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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านเวทีประกวดดัชชี่บอยแอนด์
เกิร์ล วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาจุดเร่ิมต้น กระบวนการ และพัฒนาการของการจัด
เวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล, เพื่อศึกษากิจกรรมการตลาดของเวทีการประกวดดัชชี่บอย
แอนด์เกิร์ล และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของแฟนคลับต่อเวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล การ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะของการศึกษา
ปรากฏการณ์ (Phenomenological Survey) โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการจัดการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการการท าการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ผ่านการ
จัดเวทีประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล จุดยืนที่เด่นชัดของการประกวดดัชชี่ บอย แอนด์ เกิร์ล คือ การ
สรรหา นักแสดง โดยคัดเลือกจากหน้าตาบวกกับการแสดงความสามารถบนเวที โดยใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านเวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล เพื่อสร้างการรับรู้ สร้าง
ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับให้เกิดแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าคัญคือ ช่วยกระตุ้นการ
ขาย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ตราสินค้าดัชมิลล์ และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า ในส่วนของ
พัฒนาการการประกวดจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น พบว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก
เท่าที่ควร ยังคงเน้นการประกวดในลักษณะเดิม คือการให้ผู้ที่เข้าประกวดแสดงความสามารถใน
ส่วนที่ตนเองถนัด และผลักดันให้ผู้เข้าประกวดได้เป็นดารานักแสดง เพียงแต่ในระยะหลังได้มีการ
เพิ่มในส่วนของการผลักดันให้เป็นนักร้อง พิธีกรเพิ่มเติมจากการเป็นนักแสดงอย่างเดียว เนื่องจากมี
เวทีการประกวดอ่ืนๆ ที่จัดประกวดในลักษณะคล้ายๆกันอยู่ ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าคัญ ท าให้ทางบริษัท
ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางในการประกวด 

กิจกรรมการตลาดของเวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล  มีจุดแข็งคือเวทีการ
ประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลนั้นได้มีการจัดขึ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งในสมัยแรกๆนั้น ยังไม่ค่อย
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พบว่ามีการประกวดในรูปแบบนี้ ซึ่งในการประกวดนั้นจะไม่ได้เน้นถึงความสามารถของผู้เข้า
ประกวดในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ท าให้การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดมี
หลากหลาย ประกอบกับการที่ผู้เข้าประกวดยังมีโอกาสได้เป็นดารานักแสดง เพื่อแสดงละครให้กับ
โทรทัศน์ช่องต่างๆ ท าให้เวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล ได้รับความสนใจจากผู้คนจ านวน
มาก และถือเป็นจุดแข็งที่ยังท าให้เวทีการประกวดน้ียังคงได้รับความนิยมมาตราบจนปัจจุบัน 

กลุ่มแฟนคลับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่เข้ามามีบทบทในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เวทีการประกวดสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มแฟนคลับเหล่านี้ถือว่ามีอิทธิพลต่อ
การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์  เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ส าคัญ ซึ่งข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มแฟนคลับ เปรียบเสมือนแนวทางอันส าคัญ ที่ผู้บริหาร หรือผู้จัดการประกวด 
ต้องรับฟังและน ามาพิจารณาเพื่อท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น 
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ABSTRACT 
 

The objective of the study of communication strategies on event marketing via 
Dutchie Boy and Girl Contest is firstly to understand starting point, process and development of 
Dutchie Boy and Girl Contest arrangement. Secondly, it is to study marketing activities of the 
contest. Lastly, the study is to search for fan club’s opinions towards the contest. Qualitative 
research is selected for this study by depending on phenomenological survey. The collected data 
is from in-depth interview and presented by analytical description. 

The study shows that development of event marketing through Dutchie Boy and Girl 
Contest has a standpoint in searching for actors. They are screened and picked up actors based on 
their good appearances and talents showed on the stage. The event marketing is adopted in the 
contest to build up cognition, understanding and acceptance from consumers. This aims to drive 
sales growth, to value Dutchmill products and to create brand loyalty. The study finds out that 
there has not been much development of the contest from the past to the present. The main 
characteristic of the contest is consistently the same because it requires the contestants to show 
their talents on the stage. The same element is to push forward the contestants to be actors. 
However, in the present singers and MC are also included. The reason is to segregate Dutchie 
Boy and Girl out of other similar contests. Thus, the company has put a small change on what to 
bring to their contestants. 

The marketing activities of Dutchie Boy and Girl Contest have maintained their 
strength in terms of long-lasting arrangement of the contest. In the past, there were not a lot of 
these kind of competitions. The contestants’ talents showed on the stage are not limited but 
broadened to any extents they are capable of. Also, the contestants have opportunities to become 
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actors for any Thai channels. This is the reason why Dutchie Boy and Girl Contest is well known 
and is interested by a lot of people. 

Fan club becomes another important tool and plays an important role in supporting 
the contest. Fan club has an influence on marketing of Dutchmill products because they are aimed 
to be the main target of the contest. Their opinions and comments are very important and 
worthwhile for executives or contest arrangement team to take into account for further 
improvement. 
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