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รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างตราสินค้าผ่านสื่อ
บุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผูศ้ กึ ษาเก็บข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In – depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึง่ ผูศ้ กึ ษายึดหลักการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการลดทอนข้อมูลเพื่อกําหนดมโน
ทัศน์ (Conceptualization) ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion เป็ นโรงเรียนสอนศิลปะป้องกัน
ตัวเทควันโดทีม่ กี ารสร้างตราสินค้าให้กบั ตัวเองทีแ่ ตกต่ างจากโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเท
ควันโดโรงเรียนอื่นๆ โดยทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion มีจุดเด่น
2 ด้าน คือ การเรียนการสอนในแต่ละรอบของทางโรงเรียนที่มกี ารวางคอนเส็ปต์และออกแบบ
การเรียนการสอนไว้เป็ น Fun Friend Family ทีจ่ ะให้การเรียนการสอนในแต่ละรอบนัน้ แตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ รียนเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค และจุดเด่นอีกด้าน
ของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion คือการทีท่ างโรงเรียนได้นําผูท้ ่มี ี
ความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาเทควันโด (Expert) และเป็ นผู้ท่มี ชี ่อื เสียงเข้ามาเป็ นผู้สอนในทุก
รอบของการเรียนการสอน และนอกจากทําหน้าที่เป็ นผู้สอนให้กบั ทางโรงเรียนแล้วนัน้ บุคคล
ดังกล่าวยังทําหน้าทีเ่ ป็ นพรีเซนเตอร์เพื่อทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางโรงเรียน
ด้วย ซึง่ จุดเด่นทัง้ 2 ด้านทีท่ างโรงเรียนสร้างขึน้ นัน้ ทําให้โรงเรียนเป็ น ทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคธุรกิจ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด และทําให้ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion โดดเด่นกว่าโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่นๆ ทีเ่ ป็ นคู่แข่งได้ ถึงแม้
ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion จะใช้พรีเซนเตอร์เป็ นจุดขายที่

ค
สร้างความแตกต่างของตนจากโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดแห่งอื่นๆ แต่ทางโรงเรียน
ไม่ได้นําพรีเซนเตอร์ไปเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) เท่าทีค่ วรและถึงแม้
โรงเรียนจะพยายามสื่อถึงคอนเส็ปต์ Fun Friend Family เสมือนเป็ นเอกลักษณ์ตราสินค้า แต่ก็
ยังไม่ได้มกี ารนํ าพรีเซนเตอร์ไปช่วยสนับสนุ นคอนเส็ปต์ดงั กล่าว ถ้าทางโรงเรียนสอนศิลปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion สามารถเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับจุดเด่นทีท่ างโรงเรียนมี
อยู่ และมีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดอย่างครอบคลุมก็จะสามารถทําให้ว ิ ธกี ารสร้างตรา
สินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และถือเป็ นวิธกี ารสร้างตราสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ทีจ่ ะทําให้โรงรียนเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางจนขึน้ มาอยู่ในระดับ
Top of mind ของผูบ้ ริโภคได้ในทีส่ ุด

ง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ป จั จุ บ ัน นี้ ช าวไทยได้ห ัน มาให้ ค วามสํ า คัญ และสนใจในการเล่ น กีฬ าเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องมาจากการที่ภาครัฐและเอกชนให้ การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายให้การสนับสนุ น
ทางด้า นกีฬ าอย่ า งชัด เจน ทัง้ ผู้บ ริห ารประเทศ นั ก ธุ ร กิจ และประชาชนต่ า งตระหนั ก ถึง
ความสําคัญและประโยชน์ ของการกีฬามากขึน้ มีการออกข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องวงการกีฬา
อย่างกว้างขวาง และมีก ารให้เ งินทุนอัดฉี ดนักกีฬ ามากขึ้ นทัง้ จากภาครัฐและเอกชน การที่
ประชาชนได้รบั ชมนักกีฬาทําการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อโทรทัศน์ นัน้ ก่อให้เกิด
พฤติกรรมร่วมในการเชียร์ ส่งกําลังใจหรือติดตามข่าวสารผลการแข่งขัน ซึ่งทัง้ หมดนี้เป็ นการ
สร้างความตื่นตัว ทางด้านการกีฬ าในกลุ่ มประชาชน ทําให้เ กิดความรู้ส ึก พอใจ เล็งเห็น
ความสําคัญของกีฬาที่มตี ่อเยาวชนทัง้ ในด้านร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดเป็ นกระแสทางสังคม
ตามมา คือพ่อแม่ผปู้ กครองต่างก็อยากให้บุตรหลานเล่นกีฬาบ้าง ซึง่ การที่บุคคลมีทศั นคติท่ดี ี
เป็ นองค์ป ระกอบพื้นฐานอยู่แ ล้ว จะก่ อ ให้เ กิดการมองเห็น ประโยชน์ ของกีฬ าเพิ่ มขึ้น อย่า ง
มากมาย อีกทัง้ ผูป้ กครองส่วนใหญ่ในปจั จุบนั มีสถานะรายได้ทด่ี ี มีสภาพคล่องด้านการเงิน จึง
ไม่เป็ นอุปสรรคในการชําระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นให้บุตรหลานเล่นและฝึกฝนกีฬาอย่างเอา
จริงเอาจังเป็ นอาชีพ ที่สําคัญกระบอกเสียงอย่างสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่พร้อมใจกันเผยแพร่
ข่าวสารด้านกีฬา การแข่งขัน ภูมหิ ลังนักกีฬาทีป่ ระสบความสําเร็จ เทคนิคการฝึกซ้อม ส่งผลให้
ประชาชนหันมาสนใจกีฬามากขึน้ เรื่อยๆ นํ าไปสู่การยินดีท่จี ะเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน จนไป
ถึงการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันต่อไป (มงคล แฝงสาเคน, 2549:56) โดยแต่ละคนก็เลือกชนิดกีฬา
ต่ า งกัน ไป ทัง้ ประเภทกี ฬ าทัว่ ไปที่อ อกกํ า ลัง กายเพื่อ ให้ ร่ า งกายเกิ ด ความแข็ง แรง เช่ น
บาสเกตบอล ฟุตบอล หรือกีฬาทีเ่ น้นการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน เช่นแอโรบิค อย่างไรก็ตาม
ยังมีประชาชนบางส่วนทีค่ ดิ แตกต่างออกไป คืออยากออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและ
ได้ทกั ษะไหวพริบในการป้องกันตัวไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนัน้ จึงมีผทู้ ห่ี นั มาให้ความสนใจ กีฬา
ประเภทต่อสู้ หรือทีเ่ รียกว่า ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวเป็ นจํานวนมาก ซึง่ กีฬาชนิดนี้เป็ นกีฬาทีม่ ี
การแข่งขันระหว่างประเทศอยูเ่ สมอ
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวคือศาสตร์แขนงหนึ่งทีเ่ น้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสูแ้ ละ
การป้องกันตัว ในปจั จุบนั ได้มกี ารศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทัง้ ในเชิงกีฬา เพื่อฝึ กฝนร่างกายให้
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มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หรือแม้กระทังฝึ
่ กฝนจิตใจ ศิลปะป้องกันตัวทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในเมืองไทย
ได้แ ก่ มวยไทย เทควัน โด ยูโ ด คาราเต้ กัง ฟู ซึ่ง โดยทัวไปแล้
่
ว ศิล ปะป้ อ งกันตัว อาจแบ่ ง
ประเภทได้ดงั ต่อไปนี้
1. ศิลปะการต่อสูแ้ บบกีฬานอกจากจะถูกสอนเพื่อการต่อสูแ้ ละป้องกันตัวมักถูกลดวาม
รุนแรงลง และปรับปรุงเป็ นกีฬา มีกติกาเพื่อใช้ในการแข่งขัน เช่น คาราเต้ มวย เทควันโด เคน
โด้ กังฟู โววีนมั ่
2. ศิลปะการต่อสู้ทย่ี ดึ ตามแบบแผนเดิม ถูกสอนโดยยึดถือแบบแผนเดิมจากอดีต ไม่ม ี
การแข่งขัน จะถูกสอนเพื่อการต่อสูแ้ ละป้องกันตัวเท่านัน้ เช่น มวยไทยโบราณ ไอคิโด้ นินจุตสุ
(บุญส่ง ยอดวงษ์, 2545:146)
อีก ป จั จัย หนึ่ ง ที่ก ระตุ้ น ให้เ กิด การอยากเรีย นศิล ปะป้ อ งกัน ตัว คือ ป จั จัย ด้ า นความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เพื่อป้องกันภัยจากรอบตัว เช่น ภัยจากมิจฉาชีพ ลัก จี้ ชิง ปล้น
ศิลปะป้องกันตัวจะฝึ กให้เราเกิดความพร้อมตัง้ แต่การยืน การเผชิญหน้า การตัง้ ท่าอะไรต่างๆ
เมือ่ เกิดเหตุการณ์คบั ขันหรือมีการทําร้ายร่างกายขึน้ มาก็พร้อมทีจ่ ะหลบหลีก ปดั ป้อง และตอบ
โต้ เพื่อให้ตวั เราพ้นภัยหรือออกจากเหตุการณ์ขบั คันนัน้ ได้อย่างปลอดภัย สิง่ สําคัญสําหรับ การ
เรียนรู้ศิล ปะป้อ งกันตัว คือ จะต้อ งมีค รูท่แี นะนํ า ทักษะวิธ ีการแก้ไขเหตุการณ์ ต่างๆ และช่ว ย
ฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญ เพื่อให้นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใน
ปจั จุบนั จะมีผหู้ นั มาสนเรียนศิลปะการป้องกันตัวกันอย่างมากมาย
จากปจั จัยความสําคัญต่างๆ ทีก่ ล่าวไปในเบือ้ งต้นนัน้ ส่งผลให้มกี ารเปิ ดสอนโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวหลายแขนง จากผลสํารวจความนิยมในการเล่นกีฬาประเภทต่อสู้ของการ
กีฬาแห่ งประเทศไทยในปี 2549 โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ เก็บ รวบรวมข้อ มูล เชิงสถิติเ กี่ยวกับ
ความสนใจในศิลปะป้องกันตัวแต่ละประเภท พบว่าผูเ้ รียนศิลปะป้องกันตัวเป็ นเพศชายร้อยละ
62 เป็นเพศหญิงร้อยละ 38 สาขาวิขาป้องกันตัวทีไ่ ด้รบั ความนิยมคือ เทควันโดร้อยละ 32 มวย
ไทยร้อยละ 28 ศิลปะการต่อสูแ้ บบผสมอีกร้อยละ 22 และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 18
ผลการสํารวจพบว่ าสาขาวิชาป้อ งกันตัว ที่ไ ด้รบั ความนิ ยม คือ เทควันโดที่มมี ากถึง
ร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับประเภทศิลปะป้องกันตัวทัง้ หมด สําหรับกีฬาเทควันโดนัน้ เป็ นศิลปะ
การต่อสู้ทม่ี าจากประเทศเกาหลี การเรียนการสอนมีการควบคุมและจัดมาตรฐานโดย สถาบั น
คุกคิวอน (Kukkiwon) และสมาพันธ์เทควันโดโลก (The World Taekwondo Federation)
สัญลักษณ์วทิ ยฐานะของผู้ฝึก คือสายคาดเอวตามลําดับขัน้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น สายขาว เหลือง
เขีย ว ฟ้ า นํ้ า ตาล แดง และดํ า ในการสอบเลื่อ นระดับ ในแต่ ล ะครัง้ นั ก เรีย นจะได้ ร ับ ใบ
ประกาศนียบัตร บัตรประจําตัว เพื่อเป็ นหลักฐานและสามารถนําไปเรียนต่อทีอ่ ่นื ได้ทวโลก
ั่
โดย
จะมีการส่งนักกีฬาไปแข่งตามแมทช์ต่างๆ ทัง้ ในระดับหน้าใหม่ และในระดับมืออาชีพ ปจั จุบนั มี
โรงเรีย นสอนศิ ล ปะป้ องกั น ตั ว เทควัน โดขึ้น มากมายตามแหล่ ง สถานที่ต่ า งๆ เช่ น ใน
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ห้างสรรพสินค้า ใกล้สถานศึกษา ติดถนน ใกล้รา้ นอาหาร เป็ นต้น แต่ละสถานทีล่ ว้ นมีลกั ษณะ
และเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป เช่น ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ขนาดของสถานที่
ฝึกสอน คุณภาพของครูผฝู้ ึกสอน อุปกรณ์ทป่ี ระกอบการฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน
ผลทีอ่ อกมาหลังเข้ารับการฝึกสอน รวมถึงการบริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้บริโภคซึ่งหมายถึงผู้ปกครองนักเรียนหลายท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฝึ ก
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโดดังกล่าวจึงหันมาให้ความสนใจนํ าบุตรหลานเข้ารับการเรียนการสอน
ช่วงหลังเลิกเรียน และในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ทัง้ นี้เพื่อให้บุตรหลานใช้เวลาว่างในช่ วงวันหยุด
ให้เป็ นประโยชน์และพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมไปถึงการฝึกซ้อมเพื่ อหวังส่งเข้าแข่งขันใน
โอกาสต่างๆ ด้วยเพื่อเก็บรวบรวมเป็ นผลงานหรือหวังเป็ นความสามารถพิเศษในการเข้าศึกษา
ต่ อ ในระดับ มัธ ยมศึก ษาและอุ ดมศึก ษาต่ างๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชน โดยเป้าหมายหลัก ของ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวส่วนใหญ่ คือการเพิม่ ปริมาณผู้สมัครเรียน และจัดส่งผู้เรียนเข้า
แข่งขันในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ทงั ้ ตัวสถาบันและตัวผูเ้ รียนเอง ดังนัน้ สถาน
ประกอบการโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว ต่ างต้องหากลยุทธ์ทางการตลาด เอกลักษณ์และ
ความแตกต่าง เพื่อมาดึงดูดใจและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผทู้ ม่ี าใช้บริการ เพื่อหวังทีจ่ ะเพิม่ ยอด
ผู้สมัครเรียน หรือหากเป็ นผู้ท่เี รียนอยู่ แล้ว ก็คาดหวังให้เรียนต่อไปนานๆ ไม่หนั ไปสมัครใช้
บริก ารโรงเรียนสอนศิล ปะป้อ งกันตัว อื่น ๆ หรือ ชวนคนรอบข้างให้หนั มาสนใจสมัค รเรียนที่
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวทีต่ นเรียนอยู่ ก็ถอื ว่าเป็ นการช่วยเพิม่ จํานวนผู้สมัครเรียนอีกวิธ ี
หนึ่ง (นพพร ทัศบุตร: 2551)
ปจั จุบนั จํานวนของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดมีเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ใน
ปจั จุบนั นี้มจี าํ นวนทัง้ สิน้ รวม 104 คน / สโมสร / ชมรม โดยโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวหลาย
แห่งใช้โปรโมชันต่
่ างๆ มาดึงดูดความสนใจของลูกค้า อย่างเช่น โรงเรียน โอลิมปิค โปร เทควัน
โด มีโปรโมชัน่ มาสมัครเรียน 3 จ่าย 2 หรือ โรงเรียน Martial Art Taekwondo ทีด่ งึ จุดเด่นใน
ด้านคุณสมบัตขิ องผูส้ อนมาเป็นจุดจูงใจผูบ้ ริโภค และวิธที ธ่ี ุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเท
ควันโดนิยมทํากันอยู่ในปจั จุบนั คือ การนํ าบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงและมีความเชีย่ วชาญ (Expert) ใน
ด้านเทควันโดมาเป็ นผูฝ้ ึ กสอน และทําการโฆษณาผ่านบุคคลที่มชี ่อื เสียงและมีความเชี่ยวชาญ
(Expert) เหล่านัน้ โดยใช้พวกเขาเป็ นผูน้ ําเสนอ (Presenter) แต่ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกัน
ตัวเทควันโดต่างๆ จะไม่ได้นําผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญมาเป็ นผูฝ้ ึกสอนในทุกรอบของการเรียนการ
สอน แต่จะนํ าผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านัน้ มาทําการสอนเฉพาะรอบนักกีฬาหรือรอบของการเรียนเพื่อ
เสริมทักษะทางกีฬาเทควันโดในขัน้ สูงให้กบั ผูเ้ รียนเท่านัน้ เช่นโรงเรียนทวีศลิ ป์ เทควันโด ทีจ่ ะ
นําเอานักกีฬาทีมชี าติทม่ี ชี ่อื เสียงอย่าง แม๊กซ์ ชัชวาล ขาวละออ เข้ามาเป็ นผูฝ้ ึกสอนในเฉพาะ
รอบการเรียนของนักกีฬาเท่านัน้ หรือทางโรงเรียนสอนเทควันโด RDC ก็จะมีนักกีฬาทีมชาติท่ี
เป็ นผู้เ ชี่ยวชาญอย่ าง แม่น้ํ า เชิด เกียรติศ ัก ดิ ์ เข้ามาเป็ นผู้ฝึ กสอนให้กับ นักกีฬ าเท่านัน้ ซึ่ง
ตามปกติแ ล้ว รูปแบบการนํ าเสนอโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเป็ นที่นิยม สําหรับสินค้าและ
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บริการโดยทัวไป
่ การทีม่ พี รีเซนเตอร์ หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ จะทําให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการง่ายขึน้ ซึง่ ผูบ้ ริโภคแต่ละคนมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
ผ่านกระบวนการความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือเป็นขอบเขตทีผ่ รู้ บั จะเห็นว่าแหล่งทีม่ ามีความรู้
ทีเ่ กี่ยวข้องกับทักษะหรือประสบการณ์และไว้ใจแหล่งทีใ่ ห้ขอ้ มูล มี 2 มิตทิ ส่ี ําคัญต่อความน่ า
เชื่อถืและความเชีย่ วชาญโดยมองว่าเป็นคนทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญสามารถเพิม่ การโน้มน้าว
ใจได้มากกว่า แต่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีความน่ าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ จริยธรรม และความเชื่อถือ ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะลดลงเมื่อ ผู้บริโภคคิดว่าเขาหรือเธอจะลําเอียงหรือมีแรงจูงใจพืน้ ฐานส่วนบุคคล
เพื่อเรียกร้องตําแหน่ ง เช่นการจ่ายเงินเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ (George E. Belch:การโฆษณา
และการส่งเสริมการขายและมุมมองการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา, 1 สิงหาคม 2011) หรือ
ถ้าผูบ้ ริโภคประทับใจในตัวพรีเซนเตอร์ ก็จะซือ้ ยีห่ อ้ นัน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องการความมันใจ
่
ในสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ และผูบ้ ริโภคต้องการการเลียนแบบจากผูท้ เ่ี คยลองใช้มาก่อน เพื่อให้
คนที่ใ ช้ส ิน ค้า หรือ บริก ารนั น้ มายืน ยัน และอ้ า งอิง ว่ า สิน ค้า หรือ บริก ารนั น้ ดีจ ริง (Business
Knowledge: Presenter กับความสําเร็จของตราสินค้า ) ซึง่ เหตุผลดังกล่าวนัน้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดที่มกี ารแข่งขันกันสูงมากขึน้ จึงทําให้
ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มผี ลเป็ นอย่างมากเข้ามาช่วยในการสร้างตราสินค้าให้กบั ธุรกิจ
ของตนเอง เพื่อ ให้โ รงเรียนสอนศิล ปะป้อ งกันตัว เทควันโดนัน้ มีจุด เด่ นและเป็ นที่จดจําของ
ผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการ
ถึงแม้ว่าในปจั จุบนั ธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดจะมีการแข่งขันสูง แต่
จากที่ผศู้ กึ ษาทําการสํารวจพบว่าธุรกิจประเภทนี้ยงั ไม่มกี ลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าทีช่ ดั เจน
แต่ละโรงเรียนไม่มจี ุดขายและตําแหน่ งทางการตลาดที่โดดเด่น และมักจะมุ่งเน้นไปที่โฆษณา
ในทางเดียวกัน คือเน้นความสามารถของผูส้ อนเป็ นหลัก และจากข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษามาข้างต้น
ทําให้พบว่ายังไม่มงี านวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสินค้าสําหรับกีฬาเทควันโดและธุรกิจ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงวิธกี ารสร้าง
ตราสิน ค้า ผ่ า นสื่อ บุ ค คลของโรงเรีย นสอนศิล ปะป้ อ งกัน ตัว เทควัน โด โดยใช้โ รงเรีย น The
Champion เป็นกรณีศกึ ษา ซึง่ โรงเรียน The Champion นี้ถงึ แม้จะเน้นความสามารถของผูส้ อน
เช่นเดียวกับโรงเรียนสอนเทควันโดส่วนใหญ่ แต่มคี วามแตกต่างในแง่ทว่ี ่า ทางโรงเรียนได้มกี าร
นําผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในด้านศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ซึง่ เป็ นนักกีฬาผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงและปรากฏ
ตัวตามสื่อ บ่อ ยครัง้ อาทิเช่น น้ องสอง บุต รี เผือดผ่อ ง ผลงานล่าสุดได้รบั เหรียญเงินในการ
แข่งขันโอลิมปิกครัง้ ที่ 29 รุ่น 49 กิโลกรัม ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นผลงานทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ตัวของ
น้องสอง บุตรี เผือดผ่อง เองและเป็ นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ยงั มีผลงานจากรายการแข่งขันอีกมากมาย เช่น เหรียญทองกีฬาเยาวชนชิงแชมป์
โลก ครัง้ ที่ 6 เวียดนาม, เหรียญทองกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครัง้ ที่ 4 จอร์แดน, เหรียญทอง
กีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 24 นครราชสีมา,เหรียญทองยูเอส โอเพน สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ส่วนเจ้าไอ
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เป็ นเอก การะเกตุ เป็ นนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทย ซึง่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดใน
เอเชียนเกมส์ 2010 ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน และได้รบั คัดเลือกให้เป็ นทูตของสมาคมเทควันโด
แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รบั เลือกให้เป็ นหนึ่งในผูเ้ ข้าแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิก 2012 และ
ั้
แม๊ก นาชา ปนทอง
เป็ นนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทย ซึง่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดใน
เอเชียนเกมส์ 2010 ซึง่ นาชาได้รบั รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันในครัง้ นัน้ โดยผลงานทีส่ ร้าง
ั้
ชื่อเสียงให้กบั ประเทศไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับ แม็ก นาชา ปนทอง
คือ เหรียญเงิน กีฬา
มหาวิทยาลัยโลก ครัง้ ที่ 24 ประเทศไทย และเหรียญเงิน มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2010
กว่างโจว ประเทศจีน นอกจากจะมีนักกีฬาทีมชาติท่ที างโรงเรียนนํ าเข้ามาเป็ นผู้สอนในการ
เรียนการสอนในทุกรอบของการเรียนการสอนแล้วนัน้ ยังมีโค้ชและผูฝ้ ึกสอนนักกีฬาทีมชาติ โค้ช
เชษ พิเชษฐ์ พิบูลย์คณารักษ์ มาเป็ นผูฝ้ ึ กสอนอีกด้วย ซึง่ ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเท
ควันโด The Champion ได้นํานักกีฬาทีมชาติมาทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อ
สิง่ พิมพ์ สื่อ ณ จุดขาย แต่ส่อื ทีท่ างโรงเรียน The Champion ใช้ส่อื สารกับผูร้ โิ ภคมากทีส่ ุดก็คอื
สื่ออินเตอร์เน็ต เช่น Facebook และ Intragram โดยผลการศึกษาที่ได้จะถูกนําไปประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างตราสินค้าให้แก่โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดให้ธุรกิจดังกล่าว
นี้มตี ราสินค้าทีช่ ดั เจนและแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้
ปัญหานาวิ จยั
การสร้า งตราสินค้าผ่ า นสื่อ บุ ค คลของโรงเรีย นสอนศิล ปะป้ อ งกัน ตัว เทควัน โด The
Champion นัน้ เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาการสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion
ขอบเขตการศึกษา
ผูศ้ กึ ษากําหนดขอบเขตในการศึกษาวิธกี ารสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion โดยศึกษากลุ่มผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนสร้างตราสินค้า ซึง่ ประกอบไปด้วยเจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด

6
The Champion บุตรของเจ้าของโรงเรียน ครูฝึก รวมทัง้ นั กกีฬาผูม้ ชี ่อื เสียงซึง่ เป็ นพรีเซนเตอร์
ให้แก่โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดแห่งนี้
นิ ยามศัพท์
1. การสร้างตราสิ นค้า หมายถึง การสร้างตราสินค้าให้ตดิ ตลาดทําได้จากการโฆษณา
การบอกต่อ การออกแบบทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น ในปจั จุบนั การสร้างตราสินค้ากลายมาเป็ น
จุดสําคัญของวัฒนธรรมและปรัชญาการออกแบบ
2. โรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัว หมายถึง โรงเรียนที่เปิ ดการเรียนการสอนศิลปะ
ป้องกันตัวประเภทเทควันโดโดยเฉพาะ
3. เทควันโด หมายถึง 태권도(เท-ควอน-โด) เป็ นศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว โดยไม่
ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คําว่า เท (태) แปลว่า เท้า หรือการโจมตีดว้ ยเท้า ควอน (권) แปลว่า
มือ หรือ การโจมตีด้ว ยมือ โด (도) แปลว่ า วิถีหรือสติปญั ญา ดังนัน้ เทควันโดโดยทัวไป
่
หมายถึง วิถแี ห่งการใช้มอื และเท้าในการต่อสูแ้ ละป้องกันตัว หรือการใช้มอื และเท้าในการต่อสู้
และป้องกันตัวอย่างมีสติ
4. บุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาเทควันโด หมายถึง บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านกีฬา
เทควันโด ซึ่งเป็ นบุค คลที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญในกีฬ าเทควัน โด และมีรางวัล ทางด้า น
ผลงานในระดับนานาชาติการันตีความสามารถ
5. การโฆษณาผ่ านสื่ อ บุค คล หมายถึง การใช้ผู้นํา เสนอมาพูดแนะนํ า สิน ค้า หรือ
บริการให้แก่ผู้บริโภค ซึ่ง อาจเป็ นผู้มคี วามเชี่ยวชาญ (Expert) ในสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ มา
แนะนํ า ซึ่งการเลือกผู้ท่มี ชี ่อื เสียงนัน้ ควรเลือกบุคคลที่มบี ุคลิกภาพสอดคล้องกับตัวสินค้าหรือ
บริการ ทีม่ คี วามน่าเชื่อถือทีส่ ามารถจูงใจให้ผบู้ ริโภคคล้อยตามได้
วิ ธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว
เทควันโด The Champion” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศกึ ษาเลือก
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เพราะลักษณะของข้อมูลหลักมาจากการสัมภาษณ์ของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง
โดยทีค่ ําบอกเล่าดังกล่าวนัน้ เป็ นความรูส้ กึ และประสบการณ์ของผู้ให้ขอ้ มูลหลักแต่ละคน ซึ่งผู้
ศึกษามีความเชื่อว่าเนื้อหาและสาระทีผ่ ่านการสัมภาษณ์และเล่าเรื่องราวสามารถวิเคราะห์ และ
สกัดออกมาเป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั นี้ได้
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ผูศ้ กึ ษาเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) ในการ
สัมภาษณ์ผศู้ กึ ษาสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล คือ เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion หรือผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการคิดวิธกี ารสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคล และบุคคล
ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะป้องกันตัวเทควันโด (Expert) ที่มาเป็ นผู้สอนให้กบั โรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
1. ประชากรและผูใ้ ห้ข้อมูลหลักในการวิ จยั
ผูศ้ กึ ษาเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ตามหลักการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
กล่าวคือ เป็นผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลตรงตามขอบเขตการวิจยั คือ ต้องเป็นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion และ
ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion คือ
นายวิชติ สิทธิกณ
ั ฑ์ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง คือนางสาวสุดารัตน์ จิตโสภณ และบุค คลที่เป็ น
ผู้เ ชี่ยวชาญทางด้านศิลปะป้องกันตัว เทควันโด (Expert) ที่มาเป็ นผู้สอนให้กับโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion จํานวน 2 คน ได้แก่ นายเป็ นเอก การะเกตุ และ
ั้
นายนาชา ปนทอง
เหตุผลทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกบุคคลทัง้ 4 คนนี้ เพราะลักษณะของข้อมูลหลักมาจาก
การสัม ภาษณ์ ข องผู้ ม ีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยที่ คํ า บอกเล่ า ดัง กล่ า วนั ้น เป็ น ความรู้ ส ึ ก และ
ประสบการณ์ของผู้ให้ขอ้ มูลหลักแต่ละคน ซึ่งผู้ศกึ ษามีความเชื่อว่าเนื้อหาและสาระที่ผ่านการ
สัมภาษณ์และเล่าเรื่องราวสามารถวิเคราะห์ และสกัดออกมาเป็ นข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้
ได้

2. เครื่องมือการวิ จยั และการทดสอบเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษาสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักด้วยการใช้แนวคําถาม แนวคําถามและประเด็นใน
การสัมภาษณ์เหล่านี้ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดทฤษฎีในบทที่ 2 เช่น แนวคิดเรื่องการสร้างตรา
สินค้า แนวคิดการสื่อสารการตลาด และการใช้ส่อื บุคคลในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น
การใช้พรีเซนเตอร์ในการจูงใจผูบ้ ริโภค หรือการใช้พรีเซนเตอร์ในการสร้างตราสินค้า เป็นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาเก็บข้อมูลหลักด้วยการสัมภาษณ์และดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั นัดเวลาเพื่อไปพูดคุย - ซักถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลบันทึกข้อมูล ผูศ้ กึ ษาใช้
เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูล (Audio Record) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และจดลงสมุดบันทึก
เวลาทําการจดบันทึกข้อมูล ผู้วจิ ยั เลือกการจับประเด็น และบันทึกเฉพาะประเด็นสําคัญต้อง
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ดูอวัจนภาษาของคนทีเ่ ก็บข้อมูลระหว่าง Presenter เพื่อดูว่าเค้าเป็ นสื่อบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
หรือไม่
การใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงนัน้ ผู้ศึกษาเลือกใช้เครื่องมือหลายเครื่องมือ เช่น
เทปบันทึกเสียง และโทรศัพท์ท่สี ามารถบันทึกเสียงได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเพราะข้อมูล
สัมภาษณ์มคี วามสําคัญ หากผู้ศกึ ษาบันทึกข้อมูลไม่รอบครอบอาจทําให้ขอ้ มูลสูญหายได้ และ
ถึงแม้จะสามารถบันทึกข้อมูลได้อกี ครัง้ แต่ขอ้ มูลทีไ่ ด้นนั ้ อาจจะไม่เหมือนเดิม
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูศ้ กึ ษาเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และดําเนินการถามโดยเปิดโอกาสให้
เกิดการถามคําถามกลับ เพื่อให้เกิดประเด็นในการโต้ตอบและได้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ
คําถามสัมภาษณ์
ขัน้ ตอนที่ 3 ถอดเทปสัมภาษณ์ แบบคําต่อคํา (Verbatim)
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้ศึก ษาได้นําบทสัมภาษณ์ มาพิมพ์ และทําการสรุปข้อ มูล ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์
ขัน้ ตอนที่ 5 ผูศ้ กึ ษาทําการวิเคราะห์ขอ้ ความบนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของทาง
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมออกเป็นกลุ่มเพื่อให้อ่านง่าย และค้นพบข้อสรุป
ที่โดดเด่น โดยนํ าข้อมูลที่ได้จดั ประเภทแล้วมาวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ในข้อมูลประเภท
เดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่าข้อมูลต่างประเภท แต่มคี วามเชื่อมโยงกัน และทําการสรุป
ข้อ มูล หรือข้อสันนิษฐานดังกล่าวนัน้ จําเป็ นต้อ งมีค วามเชื่อ มโยงโดยตรง ผูกติดหรือสะท้อ น
ข้อ มูล ดิบต่ า งๆ ที่เ ก็บรวบรวมไว้ โดยผู้ศึกษาจะกลับไปทบทวนข้อ มูล ดิบอีกครัง้ เพื่ อ หยิบ
ยกตัวอย่าง หรือหลักฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการสัมภาษณ์ การสังเกต มาใช้ในการสนับสนุ น
ข้อสรุป หรือข้อสันนิษฐานทีค่ น้ พบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่ วยงาน / องค์กร
ผลการศึก ษาที่ไ ด้จ ะถู ก นํ า ไปประยุก ต์ใ ช้เ ป็ น แนวทางในการสร้า งตราสิน ค้า ให้แ ก่
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ให้ธุรกิจดังกล่าวมีตราสินค้าทีช่ ดั เจน
และแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้
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บุคคลทัวไป
่
ผลการศึกษาทีไ่ ด้นนั ้ อาจเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนสอนกีฬาประเภทอื่น ในการสร้าง
ตราสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรือ่ ง การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควัน
โด The Champion ผูศ้ กึ ษาได้คน้ คว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนํามา
เสนอเป็นกรอบแนวคิด หลักการ และเหตุผล ในการศึกษาและวิจยั ดังนี้
1.
2.
3.
4.

แนวคิดเกีย่ วกับตราสินค้า (Brand)
แนวคิดเกีย่ วกับการสร้างตราสินค้า (Brand Building)
แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ส่อื บุคคลในงานโฆษณา และประชาสัมพันธ์
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิ ดเกี่ยวกับตราสิ นค้า (Brand)
การสร้างการรับรูถ้ งึ จุดแข็งของตราสินค้าให้อยู่ในใจของผูบ้ ริโภคตลอดจนรักษาให้ตรา
สินค้านัน้ มีคุณค่าแก่การเชื่อถือ จึงต้องมีกระบวนการต่างๆ ทีจ่ ะสนับสนุนให้ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั
ตราสินค้าที่จะประสบความสําเร็จได้ต้อ งอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างการยอมรับ
เพราะตราสินค้าไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในช่วงเวลาข้ามคืน (โสภาพรรณ 2544 :37
Pelsmacker, Geuens and Bergh, 2001) ดังนัน้ ในปจั จุบนั ตราสินค้า จึงมีความสําคัญเป็ น
อย่างมาก เพราะตราสินค้ามิใช่แค่การสร้างชื่อหรือสร้างตราขึ้นมาล้ว นนํ าไปติดไว้บนสินค้า
เท่านัน้ แต่ตราสินค้ามีความสําคัญในการทีจ่ ะสื่อความหมายของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Image)
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และการสร้างความมันใจถึ
่ งระดับคุณภาพ (Quality) ให้กบั ผูบ้ ริโภค จน
ทําให้ผบู้ ริโภคเกิดความภักดีในตัวสินค้า (Loyalty) ซึง่ ความภักดีน้ีเองจะทําให้ผบู้ ริโภคยินดีจ่าย
แพงกว่าสินค้าตัวเดียวกันแต่คนละยีห่ อ้ นัน่ คือ การที่ตราสินค้าสามารถสร้างความแตกต่างให้
เกิดขึน้ ในการรับรูข้ องผู้บริโภค ซึ่งในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงความหมายและคําจํากัดความของ
ตราสินค้า เพื่อให้เกิดภาพของตราสินค้าชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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1. ความหมายของตราสิ นค้า (Brand)
Philip Kotler (2003, อ้างใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2548: 538) อธิบาย
ความหมายของตราสินค้าว่า การสร้างตราสินค้าเป็ นเรื่องสําคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
ทีร่ จู้ กั แพร่หลาย ทําให้สามารถกําหนดราคาได้สูง ตราสินค้า หรือแบรนด์ (Brand) คื่อ ชื่อ วลี
เครือ่ งหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือสิง่ เหล่านี้รวมกันเพื่อระบุว่าสินค้าหรือบริการเป็ นของ
ผู้ขายหรือกลุ่ มผู้ขายรายใด และแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถบ่งบอกตั วผู้ขาย
ผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ขายได้รบั สิทธิผูกขาดให้เป็ นผู้ใช้ตราสินค้าแต่เพียงผู้
เดียวตราสินค้าแตกต่ างจากสินทรัพย์อ่ นื เช่น สิทธิบตั ร สิขสิทธิ ์ ที่มกี ําหนดวันหมดอายุตรา
สินค้าสามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณสมบัติ (Attribute) ตราสินค้าทําให้นึกถึงคุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น Mercedes ทําให้นึกถึงรถยนต์ราคาแพง การผลิตยอดเยีย่ มทนทาน
2) ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) ตราสินค้าต้องแปลออกมาเป็ นคุณประโยชน์ตาม
หน้าที่และคุณประโยชน์ ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้
งาน หรือคุณสมบัตริ าคาแพง แสดงคุณประโยชน์ทางอารมณ์
3) คุ ณค่ า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางอย่างเกี่ยวกับผู้ผลิต เช่น Mercedes
บ่งบอกถึงสมรรถนะการทํางานความปลอดภัย เกียรติภมู ิ
4) วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น Mercedes เป็ น
ตัวแทนของวัฒนธรรมเยอรมันทีม่ รี ะเบียบ ประสิทธิภาพ คุณภาพสูง
5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชีถ้ งึ บุคลิกภาพของสินค้า
6) ผูใ้ ช้ (User) ตราสินค้าชีใ้ ห้เห็นประเภทของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื หรือใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น
Mercedes ผูอ้ ยูด่ า้ นหลังพวงมาลัยจะเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงอายุ 55 ปี
วิทวัส ชัยปราณี (2549:28) อธิบายว่า ตราสินค้า คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ ลิต ภัณฑ์ มี
ทัง้ หมด คือ ส่วนทีจ่ บั ต้องมองเห็นได้ (Tangible) มีรูปร่างหน้าตา ตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในแง่ของประสิทธิภาพ (Performance) และครอบคลุมถึงสิง่ ที่จบั ต้อง
ไม่ได้ (Intangible) เช่น
 ความน่าเชื่อถือ (Trust / Reliability)
 ความมันใจ
่ (Confidence)
 ความคุน้ เคย (Familiarity)
 ประสบการณ์ทส่ี ะสมมา (Shared Experience)
 ความสัมพันธ์และความผูกพัน (Relationship)
 สถานภาพ (Status)
 บุคลิกภาพ (Personality)
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กล่าวโดยสรุป ตราสินค้าเป็ นข้อมูลที่แสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลักษณ์ท่สี ่อื ถึง
บริษทั สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขาย ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ด้วยการออกแบบทีม่ เี อกลักษณ์
โดดเด่ น การสร้า งความแข็ง แกร่ง ของตราสิน ค้า จะต้อ งมีก ารบริห ารจัด การที่ดีเ พื่อ ทํา ให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความยึดเหนี่ยว กับคุณค่าโดยรวมในตราสินค้า
2. ความสาคัญของตราสิ นค้า
ตราสินค้า เป็ นเสมือนเครื่องมือที่นักการตลาดสร้างขึน้ เพื่อสร้างความแตกต่างใน
การรับรูต้ ่อสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคของตน (Koch, 1994, cited in Crainer, 1995; Stobart, 1994)
ทัง้ ในแง่ทจ่ี บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ (Murphy, 1990) อีกทัง้ ยังสามารถสร้างกลุ่มของผูบ้ ริโภค
ที่มคี วามภักดีต่ อการสร้างตราสินค้านัน้ ได้ อันจะนํ าไปสู่ผ ลกําไรขององค์กรธุรกิจ Farquhar
(1990) กล่าวว่า ตราสินค้า คือ สิง่ ทีใ่ ช้เพื่อเพิม่ คุณค่าของสินค้าดังนัน้ ตราสินค้า จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ บั
ต้องไม่ได้ ซึง่ มีมลู ค่าและจําเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ และระมัดระวัง
ความสําคัญของตราสินค้าในมุมมองของ Keller (2003) มีอยูด่ ว้ ยกันสองด้าน คือ ต่อ
ผูบ้ ริโภคและต่อองค์กรธุรกิจ
2.1 ความสําคัญของตราสินค้าต่อผูบ้ ริโภค
2.1.1 ตราสินค้ามีห น้ าที่สําคัญ ที่จ ะทําให้ผู้บริโภคว่า ใครคือ ผู้ผ ลิต หรือ
แหล่งที่มาของสินค้านัน้ ทําให้ผู้บริโภคทราบว่า ผู้ผลิตนัน้ มีหน้าที่ผลิตอะไร และที่สําคัญที่สุด
ตราสินค้ายังสร้างความหมายพิเศษให้กบั ผู้บริโภค ผ่านการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ท่มี ตี ่อตัว
สินค้าและโปรแกรมการตลาดทีผ่ ่านมาเป็ นเวลานาน ผูบ้ ริโภครับรูแ้ ละจดจําว่าตราสินค้าใดบ้าง
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ตนเองได้ และตราสินค้าใดที่ไม่สามารถทําได้ ดังนัน้ ตรา
สิน ค้า จึง เป็ นเครื่อ งมือ หรือ วิธ ีก ารง่า ยๆ ที่ผู้บริโ ภคใช้ต ัดสิน ใจเกี่ย วกับ สิน ค้านัน้ ๆ ซึ่ง เมื่อ
ผู้บ ริโ ภครู้จ กั ตราสิน ค้า และมีค วามรู้เ กี่ย วกับ ตราสิน ค้า นั น้ ในระดับ หนึ่ ง ผู้บ ริโ ภคจะไม่ใ ช้
ความคิดหรือการประเมินข้อมูลมากนักในการตัดสินใจครัง้ ต่อไป
2.1.2 ตราสินค้าทําให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตรา
สิน ค้า นัน้ น้ อ ยลง ทัง้ ในแง่ข องการใช้ค วามคิด และการค้น หาด้ว ยตนเองด้ว ยความรู้เ ดิม ที่
ผูบ้ ริโภคมีต่อตราสินค้า เช่น คุณภาพ ลักษณะของสินค้า และอื่นๆ ผูบ้ ริโภคจะสามารถคาดเดา
และคาดหวังอย่างมีเหตุผลต่อสิง่ อื่นๆ ทีพ่ วกเขายังไม่รเู้ กีย่ วกับตราสินค้านัน้ ๆ ได้
2.1.3 ตราสินค้าเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อนั ลึกซึง้ ระหว่าง
ผู้บริโภคกับตราสินค้าได้ ผู้บริโภคจะมอบความไว้วางใจ ความไว้เนื้อ เชื่อใจ และความภักดี
ให้กบั ตราสินค้าด้วยความเข้าใจว่า ตราสินค้านัน้ จะมอบสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ แก่ พวกเขาอย่าง
สมํ่าเสมอ ทัง้ ในด้านสมรรถนะ ราคาทีเ่ หมาะสม การส่งเสริมการขายและการกระจายสินค้า เมื่อ
ผูบ้ ริโภคตระหนักถึงข้อได้เปรียบและคุณประโยชน์จากตราสินค้า ผูบ้ ริโภคก็จะตัดสินใจซือ้ สินค้า
นัน้ ต่อไป
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2.1.4 ตราสินค้า อาจเป็ นเครื่องมือตอบสนองในเชิงสัญลักษณ์ทผ่ี บู้ ริโภคใช้
แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของตน ตราสินค้าบางตราถูกเชื่อมโยงกับบุคคลบางกลุ่ม และสะท้อน
ถึง มูล ค่ า หรือ บุ ค ลิก ที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป การบริโ ภคสิน ค้า เหล่ า นี้ จึง เป็ น เสมือ นวิธ ีก ารที่
ผู้บ ริโ ภคใช้ส่ ือ สารถึง ความเป็ น ตัว ตนของตนเองหรือ สิ่ง ที่ต นปรารถนาจะเป็ น ให้ ผู้อ่ืน หรือ
แม้กระทังตนเองได้
่
รบั รู้ (Arnold, 1992)
2.1.5 ตราสินค้าเป็นเครือ่ งมือแสดงนัยยะของคุณภาพและลักษณะอื่นๆ ไปยัง
ผู้ บ ริโ ภค กล่ า วคือ สิน ค้ า บางประเภทผู้ บ ริโ ภคจะประเมิน ค่ า ได้ ก็ ต่ อ เมื่อ ผู้ บ ริโ ภคเกิ ด
ประสบการณ์โดยตรงจากการใช้สนิ ค้านัน้ แล้ว เช่น ความทนทาน คุณภาพของการบริการ ความ
ปลอดภัย ความง่า ยในการใช้ส อย ฯลฯ หรือ สิน ค้า ที่ม ีคุ ณ ลัก ษณะของสิน ค้า ที่ย ากแก่ ก าร
ประเมินคุณค่าจากการเรียนรู้ เช่น การประกันภัย เป็นต้น
2.1.6 ตราสินค้า สามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจของผู้บริโภค แม้
ผูบ้ ริโภคจะมีวธิ ที ่แี ตกต่างกันในการลดความเสี่ยงของการตัดสินใจ แต่วธิ หี นึ่งที่ผู้บริโภคใช้คอื
การเลือกซื้อตราสินค้าทีเ่ ป็ นที่รจู้ กั ดี โดยเฉพาะตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีประสบการณ์ท่ดี ใี นอดีต
ดังนัน้ ตราสินค้า จึงเป็นเครือ่ งมือสําคัญในการลดความเสีย่ งของผูบ้ ริโภคได้
2.2 ความสําคัญของตราสินค้าต่อองค์กรธุรกิจ
โดยเบื้องต้น ตราสินค้าทําหน้าที่สนองวัตถุประสงค์ขององค์กรในการดูแลจัดการ
สินค้าและวัดผลได้ง่ายขึน้ ด้วยการเป็ นตัวช่วยเก็บข้อมูลด้านบัญชีและการลงทุน (Chernatony
and McWillium, 1989, cite in Keller, 2003) ตราสินค้ายังช่วยปกป้องเอกลักษณ์ของสินค้า
ในทางกฎหมาย โดยตราสินค้าจะช่ว ยคุ้มครองทรัพ ย์ส ินทางปญั ญาให้กบั เจ้าของตราสินค้า
(Bagley, 1995, cited in Keller, 2003) เช่น ชื่อตราสินค้า สามารถปกป้องได้ดว้ ยการจด
ทะเบียนการค้า กระบวนการผลิตสามารถคุ้มครองได้ด้วยสิทธิบตั ร และบรรจุภณ
ั ฑ์ สามารถ
คุม้ ครองได้ด้วยการจดลิขสิทธิ ์ สินทรัพย์ทางปญั ญาเหล่านี้ทําให้องค์กรธุรกิจสามารถลงทุนกับ
ตราสินค้าได้อย่างปลอดภัยและเก็บเกีย่ วผลประโยชน์อย่างเต็มที่
สําหรับองค์กรธุรกิจ การลงทุนสร้างตราสินค้าเป็ นการลงทุนให้กบั ธุรกิจอย่างถาวร
เพราะตราสินค้าทําให้ผบู้ ริโภคมองเห็นความแตกต่างจากสินค้าอื่น ตราสินค้าช่วยสื่อถึงคุณภาพ
ทีจ่ ะทําให้ผบู้ ริโภคพึงพอใจและเลือกซือ้ สินค้าซํ้า (Erdem, 1998, cited in Keller, 2003) ความ
ภักดีทเ่ี กิดขึน้ ทําให้องค์กรธุรกิจสามารถทํานายความต้องการของตลาดและสนองความต้องการ
นัน้ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความลําบากให้กบั ผูค้ า้ รายใหม่ในการเข้าสู่ตลาด แม้กระบวนการ
ผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์จะถูกลอกเลียนได้ง่าย แต่ความประทับใจของผู้บริโภคและ
องค์ก รคู่ค้า จะคงอยู่อีก นาน อัน เป็ น ผลจากการสร้า งกิจ กรรมทางการตลาดที่ผ่ า นมา และ
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการสัมผัสโดยตรงกับสินค้าก็ไม่อาจลอกเลียนได้โดยง่าย

14
โดยสรุปกล่าวคือ สําหรับองค์กรธุรกิจแล้ว ตราสินค้าเปรียบเสมือนวัต ถุท่มี มี ูลค่าใน
ฐานะทรัพย์สนิ ทางกฎหมาย ทําให้องค์กรสามารถชีน้ ําพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ทําให้เกิดการซือ้
ขายและสร้างความมันคงในแง่
่
ของรายได้ของเจ้าของตราสินค้าในอนาคต (Bymer, 1991, cited
in Keller, 2003) ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดการจ่ายเงินจํานวนมาก เพื่อซือ้ หรือควบรวมตราสินค้าเข้ า
ด้ว ย เริม่ ตัง้ แต่ช่ว งทศวรรษที่1980 ปจั จุบนั องค์กรธุ รกิจหลายหน่ ว ยงาน เช่ น Sara Lee
Corporation ไอศกรีม Baskin-Robbins โทรศัพท์มอื ถือ Motorola และยีนส์ Calvin Klein ได้ยุติ
การผลิตสินค้าด้วยตนเองและหันไปว่าจ้างบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงน้อยกว่าทําการผลิตสินค้าแทน เพื่อ
เน้นการจัดการด้านตราสินค้าเป็ นหลัก (Miller, 1997; Dolan and Meredith, 2001, cited in
Keller, 2003)
3. เอกลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand Identity)
การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) คือ การสร้างจุดเด่นให้กบั สินค้าและ
บริการ โดย D.Aaker (1996) ได้กล่าวว่า การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั คนหรือการสร้างเอกลักษณ์
ให้กบั สินค้านัน้ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ก่อนทีน่ ักการตลาดจะสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าได้นนั ้ จะต้อง
กําหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนเสียก่อนว่าจะสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าไปเพื่ออะไร
และเอกลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ร้างไปนัน้ สามารถทําให้ผบู้ ริโภคเกิดการเชื่อมโยงเอกลักษณ์มายัง
สินค้าของตนได้หรือไม่ ทัง้ นี้ สินค้าและบริการต่างๆ จะต้องนํ าเสนอถึงเอกลักษณ์ตราสินค้าที่
เกี่ย วกับคุ ณ สมบัติ คุ ณ ประโยชน์ ความรู้ส ึก และประสบการณ์ ท่ีต ราสิน ค้า ได้ส ัญ ญาไว้กับ
ผูบ้ ริโภค (Shimp, 2003 อ้างถึงในรพีพรรณ, 2550 : 9)
ในขณะที่ Gelder (2003) ได้กล่าวว่า เอกลักษณ์ตราสินค้าเป็ นกลุ่มของความคิดที่
สื่อถึงความหมายต่างๆ ของตราสินค้า เช่น ความเป็ นมา หลักการที่ ใช้ วัตถุประสงค์ และความ
ปรารถนาในอนาคต ซึง่ สินค้าควรกําหนดคุณลักษณะเพื่อบ่งบอก ให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ เอกลักษณ์
ตราสินค้าของตน แต่ก่อนที่องค์กรจะสื่อสารเอกลักษณ์ตราสินค้าไปยังผู้บริโภคภายนอกนัน้
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าผ่านการสื่อสารในองค์กรเสียก่อน
เช่น กลุ่มพนักงานในองค์กร เพื่อจะได้เข้าใจถึงแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าทีช่ ดั เจน
ก่อนทีจ่ ะสื่อสารตราสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคภายนอก (Harris & de Chenatony, 2001)
ในการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้า (Developing Brand Identification) นัน้ Keller
(2003) กล่าวว่าสามารถพัฒนาได้จาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อตราสินค้า (Brand names)
ควรตัง้ ให้สนั ้ ง่ายต่อการเรียก และการจดจํา โดยชื่อตราสินค้านัน้ สามารถสร้างการเชื่อมโยงไป
ยังผูบ้ ริโภคได้ รวมทัง้ เป็นการสร้างเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสินค้าได้อกี ด้วย
หากนักการตลาดตัง้ ชื่อตราสินค้าได้ดกี ็จะส่งผลให้สร้างภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อตราสินค้าได้อกี ด้วย
(Boone & Kurtz, 2004) และ 2) ส่วนในด้านองค์ประกอบสัญลักษณ์ตราสินค้านัน้ หากสัญลักษณ์
ตราสินค้ามีการออกแบบทีโ่ ดดเด่นก็จะทําให้ผบู้ ริโภคสามารถจดจําตราสินค้านัน้ ได้
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สําหรับการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้านัน้ นักการตลาดต้องพิจารณาเกี่ยวกับตราสินค้า
ใน 4 มุมมอง โดยที่เอกลักษณ์ตราสินค้า คือ องค์ประกอบของคํา ภาพลักษณ์ ความคิด และ
รูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั จากตราสินค้า เอกลักษณ์ คือ จุดแข็งทีเ่ สนอคุณลักษณะหนึ่ง
เดียว (Kapferer site in Upshaw, 1995: 13) ซึง่ มีมติ ติ ่างๆ ของเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand
Identity Dimensions) ดังแผนภาพต่อไปนี้

Brand Identity

Brand as Product

Brand as

Brand as Person

Brand as Symbol

Organization

ภาพที่ 1 เอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Dimensions)
ทีม่ า : Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. London, UK: Free
Press, p.79.
เอกลักษณ์ตราสินค้า คือ องค์ประกอบสําคัญในการสร้างตราสินค้า ดังนัน้ เอกลักษณ์
ตราสินค้าจึงเป็ นกลยุทธ์ท่ตี ้องสร้างตราสินค้าให้เป็ นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคด้วยกลุ่มของความ
เกีย่ วโยงตราสินค้า (Brand Associations) ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร แสดงให้เห็นว่า
ตราสินค้านัน้ หมายถึงอะไร มีจุดยืนเพื่ออะไร และเป็ นการให้คําสัญญากับผูบ้ ริโภค หากองค์กร
ทําให้ตราสินค้าสามารถบ่งบอกความเป็ นตราสินค้าได้ชดั เจนมากขึน้ เท่าไหร่ ยิง่ ทําให้ตราสินค้า
นัน้ มีพลัง (Power) ที่สามารถโน้ มน้ าวและสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านัน้
(Aaker, 1996: 67) ซึง่ เอกลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วยมิตติ ่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับมุมมอง 4
ด้าน คือ
3.1 ตราสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้า (Brand-as –product)
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
3.1.1 ขอบเขตของสินค้า (Product scope) ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ รอบคลุมเชื่อมโยงกับกลุ่ม
สินค้า เพื่อบ่งบอกว่า ตราสินค้านัน้ เกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการประเภทใด เช่น haagen-Dazs
คือ ไอศกรีม VISA คือ บัตรเครดิต หรือ Compaq คือ คอมพิวเตอร์
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3.1.2 คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (Product-related Attribute) หมายถึง
คุณประโยชน์จากหน้าทีใ่ ช้สอย หรือบางครัง้ อาจเป็ นคุณประโยชน์ดา้ นอารมณ์จากการซื้อหรือ
ได้ใช้สนิ ค้านัน้ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสามารถสร้างข้อเสนอด้านคุณค่าโดยการเสนอ
สิง่ ที่ดกี ว่าให้กบั ลูกค้า เช่น 7-Eleven เสนอความสะดวกสบายมากกว่าร้านขายของชําทัวไป
่
หรือ McDonald’s ทีข่ ายสินค้ามาตรฐานเดียวกันทัวโลก
่
3.1.3 คุณภาพ/ มูลค่า (Quality/ Value) ตราสินค้าจํานวนมากใช้คุณภาพเป็ น
องค์ประกอบหลักในการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าของตน เช่น Gillette กําหนดตําแหน่ งตรา
สินค้าของตนว่าเป็ นสิง่ ที่ดที ่สี ุ ดที่ผู้ชายจะได้รบั หรือเอกลักษณ์ ตราสินค้าของ Starbucks’ ใน
ฐานะผูส้ รรหากาแฟทีด่ ที ส่ี ุดในโลกมาเสนอต่อผูบ้ ริโภค
3.1.4 ความเชื่อมโยงกับโอกาสในการใช้ (Associations with Occasions) ตรา
สินค้าบางตราประสบความสําเร็จกับการเป็ นเจ้าของวิธหี รือโอกาสในการใช้สนิ ค้าหรือบริการ
นัน้ ๆ เช่น Starbucks’ ทีไ่ ม่เพียงแต่มกี าแฟทีด่ ที ส่ี ุดเท่านัน้ แต่ยงั มอบสถานทีท่ ด่ี ่มื กาแฟทีเ่ ป็ น
กันเองแต่มรี ะดับ และพนักงานทีเ่ ป็นมิตร
3.1.5 ความเชื่อมโยงกับผูใ้ ช้ (Associations with Users) เป็นการสร้างแก่นของตรา
สินค้าจากลักษณะของผูใ้ ช้สนิ ค้า เช่น Friskies เป็นอาหารของแมวร่าเริง
3.1.6 ประเทศหรือภูมภิ าคทีเ่ ป็ นต้นกําเนิดของตราสินค้า (Country or region of
Origin) เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือให้กบั ตราสินค้านัน้ เช่น Chanel คือ ฝรังเศส
่
Swatch คือ สวิส
หรือ Mercedes คือ เยอรมัน เป็นต้น
3.2 ตราสิ นค้าในฐานะที่เป็ นองค์กร (Brand-as-organization)
มุ ม มองนี้ เ น้ น ไปที่คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก รมากกว่ า ของตัว สิน ค้ า และบริก าร
คุณลักษณะขององค์กร เช่น ความเป็ นผูร้ เิ ริม่ การให้ความสําคัญกับคุณภาพ และการให้ความ
สนใจในเรื่องของสภาพแวดล้อม ซึง่ พัฒนามากจากคน วัฒนธรรม ค่านิยม และการทํางานของ
องค์กรธุรกิจนัน้ คุณลักษณะทางองค์กรคงทนและสามารถยืนหยัดต่อ สูก้ บั การรุกรานของคู่แข่ง
ได้ดกี ว่า เนื่องจาก (1) ตัวสินค้าสามารถถูกลอกเลียนได้ง่ายกว่าตัวองค์กรทีม่ บี ุคลากร ค่านิยม
และกระบวนการที่เป็ นเอกลักษณ์ (2) คุณลักษณะทางองค์กรมักจะถูกนํ าไปประยุกต์สู่กลุ่ม
สินค้าได้หลายกลุ่ม ทําให้คู่แข่งที่มกี ลุ่มสินค้าเพียงกลุ่มเดีย วยากที่จะแข่งขัน (3) คุณลักษณะ
ทางองค์กรที่เป็ นนามธรรม เช่น ความเป็ นผู้รเิ ริม่ นวัตกรรมสื่อสารได้ยาก ส่งผลให้คู่แข่งยากที่
จะแสดงให้เ ห็นว่าตนสามารถก้าวพ้ นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้นัน้ แล้ว (4) คุ ณลักษณะทางองค์ก ร
นํ าไปสู่ข้อเสนอที่มคี ุณค่าได้ โดยการให้ความสําคัญกับลู กค้า ความห่วงใยในสภาพแวดล้อม
การอุทศิ ตนให้กบั เทคโนโลยี หรือการให้ความสําคัญกับท้องถิน่ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านอารมณ์และการแสดงออกถึงความเป็ นตัวของตัวเองที่องิ อยู่กบั ความชื่นชม การให้ความ
เคารพ หรือความชอบ และ (5) คุณลักษณะด้านองค์กรยังนํ าไปสู่ความน่ าเชื่อถือของข้อความ
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กล่าวอ้างของตราสินค้าย่อยทีแ่ ตกออกมา (Brand Extension) เช่น ผลิตภัณฑ์ Post-it ของ
3M ทีอ่ าศัยชื่อเสียงของ 3M ในการเป็นผูร้ เิ ริม่ นวัตกรรม
3.3 ตราสิ นค้าในฐานะที่เป็ นตัวบุคคล (Brand-as-person)
เป็ นอีกสิง่ หนึ่งที่ใช้กําหนดเอกลักษณ์ตราสินค้าได้ ดกี ว่าคุณลักษณะของตัวสินค้า
ตราสินค้าสามารถมองได้เหมือ นคนว่าเป็ นคนมีระดับ มีฐานะ น่ าประทับใจ น่ าเชื่อถือ สนุ ก
กระฉับกระเฉง มีอารมณ์ขนั เป็ นกันเอง เป็ นทางการ ดูหนุ่ มสาว หรือเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพ
ตราสินค้าสามารถสร้างตราสินค้าให้แข็งแรงได้หลายวิธ ี เช่น (1) เครื่องมือให้ลูกค้าใช้แสดง
บุคลิกภาพของตน เช่น ผู้ใช้ IPOD สามารถบอกความเป็ นตัวเองได้ว่าเป็ นคนง่ายๆ สบายๆ
ต่ อ ต้านการอยู่ใ นองค์ก รและมีค วามคิดสร้างสรรค์ (2) บุค ลิกภาพของตราสินค้าเหมือ นกับ
บุคลิกภาพของคนทีส่ ่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น ดังนัน้ บุคลิกภาพของตราสินค้า
จึงใช้เป็นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ ตราสินค้าได้ เช่น Saturn สร้างความสัมพันธ์
ในฐานะเพื่อน Dell Computer อยู่ในฐานะเมื่ออาชีพทีช่ ่วยแบ่งเบาภาระหนักๆ Levi Strauss
เป็นเพื่อนกลางแจ้งทีท่ รหด Mercedes-Benz เป็ นบุคคลทีน่ ่ าชื่นชม มีระดับ Hallmark เป็ นญาติ
ที่อ บอุ่ น ห่ ว งใย และ (3) บุ ค ลิก ภาพตราสิน ค้า จะช่ ว ยสื่อ ถึง คุ ณ ลัก ษณะของตัว สิน ค้า และ
ประโยชน์ ด้านการใช้สอย เช่น บุคลิกที่เต็มไปด้วยพลังเข้มแข็งแบบคนจํ้ามํ่าของ Michelin
ส่งผลให้ยาง Michelin ดูแข็งแรงและเต็มไปด้วยพละกําลัง
3.4 ตราสิ นค้าในฐานะที่เป็ นสัญลักษณ์ (Brand-as-Symbol)
สัญ ลัก ษณ์ท่แี ข็งแรงสามารถใช้บ่งบอกและง่ายต่ อ การจดจําและนึกถึง และเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญของการพัฒนาตราสินค้า ทุกสิง่ ทุกอย่างสามารถนํ ามาใช้เป็ นตราสินค้าได้
แต่ท่ี Aaker เน้นคือ
3.4.1 สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นภาพ (Visual Imagery) ซึง่ มีขอ้ ดีคอื สามารถจดจําง่าย เช่น
สัญลักษณ์ Swoosh ของ Nike สัญลักษณ์ซุ้มโค้งของ McDonald’s สีเหลืองของ Kodak
กระป๋อง Coke Classic บิล เกตส์ของ Microsoft หรือรถเต่าของ VW อันเป็ นผลจากการสร้าง
ความคุน้ เคยมาเป็นระยะเวลานาน แต่สญ
ั ลักษณ์จะยิง่ มีความหมายยิง่ ขึน้ เมือ่ ใช้ลกั ษณะของ
3.4.2 การอุปมาอุปไมย (Metaphors) หรือการทีส่ ญ
ั ลักษณ์นนั ้ แสดงถึงคุณประโยชน์
ใช้สอย อารมณ์ หรือการแสดงออกมาถึงความเป็ นตัวเอง เช่น ความสามารถในการกระโดดของ
ไมเคิล จอร์แดน ทีเ่ ป็ นตัวแทนประสิทธิภาพของตราสินค้า Nike และกระต่าย Energizer ทีส่ ่อื
ถึงถ่านไฟฉายทีม่ อี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน และ
3.4.3 มรดกของตราสินค้า (Brand Heritage) เช่น ที่ Starbucks ใช้เชื่อมโยงกับ
ร้านกาแฟแห่งแรกในตลาด Pike Place ในเมืองซีแอตเทิล
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นอกจากนี้ D.Aaker และ Joachimsthaler (2000) ได้กล่าวว่า การสร้างเอกลักษณ์ตรา
สินค้า จําเป็ นต้องทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
ทางการตลาดและแสดงให้เห็นถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการจะปฏิบตั ไิ ด้ทุกเวลา ซึง่ การวิเคราะห์ตรา
สินค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Brand Analysis) จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจผู้บริโภค
คู่แ ข่งขัน และตราสินค้า รวมไปถึงองค์กรของตนมากยิง่ ขึ้น ดังนัน้ การวิเคราะห์ตราสินค้า
เชิงกลยุทธ์จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ผบู้ ริโภค (Customer Analysis)
ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงผูบ้ ริโภคในเชิงลึก ซึง่ เกี่ยวกับ
แนวโน้มในอนาคต แรงจูงใจ และความต้องการของผูบ้ ริโภคทีย่ งั ไม่ได้รบั การตอบสนอง โดยสิง่
ทีไ่ ด้กล่าวมานี้จะทําให้นักการตลาดสามารถกําหนดส่วนแบ่งการตลาด (Segmentation) ได้ 2)
การวิเคราะห์ค่แู ข่งขัน (Competition Analysis) ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และคู่แข่งในอนาคต เพื่อศึกษา
ถึงเอกลักษณ์ตราสินค้า จุดแข็ง กลยุทธ์ทางการตลาด และการวางตําแหน่ งที่ค่แู ข่งขันใช้ เพื่อ
นําข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ สร้างตราสินค้าของตนให้เกิดความแตกต่างได้ และ 3) การวิเคราะห์ตนเอง
(Self Analysis) ซึ่ง เป็ นการวิเคราะห์ต ราสินค้าในทุกๆ ส่ว น ตัง้ แต่ อ ดีตจนถึงปจั จุบนั เช่ น
ภาพลักษณ์ ความสามารถ จุดแข็ง ข้อจํากัด กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึง คุณค่าขององค์กรที่สร้าง
ให้กบั ตราสินค้า
โครงสร้างเอกลักษณ์ (Identity Structure) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แก่นของเอกลักษณ์
(Core Identity) และ ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) (Aaker, 1996: 85 - 89)
แก่นของเอกลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็ นแก่นของตราสินค้า (Brand
Essence) เป็ นส่วนทีอ่ ยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กบั หัวใจของตราสินค้า (Heart)
บ่งบอกถึงตําแหน่ งตราสินค้า (Brand Positioning) เป็ นการยากทีเ่ ปลีย่ นแปลงเอกลักษณ์ของ
ตราสินค้า โดยแก่นของเอกลักษณ์ จะประกอบไปด้วยส่วนทีท่ ําให้ตราสินค้าเป็ นเอกลักษณ์และ
มีคุณค่า เช่น เอกลักษณ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ยาง Michelin ซึง่ มีแก่นของเอกลักษณ์ว่า “ขับ
ขีด่ ว้ ยความปลอดภัย”
ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบทีช่ ่วยเสริมให้ตราสินค้า
มีลกั ษณะรูปแบบเฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เป็ นการสร้างจิตวิญญาณ (Soul) ให้กบั
ตราสินค้า บ่งบอกถึงความเป็ นตราสินค้าที่สะท้อนให้เห็นภาพทีเ่ ป็ นจุดยืนของตราสินค้า ได้แก่
บุ ค ลิก ภาพตราสิน ค้า รวมถึง ส่ ว นประกอบอื่น ๆ เช่ น สโลแกน สัญ ลัก ษณ์ ตัว ผลิต ภัณ ฑ์
ตัวอย่างเช่น ยาง Michelin มีส่วนขยายตราสินค้าว่า “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สําหรับนัก
ขับขีท่ ร่ี ซู้ ง้ึ เรือ่ งยาง”
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ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity)

ก่นขอ เอกลักษณ์
(Core Identity)

ภาพที่ 2 แบบจําลองโครงสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Identity Structure)
ทีม่ า : Aaker, Devid A. Building Strong Brand (New York: Free Press.
1996)
จากส่ ว นประกอบเอกลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า 2 ส่ ว น สามารถอธิบ ายให้เ ข้า ใจโดย การ
กล่าวถึงรายละเอียดเอกลักษณ์ทงั ้ หมดของตราสินค้า ดังแผนภาพที่ 3 แบบจําลองเอกลักษณ์
โดยรวม/ องค์รวมของตราสินค้า ดังนี้

20

ชื่อตราสินค้ า

โลโก้ / กราฟฟิ ค
สือ่ สาร
ก่นตราสินค้ า
ตา หน่ ตราสินค้ า

การตลาด

บุคลิกภาพตราสินค้ า

สือ่ ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การ
ขาย

สินค้ า/ บริ การ

เอกลักษณ์โดยรวม/ อ ค์รวมขอ ตราสินค้ า

ภาพที่ 3 แบบจําลอง เอกลักษณ์โดยรวม/ องค์รวมของตราสินค้า
ทีม่ า : Upshaw, Lynn B. 1995. Building Brand Identity. New York, NY:
John Wiley & Son, Inc.
จากแผนภาพที่ 3 อธิบายได้ว่า แก่นของตราสินค้า จะต้องประกอบไปด้วย ตําแหน่ งตรา
สินค้าและบุค ลิก ภาพตราสินค้า ดังนัน้ เพื่อ ความชัด เจนในการสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
ตําแหน่ งตราสินค้าและบุคลิกภาพตราสินค้า ส่วนขยายเอกลักษณ์ตราสินค้า จึงเป็ นส่วนในการ
เพิ่มความหนัก แน่ นให้กบั ตราสินค้า ส่ ว นขยายเอกลักษณ์ จงึ ประกอบไปด้ว ย ชื่อ ตราสินค้า
สัญลักษณ์ตราสินค้าหรือกราฟฟิค การสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การขาย สินค้า / บริการ และสื่อ
ผลิตภัณฑ์
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ลักษณะและเอกลักษณ์ขององค์กร (Type of Identity) ไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูเ่ พียงสิง่ ทีผ่ วิ เผิน แต่
เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างมาจากส่วนลึกของระบบการจัดการองค์กร ซึ่งมีความหมายมากกว่าการตัง้ ชื่อ
สิง่ ต่างๆ แต่เป็ นพันธะผูกพันอันลึกซึ้งขององค์กรในการกําหนดแนวทางธุรกิจขององค์กร ดัง
แผนภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเอกลักษณ์ขององค์กร (Type of Identity) ซึง่ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท (Bernd Schmitt and Alex Simonson, 1997: 67-68)

องค์กร

องค์กร

องค์กร

ตราสินค้ า
ตราสินค้ า

โฆษณา

โลโก้

สัญลักษณ์

Monolithic Identity

โฆษณา

โลโก้

สัญลักษณ์

Branded Identity

โฆษณา

โลโก้

สัญลักษณ์

Endorsed Identity

ภาพที่ 4 ลักษณะของเอกลักษณ์องค์กร (Type of Identity)
ทีม่ า: Source: Wally Olins and Elinor Selame, “The Corporate Identity
Audit,” pamphlet (Uster Zurich: Strategic Directions Publishers Ltd.)
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1) เอกลักษณ์แบบ Monolithic Identity
องค์กรทีใ่ ช้เอกลักษณ์แบบ Monolithic Identity ส่วนใหญ่มกั มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กันอย่างใกล้ชดิ ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในวงการอุตสาหกรรมทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันหรือกลุ่ม
ธุรกิจที่เ กี่ยวกับการบริก าร แบบอย่างที่ชดั เจน คือ บริษัทนํ้ ามัน ซึ่งในอดีต ใช้ช่อื ต่ างๆ กัน
สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษทั เดียวกันในประเทศต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป บริษทั เหล่านี้เรียนรู้
ว่า แนวทางที่ดที ่สี ุดในการสร้างความจงรักภักดีของพนักงานทีอ่ ยู่ในทีต่ ่างๆ กัน คือ การสร้าง
เอกลักษณ์หนึ่งเดียว มีความชัดเจน สามารถใช้ส่อื ร่วมกันได้ทงั ้ หมด
ด้ว ยชื่อและเอกลัก ษณ์ขององค์กรได้กลายมาเป็ นส่ วนสําคัญ ทําให้พนักงานของ
บริษัทไม่ว่าจะอยู่ท่ใี ดในสังคมหรือ วัฒนธรรมใด มีภูมลิ ําเนาหรือ ศาสนาอย่างไรก็ต าม ด้ว ย
เอกลักษณ์ขององค์กร ทําให้พนักงานบอกได้ว่าเขาคือส่วนหนึ่งขององค์กร
2) เอกลักษณ์แบบ Branded Identity
เป็ น การใช้ เ อกลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ โ ดยตรงต่ อ ความเป็ น
ลักษณะเฉพาะของบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าหรือบริการ โดยไม่มกี ารใช้ช่อื หรือสัญลักษณ์ทเ่ี หมือนกัน
ระหว่ า งสิน ค้ า และบริษัท โดยมัก จะเป็ น ธุ ร กิจ ประเภทสิน ค้ า อุ ป โภคบริโ ภค (Consumer
Product) เช่น ชื่อของผู้ผลิตสินค้า คือ P&G และได้ผลิตสินค้าที่มชี ่อื แตกต่างกันออกไป เช่น
แชมพูแพนทีน ผ้าอนามัยวิสเปอร์
3) เอกลักษณ์แบบ Endorsed identity
เป็นการใช้เอกลักษณ์ตราสินค้าทีม่ คี วามสัมพันธ์บางส่วนกับความเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของผูผ้ ลิตสินค้าหรือบริการ จึงอาจมีการใช้ช่อื หรือสัญลักษณ์ทเ่ี หมือนกันบางส่วนระหว่างสินค้า
กับบริษทั General Electric เป็ นตัวอย่างของบริษทั ทีใ่ ช้การสร้างเอกลักษณ์ แบบ Endorsed
Identity คือ GE พยายามทีจ่ ะประกาศว่า เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด
อยู่เสมอ จากการผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินไปสู่การบริการด้านโปรแกรมทางโทรทัศน์ แต่
อย่างไรก็ตาม จากผลสํารวจความคิดเห็นของชาวอเมริกนั และผู้บริโภคจากทุกมุมโลก GE ยัง
ถูกมองว่าเป็ นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ล้าหลังไม่ทนั สมัย เพราะผู้บริโภครู้จกั GE ในฐานะผู้ผลิต
หลอดไฟและเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเท่านัน้ เพื่อต้องการขยายเอกลักษณ์ให้เกิดขึน้ ในใจผูบ้ ริโภค GE จึง
ตัดสินใจทีจ่ ะเชื่อมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าทีอ่ ยู่ภายใต้ช่อื GE โดยเปรียบเสมือนว่า GE เป็ น
ตราสินค้าแม่ (Parent)
การสร้างเอกลักษณ์แบบ Endorsed จะถูกใช้อย่างมากกับสินค้าประเภทแฟชัน่ ตัวอย่างเช่น
มีสนิ ค้าภายใต้ช่อื Armani อยู่ 4 ชื่อ คือ Giorgio Armani, Emporio Armani, Mani (ตราสินค้าที่
ขายในห้างสรรพสินค้า) และ AX by Armani ทัง้ 4 ตราสินค้านี้จะถูกกําหนดให้มขี อ้ แตกต่างกัน
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ทีส่ ามารถมองเห็นได้และแยกออกจากกันชัดเจน ซึง่ แต่ละตราสินค้ามีความหลากหลายภายใน
ตัวของมันเอง เช่น Giorgio Armani จะเป็ นสินค้าทีเ่ ป็ นทางการ Emporio Armani จะเป็ นแบบ
ลําลองของกลุ่มลูกค้าทีม่ รี ายได้สูง Mani เหมาะกับคนทํางาน และ AX by Armani จะเป็ นแบบ
ลําลองมากทีส่ ุด (ซึง่ คู่แข่ง คือ ตราสินค้า Gap) แต่สงิ่ ทีส่ าํ คัญก็คอื ทัง้ 4 ตราสินค้า จะสื่อให้เห็น
ถึงตราสินค้าแม่ คือ Armani นอกจากนี้ ยังมี Donna Karen and DKNY ทีผ่ ลิตสินค้า Giani
Versace, Versus และ Versace และ Jeans Counture ทีผ่ ลิต Ralph, Polo และ Polo Sport
และยีห่ อ้ อื่นๆ อีกมากมาย
แนวคิ ดเกี่ยวกับการสร้างตราสิ นค้า (Brand Building)
สิง่ สําคัญประการหนึ่งในการสร้างตราสินค้าให้มคี วามแตกต่างที่ชดั เจนในลักษณะทีน่ ํ า
ตัว เองออกมาจากตราสินค้าของคู่แข่งขันรายอื่นๆ ก็ค ือ การสื่อ สารตราสิน ค้า จากงานวิจยั
เกี่ยวกับ การสร้างตราสินค้าของเครื่องดื่ม Red Bull Extra (อ้างถึงใน โสภาพรรณ, 2544)
แสดงให้เห็นได้ชดั ในประเด็นของการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ในตําแหน่ งของตราสินค้า
(Brand positioning) เช่น แบรนด์กระทิงแดง คือ แบรนด์ลูกผูช้ ายตัวจริง หรือ แบรนด์แรงเยอร์
คือ แบรนด์ทส่ี ่อื ถึงแรงใจไม่มวี นั หมด เป็ นต้น ดังนี้ การทีจ่ ะทําให้ตราสินค้า (แบรนด์) ของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างไรในการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคนัน้ นักสร้างแบรนด์จาํ เป็ นต้องอาศัยเครื่องมือใน
การสื่อสารตราสินค้าเข้ามาสนับสนุ นการสื่อสารความเป็ นแบรนด์นัน้ ออกไป อาจกล่าวได้ว่า
เครื่องมือทีใ่ ช้สําหรับการสื่อสารตราสินค้าทีป่ ระสิทธิภาพและมีผลการตอบสนองมากทีส่ ุด ก็คอื
การทําโฆษณา ทัง้ นี้การโฆษณาจะต้องใช้เงินทุนจํานวนสูงมาก ทําให้หลายองค์กรต้องแสวงหา
เครือ่ งมืออื่นมาทดแทนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ มีความใกล้เคียงกัน
นอกจากการทําโฆษณาเพื่อให้ตราสินค้านัน้ มีความแตกต่างจากคู่แข่งแล้วยังมีกลยุทธ์
การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า ทีจ่ ะสามารถทําให้ตราสินค้านัน้ แข็งแกร่ง และโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
ได้ ตามที่ Upshaw (1995) ได้กล่าวว่า การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าให้แข็งแกร่งนัน้ เป็ นสิง่ ที่
ทําได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปจั จุบนั มีการแตกตัวของสื่อใหม่หลายสื่อ มีตราสินค้าใหม่ๆ เกิด
ขึ้น มาทุ ก วัน และที่สําคัญ ผู้บ ริโภคมีค วามระมัด ระวัง สูง ขึ้น ทํา ให้นัก สื่อ สารการตลาดต้อ ง
พิจารณาอย่างรอบคอบในการวางกลยุทธ์ทจ่ี ะสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าของตนให้โดดเด่นและ
แตกต่างจากคู่แข่ง ซึง่ ต้องเริม่ จาก
1.1 การวิเคราะห์ตราสินค้า ในด้านของวัตถุประสงค์และการวางตําแหน่ งตรา
สินค้า
1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและกลุ่มผูม้ ุ่งหวังในด้านการบริโภคสินค้า
และรูปแบบในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
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1.3 เชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผูบ้ ริโภค โดยการโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคเชื่อถือใน
ตราสินค้าและยอมรับตราสินค้านัน้ ในทีส่ ุด
1.4 สร้างบุคลิกภาพตราสินค้าโดยไม่ขดั กับทัศนคติและรูปแบบการดําเนินชีวติ
ของผูบ้ ริโภค
1.5 ประเมินสภาพการณ์ของตลาดทีต่ ราสินค้านัน้ ดํารงอยู่
1.6 ศึกษาตราสินค้าต่างๆ ในตลาด
1.7 เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา

ภาพที่ 5 การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Planning Model)
ทีม่ า: Kilde: Aaker, David A & Hiachimathaler: Brand Leadership. The Free Press 2000
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การสร้างตราสินค้าเป็ นกลยุทธ์เพื่อการสร้างความแตกต่าง จําเป็ นต้องใช้ความชํานาญ
และความเชีย่ วชาญในการจัดการและรักษาในการผสมผสานปจั จัยทัง้ ทีส่ ามารถจับต้องได้และที่
จับต้องไม่ได้เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีข องผูบ้ ริโภค (Stoat, 1994) ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์หลัก
ของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราสินค้า คือ ความต้องการให้ผู้บริโภคมีความรู้อย่างแท้จริง
เกี่ยวกับตราสินค้า ซึง่ หากผูบ้ ริโภคได้รจู้ กั ตราสินค้าเป็ นอย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ของผู้บริโภคในทีส่ ุดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูส้ กึ ของผู้บริโภคที่มตี ่อคุณค่าของตราสินค้าที่
ตนได้บริโภคอยูใ่ นขณะนี้โดยความรูใ้ นตราสินค้ามีความสัมพันธ์กบั 2 ประเด็น ได้แก่
1) การรูจ้ กั ตราสินค้า (Brand awareness)
คือ การที่ผู้บ ริโ ภคสามารถตอบได้ว่ า สิน ค้า ประเภทใดประเภทหนึ่ ง มีต ราสิน ค้า
อะไรบ้าง ตราสินค้าใดบ้างทีผ่ ู้บริโภคจําได้ ซึง่ จะมีความได้เปรียบต่อตราสินค้าที่ผบู้ ริโภคไม่
สามารถจดจําได้
2) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image)
Keller (1993) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตรา
สินค้า ซึ่งเป็ นผลมาจากการเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสินค้า ที่ถูกเก็บอยู่ใน
ความทรงจําของผูบ้ ริโภคหรืออาจกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้า คือ ความเชื่อมโยงต่างๆ ที่
ผู้บริโภคนึก ถึงเมื่อ กล่ าวถึ งตราสินค้า ตัว อย่างเช่น เมื่อ กล่ าวถึงเครื่อ งคอมพิว เตอร์ Apple
ผูบ้ ริโภคจะนึกถึงความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้, ความสนุ กสนาน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็ นต้น
ส่วนในทัศนคติ Assael (2004) นัน้ ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็ นการรับรูท้ งั ้ หมดที่ผบู้ ริโภคมีต่อ
ตราสินค้า เกิดขึน้ จากสิง่ กระตุ้นภายนอก (External Stimuli) เช่น การบอกต่อ (Word - of mouth communication) จากเพื่อน ญาติ และจินตนาการผูบ้ ริโภคเอง (Fantasy) สิง่ ทีน่ ักการ
ตลาดสามารถทําเพื่อช่วยเสริมให้ภาพลักษณ์ของสินค้าแข็งแกร่งขึน้ ได้ คือ การสร้างแนวคิด
ของสินค้า (Product Concept) ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะที่
Kapferer (1997) นัน้ มีความเห็นว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าเกิดจากการทีผ่ บู้ ริโภครับรูเ้ กี่ยวกับ
สินค้า บริการ และองค์กร จากนัน้ ผูบ้ ริโภคจะเกิดการถอดรหัส (Decoding a message) และ
ตีความ (Interpretation) จนกลายเป็ นภาพลักษณ์ตราสินค้าในที่สุด แต่ทงั ้ นี้นักการตลาดต้อง
คํานึงถึงสิง่ ที่รบกวน (Noise) และคู่แข่ง (Competition) ดูจากแผนภาพกระบวนการการเกิด
ภาพลักษณ์ดงั นี้
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ภาพที่ 6 กระบวนการการเกิดภาพลักษณ์ (Brand Image Process)
ทีม่ า: Kapferer, J. (1997:95)
วิทวัส ชัยปราณี (2549:29) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นสิง่ ทีอ่ งค์กรถ่ายทอดไปสู่
ผู้บริโภคหรือเป็ นลักษณะที่เรียกว่าจากภายในสู่ภายนอก (Inside Out) เป็ นสิง่ ที่ควบคุมได้
ขณะที่ภาพลักษณ์สนิ ค้าเป็ นสิง่ ที่ผบู้ ริโภครับรูผ้ สมผสานกันระหว่างเอกลักษณ์ท่อี งค์กรสื่อสาร
และประสบการณ์ รวมที่ได้รบั จากสินค้า นํ ามาสร้ างภาพไว้ในใจของผู้บริโภค เป็ นลักษณะที่
เรียกว่าจากภายนอกกลับสู่ภายใจ (Outside In) ถือเป็ นสิง่ ที่ควบคุมไม่ได้ แต่นักการตลาด
สามารถปรับแต่งให้เป็ นไปได้ตามที่ตนเองต้องการได้ (Shaping behavior) ในขณะที่พจน์ ใจ
ชาญสุขกิจ (2550:209) ให้นิยามว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของประชาชน
ทีม่ ตี ่อสินค้ายีห่ ้อใดยีห่ อ้ หนึ่งหรือตราใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้าใดเครื่องหมายการค้า
หนึ่ ง ส่ ว นมากอาศัย วิธ ีก ารสื่อ สารเพื่อ บ่ งบอกบุ ค ลิก ลักษณะของสิน ค้าโดยการเน้ นถึง คุ ณ
ลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย เนื่องจากภาพลักษณ์ของตรายีห่ อ้ ถือ ว่าเป็ นสิง่ เฉพาะตัว โดยขึน้ อยู่
กับการกําหนดตําแหน่งครองใจ (Positioning) ของการบริการใดบริการหนึ่งทีต่ ้องการให้มคี วาม
แตกต่าง (Differentiation)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภครับรูเ้ กี่ยวกับตราสินค้า และ
บริการ ซึ่งเป็ นผลมาจากการเชื่อมโยงของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้าขององค์กรที่อยู่ใน
ความทรงจําของผูบ้ ริโภคโดยความเชื่อมโยงทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่นึกถึงร่วมกัน และแสดงถึงคาม
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แตกต่ างจากคู่แ ข่ง ซึ่งมีล กั ษณะเฉพาะและยากต่ อ การเลียนแบบ ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ส ะท้อ นถึง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าในใจของผูบ้ ริโภค
แนวคิ ดเกี่ยวกับการใช้สื่อบุคคลในงานโฆษณา และประชาสัมพันธ์
พรีเซ็นเตอร์ (Presenter) นับว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความสําเร็จของโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ การใช้ส่อื เพื่อการประชาสัมพันธ์ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ: นักสื่อสารกลยุทธ์
แบบบูรณาการ กล่าวว่า สื่อบุคคล (Personal Media) นัน้ มีความสําคัญยิง่ ต่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กร ไม่น้อยไปกว่าสื่ออื่นๆ ทัง้ การสื่อสารภายนอกและภายใน
องค์กร ก่อให้เกิดทัง้ ความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย หัวใจสําคัญของการใช้ส่อื
บุคคล ทีอ่ าจเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารหน่วยงาน หรือตัวแทนทีม่ อบหมายและตัง้ ขึน้ มาเพื่อ
รับผิดชอบในการสื่อความต่างๆ โดยใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อ ความเข้าใจอันดี และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับกลุ่ม หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
สนับสนุ น ซึ่งความสัมพันธ์แ ละความเข้าใจอันดีจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้การติดต่ อสื่อสารเป็ น
เครือ่ งมือสําหรับนําข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ จากองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการด้วย
สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็ นสื่อที่มปี ระสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ที่จะทําหน้ าที่ถ่ายทอด
เรื่องราวต่างๆ ขององค์กรสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความน่ าเชื่อถือ โน้มน้าว
จิตใจ เนื่องจากเป็ นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สมั ภาษณ์ การประชุม การพบปะ
พูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความ
ผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ แต่ขอ้ จํากัดของสื่อบุคคลก็
คือ เป็นสื่อทีไ่ ม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง เว้นแต่ได้บนั ทึก ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขณะทีก่ ารสื่อความในเรือ่ งซับซ้อน การใช้คาํ พูดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยผูท้ ม่ี คี วาม
เชีย่ วชาญในการสื่อสารทีด่ ี จะทําให้ผรู้ บั สารมีความเข้าใจกระจ่างชัดและตัดสินใจรับสารได้อย่าง
มันใจ
่ ขึน้
ปจั จัยที่จะทําให้ สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนัน้
ประกอบด้วย
1. การสร้างการยอมรับด้วยเหตุผล ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ได้รบั ความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ เี สถียรภาพและ
ความน่าไว้วางใจ แต่มกั ไม่ได้รบั ความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารหากไม่มเี หตุผลทีพ่ อเพียง
2. การสร้างความคุน้ เคย การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ เป็ นกันเอง นัน้ ทําให้เกิด
การคล้อยตาม ชักจูงได้งา่ ย
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3. การสื่อสารแบบเผชิญหน้ า ทําให้สามารถปรับปรุงเนื้อหา ประเด็น วิธกี าร ให้
เหมาะสมกับคู่สนทนา หรือสถานการณ์ได้งา่ ยกว่า
4. การสร้างความน่ าเชื่อถือ ผูร้ บั สารส่วนใหญ่มกั จะเชื่อถือ ความคิดเห็นของผู้ทร่ี จู้ กั
คุน้ เคยและนับถือมากกว่าบุคคลทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน
5. การบริหารความขัดแย้ง การสนทนาของผูร้ บั สารทีม่ คี วามเชื่อขัดแย้ง หรือมีทศั นคติ
ต่อต้านทีร่ นุ แรงโดยไม่มกี ารเตรียมตัวหรือข้อมูล ทางเลือกทีด่ พี อ
6. เข้าใจเจตนารมย์ / วัต ถุประสงค์ / เป้าหมายขององค์ก ร ผู้ส่อื สารต้องเข้าใจ
เจตนารมย์ขององค์กร และมีทกั ษะและระดับของการตัดสินใจในระดับหนึ่ง
7. ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การสื่อความด้วยบุคคลภายนอก หรือการทีเ่ ป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย ต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผลทีร่ บั ฟงั ได้ มีทม่ี าทีช่ ดั เจน
8. การประเมินและเตรียมรับมือ การสื่อสารต้องมีการประเมินผลกระทบรอบด้านและมี
แนวทางการรองรับ รับมือ หรือแก้ไขได้ทนั ท่วงทีกรณีเกิดวิกฤตทีค่ าดไม่ถงึ
กล่าวโดยสรุปก็คอื การสื่อสารด้วยสื่อบุคคลที่ดี ควรนํ าเอาหลักการ การสื่อสารต่างๆ
มา ประยุกต์ใช้มากกว่าจะยึดถือกฎเกณฑ์ทต่ี ายตัว แต่ต้องใช้ความเข้าใจด้วยการศึกษาข้อมูลที่
รอบด้าน มีความสามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และวิธกี ารให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่
เกิดขึน้ ขณะนัน้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร สิง่ สําคัญของการสื่อความด้วยบุคคล
จะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นหลัก ดังนัน้ คุณสมบัตสิ ่วนตัวของผูส้ ่อื สาร จึงเป็ นสิง่
สําคัญอย่างยิง่ ต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อความนัน้ ๆ
นอกจากการใช้ส่อื บุคคลในการประชาสัมพันธ์แล้ว สื่อบุคคลยังใช้กนั มากในการสร้าง
งานโฆษณา โดยสามารถใช้ใ นลักษณะบุค คลรับรอง (Testimonial) หรือ ใช้ใ นลักษณะเป็ นผู้
นําเสนอ (Presenter) ซึง่ ทัง้ สองลักษณะนี้มคี วามแตกต่างกัน กล่าวคือ การใช้ในลักษณะบุคคล
รับรอง เป็ นรูปแบบการนํ าเสนอที่เน้ นการจูงใจโดยใช้บุคคลที่เคยใช้สนิ ค้ากล่าวถึงประโยชน์
สินค้าทีไ่ ด้รบั เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผบู้ ริโภค ว่าสินค้านี้ดจี ริง ประเด็นสําคัญของรูปแบบการ
นําเสนอนี่คอื ต้องทําให้ผบู้ ริโภคเชื่อให้ได้ว่าบุคคลในโฆษณาเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการใช้สนิ ค้า
นัน้ จริง ซึง่ บุคคลโฆษณาอาจเป็ นบุคคลทัวไป
่ หรือเป็ นบุคคลที่มชี ่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ก็ได้ การใช้
บุคคลทัวไปอาจสร้
่
างความน่ าเชื่อถือได้ดกี ว่า เนื่องจากผู้บริโภคจะเกิดความรูส้ กึ ว่าผู้ท่อี ยู่ใน
โฆษณาเป็ นบุคคลธรรมดาที่มปี ญั หาเหมือนๆ กับตนเอง ส่วนการใช้ในลักษณะเป็ นผู้นําเสนอ
นัน้ คือการหาโฆษกมาพูดแนะนําสินค้าแก่ผบู้ ริโภคซึง่ อาจเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญ (Expert) ใน
สิน ค้า นั น้ ๆ มาแนะนํ า สิน ค้า หรือ นํ า เอาผู้ท่ีม ีช่ือ เสีย งเป็ น ที่รู้จ ัก ดี เช่ น นั ก แสดง นั ก ร้อ ง
นักการเมือง นักกีฬา บุค คลในสังคมขัน้ สูง มานํ าเสนอสินค้าซึ่งการเลือกผู้ท่มี ชี ่อื เสียงนัน้ ควร
เลือกบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพทีส่ อดคล้องกับตัวสินค้าหรือความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถจูงใจให้ผบู้ ริโภค
คล้อยตามได้ ไม่ใช่เลือกมาเป็ นผู้นําเสนอเพราะเป็ นผู้ท่มี ชี ่อื เสียงรูปร่างหน้าตาดีเพียงประการ
เดียว ผู้ท่มี ชี ่อื เสียงและรูปร่างหน้าตาดีอาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจที่จะดูโฆษณา เพราะ
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ชอบในความสวยหรือหล่อของผู้นําเสนอ ซึง่ จะทําให้ผบู้ ริโภคจดจําแต่ผนู้ ําเสนอ แต่จะไม่จดจํา
ตราสินค้า (George E. Belch:การโฆษณาและการส่งเสริมการขายและมุมมองการการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา, 1 สิงหาคม 2011)
จากบทความเรื่อง “คนดังสร้างแบรนด์ : IMC Strategy@Brand Endorsers” นิตยสาร
Brand Age เดือนสิงหาคม 2546 ผศ.ด.ร.ธีรพันธ์ โล่หท์ องคํา ประธานกรรมการบริหาร บริษทั
ทรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชันส์
่ จํากัด แสดงความคิดเห็นว่า ในปจั จุบนั นี้ บริษทั ใดไม่ใช้พรีเซ็น
เตอร์มาช่วยในการสร้างแบรนด์ถอื ว่าไม่ทนั สมัย แต่บริษทั จําเป็ นที่จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ว่า จะใช้พรีเซนเตอร์อย่างไรจึงจะได้ผล พรีเซนเตอร์มกี ่ปี ระเภทให้เลือกใช้ และแต่ละประเภท
ทําหน้าที่อย่างไร ซึ่งการเลือกใช้บุคคล (Endorsers) มาสร้างแบรนด์ให้กบั สินค้าและบริการ
หรือเรียกภาษาการตลาดว่า Celebrity Marketing ไม่ได้จาํ กัดอยู่แค่ดาราเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
คนดังเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. Celebrity Endorsers หรือบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดัง แต่ไม่ใช่ดารา ข้อดีของการ
เลือก Celebrity ประเภทนี้จะส่งผลในเรื่องของเครดิต และความน่ าเชื่อถือต่อตัวสินค้าหรือ
บริการ
ทัง้ นี้การใช้บุคคลสร้างแบรนด์ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณลักษณะทีส่ ําคัญ 2 ประการ
ดังนี้
1.1 คุณลักษณะสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ตราสินค้า (Credibility) ได้แก่ ความรูส้ กึ
ในเรือ่ งของความเชื่อถือ (Believe) และความไว้วางใจ (Trust)
1.2 คุณลักษณะในการสร้างเสน่ หด์ งึ ดูดความสนใจให้กบั ตราสินค้า (Attractiveness)
ยกตัวอย่าง กรณี ไทเกอร์ วู้ด เมื่อเป็ นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาให้กบั สินค้าใดก็ตามจะเกิดความ
เชื่อถือและความไว้วางใจในตัวสินค้า ทีส่ ่วนใหญ่จะเป็นไม้กอล์ฟ รองเท้า และเสือ้ ผ้า
2. Person Endorsers บุคคลทัวไปมี
่ หน้าตาดีบุคลิกมีเสน่ ห์ ซึง่ อาจคนทีเ่ ริม่ เข้าวงการ
แต่ยงั ไม่ดงั จะมีสนิ ค้าบางประเภท เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางยีห่ ้อจะนิยมเลือกคนสวยๆ
บุคลิกดี แต่ไม่ใช่คนดัง มาเป็ นพรีเซ็นเตอร์ให้กบั แบรนด์ การเลือกใช้บุคคลทัง้ 2 ประเภทมา
เป็นตัวแทนนัน้ จะต้องอยูบ่ นหลักการทีเ่ รียกว่า Tears Model ซึง่ มี 5 องค์ประกอบสําคัญ
1) T = Trustworthiness: เป็ นความไว้เนื้อเชื่อใจในบุคคลดังกล่าว เช่น การเลือก
นัท มีเรีย โฆษณาชาสมุนไพร หรือเลือกแพนเค้กมาโฆษณาแชมพู หรือเครือ่ งสําอาง
2) E = Expertise: ความชํานาญและความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของบุคคลนัน้ ๆ ซึง่
มักจะเชื่อมโยงกับสินค้าโดยตรง เช่น การเลือกอาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ – มาเป็ นพรีเซ็นเตอร์
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ให้กบั มหาวิทยาลัย หรือการเลือกเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อดังเป็ นตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับ เส้นผม
3) A = Attractive: การดึงดูดใจจากรูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพของพรีเซ็นเตอร์ ซึง่
อาจจะไม่เชื่อมโยงกับตัวสินค้าเลย แต่อาจเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ เช่น การเลือกใช้ เคน ธีรเดช
เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กบั เฟอร์นิเจอร์ หรือโฟมล้างหน้าเลือก “มาริโอ้” เพราะความหน้าใส
4) R = Respect: ความเคารพทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีต่อความสําเร็จของบุคคลนัน้ ๆ เช่น
การเลือกอาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ มาโฆษณายาสีฟนั ยีห่ อ้ หนึ่ง จะเห็นได้ว่าบุคคลที่เลือกมาไม่
เกี่ยวข้องใดๆกับตัวสินค้า แต่อาจารย์สุนีย์หรืออาจารย์แม่ ซึ่งมีลูกศิษย์ให้ความเคารพอยู่
มากมาย ย่อมส่งผลต่อตัวสินค้าทีบ่ ุคคลเหล่านัน้ เลือกใช้ดว้ ย
5) S = Similarity: ความคล้ายคลึงของพรีเซ็นเตอร์กบั กลุ่มเป้าหมายของตราสินค้า
เช่น การการเลือกแอ๊ด คาราบาว เป็นพรีเซ็นเตอร์เครือ่ งดื่มชูกําลัง
อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ Tears Model จะขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ของแบรนด์ดว้ ย เช่น
การเลือกใช้ดารา จะมีจุดเด่นเรื่องทีส่ ร้างแบรนด์ได้เร็วกว่า แต่ถ้าเลือกดาราทีเ่ พิง่ เริม่ ดัง อาจ
สร้างแบรนด์ได้ชา้ กว่า แต่ประหยัดเงินกว่า ไม่เรือ่ งมาก ไม่ตอ้ งจองคิวนาน
ความน่าเชื่อถือในงานโฆษณา สามารถสร้างขึน้ ได้จากความน่าเชื่อ ถือของแหล่งสาร ซึง่
ทําได้ 3 วิธดี ว้ ยกันคือ ตามที่ พรทิพย์ สัมปตั ตะวนิช (2546:110) กล่าวไว้ว่า ความน่ าเชื่อถือใน
งานโฆษณา สามารถสร้างได้จากความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ซึง่ การใช้ผแู้ สดงในโฆษณา (พรี
เซนเตอร์) เป็นวิธกี ารหนึ่งทีน่ ิยมใช้กนั นอกเหนือไปจากการสร้างความน่ าเชื่อถือจากผูร้ เิ ริม่ และ
สื่อที่ใช้ โดยความน่ าเชื่อถือจากผู้แสดงในโฆษณา (Presenter) ผู้แสดงในโฆษณาจะเป็ นผู้ให้
ข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งกับสินค้า เพราะฉะนัน้ ถ้าผู้แสดงในโฆษณามีล กั ษณะน่ าเชื่อ ถือ ก็จะทําให้
ข่าวสารโฆษณาน่ าเชื่อถือตามไปด้วย เนื่องจาก “ผู้แสดงในโฆษณามีลกั ษณะน่ าเชื่อถือก็จะทํา
ให้ข่าวสารโฆษณาน่ าเชื่อถือตามไปด้วย เนื่องจากความน่ าเชื่อถือของข่าวสารโฆษณาและตัว
สินค้า นัน่ คือ ผูบ้ ริโภคจะทําการเชื่อโยงสินค้า (Associated of the product) กับตัวแสดงทีต่ น
ชื่อชอบและน่ าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความน่ าเชื่อถือ และความชอบในสินค้าด้วย” (Beck,
1990, หน้า 355) เช่น การใช้นักกีฬาเป็ นผูแ้ สดงในโฆษณารองเท้ากีฬา การใช้นักแสดงหรือ
นางแบบเป็ นผู้แสดงในโฆษณานํ้ าหอม และผู้แสดงในโฆษณาต้องมีลกั ษณะที่สอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับสินค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมด้วย เพื่อทําให้การเชื่อมโยงผูแ้ สดงกับสิ นค้าเป็ นไปใน
เชิงบวกอย่างราบรืน่ โดยผูแ้ สดงในโฆษณาอาจจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงบุคลิกภาพของผูแ้ สดง
กับสินค้าด้วย ทําให้สนิ ค้ามมีบุคลิกภาพที่ชดั เจนขึ้น คือบุคลิกภาพของผู้แสดงในโฆษณาจะ
นําไปสู่การรับรูใ้ นบุคลิกภาพของสินค้าในแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าผูแ้ สดงในโฆษณา
นําเสนอในลักษณะของผูท้ ใ่ี ช้สนิ ค้สนัน้ ๆ (Aaker, Batra และ Myers,1992, หน้า 264) นอกจากนี้
คอลล์คอตต์ และฟิลลิปส์ (Callcott และ Phillips, 1996, หน้า 73 - 78) ได้พบว่า โฆษณาต้อง
เลือกหรือสร้างผู้นําเสนอสารโฆษณาให้มบี ุคลิกภาพที่แตกต่างและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ โดย
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เป็นบุคลิกภาพทีผ่ บู้ ริโภคชอบ ซึง่ ลักษณะหนึ่งทีเ่ ป็นทีช่ ่นื ชอบคือ ความมีอารมณ์ขนั ของผูแ้ สดง
ในโฆษณาทีจ่ ะทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่าผูแ้ สดงสนุ กสนาน ตลก และฉลาด ซึง่ ความชอบในผูแ้ สดง
จะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ชอบต่อตราสินค้า
การโฆษณาโดยใช้ผู้แ สดงในโฆษณาเพื่อ สร้างความน่ า เชื่อ ถือ มีว ิธ ีก ารทําได้หลาย
ลักษณะ (ทัง้ นี้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ทําให้แหล่งสารน่ าเชื่อถือคือ มีความเชี่ยวชาญ มี
ความน่ าไว้วางใจ มีอํานาจและมีความน่ าสนใจ) ซึ่งอาจเรียกว่าเป็ นโฆษณาที่ใช้กลุ่มอ้างอิง
(Reference group) เป็ นแนวคิดหลัก มีดงั นี้คอื (Schiffman และ Kanuk, 1987, หน้า 382 390)
1. การใช้ผู้มชี ่อื เสียง (Celebrities) ซึ่งอาจหมายถึงดารานัก แสดง พิธ ีกรในรายการ
โทรทัศน์ นักกีฬาทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นต้น เป็ นลักษณะการสร้างความน่ าเชื่อถือที่นิยมใช้กนั มากใน
โฆษณา เนื่องจากผู้ท่ที ชี ่อื เสียงเป็ นที่ช่นื ชอบ ซึ่งหลาย ๆ คนต้องการที่จเป็ นเหมือน ทําให้ม ี
ลักษณะของความน่ าสนใจ และอาจมีลกั ษณะของความน่ าไว้วางใจและความเชี่ยวชาญที่ผู้รบั
สารรับรูใ้ จตัวผู้มชี ่อื เสียงนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหมาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นวัยรุ่น ซึ่ง
สนใจและเชื่อถือในผูม้ ชี ่อื เสียงค่อนข้างมาก
กลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้ผมู้ ชี ่อื เสียง สามารถทําได้หลายลักษณะ คือ
 ใช้เป็ นพยานอ้างอิง (Testimonial) ถ้าผู้มชี ่อื เสียงได้ใช้สนิ ค้านัน้ ๆ และเป็ นผู้
บอกกล่าวถึงข้อดีหรือคุณภาพหรือคุณประโยชน์ทส่ี นิ ค้ามีให้กบั กลุ่มผูร้ บั สารเป้าหมายได้ทราบ
ตัว อย่า งเช่ น โฆษณากองทุ น รวมเอเนเอฟ (AJF) ที่ม ีคุ ณ สิน จัย เปล่ ง พานิ ช เป็ น ดาราผู้ม ี
ชื่อเสียงมาเป็นพยานอ้างอิง โฆษณาโทรศัพท์มอื ถือระบบจีเอสเอ็ม 2 วัตต์ ทีม่ คี ุณนิโคล เทริโอ
เป็นพยานอ้างอิง
 ใช้เป็ นผู้รบั รอง (Endorsement) โดยผู้มชี ่อื เสียงซึง่ อาจเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือไม่ก็
ได้ ใ นสิน ค้ า นั ้น ๆ แต่ ต้ อ งมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ สิน ค้ า นั ้น ๆ เป็ น ผู้ ร ับ รองในคุ ณ ภาพหรือ
คุ ณ ประโยชน์ ของสิน ค้า อาจจะเป็ น การใช้ช่อื หรือ การปรากฏตัว ของผู้มชี ่อื เสีย งนัน้ ๆ ใน
โฆษณา ตัวอย่างเช่น คุณหมึกแดงรับประกันในความอร่ยของร้าน
 ใช้เป็ นผูแ้ สดง (Actor) ผูม้ ชี ่อื เสียงอาจจะเป็ นนักแสดงในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
ในโฆษณา นํ าเสนอแบบลักษณะคล้ายบทละครหรือบทภาพยนตร์ท่มี กี ารสร้างเรื่องราวขึน้ มา
ตัวอย่างเช่น โฆษณาบะหมีไวไวปรุงสําเร็จในซองทีส่ ร้างเรื่องราวคล้ายละครรักของหนุ่ ม – สาว
ที่หนีตามกันไปและมีลูกภายหลัง ที่แสงโดยคุณวรุฒ วรธรรม และคุณกัญญรัตน์ จิรชั ชกิจ ซึ่ง
เป็นดาราทีม่ ชี ่อื เสียง
 ใช้เป็ นโฆษก (Spokesman) ผู้มชี ่อื เสียงทําหน้าที่เป็ นตัวแทนการขายให้กบั
สินค้า ซึง่ โดยปกติมกั จะทําหน้าทีใ่ ห้สนิ ค้าอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น โฆษณา
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ผงซักฟองบรีสทีม่ คี ุณณัฐพล กรรณสูต เป็นตัวแทนการขายให้กบั สินค้า โฆษณาส่งเสริมสังคมที่
ขอความร่วมมือไม่ให้จบั หรือทําร้ายสัตว์ปา่ สงวนโดยคุณอานันท์ ปนั ยารชุน เป็ นต้า
2. การใช้ผู้เชีย่ วชาญ (Expert) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่อยู่ในฐานะหรือตําแหน่ งจะช่วยให้
ผู้บริโ ภคมีค วามเข้าใจและประเมินสินค้านัน้ ๆ ได้ ซึ่งโดยปกติบุค คลเหล่ านัน้ มักจะมี ค วาม
เชีย่ วชาญในสินค้าประเภทนัน้ ๆ อาจโดยอาชีพ หรือการมีประสบการณ์เป็ นพิเศษ เช่น วิศวกร
ไฟฟ้าเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างทําผมเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเส้นผม กุ๊ ก
ทําอาหารมีประสบการณ์และเชีย่ วชาญด้านอาหาร เป็ นต้น ความน่ าเชื่อถือข่าวสารโฆษณาจะมี
มากขึ้นเมื่อผู้แสดงในโฆษณามีลกั ษณะเป็ นทัง้ ผู้มชี ่อื เสียงและเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้วย เช่น การ
เสนอ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัวดิวฒ
ั น์ เป็ นพยานอ้างอิงให้กบั นํ้ ามันพืช ซึ่งมีทงั ้ ลักษณะผู้มชี ่อื เสียง
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้วย ส่วนการนําเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้กม็ ลี กั ษณะคล้ายๆ กับโฆษณาโดยใช้ผมู้ ี
ชื่อเสียงคือ
 การนํ ามาเป็ นพยานอ้างอิง ตัวอย่างเช่นโฆษณาแชมพูซนั ซิล (Sunsilk) ที่ช่าง
ผมมืออาชีพเลือกใช้และมาเป็นพยานอ้างอิงในประโยชน์ของสินค้า
 การนํ ามาเป็ นผู้รบั รอง ตัวอย่างโฆษณา เช่น บะหมีส่ ําเร็จรูปไวไวหมูสบั ต้มยํา
ซึ่ง นํ า เสนอว่ า เป็ น รสที่คุ ณ หมึก แดงผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการทํา อาหารเป็ น ผู้ค ิด ค้น ขึ้น เอง จึง
รับประกันความอร่อย
 การนํามาเป็ นโฆษก ตัวอย่างเช่น คุณวิษณุ นิลกลัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกีฬา มา
เป็นตัวแทนขาให้กบั เจลบรรเทาอาการปวด โวลทาเรน อีมลั เจล (Voltaren emulgel)
3.การใช้บุคคลธรรมดา (Common man) บุคคลธรรมดาในทีน่ ้ีจะหมายถึงบุคคลที่เป็ น
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ ลักษณะโดยทัวไปของผู
่
แ้ สดงในโฆษณาจึงมีลกั ษณะที่เหมือนกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยวิ ธ ี ก ารนํ า มาใช้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ลัก ษณะของพยานอ้ า งอิ ง เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายรับรูว้ ่า บุคคลทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับเขานัน้ ได้ใช้สนิ ค้าและพึงพอใจในสินค้านัน้ ๆ
ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารจะเกิดขึน้ เนื่องจากกลุ่มผู้รบั สารเป้าหมายจะทําการเปรียบเทียบ
ความเหมือนของผูแ้ สดงกับตัวเอง และรับรูถ้ งึ ความน่าไว้ววางใจของผูแ้ สดง หรือโฆษณาอาจจะ
ออกมาในลักษณะของเสีย้ วหนึ่งของชีวติ (Slice of life) ซึง่ คือ การนําเสนอโฆษณาในลักษณะที่
สร้างเหตุการณ์จาํ ลองคล้ายกับเป็นเหตุการณ์ในชีวติ ของใครคนหนึ่งโดยมีสนิ ค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับเหตุ การณ์นัน้ ๆ ด้ว ย และบุ ค คลธรรมดาที่มลี กั ษณะเหมือ นกลุ่ มเป้าหมายจะเป็ นผู้แสดง
บทบาทในเหตุการณ์นนั ้ ๆ การนําเสนอลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความน่ าเชื่อถือได้มากเพราะเป็ น
เหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึน้ หรือเคยเกิดขึ้นแล้วในชีวติ จริงของกลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถสร้าง
ความรูส้ กึ ร่วมกับโฆษณาได้เป็นอย่างดี
การใช้ผู้แ สดงในโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทําแบบพยานอ้า งอิง โดยใช้ผู้ท่ีม ี
ชื่อเสียงเป็นกลยุทธ์การโฆษณาทีใ่ ช้มานานและยังคงเป็นทีน่ ิยมอย่างมาก เพราะความน่ าเชื่อถือ
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ของผูแ้ สดงนอกจากจะช่วยสร้างบุคลิกภาพให้สนิ ค้าได้แล้ว ยังเป็ นกลยุทธ์โฆษณาทีโ่ น้มน้าวใจ
ได้ค่ อ นข้า งมาก จากการวิจ ยั ของโฆษณาที่ใ ช้ด าราเป็ น ผู้แ สดงในโฆษณา จะมีผู้จ ดจํา ได้
มากกว่าโฆษณาโดยปกติถงึ ร้อยละ 35 และมีความสามารถในการชักจูงใจสูงกว่าโฆษณาปกติ
ถึงร้อยละ 10 ฮอฟแลนด์และเวสส์ (Hovland และ Weiss, 1952 อ้างถึงใน Britt, 1970, หน้า
362) พบว่าความน่าเชื่อถือจะส่งผลทําให้เกิดความคุน้ เคยและจดจําองค์ประกอบของการสื่อสาร
ทัง้ ยังทําให้ผู้รบั สารเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติได้ เมื่อแหล่งสารน่ าไว้วางใจและมีความ
เชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจยั ทีม่ ผี ลตรงกันข้ามเกิดขึน้ ด้วยเช่นกัน เช่น
บริษทั โฆษณาโอกิลวีแอนด์เมเทอร์ (Ogilvy & Mather) พบว่า โฆษณาทีใ่ ช้ดาราทีม่ ชี ่อื เสียง
สามารถทําให้ระลึกถึงสินค้าได้สงู กว่าโฆษณาปกติถงึ ร้อยละ 22 แต่กลับมีการชักจูงใจได้ต่ํากว่า
ปกติรอ้ ยละ 21 ถึงแม้ว่าการใช้ผมู้ ชี ่อื เสียงอาจก่อให้เกิดการจดจําได้ดกี ว่า แต่ไม่จาํ เป็ นเสมอไป
ทีจ่ ะก่อให้เกิดการชอบในตราสินค้านัน้ ๆ มกากว่าคู่แข่ง เว้นเสียแต่ว่าการใช้ดาราทีม่ ชี ่อื เสียงนัน้
ใช้อย่างถูกจังหวะประกอบกับการนํ าเสนอที่สร้างความชอบมากกว่าได้ คือ การนํ า เสนอแบบ
เสีย้ งหนึ่งของชีวติ และจําต้องมีลกั ษณะทีส่ อดคล้อง หรือเกี่ยวข้องกับสินค้านัน้ ๆ ด้วย (Bogart,
1990, หน้า 112) จึงจะทําให้โฆษณามีประสิทธิผลในด้านการโน้มน้าวใจ
กล่าวโดยสรุปคือ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเป็นตัวแปรหนึ่งทีส่ ําคัญในการก่อให้เกิด
ความน่ าเชื่อถือในข่าวสารและสามารถโน้มน้าวใจให้ผบู้ ริโภคมีทศั นคติและพฤติกรรมตามทีน่ ัก
โฆษณาต้องการได้โดยผลการวิจยั ของโกลด์สมิท ลาฟเฟอร์ต้ี และเนเวลล์ (Goldsmith, Lafferty
and Newell, 2000, หน้า 43 - 54) ยืนยันว่าความน่ าเชื่อถือของผูร้ บั รองในงานโฆษณามีผล
อย่างมากทีส่ ุดต่อทัศนคติทผ่ี ุร้ บั สารมีต่อโฆษณาซึง่ จะส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าได้ แต่ความ
น่ าเชื่อถือของแหล่งสารทีผ่ ่านตัวผู้แสดงในโฆษณานัน้ จะพิจารณาแยกจากตัวแปรอื่น ๆ ไม่ได้
เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งสาร การนําเสนอสาร สาร และอื่นๆ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวกับความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารและการโน้ มน้ าวใจ
บริตต์และโอ’คีฟ (Britt, 1978, หน้า 359 – 379: O’Keefe, 1990, หน้า 130 – 135) ได้
รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร และปจั จัยที่เป็ นตัวแปรอื่น ๆ ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารกับผลกระทบทางด้านประสิทธิผลในการโน้มน้าว
ใจ ซึง่ มาอ้างอิงเพื่อใช้ประโยชน์ในงานโฆษณาได้ค่อนข้างหลากหลาย ดังนี้คอื
1. องค์ประกอบของความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารที่สําคัญคือ องค์ประกอบทางด้าน
ความเชีย่ วชาญ ความสามารถ (Expertness – competence) และองค์ประกอบด้านความน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) ซึง่ ต้องสัมพันธ์ไปด้วยกัน ยิง่ แหล่งสารมีคุณลักษณะทัง้ 2 รวมกัน
ความน่าเชื่อถือจะยิง่ มีมากขึน้ เท่านัน้ โดยปกติผรู้ บั สารมักจะพิจารณาว่าแหล่งสารมีคุณลักษณะ
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ทัง้ 2 ประการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวแปรทางด้านการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ และการ
อ้างหลัก ฐานที่น่าเชื่อ ถือ ในข่าวสารขณะที่กํ าลังสื่อ สาร (Evidence) นอกจากนี้ยงั มีงานวิจ ยั
พบว่า ผูร้ บั สารจะมองแหล่งสารว่ามีความสามารถ ถ้าแหล่งสารพูดได้คล่องแคล่ว ฉะฉาน และ
ออกเสียงพูดได้ถูกต้อง และผู้รบั สารจะมองแหล่งสารว่ามีความน่ าไว้วางใจเมื่อผู้รบั สารชอบ
แหล่งสาร (Source liking) โดยส่วนหนึ่งทีจ่ ะทําให้เกิดความชอบในแหล่งสารคือ อารมณ์ขนั ของ
แหล่ งสารและความเหมือนกันระหว่างแหล่งสารกับผู้รบั สาร (อาจจะเหมือนในเรื่องของอายุ
ทัศนคติ บุคลิกภาพ การแต่งกาย เป็นต้น)
โฆษณาจึง มัก จะใช้ผู้แ สดงที่ม ีคุ ณ ลัก ษณะทัง้ เรื่อ งของความสามารถและความน่ า
ไว้วางใจ โดยผ่านทางผูแ้ สดงทีม่ คี วามเหมือนกันกับกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ จะก่อให้เกิดการชอบและ
ส่งผลต่อความไว้วางใจหรือผู้แสดงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า เช่น ช่างทําผมกับแชมพู พ่อ
ครัว / แม่ครัว กับเครื่อ งปรุงอาหารเป็ นต้น ซึ่งจะทําให้กลุ่ มเป้าหมายรับรู้ในความสามารถที่
เชื่อมโยงมาสู่ความน่ าเชื่อถือของผู้แสดงและส่งอิทธิพลต่องการโน้มน้าวใจได้ดี อย่างไรก็ตาม
การใช้ผแู้ สดงในโฆษณาทีเ่ ป็นทีช่ ่นื ชอบอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องมีความน่ าเชื่อถืออยู่ในตัวผู้
แสดงด้วย เพราะผลการวิจยั พบว่า แหล่งสารทีผ่ รู้ บั สารชอบมากแต่มคี วามน่ าเชื่อถือตํ่า จะมีผ ล
ต่อการโน้มน้าวใจน้อยกว่าแหล่งสารทีผ่ รู้ บั สารชอบน้อยแต่มคี วามน่ าเชื่อถือสูง ดังนัน้ ในการหา
ตัวผูแ้ สดงในงานโฆษณาควรคํานึงถึงความสามารถและความน่ าไว้วางใจควบคู่ไปกับความชื่น
ชอบในตัวผูแ้ สดง ยกเว้นสําหรับสินค้าทีม่ รี ะดับความเกี่ยวข้องกับผูซ้ อ้ื ตํ่า อาจใช้ผแู้ สดงที่เป็ นที่
ชื่นชอบเป็ นหลักก็จะได้ผลมากกว่าสินค้าที่มรี ะดับความเกี่ยวข้องกับผู้ซ้อื สูง เพราะสินค้าที่ม ี
ระดับความเกี่ยวข้องกับผูซ้ อ้ื ตํ่า เช่น ลูกอม นํ้าอัดลมนัน้ ผู้รบั สารมักจะไม่ต้องการรายละเอียด
ในคุณสมบัติของสินค้าเพื่อนํ ามาตัดสินใจมากนัก ดังนัน้ ผู้แสดงจึงอาจกลายเป็ นปจั จัยหลักใน
การโน้มน้าวใจให้ชอบในสินค้า
2. การใช้ผู้ท่มี ชี ่อื เสียง (Celebrity) เพื่อสนับสนุ นสินค้านัน้ ต้องพิจารณาดูว่า ผู้รบั สาร
เป้าหมายมองบุคคลนัน้ ๆ น่ าไว้วางใจหรือไม่ เพราะความน่ าไว้วางใจจะทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่า
การนําเสนอสารนัน้ ๆ ยุตธิ รรมไม่ลาํ เอียง โดยมีขอ้ ความโฆษณาทีบ่ ่งบอกถึงความคิดเห็นของผู้
มีช่อื เสียงทีม่ เ่ ป็นผูแ้ สดงในโฆษณาทีม่ ตี ่อสินค้าอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ จะช่วยทําให้มอี ทิ ธิพล
ต่ อ การโน้ ม น้ า วใจผู้ร ับ สารได้ม าก ในการสร้า งสรรค์โ ฆษณาควรคัด เลือ กผู้ม ีช่ือ เสีย งที่ม ี
บุค ลิก ภาพน่ า ไว้ว างใจ หรือ มีประวัติดี และต้อ งมีข้อ ความโฆษณาให้ผู้นัน้ บอกต่ อ ผู้รบั สาร
เป้าหมายว่า “ต้องใช้” หรือ “ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะใช้” สินค้าทีก่ ําลังโฆษณา
3. แหล่งสารที่ทําให้ผู้รบั สารเกิดความรูส้ กึ ว่า แหล่งสารนัน้ ต้องการจะมีอทิ ธิพลเหนือ
ผูร้ บั สารมากเกินไปจะทําให้ผู้รบั สารไม่ไว้วางใจในแหล่งสารนัน้ ๆ ดังนัน้ การใช้พยานอ้างอิงใน
งานโฆษณาต้องพยายามทําให้ผรู้ บั สารเป้าหมายรูส้ กึ ว่า พยานที่ใช้ในงานโฆษณาไม่ได้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียในสินค้า และทําให้ผู้รบั สารมันใจว่
่ า พยานอ้างอิงในโฆษณานัน้ เป็ นผู้ท่เี คยใช้ หรือ
กําลังใช้สนิ ค้านัน้ อยู่จริงๆ เพื่อไม่ทําให้ผรู้ บั สารเป้าหมายเกิดความเคลือแคลงใจในบทบาทของ
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พยานอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พยานอ้างอิงทีใ่ ช้ผู้ท่เี ป็ นดาราหรือนักร้อง หรืออีกวิธหี นึ่งที่จะ
ทํา ให้ผู้ร บั สารเป้า หมายรู้ส ึก ถึง ความน่ า ไว้ว างใจในพยานอ้ า งอิง คือ การใช้บุ ค คลธรรมดา
(Common man) มาเป็ นพยานอ้างอิง ตัวอย่างเช่น โฆษณาผ้าอนามัยโมเดส (Modess) ทีใ่ ช้
นัท มีเรีย เป็ นผู้แสดงโดยทําโฆษณาให้ผู้รบั สารมันใจว่
่ า นัท มีเรีย เป็ นดาราที่ใช้โมเดสจริง ๆ
หรือโฆษณาแชมพูรจี อยส์ (Rejoice) ทีใ่ ช้บุคคลธรรมดาทีเ่ จอะเจอได้บนท้องถนนให้มาใช้สนิ ค้า
เดีย๋ วนัน้
4. บุคลิกภาพและลักษณะทางกายภาพของแหล่งสาร เป็นอีกตัวแปรหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการ
โน้ มน้ าวใจ (วิธกี ารพูด ภาษาหรือคําพูดที่ใช้ ลักษณะท่าทาง มารยาท เป็ นต้น ) ภาพลักษณ์
(Image) ของแหล่งสารที่เกิดจากบุคลิกภาพและลักษณะทางกายภาพ จึงเป็ นเรื่องที่สําคัญต่อ
การโน้ มน้ าวใจ นอกจากนี้ยงั มีว ิจยั ที่พบว่าบุค ลิกภาพ 3 ลักษณะคือ ความอ่ อ นโยน ความ
ยุตธิ รรม และความเป็ นคนทีม่ มี ารยาท มีวฒ
ั นธรรมทีด่ นี ัน้ มีผลต่อการมองแหล่งสารว่าเป็ นคน
น่าสนใจและน่าเชื่อถือ
ดังนัน้ การใช้ผู้แสดงในงานโฆษณาที่ต้องการให้เกิดความน่ าสนใจและความน่ าเชื่อถือ
จึงควรจะเลือกผูแ้ สดงโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพและลักษณะท่าทางของผู้แสดงด้วย มาร์ตนิ
เจนทรี และฮิล (Martin, Gentry และ Hill อ้างใน Mackin และ Carlson, 1999, หน้า 167) เขียน
บทความเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจของโฆษณาว่า มาร์ชา ริชนิ (Marsha Richins) เรียกลักษณะ
ท่าทางของผูแ้ สดงว่า “ภาพลักษณ์ในอุดมคติ” (Idealized images) ทีแ่ สดงถึงผูแ้ สดงในโฆษณา
ทีม่ บี ุคลิกลักษณะทีน่ ่าสนใจและดึงดูดใจได้ นอกจากบทความของมาร์ตนิ เจนทรี และฮิล ยังอ้าง
งานวิจยั ของจอร์ช เบล์ช, ไมเคิล เบลช์ และแองเจลลีน่า วิลลาร์รลี (George Belch, Michael
Belch and Angelina Villarreal) และของโจเซฟ บีนอย (Josef Benoy) ว่าผูแ้ สดงทีม่ ลี กั ษณะ
เช่นนี้จะส่งผลมาทีค่ วามน่ าเชื่อถือของข่าวสารต่อไป และส่งผลเชิงบวกต่อการประสบผลสําเร็จ
ของโฆษณาด้วย ตัวอย่างโฆษณา เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ (S.B. furniture) ทีใ่ ช้คุณสัญญา คุณากร
ซึ่ง เป็ นนัก แสดงที่มลี ัก ษณะความอ่ อ นโยน และมีว ฒ
ั นธรรม ลัก ษณะท่ า ทางที่ดี เพื่อ ทํา ให้
ข่าวสารการโฆษณาดูน่าเชื่อถือ
5. ความเหมือนกันระหว่างแหล่งสารและผูร้ บั สาร (Communicator-audience similarity)
จะทําให้โน้ มน้ าใจได้ง่ายขึ้น เพราะผู้รบั สารจะมองว่าแหล่ งสารนัน้ น่ าสนใจมากขึ้น ดูฉ ลาด
จริงใจ และซื่อสัตย์ โฆษณาจึงอาจเลือกใช้ผแู้ สดงทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับผูร้ บั สารเป้าหมาย โดย
อาจมีบุคลิกภาพทีเ่ หมือนกัน หรือมีการสร้างสถานการณ์ในโฆษณาให้เหมือนกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นกับชีวติ จริงของผู้รบั สารเป้าหมาย ทัง้ นี้ผู้เขียนข้อ ความโฆษณาต้องมีค วามเข้าใจใน
ความรูส้ กึ นึกคิดของผูร้ บั สารเป้าหมาย (Empathy) และอาจใช้ขอ้ ความโฆษณาเข้าช่วยให้ผู้รบั
สารเกิดความรูส้ กึ ว่าเป็ นพวกเดียวกัน เช่น “คุณก็เหมือนผมใช่มยั ้ ครับ ” หรือการกล่าวอ้างถึง
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซ่เึ ป็ นกลุ่มอ้างอิงของผู้รบั สารเป้าหมาย (Majority opinion of
reference groups) เช่น “ใครๆ ในกลุ่มเพื่อนก็ใช้ทงั ้ นัน้ ” เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น โฆษณาเบียร์อมั
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สเทล (Amstel) ที่ผู้แสดงนําจะมีความชัดเจนในบุคลิกภาพที่ชอบกีฬา รักความสนุ กสนานกับ
เพื่อนฝูง กล้าแสดงออก เพื่อสื่อให้เห็นถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกัน
6. เนื่องจากผูร้ บั สารสามารถเลือกรับเฉพาะสารทีไ่ ม่ขดั ต่อทัศนคติ ของตน ดังนัน้ แหล่ง
สารทีจ่ ะเพิม่ ความน่ าเชื่อถือได้นนั ้ คือแหล่งสารทีพ่ ูดในสิง่ ทีไ่ ม่ขดั ต่อความเชื่อเดิมของผูร้ บั สาร
ดังนัน้ การสร้างสรรค์ข่าวสารทีจ่ ะเกิดขึน้ ในงานโฆษณาไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ในโฆษณาและ
ข้อความโฆษณา ควรจะตัง้ อยู่บนพื้นฐานที่ว่า ความรูจ้ กั ผูร้ บั สารเป้าหมายเป็ นอย่างดี จึงจะทํา
ให้สร้างสรรค์โฆษณามาสอดคล้องกับทัศนคติและวถีชวี ติ ของกลุ่มผูร้ บั สารเป้าหมาย ซึง่ จะทําให้
ข่าวสารผ่ านกระบวนการเลือกรับเข้าสู่ความสนใจและตีความข่าวสารนัน้ ๆ ตรงตามที่นัก
โฆษณาต้องการ
7. มีความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งสารกับข่าวสารที่พูด โดยทัง้ แหล่งสารและข่าวสารจะ
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือซึง่ กันและกันได้ คือ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารจะเพิม่ มากขึน้
เมื่อ ข่าวสารน่ าเชื่อ ถือ และความน่ าเชื่อ ถือ ของข่าวสารจะมีมากขึ้น เมื่อพูดโดยแหล่ งสารที่
น่าเชื่อถือ ดังนัน้ ผูแ้ สดงในโฆษณาและข่าวสารโฆษณา จึงมีความสําคัญต่ผลของการโน้มน้าวใจ
ของโฆษณาอย่างมาก ถ้าข่าวสารโฆษณามีความน่ าเชื่อถือตํ่า (ไม่มหี ลักฐานหรือข้อพิสูจน์มา
อ้างอิง) ควรจะเลือกใช้ตวั ผูแ้ สดงทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือสูง เพื่อทําให้ข่าวสารโฆษณาน่ าเชื่อถือมาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลือกใช้ผเู้ ชีย่ วชาญมาเป็ นผูแ้ สดงในโฆษณา แต่ถ้านักโฆษณามันใจ
่
ว่าในข่าวสารโฆษณาว่ามีความน่าเชื่อถือสูง (มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อ้างอิง) ผูแ้ สดงในโฆษณา
อาจจะมีลกั ษณะแบบใดก็ได้ หรือ อาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้ผแู้ สดงมานําเสนอในโฆษณาก็ได้ เพราะ
แหล่งสารไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรก็ไม่มผี ลต่อข่าวสารทีน่ ่ าเชื่อถือสูง
8. ผลกระทบของการโน้มน้าวใจโดยใช้แหล่งสารที่มคี วามน่ าเชื่อถือตํ่า จะเกิดขึน้ เมื่อ
เวลาผ่านไประยะหนึ่ง (Sleeper effect) ดังนัน้ การวางแผนสื่อโฆษณาจึงควรเข้าใจด้วยว่า ถ้า
โฆษณานัน้ ใช้ผแู้ สดงทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือในระดับปานกลาง - ตํ่า ควรจะลงโฆษณาโดยช่วงแรก
ของโฆษณาจะทุ่มเทงบประมาณอย่างมาก และค่อ ยหายไปในช่ว งหลัง ซึ่งจะได้ผ ลกว่าการ
โฆษณาที่ออกสื่อเท่ากันทัง้ ปี เพราะหลังจากที่ผรู้ ับสารเป้าหมายได้เปิ ดรับโฆษณานัน้ ๆ อย่าง
มาก (Heavy exposure) ไปแล้วในช่วงแรก ต่อมาจะเป็ นการทํางานของผลกระทบที่ยงั คงมี
อิทธิพ ลต่ อ การรับสารที่เ กิดขึ้นภายหลังจากการเปิ ดรับโฆษณามาแล้ว โดยผู้รบั สารจะแยก
ข่าวสารกับแหล่งสารออกจากกันโดยไม่นํามามีอทิ ธิพลต่อกันและกัน ดังนัน้ ผลที่เกิดขึน้ จึงเป็ น
อิทธิพลของข่าวสารล้วน ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งสารว่าจะเป็ นใคร หรือมีความน่ าเชื่อถือ
มากน้ อยแค่ไหน จึงเป็ นเหตุ ให้ผู้รบั สารได้เรียนรูเ้ กี่ยวกกับสินค้าได้อย่างจริงจัง ซึ่งอิทธิพลนี้
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผูร้ บั สารทีจ่ ะมีต่อสินค้าทีโ่ ฆษณาได้
9. อิทธิพลของความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารที่จะมีต่อการโน้มน้าวใจนั ้นจะแปรเปลี่ยน
ไปตามปจั จัยต่ างๆ โดยพิจารณาจากตัวแปรบางตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อความรุนแรง หรือการ
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แพร่กระจายของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากความน่าเชื่อถือของแหล่งสารกับการโน้มน้าวใจ ตัวแปร
ตัวนัน้ คือสิง่ แวดล้อมขณะทีม่ กี ารสื่อสารโดยมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง 2 ปจั จัยคือ
9.1. ระดับความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้รบั สารต่อประเด็นข่าวสารที่กําลัง
สื่อสาร ซึง่ จะมีผลต่อผูร้ บั สารมาก มีการวิจยั พบว่า
 ถ้าระดับความเกี่ยวข้องตํ่า (ผูร้ บั สารมองประเด็นปญั หาว่าไม่สําคัญหรือให้
ความสนใจน้อย) ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารจะทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้รบั สารแตกต่างกัน
อย่างมากระหว่างแหล่งสารทีน่ ่าเชื่อถือสูงกับตํ่า
 ถ้าระดับความเกีย่ วข้องสูง (ผูร้ บั สารมองประเด็นปญั หาว่ามีความสําคัญหรือ
ให้ความสนใจมาก) ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารจะไม่มผี ลกระทบต่อผู้รบั สารแตกต่างกันมาก
นัก หมายความว่าความสามารถและความน่าไว้วางใจของแหล่งสารจะมีบทบาทสําคัญน้อยลง
จากปจั จัยเรือ่ งระดับความเกีย่ วข้องนี้ สามารถอธิบายได้ตามแบบจําลองความเป็ นไปได้
ในการพิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติม (Elaboration Likelihood Model: ELM) ทีบ่ อกว่า ประเด็นที่
เกี่ยวข้อ งกับ ตัว บุ ค คลน้ อ ย ผู้ร บั สารอาจจะปล่ อ ยให้ค วามคิดเห็น ของตนเป็ น ไปตามความ
น่ าเชื่อ ถือ ของแหล่ งสาร (ผู้พูด ) เพราะประเด็น ไม่สําคัญ จึงไม่จําเป็ นต้อ งใช้ค วามพยายาม
มากมายนัก ในการค้น หาข้อ มูล ในการโต้แ ย้ง ในทางตรงกัน ข้า ม ถ้า ประเด็น มีร ะดับ ความ
เกี่ยวข้องสูง ผู้รบั สารจะให้ความสนใจต่อรายละเอียดในข่าวสาร วิเคราะห์ขอ้ โต้แย้งในเนื้อหา
ข่าวสาร ทําให้แหล่งสาร (ผูพ้ ดู ) มีควาสําคัญน้อยลงและน้อยดว่าเนื้อหาในข่าวสาร
ดังนัน้ การพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหรือสถานการณ์ซอ้ื สินค้ารวมทัง้ ลักษณะของผู้
ซือ้ สินค้าจะทําให้ทราบว่า ผูร้ บั สารเป้าหมายมีระดับความเกี่ยวข้องกับสินค้านัน้ ๆ สูงหรือตํ่า ถ้า
มีความเกี่ยวข้องสูง ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารกลับไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะฉะนัน้ อาจใช้ผู้
แสดงในโฆษณาลักษณะใดก็ได้ หรืออาจจะไม่ใช้โฆษณาที่มตี วั แสดงก็ได้ ในขณะทีถ่ ้าผูร้ บั สาร
เป้าหมายมีระดับความเกีย่ วข้องกับสินค้าตํ่านักโฆษณาต้องให้ความสําคัญทีค่ วามน่ าเชื่อถือของ
แหล่งสาร จึงต้องหาผูแ้ สดงในโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะทีจ่ ะเอือ้ ให้เกิดความน่าเชื่อถือ
9.2. เวลาในการรูจ้ กั สาร (ผูแ้ สดงโฆษณา) งานวิจยั พบว่าผูร้ บั สารเป้าหมายรูจ้ กั ว่า
แหล่งสารนัน้ เป็นใครหลังจากดูโฆษณาจบแล้ว ผลกระทบของความน่ าเชื่อถือในข่าวสารจะน้อย
กว่าเมื่อผู้รบั สารเป้าหมายรู้ว่าแหล่งสารคือใครตัง้ แต่ ต้นโฆษณา เพราะฉะนัน้ ถ้าแหล่งสารที่
น่าเชื่อถือและสร้างความมันใจต่
่ อโฆษณาได้ ก็ควรทีจ่ ะแสดงให้ผรู้ บั สารเป้าหมายทรายว่าแหล่ง
สาร (ผู้แสดงในโฆษณา) นัน้ เป็ นใครมาจากไหน ตัง้ แต่เริม่ ต้นโฆษณา เพื่อเพิม่ ผลกระทบของ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสสารทีจ่ ะมีต่อการโน้มน้าวใจมากขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เราจะพบว่ามีการขึน้
ชื่อ นามสกุ ล และบางครัง้ ตํ า แหน่ ง และความเชี่ย วชาญพิเ ศษในลัก ษณะที่ป รากฏขึ้น บน
จอโทรทัศน์ในครัง้ แรกทีผ่ แู้ สดงปรากฏขึน้ ในโฆษณา หรือขึน้ ใต้ภาพของผูแ้ สดงในสื่อสิง่ พิมพ์
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10. ความน่ าสนใจในรูปร่างหน้ าตา (Physical attractiveness) ของแหล่ งสารจะมี
ผลกระทบต่อการโน้ มน้ าวใจได้มาก เมื่อสินค้ามีระดับความเกี่ยวข้องกับผู้รบั สารในระดับตํ่า
ดังนัน้ สินค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วข้องตํ่าจึงเหมาะทีจ่ ะใช้ผแู้ สดงโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะรูปร่างหน้าตา
ดึงดูดใจได้ดกี ว่าสินค้าทีม่ รี ะดับความเกี่ยวข้องสูง และลักษณะความน่ าสนใจของผู้มชี ่อื เสียงที่
นํ ามาใช้ในงานโฆษณาจะมีอทิ ธพลมากสําหรับสินค้าที่มลี กั ษณะเป็ นสินค้าที่ใช้เพื่อเพิม่ ความ
น่ าสนใจของผู้ใช้สนิ ค้า เช่น เครื่องสําอาง นํ้ าหอม เสือ้ ผ้า เป็ นต้น ซึ่งผลการวินัยของทิลล์ และ
บัสเลอร์ (Till และ Busler, 2000, หน้า 1 - 13) พบว่า ความน่ าสนใจของผูแ้ สดงในโฆษณามีผล
ต่ อ ทัศ นคติต่ อ ตราสิน ค้า และมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ สินค้าด้ว ย โดยต้อ งเลือ กใช้ผู้รบั รองใน
โฆษณาให้มลี กั ษณะทางกายภาพที่ดงึ ดูดใจ และมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสินค้าที่
ต้องการเพิม่ ความน่าสนใจในตัวผูใ้ ช้สนิ ค้า
กล่าวโดยสรุปว่าองค์ประกอบแรกของการสื่อสารการโฆษณาที่มสี ่วนจูงใจให้ผู้รบั สาร
เป้าหมายสนใจเชื่อ ถือ และมีผ ลกระทบต่ อ การโน้ มน้ ามใจในที่สุด ก็ค ือ แหล่ ง สาร ซึ่ง ในการ
โฆษณาแหล่งสารมีอยูห่ ลากหลายแหล่งสารและกระทําได้หลายวิธ ี วิธหี นึ่งทีน่ ิยมใช้คอื การใช้ผู้
แสดงในงานโฆษณา โดยหัวใจสําคัญของการจูงใจให้กระทําตามโดยผ่านทางแหล่งสารก็คอื การ
ทําแหล่งสารให้มคี วามน่ าเชื่อถือ ซึ่งขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบ (คุณลักษณะ) คือ ความสามารถ
ความน่ าไว้วางใจ ความมีอํานาจ ความเหมือนกันระหว่างแหล่งสารกับผู้รบั สาร ทัง้ นี้ได้มกี าร
วิจ ยั ที่ห ลากหลาย และค้น พบผลการวิจ ยั ที่นํ า มาใช้ว างกลยุท ธ์ก ารโฆษณาเพื่อ ก่ อ ให้เ กิด
แรงจูงใจ เพื่อผลของการโน้มน้าวใจได้ในทีส่ ุด
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แน่ งน้ อย ทองเต่าหมก (2550) ศึกษาเรื่อ งการใช้นักกีฬาเป็ นตัว แทนในการโฆษณา
สินค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี้ 2 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูผ้ ลิตสื่อ
โฆษณาและผูบ้ ริโภคโฆษณาของการใช้นักกีฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณาสินค้า 2. เพื่อศึกษา
แนวความคิด วิธกี าร และผลสัมฤทธิ ์ในการทีจ่ ะใช้นักกีฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณาสินค้า โดย
ใช้การวิจยั แบบสํารวจภาคสนาม ซึง่ มีระเบียบวิธเี ชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการ
วัดและประเมินผล โดยประชากรการศึกษาครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคโฆษณาทีม่ อี ายุระหว่าง 15 - 60 ปี
จํานวน 50 คน ผูผ้ ลิตสื่อโฆษณา / บุคคลในองค์กรทีใ่ ช้นักกีฬาเป็ นตัวแทนในการโฆษณา 70
คน
ผลวิจยั พบว่าการทําโฆษณาในปจั จุบนั นี้จะเน้นหนักไปทีค่ วามมีช่อื เสียง ความเก่ง และ
กระแสความนิ ย มของตัว ผู้ โ ฆษณาเป็ น หลัก ไม่ ว่ า จะเป็ น ดาราหรือ นั ก กี ฬ าก็ ต าม อาจ
เนื่องมาจากทําให้โฆษณามีค วามน่ าสนใจ และทําให้ผู้บริโภคจดจําสินค้าได้มากขึ้น และยัง
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สามารถเพิม่ มูลค่าทางการตลาดได้มากอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก กรณี เดวิด เบ็คแฮม ย้ายไป
อยู่ เรอัล มาตริต ทําให้มลู ค่าการตลาดของมาตริตเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 137 หรือการทีม่ สิ ทีนจ้าง
ดารา คุณอัม้ พัชราภา ไชยเชื้อ เป็ นพรีเซ็นเตอร์ด้วยค่าตัว 8 หลัก ก็เพราะความีช่อื เสียงและ
กระแสความนิยมของตัว ดาราเป็ นหลักเช่นเดียวกัน แต่ใ จนณะเดียวกันความมีช่อื เสียงและ
กระแสความนิยมของตัว แทนโฆษณาเหล่านี้ ก็จะเป็ นด้านลบให้กับสินค้าได้เ ช่นเดียวกันถ้า
ภาพลักษณ์ของตัวผูโ้ ฆษณาเองปรากฏออกสู่สาธารณชนไม่ด ี ฉะนัน้ ปจั จุบนั นี้กระแสความนิยม
ของการโฆษณาสินค้าจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารโฆษณาทีเ่ ป็ นจริง ใช้ผปู้ ระกอบการจริงมากขึน้ กว่าแต่
ก่อน เพราะจะสร้างกระแสความเชื่อมันให้
่ กบั ผูช้ มและประหยัดงบประมาณในการทําโฆษณาอีก
ด้วย
ผลงานวิจยั ของ แน่ งน้อย ทองเต่าหมกได้ปพู ้นื ฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้นักกีฬาใน
การโฆษณา และทําให้ผู้ว ิจยั เห็นภาพรวมของการทําวิจยั เพราะเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยที่นํานักกีฬาเข้ามาทําหน้าที่เป็ นพรีเซนเตอร์ ซึ่งสอดคล้ องและคล้ายกับหัวข้อการ
วิจยั ทีผ่ ศู้ กึ ษากําลังทําการศึกษาอยู่
นพพร ทัศบุตร (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ าใช้บริการโรงเรียน
สอนศิลปะป้อ งกันตัวเทควันโด มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศีก ษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการโรงเรียนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด และเพื่อศึกษาถึงปญั หาและอุปสรรคของผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
Research) มีขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค และปญั หา และอุ ปสรรคของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ด้านสถานที่ บุคลากร สิง่ อํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัย โดยทํา การศึก ษากลุ่ ม ผู้ปกครองนัก เรียนเทควัน โดตาม
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด จํานวน 100 คน โดยทําทการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม 2551 ถึงกุมภาพันธ์ 2552
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นชายมีอายุระหว่าง 9 - 13 ปี
มีการศึกษาระดับประถามศึกษา สถานภาพโสด เป็นนักเรียน / นักศึกษา ใช้บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัว 1 - 2 วัน / สัปดาห์ใช้บริการในช่วงเวลา 17:00 - 19:00 น. ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่
อํานวยความสะดวก พบว่ามีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของพื้นที่บริเวณที่จดั การเรียน
การสอนและฝึ ก ซ้อ มเทควันโดมากที่สุ ด ด้านความปลอดภัย พบว่า ผู้บริโภคมีค วามพึงพอ
ใจความปลอดภัยของกระบวนท่าที่ฝึกสอนนํ ามาถ่ายทอดมากที่สุด ด้านการบริก าร พบว่า มี
ความพึงพอใจด้านความกระตือรือร้นของผูใ้ ห้บริการหรือครูผสู้ อนมาก ด้านปญั หาของผูบ้ ริโภค
ทีม่ ใี ช้บริการโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด พบว่าผูบ้ ริโภคมีปญั หาด้านไม่มตี ู้ Locker
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สําหรับเก็บเครื่อ งใช้ส่ วนตัว มากที่สุ ด ด้านอุ ปสรรค พาบว่าไม่มรี ้านค้าหรือ สิ่งอํานวยความ
สะดวกมีน้อยมาทีส่ ุด
จากผลวิจยั ของ นพพร ทัศบุตร ได้ช่วยให้ผศู้ กึ ษารูถ้ งึ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ว่าปจั จัยที่ทําให้ผู้บริโภคพอใจและตัดสินใจเข้ามารับ
บริการกับทางโรงเรียนมีปจั จัยอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้ศกึ ษาได้นํามาเป็ นตัวอย่างในการ
พัฒนาเนื้อหาในงานวิจยั ต่อไป
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บทที่ 3
ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเรือ่ ง การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคล ของโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างตราสินค้าผ่านสื่อ
บุคคล ของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion โดยใช้การวิจยั คุณภาพ
(Qualitative Research) ผู้ศึกษาเลือกวิธกี ารวิจยั คุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) จากการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตามหลักการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ในส่วนต่อไปผู้ศึกษาขอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะตามลําดับดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกัน
ตัวเทควันโด The Champion
ส่วนที่ 2 สรุปผลการศึกษา การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion
ส่ว นที่ 3 อภิปรายผลการศึกษา การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อ บุค คลของโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไป
ผลการศึกษา
ทัศ นคติแ ละกระแสความนิยมของกีฬาเทควันโดในปจั จุบนั การสร้างตราสินค้าของ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion โดยใช้นกั กีฬาทีมชาติ
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1. ทัศนคติ และกระแสความนิ ยมของกีฬาเทควันโดในปัจจุบนั
จาการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลนัน้ ทําให้เห็นได้ว่าความคิดเห็นและทัศนคติของคน
ไทยทีม่ ตี ่อกีฬาเทควันโดในปจั จุบนั นัน้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ 4 ท่าน มีความเห็นทีค่ ่อนข้างตรงกันใน
แง่ ท่ีว่ า กีฬ าเทควัน โดนั น้ ยัง ไม่ ค่ อ ยเป็ น ที่รู้จ ัก หรือ ได้ร ับ ความนิ ย มจากกลุ่ ม คนส่ ว นมา ก
เท่าทีค่ วรเมื่อเทียบเท่ากับกีฬาอื่น เช่น ฟุตบอล หรือมวยไทย โดยคนส่วนใหญ่นนั ้ อาจจะคิดว่า
กีฬาเทควันโดนัน้ เป็ นกีฬาทีจ่ ะต้องต่อสูจ้ งึ ยังไม่ค่อยได้รบั การนิยมจากคนส่วใหญ่เท่าทีค่ วร แต่
กีฬาเทควันโดนัน้ ก็กําลังเป็นทีแ่ พร่หลายและเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนเพิม่ ขึน้ หลังจากที่ได้มกี ารแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิคครัง้ ล่าสุด (ลอนดอนเกมส์) ทีผ่ ่านมา ทําให้คนไทยนัน้ หันมาให้ความสนใจในกีฬา
เทควันโดและให้ความสนใจกับตัวนักกีฬาที่เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเท
ควันโดในโอลิมปิ คเกมส์ ครัง้ ที่ผ่านมาและได้ทําผลงานให้กบั ประเทศไทยมากขึน้ และกีฬ าเท
ควันโดนัน้ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นกีฬาที่ได้รบั ความนิยมและสามารถเพิม่ กระแสความนิยมขึน้ ไป
เป็นกีฬาทีม่ คี วามนิยมเทียบเท่ามวยไทยทีเ่ ป็ นกีฬาประจําชาติ หรือกีฬาทีไ่ ด้รบั ความสนใจจาก
ั้
คนทุกเพศ ทุกวัยอย่างกีฬาฟุตบอลก็ได้ ดังที่ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ และ แม๊ก นาชา ปนทอง
ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
“เพราะในปจั จุบนั นัน้ กีฬาเทควันโดไม่ได้มจี ากัดแค่ในรูปแบบของการต่ อสู้เพียง
อย่างเดียว แต่ยงั มีการแข่งขันในรูปแบบของท่ารา (พุมเซ่) ซึง่ สามารถเป็ นทางเลือก
อีกทางหนึง่ ทีใ่ ห้คนทีอ่ ยากเล่นเทควันโดแต่ไม่อย่าเจ็บตัวจากการต่อสู้ให้ได้เข้ามา
สัมผัสกับกีฬาชนิดนี้ ซึง่ กีฬาทุกชนิดนัน้ ย่อมมีเสน่ หอ์ ยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว คือ
เมือ่ ได้ไปสัมผัสหรือได้เล่นกีฬานัน้ สิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ ะได้คอื ได้เพือ่ นใหม่ สังคมใหม่ และ
ได้มกี จิ กรรมใหม่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์เกิดขึน้ นีค่ อื เสน่หข์ องกีฬา”
(นายเป็นเอก การะเกตุ นักกีฬาทีมชาติ, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2555)
“แต่เสน่ หข์ องกีฬาเทควันโดนัน้ จะอยู่ทกี ่ ารทีเ่ ทควันโดนัน้ เป็ นกีฬาทีใ่ ช้ท่าเตะ และ
ท่าเตะในกีฬาเทควันโดนัน้ มีท่วงท่าทีส่ วยงาม และนอกจากท่าเตะทีส่ วยงามแล้วนัน้
กีฬาเทควันโดนัน้ ยังมีเครือ่ งแบบการแต่งกายทีด่ ูสวยงามและเป็ นจุดสนใจให้คนหัน
มาสนใจในกีฬาเทควันโดอีกด้วย ซึง่ จุดนี้ก็กลายเป็ นเหตุผลส่วนใหญ่ ทที ่ าให้ค น
ตัดสินใจหันมาเล่นกีฬเทควันโด”
ั้
(นายนาชา ปนทอง,
สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
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2. การสร้างตราสิ นค้าของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
ในการสร้างตราสินค้าของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
นัน้ จะเน้ นที่จุดเด่นซึ่งค่อนข้างแตกต่ างจากโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดแห่งอื่นๆ
โดยทีท่ างโรงเรียนได้นํานักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผูส้ อน และทางเจ้าของโรงเรียนก็ยงั เป็ นอดีต
นักกีฬาทีมชาติอกี ด้วย ซึง่ ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ได้
ใช้ผสู้ อนทีเ่ ป็นนักกีฬาทีมชาติในทุกๆ รอบของการเรียนการสอนจริงๆ ไม่ได้ใช้เพียงแค่ช่อื หรือ
ผลงานของนักกีฬาทีมชาติเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังทําให้การเรียน
การสอนออกมาในรูปแบบของ Fun Friend Family ตามคอนเส็ปต์ท่ี คุณสุดารัตน์ จิตโสภณ ได้
กล่าวไว้คอื
“Fun: คือจะสอนเด็กด้วยความสนุกสนาน จะไม่เน้นหรือซีเรียสกับเด็กเยอะ
Friend: ของเราจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มวัยรุ่นด้วย ซึง่ จะเป็ นลักษณะเพือ่ น
ชวนเพือ่ นกันมาเรียน
Family: จะเป็นลักษณะที ่ คุณแม่มาเรียนเป็นเพือ่ นคุณลูก
สาหรับโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ผูเ้ รียนสามารถ
มาเรียนได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เนือ่ งจากทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนทีไ่ ม่
เหมือนกันในแต่ละกลุ่ม ซึง่ จุดนี้ถอื ว่าเป็นจุดเด่นของทางโรงเรียน”
(คุณสุดารัตน์ จิตโสภณ, สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
แต่กลุ่มเป้าหมายของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้
ไม่ได้มกี ารวางกลุ่มเป้าหมายหรือคาดหวังไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเป็ นกลุ่มไหนที่เข้ามาเรียน
โดยทางโรงเรียนต้องการให้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนเทควันโดกับทาง
โรงเรียน The Champion ได้ เพราะการเรียนการสอนของทางโรงเรียนนัน้ จะมีการสอนที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะความต้องการและความเหมาะสมของผูเ้ รียน แต่ปจั จุบนั นี้ กลุ่มทีเ่ ป็ น
เด็ก จะนิ ย มมาเรีย นมากกว่ า โดยเด็ก ที่เ ข้า มาเรีย นนัน้ จะเป็ น ในลัก ษณะของการ มาเรีย น
เนื่องจากผูป้ กครองให้ความสนใจกับกีฬาชนิดนี้ โดยเล็งเห็นว่า การเล่นกีฬามีประโยชน์ และตัว
ผูป้ กครองมีความสนใจกับทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ทีไ่ ด้นํา
นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผูส้ อน ด้วยเหตุน้ีจงึ พาบุตรหลานเข้ามาเรียนศิลปะป้องกันตัวเทควัน
โดกับทางโรงเรียน The Champion ซึง่ เหตุผลทีท่ างโรงเรียนนํานักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผูส้ อน
ในทุกๆ รอบของการเรียนการสอนนัน้ เนื่องจากทางเจ้าของโรงเรียนเป็ นอดีตนักกีฬาทีมชาติ
จึงมองเห็นและให้ความสําคัญกับคุณภาพของครูผสู้ อนทีส่ ามารถถ่ายทอดทักษะและความรูข้ อง
เทควันโดได้ดมี ากยิง่ ขึน้ และเพื่อสร้างพื้นฐานในการเล่นเทควันโดที่ดใี ห้กบั เด็ก ๆ และสามารถ
นําไปต่อยอดในอนาคตได้ ทางโรงเรียนจึงให้ความสําคัญในจุดนี้เป็ นอย่างมาก ซึง่ ในทุก ๆ รอบ
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การเรียนการสอนนัน้ จะมีครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นทีมชาติดูแลอย่างทัวถึ
่ ง โดยมีครู 3 คน และยังมีรุ่นพี่ท่ี
เป็นนักกีฬาสายดํามาคอยช่วยดูแลอีกด้วย และนักกีฬาทีมชาติทม่ี าทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนในตอนนี้
นัน้ ทางคุณวิชติ สิทธิกณ
ั ฑ์ ได้กล่าวไว้ว่า
“ทางผูส้ อนนัน้ จะประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาติหลัก ๆ ได้แก่
ไอ เป็นเอก การะเกตุ
นักกีฬาทีมชาติ
สอง บุตร เผือดผ่อง
นักกีฬาทีมชาติ
ั้
แม๊ก นาชา ปนทอง
นักกีฬาทีมชาติ
โค้ชเชษ พิเชษฐ์ พิบลู ย์คณารักษ์ โค้ชและผูผ้ กึ สอนทีมชาติ
ครูชติ วิชติ สิทธิกณ
ั ฑ์
เจ้าของโรงเรียนและอดีตนักกีฬาทีมชาติ”
(คุณวิชติ สิทธิกณ
ั ฑ์, สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
3. การใช้ นักกีฬาที มชาติ เข้ามาเป็ นพรีเซนเตอร์ ให้ กบั ทางโรงเรียนสอนศิ ลปะ
ป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
นอกจากทางโรงเรียนจะนํานักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผูส้ อนแล้วนัน้ ทางโรงเรียนยัง
ได้นํานักกีฬาทีมชาติเหล่านัน้ มาเป็ นพรีเซนเตอร์ เพื่อทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้กบั
ทางโรงเรียนอีกด้วย ซึง่ การทีท่ างโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ได้
ทําการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านนักกีฬาทีมชาติกท็ ําให้โรงเรียนเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ซึง่ คุณ
สุดารัตน์ จิตโสภณ ได้ให้สมั ภาณ์ไว้ว่า
“ตอนแรกทีท่ างโรงเรียนทาการประชาสัมพันธ์และโฆษณาโดยใช้นักกีฬาทีมชาตินนั ้
ทางโรงเรียนได้ใช้น้องสอง บุตรี เผือดผ่อง ในการประชาสัมพันธ์ออกไปก่อน เพราะ
น้องสอง ถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติทมี ่ ชี อื ่ เสียง และสือ่ ต่าง ๆ ก็กาลังสนใจในตัวของ
น้องสองอยูด่ ว้ ย ซึง่ ถ้าหากทางโรงเรียนทาการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้องสองออกไป
แล้ว สือ่ ต่าง ๆ ก็จะหันมาให้ความสนใจและเขียนข่าวให้กบั ทางโรงเรียน ซึง่ ถือว่า
เป็นผลพลอยได้จากการทีท่ างโรงเรียนได้ใช้น้องสองมาเป็นพรีเซนเตอร์”
(คุณสุดารัตน์ จิตโสภณ, สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
และนักกีฬาทีมชาติอกี คนทีท่ างโรงเรียนใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์กค็ อื ไอ เป็ นเอก การเกตุ ซึง่
กําลังได้รบั ความนิยมและกําลังอยู่ในกระแส โดยทีส่ ่อื ต่างๆ ก็กําลังตามทําข่าวของ ไอ เป็ นเอก
อยูเ่ ช่นเดียวกับ น้องสอง จึงทําให้ทางโรงเรียนไม่จาํ เป็นต้องไปเสียเงินซือ้ สื่อหรือทําการโฆษณา
มากมายนัก ด้วยความนิยมของนักกีฬาทัง้ 2 คนที่ทางโรงเรียนใช้ทําการประชาสัมพันธ์และ
โฆษณานัน้ ทําให้โรงเรียนได้รบั ผลพลอยได้จากความนิยมของนักกีฬาทีมชาติดงั กล่าว ทําให้
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ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion เป็ นที่รจู้ กั มากขึ้นในวงการ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดและในวงการกีฬาเทควันโดด้วย
โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกนักกีฬาทีมชาติท่จี ะเข้า มาเป็ นผู้สอนและเป็ นพรีเซนเตอร์
ให้ก ับทางโรงเรียนนัน้ ทางโรงเรียนไม่ได้เน้ นที่นักกีฬ าทีมชาติท่มี ผี ลงานอย่างเดียวแต่ ทาง
โรงเรียนจะดูดว้ ยว่า นักกีฬาทีมชาติคนนัน้ มีศกั ยภาพและพร้อมที่จะถ่ายทอดทักษะและความรู้
ทางเทควันโดอย่างเพียงพอหรือไม่ เพื่อทําให้การเรียนหรือทั กษะที่ถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนนัน้ มี
คุณภาพมากทีส่ ุด โดยที่แต่ละรอบการเรียนจะมีลกั ษณะการสอนทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น สําหรับ
เด็กเล็กจะเน้ นไปที่สมรรถภาพเพื่อเสริมความแข็งแรงของร่างกาย แต่นักกีฬาทีมชาตินัน้ จะ
ทราบอยู่แล้วว่า รูปแบบการซ้อมแต่ละอย่างจะต้องเป็ นไปในทิศทางไหน ฝึกซ้อมแบบไหนเพื่อ
เพิม่ สมรรถภาพทางร่างกาย หรือแบบไหนคือการซ้อมเพื่อเพิม่ ทักษะในกีฬาเทควันโด ซึ่งเมื่อ
เป็ นเช่นนี้ก็จะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ครูหรือผู้สอนที่ไม่มคี วาม
เชีย่ วชาญในกีฬาเทควันโดเทียบเท่านักกีฬามืออาชีพ โดยทีน่ ักกีฬาทีมชาตินนั ้ มักจะมีความรูใ้ น
ด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้ว จึงสามารถนํ ามาปรับใช้กบั การเรียนการสอนเพื่อที่จะ
ถ่ายทอดทักษะทางกีฬาเทควันโดให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และนักกีฬาทีมชาติทเ่ี ข้ามาเป็ ผู้
สอนให้กบั ทางโรงเรียนนัน้ ส่วนมากจะเป็ นนักกีฬาทีมชาติทม่ี คี วามสัมพันธ์ (Connection) กับ
ทางเจ้าของโรงเรียนอยูแ่ ล้ว จึงทํางานด้วยกันง่าย และการทีท่ างโรงเรียนได้น้องสอง บุตรี เผือด
ั้
ผ่อง, ไอ เป็ นเอก การะเกตุ และแม็ก นาชา ปนทอง
เข้ามาเป็ นครูผสู้ อนนัน้ ก็ถอื ได้ว่าเป็ นผลดี
กับทางโรงเรียน เนื่องจากทัง้ 3 คนเป็นนักกีฬาทีม่ คี ุณภาพและสร้างผลงานทีด่ แี ละสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศไทยมาโดยตลอด นับว่าเป็ นผลพลอยได้อย่างมากกับทางโรงเรียน ยิง่ หลังจากจบ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คครัง้ ล่าสุดที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ ไอ เป็ นเอก การะเกตุได้เข้า
ร่วมเป็ นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเทควันโดในโอลิมปิ คเกมส์ ครัง้ นี้ด้วย ก็ทําให้มผี ล
ตอบรับกับทางโรงเรียนเพิม่ มากขึน้ ดังที่ คุณสุดารัตน์ จิตโสภณ ได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์
“โดยในตอนแรก ทางโรงเรียนจะมีผมู้ าเรียนเป็ นกลุ่มเยาวชนกับเด็กเล็ก ๆ เสียเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่หลังจากทีไ่ อ เป็ นเอก การะเกตุ กลับจากการแข่งขันโอลิมปิค ไอ เป็ น
เอก การะเกตุกส็ ามารถดึงกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นวัยรุ่นเข้ามาเรียนเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน
มาก เนือ่ งจากไอ เป็นเอก การะเกตุกาลังเป็นกระแสนิยมในกลุ่มวัยรุ่น จึงเป็ นส่วนที ่
ช่วยเติมเต็มในเรือ่ งความนิยมของกีฬาเทควันโดในของกลุ่มวัยรุน่ ได้”
(คุณสุดารตน์ จิตโสภณ, สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
แต่ทว่า ในปจั จุบนั ทางโรงเรียนยังไม่ได้ใช้ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ มาเป็ นพรีเซนเตอร์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้กบั ทางโรงเรียนอย่างเต็มตัว
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ซึ่งคุณสมบัตขิ องนักกีฬาทีมชาติท่จี ะส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็ นพรีเซนเตอร์ เพื่อ
การประชาสัม พัน ธ์ แ ละโฆษณาให้ ก ับ ทางโรงเรีย นสอนศิ ล ปะป้ องกัน ตัว เทควัน โด The
Champion ทางโรงเรียนจะเน้นไปในเรื่องของคุณภาพในการฝึ กสอนมากกว่าคุณสมบัตดิ ้าน
อื่นๆ ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะใช้นกั กีฬาทีมชาติเข้ามาทําการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไป
แล้วนัน้ ก็จําเป็ นต้องคํานึงถึงคุณภาพในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งคุณภาพนัน้ จะมีอยู่ 2 อย่าง
ด้วยกันคือ คุณภาพในทักษะการถ่ายทอดความรูใ้ นด้านของกีฬาเทควันโดของตัวผู้สอน และ
คุณภาพในด้านผลงานทางเทควันโดทีป่ ระสบความสําเร็จในฐานะนักกีฬาทีมชาติ แต่สงิ่ ทีส่ ําคัญ
ที่สุดก็น่าจะเป็ นคุณภาพทางด้านทักษะของครูผู้ส อน โดยผลงานของผู้ฝึกสอนนัน้ จะเป็ นส่วน
เสริมให้กบั ตัว ผู้ส อน เพื่อ ให้ค นภายนอกมองว่าผู้ส อนคนนี้มคี ุ ณภาพ โดยมีผ ลงานจากการ
แข่งขันรายการใหญ่ ๆ ซึ่งจะสามารถมาการันตีความสามารถของผู้สอนคนนัน้ ได้ ซึ่งการนํ า
ความสําเร็จของผูส้ อนมาผนวกกับกลยุทธ์การใช้พรีเซนเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ให้กบั ทางโรงเรียน The Champion นี้ ถือได้ว่าเป็ นหลักในการทําธุรกิจที่ทําให้ลูกค้ารูจ้ กั และ
เกิดความสนใจทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการของโรงเรียน The Champion ยิง่ มีคนรูจ้ กั มากเท่าไหร่ ธุรกิจ
ก็ยอ่ มจะดีขน้ึ ตามไปด้วย
สําหรับความรูส้ กึ ของนักกีฬาทีมชาติท่ไี ด้มาทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนและพรีเซนเตอร์นนั ้ ทัง้
ั้
แม๊ก นาชา ปนทอง
และ ไอ เป็ นเอก การะเกตุได้กล่าวไว้ว่า
“มีความรู้สกึ ดีและอยากเผยแพร่กีฬาเทควันโดให้แก่เด็กหรือเยาชน เพือ่ ช่วยให้
พวกเขาเก่งขึน้ และสามารถสร้างผลงานให้กบั ประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า ซึง่ สิง่
ทีส่ าคัญคือ อยากทาให้เด็กเก่ ง ทาให้เด็กมีคุณภาพ อยากให้เด็กมีความฝนั แล้ว
ประสบความสาเร็จในอนาคต โดยมีโอกาสดูตวั อย่างทีด่ ี ๆ จากนักกีฬาทีมชาติทไี ่ ด้
เข้ามาเป็นครูสอนพวกเขาซึง่ ต่างก็มโี อกาสเป็ นนักกีฬาทีมชาติได้รบั ใช้ประเทศและ
สร้างผลงาน สร้างชือ่ เสียงให้กับประเทศของเรา นอกจากนัน้ ยังอยากให้เ ด็กมี
ทักษะทีด่ ี สามารถสอนและเผยแพร่กฬี าเทควันโดต่อไปได้อกี ด้วย”
ั้
(คุณนาชา ปนทอง,
สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
“การทีผ่ มได้มาทาหน้าทีเ่ ป็นครูสอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียนนัน้ ก็จะ
ช่วยทาให้เด็ก ๆ เกิดแรงจูงใจและมีความตัง้ ใจ กระตือรือร้นทีจ่ ะหันมาซ้อมมากขึ้น
และยัง เป็ นแรงจูง ใจให้กับคนทีจ่ ะเข้ามาเล่ นกีฬ าแต่ กาลังมองหาว่ าจะเล่ นกีฬ า
ประเภทไหนดี โดยแต่ละคนก็จะต้องเลือกว่าจะเล่นกีฬาประเภทไหน ถ้าเล่นมวยก็
อาจจะดูรุนแรงไป แต่ถ้าเล่นกีฬายกน้ าหนักหรือจะเลือกเล่นเทนนิส ก็อาจจะไม่ ใช่
“แนว” ของพวกเขา แต่ถ้าเป็ นกีฬาเทควันโด ก็คดิ ว่า การทีม่ ที มี ชาติมาเป็ นผู้สอน
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นัน้ ก็เป็ นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเป็ นแรงจูงใจให้คนทีก่ าลังตัดสินใจเลือกเล่นกีฬานัน้ หันมา
เลือกเล่นกีฬาชนิดนี้ แต่กค็ งจะเป็นแรงจูงใจเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านัน้ ไม่ใช่ทงั ้ หมด”
(คุณเป็นเอก การะเกตุ, สัมภาษณ์, วันที ่ 30 กันยายน 2555)
และเมื่อสามารถจูงใจให้คนหันมาเล่นกีฬาเทควันโดได้แล้วนัน้ ลักษณะการสอนที่จะ
ถ่ายทอดทักษะก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ รียนด้วยเช่นกัน ว่าคนที่มาเรียนนัน้
เขามีจดุ ประสงค์ตอ้ งการอะไรจากการเข้ามาเรียนรูใ้ นกีฬาเทควันโด ซึง่ คนหนึ่งอาจต้องการออก
กําลังกาย หรืออีกคนอาจจะต้องการเป็ นนักกีฬาทีเ่ ก่ง วิธกี ารสอนก็จะเปลีย่ นไปตามจุดประสงค์
ของผูเ้ รียน เวลาสอนเด็ก ผูส้ อนก็จะไม่เครียดมาก โดยจะคิดว่าถ้าตนเป็ นเด็ก 5 - 6 ขวบ ก็จะ
ไม่ชอบอะไรที่น่าเบื่อ ซํ้า ๆ อาจจะสอนในเวลาแค่ ค รึ่งชัว่ โมงแล้ว ปล่อ ยให้เด็กพัก แต่ ก็จะมี
กิจกรรมทีส่ ามารถช่วยในการฝึกฝนทักษะเทควันโดเข้ามาช่วยเสริม ไม่ใช่ให้เด็กเล่นอย่างเดียว
4. การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่ อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกัน
ตัวเทควันโด The Champion
ถ้าถามถึงผลสําเร็จของโรงเรียนหลังจากการใช้การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่าน
สื่อบุคคลทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านกีฬาเทควันโด (นักกีฬาทีมชาติ) นัน้ ด้านผลสําเร็จของทาง
โรงเรียนที่ได้รบั จากการที่นํานักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นครูผู้สอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ คุณสุดา
รัตน์ จิตโสภณ ได้พดู ไว้ในการสัมภาษณ์ว่า
“ถือว่าประสบความสาเร็จ เพราะใน Social Network ใคร ๆ ก็พูดถึงแต่โรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion รวมทัง้ มีข่าวเกีย่ วกับโรงเรียน
ปรากฏอยู่ในสือ่ หนังสือพิมพ์ด้ว ย โดยทีส่ อื ่ ต่าง ๆ มักจะมาขอถ่ายทารายการใน
สถานทีข่ องโรงเรียน ทัง้ ทีโ่ รงเรียนสอนเทควันโดในประเทศไทยก็มคี ่อนข้างมาก แต่
สือ่ มวลชนก็จะรูจ้ กั โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion จากการ
ทีท่ างโรงเรียนใช้นักกีฬาทีมชาติในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา จึงทาให้ประสบ
ความสาเร็จในด้านทีท่ าให้คนรูจ้ กั โรงเรียน นอกจากนี้ ทาง Sport Club อืน่ ๆ ก็ได้มา
ติดต่อทางโรงเรียนให้ไปเปิดสาขาเพิม่ ซึง่ ถ้าพูดถึงโรงเรียนสอนเทควันโด คนส่วน
ใหญ่จะนึกถึงทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion เป็ นที ่
แรกก่อนจะนึกถึงโรงเรียนสอนเทควันโดอืน่ ๆ ซึง่ เปรียนเสมือนกับถ้าเป็ นโยคะ คน
ก็จะนึกถึง Absolute เพราะเขาใช้ดาราเป็ นพรีเซนเตอร์ ถ้าเป็ นฟิ ตเนสก็จะนึกถึง
California หรือไม่ก็ Fitness First”
(คุณสุดารัตน์ จิตโสภาณ, สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
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ซึง่ การทีโ่ รงเรียน The Champion เป็ นทีร่ จู้ กั ในหมู่ผทู้ ม่ี คี วามสนใจในกีฬาเทควันโดก็
นับเป็นเครือ่ งยืนยันความสําเร็จสําหรับการทีท่ างโรงเรียนใช้การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่าน
นักกีฬาทีมชาติ แต่ถ้าจะให้โรงเรียนประสบความสําเร็จอย่างแท้จริง จะต้องอยู่ท่คี ุณภาพการ
เรียนการสอนด้วย ถ้าหากทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณาออกไปแล้วว่าใช้ทมี ชาติเป็ นผูส้ อน
แต่เมือ่ ลูกค้าเข้ามาเรียนแล้วพบว่าการเรียนการสอนไม่มคี ุณภาพเท่ าทีค่ วร คนทีม่ าเรียนอาจไม่
พอใจและเลิกเรียนกับทางโรงเรียนได้ ดังนัน้ จึงไม่ใช่แค่เรือ่ งของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เท่านัน้ ที่สําคัญ เรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนก็สําคัญเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทาง
โรงเรียนก็ยงั คงต้องทําการตลาดในด้านอื่นๆ ควบคู่กนั ไปด้วย
สรุปผลการศึกษา
สื่อบุคคลซึ่งทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์แ ละโฆษณาโรงเรียน และการสร้างตราสินค้าผ่ านสื่อ บุคคลของโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
1. สื่อบุคคลซึ่งทางโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์และโฆษณาโรงเรียน
ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาโดยผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกัน
ตัวเทควันโด The Champion นัน้ ทางโรงเรียนได้เลือกใช้ส่อื บุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้าน
กีฬาเทควันโด (Expert) และเป็ นบุคคลที่มชี ่อื เสียในวงการกีฬ าเทควันโดที่ได้ทําผลงานและ
สร้างชื่อเสียงให้กบั ประเทศไทยเป็ นพรีเซนเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ยงั อยู่ใน
กระแสนิยม อีกทัง้ สื่อต่างๆ ยังคงให้ความสนใจและตามทําข่าวบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเหล่านี้อยู่ ทาง
โรงเรียน The Champion จึงได้ผลพลอยได้จากการทีส่ ่อื ต่างๆ เข้ามาทําข่าวบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
เหล่านี้ โดยสิง่ ทีท่ างโรงเรียนได้คอื การมีโอกาสประชาสัมพันธ์และโฆษณาโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆ
โดยที่ท างโรงเรีย นไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งจ่ า ยเงิน ซื้อ สื่อ หรือ ทํ า การโฆษณาเอง แต่ ม ีโ อกาสได้
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาฟรีจากการทีบ่ ุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงซึง่ ทางโรงเรียนใช้เป็ นพรีเซนเตอร์นนั ้
ได้ไปถ่ายรายการ หรือสัมภาษณ์ลงสกู๊ปข่าวต่างๆ ที่มาขอสถานที่ในการถ่ายทํารายการ เป็ น
ต้น
ไอ
เป็นเอก การะเกตุ
นักกีฬาทีมชาติ
สอง บุตร เผือดผ่อง
นักกีฬาทีมชาติ
ั้
แม๊ก นาชา ปนทอง
นักกีฬาทีมชาติ
โค้ชเชษพิเชษฐ์ พิบลู ย์คณารักษ์ โค้ชและผูผ้ กึ สอนทีมชาติ
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โดยทัง้ 4 คนทีท่ างโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion เลือกใช้
เป็ นพรีเ ซนเตอร์นัน้ เป็ นบุค คลที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาเทควันโด (Expert) และเป็ น
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั ความสนใจจากสื่อต่างๆ เป็นอย่างมาก
2. การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด
The Champion
ในการสร้างตราสินค้าของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ที่
ทําให้โรงเรียนเป็ นที่รจู้ กั ของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ทางโรงเรียนได้เลือกใช้วธิ กี ารในการสร้างตรา
สินค้าผ่านสื่อบุคคลทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านกีฬาเทควันโด (Expert) และเป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
เข้ามาทําหน้าทีเ่ ป็ นผูฝ้ ึกสอนและทําหน้าทีใ่ นการประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้กบั ทางโรงเรียน
ควบคู่กนั ไป โดยทางโรงเรียนอาศัยความมีช่อื เสียงของบุคคลดังกล่าวมาทําการประชาสัมพันธ์
และโฆษณาให้โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ให้เป็ นทีร่ จู้ กั และใช้
ความเชีย่ วชาญของบุคคลเหล่านัน้ ซึง่ มาทําหน้าที่เป็ นผู้ฝึกสอนเพื่อถ่ายทอดทักษะทางกีฬาเท
ควันโดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลทัง้ 2 ประการนี้ จึงทําให้โรงเรียนเป็ น
ทีร่ จู้ กั ในวงการโรงเรีย นสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดและทําให้การเรียนการสอนในแต่ละรอบ
ของทางโรงเรียนนัน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
อภิ ปรายผลการศึกษา
ผู้ศึกษาขออภิปรายผลด้วยการนํ าประเด็นที่น่าสนใจ และเป็ นข้อ สังเกตมาอภิปราย
เพิ่ม เติม ผู้ศึก ษานํ า ประเด็น เหล่ า นี้ม าเชื่อ มโยงกับ แนวคิด และทฤษฎี ท่ีป รากฏในบทที่ 2
ประเด็นทีผ่ ศู้ กึ ษามีความน่าสนใจคือ วิธกี ารสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion
1. การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด
The Champion
จากการศึกษาทีผ่ ศู้ กึ ษาได้ทําการศึก ษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโดนัน้ ทางผู้ศึกษาเห็นว่าทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
ต่างๆ ยังไม่มกี ารสร้างตราสินค้าให้กบั ธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจน แต่ก็ได้มบี างโรงเรียนที่
กําลังสร้างตราสินค้าให้กบั ธุรกิจโรงเรียนสอนศิ ลปะป้องกันตัว เทควันโดเพื่อให้โรงเรียนของ
ตนเองนัน้ มีความแตกต่างออกไปจากโรงเรียนคู่แข่ง ซึง่ โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion ก็เป็ นอีกหนึ่งโรงเรียนในธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดทีไ่ ด้มกี าร
สร้างตราสินค้าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึง่ สอดคล้องกับทีว่ ทิ วัส ชัยปราณี
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(2549:28) ได้อธิบายไว้ว่า ตราสินค้านัน้ จะเป็ นสิง่ ทีท่ ําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในแง่ของประสิทธิภาพ (Performance) และครอบคลุมถึงสิง่ ที่จบั ต้อง
ไม่ได้ (Intangible) เช่น ความน่าเชื่อถือ ความมันใจ
่ และความคุน้ เคยได้ ซึง่ วัตถุประสงค์หลักใน
การสร้างตราสินค้าของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ คือความ
ต้องการให้ผู้บริโภคมีความรูอ้ ย่างแท้จริงเกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคได้รจู้ กั ตราสินค้า
เป็ นอย่างดีแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในทีส่ ุด โดยการสร้างตราสินค้า
ของโรงเรียนในครัง้ นี้จะส่งผลให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั ตราสินค้า (Brand Awareness) และเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กบั ตราสินค้า (Brand Image) อีกด้วย และสิง่ ที่สําคัญประการหนึ่งในการสร้าง
ตราสินค้านัน้ คือจะทําให้ตราสินค้ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนในลักษณะที่โดดเด่นกว่าตรา
สินค้าของคู่แข่งขัน โดยวิธที ท่ี ําให้โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion โดด
เด่นและแตกต่างไปจากโรงเรีย นสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่นๆ ก็คอื การที่ทางโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion มีแนวคิดและมีแนวทางในการวางคอนเส็ปต์
ของการเรียนและการสอนไว้ให้เป็ นไปในลักษณะของ Fun Friend Family ซึง่ จุดนี้นนั ้ ถือได้ว่า
เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) ของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion ตามที่ D.Aaker (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั คนหรือการ
สร้างเอกลักษณ์ให้กบั สินค้านัน้ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ก่อนทีจ่ ะสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตราสินค้าได้นนั ้
จะต้องกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนก่อนว่าจะสร้างเอกลักษณ์ให้ตราสินค้าไปเพื่อ
อะไร และเอกลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ร้างไปนัน้ สามารถทํา ให้ผบู้ ริโภคเกิดการเชื่อมโยงเอกลักษณ์
กลับมายังสินค้าได้หรือไม่ การทีท่ างโรงเรียน The Champion นัน้ เน้นว่าต้องการให้คนทุกเพศ
ทุกวัยสามารถมาเรียนเทควันโดได้ ส่วนนี้นับเป็ นวัตถุประสงค์หลักทีท่ างเจ้าของโรงเรียนได้วาง
ไว้ ก่อนทีจ่ ะนําไปสู่การวางคอนเส็ปต์ Fun Friend Family เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจเข้ามาเรียน
จนกระทังคอนเส็
่
ปต์ทว่ี ่ากลายเป็ นเอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) ของโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ในทีส่ ุด ในประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงเอกลักษณ์
กลับมายังสินค้านัน้ ทางโรงเรียน The Champion
ได้อาศัยบรรยากาศในการเรียนการสอนทีม่ คี วามสนุ กสนานมาสร้างความรูส้ กึ Fun ทํา
ให้คน ทีม่ าเรียนรูส้ กึ ว่า ถ้าต้องการเรียนเทควันโดอย่างสนุก ก็ต้องนึกถึง The Champion แต่ใน
ส่วน Friend และ Family นัน้ ต้องอาศัยการส่งเสริมการขายร่วมด้วย อย่างเช่น การมีส่วนลด
ให้แ ก่ ส มาชิก ครอบครัว ที่ม าเรีย นพร้อ มกัน หรือ เพื่อ นที่ช ัก ชวนเพื่อ นมาเรีย น ซึ่ง ในส่ ว นนี้
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดยังไม่ได้มกี ารวางแผนเรื่องการส่งเสริมการขายทีช่ ดั เจน
จึงทําให้ลูกค้าอาจไม่สามารถเชื่อมโยงเอกลักษณ์ตราสินค้ากับตัวสินค้าในแง่ของ Friend และ
Family ได้แนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ตราสินค้ายังมีประเด็นที่สําคัญคือ สินค้าและบริการต่างๆ
จะต้อ งนํ า เสนอถึง เอกลัก ษณ์ ต ราสินค้าที่เ กี่ยวกับคุ ณ สมบัติ คุ ณประโยชน์ ความรู้ส ึก และ
ประสบการณ์ทต่ี ราสินค้าได้สญ
ั ญาไว้กบั ผูบ้ ริโภค (Shimp, 2003 อ้างถึงในรพีพรรณ, 2550: 9)
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เอกลักษณ์ คือจุดแข็งทีเ่ สนอคุณลักษณะหนึ่งเดียว (Kapferer site in Upshaw, 1995 : 13) ซึง่
มีมติ ติ ่างๆ ของเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Dimensions) ปรากฏอยู่ ซึง่ เอกลักษณ์
ของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion เปรียบเสมือนกับ ตราสินค้าที่
เป็ นสินค้า (Brand-as –product) โดยที่ทางโรงเรียนมีสนิ ค้าและบริการที่เน้นคุณภาพ / มูลค่า
(Quality / Value) ตราสินค้าจํานวนมากมักใช้คุณภาพเป็ นองค์ประกอบหลักในการสร้าง
เอกลักษณ์ตราสินค้าของตน โรงเรียน The Champion ก็เช่นกัน โดยทางโรงเรียนจะมีการเรียน
การสอนในแต่ละรอบทีแ่ ตกต่างกันไปตามลักษณะของผูเ้ รียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และวัตถุประสงค์ของผูเ้ รียนและสอดคล้องกับแนวคิด Fun Friend Family ทีท่ างโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ได้วางไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้าอีกด้วย
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ยังได้มกี ารนําผู้
ทีเ่ ชีย่ วชาญทางด้านกีฬาเทควันโดและเป็ นผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงเข้ามาเป็ นผูส้ อนเพื่อทีจ่ ะสื่อถึงคุณภาพ
ของโรงเรียน และยังเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ของทางโรงเรียน
อีก ด้ว ย โดยภาพลัก ษณ์ ท่ีท างโรงเรีย นต้อ งการให้ส าธารชนรับ รู้ก็ค ือ ภาพลัก ษณ์ ใ นเรื่อ ง
คุณภาพการสอนโดยเหล่านักกีฬาอาชีพที่ประสบความสําเร็จและเป็ นที่รจู้ กั ซึง่ ถือเป็ นจุดเด่น
ของตราสินค้าและสามารถจูงใจผู้บริโภคได้ ในขณะที่พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2550:209) ให้นิยาม
ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของประชาชนทีม่ ตี ่อสินค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งหรือ
ตราใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้าใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากอาศัยวิธกี ารสื่อสาร
เพื่อบ่งบอกบุคลิกลักษณะของสินค้าโดยการเน้ นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย เนื่องจาก
ภาพลัก ษณ์ ของตรายี่ห้อ ถือ ว่ าเป็ นสิ่ง เฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการกําหนดตําแหน่ งครองใจ
(Positioning) ของการบริการใดบริการหนึ่งทีต่ ้องการให้มคี วามแตกต่าง (Differentiation) ซึง่ ถือ
ว่าการนํ าผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาเทควันโดและเป็ นบุคคลที่มชี ่อื เสียงมาเป็ นผู้สอนให้กบั ทาง
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ถือว่าเป็นการกําหนดตําแหน่ งครอง
ใจและสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสินค้าของทางโรงเรียนอีกด้วย
นอกจากการนําบุคคลทีม่ ที ําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนแล้ว ทางเจ้าของโรงเรียนยังได้นําบุคคลที่
มีช่อื เสียงเหล่านัน้ มาทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คือทําหน้าทีเ่ ป็ นพรีเซนเตอร์ใ ห้กบั ทาง
โรงเรียนซึง่ จุดนี้กน็ นั ้ ได้ว่าถือว่าเป็ นจุดเด่นของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The
Champion และเป็ นวิธกี ารสร้างตราสินค้าของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The
Champion ได้อกี ด้วย การเลือกใช้บุคคลเข้ามาเป็ นตัวแทนในการโฆษณา และประชาสัม พันธ์
นัน้ จะต้องอยูบ่ นหลักการทีเ่ รียกว่า Tears Model มี 5 องค์ประกอบ ตามที่ ผศ.ด.ร.ธีรพันธ์ โล่ห์
ทองคํา ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชันส์
่ จํากัด (นิตยสาร Brand
Age. สิงหาคม 2546) กล่าวไว้ดงั นี้
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T = Trustworthiness: เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจในบุคคลดังกล่าว
E = Expertise:
ความชํานาญและความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของบุคคลนัน้ ๆ
ซึง่ มักจะเชื่อมโยงกับสินค้าโดยตรง
A = Attractive:
การดึงดูดใจจากรูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพของพรีเซ็นเตอร์
ซึง่ อาจจะไม่เชื่อมโยงกับตัวสินค้าเลย แต่อาจเชื่อมโยงกับไลฟ์
สไตล์
R = Respect:
ความเคารพทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีต่อความสําเร็จของบุคคลนัน้ ๆ
S = Similarity:
ความคล้า ยคลึง ของพรีเ ซ็น เตอร์ก ับ กลุ่ มเป้ าหมายของตรา
สินค้า
ซึง่ พรีเซนเตอร์ทโ่ี รงเรียน The Champion ใช้อยูใ่ นปจั จุบนั นับว่ามีครบทัง้ 5 องค์ประกอบ
ั้
ซึ่งทัง้ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ , สอง บุตรี เผือดผ่อง, แม๊ก นาชา ปนทอง
และโค้ชเชษ พิเชษฐ์
พิบลู ย์คณารักษ์ สามารถทําให้ผมู้ าเรียนรูส้ กึ ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) และความ
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expertise) ของบุคคลเหล่านี้ อันเนื่องมาจากผลงานระดับชาติทบ่ี ุคคลเหล่านี้
ได้สร้างไว้ และจะนํามาซึง่ ความเคารพ (Respect) ในความสําเร็จของพวกเขา นอกจากนี้ ความ
ั้
ที่นักกีฬาอย่างไอ เป็ นเอก การะเกตุ , สอง บุตรี เผือดผ่อง, แม๊ก นาชา ปนทองถื
อเป็ นคนรุ่น
ใหม่ จึงทําให้เกิดความคล้ายคลึง (Similarity) กับลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงเรียน The Champion
ซึง่ เป็ นกลุ่มเยาวชน และกลายเป็ นแบบอย่าง (Role Model) ผูท้ ส่ี นใจเรียนเทควันโดต้องการจะ
ลอกเลีย นแบบ อีก ทัง้ รู ป ร่ า งหน้ า ตาของนั ก กีฬ าทีม ชาติท ัง้ สามก็ ถือ ว่ า มีค วามดึง ดู ด ใจ
(Attractive) และตรงกับไลฟ์สไตล์ของผูท้ ส่ี นใจกีฬาเทควันโด ทําให้การใช้ส่อื บุคคลของโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion เพื่อช่วยสร้างการจดจําและนําไปสู่การสร้างตรา
สินค้าถือว่ามีประสิทธิภาพเป็ นอย่างมาก แต่ปจั จัยทีท่ างโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion ได้ให้ความสําคัญกับการเลือกใช้นักกีฬาเข้ามาเป็ นพรีเซนเตอร์นัน้ ทาง
โรงเรียนให้ความสําคัญในด้านความสามารถและความมีช่อื เสียงของนักกีฬาทีจ่ ะเข้ามาทําหน้าที่
เป็ นพรีเซนเตอร์เป็ นหลัก เนื่องจากทางเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The
Champion คิดว่าถ้าบุคคลที่มาทําหน้ าที่เป็ นพรีเซนเตอร์เป็ นบุคคลที่มคี วามสามารถและมี
ชื่อ เสียงนั น้ จะทําให้ส ามารถจูง ใจกลุ่ มเป้า หมายและเมื่อ ทําการโฆษณาผ่ านบุค คลเหล่ านัน้
ออกไปก็จะทําให้เป็ นจุดสนใจของกลุ่ มเป้าหมาย และทําให้กลุ่ มเป้าหมายรู้จกั โรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion และทําให้ตดั สินใจเข้ามาเรียนเทควันโดกับทาง
โรงเรียน The Champion ในทีส่ ุด และคุณสมบัตขิ องนักกีฬาที่จะเข้ามาทําหน้าทีเ่ ป็ นพรีเซน
ั้
เตอร์นัน้ จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ที่ แม๊ก นาชา ปนทอง
และ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ ได้กล่าวไว้ใน
การสัมภาษณ์
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“คิดว่าการรักษาชือ่ เสียงและการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านเทควันโดให้
ดียงิ ่ ขึ้น เพระว่าการเป็ นพรีแซนเตอร์นนั ้ ผมถือว่าเป็ นหน้าตาของทางโรงเรียนทีผ่ ม
เป็นพรีเซนเตอร์ให้อยูถ่ า้ ผมทาให้คนอืน่ รูส้ กึ ไม่ดกี บั ตัวผม คนอืน่ ๆ ก็จะรูส้ กึ ไม่ดกี บั
ทางโรงเรียนด้วย ส่วนการพัฒนาความสามรถของตนเองนัน้ ทีม่ องว่าสาคัญก็คอื การ
ทีเ่ ข้ามาช่วยทางโรงเรียน The Champion นัน้ ไม่ได้มาช่วยในฐานะทีเ่ ป็ นพรีเซน
เตอร์อย่างเดียวแต่ยงั เป็ นครูสอนอีกด้วย ดังนัน้ ผมต้องพัฒนาความสามารถของผม
ให้ดยี งิ ่ ขึ้นเพือ่ นามาสอนให้กบั เด็ก ๆ เพือ่ ให้พวกเขามีการพัฒนาทักษะทางเทควัน
โดทีด่ ขี ้นึ และได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ุดจากการมาเรียนเทควันโดกับทางโรงเรียน
The Champion”
ั้
(คุณนาชา ปนทอง,
สัมภาษณ์, วันที ่ 29 กันยายน 2555)
“ผมคิดว่าคือการทาให้คนเชือ่ ในตัวเรา เชือ่ ในตัวพรีเซนเตอร์ ดังนัน้ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด
ในการเป็ นพรีเซนเตอร์คอื เราจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง รักษาชือ่ เสียง
และพัฒ นาตัว เองให้ดีข้นึ เพือ่ ให้ค นทีม่ องเราในฐานะทีเ่ ป็ น พรีเ ซนเตอร์ใ ห้กับ
โรงเรียนนัน้ รูส้ กึ ว่าน่ าเชือ่ ถือหรืออยากเข้ามาเรียนเทควันโดกับทางโรงเรียน The
Champion ทีม่ พี รีเซนเตอร์ทดี ่ แี ละน่ าเชือ่ ถือ พร้อมกับมีผลงานและชือ่ เสียงการันตี
อีกด้วย”
(คุณเป็นเอก การะเกตุ, สัมภาษณ์, วันที ่ 30 กันยายน 2555)
ดัง นั ้น การใช้ พ รีเ ซนเตอร์ ใ นการทํ า การโฆษณ าและประชาสัม พัน ธ์ นั ้น ถื อ ว่ า มี
ความสําคัญอย่างมากับทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ทีจ่ ะทําให้
โรงเรียนเป็ นที่รจู้ กั ของกลุ่มเป้าหมาย ยิง่ ถ้าคนที่มาเป็ นพรีเซนเตอร์ยงิ่ มีช่อื เสียงและยิง่ เป็ นที่
รูจ้ กั ของคนทัวไปมากเท่
่
าไหร่ พรีเซนเตอร์นนั ้ ก็จะยิง่ ทําให้จงู ใจ ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจกับ
ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion มากยิง่ ขึน้ เท่านัน้
โดยทัวไปแล้
่
ว เครื่องมือที่ใช้สําหรับการสื่อสารตราสินค้าที่มปี ระสิทธิภาพและมีผลการ
ตอบสนองมากทีส่ ุดก็คอื การทําโฆษณา แต่การทําโฆษณานัน้ จะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนสูงมาก
ซึง่ ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินลงทุนใน
การทําโฆษณามากนัก เนื่องจากทางโรงเรียนได้เลือกทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่าน
ผูส้ อนทีม่ ชี ่อื เสียงเหล่านัน้ ในลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าซือ้ สื่อหรือผลิตชิน้ งานโฆษณา โดยตอน
แรกทีท่ างโรงเรียนทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณาโดยใช้นักกีฬาทีมชาติ ทางโรงเรียนจะใช้
น้องสอง บุตรี เผือดผ่อง ในการประชาสัมพันธ์ออกไปก่อน เพราะน้ องสองถือเป็ นนักกีฬาที ม
ชาติทม่ี ชี ่อื เสียงและสื่อต่างๆ ก็กําลังสนใจในตัวของน้องสองอยู่ดว้ ย เมื่อสื่อต่างๆ มีการนําเสนอ
ข่าวของน้องสอง ก็จะมีการพาดพิงถึงทางโรงเรียนซึง่ ถื่อว่าเป็นผลพลอยได้จากการทีไ่ ด้น้องสอง
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มาเป็ นพรีเซนเตอร์ ให้กบั ทางโรงเรียน และนักกีฬาทีมชาติอีกคนที่ทางโรงเรียนใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์นัน้ ก็คอื ไอ เป็ นเอก การเกตุ ซึ่งกําลังได้รบั ความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดยที่ส่อื
ต่ า งๆ ก็กํ า ลังตามทํา ข่า วของ ไอ เป็ นเอก เช่ น เดียวกับ น้ อ งสอง จึง ทําให้ท างโรงเรีย นไม่
จําเป็ นต้องไปเสียเงินซือ้ สื่อหรือทําการโฆษณาอะไรมากมายนัก ด้วยความนิยมของนักกีฬาทัง้
2 คน ทีท่ างโรงเรียนใช้ทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณานัน้ ทําให้โรงเรียนได้รบั ผลพลอยได้
จากความนิ ย มของนั ก กีฬ าทีม ชาติด ัง กล่ า ว โรงเรีย นสอนศิล ปะป้ อ งกัน ตัว เทควัน โด The
Champion จึงเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ทัง้ ในวงการโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดและทัง้ ใน
วงการกีฬาเทควันโด ซึ่งวิธกี ารต่างๆ เหล่านี้คอื วิธกี ารสร้างตราสินค้าของทางโรงเรียนที่นํา
นักกีฬาทีมชาติทม่ี ชี ่อื เสียงมาเป็ นพรีเซนเตอร์ ซึง่ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ กล่าวไว้ว่า พรีเซ็น
เตอร์ (Presenter) นับว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความสําเร็จของโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
และ สื่อบุคคลนัน้ (Personal Media) นัน้ มีความสําคัญต่อการสื่อสารภาพลักษณ์และการพัฒนา
องค์กร ไม่น้อยไปกว่าสื่ออื่นๆ และสื่อบุคคลนัน้ จัดได้ว่าเป็ นสื่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความน่ าเชื่อถือ และโน้มน้าวใจของผู้บริโภค ซึ่งยุคนี้ใครไม่ใช้พรี
เซ็นเตอร์มาช่วยสร้างแบรนด์ตอ้ งเรียกว่า “เชย”
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ กล่าวว่า การเลือกใช้บุ คคล (Endorsers) มาสร้างแบรนด์ให้กบั สินค้า
และบริการ หรือเรียกภาษาการตลาดว่า Celebrity Marketing ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ดารา แต่ยงั
รวมถึงคนดังเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่ เช่น Celebrity Endorsers หรือบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดัง
แต่ไม่ใช่ดารา ข้อดีของการเลือก Celebrity ประเภทนี้จะส่งผลในเรื่องของเครดิต และความ
น่าเชื่อถือต่อตัวสินค้าหรือบริการ ทัง้ นี้การใช้บุคคลสร้างแบรนด์บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณลักษณะ
ทีส่ ําคัญคือ คุณลักษณะสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ตราสินค้า (Credibility) ได้แก่ ความรูส้ กึ ใน
เรื่องของความเชื่อถือ (Believe) และความไว้วางใจ (Trust) และคุณลักษณะในการสร้างเสน่ ห์
ดึงดูดความสนใจให้กบั ตราสินค้า (Attractiveness) ในกรณีของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว
เทควันโด The Champion นัน้ ถือว่าทางโรงเรียนมีการทํา Celebrity Marketing เช่นกัน เพราะพรีเซน
เตอร์ของทางโรงเรียนเป็ นนักกีฬาทีมชาติทป่ี ระสบความสําเร็จและมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ผ่านทาง
สื่อต่างๆ ทําให้เกิดความน่ าเชื่อถือต่อโรงเรียน The Champion ซึง่ เป็ นสินค้าทีพ่ วกเขาเป็ นพรี
เซนเตอร์ให้ อีกทัง้ ยังสร้างเสน่ ห์ดงึ ดูดความสนใจ ทําให้ผู้ทส่ี นใจในกีฬาเทควันโดเข้ามาสมัคร
เรียนเทควันโดกับทางโรงเรียน The Champion เพิม่ มากขึน้
ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ได้มกี ารใช้ส่อื บุคคลเข้ามา
ช่วยในการสร้างตราสินค้า และยังมีการนําผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงและเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านกีฬาเทควัน โด (Expert) มาใช้ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็ นผู้นําเสนอ (Presenter)
เนื่องจากการโฆษณาโดยใช้ผู้แสดงในโฆษณาเพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือ มีวธิ กี ารทําได้หลาย
ลักษณะ ทัง้ นี้ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ได้เลือกใช้วธิ กี ารใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert) ซึง่ หมายถึง บุคคลทีอ่ ยู่ในฐานะหรือตํา แหน่ งทีจ่ ะช่วยให้ผบู้ ริโภคมีความ
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เข้าใจและประเมินสินค้านัน้ ๆ ได้ ซึง่ โดยปกติแล้วบุคคลเหล่านัน้ มักจะมีความเชีย่ วชาญในสินค้า
ประเภทนัน้ ๆ ซึ่ง จะสอดคล้อ งกับในกรณีข องโรงเรียนสอนศิล ปะป้ อ งกันตัว เทควันโด The
Champion ซึ่งได้เลือกใช้นักกีฬาทีมชาติท่มี คี วามเชี่ยวชาญในด้านกีฬาเทควันโดเข้ามาทํา
หน้าทีเ่ ป็นพรีเซนเตอร์เพื่อทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางโรงเรียน โดยการใช้ผทู้ ม่ี ี
ชื่อ เสียงนัน้ เป็ นกลยุทธ์ก ารโฆษณาที่ใ ช้มานานและยังคงเป็ นที่นิยมอย่างมาก เพราะความ
น่ าเชื่อถือของผูแ้ สดงนอกจากจะช่วยสร้างบุคลิกภาพให้สนิ ค้าได้แล้ว นัน้ ยังเป็ นกลยุทธ์โฆษณา
ที่โน้ นน้ าวใจได้ค่อนข้างมาก และเหตุ ผลสําคัญที่ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion เลือกใช้ผทู้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญเข้ามาทําหน้าทีท่ งั ้ เป็ นผูส้ อนและทําหน้าทีเ่ ป็ น พรี
เซนเตอร์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กเ็ พื่อให้ผบู้ ริโภคนัน้ มีความเชื่อถือในแหล่งสารทีท่ ําการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ออกไป และทําให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการโน้ มน้ าวใจของ
ผูบ้ ริโภค เพราะองค์ประกอบแรกของการโฆษณาทีม่ สี ่วนจูงใจให้ผรู้ บั สารเป้าหมายสนใจ เชื่อถือ
และมีผลกระทบต่อการโน้ มน้าวใจในที่สุดก็คอื แหล่งสาร ซึ่งในการโฆษณาแหล่งสารนัน้ มีอยู่
หลากหลาย แต่วธิ หี นึ่งทีน่ ิยมใช้คอื การใช้ผแู้ สดงในงานโฆษณา โดยหัวใจสําคัญของการจูงใจ
ให้กระทําตามโดยผ่านทางแหล่งสารก็คอื การทําแหล่งสารให้มคี วามน่ าเชื่อถือตามที่ บริตต์และ
โอ’คีฟ (Britt, 1978, หน้า 359 - 379: O’Keefe, 1990, หน้า 130 3- 135) ได้กล่าวไว้ว่าขึน้ อยู่
กับองค์ประกอบ คือ ความสามารถ ความน่ าไว้วางใจ ความมีอํานาจ ซึง่ ถึงแม้ว่าพรีเซนเตอร์ท่ี
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ใช้อยู่จะมีครบทัง้ 3 องค์ประกอบ
ดังกล่าว แต่เนื่องจากทางโรงเรียนเน้นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน Free Media จึงทําให้
ยากต่อการควบคุมเนื้อหา (Content) ของสารทีส่ ่อื ออกไป จึงอาจจะทําให้ตวั สารไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ต้องอาศัยความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารหรือพรีเซนเตอร์เพียงอย่างเดียวในการโน้ม
น้ า วใจลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ม าสมัค รเรีย นกับ ทางโรงเรีย น ซึ่ง หากทางโรงเรีย น The
Champion มีการลงทุนผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ซง่ึ เจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถ
ออกแบบสารได้ ก็อ าจเป็ น การช่ ว ยส่ ง เสริม ความน่ า เชื่อ ถือ ของแหล่ ง สารเพิ่ม มากขึ้น และ
สามารถโน้มน้าวใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ด้วย
ดังนัน้ การทีท่ างโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion มีวธิ กี ารสร้าง
ตราสินค้าด้วยวิธกี ารนําเสนอผ่านสื่อบุคคลทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านกีฬาเทควันโดและเป็ นผูท้ ่ี
มีช่อื เสียง ถือเป็ นการสร้างตราสินค้าทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในแง่ของ
ความน่ าเชื่อถือ ความมันใจ
่ และความคุ้นเคยให้กบั ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยงั สามารถทําให้
โรงเรียนเป็ นทีร่ จู้ กั และผสมกับการที่ทางโรงเรียนใช้กลยุทธ์ในการดึงผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกีฬา
เทควันโดทีม่ ชี ่อื เสียงมาทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทําให้ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกัน
ตัวเทควันโด The Champion มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการที่จะสร้างตราสินค้าที่
แตกต่างจากคู่แข่ง ทางโรงเรียนจึงสามารถสร้างความน่ าเชื่อถือ ความมันใจ
่ และสามารถโน้ม
น้าวใจผูบ้ ริโภคได้อกี ด้วย ซึ่งวิธกี ารใช้พรีเซ็นเตอร์ในการสร้างแบรนด์ได้ถูกคน จะง่ายต่อการ
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สื่อสารกับผู้กบั บริโภค ถ้ากลุ่มเป้าหมายเห็นพรีเซ็นเตอร์ก็จะทําให้นึกถึงแบรนด์นัน้ ๆ ตามไป
ด้วย ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion จะมีวธิ กี ารสร้างตรา
สินค้าทีแ่ ตกต่างจากทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่นๆ แต่ทางโรงเรียนยังทําการ
สร้างตราสินค้าไม่ครอบคลุมทุกด้านของการทําการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication: IMC) โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือทาง IMC ทีไ่ ม่ครอบคลุม โดยใช้แค่การ
โฆษณา (Advertising) ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างเช่น ทาง Fan page ใน Face book และทาง
Instragram เท่านัน้ โดยทีท่ างโรงเรียนยังไม่มกี ารทํา Website เป็ นของตนเอง ซึง่ วิธนี ้ีถอื เป็ น
เครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสารตราสินค้าในปจั จุบนั และอีกหนึ่งเครื่องมือทีท่ างโรงเรียนสอน
ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ใช้คอื การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ซึง่ จะ
เป็ นการประชาสัมพันธ์เชิง Free PR ทีส่ ่อื ต่าง ๆ ตามมาเขียนข่าวเกี่ยวกับตัวผูม้ ชี ่อื เสียงทีท่ าง
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ใช้เป็ นพรีเซนเตอร์เท่านัน้ โดยทีท่ าง
โรงเรียนไม่ได้มกี ารผลิตชิน้ งานโฆษณาเอง ทําให้ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่จะสื่อสารออกไป
ได้ รวมทัง้ ไม่ได้มกี ารใช้ Sales Promotion อย่างทีท่ างโรงเรียนสอนเทควันโดอื่น ๆ นิยมใช้กนั
ทําให้การสื่อสารตราสินค้าไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร และนอกจากนี้แล้ว ถึงแม้ทางโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion จะใช้พรีเซนเตอร์เป็ นจุดขายที่สร้างความ
แตกต่างของตนจากโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดแห่งอื่นๆ แต่ทางโรงเรียนไม่ได้นํา
พรีเซนเตอร์ไปเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) เท่าทีค่ วร ถึงแม้โรงเรียนจะ
พยายามสื่อถึงคอนเส็ปต์ Fun Friend Family เสมือนเป็ นเอกลักษณ์ตราสินค้า แต่กย็ งั ไม่ได้ม ี
การนําพรีเซนเตอร์ไปช่วยสนับสนุ นคอนเส็ปต์ดงั กล่าว ถ้าทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเท
ควันโด The Champion สามารถเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับจุดเด่นทีท่ างโรงเรียนมีอยู่ และมีการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดอย่างครอบคลุมก็จะสามารถทําให้วธิ กี ารสร้างตราสินค้าผ่านสื่อ
บุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และถือเป็ นวิธกี ารสร้างตราสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว
เทควันโด ทีจ่ ะทําให้โรงรียนเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางจนขึน้ มาอยู่ในระดับ Top of mind ของ
ผูบ้ ริโภคได้ในทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่อง การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว
เทควันโด The Champion ในครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไปดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะสาหรับหน่ วยงานหรือองค์กร
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ต้องทําการเชื่อมโยงตรา
สินค้าเข้ากับจุดเด่นที่ทางโรงเรียนมีอยู่ และมีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดอย่างครอบคลุม
ให้มากกว่าในปจั จุบนั เพื่อ ทําให้ว ิธกี ารสร้างตราสินค้าผ่ านสื่อ บุค คลของโรงเรียนสอนศิล ปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และถือเป็ น
วิธกี ารสร้างตราสินค้าทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกาษาครัง้ ต่อไป
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการมุ่งเน้ นการศึกษาวิธ ีการสร้างตราสินค้าผ่ านสื่อ บุค คลของ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ผู้ศกึ ษมีความคิดว่าในอนาคตควร
ศึกษาเพิม่ เติม ในด้านของผูร้ บั สารเนื่องจากจะเป็ นการวัดว่าการสร้างตราสินค้าทีท่ างโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับของ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งทางโรงเรีย นสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดต่างๆ นัน้ จะได้นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบในการสร้างตราสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ
โรงเรียนสอนเทควันโดต่อไป และการศึกษาในอนาคตอาจจะทําการศึกษาวิธกี ารสร้างตราสินค้า
ของโรงเรียนสินศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่นๆ ทีเ่ ป็ นคู่แข่งของโรเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเท
ควันโด The Champion ว่าทางโรงเรียนคู่แข่งนัน้ มีวธิ กี ารสร้างตราสินค้าอย่างไร
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด
The Champion”
1. คุณวิ ชิต สิ ทธิ กณ
ั ฑ์
เจ้าของธุรกิ จโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิดว่าคนไทยในปจั จุบนั มีความคิดหรือทัศนคติอย่างไรเกีย่ วกับกีฬาเทควันโด
2. อยากทราบว่าจุดเด่นของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
นัน้ มีจดุ เด่นอะไรทีแ่ ตกต่างจากโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่นๆ บ้าง
3. กลุ่มเป้าหมายทีค่ าดหวังของโรงเรียน The Champion คือกลุ่มใด
4. ทําไมถึงเลือกใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาสอนทุกรอบการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่น ๆ จะใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาสอนเฉพาะแค่รอบ
นักกีฬาเท่านัน้
5. นอกจากใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผู้ฝึกสอนแล้วทางโรงเรียนยังใช้นักกีฬาทีม
ชาติมาเป็ นพรีเซนเตอร์ดว้ ย อยากทราบว่าสื่อทีใ่ ช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
นัน้ ทางโรงเรียนใช้ส่อื อะไรบ้าง
6. ทําไมทางโรงเรียน The Champion ถึงไว้วางใจในตัวนักกีฬาเทควันโดทัง้ 3 คนที่
นํามาเป็นพรีเซนเตอร์
7. แล้วทําไมต้องเป็ นนักกีฬาทีมชาติ 3 คนนี้ (น้องสอง ไอ และแม๊ก) ทําไมไม่เลือก
นักกีฬาทีมชาติคนอื่น
8. คิด ว่ า ตัว พรีเ ซนเตอร์ท ัง้ 3 คนมีอ ะไรที่น่ า ไว้ว างใจในการที่ท างโรงเรีย น The
Champion เลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ (ตอบแยกเป็นรายคน)
9. คิดว่าเรือ่ งการใช้พรีเซนเตอร์นนั ้ สําคัญต่อการทําให้โรงเรีย น The Champion เป็ นที่
รูจ้ กั ของกลุ่มเป้าหมายไหม
10. เหตุผลในการเลือกใช้พรีเซนเตอร์นนั ้ ทางโรงเรียน The Champion เลือกพรีเซน
เตอร์จากเหตุผลหรือปจั จัยใดมากทีส่ ุด
11. การทีท่ างโรงเรียนใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผู้ฝึกสอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ด้วย
นัน้ ทําให้คนรูจ้ กั โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The champion มากขึน้
หรือไม่
12. ใช้หลักการอะไรในการเลือกพิจารณานักกีฬาทีมชาติแต่ละคนทีจ่ ะเข้ามาเป็ นผูส้ อน
และเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียน
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13. นักกีฬาทีมชาติหลักๆ ทีใ่ ช้มาเป็นผูส้ อนอยูใ่ นตอนนี้มใี ครบ้าง
14. การทีใ่ ช้ไอ เป็นเอก การะเกตุ เข้ามาเป็นผูส้ อนนัน้ อยากทราบว่าก่อนที่ ไอ เป็ นเอก
การะเกตุ ไปแข่งขันโอลิมปิ ค 2012 และหลังกลับมาจากการแข่งขัน ซึ่งถือว่า ไอ
สามารถทําผลงานได้ดเี ป็ นที่ประทับใจของคนไทยนัน้ ผลตอบรับต่างกันมากแค่
ไหน มีคนสนใจมาเรียนกับทางโรงเรียน The Champion เพิม่ มากขึน้ แค่ไหน
15. หลังจากที่ใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผู้สอนและเป็ นพรีเซนเตอร์แล้วนัน้ คิดว่า
โรงเรียนประสบผลสําเร็จกับวิธกี ารทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั ไหม
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด
The Champion”
2. คุณสุดารัตน์ จิ ตโสภณ
ผู้ดูแลและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิดว่าคนไทยในปจั จุบนั มีความคิดหรือทัศนคติอย่างไรเกีย่ วกับกีฬาเทควันโด
2. อยากทราบว่าจุดเด่นของโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
นัน้ มีจดุ เด่นอะไรทีแ่ ตกต่างจากโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่น ๆ บ้าง
3. กลุ่มเป้าหมายของทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion ที่
วางไว้คอื กลุ่มใด
4. ทําไมถึงเลือกใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาสอนทุกรอบการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียน
สอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโดอื่น ๆ จะใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาสอนเฉพาะแค่รอบ
นักกีฬาเท่านัน้
5. นอกจากครูผู้สอนทีเ่ ป็ นนักกีฬาทีมชาติแล้วนัน้ มีครูผสู้ อนหรือผูช้ ่วยฝึกสอนทีไ่ ม่ใช่
นักกีฬาทีมชาติบา้ งไหม
6. ทําไมทางโรงเรียน The Champion ถึงไว้วางใจในตัวนักกีฬาเทควันโดทัง้ 3 คนที่
นํามาเป็นพรีเซนเตอร์
7. แล้วทําไมต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ 3 คนนี้ ทําไมไม่เลือกนักกีฬาทีมชาติคนอื่น
8. คิด ว่ า ตัว พรีเ ซนเตอร์ท ัง้ 3 คนมีอ ะไรที่น่ า ไว้ว างใจในการที่ท างโรงเรีย น The
Champion เลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ (ตอบแยกเป็นรายคน)
9. ตอนนี้ใช้ ไอ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากขึน้ นัน้ หมายความว่าก่อนหน้า
นี้ไม่ได้ใช้ ไอ ในการโฆษณาให้กบั ทางโรงเรียนหรืออย่างไร
10. คิดว่าเรือ่ งการใช้พรีเซนเตอร์นนั ้ สําคัญต่อการทําให้โรงเรียน The Champion เป็ นที่
รูจ้ กั ของกลุ่มเป้าหมายไหม
11. เหตุผลในการเลือกใช้พรีเซนเตอร์นนั ้ ทางโรงเรียน The Champion เลือกพรีเซน
เตอร์จากเหตุผลหรือปจั จัยใดมากทีส่ ุด
12. การทีท่ างโรงเรียนใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผู้ฝึกสอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ด้วย
นัน้ ทําให้คนรูจ้ กั โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The champion มากขึน้
หรือไม่
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13. ใช้หลักการอะไรในการเลือกพิจารณานักกีฬาทีมชาติแต่ละคนทีจ่ ะเข้ามาเป็ นผูส้ อน
และเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียน
14. อยากทราบว่าก่ อ นที่ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ ไปแข่งขันโอลิมปิ ค 2012 และหลัง
กลับมาจากการแข่งขัน ซึง่ ถือว่า ไอ สามารถทําผลงานได้ดเี ป็ นทีป่ ระทับใจของคน
ไทยนัน้ ผลตอบรับต่างกันมากแค่ ไหน มีค นสนใจมาเรียนกับทางโรงเรียน The
Champion เพิม่ มากขึน้ แค่ไหน
15. หลังจากที่ใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็ นผู้สอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ แล้วนัน้ คิดว่า
โรงเรียนประสบผลสําเร็จกับวิธกี ารทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั ไหม

66

แนวคาถามในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด
The Champion”
3. คุณเป็ นเอก การะเกตุ
ผูฝ้ ึ กสอนของทางโรงเรียน The Champion และนักกีฬาเทควันทีมชาติ ไทย
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิดว่าคนไทยในปจั จุบนั มีความคิดหรือทัศนคติอย่างไรเกีย่ วกับกีฬาเทควันโด
2. แนวโน้มในอนาคตนัน้ คิดว่ากีฬาเทควันโดจะสามารถแพร่หลายเทียบเท่ากับกีฬา
อื่นๆ ได้หรือไม่
3. มุมมองเกี่ยวกับเทควันโดหรือความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเทควันโดของ ไอ เป็ น
เอก การะเกตุ เป็นอย่างไร และกีฬาเทควันโดนัน้ มีเสน่หอ์ ย่างไร ไอ ถึงเลือกมาเล่น
กีฬานี้
4. ไอ เล่นเทควันโดมาตัง้ แต่เด็ก เคยมีความคิดทีอ่ ยากจะเปลีย่ นความคิดไปเล่นกีฬา
อื่นดูบา้ งมัย้
5. คิดว่าคุณสมบัตขิ องนักกีฬาทีมชาติท่จี ะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็ นพรีเซน
เตอร์ ให้กบั โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ควรเป็ น
อย่างไร
6. รูส้ กึ อย่างไรกับการที่ได้เป็ นพรีเซนเตอร์ และครูผู้สอนของโรงเรียนสอนศิลปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion
7. ทางตัวของ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ คิดว่าตัวเองมีคุ ณสมบัติอะไรในการทําหน้ าที่
เป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
บ้าง
8. คิด ว่ าปจั จัยใดสํา คัญ ที่สุ ด ในการเป็ นพรีเ ซนเตอร์ใ ห้ก ับทางโรงเรียนสอนศิล ปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion
9. คิดว่าเรือ่ งการใช้พรีเซนเตอร์นนั ้ สําคัญกับการทีท่ ําให้โรงเรียน The Champion นัน้
ประสบความสําเร็จมัย้
10. แล้วมีวธิ อี ่นื มัย้ สําหรับการทําโฆษณา ถ้าทางโรงเรียนจะไม่เลือกใช้พรีเซนเตอร์เพื่อ
โฆษณา
11. การทีท่ างโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ใช้นักกีฬา
ทีมชาติอย่าง ไอ เป็ นเอก การะเกตุ เข้าเป็ นผูส้ อน ทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงจูงใจ
ในการทีจ่ ะเข้ามาเรียนเทควันโดมากขึน้ หรือไม่
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12. ในแต่ละรอบของการเรียนการสอนซึง่ จะมีเด็กๆ วัยทีแ่ ตกต่างกันออกไปเข้ามาเรียน
ไอ มีวธิ กี ารสอนอย่างไรในแต่ละรอบการเรียนทีต่ อ้ งสอนเด็กทีม่ อี ายุแตกต่างกัน
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด
The Champion”
4. คุณนาชา ปัน้ ทอง
ผูฝ้ ึ กสอนของทางโรงเรียน The Champion และนักกีฬาเทควันทีมชาติ ไทย
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิดว่าคนไทยในปจั จุบนั มีความคิดเห็นหรือทัศนคติอย่างไรเกีย่ วกับกีฬาเทควันโด
2. การที่เทควันโดนัน้ ยังไม่สามารถเทียบเท่าฟุตบอลได้เป็ นเพราะการสนับสนุ นของ
รัฐบาลด้วยไหม จะสังเกตุเห็นว่าจะมีการถ่ายทอดฟุตบอลผ่านทางโทรทัศน์ มากว่า
การทีจ่ ะมีการถ่ายทอดการแข่งขันเทควันโด
3. มุมมองเกี่ยวกับเทควันโดหรือความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเทควันโดของ แม็ก นา
ั้
ชา ปนทอง
เป็ นอย่างไร
4. คิดว่าคุณสมบัตขิ องนักกีฬาทีมชาติท่จี ะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็ นพรีเซน
เตอร์ ให้กบั โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ควรเป็ น
อย่างไร
5. คุณภาพทีห่ มายถึงในทีน่ ้ี คือคุณภาพในด้านไหนบ้าง
6. รูส้ กึ อย่างไรกับการที่ได้เป็ นพรีเซนเตอร์ และครูผู้สอนของโรงเรียนสอนศิลปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion
7. การทีท่ างโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ใช้นักกีฬา
ั้
ทีมชาติอย่าง แม็ก นาชา ปนทอง
เข้าเป็ นผูส้ อน ทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงจูงใจ
ในการทีจ่ ะเข้ามาเรียนเทควันโดมากขึน้ หรือไม่
ั้
8. ทางตัวของ แม็ก นาชา ปนทอง
คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัตอิ ะไรในการทําหน้าทีเ่ ป็ นพ
รีเซนเตอร์ให้กบั ทางโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion บ้าง
9. คิด ว่ าปจั จัยใดสํา คัญ ที่สุ ด ในการเป็ นพรีเ ซนเตอร์ใ ห้ก ับทางโรงเรียนสอนศิล ปะ
ป้องกันตัวเทควันโด The Champion
10. ท่านมีวธิ อี ย่างไรทีจ่ ะทําให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด
The Champion ทีท่ ่านได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็นพรีเซนเตอร์ และผูส้ อนอยู่
11. คิดว่าเรือ่ งการใช้พรีเซนเตอร์นนั ้ สําคัญกับการทีท่ ําให้โรงเรียน The Champion นัน้
ประสบความสําเร็จมัย้
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12. ปจั จัยในด้านอื่นๆ ทีแ่ ม๊ก พูดถึงนัน้ หมายถึงปจั จัยด้านใดบ้าง
13. คิดว่าการที่ทางโรงเรียน The Champion ดึงนักกีฬาทีมชาติเข้ามาใช้นัน้ คิดว่า
โรงเรียนประสบความสําเร็จไหมกับการใช้วธิ กี ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบนี้
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ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณ์

71
บทสัมภาษณ์ คุณวิ ชิต สิ ทธกัณฑ์
เจ้าของธุรกิ จ
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
(สัมภาษณ์วนั ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555)
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion”
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิ ดว่าคนไทยในปั จจุบนั มีความคิ ดหรือทัศนคติ อย่างไรเกี่ยวกับกีฬาเทควัน
โด
ตอนนี้คนก็รู้จกั เทควันโดกันมากขึ้น และเมื่อ ช่วงที่ผ่านมามีการแข่งขันโอลิมปิ ค
2012 เกิดขึน้ อีกจึงทําให้คนหันมาโฟกัสทีต่ วั นักกีฬาเยอะมากขึน้ และเป็ นโอกาสทีเ่ ทควันโดเริม่
มีช่อื เสียงมากขึน้ จากผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยทีส่ ร้างผลงานทีน่ ่ าประทับใจ จนทําให้กฬี า
เทควันโดนัน้ มีกระแสพุ่งแรงมากขึน้ กว่าเดิมและทําให้ผู้คนหันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้เพิม่ มาก
ขึน้ ด้วย
2. อยากทราบว่ า จุ ด เด่ น ของโรงเรี ย นสอนศิ ล ปะป้ องกัน ตัว เทควัน โด The
Champion นัน้ มีจดุ เด่นอะไรที่ แตกต่ างจากโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเท
ควันโดอื่นๆ บ้าง
ใช้นกั กีฬาทีมชาติ และผูฝ้ ึกสอนทีมชาติ รวมถึงเจ้าของโรงเรียนก็เป็ นอดีตนักกีฬา
ทีมชาติเข้ามาเป็ นผู้สอนจริง ๆ โดยที่ไม่ได้ใช้แต่ช่อื เพื่อมาโฆษณา ซึ่งโรงเรียนอื่น ๆ อาจจะ
ไม่ได้ใช้นักกีฬาทีมชาติเข้ามาสอนตลอด แต่ ทางโรงเรียนเรานัน้ ใช้ผู้ทม่ี คี วามเชี่ยวชาญเข้ามา
เป็นผูส้ อนทุกรอบในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็ นนักเรียนสายขาว หรือว่าเป็ นรอบของการฝึก
นักกีฬา
3. กลุ่มเป้ าหมายที่คาดหวังของโรงเรียน The Champion คือกลุ่มใด
กลุ่มเป้าหมายทีค่ าดหวังคือ เน้นทัง้ หมดทุกกลุ่ม คืออยากจะให้ทงั ้ เด็กและผูใ้ หญ่ได้
เข้ามาเรียนด้วย แต่ส่วนใหญ่ทเ่ี ข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนของเราในตอนนี้กค็ อื กลุ่มเด็ก ซึง่ จะ
ได้ความนิยมมากว่า โดยเด็กทีม่ าเรียนนัน้ จะเป็ นการพามาเรียนจากความสนใจของผูป้ กครองที่
เห็นว่าการเล่นกีฬามีประโยชน์ และเห็นความสนใจกับทางโรงเรียนที่ นํานักกีฬาทีมชาติเข้ามา
เป็นผูส้ อนด้วย
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4. ท าไมถึ ง เลื อ กใช้ นั ก กี ฬ าที ม ชาติ เ ข้ า มาสอนทุ ก รอบการเรี ย นการสอน ซึ่ ง
โรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโดอื่น ๆ จะใช้นักกีฬาที มชาติ เข้ามาสอน
เฉพาะแค่รอบนักกีฬาเท่านัน้
เหตุผลทีใ่ ช้นกั กีฬาทีมชาติมาเป็นผูส้ อนก็คอื อย่างน้อยนักกีฬาทีมชาติเป็ นบุคคลทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทควันโด ซึง่ เค้าจะสามารถถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางเทควันโด
ได้ดกี ว่า
5. นอกจากใช้ นักกีฬาที มชาติ เข้ามาเป็ นผู้ฝึกสอนแล้วทางโรงเรียนยังใช้ นักกีฬา
ที มชาติ มาเป็ นพรี เ ซนเตอร์ด้ ว ย อยากทราบว่ าสื่ อ ที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์นัน้ ทางโรงเรียนใช้สื่ออะไรบ้าง
ในการโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์ข องโรงเรีย นก็ ใ ช้ ก ารสื่อ สารหลายสื่อ เช่ น
อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ สื่อวีดโี อ พรีเซนเทชัน่
6. ทาไมทางโรงเรียน The Champion ถึงไว้วางใจในตัวนักกีฬาเทควันโดทัง้ 3
คนที่นามาเป็ นพรีเซนเตอร์
ทีเ่ ลือกนักกีฬาทัง้ 3 คนนี้มาเป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั ทางโรงเรียนคือว่าพวกเขาทัง้ 3
คนค่อนข้างมีช่อื เสียงในด้านกีฬาเทควันโด และคนก็รจู้ กั นักกีฬาทัง้ 3 คนค่อนข้างเยอะ ทางเรา
จึงคิดว่าถ้านํ าพวกเขาเหล่านัน้ มาเป็ นพรีเซนเตอร์และทําการโฆษณาผ่านนักกีฬาทัง้ 3 คนนัน้
น่าจะทําให้โรงเรียนของเราได้รบั ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี
7. แล้วทาไมต้ องเป็ นนักกีฬาที มชาติ 3 คนนี้ (น้ องสอง ไอ และแม๊ก ) ทาไมไม่
เลือกนักกีฬาทีมชาติ คนอื่น
เหตุผ ลที่ต้อ งเป็ น 3 คนนี้เหตุ ผลแรกก็คอื ว่าทางเรารู้จกั และค่ อนข้างสนิทกับ
นักกีฬาทัง้ 3 คนนี้อยู่แล้วและอีกอย่างคือความมีช่อื เสียงของพวกเขา และทางเราเห็นว่าทักษะ
ความสามารถทางด้านเทควันโดของพวกเขาก็สามารถทีจ่ ะมาทําหน้าที่ผสู้ อนได้ นอกจากการ
ทําหน้าทีเ่ ป็นพรีเซนเตอร์ดว้ ย
8. คิ ดว่าตัวพรีเซนเตอร์ทงั ้ 3 คนมีอะไรที่ น่าไว้วางใจในการที่ ทางโรงเรียน The
Champion เลือกมาเป็ นพรีเซนเตอร์ (ตอบแยกเป็ นรายคน)
น้องสอง: ต้องยอมรับในความมีช่อื เสียงของเขา ทางเราจึงเลือกเขามาเป็ นพรี
เซนเตอร์เพื่อให้เขาช่วยดึงดู ดใจกลุ่มเป้าหมายและดึงสื่อต่ างๆ เวลา
ทางเราทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ไอ:
ส่ ว น ไอ ทางเราเลือ กเขาเพราะความรู้จ ัก ส่ ว นตัว เป็ น อย่ า งแรก
เหมือนว่ามาช่วยกันทํางานมากกว่า และพอดีกบั ที่ตอนนี้ ไอ กําลังมี
ชื่อ เสียงจากการแข่งขันกีฬ าโอลิปิค ที่ผ่ านมาด้ว ย จึงทําให้โรงเรียน
ได้รบั ผลประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วย
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แม๊ก:

ทีเ่ ลือก แม๊ก มาเป็ นพรีเซนเตอร์น่ีเพราะความสามารถทางด้ านกีฬาเท
ควันโดของตัวเขาเองล้วนๆ เพราะ แม๊ก ถือว่าเป็ นนักกีฬาทีมชาติท่ี
สร้างผลงานไว้ได้เป็ นอย่างดี ทางโรงเรียนของเราจึงนํ าเขาเข้ามาเป็ น
ผู้สอนและอาศัยการเป็ นนักกีฬาทีมชาติของเขามาทําการโฆษณาใน
ฐานะพรีเซนเตอร์ของโรงเรียนควบคู่กนั ไปด้วย
9. คิ ดว่าเรื่องการใช้พรีเซนเตอร์นัน้ สาคัญต่ อการทาให้ โรงเรียน The Champion
เป็ นที่ร้จู กั ของกลุ่มเป้ าหมายไหม
พรีเซนเตอร์นนั ้ ก็สําคัญนะ เพราะว่าถ้าพรีเซนเตอร์ท่เี ราใช้นัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั หรือเป็ น
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงก็จะสามารถทําให้เป็ นจุดสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถจูงใจให้กลุ่มเป้า
มหายเข้ามาเรียนเทควันโดกับทางโรงเรียนของเราได้ ซึง่ ทางเราคิดว่าพรีเซนเตอร์ทเ่ี ราใช้อยู่ทงั ้
3 คนนัน้ ก็สามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายและได้รบั การตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดีอยู่
แล้ว
10. เหตุผลในการเลือกใช้พรีเซนเตอร์นัน้ ทางโรงเรียน The Champion เลือกพรี
เซนเตอร์จากเหตุผลหรือปัจจัยใดมากที่สดุ
ความจริงเหตุ ผลที่ท างเราเลือกว่ าจะนํ าใครมาเป็ นพรีเซนเตอร์นัน้ ก็ไม่ได้มปี จั จัย
อะไรมาก คือ รู้จ ัก กัน และคิด ว่ า ทํ า งานด้ ว ยกัน ได้ ง่ า ย แต่ ก็ ย ัง มีอีก ป จั จัย หนึ่ ง ที่ท างเราให้
ความสําคัญก็คอื ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านกีฬาเทควันโด และความมีช่อื เสียง
ของเขาทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนอื่นๆ ทางเราให้ความสําคัญตรงนี้เป็นหลักมากกว่า
11. การที่ทางโรงเรียนใช้ นักกีฬาที มชาติ เข้ามาเป็ นผู้ฝึกสอนและเป็ นพรีเซนเตอร์
ด้วยนัน้ ทาให้ คนรู้จกั โรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The champion
มากขึ้นหรือไม่
มีคนรูจ้ กั ค่อนข้างมากขึน้ เยอะพอสมควร เพราะความจริงสื่อเค้าก็ให้ความสนใจกับ
นักกีฬาทีมชาติอยู่แล้ว และการที่เราใช้นักกีฬาทีมชาติมาเป็ นผู้สอนและพรีเซนเตอร์นัน้ สื่อเรา
แทบไม่จาํ เป็ นต้องเสียค่าสื่อ เพราะสื่อจะตามมาทําข่าวนักกีฬาทีมชาติอยู่แล้ว และนักกีฬาทีม
ชาติทเ่ี ป็นผูส้ อนทางโรงเรียนของเราก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีช่อื เสียง และเป็ นทีน่ ิยมอยู่ตอนนี้ดว้ ย
ซึง่ ถือว่าเป็ นโอกาสของทางโรงเรียนเรา อย่างทาง ไอ เป็ นเอก การะเกตุ ก็มชี ่อื เสียงจากการ
แข่งขันโอลิมปิคครัง้ ทีผ่ ่านมาซึง่ ทางโรงเรียนก็รจู้ กั กับ ไอ เป็ นส่วนตัวอยู่แล้วจึงเป็ นโอกาสทีไ่ ด้
นําเอา ไอ เข้ามาเป็นผูส้ อน
12. ใช้ ห ลักการอะไรในการเลื อกพิ จารณานั กกี ฬาที มชาติ แต่ ละคนที่ จะเข้ ามา
เป็ นผูส้ อนและเป็ นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียน
หลัก เกณฑ์ใ นการเลือ กนัน้ มีห ลายอย่า ง คือ เป็ น นักกีฬ าทีม ชาติ แต่ ไม่ไ ด้เ น้ น ที่
ผลงานของเขาซักเท่าไหร่ แต่ จะเน้ นที่ลกั ษณะวิธกี ารสอน โดยที่แต่ละรอบการเรียนนัน้ จะมี
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ลักษณะการสอนทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น เด็กเล็กจะเน้นไปทีส่ มรรถภาพ แต่นักกีฬาทีมชาติเค้าจะ
รู้อ ยู่แ ล้ว ว่ า รูป แบบการซ้อ มแต่ ล ะอย่ า งจะเป็ น ไปในทิศ ทางไหน ซ้ อ มแบบไหนเพื่อ เพิ่ม
สมรรถภาพทางร่างกาย หรือแบบไหนซ้อมเพื่อเพิม่ ทักษะในกีฬาเทควันโด ก็จะทําให้การเรียน
การสอนมีผลมากกว่าครูหรือผู้สอนที่ไม่เคยซ้อมและไม่มคี วามเชี่ยวชาญในกีฬาเทควันโดมา
ก่อน โดยทีน่ กั กีฬาทีมชาตินนั ้ มักจะมีความรูใ้ นด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้วจึงสามารถ
นํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
13. นักกีฬาทีมชาติ หลัก ๆ ที่ใช้มาเป็ นผูส้ อนอยู่ในตอนนี้ มีใครบ้าง
ไอ เป็นเอก การะเกตุ
นักกีฬาทีมชาติ
สอง บุตร เผือดผ่อง
นักกีฬาทีมชาติ
ั้
แม๊ก นาชา ปนทอง
นักกีฬาทีมชาติ
โค้ชเชษ พิเชษฐ์ พิบลู ย์คณารักษ์ โค้ชและผูผ้ กึ สอนทีมชาติ
ครูชติ วิชติ สิทธิกณ
ั ฑ์
เจ้าของโรงเรียนและอดีตนักกีฬาทีมชาติ
14. การที่ ใช้ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ เข้ามาเป็ นผู้สอนนัน้ อยากทราบว่ าก่อนที่ ไอ
เป็ นเอก การะเกตุ ไปแข่งขันโอลิ มปิ ค 2012 และหลังกลับมาจากการแข่งขัน
ซึ่ งถือว่า ไอ สามารถทาผลงานได้ดีเป็ นที่ประทับใจของคนไทยนัน้ ผลตอบ
รับต่ างกันมากแค่ ไหน มีคนสนใจมาเรียนกับทางโรงเรียน The Champion
เพิ่ มมากขึ้นแค่ไหน
ก็มกี ารตอบรับเพิม่ มากขึน้ แต่ตอนนี้ทางโรงเรียนก็ยงั ไม่ได้นํา ไอ เป็ นเอก การะเกตุ
เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ หลักในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
15. หลังจากที่ใช้นักกีฬาทีมชาติ เข้ามาเป็ นผู้สอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ แล้วนัน้ คิ ด
ว่าโรงเรียนประสบผลสาเร็จกับวิ ธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ไหม
นักกีฬาทีมชาติท่นี ํ ามาใช้และประชาสัมพันธ์นัน้ ก็ค่ อนข้างมีส่ว นที่ทําให้โรงเรียน
ประสบความสําเร็จเพิม่ มากขึ้น แต่ทางโรงเรียนก็ยงั คงทําการตลาดในด้านอื่นๆ ควบคู่กนั ไป
ด้วย
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บทสัมภาษณ์ คุณสุดารัตน์ จิ ตโสภณ
ผูด้ แู ลและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
(สัมภาษณ์วนั ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555)
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion”
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิ ดว่าคนไทยในปั จจุบนั มีความคิ ดหรือทัศนคติ อย่างไรเกี่ยวกับกีฬาเทควัน
โด
เทควันโดเป็ นกีฬาที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยมีคนรูจ้ กั มาก แต่หลังจากทีไ่ ด้บรรจุใน
กีฬาโอลิปิคและได้ทําชื่อเสียงให้กบั ประเทศไทย ก็ทําให้คนรูจ้ กั กีฬาเทควันโดมากขึน้ พูดได้ว่า
รูจ้ กั มากขึน้ พอๆ กับมวยไทยทีเ่ ป็ นกีฬาประจําชาติกว็ ่าได้ ซึง่ มุมมองของคนส่วนใหญ่ทม่ี ตี ่อเท
ควันโดคือ เป็ นกีฬาต่อสู้ท่ตี ้องใช้ความรุนแรงในการเล่น แต่ว่าสุดท้ายแล้วกีฬาเทควันโดก็ยงั
เป็ นกีฬาที่เล่นกันในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ เองยังไม่ได้แพร่หลาย หรือเป็ นกิจกรรมที่ทุกคน
สามารถออกกําลังกายได้ไม่เหมือนฟุตบอล แพร่หลายมากกว่า กีฬาเทควันโดไม่ได้อยู่ดีๆ ก็มา
เล่นได้จะต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้มที กั ษะในการเล่น
2. อยากทราบว่ า จุ ด เด่ น ของโรงเรี ย นสอนศิ ล ปะป้ องกัน ตัว เทควัน โด The
Champion นัน้ มีจดุ เด่นอะไรที่ แตกต่ างจากโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเท
ควันโดอื่น ๆ บ้าง
โรงเรีย นของเราจะสอนแต่ เ ทควัน โด ซึ่งจุด เด่น ของโรงเรีย นเราจะเน้ น ที่ Fun
Friend Family
Fun: คือจะสอนเด็กด้วยความสนุกสนาน จะไม่เน้นหรือซีเรียสกับเด็กเยอะ
Friend: ของเราจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มวัยรุ่นด้วย ซึง่ จะเป็ นลักษณะเพื่อนชวน
เพื่อนกันมาเรียน
Family: จะเป็นลักษณะที่ คุณแม่มาเรียนเป็นเพื่อนคุณลูก
สุดท้ายคือโรงเรียนของเราสามารถมาเรียนได้ทุกคน ทุก เพศ ทุกวัย เพราะเราจะมี
การสอนแต่ละกลุ่มทีไ่ ม่เหมือนกัน
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3. กลุ่ ม เป้ าหมายของทางโรงเรี ย นสอนศิ ลปะป้ องกัน ตั ว เทควัน โด The
Champion ที่วางไว้เป็ นกลุ่มใดบ้าง
ก็ไม่ได้มกี ารวางเป้าหมายอะไรไว้ชดั เจนนักจะไม่เจาะไปทีก่ ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมาให้ทุกกลุ่มสามารถเรียนได้
4. ท าไมถึ ง เลื อ กใช้ นักกี ฬาที มชาติ เข้ ามาสอนทุ กรอบการเรี ย นการสอน ซึ่ ง
โรงเรีย นสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโดอื่ นๆ จะใช้ นักกี ฬาที มชาติ เข้ ามา
สอนเฉพาะแค่รอบนักกีฬาเท่านัน้
เพราะว่าโรงเรียนสอนเทควันโด The champion ก่อตัง้ โดยบุคคลทีเ่ ป็ นทีมชาติ ซึ่ง
เป็นทัง้ โค้ชทีมชาติและอดีตนักกีฬาทีมชาติ ดังนัน้ ทางเราคิดว่านักกีฬาทีด่ จี ะต้องมีทกั ษะทีด่ มี า
ตัง้ แต่พน้ื ฐาน เราจึงเห็นความสําคัญของผูส้ อนทีต่ ้องมีคุณภาพ และให้ความสําคัญในทุกๆ รอบ
การเรียน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กทีเ่ ริม่ เข้ามาเรียนใหม่ (สายขาว) จนถึงนักกีฬาก็ตาม โดยครูผสู้ อน
ของเราจะมีการคัดว่าคุณจะเป็ นทีมชาติอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีประสบการณ์ในการสอน
ด้วย
5. นอกจากครูผ้สู อนที่ เป็ นนักกี ฬาที มชาติ แล้วมีครูผ้สู อนหรือผู้ช่วยฝึ กสอนที่
ไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติ บ้างไหม
ทางโรงเรียนของเราครูผสู้ อนนัน้ จะเป็ นนักกีฬาทีมชาติหมดเลยทุกคน ซึง่ จุดนี้กถ็ อื
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนของเราด้วย ซึง่ แต่ละรอบจะมีครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นนักกีฬาทีมชาติประมาณ 3
คน เพื่อการดูแลนักเรียนอย่าวทัวถึ
่ ง นอกจากจะมีครูผสู้ อนถึง 3 คนแล้วก็จะมีรุ่นพีใ่ นยิมทีเ่ ป็ น
นักกีฬาทีป่ ระสบความสําเร็จใจการแข่งขันรายการใหญ่ๆ เข้ามช่วยคอยดูเด็กอีกด้วย
6. ทาไมทางโรงเรียน The Champion ถึงไว้วางใจในตัวนักกีฬาเทควันโดทัง้ 3
คนที่นามาเป็ นพรีเซนเตอร์
คือทีไ่ ว้วางใจให้ น้องสอง ไอ และแม๊กให้มาเป็นพรีเซนเตอร์นนั ้ เพราะว่าจากผลงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ ขาได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้ และทางตัวของทัง้ 3 คนเองนัน้ ก็ค่อนข้างมีช่อื เสียงทางเราก็
คิดว่าทัง้ 3 คนนี้น่าจะสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายสนใจได้
7. แล้วทาไมต้ องเป็ นนักกีฬาที มชาติ 3 คนนี้ ทาไมไม่เลือกนักกีฬาที มชาติ คน
อื่น
สิง่ ทีท่ าํ ให้ไว้วางในใจตัวพวกเขาทัง้ 3 คนคือต้องพูดว่านักกีฬาทัง้ 3 คนนี้ได้มคี วาม
รูจ้ กั เป็นส่วนตัวกันอยูแ่ ล้ว อย่าง ไอ ก็รจู้ กั กันเพราะว่า ไอ ก็เคยเป็ นลูกศิษย์ของครูชติ (เจ้าของ
โรงเรียน) และทางน้ องสอง และแม๊ก นัน้ ก็รู้จกั กันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้ อ งในทีชาติ ก็เ ลยตกลง
ทํางานร่วมกัน คือคิดว่าน่าจะทํางานกันง่ายเพราะมีความคุน้ เคยกันอยูแ่ ล้ว

77
8. คิ ดว่าตัวพรีเซนเตอร์ทงั ้ 3 คนมีอะไรที่ น่าไว้วางใจในการที่ ทางโรงเรียน The
Champion เลือกมาเป็ นพรีเซนเตอร์ (ตอบแยกเป็ นรายคน)
ทัง้ 3 คนที่ทางเราเลือกเนี่ย ก็เพราะมาจากเหตุผลทีว่ ่ามีความรูจ้ กั ส่วนตัวกันอยู่
แล้วแต่ถา้ จะให้บอกเหตุผลตามรายคนก็คงจะเป็น
น้องสอง: เหตุผลทีท่ างโรงเรียนเลือกน้องสอง คือเลือกเพราะความมีช่อื เสียงของ
เขาจากการทีเ่ ขาได้ไปทําผลงานในโอลิมปิค ทีป่ กั กิง่
ไอ:
เหตุผลที่เลือกไอ คือตอนนี้ไออยู่ในกระแส และเป็ นที่นิยมเป็ นอย่าง
มากในวงการเทควันโด หลังจากทีก่ ลับมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค
ครัง้ ล่าสุดเราจึงทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยใช้ ไอ เป็ นพรี
เซนเตอร์มากขึน้
แม๊ก:
เหตุผลทีเ่ ลือกแม๊ก เข้ามาเป็ นพรีเซนเตอร์คอื แม๊ก เขาจะเป็ นนักกีฬา
ทีมชาติรนุ่ แรกๆ จึงทําให้มปี ระสบการณ์มากกว่า น้องสอง และไอ ทาง
เราจึงคิดว่าประสบการณ์ของ แม๊ก นัน้ น่ าจะเหมาะกับการเป็ นพรีเซน
เตอร์ให้กบั ทางโรงเรียนของเรา
9. ตอนนี้ ใช้ ไอ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากขึ้ น นั น้ หมายความว่ า
ก่อนหน้ านี้ ไม่ได้ใช้ ไอ ในการโฆษณาให้กบั ทางโรงเรียนหรืออย่างไร
ก่อนหน้านี้เราก็ใช้ทงั ้ 3 คนควบคู่กนั ไปในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แต่ตอน
แรกเราจะเน้นไปที่ น้องสอง เพราะเราต้องการให้ น้องสองนัน้ ใช้ความมีช่อื เสียงและการเป็ นที่
นิ ย มดึง กลุ่ ม เป้ าหมาย ต่ อ มา ไอ กํ า ลัง เป็ น ที่นิ ย ม เราก็ เ ลยเน้ น ไปที่ ไอ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้มายิง่ ขึน้ ควบคู่กบั น้องสองไปด้วย
10. คิ ดว่าเรื่องการใช้พรีเซนเตอร์นัน้ สาคัญต่ อการทาให้ โรงเรียน The Champion
เป็ นที่ร้จู กั ของกลุ่มเป้ าหมายไหม
คิดว่าสําคัญนะ เพราะว่าการมใช้พรีเซนเตอร์ของโรงเรียนเรานัน้ เราใช้นักกีฬาทีม
ชาติท่มี ชี ่อื เสียงมาเป็ นพรีเซนเตอร์ จึงคิดว่าน่ าจะเป็ นจุดสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามา
เรียน และก็ทําให้โรงเรียนค่อนข้างเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปในวงการเทควั
่
นโดเนื่องจากความมี
ชื่อเสียงของตัวพรีเซนเตอร์เอง
11. เหตุผลในการเลือกใช้พรีเซนเตอร์นัน้ ทางโรงเรียน The Champion เลือกพรี
เซนเตอร์จากเหตุผลหรือปัจจัยใดมากที่สดุ
เหตุผลหลักทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในการเลือกทางโรงเรียนคงเลือกจากการความสามารถและ
ความชํานาญในทักษะทางเทควันโดที่ดี เพราะว่าทางโรงเรียนของเราไม่ได้นํานักกีฬามาทํา
หน้ า ที่แ ค่ พ รีเ ซนเตอร์เ ท่ า นัน้ แต่ ย งั นํ า นัก กีฬ าเหล่ า นัน้ มาเป็ น ผู้ส อนอีก ด้ว ย จึง ทํา ให้ท าง
โรงเรียนต้อ งเลือกจากความสามารถและความชํานาญในตัวนักกีฬ าเหล่านัน้ ก่อ น เพราะถ้า
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นัก กีฬ ามีค วามสามารถถ่ า ยทอดทัก ษะทางด้า นเทควัน โดได้อ ย่า งดีแ ล้ว นัน้ ก็จ ะทํา ให้ ท าง
กลุ่มเป้าหมายนัน้ มีความไว้วางใจและเลือกทีจ่ ะตัดสินใจมาเรียนเทควันโดกับทางโรงเรียน
12. การที่ ท างโรงเรี ย นใช้ นัก กี ฬาที มชาติ เข้ า มาเป็ นผู้ฝึ กสอนและเป็ นพรี เซน
เตอร์ ด้ ว ยนั ้น ท าให้ ค นรู้จ กั โรงเรี ย นสอนศิ ล ปะป้ องกัน ตัว เทควัน โด The
champion มากขึ้นหรือไม่
ถามว่าคนรูจ้ กั เพิม่ มากขึน้ มัย้ ก็มคี นรูจ้ กั เพิม่ มากขึน้ เริม่ แรกเนี่ยทีเ่ ราเปิดโรงเรียน
เราจะ Promote ด้วยการนํา น้องสอง บุตรี เผือดผ่อง ที่เป็ นนักกีฬาทีมชาติหรือเจ้าของเหรียญ
เงิน โอลิมปิ คทีป่ กั กิง่ เกมส์ เข้ามาเป็ นสื่อในการ Promote โรงเรียน เพราะทางเรามีความคิดว่า
ถ้านําน้องสองมาเป็นสื่อแล้ว ทางสื่อต่างๆ ก็จะเข้ามาอยู่แล้วเพราะ น้องสองถือว่าเป็ นนักกีฬาที่
มีช่อื เสียง คือเหมือนให้น้องสอง เป็ นคนดึงสื่อเข้ามาเพื่อ Promote โรงเรียนของเรา ซึง่ สื่อเค้าก็
จะตามข่าวน้องสองอยู่แล้ว แต่นอ้งสองอาจจะไม่ได้มาสอนประจํา แต่ทุกครัง้ ทีม่ กี ารสอบเลื่อน
สาย น้ อ งสองจะมาร่วมในการสอบสายให้กบั ทางโรงเรียนทุกครัง้ นอกจากน้ องสองแล้ว ก็ม ี
นักกีฬาทีมชาติคนอื่นเข้ามาด้วย เช่น ไอ เป็นเอก การะเกตุ ซึง่ ตอนนี้อยูใ่ นกระแสนิยม ก็เลยทํา
ให้คนหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จกั เพิม่ มากขึ้น ทัง้ ทางแฟนเพจเฟซบุคด้วย ทางข่าวหนังสือพิมพ์
(ไทยรัฐออนไลน์) ด้วยส่วนหนึ่ง และก็มกี ารอัดรายการ Sport หรือสกู๊ปกีฬาก็จะมีค่อนข้างเยอะ
13. ใช้ ห ลักการอะไรในการเลื อกพิ จารณานั กกี ฬาที มชาติ แต่ ละคนที่ จะเข้ ามา
เป็ นผูส้ อนและเป็ นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียน
ทางโรงเรียนไม่ได้เน้นว่า ใครจะต้องมีผลงานอะไรมา ไม่ได้มองอะไรไปถึงผลงาน
ขนาดนัน้ ส่วนมากจะเป็นนักกีฬาทีม่ คี วามสัมพัธ์ (Connection) กันอยู่แล้ว และก็ทํางานกันง่าย
แต่ว่าการทีท่ างโรงเรียนได้ น้องสอง, ไอ เป็ นเอก และแม็ก นาชา มาเป็ นครูผสู้ อนนัน้ ก็ถอื ได้ว่า
ทัง้ 3 คนเป็ นนักกีฬาทีม่ คี ุณภาพและสร้างผลงานทีด่ มี าโดยตลอด ซึง่ ถือว่า ตรงนี้เป็ นผลพลอย
ได้มากกว่า
14. อยากทราบว่าก่อนที่ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ ไปแข่งขันโอลิ มปิ ค 2012 และหลัง
กลับมาจากการแข่งขัน ซึ่ งถือว่า ไอ สามารถทาผลงานได้ดีเป็ นที่ ประทับใจ
ของคนไทยนั น้ ผลตอบรับต่ างกันมากแค่ ไ หน มี ค นสนใจมาเรี ย นกับทาง
โรงเรียน The Champion เพิ่ มมากขึ้นแค่ไหน
มีผลตอบรับมากขึน้ คือตอนแรกโรงเรียนของเราจะมีคนมาเรียนเป็ นกลุ่มเยาวชน
กับเด็กเล็กๆ เลยทีม่ าเรียน แต่พอ ไอ กลับมาเค้าจะสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นวัยรุ่นเข้ามา
เรียนเพิม่ ขึน้ ได้เยอะ คือ ไอ เค้าจะป๊อปและเป็ นทีน่ ิยมในกลุ่มวัยรุ่น ดังนัน้ ไอ จะเป็ นส่วนทีช่ ่วย
เติมเต็มในส่วนของวัยรุน่ มากกว่า
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15. หลังจากที่ ใช้ นักกี ฬาที มชาติ เข้ ามาเป็ นผู้สอนและเป็ นพรีเซนเตอร์ แล้ วนั น้
คิ ดว่าโรงเรียนประสบผลสาเร็จกับวิ ธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ไหม
ก็ประสบความสําเร็จในด้านของชื่อเสียงของโรงเรียน The Champion เพราะว่าใคร
ๆ ก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงแต่โรงเรียนของเราใน Social Network และสื่อหนังสือพิมพ์ โดยที่ส่อื
ต่าง ๆ มักจะมาขอถ่ายทํารายการในสถานที่ของโรงเรียนเรา ทัง้ ที่โรงเรียนสอนเทควันโดใน
ประเทศไทยก็มคี ่อนข้างเยอะ แต่ส่อื เค้าจะรูจ้ กั เราจากการทีเ่ ราใช้นักกีฬาทีมชาตินัน้ สื่อออกไป
จึงทําให้ประสบความสําเร็จ โดยทีม่ ที าง Sport Club ทีอ่ ่นื มาติดต่อให้ไปเปิดสาขาเพิม่ ซึง่ ถ้าพูด
ถึงโรงเรียนสอนเทควันโดเค้าก็จะนึกถึงทางโรงเรียน The Champion เป็ นทีแ่ รกก่อนที่จะนึกถึง
โรงเรียนสอนเทควันโดอื่นๆ แต่ถ้าเป็ นโยคะ เค้าก็จะนึกถึง Absolute เพราะว่าเค้าจะให้ดารา
เป็ นพรีเซนเตอร์ ถ้าเป็ นฟิตเนสก็จะนึกถึง California หรือมไม่ก็ Fitness First แต่ทาง The
Champion จะไม่ได้เน้นไปทีก่ ารสร้าง hard นักกีฬา แต่ทางโรงเรียนของเราจะ Success ใน
เรือ่ งของการเรียนการสอนทีส่ นุ กสนาน การได้มาทํากิจกรรมของน้องๆ การได้มาออกกําลังกาย
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บทสัมภาษณ์ คุณเป็ นเอก การะเกตุ
ผูส้ อนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ ไทย
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
(สัมภาษณ์วนั ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion”
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิ ดว่าคนไทยในปั จจุบนั มีความคิ ดหรือทัศนคติ อย่างไรเกี่ยวกับกีฬาเทควัน
โด
บางคนอาจจะคิดว่าเทควันโดนัน้ เป็ นกีฬาต่อสู้ท่มี คี วามรุนแรง และกีฬาเทควันโด
นัน้ ก็ยงั ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกชนชัน้ ก็ค ือยังไม่รู้จกั เหมือนกีฬาอื่น ๆ เช่นฟุ ตบอล
มวย เทนนิส
2. แนวโน้ มในอนาคตนัน้ คิ ดว่ากีฬาเทควันโดจะสามารถแพร่หลายเที ยบเท่ ากับ
กีฬาอื่นๆ ได้หรือไม่
ก็ต้อ งใช้เ วลาในการที่จะทําให้กีฬ านี้แพร่หลาย คือ ตอนนี้ค นก็เ ริม่ รู้จกั กันมาขึ้น
แล้วแต่ก็อาจจะรูจ้ กั เทควันโดไม่ทงั ้ หมด ดังนัน้ จึงต้องมาลองสัมผัสดู เพราะว่าเทควันโดนัน้ ก็ม ี
หลายแบบไม่ใช่แค่มรี ูปแบบต่อสู้เท่านัน้ แต่ยงั มีท่ารํา (พุมเซ่) ด้วยและยังสามารถเล่นกีฬานี้
เพื่อออกกําลังกายได้อกี ด้วย
3. มุมมองเกี่ยวกับเทควันโดหรือความคิ ดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเทควันโดของ ไอ
เป็ นเอก การะเกตุ เป็ นอย่างไร และกีฬาเทควันโดนัน้ มีเสน่ ห์อย่างไร ไอ ถึง
เลือกมาเล่นกีฬานี้
เหตุผลทีเ่ ข้ามาเล่นเทควันโดก็ไม่ได้มอี ะไรมาก ก็คอื หากิจกรรมทําเพื่อใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เสน่ ห์ของกีฬาเทควันโดในตอนนัน้ ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ายังเด็กอยู่
แต่สงิ่ ทีไ่ ด้จากการเล่นกีฬา ไม่จาํ เป็นต้องเป็นเทควันโด คือเรามาเล่นกีฬาแล้วเราจะได้เจอเพื่อน
ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ มีกจิ กรรมใหม่ๆ จุดนี้คอื เป็นเสน่หข์ องกีฬา
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4. ไอ เล่ นเทควันโดมาตัง้ แต่ เด็ก เคยมีความคิ ดที่ อยากจะเปลี่ ยนความคิ ดไป
เล่นกีฬาอื่นดูบ้างมัย้
คําว่าเล่นกีฬาของผมนี้ มันต่างกับการเล่นกีฬาทัวไป
่ คือตัวผมเล่นเพื่อเป็ นนักกีฬา
ในเมือ่ เดินมาสายนี้แล้วก็ตอ้ งเดินในสายนี้ให้ตลอดและให้ประสบความสําเร็จตามทีต่ วั เองหวังไว้
แต่ ก็มหี ลายองค์ประกอบที่ไ ม่ส ามารถทําให้เ ลิกเล่ นเทควันโดไม่ได้ คือ ความผูกพันธ์ และ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากกีฬานี้ดว้ ย
5. คิ ดว่าคุณสมบัติของนักกีฬาทีมชาติ ที่จะช่ วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ ในการเป็ นพ
รีเซนเตอร์ ให้ กบั โรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
นัน้ ควรเป็ นอย่างไร
การทีไ่ ด้มาเป็นพรีเซนเตอร์ ก็เพราะว่าผมกับเจ้าของโรงเรียนนัน้ รูจ้ กั กันในฐานะรุ่น
พี่ทีม ชาติ และก็ ไ ด้ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ กัน มาจนผมประสบความสํ า เร็จ ในเมื่อ ผมประสบ
ความสําเร็จแล้วผมก็อยากจะนําความสําเร็จของผมมาช่วยหรือตอบแทนเค้าเท่าทีผ่ มจะทําได้ ก็
คือการมาเป็นผูส้ อนและ พรีเซนเตอร์ ให้กบั โรงเรียน The Champion นี้ ซึง่ หลักในการทําธุรกิจ
อย่างแรกก็คอื การ Promote ยิง่ คนรูจ้ กั มากเท่าไหร่ธุรกิจก็จะดีมากขึน้ ซึง่ ในหน้าทีท่ ผ่ี มทําอยู่ก็
คิดว่าผมสามารถช่วยให้โรงเรียนนัน้ มีคนรูจ้ กั มาขึน้ ได้ในระดับหนึ่ง
6. รู้สึกอย่ างไรกับการที่ ได้ เป็ นพรีเซนเตอร์ และครูผ้สู อนของโรงเรียนสอน
ศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
ในส่วนของการเป็ นพรีเซนเตอร์ นัน้ ก็เป็ นการดีใจมากว่าที่เรามีสทิ ธิได้ช่วยทาง
โรงเรียนให้ได้ประโยชน์จากตัวเรา ส่วนในการเป็ นผู้ฝึกสอนนัน้ ผมไม่เคยสอนมาก่อน ผมเป็ น
แต่นกั กีฬาและนักเรียนมาโดยตลอด และฝึกตัวเองมาตลอด แต่ในเมื่อได้รบั หน้าทีผ่ สู้ อนแล้วนัน้
ก็ถอื ได้ว่าเป็ นแบบฝึ กชุดใหม่ทไ่ี ด้มาเรียนรูต้ รงนี้ แต่กภ็ ูมใิ จทีม่ คี นมาเรียนกับเรา มีคนทีฟ่ งั เรา
เชื่อในสิง่ ทีเ่ ราสอน ก็ดใี จทีไ่ ด้มาทําหน้าที่ และได้มาอยูต่ รงนี้
7. ทางตัวของ ไอ เป็ นเอก การะเกตุ คิ ดว่ าตัวเองมีคุณสมบัติอะไรในการท า
หน้ าที่เป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั ทางโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion บ้าง
ถ้าถามว่าคุณสมบัตทิ ่ผี มมีในการเป็ นพรีเซนเตอร์นัน้ คิดว่าที่ตวั ผมมีนัน้ ไม่ได้เป็ น
คุณสมบัตโิ ดยตรงในการเป็นพรีเซนเตอร์ซกั เท่าไหร่ คือทีผ่ มได้มาเป็ นพรีเซนเตอร์นนั ้ เพราะผล
พลอยได้จากการที่ตวั ผมมีความสามารถที่ดใี นด้านเทควันโด แล้วได้สร้างผลงานจนมีช่อื เสียง
จนทําให้ได้มาเป็ นพรีเซนเตอร์มากกว่า แล้วตัวผมเองก็พยายามใช้คุณสมบัตทิ ่ผี มมีน้ี ช่วยทํา
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ประโยชน์ให้กบั ทางโรงเรียน The Champion ให้มากทีส่ ุด คือจะพยายามทําหน้าทีต่ รงนี้ให้ดี
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้
8. คิ ด ว่ าปั จจัย ใดส าคัญ ที่ สุด ในการเป็ นพรี เซนเตอร์ให้ กบั ทางโรงเรี ย นสอน
ศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
สิง่ ที่สําคัญที่สุดในการเป็ นพรีเซนเตอร์นัน้ ผมคิดว่าคือการทําให้คนเชื่อในตัวเรา
เชื่อ ในตัว พรีเ ซนเตอร์ ดัง นัน้ สิ่ง ที่สํา คัญ ที่สุ ด ในการเป็ น พรีเ ซนเตอร์ค ือ เราจะต้ อ งรัก ษา
ภาพลักษณ์ของตัวเอง รักษาชื่อเสียง และพัฒนาตัวเองให้ดขี น้ึ เพื่อให้คนที่มองเราในฐานะที่
เป็ นพรีเ ซนเตอร์ใ ห้กบั โรงเรียนนัน้ รู้ส ึกว่าน่ าเชื่อ ถือ หรือ อยากเข้ามาเรียนเทควันโดกับทาง
โรงเรียน The Champion ทีม่ พี รีเซนเตอร์ทด่ี แี ละน่ าเชื่อถือ พร้อมกับมีผลงานและชื่อเสียงการัน
ตีอกี ด้วย
9. คิ ดว่ า เรื่ อ งการใช้ พ รี เ ซนเตอร์ นั ้ น ส าคั ญ กับ การที่ ท าให้ โ รงเรี ย น The
Champion นัน้ ประสบความสาเร็จมัย้
คิด ว่า การใช้พ รีเ ซนเตอร์นัน้ ถือ ว่ าสําคัญ มากกับการที่จะทํา ให้โ รงเรีย นประสบ
ความสําเร็จ เพราะว่าทางโรงเรียนนัน้ จะต้องมีการทําการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เพื่อ ให้ค นรู้จกั ถ้าทางโรงเรีย นไม่ได้มกี ารใช้พรีเ ซนเตอร์ใ นการโฆษณาก็อ าจจะทําให้การ
โฆษณาของโรงเรียนนัน้ ไม่เ ป็ น ที่ส นใจของกลุ่ ม เป้ าหมายก็ไ ด้ ยิ่งทางโรงเรียนได้มกี ารนํ า
นักกีฬาทีมชาติเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นนั ้ ในส่วนตัวผมคิดว่าน่ าจะสามารถทําให้โฆษณานัน้ มี
ความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
10. แล้ วมีวิธีอื่นมัย้ สาหรับการทาโฆษณา ถ้าทางโรงเรียนจะไม่เลื อกใช้ พรีเซน
เตอร์เพื่อโฆษณา
จากทีผ่ มเห็นเค้าโฆษณากันก้อมีวธิ อี ่นื ๆ ค่อนข้างหลายวิธ ี เช่น การลด แลก แจก
แถม หรือมีการโปรโมชันอื
่ ่น ๆ แต่ผมคิดว่ามันเป็ นการโฆษณาที่เหมือนคนอื่น ๆ ทัวไป
่ แต่ถ้า
ใช้พรีเซนเตอร์เข้ามาช่วยในการโฆษณาก็จะทําให้โฆษณานัน่ น่ าสนใจ และดึงดูดมากยิง่ ขึน้ ตาม
ไปด้วย
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11. การที่ ทางโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ใช้
นักกีฬาที มชาติ อย่าง ไอ เป็ นเอก การะเกตุ เข้าเป็ นผู้สอน ทาให้ กลุ่มเป้ าหมาย
เกิ ดแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาเรียนเทควันโดมากขึ้นหรือไม่
ตัวผมเองก็คงมีส่วนทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้กบั เด็กๆ ในส่วนหนึ่ง และอีกอย่างคือการเล่น
กีฬามันมีความนิยมเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ทุกคนก็พยายามจะหันมาเล่นกีฬากันเยอะขึน้ โดยแต่ละคนก็
ต้องเลือกว่าจะเล่นกีฬาไหน ถ้าเล่นมวยก็อาจจะดูรุนแรงไป แต่ถ้าเป็ นยกนํ้ าหนักอาจจะไม่ใช่
แนว หรือจะเลือกเล่นเทนนิส และเทควันโด ผมก็คดิ ว่าผมเป็ นส่วนหนึ่งในนัน้ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้
คนทีก่ ําลังตัดสินใจเลือกเล่นกีฬานัน้ เลือกมาเล่นกีฬาเทควันโด แต่เป็ นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านัน้
ไม่ใช่ทงั ้ หมด
12. ในแต่ละรอบของการเรียนการสอนซึ่งจะมีเด็กๆ วัยที่ แตกต่ างกันออกไปเข้า
มาเรียน ไอ มีวิธีการสอนอย่ างไรในแต่ ละรอบการเรียนที่ ต้องสอนเด็กที่ มี
อายุแตกต่างกัน
คือการเป็ นผูส้ อนให้กบั โรงเรียน The Champion นี้อย่างทีบ่ อกไปคือเป็ นการสอน
ครัง้ แรกของผม เหตุผลที่ผมไม่เคยสอนมาก่อนคือกลัวความผูกพันธ์ แล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กบั
การสอนอย่างเต็มที่ แต่ว่าตอนนี้ผมเริม่ โตขึน้ ก็เลยอยากจะลองทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนดู และในส่วน
ของผมก็ยงั คงต้องศึกษาและเรียนรูจ้ าก ครูชติ (เจ้าของโรงเรียน) และจากพวกพี่ๆ ทีเ่ ค้าเคยมี
ประสบการณ์ในการสอนมาอยู่แล้ว แต่ถ้าถามผมอย่างเด็กเล็กกับเด็กโตนัน้ เราจะต้องมองถึง
จุดประสงค์ดว้ ยว่าคนทีเ่ ค้ามาเรียนเนี่ยเค้าต้องการอะไร ว่าคนหนึ่งต้องการออกกําลังกาย หรือ
อีกคนอาจจะต้องการเก่งเป็นนักกีฬา แล้วการสอนก็จะเปลีย่ นไปตามจุดประสงค์ของผูเ้ รียน
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บทสัมภาษณ์ คุณนาชา ปัน้ ทอง
ผูส้ อนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ ไทย
โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด The Champion
(สัมภาษณ์วนั ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555)
“การสร้างตราสิ นค้าผ่านสื่อบุคคลของโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion”
กรอบคาถามการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คิ ดว่าคนไทยในปั จจุบนั มีความคิ ดเห็นหรือทัศนคติ อย่างไรเกี่ ยวกับกีฬาเท
ควันโด
เนื่องจากกีฬาเทควันโดเพิง่ มาบูม ถ้าถามว่าคนไทยมีทศั นคติอย่างไรกับกีฬานี้กค็ ง
คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นนั ้ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อกีฬาเทควันโด แต่ว่าคนยังมมีความสนใจน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับกีฬาประเภทอื่น เช่น ฟุตบอล หรือว่าค่านิยมในการดูอาจจะมีน้อยกว่า เลยอยากจะให้
คนไทยนัน้ หันมาสนใจเทควันโดกันเยอะๆ
2. การที่เทควันโดนัน้ ยังไม่สามารถเทียบเท่าฟุตบอลได้เป็ นเพราะการสนับสนุน
ของรัฐ บาลด้ ว ยไหม จะสัง เกตุเ ห็น ว่ า จะมี ก ารถ่ า ยทอดฟุ ต บอลผ่ า นทาง
โทรทัศน์ มากว่าการที่จะมีการถ่ายทอดการแข่งขันเทควันโด
รัฐบาลก็สนับสนุ นทุกกีฬาเท่าๆ กันหมด แต่ว่ากีฬาเทควันโดคนนัน้ ยังรูจ้ กั ไม่เยอะ
เพราะว่ามีการถ่ายทอดผ่านสื่อน้อยและเป็นกีฬาทีค่ นยังไม่ค่อยรูจ้ กั มากกว่า
3. มุมมองเกี่ยวกับเทควันโดหรื อความคิ ดเห็นส่ วนตัวเกี่ ยวกับเทควันโดของ
แม็ก นาชา ปัน้ ทอง เป็ นอย่างไร
คิดว่ากีฬาเทควันโดเป็นกีฬาทีส่ วยงาม เพราะกีฬาเทควันโดเป็ นกีฬาต่อสู้ โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะใช้ท่าเตะ และท่าเตะในกีฬาเทควันโดนัน้ ก็เป็ นท่าที่สวยงาม และนอกจากท่าเตะที่
สวยงามแล้วยังมีเรือ่ งเสือ้ ผ้าทีด่ เู ท่หแ์ ละสวยงามอย่างเห็นได้ชดั อีกด้วย ซึง่ ทุกคนส่วนใหญ่ทเ่ี ข้า
มาเล่นกีฬาเทควันโดนัน้ ก็มกั จะเข้ามาเล่นด้วยเหตุผลนี้ จึงถือว่าเป็ นจุดเด่นของกีฬาเทควันโดก็
ได้
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4. คิ ดว่าคุณสมบัติของนักกีฬาทีมชาติ ที่จะช่ วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ ในการเป็ นพ
รีเซนเตอร์ ให้ กบั โรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
นัน้ ควรเป็ นอย่างไร
นัก กีฬ าทีม ชาติก็ม ีส่ ว นในการเสริม ภาพลัก ษณ์ ใ ห้กับ โรงเรีย นได้ ในส่ ว นของ
คุณภาพของผูฝ้ ึกสอนมากกว่า ถึงแม้ว่าเราจะใช้นักกีฬทีมชาติมาทําการ Promote หรือโฆษณา
ออกไป แล้วพอมีคนเข้ามาเรียนแล้วครูผู้สอนไม่ได้มคี ุณภาพอย่างที่โฆษณาไปนัน้ ก็อาจจะทํา
ให้ไม่เกิดประโยชน์กบั ทางโรงเรียนก็ได้
5. คุณภาพที่หมายถึงในที่นี้ คือคุณภาพในด้านไหนบ้าง
คุณภาพก็จะมี 2 อย่างด้วยกันคือ คุณภาพในทักษะของตัวผู้สอน และคุณภาพใน
ด้านผลงานทางเทควันโดทีป่ ระสบบความสําเร็จ แต่สงิ่ ทีส่ ําคัญก็น่ าจะเป็ นคุณภาพทางด้านของ
ทัก ษะของครูผู้ส อน โดยผลงานของผู้ฝึ กสอนก็จ ะเป็ นส่ ว นเสริม ให้กับ ครูผู้ส อน เพื่อ ให้ค น
ภายนอกมองว่าครูคนนี้มคี ุณภาพ ได้ผลงานจากการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ ซึง่ จะสามารถมากา
รันตี ความสามารถของผูส้ อนคนนัน้ ได้ โดยแต่ละรอบของการเรียนนัน้ จะใช้ทกั ษะที่แตกต่างกัน
ในการสอนระหว่าง เด็กเล็ก เด็กโต และนักกีฬา ถ้าสอนเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ก็จะเน้ นที่การยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ เพราะเค้าจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งกว่าเด็กเล็กๆ ธรรมดา แต่ถ้าสอนเด็ก ก็จะไม่
ซีเรียสมากจะเน้นไปทีก่ ารออกกําลังกาย ความสนุกสนาน
6. รู้สึ กอย่ างไรกับการที่ ได้ เป็ นพรี เซนเตอร์ และครูผ้สู อนของโรงเรี ย นสอน
ศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
รูส้ กึ ดีและก็อยากเผยแพร่กฬี าเทควันโดให้กบั เด็กหรือเยาชนเก่งขึน้ มาแล้วมาสร้าง
ผลงานให้ก ับประเทศไทยในอนาคตข้างหน้ า แต่ ท่สี ําคัญ คืออยากทําให้เ ด็กเก่ง ทําให้เ ด็กมี
คุ ณ ภาพ อยากให้เ ด็ก มีค วามฝ นั แล้ว ประสบความสําเร็จมาเป็ นแบบเรา ที่ไ ด้มโี อกาสเป็ น
นั ก กี ฬ าทีม ชาติ ไ ด้ ร ับ ใช้ ป ระเทศและสร้ า งผลงาน สร้า งชื่อ เสีย งให้ กับ ประเทศของเรา
นอกจากนัน้ ยังอยากให้เด็กมีทกั ษะทีด่ สี ามารถสอนและเผยแพร่กฬี าเทควันโดต่อไปได้ดว้ ย
7. การที่ ทางโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion นัน้ ใช้
นักกีฬาทีมชาติ อย่าง แม็ก นาชา ปัน้ ทอง เข้าเป็ นผู้สอน ทาให้ กลุ่มเป้ าหมาย
เกิ ดแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาเรียนเทควันโดมากขึ้นหรือไม่
การเรียนกับนักกีฬาทีมชาติเด็ก ๆ ก็น่าจะตื่นเต้นและสนใจมากกว่า ส่วนตัวแม๊ก
เองนัน้ สอนประจําอยู่แล้วเด็ก ๆ อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเจอกันบ่อย แต่ถ้าเป็ นน้อง
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สอง หรือ ไอ มาสอนจะสังเกตุเห็นได้ว่าเด็กๆ ตัง้ ใจเรียน กระตือรือร้นทีอ่ ยากจะซ้อมมากขึน้ ทํา
ให้เด็กๆ มีแรงจูงใจทีอ่ ยากจะเป็นเหมือนนักกีฬาทีมชาติทม่ี าสอนตัวเอง
8. ทางตัว ของ แม็ก นาชา ปั ้น ทอง คิ ด ว่ า ตัว เองมี คุณ สมบัติ อ ะไรในการท า
หน้ าที่เป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั ทางโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The
Champion บ้าง
ทางตัวของผมเองคิดว่าคุณสมบัตทิ ผ่ี มมีและเหมาะกับการเป็ นพรีเซนเตอร์นนั ้ น่ าจะ
เป็ นในเรื่องของความสามารถทางด้านเทควันโดของผม ที่ผ มใช้ความสามารถที่มแี ละสร้าง
ผลงานให้กบั ตัวเองและสร้างชื่อเสียงให้กบั ประเทศของเราทีผ่ ่านมา ซึง่ จุดตรงนี้อาจจะทําให้ทาง
ครูชติ (เจ้าของโรงเรียน) ตัดสินใจเลือกผมมาเป็นพรีเซนเตอร์กไ็ ด้ และอีกเหตุผลหนึ่งทีผ่ มได้มา
เป็ นพรีเซนเตอร์นนั ้ อาจจะเป็ นเพราะมีความรูจ้ กั ส่วนตัวกับครูชติ ด้วย จึงคิดว่าเป็ น การช่วยกัน
ทํางานมากกว่า
9. คิ ด ว่ าปั จจัย ใดส าคัญ ที่ สุด ในการเป็ นพรี เซนเตอร์ให้ กบั ทางโรงเรี ย นสอน
ศิ ลปะป้ องกันตัวเทควันโด The Champion
สิง่ ที่สําคัญทีส่ ุดในการเป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั ทาง The Champion นัน้ คิดว่าการ
รักษาชื่อเสียงและการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านเทควัน โดให้ดยี งิ่ ขึน้ เพระว่าการ
เป็ นพรีแซนเตอร์นัน้ ผมถือว่าเป็ นหน้าตาของทางโรงเรียนทีผ่ มเป็ นพรีเซนเตอร์ให้อยู่ถ้าผมทํา
ให้คนอื่นรู้สกึ ไม่ดีกบั ตัวผม คนอื่นๆ ก็จะรูส้ กึ ไม่ได้กบั ทางโรงเรียนด้วย ส่วนการพัฒนาความ
สามรถของตนเองนัน้ ทีม่ องว่าสําคัญก็คอื การทีเ่ ข้ามาช่วยทางโรงเรียน The Champion นัน้ ไม่
ได้มาช่วยในฐานะที่เป็ นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแต่ยงั เป็ นครูสอนอีกด้วย ดังนัน้ ผมต้องพัฒนา
ความสามารถของผมให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อนํ ามาสอนให้กบั เด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขามีการพัฒนาทักษะ
ทางเทควันโดที่ดขี ้นึ และได้รบั ประโยชน์ มากที่สุดจากการมาเรียนเทควันโดกับทางโรงเรียน
The Champion
10. ท่านมีวิธีอย่างไรที่ จะทาให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อโรงเรียนสอนศิ ลปะป้ องกันตัวเท
ควันโด The Champion ที่ท่านได้ทาหน้ าที่เป็ นพรีเซนเตอร์และผูส้ อนอยู่
ก็เวลาสอนเด็กก็จะไม่เครียดมาก จะพยายามคิดว่าถ้าเราเป็ นเด็ก 5 - 6 ขวบก็จะไม่
ชอบอะไรทีม่ นั น่าเบื่อ ซํ้าๆ อาจจะสอนเค้าในเวลาครึง่ ชัวโมงแล้
่
วปล่อยให้เค้าพัก Relax แต่ว่าก็
จะมีกจิ กรรมทีส่ ามารถช่วยในการฝึกเทควันโดเข้ามาช่วยเสริมไม่ใช้ให้เค้าเล่นอย่างเดียว ซึง่ จะ
สังเกตุเห็นได้ว่าในห้องเรียนจะมีอุปกรณ์ทช่ี ่วยทําให้การเรียนการสอนสนุ กขึน้ แล้วได้ทกั ษะเท
ควันโดควบคู่กนั ไปด้วย
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11. คิ ดว่ า เรื่ อ งการใช้ พ รี เ ซนเตอร์ นั ้ น ส าคั ญ กับ การที่ ท าให้ โ รงเรี ย น The
Champion นัน้ ประสบความสาเร็จมัย้
พรีเซนเตอร์กม็ สี ่วนทีท่ าํ ให้โรงเรียนประสบความสําเร็จได้ในส่วนหนึ่งเท่านัน้ แต่ถ้า
จะให้ประสบความสําเร็จจริงๆ ก็คงต้องอาศัยปจั จัยทางด้านอื่นๆ ประกอบกันด้วย พรีเซนเตอร์
นัน้ ก็ช่วยให้โรงเรียนประสบความสําเร็จได้แต่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อทําให้โรงเรียน
เป็นทีร่ จู้ กั ก็เท่านัน้
12. ปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่แม๊ก พูดถึงนัน้ หมายถึงปัจจัยด้านใดบ้าง
ก็อ าจจะหมายถึงการเรียนการสอนต้อ งมีคุ ณภาพ บรรยากาศในการเรียน และ
อาจจะรวมถึงคุณภาพของทางโรเรียนด้วย ซึ่งปจั จัยเหล่านี้จะทําให้คนทีเ่ ข้ามาเรียนรูส้ กึ คุม้ ค่า
หรือไว้ใจกับการทีไ่ ด้มาเรียนเทควันโดทีโ่ รงเรียน The Champion แต่ถ้าทางโรงเรียนไม่มปี จั จัย
ทางด้านอื่น ๆ เข้ามาช่วยเสริมเลยจะเน้นแต่พรีเซนเตอร์อย่างเดียว ผมคิ ดว่าโรงเรียนก็คงไม่
ประสบความสําเร็จแน่ เพราะถ้ามีพรีเซนเตอร์ดี หรือมีช่อื เสียงนัน้ อย่างมี สอง ไอ หรือตัวผม
เป็นพรีเซนเตร์นนั ้ แต่การเรียนการสอนไม่มคี ุณภาพ โรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน คนก็ไม่อยากเข้า
มาเรียนอยู่ดี ผมเลยคิดว่า พรีเ ซนเตอร์เ ป็ นเหมือ นแค่ ต ัว ช่ว ย 1 ตัว ที่ทําให้โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จได้กเ็ ท่านัน้
13. คิ ดว่าการที่ ทางโรงเรียน The Champion ดึงนักกีฬาที มชาติ เข้ามาใช้ นัน้ คิ ด
ว่ า โรง เรี ย นประ สบความส าเร็ จ ไหมกั บ การใช้ วิ ธี การโฆษณ าและ
ประชาสัมพันธ์แบบนี้
ถ้าพูดถึงความสําเร็จ ก็สําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้โรงเรียนประสบความสําเร็จ
จริงๆ นัน้ จะต้องอยู่ทค่ี ุณภาพในการเรียนการสอนด้วย ถ้าเกิดโฆษณาออกไปว่าใช้ทมี ชาติเป็ น
ผูส้ อน แล้วพอคนเข้ามาเรียนแล้วการเรียนไม่มคี ุณภาพคนที่เข้ามาเรียนก็อาจจะไม่พอใจแล้ว
เลิกเรียนไปก็ได้ ดังนัน้ ไม่ใช้แค่เรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านัน้ ที่สําคัญเพี ยง
อย่างเดียว
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ประวัติผศ้ ู ึกษา
นางสาวภัทรพิมพ์ สาลีธ งชัย เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษา
ปริญ ญาตรีบริห ารธุ รกิจบัณ ฑิต คณะบริหารธุ ร กิจ สาขาวิชาการจัดการอุ ต สาหกรรม จาก
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีม หานคร เมื่อ ปี ก ารศึก ษา 2553 และศึก ษาต่ อ ในระดับ ปริญ ญา
มหาบัณ ฑิต สาขานิ เ ทศศาสตร์ก ารตลาด บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย หอการค้ า ไทย
ปีการศึกษา 2555

