตลำดของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ที่มีผลต่อ
ควำมภักดีของผู้ชม กรณีศึกษำ บริษัท เซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด” ดังต่อไปนี้     
 

5.1 ธันยาวรรณ์ พรพระธานี (2555) ศึกษำ“กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ผ่ำนกิจกรรม 
ทำงกำรตลำดของคลื่นวิทยุ ที่มีผลต่อควำมภักดีของกลุ่มผู้ฟัง กรณีศึกษำคลื่นวิทยุ เวอร์จิ้น ฮิตส์ เรดิ
โอ” เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ แบบศึกษำเฉพำะกรณี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1).เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ผ่ำนกิจกรรมทำงกำรตลำดของคลื่นวิทยุ Virgin HitZ และ 2).ศึกษำควำมภักดีของกลุ่ม
ผู้ฟังที่มีต่อคลื่นวิทยุ Virgin HitZ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด โดยท ำกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก 
และกำรเก็บข้อมูลเชิงสังเกตกำรณ์ ร่วมด้วยกับผู้บริหำรคลื่นวิทยุ Virgin HitZ และกลุ่มผู้ฟังคลื่นวิทยุ 
Virgin HitZ ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ฟังที่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมประเภทกำรท่องเที่ยวของทำงคลื่น , 
กลุ่มผู้ฟังที่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมประเภทอ่ืนๆของทำงคลื่นเพรำะชื่นชอบ Virgin Hitz ตลอดจนกลุ่ม
ผู้ฟังท่ีเคยเข้ำร่วมกิจกรรมประเภทอ่ืนๆของทำงคลื่นเพรำะชื่นชอบศิลปินที่มำร่วมงำน   
 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

ผู้ฟังแต่ละกลุ่มจะมีระดับควำมเข้มของควำมคิดเห็นรวมถึงควำมพึงพอใจ และควำมภักดี อัน
เกิดจำกกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำดของคลื่นวิทยุ Virgin HitZ ที่แตกต่ำงกัน  

1. กลุ่มผู้ฟังที่เข้ำร่วมกิจกรรมประเภทกำรท่องเที่ยวของทำงคลื่น และ กลุ่มผู้ฟังที่มำร่วม
กิจกรรมประเภทอ่ืนๆของทำงคลื่นเพรำะชื่นชอบ Virgin HitZ จะมีทัศนคติ รวมถึงควำม
คิดเห็นที่เป็นไปในทำงบวก เกิดควำมรู้สึกพึงพอใจ จนอยำกชักชวนหรือบอกต่อเพ่ือนๆให้มำ
เข้ำร่วมกิจกรรมของ Virgin HitZ ในครั้งต่อไป  

2. กลุ่มผู้ฟังที่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมประเภทอ่ืนๆของทำงคลื่นเพรำะชื่นชอบศิลปินที่มำร่วมงำน
นั้น เกิดทัศนคติเชิงบวกกับทำงคลื่น แต่มีควำมเข้มในกำรแสดงควำมคิดเห็นน้อยกว่ำ2กลุ่ม
แรก และให้ควำมส ำคัญกับศิลปินที่มำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำองค์กรที่จัดกิจกรรมนั้นๆ แสดง
ให้เห็นว่ำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคลื่นวิทยุ Virgin HitZ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรตลำด มีผลต่อควำมพึงพอใจอันน ำไปสู่ควำมภักดี เฉพำะกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ฟัง
ประจ ำ คอยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของคลื่นอยู่เสมอ และเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ทำงคลื่น
ต้องกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ฟังอยู่กับคลื่นวิทยุ Virgin HitZ ไปอีกนำน ตลอดจน
ชักชวนเพื่อนให้เข้ำมำสัมผัสคลื่นวิทยุ Virgin HitZ และกลำยเป็นผู้ฟังประจ ำในท่ีสุด 
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5.2 ศญาภรณ์ บุญยารุณ (2553) ศึกษำ “ควำมพึงพอใจในกำรตลำดเชิงกิจกรรมและควำม
ภักดีของผู้บริโภคต่อบัตรเคทีซี” กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำวิธีกำรด ำเนินกำร
กำรตลำดเชิงกิจกรรมของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือเคทีซี 2) ศึกษำกำรมีส่วนร่วมใน
กำรตลำดเชิงกิจกรรม 3) ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรตลำดเชิงกิจกรรมกับ
ควำมภักดีของลูกค้ำ โดยแบ่งเป็นกำรวิจัยสองส่วน ส่วนแรกคือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ซึ่งใช้วิธีกำร
วิเครำะห์เนื้อหำจำกเอกสำรเกี่ยวกับกำรตลำดเชิงกิจกรรมของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
หรือเคทีซี และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก โดยสัมภำษณ์ผู้บริหำรของบริษัทบัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่
มีควำมเก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำรตลำดเชิงกิจกรรม จ ำนวน 2 คน และส่วนที่สองคือกำร
วิจัยเชิงปริมำณ ซึ่งใช้แบบสอบถำมเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกรเพศชำยและหญิงที่มีอำยุ 20-60 
ปี อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. วิธีกำรด ำเนินกำรตลำดเชิงกิจกรรมของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือ เคทีซี คือ
กำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle Segmentation) กำรบริหำร
ข้อมูลลูกค้ำ กำรสื่อสำรทำงตรงกับลูกค้ำ และกำรใช้โปรแกรมควำมภักดี (Loyalty 
Program) เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ  

2. กำรมีส่วนร่วมในกำรตลำดเชิงกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในระดับปำนกลำง โดยที่ประเภท
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงมีส่วนร่วมมำกที่สุดคือ กำรชิงโชค ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับกิจกรรม
กำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกับสินค้ำอ่ืนและลักษณะกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำร่วมด้วยมำก
ที่สุด คือ กำรใช้คะแนนสะสมหรือร่วมบริจำคคะแนนสะสมเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ 

3. กำรมีส่วนร่วมในกำรตลำดเชิงกิจกรรมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมภักดีของลูกค้ำอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ 

 

5.3 เพ็ญสุดา ประถมกรึก (2545) ศึกษำ “ระดับควำมเชื่อมโยงกำรตลำดเชิงกิจกรรมและ
ตรำสินค้ำ ทัศนคติ ภำพลักษณ์ต่อกำรตลำดเชิงกิจกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำควำมสัมพันธ์
ของทัศนคติของผู้บริโภคต่อกำรตลำดเชิงกิจกรรมที่มีระดับกำรเชื่อมโยงกับตรำสินค้ำต่ำงกัน  กับ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตรำสินค้ำที่สนับสนุนกิจกรรมและเพ่ือศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของ
ภำพลักษณ์ของกำรตลำดเชิงกิจกรรมที่มีระกับควำมเชื่อมโยงกับตรำสินค้ำต่ำงกันกับภำพลักษณ์ของ
ตรำสินค้ำที่สนับสนุนกิจกรรม โดยท ำกำรวิจัยเชิงส ำรวจซึ่ง 
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. ทัศนคติของผู้บริโภคและภำพลักษณ์ต่อกำรตลำดเชิงกิจกรรมมีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ผู้บริโภคและภำพลักษณ์ต่อตรำสินค้ำที่สนับสนุนกิจกรรมในเชิงบวก  

2. ศึกษำเพ่ิมเติม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำร่วม/ชม กำรตลำดเชิงกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อ
กำรตลำดเชิงกิจกรรมและตรำสินค้ำมำกกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม และ
ทัศนคติและภำพลักษณ์ต่อกำรตลำดเชิงกิจกรรมประเภทดนตรีของเพศชำยและเพศหญิงมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีทัศนคติ และภำพลักษณ์ต่อ
กำรตลำดเชิงกิจกรรมและตรำสินค้ำสูงกว่ำเพศชำย 

 

5.4 นฤมล อังควัฒนวิทย์ (2551) ศึกษำ"กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำขององค์กรธุรกิจ
เพลง และควำมภักดีของแฟนคลับต่อศิลปิน" มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกระบวนกำรกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำขององค์กรธุรกิจเพลง และ 2) ศึกษำควำมภักดีของแฟนคลับต่อศิลปินของ
องค์กรธุรกิจเพลง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 ส่วนคือ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก
ตัวแทนของ 3 องค์กรธุรกิจเพลง ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน), บริษัท อำร์เอส 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ทรู แฟนเทเชีย จ ำกัด และวิจัยเชิงปริมำณ โดยวิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ ซึ่ง
ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นแฟนคลับของศิลปิน องค์กร
ธุรกิจเพลงละ 1 กลุ่มแฟนคลับ (แฟนคลับของ บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว - จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, บีม กวี 
ตันจรำรักษ์ - อำร์เอส และบอย พิษณุ นิ่มสกุล - ทรู แฟนเทเชีย) จ ำนวนทั้งหมด 280 คน 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

1. องค์กรธุรกิจเพลงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้มีกระบวนกำรกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 4 
ขั้นตอนเช่นเดียวกัน คือ (1) กำรสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำ (2) กำรใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงจุด
ติดต่อกับลูกค้ำ และกำรกระจำยข้อมูลผ่ำนทุกช่องทำง (3) กำรก ำหนดกิจกรรมเพ่ือกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และ (4) กำรเก็บรักษำลูกค้ำ  

2. ควำมภักดีของกลุ่มแฟนคลับต่อศิลปินด้ำนทัศนคติ มีควำมภักดีในเชิงบวกมำก เหมือนกันทั้ง 
3 กลุ่มแฟนคลับ  

3. ควำมภักดีของกลุ่มแฟนคลับต่อศิลปินด้ำนควำมตั้งใจมีพฤติกรรม ในแง่ควำมบ่อยครั้งในกำ
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีควำมภักดีในระดับปำนกลำง เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่มแฟนคลับ  
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4. ควำมภักดีของกลุ่มแฟนคลับต่อศิลปินด้ำนควำมตั้งใจมีพฤติกรรม ในแง่พฤติกรรมของแฟน
คลับต่อศิลปิน และกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเพลงในอนำคต มีควำมภักดีในระดับสูงมำก
เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่มแฟนคลับ 

 

5.5 ภัทรนันท์ หนุนภักดี(2550) ศึกษำ “แฟนคลับ กระบวนกำรกลุ่มและพฤติกรรม
สมำชิก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษำถึงกระบวนกำรกลุ่มแฟนคลับในประเด็น จุดประสงค์กลุ่ม 
บรรทัดฐำนกลุ่ม ประเภทกลุ่มระดับสมำชิกกลุ่ม กำรติดต่อสื่อสำร และโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของ
สมำชิกในกลุ่ม พฤติกรรมสมำชิกแฟนคลับ ในประเด็นกำรติดตำม กำรให้กำรสนับสนุน อัตลักษณ์
ของแฟนคลับและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำเป็นสมำชิกแฟนคลับ  
 ในกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ  โดยพิจำรณำปรำกฏกำรณ์สังคมจำก
สภำพแวดล้อมตำมควำมเป็นจริงทุกมิติโดยกำรเก็บข้อมูลจำกกำรลงสนำม 
สังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรเก็บข้อมูล และสังเกต ศึกษำทัศนคติของสมำชิกจำกกำร
สนทนำทำงเว็บไซต์ของคลับและกำรสัมภำษณ์แบบ  
 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. กลุ่มแฟนคลับเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยกลุ่มหนึ่ง ที่มีโครงสร้ำง มีกระบวนกำรกลุ่ม มีบรรทัด
ฐำนของกลุ่มเอง ซึ่งกระบวนกำรกลุ่มในลักษณะที่เหมือนกันไม่ว่ำจะเป็นจุดประสงค์ของกำร
ก่อตั้งกลุ่มแฟนคลับขึ้นก็เพ่ือรวมกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบในศิลปินคนเดียวกัน ให้มำอยู่ใน
สังคมเดียวกัน สำมำรถแลกเปลี่ยน ทัศนคติ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร พูดคุยสนทนำเรื่อง
เดียวกันได้ เป็นเสมือนกำรสร้ำงพ้ืนที่ในสังคมเพ่ือเป็นเครื่องต่อรอง ในกำรแสดงออกถึง
ตัวตน (Marking oneself) 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำเป็นสมำชิกแฟนคลับมำกที่สุดคือปัจจัยทำงสังคมที่เกี่ยวกับตัว
ศิลปิน ซึ่งหมำยรวมถึง รูปร่ำงหน้ำตำ นิสัยส่วนตัว และควำมสำมำรถของศิลปินนอกจำกนี้
กำรเข้ำมำของกระแสโลกำภิวัฒน์ที่พยำยำมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่บนโลกเข้ำด้วยกันด้วย
เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยศักยภำพ ผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง สิ่งที่ตำมมำ
กับกระบวนกำรโลกำภิวัตน์นั่นคือ แบบแผนกำรด ำเนินชีวิตใหม่รูปแบบใหม่ 
 
5.6 Patrick Cava (2013) ศึกษำ “5 วิธีกำร ที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รู้สึกผูกพันใน

กิจกรรมทำงกำรตลำด” โดยชี้ให้เห็นว่ำกิจกรรมทำงกำรในปัจจุบันสำมำรถที่จะท ำได้มำกกว่ำ แค่คน
มำชมสินค้ำ กระตุ้นยอดขำย แต่กิจกรรมทำงกำรตลำดยังสำมำรถที่จะท ำให้ผู้ที่เข้ำร่วมเกิดควำมรู้สึก
ผูกพันกับแบรนด์ (Engagement) ด้วยกำรมุ่งมั่นสร้ำงให้คนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้มำกที่สุดและที่ส ำคัญ
คือต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  
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Patrick Cava ได้น ำเสนอ 5 วิธีกำรคือ  
 

1. กำรรับรู้ตัวตนของผู้ชมให้ได้มำกที่สุด (Get Personal) เพ่ือที่จะออกแบบกิจกรรมให้ได้
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เข้ำร่วมสูงสุด 

2. กำรสร้ำงสังคม (Get Social) เป็นกำสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง เรำกับลุกค้ำหรือ ตัวลุกค้ำ
เองกับลุกค้ำที่คำดหวังก็เป็นไปได้ 

3. กำรสร้ำงชุมชน (Build a Community) เพ่ือให้มีกำรสื่อสำรที่ใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้นที่ส ำคัญคือ
กำรต้องรวมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบในลักษณะเดียวกัน และสำมำรถใช้ประโยชน์ด้วยกันได้ 

4. กำรใช้โทรศัพท์มือถือ ให้เข้ำมำเป็นองค์ประกอบ (Make It Mobile) เพรำะสื่อนี้คือสื่อที่
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเปิดรับมำกที่สุด และเข้ำถึงได้เร็วที่สุดด้วย และใช้ประโยชน์จำก
โทรทัศน์ตรงนี้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรได้มำกที่สุด อำจจะเป็นกำรพูดถึงเหตุกำรณ์ใน
ลักษณะ เรียลไทม์ 

5. กำรที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ (Maximize Productivity) ให้เข้ำมำมีบทบำทในกิจกรรมทำง
กำรตลำดให้มำกที่สุด 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของ
สื่อโทรทัศน์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษาเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2) เพ่ือศึกษาความ
ภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
ของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ ช     
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภท ปฐมภูมิ (Primary 

Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการท าการวิจัย 2 วิธีดังนี้  
1. สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคิดแผนกลยุทธ์และด าเนินการจัด  กิจกรรม

ทางการตลาด ของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในด้านเนื้อหาสารในกิจกรรมที่จัดขึ้น และพฤติกรรมการ

ตอบสนองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งจะเก็บข้อมูลในกิจกรรม  
1) กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.2556 และ

จังหวัดล าปาง วันที่ 25 ตุลาคม 2556  
2) กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต ที่จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม 

พ.ศ.2556และจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11ตุลาคม พ.ศ.2556 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคิดแผน
กลยุทธ์และด าเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่   

-  คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
-  คุณจินตนา วัฒนวรวิทย์ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

ประเด็นในสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ชม และข้อคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาดที่ทางบริษัทจัดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะท า
การบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียง และจดบันทึกประเด็นส าคัญต่างๆของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งมีแนว
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ดังนี้ 
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1) บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดอย่างไร 
- ช่อง 3 มีนโยบายที่จะสื่อสารกับผู้ชมผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาด

อย่างไร 
- วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดคืออะไร 
-    “วิธีคิด”และ”หลักการ” ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดคืออะไร 
- กิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นในแต่ละกิจกรรมมีคุณลักษณะอย่างไร 
- ทางบริษัทมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเป็นองค์กร

อย่างไร 
- ทางบริษัทมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้ชมอย่างไร 
 แนวคิด และแนวทางด าเนินงาน เป็นอย่างไร 
 กลยุทธ์หรือเครื่องมือ ที่เด่นชัดในการสร้างความสัมพันธ์ เป็น

อย่างไร 
 สิ่งที่ตอกย้ าว่าประสบความส าเร็จคืออะไร 
 กลยุทธ์การจัดเนื้อหาในงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างไร 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถเชื่อมโยงน าไปสู่ความภักดีได้หรือไม่ 

อย่างไร 
2) ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมทางการตลาดที่ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

จัด 
- บริษัทมีวิธีการเก็บข้อมูล และการวัดผลตอบรับจากผู้ชมหรือไม่อย่างไร 
- กิจกรรมใดได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ชมมากท่ีสุด 

 เนื่องจากอะไร วิธีการสื่อสารเป็นอย่างไร  
 กลยุทธ์การจัดในครั้งนั้นคืออะไร 
 องค์ประกอบใดในการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุด  

 
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 

      ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในขณะที่ผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางการ
ตลาดบริษัทจัดขึ้น เพ่ือน าข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของทาง เซิร์ช เอ็นเตอร์ -        
เทนเม้นท์ รวมถึงเพ่ือทราบความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านพฤติกรรมของผู้ชมที่เข้าร่วม
กิจกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม 

     โดยเหตุที่ทางทางบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้จัดงานให้กับช่อง 3 เป็นจ านวน
มากซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถท่ีจะท าการเข้าไปศึกษาได้หมด แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานการจัดงานของช่อง 
3 ที่คงที่ท าให้ผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาในกิจกรรมที่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในช่วง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม อันได้แก่ 
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1) กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556   
2) กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดล าปาง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556     
3) กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม 

พ.ศ. 2556 
4) กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11ตุลาคม   

พ.ศ. 2556 

     ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่อง การสื่อสารแบรนด์ และ คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาด
ที่ประสบความส าเร็จ (Morton, 2009) ที่ท าให้เกิดหารการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ จนน าไปสู่
ความภักดีมาเป็นกรอบในการศึกษาว่ากิจกรรมทางตลาดของเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จะสามารถ
พัฒนาระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชมได้หรือไม่ และผู้ชมมีพฤติกรรมตอบสนองเช่นไรสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการบันทึกภาพ
บรรยากาศ การสัมภาษณ์ภาพรวมของกิจกรรมกับทีมงานก่อนที่งานจะเริ่ม และเก็บรายละเอียด
พฤติกรรมการตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาด ณ.ขณะจัดงาน ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นที่ใช้ในการ
บันทึกการสังเกตการณ์ ดังนี้ 

- สถานที่จัดกิจกรรม 
- สิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรม เช่น สภาพภูมิอากาศ ขนาดสถานที่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม เป็นต้น 
- ล าดับรายการกิจกรรม  
- กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในงาน  
- ศิลปินที่เข้าร่วม 
- การประชาสัมพันธ์ 
- บรรยากาศงานช่วงต้น/กลาง/จบ 
- กลุ่มผู้ชมผู้ร่วมงาน 
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ร่วมงาน 
- การตอบสนองต่อกิจกรรมของผู้เข้าร่วม* 

 
การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์เชิง และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ข้อมูลที่จากการถอด
เทปหรือสิ่งที่จดบันทึกต่างๆ จะถูกน ามาเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เนื้อหา และ
น ามาอ้างอิงต่อวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์
ออกมา โดยการอภิปรายผลร่วมกับทฤษฎีที่ท าการศึกษา เพ่ือจะได้ผลออกมาว่ากลยุทธ์การจัด
กิจกรรมทางการตลาดของทางองค์กรเป็นอย่างไร 
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3.2 เพื่อศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภท ปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็น

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ทางบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
จัดขึ้น โดยท าการศึกษาครอบคลุมกลุ่มผู้ชมทุกช่วงอายุ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบงานวิจัยที่จะน ามา
วิเคราะห์ระดับความผูกพัน ตลอดจนความภักดีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
ผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี3สัญจร, กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม 
คอนเสิร์ตและกิจกรรมฟุตบอลประจ าปี 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ชมผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี3สัญจร,กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต และกิจกรรมฟุตบอล
ประจ าปี  

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ชมกิจกรรมละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
โดยมีจะมีการคัดเพ่ือเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยคุณสมบัติเดียวกันของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้ง 3 
กิจกรรม เพ่ือท าการเก็บข้อมูลในเรื่องข้อคิดเห็น ความรู้สึกที่ดีต่อสถานีช่อง 3 หลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งถามเชิงลึกถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาเป็นความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ระดับขั้นความสัมพันธ์หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยจึงตั้งแนว
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มีดังนี้ 

- ช่องทางที่รับข่าวประชาสัมพันธ์  
- อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ ด ใ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ท า ใ ห้ คุ ณ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม                        

(ระบ3ุอันดับแรก พร้อมเหตุผล) 
- ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ช่อง 3จัดขึ้นหรือไม่ อะไรบ้างชื่น

ชอบ กิจกรรมทางการตลาดไดของช่อง 3 เป็นพิเศษหรือไม่ (ระบุ3อันดับ พร้อม
เหตุผล) 

- โดยปกติแล้ว ติดตามรายการของช่อง 3 หรือไม่  
- ชมรายการใดในช่อง 3 บ้าง ข่าว/ละครหรือไม่/ดูช่อง 3 ทั้งหมด (ระบุรายการ

โปรด) 
- ทัศนคติต่อช่อง 3 (ในแง่บุคลิกและการน าเสนอรายการต่างๆ)  
- ถ้าเปรียบเทียบช่อง 3เป็นศิลปิน/ดารา คือใคร เพราะเหตุใด 
- ความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด ความประทับใจในกิจกรรมที่คุณเข้า

ร่วม  
 ภาพรวมกิจกรรมชื่นชอบหรือไม่ 
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 กิจกรรมใดที่ชอบจนต้องบอกต่อ เพราะเหตุใด 
 มีกิจกรรมใดบ้างท่ีควรปรับปรุงหรือไม่ 

- กิจกรรมใดที่คุณรู้สึกประทับใจมากที่สุด/น้อยที่สุด เพราะเหตุใด   
- มีกิจกรรมใดที่ท าให้รู้สึกว่าพิเศษ น่าจดจ าและท าให้คุณรู้สึกผูกพันกับช่อง 3

หรือไม ่
- คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือไม่ 
- ถ้าไม่ได้มากิจกรรมครั้งนี้จะเสียใจหรือไม่และถ้าพลาดกิจกรรมใด หรือ ช่วงไหน 

จะรู้สึกเสียใจมากท่ีสุด 
- คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา 
- การเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตหลังจากจบกิจกรรมนี้ ถ้าช่อง 3จัดอีกจะมาหรือไม่ 

เพราะเหตุใด  
- ในกรณีที่มาเพราะศิลปิน ถ้าคราวหน้าทางช่อง 3จัดแล้ว ไม่มีศิลปินที่พีชื่นชอบ

มาจะมาหรือไม ่/ หลังจบกิจกรรมนี้ไปแล้วจะติดตามรายการของช่อง 3หรือไม ่

2. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เก็บข้อมูล ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่ ด้วยการเข้าไปท าการสัมภาษณ์กลุ่มพร้อมด้วยการเข้าไป
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมด้วย ผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาในกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วง เดือนสิงหาคม 
ถึง เดือนตุลาคม รวมทั้งสิ้น 4กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 
2. กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดล าปาง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556     
3. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม         

พ.ศ.2556 
4. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11ตุลาคม                  

พ.ศ. 2556 

และผู้วิจัยได้ท าการจัดประเภทกลุ่มตัวอย่าง3กลุ่ม เพ่ือให้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
กลุ่ม ในแต่ละพ้ืนที่ที่เข้าไปท าการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มผู้ชมทั้งหมดได้ดังนี้ 

1) กลุ่มวัยรุ่น มีอายุระหว่าง 16-24 ปี เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีสมาชิกกลุ่มตั้ง 4 คนขึ้นไป
และลักษณะกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเพ่ือน (2 กลุ่ม) 

2) กลุ่มวัยท างาน มีอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป มีสมาชิกกลุ่มตั้ง 4 คนขึ้นไปและลักษณะกลุ่มการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเพ่ือน/คนรู้จัก (2 กลุ่ม) 

3) กลุ่มครอบครัว มีสมาชิกกลุ่มตั้ง 4 คนขึ้นไปและลักษณะกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงสายใยครอบครัว (2 กลุ่ม) 
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จ านวนกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์กลุ่มรวมทั้งสิ้น 3 ช่วงวัย 24 กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้
ประเด็นค าถามเดียวกันเพ่ือศึกษาความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดกิจกรรม มีพฤติกรรมอย่างไรต่อ   
ช่อง 3 หลังการเข้าร่วมกิจกรรม และเพ่ือน าค าตอบที่ได้มาเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงอายุ ว่าการ
ตอบสนองต่อกิจกรรมที่ความแตกต่างไหมอย่างไร ผู้วิจัยตั้งแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มดังนี้ 

- ช่องทางที่รับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้  
- สาเหตุของการเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี้  
- ลักษณะพฤติกรรมการเข้าร่วมของกลุ่มผู้เข้าร่วมนี้เป็นอย่างไร  
- ในอดีตที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ช่อง 3 จัดขึ้นไหม อะไรบ้าง  
- โดยปกติแล้ว ติดตามรายการของช่อง 3 หรือไม่ ถ้าชมรับชมรายการใดในช่อง 3

บ้าง  
- รู้สึกอย่างไรกับการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา  
- ความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาดใน ณ.ขณะที่เขาเข้าร่วมเป็นอย่างไร  
- ความประทับใจในกิจกรรม  

 ภาพรวมกิจกรรมชื่นชอบหรือไม่ 
 กิจกรรมใดที่ชอบมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 มีกิจกรรมใดควรปรับปรุงหรือไม่  

- ในอนาคตหลังจากจบกิจกรรมนี้ ถ้าช่อง 3 จัดอีกจะมาหรือไม่ เพราะเหตุใด  
- ในกรณีที่มาเพราะศิลปิน ถ้าคราวหน้าทางช่อง 3 จัดแล้ว ไม่มีศิลปินที่พีชื่นชอบ

มาจะมาหรือไม ่/ หลังจบกิจกรรมนี้ไปแล้วจะติดตามรายการของช่อง 3หรือไม ่
- ทัศนคต(ิความคิดเห็น)ต่อช่อง 3 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ความคิดเห็นอย่างไรต่อการน าเสนอข่าว ละคร หรือรายการของช่อง 3  
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
1. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าเลือก

กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างรวมแล้วทั้งสิ้น 30 คนเพ่ือเป็นตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมใน3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมทีวี 3 สัญจร ( 10 คน) 
2. กิจกรรมแชนเนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต (10 คน ) 
3. กิจกรรมฟุตบอลประจ าปี ( 10 คน) 

 โดยผู้วิจัยท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเป็นผู้ที่แสงดความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นบน
สื่อสังคมออนไลน์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ เฟซบุ๊ค แฟนเพจครอบครัวบันเทิง, CH3 Concert 
และSearch Entertainment และในแต่ละกิจกรรมจะมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้มีการกระจายตัวใน
เรื่องของช่วงอายุ เพื่อให้สามารถที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคจริงขององค์กรได้ ผู้วิจัยจึงแบ่งลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างได้เป็น 4 ช่วงวัย ดังนี้ 

1) อายุ 16 -25 ปี             จ านวน 3 คน 
2) อายุมากกว่า 25 – 35 ปี     จ านวน 3คน 
3) อายุมากกว่า 35 – 45 ปี     จ านวน 2คน 
4) อายุตั้งแต ่45 ปีขึ้นไป           จ านวน 2คน 

 
2. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างรวมแล้วทั้งสิ้น 24 กลุ่มตัวอย่าง ใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556  (6 กลุ่ม) 
2. คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดล าปาง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 (6 กลุ่ม) 
3. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ที คอนเสิร์ต จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม     

พ.ศ.2556  (6 กลุ่ม) 
4. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11ตุลาคม     

พ.ศ.2556 (6 กลุ่ม) 

 การเก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรม จะมีการสุ่มเลือกกลุ่มสัมภาษณ์ให้มีการกระจายตัวในเรื่อง
ของช่วงอายุ เพื่อให้สามารถที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคจริงขององค์กรได้ ผู้วิจัยจึงแบ่งลักษณะกลุ่ม
ตัวอย่างได้เป็น 3 ช่วงวัย ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

1) กลุ่มวัยรุ่น ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างขณะที่ร่วมท ากิจกรรมกับทางองค์กร  โดย
ความสมัครใจของผู้ชม (Voluntary Sampling) โดยจะมีสมาชิกกลุ่มตั้งแต่4คนขึ้นไป ในแต่ละ
กิจกรรมจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่น เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเอง ก่อนการน ามาวิเคราะห์
ต่อไปและกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-24 ปี  
- เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา 
- มีสมาชิกกลุ่มตั้ง 4 คนข้ึนไป 
- ลักษณะกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์แบบเป็นกลุ่มเพ่ือน 

2) กลุ่มวัยท างาน ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างขณะที่ร่วมท ากิจกรรมกับทางองค์กร 
โดยความสมัครใจของผู้ชม(Voluntary Sampling) โดยจะมีสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ในแต่ละ
กิจกรรมจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มวัยท างาน เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเอง ก่อนการน ามาวิเคราะห์
ต่อไปและกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
- สถานภาพโสด (ยังไม่สมรส) 
- มีลักษณะการเข้าร่วมงานเป็น กลุ่มเพื่อน/คนรู้จัก ตั้งแต4่ คนข้ึนไป 

3) กลุ่มวัยครอบครัว ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างขณะที่ร่วมท ากิจกรรมกับทางองค์กร 
โดยความสมัครใจของผู้ชม(Voluntary Sampling) โดยจะมีสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ในแต่ละ
กิจกรรมจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มครอบครัว เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเอง ก่อนการน ามาวิเคราะห์
ต่อไปและกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- มีลักษณะการเข้าร่วมงานเป็น กลุ่มครอบครัวตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป 
- บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มต้องมีสถานภาพสมรส และบุคคลนั้นต้องมีอายุ

ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
- สมาชิกกลุ่มต้องมีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงสายใยครอบครัว 
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การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
 

ผู้วิจัยไดท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview) และจะน ามา
ขยายผลด้วยการสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) และจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิง 
พรรณนา ประกอบกับยกตัวอย่างข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ซึ่งก็คือการถอดเทปหรือสิ่งที่
จดบันทึกต่างๆ จะถูกน ามาเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เนื้อหา และน ามาอ้างอิงต่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ออกมา โดยการ
อภิปรายผลร่วมกับทฤษฎีที่ท าการศึกษา เพ่ือจะได้ผลออกมาว่ากลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาด
ของทางองค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม และมีผลที่จะพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับผู้ชม 
จนในที่สุดเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้าระยะยาวได้หรือไม่ อย่างไร 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสื่อ

โทรทัศน์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัท เซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ ากัด” โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) แบบกรณีศึกษา (Case Study) ผู้วิจัยได้
ท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 4 วิธีได้แก่ 1) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหาร
และผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์การจัดกิจกรรมคือ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ 
และ คุณจินตนา วัฒนวรวิทย์ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
2) การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ซึ่งผู้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์งาน 
2.1) กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 2.2) คอนเสิร์ตทีวี 
3สัญจร จังหวัด ล าปาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 2.3) กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีมคอนเสิร์ต 
ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556และสุดท้าย 2.4) กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม
คอนเสิร์ต จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11ตุลาคม 2556  โดยการเข้าไปเก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์
ในกิจกรรมนั้นผู้วิจัยท าไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลจาก 3)การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) 
ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 ช่วงอายุ เพ่ือให้ครอบคลุม
และสามารถเป็นตัวแทนประชากรที่เป็นผู้บริโภคของช่อง 3 ได้ดังนี้ (1)กลุ่มวัยรุ่น (2)กลุ่มวัยท างาน 
และ(3)กลุ่มครอบครัว ตลอดจนสุดท้ายคือการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับกลุ่มผู้ชมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 3.1)กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร 3.2)กิจกรรม
แชนแนลทรีเพาเวอร์ ทีมคอนเสิร์ต และ3.3) กิจกรรมฟุตบอลประจ าปี และเช่นเดียวกันเพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มประชากรและสามารถเป็นตัวแทนประชากรที่เป็นผู้บริโภคของสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 
3ได้ ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลโดยการกระจายโควตาสุ่มตามช่วงอายุได้4กลุ่มดังนี้ (1)ช่วงอายุ 16 -25 ปี      
(2) ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี  (3) ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี และ(4) ช่วงอายุตั้งแต4่5ปีขึ้นไป 
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ในบทนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา โดยจะน าเสนอใน2 ส่วน ได้แก่ 

4.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของ
บริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

4.2 เพื่อศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  

 
4.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ชเอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาสรุป วิเคราะห์ และแบ่งแยกประเด็นในการน าเสนอ
ผลการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

4.1.1  ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารและผู้มีส่วน 
ร่วมในการวางแผนกลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จ ากัด 

4.1.2 ผลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 
 
4.1.1  ผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารและผู้มีส่วน ร่วมในการ
วางแผนกลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

 
จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ ากัดได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ที่มุ่งหวังเพ่ือเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมในพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ และให้กิจกรรม
ทางการตลาดดึงผู้ชมให้หันกลับมาที่ช่อง 3 และมีหลักการส าคัญท่ีถือเป็นนโยบายหลักในการวางแผน
จัดกิจกรรมทางการตลาดคือ “ความจริงใจในการให้” แนวคิดนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังทีมงานทุกคน 
เพ่ือร่วมกันสร้างความสัมพันธ์และเข้าหาผู้ชม 

“ช่อง 3มีนโยบายในการเข้าไปหาผู้ชม เจาะกลุ่มเข้าไปหาคนในพ้ืนที่ต่างจังหวัดซึ่งเรามีฐาน
คนดูอยู่น้อย ดังนั้นการจัดของเรามีความปรารถนาที่จะเข้าไปหาผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆ เราก้าวเข้า
ไปสร้างความสัมพันธ์ทั้งการให้ความสนุกสนาน ด้วยการให้ เราต้องจริงใจ ที่จะเข้าไปท าประโยชน์ใน
จังหวัดนั้นๆ ซึ่งตรงส่วนนี้เราจะได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของจังหวัด ผู้ชมที่อยู่ใน
จังหวัด หรือเราที่เข้าไปอยู่ในสายตาของผู้ชมมากข้ึน”  

     (วิบูลย์ ลีรัตนขจร, 2556) 
 “เราต้องการที่จะพาดาราของเราเข้าไปหาผู้ชมมากขึ้น ต้องการที่จะท าให้แบรนด์ของเรา

เป็นแบรนด์ที่จับต้องได้ เข้าไปสร้างภาพจ าในใจของเขา เข้าไปท ากิจกรรมมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ 
และดึงเขาให้กลับมาดูช่อง 3”                        

  (จินตนา วัฒนวรวิทย์, 2556) 
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นอกจากนี้แล้วกลยุทธ์ที่ส าคัญ ที่ท าให้กิจกรรมทางการตลาดประสบความส าเร็จนั้นก็คือ   
กลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ชื่อของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ดังนั้นจึงมีการประชาสัมพันธ์ในรายการต่าง รวมถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ และ
ร่วมด้วยกับการท างานของทางบริษัทแล้วไม่ว่าจะเป็นบนพ้ืนที่ของทางเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เอง
หรือในส่วนที่ท าร่วมด้วยกับหน่วยงานของจังหวัด ท าให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละครั้งจึง
เป็นประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบในพ้ืนที่และเข้าถึงผู้ชมจริงๆ และอีกกลยุทธ์ที่ทางบริษัทได้กล่าว
ว่าส าคัญไม่แพ้กัน คือการเข้าไปท าการส ารวจกระแสความชื่นชอบของคนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น ยอด
ชาร์ตเพลงตามคลื่นวิทยุท้องถิ่น ส ารวจความนิยมบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แล้วจึงออกแบบรูปแบบ
กิจกรรมทางการตลาดได้อย่างตรงใจผู้ชมในท้องถิ่นจริงๆ 
 

“กลยุทธ์ที่ผมคิดว่ามันท าให้เราจัดกิจกรรมประสบความส าเร็จ ก็คือการประชาสัมพันธ์ เรามี
การประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะในโทรทัศน์ บนอินเตอร์ที่ในปัจจุบันเราหันมาใช้มันมากขึ้น 
หรือแม้การท างานร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดที่เราประสานงานอยู่ เราท ามันหนักจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น
รถแห่ ป้ายโปสเตอร์ ใบปลิว สิ่งเหล่านี้มันท าให้คนหันมาสนใจเรามากและท าให้กิจกรรมของเรา
ประสบความส าเร็จ” 

      (วิบูลย์ ลีรัตนขจร, 2556) 
“สิ่งที่ท าให้การจัดงานของเราประสบความส าเร็จ คิดว่าคงจะเป็นการประชาสัมพันธ์ เราทุ่ม

เมกับการประชาสัมพันธ์มาก ไม่ว่าจะเป็นในอินเตอร์เน็ต ในทีวี และในพ้ืนที่เอง เราจะมีการแจก
ใบปลิวเกือบ 20000 ใบ มีโปสเตอร์ บิลบอร์ดขนาดใหญ่ มีรถแห่ หรือแม้แต่การพาศิลปิน/ดาราไป
ออกรายการวิทยุในท้องถิ่นก็ตาม”  

  (จินตนา วัฒนวรวิทย์, 2556) 
 

และสุดท้ายในการวัดผลการท ากิจกรรม ทางบริษัทจะมีการส ารวจความคิดเห็นจากการ
จัดตั้งตู้ ปณ. 3 ให้ผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ เพ่ือที่ทางทีมงาน
จะน าข้อมูลเหล่านี้ไปขยายผลต่อ และหลังจากการจัดกิจกรรมทางช่อง 3จะมีการส่งทีมงานเข้าไป 
ส ารวจความนิยม (Ratting) ในพ้ืนทีหลังจากการจัดงานไปแล้ว 

 
“การวัดผล เราก็มีการท าแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ชม ด้วยการจัดตั้ง ตู้  ปณ .3 

นอกจากนี้แล้วพอหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมก็จะมีทีมงานของทางช่อง 3 เข้าไปท าการส ารวจความ
นิยมหรือเรตติ้งนั่นแหละ โดยส่วนใหญ่มันก็จะเพ่ิมข้ึน หลังจากท่ีเราเข้าไปท ากิจกรรม” 

      (วิบูลย์ ลีรัตนขจร, 2556) 
“ของเราก็จะมีการวัดผล ทั้งจากยอดคนเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดท าตู้ ปณ.3 ให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น ถ้ามีความคิดเห็นไหนต่อช่อง 3 แล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะท าได้เราก็
อาจจะมีการรวบน าเข้าไปเสนอในที่ปรุชุมต่อไป” 

  (จินตนา วัฒนวรวิทย์, 2556) 
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อีกทั้งบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  ยังมีแนวทางในการท าให้ผู้ชมอยู่กับ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 จนเกิดเป็นความภักดีของกลุ่มผู้ชมช่อง 3 ผ่านการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
 

1. การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) 
ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นช่อง 3 คือ ความสนุกสนาน มีความบันเทิงที่เต็มเปี่ยม ควบคู่ไป

ด้วยเนื้อหาสาระ โดยการสื่อสารแบรนด์มีเจตนารมณ์ในการเข้าไปเ พ่ือต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ชม 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมมองว่าแบรนด์มีความใส่ใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือเข้าหาผู้ชมในทุกพ้ืนที่อย่างให้
ความส าคัญ 

“ช่อง 3 มีลักษณะใกล้เคียงศิลปินคนหนึ่งที่มีความหลากหลายและใกล้ชิดกับเรามากนั้นคือ
คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เขามีความเป็นศิลปินสูง ขณะเดียวกันก็รู้จักการตลาด เขาสรรค์สร้างงานที่
หลาก ไม่ว่าจะกุ๊กกิ๊กหรือจัดจ้านอย่างเช่นทองเนื้อเก้า เขามีความหลากหลายของความเป็นศิลปิน 
แถมยังเป็นคนที่สละเวลามาเพ่ือท าประโยชน์ของสังคมด้วย ผมจึงคิดว่าคุณพงษ์พัฒน์น่าจะตอบโจทย์
ในเรื่องภาพลักษณ์ของช่อง 3ได้ดี”         

                 (วิบูลย์ ลีรัตนขจร, 2556) 

     “ช่อง 3 คงเป็นคนที่มีความร่าเริง สนุกสนาน มีความบันเทิงแต่ก็เต็มเปรี่ยมไปด้วยสาระที่
หลากหลาย” 

  (จินตนา วัฒนวรวิทย์, 2556) 
 

2. คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ 
  ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ Morton (2009) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวคิดการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ดังนี้ 

2.1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness) 
      มีการท าการประชาสัมพันธ์ อย่างหนักในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างการ

รับรู้ทั้งคนในพ้ืนที่และบุคคลในพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งการประชาสัมพันธ์ก็มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนจัด
กิจกรรม จนสิ้นสุดกิจกรรมก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงความส าเร็จในการจัดแต่ละครั้ง  สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในแต่ละครั้ง ได้แก่ 

- สื่อประชาสัมพันธ์หลักผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 
- มีการท าประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เช่นบิลบอร์ด โปรโมทผ่านคลื่นวิทยุในจังหวัด 
- มีการให้พิธีกรไปเดินโปรโมท พร้อมแจกของรางวัลเชิญชวนถึงท่ีบ้าน 
- การประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนของจังหวัด 
- ส่งบัตรเชิญให้ลูกค้าสปอนเซอร์ 
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2.2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 
      บริษัทได้มีการเข้าไปส ารวจ พฤติกรรม ความชอบ กระแสความนิยมในศิลปิน/ดาราของ

คนในพ้ืนที่ ทั้งจากการเข้าไปพูดคุยกับคน หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต รวบรวมจากการแสดงความ
คิดเห็น และความนิยมตามคลื่นวิทยุต่างๆเพ่ือน ามาเป็นเค้าโครงในการจัดงานให้ตรงกับความชื่นชอบ
ของคนพ้ืนที่มากที่สุด ท าให้รูปแบบการจัดงานที่สอดคล้องกับรูปแบบความชื่นชอบของคนต่างจังหวัด 
ทั้งสถานที่และวันเวลาในการจัดงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ชมให้ได้มากที่สุด 
 

2.3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 
      ทางสถานชี่อง 3และบริษัทมีแนวคิดร่วมกันในการที่จะพยายามเข้าไปสานความสัมพันธ์

กับผู้ชม ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมประจ าปี และกิจกรรมที่จัดหมุนเวียนไปตาม
จังหวัดต่างๆ ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ คือทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานอีเว้นท์ของ
ทางบริษัท 

      ฉะนั้นทุกๆกิจกรรมจะต้องมีความสนุกและเข้าถึงผู้ชมให้ได้มากที่สุด ทุกๆองค์ประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ การพูดคุยจะต้องสามารถสัมผัสกับผู้ชมและสร้างความประทับใจได้ 

- มีการจัดมินิสเตจขึ้นเพ่ือพูดคุยกับผู้ชมได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  
- การพาศิลปิน/ดาราตัวจริง มาร่วมท ากิจกรรมกับผู้ชม 
- จัดท าตู้ ปณ.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นผู้ชม โดยถ้ามีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและจะ

น ามาประชุมเพ่ือหารือปรับกลยุทธ์ 
 
 2.4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

      บริษัทมีความพยายามที่จะท าให้กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่
รวมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบช่อง 3 มาท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเข้าสานความสัมพันธ์ระหว่างช่อง 3และผู้ชม 

 
 2.5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 

      การจดจ าเริ่มต้นมาจากผู้ชมรู้สึกพิเศษกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความ
พยายามในการสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆข้ึนมาสร้างความประทับใจก่อเป็นความรู้สึกที่ดี จนท าให้ผู้ชม
เกิดความจดจ าได้ โดยตัวกิจกรรมที่ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับดาราตัวจริง ก็เป็นพื้นฐานที่จะสร้างความจดจ า
ที่ดีได้ และรางวัลต่างๆในกิจกรรม ก็เป็นรางวัลที่หาไม่ได้จากที่ไหน ส าหรับผู้ที่ได้ไปสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ความทรงจ าที่ดีได้ 

 
2.6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
      การจัดกิจกรรมได้ดี มีความเป็นเอกลักษณ์ และในกิจกรรมมีสิ่งที่โดดเด่นที่ผู้ชมจะไม่ได้

พบบ่อยๆ หรือหาประสบการณ์นี้ไม่ได้จากที่ไหนแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่สร้างให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
อ ย า ก บ อ ก ต่ อ ไ ด้  เ ช่ น  ก า ร จั ด ใ ห้ ผู้ โ ช ค ดี ที่ ไ ด้ ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ศิ ล ปิ น / ด า ร า  เ ป็ น ต้ น 
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2.7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 
      การจัดกิจกรรมขึ้นมาช่อง 3คาดหวังให้คนหันกลับมาชื่นชอบในองค์กร ดังนั้นกิจกรรม

ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความเป็นแบรนด์ช่อง 3 จะต้องท าให้ผู้ชมเปลี่ยนใจมาชอบองค์กรได้ และสิ่งที่
องค์กรให้ความส าคัญคือการแสดงความจริงใจในการให้ 

 
 2.8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

      ท าให้ผู้ชมเกิดความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากที่สุด ให้ผู้ชมรู้สึก
ว่าได้รับความพิเศษ ถ้าผู้ชมได้รับสิ่งที่เหนือจากความคาดหมายหรือได้รับความพิเศษอย่างสม่ าเสมอ
ความภักดยี่อมที่จะเกิดข้ึน และบริษัทได้วางกลยุทธ์การสร้างความภักดีในกิจกรรมดังนี้  

- กิจกรรม Meet & Greet ด้านหลังเวที 
- การแจกของรางวัลที่เป็น Limited Edition ส าหรับในคอนเสิร์ตเท่านั้น 
- กิจกรรมบางกิจกรรมท่ีใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา (บนเวที) 
- การให้ความส าคัญกับทุกพ้ืนที่ที่ไปจัด  
- กิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ชม มอบสิ่งดีๆให้ผู้ชมของช่อง 

 
 2.9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 

      กลยุทธ์ที่ทางบริษัทวางไว้ในการท าให้ผู้ชม กลับชมช่อง 3ซ้ า หรือเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งต่อไปอีก ได้แก่ 

- การน าดาราไปพบปะผู้ชมเพ่ือมุ่งหวังให้ติดตามดูผลงานในช่อง 3  
- การจัดงานภายใต้Themeละครที่ฉายอยู่ในขณะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างและตอก

ย้ ากระแสละคร และดึงให้ผู้ชมกลับมาดูละคร 
- ในการจัดกิจกรรมจะมีการบันทึกเทปเพ่ือน ากลับมาฉายซ้ าทางโทรทัศน์ จุดนี้

เป็นจุดขายอย่างหนึ่งเพราะไม่ใช่แค่ผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นที่จะกลับมาดู 
แต่เป็นผู้ชมที่อาจจะชื่นชอบศิลปินนั้นแต่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม ก็มีโอกาสที่จะดู
เทปที่ออนแอร์ในช่อง 3 

- การจัดงานที่สนุกสนาน เข้าถึงตัวคนดูและมีมาตรฐาน 
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4.1.2 ผลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 

 ข้อมูลในส่วนนี้มาจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2556   
2. กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดล าปาง วันที่ 25 ตุลาคม 2556     
3. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม 2556 
4. กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11ตุลาคม 2556 

 โดยผู้วิจัยได้ท าการสังเกต ในส่วนของเนื้อสารที่ส่งถึงผู้ชมในกิจกรรม บรรยากาศของงาน 
พฤติกรรมของผู้ชมที่มาเข้าร่วมงาน ตลอดจนพฤติกรรมการตอบรับของผู้ชมที่เกิดขึ้นในงาน 
 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมสามารถ แบ่งแยกเป็น2 ประเด็นได้ดังนี้ 
 

1. การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) 
     จากการสังเกตการณ์พบว่าบริษัทสามารถสามารถสร้างความสนุกสนานได้ตลอดทั้งงาน ไม่น่า

เบื่อ สังเกตได้จากปฏิกิริยาของผู้ชม ที่เข้าร่วมกิจกรรมเต็มทุกซุ้มและตอบรับด้วยเสียงเชียร์ เสียง
หัวเราะ นองจากนั้นแล้วบริษัทมีการสอดแทรกสาระความรู้เข้าไปในแต่ละกิจกรรมด้วย เช่น กิจกรรม
บนมินิสเตจ จะมีการดึงผู้ชมขึ้นไปบนเวที ร่วมตอบค าถามเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือชิงรางวัล เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้วการจัดงานครั้งนี้ก็มีความง่ายในการเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆเน้นความเป็น
กันเองกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน 

     และอีกหนึ่งลักษณะความส าคัญคือกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงอายุ 
สามารถดึงคนได้ทุกช่วงอายุ ซึ่งสังเกตได้จากกลุ่มคนที่เข้าร่วมกิจกรรม และการตอบรับด้วยการ
ปรบมือและเสียงเชียร์ก็เกิดกับทุกกลุ่ม 

 
2. คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ (Morton,2009) 

2.1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness) 
      มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนจนกระทั้งจบกิจกรรม และมีการ

ประชาสัมพันธ์เน้นหนักในพ้ืนที่ที่จะเข้าไปจัดกิจกรรม จากการสังเกตพบสื่อประชาสัมพันธ์ได้แก่ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน ์ทั้ง Spot โฆษณา และในรายการต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
- ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ (ใบปลิว บิลบอร์ด โปสเตอร์ ท ากิจกรรมร่วมกับ

หน่วยงานจังหวัดและประชาสัมพันธ์ผ่านคลื้นวิทยุในท้องถิ่น) 
- ประชาสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้าสปอนเซอร์ 
- จากตัวทีมงานที่เป็นคนให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
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2.2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 
- กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพักผ่อนและเป็น

ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะคลายเครียดได้มากที่สุด 
- กิจกรรมถูกจัดตามจังหวัดต่างๆเพ่ือเป็นการเข้าหาผู้ชมจริงๆ และในส่วน

สถานที่จัดก็เหมาะสมเป็นศูนย์รวมในจังหวัดนั้นๆ ท าให้คนยินดีที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม เพราะเป็นที่รู้จักและง่ายต่อการเดินทาง 

- กิจกรรมมีลักษณะคล้ายงานแฟร์ หรืองานวัด ซึ่งตรงกับความชื่นชอบของคน
ในพ้ืนที่จริงๆ 

 
 2.3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 

      จากการสังเกตการณ์พบว่า ทางผู้จัดมีความกระตือรือร้นในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งตัวกิจกรรม สคริปที่ใช้บนเวที ตัวศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วมกิจกรรม และตัว
ทีมงานที่คอยอ านวยความสะดวก มีเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส  

- มีการจัดมินิสเตจ เพ่ือให้มีการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนที่
กิจกรรมหลักคือคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้น ซึ่งทางทีมงานสร้างความสัมพันธ์ด้วยการ
ให้พิธีกรลงมาจากเวทีชักชวน ให้ผู้ชมขึ้นไปเล่นกิจกรรมด้วยกัน มีการลงมา
แจกของให้ผู้ชมด้วยมือของตนเอง มีการดึงผู้ชมเข้าไปร่วมร้อง เล่นกับศิลปิน
ที่มาเยือนมินิสเตจ 

- บทสนทนาการพูดคุยของพิธีกรในทุกช่วงกิจกรรมทั้ง มินิสเตจ และคอนเสิร์ตมี
การให้โต้ตอบกันระหว่างคนดูกับศิลปิน/ดารา มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ให้
คนดูมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  

- มีการจัดให้ผู้ชมพูดความคิดเห็นของตนเอง ด้วยการให้ทีมสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
งาน และทีมงานประจ าจุดต่างๆ ก็มีการพูดคุยกับผู้ชมตลอดเวลา 

 
 2.4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

- กิจกรรมสามารถเป็นที่รวมตัวกันได้ของกลุ่มแฟนคลับซึ่งจะมีความชอบที่
ตรงกัน กิจกรรมจะสนับสนุนให้คนเหล่ามีมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการจัดโซนแฟน
คลับให้ มีการพูดคุยกับทีมงานในเรื่องศิลปิน เป็นประเด็นในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมได้ 

- กิจกรรมท าให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะที่กิจกรรมบนเวทีก็ส่งความสุข และ
ความสนุกสนานไปสู่คนชม มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองผู้ชมก็จะตอบรับเป็น
การส่งเชียร์ เสียงกรี๊ด กิริยาตอบรับอื่นๆ หรือตอบค าถามสั้นๆที่คนบนเวทีโยน
ค าถามลงมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

 2.5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 
- ศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วมกิจกรรจะส่งบทพูดที่มีความเป็นกันเอง ส่งความรู้สึกการ

ได้รับความส าคัญ เป็นการมอบประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานที่ดีให้ผู้ชม 
- ผู้ชมได้ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้น อย่างสนุกสนานมีการเกี่ยวเนื่องกับ

ช่อง 3 และความความเป็นกันเองของทีมงาน จุดนี้ก็จะท าให้ผู้ชมจดจ าได้ว่า
ช่อง 3 จัดกิจกรรมสนุก หลากหลาย ปลอดภัยและเป็นกันเอง 

 
2.6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 

- กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสตัวจริงๆกับศิลปิน/ดารา ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่
สามารถน าไปพูดต่อไปได ้

- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของช่อง 3 ในกิจกรรม  
- การจัดกิจกรรมที่สนุกสนานมีความลงตัว การแจกของรางวัลให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม และการมีศิลปิน/ดารามาร่วมงานที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้ 
ผู้ชมจะมีแนวโน้มบอกไปสู่คนใกล้ตัว  

 
2.7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 

- บทสนทนาการพูดคุยบนเวทีของพิธีกรกับศิลปิน/ดาราดึงให้คนมาชอบช่อง 3 
- การได้สัมผัสดาราของช่อง 3 จะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกประทับใจและติดตาม

ดาราทชี่อง 3 และจะมีแนวโน้มในการชื่นชอบช่อง 3มากขึ้น 
- ชื่นชอบการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมเพ่ือเข้าหาคนดู จึงเกิดความประทับใจและหัน

มาชอบช่อง 3 ได้ 
 
2.8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

       จากการสังเกตการณ์ผู้วิจัยพบว่า ความภักดีจะสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้ที่เป็นแฟน
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 หรือกลุ่มแฟนคลับของดาราช่อง 3 มากกว่ากลุ่มอ่ืนโดยมีเครื่องมือกระตุ้นที่
ส าคัญคือผ่านศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมที่ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับดาราอย่างที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน รวมทั้งการออกแบบสคริปให้ศิลปิน/ดาราพูด สามารถดึงให้ผู้ชมเกิดความภักดีกับช่องได้ 
 
 2.9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 

- การจัดกิจกรรมจะมีการบันทึกเทปเพ่ือน ากลับมาฉายซ้ าทางโทรทัศน์ 
- การพูดคุยน าเสนอถึงความเคลื่อนไหวและผลงานที่มีคุณภาพของช่อง 3  
- การพูดถึงผลงานของศิลปิน/ดาราที่จะมีร่วมกับช่อง 3  
- การจัดงานที่สนุกสนาน เข้าถึงตัวคนดู และมีมาตรฐานการจัดงานที่ดีมาโดย

ตลอด ท าให้ผู้ชมต้องการที่จะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของช่อง 3อีก 
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4.2 เพื่อศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์”  

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมของทางเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดของการเก็บข้อมูลการวิจัยดังนี้ 

1. จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลใน 4 กิจกรรม ดังนี้  
 กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2556   
 กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จังหวัดล าปาง วันที่ 25 ตุลาคม 2556     
 กิจกรรมแชนแนลทรีเพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต นครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม2556  
 กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต กาญจนบุรี วันที่ 11ตุลาคม2556 

ในการเข้าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับกลุ่มผู้ชม 3กลุ่ม ได้แก่ 

1.1 กลุ่มวัยรุ่น มีอายุระหว่าง 16-24 ปี  
  เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 4 คนข้ึนไปและลักษณะกลุ่มการเข้า

ร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเพ่ือน (กิจกรรมละ 2 กลุ่ม) 
1.2 กลุ่มวัยท างาน มีอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป  

  มีสมาชิกกลุ่มตั้งแต่4คนข้ึนไปและลักษณะกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์
เป็นกลุ่มเพ่ือน/คนรู้จัก (กิจกรรมละ2 กลุ่ม) 

1.3 กลุ่มครอบครัว  
  มีสมาชิกกลุ่มตั้งแต่4 คนข้ึนไปและลักษณะกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์

เชิงสายใยครอบครัว (กิจกรรมละ2 กลุ่ม) 

2. จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลใน 3 กิจกรรม 
 กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร  
 กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต  
 กิจกรรมฟุตบอลประจ าปี 

ซึ่งในการเข้าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับกลุ่มผู้ชม 4กลุ่ม ได้แก่ 
2.1 กลุ่มอายุ 16 -25 ปี          จ านวน กิจกรรมละ 3 คน 
2.2 กลุ่มอายุมากกว่า 25 – 35 ปี       จ านวน กิจกรรมละ 3 คน 
2.3 กลุ่มอายุมากกว่า 35 – 45 ปี       จ านวน กิจกรรมละ 2 คน 
2.4 กลุ่มอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป        จ านวน กิจกรรมละ 2คน 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างโดยน าเสนอในรูปแบบของ
ตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มผู้ชมตัวอย่าง 

 

เพศ อายุ (ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

16- 25 
(คน) 

มากกว่า
25–35 
(คน) 

มากกว่า
35–45    
(คน) 

45ปี  
ขึ้นไป    
(คน) 

1. กิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร  1 9 3 3 2 2 

2. กิจกรรมแชนแนลทรี เพาเวอร์ทีม 
คอนเสิร์ต  

2 8 3 3 2 2 

3. กิจกรรมฟุตบอลประจ าปี 2 8 3 3 2 2 

 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาสรุป วิเคราะห์ และแบ่งแยกประเด็นในการน าเสนอ

ผลการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น3 ส่วนดังนี้ 

4.2.1  ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) กับผู้ชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
การตลาดของบริษัท เซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัดและขยายผลข้อมูลจากผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

4.2.2 สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จ (Event Characteristic) และระดับความผูกพัน (Engagement) 

 4.2.3 ข้อสังเกตที่ค้นพบในงานวิจัย 
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4.2.1  ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) กับผู้ชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ
บริษัท เซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัดและขยายผลข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้วิจัยน าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีกล่าวข้างต้น มาท าการวิเคราะห์ได้ดังนี้  
 
การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) 
 ผลจากการเก็บข้อมูลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ช่วงอายุ มีการตอบสนองต่อการสื่อสาร 
แบรนด์ไปในทิศทางเดียวกันคือ 

1. เป็นแบรด์ที่สนุกสนานร่าเริง มีความบันเทิงพร้อมไปด้วยสาระท่ีหลากหลาย 
2. เป็นแบรนด์ที่เข้าหาผู้ชม และเหมาะสมกับผู้คนทุกเพศทุกวัย 
3. เป็นแบรนด์เป็นที่พ่ึงของคนในสังคมได้ในยามที่เกิดปัญหา (CSR) 
“คิดว่าช่อง 3 เหมือน พ่ีบี้ (สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว) เขาเป็นคนที่เก่ง หน้าตาดี แต่เขาไม่ได้มีดีแค่

หน้าตาเท่านั้น แต่เขาเป็นคนที่มีความพยายาม และเป็นกันเองเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับ หรือแม้แต่คนอ่ืน
ก็เข้าถึงง่าย ไม่หยิ่ง” 

(ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
“คิดว่าช่อง 3 เหมือน สรยุทธ เขาเป็นคนท่ีเก่ง เป็นได้ทั้งสาระ คือข่าว แล้วเขาก็ยังมีสามารถ

ท าได้ดีในด้านบันเทิง คือเป็นทั้งสาระและบันเทิงอย่างลงตัว ทั้งเขาก็ดูเหมือนเป็นตัวแทนในการให้
ความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วย” 

(ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
“คิดว่าช่อง 3 เหมือน สรยุทธ เขาเป็นคนที่ได้ทั้งข่าว พาร์ทบันเทิงเขาก็ได้ และพ่ีว่าเขาเป็น

คนที่มีการตลาดดีด้วยนะ ใครๆก็ชอบเขาทั้งนั้นและเขายังเป็นคนที่ท าให้คนอ่ืนเปิดใจดูงานของเขา
ด้วย” 

(ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
“คิดว่าช่อง 3 เหมือน ณเดช คือเขาเป็นหน้าตาดีและเก่ง เป็นคนที่มีความครบถ้วนในตัวเอง

ในโหมดที่มีสาระเขาจะจริงจังมาก แต่ก็จะร่าเริงแจ่มใส เขาถึงง่าย แล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ท ากิจกรรม
ตอบแทนสังคมอยู่บ่อย” 

(ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ45 ปีขึ้นไป, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่
ประสบความส าเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ Morton (2009) และแนวคิดเรื่องระดับ
ขั้นความผูกพัน (Customer Engagement) ของ The Gall Up (2009) มาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์การตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ชมอายุ 16 -25 ปี  
(1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness ) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์(Facebook) มากที่สุด รองลงมาคือจากสื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ซึ่งจะมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าวต่างๆ และที่มีความน่าสนใจคือผู้ที่รับรู้ข่าวสารแล้ว จะมีแนวโน้ม
พฤติกรรมที่บอกต่อเพ่ือนเพื่อชักชวนกันมาร่วมกิจกรรม 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ต่ า  

“รับรู้จากในแฟนเพจ เพราะเราติดตามอยู่พอรู้ก็เลยชวนเพื่อนๆมากัน”          
      (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

  “รับรู้จากในรายการสีสันบันเทิงในช่อง 3 แล้วก็ในIG คือเขามีเอาคลิปดารามาลง ดูแล้วก็
น่าสนใจก็เลยชวนเพื่อนๆมาดู”  

      (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 
  กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต 

คือ ชื่นชอบการจัดกิจกรรมของบริษัททีตรงกับความชอบคือการจัดกิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ต มี
ศิลปิน/ดาราเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมาคือการสถานที่และช่วงเวลาในการจัดงาน มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่าง 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้  ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจ
เป็นอย่างมากจากกิจกรรมที่ตรงใจ หรือศิลปิน/ดาราที่ร่วมกิจกรรมตรงกับความชอบ จนเกิดเป็น
ความรู้สึกประทับใจ จากสิ่งช่อง 3 ท าได้ตามท่ีสื่อสารเอาไว้  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(2.1)  Confidence 
        จากการที่จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต ไม่เพียงแค่ วันเวลา 

และสถานที่เพียงเท่านั้นที่สร้างความพึงพอใจได้ แต่ทุกช่วงในกิจกรรมทางการตลาดสามารถ
สร้างความพึงพอใจและประทับใจได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างเช่น คอนเสิร์ต 
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หรือการพาศิลปิน/ดาราที่มากหน้าหลายตาและถูกใจผู้ชม ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้พัฒนา
ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างนี้ 

“ศิลปิน/ดารามาเยอะมาก ก็ชอบมากแล้วศิลปินที่มาก็ถูกใจด้วย ก็รู้สึกดีมาก” 
     (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“รู้สึกดีมากค่ะ เพราะงานมาจัดถึงที่บ้าน สุดสัปดาห์ด้วยก็ขอพ่อแม่ออกมาได้ แถม
ได้ดูศิลปิน/ดาราที่เราชอบแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นด้วย”   

     (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

  (2.2)  Integrity  

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับความผูกพันนี้ได้  

  (2.3)  Pride 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับความผูกพันนี้ได้ 

  (2.4)  Passion 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับความผูกพันนี้ได้ 
 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 
    กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมทางการตลาด คือ ผู้ชมรู้สึกเกิดปฏิสัมพันธ์สูงสุดจากการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมทางการตลาด
ขึ้นมาเพ่ือเป็นการคืนก าไรให้กับผู้ชมของและการสร้างความสัมพันธ์ผ่านตัวศิลปิน/ดารา ไม่ว่าจะเป็น
การแสดง บทพูด หรือการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกว่าได้รับการเอาใจและมีปฏิสัมพันธ์กับช่อง 3 ผ่านตัวศิลปิน/ดาราสูงสุด เพราะ
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกประทับอย่างมากที่สุด และรู้สึกว่าการที่ได้รับมันเกินสิ่งที่เกินจากสิ่งที่ช่อง 3
สื่อสารไว้ 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 
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(3.1) Confidence 
       ผู้ชมตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้คือ รู้สึกประทับใจมาก จากการพูดคุยบนเวลา 

การพูดจาโต้ตอบกันแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจ และจริงใจในการเข้ามาจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด 

        “รู้สึกชื่นชอบศิลปิน/ดาราที่มาร่วมงานค่ะ เขาเป็นกันเองมาก แล้วดูมีการ
เตรียมพร้อมมาดี ดูจากเขารู้ด้วยว่าที่จันทบุรีมีอะไรขึ้นชื่อ แล้วดูเขาหล่อ สวย แล้วก็ร้อง
เพลงเก่งจริงๆค่ะ ชอบมากค่ะ” 

(ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
        “ประทับใจมะปรางครับ สวยด้วยแล้วไม่คิดว่าจะร้องเพลงเก่งขนาดนี้ เป็น

กันเองมากเลย แล้วก็ชอบมีการทักทายแจกของรางวัลกับศิลปิน/ดาราด้วย งานวันนี้เลยสนุก
มากในความรู้สึก” 

               (ผู้ชมเพศชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(3.2)  Integrity 
        กลุ่มผู้ชมมีความรู้สึก ประทับใจเป็นอย่างมาก และมีความรู้สึกเหนือความ

คาดหมายจาก โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการที่ทีมงานมีความพยายามในการสร้างให้
ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับศิลปิน ตรงจุดนี้กลุ่มตัวอย่างถือว่า เป็นการพยายามที่ เข้ามาสาร
ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชมเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นการพัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์ขยับมา
สู่ขั้นนี้ได้ 

        “มีการจัดให้ศิลปินมาพูดคุยและให้ถ่ายรูปที่โซนแฟนคลับด้วย ประทับใจมาก
มันเกินท่ีเราคาดคิดไว้ เราไม่คิดว่าเขาจะให้มาใกล้ๆด้วยซ้ า” 

(ผู้ชมเพศหญิง 4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(3.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับความผูกพันนี้ได้ 

(3.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับความผูกพันนี้ได้  
 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ 

เกิดกลุ่มทางสังคมระหว่างผู้ชมและช่อง 3 จากการปฏิสัมพันธ์บนเวทีในส่วนความเป็นพวกเดียวกัน 
และนอกจากนี้การตอบสนองกลุ่มทางสังคมอีกลักษณะหนึ่งคือการเกิดกลุ่มทางสังคมใหม่ขึ้น ระหว่าง
กลุ่มผู้ชมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ผู้ที่เป็นแฟนช่อง 3 หรือในรูปของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน/
ดารา ทีมีการรวมกลุ่มกันในงาน 
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  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(4.1)  Confidence 
       เมือ่เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ชมท าให้เกิดความรู้สึกมีพวกพ้อง การที่ก้าวเข้า

มาในกิจกรรมผู้ชมไม่รู้สึกแปลกแยก จนเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกร่วมกับงานซึ่งถือ
พ้ืนฐานในการที่จะน าพาให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับช่อง 3 ได้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

       “ชื่นชอบงานนะ บรรยากาศดูสนุกดี คนก็เยอะดูครึกครื้นดี การจัดงานก็ดูเข้า
กับต่างจังหวัดดีด้วย” 

    (ผู้ชมเพศหญิง 5 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(4.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดนี้ท าให้

ผู้ชมพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ขั้นที่สูงกว่าคือระดับ Pride 

(4.3)  Pride 
        จากการร่วมกิจกรรม บริษัทมีความพยายามในการถ่ายทอดคุณลักษณะสู่

กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วม ท าให้กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้พัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์มาสู่จุดสูงได้ เนื่องจาก
การเกิดความรู้สึกร่วม ทั้งจากการเข้าร่วมของกลุ่มตัวเอง และกลุ่มคนรอบข้างรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกัน พร้อมที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน จนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของช่อง 3 

       “คือบรรยากาศมันสนุกมากๆ คนเยอะรวมแต่คนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกันมาอยู่
รวมกัน และตอนเขาพูดถึงความส าเร็จบนเวลา มันท าให้เรารู้สึก เป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 
ได้เลย” 

    (ผู้ชมเพศหญิง 4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(4.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 
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(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน

กิจกรรมทางการตลาด คือ การเกิดภาพความประทับใจจากตัวศิลปิน/ดารา ที่มีความเป็นกันเองและ
เข้าถึงได้ง่ายทั้งจากการเล่นกิจกรรมแบบใกล้ชิด หรือการพูดคุย รองลงมาคือภาพจ าที่ ช่อง 3 จัดงาน
ได้อย่างสนุกสนาน สมกับภาพลักษณ์ในสายตาของผู้ชมกลุ่มนี้ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีจะเป็นเพียง
องค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ร่วมกับคุณลักษณะอ่ืนเท่านั้น ไม่ได้เป็น
คุณลักษณะเด่นที่จะท าให้ระดับความสัมพันธ์เพ่ิมมาก เป็นผลมาจากไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาสใกล้ชิด
ศิลปิน/ดาราจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะนี้ก็ยังคงมีผลในการสร้างความรู้สึกดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ให้ก้าวสูงขึ้นต่อไป  

“รู้สึกชอบมาก เห็นเขาสุ่มเบอร์โทรศัพท์แล้วให้ศิลปินโทรหาเพ่ือให้ขึ้นไปรับรางวัล 
คือมันดูใกล้ชิดมากๆ เห็นแล้วรู้สึกเลยว่าช่อง 3จัดงานเป็นกันเองมากๆ ชอบมากเลย” 

      (ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“เคยเห็นแต่ดาราอยู่ในทีวี พอเขาพามาเจอตัวจริงก็รู้สึกประทับใจ การพูดจาน่ารัก
เป็นกันเอง แล้วก็มีการแจกรางวัลตอนท้ายอย่างใกล้ชิดด้วย” 

     (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“ช่อง 3คือเจ้าแรกที่จัดกิจกรรมแบบนี้ กิจกรรมที่จะพาดารามาพบปะกับประชาชน
ที่อยู่ต่างจังหวัด เราชอบนะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราถูกใส่ใจ จากคนที่แบบไม่ต้องมาท า
อะไรแบบนี้เค้าก็อยู่ได้ เราเป็นคนที่ติดตามดาราในช่องก็อยากที่จะเห็นตัวจริงแต่เขาอยู่แต่ใน
กรุงเทพ พอช่อง 3พามาเจอจริงมันก็รู้สึกประทับใจ”  

      (ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด

การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ การแชร์ข้อความความรู้สึกให้กลุ่มเพ่ือน คน
ใกล้ชิดที่บ้าน และบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการบอกต่อทางบวกสูงสุดคือ ศิลปิน/
ดารา กิจกรรมที่จัดให้มีความใกล้ชิดกับศิลปิน/ดาราและจะถูกน าไปบอกต่อมากที่สุด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชม
รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมรู้สึกพิเศษ ตรงกับความชื่นชอบ (ศิลปิน ดารา) 
ถูกน าไปบอกเล่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับข้ันความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดัง
จะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้างระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Integrity เลยดังต่อไปนี้ 
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  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(6.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดไม่ปรากฏ

ความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.2)  Integrity 
        กลุ่มผู้ชมตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้ เป็นพฤติกรรมการบอกเล่าต่อในกลุ่มคน

รู้จักหรือคนใกล้ชิด ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ชมบอกต่อก็คือ ศิลปิน/ดารา และรวมไปถึงการ
วางบทพูดของศิลปิน/ดาราทีถู่กใจด้วย  

        “ ตอนที่ได้เจอศิลปิน/ดารานี้หล่ะ ก็เมาเล่าให้ที่บ้านแล้วก็กลุ่มเพ่ือนฟัง คือ
ศิลปิน/ดาราเขาเก่งมาจริงๆ ท าได้หลายอย่างมีความสามารถมาก” 

     (ผู้ชมเพศหญิง6 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(6.3)  Pride 
        กลุ่มผู้ชมนี้ตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้ เป็นพฤติกรรมการบอกเล่าต่อไม่เพียง

ในหมู่คนรู้จักเท่านั้น แต่มีการแชร์ต่อให้ผู้ อ่ืนในโลกอินเตอร์เน็ตได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ชมบอกต่อก็คือ ศิลปิน/ดารานั้นเอง 

        “ พ่ีก็ได้เขียนเล่าความประทับใจในการได้เข้าไปแฟนมีตติ้งที่หลังเวลา 
ในเฟซบุ๊ค เล่าเป็นแฟนแอคเค้าท์ในทวิตเตอร์ หรือการเข้าไปแชร์ความรู้สึกในเฟซบุ๊คของบ
ริษัท เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์” 

     (ผู้ชมเพศหญิง7 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(6.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 
  คุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่านกิจกรรมทาง

การตลาดค่อนข้างท่ีจะไม่ได้ผลไหร่นัก ทั้งนี้เป็นผลมาจากกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้เป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง 3 อยู่
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้จากการพูดคุยของศิลปิน/ดาราบนเวลา การที่
ช่อง 3จัดงานแล้วผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสงานของช่อง 3 นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่า
คุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์  
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“คนที่เข้าร่วมงานเขาก็น่าจะหันมาดูช่อง 3 กันเยอะนะ เพราะเขาคงเห็นว่าช่อง 3มี
อะไรบ้าง เห็นว่าช่อง 3ให้ความส าคัญกับผู้ชมขนาดนี้ อย่างน้อยก็น่าจะเปิดใจหันมาดูบ้าง 
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะดูช่อง 3อยู่แล้ว”  

     (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“เราดูช่อง 3 อยู่แล้วเนอะ แต่ก็อาจจะเป็นจากการที่เขาพูดคุยบนเวลาก็ได้ หรือเขาเห็น
ดาราน่ารักเข้าถึงง่าย ก็อาจจะเปลี่ยนใจ” 

            (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
 

(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด

ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือมีความพยายามในการบอก น ากิจกรรมนี้ไปขยายต่อในกลุ่ม
เพ่ือน คนรู้จัก และเกิดการติดตามกิจกรรมของทางบริษัทที่จะจัดขึ้นอีก เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นผล
ถ่ายทอดผ่านเครื่องมือ คือศิลปิน/ดารา 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชม
รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากกิจกรรมที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกพิเศษ ตรงกับความชื่นชอบคือการที่ได้ใกล้ชิด
กับดารา ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดี ดังนั้นคุณลักษณะจึง
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้น ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับ
ความสัมพันธ์ไปสู่ Pride  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(8.1) Confidence  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงกว่าแล้ว 

(8.2) Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับขั้นความผูกพันที่สูงกว่าแล้ว 

8.3)  Pride 
       การตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างในขั้นนี้คือ การพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราว

กิจกรรมไปสู่บุคคลภายนอกให้มากที่สุด มีลักษณะที่คล้ายการเป็นกระบอกเสียงให้องค์กร 
และคุณลักษณะนี้ช่วยตอกย้ าให้กลุ่มผู้ชมรู้สึกว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับตัว
ผู้ชม ด้วยการสามารถตอบสนองความต้องการได้ และรู้สึกภูมิใจ 
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      “รู้สึกดีมากๆ โดยปกติชอบดูช่อง 3อยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ไปซักที กิจกรรม
ฟุตบอลประจ าปี แต่ก็ตามดูการถ่ายทอดสด และติดตามในทวิตเตอร์มีคนทวิตเหตุการณ์ใน
งานเยอะมากเห็นแล้วรู้สึกอยากไป ยิ่งได้มากิจกรรมนี้ คือได้สัมผัสดาราใกล้มาจริงๆ ถ้ามี
โอกาสจะต้องบอกแล้วก็ชวนเพื่อนไปให้ได้” 

     (ผู้ชมเพศหญิง7 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(8.4)  Passion 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้คุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาด นั้น

ค่อนข้างที่จะไม่ได้ผล เนื่องจากกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้เป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง 3 อยู่แล้ว ซึ่งการจัดกิจกรรมก็
ไม่อาจท าให้ผู้ชมที่ดูเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ และเกิด
เป็นพฤติกรรมในการกลับไปรับชมเทปบันทึกภาพในทีวี เป็นต้น 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์  

“การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้ท าให้พ่ีดูช่อง 3 มากขึ้นกว่าเดิมเพราะพ่ีดูช่อง 3 มากอยู่แล้ว 
แต่มันก็อาจจะท าให้พี่กลับไปดูเทปที่ออนแอร์ ก็อยากจะเห็น”  

    (ผู้ชมเพศหญิง6 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“เราดูช่อง 3 อยู่แล้วเนอะ ก็ไม่ได้ดูมากขึ้น แต่อาจจะติดตามข่าวของดาราที่ชื่นชอบบน
เวที แล้วก็อาจจะกลับไปดูเทปซ้ า” 

  (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
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2. กลุ่มผู้ชมอายุมากกว่า 25 – 35 ปี   
(1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness ) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ทั้งจากโฆษณาในโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าว
ต่างๆ รองลงมาคือจาก สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และ จากการประชาการประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่น ในระดับท่ีเท่ากัน 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ต่ า  

“รู้ข่าวจากทีวีค่ะ เห็นว่าจะมีการจัดงานที่ใกล้บ้าน และมีดาราที่ชอบมา เลย
ตัดสินใจมาร่วมงานมีมาจัดงานที่จังหวัด”             

            (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

“จากในรายการโทรทัศน์เขามีประกาศอยู่ว่าบอย ปกรณ์จะมา คอนเสิร์ตที่นครปฐม อยู่
ใกล้บ้านมากๆสะดวกด้วยก็เลยชวนเพื่อนๆกันมา”  

            (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
 

(2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับ

การด าเนินชีวิต โดยตอบรับในเรื่องการจัดงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้ชมและการจัดกิจกรรมกิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ตที่ตรงใจ 

  จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์สูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่ ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินชีวิต  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(2.1)  Confidence 
        คุณลักษณะนี้ท าให้พัฒนาระดับขั้นความผูกพันได้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการ

สร้างความประทับใจ ผู้ชมเกิดการรับรู้ว่า บริษัทคิดกิจกรรมบนพ้ืนฐานของรูปแบบชีวิตของ
คนต่างจังหวัด รวมทั้งตรงกับความชอบ และความรู้สึกว่ากิจกรรมเข้ากันกับการด าเนินชีวิต
ของผู้ชมทุกอย่าง ซ่ึงส่งผลต่อกระพัฒนาระดับความผูกพันต่อไป 

       “ชื่นชอบบรรยากาศ มีความสนุกสนาน จัดกิจกรรมได้เข้ากับต่างจังหวัดดี 
และมีกิจกรรรมอย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงสะดุด”             

      (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
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       “ที่ยืนดูล าบากหน่อย เพราะเขากันท่ีให้สปอนเซอร์เยอะ เราไม่มีก็ต้องยืนดูแต่
มันเป็นคอนเสิร์ตฟรีก็ไม่เป็นไร ยังสนุกดีอยู่เพ่ือนๆ ดาราพูดบนเวทีก็สนุก แล้วก็คนดูแล
ความปลอดภัยดีด้วย”   

     (ผู้ชมเพศหญิง 4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

  (2.2)  Integrity  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดเป็น

ลักษณะเด่นชัดที่ท าให้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ และ
ตอกย้ าความรู้สึกของผู้ชมขยับขึ้นไป ดังนั้นจึงกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ได้ก้าวข้ามระดับความ
ผูกพันนี้ไปสู่ระดับความผูกพันสูงสุด 

 (2.3)  Pride 
        ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชมเกิดความสัมพันธ์ผ่านคุณลักษณะกิจกรรม

ทางการตลาดข้อนี้คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ชมได้รับการอ านวยความสะดวก ช่วงเวลา
การจัดงานที่มีความเหมาะสมและผู้ชมได้เข้าร่วมในสถานที่จัดงานที่มีความคุ้นเคย รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของผู้ชมไม่ได้เปลี่ยน  

(2.4)  Passion 
        จากข้อมูลพบว่า คุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะเด่นที่น าพาให้ผู้ชมไปสู่

ความผูกพันขั้นนี้ต่อช่อง 3 ได้ เพราะผู้ชมรู้สึกดีกับการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อ
การด าเนินชีวิตของผู้ชมได้ จนกระทั้งผู้ชมรู้สึกได้ว่าช่อง 3 สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ชม
ได้ดี และเสมือนผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 จริงๆ 

       “ตอนเขาพูดบนเวที มันท าให้เรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3เลย คือ
ช่อง 3แบบเข้าหาคนดูสุดๆในแบบที่ช่องอ่ืนไม่ลงทุนที่จะท าขนาดนี้ ที่จัดงานเข้าหาแล้วก็เข้า
กับวิถีของเราจริงๆ เป็นคืนก าไรให้ผู้ชมสุดๆ””             

      (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้  มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ คือตอบรับสร้างความสัมพันธ์ผ่านศิลปิน/ดารา ที่พยายามจะเข้ามาสานสัมพันธ์ด้วยไม่
ว่าจะเป็นบทพูดที่สอดแทรกความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และกิจกรรมในลักษณะการคืนก าไร เช่น
กิจกรรมเข้าฟรี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง หรือของรางวัลที่ทางบริษัทน ามา
มอบให้กับกลุ่มผู้ชม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ปรากฏเป็น
คุณลักษณะเด่นที่ มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบ คือผู้ชมรู้สึกได้ถึง
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การพยายามให้การก้าวเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน และความพยายามในการที่จะท าให้ผู้ชมใกล้ชิดกับ
ช่อง 3 มากที่สุดด้วยจาก 

  คุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความผูกพัน
มา (Customer Engagement) ได้ถึงระดับขั้นสูงสุด ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับ
ความสัมพันธ์ไปสู่ Passion เลยดังต่อไปนี้ 

 (3.1)  Confidence 
        จากค าตอบ ผู้ชมตัวอย่าง ได้ถือว่าคุณลักษณะทางการตลาดนี้ เป็ น

คุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ความรู้สึกของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผ่านระดับ
ความสัมพันธ์นี้ ไปสู่ระดับท่ีสูงสุดได้ โดยผู้ชมมีความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้อย่างที่สื่อสารไว้ และ
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดสูงคือ ศิลปิน/ดารา 

 (3.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดปรากฏ 

เป็นคุณลักษณะเด่นในการสร้างความผูกพันในระดับนี้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ได้พัฒนา
ไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(3.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดปรากฏ 

เป็นคุณลักษณะเด่นในการสร้างความผูกพัน โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญ คือศิลปิน/ดาราเป็น
สื่อกลาง ผู้ชมจะปรากฏ พฤติกรรมการบอกต่อในแง่ดีอย่างเต็มใจ และสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดของช่อง 3ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้สามารถก้าวผ่านระดับความ
ผูกพันนี้ไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงสุดได้ 

(3.4)  Passion 
        ผู้ชมตอบสนองต่อคุณลักษณะของกิจกรรม โดยมีระดับความสัมพันธ์กับช่อง 

3 ในระดับที่สูงสุด เป็นผลเด่นชัดมาจากเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือศิลปิน/
ดารา ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 จากกิจกรรมทางการตลาดที่ออกแบบมา 
การจัดวางบทพูด ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกว่าผู้ชมคือส่วนหนึ่งกับช่อง 3 และผู้ชมก็
เกิดความรู้สึกคล้อยตามเช่นกัน 

       “ชอบมากที่ทางทีมงานติดต่อจัดโซนแฟนคลับให้ เขาคอยอ านวยความสะดวก
ดีมาก พอเป็นแบบนี้แล้วเวลาช่องขอความร่วมให้ช่วยอะไรเราก็เต็มใจจะช่วย เรารู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

      (ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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       “มีศิลปิน/ดาราเข้ามาเจอใกล้ๆด้วย ไม่ว่าจะบูธสปอนเซอร์ หรือว่า ตรงเวที
เล็ก ก็รู้สึกชื่นชอบมาก รู้สึกได้ว่าใกล้ชิดกับช่อง 3จริงๆรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3ตรงนี้” 

      (ผู้ชมเพศหญิง3จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ 

เกิดกลุ่มระหว่างผู้ชมและช่อง 3จากการปฏิสัมพันธ์บนเวทีในลักษณะความเป็นพวกเดียวกัน โดย
ถ่ายทอดผ่านทางศิลปิน/ดารา ไม่ว่าจะการแสดงหรือบทพูด ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ชมกลุ่มนี้ 
และนอกจากนี้การตอบสนองกลุ่มทางสังคมอีกลักษณะหนึ่งคือการเกิดกลุ่มทางสังคมใหม่ขึ้น ระหว่าง
กลุ่มผู้ชมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ผู้ที่เป็นแฟนช่อง 3 หรือในรูปของกลุ่มแฟนคลับศิลปินที่เกิด
รวมกลุ่มกันในงาน 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(4.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ แต่กลุ่มตัวอย่างก

ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดไม่ปรากฏ

ความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านระดับความผูกพันนี้ไปสู่ระดับ
ขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เกิดกลุ่มทางสังคมระหว่างช่อง 3 กับผู้ชม 

โดยผ่านศิลปิน/ดารา ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ ที่ท าให้ผู้ชมที่เข้า
ร่วมเกิดความรู้สึกได้ถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกันที่ช่อง 3 และการได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ
ดาราจริงๆซึ่งมากกว่าที่ผู้ชมคาดหวังไว้ จนเกิดเป็นความผูกพันในระดับนี้ขึ้น  

       “รู้สึกร่วมกับการจัดงานของช่อง 3 เป็นอย่างมาก เพราะช่อง 3 ตอกย้ าให้เห็น
ว่าเป็นความส าเร็จร่วมกัน ทั้งเขาก็ยังพยายามที่จะอ านวยความสะดวกพาศิลปิน/ดารามาเจอ
ถึงท่ี” 

     (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
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(4.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน

กิจกรรมทางการตลาด คือ การเกิดภาพความประทับใจจากตัวศิลปิน/ดารา ที่มีความเป็นกันเองและ
เข้าถึงได้ง่ายทั้งจากการเล่นกิจกรรมแบบใกล้ชิด หรือการพูดคุย รองลงมาคือภาพจ าที่ ช่อง 3 จัดงาน
ได้อย่างสนุกสนาน สมกับภาพลักษณ์ในสายตาของผู้ชมกลุ่มนี้ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีจะเป็นเพียง
องค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ร่วมกับคุณลักษณะอ่ืนเท่านั้น ไม่ได้เป็น
คุณลักษณะเด่นที่จะท าให้ระดับความสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลมาจากไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาส
ใกล้ชิดศิลปิน/ดาราจริงๆ แต่อย่างไรก็คุณลักษณะนี้ก็ยังคงมีผลในการสร้างความรู้สึกดีเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานให้ก้าวสูงขึ้นต่อไป  

  และจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าคุณลักษณะการสร้างกากรจดจ าที่ดีของ
กิจกรรมทางการตลาดยังไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ได้ 

 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด

การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ บอกเล่าความรู้สึก ความประทับให้กลุ่มเพ่ือน คน
ใกล้ชิดที่บ้าน และบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยสิ่งที่ท าให้ผู้ชมกลุ่มนี้ เกิดการบอกต่อคือ ตัวศิลปิน/ดารา 
และกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดจะเป็นสิ่งที่น าไปบอกต่อมากที่สุด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชม
รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา ซึ่งเรื่องของศิลปิน/ดารา
เป็นประเด็นที่มีผู้ชมกลุ่มนี้มีความสนใจและน ามาพูดคุยอยู่แล้ว เมื่อมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ผู้ชมที่
ได้เข้าร่วมจึงน ามาบอกเล่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้น
อีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Pride  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 
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(6.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากผู้ชมกลุ่มนี้

ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากผู้ชมกลุ่ม

นี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.3)  Pride 
        กลุ่มผู้ชมนี้ตอบสนองต่อคุณลักษณะ เป็นพฤติกรรมการบอกต่อกับกลุ่มเพ่ือน 

คนในครอบครัว กลุ่มคนรอบข้าง และในโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งในพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่ของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้ชมคนอื่นได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานที่ผู้ชมได้รับ และองค์ประกอบที่
ท าให้เกิดการบอกเล่ามากที่สุด คือประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

       “พอจบกิจกรรม พ่ีก็เอารูปถ่าย โมเม้นต์ของศิลปินขึ้นในเฟซบุ๊คเลย เราก็
อยากจะบอกต่อความรู้สึกประทับใจนี้ให้คนอ่ืนรู้ มันก็คืออวดนั้นเอง แต่ก็มีเอาไปโพสใน 
กระทู้พันทิปด้วยนะ แล้วก็เพจของช่อง 3” 

     (ผู้ชมเพศหญิง7 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

(6.4)  Passion 

        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้า

เปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรนั้นไม่ปรากฏนักในการตอบค าถาม เนื่องจากเป็นผู้ที่รับชมช่อง 3 อยู่แล้ว 
การเข้าไปจัดกิจกรรมจึงไม่ได้ท าให้เขาเปลี่ยนใจ แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การ
ทีช่่อง 3จัดงานแล้วผู้ชมจะได้เข้ามาสัมผัสงานของช่อง 3 ท าให้ผู้ชมความผูกพันทางใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์  

“คือพ่ีเป็นคนที่ดุช่อง 3มาตลอดอยู่แล้ว ดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ท าให้หันมาหาช่อง 3
มากขึ้น กับคนอ่ืนการที่ช่อง 3จัดกิจกรรมแบบนี้แล้วเขาได้พบเห็น รับรู้ก็อาจจะเป็นจุดที่ดึง
ให้เขาหันมาลองดูช่อง 3ก็ได้ อย่างน้อยก็เปิดดูรายการที่เขาจะเอาคอนเสิร์ตไปออนแอร์ก็ได้”  

    (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
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“จริงๆเราดูช่อง 3 มันไม่ได้ท าให้เราเปลี่ยนใจมาหลอก แต่การที่ช่อง 3จัดกิจกรรมแบบนี้
ก็จะท าให้ผู้ชมช่อง 3 ผูกพันทางใจมากยิ่งขึ้น อย่างพี่ก็คงดูช่อง 3ต่อไปเร่ือยๆ” 
                            (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 

(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด

ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ มีความพยายามในการน ากิจกรรมนี้ไปขยายต่อในกลุ่ม
เพ่ือน คนรู้จัก และเกิดพฤติกรรมสนับสนุนกาจัดกิจกรรมของช่อง 3 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมหรือ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้เป็นผลถ่ายทอดมาจากเครื่องมือ คือศิลปิน/ดารา 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกพึง
พอใจเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา จนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3
เลย ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึง
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับ
ความสัมพันธ์ไปสู่ Passion เลยดังต่อไปนี้ 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(8.1)  Confidence  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.2)  Integrity 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านระดับขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.3)  Pride 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.4) Passion 
        การตอบสนองของผู้ชมในขั้นนี้คือ ผู้ชมจะมีลักษณะที่คล้ายการเป็น

กระบอกเสียงให้องค์กร และคุณลักษณะนี้ช่วงตอกย้ าให้กลุ่มผู้ชมรู้สึกว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่
มีความเหมาะสมกับตัวผู้ชม จากการที่ช่อง 3 ตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ และเกิด
เป็นพฤติกรรมที่พร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของช่อง 3 
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       “รู้สึกได้ชัดว่าการท่ีช่อง 3 จัดโซน หรือให้ดาราลงมาใกล้กลุ่มแฟนคลับ มันให้
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเลย จากที่ชอบอยู่แล้ว ดูอยู่แล้ว ผูกพันมากขึ้น ครั้งหน้าจะเข้า
ร่วมกิจกรรมแน่นอน” 

(ผู้ชมเพศหญิง8 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 

(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ไม่ค่อยปรากฏพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการ

ซ้ือซ้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาดนักในการตอบค าถาม เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่รับชมช่อง 3 อยู่แล้ว 
การตอบสองด้านการซื้อซ้ าจึงไม่ค่อยเกิด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การที่    
ช่อง 3 จัดงานและฉายการบันทึกเทปเป็นตัวกระตุ้นที่จะที่ท าให้ผู้ชมอาจจะหันไปดูมากขึ้นในการ
ถ่ายทอดทางสถานี หรือมีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้  

“คือปกติก็ดูช่อง 3 ตลอดอยู่แล้วข่าว หรือละคร ก็คงไม่ได้ดูมากกว่านี้แล้ว แต่ก็
อาจจะดูที่ถ่ายทอดด้วย เห็นเขามีบันทึกเทปใช่ไหม ก็อยากเห็นว่าตัวเองจะออกทีวีบ้าง”  

 (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

“คือเราคงไม่ได้ดูเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วะ แต่เราจะกลับไปดุที่ออนแอร์แน่นอน 
เพราะว่าเขามาถุงที่เราซักที แล้วในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมกิจกรรมแน่นอน เพราะว่าสนุก
ดี” 
(ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 

3. กลุ่มผู้ชมอายุมากกว่า 35 – 45 ปี      
(1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ทั้งจากโฆษณาในโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าว
ต่างๆ รองลงมาคือจาก สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และ จากการประชาการประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่น ในระดับท่ีเท่ากัน 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสังเกตได้จากไม่พบค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้  

“รู้ข่าวจากทีวีค่ะ เห็นว่าจะมีการจัดงานที่ใกล้บ้าน และมีดาราที่ชอบมา เลย
ตัดสินใจมาร่วมงานมีมาจัดงานที่จังหวัด”             

 (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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“จากในรายการโทรทัศน์เขามีประกาศอยู่ว่าบอย ปกรณ์จะมา คอนเสิร์ตที่นครปฐม อยู่
ใกล้บ้านมากๆสะดวกด้วยก็เลยชวนเพื่อนๆกันมา”  

 (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
 

(2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับ

การด าเนินชีวิต โดยตอบรับเรื่องการจัดงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้ชม และการจัดกิจกรรมกิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ตที่ตรงใจผู้ชม 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกพึง
พอใจเป็นอย่างมากจากกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(2.1)  Confidence 
       คุณลักษณะนี้ท าให้เกิดการพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน เพราะถือได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจ ผู้ชมเกิดการรับรู้ว่า การคิดรูปแบบกิจกรรมบนพ้ืนฐาน
ของรูปแบบชีวิตของผู้ชม รวมทั้งตรงกับความชอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานความประทับใจ 
เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะส่งผลต่อกระพัฒนาระดับความผูกพันต่อไป 

       “ชื่นชอบบรรยากาศ มีความสนุกสนาน จัดกิจกรรมได้เข้ากับต่างจังหวัดดี 
และมีกิจกรรรมอย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงสะดุด”             

      (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

       “ที่ยืนดูล าบากหน่อย เพราะเขากันท่ีให้สปอนเซอร์เยอะ เราไม่มีก็ต้องยืนดูแต่
มันเป็นคอนเสิร์ตฟรีก็ไม่เป็นไร ยังสนุกดีอยู่เพ่ือนๆ ดาราพูดบนเวทีก็สนุก แล้วก็คนดูแล
ความปลอดภัยดีด้วย”   

       (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
 
(2.2)  Integrity  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดเป็น

ลักษณะเด่นชัดที่ท าให้เกิดการขยับขั้นความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้
ก้าวข้ามไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้น จนสู่ความผูกพันสูงสุด 
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(2.3)  Pride 
        ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชมมาสู่ระดับความสัมพันธ์ขั้นนี้ผ่านคุณลักษณะ

กิจกรรมทางการตลาดข้อนี้คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ชมได้รับการอ านวยความสะดวก 
แม้กระทั้งช่วงเวลาการจัดงานที่มีความเหมาะสมและผู้ชมยังได้เข้าร่วมในสถานที่จัดงานที่มี
ความคุน้เคย รูปแบบการด าเนินชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไป  

(2.4)  Passion 
        นี้เป็นระดับขั้นความสัมพันธ์สูงสุดของความผูกพัน ซึ่งจากผลของข้อมูลพบว่า 

คุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะเด่นที่น าพาให้ผู้ชมไปสู่ความผูกพันขั้นนี้ต่อช่อง 3 ได้ เพราะ
ผู้ชมรู้สึกดีกับการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการด าเนินชีวิตของเขาได้ จนกระทั้ง
ผู้ชมรู้สึกได้ว่าช่อง 3 สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ชมได้ดี และเสมือนผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งกับ
ช่อง 3 จริงๆ 

        “ตอนเขาพูดบนเวที มันท าให้เรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3เลย คือ
ช่อง 3แบบเข้าหาคนดูสุดๆในแบบที่ช่องอ่ืนไม่ลงทุนที่จะท าขนาดนี้ ที่จัดงานเข้าหาแล้วก็เข้า
กับวิถีของเราจริงๆ เป็นคืนก าไรให้ผู้ชมสุดๆ””             

      (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้  มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์ คือ ตอบรับความสัมพันธ์ผ่านศิลปิน/ดาราที่พยายามจะเข้ามาสานสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น
การพูดต่างๆ หรือแม้แต่กิจกรรมในลักษณะการคืนก าไรให้แก่ลูกค้า เช่นกิจกรรมเข้าฟรี เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ชมได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง หรือของรางวัลที่ทางบริษัทน ามามอบให้กับกลุ่มผู้ชม 
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ปรากฏเป็น
คุณลักษณะเด่นที่ มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกได้ถึงการพยายามให้การก้าวเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน และความ
พยายามในการที่จะท าให้ผู้ชมใกล้ชิดกับช่อง 3 มากที่สุดด้วยจาก 

  คุณลักษณะดังกล่าว  น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน (Customer 
Engagement) ได้ถงึระดับขั้นสูงสุด ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Passion  

 (3.1) Confidence 
        จากค าตอบของผู้ชมตัวอย่าง คุณลักษณะทางการตลาดนี้เป็นคุณลักษณะ

พ้ืนฐานที่น าพาให้ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผ่าน ไปสู่ระดับที่สูงสุดได้ โดยผู้ชมมี
ความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้อย่างที่สื่อสารไว้ และเครื่องมือที่จะน าพาความสัมพันธ์ไปในจุดสูง
คือ ศิลปิน/ดารา 
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(3.2)  Integrity 
       การตอบสนองต่อคุณลักษณะ คือการที่ผู้ชมได้รับมากกว่าสิ่งที่ช่อง 3 สื่อสาร

ไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปิน/ดารา ที่เป็นจุดท าให้กลุ่มผู้เกิดความรู้สึกว่าช่อง 3ใส่ใจใน
รายละเอียดของการจัดงาน มีการวางรูปแบบกิจกรรมที่ส่งผลต่อการจดจ าที่ดี จนท าให้ผู้ชมมี
ระดับข้ันความสัมพันธ์มาถึงขั้นนี้ได้ 

       “พ่ีรู้สึกดีมากๆ แบบเขามีทีมงานพาดามาเจอแฟนคลับที่โซนแฟนคลับเลย มัน
เหนือความคาดหมายๆมาก ถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรม” 

(ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

(3.3)  Pride 
       จากค าตอบ ผู้ชมตัวอย่าง พบคุณลักษณะทางการตลาดนี้เป็นคุณลักษณะทาง

การตลาดที่จะต่อยอดความรู้สึกกับผู้ชมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสู่ระดับสูงสุดได้โดยผู้ชมมี
ความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้เกินสิ่งที่สื่อสารไว้ ท ามากกว่าที่ผู้ชมคาดหวังจะได้รับ และเครื่องมือ
ที่จะน าพาความสัมพันธ์ไปในจุดสูงคือ ศิลปิน/ดารา ดังนั้นในขั้นนี้คุณลักษณะนี้อาจจะไม่ใช้
ลักษณะเด่นแต่จะเป็นคุณลักษณะที่สร้างการต่อยอดไปสู่ความผูกพันสูงสุด 

(3.4)  Passion 
       ผู้ชมตอบสนองต่อคุณลักษณะของกิจกรรม โดยมีระดับความสัมพันธ์กับช่อง 3 

ในระดับที่สูงสุด ซึ่งตรงนี้เป็นผลเด่นชัดมาจากเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ
ศิลปิน/ดารา ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 จากกิจกรรมทางการตลาดที่ถูก
ออกแบบมา การจัดวางบทพูด ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกว่าผู้ชมคือส่วนหนึ่งกับช่อง 3 
และผู้ชมก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามเช่นกัน 

       “ชอบมากท่ีทางทีมงานติดต่อจัดโซนแฟนคลับให้ เขาคอยอ านวยความสะดวก
ดีมาก พอเป็นแบบนี้แล้วเวลาช่องขอความร่วมให้ช่วยอะไรเราก็เต็มใจจะช่วย เรารู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

      (ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 “มีศิลปิน/ดาราเข้ามาเจอใกล้ๆด้วย ไม่ว่าจะบูธสปอนเซอร์ หรือว่า ตรงเวที
เล็ก ก็รู้สึกชื่นชอบมาก รู้สึกได้ว่าใกล้ชิดกับช่อง 3จริงๆรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 
3ตรงนี้” 
       (ผู้ชมเพศหญิง3จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ 

เกิดกลุ่มระหว่างผู้ชมและช่อง 3ด้วยการปฏิสัมพันธ์บนเวที ในเชิงความเป็นพวกเดียวกัน โดยถ่ายทอด
ผ่านทางศิลปิน/ดาราซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ชมกลุ่มนี้ และนอกจากนี้การตอบสนองกลุ่ม
ทางสังคมอีกลักษณะหนึ่งคือการเกิดกลุ่มทางสังคมใหม่ขึ้น ระหว่างกลุ่มผู้ชมด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของ ผู้ที่เป็นแฟนช่อง 3 หรือในรูปของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน/ดารา 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(4.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (4.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดปรากฏ

ความเด่นชัด ในสร้างความผูกพันในระดับนี้ พบว่าผู้ชมเกิดกลุ่มทางสังคมระหว่างช่อง 3 กับ
ผู้ชม ผ่านศิลปิน/ดารา เกิดเป็นความรู้สึกร่วมในการตอบรับการสื่อสาร จึงเป็นผลท าให้ผู้ชม
ที่เข้าร่วมเกิดความเป็นพวกพ้องเดียวกันที่ช่อง 3 

(4.3) Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านระดับความผูกพันนี้ไปสู่ระดับขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.4)  Passion 
        จากการเข้าไปร่วมกิจกรรม บริษัทมีความพยายามในการถ่ายทอด

คุณลักษณะนี้สู่กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วม ท าให้กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้สามารถรับรู้จนน าพาไปสู่การพัฒนา
ระดับขั้นความสัมพันธ์มาสู่จุดสูงได้ เนื่องจากการเกิดความรู้สึกร่วมกับกิจกรรม ท าให้ผู้ชม
เปิดใจกับช่อง 3 สะท้อนเป็นพฤติกรรมที่กลับติดตามดูช่อง 3และกิจกรรมของช่อง 3 มี
แนวโน้มพฤติกรรมที่ชัดเจนในการจะเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต และบอกต่อไปยังกลุ่ม
คนภายนอกได้ 

       “คืองานครั้งนี้มันสนุกมาก คือยิ่งใหญ่คนเข้าร่วมแบบเยอะมากๆ ยิ่งท าให้งาน
สนุกสนานขึ้น มันยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกว่า ช่อง 3จัดงานเพ่ือคืนก าไรให้ผู้ชมของเขาอย่าง
ยิ่งใหญ่ และมันท าให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 อยากติดตามช่อง 3ไปเรื่อยๆ และจะมา
อีกในครั้งหน้า เพราะเขาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เราอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ” 

      (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35-45 ปี, 2556) 
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(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน

กิจกรรมทางการตลาด คือ การเกิดภาพความประทับใจจากตัวศิลปิน/ดารา ผู้มอบประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด รองลงมาคือภาพจ าที่ช่อง 3 จัดงานได้อย่างสนุกสนาน เข้าถึง
ผู้ชมได้ดีอย่างที่ช่อง 3สื่อสารไว้ และสุดท้ายคือ จากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ Lifestyle ของผู้ชม 
เช่นการจัดการแสดงที่ผู้ชมไม่ได้พบเห็นได้ง่ายในชีวิต หรือการต่อยอดความชื่นชอบของกลุ่มผู้ชม
ผู้เข้าร่วมงานนั้นเอง 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีจะเป็นเพียง
องค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ร่วมกับคุณลักษณะอ่ืนเท่านั้น ไม่ได้เป็น
คุณลักษณะเด่นที่จะท าให้ระดับความสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลมาจากไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาส
ใกล้ชิดศิลปิน/ดาราจริงๆ แต่อย่างไรก็คุณลักษณะนี้ก็ยังคงมีผลในการสร้างความรู้สึกดีเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานให้ก้าวสูงขึ้นต่อไป  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(5.1)  Confidence 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากการสร้าง

ความจดจ าที่ดีถือเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมความภักดี  และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่าน
ไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (5.2) Integrity 
        การตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้ท าให้ผู้ชมเกิดการจดจ าที่ดี จากการได้รับ

มากกว่าสิ่งที่ช่อง 3 สื่อสารไว้ ทั้งโอกาสในการใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา การมอบมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้ชมด้วยการแสดงที่ไม่ได้เห็นบ่อยในชีวิตประจ าวัน หรือแม้แต่การที่ผู้จัด3รู้ว่าผู้ชม
ต้องการอะไรและต่อยอดให้ผู้ชมได้ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวน าพาระดับความผูกพันระหว่างช่อง 3
กับผู้ชมมาถึงขั้นนี้ได้ ซึ่งผู้ชมเองเกิดพฤติกรรมการบอกทางบวกด้วยความเต็มใจกับทั้งผู้ที่
ใกล้ชิด และคนอ่ืนๆ 

       “รู้สึกประทับใจมาก ทีมงานจัดให้เราได้เจอดาราด้านหลังเวลาที ให้กลุ่มแฟน
คลับที่มาจากกรุงเทพฯเข้า แล้วดาราก็แบบตอบรับเราอย่างเต็มที่ ก็มีการถ่ายรูปแล้วก็โพสใน
อินเตอร์ให้คนอื่นได้ดู” 

      (ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

       “รู้สึกประทับที่ช่อง 3มาจัด แล้วเขาน ากองดุริยางค์ทหารเรือมาเล่นด้วย มัน
ยิ่งใหญ่นะ คือเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆ รู้สึกได้ว่าช่อง 3ให้ความส าคัญกับเราอย่างมาก กลับบ้าน
มาก็เอาไปบอกต่อให้ที่บ้านฟัง”  

      (ผู้ชมเพศหญิง1จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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(5.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้  

(5.4)  Passion 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด

การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ การบอกเล่าเรื่องราวที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือสิ่งที่
ประทับใจสู่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น คนรอบตัว เพ่ือนฝูง หรือกับกลุ่มแฟนคลับเพ่ือน าไปขยายต่อ ซึ่ง
จะมีทั้งการเล่าปากต่อปากและการบอกเล่าเรื่องราวบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
บอกต่อทางบวกสูงสุดคือ ศิลปิน/ดารา โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน/ดาราจริงๆ 
เช่นเดียวกันกับของรางวัล หรือกิจกรรมที่มีการแจกของรางวัลจะได้รับความสนใจและน าไปบอกต่อ
มากที่สุด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
นี้และคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึง
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้น ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้างระดับ
ความสัมพันธ์ไปสู่ Pride  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(6.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจาก

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านสู่ระดับขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 
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(6.3)  Pride 
        กลุ่มผู้ชมนี้จะตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้ เป็นพฤติกรรมการบอกเล่าอย่าง

เต็มใจในแง่บวกต่อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชมกลุ่มนี้จะท าการเล่าต่อและมีการน าไปขยาย
ความสู่ผู้อ่ืนในโลกอินเตอร์เน็ตได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกอยาก
บอกต่อก็คือ ศิลปิน/ดาราและในเรื่องของการแจกของรางวัลที่มีลักษณะพิเศษ นั้นเอง 

       “ตอนที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็จะมีการอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนทวิตเตอร์ 
IG ตลอดให้แฟนคลับคนอื่นติดตามได้พร้อมกันไปด้วย ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องดารา ต่อมาจะ
เป็นแบบการแจกรางวัล ว่าใครได้นู้นนี้ พ่ีก็ค่อนข้างชอบ” 

     (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

(6.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้า

เปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่านกิจกรรมทางการตลาด นั้นค่อนข้างที่จะไม่ได้ผล เป็นผลมาจากกลุ่ม
ผู้ชมกลุ่มนี้เป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง 3 อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ ทั้งจาก
การรับรู้ได้ว่าช่อง 3 มีความตั้งใจจริงในการเข้าหาผู้ชม และ การได้สัมผัสศิลปิน/ดารา 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์  

“พ่ีเป็นคนที่ดชู่อง 3เยอะอยู่แล้ว คงจะไม่ดูมากกว่านี้ แต่การที่ช่อง 3จัดงานเพ่ือเข้า
หาคนดูขนาดนี้ รับรองแฟนคลับให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดคนที่ชื่นชอบตรงส่วนนี้น่าจะรู้สึกดีกับ
ช่อง 3และหันมาหาช่อง 3 มายิ่งข้ึน”  

    (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

“จริงๆ พี่ชอบที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมแบบนี้นะ ได้พบดารา ได้สัมผัสกับผู้ชมซึงมันก็ควรจะ
เป็นวิสัยของช่องที่น าเสนอความบันเทิงอยู่แล้ว เราก็รู้สึกดีกับช่อง 3 แต่ถ้าถามว่าจะเปลี่ยนใจมาดู
ช่อง 3ไหม มันก็คงไม่ขนาดนั้น เพราะเราติดกับช่อง7มาโดยตลอด” 

(ผู้ชมชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
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(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด

ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือมีความพยายามในการบอก ช่วยน ากิจกรรมนี้ไปขยายต่อทั้ง
คนใกล้ชิดและในโลกอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการรับชมช่อง 3อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ในอนาคต หรือแม้แต่ศิลปิน/ดาราที่ชื่นชอบจะย้ายสังกัดก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นผลถ่ายมาจากเครื่องมือ 
คือศิลปิน/ดารา 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ พบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง และคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดี
ด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าว
ข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Pride  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(8.1)  Confidence  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไประดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านระดับความผูกพันนี้ไปสู่ระดับขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.3)  Pride 
        การตอบสนองของผู้ชมในข้ันนี้คือ การพยายามตอบแทนช่อง 3 ด้วยการบอก

ต่อในทางบวกแก่บุคคลภายนอกให้มากที่สุด รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรม และคุณลักษณะ
นี้ช่วงตอกย้ าให้กลุ่มผู้ชมรู้สึกภูมิใจ ว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้ชม ด้วย
การตอบสนองให้ตนเองอย่างเหนือการคาดหมาย กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านนี้ไปสู่ ระดับ
ขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.4) Passion  
       คุณลักษณะทางด้านการสร้างความภักดีสามารถน าผู้ชมกลุ่มนี้ไปสู่ระดับขั้น

ความผูกพันที่สูงสุดได้ โดยผู้ชมมีพฤติกรรมการตอบสนองคือ ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกับช่อง 3 กลุ่มผู้ชมรู้สึกภูมิใจ ว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้ชม และ
พร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งกิจกรรมของช่อง 3 และสนับสนุนด้วยการรับชมช่อง 3ต่อไป
เรื่อยๆ 

       “การจัดงานยิ่งใหญ่มาก มีการแสดงมาให้ชม ศิลปินก็มาใกล้ชิดมากๆ มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเลย จากที่ชอบอยู่แล้ว ดูอยู่แล้ว มันก็รู้สึกดีใจเพ่ิมขึ้น ผูกพัน
มากขึ้น ก็คงจะดชู่อง 3ไปเรื่อยๆแน่นอน” 
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 (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

        “ชอบมากที่ทางทีมงานติดต่อจัดโซนแฟนคลับให้ เขาคอยอ านวยความ
สะดวกดีมาก พอเป็นแบบนี้แล้วเวลาช่องขอความร่วมให้ช่วยอะไรเราก็เต็มใจจะช่วย เรารู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

(ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ คุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาดนั้น ไม่ค่อย

เป็นเกิดผลต่อกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้มากนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่รับชมช่อง 3อยู่แล้ว การตอบสนอง
ด้านการซื้อซ้ าจึงไม่เกิด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การที่ช่อง 3 มีการฉายเทป
บันทึกเป็นตัวกระตุ้นที่จะที่ท าให้ผู้ชมหันไปดูมากขึ้นในการถ่ายทอดทางสถานีและการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบของละครในแต่ละเดือน ใช้ดาราของละครเรื่องนั้นๆมา ก็เป็นผลดึงให้ผู้ชมกลับไปชม
ละครเรื่องนั้นได้ และมีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ ของผู้ชมกลุ่มนี้  

“คือปกติก็ดูช่อง 3 ตลอดอยู่ก็ไม่ได้จะชมมากขึ้น อาจจะกลับไปดูเทป ส่วนคนอ่ืนถ้า
เห็นดาราก็คงอยากกลับไปติดตามลิงดูผลงานของดาราคนนั้นที่ช่อง 3ก็ได้”  

     (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

“การเข้าร่วมงานมันก็ไม่ได้ท าให้พี่ กลับไปเปิดช่อง 3ดู เพราะก็ดูแต่ช่อง7 แต่ถ้าถามว่า
เข้าร่วมกิจกรรมแล้วชอบ ครั้งหน้าถ้ามาจัดอีกก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีก” 
                                  (ผู้ชมชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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4. กลุ่มผู้ชมอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป    

(1)  สร้างการรับรู้ (Raise Awareness)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้

ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ทั้งจากโฆษณาในโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าว
ต่างๆ และจากการประชาการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ในระดับที่เท่ากัน และสุดท้ายเลยก็คือจาก สื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook)   

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ พบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ต่ า  

“รู้ข่าวจากทีวี เห็นปกติดูช่อง 3อยู่แล้วพอเห็นจัดกิจกรรมก็อยากจะมา”             
                                 (ผู้ชมเพศชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

“ก็ทราบข่าวกิจกรรมจากในโทรทัศน์ในรายการข่าวบันเทิง ที่เขาเก็บภาพว่าดาราเตรียม
ตัวมาคอนเสิร์ต ชวนเพื่อนๆมากัน”  

                                (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

“ก็ทราบข่าวกิจกรรมจากในโทรทัศน์แล้วก็ในเว็บกลุ่มแฟนคลับก็เลย ไปร่วมกิจกรรมด้วย
เพราะไม่ได้ไกลกรุงเทพฯมากนัก”  

                                (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 

(2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับ

การด าเนินชีวิต โดยตอบรับในเรื่องการจัดงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้ชมเป็นอย่างมาก และการจัดกิจกรรมกิจกรรมในรูปแบบที่ตรงกับความชอบ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ พบว่า คุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์สูง สุดเนื่องจากผู้ชมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานความภักดีต่อช่อง 3อยู่แล้วจะเห็น
ได้จากพฤติกรรมการรับชมช่อง 3 อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเมื่อช่อง 3 จัดกิจกรรมขึ้น ถ้า
ตรงกับการด าเนินชีวิต สะดวกที่จะเข้าร่วมก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทันที และสามารถพัฒนา
ความผูกพันจากการได้รับรู้ความใส่ใจพื้นฐานที่ช่อง 3 มีให้ไปสู่ความสัมพันธ์ที่สูงสุดได้ทันที 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ในระดับ Passion 
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(2.1)  Confidence 
        คุณลักษณะนี้น าพาให้เกิดการพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน เพราะถือได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจ ผู้ชมเกิดการรับรู้ว่าช่อง 3 มีความใส่ใจต่อคุณลักษณะ
เล็กๆน้อยๆที่ตรงกับทั้งการด าเนินชีวิตและความชื่นชอบของผู้ชมกลุ่มนี้ จึงเป็นผลให้เกิด
ความผูกพันในระดับสูงสุดต่อไป 

(2.2)  Integrity  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ท าให้เกิดการพัฒนาระดับขั้นความ

ผูกพันได้ เพราะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจ น าไปสู่ความรู้สึกที่ผู้ชม
ได้รับมากกว่าที่ช่อง 3สื่อสารออกมาของผู้ชมกลุ่มนี้ จึงเป็นผลให้เกิดความผูกพันในระดับ
สูงสุดต่อไป 

(2.3)  Pride 
        ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชมเกิดระดับความผูกพันขั้นนี้ จากการเข้าร่วม

กิจกรรมของผู้ชมได้รับการอ านวยความสะดวก แม้กระทั้งช่วงเวลาการจัดงานที่มีความ
เหมาะสม และผู้ชมยังได้เข้าร่วมในสถานที่จัดงานที่มีความคุ้นเคย รูปแบบการด าเนินชีวิต
ไม่ได้เปลี่ยน และเพ่ิมความรู้สึกที่ว่าเต็มใจเชื่อใจในช่อง 3 

(2.4)  Passion 
        นี้เป็นระดับขั้นความสัมพันธ์สูงสุดของความผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ

สะสมความรู้สึกจากขั้นความผูกพันทั้ง 3 ขั้น จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ระดับนี้ ซึ่งจากผลของ
ข้อมูลพบว่า คุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะเด่นที่น าพาให้ผู้ชมไปสู่ความผูกพันขั้นนี้ต่อช่อง 
3 ได้ เพราะผู้ชมรู้สึกดีกับการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการด าเนินชีวิตของผู้ชมได้ 
จนกระท้ังผู้ชมรู้สึกได้ว่าช่อง 3 สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ชมได้ดี และเสมือนผู้ชมเป็นส่วน
หนึ่งกับช่อง 3 จริงๆ และพร้อมที่อยู่กับช่อง 3ไปเรื่อยๆ 

        “ป้าเป็นคนที่ดูช่อง 3ช่องเดียวอยู่แล้ว พอช่อง 3จัดกิจกรรมมาถึงที่บ้าน มัน
สะดวกต่อเรามา เราเห็นถึงความใส่ใจที่เขามีต่อเรา ทั้งท่ีเขาก็ไม่จ าเป็นจะต้องจัด ในกิจกรรม
ก็ตรงใจ ประทับใจช่อง 3มากๆ คือมันก็ไม่ท าให้เราดูช่อง 3เพ่ิมขึ้น แต่เราผูกพันกับช่อง 3
มากขึ้น และคงรับชมช่อง 3ในอนาคตต่อไป”       

                         (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

        “คือช่อง 3 จัดกิจกรรมแบบตอบความชอบของเรา มีดารา และมาถึง
ต่างจังหวัด จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ตรงนี้ช่อง 3คอต้องการสร้างความผูกพันกับผู้ชมแล้วรับ
รับรู้ได้ มันท าให้เราจะดูช่อง 3ต่อไปแน่นอน แม้จะเกิดปัญหา” 

                        (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 
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(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้  มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์ ผ่านศิลปิน/ดารา ด้วยบทพูดต่างๆที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ การได้ใกล้ชิดกับดารา 
รวมทั้งกิจกรรมในลักษณะการคืนก าไรให้แก่ลูกค้า เช่นกิจกรรมเข้าฟรี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงของรางวัลที่จัดพิเศษส าหรับผู้ชมผู้โชคดีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ปรากฏเป็น
คุณลักษณะเด่นที่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกได้ถึงการพยายามให้การก้าวเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน และความ
พยายามในการที่จะท าให้ผู้ชมใกล้ชิดกับช่อง 3 มากที่สุดด้วย จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การ
พัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความผูกพัน (Customer Engagement) ได้ถึงระดับขั้นสูงสุด 
ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Passion  

(3.1)  Confidence 
        จากค าตอบ ผู้ชมตัวอย่าง ได้ถือว่าคุณลักษณะทางการต ลาดนี้ เป็น

คุณลักษณะพ้ืนฐานที่น าพาให้ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผ่านระดับความสัมพันธ์
นี้ ไปสู่ระดับท่ีสูง โดยผู้ชมมีความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้ตามที่สื่อสารไว้ และเครื่องมือทุกอย่างที่
มีสามารถที่จะน าพาความสัมพันธ์ไปในจุดสูงได้ โดยไม่จ ากัดว่าเป็นเฉพาะศิลปิน/ดารา
เท่านั้น 

(3.2)  Integrity 
        การตอบสนองต่อคุณลักษณะ ผู้ชมเกิดความผูกพันนี้ จากการที่ได้มากกว่าสิ่ง

ทีช่่อง 3 สื่อสารไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของความคุ้มค่า เมื่อคุณอยู่กับช่อง 3 ไม่ว่าจะคุ้มค่ากับ
งานที่มอบความสนุกสนาน ศิลปิน/ดารา สาระและความบันเทิง ซึ่งผู้ชมรับได้จริงๆเป็นจุดที่
ท าให้กลุ่มผู้เกิดความรู้สึกว่าช่อง 3ใส่ใจในรายละเอียดของการจัดงานมากๆ มีการวาง
รูปแบบกิจกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันที่ดี จนท าให้ผู้ชมมีระดับข้ันความสัมพันธ์มาถึงขั้นนี้ 

(3.3)  Pride 
        จากค าตอบ ผู้ชมกลุ่มนี้ ได้ถือว่าคุณลักษณะทางการตลาดนี้เป็นคุณลักษณะ

ทางการตลาดที่จะต่อยอดความรู้สึกกับผู้ชมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสู่ระดับสูงสุดได้โดยผู้ชมมี
ความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้เกินสิ่งที่สื่อสารไว้ ท ามากกว่าที่ผู้ชมคาดหวังจะได้รับ และตรงนี้เป็น
ผลเด่นชัดมาจากความเป็นช่อง 3 ที่จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการคืนก าไรให้กับผู้ชม โดยมี
เครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือศิลปิน/ดารา ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับ
ช่อง 3 จากกิจกรรมทางการตลาดที่ถูกออกแบบมา การจัดวางบทพูด ต่างสะท้อนให้ผู้ชมมี
ความรู้สึกได้ว่าช่อง 3พยายามที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ และผู้ชมก็รู้สึกคล้อยตามใน
ลักษณะนั้น  
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       “ชอบการที่ช่อง 3มาจัดกิจกรรมเป็นอย่างมากนี่แม่พ่ีติดใจมาก ดูอยู่หน้าเวที
ยังไม่ออกมาเลย บรรยากาศก็สนุกได้มากับครอบครัวก็สนุก อย่างแม่พ่ีเขาก็ชื่นชอบมากก็
อยากให้จัดอีก จะมาทุกครั้ง” 
               (ผู้ชมเพศชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

       “ชอบที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมได้ตรงกับใจเรา ศิลปินก็มีความกันเองอย่างมากนี้
เข้ามาถ่ายรูปที่โซนแฟนคลับเลย จุดนี้แหละที่รู้สึกได้ว่าช่อง 3ใส่ใจเรา แล้วตรงนี้มันท าให้เรา
เอาไปบอกต่อคนอ่ืนด้วย” 

(ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 (3.4)  Passion 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 
  ผู้ชมตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ 

เกิดกลุ่มระหว่างผู้ชมและช่อง 3 ด้วยการปฏิสัมพันธ์บนเวที ในเชิงความเป็นพวกเดียวกัน โดย
ถ่ายทอดผ่านทางศิลปิน ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้ชมที่เข้าร่วมกลุ่มนี้พร้อมที่จะตอบรับ จากค าตอบผู้วิจัยเห็น
ถึงความรู้สึกว่าผู้ชมคือส่วนหนึ่งกับช่อง 3 และผู้ชมก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่ช่อง 3ท าการสื่อสาร 
ตอกย้ าว่าช่อง 3 เป็นที่มีความเหมาะสมกับตัวเอง สามารถตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(4.1)  Confidence 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดเป็นพ้ืนฐาน

ในการสร้างความผูกพัน เนื่องจากการสร้างกลุ่มทางสังคมจะท าให้เกิดความรู้สึกร่วม มีผลให้
เปิดรับการสื่อสารจากช่อง 3 อย่างเต็มที่ และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับขั้น
ความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดเป็นพ้ืนฐาน

ในการสร้างความผูกพันในระดับนี้ เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมระหว่างช่อง 3 กับผู้ชมผ่าน
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องค์ประกอบในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ เกิดเป็น
ความรู้สึกร่วมในการตอบรับการสื่อสารเป็นผลท าให้ผู้ชมที่เข้าร่วมเกิดความรู้สึกได้ถึงความ
เป็นพวกพ้องเดียวกันที่ช่อง 3 

(4.3) Pride 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้  เนื่องจาก

คุณลักษณะกิจกรรมทางการตลาดนี้เป็นพื้นฐานที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการผูกพันในขั้นที่สูง
กว่า ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.4)  Passion 
        จากการเข้าไปร่วมกิจกรรม บริษัทมีความพยายามในการถ่ายทอด

คุณลักษณะนี้สู่กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วม ท าให้กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 ท าให้
สามารถรับและตอบสนองจนน าพาไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์มาสู่จุดสูงได้ การ
เกิดความรู้สึกร่วมกับกิจกรรมท าให้ผู้ชมเปิดรับสิ่งที่ช่อง 3 พยายามถ่ายทอด คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 และเกิดพฤติกรรมการสนับสนุน   
ช่อง 3  

        “การตอกย้ าความส าเร็จร่วมกัน ที่เขาพูดบนเวทีพ่ีว่าเขาให้ความส าคัญกับคน
ดูมาก นี้ท าให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

                        (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 

(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน

กิจกรรมทางการตลาด คือ เกิดการจดจ าภาพความประทับใจจากรูปแบบการจัดกิจกรรมของบริษัท ที่
จัดให้เกิดความใกล้ชิดตัวศิลปิน/ดารา และจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้ชม เป็นรูปแบบการแสดงที่ไม่ได้พบเห็นได้ง่าย ต่อยอดความต้องการของผู้ชม 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะเด่นที่
ท าให้กลุ่มผู้ชมตัวอย่างนี้ เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระดับค่อนข้างสูง โดยอาศัยพ้ืนฐานการ
จดจ าที่ดี โดยมีศิลปิน/ดารา รวมทั้ง ของรางวัล เป็นเครื่องมือ  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 
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(5.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากผู้ชม

ตัวอย่างพูดถึงการสร้างความจดจ าที่ดีถือเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมความภักดีต่อไป ดังนั้นจึง
เห็นได้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (5.2)  Integrity 
        การตอบสนองต่อคุณลักษณะที่ท าให้ผู้ชม เกิดการจดจ าที่ดี คือการจดจ าภาพ

ความประทับใจจากทุกองค์ประกอบการจัดงานของบริษัท  เกิดประสบการณ์ที่ดีจากการได้
ใกล้ชิดศิลปิน/ดาราอย่างที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อน หรือการได้รับประสบการณ์ใหม่จากการ
จัดการแสดงที่ไม่ได้พบเห็นได้อย่างทั่วไป ซึ่งมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่รู้สึกว่าชื่นชอบช่อง 3 
มากจากกิจกรรมนี้ และมีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ากลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้จะพัฒนาระดับความผูกพันสูงขึ้น 

 (5.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถที่จะน าพาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับนี้ได้ จากการจดจ าภาพความ
ประทับว่า ช่อง 3จัดงานเพ่ือเข้าหาคนดู เป็นการคืนก าไรให้กับผู้ชม โดยจัดพาศิลปิน/ดารา 
มาหาถึงที่และจัดให้มีความใกล้ชิดกับผู้ชม จัดงานฟรี รวมทั้งรูปแบบการแสดงยังมีความ
พิเศษและยิ่งใหญ่เพ่ือมอบให้กับผู้ชม ผู้ชมจึงเกิดเป็นพฤติกรรมความผูกพัน คือบอกต่ออย่าง
เต็มใจและรู้สึกว่าแบรนด์สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนได้ดี  

       “รู้สึกประทับใจกิจกรรมที่ช่อง 3จัดมาก คือการน าวงดุริยางค์ทหารเรือมาซึ่ง
ไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะได้ดู พอช่อง 3จัดมาก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้เข้าร่วมงาน แล้วก็พอ
กลับบ้านก็ถ่ายรูปไปอวดคนที่บ้านด้วย” 

                        (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

       “รู้สึกว่าช่อง 3 จัดกิจกรรมได้ดีมาก จ าได้ว่ามีปีนึงที่ให้แดนลงจากฮอล์มาร้อง
เพลงกลางสนาม มันยิ่งใหญ่ตื่นตามากจริง ตอนนั้นก็ถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วป้าก็มาทุกปีเพราะ
อยากมาเห็นอะไรแบบนี้” 

                        (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 (5.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดนี้ ไม่เป็น

ผลที่ท าให้ผู้ชมเกิดความผูกพันในระดับนี้ได้   
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(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด

การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ การบอกเล่าเรื่องราวที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือสิ่งที่
ประทับใจสู่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น คนรอบตัว เพ่ือนฝูง โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการบอกต่อทางบวก
สูงสุดคือ ศิลปิน/ดารา โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน/ดาราจริงๆ เช่นเดียวกันกับของ
รางวัล หรือกิจกรรมที่มีการแจกของรางวัลจะได้รับความสนใจและน าไปบอกต่อมากที่สุด 

  นอกจากนี้แล้วคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดี
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่า แม้จะมีการเกิดการบอกต่อแต่คุณลักษณะนี้
ไม่ปรากฏผลเด่นชัดในการช่วยพัฒนาระดับความผูกพันกับกลุ่มผู้ชม  

 

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ คุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่าน

กิจกรรมทางการตลาด นั้นค่อนข้างท่ีจะไม่ได้ผล เนื่องจากกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้เป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง 3 อยู่
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ ทั้งจากการได้ใกล้ชิดดาราของช่อง 3จริงๆ และ
การรับรู้ได้ว่าช่อง 3 มีความตั้งใจจริงในการเข้าหาผู้ชม  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์  

“ปกติแล้วก็ดูช่อง 3 เป็นแฟนข่าวแล้วก็ดูละครด้วย การที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมมัน
อาจจะท าให้เราผูกพันกับช่อง 3มากขึ้น ชอบมากขึ้นแต่ถ้าคนที่เค้าไม่ดูจริงๆก็อาจจะเป็นได้
ยากท่ีจะท าให้หันมา แต่ว่าก็อาจจะมีแนวโน้มจากท้ังเห็นนักแสดง เห็นแนวละครพวกนี้”  

    (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

“คือที่จริง พี่ดูช่อง7เป็นหลักอยู่แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมมันท าให้เราชอบช่อง 3มากขึ้น
นะ กิจกรรมเขาสนุก แล้วก็ดีที่ช่อง 3จัดแบบนี้เข้าหาผู้ชม แต่ว่าพี่ก็คงไม่ได้หันมาดูช่อง 3เลยหรอก 
เพราะดูช่อง7มาโดยตลอด” 
               (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 
 

(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด

ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือมีการรับชมช่อง 3 อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นก็ตาม รวมทั้งยืนยันที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของช่อง 3 และผู้ชมกลุ่มนี้ตอบรับ
คุณลักษณะโดยมีศิลปิน/ดาราเป็นสื่อ และบทสนทนาโต้ตอบที่ให้ความส าคัญกับผู้ชม 
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  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจ ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็น
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่  
Passion  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(8.1)  Confidence  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.4) Passion  
        คุณลักษณะทางด้านการสร้างความภักดีสามารถน า ผู้ชมกลุ่มนี้ไปสู่ระดับขั้น

ความผูกพันที่สูงสุดได้ โดยผู้ชมมีพฤติกรรมการตอบสนอง คือเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ
ช่อง 3 กลุ่มผู้ชมรู้สึกภูมิใจ ว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้ชม และพร้อมจะ
ให้การสนับสนุนทั้งกิจกรรมของช่อง 3 และสนับสนุนด้วยการรับชมช่อง 3ต่อไปในอนาคต 

        “การจัดงานยิ่งใหญ่มาก มีการแสดงมาให้ชม ศิลปินก็มาใกล้ชิดมากๆ มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเลย จากที่ชอบอยู่แล้ว ดูอยู่แล้ว มันก็รู้สึกดีใจใจเพ่ิมขึ้น 
ผูกพันมากขึ้น”                                                                                                                   

           (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแค่45 ปี, 2556) 

        “เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 ช่องให้ความส าคัญกับเรา ศิลปิน/ดาราก็เป็น
กันเองลงมาใกล้ชิดกับแฟนคลับถึงที่ ช่อง 3มอบกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการคืนก าไรก็ว่าได้”                                                                               

           (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแค่45 ปี, 2556) 
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(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire)  
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ คุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาดนั้น ไม่ค่อย

เป็นเกิดผลต่อกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้มากนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่รับชมช่อง 3 อยู่แล้ว การตอบสนอง
ด้านการซื้อซ้ าจึงไม่ค่อยเกิด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การที่ช่อง 3จัดงานมีการ
บันทึกเทป ก็ยังเป็นตัวกระตุ้นที่จะที่ท าให้ผู้ชมอาจจะหันไปดูมากขึ้นในการถ่ายทอดทางสถานี และมี
แนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ ของผู้ชมกลุ่มนี้  

“คือปกติก็ชมช่อง 3 อยู่แล้วก็ไม่ได้ท าให้เราดูช่อง 3เพ่ิมขึ้น แต่อาจจะสร้างให้เกิด
ความผูกพันทางใจเพ่ิมข้ึนมากกว่า”  

 (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปี ขึ้นไป, 2556) 

“คือที่จริง พี่ดูช่อง7เป็นหลักอยู่แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมมันท าให้เราชอบช่อง 3มากขึ้น
นะ กิจกรรมเขาสนุก แล้วก็ดีที่ช่อง 3จัดแบบนี้เข้าหาผู้ชม แต่ว่าพี่ก็คงไม่ได้หันมาดูช่อง 3เลยหรอก 
เพราะดูช่อง7มาโดยตลอด” 

                           (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 
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4.2.2 สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ 
(Event Characteristic) และระดับความผูกพัน (Engagement) 

 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ได้น าแนวคิด คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จของ Morton (2009) มาท าการวิเคราะห์ร่วมกับกรอบแนวความคิดระดับขั้นความผูกพัน
ของ The Gallup (2009) เพ่ือหาความสัมพันธ์ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายผลต่อไป  
 ผู้วิจัยได้สรุปความสัมพันธ์ออกมาได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 4.1 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จ (Event Characteristic) และระดับความผูกพัน (Engagement) 
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4.2.3 ข้อสังเกตท่ีค้นพบในงานวิจัย 
 ผู้วิจัยค้นพบข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นความน่าสนใจคือการน ากลุ่ม
ตัวอย่างมาจัดกลุ่มใหม่โดยใช้แนวความคิดเรื่องลักษณะความเป็นแฟน (Fan) เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการ
จัดกลุ่ม เพื่อหาความน่าสนใจต่อไปว่าด้วยลักษณะของความเป็นแฟนที่แตกต่างกันแล้ว จะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือไม่  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่มได้เป็นข้อมูลทางประชากรศาสตร์  ของ
กลุ่มตัวอย่างใหม่โดยน าเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (จัดตามลักษณะความเป็นแฟน) 

 
กลุ่มผู้ชมตัวอย่าง 

 

เพศ อายุ (ปี) 

ชาย หญิง 16- 25
(คน) 

มากกว่า
25–35 
(คน) 

มากกว่า
35–45    
(คน) 

45ปีขึ้น
ไป    

(คน) 

1. กลุ่ม A  (ไม่ใช่แฟนช่อง 3) 1 1 - - 1 1 

2. กลุ่ม B  (แฟนช่อง 3) 4 11 3 5 4 3 

3. กลุ่ม C  (แฟนช่อง และ แฟนคลับ
ศิลปิน)                                   

- 12 6 4 1 1 

4. กลุ่ม D  (แฟนช่อง แฟนคลับ
ศิลปิน และแฟนกิจกรรม )                                   

- 1    1 

 
ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบ

ความส าเร็จ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ Morton (2009) และแนวคิดเรื่องระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ของThe Gall Up (2009) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การ
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ดังนี้ 
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1. กลุ่ม A  (ไม่ใช่แฟนช่อง 3) 

(1)  สร้างการรับรู้ (Raise Awareness)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่าน สื่อจากการประชาการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและการบอกต่อ  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์  
 

(2)  สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิต โดยตอบรับในเรื่องการจัดงานที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ชม 
และการจัดกิจกรรมกิจกรรมในรูปแบบที่ตรงกับความชอบ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ พบว่าคุณลักษณะนี้สามารถที่จะดึงผู้ชม
กลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดงานเหมาะสม สถานที่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งยังตรงกับความชอบของผู้ชมคือกิจกรรมคอนเสิร์ตที่มีศิลปิน/ดาราเข้าร่วมกิจกรรม แต่
อย่างไรก็ตามคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ 

 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้  มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ คือตอบการสร้างความสัมพันธ์ผ่านศิลปิน/ดารา ที่พยายามจะเข้ามาสานสัมพันธ์ด้วย
บทพูดต่างๆที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์และการได้ใกล้ชิดกับดาราจริงๆ 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะท าให้
กลุ่มผู้ชม มีทัศนคติที่ดีต่อช่อง 3มากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกิดพฤติกรรมที่จะรับชมช่อง 3 

(3.1)  Confidence 
        ผู้ชมกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากผู้ชมรับรู้การ

พยายามสร้างความสัมพันธ์จากการจัดงานในรูปแบบการคืนก าไรสู่ผู้ชม การมีศิลปิน/ดารา
มาสร้างความใกล้ชิดต่าง จนเกิดเป็นทัศนคติในแง่บวกกับช่อง 3 เป็นอย่างมากซึ่งถือได้ว่า
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้  

        “คือที่จริง พี่ดูช่อง7เป็นหลักอยู่แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมมันท าให้เราชอบช่อง 3
มากขึ้นนะ กิจกรรมเขาสนุก แล้วก็ดีที่ช่อง 3จัดแบบนี้เข้าหาผู้ชม แต่ว่าพี่ก็คงไม่ได้หันมาดูช่อง 3
เลยหรอก เพราะดูช่อง7มาโดยตลอด” 
               (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 
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(3.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

(3.3)  Pride 

        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

(3.4)  Passion 

        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

  กลุ่มผู้ชมตัวอย่างกลุ่มนี้ ไม่มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทาง
สังคม ทั้งจากการสร้างกลุ่มระหว่างผู้ชมและช่อง 3 ด้วยการปฏิสัมพันธ์บนเวทีและผ่านทางศิลปิน/
ดารา ดังนั้นคุณลักษณะนี้จึงไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์  

 

(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน
กิจกรรมทางการตลาด และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ชมกลุ่มนี้เกิดความจดจ าที่ดีจากตัว
ศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้มีแนวโน้มการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้น 
แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกิดพฤติกรรมที่จะรับชมช่อง 3 

 (5.1)  Confidence 
        ผู้ชมกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดความผูกพันในระดับนี้  เนื่องจากผู้ชมเกิดการ

จดจ าที่ดีกับศิลปิน/ดาราของช่อง 3 ทั้งจากการแสดงและบุคลิกภาพ และได้รับรู้ถึงความ
พยายามสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นทัศนคติในแง่บวกกับช่อง 3 เป็นอย่างมากที่
ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้  

        “จริงๆ พี่ชอบที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมแบบนี้นะ ได้พบดารา ได้สัมผัสกับผู้ชมซึงมันก็
ควรจะเป็นวิสัยของช่องที่น าเสนอความบันเทิงอยู่แล้ว เราก็รู้สึกดีกับช่อง 3 แต่ถ้าถามว่าจะเปลี่ยน
ใจมาดูช่อง 3ไหม มันก็คงไม่ขนาดนั้น เพราะเราติดกับช่อง7มาโดยตลอด” 
                                  (ผู้ชมชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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 (5.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 (5.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

(5.4)  Passion 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด
การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ การบอกเล่าเรื่องราวที่เข้าร่วมกิจกรรม สู่คนรอบ
ข้าง โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการบอกต่อทางบวกสูงสุดคือ ศิลปิน/ดารา แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ
พบว่า แม้จะมีการเกิดการบอกต่อแต่คุณลักษณะนี้ไม่ปรากฏผลเด่นชัดในการช่วยพัฒนาระดับความ
ผูกพันกับกลุ่มผู้ชมตัวอย่างนี้  

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ไม่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้า
เปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่านกิจกรรมทางการตลาด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะ
ได้ ทั้งจากการได้ใกล้ชิดดาราของช่อง 3จริงๆ และการรับรู้ได้ว่าช่อง 3 มีความตั้งใจจริงในการเข้าหา
ผู้ชม นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์ แต่เกิดเป็นทัศนคติท่ีดีเกิดข้ึน 

“คือที่จริง พี่ดูช่อง7เป็นหลักอยู่แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมมันท าให้เราชอบช่อง 3มากขึ้น
นะ กิจกรรมเขาสนุก แล้วก็ดีที่ช่อง 3จัดแบบนี้เข้าหาผู้ชม แต่ว่าพี่ก็คงไม่ได้หันมาดูช่อง 3เลยหรอก 
เพราะดูช่อง7มาโดยตลอด” 
               (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 
 

 “คือที่จริง พี่ดูช่อง7เป็นหลักอยู่แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมมันท าให้เราชอบช่อง 3มากขึ้น
นะ กิจกรรมเขาสนุก แล้วก็ดีที่ช่อง 3จัดแบบนี้เข้าหาผู้ชม แต่ว่าพี่ก็คงไม่ได้หันมาดูช่อง 3เลยหรอก 
เพราะดูช่อง7มาโดยตลอด” 
                                  (ผู้ชมชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ชมตัวอย่างกลุ่มนี้ ไม่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
คุณลักษณะด้านการก่อให้เกิดความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด  

 

(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดนั้น ไม่เกิดผลต่อกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้ เนื่องจากไม่ได้รับชมช่อง 3อยู่แล้ว แต่อย่างไร
ก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยพบว่า พบว่าคุณลักษณะ
นี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ ของผู้ชมกลุ่มนี้ ซึ่งสังเกตได้จากไม่พบค าตอบที่ดังนี้  

“การเข้าร่วมงานมันก็ไม่ได้ท าให้พ่ี กลับไปเปิดช่อง 3ดู เพราะก็ดูแต่ช่อง7 แต่ถ้า
ถามว่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วชอบ ครั้งหน้าถ้ามาจัดอีกก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีก” 
(ผู้ชมชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 “คือที่จริง พี่ดูช่อง7เป็นหลักอยู่แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมมันท าให้เราชอบช่อง 3มากขึ้น
นะ กิจกรรมเขาสนุก แล้วก็ดีที่ช่อง 3จัดแบบนี้เข้าหาผู้ชม แต่ว่าพี่ก็คงไม่ได้หันมาดูช่อง 3เลยหรอก 
เพราะดูช่อง7มาโดยตลอด” 

(ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 
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2. กลุ่ม B (แฟนช่อง 3)  

(1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness ) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ทั้งจากโฆษณาในโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าว
ต่างๆ รองลงมาคือจาก สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และ จากการประชาการประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่น ในระดับที่เท่ากัน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ต่ า  

“รับรู้จากในแฟนเพจ เพราะเราติดตามอยู่พอรู้ก็เลยชวนเพื่อนๆมากัน”                     
 (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“รู้ข่าวจากทีวีค่ะ เห็นว่าจะมีการจัดงานที่ใกล้บ้าน และมีดาราที่ชอบมา เลย
ตัดสินใจมาร่วมงานมีมาจัดงานที่จังหวัด”             

      (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 

(2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิต โดยตอบรับเป็นในเรื่องการจัดงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้ชม และการจัดกิจกรรมกิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ตที่ตรงใจ แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ 

 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้  มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ โดยตอบสนองการสร้างความสัมพันธ์ผ่านศิลปิน/ดาราเป็นสื่อกลางระหว่างช่อง 3 กับ
ผู้ชม ทั้งจากการพูดต่างๆ ที่มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และกิจกรรมในลักษณะการคืนก าไรให้แก่
ลูกค้า  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ปรากฏเป็น
คุณลักษณะเด่นที่ มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบต่อ
คุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกได้ถึงการพยายามให้การก้าวเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน และความพยายามในการ
ที่จะท าให้ผู้ชมใกล้ชิดกับช่อง 3 มากที่สุด คุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้น
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ความสัมพันธ์ ในระดับขั้นความผูกพัน (Customer Engagement) ได้ถึงระดับขั้นปานกลาง เห็นได้
จากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Integrity ดังนี้ 

 (3.1) Confidence 
        จากค าตอบของผู้ชมตัวอย่าง ถือว่าคุณลักษณะทางการตลาดนี้ เป็น

คุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญที่น าพาให้ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผ่านระดับ
ความสัมพันธ์นี้ ไปสู่ระดับท่ีสูงสุดได้ โดยผู้ชมมีความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้อย่างที่สื่อสารไว้ และ
เครื่องมือที่จะน าพาความสัมพันธ์ไปในจุดสูงคือ ศิลปิน/ดารา 

 (3.2) Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดปรากฏ 

เป็นคุณลักษณะเด่นในการสร้างความผูกพันในระดับนี้ และกลุ่มผู้ชมตอบสนองการสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่าน ศิลปิน/ดาราเป็นเครื่องมือหลักโดยผ่านบทพูด ซึ่งผู้ชมกลุ่มนี้รู้ได้ถึงการให้
ความส าคัญต่อผู้ชมของช่อง 3  

        “เราเป็นคนที่ติดตามดาราในช่องก็อยากที่จะเห็นตัวจริงแต่เขาอยู่แต่ใน
กรุงเทพ พอช่อง 3พามาเจอจริงมันก็รู้สึกประทับใจมาก และรู้สึกได้ว่าช่อง 3ให้ความส าคัญ” 

                                (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

        “ชอบมากเลยค่ะมันเหนือความคาดหมายมากที่ให้ดาราเดินมาถ่ายรูป ใกล้
ตรงแฟนคลับ มีของรางวัลสุดท้ายมอบให้หน้าเวทีใกล้ๆเลย” 

                                (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

(3.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 (3.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ 
เกิดกลุ่มระหว่างผู้ชมและช่อง 3ด้วยการปฏิสัมพันธ์บนเวที ในเชิงลักษณะความเป็นพวกเดียวกัน โดย
ถ่ายทอดผ่านทางศิลปิน/ดารา จากตรงนี้ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนั้นจึง
เป็นผลท าให้พัฒนาระดับความสัมพันธ์ไปในขั้นที่สูงจากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับ
ขั้นความสัมพันธ์ ในระดับขั้นความผูกพัน (Customer Engagement) ดังนี้ 
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(4.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (4.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมระหว่างช่อง 3 กับ

ผู้ชม ผ่านศิลปิน/ดาราจากบทสนทนาที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ชมที่เข้าร่วมเกิด
ความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันที่ช่อง 3 จึงท าให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานในกิจกรรมผู้ชมเก็บ
เกี่ยวความประทับใจได้มากที่สุด และเปิดรับการสื่อสารที่ช่อง 3 พยายามส่งมา 

       “รู้สึกร่วมกับการจัดงานของช่อง 3 เป็นอย่างมาก เพราะช่อง 3 ตอกย้ าให้เห็น
ว่าเป็นความส าเร็จร่วมกัน ทั้งเขาก็ยังพยายามที่จะอ านวยความสะดวกพาศิลปิน/ดารามาเจอ
ถึงท่ี” 

    (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

(4.4)  Passion 
        คุณลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการตลาดนี้  เป็น

คุณลักษณะเด่นที่ท าให้ผู้ชมสามารถ เกิดเป็นพฤติกรรมความผูกพันขั้นสูงสุดซึ่งผู้ชมแสดง
ออกมาคือ ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 จากกิจกรรมทางการตลาดที่ถูก
ออกแบบมา การจัดวางบทพูด ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกว่าผู้ชมคือส่วนหนึ่งกับช่อง 3 
และผู้ชมก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามเช่นกัน 

       “มีศิลปิน/ดาราเข้ามาเจอใกล้ๆด้วย ไม่ว่าจะบูธสปอนเซอร์ หรือว่า ตรงเวที
เล็ก ก็รู้สึกชื่นชอบมาก รู้สึกได้ว่าใกล้ชิดกับช่อง 3จริงๆรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3ตรงนี้” 

       (ผู้ชมเพศหญิง3จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories)   
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน

กิจกรรมทางการตลาด คือ เกิดการจดจ าภาพความประทับใจจากรูปแบบการจัดกิจกรรมของบริษัท ที่
จัดให้เกิดความใกล้ชิดตัวศิลปิน/ดารา  
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  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะเด่นที่
ท าให้กลุ่มผู้ชมตัวอย่างนี้ เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระดับสูงสุดโดยอาศัยพ้ืนฐานการจดจ าที่ดี 
โดยมีศิลปิน/ดารา รวมทั้ง รูปแบบของกิจกรรม เป็นเครื่องมือ  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(5.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากผู้ชม

ตัวอย่างพูดถึงการสร้างความจดจ าที่ดีถือเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมความภักดีต่อไป กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้จึงก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (5.2)  Integrity 
       การตอบสนองต่อคุณลักษณะที่ท าให้ผู้ชม เกิดการจดจ าที่ดี คือการจดจ าภาพ

ความประทับใจจากทุกองค์ประกอบการจัดงานของบริษัท  โดยเฉพาะการเกิดประสบการณ์
ที่ดีจากการได้ใกล้ชิดศิลปิน/ดารา มีผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่รู้สึกว่าชื่นชอบช่อง 3 และมี
แนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตดังนั้นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้พัฒนาระดับความ
ผูกพันสูงขึ้น 

 (5.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดไม่สามารถ

ที่จะน าพาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ให้มาสู่ระดับนี้ได้ ผู้ชมจดจ าภาพความประทับว่าช่อง 3
จัดงานเพ่ือเข้าหาคนดูและมอบความพิเศษให้กับผู้ชม ทั้งรูปแบบการแสดงยังมีความพิเศษ
และยิ่งใหญ่เพ่ือมอบให้กับผู้ชม ท าให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมความผูกพัน คือบอกต่ออย่างเต็มใจ
และรู้สึกว่าแบรนด์สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนได้ดี  

      “รู้สึกประทับใจกิจกรรมที่ช่อง 3จัดมาก คือการน าวงดุริยางค์ทหารเรือมาซึ่ง
ไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะได้ดู พอช่อง 3จัดมาก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้เข้าร่วมงาน แล้วก็พอ
กลับบ้านก็ถ่ายรูปไปอวดคนที่บ้านด้วย” 

                        (ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

(5.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
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  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด
การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ บอกเล่าความรู้สึก ความประทับให้กลุ่มเพื่อน คน
ใกล้ชิดที่บ้าน และบนโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งที่ท าให้ผู้ชมกลุ่มนี้เกิดการบอกต่อคือ ตัวศิลปิน/ดารา และ
กิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดจะเป็นสิ่งที่น าไปบอกต่อมากท่ีสุด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมให้ให้ผู้ชมรู้สึกเขา
ใกล้ชิดกับกับศิลปิน/ดารา ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้
สูงขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Passion  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(6.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้  เนื่องจาก

พฤติกรรมของการบอกต่อเป็นพฤติกรรมในขั้นที่สูงกว่าและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่
ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.2)  Integrity 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากพฤติกรรม

ของการบอกต่อเป็นพฤติกรรมในข้ันที่สูงกว่า และผู้ชมกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับขั้นความผูกพัน
ที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.3)  Pride 
       กลุ่มผู้ชมนี้จะตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้ เป็นพฤติกรรมการบอกเล่าต่อ กับ

กลุ่มเพ่ือน คนในครอบครัว กลุ่มคนรอบๆข้าง และในโลกอินเตอร์เน็ตด้วย ทั้งในพ้ืนที่ของ
ตนเอง และพ้ืนที่ของช่อง เพ่ือให้ผู้ชมคนอ่ืนได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานที่ผู้ชมได้รับ 
และองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการบอกเล่ามากที่สุด คือประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากศิลปิน/
ดาราที่เข้าร่วมกิจกรรม 

       “พอจบกิจกรรม พ่ีก็เอารูปถ่าย โมเม้นต์ของศิลปินขึ้นในเฟซบุ๊คเลย เราก็
อยากจะบอกต่อความรู้สึกประทับใจนี้ให้คนอ่ืนรู้ มันก็คืออวดนั้นเอง แต่ก็มีเอาไปโพสใน 
กระทู้พันทิปด้วยนะ แล้วก็เพจของช่อง 3” 

(ผู้ชมเพศหญิง7 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

(6.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 
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(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ คุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดนั้นไม่มีผลต่อการท าให้ผู้ชมหันมาชอบช่อง 3 เนื่องจากว่าผู้ชมกลุ่มนี้คือผู้ที่
รับชมช่อง 3อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การที่ช่อง 3จัดงานแล้วผู้ชมจะ
ได้เข้ามาสัมผัสงานของช่อง 3 ซึ่งมันท าให้ผู้ชมความผูกพันทางใจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ ซึ่งสังเกตได้จาก
ค าตอบดังนี้  

“คือพ่ีเป็นคนที่ดุช่อง 3มาตลอดอยู่แล้ว ดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ท าให้หันมาหาช่อง 3
มากขึ้น กับคนอ่ืนการที่ช่อง 3จัดกิจกรรมแบบนี้แล้วเขาได้พบเห็น รับรู้ก็อาจจะเป็นจุดที่ดึง
ให้เขาหันมาลองดูช่อง 3ก็ได้ อย่างน้อยก็เปิดดูรายการที่เขาจะเอาคอนเสิร์ตไปออนแอร์ก็ได้”  

 (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

“จริงๆเราดูช่อง 3 มันไม่ได้ท าให้เราเปลี่ยนใจมาหลอก แต่การที่ช่อง 3จัดกิจกรรมแบบนี้
ก็จะท าให้ผู้ชมช่อง 3 ผูกพันทางใจมากยิ่งขึ้น อย่างพี่ก็คงดูช่อง 3ต่อไปเร่ือยๆ” 
(ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 

(8) ก่อให้เกิดความภักดี(Increase Loyalty) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด
ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือจะติดตามช่อง 3ต่อไปในอนาคต แม้มีปัญหาเกิดขึ้นก็ตาม 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของช่อง 3 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมหรือติดตามอย่างใกล้ชิด  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกพึง
พอใจเป็นอยา่งมากจากการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมใกล้ชิดกับศิลปิน/ดาราและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3
เลย ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึง
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับ
ความสัมพันธ์ไปสู่ Passion  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(8.1)  Confidence  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 
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(8.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.4)  Passion 
        การตอบสนองของผู้ชมในขั้นนี้คือ ผู้ชมจะมีลักษณะเป็นกระบอกเสียงให้

องค์กร และคุณลักษณะนี้ช่วงตอกย้ าให้กลุ่มผู้ชมรู้สึกว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความ
เหมาะสมกับตัวผู้ชม จากการที่ช่อง 3ตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ และเกิดเป็น
พฤติกรรมที่พร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของช่อง 3 

       “การจัดงานยิ่งใหญ่มาก มีการแสดงมาให้ชม ศิลปินก็มาใกล้ชิดมากๆ มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเลย จากที่ชอบอยู่แล้ว ดูอยู่แล้ว มันก็รู้สึกดีใจเพ่ิมขึ้น ผูกพัน
มากขึ้น ก็คงจะดชู่อง 3ไปเรื่อยๆแน่นอน” 

 (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ คุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาดนั้นไม่ค่อย
ปรากฏนักในการตอบค าถาม เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่รับชมช่อง 3 อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ชม
กลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การที่ช่อง 3จัดงานและมีการบันทึกเทป ก็เป็นตัวกระตุ้นที่จะที่ท าให้ผู้ชม
หันไปดูการถ่ายทอดทางสถานี และที่ส าคัญคือผู้ชมมีแนวโน้มในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมใน
ลักษณะที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ ของผู้ชมกลุ่มนี้ ซึ่งข้ามไปสู่ความผูกพันในระดับ Passion  

“คือเราอาจจะไม่ได้ดูในส่วนละครเพ่ิมแล้ว แต่ในเรื่องกิจกรรมอยากให้จัดกิจกรรม
แบบนี้ขึ้นมาอีก และจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอน” 
                            (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

 
“คือเราคงไม่ได้ดูเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วะ แต่เราจะกลับไปดุที่ออนแอร์แน่นอน 

เพราะว่าเขามาถุงที่เราซักที แล้วในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมกิจกรรมแน่นอน เพราะว่าสนุก
ดี” 
                            (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
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3. กลุ่ม C (แฟนช่อง 3 และแฟนคลับศิลปิน)  

(1) สร้างการรับรู้ (Raise Awareness ) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Facebook) มากที่สุด รองลงมาคือจากสื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ซึ่งจะมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าวต่างๆ และจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกต่อ พบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อ
การพัฒนาระดับความสัมพันธ์ต่ า  

“รับรู้จากในรายการสีสันบันเทิงในช่อง 3 แล้วก็ในIG คือเขามีเอาคลิปดารามาลง ดูแล้วก็
น่าสนใจก็เลยชวนเพื่อนๆมาดู” 
(ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
 

“จากในรายการโทรทัศน์เขามีประกาศอยู่ว่าบอย ปกรณ์จะมา คอนเสิร์ตที่นครปฐม อยู่
ใกล้บ้านมากๆสะดวกด้วยก็เลยชวนเพื่อนๆกันมา”  

(ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
 

(2) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิต คือ การจัดกิจกรรมของบริษัทตอบสนองรูปแบบความชอบ ของกลุ่มตัวอย่างได้ดีมาก คือการจัด
กิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ต มีศิลปิน/ดาราเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมาคือการสถานที่และช่วงเวลาใน
การจัดงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก 

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์ต่ ากับ เนื่องจากคุณลักษณะของความเป็นแฟนคลับท าให้คนกลุ่มนี้มองข้ามเรื่องความ
สอดคล้องในรูปแบบการด าเนินชีวิตไปได้  

 

(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมทางการตลาด คือผู้ชมรู้สึกเกิดปฏิสัมพันธ์สูงสุดจากการที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมทางการตลาด
ขึ้นมาเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมช่องและผ่านเครื่องมือคือศิลปิน/ดาราที่ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญ ที่ผู้ชมกลุ่มนี้ตอบรับ 
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  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ พบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์สูงสุด ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกว่า
เขาได้รับการเอาใจและมีปฏิสัมพันธ์กับช่อง 3 ผ่านตัวศิลปิน/ดารา ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมที่
ใกล้ชิด หรือบทพูดสนทนาก็ตาม จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน 
ระดับข้ันความผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(3.1)  Confidence 
        ผู้ชมตอบสนองต่อคุณลักษณะนี้คือ รู้สึกประทับใจมาก จากการพูดคุยบน

เวลา การพูดจาโต้ตอบกันแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจ และจริงใจในการเข้ามาจัดกิจกรรม
ทางการตลาด 

       “รู้สึกชื่นชอบศิลปิน/ดาราที่มาร่วมงานค่ะ เขาเป็นกันเองมาก แล้วดูมีการ
เตรียมพร้อมมาดี ดูจากเขารู้ด้วยว่าที่จันทบุรีมีอะไรขึ้นชื่อ แล้วดูเขาหล่อ สวย แล้วก็ร้อง
เพลงเก่งจริงๆค่ะ ชอบมากค่ะ” 

(ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

       “ประทับใจมะปรางครับ สวยด้วยแล้วไม่คิดว่าจะร้องเพลงเก่งขนาดนี้ เป็น
กันเองมากเลย แล้วก็ชอบมีการทักทายแจกของรางวัลกับศิลปิน/ดาราด้วย งานวันนี้เลยสนุก
มากในความรู้สึก” 

(ผู้ชมเพศชาย1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(3.2)  Integrity 
       กลุ่มผู้ชมมีความรู้สึก ประทับใจ และมีความรู้สึกเหนือความคาดหมาย โดย

ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการที่ทีมงานมีความพยายามในการให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับศิลปิน 
ตรงจุดนี้กลุ่มตัวอย่างถือว่ามีผลให้เกิดการสานความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก และตอบรับจาก
ผู้ชมเป็นการขยับความสัมพันธ์มาสู่ขั้นนี้  

       “มีการจัดให้ศิลปินมาพูดคุยและให้ถ่ายรูปที่โซนแฟนคลับด้วย ประทับใจมาก
มันเกินท่ีเราคาดคิดไว้ เราไม่คิดว่าเขาจะให้มาใกล้ๆด้วยซ้ า” 

(ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(3.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดปรากฏ 

เป็นคุณลักษณะเด่นในการสร้างความผูกพัน โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญ คือศิลปิน/ดาราเป็น
สื่อกลาง ปรากฏพฤติกรรมการบอกต่อในแง่บวกอย่างเต็มใจ และสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดของช่อง 3ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้สามารถก้าวผ่านระดับความ
ผูกพันนี้ไปสู่ระดับขั้นความผูกพันที่สูงสุดได้ 
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(3.4)  Passion 

        ผู้ชมตอบสนองต่อคุณลักษณะของกิจกรรม โดยมีระดับความสัมพันธ์กับช่อง 
3 ในระดับท่ีสูงสุด ซึ่งตรงนี้เป็นผลเด่นชัดมาจากเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ
ศิลปิน/ดารา ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 จากกิจกรรมทางการตลาดที่ถูก
ออกแบบมา การจัดวางบทพูด ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกว่าผู้ชมคือส่วนหนึ่งกับช่อง 3 
และผู้ชมก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามเช่นกัน และที่ส าคัญคือการที่ช่อง 3สามารถให้ในสิ่งที่
ต้องการได้อย่างถูกจุดเกิดเป็นพฤติกรรม การติดตามรับชมช่อง 3ในระยะยาว เกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของช่อง 3 และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่จะเกิดในอนาคต 

       “ชอบมากที่ทางทีมงานติดต่อจัดโซนแฟนคลับให้ เขาคอยอ านวยความสะดวก
ดีมาก พอเป็นแบบนี้แล้วเวลาช่องขอความร่วมให้ช่วยอะไรเราก็เต็มใจจะช่วย เรารู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

      (ผู้ชมเพศหญิง2จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ 
เกิดกลุ่มทางสังคมในลักษณะหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มแฟนคลับ คุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่เป็นพื้นฐาน
ในการน าไปสู่ความสัมพันธ์ระดับสูงของผู้ชมกลุ่มนี้ เพราะผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับกิจกรรม จน
เปิดรับการสื่อสารจากช่อง 3ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(4.1)  Confidence 
        เมือ่เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ชม ท าให้ผู้ชมกลุ่มนี้รู้สึกมีพวกพ้องการที่ก้าว

เข้ามาไม่ได้ท าให้รู้สึกแปลกแยกเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกร่วมกับงาน จากจุดนี้จึงเป็น
พ้ืนฐานในการที่จะน าพาให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับช่อง 3 ได้ในระดับที่สูงขึ้น 

       “ชื่นชอบงานนะ บรรยากาศดูสนุกดี คนก็เยอะดูครึกครื้นดี การจัดงานก็ดูเข้า
กับต่างจังหวัดดีด้วย” 

(ผู้ชมเพศหญิง5 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
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(4.2)  Integrity 
        คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดนี้ท าให้ กลุ่มผู้ชมเกิดพฤติกรรมการ

ตอบรับ จากการจัดโซนแฟนคลับท าให้เกิดความรู้สึกร่วมกับกิจกรรม และเกิดเป็นความรู้สึก
ถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกันในงาน ท าให้ตอบรับการสื่อสารจากช่อง 3ที่ส่งผ่านกิจกรรม
ทางการตลาดได้อย่างเต็มที่เป็นผลท าให้พัฒนาความสัมพันธ์มาได้ถึงระดับขั้นนี้ 

(4.3)  Pride 
        จากการเข้าไปร่วมกิจกรรม ท าให้กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้รับรู้และตอบสนองต่อ

คุณลักษณะจนน าพาไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์มาสู่จุดสูง เนื่องจากการเกิด
ความรู้สึกร่วม ทั้งจากการเข้าร่วมของกลุ่มตัวเอง และกลุ่มคนรอบข้างรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกัน พร้อมที่จะท ากิจกรรมร่วมกันและสนุกไปด้วยกัน 

       “คือบรรยากาศมันสนุกมากๆ คนเยอะรวมแต่คนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกันมาอยู่
รวมกัน และตอนเขาพูดถึงความส าเร็จบนเวลา มันท าให้เรารู้สึก เป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 
ได้เลย” 

(ผู้ชมเพศหญิง4 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

(4.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้ชม เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมคือกลุ่มแฟนคลับ จนน าพาไปสู่การกลุ่มกับช่อง 3 ผ่านศิลปิน/
ดารา ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือการได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ
ดาราจริงๆซึ่งมันได้รับมากกว่าที่ผู้ชมคาดหวังไว้ จนท าให้ผู้ชมกลุ่มนี้เกิดพฤติกรรมการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมการติดตามชมช่อง 3 อย่างต่อเนื่องแม้ว่าดาราที่ชื่น
ชอบจะย้ายสังกัดก็ตาม 

       “รู้สึกได้ชัดว่าการท่ีช่อง 3 จัดโซน หรือให้ดาราลงมาใกล้กลุ่มแฟนคลับ มันให้
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเลย จากที่ชอบอยู่แล้ว ดูอยู่แล้ว ผูกพันมากขึ้น ครั้งหน้าจะเข้า
ร่วมกิจกรรมแน่นอน” 

(ผู้ชมเพศหญิง8 จากกลุ่มตัวอยา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
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(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน
กิจกรรมทางการตลาด คือ การเกิดภาพความประทับใจจากตัวศิลปิน/ดารา ที่มีความเป็นกันเองและ
เข้าถึงได้ง่าย และจากทีมงานที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ชมกลุ่มนี้ในการท ากิจกรรม  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ พบว่าคุณลักษณะนี้มีจะเป็นเพียง
องค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ร่วมกับคุณลักษณะอ่ืนเท่านั้น ไม่ได้เป็น
คุณลักษณะเด่นที่จะท าให้ระดับความสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึนนั้นเอง แต่อย่างไรก็คุณลักษณะนี้ก็ยังคงมีผล
ในการสร้างความรู้สึกดีเพ่ือเป็นพื้นฐานให้ก้าวสูงขึ้นต่อไป  

 “เคยเห็นแต่ดาราอยู่ในทีวี พอเขาพามาเจอตัวจริงก็รู้สึกประทับใจ การพูดจาน่ารัก
เป็นกันเอง แล้วก็มีการแจกรางวัลตอนท้ายอย่างใกล้ชิดด้วย” 

     (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“รู้สึกประทับใจทีมงานมาก อ านวยความสะดวกให้เราอย่างมากมายในการที่จะพาเราเข้า
ร่วมกิจกรรม หรือให้เราพบกับศิลปิน” 

    (ผู้ชมเพศหญิง8 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 
 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด
การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ บอกต่อกับคนรอบข้างและบนสื่อสังคมออนไลน์
ไปสู่กลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการบอกต่อทางบวกสูงสุดคือ ศิลปิน/ดารา 
กิจกรรมที่จัดให้มีความใกล้ชิดกับศิลปิน/ดาราจะถูกน าไปบอกต่อมากที่สุด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชม
รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมรู้สึกพิเศษ ตรงกับความชื่นชอบ (ศิลปิน ดารา) 
ถูกน าไปบอกเล่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระดับข้ันความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดัง
จะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้างระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Passion  

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(6.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 
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(6.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(6.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบคุณลักษณะนี้ เป็นคุณลักษณะที่ตรงกับ

พฤติกรรมของผู้ชมกลุ่มนี้ด้วย คือพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และพฤติกรรมการบอกต่อ 
หรือแชร์ ดังนั้นเมื่อช่อง 3จัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการผู้ชมกลุ่มนี้คือการได้สัมผัส
ใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา โดยมีทีมงานอ านวยความสะดวกให้ ผู้ชมจะเกิดพฤติกรรมการบอก
ต่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ทั้งยังถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับช่อง 3 

        “อย่างพวกโมเม้นท์ที่แบบทีมงานจัด ให้แฟนๆเจอศิลปินหลังเวที ซึ่งก็ไม่ได้ท าได้
ง่ายๆ เรารู้สึกประทับใจขอบคุณ ก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าบอกต่อในโลกโซเชียล”    

 (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 

  คุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่านกิจกรรมทาง
การตลาด นั้นค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลไหร่นัก เป็นผลมาจากกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้เป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง 3 อยู่
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ ทั้งจากการพูดคุยของศิลปิน/ดาราบนเวลา การ
ทีช่่อง 3จัดงานแล้วผู้ชมจะได้เข้ามาสัมผัสงานของช่อง 3 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์  

“คนที่เข้าร่วมงานเขาก็น่าจะหันมาดูช่อง 3 กันเยอะนะ เพราะเขาคงเห็นว่าช่อง 3มี
อะไรบ้าง เห็นว่าช่อง 3ให้ความส าคัญกับผู้ชมขนาดนี้ อย่างน้อยก็น่าจะเปิดใจหันมาดูบ้าง 
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะดูช่อง 3อยู่แล้ว”  

    (ผู้ชมเพศหญิง1 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 

“เราดูช่อง 3 อยู่แล้วเนอะ แต่ก็อาจจะเป็นจากการที่เขาพูดคุยบนเวลาก็ได้ หรือเขาเห็น
ดาราน่ารักเข้าถึงง่าย ก็อาจจะเปลี่ยนใจ” 
                            (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 16 -25 ปี, 2556) 
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(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด
ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือมีการบอกต่อ และเกิดการติดตามกิจกรรมของทางบริษัทที่
จะจัดขึ้น  ทั้งหมดนี้เป็นผลถ่ายทอดมาจากเครื่องมือ คือศิลปิน/ดารานั้นเอง 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับ
ดาราจริงๆ ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้ เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้น
คุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่
ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Passion ดังต่อไปนี้ 

(8.1)  Confidence  
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (8.4) Passion  
        คุณลักษณะทางด้านการสร้างความภักดีสามารถน าผู้ชมกลุ่มนี้ไปสู่ระดับขั้น

ความผูกพันที่สูงสุดได้ โดยผู้ชมมีพฤติกรรมการตอบสนอง ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
กับช่อง 3 กลุ่มผู้ชมรู้สึกภูมิใจ ว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้ชมจากการ
ตอบสนองความต้องการที่เหนือความคาดหมายได้ (ศิลปิน ดารา) และพร้อมจะให้การ
สนับสนุนทั้งกิจกรรมของช่อง 3 และสนับสนุนด้วยการรับชมช่อง 3ต่อไปเรื่อยๆ 

       “ชอบมากที่ทางทีมงานติดต่อจัดโซนแฟนคลับให้ เขาคอยอ านวยความสะดวก
ดีมาก พอเป็นแบบนี้แล้วเวลาช่องขอความร่วมให้ช่วยอะไรเราก็เต็มใจจะช่วย เรารู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

 (ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 
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(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 

  คุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาดนั้น ไม่ค่อยเป็นเกิดผลต่อกลุ่ม
ผู้ชมกลุ่มนี้มากนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่รับชมช่อง 3อยู่แล้ว การตอบสนองด้านการซื้อซ้ าจึงไม่
ค่อยเกิด และมีแนวโน้มในการสนับสนุนกิจกรรมที่มีศิลปิน/ดาราที่ชื่นชอบเข้าร่วมมากกว่า อย่างไรก็
ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ การออกอากาศเทปบันทึกภาพเป็นตัวกระตุ้นที่จะที่ท าให้ผู้ชม
อาจจะหันไปดูมากขึ้นในการถ่ายทอดทางสถานี และผู้ชมกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งต่ออยากให้มีการจัดขึ้นอีกไป ถ้ามีโอกาส 

“พ่ีชมช่อง 3 อยู่แล้วก็คงไม่ได้รับชมเพ่ิมเติมมากขึ้น ส่วนในเรื่องของกิจกรรม อยาก
ให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก แต่ถ้าศิลปินที่ชอบไม่เข้าร่วมก็คงต้องดูโอกาสอีกที” 

(ผู้ชมเพศหญิง8 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 25 -35 ปี, 2556) 

“ถ้าศิลปินที่พ่ีชอบไม่มาก็คงไม่มา แต่ก็จะรับชมทางช่องทางอ่ืนแทน” 
(ผู้ชมเพศหญิง2 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

4. กลุ่ม D (แฟนช่อง 3 แฟนคลับศิลปิน และแฟนกิจกรรม)  

(1)  สร้างการรับรู้ (Raise Awareness)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการรับรู้
ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์ ทั้งจากโฆษณาในโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าว
ต่างๆ และจากการประชาการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ในระดับที่เท่ากัน และสุดท้ายเลยก็คือจาก สื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ต่ า  

 “ก็ทราบข่าวกิจกรรมจากในโทรทัศน์แล้วก็ในเว็บกลุ่มแฟนคลับก็เลย ไปร่วมกิจกรรม
ด้วยเพราะไม่ได้ไกลกรุงเทพฯมากนัก”  

        (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป, 2556) 
 

(2)  สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance)  

  กลุ่มตัวอย่างนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิต โดยตอบรับในเรื่องการจัดงานที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต และการจัด
กิจกรรมกิจกรรมในรูปแบบที่ตรงกับความชอบ 
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  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ถือเป็นคุณลักษณะ
เด่น ที่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์สูง ผู้ชมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานความภักดีต่อช่อง 3 อยู่
แล้ว เป็นทั้งแฟนช่อง 3 แฟนคลับศิลปิน และแฟนกิจกรรมทางการตลาด ดังนั้นเมื่อช่อง 3จัดกิจกรรม
ขึ้น ถ้าตรงกับการด าเนินชีวิต สะดวกที่จะเข้าร่วมก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทันที และสามารถ
พัฒนาความผูกพันจากการได้รับรู้ความใส่ใจพื้นฐานที่ช่อง 3มีให้ไปสู่ความสัมพันธ์ที่สูงสุดได้ทันทีและ
จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความผูกพัน (Customer 
Engagement) ในระดับ Passion ทันท ีดังนี้ 

(2.1)  Confidence 
        ผู้ชมตอบรับต่อ คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาด ในเรื่องของรูปแบบ

กิจกรรมสอดคล้องกับความชอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมที่มีศิลปิน/ดาราตรงใจ หรือมี
หนึ่งในกิจกรรมของงานที่ตรงความชอบ เช่น การท าบุญ เป็นต้น ผู้ชมก็จะเกิดขั้น
ความสัมพันธ์นี้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะขยับความสัมพันธ์ให้สูงสุดได้ 

(2.2)  Integrity  
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อมาถึงขั้นความสัมพันธ์นี้ผู้ชม ผู้ชมรู้สึกว่าได้รับ

มากกว่าที่ชอบ3 สื่อสารไว้ จนเกิดเป็นความประทับใจอย่างเหนือความคาดหมาย และเป็น
ผลให้เกิดความผูกพันในระดับสูงสุดต่อไป 

(2.3)  Pride 
        ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชมมาสู่ ระดับความสัมพันธ์ขั้นนี้ ได้ผ่าน

คุณลักษณะกิจกรรมทางการตลาดข้อนี้คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ชมได้รับการอ านวย
ความสะดวก แม้กระทั้งช่วงเวลาการจัดงานก็มีความเหมาะสมมาก กิจกรรมตรงใจ ท าให้เกิด
เป็นความรู้สึกท่ีว่าเต็มใจและเชื่อใจในช่อง 3 

        “ป้ามาทุกปี กิจกรรมนี้ชอบทุกอย่าง ปกติดูช่อง 3ตลอดอยู่แล้วพอมานี้ชอบ
ขึ้นไปใหญ่เลย ชอบมากที่สุดคือมีการจัดให้ท าบุญ ชอบท าบุญกับช่อง 3” 

                                (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

(2.4)  Passion 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้  
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(3) การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้  มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ ผ่านบทพูดต่างๆที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ และการตอบรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ของช่อง 3ว่าเป็น กิจกรรมเพื่อคืนก าไรในกับผู้ชม  

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ปรากฏเป็น
คุณลักษณะเด่นที่ มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะนี้ ผู้ชมรู้สึกได้ถึงการพยายามให้การก้าวเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน โดยการท าให้
ผู้ชมใกล้ชิดกับช่อง 3 มากที่สุดด้วยจาก คุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน 
ระดับขั้นความผูกพัน (Customer Engagement) ได้ถึงระดับขั้นสูงสุด ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าว
ข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่ Pride เลยดังต่อไปนี้ 

(3.1)  Confidence 
        จากค าตอบ ผู้ชมตัวอย่าง ได้ถือว่าคุณลักษณะทางการตลาดนี้ เป็น

คุณลักษณะพ้ืนฐานที่น าพาให้ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผ่านระดับความสัมพันธ์
นี้ ไปสู่ระดับท่ีสูง โดยผู้ชมมีความรู้สึกว่าช่อง 3ท าได้อย่างที่สื่อสารไว้ และเครื่องมือทุกอย่าง
ที่มีสามารถที่จะน าพาความสัมพันธ์ไปในจุดสูงได้ โดยไม่จ ากัดว่าเป็นเฉพาะศิลปิน/ดารา
เท่านั้น 

 (3.2)  Integrity 
        การตอบสนองต่อคุณลักษณะที่ท าให้ผู้ชม เกิดความผูกพันในช่องนี้ คือการที่

เขารับรู้ว่าเขาได้มากกว่าสิ่งที่ช่อง 3 สื่อสารไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของความคุ้มค่า เมื่อคุณอยู่
กับช่อง 3 ไม่ว่าจะคุ้มค่ากับงานที่มอบความสนุกสนาน ศิลปิน/ดารา สาระและความบันเทิง 
ซึ่งผู้ชมรับได้จริงๆเป็นจุดที่ท าให้กลุ่มผู้เกิดความรู้สึกว่าช่อง 3ใส่ใจในรายละเอียดของการจัด
งานมากๆ มีการวางรูปแบบกิจกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันที่ดี จนท าให้ผู้ชมมีระดับขั้น
ความสัมพันธ์มาถึงข้ันนี้ 

(3.3)  Pride 
        จากค าตอบ ผู้ชมกลุ่มนี้ ได้ถือว่าคุณลักษณะทางการตลาดนี้เป็นคุณลักษณะ

ทางการตลาดที่จะต่อยอดความรู้สึกกับผู้ชมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสู่ระดับสูงสุดได้โดยผู้ชมมี
ความรู้สึกว่าช่อง 3 ท ามากกว่าที่ผู้ชมคาดหวังจะได้รับจุดนี้เป็นผลเด่นชัดจากความเป็นช่อง 
3 ที่จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนก าไรให้กับผู้ชม ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับช่อง 3 
จากกิจกรรมทางการตลาดที่ถูกออกแบบมา การจัดวางบทพูด ต่างสะท้อนให้ผู้ชมมีความรู้สึก
ได้ว่าช่อง 3 พยายามที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ และผู้ชมก็รู้สึกคล้อยตามในลักษณะนั้น 
รวมทั้งผู้ชมยังมีความรู้สึกที่ว่าช่อง 3คือคนดี มีการตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมในงาน  
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        “ในกิจกรรมที่ช่อง 3 นอกจากมีคอนเสิร์ต แล้วก็มีการเล่นเกม การท าบุญ
ด้วยช่อง 3จะท าบุญช่วยสังคมบ่อยๆ นี้คือสิ่งที่ป้าชอบมากช่อง 3 ตอบแทนสังคมจริงๆ น้ า
ท่วมป้าก็ได้รับ ดังนั้นในทุกกิจกรรมที่ป้าไปก็จะไปร่วมท าบุญกับเขาด้วย” 

        “ชอบที่ช่อง 3 จัดกิจกรรมได้ตรงกับใจเรา ศิลปินก็มีความกันเองอย่างมากนี้
เข้ามาถ่ายรูปที่โซนแฟนคลับเลย จุดนี้แหละที่รู้สึกได้ว่าช่อง 3ใส่ใจเรา แล้วตรงนี้มันท าให้เรา
เอาไปบอกต่อคนอ่ืนด้วย” 

                        (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 (3.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(4) สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

  กลุ่มผู้ชมตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม 
คือ การตอบรับเกิดกลุ่มระหว่างผู้ชมและช่อง 3 ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์บนเวที การจัดกิจกรรมเป็น
การคืนก าไรให้ผู้ชม และความใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารามาสร้างในลักษณะความเป็นพวกเดียวกัน ซึ่ง
ผู้ชมเกิดการตอบสนองต่อความรู้สึกนี้มาก จากค าตอบผู้วิจัยเห็นถึงความรู้สึกว่าผู้ชมคือส่วนหนึ่งกับ
ช่อง 3 และผู้ชมก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่ช่อง 3 ท าการสื่อสาร ตอกย้ าว่าช่อง 3 เป็นที่มีความ
เหมาะสมกับตัวเอง สามารถตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างถูกต้อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมความ
ผูกพันในระดับสูงสุด จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(4.1)  Confidence 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดเป็นพ้ืนฐาน

ในการสร้างความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากการสร้างกลุ่มทางสังคมจะท าให้เกิดความรู้สึก
ร่วม ซึ่งจะมีผลอย่างมากที่จะเปิดรับช่อง 3อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
นี้ได้ก้าวผ่านระดับความผูกพันนี้ไปสู่ระดับขั้นความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (4.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดเป็นพ้ืนฐาน

ในการสร้างความผูกพันในระดับนี้ เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมระหว่างช่อง 3 กับผู้ชมผ่าน
องค์ประกอบในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ เกิดเป็น
ความรู้สึกร่วมในการตอบรับการสื่อสาร จึงเป็นผลท าให้ผู้ชมที่เข้าร่วมเกิดความรู้สึกได้ถึง
ความเป็นพวกพ้องเดียวกันที่ช่อง 3 
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(4.3) Pride 
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(4.4)  Passion 

        จากการเข้าไปร่วมกิจกรรม บริษัทมีความพยายามในการถ่ายทอด
คุณลักษณะนี้สู่กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วม ท าให้กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 ท าให้
สามารถรับและตอบสนองจนน าพาไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์มาสู่จุดสูงได้ การ
เกิดความรู้สึกร่วมกับกิจกรรม จะท าให้ผู้ชมเปิดรับสิ่งที่ช่อง 3พยายามถ่ายทอด คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ จนน าพาให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และเกิดพฤติกรรมการสนับสนุน
ช่อง 3 ไม่ว่าจะเป็นการรับชม หรือการสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แบรนด์ช่อง 3 

        “การตอกย้ าความส าเร็จร่วมกัน ที่เขาพูดบนเวทีพ่ีว่าเขาให้ความส าคัญกับคน
ดูมาก นี้ท าให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3” 

                         (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 

(5) สร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดีผ่าน
กิจกรรมทางการตลาด คือ เกิดการจดจ าภาพความประทับใจจากรูปแบบการจัดกิจกรรมของบริษัท ที่
จัดให้เกิดความใกล้ชิดตัวศิลปิน/ดารา และจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้ชม เป็นรูปแบบการแสดงที่ไม่ได้พบเห็นได้ง่าย ต่อยอดความต้องการของผู้ชม 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะเด่นที่
ท าให้กลุ่มผู้ชมตัวอย่างนี้ เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระดับค่อนข้างสูง โดยอาศัยพ้ืนฐานการ
จดจ าที่ดี โดยมีศิลปิน/ดารา และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหนือความคาดหมายของผู้ชม 

  จากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(5.1)  Confidence 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

 (5.2) Integrity 
        การตอบสนองต่อคุณลักษณะที่ท าให้ผู้ชม เกิดการจดจ าที่ดี คือการจดจ าภาพ

ความประทับใจจากทุกองค์ประกอบการจัดงานของเซิร์ช  เกิดประสบการณ์ที่ดีจากการได้
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ใกล้ชิดศิลปิน/ดาราและการได้รับประสบการณ์ใหม่จากการจัดการแสดงที่ ไม่ได้พบเห็นได้
อย่างทั่วไป มีผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่รู้สึกว่าชื่นชอบช่อง 3 มากจากกิจกรรมนี้ และมี
แนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะพัฒนา
ระดับความผูกพันสูงขึ้น 

 (5.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดสามารถที่

จะน าพาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ระดับนี้ได้ จากการจดจ าภาพความประทับว่า 
ช่อง 3จัดงานเพ่ือเข้าหาคนดู เป็นการคืนก าไรให้กับผู้ชม โดยจัดพาศิลปิน/ดารามาหาถึงที่
และจัดให้มีความใกล้ชิดกับผู้ชม จัดงานฟรี รวมทั้งรูปแบบการแสดงยังมีความพิเศษและ
ยิ่งใหญ่เพ่ือมอบให้กับผู้ชม ผู้ชมจึงเกิดเป็นพฤติกรรมความผูกพัน คือบอกต่ออย่างเต็มใจและ
รู้สึกว่าแบรนด์สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนได้ดี  

       “รู้สึกว่าช่อง 3 จัดกิจกรรมได้ดีมาก จ าได้ว่ามีปีนึงที่ให้แดนลงจากฮอล์มาร้อง
เพลงกลางสนาม มันยิ่งใหญ่ตื่นตามากจริง ตอนนั้นก็ถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วป้าก็มาทุกปีเพราะ
อยากมาเห็นอะไรแบบนี้” 

(ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 (5.4)  Passion 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะนี้ของกิจกรรมทางการตลาดยังไม่

สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ให้มาสู่ความผูกพันระดับนี้ได้ 

 

(6) กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการกระตุ้นให้เกิด
การบอกต่อทางบวกผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือ การบอกเล่าเรื่องราวที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือสิ่งที่
ประทับใจสู่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น คนรอบตัว เพ่ือนฝูง โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการบอกต่อทางบวก
สูงสุดคือ ศิลปิน/ดารา โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน/ดาราจริงๆ เช่นเดียวกันกับของ
รางวัล หรือกิจกรรมที่มีการแจกของรางวัลจะได้รับความสนใจและน าไปบอกต่อมากที่สุด 

  นอกจากนี้แล้วคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดี
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่า คุณลักษณะนี้ท าให้ผู้ชมเกิดความผูกพันใน
ระดับ Pride ได้ เนื่องจากผู้ชมรู้สึกว่ารูปแบบการแสดงเกินความคาดหมาย คือการที่ช่อง 3 มองเห็น
คุณค่าของผู้ชม ดังนั้น ผู้ชมจึงมีพฤติกรรมการบอกต่อในลักษณะที่เต็มใจที่จะบอกต่อ ทั้งยังชักชวน
ผู้อ่ืนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 
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“การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรด การแสดง
แบบ อย่างของแดนที่บอกไป มันตื่นตาตื่นใจมากท าให้เห็นว่าช่อง 3มีความใส่ใจในการจัด
งานเพ่ือมอบให้คนดูจริงๆ ป้าก็มีเอารูปที่ถ่ายไปอวด แล้วก็ชวนมาเพ่ือนมา พอปีนี้ไปก็ชวน
ลูกชายมาด้วย”  

                        (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไป, 2556) 

 

 

(7) ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change The Mind of Dissatisfied) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ไม่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้า
เปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กรผ่านกิจกรรมทางการตลาด เนื่องผู้ชมกลุ่มนี้เป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง 3 อยู่
แล้ว ติดตามทั้งการรับชมโทรทัศน์ การเข้าร่วมกิจกรรม และติดตามศิลปิน/ดาราของช่อง แต่อย่างไร
ก็ตามผู้ชมกลุ่มนี้ก็รับรู้คุณลักษณะได้ จากการรับรู้ได้ว่าช่อง 3 มีความตั้งใจจริงในการเข้าหาผู้ชม และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์  

“ก็ไม่ได้ท าให้ป้าเปลี่ยนใจหันมา เพราะเราอยู่กับช่อง 3มาตลอดอยู่แล้ว แต่การจัด
งานในลักษณะนี้อาจจะท าให้ผู้ที่ไม่ได้ดูช่อง 3 สนใจอยากดูช่องมากขึ้นหรืออยากติดตาม
ผลงานของดาราที่เขาเห็นในกิจกรรมก็เป็นไปได้”  

 (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุ 35 -45 ปี, 2556) 

 

(8) ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการก่อให้เกิด
ความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาด คือมีการรับชมช่อง 3 อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นก็ตาม รวมทั้งยืนยันที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของช่อง 3 และผู้ชมกลุ่มนี้ตอบรับ
คุณลักษณะโดยไม่ใช่แค่เพียงศิลปิน/ดาราเป็นสื่อเท่านั้นแต่ทุกองค์ประกอบ เป็นผลให้เกิดความภักดี
ในกลุ่มผู้ชมนี้ได้ทั้งหมด 

  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อพบว่าคุณลักษณะนี้มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งสังเกตได้จากค าตอบที่แสดงความพึงพอใจ ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็น
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความภักดีด้วย ดังนั้นคุณลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ระดับขั้นความผูกพันให้สูงขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นจากค าตอบที่ก้าวข้ามระดับความสัมพันธ์ไปสู่  
Passion  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 

 

  และจากคุณลักษณะดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนาระดับขั้นความผูกพัน ระดับขั้นความ
ผูกพันมา (Customer Engagement) ดังนี้ 

(8.1)  Confidence  
       จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.2)  Integrity 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้  เนื่องจาก

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่าไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.3)  Pride 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ไม่ปรากฏความผูกพันในระดับนี้  เนื่องจาก

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับข้ันความผูกพันที่สูงขึ้นแล้ว 

(8.4) Passion  
        คุณลักษณะทางด้านการสร้างความภักดีสามารถน า ผู้ชมกลุ่มนี้ไปสู่ระดับขั้น

ความผูกพันที่สูงสุดได้ โดยผู้ชมมีพฤติกรรมการตอบสนอง คือผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกับช่อง 3 กลุ่มผู้ชมรู้สึกภูมิใจ ว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้ชม ด้วยมี
กิจกรรมที่ตรงกับรูปแบบความชอบ ทั้งยังพร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งกิจกรรมของช่อง 3 
และสนับสนุนด้วยการรับชมช่อง 3ต่อไปในอนาคต 

       “ป้าชอบการจัดงานจริงๆ มีกิจกรรมท าบุญ เราเต็มใจที่จะท าบุญกับช่อง 3 ก็
จะมาท ากิจกรรมต่อไปเรื่อยๆ ไม่ใช้เพียงกิจกรรมประจ าปีเท่านั้น แต่ถ้ามีโอกาสจะไปที่อ่ืนก็
จะไป” 

       “การจัดงานยิ่งใหญ่มาก มีการแสดงมาให้ชม ศิลปินก็มาใกล้ชิดมากๆ มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเลย จากที่ชอบอยู่แล้ว ดูอยู่แล้ว มันก็รู้สึกดีใจใจเพ่ิมขึ้น 
ผูกพันมากขึ้น”         

(ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแค่ 45 ปี, 2556) 

 

(9) ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire)  

  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการซื้อซ้ าผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดนั้น ไม่ค่อยเป็นเกิดผลต่อกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้มากนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่
รับชมช่อง 3อยู่แล้ว การตอบสนองด้านการซื้อซ้ าจึงไม่ค่อยเกิด แต่เกิดเป็นพฤติกรรมการพร้อมที่ จะ
สนับสนุนช่อง 3 และจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป  
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  นอกจากนี้แล้วจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อพบว่าคุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ ของผู้ชมกลุ่มนี้  

“ป้าอาจจะไม่ได้ดูช่อง 3 เพ่ิมนะเพราะเปิดโทรทัศน์ก็กดช่อง 3อยู่แล้ว แต่ถ้ามี
กิจกรรมขึ้นอีก ถ้าสะดวกก็จะไปร่วม”  

       (ผู้ชมเพศหญิง3 จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุตั้งแต่45 ปี ขึ้นไป, 2556) 
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บทที่  5 

สรุป และการอภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของ
สื่อโทรทัศน์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษาเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยในแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
วิธีการ ดังนี้ 

 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่1 “เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อ

กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด” 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่2 “เพ่ือศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ 
จ ากัด”  

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัยแต่ละข้อเป็นดังนี้ 
 

สรุปผล กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์    
เทนเม้นท์ จ ากัด 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ตลอดจนการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลเป็นผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

1. การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) 
 ทางบริษัทสามารถที่จะสื่อสารความเป็นช่อง 3 ผ่านกิจกรรมทางการตลาดไปในทิศทาง

เดียวกัน เป็นแบรด์ที่สนุกสนานร่าเริง พร้อมไปด้วยสาระที่หลากหลายต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับ
ผู้ชม และเป็นแบรนด์ที่น าเสนอคุณภาพ “คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3” 
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2.  คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ (Characteristic of 
Event Marketing/Experiential Marketing)  
 

2.1 สร้างการรับรู้ (Raise awareness) 
   ทางบริษัทได้ให้ความสัมพันธ์ต่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยสื่อมี

การประชาสัมพันธ์หลักผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ และมีการท า
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ ร่วมกับส่วนของจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้สนับสนุน
กิจกรรม 

2.2 การสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish relevance) 
   ทางบริษัทมีการท าส ารวจ ค้นหาความชื่นชอบของคนในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือน ามา

เป็นแนวทางในการจัดศิลปิน/ดารา และออกแบบการแสดงให้ตรงกับความชอบของคนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งจัดงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดงาน  

2.3 การสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  
   บริษัทก าหนดให้มีการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมลักษณะประจ าปี 

และ กิจกรรมหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ภายใต้ความเป็นช่อง 3 โดยท าการสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านองค์ประกอบ ดังนี้ 

- ผ่านตัวกิจกรรมที่เป็นการคืนก าไรให้แก่ลูกค้า ให้สนุกและเป็นกันเอง  
- ผ่านศิลปิน/ดาราทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
- ผ่านตัวทีมงาน  
- ผ่านบทสนทนาการพูดคุยที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ 
- ผ่านกิจกรรมของผู้สนับสนุนกิจกรรม 

2.4 คุณลักษณะด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage interaction) 

   บริษัทมีความพยายามที่จะท าให้กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นเป็นกิจกรรมที่
รวบรวมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบช่อง 3 มาท ากิจกรรมร่วมกัน และเข้าสานความสัมพันธ์ระหว่างช่อง
และผู้ชม 

2.5 คุณลักษณะด้านการสร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 
     บริษัทมีความพยายามในการสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นเพ่ือสร้างความ

ประทับใจก่อเป็นความรู้สึกที่ดี และท าให้ผู้ชมเกิดความจดจ าได้ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ ตัว
กิจกรรมที่ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับดาราตัวจริง เป็นพ้ืนฐานที่จะสร้างความจดจ าที่ดี  รวมไปถึง
ได้รับรางวัลต่างๆในกิจกรรม  
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  2.6 กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 
     การที่บริษัทจัดกิจกรรมได้ดี เอกลักษณ์ และเป็นกิจกรรมโดดเด่นที่ผู้ชมจะไม่ได้

พบบ่อยๆ หรือหาประสบการณ์นี้ไม่ได้จากที่ อ่ืนอีก สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่สร้างให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกอยากบอกต่อ 

 
2.7 ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 
      ทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความเป็นแบรนด์ช่อง 3 จะต้องท าให้ผู้ชม

เปลี่ยนใจมาชอบบริษัทได้ เพราะบริษัทมีความเชื่อว่าถ้าช่อง 3ให้ความส าคัญในการเข้าหา
ผู้ชมโดยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคือ ศิลปิน/ดารา จะท าให้ผู้ชมเปลี่ยนใจมาชอบบริษัท
มากขึ้น 

 
  2.8 ก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

      สิ่งที่ท าให้ผู้ชมเกิดความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากที่สุด
คือ ให้ผู้ชมรู้สึกว่าได้รับความพิเศษ สร้างความประทับใจผ่านทุกกิจกรรม ทั้งจากการได้
ใกล้ชิดศิลปิน/ดาราและของรางวัลที่ได้รับ จะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าได้รับความส าคัญจากช่อง 3ที่
มีความพยายามในการเข้าหาผู้ชม 

2.9 ท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 

    กลยุทธ์ที่ทางบริษัทวางไว้ที่ส่งผลต่อการชมช่อง 3 ซ้ าและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
ต่อไปอีกคือ 

- การพาดาราตัวจริงไปพบดารา/ศิลปินแบบส่วนตัว เป็นปัจจัยท าให้ผู้
เข่าร่วมกิจกรรมกลับไปชมช่อง 3 เนื่องจากผู้ชมเกิดความประทับใจใน
ศิลปิน/ดาราในสุดจะน าไปสู่การติดตามดาราคนนั้นที่มีผลงานกับทาง
ช่อง 3 

- การจัดงานภายใต้Themeละครที่ฉายอยู่ในขณะนั้น เพ่ือสร้างและตอก
ย้ ากระแสละคร ส่งผลให้ที่ผู้ชมได้เจอดาราตัวจริงระหว่างที่ละครออน
แอร์อยู่ มีความรู้สึกอยากจะดูละครตามไปด้วย 

- การจัดกิจกรรมจะมีการบันทึกเทปเพ่ือน ากลับมาฉายซ้ าทางโทรทัศน์ 
เป็นจุดขายอย่างหนึ่งเพราะสามารถดึงกลุ่มผู้ชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้ที่ชื่นชอบศิลปินแต่อาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมให้กลับมาดูช่อง 3ได้ 

- การตอกย้ าความรู้สึกของคนดูด้วยการลงภาพบรรยากาศของงานในสื่อ
อ่ืนๆ 
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อภิปรายผลการวิจัยข้อที่1 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของ
บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมทางการตลาดของ    
บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม เป็น
การสร้างโอกาสที่จะได้สัมผัสผู้ชมอย่างใกล้ชิด ซึ่งน าไปสู่ความผูกพันและชื่นชอบในตราสินค้า 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Shuler (1999) ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมทางการตลาดท าให้นักการตลาด
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และยังสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้ ร่วมกิจกรรมได้ 
น าไปสู่การประทับใจในตราสินค้า ผ่าน 4 องค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรมทางการตลาดประสบ
ความส าเร็จคือ  

1. บทพูด (Script) ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์และจับใจผู้ชมให้ทราบว่า 
กลุ่มผู้ชมคือกลุ่มคนส าคัญส าหรับบริษัท ดังนั้นการวางบทพูดของทางบริษัท จะ
ปรากฏอยู่ในทุกคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จ ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาระดับความสัมพันธ์ 

2. การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคุลม เข้าถึงตัวผู้ชมและวางแผนตั้งแต่
ก่อนกิจกรรม ขณะท ากิจกรรม และหลังท ากิจกรรม เป็นอีกกลยุทธ์ที่ท าให้ กิจกรรม
ทางการตลาดประสบความส าเร็จ 

3. ลักษณะกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมที่ถูกออกแบบบนพ้ืนฐานของการส ารวจ
ความต้องการของกลุ่มผู้ชม ดังกิจกรรมที่จัดจึงตรงกับความชื่นชอบและสอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ชมมากท่ีสุด 

4. การใช้ศิลปิน/ดาราเป็นสื่อ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จ และสอดคล้อง
กับแนวคิดในเรื่อง Celebrity Marketing ซึ่ง Sherman (1985) กล่าวว่า 
Celebrity Marketing เป็นเครื่องมือที่เชื่อมสินค้าผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง เพราะ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราที่แสดงออกนั้นจะส่งผลต่อความคิดและ
พฤติกรรมของกลุ่มหมาย ทั้งนี้เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมถูกถ่ายทอดผ่าน
ศิลปิน/ดาราออกไป จึงเกิดพฤติกรรมผู้ชมที่คล้อยตามการสื่อสารและมีทัศนคติ
ทางบวกกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

และกลยุทธ์การจัดกิจกรรทางการตลาดของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้น จ ากัด มี
คุณลักษณะตามแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ประสบความส าเร็จ
ของ Morton (2009) ครบถ้วนทั้ง 9 คุณลักษณะซึ่งถูกถ่ายทอดอยู่ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือให้กลุ่ม
ผู้ชมได้รับรู้และสัมผัส ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ชมและช่อง 3 อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลถึงการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับผู้ชมให้สูงขึ้นหลังจากการเข้าร่วม
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กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ Seker and Kalakumari (2011) และ Cheng Nan and 
YuHui Chou (2009) ที่กล่าวว่ากิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพได้สร้างโอกาสในการ
ผูกมัดใจ (Customer Engagement) และเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างให้เกิดความพึงพอใจจนน าไปสู่
ความภักดี ช่อง 3จึงวางกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมโทรทัศน์ 
ทั้งท่ีผู้ชมที่รับชมช่อง 3 และผู้ที่ได้ไม่รับชมช่อง 3   
 
 
สรุปผล ความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” โดยท าการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ชมใน 4 
กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี    

2. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี      

3. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี    

4. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป   

สามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1. การตอบสนองต่อการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication)  
จากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ชมทั้ง 4 มีการตอบสนองแบรนด์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

1) เป็นแบรด์ที่สนุกสนานร่าเริง มีความบันเทิงพร้อมไปด้วยสาระท่ีหลากหลาย 
2) เป็นแบรนด์ที่เข้าหาผู้ชม และเหมาะสมกับผู้คนทุกเพศทุกวัย 
3) เป็นแบรนด์เป็นที่พ่ึงของคนในสังคมได้ในยามที่เกิดปัญหา (CSR) 

 
2. การตอบสนองต่อคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดที่ประสบความส า เร็ จ 

(Characteristic of Event Marketing/Experiential Marketing) 

1.1 การสร้างการรับรู้ (Raise Awareness) 
      ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ชมทั้ง4กลุ่มอายุ มีการตอบสนอง

คุณลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเกิดการรับรู้ผ่าน  
- สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โทรทัศน์  
- สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
- การท าประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่โดยร่วมมือการส่วนของจังหวัด  

       และคุณลักษณะด้านการสร้ า งการรับรู้ ไม่ มีผลต่อการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง4กลุ่ม 
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2.2 การสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 

    ผลจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมทั้ง 4 กลุ่มพบว่าผู้ชมแต่ละกลุ่มมีการ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี มีการตอบสนองต่อคุณ
ลักษณ์ด้านการสอดคล้องการด าเนินชีวิต คือ ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจกับ
กิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นในรูปแบบคอนเสิร์ต ที่มีศิลปิน/ดาราเข้า
ร่วมซึ่งเป็นรูปแบบงานที่ตรงกับความชอบ รวมทั้งสถานที่และช่วงเวลามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Confidence 

2) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสอดคล้องการด าเนินชีวิต คือ การจัดงานมีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ชมกลุ่มนี้  ทั้งในเรื่องของ
สถานที่และเวลา และเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบคอนเสิร์ตที่ตรงใจ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขั้น Passion 

3) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสอดคล้องการด าเนินชีวิต คือ ผู้ชมรู้สึกพึงพอใจที่
ได้รับชมกิจกรรมทาการตลาด ที่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิต (Lifestyle) 
และเกิดการรับรู้ว่าบริษัทคิดกิจกรรมบนพ้ืนฐานของรูปแบบการใช้ชีวิต
ของผู้ชม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Passion 

4) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสอดคล้องการด าเนินชีวิต คือ ผู้ชมพึงพอใจการจัด
กิจกรรมทางการตลาดที่ตรงกับความชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
กิจกรรม สถานที่ และเวลา จนผู้ชมรู้สึกสะดวกที่จะเข้าร่วมและพร้อมที่
จะสนับสนุนกิจกรรมทันที ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขั้น 
Passion 
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2.3 การสร้างการสร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 

   ผลจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมทั้ง 4 กลุ่มพบว่าผู้ชมแต่ละกลุ่มมีการ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี มีการตอบสนองต่อคุณ
ลักษณ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์ คือ ผู้ชมเกิดการปฏิสัมพันธ์กับช่อง 3 
ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นการคืนก าไรให้กับผู้ชม 
และตัวศิลปิน/ดารา ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขั้ น 
Integrity 

2) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์ คือ ผู้ชมตอบรับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับช่อง 3 ผ่านศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่
ท าร่วมกันหรือบทพูดที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกจากทีมงานก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขั้น 
Passion 

3) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์ คือ  ผู้ชมตอบรับการสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านศิลปิน/ดารา ที่เข้ามาสานความสัมพันธ์โดยเฉพาะจาก
บทพูด และรูปแบบกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดกับศิลปินดารา ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Passion 

4) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์ คือ  ผู้ชมตอบรับการสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่าน ศิลปิน/ดารา บทพูดที่เอ้ือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
รวมถึงกิจกรรมในลักษณะการคืนก าไรให้ลูกค้า ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ความผูกพันไปถึงขัน้ Pride  
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2.4 การสร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 

   ผลจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมทั้ง 4 กลุ่มพบว่าผู้ชมแต่ละกลุ่มมีการ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี มีการตอบสนองต่อคุณ
ลักษณ์ด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ เกิดกลุ่มทางสังคมระหว่างผู้ชม
และช่อง 3 จากการปฏิสัมพันธ์บนเวทีในลักษณะความเป็นพวกเดียวกัน 
และเกิดเป็นกลุ่มทางสังคมใหม่ระหว่างผู้ชมด้วยกันทั้งในรูปแบบแฟนช่อง 
3 และกลุ่มแฟนคลับศิลปิน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขั้น 
Pride 

2) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ เกิดกลุ่มทางสังคมระหว่าง
ผู้ชมและช่อง 3 จากการปฏิสัมพันธ์บนเวทีในลักษณะความเป็นพวก
เดียวกันโดยการถ่ายทอดผ่านศิลปิน/ดารา และเกิดกลุ่มแฟนคลับที่เกิด
การรวมตัวกันในงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Pride 

3) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ เกิดกลุ่มทางสังคมระหว่าง
ผู้ชมและช่อง 3 จากการปฏิสัมพันธ์บนเวทีในเชิงความเป็นพวกเดียวกัน
โดยการถ่ายทอดผ่านศิลปิน/ดารา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไป
ถึงข้ัน Passion 

4) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม คือ เกิดกลุ่มทางสังคมระหว่าง
ผู้ชมและช่อง 3 จากการตอกย้ าความส าเร็จร่วมกันบนเวทีจนเกิดเป็น
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึง
ขัน้ Passion 
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2.5 การสร้างการจดจ าที่ดี (Create Memories) 

   ผลจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมทั้ง 4 กลุ่มพบว่าผู้ชมแต่ละกลุ่มมีการ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี มีการตอบสนองต่อคุณ
ลักษณ์ด้านการสร้างการจดจ าที่ดี คือ เกิดการจ าภาพความประทับใจจาก
ศิลปิน/ดารา ความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายและการจัดงานที่สนุกสนาน แต่
อย่างไรก็ตามคุณลักษณะดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพัน
กับกลุ่มผู้ชม 

2) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างการจดจ าที่ดี  คือ เกิดการจ าภาพความ
ประทับใจจากศิลปิน/ดารา และภาพการจัดงานที่สนุกสนาน แต่อย่างไรก็
ตามคุณลักษณะดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันกับกลุ่ม
ผู้ชม 

3) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างการจดจ าที่ดี คือ ผู้ชมเกิดภาพความประทับใจ
ตัวศิลปิน/ดาราและทีมงานที่มอบประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วม
กิจกรรม และ จากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ Lifestyle ของผู้ชม ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Integrity 

4) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการสร้างการจดจ าที่ดี คือ ผู้ชมเกิดภาพความประทับใจ
จากรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ Lifestyle ของผู้ชม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความ
ผูกพันไปถึงขัน้ Pride 
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2.6 การกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 

   ผลจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมทั้ง 4 กลุ่มพบว่าผู้ชมแต่ละกลุ่มมีการ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี มีการตอบสนองต่อคุณ
ลักษณ์ด้านการกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก คือ ผู้ชมเกิดการ
บอกต่อกับกลุ่มคนใกล้ชิดและบนอินเตอร์เน็ต โดยปัจจัยที่บอกต่อสูงสุด
คือศิลปิน/ดารา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Pride 

2) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก คือ ผู้ชมเกิด
การบอกต่อความรู้สึกประทับใจให้กับกลุ่มคนใกล้ชิดและบนอินเตอร์เน็ต 
โดยปัจจัยที่บอกต่อสูงสุดคือ ศิลปิน/ดารา และกิจกรรมที่ได้ท าอย่าง
ใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขั้น 
Pride 

3) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก คือ ผู้ชมเกิด
การบอกต่อกับกลุ่มคนใกล้ชิดและบอกต่อบนอินเตอร์เน็ตในลักษณะ
เรียลไทม์ โดยปัจจัยที่บอกต่อสูงสุดคือศิลปิน/ดารา และความลงตัวของ
การจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Pride 

4)  กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีการตอบสนองต่อ 
คุณลักษณ์ด้านการกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก คือ ผู้ชมเกิดการ
บอกต่อกับกลุ่มคนใกล้ชิด โดยปัจจัยที่บอกต่อสูงสุดคือศิลปิน/ดารา และ
กิจกรรมที่ประทับใจในงาน แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะดังกล่าวไม่ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาความผูกพันกับกลุ่มผู้ชม 

 
2.7 ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหันมาชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 

     ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ชมทั้ง4กลุ่มอายุ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือคุณลักษณะด้านการท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจมาชอบองค์กรนั้น ไม่เกิดผลกับกลุ่มผู้ชม แต่
อย่างไรก็ตามผู้ชมก็สามารถรับรู้คุณลักษณะนี้ผ่านตัวศิลปิน/ดารา และการจัดงาน แต่ไม่เกิด
พฤติกรรม ดังนั้นท าให้คุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง4กลุ่ม 
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2.8 การก่อให้เกิดความภักดี (Increase Loyalty) 

   ผลจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ชมทั้ง 4 กลุ่มพบว่าผู้ชมแต่ละกลุ่มมีการ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ 16 -25 ปี มีการตอบสนองต่อคุณ
ลักษณ์ด้านการก่อให้เกิดความภักดี คือ เกิดพฤติกรรมการบอกต่อและน า
กิจกรรมไปขยายต่อในกลุ่มผู้ใกล้ชิด และเกิดพฤติกรรมการติดตาม
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เป็นผลมาจากความประทับใจศิลปิน/
ดารา ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาความผูกพันไปถึงขัน้ Passion 

2) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการก่อให้เกิดความภักดี คือเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ 
และเกิดพฤติกรรมการติดตามกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เป็นผล
มาจากผู้ชมเกิดความพึงพอใจการจัดกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน/ดารา 
จนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง 3 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความผูกพันไปถึง
ขัน้ Passion 

3) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการก่อให้เกิดความภักดี คือ เกิดพฤติกรรมการบอกต่อ 
และแนวโน้มในการติดตามช่อง 3 อย่างต่อเนื่องในอนาคต เป็นผลมาจาก
ความประทับใจศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วมกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน ที่
ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าช่อง 3 เป็นแบรนด์ที่เหมาะสมกับตัวเอง ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาความผูกพันไปถึงขึ้น Passion 

4) กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีการตอบสนอง
ต่อคุณลักษณ์ด้านการก่อให้เกิดความภักดี คือ เกิดเป็นพฤติกรรมการ
รับชมช่อง 3 อย่างต่อเนื่องรวมทั้งยืนยันที่จะสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดของช่อง 3ในอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ความผูกพันไปถึงขึ้น Passion 
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2.9 การสร้างให้เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 

     ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ชมทั้ง4 มีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ คุณลักษณะด้านการสร้างให้เกิดการซื้อซ้ า ไม่เกิดผลกับกลุ่มผู้ชม การตอบสนองด้านการ
ซื้อซ้ าไม่ค่อยเกิด แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมก็สามารถรับรู้คุณลักษณะนี้จากการที่ ช่อง 3มีการ
บันทึกเทป การจัดงานที่สนุกสนานมีมาตรฐานจนน่าติดตามครั้งต่อไป หรือการพาศิลปิน
ดารามาให้พบ แต่ก็ไม่เกิดพฤติกรรม ดังนั้นท าให้คุณลักษณะนี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง4กลุ่ม 

 
อภิปรายผลการวิจัยข้อที่ 2 “เพื่อศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด” 
 

พฤติกรรมการตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทของผู้ชมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการสื่อสาร   
แบรนด์ (Brand Communication) และการตอบสนองคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาด มี
ความสอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบในข้อสังเกต ว่าการตอบสนองต่อคุณลักษณะของ
กิจกรรมทางการตลาด ส่งผลถึงระดับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มของช่วงอายุ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับกรอบการวิเคราะห์ระดับขั้น
ความผูกพัน (Engagement) และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจกรรมทาง
การตลาดกับระดับความสัมพันธ์ เพ่ือสรุปเป็นการอภิปรายผลการตอบสนองต่อกลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ชม ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 อภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่2“เพ่ือศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานี
วิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ จ ากัด” 
 

 
 

หมายเหตุ : 1. สร้างการรับรู้ (Raise Awareness) 2. สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 3. การ
สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 4. สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 5. สร้างการจดจ าที่ดี 
(Create Memories) 6. กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 7. ท าให้ลูกค้าเปลี่ยน
ใจหันมาชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 8. ก่อให้เกิดความภักดี(Increase Loyalty) 9. ท าให้
เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางที ่5.1 มีดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีช่วงอายุ 16 -25 ปี   

กลุ่มผู้ชมในช่วงอายุนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจะท าให้ระดับความผูกพัน 
(Engagement) ขึ้นไปได้ถึงแค่ระดับ Pride แต่อย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการ
แสดงออกที่เป็นระดับ Passion ได้ด้วย ซึ่งคุณลักษณะของกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์สูงสุด
มาจากคุณลักษณะในด้านการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างกลุ่มทางสังคม และการก่อให้เกิดความ
ภักดี  

เครื่องมือในการสื่อสารที่ดีที่สุดคือผ่านศิลปิน/ดาราเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เพราะ
คุณลักษณะในเรื่องของการสร้างกลุ่มทางสังคมเป็นผลมาจากการได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ศิลปิน/ดาราและผู้ชมซึ่งเป็นส่วนที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น หรือการสร้างโซนแฟนคลับที่ถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้สึกร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ยังท าได้ถึงระดับขั้นPride เท่านั้น คือ
ได้ถึงความรู้สึกที่ความประทับใจในระดับสูงสุด และมีความรู้สึกว่าแบรนด์สามารถที่จะสะท้อนความ
เป็นตัวตนของตัวเองได้ดี แต่ก็ไม่เกิดความรู้สึกร่วมกับแบรนด์ขนาดถ้าแบรนด์มีปัญหาแล้วจะเห็นว่า
เป็นปัญหาของตัวเอง คือยังไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนเดียวกันกับแบรนด์นั้นเอง หรือยังไม่เกิด
พฤติกรรมการติดตามและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างจริงจัง ส่งผลให้ในกลุ่มนี้เกิดความภักดี 
(Loyalty) ในเพียงแค่จิตใจ (Psychological) เท่านั้น ไม่เกิดด้านพฤติกรรม ตรงส่วนนี้ เป็นผล
เนื่องมาจากข้อจ ากัดในเรื่อง อายุ  รายได้ หรือความสนใจในสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิม 
(Traditional Media)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่
เหมาะแก่การสร้างความภักดีในตราสินค้า แต่จะถูกจ ากัดในของรายได้และอ านาจในการตัดสินใจจะ
มาจากบุคคลผู้มีอิทธิพลในครอบครัว และเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่หลากหลายและมุ่งเน้นไปที่สื่อ
ออนไลน์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากสร้างความประทับในตัวแบรนด์ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะท าให้
ผู้ชมกลุ่มนี้ไปถึงระดับข้ันความสัมพันธ์สูงสุดได้  
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2. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีช่วงอายุมากกว่า 25 – 35 ปี      

กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ถึงระดับขั้นสูงสุด
(Passion) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมความภักดี ที่มีทั้งทางจิตใจและ
พฤติกรรมครบถ้วน การพัฒนาให้คนกลุ่มนี้ไปถึงระดับขั้นสูงสุดได้ต้องอาศัยคุณลักษณะของกิจกรรม
ทางการตลาดคือการสร้างความสัมพันธ์ การสอดคล้องการด าเนินชีวิต และก่อให้เกิดความภักดี  

จากการเก็บข้อมูลจะพบว่าปัจจัยในด้านการสอดคล้องในการด าเนินชีวิตมีผลต่อการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้มากที่สุด เนื่องจากปัจจัยทางด้านอายุและการท างาน เป็นต้น และ
เครื่องมือในการสื่อสารที่ดีที่สุดคือศิลปิน/ดารา ทีเ่ป็นเครื่องมือที่อิทธิพลต่อคนกลุ่มนี้มาก 

3. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีช่วงอายุมากกว่า 35 – 45 ปี    

ผู้ชมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ถึงระดับขั้นสูงสุด (Passion) 
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาให้คนกลุ่มนี้ไปถึงระดับขั้นสูงสุดได้จะต้องอาศัยคุณลักษณะ
ของกิจกรรมทางการตลาดในด้านการสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ การสร้าง
กลุ่มทางสังคมและการก่อให้เกิดความภักดี  สะท้อนให้เห็นความภักดี ที่มีทั้งทางทัศนคติและ
พฤติกรรมครบถ้วน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ คุณลักษณะด้านการสอดคล้อง
การด าเนินชีวิตก็มีผลกับคนกลุ่มนี้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจัยทางด้าน อาชีพ เป็นต้นและ
เช่นเดียวกันเครื่องมือในการสื่อสารที่ดีที่สุดคือผ่านศิลปิน/ดารา 

4. กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีช่วง ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ว่าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ถึงระดับขั้นสูงสุด
เช่นกัน ซึ่งเป็นผลมากจากการรับรู้คุณลักษณะ ในด้านการสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต การสร้างกลุ่ม
ทางสังคมและการก่อให้เกิดความภักดี เกิดเป็นความภักดีท้ังทางด้าน ทัศนคติและพฤติกรรม 

ผู้ชมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีต าแหน่งประสบการณ์ (Experiential positioning) ต่อช่อง 
3สูงในทางบวกมาก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการน าเสนอ หรือภาพลักษณ์ของตราสินค้า ท าให้การพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุดและเกิดอย่างหนักแน่น ยาวนาน ไม่ใช่เพียงแค่ศิลปิน/ดาราเท่านั้นที่
เป็นผลท าให้เกิดความผูกพัน แต่ทุกองค์ประกอบท าให้เกิดความพึงพอใจได้สูงสุด 
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 นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยได้พบความ
น่าสนใจจากการน ากลุ่มตัวอย่างมาจัดกลุ่มใหม่โดยใช้แนวความคิดเรื่องลักษณะความเป็นแฟน  
(Fandom) เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า ลักษณะของ
ความเป็นแฟนส่งผลถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
ที่แตกต่างกันไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับกรอบการวิเคราะห์ระดับขั้น
ความผูกพัน(Engagement) และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะของกิจกรรมทาง
การตลาดกับระดับความสัมพันธ์ เพ่ือสรุปเป็นการอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.2 อภิปรายผลข้อสังเกตที่ค้นพบในงานวิจัย 

 
หมายเหตุ : 1. สร้างการรับรู้ (Raise Awareness) 2. สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Establish Relevance) 3. การ
สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 4. สร้างกลุ่มทางสังคม (Encourage Interaction) 5. สร้างการจดจ าที่ดี 
(Create Memories) 6. กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อในทางบวก (Stimulate Positive WOM) 7. ท าให้ลูกค้าเปลี่ยน
ใจหันมาชอบองค์กร (Change the Mind of Dissatisfied) 8. ก่อให้เกิดความภักดี(Increase Loyalty) 9. ท าให้
เกิดการซื้อซ้ า (Create Product Customer Desire) 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางที5่.2 มีดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่ม A (กลุ่มผู้ไม่ใช่แฟนช่อง 3) 

กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้  เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ถึงระดับขั้น 
Integrity หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้น ผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านทัศนคติที่ดีต่อช่อง 3 มากขึ้น เกิดความรู้สึกประทับการจัดกิจกรรมของช่อง 3 แต่ไม่เกิดเป็น
พฤติกรรมการรับชม เนื่องจากผู้ชมกลุ่มนี้มีพฤติกรรมความผูกพันสถานีโทรทัศน์ที่รับชมเป็นประจ า 
เพราะรับชมมาเป็นระยะเวลาที่นาน คุ้นชินกับรูปแบบรายการในลักษณะนั้นไปแล้ว จึงไม่คิดจะ
เปลี่ยนช่อง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ชมเกิดทัศนคติในแง่ดีกับช่อง 3 และมีแนวโน้มที่จะหันมารับใน
อนาคตด้วยเนื้อหาการน าเสนอรายการ 

ในการพัฒนาให้คนกลุ่มนี้ไปถึงระดับขั้นสูง อาศัยทุกคุณลักษณะของกิจกรรมทาง
การตลาดกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสนใจ รับรู้การพยายามเข้าไปสานความสัมพันธ์ และตัว
เสริมแรงท่ีมีผลคือศิลปิน/ดาราที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดในงาน ก็จะส่งเสริมเกิดประสิทธิภาพดึง
ให้กลับมาหาช่อง 3 มากขึ้น 

2. กลุ่ม B (กลุ่มแฟนช่อง 3) 
เป็นกลุ่มผู้ชมที่พบมากที่สุดในการสัมภาษณ์เชิงลึก คนกลุ่มนี้มีคุณลักษณะความเป็น

แฟนช่อง 3 คือมีพฤติกรรมในการรับชมช่อง 3 ทั้งฝั่งข่าวและฝั่งละคร และเป็นผู้ชมที่มีทัศนคติในการ
รับชมช่อง 3 ว่าเป็นช่องที่มีคุณภาพ ดังนั้นคนกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะร่วมกิจกรรมของช่อง 3 โดยมี
ปัจจัยคือดาราเป็นตัวกระตุ้น 

กิจกรรมทางการตลาดที่ช่อง 3 จัด เกิดผลประประโยชน์ในด้านการตอกย้ าทัศนคติ
ความภักดี และท าให้ผูกพันกับช่อง 3ในแง่ของจิตใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นกิจกรรมทางการตลาดใน
ลักษณะนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ชมกลุ่มนี้ต้องการ 

กลุ่มคนกลุ่มนี้เกิดการผูกพันกับช่อง 3 ในขั้นสูงสุด (Passion) ด้วยคุณลักษณะของ
กิจกรรมทางการตลาด คือการเกิดกลุ่มทางสังคม การสร้างการจดจ าที่ดี และการเกิดการซื้อซ้ า จน
น าไปการเกิดความภักดีได้ทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรม  
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3. กลุ่ม C (กลุ่มแฟนช่อง 3 และแฟนคลับศิลปิน) 
ผู้ชมกลุ่มนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ถึงระดับขั้นสูงสุด(Passion) หลังจากการ

เข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมความภักดี ที่มีทั้งทางจิตใจและพฤติกรรมครบถ้วน การ
พัฒนาให้คนกลุ่มนี้ไปถึงระดับขั้นสูงสุดได้จะต้องอาศัยคุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดคือการ
สร้างความสัมพันธ์ การสร้างกลุ่มทางสังคม สร้างให้เกิดการบอกต่อ และก่อให้เกิดความภักดี  

จากการเก็บข้อมูลจะพบว่าปัจจัยในด้านการสร้างความสัมพันธ์จะมีผลต่อการพัฒนา
ความสัมพนัธ์กับคนกลุ่มนี้มาก ศิลปิน/ดาราและการจัดประสานงานแฟนคลับ เป็นเครื่องมือที่อิทธิพล
ต่อคนกลุ่มนี้มาก เนื่องจากศิลปิน/ดาราเป็นเป้าหมายหลักในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ชมกลุ่มนี้ 
ดาราจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางของทัศนคติของผู้ชมกลุ่มนี้  เมื่อช่อง 3สามารถ
ตอบสนองความต้องการนี้ได้ท าให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ในระดับสูงสุด แต่
อย่างไรก็ตามความผูกพัน และความภักดีของผู้ชมกลุ่มนี้ยังอยู่ที่ตัวศิลปิน/ดารา เป็นหลัก ไม่ใช่ช่อง 3   

และมีความน่าสนใจคือคุณลักษณะของการสร้างกลุ่มทางสังคม ที่ช่อง 3มีความ
พยายามสร้างโซนแฟนคลับถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพกับ
ผู้ชมกลุ่มนี้ เนื่องจากเกิดเป็นความรู้สึกร่วม เมื่อมีการอยู่รวมกันของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเดียวกัน 
จะเกิดเป็นการแพร่ระบาดทางอารมณ์ เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและการกระตุ้นซึ่งกันและกันมีระดับ
ความรุนแรงจนมีอิทธิพลแพร่ระบาดออกไปสู่วงกว้าง ทุกคนมีส่วนช่วยในการแสดงออกในการ
ตอบสนอง ท าให้พร้อมที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปพร้อมกัน   ผู้ชมกลุ่มนี้เกิดความรู้สึก
ตอบรับการจัดกิจกรรมของช่อง 3 และเกิดเป็นความรู้สึกร่วมกับการจัดงานของช่อง 3 จุดนี้เป็นผลที่
ท าให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ให้ไปสู่ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว 
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4. กลุ่ม D (กลุ่มแฟนช่อง 3 แฟนคลับศิลปิน และแฟนกิจกรรม) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมกลุ่มนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ถึงระดับขั้นสูงสุด

(Passion) และเกิดความภักดีทั้งทางด้าน ทัศนคติและพฤติกรรม 
ผู้ชมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานความภักดีต่อช่อง 3 สูง เห็นได้จากพฤติกรรมการรับชม

ช่อง 3 การติดตามดาราในช่อง 3 และการติดตามกิจกรรมทางการตลาดของช่อง 3   ดังนั้นจึงเป็นผล
ให้เกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดเกิดได้อย่างหนักแน่นและยาวนาน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่
ศิลปิน/ดาราเท่านั้นที่เป็นผลท าให้เกิดความผูกพัน แต่ทุกองค์ประกอบท าให้เกิดความพึงพอใจได้
สูงสุดเช่นกัน  

เมื่อผู้ชมกลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถที่จะพัฒนาระดับความสัมพันธ์ได้เลย จาก
คุณลักษณะตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น และคุณลักษณะที่ท าให้ผู้ชมเกิดความสัมพันธ์สูงสุดคือ คุณลักษณะ
ด้านการสร้างกลุ่มทางสังคม โดยผู้ชมรู้สึกร่วมกับกิจกรรม  และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของช่อง 3 ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ต่อมาคือคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดความภักดีผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่ช่อง 
3จัดขึ้น 
 

 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมโดยอ้างอิงตามลักษณะความเป็นแฟน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า

คุณลักษณะของความเป็นแฟน มีผลต่อการรับรู้คุณลักษณะของกิจกรรมทางการตลาด และส่งผลให้
ผู้ชมที่มีคุณลักษณะความเป็นแฟนเกิดความสัมพันธ์กับช่อง 3 ในระดับสูงสุด (Passion) จนน าไปสู่
ความภักดีท้ังด้านจิตใจ (Psychological) และพฤติกรรม (Behavior)  
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บทที่  6 

การน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัท เซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด” โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) แบบกรณีศึกษา (Case Study) ที่มุ่งศึกษา
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เมนเม้นท์ จ ากัด บริษัทผู้ผลิตกิจกรรมทางการตลาด
ให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ (Success 
Case) เนื่องจากบริษัท มีการส ารวจความต้องการของผู้ชมอยู่เสมอจึงสามารถที่ออกแบบกิจกรรมได้
อย่างตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ชมมากที่สุ ด รวมทั้งมี
องค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรมทางการประสบความส าเร็จอย่าง เป็นผลท าให้การจัดงานในแต่ละครั้ง
ของบริษัทประสบความส าเร็จมาโดยตลอด 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่องกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing), แนวคิดเรื่อง
พฤติกรรมวัยรุ่น (Adolescence Behavior) แนวคดิพฤติกรรมแฟนคลับ และแนวคิดเรื่องความ 
ภักดีของผู้บริโภค (Loyalty) มาเป็นกรอบในการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ 
ได้แก่   

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมทางการตลาดของ
บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

2. เพ่ือศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาสรุปและวิเคราะห์จัดท าเป็นข้อเสนอแนะการน าไปประยุกต์ใช้

ในเชิงธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยจะท าการน าเสนอใน 2 ส่วนดังนี้ 
 6.1 การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 6.2 การสร้างข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ทางธุรกิจ 
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6.1 การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 
ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาสรุปและและแบ่งแยกประเด็นในการวิเคราะห์ศักยภาพและ

สภาพแวดล้อม หรือ SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. กิจกรรมที่ออกแบบจากข้อมูลวิจัยตลาด  ทางบริษัทได้มีการท าการส ารวจความ
ต้องการของผู้ชมในแต่ละพ้ืนที่อยู่เสมอแล้วจึงจัดกิจกรรม ท าให้กิจกรรมที่ออกมา
ตรงทั้งความชอบและสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ชม 

2. คุณภาพการจัดการที่ได้มาตรฐาน สะท้อนเป็นภาพลักษณ์เรื่องที่แข็งแรงในสายตา
ผู้ชม ภาพลักษณ์ในการเป็นผู้จัดงานที่เป็นเจ้าแรก และที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่จัด ท าให้
ผู้ชมเกิดการรอคอยการจัดงานและน ามาซึ่งกระแสตอบรับ ที่คนดูอยากเข้าไป
สัมผัสเสมอ 

3. 4 องค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ  (Key Success Factor) ดังนี้   
1) บทพูด (Script) ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม ผู้ชม

เกิดการรับรู้การสร้างความสัมพันธ์จากการวางบทพูดผ่าน ศิลปิน/ดารา 
และพิธีกร ทางเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ สามารถสร้างบทพูดที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์ 

2) การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคุลม เข้าถึงตัวผู้ชม ที่มีการ
วางแผนตั้งแต่ก่อนกิจกรรม ขณะท ากิจกรรม และหลังท ากิจกรรม 
โดยเฉพาะในส่วนของการท าการประชาสัมพันธ์หลังกิจกรรม ถือว่าเป็นตัว
ตอกย้ าความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ลักษณะกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมถูกออกแบบให้ตรงกับความชื่นชอบ
และสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ชมมากที่สุดจึงมีผลท าให้
เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ 

4) การใช้ศิลปิน/ดาราเป็นสื่อ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จมาก
ที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมสินค้าผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้เมื่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมถูกถ่ายทอดผ่านศิลปิน/ดาราออกไป ผู้ชม
เกิดพฤติกรรมคล้อยตามสิ่งที่สื่อสารออกจากตัวศิลปิน/ดารา ท าให้การ
สร้างการเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างช่อง 3กับผู้ชม ผ่าน
ศิลปิน/ดาราเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

สิ่งเหล่านี้ถูกจัดวางอยู่ในทุกๆองค์ประกอบของกิจกรรมและถูกสอดแทรกอย่าง
เหมาะสม 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. กิจกรรมที่จัดขึ้นยังไม่สามารถดึงคนบางส่วนกลับมาที่ช่อง 3 ได้ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่
ไม่ใช่ผู้ชมช่อง 3 และกลุ่มแฟนคลับของศิลปิน/ดาราที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงาน
ก็ยังไม่สามารถท่ีจะดึงคนกลุ่มนี้ให้เกิดความภักดีต่อช่อง 3 ได้มากเท่าท่ีควร 

2. แนวทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Prospect ระยะยาว เช่น วัยรุ่น ยังไม่
ชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) 

1. การมีสื่อที่ครบวงจรอยู่ในมือเป็นประโยชน์ในการขยายกิจกรรมทางการตลาดที่ทาง
บริษัทจัดขึ้น ได้ในอนาคต 

2. พันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทมี ทั้งหน่วยงานของจังหวัดต่างๆและพันธมิตรในวงการ
บันเทิง 

3. พฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ ชื่นชอบกิจกรรมในลักษณะที่มีศิลปิน/ดาราเข้าร่วมเมื่อ
ช่อง 3จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้นจึงตรงกับความต้องการของผู้ชม ท าให้สามารถ
ดึงให้ผู้คนอ่ืนเข้ามาสัมผัสความเป็นช่อง 3 ได้ และสามารถใช้กิจกรรมนี้ต่อยอดใช้
ในการสานความสัมพันธ์กับผู้ชมให้เกิดความภักดีได้  

อุปสรรค (Threats) 

1. คู่แข่งของธุรกิจที่อยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่อง 7 ที่เป็นคู่แข่งที่แข็งแรงและใน
ขณะนี้ก็จะมีโปรแกรมการสร้าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคล้ายกัน หรือการก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิตอลทีวี ซึ่งจะมีการแข่งขันอย่างเสรีมากขึ้น 
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6.2 การสร้างข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ทางธุรกิจ 
จากการน าผลการวิจัยมาท าการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังได้น าแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวทางในการน าเสนอข้อเสนอแนะในเชิงธุรกิจ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์และ
สรุปการสร้างข้อเสนอแนะออกมาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด 3 แนวทางคือ 

1. วางแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มวัยรุ่น ให้เป็นฐานผู้ชมผู้ภักดีในอนาคตของช่อง
ได้ ด้วยการสร้างโอกาสที่จะเข้ามาสัมผัสกับช่อง 3 มากขึ้น 

2. พัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์กลุ่มแฟนคลับศิลปิน/ดารา ให้เป็นแฟนช่อง 

3. สานความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมที่อยู่ในพื้นท่ี 

ทั้ง 3 แนวทางนี้จะเป็นข้อเสนอแนะที่จะปิดจุดอ่อนและโอกาสเสี่ยงในการที่ผู้ชมจะหันไปชม
ช่องอ่ืน รวมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างความพึงพอใจจนน าไปสู่ความภักดีได้ในระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. วางแนวทางการพัฒนาระดับขั้นสัมพันธ์กับกลุ่มวัยรุ่น ให้สามารถพัฒนาเป็นฐานผู้ชมผู้ภักดี
ในอนาคตของช่องได้ ด้วยการสร้างโอกาสที่จะเข้ามาสัมผัสกับช่อง 3 มากขึ้น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย กลุ่มวัยรุ่น จะเป็นกลุ่มที่มีระดับการผูกพันกับช่อง 
(Engagement) ที่สะท้อนออกมาค่อนข้างสูงแต่ไม่ปรากฏไปถึงระดับขั้นสูงสุด คือPassion ที่
ชัดเจนนัก แนวทางการน าเสนอนี้จึงมุ่งหวังสร้าง ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มวัยรุ่นในระดับ
สูงสุด จนเกิดเป็นพฤติกรรมความภักดีที่ชัดเจนสะท้อนออกมา นอกจากนี้แล้วแนวทางนี้จะ
ท าให้คนในสังคมเกิดทัศนคติที่ดีต่อช่อง 3 และได้รับการไว้วางใจจากคนในสังคมมากยิ่งขึ้น
ด้วยเช่นกัน 

ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวทางข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะเป็นเชิงจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดในเชิงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ใช้จุดแข็ง และโอกาส
ที่ช่อง 3 มีในการเข้าถึงกลุ่มนักเรียน โดยเปิดประสบการณ์ให้เข้ามาสัมผัสงานสายบันเทิง 
และความเป็นช่อง 3 มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดเป็นโครงการให้กลุ่มวัยรุ่นได้มีโอกาสมาท า 
Workshopร่วมกับทางองค์กร ซึ่งทางเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เองก็มีความครบถ้วนในเรื่อง
การผลิตผลงานบันเทิงให้ช่อง 3 ดังนั้นจึงมีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการให้ความรู้กับนักเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ 

เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเข้าร่วมโครงการ พวกเขาจะได้รับการฝึกทักษะในสายงานบันเทิง ที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการซึ่งเป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้กับงานได้ใน
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หลายๆงานในอนาคตอย่างแน่นอน และสิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปบ้านด้วยนั้นคือการการได้
สัมผัสช่อง 3 อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการท างาน หรือวัฒนธรรมองค์กรที่เราจะสอดแทรกเข้า
ไป ช่อง 3จะสามารถเค้าไปสานความสัมพันธ์คนกลุ่มนี้กลายเป็น ฐานผู้ชมผู้ภักดีในอนาคต
ของช่องได้ 

 1.1 การท า“Workshop On tour”  

โดยร่วมมือกับทางส่วนการศึกษาของจังหวัด เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่
สนใจเข้าร่วมท ากิจกรรม ท า Workshop กับทางผู้จัดในกิจกรรมแชนแนลทรี 
เพาเวอร์ทีม คอนเสิร์ต ให้การศึกษาในเรื่อง Event Management ให้กลุ่ม
นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ การท างานหน้างานจริงๆด้วยการเป็นทีมงาน
ภายในงานและมีทางบริษัทพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด 

1.2 โครงการ “New Road For Next Gen” 

ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะให้กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย ที่มีความสนใจใน
งานด้านบันเทิง เข้ามาร่วมอบรมและท า Workshop เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้กลุ่มวัยรุ่นนี้ได้สัมผัสการท างานอย่างมืออาชีพจริงๆ และจะจัดขึ้นใน
กิจกรรมที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของช่อง 3 คือ “กิจกรรมฟุตบอล
ประจ าปี” เราจะท าการเปิดรับสมัคร เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ
โดยจะท าการขอโควต้าการสมัครผ่านทางโรงเรียน   ซึ่งจะคัดเลือกนักเรียนเข้า
ร่วมท า Workshop กับองค์กรในกรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกท า
Workshop ได้ใน3สายคือ 

1) รายการทีวี (เรื่องเด่นเย็นนี้ และ แฟนคลับช่อง 3) 

2) นิตยสาร (นิตยสาร F3) 

3) Event Management (กิจกรรมฟุตบอลประจ าปี) 

ในที่สุดแล้วกลุ่มนักเรียนเหล่านี้จะได้สัมผัสกับการท างานจริง อย่างเป็น
มืออาชีพของทีมงาน ได้ซึมซับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเกิดสายใยความสัมพันธ์
กับคนในองค์กรจนเกิดเป็นความผูกพัน  ซึ่งในส่วนนี้เราจะถือว่าเป็นการได้
ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นจะได้ ฝึกทักษะการท างานอย่างมือ
อาชีพ และในส่วนช่อง 3 แน่นอนว่าจะได้ความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นกับคนกลุ่มนี้ 
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ได้กระบอกเสียงในการบอกต่อความส าเร็จในการจัดกิจกรรมของช่อง  3 และ
สุดท้ายคือช่อง 3 จะได้ผู้ร่วมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเข้ามาช่วยงาน 

1.3 การขยายผลของกิจกรรม CSR  

ทั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการสร้างสายสัมพันธ์ ความผูกพัน (Engagement) 
กับช่องอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับตัวนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเอง และเสริมสายใยไป
ยังกลุ่มผู้ปกครองเช่นกัน จึงเลือกใช้ 3 วิธี คือ 

1. การสร้างเป็น community ในเฟซบุ๊ค ซึ่งในที่นี้จะมีการสร้างเป็นกรุ๊ป
Family ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ (ทุกรุ่น) ไว้เพ่ือเป็นการติดต่อและ
พูดคุยกัน ตั้งแต่เริ่มต้น ขณะเข้าร่วม และเมื่อจบไปแล้วกรุ๊ปนี้จะเป็น
สายใยสัมพันธ์หนึ่ ง ซึ่งการพูดคุยในกรุ๊ปนี้จะมีการสื่อสารให้มี
ความรู้สึกเหมือนครอบครัว (Family) เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้จะถ่าย
ถอดลักษณะ Family ที่เขาได้รับออกไปทุกๆการสื่อสารของเขา  

2. การสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ค เพ่ือให้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลการ
จัดกิจกรรม โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลทั้ง รายละเอียดกิจกรรม 
ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ขณะท าการ Workshop รวมทั้งยังเป็นช่องทางที่
ให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูการท ากิจกรรมของบุตรหลานได้  

3. สุดท้ายคือสกู๊ปพิเศษในนิตยสาร F3 เนื่องจากนิตยสารเป็นสื่อที่มีอายุ
ยืน ดังนั้นเราจึงบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด
ลงไปในบทความนี้ ทุกคนในการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงในนิตยสาร
เล่มนี้ เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมความรู้สึกในการเข้าร่วมท ากิจกรรมกับทาง
ผู้จัด ซึ่งจะท าการส่งให้เป็นของที่ระลึกถึงที่บ้าน เมื่อมีการตีพิมพ์เสร็จ
สิ้นแล้ว 
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2. พัฒนาระดับขั้นความสัมพันธ์กลุ่มแฟนคลับศิลปิน/ดารา ให้เป็นแฟนช่อง 

กลุ่มแฟนคลับศิลปิน/ดาราถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของบริษัท 
กลุ่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นผู้ที่พร้อมจะท าการสนับสนุนทุกกิจกรรมของศิลปิน แต่
อย่างไรก็ตามกับคนกลุ่มนี้ ผลการวิเคราะห์ออกมาแม้จะมีระกับความสัมพันธ์ที่สูงสุด แต่
ความภักดีในตัวศิลปิน/ดาราจะอยู่เหนือความสัมพันธ์กับช่องเสมอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาให้กลุ่มแฟนคลับศิลปิน/ดารา เหล่านี้ให้กลายเป็นแฟนคลับของช่อง 3
มากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอ 2 แนวทางคือ 

 2.1 การพัฒนาการประสานงานแฟนคลับ 

จากค าตอบของกลุ่มแฟนคลับในการวิจัย ผู้วิจัยพบว่าจุดตรงนี้ถือเป็น 
Touch Point ที่ส าคัญที่สุดในการที่จะเข้าไปสานความสัมพันธ์กับผู้ชมกลุ่มนี้ ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนคลับดาราช่อง 3 หรือแฟนคลับศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ตาม 

ด้วยพฤติกรรมของแฟนคลับในปัจจุบัน การที่จะเข้าไปสนับสนุนงาน
ของศิลปิน/ดาราในแต่ละครั้งจะต้องมีการเตรียมการในหลายขั้นตอน และมีกลุ่ม
คนที่เป็นเสมือนหัวหน้ากลุ่มแฟนคลับ เป็นผู้ด าเนินเตรียมการ ดังนั้นบุคคลกลุ่ม
นี้ คือคนที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มแฟนคลับ ในการสร้างและจูงใจให้เกิดทัศนคติในแง่
บวกหรือลบให้กับกลุ่มแฟนคลับ ถ้ามีโอกาสในการเข้าไปสานความสัมพันธ์ ด้วย
การหยิบยื่นการอ านวยความสะดวกในเข้าไปสนันสนุนศิลปินในงาน บริษัทก็จะมี
โอกาสทีจ่ะถ่ายทอดทัศนคติ หรือการสื่อสารจากช่อง 3 เข้าสู่กลุ่มแฟนคลับได้ 

ดังนั้นต้องจัดคนที่ท าการดูแลจัดการคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ และในการ
เข้าร่วมกิจกรรมก็ควรที่มีการพบปะพุดคุยกับกลุ่มตัวแทนแฟนคลับ เพ่ือท า
ข้อตกลงในการเข้าเชียร์ศิลปินร่วมกัน ให้มีความเข้าใจทีตรงกันตลอดการ
ปฏิสัมพันธ์ และการจัดโซนพิเศษส าหรับกลุ่มแฟนคลับ เพ่ือที่จะท าให้รู้สึกมีพ้ืนที่
ที่พิเศษส าหรับกลุ่มแฟนคลับ รวมถึงการมอบช่วงเวลาๆดี ให้กับกลุ่มแฟนคลับใน
การพบปะกับศิลปิน/ดารา 

สิ่งเหล่านี้จะท าให้แฟนคลับหันมามองเห็นความส าคัญของช่อง 3 ใน
อนาคตคนกลุ่มนี้จะพัฒนาจากความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกเต็มใจกับการให้ความ
ช่วยเหลือในกิจการของช่อง 3 และพร้อมจะสนับสนุนผลงานของช่อง 3 ที่
นอกเหนือไปจากผลงานของศิลปิน/ดาราที่เขาชื่นชอบเท่านั้น 
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2.2 การมอบความพิเศษให้กลุ่มแฟนคลับ (Exclusively For Fan club ) 

ข้อเสนอแนะนี้เป็นการดึง โอกาสที่ช่อง 3 มี คือการมีสื่อที่หลากหลาย
และครบถ้วนอยู่ในมือ น ามาเป็นจุดที่สร้างการเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับดารา นั้นก็คือ
จะจัดท ารายการพิเศษส าหรับน าเสนอกลุ่มแฟนคลับเหล่านี้ ซึ่งจะจัดให้มีการท า 
“สกู๊ปพิเศษติดตามแฟนคลับศิลปิน” ที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการมอบ
ความรู้สึกพิเศษให้กับกลุ่มแฟนคลับ เป็นการติดตามการท ากิจกรรมของแฟน
คลับก่อนที่จะมาเจอศิลปิน การสัมภาษณ์ความรู้สึก และมีการให้ศิลปิน/ดารา
ร่วมท าเซอร์ไพรส์ร่วมกับทีมงาน เพ่ือมอบให้แฟนคลับตัวเอง และถ่ายทอด
ความรู้สึกดีๆเหล่านั้นผ่านทางรายการนี้ที่ออกอากาศในช่อง 3 

สิ่งนี้จะเป็นการให้กลุ่มแฟนคลับเห็นว่า ช่อง 3 ให้ความสนใจและไม่ได้
ละเลยรวมทั้งเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะดึงให้คนกลุ่มนี้กลับมาดูช่อง 3 และมีโอกาส
แน่นอนที่จะได้รับการบอกต่อ ทั้งในโลกจริง และบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 

3. สานความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมที่อยู่ในพื้นท่ี 

ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังในการเข้าสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยคน
ที่มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มคนที่รับชมช่อง 3 และคนที่ไม่ได้รับชมช่อง 3 ผู้วิจัยจึงน าเสนอ
แนวทางเพ่ือเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ให้คนที่เป็นแฟนคลับช่อง 3 อยู่แล้ว รู้สึกดีจนเกิดการ
บอกต่อชักชวนเพ่ือนบ้านคนในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับช่อง 3 และให้ผู้ที่ไม่ชมช่อง 3 
เปิดใจหันมาหาช่อง 3  

3.1 “TV3 สัญจรเสิร์ฟรอยยิ้มสู่ชุมชน”  

โดยปกติแล้วช่อง 3 จะมีการเดินสายประชาสัมพันธ์กิจกรรมอยู่แล้ว แต่
อย่างไรก็ตามการเดินสายโปรโมทเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการท ากิจกรรม ก็จะไม่
มีการสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ถ้ามีศิลปิน/ดาราเข้าไป
ร่วมท ากิจกรรมด้วย ซึ่งอาจจะเข้าไปท าเป็นการถ่ายรายการ เรียลลิตี้ (Reality)  
เช่นให้ดาราท าภารกิจ บางอย่างช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งก็อาจจะขยายผลต่อไป
ในการท าเพ่ือฉายในกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้น หรือท าเป็นช่วงหนึ่งของ
รายการในการออกอากาศ สามารถที่จะขยายผลให้เกิดการบอกต่อของคนใน
ชุมชนได้ ผู้ที่เป็นแฟนคลับช่อง 3อยู่แล้วก็เกิดการบอกต่อ ชักชวนให้เข้าร่วม
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กิจกรรมหรือดูรายการในโทรทัศน์ หรือผู้ที่ไม่ชมช่อง 3 เมื่อได้เห็นดาราเข้ามาท า
กิจกรรมร่วมจะเกิดความสนใจ เปิดใจและเข้าร่วมกิจกรรม หรือติดตามดูใน
โทรทัศน์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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บันทึกผลการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

กิจกรรม Channel 3 Power Team Concert จังหวัดนครปฐม 
(วันที่ 16 สิงหาคม 2556) 

กิจกรรม ทีวี3 สัญจร จังหวัดจันทบุรี 
(วันที่ 30 สิงหาคม 2556) 

สถานที่จัดและองค์ประกอบอ่ืนๆ  
 : ณ.สนามคลี องค์พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 : สถานที่จัดเป็นสถานที่ท่ีคนในจังหวัดนครปฐมรู้จักเป็นอย่างดี การ
เดินทางค่อนข้างสะดวก ทั้งคนในพื้นท่ีเป็นผู้ชมที่มาจากจังหวัดอ่ืน เพราะหาง่าย มี
รถประจ าทางตลอด และมีลานจอดรถท่ีมาพอเพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 : สถานที่ไม่คับแคบ เพราะมี2ฝั่งรองรับไปทั้ง เวทีหลัก และมินิสเตจ 
รวมทั้งบูทของสปอนเซอร์ด้วย แต่เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ต
และมีสปอนเซอร์เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ทางผู้จัดจึงจ ากัดพ้ืนที่นั่งชมส าหรับ
สปอนเซอร์ไว้เยอะท าให้ผู้ชมคนอื่นจะต้องยืนรอชมคอนเสิร์ตเป็นจ านวนมาก 
ในช่วงแรกจะผู้คนไม่พอใจบ้างแต่ก็จะมีทีมงานเดินมาคอยอธิบายอยู่ตลอด ท าให้
เรื่องการจัดสรรพ้ืนที่เป็นไปได้ด้วยดี ในส่วนของสภาพอากาศวันนั้นเป็นใจแก่การจัด
คอนเสิร์ตเป็นอย่างยิ่ง 
 : ทีมงานมีความเป็นกันเองกับผู้ชม สังเกตได้จากการพูดคุย หัวเราะล้อเล่น
กับผู้ชม และทีมงานสามารถอธิบายรายละเอียดตัวงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง  
 
 
 
 
 

สถานที่จัดและองค์ประกอบอ่ืนๆ  
 : ณ.สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อ าเภอเมือง จ.จันทบุรี 
 : สถานที่จัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีส าหรับคนในพื้นที่ และคนนอกพ้ืนที่ด้วย 
เพราะเป็นสถานที่ส าหรับการจัดงานประจ าจังหวัด ท าให้สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
เป็นอย่างยิ่ง หาง่ายและมีรถประจ าทางผ่านตลอดเวลา แต่ในส่วนของที่จอดรถยังไม่
สะดวกนัก แต่โดยรวมแล้วถือว่าสะดวกต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
 : สถานที่นี้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยว่าเป็นสถานที่
ส าหรับการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว พื้นที่เป็นสนาม เปิดโล่ง มีความกว้างขวาง สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมการจัดงานได้ทั้งหมดนอกจากนั้นแล้วยังมี
อัฒจันทร์ที่นั่งด้านข้างส าหรับรองรับผู้คนเพ่ิมนอกเหนือจากเก้าอ้ีหน้าเวทีที่ทางผู้จัด
ได้จัดเตรียมไว้ ท าให้การจัดสรรพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นอ านวยความสะดวกแก่ท้ัง
ทีมงานและผู้ชม 
 : สภาพอากาศก่อนหน้าการจัดงาน มีฝนตกลงมาทั้งคืนท าให้พื้นที่ท่ีเป็น
หญ้าเปียกแฉะแต่ไม่มาก ทีมงานได้จัดทางไม้มาท าเป็นทางเดินเพื่อเข้าไปหน้าเวที
อ านวยความสะดวกแต่ผู้ชม ตรงจุดนี้ไม่ได้ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแต่อย่างใด พอ
เริ่มต้นงานสภาพอากาศก็เอ้ือต่อการจัดงานเป็นอย่างยิ่ง 
 : ทีมงานเป็นกันเอง มีการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน และสามรถ
ให้ข้อมูลการจัดงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
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การท าการประชาสัมพันธ์ 
1. สื่อประชาสัมพันธ์หลักผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 

2. มีการท าประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เช่นบิลบอร์ด โปรโมทผ่านคลื่นวิทยุใน
จังหวัด 

3. ส่งบัตรเชิญให้ลูกค้าสปอนเซอร์ 

4. จากตัวทีมงานที่เป็นคนให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
กิจกรรมเริ่มต้นเวลา 16:00 นาฬิกา 
 : ซึ่งในช่วงต้นของกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมที่ทางสปอนเซอร์จัดขึ้น ซึ่งใน
บูทสปอนเซอร์ต่างๆจะมีการให้เข้าร่วมเล่นเกมส์กับบูทและจะได้รับของรางวัล
กลับไป ซึ่งก็มีสปอนเซอร์บางส่วนที่มีการน าของมาขายโดยมีการลดราคา ซึ่ง
กิจกรรมที่ร่วมเล่นเกมส์ของสปอนเซอร์มีบางส่วนที่กิจกรรมมีความเชื่อมโยงไปถึง
ช่อง3ด้วยการ พูดถึง และเล่นเกมส์เกี่ยวกับละครที่ฉาย รวมทั้งมีการดึงศิลปินดารา
ลงมาร่วมในบูทเป็นการดึงดูดคนได้ดี 
 : กิจกรรมของช่อง3ในช่วงแรกจะมี การถ่ายรูปกับแบล็คดรอปคุณชายจุฑา
เทพ กิจกรรมเล่นเกมส์ของSearch Entertainment ซึ่งจะมีการซื้อคูปองเพ่ือร่วม
เล่นเกมส์ และกิจกรรมภายในนั้นก็มีความเชื่อมโยงถึงช่อง3จากพิธีกร การเล่นเกมส์ 
แตะฟุตบอลมีการดึงดูดการตั้งสแตนดี้ศิลปินดาราช่อง3 
 : ทางองค์กรมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นด้วยการตั้งตู้ปณ.3ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเขียนไปรษณียบัตร โดยจะมีการดึงดูดด้วยการแจกนิตยสารF3 
ฟรีด้วย 

การท าการประชาสัมพันธ์ 
1. สื่อประชาสัมพันธ์หลักผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 

2. มีการท าประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เช่นบิลบอร์ด โปรโมทผ่านคลื่นวิทยุใน
จังหวัด 

3. ส่งบัตรเชิญให้ลูกค้าสปอนเซอร์ 

4. จากตัวทีมงานที่เป็นคนให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
กิจกรรมเริ่มต้นเวลา 15:00 นาฬิกา 
 : ซึ่งในช่วงต้นของกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมที่ทางสปอนเซอร์จัดขึ้น ซึ่งใน
บูทสปอนเซอร์ต่างๆจะมีการให้เข้าร่วมเล่นเกมส์กับบูทและจะได้รับของรางวัล
กลับไป ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมเล่นเกมส์ของสปอนเซอร์มีบางส่วนที่กิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงไปถึงช่อง3ด้วยการ พูดถึง และเล่นเกมส์เกี่ยวกับละครที่ฉาย รวมทั้งมีการ
ดึงศิลปินดาราลงมาร่วมในบูทเป็นการดึงดูดคนได้ดี 
          : การเปิดบูทรับบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการทหารผ่านศึก มี
มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเปิดตรวจสุขภาพ และมีโรงเรียนในพ้ืนที่มาเปิดบูทเพ่ือ
น าเสนอโครงการดีๆของโรงเรียน ผู้ที่สนใจส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัว 
 : กิจกรรมของช่อง3ในช่วงแรกจะมี การถ่ายรูปกับแบล็คดรอปคุณชายจุฑา
เทพ กิจกรรมเล่นเกมส์ของSearch Entertainment ซึ่งจะมีการซื้อคูปองเพ่ือร่วม
เล่นเกมส์ และกิจกรรมภายในนั้นก็มีความเชื่อมโยงถึงช่อง3จากพิธีกร การเล่นเกมส์ 
แตะฟุตบอลมีการดึงดูดการตั้งสแตนดี้ศิลปินดาราช่อง3 
 : ทางองค์กรมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นด้วยการตั้งตู้ปณ.3ให้
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 ซึ่งในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกสนใจทุกกิจกรรมในระดับเท่าๆกัน 
โดยสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีสัดส่วนที่เท่าๆกันในแต่ละบูธ 
กิจกรรมบน Mini Stage เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17:30 นาฬิกา 
 : กิจกรรมส่วนใหญ่บนเวทีจะเป็นเป็นการพูดคุย และเล่นเกมส์แจกรางวัล 
ซึ่งในส่วนสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มครอบครัวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากมี
กลุ่มครอบครัวขึ้นไปท ากิจกรรมบนเวทีเยอะกว่าคนกลุ่มอ่ืน 
 : มีศิลปินดารา จากเวทีการประกวดของช่อง3มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็น
การร้องเพลงลูกทุ่งและมีการดึงให้ผู้ชมข้ึนไปร่วมกิจกรรม สามารถสร้างความ
ประทับใจให้ผู้ชมได้เพราะเขาได้ขึ้นไปปฏิสัมพันธ์กับศิลปินดาราอย่างใกล้ชิด และสิ่ง
ที่เรียกเสียงกรี๊ดและความสนใจได้เป็นอย่างดีคือ การพูดถึงละครเรื่องนิยม 
(สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) และศิลปินที่นิยม (เจมส์ จิรายุ) 
 : มีการให้สปอนเซอร์ขึ้นมาโปรโมท และร่วมกิจกรรมแจกของรางวัล ซึ่ง
เนื้อหาการพูดคุยจะเกี่ยวกับช่อง3 และแบรนด์สินค้านั้นๆสลับกันไป และมีการเล่น
มายากลเป็นการปิดท้าย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยครอบครัว และปฏิกิริยาตอบรับ
ดีมาก ผู้ชมชื่นชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รางวัล และตอบรับกับการพูดคุยถึง
ดาราช่อง  
กิจกรรมคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้น เวลา 21:00 นาฬิกา 
 : เริ่มต้นจะมีเป็นพิธีเปิด ซึ่งเป็นทางการมาก โดยส่วนรวมแล้วคนก็ยังให้
ความสนใจกิจกรรมในส่วนนี้อยู่แม้ว่าจะมีความเป็นพิธีการอยู่มากก็ตาม 
 : มีการแสดงของสปอนเซอร์ และ ศิลปินดาราสลับกัน ซึ่งแน่นอนว่าผู้ชม
ชื่นชอบในส่วนของศิลปินดารามากกว่า ซึ่งโดยรวมก็ชื่นชอบในการล าดับการแสดง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเขียนไปรษณียบัตร โดยจะมีการดึงดูดด้วยการแจกนิตยสารF3 
ฟรีด้วย 
 ซึ่งในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกสนใจทุกกิจกรรมในระดับเท่าๆกัน 
โดยสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีสัดส่วนที่เท่าๆกันในแต่ละบูธ 
 
กิจกรรมบน Mini Stage เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16:00 นาฬิกา 
      เนื่องจากกิจกรรมบนคอนเสิร์ตหลักจะกินเวลานาน ในส่วนของ Mini Stage 
จึงเลื่อนขึ้นมาท ากิจกรรมให้เร็วขึ้น 

 กิจกรรมในส่วนแรกจะมีทหารในพื้นที่มาพูดคุย เชิญชวนชาวบ้านให้เข้า
มาร่วมงาน มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน มีการขอบคุณช่อง3ในการจัด
กิจกรรมขึ้นมา และมีหลายบทสนทนาที่พูดเพ่ือดึงคนให้ดูช่อง3 

 พิธีกรจะขึ้นเป็นล าดับต่อมา กิจกรรมส่วนใหญ่บนเวทีจะเป็นเป็นการพูดคุย 
และเล่นเกมส์แจกรางวัล ซึ่งในส่วนสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่ม
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากมีกลุ่มครอบครัวขึ้นไปท ากิจกรรมบน
เวทีเยอะกว่าคนกลุ่มอ่ืน 

 มีศิลปินดารา จากเวทีการประกวดของช่อง3มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นการ
ร้องเพลงลูกทุ่งและมีการดึงให้ผู้ชมข้ึนไปร่วมกิจกรรม สามารถสร้างความ
ประทับใจให้ผู้ชมได้เพราะเขาได้ขึ้นไปปฏิสัมพันธ์กับศิลปินดาราอย่าง
ใกล้ชิด และสิ่งที่เรียกเสียงกรี๊ดและความสนใจได้เป็นอย่างดีคือ การพูดถึง
ละครเรื่องนิยม (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) และศิลปินที่นิยม (เจมส์ จิรายุ) 

 มีการให้สปอนเซอร์ขึ้นมาโปรโมท และร่วมกิจกรรมแจกของรางวัล ซึ่ง
เนื้อหาการพูดคุยจะเกี่ยวกับช่อง3 และแบรนด์สินค้านั้นๆสลับกันไป และมี
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 : มีปัญหาในส่วนของการจัดพ้ืนที่ ส าหรับผู้ชมคอนเสิร์ต เพราะทางบริษัท
จัดพื้นที่ส าหรับสปอนเซอร์ไว้เยอะเกินไป และมีปัญหาทางด้านเทคนิคคือเสียงไมค์
ไม่ดัง แต่ทางผู้จัดก็มีการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยการให้ศิลปินดารามา
พูดคุยคลายเครียด และมีการให้ออกมาแจกรางวัลไปพลางๆ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่าวดีผู้ชมหลายส่วนก็เกิดความพึงพอใจชื่นชอบ 
 : มีการเก็บจุดไคลแม็กซ์ คือดาราช่อง3ไว้หลังสุดของกิจกรรม เกือบทั้งหมด 
โดยเฉพาะคู่ขวัญของช่องอย่าง บอย-มาร์กี้ ซึ่งตรงส่วนนี้ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่า เพื่อ
เป็นการบริหารความรู้สึกผู้เข้าร่วม ให้มีความรู้สึกรอ และสุดท้ายก็สามารถพึงพอใจ
ได้อย่างสูงสุด เมื่อถึงจุดไคลแม็กซ์สุดท้ายที่ผู้จัดวางแผนไว้  
 
สรุปสถานการณ์โดยรวม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเป็นกลุ่มวัยรุ่น มาเป็นกลุ่มครอบครัว รองลงมา
คือกลุ่มครอบครัว และสุดท้ายคือกลุ่มวัยท างาน 

2. การจัดงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 5000 คน 
3. กิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดารา 

โดยเฉพาะคุณชายจุฑาเทพ 
4. เมื่อเกิดปัญหาและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความพึงพอใจ

แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมาก 
5. กิจกรรมที่ได้ความสนใจมากท่ีสุดคือ กิจกรรมคอนเสิร์ต ซึ่งดึงความสนใจได้

ทุกกลุ่ม และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกรางวัลจะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มครอบครัว
ให้ความสนใจมากท่ีสุด 

6. ด้านเนื้อมีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ หรือให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน

การเล่นมายากลเป็นการปิดท้าย 
          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยครอบครัว และปฏิกิริยาตอบรับ
ดีมาก ผู้ชมชื่นชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รางวัล และตอบรับกับการพูดคุยถึง
ดาราช่อง  
*ใช้ล าดับการแสดง และสคริปเดียวกับท่ีนครปฐมเลย 
 
กิจกรรมคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้น เวลา 19:00 นาฬิกา 

 กิจกรรมจดัขึ้นตรงเวลาที่ทางทีมงานได้บอกไวเ้ลย 

 เริ่มต้นการด าเนินพิธีการถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับส่วนจังหวัด และ
กรมการทหารเรือ ล าดับถดัมาคือพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงส่วนน้ีจะมคีวาม
เป็นพิธีการสูง แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถดึงความสนใจจากบคุคลทั่วไปได้อยู่ดี 

 คอนเสิรต์ครั้งนี้เหล่าศลิปิน ดาราจะแสดงร่วมกับวงออเคสต้า กองดุริยางค์ทหารเรือ 
ซึ่งมีเป็นความแปลกใหม่ในการจดัคอนเสิรต์ในลักษณะนี้เป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมดูให้ความสนใจกับจุดๆนีด้้วย เพราะอยากจะเห็นว่าจะออกมาในรูปแบบไหน 
และเป็นสิ่งที่ไมไ่ด้ชมได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน 

 การแสดงองค์แรกคือ “ร่วมใจนาวี พิทักษ์ถ่ินไทยในความฝันอันสูงสดุ” เป็นการแสดง
แนวปลุกใจรักชาติ การแสดงโดยคุณสันติ ลุนเผ่ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่าง
มาก ในส่วนนี้จะเป็นการพูดถึงความน่าสรรเสรญิต่อเหล่าทหารผู้ปกป้องประเทศ กลุ่ม
ที่ให้ความสนใจกลุม่นี้มากที่สดุคือกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวยัรุ่นมีการแสดงออก
โดยรวมจากการสังเกตคือค่อนข้างเบื่อในพาร์ทน้ี 

 การแสดงองค์ที2่คือ “วิหกแดนสวรรค์ สรรส าเนียงศลิป์” เป็นการแสดงของเหล่า
ศิลปินนักร้องแขกรับเชิญ ซึ่งตรงสว่นน้ี แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ จากเวทีThe 
Star ได้รับเสียงตอบรับจากทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัยมากที่สุด ด้วยการแสดง 
และบทพูด ถือว่าได้ใจผู้ชมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากเสียงกรี๊ด การตบมือ
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กับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เช่น ดาราพูดถึงการมาถ่ายละครที่นี้ นี้เป็น
บ้านเกิดศิลปินดารานั้นๆ เป็นต้น 

7. มีการตอกย้ าคอยเท้นท์ท่ีเชื่อมโยงช่อง3เป็นอยากมาก ในช่วงของการแสดง
ที่ได้รับความนิยม เช่นช่วงการแสดงของ ดิว The Star เป็นต้น 

 
 
 

8. การจัดตารางกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสร้างความพึงพอใจได้ตลอดทุกช่วง
ในการท ากิจกรรม มีหนักมีเบาในการเล่นความรู้สึกแต่ดึงความสนใจจาก
ผู้ชมได้เป็นอย่างมาก 

9. ผู้จัดมีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าต้องการที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ชมในต่างจังหวัด การพาดารามาหาถึงที่เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในจอและคนนอกจอ 

 

การพูดถึง การยกโทรศัพท์บันทึกภาพ และจากการสังเกตพบว่า ในส่วนนี้ผู้
จัดจะอัดเนื้อสารที่เกี่ยวกับช่อง3ให้แกงส้มพูด บ่อยๆ และพูดได้โดนใจ
สามารถเรียกคนให้ติดตามช่อง3ได้เลยด้วยซ้ า และมีกิจกรรมในผู้ชมข้ึนมา
รับรางวัลและถ่ายรูปกับแกงส้มด้วยการให้โทรเข้ามาท่ีโทรศัพท์เป็นคนแรก 
ซึ่งได้เสียงกรี๊ดยินดีจากผู้ได้รับรางวัล และเสียเสียดายปนความอิจฉาจาก
ผู้ชมท่านอื่นไปเต็มๆ 

 การแสดงองค์สดุท้ายคือ “ดาราราย พรายมายา แห่งราตรีมหัศจรรย์” ซึ่งเป็นการ
แสดงจากดาราช่อง3 ถือได้ว่าเป็นอีกจุดไคล์แม็กท่ีผู้ชมตั้งตาคอยเลยก็ว่าได้ และดารา
ทุกคนได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมดีทุกคน การแสดงอกของดาราช่อง3เป็นไปอย่างเป็น
กันเอง ให้ความรู้สึกท่ีที่ว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ไดม้าหาผู้ชมช่อง3 ทุกคนดูได้แสดงความ
เป็นตัวตนออกมาให้เห็นบนเวทที ผู้ชมด้านล่างก็พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง และผู้ที่ได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดคือนักแสดงจากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ เตย้ พงศกร และ
โดยเฉพาะเจมส์ มาร์ที่เรยีกความสนใจไดจ้ากคนทุกกลุ่ม และถือเปน็การปิดคอนเสิรต์
ที่ทุกคนพึงพอใจสูงสุด 

 ในช่วงท้ายของงานมีการให้ดาราของช่อง3 ได้รับของจากแฟนคลับบนเวทีและแจก
ของรางวัลจากเวที กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่เดินลงเวที ซึ่งก็สรา้งความประทับใจ
ให้ผู้ชมไดส้ังเกตได้จากการไปรวมตัวกันเพื่อพูดคุยกับศลิปินหน้าเวที เสียงกรี๊ดตอบรับ
ที่ล้นหลาม  

 

สรุปสถานการณ์โดยรวม 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเป็นกลุ่มครอบครัว รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่น และ

สุดท้ายคือกลุ่มวัยท างาน 
2. การจัดงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณมากกว่า 5000 คน 
3. กิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดารา 
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โดยเฉพาะคุณชายจุฑาเทพ 
4. กิจกรรมที่ได้ความสนใจมากท่ีสุดคือ กิจกรรมคอนเสิร์ต ซึ่งดึงความสนใจได้

ทุกกลุ่ม และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกรางวัลจะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มครอบครัว
ให้ความสนใจมากท่ีสุด 

 
5. ด้านเนื้อมีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ หรือให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน

กับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก และมีการตอกย้ าคอยเท้นท์ที่เชื่อมโยงช่อง3
เป็นอยากมาก ในช่วงของการแสดงที่ได้รับความนิยม โดยเน้นบทพูด
ประเภทนี้กับศิลปินดาราที่ได้รับการตอบรับมากที่สุด อย่างเช่น แกงส้ม 
ธนทัต เต้ย พงศกร และเจมส์ มาร์ เช่น ดาราพูดถึงการมาถ่ายละครที่นี้ นี้
เป็นบ้านเกิดศิลปินดารานั้นๆ เป็นต้น 

6. การจัดตารางกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสร้างความพึงพอใจได้ตลอดทุกช่วง
ในการท ากิจกรรม มีหนักมีเบาในการเล่นความรู้สึกแต่ดึงความสนใจจาก
ผู้ชมได้เป็นอย่างมาก 

7. กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากทุกกลุ่ม เพราะสามารถตอบสนองความชื่น
ชอบคนได้อยากหลากหลายแต่ตรง เช่นกลุ่มครอบครัว คุณพ่อจะชื่นชอบ
อย่างมากในการแสดงองค์แรก กลุ่มวัยรุ่นแม้จะรู้สึกเบื่อในตอนแรก แต่เมื่อ
เริ่มเข้าพาร์ทที่2ก็ให้การตอบรับ และพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมา 

8. ผู้จัดมีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าต้องการที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ชมในต่างจังหวัด การพาดารามาหาถึงที่เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในจอและคนนอกจอ 
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บันทึกผลการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

กิจกรรม Channel 3 Power Team Concert จังหวัดกาญจนบุรี 
(วันที่ 11 ตุลาคม 2556) 

กิจกรรม ทีวี3 สัญจร จังหวัดล าปาง 
(วันที่ 25 ตุลาคม 2556) 

สถานที่จัดและองค์ประกอบอ่ืนๆ  
 : สนามโรงเรียนเทศบาล5 อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
 : สถานที่จัดเป็นสถานที่ท่ีคนในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดี การเดินทาง
ค่อนข้างสะดวก ทั้งคนในพ้ืนที่เป็นผู้ชมที่มาจากจังหวัดอ่ืน เพราะหาง่าย มีรถประจ า
ทางตลอด และมีลานจอดรถที่มาพอเพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 : สถานที่ในครั้งนี้ค่อนข้างคับแคบเมื่อเทียบกับการจัดงานที่จังหวัดอ่ืน เพราะ
เป็นสนามโรงเรียน ท าให้การจัดเวทีทั้งMain Stage และ Mini Stage ต้องจัดอยู่บน
สนามเดียวกันทั้งบูธสปอนเซอร์เองด้วย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานที่ค่อนข้างเยอะมาก 
จึงมีความเบียดเสียดภายในงานเกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่เล็กก็ไม่เป็นผลต่อความไม่
พึงพอใจต่อผู้ชม กลับเป็นผลท าให้บรรยากาศภายในงานเกิดความคึกคักและดึงดุผู้ที่
ผ่านไปผ่านมาได้ดี ทั้งตัวผู้จัดเองยังจัดสรรพื้นที่ได้เป็นอย่างดีด้วยจึงไม่ค่อยเป็นปัญหา
มากนัก ในส่วนของสภาพอากาศวันนั้นเป็นใจแก่การจัดคอนเสิร์ตเป็นอย่างยิ่ง 
           : ในเรื่องของความปลอดภัยของการจัดงานครั้งนี้ มีความเข้มงวดเรื่องความ
ปลอดภัยค่อนข้างมาก สังเกตได้จากมีการใช้เครื่องตรวจจับอาวุธท าการตรวจตั้งแต่
ประตูเข้างานและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรากระจายตัวอยู่ในงานค่อนข้างเยอะ ผู้ชมจึง
เกิดความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ 
 : ทีมงานมีความเป็นกันเองกับผู้ชม สังเกตได้จากการพูดคุย หัวเราะล้อเล่นกับ
ผู้ชม และทีมงานสามารถอธิบายรายละเอียดตัวงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
และถูกต้อง  

สถานที่จัดและองค์ประกอบอ่ืนๆ  
 : เซ็นทรัล พลาซ่า ล าปาง อ.เมือง จังหวัด ล าปาง 
 : สถานที่จัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีส าหรับคนในพื้นที่ และคนนอกพ้ืนที่ด้วย 
เพราะเป็นสถานที่ส าหรับการจัดงานประจ าจังหวัด ท าให้สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
เป็นอย่างยิ่ง หาง่ายและมีรถประจ าทางผ่านตลอดเวลา แต่โดยรวมแล้วถือว่า
สะดวกต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
 : สถานที่จัดงานค่อนข้างที่จะเล็กมาก เนื่องจากเป็นลานพาร์คของทาง
ห้าง แต่อย่างไรก็ตามทางผู้จัดสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเป็น
สัดส่วน แต่ถึงอย่างนั้นเสียงของบูธแต่ละบูธค่อนข้างตีกัน ถ้าหากไม่อยู่หน้าบูธ
จริงๆจะฟังไม่รู้เรื่อง และสภาพอากาศวันจัดงานมีฝนตก ขณะที่จัดงาน ซึ่งก็ท า
ให้เกิดปัญหาก่อนการจัดงานเกิดข้ึนเพราะเป็นที่โล่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วม
ยังปักหลักที่จะอยู่เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป ผู้วิจัยเองจากการสังเกตพบว่าแม้จะเป็น
พ้ืนที่เล็กแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็เกิดความพึงพอใจเนื่องจากเป็นพื้นที่ของห้างจึง
ค่อนข้างที่จะสะดวก ในเรื่องการจอดรถ ห้องน้ า หรือพ้ืนที่นั่งรอคอนเสิร์ตด้วย 
เป็นต้น 
 : ทีมงานเป็นกันเอง มีการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน และสาม
รถให้ข้อมูลการจัดงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง
ศิลปินดาราที่ลงมาร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน 
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การท าการประชาสัมพันธ์ 
1. สื่อประชาสัมพันธ์หลักผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 

2. มีการท าประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เช่นบิลบอร์ด โปรโมทผ่านคลื่นวิทยุในจังหวัด 

3. ส่งบัตรเชิญให้ลูกค้าสปอนเซอร์ 

4. จากตัวทีมงานที่เป็นคนให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
 

กิจกรรมเริ่มต้นเวลา 16:00 นาฬิกา 
 : ซึ่งในช่วงต้นของกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมที่ทางสปอนเซอร์จัดขึ้น ซึ่งในบูท
สปอนเซอร์ต่างๆจะมีการให้เข้าร่วมเล่นเกมส์กับบูทและจะได้รับของรางวัลกลับไป ซึ่งก็
มีสปอนเซอร์บางส่วนที่มีการน าของมาขายโดยมีการลดราคา ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมเล่น
เกมส์ของสปอนเซอร์มีบางส่วนที่กิจกรรมมีความเชื่อมโยงไปถึงช่อง3ด้วยการ พูดถึง 
และเล่นเกมส์เกี่ยวกับละครที่ฉาย รวมทั้งมีการดึงศิลปินดาราลงมาร่วมในบูทเป็นการ
ดึงดูดคนได้ดี 
           : ในครั้งนี้มีการะประชาสัมพันธ์ในส่วนของจังหวัดในเรื่องของการต่อต้านยา
เสพติด ซึ่งร่วมกับต ารวจในพื้นที่ จัดเป็นบูธให้ความรู้และมีการแสดงที่ต่อต้านยาเสพติด
อยู่ร่วมด้วย 
 : กิจกรรมของช่อง3ในช่วงแรกจะมี การถ่ายรูปกับแบล็คดรอปคุณชายจุฑา
เทพ กิจกรรมเล่นเกมส์ของSearch Entertainment ซึ่งจะมีการซื้อคูปองเพ่ือร่วมเล่น
เกมส์ และกิจกรรมภายในนั้นก็มีความเชื่อมโยงถึงช่อง3จากพิธีกร การเล่นเกมส์ แตะ
ฟุตบอลมีการดึงดูดการตั้งสแตนดี้ศิลปินดาราช่อง3 

การท าการประชาสัมพันธ์ 
1. สื่อประชาสัมพันธ์หลักผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 

2. มีการท าประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เช่นบิลบอร์ด โปรโมทผ่านคลื่นวิทยุใน
จังหวัด 

3. ส่งบัตรเชิญให้ลูกค้าสปอนเซอร์ 

4. จากตัวทีมงานที่เป็นคนให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
 
กิจกรรมเริ่มต้นเวลา 15:00 นาฬิกา 
 : ซึ่งในช่วงต้นของกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมที่ทางสปอนเซอร์จัดขึ้น ซึ่ง
ในบูทสปอนเซอร์ต่างๆจะมีการให้เข้าร่วมเล่นเกมส์กับบูทและจะได้รับของ
รางวัลกลับไป ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมเล่นเกมส์ของสปอนเซอร์มีบางส่วนที่กิจกรรมมี
ความเชื่อมโยงไปถึงช่อง3ด้วยการ พูดถึง และเล่นเกมส์เกี่ยวกับละครที่ฉาย 
รวมทั้งมีการดึงศิลปินดาราลงมาร่วมในบูทเป็นการดึงดูดคนได้ดี 
 : กิจกรรมของช่อง3ในช่วงแรกจะมี กิจกรรมเล่นเกมส์ของSearch 
Entertainment ซึ่งจะมีการซื้อคูปองเพ่ือร่วมเล่นเกมส์ และกิจกรรมภายในนั้น
ก็มีความเชื่อมโยงถึงช่อง3จากพิธีกร การเล่นเกมส์ แตะฟุตบอลมีการดึงดูดการ
ตั้งสแตนดี้ศิลปินดาราช่อง3 
 : ทางองค์กรมกีารเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นด้วยการตั้งตู้ปณ.
3ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเขียนไปรษณียบัตร โดยจะมีการดึงดูดด้วยการแจก
นิตยสารF3 ฟรีด้วย 
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 : ทางองค์กรมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นด้วยการตั้งตู้ปณ.3ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเขียนไปรษณียบัตร โดยจะมีการดึงดูดด้วยการแจกนิตยสารF3 ฟรี
ด้วย 
 ซึ่งในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกสนใจทุกกิจกรรมในระดับเท่าๆกัน โดย
สังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีสัดส่วนที่เท่าๆกันในแต่ละบูธ 
 
กิจกรรมบน Mini Stage เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17:30 นาฬิกา 
 : กิจกรรมส่วนใหญ่บนเวทีจะเป็นเป็นการพูดคุย และเล่นเกมส์แจกรางวัล ซึ่ง
ในส่วนสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มครอบครัวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากมีกลุ่ม
ครอบครัวขึ้นไปท ากิจกรรมบนเวทีเยอะกว่าคนกลุ่มอ่ืน 
 : มีศิลปินดารา จากเวทีการประกวดของช่อง3มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นการ
ร้องเพลงลูกทุ่งและมีการดึงให้ผู้ชมข้ึนไปร่วมกิจกรรม สามารถสร้างความประทับใจให้
ผู้ชมได้เพราะเขาได้ขึ้นไปปฏิสัมพันธ์กับศิลปินดาราอย่างใกล้ชิด และสิ่งที่เรียกเสียงกรี๊ด
และความสนใจได้เป็นอย่างดีคือ การพูดถึงละครเรื่องนิยม (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) และ
ศิลปินที่นิยม (เจมส์ จิรายุ) 
 : มีการให้สปอนเซอร์ขึ้นมาโปรโมท และร่วมกิจกรรมแจกของรางวัล ซึ่งเนื้อหา
การพูดคุยจะเกี่ยวกับช่อง3 และแบรนด์สินค้านั้นๆสลับกันไป และมีการเล่นมายากล
เป็นการปิดท้าย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยครอบครัว และปฏิกิริยาตอบรับดี
มาก ผู้ชมชื่นชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รางวัล และตอบรับกับการพูดคุยถึงดารา
ช่อง  
*มีการเปลี่ยนแปลงสคริปเล็กน้อย 

 ซึ่งในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกสนใจทุกกิจกรรมในระดับ
เท่าๆกัน โดยสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีสัดส่วนที่เท่าๆกันในแต่ละบูธ 
 
กิจกรรมบน Mini Stage เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16:00 นาฬิกา 
      เนื่องจากกิจกรรมบนคอนเสิร์ตหลักจะกินเวลานาน ในส่วนของ Mini 
Stage จึงเลื่อนขึ้นมาท ากิจกรรมให้เร็วขึ้น 

 กิจกรรมในส่วนแรกจะมีทหารในพื้นที่มาพูดคุย เชิญชวนชาวบ้านให้เข้า
มาร่วมงาน มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน มีการขอบคุณช่อง3ในการ
จัดกิจกรรมขึ้นมา และมีหลายบทสนทนาที่พูดเพ่ือดึงคนให้ดูช่อง3 

 พิธีกรจะขึ้นเป็นล าดับต่อมา กิจกรรมส่วนใหญ่บนเวทีจะเป็นเป็นการ
พูดคุย และเล่นเกมส์แจกรางวัล ซึ่งในส่วนสามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มครอบครัวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากมีกลุ่มครอบครัวขึ้นไปท า
กิจกรรมบนเวทีเยอะกว่าคนกลุ่มอื่น 

 มีศิลปินดารา จากเวทีการประกวดของช่อง3มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็น
การร้องเพลงลูกทุ่งและมีการดึงให้ผู้ชมข้ึนไปร่วมกิจกรรม สามารถสร้าง
ความประทับใจให้ผู้ชมได้เพราะเขาได้ขึ้นไปปฏิสัมพันธ์กับศิลปินดารา
อย่างใกล้ชิด 

 มีการให้สปอนเซอร์ขึ้นมาโปรโมท และร่วมกิจกรรมแจกของรางวัล ซึ่ง
เนื้อหาการพูดคุยจะเกี่ยวกับช่อง3 และแบรนด์สินค้านั้นๆสลับกันไป 
และมีการเล่นมายากลเป็นการปิดท้าย 
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กิจกรรมคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้น เวลา 20:00 นาฬิกา 
 : เริ่มต้นจะมีเป็นพิธีเปิด ซึ่งเป็นทางการมาก โดยส่วนรวมแล้วคนก็ยังให้ความ
สนใจกิจกรรมในส่วนนี้อยู่แม้ว่าจะมีความเป็นพิธีการอยู่มากก็ตาม และมีมอบรางวัลซึ่ง
เป็นส่วนของสปอนเซอร์ร่วมด้วย 
 : มีการแสดงของสปอนเซอร์ และ ศิลปินดาราสลับกัน ซึ่งแน่นอนว่าผู้ชมชื่น
ชอบในส่วนของศิลปินดารามากกว่า ซึ่งโดยรวมก็ชื่นชอบในการล าดับการแสดง 
 : ในครั้งนี้แม้พ้ืนที่ในการจัดจะเล็ก แต่ก็ไม่ดูว่าเป็นปัญญาเลย เพราะผู้ชมใช้วิธี
ในการเตรียมเสื่อมานั่งชมเอง และพ้ืนที่ก็ไม่ได้ถูกกันไว้ส าหรับสปอนเซอร์มากเกินไป 
 : มีการเก็บจุดไคลแม็กซ์ คือดาราช่อง3ไว้หลังสุดของกิจกรรม เกือบทั้งหมด 
โดยเฉพาะคู่ขวัญของช่องอย่าง หมาก-คิม ซึ่งตรงส่วนนี้ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่า เพื่อเป็น
การบริหารความรู้สึกผู้เข้าร่วม ให้มีความรู้สึกรอ และสุดท้ายก็สามารถพึงพอใจได้อย่าง
สูงสุด เมื่อถึงจุดไคลแม็กซ์สุดท้ายที่ผู้จัดวางแผนไว้  
         : การจัดงานในครั้งนี้มุ้งเน้นอย่างมากในเรื่องการต่อต้านยาเสพติดเห็นได้ชัด
ตั้งแต่การเลือกศิลปิน อย่างเสก โลโซเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่คนกลับตัวได้และหนีห่างจาก
ยาเสพติด รวมทั้งการพูดคุยบนเวทีก็เป็นไปในทิศทางนี้เช่นเดียวกัน 
        : การจัดงานครั้งนี้ทางผู้จัดได้เปิดโอกาสในกลุ่มแฟนคลับได้เข้าไปถ่ายรูปร่วมกัน
กับดาราช่อง3ได้ ซึ่งเป็นที่ประทับใจต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างมากโดยเฉพาะแฟนคลับที่
มากจากจังหวัดไกลๆเช่นกรุงเทพฯ 
        : ในการจัดงานครั้งนี้ไม่ได้เพียงกลุ่มแฟนคลับศิลปินดาราเท่านั้นที่สร้าง
บรรยากาศร่วมที่ดีให้เกิดในกิจกรรม แต่คนในพ้ืนที่เองที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่
จะชื่นชอบอย่างมาก และดูมีการเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะซึ้งเห็นได้
จากการที่มีกลุ่มคนในจ านวนที่เยอะ ใส่เสื้อที่สื่อถึงช่อง3 เช่น เสื้อแฟนข่าว ครอบครัว

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยครอบครัว และปฏิกิริยาตอบ
รับดีมาก ผู้ชมชื่นชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รางวัล และตอบรับกับการ
พูดคุยถึงดาราช่อง  
*ใช้ล าดับการแสดง และสคริปเดียวกับท่ีกาญจนบุรี และมีการตัดเรื่องสุภาพบุรุษ
จุฑาเทพออก 
 
กิจกรรมคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้น เวลา 19:00 นาฬิกา 

 กิจกรรมจดัขึ้นตรงเวลาที่ทางทีมงานได้บอกไวเ้ลย 

 ในช่วงก่อนการเมต้นกิจกรรม มีการขึ้นกล่าว VCR ร่วมไว้อาลยัแค่สมเด็จ
พระสังฆราชฯ และเชิญชาวนให้ผูร้่วมงานลุกขึ้นยืนสงบนิ่งและไว้อาลัยด้วย 

 ในส่วนของคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีมีบทพูดและการแสดงท่ีค่อนข้างเรียบกว่าท่ีอื่นเนื่อง
ดว้ย อยู่ในช่วงของการไว้อาลัย แต่ เน้นการดึงเอาจุดเด่นของจังหวัดล าปางมาพดู
ถึงบนเวที ก็สร้างกระแสตอบรับจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี เห็นไดจ้าก การช่วยกัน
ตอบค าถามท่ีพิธีกรถาม เสียงกรีด๊และเสียงตบมือ 

 ในครั้งนี้ ศิลปินดาราที่ดึงดูดใจ ครอื วันเฉลิมจากละคร เรื่องทองเนื้อเก้า ซึ่งได้รับ
การตอบรับอยา่งล้นหลามจากผู้ชม ซึ่งในช่วงนี้เองทางผู้จัดก็ได้จดัสคริปการพูด
เพื่อดึงให้คนกลับมาดูช่อง3  ซึ่งเน้นหนักมากในช่วงนี้ของกิจกรรม และผู้ชมทีเ่ข้า
ร่วมเองก็รู้สึกอินกับช่วงนี้เห็นได้จาก ค าถามที่รับส่งกันระหว่างคนบนเวที กับผู้ชม
ด้านล่าง ท่ีให้การตอบรับดีมาก 

 ผู้ชมค่อนข้างที่จะรูส้ึกอินกับกิจกรรมนี้มากเนื่องจากท้ังดึงเอาจุดเด่นของจังหวัด
มาเล่น และใช้ละครที่เป็นกระแส มาร่วมสร้างอิมแพ็คท าให้เกดิบรรยากาศที่มาก
เกิดขึ้นในกิจกรรม 

 

สรุปสถานการณ์โดยรวม 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเป็นกลุ่มครอบครัว รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่น 
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ข่าว เสื้อฟุตบอลประจ าปี เป็นต้น 
 
สรุปสถานการณ์โดยรวม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเป็นกลุ่มครอบครัว ที่สังเกตได้มีประมาณ 80%ของ
งานเลยทีเดียว รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่น และสุดท้ายคือกลุ่มวัยท างาน 

2. การจัดงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณมากกว่า 5000 คนแน่นอน 
3. กิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดารา โดยเฉพาะ

คุณชายจุฑาเทพ 
4. ผู้ชมเป็นคนที่เอ้ือต่อบรรยายกาศโดยรวมของงานเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่เข้า

ร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อินกับช่อง3อยู่แล้ว 
5. กิจกรรมที่ได้ความสนใจมากท่ีสุดคือ กิจกรรมคอนเสิร์ต ซึ่งดึงความสนใจได้ทุก

กลุ่ม และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกรางวัลจะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มครอบครัวให้ความ
สนใจมากที่สุด 

6. ด้านเนื้อมีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ หรือให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เช่น ดาราพูดถึงการมาถ่ายละครที่นี้ นี้เป็นบ้าน
เกิดศิลปินดารานั้นๆ เป็นต้น และการพูดโดยให้ความรู้สึกหวังดีเช่นการพูดใน
เรื่องการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 

7. มีการตอกย้ าคอยเท้นท์ท่ีเชื่อมโยงช่อง3เป็นอยากมาก ในช่วงของการแสดงที่
ได้รับความนิยม เช่นช่วงการแสดงของ หมาก และ คิม เป็นต้น 

8. การจัดตารางกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสร้างความพึงพอใจได้ตลอดทุกช่วงใน
การท ากิจกรรม มีหนักมีเบาในการเล่นความรู้สึกแต่ดึงความสนใจจากผู้ชมได้
เป็นอย่างมาก 

และสุดท้ายคือกลุ่มวัยท างาน 
2. การจัดงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณมากกว่า 3000 คน 
3. กิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดารา เรื่อง

ทองเนื้อเก้า (แม้ เจมส์ จิรายุไม่มา แต่ก็ยังได้ผลกับผู้ชมอยู่) 
4. กิจกรรมที่ได้ความสนใจมากท่ีสุดคือ กิจกรรมคอนเสิร์ต ซึ่งดึงความ

สนใจได้ทุกกลุ่ม และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกรางวัลจะเป็นกิจกรรมที่กลุ่ม
ครอบครัวให้ความสนใจมากท่ีสุด 

 
5. ด้านเนื้อมีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ หรือให้ความรู้สึกเป็นพวก

เดียวกันกับกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก และมีการตอกย้ าคอยเท้นท์ที่
เชื่อมโยงช่อง3เป็นอยากมาก ในช่วงของการแสดงที่ได้รับความนิยม 
โดยเน้นบทพูดประเภทนี้กับศิลปินดาราที่ได้รับการตอบรับมากที่สุด 
อย่างเช่น การพูดถึงจดเด่นจังหวัด ปีเตอร์ คอป เอารถม้ามาส่งขึ้นเวที 
เป็นต้น 

6. การจัดตารางกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสร้างความพึงพอใจได้ตลอดทุก
ช่วงในการท ากิจกรรม มีหนักมีเบาในการเล่นความรู้สึกแต่ดึงความ
สนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างมาก 

7. กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากทุกกลุ่ม เพราะสามารถตอบสนองความ
ชื่นชอบคนได้อยากหลากหลายแต่ตรงกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว ที่พ่อแม่
พาลูกมาดู วันเฉลิม หรือแม้แต่กลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบดาราช่อง3 เป็นต้น 

8. ผู้จัดมีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าต้องการที่เข้ามาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ชมในต่างจังหวัด การพาดารามาหาถึงที่เพ่ือสาน
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9. ผู้จัดมีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าต้องการที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ชมในต่างจังหวัด การพาดารามาหาถึงที่เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
จอและคนนอกจอ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนในจอและคนนอกจอ 
 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด                               

ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
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ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
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