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การวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ” มีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชรู้ปแบบการวิจยั 3 
รูปแบบประกอบกนัคือ (1) การสังเกต (Observation) โดยสังเกตในฐานะผูส้ังเกตอยา่งไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมโดยสมบูรณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีสยามพารากอน ระหว่างวนัท่ี 9-11 
พฤษภาคม 2014 (2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
องค์กร ท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น จาํนวน 3 ท่าน และ (3) การสนทนากลุ่ม 
(Group Interview) โดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน 

จากขอ้มูลการวิจยัท่ีไดม้า ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิจยั โดยการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาํดบั
ประเด็นต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์ซ่ึงผลการวิจยัพบว่ากลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่โดยใชส่ื้อใหม่ (New Media) ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงส่ือเวป็ไซด์ท่ีให้บริการดาวน์โหลด หรือบิท (Bit Torrent) ซ่ึงมีความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และไม่เสียค่าใชจ่้าย เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีคาํนึงถึงเร่ืองคุณภาพของภาพและ
เสียงเป็นสาํคญั ไม่ชอบใหมี้การลดทอน 

รายละเอียดดงักล่าว ซ่ึงส่ือภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ินั้นมีการลดทอน
ดงักล่าว ทาํใหเ้สียอรรถรสในการชม ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้กิดการละเมิดลิขสิทธ์ิตามมา  



(4) 

 

การบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Merchandise) ของกลุ่มโอตาคุนั้นมี
เร่ืองของความชอบ และรสนิยมส่วนตวั ทาํใหมี้การบริโภคสินคา้ในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจากการ
วิจยัผูว้ิจยัไดส้รุปออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การบริโภคสินคา้ในหมวดของเล่น ของสะสม ไดแ้ก่ 
ฟิกเกอร์ โมเดล ต่างๆ (2) การบริโภคสินคา้ในหมวดเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย ไดแ้ก่การแต่งกาย
เลียนแบบตวัละครจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีช่ืนชอบ หรือคอสเพลย ์รวมถึงเส้ือยืดท่ีมีลายการ์ตูน 
และเคร่ืองประดบัต่างๆ (3) การบริโภคสินคา้ในหมวดหนงัสือ ไดแ้ก่ หนงัสือการ์ตูนชุด นิตยสาร 
รวมถึงหนงัสือภาพ (Art Book)  
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 Research for Media exposure, consumer behavior and merchandise 

consumption in Otaku culture. Objective (1) is to study their behavior regarding 

media exposure and consumption, especially their animation viewing behavior. 

Objective (2) is to study their purchasing behavior for licensed merchandises, done by 

qualitative research method. This is carried out in two ways, (1) Observation research 

and (2) In-depth interview research with 3 business owners and people who are well-

known in animation business , and also with 3 groups interview of Otaku in the size 

of 6-7. 

 The results showed that the behavior of Otaku media exposure film animation 

using New Media , whether it is the internet. Or media, social media includes various 

websites offering downloadable or Bit Torrent, which is comfortable, quick and free 

of charge. Because this group, regardless of the quality of picture and sound is 

important. Do not like to have to reduce such details. This cinematic animation that 

has a valid license for such compromise. Spoil the viewing pleasure which is caused 

by piracy. Consumption merchandise, Otaku group is a matter of preference and 

personal taste. Make the consumer products in a variety of formats. From the 

research, the researcher summarized into three parts: (1) consumer products in 

collectible toys, including figures, various models (2) consumer products in clothing 

and apparel. Including cosplay, T-shirt with cartoon and various accessories (3) 

consumer products in categories of comic books, magazines and art book. 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ไดเ้ลยหากขาดคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
กาํลงัใจจากเพื่อนๆ ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลสาํคญั ขอบคุณทุกคนในบริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั 
โดยเฉพาะคุณกานต ์ศุภบรรพต ท่ีคอยช่วยเหลือเร่ืองต่างๆ มากมาย และยงัช่วยให้ไดส้ัมภาษณ์คุณ 
Danny Choo บุคคลผูโ้ด่งดงัในวงการโอตาคุ ผูท่ี้ไม่ค่อยจะมีวนัวา่ง 
 ขอบขอบคุณคุณมาริสา อานิตา้ อย่างสุดซ้ึงท่ีช่วยตรวจสอบคาํผิด ช่วยจดัหน้า ช่วยเหลือ
หลายๆ อยา่ง ไม่วา่จะเป็นการทาํงานระหวา่งเรียนปริญญาโท และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ขอขอบพระคุณผศ. ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ท่ีให้คาํปรึกษาและเค่ียวเข็ญข้าพเจ้าให้ทาํ
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนเสร็จ ขา้พเจา้ไดค้วามรู้อยา่งมากมายจากการทาํงานวิจยัฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ (นิดา้) ทุกท่านท่ีช่วยใหค้าํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ รวมถึงขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีในคณะทุก
ท่านท่ีช่วยตกัเตือนเร่ืองสาํคญั 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูป้กครอง คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว รวมถึงเพี่อนๆ ปริญญาโท 
ทุกคนท่ีอยูเ่คียงขา้ง ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ และยงัใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นท่ีดีเสมอมา 
 

นภคั จิตศานติกลุ 
                  สิงหาคม 2557 



 
 

 

สารบัญ 
 

                  หน้า 
 

บทคดัย่อ          (3) 
ABSTRACT          (5) 
กติติกรรมประกาศ         (6) 
สารบัญ           (7) 
สารบัญตาราง          (9) 
สารบัญภาพ          (10) 
 
บทที ่1  บทนํา          1 

1.1  ท่ีมาและความสาํคญั        1 
1.2  วตัถุประสงคง์านวิจยั        8 
1.3  ปัญหานาํวิจยั        9 
1.4  ขอบเขตของงานวิจยั        9 
1.5  คาํศพัทส์าํคญัท่ีใชใ้นงานวิจยั       9 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ       10 

บทที ่2  ทบทวนวรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง     11
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต (Lifestyle)     12
 2.2  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure)    25 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Animation)    34  
2.4  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)    37 
2.5  แนวคิดเร่ืองความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)   46 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง “แฟน” (Fan) “ความเป็นแฟน” (Fandom)    50 

และกลุ่มจงรักภกัดี        
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง        52 
 



(8) 

บทที ่3  วธีิดําเนินการวจัิย        57 
  3.1  รูปแบบการวิจยั และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง     58 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั       61 
3.3  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ     64 
3.4  การวิเคราะห์และตีความขอ้มูล      64 
3.5  การนาํเสนอขอ้มูล        65 

บทที ่4  ผลการวจัิย         66 
4.1  บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ     67 
4.2  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ   95 
4.3  พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 99 
4.4  แนวโนม้การบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Merchandise) 107 

ในอนาคต         
บทที ่5  สรุป อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ      109 

5.1  รูปแบบการวิจยั และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง     109 
5.2  สรุปผลการวิจยั        109 
5.3  อภิปรายผลการวิจยั        112 
5.4  ขอ้จาํกดัในการวิจยั        118 
5.5  ขอ้เสนอแนะเชิงประยกุตใ์ช ้       118 
5.6  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป      119 

 
บรรณานุกรม          120 
ภาคผนวก          126 
ประวตัิผู้เขียน          129 



 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                     หน้า 
 
 2.1  แสดงเคร่ืองมือวดัการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle)   23 
 2.2  แสดงประเภทของผูบ้ริโภค       47 
 3.1  แสดงรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มท่ี 1    59 
 3.2  แสดงรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มท่ี 2    60 
 3.3  แสดงรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มท่ี 3    60 
 



 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่                       หน้า 

  1.1  แสดงมูลค่าการตลาดของกลุ่มโอตาคุ      4 
 1.2  แสดงกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจญ่ีปุ่นโดยกลุ่มโอตาคุ 5 
 1.3  แสดงมูลค่าทางการตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีมีการนาํเขา้   7 
 2.1  แสดงลาํดบัขั้นท่ีทบัซอ้น (Double Hierarchy) ของมาตรวดั VALS  13 
 2.2  แสดงกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตตามแบบ VALS 2    16 
 2.3  ขั้นตอนการเลือกเปิดรับข่าวสารทั้ง 3 ขั้นตอน     25 
 2.4  แสดงการผสมผสานกนัของ 3C       29 
 2.5  แสดงรายละเอียดของทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow   44 
 2.6  ภาพแสดงประเภทของผูบ้ริโภคและความเก่ียวพนั TN    49 
 4.1  เกิร์ลกรุ๊ปช่ือดงัจากญ่ีปุ่น "คาเมนไรเดอร์ เกิร์ล"    68 
 4.2  ตวัอยา่ง Model Plastic Kits เรือ Going Merry จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุด One Piece 68 
 4.3  ตวัอยา่ง Figure มิคุ (Miku) ตวัละครจากโปรแกรม Volcaloid   69 
 4.4  ภาพตวัอยา่งของเล่น ของสะสม ท่ีนาํมาแสดง และจดัจาํหน่ายภายในงาน  70 
 4.5  ตวัอยา่งกิจกรรม และการจดังานภายในงาน Thailand Comic Con 2014  72 
 4.6  รายช่ือและตาํแหน่งร้านคา้ท่ีนาํสินคา้ และ/หรือบริการมาจดัแสดง  75 
 4.7  ตวัอยา่งกิจกรรมภายในงาน Thailand Comic Con 2014    80 
 4.8  ตวัอยา่งของการประกวดคอสเพลย ์(Cosplay) ภายในงาน    83 

Thailand Comic Con 2014        
 4.9  ตวัอยา่งของสะสมประเภทโมเดล ของคุณสกาล ศรีสุวรรณ   91 
 4.10  ตวัอยา่งสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่และฟิกเกอร์ขนาดเลก็  93 

ของ คุณณฐัพล       
 4.11  ตวัอยา่งของโอตาคุระดบัคลัง่ใคลใ้นงาน Thailand Comic Con 2014   94 

 ท่ีเขา้ร่วมงานคอนเสิร์ตของวงคาเมน ไรเดอร์ เกิร์ล     
 4.12  ตวัอยา่งจากเวบ็ไซตใ์หบ้ริการดาวน์โหลด หรือบิท (Bit Torrent)   96 
 Madoomee.com 



(11) 

 4.13  ตวัอยา่งจากการคน้หาภาพยนตร์แอนิเมชัน่จากเวบ็ไซด ์Google.com  97 
 4.14  ตวัอยา่งเปรียบเทียบคุณภาพของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุด Salior Moon  98 
 4.15  ตวัอยา่งของสะสมของ Danny Choo      101 
 4.16  ตวัอยา่งหอ้งทาํงานของ Danny Choo      101 
 4.17  ตวัอยา่งสินคา้ Merchandise จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุด One Piece  102 
 4.18  ตวัอยา่งการขายเส้ือผา้พิมพล์ายภาพยนตร์แอนิเมชัน่ภายในงาน   103 
 Thailand Comic Con 2014e     
 4.19  ตวัอยา่งหนงัสือการ์ตูนชุด One Piece      104 
 4.20  ตวัอยา่งหนงัสือประเภท Art Book      105 
 4.21  ตวัอยา่งการจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทนิตยสารจาก Future Game   106 

 ในงาน Thailand Comic Con 2014       
 5.1  แสดงความเก่ียวพนัประเภทของผูบ้ริโภค     117 
 
 
 



 
บทที ่1 

 

บทนํา 
 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 
 

ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสังคม และเกิดการพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารท่ีทาํให้เกิดปรากฏการณ์การส่ือสารไร้พรหมแดนข้ึน หรือท่ี
เรียกกนัว่า “กระแสโลกาภิวฒัน์” (Globalization) ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 
2542 ให้ความหมายว่า  “การแพร่กระจายไปทัว่โลก การท่ีประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด
สามารถรับรู้สัมผสั หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง” (ชมพูนุท นาํภา, 
2546) ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนอนัเป็นผลของการเกิดกระแสโลกาภิวฒัน์ นั่นคือการแพร่กระจาย
ของวฒันธรรมต่างๆ อาทิเช่นการแพร่กระจายของวฒันธรรมอเมริกนั(Americanization) โดยมีส่ือ
เป็นตวัการ ท่ีทาํให้เกิดการแพร่กระจายของวฒันธรรม จนมีอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ รวมถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในหลาย ๆ ประเทศ  และหลงัจากนั้น ประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ ต่างดาํเนินรอยตามความสาํเร็จของประเทศอเมริกา โดยใชก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นตวันาํ
วฒันธรรมเขา้ไปเผยแพร่จนสามารถเขา้ไปมีอิทธิพลต่อประเทศอ่ืน ในแง่ความคิด ทศันคติ และ
พฤติกรรม  

นอกจากนั้น ผลอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีการส่ือสารไร้พรหมแดนท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุค ตามสมยั การพฒันาระบบส่ือสาร รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทาํให้สามารถส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดของวฒันธรรมผา่นทางส่ือใหม่ต่างๆ ทาํให้ผูค้นเกิดความสนใจเฉพาะทางทางมาข้ึน อาทิ
เช่นกลุ่ม K-Pop ท่ีคลัง่ไคลศิ้ลปินเกาหลี จากการดูซ่ีร่ีย ์หรือฟังเพลงเกาหลี หรือกลุ่ม J-Rock ท่ีคลัง่
ไคลศิ้ลปินญ่ีปุ่น จากการดูซ่ีร่ียห์รือฟังเพลงญ่ีปุ่น (ภทัรจาริน ตนัติวงศ,์ 2552)  

อีกทั้งยงัมีกลุ่มโอตาคุ ท่ีคลัง่ไคลภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน จากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมี
การซึมซบัวฒันธรรมญ่ีปุ่นต่างๆ ผา่นส่ือในหลายรูปแบบ (กอบชยั ศกัดาวงศศิ์วิมล, 2552) ในกลุ่ม
ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มโอตาคุ นบัวา่เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจศึกษาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีไดรั้บ 
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การยอมรับว่ามีตัวตนจากรัฐบาลประเทศญ่ีปุ่น และเป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

คาํว่า “โอตาคุ” (オタク ) นั้นหมายถึง ผูท่ี้มีความลุ่มหลง หลงไหลคลัง่ไคลใ้นส่ิงใดส่ิง
หน่ึง (WANG, 2010) โอตาคุเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่นในช่วงปี 1980 และเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน
ในปี 1989 กลุ่มโอตาคุน้ีไดรั้บความสนใจมีการศึกษาลกัษณะทางประชากรรวมถึงพฤติกรรมของ
กลุ่มโอตาคุในประเทศญ่ีปุ่น ช่ือว่า “The Investigation of  Otaku” เขียนโดย Akio Nakamori ออก
เผยแพร่ในปี 1983 ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดพ้ดูถึงวฒันธรรม และลกัษณะของกลุ่มโอตาคุ ท่ีค่อนขา้งเป็น
เอกลกัษณ์ ไม่เหมือนใคร และมีความน่าสนใจท่ีจะเขา้ไปหาความรู้ใหม่ ๆ จากคนกลุ่มน้ี โดยใน
งานวิจยัยงักล่าวถึงลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นโอตาคุว่า พวกเขาชอบทาํกิจกรรมในร่ม เช่นเล่นเกม 
อ่านหนงัสือ พวกเขาไม่ไดส้นใจความเป็นอยูข่องชีวิตมากนกั ลกัษณะพิเศษอีกอยา่งของคนกลุ่มน้ี
คือควา มสามารถในการหาขอ้มูลสินคา้หรือสินคา้ท่ีออกใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในบางคร้ังโอตาคุ ยงั
หมายถึงนกัสะสม พวกเขาจะเกบ็สะสมหนงัสือการ์ตูน (มงังะ) ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรือสินคา้ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ์ตูนหรือภาพยนตร์แอนิเมชัน่(Niu, Chiang, & Tsai, 2012)  

ในปัจจุบนั คาํว่าโอตาคุ หมายถึงกลุ่มคน ท่ีมีความสนใจ หลงใหล หมกมุ่นอยูก่บัโลกแห่ง
จินตนาการ และภาพต่างๆ ท่ีพวกเขารับรู้จากส่ือใหม่ ส่ือในท่ีน้ีรวมถึงโทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือ
การ์ตูน โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวีดีโอเกม คาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัโอตาคุ ในภาษาองักฤษ
คือ Geek หรือ Nerd ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสนใจอยา่งมาก ในดา้นเทคโนโลย ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รวมถึงส่ือ
ใหม่ต่าง ๆ ผูท่ี้เป็นโอตาคุจะช่ืนชอบในการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าการส่ือสารในรูปแบบ
อ่ืน  

ในงานวิจยั An Exploratory Study of the Otaku Adolescent Consumer กล่าวถึงวฒันธรรม
โอตาคุว่าเป็นวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ เรียกว่า “วฒันธรรมโอตาคุ” หรือ “Otaku Culture” ท่ีมี
มุมมองทางสงัคมวิทยาต่างออกไป พวกเขาเร่ิมสร้างวฒันธรรม และพฒันาไปในรูปแบบของตนเอง 
(Niu et al., 2012) งานวิจยัยงักล่าวอีกว่า ส่ือท่ีมีอิทธิพลสามารถเผยแพร่วฒันธรรมโอตาคุได ้มี 3 
ชนิดดว้ยกนั คือ 1) ส่ือ Visual Media หรือการส่ือสารดว้ยภาพเคล่ือนไหว คือภาพยนตร์แนว
วิทยาศาสตร์- แฟนตาซี (Science Fantasy Movies) ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และคลิปวีดีโอท่ีตดัต่อดว้ย
เทคนิคพิเศษ 2) หนงัสือการ์ตูน หรือมงังะ รวมถึงนิยายแนววิทยาศาสาตร์-แฟนตาซี 3) ส่ือดิจิตอล 
ไดแ้ก่ เกมคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต (Niu et al., 2012)  

ในปัจจุบนัวฒันธรรมโอตาคุ เป็นท่ียอมรับในสังคมประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการยอมรับว่า
มีตวัตนจากรัฐบาลประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ค.ศ. 1980 เป็นตน้มา มีการเผยแพร่แอนิเมชัน่จากประเทศ
ญ่ีปุ่น ไปในหลายประเทศทัว่โลก ในหลายภาษาท่ีต่างกนั โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุ่น 
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ซ่ึงรัฐบาลตระหนักว่าแอนิเมชั่นนั้นเป็นเคร่ืองมือชั้นเยี่ยมท่ีจะประชาสัมพนัธ์ วฒันธรรมของ
ประเทศ และยงัสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุ่นไดอี้กดว้ย (WANG, 2012)  

ส่วนในประเด็นของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคส่ิงของต่างๆ ของกลุ่ม
โอตาคุ เรียกไดว้่าบุคคลกลุ่มน้ี มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงมาก (Brand Loyalty) กลุ่มโอตาคุ
เป็นกลุ่มท่ีใชจ่้าย ซ้ือส่ิงของต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั แอนิเมชัน่ ไม่วา่จะเป็นหนงัสือ ของสะสมต่าง 
ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงการใชจ่้ายเหล่าน้ีสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในกลุ่มสินคา้ประเภท DVD และ
สินคา้อิเลคทรอนิค ในประเทศญ่ีปุ่นไดถึ้ง 411 พนัลา้นเยน ในปี 2004 รวมถึงวิจยัจากสถาบนัวิจยั 
Yano (Yano Research Institute Ltd.) ท่ีทาํการสาํรวจตลาดกลุ่มน้ี ในหวัขอ้เร่ือง Otaku Market in 
Japan ซ่ึงทาํการสาํรวจในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน ปีค.ศ. 2012 พบว่า ตลาด
กลุ่มเกมออนไลน์ และเกมประเภทสวมบทบาทเพื่อออกเดท และ เติบโตข้ึน 29.2%  และ 30% 
ตามลาํดบั ตามมาดว้ยกลุ่มของงานอดิเรก ของสะสมต่าง ๆ 10%   (Yano Research Institute, 2012) 
 ดงัภาพท่ี 1.1 ท่ีแสดงมูลค่าการตลาดของกลุ่มโอตาคุ โดยประมาณ ในตารางอธิบายถึงส่วน
แบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนโดยประมาณ จากตลาดสาํหรับกลุ่ม โอตาคุ เปรียบเทียบกนั 3 ปี คือ ปี 2010, 
2011 และ 2012 ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ในกลุ่มเกมออนไลน์ ท่ีเติบโตข้ึน 
29.2% เป็นเงินเยน 386.8  พนัลา้นเยนในปี 2011 และมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 429 พนัลา้นเยน ในปี 
2012 ส่วนในกลุ่มเกมประเภทสวมบทบาทเพื่อออกเดท เติบโตข้ึน 30% เป็นเงินเยน 14.6 พนัลา้น
เยนในปี 2011 และมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 15.6 พนัลา้นเยน ในปี 2012  
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นรูปภาพ

 

 

ดยเฉพาะ
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ในประเทศไทยเองก็ไดผ้ลกระทบน้ีเช่นกนั มีผูท่ี้หลงไหลในแอนิเมชัน่ การ์ตูน และเกม 
จากประเทศญ่ีปุ่น หรือกลุ่มโอตาคุ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรมใหญ่ ในประเทศ อาทิเช่นงาน
ไทยแลนดเ์กมโชว ์(Thailand Game Show) ท่ีจะจดัมหกรรมเก่ียวกบัเกม การ์ตูน ข้ึนทุกวนัเสาร์ท่ี 2 
เดือนมกราคม หรือวนัเด็กของทุกปี และงาน BIG (Bangkok International Game ) ซ่ึงมีผูท่ี้ช่ือชอบ
ในเกม การ์ตูน เขา้ร่วมมากถึง 92,958 คน รวมไปถึงงาน Thailand Comic Con 2014 เป็นงานท่ี
รวบรวมวฒันธรรมป๊อปท่ีใหญ่อีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย (Pinkle, 2556)  

นอกจากงานใหญ่อยา่งไทยแลนดเ์กมโชว ์และงาน BIG จดัข้ึนในทุกๆ ปีแลว้นั้น ยงัมีงานอี
เวน้ต่างๆ ท่ีกลุ่มโอตาคุจดัข้ึนเองอีกดว้ย เช่นงานแคปซูล (Capsule Event) เป็นงานท่ีจดัแสดงสินคา้
ประเภทแอนิเมชัน่ และเกม รวมถึงมีร้านคา้ต่างๆ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตวัละคร
ในแอนิเมชัน่หรือเกม  ท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ คอสเพลย ์(Cosplay) เพื่อชิงของรางวลัต่างๆ ซ่ึงงานน้ี
ถือว่าได้รับความนิยมมาก จะจดัข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต และจดัข้ึนถึง 25 คร้ังแลว้ 
(Otakugroup, 2013) อีกทั้งยงัมีงานอีเวน้ย่อยๆ อีกมากมายท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มโอตาคุ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดม้ารวมตวักนัและเป็นพื้นท่ีสาํหรับทาํกิจกรรม งานอดิเรกเก่ียวกบัแอนิ
เมชัน่ การ์ตูน หรือเกม ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนกลุ่มน้ี ยกตวัอยา่งเช่น งาน Walking To Anime ซ่ึง
จดัข้ึนท่ีจงัหวดัขอนแก่น งาน Isuzu Comic Party 62nd จดัข้ึนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ หรืองาน Harbor 
Mall Coverdance & Cosplay ท่ีจงัหวดัชลบุรี (Propsop, 2013)  

ยิง่ไปกวา่นั้นแลว้ยงัมีส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญั และมีการเจริญเติบโตในวงการของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่นัน่คือการนาํเขา้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงออกฉายตามช่องฟรีทีวี อาทิเช่น ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุดเร่ือง โดราเอม่อน (Doraemon) วนัพีช 
(One Piece) แฟร่ีเทล (Fairytail) ท่ีออกฉายทางช่อง 9 เป็นตน้ 

การนาํเขา้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมโอตาคุในประเทศไทย โดยมีรายงาน
จาก SIPA หรือสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ ไดเ้ปิดเผยกราฟท่ีแสดงถึง
ตวัเลขการนาํเขา้ภาพยนตร์อนิเมชัน่ และส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศไทย (SIPA, 2013)  
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ภาษาญ่ีปุ่น อาทิเช่น งานวิจยัเร่ือง การเปิดรับวฒันธรรมป๊อปญ่ีปุ่นของวยัรุ่นไทยจากส่ือมวลชน 
และแรงจูงใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ี พบว่าส่ือท่ีมีอิทธิผลต่อการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นคือ ละครซ่ีร่ีย ์ดนตรี หนงัสือการ์ตูนหรือมงังะ เกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ (ณฐัณิชา วฒันพานิช, 2552)  

การส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง และการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจาก
ภาพยนตร์ การ์ตูนญ่ีปุ่นชุดมาสคไ์รเดอร์ ผลงานวิจยัของคุณปริญญชาติ จรุงจิตรประชารมย ์ท่ีได้
กล่าวถึงการส่งเสริมสังคมท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์การ์ตูนญ่ีปุ่นชุดมาสคไ์รเดอร์ในหลาย ๆ รูปแบบ 
ระหว่างกลุ่มแฟนคลบักบัภาพยนตร์ชุดน้ี ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทาํใหก้ลุ่มแฟนคลบัเกิดการเรียนรู้
ค่านิยม และวฒันธรรมต่างๆ ท่ีสอดแทรกเขา้ไปในเร่ือง (ปริญญชาติ จรุงจิตรประชารมย,์ 2553)  

งานวิจยัเร่ืองการส่ือสารเพ่ือการสร้างพื้นท่ีสาธารณะของวฒันธรรมยอ่ย Cos’Play โดย
กอบชยั ศกัดาวงศศิ์วิมล ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมยอ่ยเฉพาะกลุ่ม Cos’Play ซ่ึงถือวา่เป็นโอตุคุ
กลุ่มหน่ึง ท่ีมีความช่ืนชอบในการแต่งกายเลียนแบบตวัละครจากเกม การ์ตูน หรือภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ท่ีพยามแสวงหาลกัษณะความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และไดเ้กิดเป็นวฒันธรรมยอ่ย ๆ ของ 
Cos’Play ท่ีมีความสนใจเฉพาะดา้นข้ึนมา (กอบชยั ศกัดาวงศศิ์วิมล, 2552)  

จากงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามา ทาํให้ผูว้ิจยัทราบว่าในประเทศไทย ยงัไม่มีผูท่ี้สนใจศึกษา
ในเร่ืองของการเปิดรับส่ือของกลุ่มโอตาคุ ท่ีมีผลกบัการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ต่าง ๆโดยการ
เปิดรับส่ือ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ีเอง ท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการบริโภคสินคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเหล่าน้ีของกลุ่มโอตาคุ การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ของกลุ่มโอตาคุ หรือผูท่ี้มีความหลุ่มหลง คลัง่ใคล ้ส่งผลทาํใหเ้กิดการบริโภค การซ้ือ ซ่ึง
นําไปสู่ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้นักตลาดสามารถรู้ และเข้าใจ 
นาํไปใชใ้นการวางแผนการส่ือสารการตลาดให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มโอตาคุ และปรับ
ใชไ้ดก้บักลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัได ้ 

 

1.2  วตัถุประสงค์งานวจัิย 

 
1)  เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
2)  เพื่อศึกษาบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
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1.3  ปัญหานําวจิยั 
 

1)  กลุ่มโอตาคุมีการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่อยา่งไร 
2)  กลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่อยา่งไร 
 

1.4  ขอบเขตของงานวจิยั 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มโอตาคุ ท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ มีภูมิหลงัเก่ียวขอ้งสนใจ
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และ/หรือมีการบริโภคสินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
รวมถึงเป็นเจา้ของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาการเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 จนถึง 31 พฤษภาคม 2557 รวมถึงการเก็บขอ้มูลภายในงาน 
Thailand Comic Con 2014 ในวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2557  

 

1.5  คาํศัพท์สําคญัทีใ่ช้ในงานวจิยั 
 

การเปิดรับส่ือ หมายถึง การรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ อ่านหนงัสือการ์ตูน เล่นเกม และ
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน 

คอสเพลย ์(Cosplay) หมายถึง การแต่งกายเลียนแบบตวัละครในการ์ตูน เกม ภาพยนตร์แอ
นิเมชัน่ รวมถึงแต่งกายเลียนแบบศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 

พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หมายถึง การบริโภค และ/
หรือซ้ือสินคา้ใด ๆ ก็ตามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง ฉาก ตวัละครใดตวัละครหน่ึง ท่ีมาจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Animation) หมายถึง ภาพยนตร์ท่ีมีเร่ืองราวต่อเน่ือง และใช้
กระบวนการทาํพิเศษ นั่นคือกระบวนการท่ีเฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ถูกผลิตข้ึนทีละเฟรม 
แลว้นาํมาร้อยเรียงเขา้ดว้ยกนั โดยการฉายอย่างต่อเน่ือง ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด 
หรือ หรือรูปถ่าย นาํมาขยบั และเม่ือนาํภาพดงักล่าวมาฉาย ดว้ยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที 
ข้ึนไป เราจะเห็นเหมือนวา่ภาพดงักล่าวเคล่ือนไหวไดต่้อเน่ืองกนั  

สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชั่น (Merchaidise) หมายถึง สินคา้ใด ๆ ก็ตามท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง ฉาก ตวัละครใดตวัละครหน่ึง ท่ีมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

หนงัสือการ์ตูน (Manga หรือ มงังะ) หมายถึง หนงัสือการ์ตูนท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น  
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โอตาคุ หมายถึง ผูท่ี้มีความลุ่มหลง หลงไหลคลัง่ไคลใ้นส่ิงใดส่ิงหน่ึง กลุ่มท่ีคลัง่ใคลใ้น
ภาพยนตร์อนิเมะ หรือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ รวมไปถึงการ์ตูน และเกม มีการรับชมภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ อ่านการ์ตูน และเล่นเกม อยู่เสมอ และยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในทุก ๆ ดา้นของส่ิงท่ี
ตนเองหลงไหล คลัง่ใคล ้
  

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ในดา้นวิชาการ เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ของกลุ่มโอตาคุ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2)  ในดา้นการส่ือสารการตลาด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ ์การวางแผน
การส่ือสารการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มโอตาคุ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

3) ในภาครัฐ และผูผ้ลิตส่ือ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงวาง
แผนการนาํเขา้ผลิตภณัฑ ์และ/หรือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มโอตาคุในประเทศ
ไทย หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 



 
บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนั้นสามารถตวัตนท่ีแทจ้ริง ความจริงท่ีเกิดข้ึนดาํเนินไปของแต่ละ
บุคคลหรืออาจกล่าวโดยรวมว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีผลต่อกิจกรรมส่วนตวัและกิจกรรมท่ีทาํ
ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างเป็นกิจวัตร เช่น วัฒนธรรม การกิน การด่ืม ภาษา ศาสนา ศิลปะ เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัรวมถึงวิธีการคิดของแต่ละบุคคล การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีปฏิบติัเป็นกิจวตัร 
ดงันั้นจึงควรศึกษาเก่ียวพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ดงักล่าว 

ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ” ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมา
กาํหนดเป็นกรอบแนวคิด และแนวทางการศึกษาในคร้ังน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) 
2.1.1  การวดัลกัษณะการดาํเนินชีวิตโดยใช ้ VALS และ VALS 2  (Values Attitude 

and Lifestyle) 
2.2.2  การวดัลกัษณะการดาํเนินชีวิตโดยใช ้List of Values (LOV) 
2.2.3  การวดัลกัษณะการดาํเนินชีวิต โดยใช ้ AIOS (Activities, Interests , Opinion) 

2.2  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure)  
2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ (New Media) 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Animation) 
2.4  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
2.5  แนวคิดเร่ืองความจงรักษภ์กัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง “แฟน” (Fan) “ความเป็นแฟน” (Fandom) และกลุ่มจงรักภกัดี 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการดาํเนินชีวติ (Lifestyle) 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต หรือ Lifestyle หมายถึง วิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคล โดยท่ี
ลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตวับ่งบอกถึง รูปแบบการดาํเนินชีวิต แต่ละแบบ พฤติกรรมใน
การเขา้สังคม ในการบริโภค ในการหาความบนัเทิง การพกัผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการ
แต่งตวั ลว้นเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะถูกดาํเนินเป็น 
อุปนิสัย เป็นวิธีท่ีทาํเป็นประจาํในการท่ีกระทาํส่ิงต่างๆ รูปแบบการดาํเนินชีวิต โดยทัว่ไปแลว้จะ 
บ่งบอกถึง ทศันคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต จึงมี
ความหมายในเชิงของอตัตาหรือตวัตน และใชใ้นการสร้างสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีประกอบ
กบัอตัลกัษณ์ของบุคคล (Chumphontrip, 2556)  

นอกจากน้ียงัมีผูใ้หค้วามหมายของการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) วา่หมายถึงแบบแผนของการ
บริโภคท่ีแสดงให้เห็นถึงตวัเลือกของคนแต่ละบุคคล ว่ามีการใชเ้วลาและเงินอย่างไร ในแง่ของ
เศรษฐกิจนั้นดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ก็คือวิถีท่ีเลือกใชร้ายรับ ว่าใชจ่้ายไปสาํหรับสินคา้หรือบริการ
ประเภทไหน ซ่ึงการแบ่งแยกผูบ้ริโภคท่ีคลา้ยๆกันนั้ นก็คือการแยกกลุ่มผูบ้ริโภคออกมาตาม
ประเภทสินคา้และบริการท่ีพวกเขาเลือกจะใชจ่้าย เช่นบางกลุ่มจะจ่ายรายรับส่วนใหญ่ไปกบัอาหาร
หรือสินคา้เทคโนโลยี แต่ในกลุ่มอ่ืนก็เลือกท่ีจะจ่ายให้กบับริการเช่น ส่ิงบนัเทิง หรือการศึกษา 
(Solomon, 2009)  

จากความหมายของการดาํเนินชีวิต อาจกล่าวโดยสรุปว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต หมายถึง
ความมุ่งหมาย หรือความสนใจของแต่ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกนัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริโภค การทาํงาน การละเล่น ซ่ึงแต่ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบการดาํรงชีวิตท่ี
แตกต่างกนั (ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกลุ และปริญ ลกัษิตานนท,์ 2550)  

การวดัลกัษณะรูปแบบการดาํเนินชีวิต โดยทัว่ไปแลว้สามารถใชม้าตรวดัแบบ VALS และ 
VALS 2 LOV รวมถึง AIOS ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในทางการตลาด เพื่อศึกษา
รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1.1  การวดัลกัษณะการดําเนินชีวติโดยใช้ VALS และ VALS 2 (Values Attitude and  

Lifestyle)  
การวดัลกัษณะการดาํเนินชีวิตโดยใช ้VALS  และ VALS 2 (Values Attitude and 

Lifestyle) เป็นระบบท่ีใชว้ิเคราะรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมีช่ือเสียง และนกัการตลาด
ในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใชเ้พื่อแบ่งส่วนตลาด และการวางแผนกลยทุธการตลาด ซ่ึงแนวคิด
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2)  ประเภทสนใจส่ิงเร้าภายนอก (Outer-Directed Group) เป็นกลุ่มท่ีให้
ความสาํคญักบัส่ิงต่าง ๆรอบตวั และห่วงภาพลกัษณ์ของตนเอง เป็นพวกวตัถุนิยม เป็นกลุ่มคนท่ี
ปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมกระแสหลกัไดอ้ยา่งดี และยงัเป็นกลุ่มหลกั ๆ ท่ีสร้างวฒันธรรมอีกดว้ย 
สามารถแบ่งคนกลุ่มน้ีไดเ้ป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือ 

(1)  กลุ่มทาํตามสังคม (Belongers) มกัเป็นชนชั้นกลางในอเมริกา มีรายได้
ปานกลาง และอยูใ่นวยักลางคน หรือมากกว่านั้นเลก็นอ้ย เป็นคนรักครอบครัว รักชาติ ศาสนา ทาํ
ตวัให้เขา้กบัสังคม แรงขบัดนัของคนกลุ่มน้ีคือ การไดเ้ขา้พวก เขา้หมู่ การปฏิบติัตามกฏระเบียบ
ของสังคม คนกลุ่มน้ีมกัจะมีความสุขชีวิต และไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากความวุ่นวายของสังคม
รอบขา้ง 

(2)  กลุ่มมีความพยายาม (Emulators) คนกลุ่มน้ีจะพยายามถีบตวัเองใหอ้ยูใ่น
จุดสูงสุดของสังคม เป็นกลุ่มท่ีมีความทะเยอทะยานสูง ชอบการแข่งขนั เป็นพวกท่ีใชจ่้ายมากกว่า
เกบ็ออม 

(3)  กลุ่มประสบความสําเร็จ (Achievers) เป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทางการเงินดี 
รายไดสู้ง มกัจะเป็นเจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร เป็นคนมีหนา้มีตาอยูใ่นวงการวิชาการ หรือหน่วยงาน
รัฐบาล  

3)  ประเภทยดึตวัเองเป็นหลกั (Inner-Directed Group) เป็นกลุ่มท่ีให้ความสาํคญั
กบัความตอ้งการ และความปรารถนาส่วนบุคคล ซ่ึงถือว่าเป็นลกัษณะของค่านิยมภายใน คนกลุ่ม
น้ีมกัจะชอบแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเอง ซบัซอ้น เจา้อารมณ์ ซ่ึงสามารถแบ่งคนกลุ่มน้ีได้
ออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ยคือ 

(1)  กลุ่มหลงตวัเอง (I-Am-ME) อายุน้อย และโสด มีความกลา้ ชอบหาส่ิง
ใหม่ๆ ในชีวิต กระตือรือร้น ชอบทาํอะไรตามในตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบ
แสดงออก  

(2)  กลุ่มชอบหาประสบการณ์ (Experiential) มกัจะมีรายไดป้านกลาง และมี
อายุประมาณ 20 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีชอบทาํกิจกรรม มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปิน 
เช่ือมัน่ในตวัเอง ชอบมีประสบการณ์ตรงกบัส่ิงต่างๆ  

(3)  กลุ่มใหค้วามสาํคญักบัสังคม (Societally Conscious) มีความเป็นผูใ้หญ่ 
ประสบความสาํเร็จ เป็นพวกอนุรักษนิ์ยม เป็นนกัรณรงค ์ใส่ใจกบัประเดน็ต่าง ๆ ของสงัคม  

4)  ประเภทผสมผสาน (Integrated Group) เป็นกลุ่มท่ีอยูบ่นสุดของ VALS มีอยู่
ประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงถือวา่มีจาํนวนนอ้ย คนกลุ่มน้ีมีความเป็นตวัของตวัเอง 
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มีความเป็นผูใ้หญ่ทางดา้นความคิด มองโลกไดห้ลายๆ ดา้น แมว้่ากลุ่มน้ีจะมีรายไดสู้งกว่ากลุ่มอ่ืน 
แต่มีจาํนวนประชากรนอ้ย จึงทาํใหย้ากต่อการเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

VALS เป็นเคร่ืองมือการวดัท่ีกวา้งเกินไป เนน้ไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มเบบ้ีบูมมากจนละเลย
กลุ่มผูสู้งอาย ุหรือกลุ่มผูบ้ริโภควยัอ่ืน ดงันั้นในปีค.ศ. 1988 สถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด (SRI) จึงมีการ
ปรับปรุงและพฒันา VALS 2 ข้ึน โดยใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลทางดา้นจิตวิทยา เช่น ทศันคติ และ
ค่านิยม ทาํให้นักการตลาดสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้น มาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของผูบ้ริโภคไดง่้าย และชดัเจนข้ึน (ชนญัญา เภกะนนัทน์, 2556) 

มาตรวดั VALS 2 จะมีแนวคิดเร่ือง ทรัพยากร (Resource) ของผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ เช่น
รายได ้การศึกษา สุขภาพ รวมไปถึงสติปัญญา และความคิดความอ่าน ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล ท่ีจะแสดงออกทางความคิดของตนเอง มีผลต่อแนวโน้มในการ
บริโภคสินคา้และบริการ นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดเร่ือง แรงจูงในพ้ืนฐาน (Primary Motivation) ซ่ึง
นาํมาใชอ้ธิบายเร่ืองทศันคติ และใชอ้ธิบายแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้โดย VALS 2 นั้น
ใชแ้รงจูงในพื้นฐานท่ีสําคญั 3 ประการ ในการแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มใหญ่ ซ่ึงไดแ้ก่ อุดมคติ 
(Ideals) ความสาํเร็จ (Achievement) และการแสดงออกถึงตวัตน (Self-Expression) ซ่ึงแตกออกเป็น 
8 กลุ่มยอ่ยๆ ดงัน้ี (Strategic Business Insights, 2009)  
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แสดงกลุ่มรูปแแบบการดาํเนิ
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นินชีวิตตามแบบบ VALS 2 
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1)  กลุ่ม Innovators หรือ ผูน้าํทางนวตักรรม อยูด่า้นบนสุดของตาราง คนกลุ่มน้ี
เป็นกลุ่มคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต มีการศึกษาสูง มีรายได้สูง มีความเป็นอิสระสูง มี
ทรัพยากรเป็นจาํนวนมาก ทาํให้คนกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ภาพพจน์เป็นส่ิงสาํคญัต่อคน
กลุ่มน้ี ไม่ใช่เพื่อแสดงฐานะ แต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงรสนิยมม อีกทั้ งยงัเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความ
กระตือรือร้นสูง พร้อมท่ีจะซ้ือส่ิงของท่ีตนเองตอ้งการ อาจเป็นส่ิงของในตลาดหรือบริการเฉพาะ
กลุ่ม 

2)  กลุ่ม Ideals หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีแรงจูงใจจากอุดมคติ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเช่ือใน
หลกัการ มากกวา่ความรู้สึกของตวัเอง จากตารางสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 

(1)  Thinkers หรือนกัคิด เป็นพวกมืออาชีพ มีการศึกษาดี ยึดถือหลกัการ มี
ความรับผิดชอบสูง ดว้ยวุฒิภาวะ มีความรู้กวา้งขวาง กลุ่มน้ีจะเนน้กิจกรรมเพื่อการพกัผ่อน หรือ
ความสุขในครอบครัว เป็นผูมี้ข่าวสารพร้อม และยงัเปิดรับความคิดเห็นใหม่ ๆ เป็นพวกมีการศึกษา
สูง แต่เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมตามค่านิยม (Value-Oriented Consumer) 

(2)  Believers หรือพวกอนุรักษนิ์ยม เป็นกลุ่มท่ีมีกฏระเบียบและมีเหตุผล 
รายไดพ้อประมาณ ยึดถือหลกัการ การศึกษาค่อนขา้งนอ้ย มีความเช่ือในหลกัศีลธรรมจรรยา และ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง นิยมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศ และเป็นตราสินคา้ท่ีติดตลาด ชีวิตส่วน
ใหญ่มุ่งไปท่ีครอบครัว วดั ชมรม และประเทศชาติ 

3)  กลุ่ม Achievement หรือ กลุ่มท่ีมีแรงจูงใจจากความสําเร็จ เป็นกลุ่มท่ีจะให้
ความสาํคญักบัความคิดเห็น การยอมรับจากผูอ่ื้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 

(1)  Achievers หรือกลุ่มคนท่ีมีความทะเยอทะยานสูง เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดม้าก 
ยึดถือสถานภาพ ประสบความสาํเร็จในอาชีพการงาน มีหัวทางอนุรักษนิ์ยม ทั้งความเป็นอยู่ และ
เร่ืองการเมือง มุ่งท่งาน รักความสําเร็จ แสวงหาความพอใจจากงาน และครอบครัว ยึดถือ
ภาพลักษณ์ตนเองเป็นส่ิงสําคัญ มักชอบซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีมีศักด์ิศรี เพื่อแสดงให้เห็น
ความสาํเร็จของตน ต่อเพื่อนร่วมงาน และมกัไดรั้บคาํยกยอ่งจากเพื่อนฝงู 

(2) Strivers หรือกลุ่มคนท่ีมีความพยายาม มีความฝัน คนกลุ่มน้ีคลา้ยกบั 
Achievers แต่มีวุฒิภาวะน้อยกว่า เป็นกลุ่มคนท่ีรักความสนุก มีความทะเยอทะยานอยากท่ีจะ
ประสบความสาํเร็จ ทาํงานท่ีชอบโดยไม่คาํนึงว่าจะเป็นอาชีพหรือไม่  เงินไม่ใช่คาํตอบสุดทา้ยของ
คนกลุ่มน้ี คนกลุ่มน้ีชอบบริโภคผลิตภณัฑ ์ท่ีมีสไตล ์(Stylish Products)  

4)  กลุ่ม Self-Expression หรือกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจจากการแสดงออกถึงตวัตน กลุ่มน้ี
จะชอบทาํกิจกรรมทางสังคม ยอมรับความเส่ียง ชอบซ้ือสินคา้และบริการเพื่อแสดงออกถึงตวัตน 
สามารถแบ่งผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 
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(1) Experiencers หรือกลุ่มคนท่ีแสวงหาประสบการณ์ เป็นกลุ่มคนท่ี
กระตือรือร้น ชอบกีฬา ชอบออกกาํลงักาย การเส่ียงภยั และกิจกรรมทางสังคม ชอบแสวงหาความ
หลากหลาย เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีการใชจ่้ายสูง เม่ือเทียบกบัรายได ้ส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้ อาหาร และการ
ใชชี้วิตแบบวยัรุ่น เช่นการไปดูหนงั รวมถึงชอบลองส่ิงใหม่ ๆ การเลือกบริโภคสินคา้ของคนกลุ่มน้ี 
สินคา้หรือบริการนั้น ตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ Cool หรือความเก๋ ความเท่ห์ นัน่เอง 

(2)  Makers หรือกลุ่มผูป้ฏิบติั มีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่ม Experiencer นิยมความ
พอใจในของตวัเอง มีหวัทางอนุรักษนิ์ยมบา้ง มีประสบการณ์โดยตรงกบัเร่ืองต่าง ๆ จึงมีทกัษะมาก
พอท่ีจะทาํอะไรเป็นของตวัเอง ใชชีวิตอยูอ่ยา่งธรรมดาๆ มุ่งแต่ส่ิงท่ีตนคุน้เคย ครอบครัว งาน และ
การพกัผอ่น นิยมบริโภคสินคา้ท่ีเรียบง่าย  

5) กลุ่ม Survivors หรือกลุ่มคนท่ีตอ้งด้ินรน อยูต่รงขา้มกบักลุ่ม Innovators อยู่
ดา้นล่างสุดของตาราง เป็นกลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุด การศึกษานอ้ย จึงมีชิวิตความเป็นอยู่อย่าง
จาํกดั จาํเป็นตอ้งด้ินรนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด มีความเช่ือท่ีว่า โลกเปล่ียนแปลงเร็วเกินไป กงัวล
เก่ียวกบัความปลอดภยัของตวัเอง เป็นห่วงสุขภาพตนเอง จึงระมดัระวงัในการใชจ่้าย มุ่งเนน้ส่ิงท่ี
จาํเป็นต่อชีวิต จึงเป็นกลุ่มคนท่ีซ้ือสตัยต่์อตราสินคา้  

ถึงแมว้่า VALS และ VALS2 เป็นการพรรณาลกัษณะทางจิตวิทยาหรือจิตนิสัยซ่ึงเป็นท่ี
นิยมในผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค แต่พบวา่มีขอ้จาํกดัดงัน้ี (1) ลกัษณะบุคคลต่างๆ ตาม VALS2 เป็น
ผลสรุปท่ีมาจาการประเมินลกัษณะนิสยัของรายบุคคล แต่การบริโภคโดยมากเป็นการตดัสินใจของ
กลุ่ม เช่น ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ (2) บุคคลท่ีมีลกัษณะสุดขั้วตามลกัษณะหน่ึงๆ ใน 8 ลกัษณะของ 
VALS2 นั้นหายาก (3) ชนิดของค่านิยม และลกัษณะท่ีเพิ่มความสาํคญัให้กบัคนเอง แต่ไม่เหมาะ
สบกบัสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคทัว่ไป เช่นผงซักฟอก (4) ทั้ง VALS และ VALS2 เป็น
เคร่ืองมือท่ีมีไว้เพื่อจําหน่าย จึงไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ทางสถิติเก่ียวกับความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) ได ้(สุภาภรณ์ พลนิกร,2548) 

ดงันั้นจึงการพฒันาสร้างเคร่ืองมือการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเรียกว่า List of Values 
(LOV) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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2.1.2  การวดัลกัษณะการดําเนินชีวติโดยใช้ List of Values (LOV) 
การแบ่งกลุ่มตามลกัษณะค่านิยม หรือ List of Values (LOV) พฒันาข้ึนโดยศูนยว์ิจยัเชิง

สาํรวจ โดยอาศยัพื้นฐานทางทฤษฎีว่าดว้ยค่านิยมของ Maslow, Rokeach และ Feather ซ่ึงเป็น
การศึกษาเก่ียวกบัค่านิยมของบุคคล ท่ีไดรั้บการพฒันาโดย Lynn R. Kahle ในปีค.ศ. 1983 เพื่อการ
วดัค่านิยมหลกัของผูบ้ริโภค และเพื่อแกข้อ้บกพร่องของ VALS 2 กล่าวคือ LOV นั้นเป็นเคร่ืองมือ
การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบไม่มีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงทาํใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถนาํมาใชง้านได ้อีกทั้ง
ยงัมีคาํถามท่ีสั้น และกระชบักว่า VALS ทาํให้นาํมาใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยค่านิยมหลกัท่ี
มาตรวดั LOV ศึกษา (Kahle & Kennedy,1989) ไดแ้ก่ 

1)  กลุ่มท่ีเคารพตวัเอง (Self-Respect) 
2)  กลุ่มท่ีตอ้งการความสาํเร็จ (Sense of Accomplishment)  
3)  กลุ่มท่ีตอ้งการใหค้นเคารพ (Being Well Respected) 
4)  กลุ่มท่ีตอ้งการความมัน่คง (Security) 
5)  กลุ่มท่ีตอ้งการความรู้สึกดีจากผูอ่ื้น (Warm Relationship with Others) 
6)  กลุ่มท่ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) 
7)  กลุ่มท่ีตอ้งการความสนุกสนาน (Fun and Enjoyment in Life) 
8)  กลุ่มท่ีสนองความพอใจส่วนตวั (Self-Fulfillment) 
9)  กลุ่มท่ีตอ้งการความต่ืนเตน้ (Excitement) 

เช่นเดียวกบั VALS กลุ่มต่างๆ ถูกระบุบนพื้นฐานของความสนใจจากส่ิงภายนอก และ
ภายในตวับุคคล Homer และ Kahle แบ่งค่านิยมเหล่าน้ีออกเป็น 3 อยา่งคือ ค่านิยมภายใน (Internal 
Values) ค่านิยมภายนอก (External Values) และค่านิยมระหวา่งบุคคล (Interpersonal Values) ซ่ึง  

1)  ค่านิยมภายใน ไดแ้ก่ (1) การไดเ้ติมเตม็ตนเอง (2) ความรู้สึกของการประสบ
ความสาํเร็จ (3) การนบัถือตนเอง (4) ความต่ืนเตน้เร้าใจ  

2)  ค่านิยมภายนอก ไดแ้ก่ (5) ความรู้สึกของการเขา้หมู่เขา้พวก (6) การไดรั้บการ
ยกยอ่ง และ (7) ความมัน่คงและปลอดภยั  

3)  ค่านิยมระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ (8) การมีชีวิตท่ีสนุกสนาน (9) มีสัมพนัธภาพท่ี
อบอุ่นกบัผูอ่ื้น 

วิธีการศึกษาผูบ้ริโภค โดยใชม้าตรวดั LOV นั้นคือ การใหค้ะแนนความสาํคญัของค่านิยม 
โดยใหเ้รียงลาํดบัความสาํคญัจากมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด โดยกาํหนดให ้9 คะแนน แทนค่านิยมท่ี
สําคญัมากท่ีสุด และให้ 1 คะแนนแทนค่านิยมท่ีสําคณัน้อยท่ีสุดในชีวิต ซ่ึงมีนักวิจัยทางด้าน
การตลาด ไดน้าํ LOV มาใชศึ้กษาผูบ้ริโภคหลายคร้ัง ต่อมา Kahle และ Kennedy (1989) ไดศึ้กษา
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เปรียบเทียบงานวิจยัปี ค.ศ. 1976 และ 1986 ท่ีใช ้LOV เป็นเคร่ืองมือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ของผูบ้ริโภค และอธิบายลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1)  กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัการนบัถือคนเองนั้นมีเยอะมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง 
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมาจากทุกกลุ่มอายุ หรือกลุ่มรายได ้โดยมีอยู่ประมาณร้อยละ 21.1 ในปีค.ศ. 1976 
และเพิ่มเป็นร้อยละ 23 ในปีค.ศ. 1986 

2)  กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัความรู้สึกประสบความสาํเร็จนั้น มีอยูป่ระมาณร้อยละ 
11.4 ในปีค.ศ. 1976 และเพิ่มเป็นร้อยละ 15.9 ในปีค.ศ. 1986 คนกลุ่มน้ีมกัจะเป็นผูช้ายท่ีอยู่ในวยั
กลางคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต เช่นมีหนา้ท่ีการงาน และรายไดท่ี้ดี เป็นกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บ
การศึกษา มีตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการหรือผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ และคนเหล่าน้ีชอบการบริโภคแบบ
โออ้วด (Conspicuous Consumption) และเป็นคนไม่เคร่งศาสนาและไม่ชอบการดูโทรทศัน์ท่ี
รบกวนการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา 

3)  กลุ่มคนท่ีใหค้วามสาํคญักบัการไดเ้ติมเตม็ตนเอง นั้นมีอยูป่ระมาณร้อยละ 9.6 
ในปีค.ศ. 1976 และลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ในปีค.ศ. 1986 ส่วนมากจะเป็นหนุ่มสาวชาวเมืองท่ีมี
อาชีพการงาน ตอ้งการทาํให้ตนเองมีฐานะทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจท่ีดี รวมทั้งหาความสุข
ให้กบัตนเอง คนกลุ่มน้ีส่วนมากจะมีสุขภาพดี มัน่ใจในตนเอง และยงัชอบดูภาพยนตร์มากกว่า
โทรทศัน์ พวกเขาไม่ชอบใหค้รอบครัวเรียกร้องอะไรจากตนเอง เพราะส่ิงเหล่านั้นจะมาหนัเหความ
สนใจของพวกเขาไปจากการเติมเตม็ตวัเอง 

4)  กลุ่มท่ีให้ความสาํคญักบั ความรู้สึกของการเขา้หมู่เขา้พวก มีอยูป่ระมาณร้อย
ละ 7.9 ในปีค.ศ. 1976 และลดลงเหลือร้อยละ 5.1 ในปีค.ศ. 1986 เป็นค่านิยมทางสังคมท่ีผูห้ญิงจะ
เลือก ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีให้ความสาํคญักบัครอบครัวส่วนมากบุคคลในกลุ่มน้ี มกัจะเป็นแม่บา้นและ
พนกังานธุรการ มีการศึกษาแค่ระดบัมธัยม มีรายไดป้านกลาง ไปโบสถเ์ป็นประจาํ และมีความสุข
กบัครอบครัวของตวัเอง 

5)  กลุ่มท่ีให้ความสาํคญักบัการไดรั้บการยกยอ่ง มีอยูป่ระมาณร้อยละ 8.8 ในปี
ค.ศ. 1976 และลดลงเหลือร้อยละ 5.9 ในปีค.ศ. 1986 ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคคลท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
ซ่ึงม่ีเกียรติยศทางหน้าท่ีการงานน้อย แต่ก็รักในงานท่ีตนเองทาํ ค่านิยมแบบน้ีส่วนมากจะเป็น
ค่านิยมของเกษตรกร ช่างฝีมือ ผูป้ระกอบธุรกิจ ผูห้ญิงท่ีหยา่ และคนท่ีเกษียณแลว้ บุคคลเหล่าน้ีจะ
มีรายไดต้ ํ่า ไม่ค่อยไดรั้บการศึกษา ซ่ึงตรงกนัขา้มกบักลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัการรู้สึกของการ
ประสบความสาํเร็จ ในเชิงจิตวิทยานั้น บุคคลท่ีให้ความสาํคญักบัการไดรั้บการยกยอ่ง นั้นจะเป็น
คนท่ีผวิเผดิ หดหู่ ไม่มีความสุข และมองโลกในแง่ร้าย 
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6)  กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั นั้นมีอยูป่ระมาณร้อยละ 20 ในปีค.ศ. 
1976 และลดลงเหลือร้อยละ 16.5 ในปีค.ศ. 1986 ค่านิยมดงักล่าวเป็นค่านิยมของกลุ่มคนท่ีไม่มี
ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน รวมถึงทางดา้นจิตวิทยา โดยมากแลว้บุคคลเหล่าน้ี
จะมีปัญหาเร่ืองความกงัวล นอนไม่หลบั และมีอาการหนา้มืด 

7)  กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบั การมีสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่นกบัผูอ่ื้น มีอยูป่ระมาณร้อย
ละ 16.2 ในปี ค.ศ. 1976 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 19.9 ในปี ค.ศ. 1986 โดยส่วนมาเป็นผูห้ญิงท่ีมี
เพื่อนเยอะ รวมถึงเป็นคนท่ีมีบุคลิกเป็นมิตร ผูช้ายท่ีหยา่แลว้ แม่บา้น และพนกังานธุรการ บางส่วน
เป็นคนท่ีเกษียณอายุแลว้เช่นกนั คนกลุ่มน้ีมกัจะชอบฝันร้าย แต่จะมีการสนบัสนุนจากครอบครัว
และสงัคมท่ีดี 

8)  กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบั การมีชีวิตท่ีสนุก และมีความสุข ส่วนมากจะเป็นคน
หนุ่มสาว ท่ียงัไม่มีงานทาํ หรือทาํงานในตาํแหน่งขาย หรือตาํแหน่งท่ีตอ้งใชแ้รงงาน คนกลุ่มน้ีเป็น
คนมองโลกในแง่ดี และปรับตวัเขา้กบัสังคมไดเ้ก่ง พวกเขาไม่ชอบศาสนา และเด็ก รวมถึงการทาํ
หนา้ท่ีในครอบครัว แต่จะชอบเล่นกีฬา และความบนัเทิง มีอยูป่ระมาณร้อยละ 4.5 ในปีค.ศ. 1976 
และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.2 ในปีค.ศ. 1986 

9) กลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัความต่ีนเตน้เร้าใจนั้น ถูกนาํไปรวมกบักลุ่มท่ีให้
ความสาํคญักบั การมีชีวิตท่ีสนุก และมีความสุข เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกตอบ ความต่ืนเตน้เร้า
ใจ เป็นลาํดบัแรกนั้นมีนอ้ยและส่วนมากจะเลือก การมีชวิตท่ีสนุกและมีความสุข เป็นอนัดบัถดัมา 

อยา่งไรกต็าม ไดมี้การเปรียบเทียบวิธีการวดัของ VALS และ LOV พบว่าการแบ่งกลุ่มของ 
LOV จะใหข้อ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดน่้าเช่ือถือกว่าแบบ VALS อีกทั้ง LOV จะใหข้อ้มูลใน
การผลิตงานโฆษณาไดม้ากกว่า VALS และเป็นท่ีนิยมกว่า แต่ LOV นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ในแง่ของคุณลกัษณะทางประชากร ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
สําคญัในการศึกษา รวมถึงวิธีการวดัท่ีแตกต่างกนัมาก จึงไม่สามารถนาํผลการศึกษามาสรุปได ้
นกัการตลาดจึงสร้างมาตรวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ AIOs ซ่ึงมีความแตกต่างจากมาตรวดั
แบบ VALs และ LOV อยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ มาตรวดัแบบ AIOs น้ีจะใชต้วัแปรดา้นกิจกรรมความ
สนใจ และความคิดเห็นมาช่วยจดักลุ่ม ผูบ้ริโภคตามรูปแบบการดาํเนินชีวิตแลว้ ดงัน้ี 
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2.1.3  การวดัลกัษณะการดําเนินชีวติโดยใช้ AIOs (Activities, Interests , Opinions) 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นส่ิงสาํคญัต่อการศึกษาพฤติกรรมการจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต และเขา้ใจถึงรูปแบบการใชชี้วิตของกลุ่มคนท่ีมีความ

แตกต่างทางสงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่รูปแบบการใชชี้วิต มีอิธิพลต่อการ

เลือกบริโภคสินคา้ หรือสินคา้ท่ีบริโภคสามารถบ่งบอกถึงรูปการการดาํเนินชีวิต แบบแผนการ

ดาํเนินชีวิตแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities, Interests , Opinion; 

AIOs) (Plummer, 1974) 

แนวคิดน้ีใชค้าํถามเก่ียวกบักิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities, Interests, 

Opinion) หรือเรียกว่า AOIs ซ่ึงเป็นการแบ่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในสังคม โดยเป็น

การวิเคราะห์หลกัจิตวิทยาสังคม ของผูบ้ริโภค (Psychographics Analysis) ผา่นทางการใชเ้วลาทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) การให้ความสนใจกบัส่ิงรอบตวั (Interests) ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเอง

และส่ิงรอบตวั (Opinion)  วา่เป็นเป็นอยา่งไร  

Joseph T. Plummer ยงัไดเ้ขียนอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดน้ีในบทความ The Concept and 

Application of Life Style Segmentation ว่า Life Style หรือการดาํเนินชีวิตท่ีใชใ้นการวิจยัช้ีวดั

กิจกรรมของผูค้น คือ (1) การใชเ้วลาว่างของพวกเขา (2) ความสนใจ สถานท่ีท่ีทาํใหพ้วกเขาสนใจ

ท่ีจะไป (3) ผูน้าํความคิดของพวกเขา (4) เก่ียวกบัตวัตนของพวกเขา เช่นการดาํเนินชีวิต รายได ้

การศึกษา รวมถึงท่ีอยูอ่าศยั  

โดยในการตั้งคาํถามเก่ียวกบั AIOs เพื่อใชศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิต (AIOs Statements) 

ท่ีเป็นตน้แบบ ไดรั้บความนิยม นาํไปอา้งอิงกนัเป็นจาํนวนมาก คือการศึกษาของ โจเซป ที.พลมั

เมอร์ ซ่ึงไดว้างกรอบในการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในแง่มุมหลกัๆ ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.1 แสดงเคร่ืองมือวดัการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) 
 

กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเห็น สถานะส่วนบุคคล 

การงาน ครอบครัว เก่ียวกบัตวัเอง อาย ุ
งานอดิเรก บา้นท่ีอยูอ่าศยั เก่ียวกบักิจกรรมทางสังคม ระดบัการศึกษา 
กิจกรรมทางสังคม งาน การเมือง รายได ้
การพกัผอ่น สังคม ธุรกิจ อาชีพ 
ความบนัเทิง สันทนาการ เศรษฐกิจ ขนาดครอบครัว 
การเขา้สโมสร ชมรม แฟชัน่ การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั 
สังคมท่ีอยูอ่าศยั อาหาร สินคา้ ภมิูศาสตร์ 
การจบัจ่ายใชส้อย ส่ือ อนาคต ขนาดของเมือง 
กีฬา ความสาํเร็จ วฒันธรรม สถานภาพ  

 
แหล่งทีม่า: Plummer,1994 quoted in Gunter, & Furnham.,1992, p.66. 
 

จากตารางท่ี 2.3 การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต จะเป็นการศึกษาโดยใชล้กัษณะคาํถาม 
หรือ AIO Statement ถามบุคคลในประเด็นท่ีเก่ียวกบักิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 
และความคิดเห็น (Opinions) ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั หรือเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีพื้นฐานจาก
ความคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self-Concept) แนวคาํถามจะเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั ซ่ึงจะทาํใหว้ิเคราะห์
ขอ้มูล และจดัประเภทการใชชี้วิตของแต่ละบุคคลไดว้า่มีลกัษณะอยา่งไร 

กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอยา่งเด่นชดั เช่นการดูโททศัน์ การซ้ือสินคา้ 
การพูดคุยกบัเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตเห็นไดช้ดั แต่ก็เป็นการยากท่ีจะวดั
ถึงเหตุผลของการกระทาํโดยตรง 

ความสนใจ (Interests) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค ์บางสถานการณ์ หรือบางเร่ือง 
ซ่ึงหมายถึง ระดบัของความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือความเอาใจ
แบบต่อเน่ือง 

ความคิดเห็น (Opinions) เป็น “คาํตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น “คาํถาม” ในลกัษณะการตีความ ความคาดหวงั และการประเมินผล 
เช่น ความคาดหวงัเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสีย ของการเลือกท่ีจะกระทาํ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนมากเป็นการตอบคาํถามแบบแสดงความเห็นว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย 
(Mowen & Minor,1998) 
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นอกจากน้ีในการตั้งคาํถามเก่ียวกบั AIOs เพื่อใช้ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต ยงัมี
การศึกษาลกัษณะทางประชากรควบคู่ไปดว้ย เน่ืองจากมีคุณสมบติั เป็นตวักาํหนดรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิต (Lifestyle Determination) ท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งมากท่ีทาํให้แต่ละคนมีรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตท่ีต่างกนั  

ในปัจจุบนั นกัการตลาดมีเคร่ืองมือศึกษาแบบ AIOs 2 ประเภทในการศึกษารูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคคือ 

1)  เคร่ืองมือศึกษาแบบทัว่ไป (Generalized AIOs Inventories) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในภาพรวม โดยจะมีคาํถามเก่ียวกบั
การใชชี้วิตโดยทัว่ไปหรือความชอบ มุมมอง และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ แบบ
กวา้ง ๆ เช่น 

(1)  ฉนัรู้สึกวา่ชีวิตของฉนัเคล่ือนท่ีไปอยา่งเร็ว และบางคร้ังกเ็ร็วเกินไปดว้ยซํ้า 
(2)  ฉนัคาํนึงถึงเร่ืองความมัน่คงหรือความปลอดภยั เม่ือวางแผนการเดินทาง 
(3)  ฉนัชอบเล่นกีฬาท่ีเล่นเป็นหมู่คณะมากกวา่กีฬาท่ีเล่นคนเดียว 
(4)  ฉนัชอบอยูบ่า้นเงียบๆมากกวา่ท่ีจะออกไปเท่ียวกลางคืน 

2) เคร่ืองมือศึกษาแบบกาํหนดประเภทสินคา้แบบเฉพาะเจาะจง (Product-Specific 
AIOs Inventories) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค โดยระบุประเภท
ของสินคา้ไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงจะมีคาํถามเก่ียวกบัมุมมองต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้ และ
บริการท่ีกาํหนดไว ้เช่น 

(1)  ฉนัชอบลองสินคา้ใหม่ๆ หลายๆ อยา่ง 
(2)  สินคา้ท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้มควรถูกหา้มขาย 
(3)  ฉนัมกัจะซ้ือของท่ีเพื่อนหรือเพื่อนบา้นรับรองแลว้วา่ “ดี” 
(4)  ฉนัจะมองหาช่ือผูผ้ลิตท่ีบรรจุภณัฑทุ์กคร้ังท่ีซ้ือ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะนาํการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ AIOs มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจยั เน่ืองจากเป็นวิธีการศึกษาท่ีนกัวิจยัทางการตลาดในเชิงจิตวิตยานาํมาใชศึ้กษารูปแบบ
การดาํเนินชีวิต ท่ีนิยมใชก้นั นอกจากน้ีการศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิตในประเทศไทยส่วน
ใหญ่นั้น ก็นิยมใชก้ารศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ AIOs ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถนาํผลการวิจยัท่ี
ไดน้ั้น ไปศึกษา และหาขอ้สรุปในงานวิจยัน้ีต่อไป 
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2.2  แนวคดิเร่ืองพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure)  
 

Hoyer และ Macinis  อธิบายถึง การเปิดรับ (Exposure) ว่าเป็นส่ิงสะทอ้นถึงกระบวนการท่ี
ผู ้บริโภครับรู้ถึงส่ิงกระตุ้นท่ีเข้ามาผ่านสัมผัสทั้ งห้า และกล่าวถึงส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 
(Marketing Stimuli) วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดใชส่ื้อสารขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์หรือตรา
สินค้าผ่านทางการโฆษณา พนักงานขาย บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ หรือผ่านทางแหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช้
การตลาด เช่นการพูดปากต่อปากเป็นตน้ ซ่ึงเม่ือเทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้ ส่งผลทาํให้การส่ือสาร 
รวมถึงส่ือต่าง ๆ พฒันาข้ึนไปอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายของส่ือให้ผูบ้ริโภคเลือก (เลิศ
หญิง หิรัญโร, 2545)  

ข่าวสารมีความจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต มีบทบทในการช่วยตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ รวมไปถึง
ใชใ้นการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ แนวคิดของ Klapper ไดก้ล่าวไวว้่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือ หรือเลือกใชส่ื้อบางชนิด ท่ีมีการเผยแพร่ข่าวสารท่ีตรงกบัทศันคติ หรือความ
สนใจของตนเอง ซ่ึงมีขั้นตอนในการเลือกเปิดรับข่าวสาร (Selective Process) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  ขั้นตอนการเลือกเปิดรับข่าวสารทั้ง 3 ขั้นตอน 

 
การเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure of Selective Attention) คือการท่ี

บุคคลจาํกดัการรับรู้จากสัมผสัทั้งห้า โดยมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเปิดรับสารตามความคิดเห็น เลือก
เปิดรับส่ือ หรือขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง เพื่อนาํมาแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ
ของตน โดยเฉพาะใชเ้พื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความคิด
ของตนเอง เพราะจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจ เรียกว่า ความไม่สอดคลอ้งทางดา้นความเขา้ใจ 
(Cognitive Dissonance) 

ขัน้เปิดรับ หรือเลือกสนใจ

ขัน้รับรู้ หรือเลือกตีความ 

ขัน้เลือกจดจํา 
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1)  การเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เป็นกระบวนการท่ีบุคคล จะเลือกรับรู้ หรือตีความขอ้มูลข่าวสารท่ีไดไ้ปในทางท่ี
สอดคลอ้งกบัทศันคติ โดยขั้นอยู่กบัประสบการณ์เดิมท่ีตนเองมีอยู ่ความเช่ือ ความตอ้งการ ความ
คาดหวงั และสภาวะร่างกาย หรืออารมณ์ในขณะนั้น ซ่ึงการตีความหมายนั้นอาจตรงหรือไม่ตรง
จากเจตนาของผูส่้งสารกไ็ด ้ปัจจยันั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

2)  การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกใหค้วามสนใจเฉพาะขอ้มูล
ข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทศันคติ และความเช่ือของตน อีกทั้งยงัเลือกจดจาํเน้ือหา
สาระของสาร ในส่วนท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงจะทาํให้บุคคลสามารถจดจาํส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตน และจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่ตอ้งการ หรือไม่สนใจ 

Shramp ไดก้ล่าวถึง การเลือกรับข่าวสารวา่ยงัข้ึนกบัปัจจยัอ่ืนๆ อีกดว้ย คือ 
1)  ประสบการณ์ ซ่ึงจะทาํใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั 
2)  การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพ่ือ

สนองจุดประสงคข์องตนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
3)  ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั ทาํใหมี้ความสนใจต่างกนั 
4)  การศึกษา และสภาพแวดลอ้ม ทาํให้มีพฤติกรรมการเลือกรับส่ือและเน้ือหา

ข่าวสารต่างกนั  
5)  ความสามารถในการรับสาร เก่ียวกบัสภาพร่างกาย จิตใจ ท่ีทาํใหพ้ฤติกรรม

เปิดรับข่าวสารต่างกนั  
6)  บุคลิกภาพทาํให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และ

พฤติกรรมของผูรั้บสาร 
7)  อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ ของผูรั้บสาร จะทาํใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายของ

ข่าวสาร หรือเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจกไ็ด ้ 
8)  ทัศนคติ จะเป็นตัวกําหนดทีท่าของการรับ และตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือ

ข่าวสารท่ีได ้ 
ส่วนสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คคลเปิดรับส่ือนั้น Atkin ไดอ้ธิบายวา่ มีเหตุผลอยู ่8 ประการ คือ 

1)  เพื่อหาขอ้มูล  
2)  เพื่อทาํใหต้นเองทนัต่อเหตุการณ์รอบขา้ง  
3)  เพื่อหาความต่ืนเตน้ และความบนัเทิง  
4)  เพื่อหาขอ้มูลเอาไวแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั  
5)  เพื่อหลีกหนีความกงัวลในชีวิตประจาํวนั  
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6)  เพื่อใหรู้้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ แมว้วา่จะไม่ไดเ้ขา้ไปอยูใ่น
เหตุการณ์นั้นจริงๆ 

7)  เพื่อใหมี้ขอ้มูลไวพ้ดูคุยกบัคนอ่ืน 
8)  เพื่อใชป้ระเมินสถานการณ์สาํคญัรอบตวั 

ทุกคนมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิดรับส่ือใด อยา่งไร มีปัจจยัท่ี
กาํหนดคือ  

1)  ปัจจยัดา้นบุคลิคภาพ และจิตวิทยาส่วนบุคคล คนเราแต่ละคนมีความแตกต่าง
เฉพาะตวับุคคลในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากลกัษณะการ
เล้ียงดู สภาพแวดลอ้ม การดาํรงชีวิตท่ีต่างกัน ซ่ึงกระทบถึงระดับสติปัญญา ความคิด ทศันคติ 
รวมถึงกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ  

2)  ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากคนเรามกัยึดติดกบักลุ่มทาง
สังคม ท่ีตนสังกดัอยู ่เป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดๆ 
ก็ตาม มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มออา้งอิง ทั้งความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
กลุ่ม  

3)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มนอกระบบส่ือสาร โดยเช่ือว่าลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ทาํใหเ้กิดความตลา้ยของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร รวมถึงการ
ตอบสนองของเน้ือหาดงักล่าวจะไม่แตกต่างกนัดว้ย 

ในปัจจุบนัมีการแบ่งส่ือหลายเกณฑท่ี์เราสามารถนาํมาใชไ้ด ้เช่นการแบ่งส่ือออกเป็น ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือแบ่งเป็นส่ือเชิงรุกและส่ือเชิงรับ แต่นกัวิชาการส่วนมากจะใช้
เกณฑ์การแบ่งประเภทของส่ือต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ ส่ือเก่าหรือส่ือดั้ งเดิม 
(Traditional media) และส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั (กลุ่มพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2555) 

 
2.2.1  ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media)  
ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) หรือส่ือเก่านั้นคือ ส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารก่อนท่ีจะมีระบบ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่ือมวลชนส่วนใหญ่ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัส่ือพิมพ ์นิตยสาร จดหมายข่าว ก็ถือ
ว่าเป็นส่ือเก่า เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ี มีลกัษณะของการเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสารจากคนกลุ่ม
น้อย ไปยงัคนกลุ่มใหญ่ เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ซ่ึง Shimp ไดแ้ย่งส่ือดั้งเดิมออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ส่ือกระจายเสียง และส่ือส่ิงพิมพ ์  
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ส่ือกระจายเสียง (Broadcast Media) แบ่งได ้2 ประเภท คือ โทรทศัน์ และวิทย ุ
โทรทศัน์ (Television) เป็นส่ือท่ีรวมเอาภาพ เสียง และตวัหนงัสือมาไวด้ว้ยกนั จึงสามารถ

สร้างความสนใจ และเร้าอารมณ์ไดม้ากกว่าส่ืออ่ืน ๆ ทาํให้เกิดความเขา้ใจและประทบัใจต่อเน้ือหา
ของสารไดม้ากกวา่ส่ืออ่ืน โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีความเร็วสูง เพราะสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆ  

วิทยุ (Radio) เป็นส่ือท่ีใชเ้ป็นแหล่งข่าวสาร และความบนัเทิงระหว่างการเดินทางไดด้ว้ย
เช่นกนั ซ่ึงถือวา่เป็นส่ือท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูรั้บสาร และดึงดูความสนใจของผูรั้บสารได ้ 

ส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร ซ่ึงเม่ือเทียบกบัส่ือดั้งเดิมชนิด
อ่ืนแลว้ หนังส่ือพิมพ์ (Newspaper) เป็นส่ือท่ีมีความคงทน หากผูอ่้านไม่เขา้ใจหรือจาํเน้ือหา ก็
สามารถยอ้นกลบัไปอ่านทบทวนได ้อีกทั้งยงัสามารถเก็บเป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้หนังสือพิมพ ์
เสนอสารหลายประเภท มีตั้งแต่ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม บนัเทิง กีฬา และอาชญากรรม จึง
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียงัสามารถเสนอข่าว และใส่รายละเอียดของ
ข่าวไดม้าก ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มีความแตกต่างจากนิตยสาร (Magazine) ท่ีจะมีการพิมพอ์ยา่งปราณีต 
รูปเล่มและสีสันสวยงาม  ดึงดูดความสนใจของผู ้อ่านได้มาก  เ น้ือหาจะเน้นหนักไปทาง
สาระประโยชน์ และความบนัเทิงมากกว่าหนังสือพิมพ ์เสนอเร่ืองราวเฉพาะไดลึ้กกว่า รวมถึงมี
กลุ่มผูรั้บแบบเฉพาะเจาะจง เช่นนิตยสารสาํหรับผูห้ญิง การเมือง หุ้น เศรษฐกิจ เป็นตน้ (ชนญัญา 
เภกะนนัทน์, 2556)  

ในยคุเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ในปัจจุบนัผูบ้ริโภค รวมถึงกลุ่มโอตาคุ มีพฤติกรรมใชส่ื้อใหม่
กนัอย่างกวา้งขวาง ทาํให้ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ไดรั้บความนิยมน้อยลง ส่ือใหม่ (New 
Media) และส่ือสังคม (Social Network) เร่ิมเป็นท่ีนิยมของบุคคลในการใชเ้ป็นแหล่งข่าวท่ีทนั
เหตุการณ์ ดงัท่ีมีงานวิจยัหลายงานท่ีมีการวิจยั และเก็บแบบสอบถามจากอินเทอร์เน็ต ใชส่ื้อใหม่
ต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการทาํวิจยั ตวัอย่างเช่นงานวิจยัเร่ือง “การเปิดรับวฒันธรรมป๊อปญ่ีปุ่นของ
วยัรุ่นไทยจากส่ือมวลชน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น” ของณัฐณิชา วฒันพานิช ท่ีไดท้าํ
การเก็บตวัอยา่งโดยการฝากล้ิงคแ์บบสอบถามในเวป็ไซดต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบั
ส่ือใหม่ จึงเป็นส่ิงสาํคญัในการวิจยัคร้ังน้ี 

 
2.2.2  แนวคดิเกีย่วกบัส่ือใหม่ (New Media)  
ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารทาํหนา้ท่ีส่งสารและรับ

สารไดพ้ร้อมกนัเป็นการส่ือสารสองทาง และส่ือยงัทาํหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั คือ ภาพ 
เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้ งเดิม เขา้กบัความกา้วหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสัมพนัธ์ ทาํให้ส่ือสามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมี
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(1) Communication Networks การส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายท่ีอาศยั
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีมารองรับ เช่น ใยแกว้นาํแสง (Fiber-Optic), ดาวเทียมส่ือสาร
(Communication Satellite) คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave Transmission)  

(2)  Computing and Information Technology อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้ งฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูล และการส่ือสารโทรคมนาคม 

(3)  Content (Media) ตวัเน้ือหาหรือ ส่ือ เช่น ตวัอกัษร,รูปภาพ,วีดีโอฯ ท่ีแปลง
สภาพเป็นรูปแบบ Digital 

จากแผนภาพขา้งตน้จะสรุปกระบวนการของส่ือใหม่ไดด้งัน้ี เร่ิมตน้จาก Content 
(Media) ท่ีอยูใ่นรูปแบบ Digital โดยผา่นอุปกรณ์,กระบวนการของ Computing and Information 
Technology จากนั้นส่งต่อกระจาย Content ผา่น Communication  Networks 

2)  ประเภทของส่ือใหม่ 
รูปแบบเน้ือหาแบบดิจิทลัท่ีพบเห็นในปัจจุบนั และมีแนวโนม้ว่าจะมีบทบาทสาํคญั

มากยิ่งข้ึนในอนาคต โดยส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกนัตามประโยชน์และ
วตัถุประสงคใ์นการใชส่ื้อประเภทส่ือใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(1)  เวบ็ไซต ์(Web Site) 
(2)  อินเทอร์เน็ต (Internet) 
(3)  อีเมล (E-Mail) 
(4)  เทคโนโลยสีาํหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี (Mobile 

Platform) 
(5)  วิดีโอเกมและโลกเสมือนจริง 
(6)  ซีดีรอมมลัติมีเดีย 
(7)  ซอฟแวร์ 
(8)  บลอ๊ก 
(9)  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 
(10)  ตูใ้หบ้ริการสารสนเทศ 
(11)  โทรทศัน์โตต้อบ 
(12)  อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(13)  นวนิยายแบบขอ้ความหลายมิติ (Hypertext Fiction) 
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สรุปไดว้า่ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยจีาก
ระบบอนาล็อก หรือส่ือดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทลั ทาํหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั คือ ภาพ 
เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั เช่น Internet Website E-Book E-mail เป็นตน้ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งอิสระมากข้ึน  

จะเห็นได้ว่า  ส่ือใหม่มีประโยชน์ทั้ งในด้านกระบวนการส่ือสารซ่ึงเ ก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจาํวนัของมนุษยใ์นเชิงปัจเจกและสังคมขนาดใหญ่ ในปัจจุบนัส่ือทุกอย่างลว้นอยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั ท่ีสามารถโอนถ่าย ส่งต่อ ทาํซํ้ า ซ่ึงสามารถอาํนวยความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับการทาํงานของมนุษยใ์นทุกๆด้าน ส่งผลให้ ส่ือใหม่ มีอิทธิพลอย่างสูงต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนั  

ความสําคญัของส่ือใหม่นั้นไดส่้งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการส่ือสารหลายดา้น 
ไม่ว่าจะเป็น ดา้นธุรกิจท่ีใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างบุคคล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น  
E-Mail , Chat , Voice Call , Video Call ในดา้นการนาํเสนอขอ้มูลของผูรั้บสาร ท่ีสามารถทาํใหทุ้ก
คนมีส่ือเป็นของตวัเอง ผ่านตวักลางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Blog
ความสาํคญัในดา้นการศึกษา ส่ือใหม่มีส่วนช่วยอยา่งมากในการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดจาก
ผูส้อนไปยงัผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี ช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจบทเรียนไดร้วดเร็วข้ึนและช่วยประหยดัเวลาในการเรียน เช่น การเรียนการสอนผ่านระบบ
ดาวเทียม,การเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Power Point ,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
(กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2556) 

John Vivian (2013) นั้นยงัไดแ้บ่งส่ือใหม่ออกเป็น 4 ประเภท คือ เวบ็ท่า (Portals) 
โปรแกรมช่วยสืบคน้ขอ้มูล (Search Engines) การส่งขอ้ความ (Messaging) และเวบ็ไซดท่ี์ผูใ้ชเ้ป็น
ผูส้ร้างเน้ือหาเอง (User-Generated Sites) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (Vivian, 2013) 

1)  เวบ็ท่า (Portals) คือเวบ็ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมเวบ็ไซด์ต่างๆ ไวใ้นเวบ็
เดียวและมีการจดัหมวดหมู่ต่างๆ ให้คน้หาง่าย ซ่ึงทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยส่วนมากแลว้ เน้ือหาของเวบ็ท่าน้ีจะค่อนขา้งหลากหลาย เช่นเศรษฐกิจ 
บนัเทิง กีฬา การเมือง หางาน หาเพื่อน แต่อย่างไรก็ดี เน้ือหาเหล่าน้ีจะไม่เป็นไปในเชิงลึก บริษทั 
Alexa Internet (2011) ไดส้าํรวจเวบ็ไซตท่ี์เป็นท่ีนิยม 500 อนัดบั พบว่า เวบ็ท่า Sanook.com อยูใ่น
อนัดบัท่ี 10 เวบ็ท่า Kapook อยูใ่นอนัดบัท่ี 12 และเวบ็ท่า Mthai.com อยูใ่นอนัดบัท่ี 15 ซ่ึงทั้งหมด
เป็นเวบ็ท่าท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยนัน่เอง (Alexa, 2012) 

ส่ิงต่างๆ ไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว จนเกิดส่ิงใหม่ท่ีเรียกว่า บราวเซอร์ (Browsers) ซ่ึง
เป็นส่ิงแรกท่ีทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ในโคร่งขายอินเทอร์เน็ตได ้ 
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2)  โปรแกรมช่วยสืบคน้ขอ้มูล (Search Engines) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับคน้หา
ขอ้มูลต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการให้ผูใ้ช้กรอกคาํสําคญัหรือคาํท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลท่ี
ตอ้งการคน้หา (Keyword) ลงไป หลงัจากนั้นโปรแกรมดงักล่าวจะแสดงผลการหาขอ้มูล (Search 
Result) ออกมาเป็นรายช่ือเวบ็ต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาตรงกบัขอ้มูล ท่ีป้อนเขา้ไปก่อนหนา้ ซ่ึงในประเทศ
ไทยนั้นมีการสาํรวจพบวา่ โปรแกรมช่วยสืบคน้ขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดของคนไทย ในปัจจุบนั
คือ Google.com ร้อยละ 98.96 bling.com ร้อยละ 0.35 conduil.com ร้อยละ 0.18 และ yahoo.com 
ร้อยละ 0.14 (ชนญัญา เภกะนนัทน์, 2556) 

3)  การส่งขอ้ความ (Messaging) ไดแ้ก่ อีเมล (E-Mail) และขอ้ความ (Texting)  
4)  อีเมล (E-mail) หรือจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) เป็นองคป์ระกอบ

หลักของส่ือในปัจจุบัน การส่งอีเมลนั้ นคือการส่งขอ้ความจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงั
คอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง โดยใชร้ะบบเครือข่าย เกิดข้ึนคร้ังแรกในปีค.ศ. 1969 อีเมลสามารถแนบ
ส่ิงต่าง ๆ เช่นรูปภาพ ไฟลง์านต่าง ๆ เพิ่มเติมเขา้ไปได ้อีเมลถือว่าเป็นส่ือท่ีมีความรวดเร็ว ราคาถูก 
เช่ือถือได ้และสามารถส่งไปยงัผูรั้บไดห้ลายคนในเวลาเดียวกนั 

5)  ขอ้ความ (Texting) เป็นการส่งขอ้ความจากแป้นพิมพโ์ทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองหน่ึง
ไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึง โดยขอ้ความนั้นจะปรากฏอยูบ่นหนา้จอมือถือ โดยทัว่ไปแลว้ การส่งขอ้ความ
ในลกัษณะน้ีจะจาํกดัขอ้มูลในการส่งอยูท่ี่ 140 ตวัอกัษร หรือประมาณ 30 คาํต่อหน่ึงขอ้ความ  

6)  เวบ็ไซดท่ี์ผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างเน้ือหาเอง (User-Generated Sites) เป็นเวบ็ไซดท่ี์บุคคล
ธรรมดาท่ีเป็นผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถสร้างข้ึน เป็นผูส่้งสารไดโ้ดยตรง ซ่ึงตวัอย่างของเวบ็ไซด์
ประเภทน้ีคือ “ส่ือสงัคม” 

ส่ือสังคม (Social Networking) ในปัจจุบนัส่ือสังคมท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ Facebook ซ่ึงเกิดข้ึน
คร้ังแรกเม่ือปี 2003 โดย Mark Zuckerberg โดยผูใ้ชส่้วนใหญ่มกัจะโพสรูป และใชติ้ดต่อเพื่อน 

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการใชเ้ทคนิคพิเศษ เช่น การมีส่วนร่วม (Participation) การพูดคุย 
(Conversation) การแบ่งปัน (Sharing) การร่วมมือ (Collaboration) และการเช่ือมต่อ (Linkage) ซ่ึง
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นการชวนเชิญให้ผูอ่ื้นแสดงผลตอบกลบั (Feedback) เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ 
เช่น Blog ดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีผูเ้ขียนยินยอมให้ผูอ่้านแสดงความคิดเห็น นั่นคือเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม หรือพูดคุย ส่วนการแบ่งปันนั้ นจะเห็นได้จากเว็บไซด์ เช่น 
YouTube หรือ Flickr ท่ีบุคคลสามารถสร้างเน้ือหาและอพัโหลดข้ึนไปบนอินเทอร์เน็ต เพื่อท่ีผูอ่ื้น
จะสามารถรับชมได ้นอกจากน้ีเวป็ไซด์เช่น Facebook หรือ Twitter ก็ยงัเป็นส่ือสังคมท่ีผูค้น
สามารถใชเ้พื่อเช่ือต่อซ่ึงกนัและกนั จึงทาํให้ส่ือสังคมนั้นเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึง โดย
ในบางคร้ังส่ือกระแสหลกักอ็าจจะใชส่ื้อสงัคมเช่น Facebook หรือ Twitter เป็นแหล่งข่าวเบ้ืองตน้  
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Myers ไดแ้บ่งประเภทของส่ือสงัคมออกเป็น 13 ประเภท คือ 
1)  Social Networking Site เช่น Facebook, Google Plus และ LinkedIn 
2)  Micro-Blogging Site เช่น Twitter, Tumbler และ Posterous 
3)  Publishing Tools เช่น WordPress, Blogger และ Squarespace 
4)  Collaboration Tools เช่น Wikipedia, WikiTravel และ WikiBooks 
5)  Rating / Review Site เช่น Amazon Ratings และ Angie’s List 
6)  Photo Sharing Sites เช่น Flickr, Instragram และ Pinterest 
7)  Video Sharing Sites เช่น YouTube, Vimeo และ Viddler 
8)  Personal Broadcasting Tools เช่น Blog Talk Radio, Ustream และ Livestream 
9)  Virtual Worlds เช่น Second Life, Vitual World และ Farmville 
10)  Location Based Service เช่น Foursquare และ Gowalla 
11)  Widgets เช่น Profile Badges และ Like Buttons 
12)  Social Bookmarking and News Aggregation เช่น Digg และ Delicious 
13)  Group Buying เช่น Groupon, Living Social และ Crowdsaving 
จากการสาํรวจอตัราการใชง้านเจริญเติบโตของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมาก

ท่ีสุด 4 อนัดบัคือ Facebook, Twitter, YouTube และ Instragram การใชง้านในประเทศไทยมีการ
เจริญเติบโตข้ึนจากปี ค.ศ. 2012 มากข้ึนถึงร้อยละ 24, 53, 125 และ 178 ตามลาํดบั โดยคนไทยนั้น
ใชง้านส่ือสังคมเหล่าน้ีผา่นสมาร์โฟน และแทบ็เลต็มากถึงร้อยละ 64 และผา่นคอมพิวเตอร์ร้อยละ 
36 (Saetah, 2556) 

จากแนวคิดเก่ียวเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ผูว้ิจยัสามารถนาํเอาแนวคิดน้ีมาเป็นกรอบ
ในการศึกษาการเปิดรับส่ือต่าง ๆ ของกลุ่มโอตาคุว่าจะมีช่องทางไหนบา้งท่ีโอตาคุนั้นเปิดรับส่ือ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และมีพฤติกรรมจากการเปิดรับส่ือนั้นๆ อยา่งไร และเน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้
การใชส่ื้อใหม่กนัอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงกลุ่มโอตาคุเองมีแนวโนม้ท่ีจะใชส่ื้อใหม่เช่นกนั ผูว้ิจยัจึงนาํ
แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่มากรอบแนวคิดอีกอยา่งหน่ึงท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ในงานวิจยัช้ินน้ี 
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2.3  แนวคดิเกีย่วกบัภาพยนตร์แอนิเมช่ัน (Animation) 
 

Mayer and Moreno (2002) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Animation) ไวว้่า เป็น
งานนาํเสนอภาพท่ีน่าสนใจท่ีสุด 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น  หรือบางคร้ังเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ  ภาพยนตร์การ์ตูน  นั้ นเป็น
กระบวนการท่ีเฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตข้ึนต่างหากจาก กนัทีละเฟรม แลว้นาํมาร้อย
เรียงเขา้ดว้ยกนั โดยการฉายต่อเน่ืองกนั ไม่ว่าจากวิธีการ ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด 
หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาํลองท่ีค่อยๆ ขยบัเม่ือนาํภาพดงักล่าวมาฉาย ดว้ยความเร็ว 
ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ข้ึนไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดงักล่าวเคล่ือนไหวไดต่้อเน่ืองกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ 

การ์ตูน หมายถึง ภาพวาดร่างบนกระดาษก่อนการระบายสี การปัก หรือก่อนข้ึนเป็นงาน
ศิลปะรูปแบบอ่ืน ยงัหมายรวมถึงงานท่ีสร้างจ้ึนเพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั และจดัการ์ตูนเป็นรูปแบบ
หน่ึงของงานศิลปะ โดยจดัอยูใ่นงานศิลปะประเภทพาณิชยศิ์ลป์ (Commercial Art) เพราะเป็นการ
สร้างงานเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามจริงจงัในการเสพงานศิลปะประเภท
น้ีอีกดว้ย ดั้งนั้นภาพวาด จึงเป็นส่วนสาํคญัในการทาํการ์ตูน (วรัชญ ์วานิชวฒันากลุ, 2548) 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่หรือภาพยนตร์การ์ตูน เร่ืองแรกเกิดข้ึนเม่ือค.ศ. 1900 โดยศิลปินชาว
อเมริกนัท่ีไม่ปรากฏนาม ภาพยนตร์ดงักล่าวเป็นภาพวาดผสมกบัการแสดงของคนจริง ๆ ภาพยนตร์
เร่ิมเร่ืองจากตวัศิลปินเองกาํลงัวาดภาพหนา้เศร้าของชายพเนจรลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ เม่ือวาน
หนา้ตาเสร็จ จึงวาดบุหร่ี เติมเขา้ไปใหต้วัละครในนั้น และทาํให้ตวัยิม้ รวมถึงพ่นควนับุหร่ี โดยใช้
เทคนิคพิเศษ 

ในปีค.ศ. 1904 ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง Drame Chezies Fantoches ของ Emile Cohl 
บาทหลวงชาวฝร่ังเศส ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตวัการ์ตูนหัวกลุ่ม ดูง่าย ไดถู้กถ่ายลงบนฟิลม์ภาพยนตร์ 
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการสอนศีลธรรมให้เด็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย ต่อมาในปีค.ศ. 
1917 Max Fleisher ชาวอเมริกนั ก็ไดผ้ลิตการ์ตูนเร่ือง Koko Chop Suey มีความยาวไม่ถึงหน่ึงนาที 
นาํออกฉาย และ Pat Sullivan ชาวอเมริกนั ผลิตการ์ตูนเร่ือง Popeye The Sailor ซ่ึงทั้งสองเร่ืองถือ
วา่เป็นภาพยนตร์การ์ตูน ท่ีไดรั้บความนิยมสูง แต่ในช่วงนั้นยงัเป็นภาพยนตร์ชนิดไม่มีเสียงในฟิลม์ 
จนกระทัง่ปีค.ศ. 1929 Walt Disney ไดผ้ลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ช่ือ Alice in Cartoon Land ข้ึนเป็น
เร่ืองแรก ซ่ึงนบัไดว้่า Walt Disney นั้นเป็นผูน้าํในการพฒันาภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จากท่ีเป็นเพียง
ส่ิงท่ีใหค้วามบนัเทิง จนกลายมาเป็นศิลปะแขนงหน่ึง จากนั้นในปี ค.ศ. 1930-1939 Walt Disney ได้
สร้างภาพยนตร์แอนิเมชชัน่ชุดหลายตอน ช่ือว่า  Silly Symphony โดยมีตวัละครหลกัคือ มิกก้ี เมาส์ 
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เป็นตวัดาํเนินเร่ือง และเม่ือภาพยนตร์ชุดน้ีออกฉาย ก็ทาํให้ช่ือของ Walt Disney และ มิกก้ี เมาส์ 
เป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก จนไดรั้บฉายาว่า เป็นราชาแห่งภาพยนตร์การ์ตูนของโลก (จุฑามาส ศรี
โมรา, 2545) 

1)  ประเภทของภาพยนตร์แอนิเมช่ัน หรือ ภาพยนตร์การ์ตูน 
รอย พอล เนลสนั ไดแ้ยง่ประเภทของการ์ตูนเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

(1)  Editorial Cartoons หรือ Political Cartoons หมายถึง การ์ตูนท่ีมีขอ้ความประกอบ 
ซ่ึงมกัเป็นขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อนาํเสนอปัญหา 
หรือแนวทางแกไ้ขในเร่ืองนั้นๆ ไดแ้ก่ ภาพการ์ตูนท่ีพบเห็นทัว่ไปในหนา้งสือพิมพ ์

(2)  Comic Strips หมายถึง ภาพการ์ตูนท่ีมีเร่ืองราวจบในตอน หรือต่อเน่ืองกนัเป็น
ระยะเวลานาน โดยดาํเนินเร่ืองดว้ยตวัละครหลกั และมีตวัประกอบ สามารถสร้างเร่ืองราวไดต้ามท่ี
ผูส้ร้างตอ้งการ ดดัแปลงได้ตามส่ือท่ีเป็นช่องทางการส่งสาร เช่นหากเป็นหนังส่ือพิม อาจเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัการเมือง หรืออาจเพื่อความบนัเทิง ยกตวัอยา่งเช่น การ์ตูนเร่ืองผูใ้หญ่มากบัทุ่งหมา
เมิน ในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ โดยชยั ราชวตัร เป็นตน้ 

(3)  Gag Cartoons หมายถึง การ์ตูนท่ีเขียนข้ึนเพื่อประกอบส่ือ เป็นเร่ืองแนวตลก ขบขนั 
(4)  Spot Drawing หมายถึง การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชช่้วยเติมเตม็หนา้ท่ีวางในหนา้

นิตยสาร เพราะบ่อยคร้ังเกิดเน้ือท่ีวา่ง เน่ืองจากการออกแบบจดัวาง (Lay-Out) ท่ีสวยงาม มกัเป็น
ภาพเสมือนจริง (Realism) ไม่ใชง้านประเภทเกินจริง (Exaggeration) ส่วนใหญ่พบในหนา้นิตยสาร 
เช่นกลางหนา้ หรือในบทความต่างๆ 

(5)  Illustrative Cartoons หมายถึง ภาพการ์ตูนท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชป้ระกอบเน้ือหาบรรยาย 
เร่ืองของบทความหรือขอ้เขียนต่างๆ ในนิตยสารทัว่ไป ซ่ึงมีกลุ่มผูอ่้านท่ีหลากหลาย อาจนาํการ์ตูน
ประเภทน้ีไปใชใ้นการประกอบโฆษณา เช่นในโฆษณาทางส่ือเฉพาะเจาะจง ซ่ึงภาพการ์ตูนเหล่าน้ี
จะทาํหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค แลว้จึงเร่ิมสนใจเน้ือหาสารเป็นลาํดบัต่อไป 

(6)  Greeting Cards ไดแ้ก่ ภาพการ์ตูนท่ีสร้างข้ึนเพื่อส่ือถึงอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย ์เช่น
อารมณ์รัก ขอโทษ เสียใจ หรือการขอบคุณ ผ่านส่ือทีเป็นบตัรอวยพร มกัใชภ้าพการ์ตูนร่วมกบั
ขอ้ความสั้ นๆ ท่ีน่าสนใจ เชิญชวนให้ผูอ่้นเปิดอ่าน บ่อยคร้ังท่ีบตัรอวยพร จะใชภ้าพการ์ตูนท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น มิกก้ีเมาส์ของ Walt Disney 

(7)  Animated Cartoon ไดแ้ก่ภาพการ์ตูนท่ีมีความต่อเน่ือง ทาํใหต้วัละครเคล่ือนไหวได้
ราวกบัมีชีวิตจริง มีทั้งประเภทท่ีประกอบเสียง เสียงเงียบ 

(8)  Cartoon Creations ไดแ้ก่ ภาพการ์ตูนท่ีนอกเหนือจากการ์ตูนทั้ง 7 ประเภทขา้งตน้ 
จึงหมายถึง ภาพการ์ตูนใดๆ ก็ตาม ท่ีสร้างข่ึนในลกัษณะของการ์ตูน เช่นตุ๊กตา งานป้ัน ของเล่น 



36 

ภาพวาดบนผนงั หรือแมแ้ต่การ์ตูน One Shot ท่ีปรากฎอยูใ่นท่ีต่าง ๆ เช่นบนแฟ้มเอกสาร หนงัสือ 
นอกจากน้ียงัรวมถึง Cartoon Spread ซ่ึงเป็นภาพการ์ตูนแบบต่าง ๆ ภายใตห้วัขอ้เร่ืองเดียวกนั โดย
แสดงภาพตดัต่อในหนา้หนงัส่ือพิมพ ์หรือนิตยสาร และไม่จาํเป็นตอ้งสมบูรณ์ในเล่มเดียว อาจเป็น
การ์ตูนต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลานั้นกเ็ป็นได ้

เม่ือโทรทศัน์เขา้มามีบทบาทในสงัคมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จึงตอ้งปรับตวั แปล่ียนแปลงไป 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ก็ตอ้งปรับตวัหนัมาผลิตแอนิเมชัน่เพื่อป้อนสู่ส่ือโทรทศัน์ ต่อมา
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นท่ีแพร่หลาย จนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง (Entertainment Industry) 
ทั้งในรูปของภาพยนตร์ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ และฉายตามรายการโทรทศัน์ โดยมีสตูดิโอท่ีผลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อความบนัเทิงหลายขนาด  

ในปัจจุบนัประเทศสหรัฐอเมริกายงัเป็นประเทศหลกัในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่ต่าง 
ๆ โดยมีบริษทัยกัษ์ใหญ่ หลายบริษทั ท่ีผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นออกมาสู่ตลาดเร่ือยๆ อาทิเช่น 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุดเร่ือง มิกก้ี เมาส์ ของบริษทั Walt Disney ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุดเร่ือง ลูน่ี 
ตูน ของบริษทั วอร์เนอร์บราเธอร์ เป็นตน้ ในทวีปเอเชียนั้น ประเทศญ่ีปุ่น เป็นประเทศเด่ียวท่ีมีการ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียกบัฝ่ังตะวนัตก โดยผูส้ร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองแรกของประเทศญ่ีปุ่นนั้นคือ เซอิทาโร คิตายามา ในปีค.ศ. 1913 เขา้ได้
พฒันาภาพวาดต่อเน่ืองบนกระดาษเป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ไดส้ร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่
คร้ังแรกในช่ือเร่ือง Saru Kani Kassen (The Crab Gets Its Revenge on the Monkey) และ Cat and 
Mice and The Naughty Mailbox  

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยเช่นกัน โดยผ่านส่ือโทรทัศน์กรม
ประชาสัมพนัธ์ช่อง 4 มีการนาํภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทั้งของฝ่ังตะวนัตก และของญ่ีปุ่นเขา้มาฉาย ซ่ึง
ต่อมาช่อง 4 ไดเ้ปล่ียนเป็น ช่อง 9 องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ทางโทรทศัน์เร่ิมไดรั้บความนิยมอยา่งสูง และต่อเน่ือง โดยเร่ืองท่ีโด่งดงัมากในปี พ.ศ. 2525 ไดแ้ก่ 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุดของ Walt Disney  ป๊อปอาย โดราเอม่อน หนา้กากเสือ เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่นั้นเป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้ง นอกจากการส่ือสารทางโทรทศัน์แลว้ หนังสือ
การ์ตูน ยงัเป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีช่วยใหก้าร์ตูนนั้นแพร่หลายเขา้สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการ์ตูนญ่ีปุ่น 
หรือมงังะ ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก (วรัชญ ์วานิชวฒันากลุ, 2548) จากแนวคิดเก่ียวกบัภาพยนตร์
แอนิเมชัน่น้ี ผูว้ิจยัสามารถใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดักลุ่ม และประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ี
กลุ่มโอตาคุสนใจได ้
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2.4  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 

การบริโภค (Consumption) เป็นการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
ดงันั้นการบริโภค (Consumption System) จึงเป็นวิธีการท่ีผูซ้ื้อปฏิบติัเพื่อทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑน์ั้นมา 
(Kotler, & Lane, 2006) ซ่ึงสามารถเรียกบุคคลท่ีซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นว่า ผูบ้ริโภค (Consumer) 
ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล การเรียนรู้เก่ียวกับทศันคติ รวมทั้งกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือนั้น มีประโยชน์อยา่งมากในการประยกุตใ์ชท้างการตลาด  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา และใชผ้ลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึน
ก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ (ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ, 2550)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถกาํหนดกระบวนการและกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการ
คน้หาขอ้มูล การเลือก การซ้ือ การใชง้าน และการประเมินผล รวมถึงการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการ ในบางสินคา้หรือบริการ ขั้นตอนการตัดสินใจนั้ นใช้เวลานาน 
ตอ้งการรายละเอียด รวมถึงการคน้หาขอ้มูล เปรียบเทียบกบัตราสินคา้คู่แข่ง การประเมินผล และ
กิจกรรมอ่ืนๆ การตดัสินใจซ้ืออ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน อาจไม่ได้เกิดข้ึนจากการเห็นสินคา้ลดราคาอย่าง
เด่นชดั หลายคร้ังท่ีการซ้ือนั้นเกิดข้ึนจากแรงกระตุน้ท่ีอยูภ่ายในร้าน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้
สินคา้ หรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ 

1)  ปฏิกิริยา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางกลบัจากร้านคา้ การจ่าย การ
ซ้ือ การขนสินคา้ การใชป้ระโยชน์ และการประเมินค่าสินคา้เป็นตน้ 

2)  บุคคลเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับ และการใช้สินค้า หรือบริการทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer) โดยมุ่งท่ีตวับุคคลผูซ้ื้อสินคา้หรือ
บริการ เพื่อนาํไปอุปโภคเอง และ/หรือเพื่อการบริโภคท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่นครอบครัว หรือ
เพื่อน 

3)  กระบวนการต่างๆ ในการตดัสินใจท่ีเกิดก่อน และเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยา
ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการตระหนงัถึงความสาํคญัของกิจกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีกระทบโดยตรงต่อ
ปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีสังเกตได้ เช่นการติดต่อกับพนักงานขาย ส่ือโฆษณา และการเปิดรับ
ข่าวสารโฆษณา การสอบถามจากผูอ่ื้น การสร้างความโนม้เอียง เกณฑใ์นการประเมิณต่างๆ และ
ปฏิกิริยาต่างๆ เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหลงัจากการพิจารณาทางเลือกต่างๆ  
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พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือใช ้ประเมิน หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ บริการ แนวคิดต่าง ๆ ซ่ีงผูบ้ริโภคคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการได ้เป็นการศึกษา
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาํลงั เพื่อบริโภคสินคา้ 
บริการต่างๆ ประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน และซ้ือบ่อยแค่
ไหน 

ในการดาํชีวิตประจาํวนันั้น มนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมีกระบวนการแห่งพฤติกรรมของตนเอง
เสมอ พฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้ น ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกัน เพราะแต่ละคนจะมีความต้องการ 
ทศันคติ ประสบการณ์ และส่ิงจูงใจท่ีเป็นของตนเอง ทาํให้พฤติกรรมของแต่ละคนแตกต่างกนั
ออกไป ซ่ึงความตอ้งการ ทศันคติ หรือส่ิงจูงใจเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

1)  ทศันคติ (Attitude)  
การศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ว่าผูบ้ริโภคมีความรู้ ความ

เขา้ใจ ความรู้สึก ซ่ึงความช่ืนชอบในผลิตภณัฑจ์ะกาํหนดทศันคติของผูบ้รีโภค ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือนั้น ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) มากมาย  

ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม ของบุคคล ท่ีจะ แสดงพฤติกรรม ออกมา 
ในทางสนบัสนุน หรือ ต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือ แนวความคิด (Howard H. Kendler, 
1963) 

ทศันคติ ซ่ึงมีอยูใ่นเฉพาะคนนั้น ข้ึนกบั ส่ิงแวดลอ้ม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม 
ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงทาํให้ผูอ่ื้นเกิด ความรักใคร่ อยาก
ใกลชิ้ดส่ิงนั้น ๆ หรืออีก ลกัษณะหน่ึง แสดงออก ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น 
(Newcomb, 1854)  

Norman  Munn L. (1975) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความรู้สึก และ ความคิดเห็น ท่ี
บุคคล มีต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ 
ซ่ึงมีผลทาํให ้บุคคลพร้อม ท่ีจะ แสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ดว้ย พฤติกรรม อยา่งเดียวกนัตลอด 

G. Murphy , L. Murphy และ T. Newcomb (1973) ใหค้วามหมายของคาํว่า 
ทศันคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ หรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงต่างๆ 

เดโช สวนานนท ์ กล่าวถึง ทศันคติ ว่าเป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนได ้เปล่ียนแปลง
ไดแ้ละเป็น แรงจูงใจ ท่ีกาํหนด พฤติกรรม ของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ (เดโช สวนานนท,์ 
2552) 

หากกล่าวโดยสรุปแลว้ ทศันคติ (Attitude) หมายถึง แนวโนม้ของพฤติกรรมท่ีจะ
ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นคน กลุ่มคน ความคิด หรือส่ิงของ โดยมีความรู้ความเช่ือเป็น
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พื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจ หรือเป็นการประเมินการตดัสินใจเก่ียวกบัความชอบ 
ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลนั้นเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่าง อาจเป็นความรู้สึก
ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ ความพอใจ ไม่พอใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (ปณิศา มีจินดา, 
2553) 

ในแต่ละบุคคลจะมีการเกิดทศันคติ (Attitude Formation) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงกอร์
ดอน อลัพอร์ท (Allport, 1975) ไดใ้หค้วามเห็นเร่ือง ทศันคติ วา่อาจเกิดข้ึนจากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับ 
วฒันธรรม และประเพณีจากผูป้กครอง ทั้งโดยทางตรง และทางออ้ม หรืออาจจะไดเ้ห็นแนวการ
ปฏิบติัของพอ่แม่แลว้ รับมาปฏิบติัตามต่อไป 

(2)  เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกส่ิงดี ไม่ดี เช่น 
ผูใ้หญ่กบัเดก็จะมีการกระทาํท่ีต่างกนั 

(3)  เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมี 
ทศันคติ ไม่ดีต่อครู เพราะเคยตาํหนิตน แต่บางคน มี ทศันคติ ท่ีดีต่อครูคนเดียวกนันั้น เพราะเคยเชย
ชมตนเสมอ 

(4)  เกิดจากการเลียนแบบ หรือ รับเอา ทศันคติ ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เช่น 
เดก็อาจรับ ทศันคติ ของบิดามารดา หรือ ครูท่ีตนนิยมชมชอบ มาเป็น ทศันคติ ของตนได ้

และนอกจากน้ี เครช และ ครัทช์ฟิลด ์ไดใ้ห้ความเห็นว่า ทศันคติ อาจเกิดข้ึนจาก 
การตอบสนองความตอ้งของบุคคล นัน่คือ ส่ิงใดตอบสนองความตอ้งการของตนได ้บุคคลนั้นก็มี 
ทศันคติ ท่ีดีต่อส่ิงนั้น หากส่ิงใดตอบสนองความตอ้งการของตนไม่ไดบุ้คคลนั้นก็จะมี ทศันคติ ไม่
ดีต่อส่ิงนั้น รวมถึงการไดเ้รียนรู้ความจริงต่างๆ อาจโดยการอ่าน หรือ จากคาํบอกเล่าของผูอ่ื้นก็
เป็นได ้ดงันั้นบางคนจึงอาจเกิด ทศันคติ ไม่ดีต่อผูอ่ื้น จากการฟังคาํติฉินท่ีใคร ๆ มาบอกไวก่้อนได ้
หรืออาจเกิดจากการเขา้ไปเป็นสมาชิก หรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คนส่วนมากมกัยอมรับเอา
ทศันคติ ของกลุ่มมาเป็นของตน หากทศันคตินั้นไม่ขดัแยง้กบัทศันคติของตนเกินไป (Krech & 
Crutchfield, 1948) 

ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล และจะแตกต่างกนัไปตามปัจจยัแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกนัของบุคคลนั้น โดยท่ีบุคคลสามารถแสดงทศันคติออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

(1)  ทศันคติเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกันาํใหบุ้คคลแสดงออก มีความรู้สึก หรือ
อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเรืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้ ง
หน่วยงานองคก์าร สถาบนัและการดาํเนินกิจการขององคก์ารอ่ืนๆ 



40 

(2)  ทศันคติเชิงลบ เป็นทศันคติท่ีสร้งความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี หรือในทางท่ี
เส่ือมเสีย ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือไวว้างใน อารจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งความ
เกลียดชงัต่อบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้งหน่วยงานองคก์าร สถาบนัและการ
ดาํเนินกิจการขององคก์ารอ่ืนๆ 

(3)  ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็น หรือมีความรู้สึกท่ีเป็นกลางใน
เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึงรวมทั้งหน่วยงานองคก์าร สถาบนัและการดาํเนินกิจการขององคก์ารอ่ืนๆ 

ซ่ึงทศันคติทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลหน่ึง อาจจะมีเพียงประเภทเดียว หรือหลาย
ประเภทรวมกนัได ้ข้ึนอยูก่บั ความมัน่คงในเร่ืองของความเช่ือ ความรู้สึก ความคิด หรือค่านิยมอ่ืน 
ๆ ท่ีมีต่อบุคคลหรือเร่ืองราวนั้นๆ (แพรภทัร, 2553) 

2)  พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ความตอ้งการไดรั้บ
การกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Arousal or Problem Recognition)   การแสวงหา
ขอ้มูล   (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) (อรชร มณีสงฆ,์ 2556)  

(1)  การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need  Arousal or Problem Recognition) เกิดข้ึน
จากส่ิงกระตุน้ทั้งภายใน และภายนอก ซ่ึงภายในไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกาย และจิตใจ ส่ิง
กระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเมือกเกิดข้ึนถึง
ระดบัหน่ึงแลว้จะทาํใหบุ้คคล มีพฤติกรรม ตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนอง
ต่อการกระตุน้เหล่าน้ี โดยอาศยัการเรียนรู้ และประสบการณ์จากอดีต 

(2)  การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคถูกกระตุน้ความ
ต้องการแล้ว  จะมีการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับส่ิงนั้ นๆ แหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเลือกใชสิ้นคา้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

ก.  แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน  

ข.  แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังาน
ขาย ตวัแทน 

ค.  แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชนต่างๆ 

ง.  แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยทดลองใชสิ้นคา้
นั้น ๆ แลว้ซ่ึงอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลทั้ง 4 แหล่งน้ี จะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัชนิดของสินคา้ และ
ลกัษณะของผูบ้ริโภค  



41 

(3)  พฤติกรรมการประเมินผล (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บ
ขอ้มูลมา ก็จะก่อให้เกิดความเขา้ใจ แลว้จึงทาํการประเมินผลขอ้มูลเหล่านั้น เพื่อพิจารณาทางเลือก
ต่อไป ซ่ึงอาศยัหลกัเกณฑห์ลายประการ คือ 

ก. การประเมินโดยอาศยัความสนใจ ในลกัษณะส้ินคา้ เน่ืองจากส่ินคา้หน่ึง 
ๆ จะมีคุณสมบติัหลายอยา่ง แต่ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเฉพาะคุณสมบติั ท่ีตนสนใจ 

ข. การประเมินโดยอาศยัความสําคฐัของคุณสมบติัสินคา้ผูบ้ริโภคจะให้
นํ้ าหนกัสาํหรับความสาํคญัของคุณสมบติัสินคา้ต่างกนั เช่น ราคา ยีห่อ้  

ค. การประเมินโดยอาศยัการพฒันาความเช่ือถือในคราหรือยี่ห้อสินคา้ 
เน่ืองจากความเช่ือถือของผูบ้ริโภค ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เฉพาะอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราหรือ
ยีห่อ้สินคา้ 

(4)  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือทาํการประเมินผลแลว้ ผูบ้ริโภค
สามารถกาํหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือก ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
ชอบท่ีสุด ซ่ึงก่อนการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งพิจารณาปัจจยั 3 ประการ คือ 

ก.  ทศันคติของบุคคลอ่ืน ท่ีมีผลต่อสินคา้ท่ีบริโภคตอ้งการซ้ือ จะมีทั้งดา้น
บวก และลบ หากเป็นเชิงบวก จะยิ่งส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน หากเป็นดา้นลบ อาจ
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความลงัเล และอาจยกเลิกการซ้ือได ้

ข.  สถานการณ์ท่ีไดค้าดคะเนไว ้ความตั้งใจซ้ือจะไดรั้บอิทธิพลจากระดบั
รายได ้ขนาดครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ การคาดคะเนตน้ทุน และการคาดคะเนถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากสินคา้ 

ค.  สถานการท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว ้ขณะท่ีผูบ้ริโภคกาํลงัจะซ้ือ อาจมีปัจจยั
บางอยา่งกระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ความไม่พอใจในตวัพนกังานขาย หรือความกงัวล
เก่ียวกบัรายไดเ้ป็นตน้ 

(5)  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  (Post Purchase Behavior) หลงัจากการซ้ือ และ
ทดลองใชสิ้นคา้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์ เก่ียบกบัความพอใจ หรือไม่พอใจ ในสินคา้ โดยท่ี
ความพอใจภายหลงัการซ้ือ จะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ า และบอกต่อผูอ่ื้น เก่ียวกบัตราสินคา้
นั้น ความไม่พอใจหลงัการซ้ือสินคา้ หรือใชสิ้นคา้มี 4 สาเหตุ คือ 

ก.  ความรู้สึกไม่แน่ใจ เพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคพบว่า สินคา้
มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคยงัมีความรู้สึกไม่แน่ใจติดอยูต่ลอดเวลา 

ข.  ความรู้สึกไม่ดีหลงัการซ้ือสินคา้ และไดย้นิเร่ืองบกพร่องต่าง ๆ ของตวั
สินคา้ท่ีซ้ือมา 
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ค.  ทราบภายหลงัว่าสินคา้อยา่งเดียวกนั สามารถซ้ือไดถู้กกว่า หากซ้ือจาก
แหล่งอ่ืน 

ง.  พบวา่สินคา้นั้นทาํงานไดไ้ม่เป็นท่ีพอใจ 
Kotler (1997) กล่าวว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิต เป็นหน่ึงในปัจจยัยดา้นตวับุคคล (Personal) 

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่างๆ ดว้ยคือ 
1)  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
วฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีมีความกวา้ง และลึกท่ีสุดในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไม่ว่า

จะเป็นบรรทดัฐาน ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีกาํหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของบุคคล รวมไปถึงความติด ลกัษณะนิสยั ทั้งน้ีวฒันธรรมยงัแยกไดเ้ป็น 

(1)  วฒันธรรมหลกั หรือวฒันธรรมพื้นฐาน เป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการและ
พฤติกรรมของบุคคล บุคคจะไดรั้บการถ่ายทอดทางวฒันธรรมจากสังคมรอบขา้งตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก 
และจะมีส่วนทาํใหเ้กิดค่านิยม ตลอดจนความตอ้งการในสินคา้ แตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม 

(2)  วฒันธรรมยอ่ย มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย
จะมีผลทาํให้พฤติกรรมของคนในกลุ่มต่างมีขอ้ปลีกย่อยท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมพื้นฐานมี
ผลกระทบถึงการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

(3)  ชนชั้นทางสังคม แบ่งโดยอาศยัเกณฑ์หลายอย่างรวมกนั ไดแ้ก่ อาชีพ 
ฐานะ รายได ้ตระกูล หรือชาติกาํเนิด ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน และการศึกษาในสังคมท่ีเหมือนกนั
มกัจะมีลกัษณะพฤติกรรม และการบริโภคท่ีคลา้ยคลึงกนั และจะมีการเปล่ียนแปลงชั้นทางสังคม
ข้ึนหรือลงไดต้ลอดเวลา 

2)  ปัจจยัดา้นสงัคม 
สังคมจะเป็นหน่วยย่อยของวฒันธรรม ดังนั้นจึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีจะเขา้มา

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัวและบทบาท
สถานภาพต่าง ๆ 

(1)  กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลต่อทศันคติ ความติดเห็น และค่านิยมของผูบ้ริโภค แบ่งออกได้เป็นกลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ 
ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบา้น และกลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบนั บุคคล
ชั้นนาํในสงัคม ดารา นกัร้อง ท่ีมีช่ือเสียง 

(2)  ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อมากท่ีสุด โดย
ครอบครัวจะเป็นกลุ่มสังคมเบ้ืองตน้ท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู ่ครบครัวจะเป็นแหล่งอบรม และสร้าง



43 

ประสบการณ์ของบุคคล ลกัษณะของครอบครัว จึงมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค รวมถีงพฤติกรรมอ่ืน ๆ  

(3)  บทบาทและสถานะ การท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในท่ีทาํงาน จะก่อใหเ้กิด ‘บทบาท’ ข้ึน โดยแต่ละบุคคลจะ
มีบทบาทต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงบทบาทและสถานะของผูบ้ริโภคจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือ ในการส่งเสริมการตลาดจึงตอ้งศึกษาบทบาท และสถานะ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบไปดว้ย ผูริ้เร่ิม (Initiator) ผูมี้อิทธิพล (Influencer) ผูต้ดัสินใจ (Decider) ผูซ้ื้อ (Buyer) ผูใ้ช ้
(User) 

3)  ปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค จะเปล่ียนไปตามลกัษณะของแต่ละบุคคล 

ไดแ้ก่ อายแุละวฏัจกัรชีวิต ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ตามช่วงอาย ุ
เช่นเดก็ตอ้งการอาหารสาํหรับเดก็ ช่วงวยัรุ่นตอ้งการส้ินคา้ประเภทเส้ือผา้ อุปกรณ์การเรียน หรือวยั
ผูใ้หญ่ ตอ้งการสินคา้ประเภทรถยนต ์บา้น เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีเร่ืองฐานะทางเศษรฐกิจ ลกัษณะการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) และ
บุคคลิค แนวคิดของตนเอง (Self Concept) ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกกต่าง
กนัออกไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ การเงิน นอกจากน้ียงัให้ความสาํคญัต่อลกัษณะการดาํเนินชีวิต 
บุคคลิค และแนวคิดของตนเอง โดยผูบ้ริโภคจะทาํตามส่ิงท่ีตนเองยดึถือปฏิบติั และมองว่าจะยดึถือ
แบบอยา่งการใชสิ้นคา้ตามท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

4)  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ ซ่ึงส่งผลต่อ

การตดัสินใจในการบริโภคของแต่ละบุคคล 
การจูงใจ ในทางจิตวิทยาเช่ือกนัว่าการเกิดพฤติกรรมของมนุษยต์อ้งมีส่ิงจูงใจเป็น

ตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการและเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น ดงันั้น
การตลาดจึงพยายามท่ีจูงใจผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์
ของตน โดยอาศัยส่ิงจูงใจทางการตลาด แต่การท่ีนักการตลาดจะจัดส่ิงกระตุ้นอย่างไรนั้ น
จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการของมนุษยใ์ห้เขา้ใจก่อน นกัจิตวิทยาไดเ้สนอทฤษฎีการจูงใจของ
มนุษยไ์วม้ากมาย แต่ทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับกันทัว่ไป ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจของ    
มาสโลว ์และทฤษฎีการจูงใจของ ฟรอยด ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ก.  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน
เพื่อความอยูร่อด และการดาํรงชวิต เช่นอาหาร นํ้า ท่ีอยูอ่าศยั อากาศ เป็นตน้  

ข.  ความตอ้งการความปลอดภยั และมัน่คง (Safety and Security Needs) เป็น
ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกวา่ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการความมัน่คงในการ
ทาํงาน ความตอ้งการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ  

ค.  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรัก และการ
ยอมรับ การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Love and Belongingness Need) เป็นความตอ้งการทั้งในแง่
ของการใหแ้ละการไดรั้บความรัก เป็นความตอ้งการท่ีเป็นส่วนหน่ึง และเป็นท่ียอมรับของสงัคม  

ง. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 
การไดรั้บความนับถือ (Recognition) และการมีสถานะทางสังคมท่ีดี เช่น ความสําเร็จ ความรู้ 
ความสามารถ และความมีช่ือเสียงในสงัคม เป็นคน้ 

จ. ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการประสบความสําเร็จ (Self- 
Actualization Needs) บุคคลมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุศกัยภาพสูงสุดของตวัเอง ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการส่วนตวัของแต่ละบุคคล เช่นตอ้งการพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต ์ตอ้งการเป็นนายกรัฐมนตรี 

ความตอ้งการของแต่ละบุคคลอาจจะเกิดข้ึนไดพ้ร้อม ๆ กนัหลายขั้นตอน แต่ละ
บุคคลจะพยายามตอบสนองความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดหรือมากท่ีสุดก่อน เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีมา
บาํบดัความตอ้งการแลว้ความจาํเป็นในส่ิงนั้นกจ็ะหมดไป 

ทฤษฎกีารจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Psychoanalytic Theory) 
ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ์(Freud’s Psychoanalytic Theory) เป็นทฤษฎีท่ีกาํหนด

โดยใชห้ลกัของจิตใตส้ํานึก หรือความตอ้งการท่ีซ้อนเร้น (Unconscious Needs or Drive) 
โดยเฉพาะส่ิงเร้าทางเพศ และความตอ้งการดา้นร่างกาย ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัในการจูงใจ หรือเป็น
บุคคลิกภาพของบุคคลท่ีประกอบดว้ย อิด (Id) อีโก ้(Ego) และซูเปอร์อิโก ้(Superego) 

อิค (Id) เป็นส่ิงกระตุน้ หรือส่ิงเร้าท่ีมีมาตั้งแต่กาํเนิน เพื่อให้บุคคลพยายาม
ตอบสนองความตอ้งการของตน มีลกัษณะดงัน้ี (1) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคล เช่น
ความหิว ความตอ้งการทางเพศ การป้องกนัตนเอง เป็นตน้ (2) เป็นลกัษณะภายในท่ีกระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรม (3) เป็นส่ิงชกันาํพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความพอใจ และหลีกเล่ียงความเจ็บปวด (4) เป็น
จิตใตส้ํานึก ท่ีขบัเคล่ือนตามสัญชาตญาณ (5) เป็นบุคคลิคภาพท่ียงัไม่ไดข้ดัเกลาและไม่คาํนึงถึง
สงัคม 

อีโก ้(Ego) ถูกควบคุมโดยจิตสํานึกของแต่ละบุคคล มีหน้าท่ีสร้างความสมดุล
ระหว่างความตอ้งการท่ีเกิดจากอิค และเง่ือนไขทางสังคมวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี (1) เป็น
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ความคิดท่ีบ่งช้ีวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงของแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยอีโกจ้ะเป็นส่ิงท่ีควบคุมอิดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย (2) เป็นบุคลิกภาพส่วน
ท่ีมีเหตุผล และมีการรับรู้ท่ีดี เพื่อหาวิธีตอบสนองท่ีถูกต้องท่ีสุด (3) เป็นการรับรู้ และเป็น
กระบวนการความรู้ความเขา้ใจ (Perception and Cognitive Process)  

ซุปเปอร์อีโก ้(Super Ego) เป็นความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการภายใน ดา้นศีลธรรม 
จรรยาบรรณท่ีควรปฏิบติัในสังคม ซ่ึงมีลษัณะดังน้ี (1) ทาํหน้าท่ีความคุมอิด และต่อตา้นแรง
กระตุน้ท่ีไม่ไดค้วบคุมอิด (2) เป็นการยบัย ั้งจิตใจดว้ยการลงโทษพฤติกรรมท่ีไม่สามารถยบัย ั้งโดย
การปลูกจิตสํานึก (3) แสดงถึงลกัษณะท่ีเป็นอุดมคติมากกว่าความเป็นจริง โดยจูงใจบุคคลให้
ปฏิบติัตนอยา่งมีศีลธรรม 

ซ่ึงทฤษฎีน้ีกล่าวอีกว่า อีโกจะถ่วงสมดุลระหว่างอิดกับซุปเปอร์อีโก้ ซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อการพฒันาบุคคลิคภาพตั้งแต่เด็ก ต่อเน่ืองจนถึงวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงบุคลิกภาพในวยัผูใ้หญ่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ในแต่ละขั้นของชีวิต ซ่ึงแต่ละบุคคลจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
กนั ทาํใหก้ารพฒันาบุคลิกของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกนัไปดว้ย (ปณิศา มีจินดา, 2553)  
 

2.5  แนวคดิเร่ืองความจงรักภกัดต่ีอตราสินค้า (Brand Loyalty) 
 

Copeland เป็นผูท่ี้กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นคนแรก ในปี ค.ศ. 1923 
หลังจากนั้ นก็มีผูนิ้ยามความภักดีต่อตราสินคา้อีกมากมาย ซ่ึงต่อมามีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความ
จงรักภกัดีออกมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแนวทางในการศึกษาอยู ่2 แนวทาง คือ แนวทางการศึกษาท่ีมี
มุมมองว่าความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นเร่ืองของพฤติกรรม (Stochastic Approach) และแนวทาง
การศึกษาท่ีมีมุมมองว่าความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นเร่ืองของทศันคติ (Attitudinal Approach) ซ่ึงการ
มีมุมมองท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความแต่กต่างในการวิจยั ในปีค.ศ.1969 Day เป็นคนแรกท่ีกล่าวว่า 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 2 อยา่ง คือ พฤติกรรมและทศันคติ หลงัจาก
นั้นกมี็ผูน้าํมุมมองใหม่เหล่าน้ีมาปรับปรุงและพฒันาเป็นจาํนวนมาก 

McAlexander, Schouten & Koenig (2002) ใหค้วามหมายว่า เป็นการแบ่งปันประสบการณ์
การบริโภคอยา่งมีความหมาย ทาํใหเ้ช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลให้กระชบัมากข้ึน และทาํให้
ความพอใจร่วมกนัในผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้นั้นดีข้ึน ทาํใหน้กัการตลาดทาํงานง่ายข้ึน  

David A. Aaker (2009) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้ว่าความภกัดีของลูกคา้
นั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1)  กลุ่มท่ีไม่ใช่ลูกคา้ (Non-Customer) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้ใช้สินคา้ของแบรนด์
คู่แข่ง หรือไม่ไดใ้ชสิ้นคา้ในรูปแบบ หรือชนิดท่ีบริษทัเสนอเขา้สู่ตลาด 

2)  กลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคา (Price-Switcher) เป็นกลุ่มท่ีมีความภกัดีต่อแบรนด์
สินคา้ในระดบัตํ่า ราคาเป็นเคร่ืองจูงใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และลูกคา้ในกลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนไปใชสิ้นคา้ แบรนด์อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบแลว้ราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมกว่า หรือบางคร้ัง
อาจจะถูกกว่า หรือเกิดจากความเคยชินในการซ้ือสินคา้มากกว่าท่ีจะใชเ้หตุผลพิจารณาในการซ้ือ
สินคา้ ดงันั้นราคาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะดึงดูดใหเ้กิดการซ้ือซํ้า  

3)  กลุ่มท่ีใชส้องหรือสามแบรนด ์(Fence Sitter) หากแบรนดแ์ละสินคา้ท่ีบริษทั
วางขายอยู่ในทอ้งตลาดไม่ไดโ้ดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งแลว้ ลูกคา้บางกลุ่มก็อาจจะมีความ
ภกัดีต่อสินคา้สองถึงสามแบรนดใ์นเวลาเดียวกนัและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแบรนดไ์ปมาไดต้ลอดเวลา
หรือใช้แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงทดแทนกันได้ โดยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง
เฉพาะเจาะจง 

4)  กลุ่มท่ีหนกัแน่นมัง่คงต่อแบรนด์ (Committed Loyalty) กลุ่มน้ีถือเป็นยอด
ปรารถนาของเจา้ของตราสินคา้ต่างๆ เน่ืองจากลูกคา้ยึดติดในแบรนด์นั้นๆ โดยมีความรู้สึกว่าแบ
รนดน์ั้นเป็นเหมือนเพื่อน คนสนิท หรือคนรู้ใจ (My Brand) ซ่ึงในกรณีน้ีลูกคา้จะมีความหนกแน่น
มัน่คงต่อ แบรนดเ์พียงแบรนดเ์ดียว และเกิดการซ้ือซํ้า ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

Jim Blyth (2008) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ คือกลุ่มคน
ท่ีซ้ือตราสินคา้ท่ีตนรู้จกั และมีแนว้โนม้ท่ีจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ แมว้่าจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนก็
ตาม เขายงักล่าวอีกว่าความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นเป็นความเก่ียวพนัต่อตราสินคา้ ซ่ึงแบ่งประเภท
ของผูบ้ริโภคตามความเก่ียวพนัต่อตราสินคา้ไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2.2  แสดงประเภทของผูบ้ริโภค 

 
ประเภทของผู้บริโภค คุณลกัษณะ 

ผู ้จง รักภักดี ต่อตราสินค้า 
(Brand Loyalists) 

มีอารมณ์เช่ือมโยงอยา่งแขง็แกร่งต่อตราสินคา้เฉพาะอยา่งยิง่ โดย
คนท่ีไปคนเหล่าน้ีเช่ือมโยงประเภทของผลิตภณัฑก์บัการจดัหา
ผลท่ีตามมาเก่ียวขอ้งเป็นส่วนตวั โดยคนเหล่าน้ีซ้ือ ”ตราสินคา้ท่ี
ดีท่ีสุด” ในประเภทนั้น และยงัรู้สึกว่าประเภทของผลิตภณัฑเ์อง
เป็นส่วนสาํคญัของชีวิต 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ประเภทของผู้บริโภค คุณลกัษณะ 
ผูซ้ื้อตราสินค้าเป็นกิจวัตร 
(Routine Brand Buyer) 

คนเหล่าน้ีมีความเก่ียวพนัส่วนตวัตํ่า แต่ยงัมีความช่ืนชอบในตรา
สินคา้ มีความสนใจในชนิดของผลท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ทัว่ไป 
และไม่จาํเป็นตอ้งมองหาตราสินคา้ท่ี “ดีท่ีสุด” เพียงตราสินคา้ท่ี 
พึงพอใจกพ็อแลว้ สาํหรับผูบ้ริโภคเหล่าน้ีเป็นการง่ายกวา่ท่ีจะซ้ือ
ตราสินคา้เดิม ๆ ในแต่ละอาทิตย  ์แมว้่ามนัจะไม่ “ดีท่ีสุด” แต่
อยา่งนอ้ยกเ็ช่ือถือได ้

ผูค้น้หาขอ้มูล 
(Information Seekers) 

ผูบ้ริโภคเหล่าน้ี มีขอ้มูลดา้นบวกในวิธีการ- ผลเก่ียวกบัประเภท
ตราสินคา้ใดท่ีโดดเด่นออกมาเหนือกว่า นั่นหมายความว่าพวก
เขาจะใช้ข้อมูลอย่างมากในการช่วยให้พบกับตราสินค้า ท่ี
เหมาะสมภายในผลิตภณัฑป์ระเภทนั้น 
 

ผูส้บัเปล่ียนตราสินคา้ 
(Brand Switchers) 

ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีไม่มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ พวกเขาไม่เช่ือ
ว่าการเลือกตราสินคา้จะส่งผลอะไรท่ีสําคญั แมว้่าประเภทของ
ผลิตภัณฑ์จะน่าสนใจ โดยทัว่ไปพวกเขาไม่มีความสัมพนัธ์ท่ี
แขง็แกร่งกบัตราสินคา้ ซ่ึงหมายความว่าพวกเขาไดรั้บผลกระทบ
ทางอารมณ์ไดง่้าย จากปัจจยัท่ีอยู่แวดลอ้ม เช่นการส่งเสริมการ
ขาย 

 
แหล่งทีม่า: Blythe, 2008, P.303. 
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ผูส้บัเปล่ียนตราสินคา้ ผูค้น้หาขอ้มูล ผูซ้ื้อตราสินคา้เป็นกิจวตัร ผูจ้งรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
  

 
 

 
 
ภาพที ่2.6  ภาพแสดงประเภทของผูบ้ริโภคและความเก่ียวพนัTN 
แหล่งทีม่า : Blythe, 2008, P.304.  
 

ไม่ว่าตราสินคา้ประเภทใดก็ตาม สามารถแบ่งผูใ้ช้ออกไดต้ามระดบัของความเก่ียวพนั 
แมว้า่จะมีตราสินคา้อ่ืนมาเช่ือมโยง ความเก่ียวพนัไม่จาํเป็นตอ้งสมัพนัธ์กบัราคา ตราสินคา้ท่ีมีความ
เก่ียวพนัธ์สูง ไม่จาํเป็นตอ้งมีราคาท่ีสูง หรือตราสินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนัธ์ตํ่า ไม่จาํเป็นตอ้งราคาถูก 
ความเก่ียวพนัธ์สูง มกัจะส่งผลดา้นองคป์ระกอบทางอารมณ์สูง แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูง และ
คนส่วนมากชอบตราสินคา้ท่ีราคาถูกอีกดว้ย 

ความเก่ียวพนัธ์ต่อตราสินคา้ควรนาํไปสู่ความรู้สึกจงรักภกัดี และความจงรักภกัดีสามารถ
เพิ่มกาํไรใหก้บับริษทัได ้ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้จึงเป็นเร่ืองสาํคญั มีปัจจยัหลายดา้นท่ีมีส่วน
ต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ปัจจยัหลกั ๆ มีอยู ่2 ดา้น คือประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม เอกลกัษณ์
ดา้นสงัคมและอารมณ์ต่อตราสินคา้ 

1)  ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของตราสินคา้ 
โดยพื้นฐานแลว้ผูบ้ริโภคจะชอบตราสินคา้ท่ีตรงกับความตอ้งการ หากได้รับ

ประสบการณ์ดา้นบวก ผลคือเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตราสินคา้จงใจท่ีจะให ้
และระดับของความต้องการของลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค การวดัประสิทธิภาพอีกวิธีคือ คุณภาพ
โดยรวมทั้งหมด หากลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์และคุณภาพท่ีดี กจ็ะกลายเป็นผูใ้ชท่ี้ภกัดี 

2)  เอกลกัษณ์ทางสงัคม และอารมณ์ต่อแบรนด ์
แบรนด์ท่ีมีภาพลกัษณ์ทางสังคม สะทอ้นความคิดของตนเองต่อสังคมผ่านการ

ส่ือสารการตลาดและ/หรือด้วยการสังเกตุ เช่น เส้ือผา้ รถ เฟอร์นิเจอร์สํานักงาน และสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ เม่ือเอกลกัษณ์ทางสงัคมและอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดของตนเอง
และสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคเหล่านั้นเร่ิมเห็นว่าตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของตน นัน่
แสดงถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแข่งแกร่งกบัผูบ้ริโภคมากข้ึนได ้ 

ความเก่ียวพนัตํ่า ความเก่ียวพนัสูง 
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จากแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) น้ี ผูว้ิจยัสามารถนาํเอาแนวคิดน้ี
มาเป็นกรอบในการศึกษาเร่ืองการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ
วา่มีพฤติกรรม หรือปัจจยัใดบา้งท่ีทาํใหเ้กิดการบริโภคสินคา้ดงักล่าวข้ึน (Blythe Jim,2008) 
 

2.6  แนวคดิเกีย่วกบัเร่ือง “แฟน” (Fan) “ความเป็นแฟน” (Fandom) และกลุ่ม 
จงรักภกัด ี

 
รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สํานักศิลปกรรม ราชบณัฑิตยสถานไดอ้ธิบาย

ความหมายของคาํวา่ “แฟน” หมายถึง ผูนิ้ยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย แฟน
หนงัสือ เป็นตน้ คาํว่า แฟน น้ีเป็นคาํท่ีคุน้ปากสาํหรับคนไทย และใชม้าเป็นเวลานาน คาํว่า "fan" 
ในภาษาองักฤษเองก็ย่อมาจากคาํว่า "Fanatic" แปลว่า บุคคลท่ีหลงใหล คลัง่ไคลใ้นบุคคลหรือ
กิจกรรมบางอยา่ง (นิตยา กาญจนะวรรณ, 2556) 

ซ่ึงความหมายของคาํว่า “แฟน” นั้น มีลกัษณะคลัง่ใคลบุ้คคล หรือกิจกรรมบางอยา่ง ดงัท่ี 
กล่าวว่า เราต่างก็เป็นแฟนของส่ิงหน่ึง ยามท่ีเรารู้สึกว่าช่ืนชม นับถือ และปรารถนา ดงันั้นเราจึง
แยกแยะความรู้สึกและสร้างขอ้ผูม้ดัของตวัเองข้ึนมา เราจะสามารถเขา้ใจตวัเราเองไดดี้ยิ่งข้ึน ถา้
หากเราไดพ้ยายามเขา้ใจแรงผลกัดนัในการเป็นแฟนต่อส่ิงนั้นๆ เป็นการแสดงอาํนาจอยา่งหน่ึงใน
สังคมของเรา ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในสถานการณ์ต่างๆ การมีส่ิงท่ีตนช่ืนชอบทาํใหแ้ฟน มีโอกาส
สร้างความหมายของการมีตวัตนในสังคม และประสบการณ์ทางสังคมท่ีตนสนใจ และมีหนา้ท่ีตอ้ง
ทาํ 

McQuail (1994) ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองแฟน และกลุ่มจงรักภกัดีไวว้า่ 
1)  Fans เป็นกลุ่มแฟนท่ีติดตามผลงานของส่ือมวลชน ขาดลกัษณะทางสงัคม

เปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา ยดึติดกบัเน้ือหาสาระท่ีมีผูเ้สนอ ถา้สาระเปล่ียนแปลงไปกลุ่มแฟนก็
จะสลายตวัไดท้นัที บุคคลมกัจะไม่รู้ตวัวา่ตนเองอยูใ่นกลุ่มน้ี บางคร้ังกลุ่มน้ีอาจไดรั้บแรงกระตุน้
จากส่ือ หรือดว้ยความสมคัรใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัอยา่งจริงจงั 

2)  Medium Audience เป็นกลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดีต่อส่ือชนิดนั้น ๆ อยา่งจริงจงั 
อาจเกิดจากการกระตุน้ของส่ือหรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์เช่น การโฆษณาชวนเช่ือ ลกัษณะน้ีเป็นพวก
ติดช่อง ติดสถานี ติดหนังสือ หรือแม็กกาซีน ติดองคก์รส่ือสารมวลชนนั้น เราสามารถบรรยาย
ลกัษณะของกลุ่มเหล่าน้ีไดเ้พราะยาวนาน ไม่สลายง่าย 

Joli Jenson (1992) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักลุ่มแฟนไวอี้ก โดยแบ่งลกัษณะของแฟน
ออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่  
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1)  แบบปัจเจกชน แฟนลกัษณะน้ีจะแยกตวัจากสังคม จากครอบครัว ชีวิตจะถูก
ครอบงาํอยา่งไร้เหตุผล ถูกล่อลวงโดยส่ือมวลชน และคนมีช่ือเสียงไดง่้าย 

2)  แบบกลุ่ม มีลกัษณะจงรักภกัดีต่อส่ิงท่ีหลงใหล และหลงัจากนั้นจะเกิดความ
จงรักภกัดีต่อกลุ่มท่ีหลงใหลในส่ิงเดียวกนั นอกจากน้ียงัมีลกัษณะจงรักภกัดีต่อความมีช่ือเสียงของ
ดาราและอาการเหล่าน้ี เกิดข้ึนเป็นอาการโรคติดต่อ ต่อสมากชิกในกลุ่มได ้

นอกจากน้ี กลุ่มแฟนนั้นเป็นลกัษณะอาการทางสังคมสามารถท่ีจะแบ่งออกเป็นลกัษณะ
ยอ่ยๆได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1)  กลุ่มแฟนผูห้ลงใหลแต่เพียงลาํพงั (Obsessed Loner) จะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก
ท่ีอยากให้ตนแตกต่างจากผูอ่ื้น (Alienate) ทาํให้ความเป็นมวลชนนอ้ยลง เขาหรือเธอ ถูกตดัจาก
ครอบครัว เพื่อน และชุมชน ชีวิตถูกครอบงาํ ข้ึนเร่ือย ๆ จากความโด่งดงั และมีช่ือเสียงของดารา
หรือนักกีฬา ฯลฯ ท่ีตนช่ืนชอบ จนทาํให้สูญเสียความเป็นตวัเองไป คนเช่นน้ีจะถูกยัว่เยา้ด้วย
ส่ือมวลชน นาํเขาหรือเธอเขา้สู่โลกมายาของผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั จนกระทัง่ขา้มเส้นไปสู่อาการทาง
จิต ท่ีอยากจะฆ่าวตัถุนั้นท่ีตนถือ อยากเป็นเจา้เขา้ของ เพื่อใหต้นเองสมปรารถนา  

2)  กลุ่มแฟนผูบ้า้คลัง่ (Frenzied Fan) เป็นกลุ่มของแฟนผูห้ลงใหล และบา้คลัง่ใน
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งไม่สมเหตุสมผล มีความจงรักภกัดีต่อผูมี้ช่ือเสีงนั้น ๆ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั อาทิ 
แฟนฟุตบอลและแฟนคอนเสิร์ต แฟนในกลุ่มไดรั้บการชกัจูงหรือครอบงาํโดยอิทธิพลภายนอกได้
ง่าย 
 ความเป็นแฟน (Fandom) หมายถึง “วฒันธรรมแฟน เป็นปรากฎการณ์ท่ีซบัซอ้น และมี
หลากหลายมิติ มีรูปแบบของการเขา้ร่วมในหลายระดบั และมีความเป็นเจา้เขา้เจา้ของในส่ือตวันั้น 
อาทิ ส่ือหนงัสือ ก็จะมีความคิดว่าตนเป็นเจา้ของบทความสั้นๆ และจะตอ้งมีส่วนร่วมในการออก
ความคิดเห็น และเป็นตวัแทนท่ีมีปากมีเสียงใหก้บัชุมชนหรือกลุ่มของตวัเอง” Michel de Certeau  
(1984)  

แฟนในฐานะเป็นกลุ่มชุมชนย่อยเฉพาะท่ีซ่ึงถา้มองในแง่ของความสัมพนัธ์ในระหว่าง
ผูบ้ริโภคก็จะเรียกไดว้่ากลุ่มชนเหล่าน้ี จะมีกิจกรรมเฉพาะท่ีจะเป็นปากเป็นเสียงแทนกลุ่มชนของ
ตน หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงกิจกรรมหลายๆ อย่าง จะมุ่งสนใจไปสู่ขั้นตอนของการสร้างวฒันธรรมท่ี
เหมาะสมของตนข้ึน 

Henry Jenkins (1992) ไดก้ล่าวว่า ความเป็นแฟน ไม่สนใจท่ีจะแยกแยะระหว่างผูอ่้าน 
ผูเ้ขียน กลุ่มแฟนจะไม่บริโภคเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผูผ้ลิต ผลิตข้ึนมาก่อน (Pre-Produced) เขาเหล่านั้น 
จะเป็นกลุ่มแฟนท่ีผลิตเร่ืองราวในกลุ่มของเขาเอง นอกจากนั้นยงัผลิตนวนิยาย ศิลปะภาพพิมพ ์
เพลง วีดีโอ และการแสดงต่างๆ ดว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้งการท่ีจะลอกเลียนแบบใคร  
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นอกจากน้ีกลุ่มแฟนมีส่วนอย่างยิ่งต่อการผลิต ซ่ึงสามารถจาํแนกผลผลิตออกเป็น 2 
รูปแบบคือ  

1)  ผลผลิตทางสัญลกัษณ์ (Semiotic Productivity) คือ ผลผลิตในลกัษณะน้ีจะ
ประกอบไปดว้ยการสร้างความหมายของลกัษณะเฉพาะทางสังคม (Social Identity) และ
ประสบการณ์ทางสังคม (Social Experience) จากแหล่งสัญลกัษณ์ต่างๆ ของสินคา้วฒันธรรม เม่ือ
ความหมายต่าง ๆ ถูกพูดและมีการใชร่้วมกนัระหว่างปากต่อปาก หรือถูกนาํไปใชใ้นรูปแบบของ
สาธารณะ ผลิตผลเหล่าน้ี อาจถูกเรียกไดว้า่ “ผลผลิตจากการบอกกล่าว”  

2)  ผลผลิตจากการบอกกล่าว (Enunciatively Productivity) การบอกกล่าว คือ การ
ใชร้ะบบสัญลกัษณ์ซ่ีงมีลกัษณะเฉพาะของผูท่ี้ถูกพูดถึงส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาเฉพาะในสังคมนั้นๆ และมี
เน้ือหาซ่ึงมีความหมายเป็นชั่วคราว การพูดจาของบรรดาแฟนๆ ต่างเป็นจุดกําเนินและการ
หมุนเวียนของความหมายต่าง ๆ ของตวัวตัถุ ของแฟนดอม (Fandom) ภายในกลุ่ม 

จากแนวคิดเร่ืองแฟน (Fan) ความเป็นแฟนดอม (Fandom) และกลุ่มจงรักภกัดี ผูว้ิจยัได้
นาํเอากรอบแนวคิดน้ีมาศึกษา และอธิบายลกัษณะความเป็นกลุ่มแฟนของโอตาคุ และยงัสามารถ
นาํมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายพฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมหรือปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มโอ
ตาคุนั้นบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
 

2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 1)  งานวิจยัเร่ือง “การเปิดรับวฒันธรรมป๊อปญ่ีปุ่นของวยัรุ่นไทยจากส่ือมวลชน และ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น” ของนางสาวณัฐณิชา วฒันพานิช ปริญญานิเทศศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ภาควิชากาส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2552 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับและติดตามวฒันธรรมป๊อป
จากประเทศญ่ีปุ่นผ่านส่ือมวลชน และลกัษณะของแรงจูงใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงเกิดจาก
วฒันธรรมป๊อป 6 ประเภทคือ หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์การ์ตูน ดนตรี ละคร นิยาย และเกม
คอมพิวเตอร์ ของวยัรุ่นไทยอายรุะหวา่ง 18 ถึง 25 ปีในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ประกอบด้วยการวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 
คน ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เร่ิมรู้จกัวฒันธรรมป๊อปญ่ีปุ่นจากภาพยนตร์แอนนิเมชัน่
ทางส่ือโทรทศัน์ โดยเพื่อนมีอิทธิพลต่อเน้ือหาและรูปแบบของวฒันธรรมป๊อปท่ีวยัรุ่นติดตามมาก
ท่ีสุด ส่ือหลกัท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดใช้ในการติดตามวฒันธรรมป๊อปจากประเทศญ่ีปุ่นคือส่ือ
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อินเทอร์เน็ต โดยการเขา้มาของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดใ์นปี 2546 ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีโอกาส
ในการบริโภคเน้ือหาของวฒันธรรมป๊อปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํกัด สําหรับแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 40 คน เร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นจากแรงจูงใจสองทาง คือ วฒันธรรมป๊
อปจากญ่ีปุ่น  และประสบการณ์ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงก็ คือแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ 
(Instrumentality) จากกลุ่มตวัอยา่ง 40 คนมีกลุ่มตวัอยา่ง 4 คน ท่ีมีโอกาสเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยูก่่อน
จากประกบการณ์ส่วนบุคคล หลงัจากกลุ่มตวัอยา่งเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นมีตวัแปร 4 ตวัซ่ึงส่งผลให้
แรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือของกลุ่มตวัอย่างพฒันาไปสู่แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrativeness) และ
ก่อให้เกิดความรู้สึกรักและสนใจในประเทศญ่ีปุ่น ตวัแปรทั้ง 4 ตวัประกอบไปดว้ย เพื่อน พ่อแม่ 
โรงเรียน และความถนัดของกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากเกิดแรงจูงใจเชิงบูรณาการข้ึนกลุ่มตวัอย่าง
แสดงออก 2 ทางคือ การเขา้สังคม และความสนใจดา้นอาชีพ กรณีตวัอยา่งจาํนวน 39 คนมีการ
แสดงออกทางสังคมในขณะท่ี 23 คนมีการแสดงออกทั้งดา้นสังคมและความสนใจดา้นอาชีพ จาก
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน มีกลุ่มตวัอยา่งเพียงคนเดียวท่ีไม่เกิดแรงจูงใจเชิงบูรณาการข้ึน 
 2)  งานวิจยัเร่ือง “การส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง และการเรียนรู้ค่านิยม
ส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญ่ีปุ่นชุดมาสคไ์รเดอร์ของกลุ่มแฟนคลบั” ของปริญชาติ จรุง
จิตรประชารมย์ ปริญญานิเทศศาสตรหมาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพฒันาการ ภาควิชา
ประชาสัมพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม การมีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงกบัตวัละครมาสคไ์ร
เดอร์ การส่ือสารท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญ่ีปุ่นชุดมาสคไ์ร
เดอร์ของแฟนคลบั และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 3 รวมทั้งเปรียบเทียบการมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สังคมก่ึงความจริงและการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมของแฟนคลบัท่ีมีอายุแตกต่างกนั ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัคือ แฟนคลบัมาสคไ์รเดอร์ท่ีมีอายรุะหว่าง 14-46 ปี โดยอาศยัการวิจยัแบบสห
วิธีการ การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจกับแฟนคลบัมาสค์ไรเดอร์จาํนวน 470 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของ Scheffe ซ่ึงผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี (1) 
ระดบัการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง 
(2) ระดบัการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเรียนรู้ค่านิยม
ส่งเสริมสังคม (3) ระดบัการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดับการเรียนรู้ค่านิยม
ส่งเสริมสังคม (4) ระดบัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงมีความแตกต่างกนัตามอายุของ
กลุ่มแฟนคลบั (5) ระดบัการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมไม่มีความแตกต่างกนัตามอายุของกลุ่ม
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แฟนคลบั ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึกแฟนคลบั 24 คน การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ผลการวิจยัพบวา่ 
แฟนคลบัมีการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญ่ีปุ่นชุดมาสคไ์รเดอร์ในประเด็น
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น (1) ค่านิยมส่งเสริมสังคมท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิต เช่น ความพยายาม ความอดทน 
เป็นตน้ (2) ค่านิยมส่งเสริมสงัคมท่ีเก่ียวกบัคนรอบขา้ง เช่น ความเสียสละ ความสามคัคี เป็นตน้ ซ่ึง
ท่ีมาของการเรียนรู้นั้นมาจากการเปรียบเทียบกบัละครโทรทศัน์ไทย ลกัษณะนิสัย พฤติกรรมของ
ตวัละครและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง ส่วนการส่ือสารท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม
นั้นมีท่ีมาจากตวัสาร หรือ Message เก่ียวกบัมาสคไ์รเดอร์ท่ีแฟนคลบัเปิดรับ อนัไดแ้ก่ เน้ือหา
เก่ียวกบัลกัษณะนิสยั พฤติกรรมของตวัละคร และเน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง ในดา้น
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงนั้น พบว่าสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากความถ่ีในการส่ือสารผ่าน
ช่องทางส่ือชนิดต่างๆ โดยมีทั้งความสมัพนัธ์ในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น การเอาใจช่วยตวัละคร การ
ตาํหนิตวัละคร นอกจากน้ีแฟนคลบัยงัมีการแสดงออกซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง
อีกดว้ย เช่น การสะสมส่ิงของต่างๆเก่ียวกบัมาสคไ์รเดอร์ และการแต่งกายเลียนแบบมาสคไ์รเดอร์ 
เป็นตน้ 
 3)  งานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพื่อการสร้างพื้นท่ีสาธารณะของวฒันธรรมย่อย Cos’Play” 
ของ กอบชยั ศกัดาวงศศิ์วิมล ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ภาค
วิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 ซ่ึงมี
วตัถุประสงคข์องวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะการส่ือสารในการสร้างและธาํรงรักษาวฒันธรรม
ยอ่ยคอสเพลย ์(2) เพื่อศึกษาลกัษณะของการส่ือสารในการสร้างพื้นท่ีสาธารณะ ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ีจริง
และพ้ืนท่ีในส่ือมวลชน และ (3) เพื่อศึกษาทศันะของสมาชิกกลุ่มและบุคคลทัว่ไป ท่ีมีต่อการใช้
พื้นท่ีสาธารณะเพื่อการแสดงออกของกลุ่มคอสเพลย ์งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้าร
สัมภาษณ์ การสังเกต และการวิจยัเอกสารเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัแสดง
ใหเ้ห็นวา่ การนาํเสนอวฒันธรรมยอ่ยคอสเพลยใ์นพื้นท่ีเชิงกายภาพนั้น จะมีการเช่ือมโยงกบัหน่วย
ธุรกิจเป็นหลกั ส่วนพื้นท่ีในมิติส่ือนั้น หากเป็นส่ือกระแสหลกั เช่น โทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพเ์องก็
จะมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจ ส่วนในส่ือกระแสรองจะมีทั้งส่ือท่ีเป็นของหน่วยธุรกิจ ท่ีสมาชิกของ
กลุ่มคอสเพลย์มีฐานะเป็นเพียงผูรั้บสาร แต่ถา้เป็นส่ือท่ีสมาชิกกลุ่มคอสเพลยเ์ป็นเจ้าของเอง 
สมาชิกกลุ่มก็จะมีฐานะเป็นทั้งผูผ้ลิตสารและผูรั้บสาร และลกัษณะท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงของ
วฒันธรรมยอ่ยคอสเพลยข์องไทยคือ ถึงแมจ้ะเป็นการรับเอาตน้แบบมาจากวฒันธรรมต่างชาติ แต่ก็
มีการเลือกรับเอามาบางส่ิงมิไดรั้บเอามาทุกอยา่ง ส่ิงใดท่ีสงัคมไทยไม่ยอมรับ คนเหล่าน้ีก็เลือกท่ีจะ
ไม่รับเขา้มาดว้ย ในส่วนทศันคติของสมาชิกกลุ่มและบุคคลทัว่ไปต่อการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ เพื่อการ
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แสดงออกของกลุ่มคอสเพลยน์ั้น สมาชิกของวฒันธรรมย่อยคอสเพลยแ์ละคนทัว่ไปมองว่า เป็น
เร่ืองดีท่ีมีท่ีใหแ้สดงออกถึงความชอบและความสามารถของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยน้ี 
 4)  งานวิจยัเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้และบริการของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร” ของนางสาวเลิศหญิง หิรัญโร พานิช 
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบฑิัต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2545 การวิจยัเชิงสาํรวจคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  
(1) รูปแบบการดาํเนินชีวิต (2) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และ (3) พฤติกรรมการบริโภคสินคา้และ
บริการของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยักลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน400 คน ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น8 รูปแบบคือ กลุ่มอนุรักษนิ์ยม กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวกา้วหนา้นกัทา้ทาย  
กลุ่มมีความสุขในชีวิต กลุ่มห่วงใยดูแล กลุ่มยดึถือศาสนา กลุ่มพ่อบา้นแม่เรือน กลุ่มมองโลกในแง่
ร้าย (2) ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือหนังสือพิมพแ์ละส่ือโทรทศัน์สูง
กว่าส่ืออ่ืนๆ (3) ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการโดยรวม
ค่อนขา้งตํ่า (4) กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายท่ีุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ืออย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวกา้วหนา้นกัทา้
ทาย กลุ่มมีความสุขในชีวิต และกลุ่มห่วงใย ดูแล (5) กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายท่ีุมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ กลุ่มอนุรักษนิ์ยม กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหวักา้วหนา้นกัทา้ทาย กลุ่มมีความสุขในชีวิต กลุ่ม
ห่วงใย  ดูแล  และกลุ่มมองโลกในแง่ ร้าย  (6) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผู ้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการของผูสู้งอายุ
ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 5)  งานวิจยัเร่ือง “Affective Otaku Labor : The Circulation and Modulation of Affect in 
the Anime Industry” ของ Pei-Ti Wang ปริญญาดุษดีบณัฑิต มหาวิทยาลยั The City University of 
New York ปี 2010 ซ่ึงงานวิจยัเร่ืองน้ีวิจยัโดยใชว้ีธีวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา การสังเกต และการ
สมัภาษณ์ในเชิงลึก กบัผูท่ี้เป็นโอตาคุ และพบว่าในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน่นั้น โอตาคุมีบทบาทใน
ดา้นการทาํงานต่าง ๆ เช่นการเป็นผูจ้ดัรายการ ผูผ้ลิตสินคา้ รวมถึงเป็นผูข้ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอ
นิเมชัน่ผา่นช่องทางต่าง ๆ บนโคร่งขายอินเทอร์เน็ต กลุ่มโอตาคุสามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรม
ใหม่ ๆ ได้ง่ายดาย กิจกรรมท่ีกลุ่มโอตาคุสนใจนั้น คือการท่องโลกอินเทอร์เน็ต การแต่งกาย
เลียนแบบตวัละคร และเสพงานศิลปะในหลายแขนง มีแนวโน้มท่ีจะทุ่มเทการทาํงานให้กบัส่ิงท่ี
ตนเองช่ืนชอบ หรือเป็นแฟนดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงทาํให้กลุ่มโอตาคุมีความสามารถท่ีจะสร้าง
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มูลค่าใหก้บัสินคา้นั้นๆ ได ้ นอกจากน้ีในงานวิจยั ยงักล่าวถึงลกัษณะท่ีโดดเด่นของภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ส่วนใหญ่ นัน่คือการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่แนวน่ารัก (Moe) ซ่ึงมีส่วนทาํใหก้ลุ่มโอตาคุ
ช่ืนชอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น และมีความรู้สึกร่วมไปกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีตนเองช่ืนชอบ 
เทคโนโลยีไดช่้วยในการปรับ และพฒันาภาพยนตร์แอนิเมชัน่  ซ่ึงมีผลอย่างมากกบักลุ่มโอตาคุ 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ และความสมคัรใจในการทาํงานบางอย่างให้กบั
กลุ่มโอตาคุอีกดว้ย 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่า กลุ่มโอตาคุนั้นหาขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึง
ส่ือใหม่ และมีความช่ืนชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่จากฝ่ังญ่ีปุ่น ทั้งน้ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่สามารถ
แพร่กระจายวฒันธรรมจากประเทศญ่ีปุ่นไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดวฒันธรรมโอตาคุท่ีคลา้ยกนั 
เช่นการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ การแต่งกายเลียนแบบตวัละคร และการบริโภคสินคา้หรือบริการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแอนิเมชัน่ ซ่ึงทั้งหมดไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่นัน่เอง  
 
 



 
บทที ่3 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

ในการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ” ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มโอตาคุ ท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ท่ีมีการ
บริโภคสินค้าท่ีมีความเก่ียวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น  โดยใช้วิ ธี ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเร่ิมเก็บขอ้มูลจากการสังเกต (Observation) ในงาน Thailand Comic 
Con 2014 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีสยามพารากอน ในวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2014 จากนั้นสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
Depth Interview)  ผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เกม และการ์ตูน 3 คน และเก็บขอ้มูลแบบสนทนากลุ่ม (Group Interview) โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล
เป็นกลุ่มโอตาคุ กลุ่มละ 6-7 คน เขา้ร่วมสนทนา แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดม้า จดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ แลว้นาํเสนอขอ้มูล ตีความ และหาขอ้สรุป โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงค์     ระเบียบวธีิวจัิย 

  1.เพื่อศึกษาความสนใจในสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ของกลุ่มโอตาคุ 
 
 

2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1. การสงัเกต (Observation)  

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) 

3. การสนทนากลุ่ม (Group 
Interview) 
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3.1  รูปแบบการวจิยั และการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิจยั 3รูปแบบ ประกอบกนั
ไดแ้ก่  

 
3.1.1  การสังเกต (Observation) ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธี การสังเกตในฐานะท่ีเป็นผู ้

สงัเกตอยา่งไม่ไดมี้ส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observation as Participant) นัน่คือผูว้ิจยัเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนอ้ยท่ีสุด เขา้ร่วมงานเพ่ือคอยสังเกตเฝ้าดู พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต การร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่  

 
3.1.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ลกัษณะของการสัมภาษณ์เป็น

ลกัษณะของการสนทนา (Conversation) มากกว่าท่ีจะเป็นการสัมภาษณ์แบบทัว่ไป เป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล ประสบการณ์ระหวา่งผูว้ิจยักบัผูใ้หข้อ้มูล ผูว้ิจยัเป็นฝ่ายป้อนคาํถาม
ต่าง ๆ และรอรับคาํตอบจากผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงลกัษณะคาํถามจะเปล่ียนไปตามเหตุการณ์และบุคคล 
ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีอาจจะจดัรูปแบบทั้งลกัษณะเป็นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ และบุคคล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นโอตาคุในระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงคดัเลือกจากหนา้ท่ี
การงาน และตาํแหน่งงานท่ีอยู่ในระดบัสูง หรือผูบ้ริหารองคคก์ร ท่ีมีการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน จาํนวน 3 คน คือ  

1)  คุณกานต์ ศุภบรรพต กรรมการผูจ้ ัดการบริษัท สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกัด ผูผ้ลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ นกัสะสม และตวัแทนจดัจาํหน่ายของเล่น ของสะสม  

2)  คุณภานุพงษ์ องค์คุณารักษ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ไซคอม อะมิวส์เมน้ท ์
จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายเกมจากต่างประเทศ ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมและ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

3)  Danny Choo ผูบ้ริหารบริษทั Mirai Inc. ในประเทศญ่ีปุ่น และยงัเป็นผูก้าํกบั
รายการ Culture Japan เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมญ่ีปุ่น ผา่นหลายช่องทาง เช่น โทรทศัน์ในประเทศ
ญ่ีปุ่น รายการทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีผลิตภณัฑท่ี์เป็นของสะสม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย
ในกลุ่มโอตาคุ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (AIR, 2555) 
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3.1.3  การสนทนากลุ่ม (Group Interview) เป็นการเจาะจงกลุ่มเพื่อสํารวขอ้มูลเฉพาะ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์บางอยา่ง โดยสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ร่วมกนัในเหตุการณ์
นั้น ๆ พร้อม ๆ กนั ขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีคือ 6-7 คน โดยเลือกการใช้
การตั้ งคาํถามผสมกันระหว่างคาํถามท่ีต้องการให้กลุ่มร่วมพูดคุยสนทนากันและกัน กับการ
อภิปรายในประเดค็าํถามหรือคาํถามท่ีกาํหนดไว ้(Guided Discussion)  

ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) คร้ังน้ี ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มการสนทนาออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีช่ืนชอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน รวมถึงมีพฤติกรรมซ้ือสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลน้ีผูว้ิจยัเลือกบุคคลท่ีมีภูมิหลงั และประสบการณ์
การใชชี้วิต การทาํงาน เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ี
ผูว้ิจยัคลุกคลี เป็นผูร่้วมงาน รวมถึงเป็นผูมี้ความสนใจคลา้ยกนัคือสนใจเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เกม การ์ตูน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นโอตาคุท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,000 – 15,000 บาท จาํนวน 
6 คน  

 
ตารางที ่3.1  แสดงรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มท่ี 1 
 
ลาํดบั ช่ือ-นามสุล เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (บาท) 

อาชีพ 

1 ตฤณวตัร ดาํเนินศิลป์ ช 23 ปริญญาตรี 10,000-15,500 อิสระ 
2 วนสั แกว้ดีอษัฎวธุ ช 23 ปริญญาตรี 10,000-15,500 อิสระ 
3 สรธร ขาํแกว้ ช 22 ปริญญาตรี 10,000-13,000 อิสระ 
4 กิตติพงศ ์อุดมพิทกัษ ์ ช 21 ปริญญาตรี 10,000-15,000 นกัศึกษา 
5 ณิชนนัท ์เนตรจอมไพร ญ 21 ปริญญาตรี 10,000-15,000 นกัศึกษา 
6 ณฐัวฒัน์ ทองมานะเสถียร ช 22 ปริญญาตรี 10,000-15,000 พนง.บริษทั 
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2)  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นโอตาคุ  ท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 30,000 บาท จาํนวน 
7 คน  
ตารางที ่3.2  แสดงรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มท่ี 2 
 
ลาํดบั ช่ือ-นามสุล เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (บาท) 

อาชีพ 

1 พีรศกัด์ิ เสนาลยั ช 24 ปริญญาตรี 25,000-30,000 Artist 
2 สกาล ศรีสุวรรณ ช 31 ปริญญาตรี 50,000-60,000 Artist 
3 สุริยกาล กิจสาํเร็จ ช 30 ปริญญาตรี 25,000-30,000 Artist 
4 สราวธุ อสรนุวรรธน์ ช 37 ปริญญาตรี 30,000-40,000 Artist 
5 ณฐัพล เพชรไทย ช 27 ปริญญาตรี 20,000-30,000 Artist 
6 วสุ สุนทรกิติ ช 26 ปริญญาตรี 20,000-25,000 พนง.บริษทั 

 
3)  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นโอตาคุ ท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,000-60,000 บาท  จาํนวน 6 

คน 
 

ตารางที ่3.3  แสดงรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มท่ี 3 
 
ลาํดบั ช่ือ-นามสุล เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (บาท) 

อาชีพ 

1 ณชัพล ฐิตินนัทกร ช 26 ปริญญาตรี 25,000-30,000 Artist 
2 อลงกต ถึงแกว้ ช 27 ปริญญาตรี 25,000-30,000 Artist 
3 สนัติภาพ ธรรมแท ้ ช 24 ปริญญาตรี 15,000-20,000 อิสระ 
4 อรรถกร อ่อนนอ้มดี ช 24 ปริญญาตรี 20,000-25,000 Artist 
5 เอกพจน์ นภาโชติ ช 31 ปริญญาตรี 20,000-30,000 Artist 
6 ดารายา บวัทอง ญ 25 ปริญญาโท 15,000-20,000 อิสระ 
7 ฐาปนิก แกว้ผลึ ช 25 ปริญญาตรี 20,000-30,000 Artist 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสังเกต (Observation) สัมภาษณ์ทั้งสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม  (Group Interview) พดูคุยกนัเพื่อใหท้ราบถึงมุมมองและเป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การดาํเนินชีวิต โดยมีคาํถามในการสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงมาจาก
ตวัอยา่งคาํถามในหนงัสือ Consumer Behavior โดย John C. Mowen และ Michael Minor (Mowen 
& Minor, 1998) และ หนงัสือพฤติกรรมผูบ้ริโภค Consumer Behavior โดยดร.สุภาภรณ์ พลนิกร 
รวมถึงคาํถามซ่ึงนาํแนวคาํถามจากทฤษฎี AIOs มาปรับ ประยกุตใ์ชก้บัการวิจยัคร้ังน้ี (สุภาภรณ์ 
พลนิกร, 2548) 

 
3.2.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสังเกต (Observation)  
ผูว้ิจยัสังเกตการณ์จากการเขา้ร่วมงาน Thailand Comic Con 2014 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีสยามพารา

กอน ในวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2014 เน่ืองจากเป็นงานท่ีรวบรวมวฒันธรรมป๊อปท่ีโด่งดงั รวมถึงมี
สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน จดัจาํหน่ายในงาน อีกทั้งยงัมีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจหลายอยา่งท่ีดึงดูดกลุ่มโอตาคุใหเ้ขา้ร่วม ผูว้ิจยัจึงไดส้ังเกตบรรยากาศของงาน ซ่ึงเป็นการ
สังเกตอยา่งมีส่วนร่วมในฐานะผูส้ังเกต (Participant as Observation) ในการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม
โดยเขา้ร่วมกิจกรรม และเปิดเผยฐานะตนเองว่าเป็นผูว้ิจยั แต่ไม่ใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั โดยการสังเกตน้ีมีการจดบนัทึกขอ้มูลสําคญัลงในแบบสังเกต ซ่ึงนาํมาจาก
กรอบมโนทศัน์ “SPEAKING” ของไฮมส์ (Hymes, 1974) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  Setting หรือ Scene (S) คือสภาวะของเหตุการณ์ท่ีถูกกาํหนดโดยเวลา สถานท่ี
เกิดเหตุ หรือฉากท่ีมีการกระทาํเกิดข้ึน 

2)  Participation (P) คือ ผูร่้วมกระทาํ ใครเป็นผูริ้เร่ิม ใครเป็นผูร่้วมประกอบดว้ย
ใครบา้ง 

3)  End (E) คือ จุดประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของเหตุ 
4)  Act sequence (A) คือการเรียงลาํดบักิจกรรมใดมาก่อนและหลงั กระทาํอะไร 

และกระทาํอยา่งไร 
5)  Key (K) คือ กญุแจการส่ือสาร บ่งช้ีดว้ยนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง อารมณ์ 

สญัลกัษณ์ในการส่ือความหมาย  
6)  Instrumentality (I) คือ ช่องทางการส่ือสาร ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาถ่ิน ใชก้าร

ส่ือความหมายผา่นส่ือใดและอยา่งไร 
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7)  Norm of Communication (N) คือบรรทดัฐานทางการส่ือสารท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั
และกนั เป็นการแสดงออกซ่ึงความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูร่้วมการกระทาํดว้ยกัน ในการ
ตีความสายสัมพนัธ์ดงักล่าว ตอ้งอาศยัวฒันธรรมของผูเ้ขา้ร่วมกระทาํเขา้ช่วยดว้ย 

8)  Genre (G) คือ ประเภทผลงาน เป็นประเภทของกิจกรรมและถอ้ยคาํท่ีใช้
ส่ือสาร ซ่ึงมีช่ือเรียกเฉพาะ เช่นการถ่ายทาํภาพยนตร์ การสวดมนต ์การส่ือสารในห้องสนทนาเวป็
ไซด ์การส่ือข่าว บทละครโทรทศัน์ การเล่นนํ้าสงกรานต ์ฯลฯ 

 
3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  
โดยการสัมภาษณ์น้ี ผูว้ิจยัใชค้าํถามแบบปลายเปิด มีเป้าหมายสาํคญัเพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลให้

ขอ้มูลท่ีสําคญั ไดย้อ้นความคิด ความหมายดว้ยการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ในลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์
ดว้ยการสนทนา เพื่อให้ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบักลุ่มโอตาคุ และความเห็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินคา้จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงรูปแบบของการถามจะแตกต่างกนั
ออกไปตามลกัษณะของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ โดยแนวคาํถามจะมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี AIOS ซ่ึงผูว้ิจยั
นาํมาปรับ ประยุกต์ใช้ และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เน้ือหาในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกน้ี เกบ็ขอ้มูลตามประเดน็ท่ีตอ้งการต่อไป 

แนวคาํถามในการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1)  ลกัษณะทางประชากร เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ท่ีอยูอ่าศยั 
2)  คาํถามเก่ียวกบักิจกรรม (Activities Questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มโอตาคุ เช่น การเขา้ร่วมงานอีเวน้ การให้ความบนัเทิงกบัตวัเอง การเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือเวปไซด ์การเล่นกีฬา รวมถึงการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้ เป็นตน้ 

3)  คาํถามเก่ียวกบัความสนใจ (Interest Questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัความสนใจ
ดา้นต่าง ๆ เช่น ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม ช่องทางการติดตามข่าวสาร แฟชัน่ รวมถึงชีวิตความ
เป็นอยูใ่นสงัคม เป็นตน้ 

4)  คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็น (Opinion Questions) ตอบลกัษณะเห็นดว้ย 
หรือไม่เห็นดว้ย เช่น  ความเห็นเก่ียวกบัตนเอง คุณคือโอตาคุ ความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ 
ความเห็นเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจบัจ่ายใช้สอย ความเห็นเก่ียวกับโอตาคุกลุ่มอ่ืน ๆ รวมถึงความเห็น
เก่ียวกบัโอตาคุในแง่เศรษฐกิจ 
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3.2.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview)  
ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนากลุ่มเพื่อเจาะจงสาํรวจขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์

บางอยา่ง โดยสนทนากบับุคคลท่ีมีประสบการณ์ร่วมกนัในเหตุการณ์นั้น ๆ ซ่ึงขนาดท่ีเหมาะสมใน
การสนทนาแบบกลุ่มในคร้ังน้ีคือ 6-7 คน การถามคาํถามแต่ละคร้ังก็จะมีรูปแบบท่ีเหมือนการ
พดูคุยกนั แต่ทั้งน้ีแมรู้ปแบบของการถามจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของผูท่ี้ถูกสมัภาษณ์ แต่
ในทุกคาํถามจะอยูใ่นแนวเดียวกนั โดยแนวคาํถามจะมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี AIOS ซ่ึงผูว้ิจยันาํมา
ปรับ ประยกุตใ์ช ้และเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เน้ือหาในการสัมภาษณ์แบบกลุ่มน้ี เก็บ
ขอ้มูลตามประเดน็ท่ีตอ้งการต่อไป 

คาํถามในการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1)  คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน อาชีพ ขนาดครอบครัว สถานภาพ ท่ีอยูอ่าศยั 
2)  คาํถามเก่ียวกบักิจกรรม (Activities Questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มโอตาคุ ไดแ้ก่  
ก.  งานอดิเรกของพวกคุณคืออะไร 
ข.  คุณไดไ้ปเขา้ร่วมงานอีเวน้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 

หรืองานการ์ตูนบา้งหรือเปล่าในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
ค.  คุณทาํกิจกรรมใด เม่ือคุณตอ้งการพกัผอ่น และยงัใหค้วามบนัเทิงแก่ตวัคุณ 
ง.  คุณมีการเขา้ชมรม หรือสโมสรใดบา้งหรือไม่ ในท่ีน้ีรวมถึงการกด Like 

Facebook Fanpage 
จ.  ลกัษณะของสงัคมท่ีพวกคุณอยู ่มีลกัษณะแบบใด 
ฉ.  พวกคุณมีการเล่นกีฬาใดบา้ง หรือทาํกิจกรรมใดบา้ง 

3)  คาํถามเก่ียวกบัความสนใจ (Interest Questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัความสนใจ
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

ก.  คุณใหค้วามสนใจกบัครอบครัวอยา่งไรบา้ง 
ข.  คุณมีความสนใจในเร่ืองการตกแต่งหอ้งนอน หรือพ้ืนท่ีส่วนตวัใหเ้ป็นแบบใด 
ค.  คุณสนใจดา้นแฟชัน่หรือเปล่า ถา้สนใจ สนใจแบบใด 
ง.  คุณสนใจข่าวสารทางการเมืองหรือไม่ อยา่งไร 
จ.  คุณใชส่ื้อใด ในการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
ฉ.  คุณสนใจ เก่ียวกบัการประสบความสาํเร็จในชีวิต หรือไม่อยา่งไร 
ช.  คุณมีความสนใจดา้นใดเป็นพิเศษ 
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ซ.  คุณมีของสะสมหรือไม่ ราคาการซ้ือเฉล่ียคร้ังละเท่าไร 
4)  คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็น (Opinion Questions) ตอบลกัษณะเห็นดว้ย 

หรือไม่เห็นดว้ย  
ก.  คุณคิดวา่ตวัเองเป็นโอตาคุหรือไม่ อยา่งไร 
ข.  คุณคิดวา่กิจกรรมท่ีคุณไดไ้ปเขา้ร่วมนั้น ไดต้อบสนองความตอ้งการของ

คุณไดห้รือไม่ อยา่งไร 
ค.  คุณคิดวา่ในปัจจุบนัการศึกษาในโรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั ยงัสาํคญัอยู่

หรือไม่ อยา่งไร 
ง.  คุณคิดวา่สินคา้ หรือบริการท่ีคุณสนใจ มีราคาท่ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
จ.  คุณคิดวา่ อนาคตของคุณไปในทิศทางท่ีคุณตอ้งการแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
ฉ.  คุณคิดวา่ คุณอยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกบัความชอบของคุณหรือไม่ 

อยา่งไร 
. 

 

3.3  การตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของเคร่ืองมือ 
 

การตรวจสอบขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพน้ี ใชว้ิธีการท่ีเรียกว่า การตรวสอบขอ้มูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) ไดแ้ก่ (1) การตรวสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่ง
สถานท่ี และแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ ถา้ขอ้มูล
ต่างสถานท่ีจะเหมือนกนัหรือไม่ และถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือเดิมหรือไม่ (2) 
การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั โดยการเปล่ียนตวัผูส้ังเกตหรือสัมภาษณ์ และ (3) การตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยใช้วิธีเก็บควบรวมขอ้มูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ือง
เดียวกนั เช่นใชว้ิธีสงัเกตควบคู่ไปกบัการซกัถาม 
 

3.4  การวเิคราะห์และตคีวามข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพน้ี ผูว้ิจยันาํขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเป็นคุณลกัษณะสาํคญัจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลมาจดัระบบ หาความหมาย แยกแยะองคป์ระกอบ จนสามารถเช่ือมโยงและหา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดงักล่าวไปสู่งความเขา้ใจในเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการบริโภค
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สินค้าท่ีเ ก่ียวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ  ซ่ึงมีหลักการ  2  ประการสําคัญ 
ประกอบดว้ย 

1)  การจาํแนกและจดัระบบขอ้มูล เพื่อเขา้ใจความหมาย และความสัมพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์จากทศันะของผูถู้กวิจยั (Native’s category) จึงเป็นการสร้างระบบ จดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูล หาแบบแผน ความหมาย และความสัมพนัธ์ของปรากฎการณ์ภายใตบ้ริบททางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีศึกษา ตลอดจนทาํความเขา้ใจกบัความหลากหลาย และความแตกต่างของขอ้มูลท่ี
รวบรวมมา 

2)  การหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูล แยกแยะเง่ือนไขเพื่อนอธิบายสาเหตุความ 
สัมพนัธ์ท่ีเป็นหมวดหมู่ไปพร้อม ๆ กับอธิบายการเกิด การดาํรงอยู่ และการเปล่ียนแปลงของ
ปรากฎการณ์ท่ีศึกษา 

จากนั้นเสนอผลสรุปการวิจยัโดยอธิบายถึงรายละเอียดของสภาพการณ์ แลว้นาํเสนอขอ้มูล
ในรายละเอียดรวมไปถึงขอ้คิดเห็นของผูว้ิจยัเอง 
 

3.5  การนําเสนอข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิจยัโดยการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด ในรูปแบบการ
วิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยเป็นการวิเคราะห์ท่ีรวมการบรรยายกบัการอธิบาย
อย่างนุ่มลึกไวด้ว้ยกนั กล่าวคือ เป็นการสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนโดยการร่อนขอ้มูล ดว้ยการ
ลดทอนขอ้มูลความหมายท่ีอดัแน่นและซับซ้อน มาสู่การจาํแนกเป็นหน่วยของความหมาย และ
นาํเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาํดบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีกาํหนดในวตัถุประสงค ์ นัน่คือ (1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
 



 
บทที ่4 

 

ผลการวจิัย 
 

ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการบริโภคสินค้า ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย (1) การสังเกต (Observation) (2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
(3) การสนทนากลุ่ม (Group Interview)  

ผลวิจัยแบ่งออกตามวตัถุประสงค์และยงัมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1  บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ 
4.2  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
4.3  พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
4.4  แนวโน้มการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Merchandise) ใน

อนาคต 
ในการสรุปคร้ังน้ี ผลการวิจยันาํมาจากการสังเกต โดยผูว้ิจยัเขา้ไปสังเกตการณ์ในงาน 

Thailand Comic Con 2014 เม่ือวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2014 จดัข้ึนท่ีสยามพารากอน รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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4.1  บริบท และภาพรวมพฤตกิรรมของกลุ่มโอตาคุ 
 

จากการเขา้ไปสังเกตการณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 เม่ือวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 
2014 จดัข้ึนท่ีสยามพารากอน ซ่ึงงานน้ีเป็นงานอีเวน้ท่ีรวบรวมงานอดิเรกและความบนัเทิงไว้
มากมาย มีผูเ้ขา้ร่วมจดับูธกว่า 300 บูธ ซ่ึงจดัโดยบริษทั มิลค ์สตูดิโอ จาํกดั จดัร่วมกบั บริษทั กนัต
นา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงภายในงานไดร้วบรวมความบนัเทิงในหลายรูปแบบเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น 
ภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม ของเล่น ของสะสมต่าง ๆ รวมถึงมีโชวต่์างๆ อย่างมวยปลํ้า 
คอนเสิร์ต รวมถึงการประกวดคอสเพลย ์

คุณชาญวิทย ์วิทยสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการจดังาน Thailand Comic Con 2014 อธิบายถึง
งานว่า เป็นการรวบรวมวฒันธรรมป๊อป (Pop Culture) เป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์, 
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม คอมิค ของเล่นและของสะสม โดยจะทาํการจัดงานบริเวณลาน
อเนกประสงค์ 2 แห่ง ของห้างสยามพารากอนไดแ้ก่ ลานปาร์คพารากอน และรอยลัพารากอน 
ฮอลล ์สาํหรับจดังานในแต่ละส่วน นอกจากน้ียงัมีการจดังาน Matching Business ภายในงาน เพื่อ
พฒันาต่อยอดธุรกิจในส่วนของวฒันธรรมดงักล่าวอีกดว้ย 

กิจกรรมเด่นของงาน Thailand Comic Con 2014 มีดว้ยกนัหลายอยา่ง คือ การเปิดตวัวง       
เกิร์ลกรุ๊ปช่ือดงัจากญ่ีปุ่น "คาเมนไรเดอร์ เกิร์ล" คร้ังแรกในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขนัมวย
ปลํ้า ระดบัตาํนาน NJPL จากประเทศญ่ีปุ่น การประกวดคอสเพลย ์และคอสเพลยเ์ด็ก กิจกรรม
แข่งขนัมูฟวี่มาราธอน รวมทั้งชม Trailer จากภาพยนตร์และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชั้นนาํ เช่น 300  
ภาค 2 , กอ็ตซิลล่า 2014 รวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตอนจบของโดราเอมอน Stand by me  เป็นตน้ 
(Tenten, 2556) 
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จากการเขา้ร่วมงานดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้าํการบนัทึกผลการวิจยัลงในแบบสังเกต ซ่ึงนาํมา
จากกรอบมโนทศัน์ “SPEAKING” ของไฮมส์ โดยมีผลการวิจยัดงัน้ี 

1)  Setting หรือ Scene (S) คือสภาวะของเหตุการณ์ท่ีถูกกาํหนดโดยเวลา สถานท่ี
เกิดเหตุ หรือฉากท่ีมีการกระทาํเกิดข้ึน ในการจดังาน Thailand Comic Con 2014 น้ี จดัข้ึนท่ีสยาม
พารากอน ซ่ึงใชส้ถานท่ีจดังาน 2 บริเวณดว้ยกนั คือปาร์คพารากอน และรอยลัพารากอน ฮอลล ์1-3 
ซ่ึงทั้งสองแห่งน้ีมีลกัษณะการจดังานท่ีต่างกนั 

บริเวณรอยลัพารากอน ฮอลล์ (Royal Paragon Hall) ตั้ งอยู่บนชั้น 5 
ห้างสรรพสินคา้สยามพารากอน ดว้ยสถานท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางดว้ย
รถไฟฟ้า BTS และสกายวอร์กตรงเขา้สู่ตวัห้างสะดวกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน และผูจ้ดัแสดงงาน 
รวมถึงสะดวกสําหรับผูจ้ดัแสดงงานท่ีมาจากต่างประเทศ เน่ืองจากใชเ้วลาเดินทางเพียง 20 นาที 
จากสนามบินสุวรรณภูมิ สถานท่ีจดังานน้ีประกอบไปดว้ยหอ้งใหญ่ 3 ส่วน รวมพื้นท่ี 7,100 ตาราง
เมตร มีห้องประชุมสําหรับคู่ค้าทางธุรกิจวีไอพี และพ้ืนท่ีรองรับการจัดงานตามรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

ภายในงานประกอบไปด้วยคูหาจัดแสดงงานของผูจ้ ัดแสดง โดยแต่ละคูหามี
ลกัษณะตกแต่งท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสินคา้ ภายในพื้นท่ีมีป้ายช่ือผูร่้วมแสดงงานติด
อยูต่ามคูหาแสดงสินคา้ ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีจะมีกิจกรรม และการจาํหน่ายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ประกอบ
ไปดว้ย  

(1)  Exhibition การจดันิทรรศการ ประกอบดว้ย Toy Exhibition นิทรรศการ
ของเล่น, Collectable Exhibition นิทรรศการของสะสม, Character Exhibition นิทรรศการตวัละคร
ท่ีมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์ ภาพยนตแ์อนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูน 

(2)  Hobby and Toy ประกอบไปดว้ยร้านคา้ท่ีนาํสินคา้ประเภทโมเดล หรือฟิก
เกอร์ มาจดัจาํหน่าย รวมถึงชมรมต่าง ๆ ท่ีรวบรวมของเล่น ของสะสม ซ่ึงถือว่าเป็นงานอดิเรก 
นาํมาจดัแสด 

(3)  Comic and Book ประกอบดว้ยร้านคา้ท่ีนาํสินคา้ประเภทหนงัสือนิยาย 
การ์ตูนหรือมงังะ นาํมาจดัจาํหน่าย 

(4)  Games ภายในงานมีบริษทัเกมหลายประเภทมาจดัแสดง ซ่ึงสามารถ
จาํแนกไดด้งัน้ี เกมประเภทออนไลน์ เกมสาํหรับเล่นกบัคอมพิวเตอร์ (PC Game) เกมสาํหรับเล่น
กบัเคร่ืองคอนโซล (Console Game) เกมสาํหรับโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Game) และการ์ดเกม 

(5)  Entertainment ประกอบไปดว้ยภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ คอนเสิร์ต 
และรายการโทรทศัน์ รวมถึงการประกวด Cosplay 
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3)  End (E) คือวตัถุประสงคข์องงาน สาํหรับงาน Thailand Comic Con 2014 มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการจดังาน คือการตอ้งการรวบรวมนาํกลุ่มแฟนของวฒันธรรมป๊อปต่าง ๆ เขา้
ไวด้ว้ยกนั มีการพบปะกนัของแฟนจากสังคมเสมือนต่างๆ (Community) นอกจากน้ียงัเปิดโอกาส
ให้สินคา้ ภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกมใหม่ ๆ ไดเ้ปิดตวัภายในงาน รวมถึงการพบปะเหล่า
คนดงั คนมีช่ือเสียงในวงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

4)  Act sequence (A) คือการเรียงลาํดบักิจกรรมใดมาก่อนและหลงั กระทาํอะไร 
และกระทาํอยา่งไร ในงาน Thailand Comic Con 2014 น้ีมีกิจกรรมหลายอยา่ง แบ่งเป็น กิจกรรม
บนเวทีกลาง ไดแ้ก่คอนเสิร์ตจากศิลปินวงคาเมน ไรเดอร์ เกิร์ล,วง Yumeniru Adolescence,การ
แสดงตวัจากนกัมวยปลํ้า New Japan Pro-Wrestling ท่ีมีหนา้กากเสือเป็นตวัเด่น และกิจกรรมแจก
ของรางวลัให้กับผูเ้ขา้ร่วมงาน ส่วนกิจกรรมส่วนของเวที Panal เป็นการพูดคุย เชิงแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และแนะนาํสินคา้ รวมถึงเปิดตวัภาพยนตเ์ร่ืองใหม่ ๆ พูดคุยถึงรายละเอียด ซ่ึงจะมี
บุคคลผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาร่วมพูดคุย เช่น Zawachi แม่มดแห่งวงการแต่งหน้า ท่ีมี
ความสามารถในการแต่งหน้าประดุจร่ายมนต ์สามารถแต่งหน้าให้เหมือนบุคคลใดก็ได ้หรือการ
พูดคุยกบัคุณShiji Hashimoto รองประธานบริษทั Square Enix มีผลงานเกมช่ือดงัอย่าง Final 
Fantasy,Kingdom Hearts ท่ีมาบอกเล่าประสบการณ์การทาํเกม รวมถึงตอบคาํถามต่าง ๆ กบัแฟนๆ 
อยา่งเป็นกนัเอง เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการแข่งขนั Movie Marathon หรือดูหนงัมาราธอน เป็นการแข่งขนั
ดูภาพยนตร์เร่ือง X-Men ตั้งแต่ภาคแรก และตอบคาํถาม เพื่อชิงรางวลัเขา้ร่วมเทศกาลหนงั และ
กระทบไหล่ดาราช่ือดงัอยา่ง Hugh Jackman ผูท่ี้รับบทแสดงเป็น Wolverine ในภาพยนตร์เร่ือง X-
Men 
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5)  Key (K) คือ กุญแจการส่ือสาร บ่งช้ีดว้ยนํ้ าเสียง สีหน้า ท่าทาง อารมณ์ 
สัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย ภายในงาน Thailand Comic Con มีกุญแจการส่ือสารมากมาย ท่ี
เห็นไดช้ดัเจน คือการแต่งกายเลียนแบบ หรือการแต่งคอสเพลย ์(Cosplay) ท่ีมีผูค้นใหค้วามสนใจ
แต่งกายเลียนแบบมาร่วมงานมากมาย มีทั้งท่ีแต่งกายเขา้ประกวด และไม่เขา้ประกวด แต่งกายมา
ร่วมงานเพ่ือความสนุกสนาน อีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถบ่งช้ีว่าบุคคลใดเขา้ข่ายกลุ่มท่ีเป็นโอตาคุ คือ
ลกัษณะการแต่งกาย และลกัษณะการใชค้าํพูดในการสนทนา การแต่งกายของโอตาคุบางคนนั้นมี
รูปแบบท่ีแปลกตา แตกต่างจากคนอ่ืนอย่างชดัเจน อย่างเช่นการใส่เส้ือผา้ท่ีไม่เขา้ชุดกนั สวมเส้ือ
แจ็คเก็ตแขนยาว ไวใ้สกางเกงยีนส์เอวสูง ใส่ถุงมือหนังสีดาํ ส่วนลกัษณะการใช้คาํพูดในการ
สนทนานั้น คาํพูดบางคาํเป็นคาํท่ีไม่คุน้หู สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดติ้ดตามชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เล่นเกม 
หรืออ่านการ์ตูน ทาํใหใ้นบางคร้ังอาจไม่เขา้ใจในบทสนทนา 

6)  Instrumentality (I) คือ ช่องทางการส่ือสาร ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาถ่ิน ใชก้าร
ส่ือความหมายผ่านส่ือใดและอย่างไร จากการสังเกตคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มโอตาคุนั้นจะใช้ภาษาท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ ท่ีรู้ความหมายกนัเฉพาะกลุ่ม โดยใชค้าํศพัทท่ี์มาจากภาพยนตแ์อนิเมชัน่ เกม หรือ
การ์ตูน  

คาํว่า ซึน มาจากคาํว่า ซึนเดเระ แปลว่า อาการท่ีปากไม่ตรงกบัใจ หากใชใ้นกลุ่ม
เพื่อน กจ็ะใชใ้นบริบทดงักล่าว เช่น “อยา่มาซึน” คือ อยา่ทาํอาการปากไม่ตรงกบัใจ 

คาํว่า เลเวลอพั หรือ Level up คือระดบัประสบการณ์เพิ่มข้ึน เช่น “วนัน้ีพูดคุยกบัคนในร้าน
ขายโมเดล รู้วา่ตอ้งต่ออยา่งไร เลเวลอพัแลว้” คือการไดพ้ดูคุยกบัผูรู้้ ทาํใหต้นเองเพ่ิมความสามารถ
ไดอี้กขั้น 

คาํว่า โมเอะ หรือ Moe แปลว่าน่ารัก ใชก้บัการช่ืนชมส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ส่วนใหญ่ใชก้บัผูห้ญิง เช่นของเล่นช้ินน้ี โมเอะมาก คือ ของเล่นช้ินน้ีมีความน่ารักมาก 
หรือ ผูห้ญิงคนนั้นดูโมเอะ คือ ผูห้ญิงคนนั้นน่ารักสไตลญ่ี์ปุ่น 

คาํว่า โลลิคอน หรือ Lolicon เป็นอาการชอบเด็กผูห้ญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 10-14 ปี 
เช่น “เธอชอบเดก็คอสเพลยค์นนั้นหรอ เป็นพวกโลลิคอนหล่ะสิ” 

ซ่ึงคาํศพัท์เหล่าน้ี หากเป็นผูท่ี้ไม่เคยชมภาพยนต์แอนิเมชั่น เล่นเกม หรืออ่าน
การ์ตูนมาก่อน จะทาํใหไ้ม่คุน้เคย และคุยกบัคนกลุ่มน้ีไม่รู้เร่ือง 

7  ) Norm of communication (N) คือบรรทดัฐานทางการส่ือสารท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั
และกนั เป็นการแสดงออกซ่ึงความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูร่้วมการกระทาํดว้ยกัน ในการ
ตีความสายสัมพนัธ์ดงักล่าว ตอ้งอาศยัวฒันธรรมของผูเ้ขา้ร่วมกระทาํเขา้ช่วยดว้ย ในการสังเกตคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัพบว่า การแสดงออก และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในงานนั้น กลุ่มโอตาคุจะมีการ
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แสดงออกท่ีคลา้ยๆ กนั เหมือนเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั เช่น การชมคอนเสิร์ตของวงคาเมน ไรเดอร์ 
เกิร์ล มีกลุ่มโอตาคุจาํนวนมากรับชมอยู่ดา้นหนา้เวที กลุ่มโอตาคุเหล่าน้ีมีการแต่งตวัท่ีคลา้ยๆ กนั 
คือสวมเส้ือยืดสีขาว หรือเส้ือยืดลายการ์ตูน สวมกางเกงยีนส์ มีผา้ผูไ้วบ้ริเวณหน้าผาก ถือแท่งไฟ
กระพริบไว ้ท่ีสาํคญัคือมีท่าเตน้ท่ีเหมือนกนั ทั้งท่ีจริงแลว้กลุ่มโอตาคุเหล่านั้นไม่ไดรู้้จกักนั ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัมองว่าท่าเตน้ และจงัหวะการออกเสียงเหล่าน้ีมาจากการเสพส่ือในลกัษณะเดียวกนัของกลุ่ม
โอตาคุ นัน่คือ ส่ือภาพยนตแ์อนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต 

8)  Genre (G) คือ ประเภทผลงาน เป็นประเภทของกิจกรรมและถอ้ยคาํท่ีใช้
ส่ือสาร ซ่ึงมีช่ือเรียกเฉพาะ ในงาน Thailand Comic Con 2014 น้ี มีการประกวดท่ีโดดเด่น นัน่คือ
การประกวดคอสเพลย ์(Cosplay) คือการแต่งกายเลียนแบบตวัละครจากภาพยนตแ์อนิเมชัน่ เกม 
การ์ตูน ท่ีตนเองช่ืนชอบ และแสดงความสามารถพิเศษบนเวทีใหค้ณะกรรมการผูต้ดัสินชม เช่นการ
ร้องเพลงประกอบภาพยนตแ์อนิเมชัน่ท่ีตนเองแต่งกายเลียนแบบมา การแสดงท่าทางต่าง ๆ สวม
บทบาทตามตวัละครท่ีตนเองแต่งกายเลียนแบบ เป็นตน้ ซ่ึงการประกวดมี 3 ประเภทคือ ประเภท
เดก็ ประเภทเด่ียว และประเภททีม ซ่ึงประเภทเด่ียว และประเภททีมนั้นไม่จาํกดัอายแุละเพศ 
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นอกจากการสังเกตภายในงาน Thailand Comic Con 2014 แลว้นั้น ผูว้ิจยัยงัไดข้อ้มูลท่ี
น่าสนใจในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  และการสนทนาแบบกลุ่ม (Group 
Interview)เก่ียวกบัการรูปแบบการดาํเนินชีวติของกลุ่มโอตาคุ ซ่ึงมีผูใ้หข้อ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การสนทนาแบบกลุ่ม (Group Interview) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แบ่งตามรายไดต่้อเดือนท่ี
ไดรั้บดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 15,000 บาท จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ 
1)  คุณณิชณันทน์  เนตรจอมไพร กาํลงัศึกษาอยูปี่ 3 มหาวิทยาลยัลาดกระบงั ซ่ึง

ศึกษาเก่ียวกบัศิลปะ มีความสนใจทางดา้นการออกแบบตวัละคร ชอบชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ อ่าน
หนงัสือการ์ตูน  

2)  คุณตฤณวตัร ดาํเนินศิลป์ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัราช
ภฎัสวนสุนนัทา ทางดา้นการทาํแอนิเมชัน่ เป็นผูท่ี้มีความสนใจในการทาํภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และ
การวาดรูป ออกแบบตวัละคร  

3)  คุณกิตติพงศ ์อุดมพิทกัษ ์ กาํลงัศึกษาอยู่ปี 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างเกม สนใจในการออกแบบตวัละคร 

4)  คุณสรธร ขาํแกว้ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา ทางดา้นการทาํแอนิเมชัน่ เป็นผูท่ี้มีความสนใจในการทาํภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และการวาด
รูป ออกแบบตวัละคร  

5)  คุณวนสั แกว้ดีอษัฎาวธุ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนนัทา ทางดา้นภาพยนตร์ มีความสนใจในการทาํภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ชอบ
เกบ็สะสมแผน่ซีดีภาพยนตร์ต่างๆ 

6)  คุณณัฐวฒัน์ ทองมานะเสถียร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยับูรพา ทางดา้น
ศิลปะ และการออกแบบ มีความสนใจดา้นงานป้ัน และชอบเก็บสะสมฟิกเกอร์ต่าง ๆ รวมถึงป้ัน 
ฟิกเกอร์ข้ึนมาเองหากมีตวัละครท่ีอยากไดม้าก แต่ไม่มีบริษทัใดผลิตออกจาํหน่าย 

กลุ่มที ่2  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 30,000 บาท จาํนวน 7 คน ไดแ้ก่ 
1)  คุณณัชพล ฐิตินันทกร ช่ืนชอบในการออกแบบตวัละคร ทาํงานเป็นศิลปิน

ดิจิตอล (Digital Artist) ใหก้บับริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั ชอบดูภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
2)  คุณอลงกต ถึงแกว้ ช่ืนชอบในการออกแบบตวัละคร ทาํงานเป็นศิลปินดิจิตอล 

(Digital Artist) ใหก้บับริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั เป็นนกัสะสมฟิกเกอร์ และเกมเมอร์ ชอบเล่นเกม 
และอ่านการ์ตูน  
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3)  คุณสันติภาพ ธรรมแท ้ ทาํงานเก่ียวกบัละคร และภาพยนตร์ รวมถึงภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ช่ืนชอบในการเก็บสะสมแผน่ภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ รวมถึงโปสเตอร์ต่าง 
ๆ 

4)  คุณอรรถกร อ่อนนอ้มดี ทาํงานเป็นศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) ใหก้บับริษทั 
สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั ช่ืนชอบในการเขียนภาพวิว (Background) และการออกแบบตวัละคร ชอบเล่น
เกม และชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

5)  คุณเอกพจน์ นภาโชติ ศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) ใหก้บับริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ 
จาํกัด ชอบออกแบบตวัละครประเภทสัตว์ประหลาด มีความคิดเป็นตวัของตวัเองสูง ชอบชม
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

6)  คุณดารายา บวัทอง ช่ืนชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นอยา่งมาก มีงานอดิเรกคือ
วาดรูปการ์ตูน สะสมตุก๊ตาหมา มีความฝันวา่อยากทาํงานดา้นแอนิเมชัน่ หรือการออกแบบ 

7)  คุณฐาปนิก แกว้ผลึก เป็นศิลปินป้ัน 3D (3D Modeling) สะสมฟิกเกอร์จาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีช่ืนชอบ ชอบชมภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

กลุ่มที ่3  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,000 – 60,000 บาท จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ 
1)  คุณพีรศกัด์ิ เสนาลยั ทาํงานเป็นศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) ให้กบับริษทั 

สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั เป็นผูท่ี้คลัง่ไคลไ้อดอล (Idol) จากประเทศญ่ีปุ่น และช่ืนชอบการเล่นเกมอยา่ง
มาก 

2)  คุณสกาล ศรีสุวรรณ ศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) อนัดบัตน้ ๆ ของโลก มี
ช่ือเสียงในวงการ Digital Artist เป็นผูอ้อกแบบตวัละครใหก้บัเกม และภาพยนตร์แอนิเมชัน่ รวมถึง
ยงัเป็นผูก่้อตั้งบริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั เป็นนกัสะสมโมเดล (Plastic Model Kits) อีกดว้ย 

3)  คุณสุริยกาล กิจสาํเร็จ ศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) บริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั 
เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบการเล่นเกม ถึงขั้นคลัง่ใคล ้หากมีเกมใหม่ๆ ออกจาํหน่ายจะตอ้งไปซ้ือวนัแรก
เท่านั้น  

4)  คุณสราวุธ อสรนุวรรธน์ ศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) บริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ 
จาํกดั เป็นผูช่ื้นชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ประเภทกีฬา โดยเฉพาะบาสเกต็บอล และยงัสะสมสินคา้ท่ี
เก่ียวกบับาสเกต็บอล เช่นเส้ือทีม รองเทา้ เป็นตน้ 

5)  คุณณัฐพล เพชรไทย ศิลปินดิจิตอล (Digital Artist) บริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั 
เป็นผูท่ี้คลัง่ใคลก้ารเล่นเกมประเภทออนไลน์ (MMO RPG) เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัชอบการ
เล่นเกมบนโทรศพัทมื์อถือ (Game Application) ต่างๆ อีกดว้ย 



86 

6)  คุณวสุ สุนทรกิติ ทาํงานเก่ียวกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นโดยตรง (Lead 
Animator) ช่ืนชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่เป็นพื้นฐานเดิมอยูแ่ลว้ จึงทาํใหเ้ลือกทาํงานสายน้ี นอกจาก
ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อความบนัเทิงแลว้ ยงัถือเป็นการเรียนรู้งานต่างๆ ไปในตวัดว้ย 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มีผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในสาย
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  คุณกานต์ ศุภบรรพต กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั ทาํธุรกิจ
เก่ียวกบัการบริการวาดรูปภาพประกอบ (Digital Painting) ใหก้บัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม รวมถึง
การตูน และยงัออกแบบตวัละครต่าง ๆ คุณกานตมี์ความสนใจทางดา้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 
และการ์ตูนตั้งแต่เด็ก ทาํให้สนใจธุรกิจประเภทน้ี รวมถึงมีพนัธมิตรทางธุรกิจในวงการน้ีอย่าง
มากมาย 

2)  คุณภานุพงษ์ องค์คุณารักษ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ไซคอม อะมิวส์เมน้ท ์
จาํกดั รับช่วงต่อธุรกิจจากคุณพ่อ ท่ีมีธุรกิจใหบ้ริการตูเ้กมตามหา้งสรรพสินคา้ ต่อมาขยายธุรกิจมา
เป็นตวัแทนประเทศไทย จดัจาํหน่ายแผ่นเกม จดัโปรโมชัน่ ส่งเสริมการตลาด รวมถึงดูแลดา้น
ลิขสิทธ์ิของค่ายเกมช่ือดงัต่างๆ เช่น Capcom , Ubisoft เป็นตน้ 

3)  คุณ Danny Choo ผูบ้ริหารบริษทั Mirai Inc. ในประเทศญ่ีปุ่น ช่ืนชอบ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และตวัละครต่าง ๆ จากฝ่ังญ่ีปุ่นมาก จึงทาํธุรกิจเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
รวมถึงทาํรายการท่ีเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมญ่ีปุ่นผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือฟรีทีวีในประเทศ
ญ่ีปุ่น หรือส่ือออนไลน์ อย่าง YouTube รวมถึงเป็นทูตวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นตวัแทน
เผยแพร่วฒันธรรมญ่ีปุ่น เป็นวิทยากรไปบรรยายทัว่โลก  

จากการสังเกตภายในงาน Thailand Comic con 2014 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview)  และการสนทนาแบบกลุ่ม (Group Interview) ผูว้ิจยัใชท้ฤษฎี AIOs เพื่อเป็นแนวทางใน
การรายงานผลการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิต ตามทฤษฎี AIOs ของกลุ่มโอตาคุนั้น 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ดา้น Activities หรือ กิจกรรม - กิจกรรมหลกัของกลุ่มโอตาคุนั้น คือการชม
ภาพยนตแ์อนิเมชัน่ การเล่นเกม และอ่านการ์ตูน รวมถึงการสะสมของเล่น ของสะสมต่าง ๆ ตามท่ี
ตนเองสนใจ มีการออกไปร่วมกิจกรรมบา้ง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น กลุ่มโอตาคุถือว่าเป็น
กลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความคลั้งใคลเ้ป็นพื้นฐานอยู่แลว้ ซ่ึง
กิจกรรมท่ีกลุ่มโอตาคุช่ืนชอบ คือการเข้าร่วมงานท่ีมีการพบปะกับกลุ่มเพื่อนท่ีมีความชอบ
เหมือนกัน มีกิจกรรมหลากหลาย เช่นชมคอนเสิร์ต การเต้น การส่งเสียงร้องเขา้จังหวะอย่าง
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กระตือรือร้น การแต่งกายเลียนแบบตวัละคร (Cosplay) รวมถึงการหาซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน  

 
“ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกบัการอ่านหนังสือ   เป็นหนังสือประเภท

มงัหงะ หรือการ์ตูน มีอ่านนิยาย วรรณกรรม และพอ็กเกต็บุค๊ ควบคู่ไปดว้ย ถา้มี
เวลาวา่งจริงๆ กจ็ะชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงหากไดช้มจะใชเ้วลาประมาณ 5-6 
ชัว่โมง” วนสั  แกว้ดีอษัฎาวธุ (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2014) 

 
“ตนเองต้องทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้ งว ัน การพักผ่อนจึง

อยากจะหนีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และส่ิงท่ีเลือกทาํคือการต่อโมเดล ส่วน
ใหญ่ก็หาซ้ือตามร้านคา้ หากมีงานก็จะไปดูว่ามีรุ่นพิเศษ หรือราคาพิเศษหรือ
เปล่า ถา้มีกจ็ะรีบไปซ้ือ” สกาล  ศรีสุวรรณ (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2014) 

 
“หากมีเวลาวา่ง กจ็ะเล่นเกม อ่านหนงัสือการ์ตูน ดูภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

และท่ีใช้เวลาอยู่กับมันมากท่ีสุด คือของเล่น ของสะสม  ชอบนั่งดู นั่งชม 
บ่อยคร้ังท่ีนาํออกมาจดัเป็นท่าต่างๆ ให้ดูมีชีวิตชีวามากข้ึน” กานต ์ศุภบรรพต 
(สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2014) 

 
2)  ดา้น Interest หรือ ความสนใจ ความสนใจตามความหมายในทฤษฎี AIOs น้ี

หมายถึง ความสนใจในบางวตัถุประสงค ์บางสถานการณ์ หรือบางเร่ืองซ่ึงมีระดบัของความต่ืนเตน้
ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัความเอาในใส่เป็นพิเศษ หรือความเอาใจใส่แบบต่อเน่ือง ซ่ึงความสนใจของกลุ่ม
โอตาคุนั้นเก่ียวเน่ืองมากจากกิจกรรมท่ีกลุ่มโอตาคุช่ืนชอบ นั่นคือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และ
การ์ตูน จึงทาํให้กิจกรรม นํามาซ่ึงความสนใจเป็นพิเศษ ดังเช่นการประกวดคอสเพลย ์การฟัง
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลผูท้รงคุณวุฒิบอกเล่าประสบการณ์ในส่วนเวที Panal ภายในงาน Thailand 
Comic Con 2014 เป็นตน้ 

 
“ผมชอบการต่อโมเดล แต่ท่ีสนใจเป็นพิเศษจะเป็นโมเดลประเภท

หุ่นยนต ์รถถงั เรือ ยานอวกาศ พวกน้ีผมไดรั้บแรงจูงใจมาจากการเล่นเกม และ
ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ทั้งนั้น”  สกาล  ศรีสุวรรณ (สมัภาษณ์,11 มีนาคม 2014) 
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“ผมสนใจเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ พอไดย้ินเพลงประกอบ
ภาพยนตแ์อนิเมชัน่บ่อย ๆ จะสามารถจาํเน้ือเร่ือง เร่ืองราว รวมถึงลกัษณะเด่น
ของตวัละครในเร่ือง เม่ือนาํเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาฟังอีกคร้ัง ทาํ
ให้สามารถคิดถึงเร่ืองราวในเร่ืองได้” วสุ สุนทรกิติ (สัมภาษณ์,11 มีนาคม 
2014) 

 
“สนใจเก่ียวกบัเกมมาก เป็นคนชอบเล่นเกมหลากหลายแนว หากมีเกม

ใหม่ออกขาย จะตอ้งรีบไปหาซ้ือมาเล่นเป็นคนแรกให้ได”้ สุริยกาล  กิจสาํเร็จ 
(สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2014) 

 
“ผมสนใจทางด้านศิลปะ พอเราได้เล่นเกม หรือชมภาพยนตร์แอนิ

เมชั่น ก็จะเอาตวัละครท่ีชอบมาวาด มาสร้างเร่ืองราวในแบบเราเอง” ณัฐพล 
เพชรไทย (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2014) 

 
3)  ด้าน Opinion หรือความคิดเห็น เป็น “คาํตอบ” ของแต่ละบุคคลในการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น “คาํถาม” ในลกัษณะการตีความ ความคาดหวงั 
และการประเมินผล เช่น ความคาดหวงัเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสีย ซ่ึง
จากการวิจยัดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group 
Interview) นั้น ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการสนทนากลุ่มนั้น ยงัไม่เขา้ใจความหมายของโอตาคุ 
และยงัติดภาพลกัษณ์เชิงลบของโอตาคุ คิดว่าคนท่ีเป็นโอตาคุมีลกัษณะชอบการอยู่คนเดียว ไม่มี
สังคม พดูคุยดว้ยไม่รู้เร่ือง หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดอ้ธิบายความหมายท่ีแทจ้ริงของคาํว่าโอตาคุใหฟั้งนั้น 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจึงยอมรับว่าตวัเองนั้นเป็นโอตาคุ หรือแฟนพนัธ์แทข้องภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 
หรือการ์ตูนท่ีตนเองช่ืนชอบ สามารถรู้ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งตวัละครทั้งหมด  

 
“ผมคิดว่า ผมไม่ใช่โอตาคุ เพราะโอตาคุในความคิดผม ตอ้งอว้น ใส่

แว่น เนิร์ด ไม่มีสังคม พฤติกรรมแปลก ๆ แต่งตวัแปลก ๆ ผมว่าผมไม่เป็น
แน่ๆ” ณฐัพล เพชรไทย (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 
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จากความหมายของโอตาคุไม่ได้มีความหมายไปในเชิงลบ แต่หากเป็นภาพลักษณ์ท่ี
สะทอ้นออกมาจากภายนอก เช่นการแต่งตวั การสนทนา ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น ทางดา้น
ผูบ้ริหาร จะมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถแยกแยะออกได ้ระหวา่งความหมาย และภาพลกัษณ์  

 
“ผมคิดว่าผมเป็นโอตาคุนะ ก็ไม่ไดเ้สียหายอะไร เราทาํงานได ้ส่ือสาร

ได ้หาเงินได ้การเป็นแฟนส่ิงใดส่ิงหน่ึง ติดเกม อ่านการ์ตูน ก็ไม่เห็นแปลก 
อย่างน้อยเราประสบความสําเร็จ ก็ทาํให้ภาพลักษณ์ของโอตาคุดูดีข้ึนบ้าง 
นิดนึงกย็งัดี” กานต ์ศุภบรรพต (สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2557) 

 
“ผมน่ีแหละโอตาคุ ผมทาํงานเก่ียวกบัแอนิเมชั่นโดยตรง เป็น Lead 

Animator ก็ตอ้งดูพวกน้ีเพื่อศึกษา แลว้ผมก็ชอบอยู่แลว้ ดูไม่เบ่ือ แถมยงัได้
เรียนรู้งานไปในตวั” วสุ สุนทรกิติ (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 

 
อีกความคิดเห็นหน่ึงท่ีทุกคนในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) เห็นตรงกนั นัน่คือ

ประเด็นเก่ียวกบัวฒันธรรม ซ่ึงเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าวฒันธรรมท่ีแฝงมากบัส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
เกม หรือการ์ตูนนั้น ขดัแยง้กับวฒันธรรมไทยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ทาํให้ส่ือเหล่าน้ียงัไม่เป็นท่ี
ยอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย ซ่ึงบางคร้ังยงักล่าวโทษส่ิงเหล่าน้ีว่าเป็นอบายมุขอยา่งหน่ึง 
จึงเป็นเหตุทาํใหไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่าท่ีควร 

 
“ผมเคยซ้ือนิตยสาร เก่ียวกบัแอนิเมชัน่เล่มหน่ึง ซ่ึงหน้าปกก็เป็นรูป

ผูห้ญิงใส่ชุดรัดรูปหน่อย พอผูใ้หญ่ท่ีบ้านเห็น ผมก็โดนต่อว่าทันที ว่าซ้ือ
หนังสือการ์ตูนมาทาํไม แถมโป๊อีก ผมยงัไม่ทนัอธิบายเลยว่ามนัเป็นหนังสือ
สอนทาํแอนิเมชัน่” วสุ สุนทรกิติ (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 

 
“ยกตวัอย่างครอบครัวของผม ผมทาํงานเป็นศิลปินวาดภาพ ก็ตอ้งซ้ือ

หนงัสือเก่ียวกบัศิลปะ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรูปตวัการ์ตูน ทางครอบครัวก็จะต่อว่า 
และเห็นเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของเด็กๆ ไร้สาระ” สุริยกาล  กิจสาํเร็จ (สัมภาษณ์, 11 
มีนาคม 2557) 
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“ผมยอมรับว่าผมโหลดภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบไม่มีลิขสิทธ์ิมาดู 
เพราะของท่ีฉายตามฟรีทีวี บางคร้ังมนัเซ็นเซอร์แบบไร้เหตุผลไปหน่อย ทาํให้
ผมรําคาญ” สราวธุ อสรนุวรรธน์ (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 

 
“ผมทาํงานดา้นการออกแบบตวัละครน้ีมาประมาณ 15 ปี งานผมส่วน

ใหญ่แลว้ก็จะเอาไปใชใ้นเกม หรือแอนิเมชัน่ หากศึกษาดา้นน้ีกนัจริง ๆ แลว้ 
มันเป็นศาสตร์ท่ีลึกมาก ใช้เวลาเรียนรู้กันอยู่หลายปี อยากให้คนท่ีต่อต้าน 
หรือไม่ยอมรับลองทาํความเขา้ใจดู” สกาล ศรีสุวรรณ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 
2557) 

 
จากขอ้มูลทั้งหมด ผูว้ิจยัซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มโอตาคุไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

1)  โอตาคุนกัสะสม  
โอตาคุกลุ่มน้ี จะสนใจของเล่น ของสะสม และของลดราคา เป็นอยา่งมาก เม่ือเจอ

ส่ิงของท่ีถูกใจ จะหยดุดู และสอบถามเก่ียวกบัสินคา้อยา่งละเอียดกบัทางร้านคา้ หรือผูท่ี้มาออกบูธ 
ซ่ึงในแต่ละวนั แต่ละร้านจะมีการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั เช่นวนัแรกลด 30 เปอร์เซ็นต ์
วนัท่ีสองลด 50 เปอร์เซ็นต ์และวนัท่ีสาม ซ้ือสามช้ินฟรีหน่ึงช้ิน เป็นตน้ น่ีเป็นส่ิงท่ีสามารถใชเ้ป็น
กลยทุธดึงดูดกลุ่มโอตาคุนกัสะสมเหล่าน้ีไดดี้มาก หากช่วงไหนมีโปรโมชัน่ท่ีดี ถูกใจ จะมีการต่อ
แถวซ้ือ รอคิวหลายชัว่โมง โอตาคุกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ถึงสูงมาก ในบางคร้ังพบว่ากลุ่ม
โอตาคุนกัสะสมนั้นไม่ไดรู้้จกักบัของเล่นช้ินท่ีตอ้งการมาก่อน แต่เห็นว่าถูกใจ สวย จึงตดัสินใจซ้ือ
ในท่ีสุด โดยไม่เก่ียงวา่จะมีราคาเท่าไหร่ ซ่ึงในบางช้ินราคาสูงถึง 50,000 บาท 

พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของกลุ่มโอตาคุกลุ่มน้ีมีความน่าสนใจมาก กลุ่มน้ีมี
กาํลงัซ้ือ และตดัสินใจซ้ือจากดีไซน์ การออกแบบท่ีโดดเด่น ถึงแมไ้ม่เป็นตวัละคร หรือสินคา้ท่ีตน
รู้จกั หากมีดีไซน์ หรือการออกแบบท่ีโดนใจคนกลุ่มน้ี กจ็ะหาซ้ือเกบ็ไวท้นัที 

ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของโอตาคุนักสะสมดังกล่าว  ผู ้วิจัยขอ
ยกตวัอย่างของคุณสกาล ศรีสุวรรรณ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จาํกดั และเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ในการวิจยัคร้ังน้ี คุณสกาล ช่ืนชอบในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ท่ีเก่ียวกบัหุ่นยนตเ์ป็นอย่างมาก เช่นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุดกนัดั้ม (Gundum) รวมถึงเกม
ประเภทหุ่นยนต ์เช่นเกม Front Mission Evo ท่ีตวัคุณสกาลนั้นเป็นทั้งผูเ้ล่น และผูอ้อกแบบหุ่นยนต ์
ตวัละครต่าง ๆ ภายในเกม ซ่ึงการทาํงานของคุณสกาลมีความเก่ียวพนัธ์กบัส่ิงของเหล่าน้ีเป็นอยา่ง
มาก นอกจากจะมีการเกบ็สะสมเพื่อความบนัเทิงแลว้นั้น ส่ิงของเหล่าน้ีเป็นแหล่งอา้งอิงท่ีดีของการ



ทาํงานสายง
ความชอบส่ว
บรรยากาศกา

อกกบัผูว้ิจยัว
ผูผ้ลิตไดเ้ลิก
หน่ึงนาํมาขา
จาํนวนจาํกดั
ก่อนในชีวิต 

ข่าวสารของ
ไหนท่ีตนเอง
ทาํงานในปร
โมเดลราคา
ประเทศไทย
เป็นรูปเป็นร่า
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งานออกแบบ
วนตวั รสนิย
ารทาํงานอีกด้

คุณสกาล
ว่า ไดข่้าวจาก
ผลิตไปแลว้ 
ายในราคาพิเ
 และมีผูต้อ้งก

 แต่เน่ืองจากห
นอกจาก

ผูผ้ลิต เร่ืองก
งสนใจ กจ็ะไป
ระเทศญ่ีปุ่น 
ถูก และหาย
ย คุณสกาลช่ืน
าง รวมถึงลงสี

วัอยา่งของสะ

บ และยงัเป็น
ยมในการสะส
ดว้ย 
ลไดไ้ปร่วมงา
กอินเทอร์เน็ต
 มีแต่คนอ่ืนเอ
เศษ ตนเองจึง
การเยอะมาก 
หามานาน จึงย
กโมเดลจากงา
การวางจาํหน่
ปหาซ้ือตามร้
 ซ่ึงถือว่าเป็น
ยาก คุณสกาล
นชอบในการ
สี ทาํลวดลาย

ะสมประเภทโ
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นของตกแต่ง
สมของเล่น ร

าน Thailand 
ตว่ามีโมเดลข
อามาขายราค
งรีบเขา้ร่วมง
 คุณสกาลยงับ
ยอมจ่ายเงินถึ
าน Thailand 
น่ายสินคา้ โม
ร้านขายโมเดล
นประเทศผูผ้
ลก็จะถือโอก
สะสมโมเดล
ยต่างๆ เอง 

โมเดล ของคุ

 

งห้อง หรือโ
รวมถึงเป็นคว

Comic Con 
ขาย ซ่ึงเป็นโม
าสูงผา่นทาง
งานตั้งแต่เชา้
บอกอีกวา่ ตน
ถึง 8,000 บาท
 Comic Co
มเดล ต่างๆ ผ่
ล นอกจากน้ีเม
ลิต หรือเปรี
กาสน้ีซ้ือโม
ลมาก เม่ือซ้ือม

ณสกาล ศรีสุ

ต๊ะทาํงาน ซ่ึ
วามสุนทรียอ์

 2014 เพื่อซ้ือ
มเดลท่ีตนเอง
อินเทอร์เน็ต 
 เพื่อมาซ้ือโม
นเองไม่เคยซ้ือ
 เพื่อใหไ้ดม้า

on 2014 แล้
านทางอินเท
ม่ือคุณสกาลมี
ยบเสมือนโร
เดลท่ีช่ืนชอบ
มาไดแ้ลว้ จะ

วรรณ 

ซึงสามารถสะ
อย่างหน่ึงใน

อโมเดล ซ่ึงคุ
งคน้หามาหล
 แต่มีร้านขอ
มเดลช้ินน้ี เนื
อโมเดลแพงข
า 
ลว้ คุณสกาลย
ทอร์เน็ต และห
มีโอกาสไดเ้ดิ
รงงานของโม
บจาํนวนมา
ะนาํมาต่อ ปร

ะท้อนถึง
การสร้าง

ณสกาลบ
ลายปี ทาง
งเล่นร้าน
น่ืองจากมี
ขนาดน้ีมา

ยงัติดตาม
หากมีช้ิน
ดินทางไป
มเดล ท่ีมี
กกลับมา
ะกอบให้
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เก่ียวกบัเกม ภ
หรือไม่ซ้ือเล
เมชัน่ เกม แล
การ์ตูน มากเ
นอ้ย ๆ เช่น แ
ตน้ ซ่ึงปัจจยัใ
ชอบในภาพย

สินคา้ใดๆ เพี
จึงไม่มีท่ีเกบ็
แง่ของการออ
เป็นตน้ นอก
กญุแจ กระเป๋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10  
 

2)  โอตา
โอตาคุก

ภาพยนตร์แอ
ย ทาํไดเ้พยีงถ
ละการ์ตูน แต่
ท่าท่ีควร อาจ
แกว้นํ้าลายกา
ในการซ้ือสิน
ยนตร์แอนิเมช

คุณณฐัพ
พยีงแค่เดินชม
ของมากนกั ป
อกแบบ เช่นก
จากการซ้ือฟิ
ป๋าใส่เหรียญ ที

ตวัอยา่งสินค้

าคุทัว่ไป 
ลุ่มน้ี คือกลุ่ม
นิเมชัน่ หรือก
ถ่ายรูปไวเ้ป็น
ไม่ไดรั้กในก
จจะมีซ้ือเกบ็ไ
ร์ตูน เส้ือสกรี

นคา้เหล่าน้ีมีห
ชัน่ท่ีมีความน่
พล ไดเ้ขา้ร่วม
มงานเท่านั้น คุ
ประกอบกบัค
การซ้ือฟิกเกอ
กเกอร์แลว้ คุ
ท่ีรองแกว้เป็น

า้ท่ีเก่ียวขอ้งกั
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มผูบ้ริโภคทัว่ไ
การ์ตูน โอตา
นท่ีระลึก หรือ
การสะสมของ
ไวห้ากเจอส่ิงข
รีนลายการ์ตูน
หลายปัจจยั ยก
น่ารัก และสวย
งาน Thailand
คุณณฐัพลสน
ความชอบส่วน
อร์ ตวัเลก็ๆ หั
คณณฐัพลยงัซ้ื
นตน้ 

กบัภาพยนตร์แ

 

ไปท่ีชอบและ
าคุทัว่ไปน้ีมีพ
ออาจเรียกไดว้
งท่ีเก่ียวขอ้งกั
ของท่ีชอบจริ
นท่ีตนเองช่ืนช
กตวัอยา่งเช่นค
ยงาม รวมถึงชื
d Comic Con
ใจในสินคา้ท่ี
นตวัท่ีคิดวา่ข
วัโต ตาโต จา
ซ้ือของใชต่้างๆ

แอนิเมชัน่แล

ะสนใจในส่ิงเ
ฤติกรรมการ
วา่มีความชอบ
บัภาพยนตร์แ
งๆ ซ่ึงส่วนให
ชอบ หรือกระ
คุณณฐัพล เพ
ช่ืนชอบในกา
n 2014 ดว้ยเช่
ท่ีมีขนาดเลก็ เ
องช้ินเลก็ ๆ มี
ากภาพยนตร์แ
ๆ เป็นลายการ

ะฟิกเกอร์ขน

เหล่าน้ี มีงานอ
ซ้ือสินคา้ท่ีไม
บในภาพยนต
แอนิเมชัน่ เกม
หญ่จะเป็นขอ
ะเป๋า พวงกญุ
พชรไทย เป็นผ
ารเล่นเกมออน
ชนกนั แต่ไม่ไ
เน่ืองจากพกัอ
มีความน่ารักก
แอนิเมชัน่ชุด
ร์ตูนอีกดว้ย เ

นาดเลก็ของ คุ

อดิเรก
ม่แพงนกั 
ร์แอนิ
ม หรือ
องเลก็ ๆ 
แจ เป็น
ผูท่ี้ช่ืน
นไลน ์
ไดซ้ื้อ
อยูห่อพกั 
กวา่ ใน
เซเบอร์ 
เช่นพวง

ณณฐัพล  



เป็นอยา่งมาก
ซ่ึงการประก
ใหส้อดคลอ้ง
ละครท่ีตนเอ
บทบาทเป็นต

เกิลร์กรุ๊ป Ka
ศิลปินเหล่าน้ี
เตน้เหล่าน้ีเรี
นาํท่าเตน้เหล
หน่ึงคือ ทุกค
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นอก

ไม่เก่งนกั คือ
การแต่งตวั ต
เรียนอยู่ชั้นมั
ของผูว้ิจยัเอง
หมวก ก่อนที

3)  โอตาค
โอตาคุระ

ก ในท่ีน้ีคือ ค
วดน้ี แบ่งออก
งกบัตวัละครที
งแต่งตวัเลียน
ตวัละครนั้นๆ

โอตาคุระ
amen Riders G
น้ีจะมีพฤติกรร
ยกวา่ Otaku D
ล่าน้ี เตน้เขา้จั
คนถือ แท่งไฟ

ตวัอยา่งของโ
คอนเสิร์ตขอ

กจากน้ีโอตาค
อจะมีการใชค้
ตวัอย่างพฤติ
มธัยมศึกษาปี
ง ซ่ึงใขณะนั้
ท่ีจะเร่ิมบทส

คุระดบัคลัง่ใค
ดบัคลัง่ใคล ้มี
นท่ีเขา้ประกว
กเป็นประเภท
ท่ีแต่งมา และ
นแบบมา สาม
 อยู ่สามารถส
ดบัคลัง่ใคลอี้
Girls มาจากป
รมท่ีเหมือนกั
Dance หรือท่
งัหวะกบัเพล
ฟ โบกไปมาให

โอตาคุระดบัค
องวงคาเมน ไร

คุระดบัคลัง่ใค
คาํพูด ประโย
กรรมแปลกนี
ท่ี 5 เป็นผูม้า
นผูว้ิจยัไดอ้ยู่
นทนานั้นเด็ก
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คล ้
มีพฤติกรรมค
วดคอสเพลย ์
ทเด่ียวและปร
ะจะมีกรรมกา
มารถแสดงได้
สร้างสีสนัให้
อีกกลุ่ม คือ กล
ประเทศญ่ีปุ่น
กนัคือ มีท่าเตน้
ท่าเตน้โอตาคุ 
งประกอบภา
หเ้ขา้จงัหวะอี

คลัง่ใคลใ้นงา
รเดอร์ เกิร์ล 

คลน้ั้น มีพฤติ
ยคท่ีแปลกจาก
น้ี ผูว้ิจยัไดเ้จ
เขา้ชมงานแล
ยู่ท่ีบูธดว้ย เด็
กชายนั่งคุกเข

 

คลัง่ใคลใ้นภา
 ์ท่ีช่ืนชอบใน
ระเภททีม ใหขึ้
ารตดัสิน ท่ีน่า
ดดี้ แต่เม่ือลงจ
หก้บังานไดเ้ป็
ลุ่มคลัง่ใคลไ้อ
 แสดงคอนเสิ
นเหมือนกนั ซึ
 ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
าพยนตร์แอนิเ
อีกดว้ย  

าน Thailand C

ติกรรมการเขา้
กคนอ่ืน เช่นค
อกบัผูเ้ขา้ร่วม
ละสนใจสินค
กชายคนดงัก
ข่า กม้หน้ากม้

พยนตร์แอนิเ
นตวัละครจาก
ข้ึนไปทาํการแ
าสนใจคือ ทุก
จากเวทีแลว้นั้น
นอยา่งมาก  
อดอล (Idol) ซ
สิร์ตภายในงา
ซ่ึงจากการสอ
มกนัในหมู่โอ
เมชัน่ ไดทุ้กเพ

Comic Con 20

าสังคม และก
คาํอุทาน หรือ
มงานคนหน่ึง
คา้ช้ินหน่ึง ซ่ึ
กล่าวสวมเส้ือ
มตา และพูดอ

เมชัน่ เกม แล
ภาพยนตร์แอ
แสดงบนเวที
กคนสามารถเข
นั บางคนกย็งั

ซ่ึงในงานไดเ้
น ซ่ึงผูท่ี้คลัง่
อบถามผูว้ิจยัพ
อตาคุทัว่โลก ส
พลง จุดเด่นอี

014 ท่ีเขา้ร่วม

การพูดคุยกบั
อวิธีการวางตั
ง เป็นผูช้าย อ
งเจา้ของบูธเ
อยืด กางเกงยี
อะไรบางอย่า

ละการ์ตูน 
อนิเมชัน่ 
 แสดง
ขา้ถึงตวั
งสวม

เชิญวง
ใคล้
พบวา่ ท่า
สามารถ
อีกอยา่ง

มงาน 

คนทัว่ไป
ตวั รวมถึง
อายุ 17 ปี 
ป็นเพื่อน
ยีนส์ สวม
างท่ีผูว้ิจยั
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ไม่ไดย้ิน และไม่สามารถเขา้ใจได ้จึงบอกให้ลุกข้ึนนัง่บนเกา้อ้ี จากนั้นเด็กชายคนดงักล่าวเน้ือตวั
สั่นเทา พูดจากวกไปวนมา เหมือนไม่ได้เรียบเรียงมาก่อน ผูว้ิจยัจึงเร่ิมคาํถามก่อน เป็นคาํถาม
ธรรมดาทัว่ไป เช่น มาเท่ียวงานหรอคะ มากบัใคร อายเุท่าไหร่ เป็นคาํถามละลายพฤติกรรม 

จากนั้นเด็กชายก็เร่ิมตอบคาํถาม แต่ก่อนท่ีจะเร่ิมพูดนั้น เด็กชายตอ้งถอนหายใจ สูดลม
หายใจเขา้ลึกๆ หลบัตาทั้งสองขา้งอยา่งแรง จนเห็นรอยยน่ระหว่างค้ิวและหวัตา เด็กชายทาํอาการน้ี
ก่อนทุกคร้ังท่ีจะเร่ิมตอบคาํถาม จากการพูดคุยน้ี ผูว้ิจยัไดค้วามว่า เด็กชายคนดงักล่าวมีพฤติกรรม
เสพภาพยนตร์แอนิเมชัน่จากญ่ีปุ่น และเล่นเกม เป็นเวลานาน คือใชเ้วลาอยูก่บัส่ิงเหล่าน้ีทั้งวนั ทุก
วนั ทาํให้ไม่ค่อยไดเ้จอผูค้นทัว่ไป ไม่ค่อยไดคุ้ยกบัคนในบา้น และเพื่อนท่ีโรงเรียนก็ไม่คุยดว้ย 
เพราะมองว่าตนเองนั้นมีพฤติกรรมท่ีแปลก หลงัจากไดคุ้ยกนัประมาณ 15 นาที เด็กชายก็ขอตวัไป
เดินชมงานต่อ 

ดงัท่ีผูว้ิจยักล่าวมาขา้งตน โอตาคุระดบัคลัง่ใคลน้ั้นมีพฤติกรรมการเขา้สังคมท่ีแปลกแยก 
สามารถสังเกตุไดจ้ากวิธีการเดิน วิธีการพดูคุย สนทนา หรือวิธีการแต่งกาย ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีการ
เสพส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากเกินไป เช่น การชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่มากจนเกินไป เล่นเกมมากเกินไป ทาํ
ใหไ้ม่ไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นอ่ืนๆ ในสงัคมมากเท่าท่ีควร ทาํใหไ้ม่มีความรู้ในการเขา้สงัคม 
 

4.2  พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือภาพยนต์แอนิเมช่ันของกลุ่มโอตาคุ  
 

กลุ่มโอตาคุนั้นมีการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีเหมือนกนั นัน่คือการใชอิ้นเทอร์เน็ต ซ่ึง
กลุ่มโอตาคุนั้นมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการรับข่าวสารภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีแตกต่างกนั ในบางราย
ใชก้ารคน้หาผ่านเว็ปไซด์ Google หลายคนท่ีใช้เว็ปไซด์ให้บริการดาวน์โหลด หรือเว็ปบิท (Bit 
Torrent) รวมไปถึงโซเช่ียลมีเดีย (Social Media) อยา่ง Facebook ท่ีจะมีการติดตามข่าวสารจากหนา้ 
Fanpage ของผูผ้ลิตโดยตรง และไดรั้บข่าวสารมาจากการแบ่งปันของเพ่ือน 

 
“ผมหาแอนิเมชัน่ดูจากเวป็ไซดเ์ลย อยากดูเร่ืองไหนก็พิมพ ์Search หา

เอาใน Google เลย มีเยอะแยะเตม็ไปหมด ผมไม่สนใจคุณภาพของภาพ เสียง 
ขอแค่ดูรู้เร่ืองกพ็อ” พีรศกัด์ิ เสนาลยั (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 

 
“ผมใชว้ีธีโหลดบิท (Bit Torrent) เลย เพราะถา้รอให้แอนิเมชัน่ตอน

ใหม่ๆ ท่ีถูกลิขสิทธ์ิออก จะใช้เวลานาน เน่ืองจากมีกระบวนการต่างๆ หลาย
ขั้นตอน เช่นการใส่ Sub Title ภาษาไทย การเซ็นเซอร์ ถา้โหลดจาก Bit Torrent 
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4.3  พฤตกิรรมการบริโภคสินค้าทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์แอนิเมช่ันของกลุ่มโอตาคุ  
 

ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของ
กลุ่มโอตาคุ (Merchandise) ซ่ึงจากการทาํการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มโอตาคุมีเร่ืองของความชอบ
ส่วนตวั เป็นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป รวมถึงเร่ืองของรสนิยม ทาํให้มีการ
บริโภคสินคา้ในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปได ้3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การบริโภคสินคา้
ในหมวดของเล่น ของสะสม (2) การบริโภคสินคา้ในหมวดเส้ิอผา้ และเคร่ืองแต่งกาย (3) การ
บริโภคสินคา้ในหมวดหนงัสือ 

 
4.3.1 การบริโภคสินค้าในหมวดของเล่น ของสะสม 
จากการทาํการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า สินคา้ท่ีกลุ่มโอตาคุนิยมบริโภคนั้นเป็นของเล่น ของสะสม 

เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีทาํออกมาสอดคลอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยกตวัอย่างเช่นการซ้ือโมเดล จาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองกนัดั้ม (Gundum) การซ้ือฟิกเกอร์จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง วนัพีช 
(One Piece) เป็นตน้ ทั้งน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความชอบส่วนตวัเป็นหลกั ซ่ึงโอตาคุหน่ึงคน มี
ความชอบในภาพยนตร์แอนิเมชัน่หลายเร่ืองพร้อม ๆ กนัได ้ทาํให้มีโอกาส และแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ
สินคา้ในหมวดของเล่น ของสะสมน้ีมากข้ึน ประกอบกบัทางผูผ้ลิต ท่ีผลิตสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ออกมาเป็นชุด (Set of Merchandise) เช่น การทาํสินคา้ออกมาเป็นชุด 
ประกอบดว้ยตวัละครในภาพยนตร์แอนิเมชัน่หลายตวั ชุดแกว้นํ้ า พิมพล์าย หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ 
จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เป็นตน้ ทาํให้กลุ่มโอตาคุติดตาม และบริโภคสินคา้เหล่าน้ีอยู่เร่ือยๆ ใน
ราคาท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามกาํลงัซ้ือ ซ่ึงในบางรายท่ีมีกาํลงัซ้ือมาก ก็อาจผนัตวัเองเป็นนกัสะสม 
หรือมีการทาํส่ิงเหล่าน้ีเป็นงานอดิเรก จนถึงยดึเป็นอาชีพไดเ้ช่นกนั 

 
“ผมชอบซ้ือฟิกเกอร์จากแอนิเมชัน่ มาตั้งไวใ้นห้องนอน หรือไม่ก็ติด

โปสเตอร์ ดูแลว้มนัผอ่นคลายดี เหมือนไดอ้ยูก่บัอะไรท่ีชอบตลอดเวลา” ตฤณ
วตัร ดาํเนินศิลป์ (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 

 
“ผมชอบ Spider Man มาก ถา้มีตงัก็จะซ้ือโมเดลมาตั้งไวท่ี้โต๊ะทาํงาน 

และยงัสามารถเป็น Reference และแรงบลัดาลใจในการทาํงานได”้ ณัฐวฒัน์ 
ทองมานะเสถียร (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 
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“ความชอบของผมก็ไม่ต่างอะไรกบัคนท่ีชอบซ้ือของ Brand Name 
หรอกครับ ใบละหลายหม่ืนบาท เวลาผมซ้ือของเล่นท่ีชอบที ก็หมดเป็นหม่ืน ๆ 
เหมือนกนั” ณฐัพล เพชรไทย (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)  

 
“ผมมีวยัเด็กท่ีไม่สมบูรณ์มากนัก พอได้มาเจอกับแอนิเมชั่นญ่ีปุ่นก็

หลงใหลทนัที แต่เม่ือก่อนยงัไม่มีเงินซ้ือ หาช่องทางทาํธุรกิจเก่ียวกบัส่ิงท่ีตวัเอง
ชอบ มนัเป็นการเติมเตม็ใหชี้วิต การท่ีเราชอบอะไร แลว้ทาํงานกบัส่ิงๆ นั้น เรา
จะมีความสุขท่ีสุด” Danny Choo (สมัภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2556) 

 
ในกรณีของคุณ Danny Choo นั้น เป็นทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค ก่อนท่ีจะมาเป็นผูผ้ลิต 

คุณ Danny นัน่เป็นผูบ้ริโภคมาก่อน คุณ Danny เป็นคนมาเลเซีย แต่ไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษ ซ่ึง
ช่วงท่ีไปศึกษานั้น ไดรั้บชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่จากญ่ีปุ่นหลายเร่ืองและช่ืนชอบมาก ทาํให้เขา
สนใจในวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น จึงเร่ิมทาํรายการ Culture Japan ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั
วฒันธรรมและความเช่ือต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่น  

ต่อมาเขาไดส้ร้างตวัละครของตนเอง ช่ือว่า Mirai ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง และใน
ท่ีสุด Mirai และคุณ Danny Choo ไดรั้บแต่งตั้งเป็นทูตวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยเหตุน้ีเอง
เขาไดผ้นัตวัเองมาเป็นผูผ้ลิต และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Mirai หลายอยา่งเช่น ตุ๊กตา ธง 
รวมถึงสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต ์เป็นตน้ นอกจาก Mirai แลว้ คุณ Danny ยงัมีโมเดลจากภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่เร่ืองต่างๆ มากมายอีกดว้ย ซ่ึงการทาํธุรกิจเหล่าน้ีของคุณ Danny Choo มาจากความชอบ
ส่วนตวัท่ีมีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ ทาํให้เม่ือมีอายุมากข้ึน มีโอกาสทางธุรกิจ จึงไม่ลงัเลท่ีจะลงมือทาํ
ธุรกิจท่ีตนเองช่ืนชอบ 
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) 
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“ผมทาํงานเก่ียวกบัแอนิเมชัน่ ชอบวาดการ์ตูน ส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ 
Art Book ชอบแอนิเมชัน่เร่ืองไหนก็ซ้ือ Art Book ของเร่ืองนั้นมาดู มาศึกษา 
เป็นความรู้เพิ่มเติม เผือ่ใชใ้นการทาํงานได”้ ตฤณวตัร ดาํเนินศิลป์ (สัมภาษณ์, 
11 มีนาคม 2557) 

 
“ผมมีงบ 5,000 บาท สาํหรับซ้ือ Art Book ในแต่ละเดือน” พีรศกัด์ิ 

เสนาลยั (สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2557) 
 
“ผมจะซ้ือนิตยสารเกมมาอ่าน เพราะว่าเน้ือหามนัหลากหลายดี คอลมั 

Review เกม แนะนาํเกมใหม่น่าสนใจสาํหรับผม อ่านก็เพลินๆ ดี บางทีก็มีแถม
พวกรหสัใชด้าวน์โหลดของพิเศษในเกมมาดว้ย” สุริยกาล กิจสาํเร็จ (สัมภาษณ์, 
11 มีนาคม 2557) 

 

4.4  แนวโน้มการบริโภคสินค้าทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์แอนิเมช่ัน (Merchandise) ใน 
อนาคต 

 
จากผลการวิจยั พบว่ามีผูก้ลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มโอตาคุตอ้งการสินคา้เหล่าน้ีอยู ่ประกอบ

กบัในปัจจุบนัมีการพฒันาของส่ือใหม่อยา่งรวดเร็ว ทาํให้การชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไม่เป็นเร่ือง
ยากอีกต่อไป ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคง่ายข้ึน มีผลทาํให้
แนวโน้มของคนท่ีช่ืนชอบส่ิงเหล่าน้ี มากข้ึนตามไปด้วย นั่นหมายความว่าเม่ือมีคนช่ืนชอบส่ิง
เหล่าน้ีมากข้ึน จะทาํใหเ้กิดการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่น้ีมากข้ึนนัน่เอง 

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัคือ ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปการโตข้ึนของบุคคลท่ีชอบในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เกม และการ์ตูน การจากไปของบุคคลรุ่นเก่า ผูต่้อตา้น หรือการยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
มากข้ึน บุคคลรุ่นใหม่ท่ีมีกาํลงัซ้ือ กาํลงัเติบโตข้ึนมา และเติบโตมากบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ พร้อม
ท่ีจะสนบัสนุน ยอมรับ และใหค้วามสาํคญักบัส่ิงเหล่าน้ี ยกตวัอยา่งเช่น บุคคลอาย ุ30 ซ่ึงเป็นบุคคล
ท่ีหลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ มีกาํลงัซ้ือ และกาํลงัจะมีชีวิตครอบครัว ซ่ึงมีความเป็นไปไดสู้ง
มาก ท่ีจะปลูกฝังส่ิงเหล่าน้ีใหกับลูกหลาน ในอนาคต รวมถึงการซ้ือสินคา้ ของเล่น ของสะสม 
ตกแต่งพื้นท่ีส่วนตวัใหก้บัตนเอง และลูก เป็นตน้ 
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“ผมเป็นคนหน่ึงท่ีชอบแอนิเมชั่น อ่านการ์ตูน แล้วก็เล่นเกมเยอะ 
ตอนน้ีกท็าํธุรกิจเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีอยู ่เราเห็นอยูทุ่กวนั เห็นอยูว่่าตลาดมนัไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน อีกอยา่งพอเราโตข้ึน ของเล่นท่ีเราอยากได ้เราก็ซ้ือ ถา้ผมมีลูกผม
จะซ้ือของท่ีผมไม่เคยเล่นตอนเด็กๆ ให้ลูกผมเล่นแน่นอน” กานต ์ศุภบรรพต 
(สมัภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2557)   

 
ส่ิงเหล่าน้ี รวมถึงเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ จะทาํให้สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่

เหล่าน้ีแทรกซึมอยู่ในทุกๆ ท่ี ทาํให้อตัราการบริโภค และเม็ดเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในอุตสาหากรรม
เพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน 



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 2 ขอ้ดงัน้ี 

1)  เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ  
2)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
 

5.1  รูปแบบการวจิยั และการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
 

ในงานวิจยัน้ี ใชก้ารรูปแบบการวิจยั 3 แบบ คือ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group Interview)   

โดยการสังเกต (Observation) นั้นเป็นการสังเกตภายในงาน Thailand Comic Con 2014 จุด
ข้ึนท่ีสยามพารากอน ระหว่างวนัท่ี 9-11 พฤษภาคม 2014 ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) นั้น มีผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูบ้ริหารท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จาํนวน 3 ท่าน และ
การสนทนากลุ่ม (Group Interview) มีผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คนในการสนทนา 

 

5.2  สรุปผลการวจิยั 
 

จากการสังเกต (Observation) ภายในงาน Thailand Comic con 2014 การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview)  และการสนทนาแบบกลุ่ม (Group Interview) สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1)  บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ 
2)  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มโอตาคุ 
3)  การบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 

 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1)  บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ 
สามาถแบ่งพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1)  ดา้นกิจกรรม (Activities) 
กลุ่มโอตาคุมีกิจกรรมหลกั นั่นคือการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ การเล่นเกม และ

การอ่านการ์ตูน รวมถึงยงัมีการสะสมของเล่น ของสะสมต่างๆ ตามท่ีตนเองสนใจ กลุ่มโอตาคุมีการ
ออกไปร่วมกิจกรรมบา้ง ซ่ึงการไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มโอตาคุ กิจกรรมท่ีไปจะตอ้งมีส่ิงท่ีดึงดูดใจ
มากพอเช่น การมีสินคา้ลดราคา สินคา้หายาก การมีไอดอล ศิลปิน หรือบุคคลมีช่ือเสียงมาร่วมงาน 
เป็นตน้ ในการใชเ้วลาทาํกิจกรรมท่ีช่ืนชอบอย่างการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เล่นเกม หรืออ่าน
การ์ตูนนั้น กลุ่มโอตาคุจะใชเ้วลาอยูก่บัส่ิงเหล่าน้ีเป็นเวลานานๆ  

(2)  ดา้นความสนใจ (Interest) 
สืบเน่ืองมาจากกิจกรรมของกลุ่มโอตาคุ ทาํให้ความสนใจของคนกลุ่มน้ีมีความ

สอดคลอ้งกนักบักิจกรรมท่ีทาํ นัน่คือ สนใจในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน ซ่ึงหมายถึง
การทาํงานอดิเรกของคนกลุ่มน้ี เช่น ชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองกนัดั้ม กจ็ะมีความสนใจเก่ียวกบั
ตวัละครในเร่ืองนั้น และซ้ือโมเดลกนัดั้มมาต่อ เก็บสะสม เป็นตน้ หากเป็นกลุ่มโอตาคุท่ีมีความ
สนใจในเร่ืองการแต่งกายเลียนแบบตวัละคร หรือคอสเพลย ์(Cosplay) ก็จะมีความสนใจในเร่ือง
เคร่ืองแต่งกาย เส้ือผา้ หรือเคร่ืองประดบั  

(3)  ดา้นความคิดเห็น (Opinion) 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นมีความเห็นว่าตนเองไม่ใช่โอตาคุ เน่ืองจากติดภาพลกัษณ์เชิง

ลบของบุคคลท่ีถูกเรียกว่าโอตาคุ นั่นคือ ลกัษณะของบุคคลท่ีชอบอยู่คนเดียว ไม่มีสังคม ไม่มี
ความสามารถในการพูดคุย หรือเขา้สังคม ซ่ึงหลงัจากท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลทาํความเขา้ใจ และแยกแยะ
ระหว่างความหมายกบัภาพลกัษณ์แลว้นั้น จึงยอมรับว่าตนเองเป็นโอตาคุ หรือแฟนพนัธ์แทข้อง
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูนท่ีตนเองช่ืนชอบ 

นอกจากน้ีจากผลการวิจยั ยงัสามารถแบ่งกลุ่มโอตาคุไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะของ
การดาํเนินชีวิตและการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Merchandise) ดงัน้ี\ 

ประเภท 1 โอตาคุนกัสะสม คือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบและหลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 
และการ์ตูน ทั้งในแง่ของเร่ืองราว ภาพประกอบ รวมถึงการออกแบบตวัละครภายในเร่ือง ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูนมาเก็บสะสม เช่น
การซ้ือโมเดลจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ชุดกนัดั้ม (Gundum) มาต่อ หรือการตกแต่งหอ้งทาํงานดว้ย
ของสะสมเหล่าน้ี เป็นตน้ 
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ประเภทท่ี 2 โอตาคุทัว่ไป คือกลุ่มคนท่ีมีช่ืนชอบและหลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 
และการ์ตูน เช่นเดียวกับประเภทแรก แต่จะแตกต่างออกไปตรงท่ีโอตาคุกลุ่มน้ี จะซ้ือสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูน ท่ีตนเองชอบเท่านั้น และซ้ือในปริมาณไม่มาก
เท่ากบัคนในกลุ่มแรก เช่นการซ้ือโมเดลตวัเลก็ๆ ซ้ือพวงกุญแจรูปการ์ตูน เส้ือยืดสกรีนลายการ์ตูน
ท่ีช่ืนชอบ กระเป๋าตวัการ์ตูน เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 3 โอตาคุระดบัคลัง่ไคล ้คือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบ หลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
เกม และการ์ตูน จนถึงขั้นคลัง่ไคล ้จนทาํใหมี้พฤติกรรมทางจิต เช่นการพดูคนเดียว หรือไม่สามารถ
สนทนากบัผูอ่ื้นได ้เป็นตน้ ซ่ึงโอตาคุประเภทน้ีไม่เพียงแต่หลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 
หรือการ์ตูนเท่านั้น ยงัหลงใหลในศิลปิน หรือไอดอล (Idol) อีกดว้ย  

จากขอ้มูลขา้งตน้ และจากการวิจยัตามระเบียบการวิยต่างๆ ดังกล่าว สามารถนําเสนอ
ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 

2)  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
จากการวิจยัพบวา่กลุ่มโอตาคุนั้นมีพฤติกรรมการใชส่ื้อใหม่ (New Media) คือการหาขอ้มูล

จากส่ืออินเทอร์เน็ต อยา่งเวป็ไซด ์Google ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ อยา่ง Facebook รวมถึงการใช้
บริการเวป็ท่ีใหบ้ริการดาวน์โหลด หรือบิท (Bit Tottent) ทั้งน้ีเหตุผลท่ีกลุ่มโอตาคุเลือกใชส่ื้อใหม่
นั้นคือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีนาํมาฉาย หรือจดัจาํหน่ายในประเทศไทย อยา่ถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ินั้น 
มีการลดทอนรายละเอียดของภาพและเสียง ทาํให้เสียอรรถรสในการรับชม รวมถึงการออกฉาย
ล่าชา้ ไม่ทนัใจกลุ่มคนเหล่าน้ี ทาํใหต้อ้งหาภาพยนตร์แอนิเมชัน่จากตน้ฉบบัมาชมก่อน ซ่ึงสามารถ
หาไดท้ัว่ไปตามอินเทอร์เน็ต 

นอกจากการลดทอนรายละเอียด และความล่าชา้ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีถูกลิขสิทธ์ินั้น 
คนกลุ่มน้ียงัเห็นวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีนาํเขา้มาฉาย หรือจดัจาํหน่าย มีการเซ็นเซอร์ท่ีไม่สมควร
หรือเซ็นเซอร์มถูกท่ี คนกลุ่มน้ีเห็นว่าไม่ตอ้งเซ็นเซอร์จะดีกว่า ทั้งน้ีเป็นผลมาจากวฒันธรรมท่ีแฝง
มากบัส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมของประเทศไทย ทาํให้มี
คนจาํนวนมากต่อตา้น และไม่ใหก้ารสนบัสนุนในท่ีสุด 

3)  พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิ

เมชัน่ (Merchandise) ท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัรสนิยม และความชอบส่วนตวั ซ่ึงสามารถแบ่ง
รูปแบบของการบริโภคของคนกลุ่มน้ีได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 



112 

(1) การบริโภคสินคา้ในหมวดของเล่น ของสะสม เป็นการบริโภคสินคา้ชนิดของเล่น
และของสะสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูน ของกลุ่มโอตาคุ เช่นการซ้ือ
โมเดล หรือฟิกเกอร์ การซ้ือของใชส่้วนตวัต่าง ๆ ท่ีเป็นลายการ์ตูน เป็นตน้ 

(2) การบริโภคสินคา้ในหมวดของเส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือโอตาคุ
ท่ีชอบแต่งกายเลียนแบบตวัละครท่ีช่ืนชอบ หรือคอสเพลย ์ส่วนโอตาคุท่ีไม่ไดแ้ต่งกายเลียนแบบก็
จะบริโภคเส้ือผา้ ท่ีพิมพล์ายการ์ตูน ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองประดบัตกแต่งต่าง ๆ เช่น ท่ีคาดผมหูแมว หู
กระต่าย หมวกตวัการ์ตูนต่าง ๆ หางแมว สร้อยคอ เป็นตน้  

(3) การบริโภคสินคา้ในหมวดหนังสือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ในบางเร่ืองนั้น มีการทาํ
เป็นหนงัสือการ์ตูน (มงังะ) ออกมาจาํหน่ายก่อน ซ่ึงมีราคาไม่แพงมากนกั ทาํให้คนกลุ่มน้ีนิยมซ้ือ
มาอ่าน และยงัสามารถเก็บเป็นของสะสมไดอี้กดว้ย อีกทั้งยงัมีหนงัสือประเภทหนงัสือภาพ (Art 
book) ท่ีรวบรวมภาพต่างๆ จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูนไว ้ในบางเล่มมีการสอนวาด
ภาพดว้ย และหนงัสือนิตยสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน  
 

5.3  อภปิรายผลการวจิยั 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ” สามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัไดต้ามวตัถุประสงค์
งานวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  การเปิดรับส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุ 
จากการวิจยัพบว่า กลุ่มโอตาคุนั้นเปิดรับข่าวสารภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม และการ์ตูน 

ผ่านส่ือใหม่ เน่ืองจากสะดวกสบาย และยงัสามารถเป็นการส่ือสารสองทาง ซ่ึงกลุ่มโอตาคุเอง ก็
สามารถเป็นไดท้ั้งผูรั้บสาร และผูส่้งสาร ดงัท่ี Burnett and Marshall กล่าวไวว้่า ส่ือใหม่นั้นคือส่ือท่ี
เอ้ืให้ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ทาํหน้าท่ีส่งสารและรับสารพร้อมกนัได ้และสามารถส่งสารไดห้ลาย
อยา่งพร้อมๆ กนั คือภาพ เสียง และขอ้ความ ซ่ึงส่ือใหม่น้ีเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิม 
กบัความกา้วหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพนัธ์ ผ่านระบบเครือข่าย และมีศกัยภาพเป็นส่ือแบบ
ประสม (Multimedia) 

จะเห็นไดว้่าส่ือใหม่นั้นมีความสะดวกสบาย และเอ้ืออาํนวยในหลาย ๆ ดา้น กลุ่มโอตาคุ
นั้นจึงใชป้ระโยชน์จากส่ือใหม่ ในการเสาะหาขอ้มูลใน Search Engine รายใหญ่อยา่ง Google เพื่อ
ไปยงัเวป็ไซดต่์างๆ ท่ีมีขอ้มูล รวมถึงสร้างขอ้มูล หรือเน้ือหาข้ึนมาเอง อยา่งเช่นการแบ่งปันขอ้มูล 
ความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการแบ่งประเภทส่ือใหม่ ของ John 
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Vivian (2013) ท่ีแบ่งส่ือใหม่ออกเป็น 4 ประเภท นัน่คือเวป็ท่า (Portals) โปรแกรมช่วยสืบคน้ขอ้มูล 
(Search Engine) การส่งขอ้ความ (Messaging) และเวป็ไซดท่ี์ผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างเน้ือหาเอง 

นอกจากกลุ่มโอตาคุจะใชส่ื้อใหม่แลว้ ยงัมีการใชส่ื้อเก่าควบคู่ไปดว้ย นัน่คือส่ือส่ิงพิมพท่ี์
กลุ่มโอตาคุใหค้วามสนใจมาก คือหนงัสือการ์ตูน เน่ืองจากมีราคาถูก และสามารถเก็บสะสมได ้อีก
ทั้งยงันาํกลบัมาอ่านใหม่ได ้หากไม่เขา้ในเน้ือหา ในบางคร้ังหนงัสือการ์ตูนเหล่าน้ีอาจมีเน้ือหาท่ี
ละเอียดกวา่ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เน่ืองจากสามารถใส่รายละเอียดของเน้ือหาไดม้ากกวา่ 

จากความสะดวกสบายน้ีเอง โอตาคุบางคนจึงเลือกท่ีจะทาํกิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบอยูเ่พียง
แค่ในบา้น อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์ หรือโทรทศัน์ เพื่อรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เล่นเกม หรืออ่าน
การ์ตูน ผา่นส่ือต่างๆ  เป็นผลทาํใหค้นกลุ่มน้ีไม่ค่อยไดเ้ขา้สังคม ไม่ไดพ้ดูคุยสนทนากบัผูอ่ื้น มีการ
ซึมซบัวฒันธรรมแฝงต่างๆ จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูน ทาํใหใ้นบางคร้ังมีพฤติกรรม
ท่ีแปลกแสดงออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Joli Jeson (2012) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะอาการทาง
สังคมของกลุ่มแฟนผูห้ลงใหลไวว้่า กลุ่มแฟนผูห้ลงใหลแต่เพียงลาํพงั (Obsessed Loner) จะมี
ความรู้สึกให้ตนแตกต่างจากผูอ่ื้น (Alienate) ทาํให้ความเป็นมวลชนนอ้ยลง เขาหรือเธอจะถูกตดั
ออกจากครอบครัว เพื่อน และชุมชน ชีวิตถูกครอบงาํข้ึนเร่ืองๆ จากส่ิงท่ีตนช่ืนชอบ จนทาํให้
สูญเสียความเป็นตวัของตวัเองไป คนเช่นน้ีจะถูกยัว่เยา้ดว้ยส่ือมวลชน เขา้สู่โลกมายา จนกระทัง่
ขา้มเส้นไปสู่อาการทางจิต ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมแปลกของกลุ่มโอตาคุได้
อยา่งดี นอกจากน้ียงัคลา้ยกบังานวิจยัเร่ือง “การส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง และการ
เรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม จากภาพยนตร์การ์ตูนญ่ีปุ่นชุดมาสคไ์รเดอร์ของกลุ่มแฟนคลบั” ของ
ปริญชาต จรุงจิตรประชา ท่ีมีผลการวิจยัว่ากลุ่มแฟนคลบัเปิดรับและเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม
ท่ีมากับตวัสาร หรือ Message ซ่ึงส่ิงท่ีแฟนคลบัเปิดรับได้แก่ เน้ือหาเก่ียวกับลกัษณะนิสัย 
พฤติกรรมของตวัละคร รวมถึงแฟนคลบัยงัมีการแสดงออกซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความ
จริง เช่นการสะสมส่ิงของต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัมาสคไ์รเดอร์ การแต่งกายเลียนแบบมาสคไ์รเดอร์ หรือ
คอสเพลย ์เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจจากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มโอตา
คุ ซ่ึงสามารถอภิปรายเป็นประเดน็ยอ่ยนัน่คือ  

2)  การเปิดรับส่ือท่ีมีแรงจูงใจในการแสดงออกถึงตวัตนของกลุ่มโอตาคุ  
กลุ่มโอตาคุนั้นมีความช่ืนชอบและหลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน อยา่ง

มาก ซ่ึงในแต่ละบุคคลก็จะมีประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม หรือการ์ตูน ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ข้ึนอยู่กับความชอบส่วนบุคคล และรสนิยมส่วนตวั มีการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูนท่ีตนเองช่ืนชอบ มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงการซ้ือสินคา้
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ต่าง ๆ และการเขา้ร่วมงานสงัคม เป็นการแสดงออกถึงตวัตน ความชอบส่วนบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจมา
จากส่ิงท่ีตนหลงใหลนัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดแสดงรูปแบบการดาํเนินชีวิตตามแบบ 
VALS 2 ในกลุ่มของ Self-Expression หรือกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจจากการแสดงออกถึงตวัตน ซ่ึงทฤษฎีน้ี
กล่าวไวว้่าคนกลุ่มน้ีชอบทาํกิจกรรมทางสังคม ยอมรับความเส่ียง ชอบซ้ือสินคา้และบริการเพื่อ
แสดงออกถึงตวัตนนัน่เอง 

เน่ืองจากกลุ่มโอตาคุ ใชเ้วลาอยูก่บัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูน เป็นเวลานานมาก 
มีผลทาํให้เกิดปัญหาในการเขา้สังคม และพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีแปลก ดงันั้นซ้ือสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรือการออกไปร่วมงานกิจกรรมนั้น ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีสาํคญัของ
คนกลุ่มน้ี ใหส้ามารถเจอผูค้น พดูคุย สนทนา และยงัเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นของส่ิงท่ีคน
กลุ่มน้ีช่ืนชอบ พฤติกรรมเหล่าน้ีสอดคล้องกับแนวคิดลําดับขั้นความต้องการของ Maslow 
(Maslow’s Hierarchy of Needs) ขั้นท่ี 3 คือความตอ้งการดา้นสังคม ความรัก และการยอมรับ การ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Love and Belongingness need) เป็นความตอ้งการในแง่ของการให ้และ
การไดรั้บความรัก เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม รวมถึงเป็นท่ียอมรับของสงัคม  

3)  พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
จากการสงัเกต (Observe) รวมถึงผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั หรือกลุ่มโอตาคุ ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริหารจาก

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) และแบบการสนทนากลุ่ม (Group Interview) บุคคล
ทั้งสามกลุ่ม มีกิจกรรม และความสนใจ ความชอบ ท่ีคลา้ยกนั นัน่คือชอบชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
เล่นเกม และอ่านการ์ตูน รวมถึงการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่าน้ี เหตุผลเน่ืองจาก
ความช่ืนชอบ และหลงใหล ซ่ึง Kotler กล่าวไวว้่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต เป็นหน่ึงปัจจยัดา้นตวั
บุคคล (Personal) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

จะเห็นไดช้ดัจากกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเป็นโอตาคุ ท่ีช่ืนชอบในการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เล่น
เกม อ่านการ์ตูน มาตั้งแต่เด็ก แต่อาจจะยงัไม่มีกาํลงัซ้ือมากนกั เม่ือโตข้ึน มีกาํลงัซ้ือจึงเติมเตม็ส่วน
ท่ีขาดหายไปในวยัเด็ก ในท่ีน้ีคือการซ้ือของเล่น ของสะสมจากภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม หรือ
การ์ตูน แมแ้ต่การทาํงาน คนกลุ่มน้ีเลือกทาํงานท่ีตนเองช่ืนชอบ และมีความสุขไปกบัมนั ดงัท่ี 
Maslow ไดก้ล่าวเอาไวใ้น Maslow’s Hierarchy of Needs ขั้นท่ี 5 ว่าเป็นความตอ้งการเป็นตวัของ
ตวัเอง ตอ้งการประสบความสาํเร็จ (Self-Actualization Needs) ซ่ึงก็คือบุคคลท่ีตอ้งการจะบรรลุ
ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง ลว้นแต่เป็นความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละบุคคล บุคคลกลุ่มน้ีจึงเลือกท่ี
จะเติมเตม็ชีวิตใหต้นเองในท่ีสุด 

เม่ือมีความชอบเกิดข้ึน ถึงขั้นหลงใหล รวมถึงมีกาํลงัซ้ือ พร้อมท่ีจะใชจ่้าย หาซ้ือสินคา้ 
ของเล่น หรือของสะสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูน บุคคลกลุ่มน้ีมีปัจจยัใน
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การเลือกซ้ือสินคา้คือ การออกแบบท่ีสวยงาม สามารถส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกได ้หรือคลา้ยคลึงกบั 
Cartoon Creation ในประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรือภาพยนตร์การ์ตูนของ รอย พอล เนล
สัน (Roy Paul Nelson) ท่ีกล่าวไวว้่า Cartoon Creation คือการวาดภาพการ์ตูนใดๆ ก็ตามท่ีสร้างข้ึน
ในลกัษณะของตวัการ์ตูน เช่น ตุ๊กตา งานป้ัน ของเล่น หรือภาพวาดบนผนงั ทั้งน้ีการสร้างสรรค์
ของเล่นของสะสม ลว้นแลว้แต่อา้งอิงมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูนทั้งส้ิน  

เน่ืองจากสินคา้ประเภทของเล่น ของสะสม มีราคาค่อนขา้งสูง การตดัสินใจซ้ือนั้น ไม่
เพียงแต่การออกแบบท่ีสวยงามเท่านั้น ยงัตอ้งพิจารณาไปถึงวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อตวัละครนั้นๆ ผูผ้ลิต และความเห็นจากกลุ่มคนในสังคมเดียวกนั เช่นการบอก
ต่อของเพ่ือน หรือการหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายของทศันคติ (Attitude) 
ท่ีหมายถึง แนวโน้มของพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มคน ความคิด 
หรือส่ิงของ โดยมีความรู้ความเช่ือเป็นพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจ หรือเป็นการ
ประเมินการตดัสินใจเก่ียวกบัความชอบ ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลนั้น 
เก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง (ปณิศา มีจินดา, 2553) 

เม่ือมีทศันคติท่ีดี ประกอบกบัความชอบพื้นฐานดว้ยนั้น การตดัสินใจซ้ือสินคา้จึงทาํไดไ้ม่
ยาก ซ่ึง Kotler ไดอ้ธิบายไวถึ้งปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ 
ซ่ึงทั้งหมดส่งผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคสินคา้ของแต่ละบุคคล (Kotler & Levin, 2006) 
ดังนั้ นเม่ือมีความปัจจัยดังกล่าวประกอบกันจึงเป็นผลทาํให้กลุ่มโอตาคุเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรือการ์ตูนในท่ีสุด 

จากพฤติกรรมบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุนั้น ทาํให้
กลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ตามมา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประเดน็ท่ีมีความน่าสนใจ 

4)  พฤติกรรมการจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของกลุ่มโอตาคุ 
ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะของกลุ่มโอตาคุ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ กลุ่มโอ

ตาคุนักสะสม กลุ่มโอตาคุทัว่ไป และกลุ่มโอตาคุระดบัคลัง่ไคล ้ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มมีความคลัง่ไคลใ้น
ระดบัท่ีต่างกนัออกไป 

ในกลุ่มของโอตาคุนักสะสมนั้น จะมีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัของเล่นของสะสม
อยู่เสมอ และผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีการจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีหาผูผ้ลิต 
หรือตราสินคา้ของสินคา้ช้ินไหน สามารถผลิตสินคา้ท่ีถูกใจ มีคุณภาพราคาเหมาะสมออกมา คน
กลุ่มน้ีก็พร้อมท่ีจะเป็นกลุ่มจงรักภักดีต่อตราสินคา้นั้ น ๆ ตามไปด้วย แต่หากตราสินคา้อ่ืนมี
ข้อเสนอท่ีดีกว่า หรือมีสินค้าท่ีน่าสนใจกว่า นักสะสมเหล่าน้ีก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนตราสินค้า
เช่นเดียวกนั ซ่ึงทาํใหส้ามารถอธิบายบุคคลกลุ่มน้ี ตามแนวคิดผูบ้ริโภคของ Jim Blyth (2008) ไดว้่า 
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บุคคลกลุ่มน้ี เป็นประเภทผูส้ับเปล่ียนตราสินคา้ (Brand Switchers) ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะไม่มีความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ พวกเขาไม่เช่ือว่าการเลือกตราสินคา้จะส่งผลอะไรท่ีสาํคญั พวกเขาไดรั้บ
ผลกระทบทางอารมณ์ไดง่้าย จากปัจจยัท่ีอยูแ่วดลอ้ม เช่น การส่งเสริมการขาย อีกทั้งยงัสามารถเป็น 
ผูจ้งรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalists) ท่ีมีอารมณ์เช่ือมโยงอยา่งแขง็แกร่งต่อตราสินคา้ ไป
พร้อมๆ กนั 

ส่วนในกลุ่มของโอตาคุทัว่ไปนั้น คนกลุ่มน้ีก็จะมีการคน้หาข่าวสารเช่นเดียวกนั คน
กลุ่มน้ีจะมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ แต่อาจไม่ใช่กลุ่มท่ีซ้ือของเล่น ของสะสมมากนกั หากเจอ
ส่ิงท่ีตนเองอยากได้ ก็จะหาซ้ือ แต่การซ้ือของคนกลุ่มน้ี มกัจะเป็นสินคา้ท่ีราคาไม่สูงมากนัก 
รวมถึงของเล็กๆ น้อยๆ เช่นพวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์ หรือแกว้นํ้ าลายการ์ตูน เป็นตน้ แต่หาก
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ตอ้งการท่ีจะซ้ือของเล่น ของสะสมท่ีมีราคาแพง คุณภาพดี ก็จะหาขอ้มูลอยา่งมาก 
เพื่อทาํความเขา้ใจกบัสินคา้ช้ินนั้น ๆ พร้อมกบัหาร้านคา้หรือตราสินคา้ท่ีจดัการส่งเสริมการขาย ท่ี
จะสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมกบังบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคประเภท ผูค้น้หา
ขอ้มูล (Information Seekers) ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะมีขอ้มูลของสินคา้ พวกเขาจะใชข้อ้มูลอยา่งมากใน
การช่วยให้พบกับตราสินคา้ท่ีเหมาะสมภายในผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น รวมถึงยงัเป็นผูบ้ริโภค
ประเภท    ผูซ้ื้อตราสินคา้เป็นกิจวตัร (Routine Brand Buyer) คนเหล่าน้ีมีความเก่ียวพนัส่วนตวัตํ่า 
แต่ยงัมีความช่ืนชอบในตราสินคา้ มีความสนใจในชนิดของผลท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ทัว่ไป และ
ไม่จาํเป็นตอ้งมองหาตราสินคา้ท่ี “ดีท่ีสุด” เพียงตราสินคา้ท่ีพึงพอใจกพ็อแลว้ 

ส่วนกลุ่มโอตาคุระดบัคลัง่ใคล ้กลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ซ่ึงโอตาคุกลุ่มน้ีมีกาํลงัซ้ือเพียงพอ ไม่
เพียงแต่หาซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาดี คนกลุ่มน้ียงัไดรั้บอิทธิพลมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
เกม การ์ตูน รวมถึงศิลปิน หรือไอดอล (Idol) ท่ีตนเองช่ืนชอบ ทาํให้การหาซ้ือสินคา้นั้น มีผลต่อ
จิตใจ กล่าวคือสินคา้มีคุณค่าทางจิตใจนัน่เอง ซ่ึงทาํให้คนกลุ่มน้ีมีอารมณ์เช่ือมโยงอยา่งแขง็แกร่ง
ต่อตราสินคา้ โดยคนท่ีไปคนเหล่าน้ีเช่ือมโยงประเภทของผลิตภณัฑ์กับการจัดหาผลท่ีตามมา
เก่ียวขอ้งเป็นส่วนตวั โดยคนเหล่าน้ีซ้ือ “ตราสินคา้ท่ีดีท่ีสุด” ในประเภทนั้น และยงัรู้สึกว่าประเภท
ของผลิตภณัฑ์เองเป็นส่วนสําคญัของชีวิต ซ่ึงตรงกบัผูบ้ริโภคประเภทผูจ้งรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalists) นัน่เอง 
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จากลกัษณะทั้ง 3 แบบของโอตาคุ ทาํใหเ้ขียนเป็นแผนภาพประเภทของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1  แสดงความเก่ียวพนัประเภทของผูบ้ริโภค 
  

ความเก่ียวพนันาํไปสู่ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จากแผนภาพแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มโอตา
คุนกัสะสมนั้น สามารถเป็นไดท้ั้งผูส้ับเปล่ียนตราสินคา้ และผูจ้งรักภกัดีต่อตราสินคา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัปัจจยัในหลายๆ ดา้น เช่นความชอบ การจดัการส่งเสริมการตลาดของตราสินคา้ คุณภาพของ
สินคา้ เป็นตน้ 

ในขณะท่ีกลุ่มโอตาคุทัว่ไปนั้นใชข้อ้มูลในการประกอบการตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกบัราคามาท่ีสุด หากมีตราสินคา้ใด ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของคน
กลุ่มน้ีได ้คนกลุ่มน้ีก็พร้อมท่ีจะเป็นผูจ้งรักภกัดีต่อตราสินคา้ และพร้อมท่ีจะสับเปล่ียนตราสินคา้
หากไม่พอใจในตราสินคา้เดิม หรือมีขอ้เสนอจากตราสินคา้ใหม่ ท่ีดีกว่า สินคา้มีคุณภาพมากกว่า 
ความเก่ียวพนัธ์กบัตราสินคา้จึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากการทาํการวิจยัทาํใหท้ราบถึงผลในแง่ของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทั้งน้ียงัรวมไปถึงเกม และการ์ตูน 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มโอตาคุในการวิจยัคร้ังน้ีนั้น กลุ่มโอตาคุมีการใชส่ื้อใหม่
ในการหาขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงการแสวงหาเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม หรือ
การ์ตูนท่ีตอ้งการโดยไม่มีการคาํนึงถึงเร่ืองสิทธิทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ดงันั้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของคนกลุ่มน้ีนั้น ไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ไปท่ีนิยมใชส่ื้อใหม่กนั
อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากมีความรวดเร็ว และสะดวก สบาย แต่ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม หรือ
การ์ตูนนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่ไดมี้จาํหน่ายแพร่หลายกนัมาก เหมือนกบัภาพยนตร์ทัว่ๆ ไป อีกทั้งยงัมีราคา

ผูส้บัเปล่ียนตรา
สินคา้ 

ผูค้น้หาขอ้มูล ซ้ือตราสินคา้เป็น
กิจวตัร 

ผูจ้งรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

กลุ่มโอตาคุนกั
สะสม 

กลุ่มโอตาคุ
ทัว่ไป 

กลุ่มโอตาคุทัว่ไป กลุ่มโอตาคุนกัสะสม 
กลุ่มโอตาคุระดบัคลัง่ใคล ้

ความเก่ียวพนัตํ่า ความเก่ียวพนัสูง 
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สูง ทาํให้กลุ่มโอตาคุท่ีไม่มีกาํลงัซ้ือนั้น กระทาํการละเมิดลิขสิทธ์ิดงักล่าว นัน่คือการดาวน์โหลด
จากเวป็ไซดท่ี์ใหบ้ริการดาวน์โหลดหรือ บิท (Bit Torrent)  ซ่ึงประเด็นน้ีอาจทาํใหว้งการภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ไม่เติบโตอยา่งท่ีตวรจะเป็น  

ส่วนพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุนั้น 
จากการวิจยัในคร้ังน้ีการบริโภคสินคา้ดงักล่าว ไม่แตกต่างจากผูค้นทัว่ไปมากนกั คือ การพอใจใน
ส่ิงท่ีตนอยากได  ้อยากมี อยากเป็น เลือกซ้ือของท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา มีการออกแบบท่ี
สวยงาม ใชว้สัดุท่ีดี รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม 

ส่ิงท่ีกลุ่มโอตาคุมีความแตกต่างจากคนทัว่ไปนั้น คือ ความหลงไหล ช่ืนชอบในภาพยนตร์
แอนิเมชั่น เกม หรือการ์ตูน เป็นอย่างมาก ทาํให้ในบางรายเกิดอาการทางจิต เช่น การแสดง
พฤติกรรมท่ีแปลกในการเขา้สังคม การพูดคุย กิริยาต่างๆ ดงัเช่น ในงานวิจยั ท่ีผูว้ิจยัไดพ้บเจอมา 
เป็นตน้ ซ่ึงอาจทาํใหผู้ท่ี้ไม่คุน้เคยกบัคนกลุ่มน้ีรู้สึกแปลกไปได ้

 

5.4  ข้อจาํกดัในการวจิยั 
 

การสังเกตภายในงาน Thailand Comic Con 2014 นั้นเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จึง
ทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกได้ ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้มีขอ้จาํกัดในเร่ืองการมีส่วนร่วมกับ
แหล่งขอ้มูล 

 

5.5  ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ใช้ 
 

1)  งานวิจยัช้ินน้ีทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มโอตาคุ ท่ีใชส่ื้อใหม่กนั
อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงหากผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะวางแผนการตลาด หรือการส่ือสารกบัคนกลุ่มน้ี 
ควรมุ่งเนน้ไปท่ีส่ือใหม่ ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram เป็นตน้  

2)  จากงานวิจยัพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุนั้น เป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งเก็บตวั และมีการ
ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เล่นเกม หรืออ่านการ์ตูน แต่เพียงลาํพงั ทาํให้ขาดปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม จึง
ควรมีการจดันิทรรศการ หรืองานอีเวน้ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นท่ี และเวทีสาํคญั สาํหรับการแสดงออกถึง
ตวัตน และการเขา้ร่วมสงัคม พบปะสงัสรรคก์บัผูค้นท่ีมีความชอบเหมือนกนั  

3)  งานวิจยัช้ินน้ีพบว่า โอตาคุตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม 
หรือการ์ตูนจากการออกแบบท่ีสวยงาม รวมถึงวสัดุท่ีมีคุณภาพ หากตอ้งการท่ีจะทาํธุรกิจกบัคน
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กลุ่มน้ี การออกแบบเป็นส่ิงท่ีสําคญั ควรออกแบบผลิตภณัฑ์อย่างชาญฉลาด ใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ 
รวมไปถึงบรรจุภณัฑต่์างๆ ดว้ย 

4)  จากการทาํวิจยัพบว่า ผลกระทบท่ีตามมาจากการใชส่ื้อใหม่ของกลุ่มโอตาคุนั้น มีการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิกนัอยา่งแพร่หลายในคนกลุ่มน้ี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีหน่วยงาน หรือองคก์รของรัฐบาล 
เช่นกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสามารถนาํไปประยตุ ์ปรับใช้
ในการป้องกนัและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินคา้
ลิขสิทธ์ิต่อไป 
 

5.6  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1)  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงทาํให้รู้ขอ้มูลในบางส่วน แต่ยงัไม่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกอ่ืนๆ ได ้จึงควรมีการทาํการวิจยัเชิงชาติพรรณวรรณาเพิ่มเติม เพื่อให้รู้ถึงขอ้มูล
เชิงลึกมากข้ึน 

2)  ควรทาํการวิจยัเชิงปริมาณเพิ่มเติม มีการเก็บขอ้มูลอา้งอิงจากประชากรทั้งหมด เพื่อให้
ทราบถึงขอ้มูลเชิงสถิติ รวมถึงการทดสอบท่ีใชท้ฤษฎี AIOs เพื่อหาพฤติกรรม การดาํเนินชีวิต Sub 
Culture หรือวฒันธรรมยอ่ยของคนกลุ่มน้ี  

3)  การทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทาํการวิจยักลุ่มโอตาคุในประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงหากมีการวิจยั
คร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบพฤกติกรรมการเปิดรับส่ือ และการบริโภคสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของกลุ่มโอตาคุในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงความเหมือน หรือ
แตกต่างกนัของกลุ่มโอตาคุดงักล่าว และทาํใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นภาคธุรกิจต่อไปได ้
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แบบสังเกต ซ่ึงนํามาจากกรอบมโนทศัน์ “SPEAKING” ของไฮมส์ 
 
การสงัเกตน้ีมีการจดบนัทึกขอ้มูลสาํคญัลงในแบบสงัเกต ซ่ึงนาํมาจากกรอบมโนทศัน์ 
“SPEAKING” ของไฮมส์ (Hymes, 1947) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1)  Setting หรือ Scene (S) คือสภาวะของเหตุการณ์ท่ีถูกกาํหนดโดยเวลา สถานท่ีเกิดเหตุ 
หรือฉากท่ีมีการกระทาํเกิดข้ึน 
 2)  Participation (P) คือ ผูร่้วมกระทาํ ใครเป็นผูริ้เร่ิม ใครเป็นผูร่้วมประกอบดว้ยใครบา้ง 
 3)  End (E) คือ จุดประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของเหตุ 
 4)  Act sequence (A) คือการเรียงลาํดบักิจกรรมใดมาก่อนและหลงั กระทาํอะไร และ
กระทาํอยา่งไร 
 5)  Key (K) คือ กญุแจการส่ือสาร บ่งช้ีดว้ยนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง อารมณ์ สญัลกัษณ์ใน
การส่ือความหมาย  
 6)  Instrumentality (I) คือ ช่องทางการส่ือสาร ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาถ่ิน ใชก้ารส่ือ
ความหมายผา่นส่ือใดและอยา่งไร 
 7)  Norm of Communication (N) คือบรรทดัฐานทางการส่ือสารท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนัและกนั 
เป็นการแสดงออกซ่ึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งผูร่้วมการกระทาํดว้ยกนั ในการตีความสาย
สมัพนัธ์ดงักล่าว ตอ้งอาศยัวฒันธรรมของผูเ้ขา้ร่วมกระทาํเขา้ช่วยดว้ย 
 8)  Genre (G) คือ ประเภทผลงาน เป็นประเภทของกิจกรรมและถอ้ยคาํท่ีใชส่ื้อสาร ซ่ึงมีช่ือ
เรียกเฉพาะ เช่นการถ่ายทาํภาพยนตร์ การสวดมนต ์การส่ือสารในหอ้งสนทนาเวป็ไซด ์การส่ือข่าว 
บทละครโทรทศัน์ การเล่นนํ้าสงกรานต ์ฯลฯ 
 

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview)  
และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview)er 

 
 1)  ลกัษณะทางประชากร เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ท่ีอยูอ่าศยั 
 2)  คาํถามเก่ียวกบักิจกรรม (Activities Questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัการทาํกิจกรรมต่าง 
ๆ ของกลุ่มโอตาคุ เช่น การเขา้ร่วมงานอีเวน้ การใหค้วามบนัเทิงกบัตวัเอง การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
เวปไซด ์การเล่นกีฬา รวมถึงการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้ เป็นตน้ 
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 3)  คาํถามเก่ียวกบัความสนใจ (Interest Questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัความสนใจดา้นต่าง 
ๆ เช่น ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม ช่องทางการติดตามข่าวสาร แฟชัน่ รวมถึงชีวิตความเป็นอยูใ่น
สงัคม เป็นตน้ 
 4)  คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็น (Opinion Questions) ตอบลกัษณะเห็นดว้ย หรือไม่เห็น
ดว้ย เช่น  ความเห็นเก่ียวกบัตนเอง คุณคือโอตาคุ ความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ความเห็น
เก่ียวกบัสินคา้ท่ีจบัจ่ายใชส้อย ความเห็นเก่ียวกบัโอตาคุกลุ่มอ่ืน ๆ รวมถึงความเห็นเก่ียวกบัโอตาคุ
ในแง่เศรษฐกิจ 
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