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บทคัดยอ
เนื่องจากแฟนๆ ไดรับอิทธิพลจากดาราที่ตนเองชื่นชอบ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวา การแต งกายที่
เหมาะสมและการมีกลามเนื้อของดารา จะสงผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ หรือไม และทดสอบวาการออกกําลังกายนั้น
จะทําใหแฟนๆ สุขภาพดีหรือไม การวิจัยเชิงปริมาณไดถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวา งตั วแปรดั งกล า ว โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และ การวิเคราะหเสนทาง ผูใหขอมูลในแบบสอบถามมีจํานวน 150 คน โดยเมื่อ ผ า นการคั ด กรอง
แบบสอบถามที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดมี 136 ชุด ผลการวิจัยไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวาง การออกกําลังกาย
ของแฟนๆ การแตงกายที่เหมาะสมและการมีกลามเนื้อของดารา แตพ บนัยสําคัญทางสถิติระหวางตัวแปรการออกกําลังกาย
ของแฟนๆ และสุขภาพที่ดีของพวกเขา งานวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะวาผูจั ด การทางการตลาดและการรณรงค ต า งๆ อาจ
พิจารณาไมใชดาราในการสงเสริมการรับรูของผูบริโภค หากแตอาจใชทางเลือกอื่น เชน ใชบุคคลทั่วไปที่มีความคลายคลึงกับ
กลุมเปาหมาย ใชตุกตามาสค็อต หรือ ใชผูบริหารของบริษัทแทนการใชดารา
คําสําคัญ: การแตงกาย, กลามเนื้อ, ดารา, แฟนๆ, ออกกําลังกาย
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Abstract
Since fan culture has been influenced by celebrities, the current study aimed to examine the
effect of celebrities’ proper dressing and muscle on fans’ exercise behavior, and which on fans’ perceived
own healthiness. Quantitative approach, correlation and path analysis, was used to access the
relationships between these variables. One-hundred and fifty participants were asked to complete the
questionnaire, where 136 cases could be used in the analysis. The findings showed no relationship among
fans’ exercise behavior, celebrities’ proper dressing, and their muscle, but there is a significant association
between fans’ exercise behavior and their perceived own healthiness. This helped suggested that
campaign manager and marketing manager may not use celebrity endorsement to promote the product
or service. They may choose to use other endorsement strategies such as using brand mascot, CEO of
the company, or typical people who are similar to target audiences.
Keywords: Dress, Muscle, Celebrities, Fans, Exercise
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บทนํา
การออกกําลังกายนั้นเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอสุขภาพของคนทั่วไป และเปนสิ่งที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาพยายาม
สงเสริมใหเยาวชนปฏิบัตอิ ยางสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันการรณรงค (Campaign) จํานวนมากใชดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เปนสวนชวยในการสรางความนาเชื่อถือ (Source Credibility) ไมวาการรณรงคนั้นจะเพื่อ การค า หรื อ เป น การรณรงค โ ดย
องคกรของรัฐก็ตาม งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการแตงกายของดารา รู ป ร า ง (กล า มเนื้ อ )
ของดารา ที่มีผลตอความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ ที่ชื่นชอบพวกเขาเหลานั้น เพื่อจะใชผลการวิจัยในการแนะนํา
ผูจัดการรณรงคเกี่ยวกับสาธารณสุขวาควรจางดารามาเปนผูป ระชาสัมพันธโครงการสงเสริมการออกกําลังกายหรือไม และถา
ควร พวกเขาควรจางดาราที่มีรูปรางหรือการแตงกายอยางไร
ทบทวนวรรณกรรม
การนําดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ มาใชในการโฆษณาเปนประเด็นที่ถูกนํามาวิจัยดานการตลาดมาชานาน บาง
ชี้ใหเห็นถึงขอดีของการใชดารา (Bergkvist, Hjalmarson, & Mägi, 2016; Dom, binti Ramli, Chin, & Fern, 2016) บาง
แนะนําวาการใชดาราทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016a) ซึ่งอาจเปนเพราะการที่จะกระจาย
ขาวสารไดทั่วทุกตลาดทีต่ องการ อาจตองใชดาราจํานวนหลายคน เพราะลักษณะของกลุมผูบริโภคมีความแตกตางกัน (Kim,
Lee, & Prideaux, 2014) หรืออีกเหตุผลหนึง่ คือ ดาราที่ไดรับคาจางในการโฆษณาแลวอาจสรางขาวในแงลบทําใหภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑที่ตนเปนผูสงเสริมกลับหมนหมองไปดวย (Arunrangsiwed, 2015)
แตอยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาโฆษณาในปจจุบัน ไมวาจะเปนโฆษณาในโทรทัศนหรือแผนปายตางๆ มักจะมีภาพบุคคล
ที่มีชื่อเสียงประกอบอยู ตั้งแตดารานักแสดง นักรอง นักกีฬา หรือกระทั่งผูบริการของบริ ษัท นั้ น ๆ (Clow & Baack, 2007)
บางบริษัทไดเลือกที่จะใช Brand Mascot (ตุกตาสัญลัก ษณ) แทนดารา มิใ ช เ พี ยงเพราะประหยั ด ค า ใช จา ย แต Brand
Mascot สามารถสรางเอกลักษณกับองคกรไดดี (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016b) และสามารถปรับใชไดกับสื่ออิเล็กทรอ
นิกหลายชนิด (Mongkolprasit & Arunrangsiwed, 2016) ในทางกลับกัน ปญหาของ Brand Mascot ที่ผูประกอบการมัก
ประสบคือ หากพวกเขาตองการสงเสริมการขายในระยะเวลาอันสั้น Brand Mascot ที่ชื่อเสียงไมโดงดังพอ จะไมสามารถทํา
หนาที่กระตุนการขายไดดีเทากับการใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Maturin, 2015) จึงเห็นไดวา การใชดาราในการโฆษณาและการ
รณรงคจึงยังเปนสิ่งที่สําคัญและควรที่จะนํามาศึกษาวิจัย
นอกจากงานวิจัยดานการตลาดแลว งานวิจัยดานวัฒนธรรมของแฟนๆ ยังกลางถึงผลกระทบจากสื่อที่มีผลตอกิจกรรม
ที่แฟนๆ ทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานคอสเพลย (Cosplay) ที่แฟนๆ แตงกายเลียนแบบตัวละครในสื่อ (Lamerichs, 2013)
แมการแตงกายเลียนแบบตัวละครในสื่อ จะเปนที่นิยมในโลกตะวันตก แตในเอเซัย แฟนๆ มีการแตงกายเลียนแบบบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่มีอยูในโลกความจริง เชน ดาราคนโปรด (Chen, 2007) เชน การแต งกายแบบ Visual Kei เลี ยนแบบศิ ล ป น นั ก
ดนตรีในกลุม J-Rock เปนตน จึงสามารถสรุปไดวา บุคคลที่มีชื่อเสียงมีผลกระทบตอผูบริโภคไมนอยทีเดียว จึงเปนเหตุผลให
ควรมีการทดสอบผลกระทบในแงบวกของดาราตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของแฟนๆ ที่ชื่นชอบพวกเขา โดยตัวแปรที่จะ
ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ (1) เพศ (2) การแตงกายที่ดีของดาราที่แฟนๆรับรู (3) กลามเนื้อของดาราที่แฟนๆ รับรู (4) ความบอ ย
ของการออกกําลังกายของแฟนๆ และ (5) สุขภาพของแฟนๆ
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานดังตอไปนี้
H1: การแตงกายที่ดีของดารา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ
H2: กลามเนื้อของดารา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ
H3: ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ สุขภาพของแฟนๆ
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ระเบียบวิธวี ิจัย
กลุมตัวอยาง งานวิจัยนี้ใชกลุมตัวอยาง 150 คน ซึ่งมาจากการแจกแบบสอบถามในสถาบันการศึกษา 5 แหง แหงละ
30 ชุด ผูที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงจํานวน 81 คน (รอ ยละ 54) และเป น เพศชาย 69 คน (ร อ ยละ 46) โดยชุ ด
แบบสอบถามที่ไมสามารถนํามาวิเคราะหไดมีทั้งหมด 14 ชุด เนื่องจากผูใหข อมูลตอบแบบสอบถามโดยไมอาน สังเกตไดจาก
การทําเครื่องหมายในแถวเดียวกันหมดทุกขอ กรณีที่ถูกวิเคราะหจึงมีทั้งหมด 136 กรณี
การวิเคราะห งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยหาสัมประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ (Pearson's Correlation) และ
การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 5 ตัว คือ (1) เพศ (2) การแตงกายที่ดีข อง
ดาราที่แฟนๆรับรู (3) กลามเนื้อของดาราที่แฟนๆ รับรู (4) ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ และ (5) สุขภาพของ
แฟนๆ และเนื่องจาก Path Analysis ใชการคํานวณ 2 ครั้ง จึงจํา เป น ต อ งป อ งกั น Type I Error โดยปรั บ ลดค า Alpha
เพื่อใหมีนัยสําคัญทางสถิติยากขึ้น เรียกวาวิธี Bonferroni Correction กลาวคือ การที่จะพบนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ค า p ต อ ง
นอยกวา 0.025 (มาจาก 0.05 หารดวย 2) นอกเหนือจากการวิเคราะหสองวิธีนี้ การวิเคราะหชนิดอื่นอาจถูกนํามาใชเฉพาะ
กรณีที่มีความจําเปนเทานั้น
เครื่องมือวัด เครื่องมือที่ใชวัดคาของตัวแปรตางๆ ถูกเขียนขึ้นเพื่อใชในงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งตนฉบับถูกเขี ยนขึ้ น โดย
ผูวิจัย (ชื่อที่ 2 ถึง 5) และปรับแกโดยผูวิจัยหลัก โดยเครื่องมือวัดทั้งหมดอยูในรูป แบบ 4-Point Likert-Type Scale (1=ไม
เห็นดวย; 2= ไมคอยเห็นดวย ; 3=คอนขางเห็นดวย ; 4=เห็นดวย) แตอยางไรก็ตาม หลังจากสรางเครื่องมือวัดขึ้นมา งานวิจัย
นี้มิไดมีการทดสอบคาความเชื่อมั่นและคาความเที่ยงตรงกอนนําไปเก็บขอมูล ซึ่งอาจเปนจุดออนหนึ่งของงานวิจัยดังนั้น แล ว
หลังจากการเก็บขอมูลผูวิจัยจึงไดวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และหา Cronbach's Alpha โดยเขียนรายงานในส วน
ภาคผนวกของบทความวิจัยนี้ เพื่อใหนักวิจัยทานอืน่ ๆ ที่สนใจศึกษาหัวขอที่ใกลเคียงกันสามารถนําเครื่องมือที่ถูกทดสอบแลว
ไปใชได
คําถามแรกกอนที่ผใู หขอ มูลจะเริ่มตอบแบบสอบถามดวยเครื่องมือวัด คือ การถามวา ดาราคนโปรดของผูใหข อมูลคือ
ใคร ซึ่งคําตอบที่ไดมิไดเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห หากแตคําถามนี้จะทําใหผูใหขอมูลไดระลึกถึงดาราคนโปรดระหวางทํา
แบบสอบถาม
1) กลามเนื้อของดารา แบบวัดกลามเนื้อของดาราประกอบดวย 5 ขอ คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคือ 20 และต่ําสุดคือ
5 เนื่องจากแบบวัดเปน 4-point Likert-Type Scale ผูที่ประเมินแลวไดคะแนนสูง แสดงวาดาราคนโปรดของเขามีกลามเนื้อ
ที่ดูดีสวยงาม ตัวอยางของขอความ เชน "เขามีกลามเนื้อทอง" และ "เขามีกลามเนื้อแขน"
2) การแตงกายที่ดีของดารา แบบวัดการแตงกายที่ดีของดาราประกอบดวย 4 ขอ คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคอื 16 และ
ต่ําสุดคือ 4 คะแนนที่มีคามากหมายความวา ผูใหขอมูลรับรูวาดาราคนโปรดของเขาแตงกายดี ถู ก กาลเทศะ ตั วอย า งของ
ขอความ เชน "เขาแตงตัวสุขภาพ" และ "เขาแตงกายหวาบหวิว (กลับดาน)"
3) การรับรูเกี่ยวกับสุข ภาพของตนเอง แบบวัดการรับรูเกีย่ วกับสุขภาพของตนเองประกอบดวย 4 ขอ คะแนนสูงสุดที่
เปนไปไดคือ 16 และต่ําสุดคือ 4 ผูที่ไดคะแนนมากในสวนนี้ แสดงวารับรูวาตนเองมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง
4) ความบอยของการออกกําลังกาย แบบวัดนี้ มีเพียง 1 ขอเทานั้น ซึ่งมีใจความวา "ฉันออกกําลังกายบอย"
ผลการวิจัย
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบความสัมพันธระหวาง 3 คูตัวแปร จาดตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร หรื อ 10 คู
โดย 3 คูตัวแปรที่กลาวถึง คือ (1) การแตงกายที่ดีของดารามีความสั มพั น ธเ ชิ งบวกกั บ กล า มเนื้ อ ที่ ดู ดี ข องดารา (r=.359;
p=.000), (2) ความบอยของการออกกําลังกายมีความสัมพันธเชิงบวกกับสุขภาพของแฟนๆ (r=.352; p=.000), และ (3) เพศ
ของผูประเมิน (แฟนๆ) มีความสัมพันธเชิงลบกับกลามเนือ้ ที่ดูดขี องดารา (r=-.206; p=.016) ซึ่งหมายความวาแฟนๆ เพศชาย
มักจะชอบดาราที่มีกลามเนื้อนอย และแฟนๆ เพศหญิงมักจะชอบดาราที่มีกลามเนื้อที่ดูดี ทั้งนี้อาจหมายความวาผูหญิงชอบ
ดาราชาย และผูชายชอบดาราหญิง
โมเดลแรก ของการวิเคราะหเสนทาง ทดสอบเพื่อหาวา การแตงกายของดาราและกลามเนื้อของดารามีผลตอการออก
กําลังกายของแฟนๆหรือไม โมเดลนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F=.428; p=.653; R=.080; R2 =.006) การวิเ คราะห ไ มพ บ
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ความสัมพันธใดๆ การแตงกายของดาราไมมีผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ (Beta=-.021; rpartial=-.020; p=.819) และ
กลามเนื้อของดาราไมมีผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ (Beta=.085; rpartial=.079; p=.360) แตในโมเดลที่สองพบวาการ
ออกกําลังกายของมีผลตอสุขภาพของแฟนๆ (F=18.978; p=.000; padjusted=.002; R=.352; R2=.124; t=4.356) ซึ่งถือวาเปน
ขอสมมติฐานพื้นฐานที่สามารถคาดเดาได

ภาพที่ 1 โมเดลรวม แสดงผลการวิจัย
อภิปรายผล
ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยตั้งใจศึกษา หากแตพ บความสัมพันธระหวา ง
การออกกําลังกายและการรับรูวาตนเองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถคาดเดาไดเบื้องตนอยูแลว การที่ไมพบอิทธิพลใดๆ
ทั้งจากการแตงกายและการมีกลามเนือ้ ของดาราตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของแฟนๆ ขัดแยงกับงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ
การแตงกายตามดาราในงานคอสเพลย ในงานคอสเพลยนี้ แฟนๆ มิไดเพียงแตงกายตามดาราหรือตัวละครตัวโปรดเท า นั้ น
แตในบางงาน เชน ในประเทศรัสเซีย เพื่อนของนักวิจัย (ชื่อแรก) ยังตองแสดงบนเวที โดยใชบทบาทของตัวละครที่ตนแตงตัว
ตามอีกดวย ขอคนพบของงานวิจัยนี้กับพฤติกรรมของแฟนๆ ในงานคอสเพลยที่ ทั้ งสองสิ่ งมีค วามขั ด แย งกั น สามารถถู ก
อธิบายไดวา แฟนๆ ในงานคอสเพลยจะเลียนแบบดาราที่ตนเองชอบเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทําเพียง 2 - 3 ครั้งตอป ครั้ง
ละ 1 วันเทานั้น ทั้งนี้มีความแตกตางจากการออกกําลังกาย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา กล า วคื อ การเลี ยนแบบ
พฤติกรรมของผูอื่นในระยะเวลาอันสั้น ยอมทําไดงายกวา การเลียนแบบเปนเวลายาวนาน
จากทฤษฎีความเปนตัวตนที่อินไปกับสื่อ การอินไปกับตั วละครหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ มีห ลายชนิ ด เช น การอิ น เพราะ
ตองการเปนบุคคลผูนั้น (Wishful Identification) การอินเพราะบุคคลผูนั้นเหมือนกับตนเอง (Similarlity Identification)
การอินเพราะเปนสวนหนึ่งของกลุมคนที่มีอัตลักษณประจํากลุม (Group Identification) เปนตน (Van Looy, Courtois, &
De Vocht, 2010) ซึ่งความอินเหลานี้ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามมา ทั้งในแงบวกและแงลบ เชน การเลียนแบบความรุนแรงใน
วิดิโอเกมส เกิดขึ้นเพราะผูเลน อินไปกับตัวละคร (Donnerstein, 2011) ซึ่งความอินทั้งหลายเหลานี้มิไดอยูในแบบสอบถาม
ของงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยไดถามเพียงดาราที่ผูใหขอมูลชอบ และถามทัศนคติเกี่ยวกับการแตงกายและรูปรางกลามเนื้อของดารา
คนนั้นๆ กลาวคือ ความชอบดารานั้นมิไดหมายความวาแฟนๆ จําเปนตองอินไปกับดาราที่ตนเองชอบหรือไดรับอิทธิพลทาง
พฤติกรรมจากพวกเขาเสมอไป ประกอบกับผลการวิจับในสวนของความสัมพันธระหวางเพศของแฟนๆ ที่ มีผ ลเชิ งลบกั บ
กลามเนื้อของดารา อาจสามารถระบุไดวา แฟนๆ ไมจําเปนตองชอบดาราที่มีเพศเดียวกับตนเอง และไมจําเปนตองชอบดารา
คนที่ตนตองการจะเอาอยางเขา
จากผลการวิจัยและอภิปรายนี้ ผูวิจัยไมเห็นดวยที่การรณรงคเพื่อออกกําลังกาย หรือการรณรงคเพื่อวัตถุประสงค อื่ น
จะตองจางดารามาเปนผูชวยสงเสริมการรณรงค (Campaign Endorser) กรณีที่รัฐบาลหรือองคกรอื่นๆ ตองการสนับสนุนให
ประชาชนออกกําลังกายนั้น พวกเขาควรใชงบประมาณอยางคุมคา ในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา จัดโครงการเดิ น วิ่ง ปรั บ ปรุ ง
สวนสาธารณะ หรือ จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพือ่ ดูแลคนที่วายน้ําตามชายหาด สิ่งเหลานี้มีความคุมคามากกวาการ
สรางรายไดหลักลานใหใครคนใดคนหนึ่ง องคกรเอกชนที่จัดทําโฆษณาเพื่อหวังผลทางการคาก็เชน กั น ผู วิจัยเสนอแนะให
ลงทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณคาและคุณภาพที่สูงขึ้น มากกวาที่จะทุมงบประมาณจางดารา นักรองดวยเงินหลักลาน
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ในการสงเสริมการขาย ซึ่งการจายเงินใหดารานี้ ผูบริโภคแทบไมไดรับประโยชน อ ะไรเลย ในกรณีที่ อ งค ก รต อ งการผู ที่ มี
สงเสริมการขายของผลิตภัณฑ อาจใชบุคคลทั่วไป นักกีฬาหรือผูที่มีชื่อเสียงที่คาตัวไมสู งนั ก ผู บ ริ ห ารองค ก ร ตลอดจนใช
Brand Mascot แทนการจางผูที่มีคาตัวสูง
ขอจํากัด
จากที่กลาวไวขางตน วาเครื่องมือทั้งหมดที่ใชในการวัดคาของแตละตัวแปรในงานวิจัยนี้ เปนการเขียนขึ้นโดยไมไ ด มี
การทดสอบคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงกอนนํามาใชงาน จึงถือเปนจุดออนของการวิเคราะห แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปน
การแกปญหาใหกับงานวิจัยในอนาคต ผูวิจัยไดวิเคราะหทดสอบคุณภาพเครื่องมือตางๆ และรายงานในภาคผนวก
นอกจากขอจํากัดดานเครื่องมือแลว กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แมวานักวิจัย 4 ท า น
ของงานวิจัยนี้จะแจกแบบสอบถามใน 5 สถาบันการศึกษา แตกลุมตัวอยางมีความคลายคลึงกันมากเกินไป ทําใหเกิดขอจํากัด
ในการแปลผลเพือ่ นําไปใชกับสถานการณจริงหรือใชกบั ประชากรกลุมอื่น ผลที่ไดอาจนําไปทํานายไดเฉพาะในกลุมนักศึกษา
เทานั้น เชน การวิจัยเพื่อรณรงคใหนักศึกษาออกกําลังกาย เปนตน งานวิจัยในอนาคตอาจใชวิธีสุ มจากพื้ น ที่ หรื อ การสุ ม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
จากวัต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของงานวิจั ยนี้ ที่ ผู วิ จัยต อ งการทราบวา หากนํ า ดาราหรื อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงมาเป น ผู
ประชาสัมพันธการรณรงคใหออกกําลังกายนั้นจะไดผลดีหรือไม การนี้กอใหเกิดขอจํากัดอีกประการหนึ่ งคื อ การวิจัยเป น
การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional) ดวยการแจกแบบสอบถาม โดยมิไดมีการจัดการรณรงคจํา ลองสถานการณจริ ง
งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาใชวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design) โดยนักวิ จัยอาจจัด การ
รณรงคขึ้นในมหาวิทยาลัย และใชรุนพี่ที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยเปนผูประชาสัมพันธ
สรุป
เนื่องจากการรณรงค (Campaign) จํานวนมาก ใชดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนผูสงเสริม การรณรงค (Endorser)
งานวิจัยนี้จึงทําขึ้นมาเพื่อทดสอบวาการแตงกายของดาราและกลามเนื้อของดาราจะทําใหแฟนๆ ของพวกเขาต อ งการออก
กําลังกายหรือไม ทั้งนี้เพื่อเปนขอเสนอแนะใหแกองคกรใดๆ ที่ตองการใชดาราเปนสวนหนึ่งของการรณรงคการออกกําลังกาย
แตเมื่อวิเคราะหผลจากขอมูลที่เก็บไดแลวนั้น กลับไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวางการแตงกายของดารา กลามเนื้อของดารา
และการออกกําลังกายของแฟนๆ คณะผูวิจัยจึงไมขอแนะนําใหใชดาราเปนผูสงเสริ มการรณรงค มิใ ช เ พี ยงเพราะไมพ บ
ความสัมพันธในตัวแปรของงานวิจัยนี้ แตการจางดารายังสิ้นเปลืองงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาชุมชนอีกดวย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ปฏิภาณ จอมนก, วรฉัตร จอมสวรรค, ณรงคฤทธิ์ หลวงเรื่ อ ง, และ ภาสวร นุ มเอี่ ยม นั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาพยนตรภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูคิดหัวขอและเก็บขอมูลงานวิจัยนี้ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของโครงการศึกษาดวยตนเองของรายวิชาพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 ในภายหลั ง
ผูสอนไดขอนํามาพัฒนาเปนบทความวิจัย และขอขอบคุณคณาจารยในสาขาภาพยนตรที่ มอบโอกาสที่ ดี ให ผู วิจัยได ส อน
นักศึกษาหองนี้ที่ทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจไมรูลืม
การนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://ssru.ac.th)
เอกสารอางอิง
Arunrangsiwed, P. (2015). Be Like Me & Follow Me : A Relationship between Homophily and Belief of
Superheroes’ Fans. Rangsit University Journal of Communication Art (นิเทศศาสตรปริทัศน ), 18(2), 3550.

http://rdi.ssru.ac.th/conference2017/

359

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

Bergkvist, L., Hjalmarson, H., & Mägi, A. W. (2016). A new model of how celebrity endorsements work:
attitude toward the endorsement as a mediator of celebrity source and endorsement effects.
International Journal of Advertising, 35(2), 171-184.
Chen, J. S. (2007). A study of fan culture: Adolescent experiences with animé/manga doujinshi and
cosplay in Taiwan. Visual Arts Research, 14-24.
Clow, K. & Baack, D. (2007). Integrated advertising promotion and marketing communication, Prentice Hall.
Dom, S. M. S. M., binti Ramli, H. S., Chin, A. L. L., & Fern, T. T. (2016). Determinants of the effectiveness of
celebrity endorsement in advertisement. The Journal of Developing Areas, 50(5), 525-535.
Donnerstein, E. (2011). The media and aggression: From TV to the Internet. 13th Sydney Symposium of
Social Psychology (March, 2010).
Kim, S. S. , Lee, J., & Prideaux, B. (2014). Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of
corporate image, corporate credibility and corporate loyalty, International Journal of Hospitality
Management, 37, 131-145.
Lamerichs, N. (2013). The cultural dynamic of doujinshi and cosplay: Local anime fandom in Japan, USA
and Europe. Participations, 10(1), 154-176.
Mongkolprasit, P., & Arunrangsiwed, P. (2016). Further the Future: The Exploratory Study in 3D Animation
Marketing Trend and Industry in Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology,
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial
Engineering, 10(3), 994-1001.
Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016a). An Overview on the Effectiveness of Brand Mascot and Celebrity
Endorsement. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of
Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3519-3525.
Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016b). The Effect of Brand Mascots on Consumers’ Purchasing Behaviors.
World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social,
Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(5), 1612-1615.
Maturin, T. (2015). The Thematic Analysis of Factors in creating Yurukyara: The Case study of Kumamon
and Funassyi. Chiangmai University (Master Degree Thesis in Japanese Language and Literature).

http://rdi.ssru.ac.th/conference2017/

การประชุมสวนสุ นันทาวิชาการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

ดวยความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
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ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย างยั่ งยื น” ครั้งที่ ๗ ขึ้ น มุ งหวั งให เป นเวที ในการเผยแพรผลงานวิ จั ย และผลงานสรางสรรค ใ น
ระดับชาติ สงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสาคัญของ งานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดตระหนักถึงความสํ า คั ญ ด า นการวิจัย ทั้ งการวิจัยเพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม
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รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประโยชน สู ส าธารณะ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การนํ า ผลงานวิจัยไปใช ป ระโยชน
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1) กลุมครุศาสตรและการจัดการเรียนรู (EDU)
5) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SCI)
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)
6) กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (ENG)
3) กลุมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการจัดการ (BUS) 7) กลุมวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (HSc.)
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รายชื่อผูท รงคุณวุฒพิ ิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุมการศึกษา
1. ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั
3. รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
4. รองศาสตราจารย ดร.กุญชรี คาขาย
5. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร
6. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ
7. รองศาสตราจารยธีระดา ภิญโญ
8. ดร.ผดุงชัย ภูพิพัฒน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชยั
2. ศาสตราจารย ดร.วิชยั ศรีคํา
3. ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย
4. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี
5. รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
6. รองศาสตราจารย ดร.อุทยั ทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล
7. รองศาสตราจารยพิศณุ พูนเพชรพันธุ
8. รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน
9. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท
12. ดร.ศยามล เจริญรัตน
13. ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ
2. รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง
3. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา
5. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค
6. รองศาสตราจารย ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา
8. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว
9. ผูช วยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชยั ปฏกรัชต
2. รองศาสตราจารย ดร.นิรัช สุดสังข
3. รองศาสตราจารยสถาพร ดีบญ
ุ มี ณ ชุมแพ
4. รองศาสตราจารยสุภาวดี โพธิเวชกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
5. รองศาสตราจารย ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
10. รองศาสตราจารย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรยิ า แกวอาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
12. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13. รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14. รองศาสตราจารยชัย ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา กาญจนกมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมพยาบาลศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ
1. รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย ดร.ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุท ธนา สุดเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. ดร.สุภิกา แดงกระจาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะกรรมการประจําหองนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุมการศึกษา
1.ศาสตราจารย ดร. รวีวรรณ ชินะตระกูล
2.รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกศทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

กลุมเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1.รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง
2.รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.ศาสตราจารย พลตํารวจตรี ดร.พิศาล มุขแจง
2.รองศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจีย่ วิวรรธกุล
3.รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน
4.ผูชวยศาสตราจารย ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

โรงเรียนนายรอยตํารวจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ
2.รองศาสตราจารย ดร.พรฤดี เนติโสภากุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

12.05 – 13.00 น.
13.00 – 16.55 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ หองภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
พิธีเปดการประชุม
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีมอบของที่ระลึกแกเจาภาพรวม
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
- กลุมการศึกษา
- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
รับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
- กลุมการศึกษา
- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
- กลุมบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารวางเวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.

คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจยั เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------------------------

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรญั รักษ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

เจาภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

คณะกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา
ผูชวยศาสตราจารย ภูสิทธ ภูคําชะโนด
นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ
นางสาวขนิษฐา พลับแกว
นายวุฒิกร มะลิคง
นายอนุพันธ สุทธิมาร
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ
นายวันจักร นอยจันทร
นางสาวอนุธิดา แสงใส
นางสาวอทิตยา บัวศรี
นางสาวชไมพร ยะปวง
นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย
นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริหาร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและเผยแพร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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