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ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชม 
และการยอมรับละครผลิตซ ้าที่เป็นแนวเร่ืองย้อนยุคทางออนไลน์ 

The Relationship Between the Consumer Innovativeness with the Behavior in 
Watching TV Play Online and the Acceptance of Retro Drama 

 
วิชชุดา กิมอ่วม1 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับ 

พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับการ
ยอมละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งคือ กลุ่ม Net Gen หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ้านวน 
400 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ 
1-2 วัน/สัปดาห์ วันละ1-2 ชม มีการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคอยู่ในระดับปานกลาง และ
จากการทอสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชม
โทรทัศน์ออนไลน์ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001 2) ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001 

 
ค้าส้าคัญ: ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค การชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ การยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนว
เรื่องย้อนยุคบท  

 

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

The purposes of this study are 1) to investigate the relationship between consumer 
innovativeness and online television watching behaviors. 2) to study the relationship 
between consumer innovativeness and acceptance of the remade historical television series 

The research participants were 400 Net Gen group who are between 18 and 35 years 
old. The online questionnaire was used for collecting the data. This use the Simple random 
sampling and Purposive sampling for 400 persons. 

The results showed that most respondents’ frequency of watching the online 
television series was one to two days/weeks. They watched the series for one to two hours 
a day. Their acceptance of the remade online television series was at moderate level. It was 
found that 1) the consumers’ innovativeness significantly had the positive relationships with 
their watching behaviors at the significance level of 0.001. 2) the consumers’ innovativeness 
significantly had the positive relationships with their acceptance of the remade television 
series at the significance level of 0.001. 

Keywords: Consumer innovativeness, TV play online, Acceptance 

 

ที่มาและความส้าคัญ 

ละครโทรทัศน์เป็นรูปแบบความบันเทิงทางโทรทัศน์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน 
โดยละครโทรทัศน์เริ่มออกอากาศครั้งแรกในประเทศไทยปี พ.ศ.2498 จนถึงปัจจุบัน โดยในระยะแรกนั้นยัง
ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ จนในปี พ.ศ.2501 ละครโทรทัศน์เริ่มเฟ่ืองฟูขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากได้มี
เทคโนโลยีในการบันทึกเทปท้าให้ง่ายต่อการท้างานจึงท้าให้ละครโทรทัศน์ได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมา (องอาจ 
สิงห์ล้าพอง, 2557) 

อุตสาหกรรมละครโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่มีความส้าคัญกับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.
2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบอะนาล็อคสู่ระบบดิจิทัลท้าให้เกิดผลกระทบต่อช่องฟรีทีวี 
เนื่องจากมีช่องใหม่เกิดขึ้นถึง 24 ช่อง (แคทดาต้าคอม , 2557) ท้าให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น โดยมูลค่า
โฆษณาโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ในปี 2558 (เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน) ช่องรายการเดิมและ
ช่องรายการใหม่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 72,587 ล้านบาท (ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท้าให้ทางสถานีและผู้จัด
ต่างหากลยุทธ์มาเพ่ือแย่งชิงผู้ชม โดยเฉพาะรายการบันเทิงประเภทละครโทรทัศน์ที่มีจ้านวนผู้ชมมากกว่า
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รายการโทรทัศน์ประเภทอ่ืน ๆ และในปีเดียวกันนี้ยังได้มีการน้าละครแนวเรื่องย้อนยุคมาผลิตซ้้าหลายเรื่อง
ด้วยกัน เช่น บางระจัน หนึ่งในทรวงห้องหุ่นเป็นต้น 

หากพิจารณาถึงกลุ่มของผู้ที่ชมละครแนวเรื่องย้อนยุคจะพบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยกลางคน 
(มติชนออนไลน์, 2556) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Kozinets (2003) ที่กล่าวว่าการตลาดย้อนยุค (Retro-
marketing) จะประสบความส้าเร็จในกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Babyboomersและรองลงมาเป็นกลุ่ม Gen X 
เพราะการท้าการตลาดย้อนยุคนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายนึกถึงอดีต 
แต่ในปัจจุบันนี้กลุ่มที่มีจ้านวนมากที่สุดคือ กลุ่ม Gen Y หรือที่เรียกว่า กลุ่ม Net Gen ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบ
เทคโนโลยี ชอบความรวดเร็ว มีความสนใจทางด้านไอทีและการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (ไทยรัฐออนไลน์, 
2558) ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวจะพบว่ามีความขัดแย้งกับลักษณะของละครแนวเรื่องย้อนยุค การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา กลุ่ม Net Gen ว่ามีความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างไร และมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ และการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อน
ยุคเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้ชมละครกับพฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์
ออนไลน์ 

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้ชมละครกับการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็น
แนวเรื่องย้อนยุค 

ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับ 
พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ และการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส้ารวจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) จากกลุ่มผู้ชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับละคร ที่เป็นกลุ่ม Net Gen ซึ่งเป็นผู้ที่เคยรับชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จ้านวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 

นิยามศัพท์ 

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะแนวโน้มเปิดรับสินค้าใหม่ มีความเร็วใน
การซื้อสินค้าใหม่ และมีความถี่ในการซื้อสินค้าใหม่ บ่อยและเร็วกว่าบุคคลอ่ืน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ
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แบ่งผู้ที่มีความมีนวัตกรรมได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บุกเบิก กลุ่มผู้น้าสมัย กลุ่มผู้ทันสมัย กลุ่มผู้ตามสมัย และ
กลุ่มผู้ล้าหลัง 

ละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค หมายถึง ละครที่เคยมีการผลิตมาก่อนแล้วในอดีตเป็นแนวเรื่อง
ย้อนยุค และมีการน้ามาผลิตซ้้าโดยที่ยังคงความเป็นอดีตไว้ทั้ง การแต่งกาย และค้าพูด 

พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ หมายถึง ความถี่ ช่องทาง ช่วงเวลา และระยะเวลาในการ
รับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ของผู้ชมละครโทรทัศน์ 

การยอมรับ หมายถึง การที่ผู้ชมตัดสินใจที่จะดูละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ซึ่งกระบวนการ
ยอมรับละครนั้นแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ การรู้จัก ความสนใจ การประเมินผล การทดลองใช้ และ
ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการยอมรับ โดยในงานวิจัยนี้ การยอมรับจะรวมไปถึงการบอกต่อผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อสังคม หมายถึง การสื่อสารทางตรงที่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาในประเด็นของ การเป็นผู้น้า
ความคิด การขอความคิดเห็น การส่งต่อความคิดเห็น และการแบ่งปันความคิดในในสื่อสังคมออนไลน์ไปยังผู้
ติดต่อในสื่อสังคม 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 
การท้าละครในยุคปัจจุบันมีความยากขึ้นตรงที่จะท้าอย่างไรให้ผู้ชมติดตามละครเรื่องนั้นตั้งแต่ฉาก

แรกจนกระทั่งอวสาน ดังนั้นองค์ประกอบของละครจึงมีความส้าคัญทุกส่วนที่จะท้าให้ผู้ชมละครติดตามละคร
เรื่องนั้น ๆ โดย อริสโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของละครไว้ในหนังสือ Poetics ซึ่งถือเป็น
ต้าราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเล่มแรกของโลก โดยได้จ้าแนกองค์ประกอบของละครไว้  6 ส่วนคือ เค้าโครง
เรื่อง ตัวละครและการวางนิสัยของตัวละคร ความคิด การให้ภาษา เพลง และภาพ (Siks, 1983) ส่วน ถิรนันท์
อนวัชศิริวงศ์ (2543) ได้แบ่งองค์ประกอบของละครไว้ 6 ส่วน คือ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ปฏิสัมพันธ์
ของตัวละคร/บทสนทนา เวลา และสถานที่เกิดเหตุหรือฉาก มุมมองในการเล่าเรื่อง และท่วงท้านองในการ
น้าเสนอ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดย้อนยุคในละครโทรทัศน์ 
 หากพิจารณาทัศนะการมองเวลาของยุคหลังสมัยใหม่จะพบว่า มีการมองเวลาที่สวนทางกับทัศนะแห่ง
ยุคสมัยใหม่ (Modernism) อย่างชัดเจน กล่าวคือ แนวคิดยุคสมัยใหม่จะมีวิถีการมองเวลาแบบไปข้างหน้า 
(Prospective) มีทิศทางการมองเวลาแบบชื่นชมและมุ่งสู่ความก้าวหน้าทางอนาคต แต่แนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่จะมีวิถีการมองเวลาแบบเหลียวหลังไปดูอดีต (Retrospective) หรือที่เรียกว่า การโหยหาหรือถวิลหา
อดีต (Nostalgia) ซึ่ง พัฒนา กิติอาษา (2546) อธิบายว่า การโหยหาอดีตเป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้
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ความหมายแก่ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นความส้าคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน
ในปัจจุบันที่มีต่ออดีตที่ผ่านพ้นไป 
 ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และมนัสศิริ เผือกสกนธ์ (2548) ได้แบ่งแนวทางการตลาดย้อนยุคออกเป็น 4 
รูปแบบ คือ Retro Retroเป็นการน้าเอาของเก่าในอดีตมาใช้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงมาก เช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่เคยนิยมในอดีตน้ามาท้าซ้้า หรือก๊อปปี้ใหม่ เช่น หนังดังน้ากลับมาท้าซ้้า มีสิ่งที่เปลี่ยนคือนักแสดง 
เท่านั้น Retro Nova เป็นการผสมผสานรูปลักษณ์และโครงเก่า แต่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่เพ่ิมเข้ามา เช่น 
นาฬิกา TAG Heuerท้าให้มีลักษณะเป็นแบบย้อนยุคไปในปี ค.ศ. 1930 แต่กลไก เป็นไมโครชิพ ที่ท้างานด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์Retro Deluxe เป็นการผสมผสาน ระหว่าเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ เข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า 
Hybrid ระหว่างดีไซด์เก่ากับใหม่มาใช้ผสมผสานกันและRetro Futurism รูปแบบการท้าการตลาดย้อนยุค
แบบนี้เป็นที่นิยมส้าหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ เป็นการหาเทรนด์ในอดีต กระแสนิยมเดิม ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 
แล้วหาตัวแปรร่วม พร้อมทั้งพยากรณ์กระแสแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเอากระแสนิยมเก่า ๆ มาผสม
กับความคิดในอนาคต 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม 
 Rogers (1995) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบหลักของการแพร่กระจายนวัตกรรมประกอบด้วย 4 อย่างคือ
นวัตกรรม ช่องทางการสื่อสาร เวลา และระบบสังคมโดยที่ในเรื่องของเวลานั้นสามารถที่จะแบ่งประเภทของ
ผู้รับนวัตกรรม (Adopter Categories) หมายถึง ลักษณะของผู้รับนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ แบ่งออกได้เป็น 5 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บุกเบิก (Innovators) ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ กลุ่มผู้น้า (Early 
adopter) เป็นกลุ่มที่สองที่จะรับนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ คนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อความเร็วในการแพร่กระจาย
นวัตกรรม คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก (Early majority) หรือกลุ่มผู้ทันสมัยเป็นกลุ่มท่ีรับนวัตกรรมก่อนคนส่วนใหญ่
ในสังคมเพียงเล็กน้อย คนกลุ่มนี้จะใช้ความคิดและพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนตัดสินใจรับนวัตกรรม คนส่วน
ใหญ่กลุ่มหลัง (Late majority) หรือกลุ่มผู้ตามสมัยเป็นกลุ่มที่รับนวัตกรรมใหม่ช้ากว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม ที่
ยอมรับนวัตกรรมใหม่เพราะความจ้าเป็นต่าง ๆ และ กลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็นกลุ่มสุดท้ายที่รับนวัตกรรม 
(Moven, 1994; Rogers, 1995) 
4. แนวคิดเกี่ยวกับความมีนวัตกรรมและการวัดระดับความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค (Consumer innovativeness) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะแนวโน้ม
เปิดรับสินค้าใหม่ มีความเร็วในการซื้อสินค้าใหม่ และมีความถี่ในการซื้อสินค้าใหม่  บ่อยและเร็วกว่าบุคคลอ่ืน 
ยิ่งผู้บริโภคมีระดับความมีนวัตกรรมมากเท่าไหร่ ก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนผู้อ่ืนมากเท่านั้น 
(Foxall, 1993) นอกจากนี้ Roehrich (2004) ได้กล่าวว่า ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคเกิดจากความต้องการ
หาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต ต้องการความเป็นอิสระทางความคิด คือใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ
มากกว่าที่จะท้าตามคนส่วนใหญ่ และต้องการความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาและน้าเสนอมาตรวัด
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคไว้หลายมาตรวัดแตกต่างกันไปตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ โดยที่ 
Roehrich (2004) ได้ท้าการศึกษาและสรุปเกี่ยวกับมาตรวัดความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคได้ 2 กลุ่ม คือ 



 

17 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

มาตรวัดแบบ Life Innovativeness เป็นการวัดความมีนวัตกรรมที่นอกเหนือไปจากการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าการบริโภคความใหม่ ได้แก่มาตรวัดของ Leavitt 
และ Walton และมาตรวัดแบบ Adoptive Innovativeness เป็นการวัดความมีนวัตกรรมซึ่งเน้นไปที่
แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตรวัดกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือมาตรวัดของความมีนวัตกรรมของ
ผู้บริโภคในภาพรวม ได้แก่ มาตรวัดของ Raju (1980) มาตรวัดของ Baumgartner &Steenkamp (1996) 
มาตรวัดของ Roehrich (2004) และ มาตรวัดของ Le Louarn (1997) และมาตรวัดความมีนวัตกรรมของ
ผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจงต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ 

ปณิศามีจินดา (2553) ได้ให้ความหมายของการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในอีกมุมมองหนึ่งโดยกล่าวว่า 
การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การจะตัดสินใจเลือกสินค้า หรือบริการใหม่ ๆ มาใช้นั้น ผู้บริโภคจ้าเป็นต้องท้า
ความรู้จักสินค้า หาข้อมูล ประเมินความคุ้มค่า ทดลองใช้ แล้วจึงยอมรับการน้ามาใช้ ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีวิธีการ
ในแต่ละขั้นตอนข้างต้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสินค้านั้น รวมไปถึงอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมด้วย Arnould ,Rrice and Zinkhan. (2002) และ Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า 
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นมี 5 ขั้นตอน คือ การรู้จัก (Awareness) ความสนใจ (Interested) การ
ประเมิน (Evaluation) การทดลอง (Trial) และการยอมรับหรือปฏิเสธ (Adoption or Rejection) 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Electronic word of mouth : eWOM) 

Westbrook (1987) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นการสื่อสารจากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ขายสินค้าโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคคนหนึ่งส่ง
ข้อมูลไปให้ผู้บริโภคอีกคนหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายตัวเป็นทวีคูณ ช่วยสร้างความเชื่อถือและการรั บรู้
ของกลุ่มเป้าหมายจ้านวนมากในเวลาอันสั้น เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูลและคณะ (2544) อธิบายว่า การตลาด
แบบปากต่อปาก มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การตลาดแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) เป็นวิธีการที่มีพลังมาก
ในการท้าตลาดสินค้าหรือบริการ เพราะถ้าท้าให้ผู้บริโภคพูดถึงสินค้าและบริการด้วยความชื่นชม นั่นเท่ากับว่า
ผู้บริโภคก้าลังโฆษณาสินค้าโดยที่บริษัทไม่ต้องท้าการโฆษณาใด ๆ ทั้งยังเป็นการโฆษณาท่ีเข้าถึงเป้าหมาย และ
น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก และ Kaplan &Haenlein (2010) ได้กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่
ใช้ส้าหรับการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่อสังคมออนไลน์คือ กลุ่มของรูปแบบการใช้ต่าง ๆ ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหา 
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันและสื่อสังคมยังเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย เช่น 
บล็อก (Blog) บอร์ดแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum)เฟสบุ๊ค (Facebook) และยูทูป (Youtube) เป็น
ต้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ออนไลน์ 
 สมมติฐานที่ 2 ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนว
เรื่องย้อนยุค 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวิธีการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรกลุ่ม Net Gen หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีอายุ 18-

35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม 
Net Gen ที่เคยดูละครออนไลน์ อายุระหว่าง 18-35 ปี จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจจาก
ผู้เชี่ยวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1 และน้าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจแก้โดยผู้ทรงคุณวุฒิไปท้าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่ม Net 
Gen จ้านวน 40 ชุด และน้าค้าตอบที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยได้ค่า

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

(Consumer innovativeness) 

 ความรวดเร็วในการซื้อผลติภณัฑ์ใหม่ 
 ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม ่

 การเปิดรับผลิตภัณฑ์ใหม ่

การยอมรับละครย้อนยุค 

 ขั้นการรู้จัก 

 ขั้นความสนใจ 

 ขั้นประเมินผล 

 ขั้นการทดลอง 

 ขั้นการยอมรับ 

 การบอกต่อผ่านสื่อออนไลน ์

พฤติกรรมการดลูะครโทรทัศน์ออนไลน ์

 ความถี่ในการดลูะครออนไลน ์

 ช่องทางในการรับชมละครออนไลน์ 
 ช่วงเวลาในการรับชมละครออนไลน์ 
 ระยะเวลาในการรับชมละครออนไลน ์

 

H1 

H2 



 

19 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976 ได้มีการพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการชมละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคและการยอมรับละครผลิต
ซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคนอกจากนี้ยังใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง
เอาไวโดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับ พฤติกรรม
การชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับการยอม
ละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ได้ผลการวิจัย ดังนี้  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ที่เคยดูทีวีออนไลน์และเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 -35 ปี 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.5 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 21.5 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษามากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 

พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ 

 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมละครเรื่องยาวหลายตอนจบมากที่สุด ร้อยละ 67.5 
และชอบละครที่มีเนื้อหาแบบตลกเบาสมอง ร้อยละ 39.0 สอดคล้องกับ นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ ของนักศึกษาในเขตชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ชอบประเภทละครเรื่องยาวหลายตอนจบ ที่มีเนื้อหาเป็นละครตลกเบาสมอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรัชญา เปี่ยมการุณ (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบละครตลกเบาสมองมากที่สุด ทั้งนี้การที่กลุ่ม
ตัวอย่างนั้นชอบรับชมละครตลกเบาสมองอาจจะเกิดจากความเครียดในการเรียน การท้างาน จึงต้องการที่จะ
ผ่อนคลายความเครียด เนื่องจากละครตลกเบาสมองนั้นสามารถเป็นเครื่องแบ่งเบาความคิด อารมณ์ และจิตใจ 
ท้าให้เกิดความสนุกสนานได้ สามารถท้าให้ลืมเรื่องเครียดได้ (แพง ชินพงศ์, 2555) 
 รายงานผลการส้ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (ส้านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2558) พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้งาน
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อินเทอร์เน็ตจะใช้อินเทอร์เน็ตในการดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนไลน์ ในอันดับที่ 4 (ร้อยละ 49.7) โดย
ผลจากการศึกษางานวิจัย พบว่า ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะดูละครผ่านทางออนไลน์เป็นบางครั้ง โดย รับชม 1-2 ชม./
วัน โดยส่วนใหญ่จะรับชมในช่วง 21.01-24.00 น. ใกล้เคียงกับ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ได้กล่าวว่า
การดทูีวีผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เพราะสามารถดูผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สอดคล้อง
กับรายงานผลการส้ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตคิด
เฉลี่ยเป็น 54.2 ชม./สัปดาห์ ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 50.4 ชม./สัปดาห์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของเจเนอเรชั่นของ Net Gen ด้านการเสพสื่อของกลุ่มนี้ว่า จะเลือกเปิดรับสื่อที่ตอบสนองความ
ต้องการ เช่น การดูโทรทัศน์ กลุ่ม Net Gen จะไม่เฝ้าหน้าจอ รอดูรายการโทรทัศน์ตามเวลาฉายที่สถานี
ก้าหนด แต่จะเลือกดูเฉพาะรายการที่ชอบ ซึ่งค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเลือกดูตามเวลาที่ชอบได้ 
(Tapscott, 2009) 

นอกจากนี้ ผู้ชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ส่วนใหญ่จะรับชมผ่านสมาร์ตโฟนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานผลการส้ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (ส้านักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2558) ที่ว่าสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตใช้กว่าร้อยละ 80 โดยมีจ้านวนชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาเป็น 54.5% 
ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีการใช้งานเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมง/วัน 45% ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาหรือ
โน้ตบุ๊ก มีการใช้งานเฉลี่ย 5 ชั่วโมง/วัน สอดคล้องกับ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ที่กล่าวว่าการดูทีวี
ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสมาร์ทโฟน และแท็บเลตที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะราคาของสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกลง ผู้บริโภคสามารถ
จับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสัญญาณ และคุณภาพที่ท้าให้ผู้บริโภคสามารถดูได้สะดวก ชัดเจน และ
ครอบ คลุมตามพ้ืนที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกับนันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ที่พบว่า ส่วนใหญ่จะ
รับชมละครโทรทัศน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มากกว่าสมาร์ทโฟน 

ข้อมูลเกี่ยวกับความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

 โดยเฉลี่ย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ตามสมัย (ร้อยละ 38.0)รองลงมาคือกลุ่ม
ผู้ล้าหลัง (ร้อยละ 31.8) กลุ่มผู้ทันสมัยจ้านวน (ร้อยละ 18.5) กลุ่มผู้น้าสมัย (ร้อยละ 9.3) และกลุ่มผู้บุกเบิก
(ร้อยละ 2.5) มีจ้านวนน้อยที่สุด 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการจ้าแนกกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม โดยการวัดความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้มาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker (1991) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธณวัช สุภา
สี (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงที่อาศัยในอ้าเภอ
เชียงใหม่” โดยข้อมูลเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมได้มีการใช้มาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Goldsmith 
เช่นเดียวกันกับ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการด้าเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง 
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และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่น โดยข้อมูลเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมได้ใช้มาตรวัดการรับนวัตกรรม
ของ Goldsmith นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมความมี
นวัตกรรมของผู้บริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน โดยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความมีนวัตกรรมใช้
มาตรวัดแบบเฉพาะเจาะจงของ Goldsmith เช่นเดียวกัน 
 ตามประเภทของกลุ่มผู้รับนวัตกรรมของ Rogers (1995) และ Moven (1994) กล่าวว่า ในสังคม
โดยทั่วไปจะมีจ้านวนกลุ่มนักบุกเบิก (Innovater) 2.5% กลุ่มผู้น้า (Early adopter) 13.5% คนส่วนใหญ่กลุ่ม
แรก (Early majority) 34% คนส่วนใหญ่กลุ่มหลัง (Late majority) 34% และกลุ่มล้าหลัง (Laggards) 16% 
ในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า กลุ่มนักบุกเบิก ( Innovater) มีจ้านวน 2.5% ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Rogers 
(1995) และ Moven (1994) และสอดคล้องกับอัญชัน สันติไชยกุล (2547) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
ด้าเนินชีวิต การรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จัดเป็นกลุ่มนักบุกเบิกน้อยที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิ
คุณ แรงสุข (2552) เพราะการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บุกเบิก มีจ้านวนมากกว่ากลุ่มผู้น้า ซึ่งมีจ้านวนน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษายังพบอีกว่า กลุ่มกลุ่มผู้น้า (Early adopter) มีจ้านวน 9.3% คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก 
18.5% คนส่วนใหญ่กลุ่มหลัง 38.0% และกลุ่มผู้ล้าหลัง 31.8% ซึ่งในส่วนของ กลุ่มกลุ่มผู้น้า และคนส่วนใหญ่
กลุ่มหลัง ค่อนข้างใกล้เคียงกับจ้านวนประเภทของกลุ่มผู้รับนวัตกรรม(13.5% และ 34%) ของ Moven 
(1994) และ Rogers (1995)  
 กระนั้นก็ตามในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มแรกและกลุ่มผู้ล้าหลังนั้นไม่สอดคล้องกับจ้านวนประเภท
ของกลุ่มผู้รับนวัตกรรมของ Moven (1994) และ Rogers (1995) และไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของเจ
เนอร์เรชั่น เพราะโดยทั่วไปกลุ่ม Net Gen จะเติบโตมากับวัฒนธรรมของสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึง
ต้องการบริโภคสินค้าใหม่ที่มีความทันสมัย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ที่ผลไม่เป็นไปตามแนวคิดนั้น 
อาจจะเป็นเพราะระบบสังคม (Social system) เนื่องจากระบบสังคมไทยอาจจะยังเป็นสังคมโบราณหรือ
สังคมที่ติดยึดกับความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นสังคมล้าหลัง (Geranun, 2550) จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสังคม
สมัยใหม่ ความรวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ากว่าและน้อยกว่าหรือ
อาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้ (Rogers, 1995) ซึ่งสอดคล้องกับ Singh (2006) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
จะส่งผลต่อระดับความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันของกลุ่มผู้รับนวัตกรรม 

ข้อมูลเกี่ยวกับ การยอมรับละครผลิตซ ้าที่เป็นแนวเร่ืองย้อนยุค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ปราณี เอ่ียวลออภักดี (2549) Arnould ,Price and Zinkhan. (2002) 
และ Schiffman and Kanuk (2000) ได้กล่าวว่ากระบวนการในการยอมรับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้ (Awareness) ขั้นความสนใจ (Interest) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ขั้นการ
ทดลอง (Trial) และการยอมรับ (Adoption) โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาต่อไปจากขั้นการยอมรับคือในขั้น
การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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ผลการศึกษากระบวนการยอมรับของผู้ชมต่อละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคในขั้นความรู้จัก 
พบว่าภาพรวมผู้ชมรู้จักละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคจาก ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.12 โดย
ผู้ชมทราบข่าวสารของละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคจากสื่อต่าง ๆ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.24 ซึ่งมากกว่าการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ที่มีค่าเฉลี่ย 3.00 นั่นอาจ เป็นเพราะผู้จัดละคร
และนักการตลาดได้มีการโปรโมทผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกทาง ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสื่อพิมพ์ อินเทอร์เน็ต การจัด
กิจกรรมเปิดตัวละครของแต่ละช่อง เป็นต้น (คมชัดลึกออนไลน์ , 2558) จึงท้าให้ผู้ชมรู้จักละครเรื่องใหม่ที่จะ
ออกอากาศ สอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณ (2542) ที่กล่าวว่า กลุ่มผู้รับสารบางกลุ่มจะเข้าถึงสื่อบางประเภท
ง่ายกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้นการที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มจึงต้องมีการประยุกต์ใช้สื่อหลายอย่างเพ่ือให้
ครอบคลุมผู้รับสาร 

ในขั้นความสนใจ โดยภาพรวมผู้ชมให้ความสนใจที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับละครผลิตซ้้าที่เป็ นแนวเรื่อง
ย้อนยุคในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.66 ใน นั่นอาจเป็นเพราะผู้ชม มักจะเลือกรับตามความสนใจ และจะ
มีการเลือกและแสวงหาเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของตนเอง ใกล้เคียงกับณิชาภัทร ขัดสาย (2555) ที่พบว่า 
เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจก็จะมีการสอบถามข้อมูลข้าวกล้องงอกเพ่ิมเติมด้วยตนเอง จากเพ่ือน ตัวแทน
จ้าหน่าย หรือจากแพทย์  

ขั้นประเมินผล โดยภาพรวมผู้ชมประเมินละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ว่ามีความน่าสนใจ ใน
ระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.14 เมื่อผู้ชมรู้จักและสนใจที่จะหาข้อมูลก็จะประมวลถึงส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของละครเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ เพลงประกอบละคร เนื้อเรื่อง และตัวละครแล้วจึงตัดสินใจว่าจะดูละครเรื่องนั้น
หรือไม่ สอดคล้องกับค้ากล่าวของ Arnould ,Price and Zinkhan. (2002) และ Schiffman and Kanuk 
(2000) ที่ว่า ในขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่บุคคลจะพิจารณาว่า นวัตกรรมนั้นจะมีความยากและข้อจ้ากัดส้าหรับ
เขาเพียงใด และจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างไร แล้วจึงตัดสินใจว่าจะทดลองใช้ความคิดใหม่ ๆ นั้น
หรือไม ่

ขั้นการทดลอง โดยภาพรวมผู้ชมได้มีการทดลองดูละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ในระดับปาน
กลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อผู้ชมประเมินแล้วว่าละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคเรื่องนั้นสมควรที่จะลอง
ชม ก็จะท้าการเปิดชมละครในตอนแรกและหาตัวอย่างละครเรื่องนั้นมาดู เมื่อลองรับชมแล้วถ้าผู้ชมพอใจก็
จะมีการดูในครั้งต่อไป แต่ถ้าทดลองชมแล้วไม่พอใจก็จะไม่มีการรับชมในครั้งต่อไป ใกล้เคียงกับ Arnould, 
Price and Zinkhan. (2002) และ Schiffman and Kanuk (2000) ที่ว่า การทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนที่
บุคคลตัดสินใจที่จะทดลอง ซึ่งการทดลองใช้เป็นเพียงการทดลองชั่วคราวเพ่ือที่จะตัดสินใจว่าจะยอมรับที่จะ
ใช้อย่างถาวรหรือไม่ 

ขั้นการยอมรับ โดยภาพรวมผู้ชมยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคในระดับปานกลาง ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.17 พบว่าผู้ชมพึงพอใจในภาษาที่ใช้มากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทที่สมจริงของตัวละคร เนื้อเรื่อง 
อาจเพราะละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคเป็นสิ่งที่ไกลตัวท้าให้ผู้จัดจะต้องมีการค้านึงถึงความสมจริงมาก
ที่สุด เพ่ือที่จะท้าตอบสนองความต้องการของผู้ชมจนท้าให้เกิดความพึงพอใจ ใกล้เคียงกับค้ากล่าวของ วิชัย 
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เหลืองธรรมชาติ (2531) ที่ว่าความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง 
โดยความพึงพอใจของผู้ชมนั้นอาจจะมาจากความชื่นชอบส่วนตัวของบุคคล ดั งค้ากล่าวของ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึง
พอใจนั้นมี 3 ประการ หนึ่งในนั้นคือ ปัจจัยทางด้านบุคคล 

จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่ากระบวนการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค ตั้งแต่ในขั้นที่ 1 
ถึงข้ันที่ 5 นั้นอยู่ในระดับปานกลางในทุกขั้นตอน แต่มีการบอกต่อผ่านสื่อสังคมโดยรวมในระดับน้อย โดยใน
งานวิจัยนี้จะแบ่งการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ การเป็นผู้น้าความคิด (Opinion Leadership) การ
ขอความคิดเห็น (Opinion seeking) การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion passing) และแหล่งที่มาของเนื้อหา
กระทู้ที่มีการแบ่งปัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่า ในหัวข้อของ Opinion seeking (การขอความคิดเห็น) และหัวข้อ Opinion 
passing (การส่งต่อความคิดเห็น) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในหัวข้อของ Opinion Leadership (การเป็น
ผู้น้าความคิด) และ แหล่งที่มาของเนื้อหากระทู้ที่มีการแบ่งปันอยู่ในระดับน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ชมละคร
มักจะชอบที่จะขอความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์และมีการส่งต่อมากกว่าที่จะเป็นผู้น้าความคิดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ E-word of 
mouth มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา E-marketplace ใน
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแสวงหาข้อมูลหรือค้าแนะน้า ซึ่งเหตุผลที่ต้องหาข้อมูลจากอิน
เทอร์ก่อนการตัดสินใจซื้อเนื่องจากยังขาดข้อมูลที่เพียงพอที่จะท้าการตัดสินใจซื้อด้วยความมั่นใจมากที่สุด 
รองลงมาคือต้องการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสะดวกมากกว่าการไปหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ไม่
สามารถประเมินสินค้าได้ด้วยตนเอง สินค้ามีความซับซ้อน และข้อมูลอ่ืน ๆ เชื่อถือได้น้อย และใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของ Jason Q.Zhang, Georgiana Craciunและ Dongwoo Shin b (2009) ที่ศึกษาเรื่อง การ
สื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (Electronic word of mouth) ที่พบว่า ผู้บริโภคใช้ eWOMเพ่ือหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินสินค้าและบริการ 

สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์
ออนไลน์ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรม
การดูละครโทรทัศน์ออนไลน์ในส่วนของความถี่และระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แสดงให้เห็นว่า ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค มีผลต่อความถี่และระยะเวลา
ในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ต ยิ่งเป็นผู้มีนวัตกรรมของผู้บริโภคมาก ก็ยิ่งจะมีความถี่และระยะเวลาใน
การรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตมากข้ึน สามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่มีความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคท่ีสูง เช่น กลุ่ม
ผู้บุกเบิก กลุ่มผู้น้าสมัย จะมีความถี่และระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่า กลุ่มล้าหลัง 
กลุ่มผู้ตามสมัย อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของกลุ่มนักบุกเบิกและกลุ่มผู้น้า ที่มักจะเป็นกลุ่มแรกที่จะยอมรับ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก่อนกลุ่มอ่ืน (Moven, 1994; Rogers, 1995) สอดคล้องกับงานวิจัยของอธิคุณ แรง
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สุข (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานที่พบว่า 
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ยิ่งเป็น
ผู้ที่มีระดับความมีนวัตกรรมที่สูงก็จะมีการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น ใกล้เคียงกับข้อค้นพบของ Citrin et al 
(2000) ที่พบว่า ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตและการซื้อสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 

สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับการยอมรับละครผลิตซ ้าที่เป็นแนว
เรื่องย้อนยุค 

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความมีนวัตกรรมกับการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็น
แนวเรื่องย้อนยุค พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ ยิ่งเป็นผู้มีความมีนวัตกรรมมากก็จะมีการยอมรับละคร
ผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคมากขึ้นด้วย โดยมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P=0.439, Sig=0.000)
แสดงให้เห็นว่า เมื่อเป็นผู้ที่มีความมีนวัตกรรมที่สูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคสูงกว่า
กลุ่มอ่ืน ดังแนวคิดของการโหยหาอดีตที่ กาญจนา แก้วเทพ (2549) ที่ได้กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราว
ที่เกิดจากการสนทนากันของเรื่องราวในอดีตและปัจจุบัน โดยอาจเห็นได้ในสื่อต่าง ๆ อาทิสื่อภาพยนตร์ที่
บางครั้งผู้ผลิตภาพยนตร์ได้สะท้อนเรื่องราวภายในอดีตผ่านแง่มุมของประวัติศาสตร์ ผ่านการประกอบสร้าง
ความจริงให้เห็นถึงแง่มุมของภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ โดยความจริงที่เกิดขึ้นได้ถู กถ่ายทอดออกมาผ่าน
เทคนิคด้านภาพ แสง สี ที่ท้าให้ผู้ชมสัมผัสถึงบรรยากาศที่เป็นอดีต ซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านอดีต ในแง่มุม
ของนอสทัลเจีย ได้บอกไว้ว่าการหวนกลับไปยังอดีตที่ผู้คนในสังคมมีคลังความรู้อยู่แล้วนั้น จะมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับความนิยมจากผู้ชม ซึ่งเป็นกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับสื่อที่ได้แสดงออกไป โดย
ผลการวิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอธิคุณ แรงสุข (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานที่พบว่า เมื่อผู้บริโภคมีระดับความมีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นจะส่งผล
ให้ระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนด้วย ในทางตรงกันข้ามเม่ือระดับความมีนวัตกรรมลดลง
ก็จะส่งผลให้ระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลงด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Citrin (2000) พบว่า ความ
มีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับในการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต 
สอดคล้องกับ Foxall (1993) ที่กล่าวว่ายิ่งผู้บริโภคมีระดับความมีนวัตกรรมมากเท่าไหร่ ก็จะมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับและซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนผู้อ่ืนมากเท่านั้น ใกล้เคียงกับข้อค้นพบของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด้าเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่น ที่
พบว่า กลุ่มกระแสนิยม คือ กลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแฟชั่น เปิดรับสิ่งใหม่ นั้นเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคและได้มีค้ากล่าวของณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์(2553) ที่ว่า ผู้คนในสังคม
ปัจจุบันคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบวุ่นวายจนเกิดความเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่
พบเจอจึงท้าให้เกิดการหาสิ่งแปลกใหม่ ดังนั้นเวลามีละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคออกมาก็เลยท้าให้เกิด
ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะคนในปัจจุบันไม่เคยสัมผัสกับ การแต่งกาย สถานที่ พฤติกรรม วัฒนธรรมในยุค
ก่อน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนในยุคก่อน ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ของคนในปัจจุบัน  
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ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. ในการท้าวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ได้ท้าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Net Gen ที่มีอายุ
ระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่ม Generation C ซึ่งเป็นกลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่งตามอายุ (นัทภัทรด็อทคอม , 2557) และมี
พฤติกรรมเสพติดการเชื่อมต่อ ชอบแชร์ตลอดเวลา (พสุ เดชะรินทร์, 2555) อาจจะท้าให้พบพฤติกรรม และ
จ้านวนของกลุ่มความมีนวัตกรรมที่แตกต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้ 

2. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคทั้ง 5 กลุ่ม ไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง โดยการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีกลุ่มผู้บุกเบิก ร้อยละ 2.5 กลุ่มผู้น้าสมัย ร้อยละ 9.3 กลุ่มผู้ทันสมัย 
ร้อยละ 18.5 กลุ่มผู้ตามสมัย ร้อยละ 38.0 และ กลุ่มผู้ล้าหลัง ร้อยละ 31.8 ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษา 
ไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บุกเบิกและกลุ่มผู้น้าสมัย เนื่องจาก 2 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่มี
แนวโน้มที่จะซื้อหรือทดลองใช้สินค้าใหม่ก่อนคนอ่ืนและเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลที่จะท้าให้คนกลุ่มอ่ืนซื้อสินค้าตาม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน้าไปประยุกต์ใช้ 

1. ส้าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท้าการตลาดออนไลน์ของละครผลิตซ้้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุคนั้น 
ควรเน้นการสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับละคร มีประโยชน์ต่อผู้ชม เพ่ือให้เกิดการบอกต่อ การแสดงความ
คิดเห็น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับละคร 

2. ส้าหรับธุรกิจอ่ืน ควรมีการศึกษาความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคเพ่ือให้ทราบสัดส่วนที่แท้จริงของ
แต่ละกลุ่ม จะได้น้าไปใช้ในการวางกลยุทธ์หรือการด้าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับความมีนวัตกรรม
ของคนแต่ละกลุ่ม เพราะแต่ละกลุ่มนั้นจะซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน 
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