
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 
 

การจัดการทางการตลาดของกองดูแลนางสาวไทย 
ต่อคณะนางสาวไทย ระหว่างปี 2551 – 2556 

Marketing Management of Miss Thailand Supervision Committee  
Towards Miss Thailand Titleholders during the Years of 2008 to 2013 

นางสาวปริศนา กัมพูสิริ และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน   
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

บทคัดย่อ 
  

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล เรื่อง “การจัดการทางการตลาดของกองดูแล                    
นางสาวไทย ต่อคณะนางสาวไทย ระหว่างปี 2551 – 2556” เล่มนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ            
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการนางสาวไทย ผ่านการจัดการ
ทางการตลาดในด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Management) การจัดการด้านราคา (Price Management) การจัดการด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ 
(Place Management) และการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Management) 
ตลอดจนเพื่อศึกษาปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายใต้
การจัดการนางสาวไทย และแนวโน้มการจัดการนางสาวไทยในอนาคต 

จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า  
1) คณะนางสาวไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ แต่ละคนมีภูมิหลัง มีประสบการณ์

แตกต่างกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว
บางอย่าง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพกองดูแลนางสาวไทยจึงต้องเข้าใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงต้องรักษาภาพลักษณ์ของความกุลสตรี เป็นตัวแทนของผู้หญิงไทย ภายใต้แบรนด์
นางสาวไทยในขณะเดียวกัน  
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2) กองดูแลนางสาวไทยมีการตั้งระดับราคา ส าหรับงานลักษณะต่าง ๆ ออกเป็น                  
4 ระดับ คือ ระดับราคาส าหรับงานเอกชน ระดับราคาส าหรับงานราชการ ระดับราคาส าหรับงาน
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ และ อสมท และ ระดับราคาส าหรับงานการกุศล โดยรายได้ที่เกิดขึ้น
แบ่งเป็นเงินรายได้ของคณะนางสาวไทย ร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 น าเข้ากองดูแลนางสาวไทย 

เพ่ือใช้ในการบริหารงานกอง และเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวส าหรับงานต่าง ๆ  
3) กองดูแลนางสาวไทยมีการจัดการด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการเป็น

ทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว และทูตการค้า นอกจากนั้น ยังมีการกระจายผลิตภัณฑ์โดยการพา
คณะนางสาวไทยไปขอบคุณสื่อมวลชน ท าความรู้จักผู้ว่าจ้าง โปรโมทผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค สร้าง
ข่าวที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ และร่วมงานพรมแดง 

4) กองดูแลนางสาวไทยมีการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และการจัดกิจกรรมทางการตลาด  

5) ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการบริหารคน ปัญหาความไม่ลงรอยระหว่างปัจเจกบุคคล 
และปัญหาความคาดหวังต่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน ส่วนอุปสรรคที่พบ คือ งานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ 
ทัศนคติเชิงลบต่อนางงาม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติคณะนางสาวไทย  

6) แนวโน้มการจัดการนางสาวไทยในอนาคต ให้ความส าคัญกับเรื่องของเป้าหมายที่
ตรงกัน การตลาด การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย การจัดการนางสาวไทยทั้งระหว่างด ารงต าแหน่งและ
ภายหลังหมดวาระอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ค าส าคัญ: นางสาวไทย, การจัดการนางสาวไทย, การจัดการทางการตลาด 
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Abstract 
 

An Independent Study entitled "Marketing Management of Miss Thailand 

Supervision Committee towards Miss Thailand Titleholders during the Years of 2008 

to 2013” is a Qualitative Research by using Purposive Sampling and In-Depth 

Interview together with Documentary Research. Its purpose is to study the 

management of Miss Thailand through marketing management in aspect of marketing 

mix, comprising of Product Management, Price Management, Place Management and 

Promotion Management. In addition, this Independent Study shall focus on 

problems/drawbacks and proposed solutions to the problems and avoidance of the 

drawbacks under Miss Thailand management, and tendency on managing Miss 

Thailand in the future.  

From the study in various issues, it is found that: 

1) Miss Thailand titleholders are regarded as human product. Each of 

them has different backgrounds and experiences. Having been created through 

various procedures, they are products that have exclusive images. Therefore, for 

efficient management, Miss Thailand Supervision Committee (the “Committee”) 

must fully understand the product. However, the Committee shall maintain “noble 

lady” image, being Thai representatives under the brand of Miss Thailand at the 

same time. 

2) The Committee has set up fees for specific employment which divided 

into 4 ranges namely: fee range for employment by private sector; fee range for 

employment by government official; fee range for employment by the Old 

Vajiravudh Students Association under the Royal Patronage (the “OV”) and the Mass 

Communication Organization of Thailand (the “MCOT"); and fee range for charity 
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work. 50% of the income received from those employments will be paid to Miss 

Thailand titleholders and the other 50% will be paid to the Committee. The latter 

shall be used for management of its administrative work and as expenditure for the 

preparation of Miss Thailand titleholders for each employment. 

3) The Committee shall manage the distribution of product through 

channels of being a Culture Ambassador, a Tourism Ambassador and a Trade 

Ambassador. Moreover, distribution of product shall include taking Miss Thailand 

titleholders to thank press, meet employers, promote themselves through social 

network media, conduct press conference that promotes their images and join red 

carpet events.  

4) The Committee shall manage market promotion by public relation, 

sales promotion, sale by sale persons and holding marketing activities. 

5) Problems encountered are problems regarding personnel management, 

conflict between individuals and expectation on different targets. Drawbacks 

encountered are undeniable employment, negative attitude against the beauty 

pageant and improper and dishonor conduct against Miss Thailand titleholders.  

6) Tendency of Management of Miss Thailand in the Future, Focusing on 

Mutually Agreed Target, Marketing, Adaptation to Period of Times, Efficient 

Management of Miss Thailand during and after the Term of Title Holding 

 

Keywords: Miss Thailand, Management of Miss Thailand, Marketing Management 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

นางสาวไทย (Miss Thailand) เป็นการประกวดนางงามระดับประเทศรายการแรกของ
ประเทศไทย และเป็นการประกวดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยในอดีตการ
ประกวดนางสาวไทยนับเป็นการประกวดนางงามระดับประเทศเพียงเวทีเดียว ท าให้ได้รับความสนใจ
จากคนจ านวนมาก โดยในช่วงแรกการประกวดนางสาวไทยจัดขึ้นเพ่ือสนันสนุน นโยบายของรัฐบาล 
ท าให้ภารกิจเป็นงานช่วยชาติ ซึ่งไม่มีรายได้ตอบแทนและไม่มีการแสวงหาผลก าไรจากการประกวด 
แต่ต่อมาเม่ือสภาพสังสมเปลี่ยนไป ประกอบกับกระแสทุนนิยมที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ท าให้รูปแบบการ
ประกวดได้เปลี่ยนไป โดยเมื่อผู้จัดการประกวดไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลดังเช่นในอดีต จึงได้
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนมากขึ้น                    มีการค านวนถึง
ผลตอบแทน และก าไร ด้านวัตถุประสงค์และภารกิจของนางสาวไทยก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ท าให้
นางสาวไทยในยุคนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปจากบทบาทของการเป็น “สินค้า” ให้กับผู้สนับสนุนเอกชนได ้ 

ดังที่ในวิทยานิพนธ์เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษา 
การประกวดนางสาวไทย ของ สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (2550, น. 176-177) ได้แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการในการกลายความงามที่เป็นนามธรรมให้เป็นสินค้า  ของการประกวดนางสาวไทย                  
อันแสดงให้เห็นว่าความงามของสตรีสามารถท าให้เกิดการก าหนดราคา และสามารถซื้อขายกันได้เมื่อ
ผ่านเวทีประกวดนางสาวไทย หรือกล่าวได้ว่าเวทีประกวดนางสาวไทยเปรียบเสมือนการตีตราสินค้า
ความงาม  

การประกวดนางสาวไทยได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในยุคที่มีการถ่ายทอดสด                
การประกวดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ซึ่งเป็นการออกอากาศทั่วประเทศ ประกอบกับนางสาวไทยใน
ยุคนั้น คือภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก สามารถคว้าต าแหน่งนางงามจักรวาล (Miss Universe)  มาครอง
ไดเ้ป็นคนที่ 2 ต่อจากอาภัสรา หงสกุล ท าให้เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ                 เมื่อ
ผู้คนให้ความสนใจกับการประกวดนางงามมากขึ้น ต่อมาจึงมีเวทีการประกวดนางงามระดับประเทศ
เวทีอ่ืน ๆ เกิดขึ้น คือ มิสไทยแลนด์เวิล์ด (Miss Thailand) มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส หรือ มิสยูนิเวิร์ส
ไทยแลนด์ (Miss Thailand Universe or Miss Universe Thailand) และมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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(Miss Grand Thailand) ตามล าดับ ท าให้การประกวดนางสาวไทยไม่ใช่การประกวดนางงาม
ระดับประเทศเพียงเวทีเดียวอีกต่อไป  

เมื่อเวทีการประกวดนางงามมีมากขึ้น การแข่งขันในวงการนางงามจึงสูงขึ้นตาม                   
ไปด้วย ท า ให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงการจัดการทางการตลาดของกองดูแลนางสาวไทย                        
ในยุคปัจจุบัน โดยมองนางสาวไทยในมิติที่เป็น “สินค้า” ผ่านแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการทางการตลาดของกองดูแลนางสาวไทย ต่อคณะนางสาว
ไทย ระหว่างปี 2551 - 2556”  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ือศึกษาการจัดการนางสาวไทย ผ่ านการจัดการทางการตลาดในด้าน                      
ส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้ 

1.1 เพ่ือศึกษาการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Product Management) 
1.2 เพ่ือศึกษาการจัดการด้านราคา (Price Management) 
1.3 เพ่ือศึกษาการจัดการด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ (Place Management) 
1.4 เพ่ือศึกษาการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Management) 

2. เพ่ือศึกษาปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการหลีกเลี่ยง
อุปสรรคภายใต้การจัดการนางสาวไทย  

3. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการจัดการนางสาวไทยในอนาคต 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การจัดการทางการตลาดของกองดูแลนางสาวไทย ต่อคณะ    นางสาว

ไทย ระหว่างปี  2551 - 2556” ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาผ่านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ            

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากเอกสาร 

(Documentary Research) 
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ผู้ศึกษาได้ติดต่อขอสัมภาษณ์กองดูแลนางสาวไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ

นางสาวไทยโดยตรง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์นางสาวไทย จ านวน 2 ท่าน และตัวแทนจาก

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ผู้ถ่ายทอดการประกวดนางสาวไทย จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ตันติ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ (อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ)  

- ประธานจัดการประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2551 
- รองประธานจัดการประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2552 
- กองดูแลนางสาวไทย ประจ าปี 2550 - 2553  
- ที่ปรึกษากองดูแลนางสาวไทย ประจ าปี 2555 

2. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ (กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ) 
- ผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2552 - 2555 
- กองดูแลนางสาวไทย ประจ าปี 2552 – 2555 

3. สุดารัตน์ ลีลานุสมาน (เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส อสมท) 
- กองดูแลนางสาวไทย ประจ าปี 2551 - 2553 

4. รัชกฤต ทองเนียม (เจ้าหน้าที่ผลิตรายการอาวุโส ส่วนกิจกรรมและบริการธุรกิจ ฝ่าย
ธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน อสมท) 

- ผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2551 - 2555  
- กองดูแลนางสาวไทยประจ าปี 2553 – 2555 

5. วฤนดา วิชชุลตา (เจ้าหน้าที่ธุรกิจ ส่วนการตลาดวิทยุและกิจกรรมพิเศษ                     
ส านักวิทยุ อสมท) 

- กองประกวดนางสาวไทย ประจ าปี 2555 
- กองดูแลนางสาวไทย ประจ าปี 2555 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

ส่วนที่ 1 การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Product Management) 
 

คณะนางสาวไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ มีภูมิหลัง มีประสบการณ์ ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ก่อนจะมาเป็นนางสาวไทยที่แตกต่างกัน ท าให้นางสาวไทยแต่ละคนมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น การจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ จึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ                  
ที่ไม่มีชีวิต โดยผู้ที่จะมาท าหน้าที่กองดูแลนางสาวไทยต้องมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ พอ ๆ กับต้อง
มีความเข้าใจในตัวแบรนด์นางสาวไทย 

 
1.1 การเลือกตลาดเป้าหมาย  

 กองดูแลนางสาวไทยใช้กลยุทธ์การเลือกตลาดเฉพาะหลายส่วน (Multiple-Niche 
Marketing) กล่าวคือ มีการเลือกตลาดเป้าหมายมากกว่า 1 ตลาดขึ้นไป นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนา
คณะนางสาวไทยเพ่ือการตลาดที่แตกต่างไปตามความต้องการของตลาดแต่ละส่วน โดยกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสินค้านางสาวไทย ผ่านการ
ว่าจ้างเพ่ือไปร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ  

 ปัจจุบัน กองดูแลนางสาวไทยด าเนินงานภายใต้เป้าหมายดังกล่าวควบคู่กันไป โดย
ภารกิจของคณะนางสาวไทย ครึ่งหนึ่งเป็นภารกิจเพ่ือสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
นางสาวไทย และอีกครึ่งหนึ่งเป็นการรับงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสร้างรายได้ และโอกาส               ต่อ
ยอดในสายงานต่าง ๆ ในอนาคตให้กับคณะนางสาวไทย  

 
1.2 การสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้านางสาวไทย 

 นางสาวไทย เป็นการประกวดนางงามระดับประเทศเวทีแรกของประเทศไทย   ท า
ให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกคุ้นเคย และมีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์อย่างมั่นคง จดจ าแบรนด์ได้                
ซึ่งหากกล่าวถึงการประกวดนางงาม ผู้คนมักจะกล่าวถึงการประกวดนางสาวไทยก่อน นั่นหมายถึง 
“นางสาวไทย” เป็นชื่อของแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Brand Awareness) จึงอาจกล่าวได้ว่า 
แบรนด์นางสาวไทย เป็นแบรนด์ที่มีความหมายเชิงบวก มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคนั่นเอง ดังนั้น 
เพ่ือรักษาคุณค่าของแบรนด์นางสาวไทย การคัดเลือกผู้มาด ารงต าแหน่งนางสาวไทยจึงต้องเป็นไป
อย่างเข้มงวด ผ่านการก าหนดคุณสมบัติ โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรม



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 9 
 

ราชูปถัมภ์ และ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ผ่านการประกวด               โดยมีการคัดเลือก ถึง 7 

รอบ (ได้แก่ รอบ 124 คน / รอบ 40 คนสุดท้าย / รอบ 18 คนสุดท้าย / รอบเก็บตัว 18 คนสุดท้าย / 
รอบ 10 คนสุดท้าย / รอบ 3 คนสุดท้าย และรอบตัดสิน) นอกจากนั้น ยังต้องผ่านการตรวจสอบ
ประวัติด้านอาชญากรรมและความประพฤติจากกองดูแลนางสาวไทยอีกด้วย 

 กองดูแลนางสาวไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะนางสาวไทย ผ่านภารกิจเพ่ือชาติ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยปัจจุบัน คณะนางสาวไทยมีภารกิจในการเป็น “ทูต
การท่องเที่ยว” ให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “ทูตวัฒนธรรม” ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม 
และ “ทูตการค้า” ให้กับสภาหอการค้าไทย  

 สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือเรื่องการวางตัวของคณะนางสาวไทย เพราะอาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ได้ โดยการวางตัวในที่นี้ หมายถึง การวางตัวขณะที่ต้องปรากฏตัวในที่สาธารณะ โดยคณะ
นางสาวไทยต้องมีการวางตัวที่ดี และที่ส าคัญคือต้องมีการแต่งกาย ที่สวยงาม เหมาะกับกาลเทศะ 
เพราะเครื่องแต่งกายก็เปรียบเสมือนแพกเกจที่ส่งให้สินค้าดูดีและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น โดยกองดูแล
นางสาวไทยจะมีส่วนช่วยจัดการเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องจังหวะเวลาการปรากฎตัวที่เหมาะสม 
ต าแหน่งการถ่ายรูป ตลอดจนให้ค าแนะน าเรื่องต่าง ๆ   

 การวางตัวขณะที่ต้องปรากฏตัวในที่สาธารณะ ไม่ได้หมายถึง เฉพาะเวลาออกงาน 
และต้องปรากฏตัวในสถานที่จริง ๆ เท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึง พ้ืนที่ในสังคมออนไลน์ อันได้แก่ 
เฟสบุค แฟนเพจ อินสตาแกรม และสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดยกองดูแลนางสาวไทยต้องหมั่นตรวจสอบ
การโพสและการแชร์ รูปและข้อความต่าง ๆ ของคณะนางสาวไทย 
 

1.3 การวางต าแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) 
 การที่กองดูแลนางสาวไทยจะสามารถบริหารจัดการคณะนางสาวไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กองดูแลนางสาวไทยจ าเป็นต้องรู้จัก “แบรนด์นางสาวไทย” ว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อน
อย่างไร มีความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งอย่างไร โดยจากการศึกษา พบว่า จุดแข็งของ แบรนด์
นางสาวไทย คือการเป็นการประกวดนางงามระดับประเทศเวทีแรกของประเทศไทย ท าให้ได้ใช้ชื่อ
การประกวดว่า “นางสาวไทย” หรือ “Miss Thailand” ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ที่มีความเป็นสากล แต่การ
เป็นเวทีที่จัดการประกวดมานานก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน คือ ท าให้มีกฏระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
กับยุคสมัย ส่งผลให้นางสาวไทยมีภาพลักษณ์ที่ดูเชยกว่าเวทีอ่ืน ๆ ส่วนความแตกต่าง คือ การ
ประกวดนางสาวไทยไม่มีรอบชุดว่ายน้ า เพราะวัตถุประสงค์การประกวดมิใช่เพ่ือหาตัวแทนหญิงไทย
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ไปประกวดต่อในเวทีระดับโลกดังเวทีอ่ืน ๆ แต่เพ่ือหาตัวแทนหญิงไทยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  นั่นเอง  

 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถแสดงการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์นางงาม 
ภายใต้แบรนด์นางสาวไทย ได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

1.4 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Management) 
 แม้คณะนางสาวไทยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ แต่ก็มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์               

มีขั้นตอนเป็นช่วงระยะและไม่มีความต่อเนื่อง ได้แก่ ขั้นแนะน า ขั้นเติบโต ขั้นโตเต็มที่หรือขั้นอ่ิมตัว 
และข้ันถดถอย เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป  

 กองดูแลนางสาวไทยได้มีการวางแผนระยะยาวส าหรับการบริหารจัดการ   นางสาว
ไทย เพราะในทุกปีการปฏิบัติภารกิจของนางสาวไทยมักจะมีแนวโน้มที่เหมือนกัน กล่าวคือ มีลักษณะ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เช่น ช่วงแรกจะเป็นช่วงต้องเน้นงานโปรโมทก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่ได้รับ
ความนิยม และเกิดรายได้, มีช่วงซบเซา และต้องหันไปรับงานการกุศลเพ่ือสร้างภาพลักษณ์มากขึ้น 
เป็นต้น โดยสามารถแสดงขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development stage) และ
ลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ของคณะนางสาวไทย ได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 2 การจัดการด้านราคา (Price Management) 
 

กองดูแลนางสาวไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านราคาว่าเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้น
การสร้ า งผลก า ไร  แต่ การจั ดการด้ านราคาก็จ า เป็นต้องท า ให้ครอบคลุ มต่อค่ า ใช้ จ่ าย                       
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และต้องสร้างรายได้ให้กับคณะนางสาวไทย เพราะฉะนั้น หากปลายทางมี รายรับ
เข้ามามากกว่ารายจ่าย ย่อมหมายถึงความส าเร็จในการจัดการด้านราคา ว่ามีการวางแผนและมีการ
จัดการที่ด ี

กองดูแลนางสาวไทยใช้กลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์โดยเน้นภาพลักษณ์ ( Image 
Sensitive Market) เนื่องจากผู้ใช้บริการ หรือผู้ว่าจ้างคณะนางสาวไทย ว่าจ้าง เพราะต้องการ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์นางสาวไทยในฐานะตัวแทนประเทศไทย หรือต้องการสัญลักษณ์ความงาม
อันดับ 1 ของประเทศ มาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้าง มากกว่าอรรถประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์จริง 
ๆ แม้ในปัจจุบันแม้เวทีการประกวดนางงามจะมีหลายเวที และคุณภาพด้านความงามอาจจะไม่
แตกต่างกันมากนัก แต่เวทีนางสาวไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีกว่าในด้านความเป็นกุลสตรี และมีส่วนในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย และการค้าไทย ผ่านบทบาทการเป็นทูตให้กับหน่วยงานต่าง 
ๆ ท าให้มีภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างจากเวทีอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน โดยกองดูแล                   นางสาวไทยมี
การต้ังระดับราคา ส าหรับงานลักษณะต่าง ๆ ออกเป็น 4 ระดับ คือ  
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1) ระดับราคาส าหรับงานเอกชน เป็นระดับราคาที่สูงที่สุดของคณะนางสาวไทย แต่ไม่
สูงเกินกว่าค่าตัวดารา  

2) ระดับราคาส าหรับงานราชการ เป็นราคาที่ลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งจากระดับราคา
ส าหรับงานเอกชน เพราะงานจากหน่วยงานราชการมักเป็นงานลักษณะที่ส่งเสริมภาพลักษณ์นางสาว
ไทย  

3) ระดับราคาส าหรับงานสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ และ อสมท เป็นระดับราคาที่
ลดลงมาจากระดับราคาส าหรับงานราชการอีก โดยกองดูแลนางสาวไทยจะไม่ถือว่าเป็นค่าตัว แต่
เหมือนเป็นค่าน้ ามัน ค่าเดินทางให้กับคณะนางสาวไทย  

4) ระดับราคาส าหรับงานการกุศล เป็นระดับราคาข้ันต่ าที่สุด โดยบางงานอาจไม่มีค่าตัว 
แต่จะได้สิ่งอื่นตอบแทน เช่น ได้ภาพลักษณ์ที่ดี ได้ออกข่าว เป็นต้น 

เนื่องจากในปัจจุบัน การประกวดไม่ได้มีเพียงเวทีนางงามเท่านั้น แต่ยังมีการประกวด
อ่ืน ๆ เกิดข้ึนมากมาย ทั้งการประกวดร้องเพลง การประกวดนางแบบ การประกวดเต้น รายการเรียล
ลิตี้ต่าง ๆ ท าให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ทั้งยังมีนักแสดงใหม่ ๆ เข้าสู่วงการเป็นจ านวนมาก ท าให้
นางสาวไทยยังไม่สามารถหนีสงครามราคา (Price War) ได้ แม้จะมีภาพลักษณ์ที่ดีก็ตาม โดยจาก
ข้อมูลทั้งหมด ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบอัตราจ้างคณะนางสาวไทยต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า คณะ
นางสาวไทย ปรากฎในต าแหน่งดวงดาว คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่มีราคาไม่แพง ดังภาพ 

อย่างไรก็ดี ราคาไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวเสมอไป เพราะกองดูแลนางสาวไทยต้องค านึงถึง
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ปัจจัยอ่ืน ๆ รอบด้านด้วย เช่น เศรษฐกิจ คู่แข่ง กระแสของเวทีนางสาวไทย ณ เวลานั้น ๆ เป็นต้น 
ท าให้บางครั้งก็ต้องมีการปรับราคาทั้งหมดให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วย 

ส าหรับรายได้ท่ีเกิดข้ึน แบ่งเป็นเงินรายได้ของคณะนางสาวไทย ร้อยละ 50 และอีกร้อย
ละ 50 จะถูกน าเข้ากองดูแลนางสาวไทย เพ่ือใช้ในการบริหารงานกอง และเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ตัวส าหรับงานต่าง ๆ เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าแต่งหน้า ค่าท าผม ค่าอาหาร ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น  

 
ส่วนที่ 3 การจัดการด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ (Place Management) 
 

กองดูแลนางสาวไทยมีการวางแผนเกี่ยวกับการกระจายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ก่อนจะมี   ผู้
ได้รับต าแหน่งนางสาวไทย ผ่านช่องทางของการเป็นทูตต่าง ๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ว่าจ้าง เพ่ือ
สร้างการรับรู้ และท าข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว และทูตการค้า กับ
หน่วยงานที่ทูตนั้น ๆ สังกัดอยู่ โดยการเป็นทูตต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นช่องทางที่จะท าให้เกิดโอกาสใน
การจ้างงานอีกด้วย ดังภาพแสดงการจัดการด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ ช่วงก่อนการประกวดนางสาว
ไทย 

 

 
 

ภายหลังการประกวดเสร็จสิ้น กองดูแลนางสาวไทยมีการจัดการด้านการกระจาย
ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยการน าผลิตภัณฑ์หรือคณะนางสาวไทยให้ปรากฏสู่สายตากลุ่มเป้าหมาย  เป็น
การสร้างการรับรู้ และกระตุ้นผู้ซื้อให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยการพาคณะนางสาวไทยไป
ขอบคุณสื่อมวลชน ไปท าความรู้จักผู้ว่าจ้าง ท าการโปรโมทผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ                 
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สร้างข่าว และร่วมงานพรมแดง ดังสรุปเป็นภาพองค์รวมทั้งหมดของช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ 
ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 

กองดูแลนางสาวไทย 
 
 
 
 
 

คณะนางสาวไทย 
 
 
 
 

การขอบคุณสื่อมวลชน 
        ผู้จ้าง                              การโปรโมทผ่านโซเชียลเนต็เวริ์ค           ผู้จ้าง 

       (ราชการ)                 การสร้างข่าว            (เอกชน) 
    การร่วมงานพรมแดง 

 
 
 
 

   ประชาชน 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 การจัดการด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Management) 
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กองดูแลนางสาวไทยได้มีการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือที่จะส่งเสริมให้คณะ

นางสาวไทย เป็นที่สนใจของผู้ว่าจ้าง และท าให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของคณะนางสาวไทยผ่านรายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน และสื่อ
อ่ืน ๆ ที่กองดูแลนางสาวไทยมีความใกล้ชิด การส่งเสริมการขายโดยการท าโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้จ้างตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมากขึ้น  การขายโดยใช้พนักงานโดย                   
ผู้ขายงาน ก็คือกองดูแลนางสาวไทยที่ไปออกงานกับคณะนางสาวไทย จะเป็นคนเข้าไปท าความรู้จัก 
ติดต่อ พูดคุยกับผู้จ้างเองโดยตรง และการจัดกิจกรรมทางการตลาด หรือการจัดประกวดนางสาวไทย 
ซึ่งส่วนมากจะจัดเป็นประจ าทุกปี ยกเว้นในปีที่มีเหตุการณ์ไม่ปรกติ เช่น น้ าท่วมใหญ่ หรือการ
เสียชีวิตของบุคคลส าคัญ เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 5 ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
 

การท างานของกองดูแลนางสาวไทย เป็นการท างานร่วมกันกับบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้น 
ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นได้จากบุคคลรอบด้านที่ต้องร่วมงานด้วย โดยอาจเป็นความผิดพลาดของกอง
ดูแลนางสาวไทยเอง หรืออาจเป็นความผิดพลาดของผู้ร่วมงาน หรือทั้งสองฝ่าย ในขณะที่อุปสรรคจะ
เกิดจากบุคคลภายนอก และกองดูแลนางสาวไทยไม่อาจเข้าไปแก้ไขอุปสรรคนั้น ๆ ได้ ท าได้เพียงแต่
หลีกเลี่ยงเท่านั้น  

ปัญหาที่พบมาก คือ ปัญหาการบริหารคน ปัญหาความไม่ลงรอยระหว่างปัจเจกบุคคล 
และปัญหาความคาดหวังต่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน ส่วนอุปสรรคที่พบ คือ งานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ 
ทัศนคติเชิงลบต่อนางงาม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติคณะนางสาวไทย  

 
ส่วนที่ 6 แนวโน้มกระบวนการจัดการนางสาวไทยในอนาคต 
 

แนวโน้มการจัดการนางสาวไทยในอนาคต ให้ความส าคัญกับเรื่องของเป้าหมายที่
ตรงกัน การตลาด การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย การจัดการนางสาวไทยทั้งระหว่างด ารงต าแหน่งและ
ภายหลังหมดวาระอย่างมีประสิทธิภาพ   
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ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

1) เพ่ือให้คณะนางสาวไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น นอกจากการพัฒนาที่ตัว
ผลิตภัณฑ์แล้ว กองดูแลนางสาวไทยควรมีการพัฒนาแบรนด์นางสาวไทยด้วย  

2) นอกจากงานประเภทนางงามแล้ว กองดูแลนางสาวไทยควรมีการผลักดัน                  
คณะนางสาวไทยตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยหากคณะนางสาวไทยประสบ
ผลส าเร็จในสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะส่งผลดีกลับมาทีแ่บรนด์นางสาวไทย  

3) เนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมักให้ความสนใจ "ดารา" มากกว่า "นางงาม" 
เพราะฉะนั้น จึงควรมีงานละครรองรับให้กับคณะนางสาวไทย โดยเฉพาะละครที่ออกอากาศทางช่อง 
9 เช่น Club Friday the series, นัดกับนัด, ลูกพ่ีลูกน้อง, บ้านนี้มีรัก เป็นต้น  

4) ควรมีการจัดการคณะนางสาวไทยหลังหมดวาระการด ารงต าแหน่ง เพราะหาก
นางสาวไทยมีหน้าที่การงานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จะส่งผลดีต่อแบรนด์นางสาวไทย โดยเป็นการ
สะท้อนว่าเป็นแบรนด์นางสาวไทยเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าในสังคม และยังเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้การ
ประกวดนางสาวไทยได้รับความสนใจ มีผู้อยากเข้าร่วมประกวดมากขึ้นอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 
 

1) ควรมีการศึกษาต่อโดยการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์นางสาวไทย ของกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ในการปรับ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์นางสาวไทยในอนาคต 

2) การจัดการนางสาวไทยเป็นการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ หากต้องการวัดผล
วัดผลความส าเร็จ การศึกษาผ่านมุมมองของกองดูแลนางสาวไทยเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอ แต่ควร
ศึกษาในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมนุษย์ หรือก็คือ คณะนางสาวไทยเพ่ิมเติมด้วย  
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