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บทคัดยอ 

การวิ จัยคร้ังน้ี เ พ่ือศึกษาการตอบสนองของผูบริโภคท่ีมีตอการตลาดแบบไวรัส  (Viral 

Marketing) โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาดังตอไปน้ี 1. เพ่ือศึกษาการเปดรับส่ือ Viral Marketing ของ
ผูบริโภค 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอ Viral Marketing 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
มีตอ Viral Marketing 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผูบริโภค โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางซ่ึงคือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีชวงอายุ ระหวาง 12 – 49 ปข้ึนไป 
แบงกลุมตามทฤษฎีเจเนอรเรชั่น ไดแก กลุมเบบ้ีบูมเมอรส คือ 49 ปข้ึนไป กลุมเจนเนอรเรชั่นเอ็กซ คือ 
35 – 48 ป  และเจนเนอรเรชั่นวาย ชวงอายุ 12 – 34 ป ซ่ึงตองเคยเห็นและรูจักการทําการตลาดแบบ 
Viral Marketing จํานวนรวมท้ังหมด 400 คน ผลการวิจัยพบวา เปนชาย และหญิง กลุมละ 200 คน คิด
รอยละ 50 ตอกลุมเทากัน ผูท่ีมีอายุมากท่ีสุดคือ 63 ป และนอยท่ีสุด 13 ป กลุมตัวอยางอายุเฉล่ียท่ี  
38.36 ป เปนเจเนอรชั่นเอ็กซ 134 คน และเจเนอรเรชั่นวาย และเบบ้ีบูมเมอรส กลุมละ 133 คนจํานวน
เทากัน ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี และเปนพนักงานบริษัท รายไดตอเดือนสวนใหญ
อยูท่ี 20,001 – 30,000 บาท การเปดรับสื่อ Viral Marketing ตามประเภทของส่ือ ภาพรวมมีการเปดรับ
ในระดับปานกลาง โดยส่ือ Facebook กับ Youtube เปนส่ือท่ีมีการเปดรับมาก การเปดรับส่ือ Viral 

Marketing ตามพฤติกรรมการเปดรับ พบวาภาพรวมมีการเปดรับมาก ทัศนคติท่ีมีตอการทํา Viral 

Marketing พบวาภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับการทํา Viral Marketing อยูในระดับดีมากแต
ทัศนคติของสินคาท่ีทํา Viral Marketing พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางมีทัศนคติกับสินคาท่ีทํา Viral 
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Marketing ปานกลางผลกระทบจาก Viral Marketing ตอการตัดสินใจซ้ือและบอกตอ ของกลุมเปาหมาย
พบวาภาพรวมน้ันมีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง คือมีท้ังกลุมท่ีตัดสินใจซ้ือและบอกตอจํานวนเทาๆ 
กัน จากกลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีไดรับสื่อ Viral Marketing 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการใช F-Test (ANOVA) ในสมมติฐานท่ี 1 – 3 พบวาคาท่ีไดตํ่า
กวาคาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ทั้งหมดจึงสรุปไดผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการเปดรับส่ือ Viral 

Marketing, ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอ Viral Marketing และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอของ
ผูบริโภคผาน Viral Marketing แตกตางกัน ในสมมติฐานท่ี 4 – 6 ไดทําการทดสอบดวยการหาคา
Correlation Coefficient แบบ Pearson พบวามีเพียงสมมติฐานท่ี 4 ปจจัยการเปดรับส่ือกับทัศนคติท่ีมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง แตความสัมพันธท่ีเหลืออยูในระดับตํ่าท้ังหมด เปนผลมาจากการเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอไมสามารถเกิดข้ึนไดดวยปจจัยใดปจจัยหน่ึง อยางทัศนคติหรือการ
เปดรับ แตตองอาศัยปจจัยอ่ืน ชวยดวยจึงจะเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอมากย่ิงข้ึน 

คําสําคัญ: การตลาดแบบไวรัส/ การเปดรับสื่อ/ ทัศนคติ/ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอ 
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Abstract 

 The objectives of this research are 1. To Study Consumer Receptivity Viral 

Marketing Media. 2. To Study Consumer Attitude toward Viral Marketing. 3. To Study 

Consumer Behavior toward Viral Marketing. 4. To Study the Relation between Receptivity, 

Attitude and Consumer Behavior. This Study is Quantitative Research by Survey Research 

and collect data from target group by Questionnaire as tool. Target group are people 

which live in Bangkok metropolis who has age between 12 – 49 years and over portion 

out by Generation theory as Baby Boomers for who has age over 49 years old, 

Generation X for 35 – 48 years old and Generation Y for 12 – 34 years old. And target 

group must know and seen Viral Marketing from any channels. The target group amount 

400 people. After finish questionnaire will analysis using statistical program. The results 

are Male and Female per 50 percent, The oldest is 63 years old and youngest is 13 years 

old, Age average is 38.36, Generation X are 134 people, Generation Y and Baby boomers 

are 133 people per group, Most education is Bachelor degree, Most income is 20,001 – 

30,000 baht per month. Consumer Receptivity Viral Marketing Media overall result is 

moderate; Facebook and Youtube are Good for Consumer Receptivity. Next, Consumer 

Attitude toward Viral Marketing result is good but Attitude for product which uses Viral 

Marketing is moderate. Next, Consumer Behavior toward Viral Marketing result is 

moderate. 

 The Hypothesis test by using F-TEST (ANOVA) for hypothesis 1 – 3. The results are 

all Significant values are lower than 0.05 for significant default. They mean Consumers 

whose have age different are have Receptivity, Attitude and Consumer Behavior toward 

Viral Marketing different too. For Hypothesis 4 – 6, test by Pearson’s Correlation 

coefficient. The result is Hypothesis 4, Receptivity factor has moderate relation to 

Attitude factor. In Hypothesis 5 and 6 Consumer behavior has low relation to Receptivity 

and Attitude factor. Because Consumer behavior is not rely only two factors from the 

theory but there are many factors to drive people to pay for the product. 

 

Keywords: Viral Marketing/ Receptivity/ Attitude/ Consumer Behavior 
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ความเปนมาและปญหาของการวิจัย 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และไดเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน 
แตกตางจากสมัยกอนอยางชัดเจนส่ิงท่ีบงชี้ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีประการหน่ึงคือ การประมาณการ
ผูใชอินเตอรเน็ทท่ัวโลกเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2012 อยูท่ีประมาณ 2,400 ลานคน คิดเปน 34.3% ของ
ประชากรท้ังโลก และมีแนวโนมที่จะมีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ12 

ขอมูลการใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติไดแสดงใหเห็นวา
จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยต้ังแตอายุ 6 ปข้ึนไปมีถึง 18.3 ลานคนหรือรอยละ 18.9 ของ
ประชากรท้ังประเทศ13 และขอมูลเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ตท่ีนาสนใจ เชนจํานวนชั่วโมงการใช
อินเตอรเน็ตตอสัปดาหของผูใชรายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 2556 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดแสดงใหเห็นวาชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ต
ตอสัปดาหต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถบงบอกไดวาคนไทยมีการใช
อินเตอรเน็ตมากย่ิงข้ึน ไมวาจะใชในกิจกรรม ใดๆ ทําใหอินเตอรเน็ตมีความสําคัญสําหรับคนในประเทศ
ไทย 

ภาพท่ี 2 จํานวนชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ตตอสัปดาห ป 2544 – 2556 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 2556  สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

โดยลาสุดเทรนดการตลาดป 2013 การทําการตลาดท่ีนาจับตามองท่ีสุดก็คือ การใชส่ือสังคม
ออนไลนในการเพ่ิมชองทางเขาหาลูกคาใหมท่ีมีความนิยมในการใชมากท่ีสุด ผลการวิจัยการทําการตลาด
ของระบบโซเชียลเน็ตเวิรคใชงบ ประมาณ 5-10% ของงบการตลาด และผูประกอบการหันมาใชส่ือสังคม
ออนไลนมากข้ึน และจากสถิติ พบวาคนไทยท่ีนิยมใชส่ือสังคมออนไลนมากท่ีสุดคือ Facebook สามารถ

                                                           

12 Miniwatts Marketing Group, 2555, http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
13 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556, สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556 
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เขาถึง ผูบริโภคบนออนไลนได 2,700,000 คน/ตอวัน, ตอมาคือ Youtube  1,800,000 คน/ตอวัน และ 

Twitter  150,000 คน/ตอวัน14 

ดวยความสามารถของอินเตอรเน็ตท่ีมีรูปแบบการเสนอไดหลายรูปแบบ ทําใหนักการตลาดได
คิดคนกลยุทธท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึนเพ่ือนํามาใชแขงขันสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคนั้น ซ่ึง
กลยุทธการตลาดรูปแบบหน่ึงท่ีไดรับความนิยม และยังสามารถสรางกระแสใหเกิดการรับรูรวดเร็ว ในโลก
อินเตอรเน็ตน้ันคือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) สําหรับ Viral นั้นมาจากคําวา Virus เปนเทคนิค
การตลาด ที่จัดอยูในหมวดของการโฆษณา ที่จะจําลองรูปแบบการแพรกระจายของไวรัสท่ีมีการกระจาย
ตัวอยาง รวดเร็ว ดวยความสามารถของอินเตอรเน็ต และประสิทธิภาพของ Social Media ทําให Viral 

Marketing เปนท่ีนิยมในหมูนักการตลาด เน่ืองจากการสรางกระแสผาน Social Media เม่ือเกิดกระแส
อะไรก็ตาม จะทําใหเกิดการส่ือสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ซ่ึงแตเดิมจะเปนการบอกปากตอ
ปากเร่ือยๆ แตดวยความสามารถของ อินเตอรเน็ต Word of Mouth จะกระจายในลักษณะของการพิมพ
ขอความกระจายหากันอยางรวดเร็ว  ซ่ึงในระยะแรกของ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) จะคอนขาง
มีความนาเชื่อถือมาก เพราะผูท่ีกระจายขอมูลน้ัน จะเปนกลุมเพ่ือนกันในโลก Social Media กอนท่ีจะ
กระจายวงกวางไปจนถึงผูท่ีมีความรูจริงๆในเร่ือง นั้นๆ15 

ดังน้ัน ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) จึงสามารถทําใหเกิดไดท้ังเร่ืองดีและไมดี แตมี
ความสามารถท่ีจะทําใหเกิดกระแสการบอกตอได แตเปาหมายท่ีสําคัญของการตลาดไมใชเพียงแคการ
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค และสรางการรับรู เพียงเทาน้ัน แต Ultimate goal หรือ เปาหมายสูงสุด
ของการทําการตลาดนั้นยังตองมีปริมาณการขาย ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (Achieving sufficient sales 
volume) ปริมาณการขายท่ีไดมาตองนํามาซ่ึง ผลกําไร (Providing ample contribution to profit) 
และกําไรท่ีไดมาตองชวยสรางสรรคความเจริญรุงเรือง แกองคกรไดอีกดวย16 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการทําการตลาดแบบ Viral ในเร่ือง
ของการสรางผลกระทบแกผูบริโภคในแงของการตอบสนอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีมีผลตอการทําใหเกิด
ชื่อเสียงและยอดขายของสินคาท่ีทําการตลาด โดยการตอบสนองของผูบริโภคประกอบไปดวยการเปดรับ 
ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือและบอกตอ ซ่ึงเปนสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จในการแขงขันทางการตลาด 
ซ่ึงผูวิจัยตองการท่ีจะทําวิจัยเพ่ือหาความสามารถและความสัมพันธเหลาน้ีท่ีมีผลตอกลุมคนท่ีมีชวงอายุ
แตกตางกัน เพ่ือท่ีจะเปนขอมูลใหนักการตลาดสามารถใชวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิพลตอ
กลุมเปาหมายท่ีมีชวงอายุแตกตางกันใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

                                                           

14
 ณัฐวุฒิ ปนทองคํา, 2556, เทรนดการตลาดป 2556 

15
 กฤชสกล ชวงอรุณ, ปรียา ศรีระคาม และตรีทิพ บุญแยม, 2553, การตลาดแบบไวรัส: กลวิธีการตลาดผานเครือขายทางสังคมบน

อินเทอรเน็ต 
16

 Christopher KentonRobert, 2013, Morello 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อ Viral Marketing ของผูบริโภค 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอ Viral Marketing 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอ Viral Marketing  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรตน                                                               ตัวแปรตาม 

                                                                         การตอบสนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับเจนเนอเรชั่น 

2. แนวคิดเก่ียวกับ Viral Marketing 

3. แนวคิดเก่ียวกับส่ือรูปแบบใหม (New Media) 

4. แนวคิดเก่ียวกับการตอบสนองของผูบริโภค  

อายุ 

- เจนเนอเรช่ันเบบ้ีบูมเมอรส 

- เจนเนอเรช่ันเอ็กซ 

- เจนเนอเรช่ันวาย 

การเปดรับ 

ทัศนคติ 

- ตอ Viral Marketing 

- ตอตราสินคาท่ีทํา Viral 

Marketing 

 

พฤติกรรมผูบริโภค 

- การตัดสินใจซ้ือ 

- การบอกตอ 
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4.1 การเปดรับสื่อ 

4.2 ทัศนคติ 

4.3 การตัดสินใจซ้ือและการบอกตอ 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
Kamolchanok Sreshthaputra (2554) ไดทําการวิจัยเร่ือง “Facebook as Smart and 

effective Business Weapons” มีการนําเสนอใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ Social Media วาเปน
เคร่ืองมือท่ีใชเปนส่ือกลางในการส่ือสารของ Facebook ซ่ึงสามารถแบงปนขอมูลใหกระจายไดมาก เชน 
News feed, Share, Group เปนตน ซ่ึงจะทําใหเกิดกิจกรรมรวมกันภายในเพจของ Facebook ที่สราง
ข้ึน และสามารถขยายตอไปยังผูใช Facebook คนอ่ืนๆไดในขณะท่ีทาง Mediarunsearch.co.uk ไดทํา
ศึกษา ถึงพฤติกรรมการแชรจาก Social Media 4 ประเภทไดแก Facebook, Twitter, Google+ และ 
Linkedin พบวาองคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดการแชรมีอยู 2 สวนคือ “หมวด” และ “รูปแบบ” โดย
สําหรับ “หมวด” มักจะเปนเร่ืองเก่ียวเน้ือหาขาวสารท่ีกําลังเปนนิยมอยู ณ เวลาน้ัน ทําใหมีการกระจาย
ขอมูล บอกตอกัน ในขณะท่ี “รูปแบบ” หมายถึงลักษณะขอความท่ีเปนเน้ือหา หรือ ภาพ เสียง วิดีโอ ซ่ึง
ขอความท่ีเปนภาพ และวิดีโอ ไดมีความนิยม และสงผลใหเกิดแชรมาก เพราะมีความนาเชื่อถือ และ
นาสนใจมากกวาการพิมพเพียงแคขอความ 

Victoria Fairbank (2008) ไดดําเนินการทําการศึกษาประสิทธิภาพของการทํา Viral Marketing 

บนอินเตอรเน็ต พบวาการทํา Viral Marketing สงผลดีในการสรางการตระหนักรู ใหกับแบรนดท่ีทํา และ
สามารถเพ่ิมศักยภาพของยอดขายไดจากการตระหนักรู และมีเทคนิคมากมาย ในการทําเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพบนอินเตอรเน็ตดวยความหลากหลายของกลุมเปาหมายในตลาดน้ี 

Katherine Bell Ringby (2004) ที่ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการรับรู และการยอมรับในระดับ
จรรยาบรรณท่ีนําเสนอผาน Viral Marketing เปนการศึกษาเพ่ือพิสูจนวาการทํา Viral Marketing มี
โอกาสท่ีจะทําใหการยอมรับนอยลง และมองวาเปนการหลอกลวงมากข้ึน โดยผลท่ีไดพบวาการกระทํา
ดังกลาวถือวาผิดจรรยาบรรณแตก็ยังยอมรับได แตหากตองการทําใหแบรนดนั้น ถูกมองในแงบวกควรทํา
โดยไมมีการหลอกลวงในการนําเสนอ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา Viral Marketing นั้นอาจถูกลดความนาเช่ือถือได 

PRATIMA NISHANT DABHOLKAR (2011) ที่ไดทําการศึกษาการขับเคล่ือน Viral Marketing 

และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปดรับและสนใจขอความ Viral ซ่ึงผูท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตาง
กันไมไดมีผลตอความเชื่อในสารท่ีแตกตางกัน ในเร่ืองความแตกตางของกลุมเพศ แตกลับมีความแตกตาง
กันในเร่ืองท่ีเหลือ (อายุ, อาชีพการงาน) โดยเฉพาะเม่ือสารท่ีนําเสนอมีความเก่ียวของหรือตรงกับตัว
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการรับชมซ่ึงจะทําใหเกิดการกระจายบอกตอไปมากย่ิงข้ึน 
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ธรรมรัตน อยูพรต (2556) ไดทําการศึกษา “คานิยมในการทํางานท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกรของเจนเนอเรชั่นตางๆ” พบวาในปจจุบันองคกรไดมีเปนท่ีรวมตัวกันระหวางคน
หลากหลายเจนเนอเรชั่น ต้ังแต เบบ้ีบูม เจนเอ็กซ และเจนวาย ซ่ึง มีลักษณะเดนดานคานิยม ความคิด 
ทัศนคติ มุมมองท่ีแตกตางกันออกไป โดยกลุมเบบ้ีบูม ถูกมองเปนกลุมท่ีมีประสบการณเยอะจากชวงอายุ
ที่มาก และมีระดับการศึกษาท่ีสูงควบคูไปดวย พรอมท้ังผานวิกฤติเศรษฐกิจมาหลากหลายรูปแบบจนอยู
ไดถึงปจจุบันทําใหมีความม่ันใจในตัวเองสูง ติดกับความสําเร็จในอดีตและเปล่ียนแปลงลําบาก ในขณะท่ี
กลุมคนเจนเอ็กซ ท่ีเติบโตมาในชวงเปล่ียนแปลงหลายๆ อยางท้ังเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทําใหตอง
เผชิญกับความหลากหลายกลุมน้ีจึงมีความสามารถในการยอมรับสังคมและการทํางานท่ีรูปแบบ
หลากหลายได และกลุมสุดทายคือกลุมเจนวายท่ีเติบโตในยุคแรกของการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงของ
เทคโนโลยีและมีมุมมองท่ีกวางมากย่ิงข้ึน และเปนกลุมท่ีกําลังจะกลายเปนกําลังสําคัญหลักในอนาคต 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีชว งอายุ 
ระหวาง 12 – 49 ปข้ึนไป โดยชวงอายุดังกลาวอางอิงมาจากทฤษฎีเร่ืองเจนเนอรเรชั่น โดยไดทําการดึง
กลุมเบบ้ีบูมเมอรส คือ 49 ปข้ึนไป กลุมเจนเนอรเรชั่นเอ็กซ คือ 35 – 48 ป และกลุมสุดทายคือเจนเนอร
เรชั่นวาย ชวงอายุ 12 – 34 ป โดยกลุมเปาหมายตองรูจักและเคยรับชมการทํา Viral Marketing ผานส่ือ
ใดส่ือหน่ึงมากอน จํานวนท้ังหมด 400 คน 

การสุมตัวอยาง 

 จากกลุมตัวอยางขางตนจะทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 2 ข้ันตอนคือ วิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงกลุมคนท่ีจะเขาไปทําแบบสอบถาม และทําการสุม
ตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) ดวยการจัดกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุมตามการแบง
จากทฤษฎีเจเนอรเรชั่น 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะท่ีใหผูตอบกรอก 
แบบสอบถามดวยตัวเอง (Self Administration) โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคําถาม จํานวน 5 
ขอ ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) รายไดตอเดือน ทําการวิเคราะหดวยการแจก
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการเปดรับ Viral Marketing คําถามไดถูกแบงออกเปน 2 สวนโดย
ถามเก่ียวกับการเปดรับ Viral Marketing จํานวน 4 ขอและพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีทํา Viral 
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Marketing 10 ขอ ทําการวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One 

way ANOVA (F-Test)) กับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรจะทําการประมวลผลดวย Correlation 

โดยใช Coefficients แบบ Pearson 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ Viral Marketing คําถามไดถูกแบงออกเปน 2 สวน
โดยถามเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับการทําการตลาดแบบ Viral Marketing จํานวน 10 ขอและทัศนคติท่ีมี
ตอตราสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามจดจําไดถึงการทํา Viral Marketing ลาสุดจํานวน 8 ขอ ทําการ
วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห
หาคาความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA (F-Test)) กับ
การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรจะทําการประมวลผลดวย Correlation โดยใช Coefficients แบบ 
Pearson 

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความต้ังใจซ้ือและการบอกตอของผูบริโภค โดยเปนการรวม
ลักษณะพฤติกรรมของท้ังการตัดสินใจซ้ือและการบอกตอท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก Viral Marketing จํานวน 
7 ขอ ทําการวิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวย
การวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA (F-

Test)) กับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรจะทําการประมวลผลดวย Correlation โดยใช 
Coefficients แบบ Pearson 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
แบบสอบถาม โดยเก็บขอมูล ในบริเวณตลาด หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และแหลงชุมชนตางๆ 

2. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามท่ีตองการแลว ผูวิจัยจะตรวจสอบความถูกตอง   และ  ความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 

ผลการวิจัย 

 จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนไดมีการแบงรายละเอียดดังตอไปน้ี  
1) ขอมูลประชากรศาสตร 

 กลุมตัวอยาง เปนชาย และหญิง กลุมละ 200 คน คิดรอยละ 50 ตอกลุมเทากัน ผูท่ีมีอายุมาก
ที่สุดคือ 63 ป และนอยท่ีสุด 13 ป กลุมตัวอยางอายุเฉล่ียท่ี  38.36 ป เปนเจเนอรชั่นเอ็กซ 134 คน และ
เจเนอรเรชั่นวาย และเบบ้ีบูมเมอรส กลุมละ 133 คนจํานวนเทากัน ระดับการศึกษาสวนใหญอยูท่ี
ปริญญาตรี และเปนพนักงานบริษัท รายไดตอเดือนสวนใหญอยูท่ี 20,001 – 30,000 บาท 

 2) การเปดรับสื่อ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
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 การวิเคราะหการเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ไดทําการแบงออกเปนการ
วิเคราะหตามประเภทของส่ือ กับการวิเคราะหตามพฤติกรรมการเปดรับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การวิเคราะหการเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ตามประเภทของส่ือ โดยลําดับ
สื่อท่ีมีการเปดรับมากท่ีสุดเรียงตามคาเฉล่ียไดแก Facebook (4.32) Youtube (3.6) Instagram (2.79) 
และ Twitter (2.02) ในภาพรวมของส่ือท้ังหมดรวมกันจะมีคาการเปดรับในระดับปานกลาง (3.1838) 
 การวิเคราะหการเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ตามพฤติกรรมการเปดรับ พบวา
ภาพรวมมีการเปดรับมาก โดยทุกพฤติกรรมมีระดับการเปดรับอยูในระดับมากทุกพฤติกรรม โดย
พฤติกรรมท่ีมีลักษณะการเปดรับมากท่ีสุดคือการคนหาขอมูลผานส่ือตางๆ อยูเสมอ เชน Facebook 

Twitter Youtube และ โทรทัศน เปนตน ในขณะท่ีเร่ืองการติดตามขอมูลขาวสารในทุกๆ สถานท่ีมีคา
การเปดรับนอยท่ีสุด 

 3) ทัศนคติท่ีมีตอการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
 การวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) พบวาภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับการทํา Viral Marketing อยูในระดับดีมาก โดยมุมมองความคิดเห็นเพ่ือแสดง
ถึงทัศนคติสวนใหญเปนไปในทิศทางดีมาก มีเพียงประเด็น “คิดวา ไวรัล มารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีนากลัว”, “คิดวาอนาคต กระแส ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)  จะนอยลง” 
และ “คิดวาอนาคต Viral Marketing (ไวรัลมารเก็ตต้ิง)  จะกลายเปนรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบ
เกา” เปนปานกลาง  
 การวิเคราะหผลทัศนคติของสินคาท่ีทํา Viral Marketing พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางมี
ทัศนคติกับสินคาท่ีทํา Viral Marketing ปานกลาง โดยมุมมองความคิดเห็นสวนใหญท่ีมีตอสินคาท่ีทําอยู
ในระดับปานกลาง มีเพียงประเด็น “รูสึกในทางบวกกับตราสินคาท่ีปรากฏใน ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral 

Marketing) ที่ไดเปดรับ” ที่อยูในระดับดีมาก 

 4) การตัดสินใจซ้ือและบอกตอ 

 การวิเคราะหผลกระทบจาก ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)ตอการตัดสินใจซ้ือและบอกตอ 
ของกลุมเปาหมายพบวาภาพรวมน้ันมีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง คือมีท้ังกลุมท่ีตัดสินใจซ้ือและบอก
ตอจํานวนเทาๆ กัน จากกลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีไดรับสื่อ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานจะทําการแบงโดยการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 3 จะใชวิธีการทดสอบโดย
การวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA (F-

Test)) โดยทําการต้ังระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี 0.05  
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 - 3 

สมมติฐาน Sig. 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีการเปดรับส่ือไวรัลมารเก็ตต้ิง 
(Viral Marketing) แตกตางกัน 

0.003** 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีการเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง 
(Viral Marketing)แตกตางกัน 

0.026** 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีการเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง 
(Viral Marketing)แตกตางกัน 

0.000** 

*Significant < 0.05 

 จากตารางท่ี 1 สมมติฐานการวิจัยท้ังหมดมีคานัยสําคัญทางสถิติตํ่ากวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ต้ังไวท่ี 0.05 ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลการทดสอบทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 3 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
เอาไว 

การทดสอบสมมติฐานจะทําการแบงโดยการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 – 6 จะใชวิธีการการทดสอบ
การวิเคราะหการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรจะทําการประมวลผลดวย Correlation โดยใช 
Coefficients แบบ Pearson 

 ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 - 6 

สมมติฐาน ทิศทาง
ความสัมพันธ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 การเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)มี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 

ไปในทางบวก – 
ตํ่ามาก 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ทัศนคติท่ีมีตอ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอของผูบริโภคผาน ไวรัลมารเก็ต
ต้ิง (Viral Marketing) 

ไปในทางบวก – 
ตํ่า 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 การเปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอของผูบริโภคผาน ไวรัลมารเก็ต
ต้ิง (Viral Marketing) 

ไปในทางบวก – 
ตํ่าและตํ่ามาก 

 จากตารางท่ี 2 สมมติฐานการวิจัยท้ังหมดมีทิศทางไปในบวก คือการท่ีพฤติกรรมตนในสมมติฐาน
จะมีทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมตามในสมมติฐานเชนสมมติฐานท่ี 4 เม่ือผูบริโภคมีการเปดรับส่ือ ไวรัล
มารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)ที่ดีมาก จะทําใหทัศนคติท่ีมีตอ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing)ดีมาก
เชนเดียวกัน สําหรับระดับความสัมพันธในสมมติฐานท่ี 4 อยูในระดับตํ่ามาก คือการจะเกิดพฤติกรรมท้ัง 2 
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ในทิศทางเดียวกันติดตอกันอยูในระดับตํ่ามาก ระดับความสัมพันธในสมมติฐานท่ี 5 อยูในระดับตํ่า และ
ระดับความสัมพันธในสมมติฐานท่ี 6 อยูในระดับตํ่ามากในประเด็น “จะซ้ือสินคาท่ีทานเห็นใน Viral 

Marketing (ไวรัลมารเก็ตต้ิง) เม่ือพบเห็นในรานคา” และอยูในระดับตํ่าในประเด็นท่ีเหลือท้ังหมด 

อภิปรายผล 

 1. พฤติกรรมการเปดรับเก่ียวกับ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
 ผลการวิจัยพบวาส่ือ Facebook และ Youtube เปนส่ือหลักท่ีมีประสิทธิภาพในการทํา ไวรัล
มารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) เน่ืองจากเปนชองทางการเปดรับมากท่ีสุดของกลุมตัวอยาง โดยเม่ือเทียบ
เร่ืองความสามารถและคุณสมบัติแลวจะพบวา Facebook มีประสิทธิภาพในการโพสขอความรูปภาพ 
และวิดีโอคลิปไดอยางเต็มรูปแบบ และ Youtube เองก็มีความสามารถดังกลาวเชนเดียวกันแตจะ
เนนหนักไปทางคลิปวิดีโอมากวา ซ่ึงเปนส่ือท่ีใหเน้ือหาขอมูลขาวสารไดคอนขางมาก ทําใหการถายทอด
ลักษณะการทํา Viral เปนไปไดคอนขางงายกวา Instagram และ Twitter สําหรับผลพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) พบวามีระดับการเปดรับในเกณฑท่ีมาก โดยพฤติกรรมท่ี
เปดรับมากท่ีสุดคือเร่ืองการคนหาขอมูลผานส่ือตางๆ อยูเสมอ เชน Facebook, Twitter, Youtube, 

โทรทัศน เปนตน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Victoria Fairbank (2008) ที่ดําเนินการ
ทําการศึกษาประสิทธิภาพของการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) บนอินเตอรเน็ตและพบวาการ
ทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) สงผลดีในการสรางการตระหนักรู ใหกับแบรนดท่ีทําและสามารถ
ตอยอดความสามารถเพ่ิมศักยภาพของยอดขายไดจากการตระหนักรู 

2. ทัศนคติเก่ียวกับ ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) อยูใน
เกณฑท่ีดีแตเม่ือทดสอบทัศนคติท่ีมีตอสินคาท่ีทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) แลวพบวาทัศนคติ
อยูในเกณฑปานกลางซ่ึงในแงของการทําการตลาดน้ันเคร่ืองมือรูปแบบเดียวกันแตมีวิธีการนําเสนอท่ี
แตกตางกัน ก็อาจจะไดผลลัพธท่ีอยูในใจผูบริโภคแตกตางกันไดเชนเดียวกัน โดยผลการวิจัยดังกลาวไดไป
สอดคลองกับงานวิจัยของKatherine Bell Ringby (2004) ที่ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการรับรู และการ
ยอมรับในระดับจรรยาบรรณท่ีนําเสนอผาน ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) เปนการศึกษาเพ่ือพิสูจน
วาการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) มีโอกาสที่จะทําใหการยอมรับนอยลง 
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและบอกตอจากผลกระทบของการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
 ผลการวิจัยพบวาผลกระทบท่ีไดอยูในระดับปานกลาง คือมีท้ังผูท่ีตัดสินใจซ้ือและไมซ้ือ ผลรับ
ดังกลาวมีความสอดคลองกับหัวขอของทัศนคติท่ีเกิดข้ึนกับสินคาที่ทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) 
กลาวคืออยู ในเกณฑปานกลางผลดังกลาวได มีความสอดคลอง กับงานวิ จัยของ Christopher 

KentonRobert (2012) วาแมวา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) มีท้ังดานบวก และดานลบ จะ
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กอใหเกิดกระแสการบอกตอได แตเปาหมายท่ีสําคัญของการตลาดไมใชเพียงแคการดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภค และสรางการรับรู เพียงเทาน้ัน 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
 - บริษัทเจาของสินคา/บริการ 

การตัดสินใจใช ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ควรมีการคํานึงถึงวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายในการใชงาน พรอมท้ังหาชองทางหรือวิธีท่ีใชเพ่ือรับมือกับกระแสท่ีเกิดข้ึน เพราะในปจจุบัน
การทํา Viral Marketing มีอัตราสูงข้ึน และผูบริโภคเองก็มีความรูเทาทันส่ือมากย่ิงข้ึนตามเชนเดียวกัน 
ดังน้ันการวางจุดมุงหมายทางการตลาดจึงเปนส่ิงสําคัญ ในการนํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) มา
ใช 

ซ่ึงจากการทําวิจัยพบวา การสรางทัศนคติเปนส่ิงท่ีเปนสวนสําคัญในการทําใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือและบอกตอ โดยเฉพาะทัศนคติท่ีดี จะทําใหเกิดผลในระยะยาวไดมากกวา ทัศนคติท่ีไมดี หรือ
สรางปรากฏการณชั่วคร้ังคราว 

- บริษัทโฆษณา การตลาด 

การหาไอเดียในการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ควรจะมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน
และการหาขอมูลมารองรับเพ่ือใหงาน Viral มีความนาเชื่อถือ โดยไมลืมท่ีจะมุงเนนไปท่ีการตอบโจทย
ความตองการของบริษัทลูกคา แตก็ควรท่ีนึกถึงผลตอบรับท่ีเ กิดข้ึนหลังจากการทํา Viral ออกไปดวย
เชนเดียวกันเพ่ือใหเกิดผลเสียกับบริษัทลูกคาใหนอยท่ีสุด 

- ตัวแทนส่ือ 

การดูแลกํากับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) เปนส่ิงสําคัญ
เพราะสารประเภทงาน Viral เปนส่ิงท่ีมีการแพรขยายไปอยางรวดเร็วท้ังเร่ืองดีและเร่ืองไมดี และสงผล
กระทบตอกลุมคนจํานวนมาก ดังน้ันการรับมือ และไตรตรองในฐานะท่ีเปนผูดูแลชองทางการนําเสนอ 
ควรมีการพิจารณาสาร Viral ใหดี 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ปจจัยดานอ่ืนๆ ของประชากรศาสตรจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวานอกจากเพศแลวดานอ่ืนๆ 
มีความแตกตางกันหมด ซ่ึงในงานน้ีไดทําการศึกษาดานอายุแลว อนาคตจึงสามารถท่ีจะขยายไปขอบเขต
ประชากรศาสตรดานอ่ืนๆ ตอไปได 
 2. กลุมเจเนอรเรชั่นแซทกําลังจะเปนกลุมท่ีเขามามีบทบาทมากย่ิงข้ึนในงานวิจัยคร้ังหนาควรท่ี
จะนําเขามาใชรวมดวยในการทําการวิจัยท่ีเก่ียวกับเจเนอรเรชั่น 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

 3. การตลาดแบบไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) เปนการตลาดท่ีทําผานชองทางส่ือตางๆ จึง
ควรมีการวิจัยเก่ียวกับวิธีการทําการตลาดแบบไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ของตราสินคาอ่ืนๆ ใน
อนาคต เพ่ือวัดประสิทธิภาพและผลตอบรับท้ังในทางบวกและลบของตราสินคาเหลาน้ัน 

 4. ในอนาคตไดมีการพัฒนาชองทางการนําเสนอส่ือท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน แตกลับมี
ความเปนบูรณาการมากข้ึนเชนเดียวกันทําใหส่ือตางๆ มีความเชื่อมโยงหากันหมด ซ่ึงมีสวนทําใหสาร 
Viral สามารถแพรกระจายไดงาย จึงควรมีการวิจัยการทํา ไวรัลมารเก็ตต้ิง (Viral Marketing) ในชองทาง
สื่อตางๆ มากย่ิงข้ึนเพ่ือหาชองทางการทําท่ีดีท่ีสุดตอไป 
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