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แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
 แ. ป็นวารสารวิชาการทีไมีมาตรฐานตามกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติทีไผยพรผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มษายน ฉบับทีไ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ละ 
ฉบับทีไ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

 แ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพรทีไ฿ดมากอนละตຌองเมอยู฿นกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์฿นวารสารหรือสิไงตีพิมพ์อืไน฿ด 

 โ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองป็นบทความทีไสดง฿หຌหในถึงคุณภาพทางวิชาการ ละมี
ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึไงตຌองมีคุณสมบัติอยางตไ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนืไอง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนเปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) พืไอสดงความคิดหในสนับสนุนหรือตຌยຌง
ความหในของนักวิจัยอืไนโ ตลอดจนการผยพรความรูຌละประสบการณ์ทีไนาสน฿จ 

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน ่-แเ หนຌา กระดาษ A4 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ละหัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูชิดขอบซຌายมือ 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท ์

o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ.โ5 นิๅว ดຌานขวา แ.โ5 นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style  
o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ (รียงตามล าดับตัวอักษร) ฿ชຌตามบบทีไ

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

สวนประกอบของบทความ จ านวนเมกิน แ5 หนຌา มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาเทย แ หนຌา (เมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (เมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชืไอบทความ (Title) 



 2. ชืไอผูຌขียนทุกคน (Authors) ฿หຌระบุฉพาะชืไอละนามสกุล ดยเมตຌองมีค าน าหนຌานาม 

 ใ. ฿หຌขียนต าหนงทางวิชาการ ละทีไอยูส าหรับการติดตอทางเปรษณีย์ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถ
ดຌานลางกระดาษ 

 ไ. ฿หຌขียนครืไองหมายึ เวຌบนชืไอบทความพืไอระบุหลงทุนทีไเดຌรับการอุดหนุนเวຌ฿นชิงอรรถละ฿หຌ
ขียนครืไองหมายึึ เวຌหลังนามสกุลพืไอระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มือง จังหวัด เวຌ฿นชิงอรรถ 

 5. บทคัดยอ (Abstract) ทัๅงภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน โเเ ค า 
 บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา     ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประยชน์ทีไจะเดຌรับ ยอหนຌาทีไ โ ฿หຌอธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ 
ยอหนຌาทีไ ใ สรุปผลการวิจัย ละขຌอสนอนะ (ถຌามี) 

 บทคัดยอบทความวิชาการ ฿หຌขียนสรุปประดในส าคัญของบทความพรຌอมทัๅงตรวจสอบบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ฿หຌถูกตຌองกอนสงบทความ 

ๆ. ค าส าคัญ (Keywords) ความยาวเมกิน ใ-5 ค า ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

 ็. ผูຌนิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ฿หຌท าครืไองหมายเวຌบนนามสกุลละระบุ
หมายลขทรศัพท์ละเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ (e-mail) เวຌ฿นชิงอรรถ 

 ข. สวนนืๅอหา ประกอบดຌวย 

แ. บทน า (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) ป็นการ
อธิบายวิธีการด านินการวิจัยตละประภท 

 ไ. ผลการทดลองละวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาละอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  
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สารบัญ 

  หนຌา 
ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออาหารออร์กนิคออนเลน์ของผูຌบริภค 

 ชัญญา  ชีนิมิตร 
 

 1 

ความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับพฤติกรรมการชม 

ละการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคทางออนเลน์ 
 วิชชุดา กิมอ่วม 

 

 แโ 

 

ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 สรนันท์ การจริญดี 
 

 โ้ 

พฤติกรรมการลือกซืๅอละทัศนคติตอรูปบบบรรจุภัณฑ์ 
ครืไองส้าอางประภทดูลผิวของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนอรชัไนวาย 

 มันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์ 
 

 ไ่ 

กลยุทธ์ของการจัดงานสดงสินคຌาครืไองมือสืไอสารการตลาด สรຌางประสบการณ์฿หຌผูຌบริภค  
 ปณิชามน ตระกูลสม 

 

 6โ 

 

 

ความสัมพันธ์ระหวางผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ผูຌบริภค ละตราสินคຌา 

 กิติยา  สุริวรรณ พิชามน พวงสุวรรณ ละอุรพี  จุลิมาศาสตร์ 
 

 7้ 

ลกสมือนจริง ทีไกลายปຓน ลกสมจริง ฿นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 ธารทิพย์ รัตนวิจารณ์ ละชนิชา พงษ์สนิท 
 

 ้7 

การปิดรับ ละทัศนคติของผูຌขับขีไยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นขตกรุงทพมหานคร 

 ธีรวิทย์ ชาญกวทย์ 
 

 แแ5 

 



 

1 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออาหารออร์กนิคออนเลน์ของผูຌบริภค 

The Factors of the Consumers’ Decisions to Buy  
the Online Organic Foods 

ชัญญา  ชีนิมิตร1
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ แี ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการ
ปຂดรับสืไอกีไยวกับอาหารออร์กนิค โี ศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง รูปบบการด านินชีวิต กับ
พฤติกรรมการซืๅออาหารออร์กนิค 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับปัจจัย
การลือกซืๅออาหารออร์กนิค ดยท าการวิจัยชิงส ารวจ฿ชຌบบสอบถามกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง 
อายุระหวาง แ5-ใ5 ป ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ละป็นผูຌทีไ฿ส฿จสุขภาพทัๅงสิๅน ไเเ คน ท า
การวิคราะห์ขຌอมูลทางสถิติดຌวยการวิคราะห์ชิงพรรณนา วิคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ ิFactor 

Analysis) ละวิคราะห์หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPearson’s Correlation 
Coefficient)  

ผลการวิจัยพบวาแี รูปบบการด านินชีวิตของกลุมตัวอยางบงเดຌป็น ๆ กลุม แ.กลุม
Healthyตามกระส โ.กลุมนักกีฬากลຌามปู ใ.กลุมนักชอปจอมชคอิน ไ.กลุมปาร์ตีๅพีพิล 5.กลุม
พอบຌานมบຌาน ๆ.กลุมนักกิจกรรมOutdoor ดยพบวากลุม Healthy ตามกระสมีความสัมพันธ์กับ
การปຂดรับสืไอ Facebook  Instagram ละ Youtube ทางกลุมนักกีฬากลຌามปูมีความสัมพันธ์กับ
การปຂดรับสืไอ Youtube กลุมนักชอปจอมชคอินมีกลุมปาร์ตีๅพีพิล ละกลุมนักกิจกรรม Outdoor 

ความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ Instagram ซึไงกลุมพอบຌานมบຌานมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ 
Facebook ซึไงผลการวิจัยป็นเปตามสมมติฐาน ดยป็นความสัมพันธ์ชิงบวกโี พฤติกรรมการซืๅอ
อาหารออร์กนิคของ กลุมHealthyตามกระส กลุมนักกีฬากลຌามปู นักชอปจอมชคอิน ละกลุมนัก
กิจกรรม Outdoor มี ใีผลการวิจัยพบวา฿นการทดสอบพบวากลุมHealthyตามกระสกลุมนักกีฬา
กลຌามปูมี  นักชอปจอมชคอิน กลุมปาร์ตีๅพีพิล กลุมพอบຌานมบຌาน  กลุมนักกิจกรรม Outdoor มี
ความสัมพันธ์กบัปัจจัยการลือกซืๅอ ซึไงผลการวิจัยป็นเปตามสมมติฐานดยป็นความสัมพันธ์ชิงบวก 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวางผน คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

The purposes of this study are to examine 1) the relationships between the 

consumers’ lifestyles and openness for the media about the organic foods, 2) those 
between their lifestyles and organic food buying decisions, and 3) those between 

their lifestyles and the factors of their buying decisions 

The exploratory research study was conducted. The questionnaire was used for 

collecting the data from 400 samples being 15 – 35 years, living in Bangkok, and 

caring about their health. The statistical data was analyzed with descriptive analysis, 

factor analysis, and Pearson’s correlation coefficient. 

 The findings are as follows. Firstly, the samples categorized into six groups according 

to their lifestyles: 1) healthy mainstream, 2) muscular athlete, 3) check-in lover, 4) 

party lover, 5) housemaid, and 6) outdoor activist groups. The healthy mainstream 

group had the relationship with the openness for Facebook, Instagram, and Youtube. 

The muscular athlete group had the relationship with the openness for Youtube. The 

check-in, party lover, and outdoor activist groups had the relationships with the 

openness for Instagram. The housemaid group had the relationship with the 

openness for Facebook. The findings meet the hypotheses with the positive 

relationships.  

Secondly, the organic food buying behaviors of the healthy mainstream, muscular 

athlete, check-in lover, and outdoor activist group were repurchasing behaviors. The 

party lover and housemaid groups had few purchasing behaviors. 

Thirdly, it was found that the healthy mainstream, muscular athlete, check-in lover, 

party lover, housemaid, and outdoor activist groups had the relationships with the 

factors of the purchasing behaviors. The findings meet the hypotheses with the 

positive relationships. 
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ทีไมาละความส าคัญ 

 ฿นยุคปัจจุบันนัๅนการหันมาดูลสุขภาพป็นทีไพรหลายมาก อาจกิดดຌวยปัจจัยทีไหลากหลาย 
อาทิ ชน ตามกระสสังคม หรือ กลุมคนทีไตຌองการจะหันมาดูลอา฿จ฿สสุขภาพพืไอตนองจะเดຌ ฿ชຌ
ชีวิตอยางมีความสุขปราศจากรคภัยเขຌจใบ การดูลสุขภาพตนองป็นรืไองส าคัญอยางยิไง เมวาการ
หันมาดูลสุขภาพตนองนัๅนจะกิดขึๅนพราะหตุ฿ดกใตาม ตกใถือวาป็นกระสทีไดี เมผิดทีไจะท าตาม 
การดูลรักษาสุขภาพนัๅนนอกจากจะมีปัจจัยของการออกก าลังกายอยางสมไ าสมอลຌว วิธีการทีไ
ถูกตຌองคือ ตຌองควบคุมปริมาณอาหาร฿หຌพียงพอกับทีไรางกายตຌองการ฿ชຌ นืไองจากคนทีไลดนๅ าหนัก
ดຌวยการออกก าลังกายจ าป็นตຌอง฿ชຌพลังงานมากกวาปกติ ละยังตຌองพิไมติมสารอาหาร฿หຌพียงพอ
กับการซอมซมรางกายจากการออกก าลังกายดຌวย ิลิฟฟຂต, 2558ี มืไออาหารมีความส าคัญ การ
ลือกซืๅออาหารทีไมีความปลอดภัยเรຌสารคมีกใจะป็นสวนทีไชวยท า฿หຌรางกายของราสะอาด เมมี
สารพิษตกคຌาง จึงมีอาหารทางลือกกิดขึๅนมากมาย  

จากกระสการรักสุขภาพจึงท า฿หຌกิดอาหารออร์กนิค ิOranic Food) ขึๅน รียกอีกอยาง
หนึไงวา อาหารกษตรอินทรีย์  หรือ อาหารอินทรีย์  ทีไป็นอาหารทีไผานการผลิตทางการกษตร
ดยเม฿ชຌสารคมี ปุ๋ยคมี หรือวัตถุสังคราะห์฿ด โ ทัๅงสิๅน ิฟรินน์.com, 2558) ละกระสความนิยม
อาหารออร์กนิคของคนเทย฿นชวงวลาทีไผานมา สงผล฿หຌ฿นปัจจุบันมืองเทยมีรຌานขายสินคຌาออร์กนิ
คประภทตาง โ กิดขึๅนป็นจ านวนมากทัๅงตามทຌองถนน รวมถึง฿นสังคมออนเลน์ ซึไงการตอบรับทีไดี
จากลูกคຌาจะป็นการซืๅอขายผานทางสืไอออนเลน์ พราะสะดวก รวดรใว  มีสินคຌา฿หຌลือกจากหลาย
รຌานคຌาทัๅง฿นFacebookละInstagram ผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษาผูຌบริภคทีไซืๅออาหารออร์กร์นิ
คผานชองทางออนเลน์นัๅน มีรูปบบการด านินชีวิต การปຂดรับสืไอ จะสงผลตอพฤติกรรมการซืๅอ
สินคຌาอาหารออร์กนิคอยางเร 

วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

 แี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการ ปຂดรับสืไอกีไยวกับ 

อาหารออร์กนิค  

โี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับพฤติกรรมการซืๅออาหารออร์ก
นิค 

3) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับปัจจัยการลือกซืๅออาหารออร์
กนิค 
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ขอบขต฿นการวิจัย 

 ขอบขต฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือ กลุมผูຌบริภคทีไมีอายุตัๅงต แ5-ใ5 ปทัๅงพศชายละพศหญิง 
หลงขຌอมูลทีไ฿ชຌศึกษาจะ฿ชຌขຌอมูลบบขຌอมูลปฐมภูมิ ิPrimary Dataี ฿ชຌวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูล
จากกลุมตัวอยาง จ านวน 400 คน ทีไอาศัย฿นขตกรุงทพมหานคร ละป็นผูຌทีไคยซืๅออาหารออร์กนิ
คออนเลน์ทัๅงทีไ฿ชຌอง ละซืๅอ฿หຌผูຌอืไน กใบขຌอมูล฿นชวงดือนธันวาคม 

นิยามศัพท์ 

  อาหารออร์กนิค  หมายถึง อาหารพืไอสุขภาพทีไเมมีสารคมีจือปน 

ชองทางการสืไอสารออนเลน์ หมายถึง ชองทางทีไผูຌบริภค฿ชຌ฿นการหาขຌอมูลละตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาออร์กนิค 

1. ฟสบุຍค หมายถึง คือ วใบเซต์ครือขายสังคม ิSocial Networking Website) ส าหรับ
ติดตอลกขຌอมูลขาวสารระหวางสมาชิก 

2. อินสตากรม หมายถึง อพพลิคชัไนถายภาพละตงภาพบนสมาร์ทฟน ป็นสังคม
ออนเลน์การบงปันภาพถาย ิSocial Photo Sharing) มีระบบ Followers ละ Following ฿หຌ
ผูຌ฿ชຌงานสามารถลือกติดตามชมรูปภาพ ความคลืไอนเหวการ฿ชຌงานของพืไอน โ ทีไ฿ชຌงาน 

3 ยูทูຌบ หมายถึง   Youtube คือวใบเซต์ทีไ฿หຌบริการลกปลีไยนภาพวิดีอระหวางผูຌ฿ชຌเดຌฟรี  

4 ทวิตตอร์ หมายถึง ป็นบริการสงขຌอความป็นประยคสัๅนโ ทีไคุณสงเปนัๅนจะป็นการบอก
วาคุณก าลังท าอะเรอยู฿นตอนนัๅน 

5 สนปชท หมายถึง ป็นอพพลิคชัไนทีไ฿หຌคุณสามารถชทกับพืไอนโ ดຌวยรูปภาพหรือ
ภาพถายบบงายโ ภาย฿นเมกีไขัๅนตอน พรຌอมทัๅงสามารถขียนหรือวาวาดรูปดຌวยนิๅว พรຌอมทัๅงพิมพ์
ขຌอความสงเปชทกับพืไอนเดຌอยางงายดาย 

รูปบบการด านินชีวิต หมายถึง รูปบบการ฿ชຌชีวิตซึไงสะทຌอนเดຌจากกิจกรรม ิactivities) 

ความสน฿จ ิinterests) ละความคิดหใน ิopinions) ของผูຌคน฿นชีวิตประจ าวัน 

ปัจจัยการลือกซืๅอ หมายถึง สิไงกระตุຌนทางการตลาด เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌาน
สถานทีไ ละการสงสริมการขาย 

การปิดรับสืไอ หมายถึง ชองทางทีไ฿ชຌ฿นการปຂดรับ รวมเปถึงความบอยครัๅง สถานทีไ 
ระยะวลา฿นการ฿ชຌสืไอตละครัๅง ละชวงวลา฿นการ฿ชຌสืไอ  
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พฤติกรรมการซืๅอสินคຌา หมายถึง ขຌอมูลรายละอียดกีไยวกับ฿นการซืๅอครัๅงนัๅนโ เดຌก 
จ านวน฿นการซืๅอตละครัๅง การซืๅอซๅ า ละความบอยครัๅง฿นการซืๅอ 

ผูຌบริภค หมายถึง กลุมปງาหมายทีไมีอายุระหวาง แ5-ใ5 ป ละคยซืๅออาหารออร์กนิคผาน
ชองทางออนเลน์ 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎี ผูຌวิจัยเดຌตัๅงสมมติฐานดังนีๅ 
 สมมติฐานทีไ แ พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการปຂดรับสืไอ
กีไยวกับอาหารออร์กนิค  
           สมมติฐานทีไ โ พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับพฤติกรรมการซืๅอ
อาหารออร์กนิค 

           สมมติฐานทีไ ใ พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับปัจจัยการลือกซืๅอ 

วิธีการด านินการวิจัย 

งานวิจัยนีๅมีวิธีการด านินการวิจัย ดังตอเปนีๅ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 กิจกรรม 

 ความสนใจ 
 ความคดิเห็น 

ปัจจยัการเลือกซือ้ 

 ผลิตภณัฑ์ 

 ราคา 
 สถานท่ี 

 การสง่เสริมการขาย 

พฤตกิรรมการซือ้สินค้า 

 ความถ่ีในการซือ้ 

 จ านวนท่ีซือ้ในแตล่ะครัง้ 

การเปิดรับส่ือ 

 ชอ่งทางในการเปิดรับส่ือ 

 ความถ่ีในการเปิดรับส่ือ 

 ชว่งเวลาในการเปิดรับส่ือ 

H1 

H3 
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แ. ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ประชากรทีไรักสุขภาพละคยซืๅออาหารออร์กนิค 

ออนเลน์มีอายุอยู฿นชวงแ5-ใ5 ป ฿ชຌวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง จ านวน ไเเ คน ทีไ
อาศัย฿นขตกรุงทพมหานคร ละป็นผูຌทีไคยซืๅออาหารออร์กนิคทางออนเลน์ทัๅงทีไ฿ชຌอง ละซืๅอ฿หຌ
ผูຌอืไน ดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล กใบขຌอมูลดือน
ธันวาคม โ55่ 

โ. การวิคราะห์ขຌอมูล ฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS for Windows ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลชิง
สถิติ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  ฿ชຌการวิคราะห์ปัจจัย 
ิFactor Analysis)พืไอจัดกลุมรูปบบการด านินชีวิตของกลุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน฿ชຌคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ใ. ค าตอบทีไเดຌจากการทดสอบมาหาคาความชืไอมัไน ิReliability Test) ดยพิจารณาคา
ความชืไอมัไนของบบสอบถามดຌวยการวัดความสอดคลຌองภาย฿น ิ Internal Consistency) ดຌวยสูตร
สัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟຆา ิCronbach’s Alphaี ดยผลการทดสอบทุกตัวปรมีคา Cronbach 

มากกวา เ.็ 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

 กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง มีชวงอายุระหวาง โแ-โ5 ป มีการศึกษา฿นระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ละมีรายเดຌมากกวา แ5ุเเเ บาท ดยกลุมตัวอยางมีความถีไ฿น
การขຌา฿ชຌสืไอออนเลน์ ๆ-็ วัน/ครัๅง ฿ชຌวลา฿นการขຌาครือขายนຌอยกวา แ ชัไวมง สถานทีไทีไขຌา฿ชຌคือทีไ
บຌาน ชวงวลาทีไขຌา฿ชຌครือขายจะอยู฿นวลาประมาณ โเ.เแ-เเ.เเ น. ละชองทางทีไกลุมปງาหมาย
ขຌา฿ชຌมากทีไสุด คือ Facebook 
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แ ี สมมติฐานทีไ แ รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอกีไยวกับอาหาร 

ออร์กนิค 

 

กลุม 
การปิดรับสืไอ 

Facebook Instagram YouTube Twitter Snapchat 

1.Healthy ตาม
กระส 

เ.โ้่ึึึ เ.โ็ๆึึึ 0.226*** 0.042 0.062 

โ.นักกีฬากลຌามปู เ.ไใ เ.เ่โ 0.178*** 0.039 0.149** 

ใ.นักชอปจอม 

ชคอิน 
เ.แไโึึ เ.ใไโึึึ 0.136** 0.026 0.010 

ไ.ปาร์ตีๅพีพิล เ.เเเ 0.241*** 0.066 0.020 -0.001 

5.พอบຌานมบຌาน เ.แๆแึึึ 0.080 0.126* -0.002 0.054 

ๆ.นักกิจกรรม 

Outdoor 
เ.เ้่ 0.208*** 0.148** -0.026 0.092 

 

 ผลการวิจัยพบวารูปบบการด านินชีวิตทีไจัดกลุมเดຌๆ กลุม คือ แ.กลุมHealthyตามกระส  
โ.กลุมนักกีฬากลຌามปู ใ.กลุมนักชอปจอมชคอิน ไ.กลุมปาร์ตีๅพีพิล 5.กลุมพอบຌานมบຌาน ๆ.กลุมนัก
กิจกรรม Outdoor ดยกลุม Healthy ตามกระสมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ Facebook  

Instagram ละ YouTube กลุมนักกีฬากลຌามปูมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ YouTube ละ 
Snapchat กลุมนักชอปจอมชคอินมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ Instagram Facebook ละ 
YouTubeกลุมปาร์ตีๅพีพิลมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ Instagram กลุมพอบຌานมบຌานมี
ความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ Facebook ละ YouTube กลุมนักกิจกรรม Outdoor มี
ความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอ Instagram ละ YouTube 

 ผลการวิจัยดังกลาวพบวาสืไอออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุดคือ Facebook ละ
รองลงมาคือ Instragram ซึไงตรงกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ กระทรวงทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร ิ2558) กลาววาปนีๅป็นปรกทีไผลการส ารวจสะทຌอน฿หຌหในถึงพฤติกรรม
ของคน฿นยุคนีๅ ทีไ฿ชຌสมาร์ทฟนป็นอุปกรณ์ชืไอมตออินตอร์นใตกันมากทีไสุดตลอด 24 ชัไวมง สวน
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กิจกรรมยอดนิยมของผูຌ฿ชຌอินตอร์นใตฯ ผานอุปกรณ์คลืไอนทีไ  อันดับทีไ 1฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสารผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Network) ชน Facebook, Instagram  ละยังสอดคลຌองกับ
งานวิจัยชุลีพร ธานีรัตน์ ิโ55ๆี ทีไวารูปบบการด านินชีวิตบบเอทีพาพลิน มีลักษณะป็นคน
ทันสมัย ทันหตุการณ์ มีความชีไยวชาญดຌานทคนลยี อาจจะลือกปຂดรับขาวสารจากสืไอ฿หม
มากกวาสืไออืไนโ พราะขຌอดีของสืไอ฿หม คือ ขຌอมูลทีไสด฿หม รวดรใว มีภาพละสียง สามารถ฿ชຌผาน
อุปกรณ์ทรศัพท์คลืไอนทีไ ิSmart Phone) เดຌ 

 โ ี สมมติฐานทีไ โ รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาอาหาร 

ออร์กนิค 

กลุม 

พฤติกรรมการซืๅออาหารออร์กนิค 

คาสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1.Healthy ตามกระส เ.เไ้*** เ.เเเ ปานกลาง 

โ.นักกีฬากลຌามปู เ.ใ5ใึึึ เ.เเเ ตไ า 

ใ.นักชอปจอม 

ชคอิน 
เ.แๆใึึึ เ.เเแ ตไ ามาก 

ไ.ปาร์ตีๅพีพิล เ.เใโ เ.5โ็ - 

5.พอบຌานมบຌาน เ.เ็่ เ.แแ้ - 

ๆ.นักกิจกรรม 

Outdoor 
เ.โ็้*** เ.เเเ ตไ า 

 

 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการซืๅออาหารออร์กนิคของ กลุมHealthyตามกระส กลุม
นักกีฬากลຌามปู นักชอปจอมชคอิน ละกลุมนักกิจกรรมOutdoor มีการซืๅอซๅ า 
 ราจะหในเดຌวากลุมตละกลุมนัๅนมีพฤติกรรมการซืๅอทีไตกตางกันพราะฉะนัๅนการทีไราท า
การบงกลุมพืไอหาขຌอมูล฿นชิงลึกนัๅนป็นสิไงส าคัญพืไอสนองความตຌองการ฿หຌทัไวถึง ดังชน สิทธิพันธ์  
ทนันเชย ิโ555ี ทีไมีการบงกลุมรูปบบการด านินชีวิตของผูຌซืๅอสินคຌาสมือน฿นกรุงทพมหานคร 
บงออกป็น ไ รูปบบ คือ แี กลุมผูຌน าทรนด์ ิLeaders) โี กลุมทันกระส ิFollowers) ใี กลุม
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รับตาม ิAdopters) ไี กลุมนอกสายตา ิOutsiders) ดยตละกลุมทีไบงออกมานัๅนจะมีพฤติกรรม
การซืๅอสินคຌาสมือนทีไตกตางกันออกเปตามรูปบบการด านินชีวิต 

 ใ ี สมมติฐานทีไ ใ รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการลือกซืๅออาหารออร์ก
นิค 

กลุม 

ปัจจัยการลือกซืๅออาหารออร์กนิค 

ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานสถานทีไ 
ดຌานสงสริม

การขาย 

1.Healthy ตาม
กระส 

0.512*** 0.432*** 0.410*** 0.252*** 

โ.นักกีฬากลຌามปู 0.041 0.064 0.205*** 0.120* 

ใ.นักชอปจอม 

ชคอิน 
0.395*** 0.295*** 0.276*** 0.162*** 

ไ.ปาร์ตีๅพีพิล 0.134** 0.191*** 0.127* 0.078 

5.พอบຌานมบຌาน 0.203*** 0.175*** 0.140** 0.141** 

ๆ.นักกิจกรรม 

Outdoor 
0.215*** 0.303*** 0.278*** 0.218*** 

 

 ผลการวิจัยพบวา฿นการทดสอบพบวากลุม Healthy ตามกระส กลุมนักชอปจอมชคอิน 
กลุมพอบຌานมบຌาน ละกลุมนักกิจกรรม Outdoor จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางดຌานผลิตภัณฑ์ 
ราคา สถานทีไ ละการสงสริมการขาย กลุมนักกีฬากลຌามปูจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางดຌาน
สถานทีไ ละการสงสริมการขาย กลุมปาร์ตีๅพีพิล จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ราคา 
ละสถานทีไ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ  ชเมพร สอนทพา ิโ555ี รืไองพฤติกรรมละปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอการลือกซืๅอผักส าหรับประกอบอาการของประชาชนอ าภอมืองจังหวัดชียง฿หม กลาววา 
ปัจจัยดຌานชองทางการจัดจ าหนายของผักพบวากลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญกับความสะดวกสบาย฿น
การหาซืๅอ นืไองจากสถานทีไทีไจัดจ าหนายตຌองงายตอการซืๅอ สามารถติดตอกับลูกคຌาเดຌสะดวก ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการ฿หຌความส าคัญกับการความสะดวก฿นการหาซืๅอผัก฿นระดับทีไมาก  
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ขຌอสนอนะพืไอการวิจัย฿นครัๅงตอเป 

แ.การศึกษาครัๅงนีๅท าการกใบขຌอมูลของกลุมผูຌบริภคอายุระหวาง แ5 -ใ5 ฉพาะ฿น
กรุงทพมหานคร ดังนัๅนการท าวิจัยครัๅงตอเปจะพิไมชวงอายุ฿หຌกวຌางขึๅน อาจจะพิไมเปถึง ไ5 ป ละ
ครอบคลุมเปถึงตางจังหวัด ดยควร฿ชຌวิธีวิจัยบบคุณภาพ อาจท า฿หຌพบทัศนคติทีไมีความนาสน฿จ
ตกตางเปจากดิม 

โ. สามารถพิไมติม฿นดຌานพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไ฿ส฿จสุขภาพทีไลึกซึๅงขึๅน ชน การ
ปรียบทียบสินคຌาทีไซืๅอดຌวยอรรถประยชน์ดຌานการ฿ชຌสินคຌาทีไซืๅอดຌวยอรรถประยชน์ดຌานอารมณ์ หรือ
อาจศึกษากับกลุมฉพาะ ประภทสินคຌาพืไอสุขภาพทีไฉพาะจาะจง พืไอศึกษาทัศนคติ หรือกลยุทธ์
การขายสินคຌาของผูຌผลิต ป็นตຌน 

 

 

ขຌอสนอนะพืไอน าเปประยุกต์฿ชຌ 

1)  ส าหรับผูຌผลิตอาหารออร์กนิค มืไอผูຌบริภค฿หຌความส าคัญ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ กใควรทีไจะ
฿ส฿จการผลิต พืไอ฿หຌผลิตผลทีไออกมามีคุณภาพ เดຌมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารคมีตามทีไผูຌบริภคเดຌ
หวังเวຌ ราคาควรตัๅงอยูบนความหมาะสม เมพงมากจนกินเป มีการจัดปรมชัไนบຌางพืไอกระตุຌ น
ยอดขาย นอกจากนัๅน สถานทีไหรือชองทาง฿นการจัดจ าหนายป็นอีกรืไองหนึไงทีไส าคัญ ตຌองสะอาด หา
ซืๅองาย สะดวกสบายตอการซืๅอ ผูຌผลิตจึงตຌองขຌา฿หຌถึงทุกชองทางพืไอกระจายสินคຌาเป฿หຌถึงมือ
ผูຌบริภค 

โ)  ส าหรับผูຌประกอบกิจการขายสินคຌาผานทางออนเลน์ สามารถน าขຌอมูล หลานีๅพืไอเป
ศึกษาพืไอป็นนวทาง฿นการประกอบธุรกิจเดຌ฿นหลายดຌาน เมวาจะป็นทางดຌานขຌอมูลการปຂดรับสืไอ 
พราะถึงมຌจะมีสืไอซชีไยลมีดียอืไน โ กิดขึๅนอยางมากมาย เมวาจะป็น Instagram หรือSnapchat 

ตสืไอทีไมีประสิทธิภาพขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌมากทีไสุดคือ Facebook ดังนัๅนการท าการตลาดผาน
ทาง Facebook ป็นสิไงส าคัญพืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมปງาหมาย   

ใ)  ส าหรับบุคคลากรดຌานการสืไอสารการตลาด มืไอท าการสืไอสารส าหรับคนรุน฿หม ควร
มุงนຌนการสรຌางความผูกพันกับผูຌบริภค ดยอาจจะมีกิจกรรม฿หຌรวมท า สรຌางประสบการณ์ผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ อีกทัๅงพัฒนาชองทางการสืไอสารการตลาดออนเลน์฿หຌขาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌ
หลายทาง ชน Line Facebook Instagram ป็นตຌน อีกทัๅงตຌองนຌมนຌาว฿หຌกลุมผูຌบริภคกิดการบอก
ตอ฿นชิงบวกอีกดຌวย 
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ความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับพฤติกรรมการชม 

ละการยอมรับละครผลิตซ ้าที่ป็นนวร่ืองยຌอนยุคทางออนเลน์ 
The Relationship Between the Consumer Innovativeness with the Behavior in 

Watching TV Play Online and the Acceptance of Retro Drama 

 

วิชชุดา กิมอวม1 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับ 
พฤติกรรมการชมละครทรทัศน์ออนเลน์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับการ
ยอมละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค  

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงคือ กลุม Net Gen หรือผูຌทีไมีอายุระหวาง แ่-ใ5 ป ดย฿ชຌการสุม
ตัวอยางบบงาย ิSimple random sampling) ละการลือกบบจาะจง ิPurposive sampling) จ้านวน 
ไเเ คน 

 ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีความถีไ฿นการรับชมละครทรทัศน์ออนเลน์ 
1-2 วัน/สัปดาห์ วันละ1-2 ชม มีการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคอยู฿นระดับปานกลาง ละ
จากการทอสอบสมมติฐาน พบวา 1) ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชม
ทรทัศน์ออนเลน์ทีไระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เ.เเแ 2) ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ทีไระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เ.เเแ 

 

ค้าส้าคัญ: ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค การชมละครทรทัศน์ออนเลน์ การยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนว
รืไองยຌอนยุคบท  

 

                                                           

1นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝຆายบริหาร คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
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 

 

ที่มาละความส้าคัญ 

ละครทรทัศน์ปຓนรูปบบความบันทิงทางทรทัศน์ขนงหนึไงทีไอยูคูกับสังคมเทยมาปຓนวลานาน 
ดยละครทรทัศน์ริไมออกอากาศครัๅงรก฿นประทศเทยป พ.ศ.โไ้่ จนถึงปัจจุบัน ดย฿นระยะรกนัๅนยัง
เมเดຌรับความนิยมมากทาเหร จน฿นป พ.ศ.โ5เแ ละครทรทัศน์ริไมฟืດองฟูขึๅนรืไอย โ นืไองจากเดຌมี
ทคนลยี฿นการบันทึกทปท้า฿หຌงายตอการท้างานจึงท้า฿หຌละครทรทัศน์เดຌรับความนิยมตัๅงตนัๅนมา ิองอาจ 
สิงห์ล้าพอง, โ55็ี 

อุตสาหกรรมละครทรทัศน์นับปຓนสืไอทีไมีความส้าคัญกับระบบศรษฐกิจปຓนอยางมาก ดย฿นป พ.ศ.
โ55่ เดຌมีการปลีไยนปลงครัๅง฿หญจากระบบอะนาลใอคสูระบบดิจิทัลท้า฿หຌกิดผลกระทบตอชองฟรีทีวี 
นืไองจากมีชอง฿หมกิดขึๅนถึง โไ ชอง ิคทดาตຌาคอม , 2557ี ท้า฿หຌกิดการขงขันกันมากขึๅน ดยมูลคา
ฆษณาทรทัศน์ภาคพืๅนดิน฿นระบบดิจิทัล ฿นป โ55่ ิดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายนี ชองรายการดิมละ
ชองรายการ฿หมมีมูลคารวมอยูทีไ ็โ,5่็ ลຌานบาท ิส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการ
ทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ, 2559ี จากการปลีไยนปลงดังกลาวท้า฿หຌทางสถานีละผูຌจัด
ตางหากลยุทธ์มาพืไอยงชิงผูຌชม ดยฉพาะรายการบันทิงประภทละครทรทัศน์ทีไมีจ้านวนผูຌชมมากกวา
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รายการทรทัศน์ประภทอืไน โ ละ฿นปดียวกันนีๅยังเดຌมีการน้าละครนวรืไองยຌอนยุคมาผลิตซๅ้าหลายรืไอง
ดຌวยกัน ชน บางระจัน หนึไง฿นทรวงหຌองหุนปຓนตຌน 

หากพิจารณาถึงกลุมของผูຌทีไชมละครนวรืไองยຌอนยุคจะพบวาปຓนกลุมผูຌสูงอายุละกลุมวัยกลางคน 
ิมติชนออนเลน์, โ55ๆี ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของ Kozinets (โเเใี ทีไกลาววาการตลาดยຌอนยุค ิRetro-

marketing) จะประสบความส้ารใจ฿นกลุมปງาหมายปຓนกลุม Babyboomersละรองลงมาปຓนกลุม Gen X 

พราะการท้าการตลาดยຌอนยุคนัๅนตຌองอาศัยประสบการณ์ทีไผานมาของกลุมปງาหมายพืไอกระตุຌน฿หຌ
กลุมปງาหมายนึกถึงอดีต 

ต฿นปัจจุบันนีๅกลุมทีไมีจ้านวนมากทีไสุดคือ กลุม Gen Y หรือทีไรียกวา กลุม Net Gen ซึไงปຓนกลุมทีไชอบ
ทคนลยี ชอบความรวดรใว มีความสน฿จทางดຌานเอทีละการติดตอสืไอสารออนเลน์ ิเทยรัฐออนเลน์, 
2558ี ซึไงจากพฤติกรรมดังกลาวจะพบวามีความขัดยຌงกับลักษณะของละครนวรืไองยຌอนยุค การศึกษาวิจัย
ครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษา กลุม Net Gen วามีความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคปຓนอยางเร ละมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการรับชมละครทรทัศน์ออนเลน์ ละการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอน
ยุคปຓนอยางเร 

วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌชมละครกับพฤติกรรมการดูละครทรทัศน์
ออนเลน์ 

2) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌชมละครกับการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓน
นวรืไองยຌอนยุค 

ขอบขต฿นการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาความสัมพันธ์ระหวางคุณลักษณะของความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับ 
พฤติกรรมการชมละครทรทัศน์ออนเลน์ ละการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ปຓนการวิจัยชิง
ปริมาณ ิQuantitative Research) ดຌวยวิธีการวิจัยชิงส้ารวจ฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบงาย ิSimple 

random sampling) จากกลุมผูຌชมวใบเซต์ทีไกีไยวกับละคร ทีไปຓนกลุม Net Gen ซึไงปຓนผูຌทีไคยรับชมละคร
ทรทัศน์ออนเลน์ทีไมีอายุระหวาง แ่-ใ5 ป จ้านวน ไเเ คน ดยการ฿ชຌบบสอบถามออนเลน์ ปຓนครืไองมือ
฿นการศึกษา กใบขຌอมูลระหวางดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 

นิยามศัพท์ 

ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค หมายถึง บุคคลทีไมีลักษณะนวนຌมปຂดรับสินคຌา฿หม มีความรใว฿น
การซืๅอสินคຌา฿หม ละมีความถีไ฿นการซืๅอสินคຌา฿หม บอยละรใวกวาบุคคลอืไน ซึไง฿นการวิจัยครัๅงนีๅจะสามารถ
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บงผูຌทีไมีความมีนวัตกรรมเดຌปຓน 5 กลุม คือ กลุมผูຌบุกบิก กลุมผูຌน้าสมัย กลุมผูຌทันสมัย กลุมผูຌตามสมัย ละ
กลุมผูຌลຌาหลัง 

ละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค หมายถึง ละครทีไคยมีการผลิตมากอนลຌว฿นอดีตปຓนนวรืไอง
ยຌอนยุค ละมีการน้ามาผลิตซๅ้าดยทีไยังคงความปຓนอดีตเวຌทัๅง การตงกาย ละค้าพูด 

พฤติกรรมการชมละครทรทัศน์ออนเลน์ หมายถึง ความถีไ ชองทาง ชวงวลา ละระยะวลา฿นการ
รับชมละครทรทัศน์ออนเลน์ของผูຌชมละครทรทัศน์ 

การยอมรับ หมายถึง การทีไผูຌชมตัดสิน฿จทีไจะดูละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ซึไงกระบวนการ
ยอมรับละครนัๅนบงออกเดຌปຓน 5 ขัๅนตอน คือ การรูຌจัก ความสน฿จ การประมินผล การทดลอง฿ชຌ ละ
ขัๅนตอนสุดทຌายจะปຓนขัๅนตอนของการยอมรับ ดย฿นงานวิจัยนีๅ การยอมรับจะรวมเปถึงการบอกตอผานสืไอ
สังคมออนเลน์ 

การสืไอสารบบปากตอปากผานสืไอสังคม หมายถึง การสืไอสารทางตรงทีไผานชองทางอินทอร์นใต 
พืไอลกปลีไยนขຌอมูล หรือปຓนหลงขຌอมูลขาวสารซึไง฿นงานวิจัยนีๅจะศึกษา฿นประดในของ การปຓนผูຌน้า
ความคิด การขอความคิดหใน การสงตอความคิดหใน ละการบงปันความคิด฿น฿นสืไอสังคมออนเลน์เปยังผูຌ
ติดตอ฿นสืไอสังคม 

นวคิดละทฤษฎีที่฿ชຌ฿นการวิจัย 

1. นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับละครทรทัศน์ 
การท้าละคร฿นยุคปัจจุบันมีความยากขึๅนตรงทีไจะท้าอยางเร฿หຌผูຌชมติดตามละครรืไองนัๅนตัๅงตฉาก

รกจนกระทัไงอวสาน ดังนัๅนองค์ประกอบของละครจึงมีความส้าคัญทุกสวนทีไจะท้า฿หຌผูຌชมละครติดตามละคร
รืไองนัๅน โ ดย อริสตติล ิAristotle) เดຌกลาวถึงองค์ประกอบของละครเวຌ฿นหนังสือ Poetics ซึไงถือปຓน
ต้ารากีไยวกับทฤษฎีการละครลมรกของลก ดยเดຌจ้านกองค์ประกอบของละครเวຌ  ๆ สวนคือ คຌาครง
รืไอง ตัวละครละการวางนิสัยของตัวละคร ความคิด การ฿หຌภาษา พลง ละภาพ ิSiks, แ้่ใี สวน ถิรนันท์
อนวัชศิริวงศ์ ิโ5ไใี เดຌบงองค์ประกอบของละครเวຌ ๆ สวน คือ ครงรืไอง กนรืไอง ตัวละคร ปฏิสัมพันธ์
ของตัวละคร/บทสนทนา วลา ละสถานทีไกิดหตุหรือฉาก มุมมอง฿นการลารืไอง ละทวงท้านอง฿นการ
น้าสนอ 

2. นวคิดกี่ยวกับการตลาดยຌอนยุค฿นละครทรทัศน์ 
 หากพิจารณาทัศนะการมองวลาของยุคหลังสมัย฿หมจะพบวา มีการมองวลาทีไสวนทางกับทัศนะหง
ยุคสมัย฿หม ิModernism) อยางชัดจน กลาวคือ นวคิดยุคสมัย฿หมจะมีวิถีการมองวลาบบเปขຌางหนຌา 
ิProspective) มีทิศทางการมองวลาบบชืไนชมละมุงสูความกຌาวหนຌาทางอนาคต ตนวคิดยุคหลัง
สมัย฿หมจะมีวิถีการมองวลาบบหลียวหลังเปดูอดีต ิRetrospective) หรือทีไรียกวา การหยหาหรือถวิลหา
อดีต ิNostalgia) ซึไง พัฒนา กิติอาษา ิ2546) อธิบายวา การหยหาอดีตปຓนวิธีการมองลกหรือวิธีการ฿หຌ
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ความหมายกประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ ดยนຌนความส้าคัญของจินตนาการละอารมณ์ความรูຌสึกของผูຌคน
฿นปัจจุบันทีไมีตออดีตทีไผานพຌนเป 

 ชูศักดิ์ ดชกรียงเกรกุล ละมนัสศิริ ผือกสกนธ์ ิ2548) เดຌบงนวทางการตลาดยຌอนยุคออกปຓน 4 

รูปบบ คือ Retro Retroปຓนการน้าอาของกา฿นอดีตมา฿ชຌ ดยเมมีการปลีไยนปลงหรือดัดปลงมาก ชน 
ผลิตภัณฑ์ทีไคยนิยม฿นอดีตน้ามาท้าซๅ้า หรือกຍอปปຕ฿หม ชน หนังดังน้ากลับมาท้าซๅ้า มีสิไงทีไปลีไยนคือนักสดง 
ทานัๅน Retro Nova ปຓนการผสมผสานรูปลักษณ์ละครงกา ตมีการ฿ชຌทคนลยี฿หมพิไมขຌามา ชน 
นาฬิกา TAG Heuerท้า฿หຌมีลักษณะปຓนบบยຌอนยุคเป฿นป ค.ศ. 1930 ตกลเก ปຓนเมครชิพ ทีไท้างานดຌวย
พลังงานสงอาทิตย ์Retro Deluxe ปຓนการผสมผสาน ระหวารืไองกากับรืไอง฿หม ขຌาดຌวยกัน หรือทีไรียกวา 
Hybrid ระหวางดีเซด์กากับ฿หมมา฿ชຌผสมผสานกันละRetro Futurism รูปบบการท้าการตลาดยຌอนยุค
บบนีๅปຓนทีไนิยมส้าหรับนักออกบบรุน฿หม ปຓนการหาทรนด์฿นอดีต กระสนิยมดิม วามีสาหตุมาจากอะเร 
ลຌวหาตัวปรรวม พรຌอมทัๅงพยากรณ์กระสนวนຌมทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ลຌวอากระสนิยมกา โ มาผสม
กับความคิด฿นอนาคต 

3. นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับการพรกระจายนวัตกรรม 

 Rogers (1995) เดຌกลาววาองค์ประกอบหลักของการพรกระจายนวัตกรรมประกอบดຌวย 4 อยางคือ
นวัตกรรม ชองทางการสืไอสาร วลา ละระบบสังคมดยทีไ฿นรืไองของวลานัๅนสามารถทีไจะบงประภทของ
ผูຌรับนวัตกรรม ิAdopter Categories) หมายถึง ลักษณะของผูຌรับนวัตกรรมหรือสินคຌา฿หม บงออกเดຌปຓน 5 
กลุม คือ กลุมผูຌบุกบิก ิInnovators) ซึไงปຓนกลุมรกทีไยอมรับนวัตกรรมหรือสินคຌา฿หม กลุมผูຌน้า ิEarly 

adopter) ปຓนกลุมทีไสองทีไจะรับนวัตกรรมหรือสินคຌา฿หม คนกลุมนีๅมีอิทธิพลตอความรใว฿นการพรกระจาย
นวัตกรรม คนสวน฿หญกลุมรก ิEarly majority) หรือกลุมผูຌทันสมัยปຓนกลุมทีไรับนวัตกรรมกอนคนสวน฿หญ
฿นสังคมพียงลใกนຌอย คนกลุมนีๅจะ฿ชຌความคิดละพิจารณาอยางรอบครอบกอนตัดสิน฿จรับนวัตกรรม คนสวน
฿หญกลุมหลัง ิLate majority) หรือกลุมผูຌตามสมัยปຓนกลุมทีไรับนวัตกรรม฿หมชຌากวาคนสวน฿หญ฿นสังคม ทีไ
ยอมรับนวัตกรรม฿หมพราะความจ้าปຓนตาง โ ละ กลุมลຌาหลัง ิLaggards) ปຓนกลุมสุดทຌายทีไรับนวัตกรรม 
ิMoven, แ้้ไ; Rogers, แ้95ี 
4. นวคิดกี่ยวกับความมีนวัตกรรมละการวัดระดับความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค 

ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค ิConsumer innovativeness) หมายถึง บุคคลทีไมีลักษณะนวนຌม
ปຂดรับสินคຌา฿หม มีความรใว฿นการซืๅอสินคຌา฿หม ละมีความถีไ฿นการซืๅอสินคຌา฿หม  บอยละรใวกวาบุคคลอืไน 
ยิไงผูຌบริภคมีระดับความมีนวัตกรรมมากทาเหร กใจะมีนวนຌมทีไจะซืๅอผลิตภัณฑ์฿หมกอนผูຌอืไนมากทานัๅน 
ิFoxall, 1993) นอกจากนีๅ Roehrich (2004) เดຌกลาววา ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกิดจากความตຌองการ
หาความปลก฿หม฿หຌกับชีวิต ตຌองการความปຓนอิสระทางความคิด คือ฿ชຌตนองปຓนศูนย์กลาง฿นการตัดสิน฿จ
มากกวาทีไจะท้าตามคนสวน฿หญ ละตຌองการความปຓนอกลักษณ์ ทัๅงนีๅเดຌมีการพัฒนาละน้าสนอมาตรวัด
ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคเวຌหลายมาตรวัดตกตางกันเปตามนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ ดยทีไ 
Roehrich (โเเไี เดຌท้าการศึกษาละสรุปกีไยวกับมาตรวัดความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคเดຌ โ กลุม คือ 
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มาตรวัดบบ Life Innovativeness ปຓนการวัดความมีนวัตกรรมทีไนอกหนือเปจากการยอมรับผลิตภัณฑ์฿หม
พียงอยางดียว ตจะนຌนทีไความคิดสรຌางสรรค์ มากกวาการบริภคความ฿หม เดຌกมาตรวัดของ Leavitt 

ละ Walton ละมาตรวัดบบ Adoptive Innovativeness ปຓนการวัดความมีนวัตกรรมซึไงนຌนเปทีไ
นวนຌมการซืๅอผลิตภัณฑ์฿หม มาตรวัดกลุมนีๅบงออกปຓน 2 กลุมคือมาตรวัดของความมีนวัตกรรมของ
ผูຌบริภค฿นภาพรวม เดຌก มาตรวัดของ Raju (1980) มาตรวัดของ Baumgartner &Steenkamp (1996) 

มาตรวัดของ Roehrich (2004) ละ มาตรวัดของ Le Louarn (1997) ละมาตรวัดความมีนวัตกรรมของ
ผูຌบริภคบบฉพาะจาะจงตอผลิตภัณฑ์ เดຌก มาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker 

5. นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับการยอมรับ 

ปณิศามีจินดา ิโ55ใี เดຌ฿หຌความหมายของการยอมรับผลิตภัณฑ์฿หม฿นอีกมุมมองหนึไงดยกลาววา 
การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การจะตัดสิน฿จลือกสินคຌา หรือบริการ฿หม โ มา฿ชຌนัๅน ผูຌบริภคจ้าปຓนตຌองท้า
ความรูຌจักสินคຌา หาขຌอมูล ประมินความคุຌมคา ทดลอง฿ชຌ ลຌวจึงยอมรับการน้ามา฿ชຌ ซึไงตละบุคคลกใมีวิธีการ
฿นตละขัๅนตอนขຌางตຌนตกตางกัน ขึๅนอยูกับระดับความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับสินคຌานัๅน รวมเปถึงอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมดຌวย Arnould ,Rrice and Zinkhan. (โเเโี ละ Schiffman and Kanuk (โเเเี กลาววา 
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์฿หมนัๅนมี 5 ขัๅนตอน คือ การรูຌจัก ิAwareness) ความสน฿จ ิInterested) การ
ประมิน ิEvaluation) การทดลอง ิTrial) ละการยอมรับหรือปฏิสธ ิAdoption or Rejection) 

6. นวคิดกี่ยวกับการสื่อสารบบปากตอปาก ิElectronic word of mouth : eWOM) 

Westbrook (1987) กลาววา การสืไอสารบบปากตอปาก ปຓนการสืไอสารจากผูຌบริภคทีไกีไยวขຌองกับ
สินคຌาหรือบริการ เปยังผูຌขายสินคຌาดยผานชองทางอินทอร์นใตปຓนกลยุทธ์ทีไสนับสนุน฿หຌผูຌบริภคคนหนึไงสง
ขຌอมูลเป฿หຌผูຌบริภคอีกคนหนึไง ซึไงจะกอ฿หຌกิดการกระจายตัวปຓนทวีคูณ ชวยสรຌางความชืไอถือละการรั บรูຌ
ของกลุมปງาหมายจ้านวนมาก฿นวลาอันสัๅน ดือนพใญ ลิๅมศรีตระกูลละคณะ ิโ5ไไี อธิบายวา การตลาด
บบปากตอปาก มีชืไอรียกอีกอยางหนึไงวา การตลาดบบบอกตอ ิBuzz Marketing) ปຓนวิธีการทีไมีพลังมาก
฿นการท้าตลาดสินคຌาหรือบริการ พราะถຌาท้า฿หຌผูຌบริภคพูดถึงสินคຌาละบริการดຌวยความชืไนชม นัไนทากับวา
ผูຌบริภคก้าลังฆษณาสินคຌาดยทีไบริษัทเมตຌองท้าการฆษณา฿ด โ ทัๅงยังปຓนการฆษณาทีไขຌาถึงปງาหมาย ละ
นาชืไอถือปຓนอยางมาก ละ Kaplan &Haenlein (โเแเ) เดຌกลาววา สืไอสังคมออนเลน์นัๅนปຓนชองทางหนึไงทีไ
฿ชຌส้าหรับการบอกตอผานสืไออิลใกทรอนิกส์ ดยสืไอสังคมออนเลน์คือ กลุมของรูปบบการ฿ชຌตาง โ ทีไอยูบน
อินทอร์นใตซึไงสามารถสรຌางขึๅนบนพืๅนฐานของทคนลยี Web โ.เ ซึไงอนุญาต฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถสรຌางนืๅอหา 
ขຌอมูลละลกปลีไยนระหวางกันละกันละสืไอสังคมยังปຂด฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถขຌาถึงเดຌอยางพรหลาย ชน 
บลใอก ิBlog) บอร์ดสดงความคิดหใน ิDiscussion Forum)ฟสบุຍค ิFacebook) ละยูทูป ิYoutube) ปຓน
ตຌน 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎี ผูຌวิจัยเดຌตัๅงสมมติฐาน ดังนีๅ 
 สมมติฐานที่ แ ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการดูละครทรทัศน์ออนเลน์ 
 สมมติฐานที่ โ ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนว
รืไองยຌอนยุค 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนีๅมีวิธีการด้านินการวิจัย ดังตอเปนีๅ 
1. ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัย คือ ประชากรกลุม Net Gen หมายถึง กลุมประชากรทีไมีอายุ แ่-

ใ5 ป ซึไงปຓนกลุมประชากรทีไกิดขึๅนมาพรຌอมกับทคนลยี ดยลือกกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางทีไปຓนกลุม 
Net Gen ทีไคยดูละครออนเลน์ อายุระหวาง 18-35 ป จ้านวน 400 คน ดย฿ชຌบบสอบถาม 
ิQuestionnaire) ออนเลน์ปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

2. การตรวจสอบความนาชืไอถือของบบสอบถามดຌวยการตรวจสอบความทีไยงตรงชิงพินิจจาก
ผูຌชีไยวชาญละหาคาดัชนีความสอดคลຌอง ิ IOC) ดยผูຌชีไยวชาญซึไง฿นงานวิจัยนีๅเดຌคาดัชนีความสอดคลຌอง
ทากับ 1 ละน้าบบสอบถามทีไเดຌรับการตรวจกຌดยผูຌทรงคุณวุฒิเปท้าการทดสอบ ิPre-test) กับกลุม Net 

Gen จ้านวน 40 ชุด ละน้าค้าตอบทีไเดຌจากการทดสอบมาหาคาความชืไอมัไน ิReliability Test) ดยเดຌคา

ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค 

ิConsumer innovativenessี 

 ความรวดรใว฿นการซืๅอผลติภณัฑ์฿หม 
 ความถีไ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์฿หม 
 การปຂดรับผลิตภัณฑ์฿หม 

การยอมรับละครยຌอนยุค 

 ขัๅนการรูຌจัก 

 ขัๅนความสน฿จ 

 ขัๅนประมินผล 

 ขัๅนการทดลอง 

 ขัๅนการยอมรับ 

 การบอกตอผานสืไอออนเลน ์

พฤติกรรมการดลูะครทรทัศน์ออนเลน ์

 ความถีไ฿นการดลูะครออนเลน ์

 ชองทาง฿นการรับชมละครออนเลน์ 
 ชวงวลา฿นการรับชมละครออนเลน์ 
 ระยะวลา฿นการรับชมละครออนเลน ์

 

H1 

H2 



 

19 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ความชืไอมัไนทากับ 0.976 เดຌมีการพิจารณาคาความชืไอมัไนของบบสอบถามดຌวยการวัดความสอดคลຌอง
ภาย฿น ิInternal Consistency) ดຌวยสูตรสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟຆา ิCronbach’s Alpha)  

3. การวิคราะห์ขຌอมูล ดยการ฿ชຌปรกรมส้ารใจรูป SPSS for Windows ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล
ชิงสถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistic) พืไออธิบายลักษณะทางประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม
พฤติกรรมการชมละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคละการยอมรับละครผลิต
ซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคนอกจากนีๅยัง฿ชຌสถิติชิงอนุมาน ิ Inferential Statistic) พืไอทดสอบสมมติฐานทีไตัๅง
อาเวดย฿ชຌคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPearson’s Product Moment Correlation 
Coefficientี 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์ทีไตຌองการจะศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับ พฤติกรรม
การชมละครทรทัศน์ออนเลน์ ละ ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับการยอม
ละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค เดຌผลการวิจัย ดังนีๅ  

ขຌอมูลทั่วเปกี่ยวกับผูຌตอบบบสอบถาม 

 การศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางทัๅงหมด ไเเ คน ทีไคยดูทีวีออนเลน์ละปຓนผูຌทีไมีอายุระหวาง แ่ -ใ5 ป 
สวนมากปຓนพศหญิง รຌอยละ ็่.5 รองลงมาคือพศชาย รຌอยละ โแ.5 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญมีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี ละประกอบอาชีพนักรียน/นิสิต/นักศึกษามากทีไสุด ดยกลุมตัวอยาง
สวนมากมีรายเดຌฉลีไยตอดือน นຌอยกวา แเ,เเเ บาท 

พฤติกรรมการรับชมละครทรทัศน์ออนเลน์ 

 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญรับชมละครรืไองยาวหลายตอนจบมากทีไสุด รຌอยละ ๆ็.5 
ละชอบละครทีไมีนืๅอหาบบตลกบาสมอง รຌอยละ ใ้.เ สอดคลຌองกับ นันทสิทธิ์ กຌวทิพยนตร ิโ555ี ทีไ
ศึกษากีไยวกับ พฤติกรรมการรับชมละครทรทัศน์ ของนักศึกษา฿นขตชลบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ
ชอบประภทละครรืไองยาวหลายตอนจบ ทีไมีนืๅอหาปຓนละครตลกบาสมอง ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
ปรัชญา ปດยมการุณ ิโ5ไ้ี ทีไศึกษากีไยวกับ ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกรับชมละครทรทัศน์ของ
นักศึกษา฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางชืไนชอบละครตลกบาสมองมากทีไสุด ทัๅงนีๅการทีไกลุม
ตัวอยางนัๅนชอบรับชมละครตลกบาสมองอาจจะกิดจากความครียด฿นการรียน การท้างาน จึงตຌองการทีไจะ
ผอนคลายความครียด นืไองจากละครตลกบาสมองนัๅนสามารถปຓนครืไองบงบาความคิด อารมณ์ ละจิต฿จ 
ท้า฿หຌกิดความสนุกสนานเดຌ สามารถท้า฿หຌลืมรืไองครียดเดຌ ิพง ชินพงศ์, โ555ี 
 รายงานผลการส้ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย ป โ55่ ิส้านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิลใกทรอนิกส์ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร , โ55่ี พบวา ฿นภาพรวมผูຌ฿ชຌงาน
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อินทอร์นใตจะ฿ชຌอินทอร์นใต฿นการดูทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนเลน์ ฿นอันดับทีไ ไ ิรຌอยละ ไ้.็ี ดย
ผลจากการศึกษางานวิจัย พบวา ผูຌชมละครสวน฿หญจะดูละครผานทางออนเลน์ปຓนบางครัๅง ดย รับชม แ-โ ชม./
วัน ดยสวน฿หญจะรับชม฿นชวง โแ.เแ-โไ.เเ น. ฿กลຌคียงกับ กนกกาญจน์ ประจงสงศรี ิโ55็ี เดຌกลาววา
การดทูีวีผานอินตอร์นใตนัๅนมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน พราะสามารถดูผานอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ตาง โ สอดคลຌอง
กับรายงานผลการส้ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย ป โ55่ พบวา มีการ฿ชຌอินทอร์นใตคิด
ฉลีไยปຓน 5ไ.โ ชม./สัปดาห์ ทีไพิไมขึๅนจากป โ55็ ทีไมีการ฿ชຌอินทอร์นใตฉลีไย 5เ.ไ ชม./สัปดาห์ สอดคลຌอง
กับนวคิดของจนอรชัไนของ Net Gen ดຌานการสพสืไอของกลุมนีๅวา จะลือกปຂดรับสืไอทีไตอบสนองความ
ตຌองการ ชน การดูทรทัศน์ กลุม Net Gen จะเมฝງาหนຌาจอ รอดูรายการทรทัศน์ตามวลาฉายทีไสถานี
ก้าหนด ตจะลือกดูฉพาะรายการทีไชอบ ซึไงคຌนหาเดຌทางอินทอร์นใต อีกทัๅงยังลือกดูตามวลาทีไชอบเดຌ 
ิTapscott, โเเ้ี 

นอกจากนีๅ ผูຌชมละครทรทัศน์ออนเลน์สวน฿หญจะรับชมผานสมาร์ตฟนมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับ
รายงานผลการส้ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย ป โ55่ ิส้านักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร , โ55่ี ทีไวาสมาร์ตฟนปຓนอุปกรณ์ทีไผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใต฿ชຌกวารຌอยละ ่เ ดยมีจ้านวนชัไวมงการ฿ชຌงานฉลีไยอยูทีไ 5.็ ชัไวมงตอวัน รองลงมาปຓน 5ไ.5ั 
฿ชຌงานผานคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ มีการ฿ชຌงานฉลีไย 5.ไ ชัไวมง/วัน ไ5ั ฿ชຌงานผานคอมพิวตอร์พกพาหรือ
นຌตบุຍก มีการ฿ชຌงานฉลีไย 5 ชัไวมง/วัน สอดคลຌองกับ กนกกาญจน์ ประจงสงศรี ิโ55็ี ทีไกลาววาการดูทีวี
ผานอินตอร์นใตนัๅนมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมสมาร์ทฟน ละทใบลตทีไมีนวนຌมพิไม
สูงขึๅนรืไอย โ สวนหนึไงอาจปຓนพราะราคาของสมาร์ทฟน ละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ถูกลง ผูຌบริภคสามารถ
จับจองปຓนจຌาของเดຌงายขึๅน อีกทัๅงสัญญาณ ละคุณภาพทีไท้า฿หຌผูຌบริภคสามารถดูเดຌสะดวก ชัดจน ละ
ครอบ คลุมตามพืๅนทีไตางโ มากขึๅน ตเมสอดคลຌองกับนันทสิทธิ์ กຌวทิพยนตร ิโ555ี ทีไศึกษากีไยวกับ
พฤติกรรมการรับชมละครทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาขตชลบุรี ทีไพบวา สวน฿หญจะ
รับชมละครทรทัศน์ผานทางคอมพิวตอร์มากกวาสมาร์ทฟน 

ขຌอมูลกี่ยวกับความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค 

 ดยฉลีไย พบวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญจัดอยู฿นกลุมผูຌตามสมัย ิรຌอยละ ใ่.เีรองลงมาคือกลุม
ผูຌลຌาหลัง ิรຌอยละ ใแ.่ี กลุมผูຌทันสมัยจ้านวน ิรຌอยละ แ่.5ี กลุมผูຌน้าสมัย ิรຌอยละ ้.ใี ละกลุมผูຌบุกบิก
ิรຌอยละ โ.5ี มีจ้านวนนຌอยทีไสุด 

 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅเดຌมีการจ้านกกลุมผูຌยอมรับนวัตกรรม ดยการวัดความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค
฿นงานวิจัยนีๅเดຌ฿ชຌมาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker (1991) ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ธณวัช สุภา
สี ิ2552) ทีไเดຌศึกษารืไอง การรับนวัตกรรมของลูกคຌา฿นสินคຌาสืๅอผຌาฟชัไนของผูຌหญิงทีไอาศัย฿นอ้าภอ
ชียง฿หม  ดยขຌอมูลกีไยวกับการรับนวัตกรรมเดຌมีการ฿ชຌมาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Goldsmith 

ชนดียวกันกับ อัญชัน สันติเชยกุล ิ2547) เดຌศึกษากีไยวกับ รูปบบการด้านินชีวิต การรับรูຌกีไยวกับตนอง 
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ละการรับนวัตกรรมสินคຌาฟชัไนของวัยรุน ดยขຌอมูลกีไยวกับการรับนวัตกรรมเดຌ฿ชຌมาตรวัดการรับนวัตกรรม
ของ Goldsmith นอกจากนีๅยังมีการศึกษาของ อธิคุณ รงสุข ิ2552) ทีไศึกษากีไยวกับ พฤติกรรมความมี
นวัตกรรมของผูຌบริภค฿นอาหารชขใงพรຌอมรับประทาน ดยขຌอมูลกีไยวกับการวัดระดับความมีนวัตกรรม฿ชຌ
มาตรวัดบบฉพาะจาะจงของ Goldsmith ชนดียวกัน 

 ตามประภทของกลุมผูຌรับนวัตกรรมของ Rogers (1995) ละ Moven (1994) กลาววา ฿นสังคม
ดยทัไวเปจะมีจ้านวนกลุมนักบุกบิก ิInnovater) 2.5% กลุมผูຌน้า ิEarly adopter) 13.5% คนสวน฿หญกลุม
รก ิEarly majority) 34% คนสวน฿หญกลุมหลัง ิLate majority) 34% ละกลุมลຌาหลัง ิLaggards) 16% 
฿นงานวิจัยชิๅนนีๅพบวา กลุมนักบุกบิก ิ Innovater) มีจ้านวน 2.5% ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฎีของ Rogers 

(1995) ละ Moven (1994) ละสอดคลຌองกับอัญชัน สันติเชยกุล ิ2547) ทีไเดຌท้าการศึกษารืไอง รูปบบการ
ด้านินชีวิต การรับรูຌ กีไยวกับตนอง ละการรับนวัตกรรมสินคຌาฟชัไนของวัยรุน พบวา วัยรุน฿น
กรุงทพมหานครสวน฿หญ จัดปຓนกลุมนักบุกบิกนຌอยทีไสุด ตเมสอดคลຌองกับสอดคลຌองกับการศึกษาของ อธิ
คุณ รงสุข ิ2552) พราะการศึกษาพบวา กลุมผูຌบุกบิก มีจ้านวนมากกวากลุมผูຌน้า ซึไงมีจ้านวนนຌอยทีไสุด 

 ผลการศึกษายังพบอีกวา กลุมกลุมผูຌน้า ิEarly adopter) มีจ้านวน 9.3% คนสวน฿หญกลุมรก 
18.5% คนสวน฿หญกลุมหลัง 38.0% ละกลุมผูຌลຌาหลัง 31.8% ซึไง฿นสวนของ กลุมกลุมผูຌน้า ละคนสวน฿หญ
กลุมหลัง คอนขຌาง฿กลຌคียงกับจ้านวนประภทของกลุมผูຌรับนวัตกรรมิ13.5% ละ 34%) ของ Moven 

(1994) ละ Rogers (1995)  

 กระนัๅนกใตาม฿นกลุมของคนสวน฿หญกลุมรกละกลุมผูຌลຌาหลังนัๅนเมสอดคลຌองกับจ้านวนประภท
ของกลุมผูຌรับนวัตกรรมของ Moven (1994) ละ Rogers (1995) ละเมสอดคลຌองกับนวคิดรืไองของจ
นอร์รชัไน พราะดยทัไวเปกลุม Net Gen จะติบตมากับวัฒนธรรมของสิไงประดิษฐ์ทีไปลีไยนปลงรวดรใว จึง
ตຌองการบริภคสินคຌา฿หมทีไมีความทันสมัย มีความกຌาวหนຌาทางทคนลยี ทัๅงนีๅทีไผลเมปຓนเปตามนวคิดนัๅน 
อาจจะปຓนพราะระบบสังคม ิSocial system) นืไองจากระบบสังคมเทยอาจจะยังปຓนสังคมบราณหรือ
สังคมทีไติดยึดกับความชืไอตาง โ ซึไงปຓนสังคมลຌาหลัง ิGeranun, 2550) จะมีลักษณะตรงกันขຌามกับสังคม
สมัย฿หม ความรวดรใวของการพรกระจายละปริมาณทีไจะรับนวัตกรรมจึงกิดเดຌชຌากวาละนຌอยกวาหรือ
อาจจะเมยอมรับลยกใเดຌ ิRogers, 1995) ซึไงสอดคลຌองกับ Singh (2006) ทีไกลาววาวัฒนธรรมทีไตกตางกัน
จะสงผลตอระดับความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคทีไตกตางกันของกลุมผูຌรับนวัตกรรม 

ขຌอมูลกี่ยวกับ การยอมรับละครผลิตซ ้าที่ป็นนวร่ืองยຌอนยุค 

ศิริวรรณ สรีรัตน์ ิโ5ใ้ี ปราณี อีไยวลออภักดี ิโ5ไ้ี Arnould ,Price and Zinkhan. (โเเโี 
ละ Schiffman and Kanuk (โเเเี เดຌกลาววากระบวนการ฿นการยอมรับ ดยสวน฿หญลຌวจะมี 5 
ขัๅนตอน คือ ขัๅนการรับรูຌ ิAwareness) ขัๅนความสน฿จ ิInterest) ขัๅนการประมินผล ิEvaluation) ขัๅนการ
ทดลอง ิTrial) ละการยอมรับ ิAdoption) ดย฿นงานวิจัยชิๅนนีๅเดຌศึกษาตอเปจากขัๅนการยอมรับคือ฿นขัๅน
การบอกตอผานสืไอสังคมออนเลน์ 
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ผลการศึกษากระบวนการยอมรับของผูຌชมตอละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค฿นขัๅนความรูຌจัก 
พบวาภาพรวมผูຌชมรูຌจักละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคจาก ฿นระดับปานกลาง ดຌวยคาฉลีไย ใ.แโ ดย
ผูຌชมทราบขาวสารของละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคจากสืไอตาง โ ดຌวยคาฉลีไย ใ.โไ ซึไงมากกวาการ
ปຂดรับขาวสารกีไยวกับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ทีไมีคาฉลีไย ใ.เเ นัไนอาจ ปຓนพราะผูຌจัดละคร
ละนักการตลาดเดຌมีการปรมทผานสืไอตาง โ ทุกทาง เดຌก ทรทัศน์ หนังสืไอพิมพ์ อินทอร์นใต การจัด
กิจกรรมปຂดตัวละครของตละชอง ปຓนตຌน ิคมชัดลึกออนเลน์ , 2558ี จึงท้า฿หຌผูຌชมรูຌจักละครรืไอง฿หมทีไจะ
ออกอากาศ สอดคลຌองกับ พีระ จิรสภณ ิโ5ไโี ทีไกลาววา กลุมผูຌรับสารบางกลุมจะขຌาถึงสืไอบางประภท
งายกวาสืไอประภทอืไน โ ดังนัๅนการทีไจะขຌาถึงคนทุกกลุมจึงตຌองมีการประยุกต์฿ชຌสืไอหลายอยางพืไอ฿หຌ
ครอบคลุมผูຌรับสาร 

฿นขัๅนความสน฿จ ดยภาพรวมผูຌชม฿หຌความสน฿จทีไจะหาขຌอมูลกีไยวกับละครผลิตซๅ้าทีไปຓ นนวรืไอง
ยຌอนยุค฿นระดับปานกลาง ดຌวยคาฉลีไย โ.ๆๆ ฿น นัไนอาจปຓนพราะผูຌชม มักจะลือกรับตามความสน฿จ ละจะ
มีการลือกละสวงหาพืไอ฿หຌตอบสนองความตຌองการของตนอง ฿กลຌคียงกับณิชาภัทร ขัดสาย ิโ555ี ทีไพบวา 
มืไอกลุมตัวอยางมีความสน฿จกใจะมีการสอบถามขຌอมูลขຌาวกลຌองงอกพิไมติมดຌวยตนอง จากพืไอน ตัวทน
จ้าหนาย หรือจากพทย์  

ขัๅนประมินผล ดยภาพรวมผูຌชมประมินละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค วามีความนาสน฿จ ฿น
ระดับปานกลาง ดຌวยคาฉลีไย ใ.แไ มืไอผูຌชมรูຌจักละสน฿จทีไจะหาขຌอมูลกใจะประมวลถึงสวนประกอบตาง โ 
ของละครรืไองนัๅน โ เดຌก พลงประกอบละคร นืๅอรืไอง ละตัวละครลຌวจึงตัดสิน฿จวาจะดูละครรืไองนัๅน
หรือเม สอดคลຌองกับค้ากลาวของ Arnould ,Price and Zinkhan. (โเเโี ละ Schiffman and Kanuk 

(โเเเี ทีไวา ฿นขัๅนประมินผลปຓนขัๅนทีไบุคคลจะพิจารณาวา นวัตกรรมนัๅนจะมีความยากละขຌอจ้ากัดส้าหรับ
ขาพียง฿ด ละจะปรับ฿หຌขຌากับสถานการณ์เดຌอยางเร ลຌวจึงตัดสิน฿จวาจะทดลอง฿ชຌความคิด฿หม โ นัๅน
หรือเม 

ขัๅนการทดลอง ดยภาพรวมผูຌชมเดຌมีการทดลองดูละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ฿นระดับปาน
กลาง ดຌวยคาฉลีไย โ.้แ มืไอผูຌชมประมินลຌววาละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุครืไองนัๅนสมควรทีไจะลอง
ชม กใจะท้าการปຂดชมละคร฿นตอนรกละหาตัวอยางละครรืไองนัๅนมาดู มืไอลองรับชมลຌวถຌาผูຌชมพอ฿จกใ
จะมีการดู฿นครัๅงตอเป ตถຌาทดลองชมลຌวเมพอ฿จกใจะเมมีการรับชม฿นครัๅงตอเป ฿กลຌคียงกับ Arnould, 

Price and Zinkhan. (โเเโี ละ Schiffman and Kanuk (โเเเี ทีไวา การทดลอง ิTrial) ปຓนขัๅนตอนทีไ
บุคคลตัดสิน฿จทีไจะทดลอง ซึไงการทดลอง฿ชຌปຓนพียงการทดลองชัไวคราวพืไอทีไจะตัดสิน฿จวาจะยอมรับทีไจะ
฿ชຌอยางถาวรหรือเม 

ขัๅนการยอมรับ ดยภาพรวมผูຌชมยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค฿นระดับปานกลาง ดຌวย
คาฉลีไย ใ.แ็ พบวาผูຌชมพึงพอ฿จ฿นภาษาทีไ฿ชຌมากทีไสุด รองลงมาคือ บทบาททีไสมจริงของตัวละคร นืๅอรืไอง 
อาจพราะละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคปຓนสิไงทีไเกลตัวท้า฿หຌผูຌจัดจะตຌองมีการค้านึงถึงความสมจริงมาก
ทีไสุด พืไอทีไจะท้าตอบสนองความตຌองการของผูຌชมจนท้า฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ฿กลຌคียงกับค้ากลาวของ วิชัย 
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หลืองธรรมชาติ ิโ5ใแี ทีไวาความพึงพอ฿จจะกิดขึๅนเดຌกใตอมืไอความตຌองการของมนุษย์เดຌรับการตอบสนอง 
ดยความพึงพอ฿จของผูຌชมนัๅนอาจจะมาจากความชืไนชอบสวนตัวของบุคคล ดั งค้ากลาวของ ปรียาพร วงศ์
อนุตรรจน์ ิโ5ใ5ี เดຌมีการสรุปวา ปัจจัยหรือองค์ประกอบทีไ฿ชຌปຓนครืไองมือบงชีๅถึงปัญหาทีไกีไยวกับความพึง
พอ฿จนัๅนมี ใ ประการ หนึไง฿นนัๅนคือ ปัจจัยทางดຌานบุคคล 

จากขຌอมูลดังกลาวจะพบวากระบวนการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุค ตัๅงต฿นขัๅนทีไ แ 
ถึงขัๅนทีไ 5 นัๅนอยู฿นระดับปานกลาง฿นทุกขัๅนตอน ตมีการบอกตอผานสืไอสังคมดยรวม฿นระดับนຌอย ดย฿น
งานวิจัยนีๅจะบงการบอกตอผานสืไอสังคมออนเลน์ คือ การปຓนผูຌน้าความคิด ิOpinion Leadership) การ
ขอความคิดหใน ิOpinion seeking) การสงตอความคิดหใน ิOpinion passing) ละหลงทีไมาของนืๅอหา
กระทูຌทีไมีการบงปัน ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

จากผลการศึกษาพบวา ฿นหัวขຌอของ Opinion seeking (การขอความคิดหในี ละหัวขຌอ Opinion 

passing (การสงตอความคิดหในี อยู฿นระดับปานกลาง สวน฿นหัวขຌอของ Opinion Leadership (การปຓน
ผูຌน้าความคิดี ละ หลงทีไมาของนืๅอหากระทูຌทีไมีการบงปันอยู฿นระดับนຌอย นัไนสดง฿หຌหในวาผูຌชมละคร
มักจะชอบทีไจะขอความคิดหในบนสืไอสังคมออนเลน์ละมีการสงตอมากกวาทีไจะปຓนผูຌน้าความคิดผานสืไอ
สังคมออนเลน์ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล ิโ55ใี เดຌศึกษากีไยวกับ E-word of 

mouth มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคบนอินทอร์นใต กรณีศึกษา E-marketplace ฿น
ประทศเทย พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญจะสวงหาขຌอมูลหรือค้านะน้า ซึไงหตุผลทีไตຌองหาขຌอมูลจากอิน
ทอร์กอนการตัดสิน฿จซืๅอนืไองจากยังขาดขຌอมูลทีไพียงพอทีไจะท้าการตัดสิน฿จซืๅอดຌวยความมัไน฿จมากทีไสุด 
รองลงมาคือตຌองการหาขຌอมูลจากอินทอร์นใตนืไองจากสะดวกมากกวาการเปหาขຌอมูลจากหลงอืไน เม
สามารถประมินสินคຌาเดຌดຌวยตนอง สินคຌามีความซับซຌอน ละขຌอมูลอืไน โ ชืไอถือเดຌนຌอย ละ฿กลຌคียงกับ
งานวิจัยของ Jason Q.Zhang, Georgiana Craciunละ Dongwoo Shin b (โเเ้ี ทีไศึกษารืไอง การ
สืไอสารบบปากตอปากบนอินทอร์นใต ิElectronic word of mouth) ทีไพบวา ผูຌบริภค฿ชຌ eWOMพืไอหา
ขຌอมูลจากหลงขຌอมูลทีไนาชืไอถือ฿นการประมินสินคຌาละบริการ 

สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับพฤติกรรมการดูละครทรทัศน์
ออนเลน์ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์ชิงบวก กับพฤติกรรม
การดูละครทรทัศน์ออนเลน์฿นสวนของความถีไละระยะวลา฿นการรับชมละครผานอินตอร์นใตอยางมี
นัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 สดง฿หຌหในวา ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค มีผลตอความถีไละระยะวลา
฿นการรับชมละครผานอินตอร์นใต ยิไงปຓนผูຌมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมาก กใยิไงจะมีความถีไละระยะวลา฿น
การรับชมละครผานอินตอร์นใตมากขึๅน สามารถอธิบายเดຌวาผูຌทีไมีความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคทีไสูง ชน กลุม
ผูຌบุกบิก กลุมผูຌน้าสมัย จะมีความถีไละระยะวลา฿นการรับชมละครผานอินตอร์นใตมากกวา กลุมลຌาหลัง 
กลุมผูຌตามสมัย อาจปຓนพราะพฤติกรรมของกลุมนักบุกบิกละกลุมผูຌน้า ทีไมักจะปຓนกลุมรกทีไจะยอมรับ
นวัตกรรมหรือทคนลยีกอนกลุมอืไน ิMoven, 1994; Rogers, 1995) สอดคลຌองกับงานวิจัยของอธิคุณ รง
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สุข ิ2552) เดຌศึกษารืไอง พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผูຌบริภค฿นอาหารชขใงพรຌอมรับประทานทีไพบวา 
ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสวงหาขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์฿หม คือ ยิไงปຓน
ผูຌทีไมีระดับความมีนวัตกรรมทีไสูงกใจะมีการสวงหาขຌอมูลพิไมมากขึๅน ฿กลຌคียงกับขຌอคຌนพบของ Citrin et al 

(2000) ทีไพบวา ความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคมีอิทธิพลตอการ฿ชຌอินทอร์นใตละการซืๅอสินคຌาผานทาง
อินทอร์นใต 

สมมติฐานที่ โ ความสัมพันธ์ระหวางความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคกับการยอมรับละครผลิตซ ้าที่ป็นนว
รื่องยຌอนยุค 

มืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางคาฉลีไยของระดับความมีนวัตกรรมกับการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓน
นวรืไองยຌอนยุค พบวา มีความสัมพันธ์ชิงบวก คือ ยิไงปຓนผูຌมีความมีนวัตกรรมมากกใจะมีการยอมรับละคร
ผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคมากขึๅนดຌวย ดยมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เเแ ิP=0.439, Sig=0.000ี
สดง฿หຌหในวา มืไอปຓนผูຌทีไมีความมีนวัตกรรมทีไสูงกใจะมีการยอมรับละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคสูงกวา
กลุมอืไน ดังนวคิดของการหยหาอดีตทีไ กาญจนา กຌวทพ ิ2549ี ทีไเดຌกลาวเวຌวาประวัติศาสตร์ปຓนรืไองราว
ทีไกิดจากการสนทนากันของรืไองราว฿นอดีตละปัจจุบัน ดยอาจหในเดຌ฿นสืไอตาง โ อาทิสืไอภาพยนตร์ทีไ
บางครัๅงผูຌผลิตภาพยนตร์เดຌสะทຌอนรืไองราวภาย฿นอดีตผานงมุมของประวัติศาสตร์ ผานการประกอบสรຌาง
ความจริง฿หຌหในถึงงมุมของภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ ดยความจริงทีไกิดขึๅนเดຌถู กถายทอดออกมาผาน
ทคนิคดຌานภาพ สง สี ทีไท้า฿หຌผูຌชมสัมผัสถึงบรรยากาศทีไปຓนอดีต ซึไงรืไองราวทีไถายทอดผานอดีต ฿นงมุม
ของนอสทัลจีย เดຌบอกเวຌวาการหวนกลับเปยังอดีตทีไผูຌคน฿นสังคมมีคลังความรูຌอยูลຌวนัๅน จะมีนวนຌมทีไจะ
เดຌรับความนิยมจากผูຌชม ซึไงปຓนกลยุทธ์รูปบบหนึไงทีไสรຌางความตกตาง฿หຌกับสืไอทีไเดຌสดงออกเป ดย
ผลการวิจัยชิๅนนีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของอธิคุณ รงสุข ิโ55โี ทีไเดຌศึกษารืไอง พฤติกรรมความมีนวัตกรรม
ของผูຌบริภค฿นอาหารชขใงพรຌอมรับประทานทีไพบวา มืไอผูຌบริภคมีระดับความมีนวัตกรรมพิไมขึๅนจะสงผล
฿หຌระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์฿หมของผูຌบริภคพิไมขึๅนดຌวย ฿นทางตรงกันขຌามมืไอระดับความมีนวัตกรรมลดลง
กใจะสงผล฿หຌระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์฿หมลดลงดຌวย สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Citrin (โเเเี พบวา ความ
มีนวัตกรรมบบฉพาะจาะจงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินตอร์นใต 
สอดคลຌองกับ Foxall (แ้้ใี ทีไกลาววายิไงผูຌบริภคมีระดับความมีนวัตกรรมมากทาเหร กใจะมีนวนຌมทีไจะ
ยอมรับละซืๅอผลิตภัณฑ์฿หมกอนผูຌอืไนมากทานัๅน ฿กลຌคียงกับขຌอคຌนพบของ อัญชัน สันติเชยกุล ิโ5ไ็ี ทีไ
ศึกษากีไยวกับรูปบบการด้านินชีวิต การรับรูຌกีไยวกับตนอง ละการรับนวัตกรรมสินคຌาฟชัไนของวัยรุน ทีไ
พบวา กลุมกระสนิยม คือ กลุมทีไ฿หຌความสน฿จกีไยวกับฟชัไน ปຂดรับสิไง฿หม นัๅนปຓนกลุมทีไมีความสัมพันธ์ชิง
บวกกับความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคละเดຌมีค้ากลาวของณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ิ2553ี ทีไวา ผูຌคน฿นสังคม
ปัจจุบันคุຌนชินกับการ฿ชຌชีวิต฿นสังคมมืองทีไมีตความรงรีบวุนวายจนกิดความบืไอหนายกับสภาพวดลຌอมทีไ
พบจอจึงท้า฿หຌกิดการหาสิไงปลก฿หม ดังนัๅนวลามีละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคออกมากใลยท้า฿หຌกิด
ความสน฿จปຓนพิศษ พราะคน฿นปัจจุบันเมคยสัมผัสกับ การตงกาย สถานทีไ พฤติกรรม วัฒนธรรม฿นยุค
กอน ทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงการ฿ชຌชีวิตของคน฿นยุคกอน ซึไงปຓนความปลก฿หมของคน฿นปัจจุบัน  
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ขຌอสนอนะส้าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

1. ฿นการท้าวิจัยชิงปริมาณ฿นครัๅงนีๅ เดຌท้าการกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางทีไปຓน Net Gen ทีไมีอายุ
ระหวาง แ่-ใ5 ป ซึไงอาจจะปຓนคคนกลุมดียว ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางทีไ
ปຓนกลุม Generation C ซึไงปຓนกลุมคนยุค฿หมทีไเมเดຌบงตามอายุ ินัทภัทรดใอทคอม , 2557ี ละมี
พฤติกรรมสพติดการชืไอมตอ ชอบชร์ตลอดวลา ิพสุ ดชะรินทร์, 2555ี อาจจะท้า฿หຌพบพฤติกรรม ละ
จ้านวนของกลุมความมีนวัตกรรมทีไตกตางจากงานวิจัยชิๅนนีๅ 

2. งานวิจัยชิๅนนีๅปຓนการศึกษาความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคทัๅง 5 กลุม เมเดຌมีการศึกษาฉพาะกลุม
฿ดกลุมหนึไง ดยการศึกษา฿นครัๅงนีๅพบวา มีกลุมผูຌบุกบิก รຌอยละ โ.5 กลุมผูຌน้าสมัย รຌอยละ ้.ใ กลุมผูຌทันสมัย 
รຌอยละ แ่.5 กลุมผูຌตามสมัย รຌอยละ ใ่.เ ละ กลุมผูຌลຌาหลัง รຌอยละ ใแ.่ ฿นการวิจัยครัๅงตอเปจึงควรศึกษา 
เปทีไกลุม฿ดกลุมหนึไง ดยฉพาะกลุมผูຌบุกบิกละกลุมผูຌน้าสมัย นืไองจาก โ กลุมนีๅจะปຓนกลุมรก โ ทีไมี
นวนຌมทีไจะซืๅอหรือทดลอง฿ชຌสินคຌา฿หมกอนคนอืไนละปຓนกลุมทีไมีอิทธิพลทีไจะท้า฿หຌคนกลุมอืไนซืๅอสินคຌาตาม 

ขຌอสนอนะพ่ือการน้าเปประยุกต์฿ชຌ 

1. ส้าหรับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการท้าการตลาดออนเลน์ของละครผลิตซๅ้าทีไปຓนนวรืไองยຌอนยุคนัๅน 
ควรนຌนการสรຌางนืๅอหาทีไ฿หຌความรูຌกีไยวกับละคร มีประยชน์ตอผูຌชม พืไอ฿หຌกิดการบอกตอ การสดงความ
คิดหใน ละปຓนการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับละคร 

2. ส้าหรับธุรกิจอืไน ควรมีการศึกษาความมีนวัตกรรมของผูຌบริภคพืไอ฿หຌทราบสัดสวนทีไทຌจริงของ
ตละกลุม จะเดຌน้าเป฿ชຌ฿นการวางกลยุทธ์หรือการด้านินกิจกรรมทางการตลาด฿หຌตรงกับความมีนวัตกรรม
ของคนตละกลุม พราะตละกลุมนัๅนจะซืๅอผลิตภัณฑ์ดຌวยหตุผลทีไตกตางกัน 
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ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการขຌารวมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 
Factors influencing the decision to participate in  

Cycling activities among Bangkok Residents 

สรนันท์ การจริญดี1 

พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การปลีไยนปลงบทบาทของจักรยาน฿นประทศเทย ตัๅงตริไมตຌน฿นปพศ โไไโ จวบจนปัจจุบันทีไ
ภาครัฐมีนยบายสงสริมการ฿ชຌจักรยานมากขึๅน จึงสงผล฿หຌตลาดจักรยาน฿นประทศเทยติบตขึๅน ตามมาดຌวย
การจัดกิจกรรมการปัດนจักรยานจ านวนมาก ทัๅงกิจกรรมทีไจัดขึๅนส าหรับ กลุมลูกคຌาของบริษัทผูຌน าขຌาจักรยาน 
หรือกิจกรรม฿หญทีไจัดขึๅนดยภาครัฐ ตจ านวนผูຌขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของผูຌประกอบการทีไน าขຌา
จักรยานราย฿หญ มีจ านวนทีไมากบຌางนຌอยบຌางตกตางกันเป ละมืไอปรียบทียบกับการจัดกิจกรรมการปัດน
จักรยานซึไงปຓนงาน฿หญประจ าปทีไจัดขึๅนดยภาครัฐ ละภาคอกชน กลับมีผูຌขຌารวมกิจกรรมปຓนจ านวนมาก  
 การวิจัยครัๅ งนีๅจึ งมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยพฤติกรรม 

ดຌานสวนประสมการตลาดบริการละทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร โี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยพฤติกรรมดຌานกลุมอຌางอิงละทัศนคติ฿นการขຌา
รวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ใี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย
พฤติกรรมดຌานรงจูง฿จละทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร ไี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติละพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດน
จักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 5ี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความพฤติกรรมละความ
พึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ดยปຓนงานวิจัยชิง
ผสมผสาน กลุมตัวอยางของงานวิจัยนีๅ คือประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร อายุระหวาง 23-60 ปจ านวน 
400 คน    

ผลการวิจัยชิงปริมาณพบวา 1) ความคิดหในของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไขຌารวมกิจกรรม
การปัດนจักรยานตอปัจจัยพฤติกรรมดຌานปัจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ซึไงปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿น
การอธิบายตัวปรทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน คือ รูปบบกิจกรรม ละการสงสริม
กิจกรรม 2) ความคิดหในของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานตอปัจจัย
พฤติกรรมดຌานกลุมอຌางอิง ซึไงปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດน

                                                           

1นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จักรยาน คือ การชักชวนของนักปัດนจักรยานทีไมีชืไอสียงชาวเทย การชักชวนของผูຌทีไ ปຓนสมาชิก฿นชมรม
จักรยาน 3) ความคิดหในของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานตอปัจจัย
พฤติกรรมดຌานรงจูง฿จ ซึไงปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດน
จักรยาน คือ รงจูง฿จภาย฿น ละรงจูง฿จภายนอก 4) ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไขຌา
รวมการปัດนจักรยาน ปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายพฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน
5) พฤติกรรมของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายความพึงพอ฿จ฿น
การขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน 

ค าส าคัญ: กิจกรรมการปัດนจักรยาน สวนประสมการตลาดบริการ กลุมอຌางอิง รงจูง฿จ ทัศนคติ พฤติกรรม 
ความพึงพอ฿จ  

 

Abstract 

The noticeable change of cycling roles which was first started in 2442 as a vehicle of 

high-class people, today, cycling has been used as a vehicle in daily life of Bangkok 

citizenboth for recreation and sport. This change indicates the dominance of societal and 

environmental contexts that have been changed in different era as well. Moreover, an 

increasing of cycling trends in Thailand leads to a supportive government policy and cycling 

business market. More cycling importers emerge in the market, following with numerous 

cycling events hosted by those importers or government parties. However, the number of 

cycling event participants is somewhat different among importers and has a large number of 

participants in annual events hosted by government parties.   

The objectives of this study are to (1) examine the impact of service marketing 

towards attitudes in attending cycling events; (2) examine the impact of group reference 

towards attitudes in attending cycling events; (3) examine the impact of motivation towards 

attitudes in attending cycling events; (4) examine the relations of attitude and practice 

towards cycling events and (5) examine the relations of practice towards satisfaction.  

The study employedmixed methods. The sampling group in this study consists of 400 

Bangkok citizens, age between 23-60 years.  

The results show that 1) Service Marketing initiatives including product and promotion, 

showed a statistically significant effecton attitude for cycling participation.  

2) Group Reference such as Thailand famous cyclers, members of cycling club and cycling 

company showed a statistically significant effecton attitude for cycling participation.  
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3) Intrinsic and extrinsic motivation showed a statistically significant effecton attitude for 

cycling participation. In addition, the findings in hypothesis 4)also found the relationship 

between attitude and practice towards cycling event and hypothesis 5) found the 

relationship between practice and satisfaction. 

Keywords: Cycling, Service Marketing, Group Reference, Motivation, Attitude, Practice, 

Satisfaction 

 

ทีไมาละความส าคัญ 

 ฿นสมัยยุคริไมตຌนมืไอป พ.ศ. โไไโ จักรยาน ปຓนยานพาหนะทีไพรหลายฉพาะ฿นสังคมชัๅนสูง 
 นืไ อ ง จ า ก มี ร า ค า สู ง   พ ร า ะ ตຌ อ ง น า  ขຌ า จ า ก ป ร ะ  ท ศ ฿ น  ถ บ ยุ  ร ป   ต ต อ ม า ฿ น ร ะ ห ว า ง  

ชวงปพ.ศ. โ5เเ – โ5ใใ ริไมปຓนยุคทีไถดถอยของจักรยาน นืไองจากการคมนาคมดຌวยยานยนต์ 
ริไ ม ขຌ ามามีบทบาท฿นประทศเทยมากขึๅน  อีกทัๅ งยั งมีการริไ มกอสรຌ างถนนขึๅนปຓนจ านวนมาก  
จึงท า฿หຌจักรยานริไมหมดความนิยมเป ผูຌคน฿นมืองหันมา฿ชຌรถยนต์ หรือ รถสาธารณะมากขึๅน ิชมรมจักรยาน
พืไอสุขภาพหงประทศเทย, โ555ี 
 ตอมา฿นปพ.ศ. โ5ใไ ปຓนปทีไจักรยานริไมกลับมามีบทบาทอีกครัๅง฿นประทศเทย นืไองจากปຓนชวงทีไ
ลกตຌองผชิญกับวิกฤตินๅ ามัน จึงท า฿หຌกิดการรียกรຌองจากคนกลุมหนึไง฿นกรุงทพมหานคร฿หຌมีการขีไจักรยาน
฿นมืองอีกครัๅง พืไอชวยกຌปัญหาการจราจรทีไริไมหนานน รวมถึงปัญหาดຌานสิไงวดลຌอมจากการปลอยมลพิษ 
ละวิกฤตของทรัพยากรดຌานพลังงานทีไริไมลดนຌอยลง จากหตุการณ์ทีไกิดขึๅนนัๅน จึงท า฿หຌจักรยานกลับมามี
บทบาท฿นฐานะของยานพาหนะทีไ฿ชຌส าหรับการดินทาง ิชมรมจักรยานพืไอสุขภาพหงประทศเทย, โ555ี 

อย า ง เรกใ ต าม   มืไ อประมาณ 5  ป ทีไ ผ านมาการ ฿ชຌ จั ก รย าน฿นประ ทศ เทย  ริไ มมาถึ ง 

จุดปลีไยนอีกครัๅงมืไอจักรยานเดຌรับอิทธิพลมาจากกลุมนักรียนนอก ศิลปຂน ดารา ซลบริตีๅทีไมีชืไอสียง ซึไงรับ
วัฒนธรรมละกระสการ฿ชຌจักรยานจากตางประทศขຌามา จึงท า฿หຌราหในกลุมนักปัດนจักรยานประภทฟຂกซ์
กียร์กันมากขึๅน ดยกลุมนักปัດนหลานีๅจะ฿หຌความส าคัญกับการปัດนจักรยานพืไอออกก าลังกาย สันทนาการละ
ปัດนพืไอการขงขัน ิASTV ผูຌจัดการรายวัน,โ55่ แแ พฤษภาคมี 

การปลีไยนปลงบทบาทของจักรยาน฿นประทศเทยตลอดระยะวลาทีไผานมา สดง฿หຌหในวาบทบาท
ของจักรยาน฿นประทศเทย เดຌรับอิทธิพลมาจากสังคมละสิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป฿นตละชวงวลา 
ผูຌวิจัยจึงมีความหในวา การปลีไยนปลงบทบาทของจักรยาน฿นประทศเทยนัๅนเดຌรับอิทธิพลมาจากบริบทของ
สังคมวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป฿นตละยุคสมัยทีไตกตางกัน  
 จากกระสความนิยม฿นการ฿ชຌจักรยานทีไพิไมขึๅน฿นสังคมเทยละการสนับสนุนดຌานนยบายของ
ภาครัฐ฿นการ฿ชຌจักรยาน฿นประทศเทย สงผล฿หຌตลาดจักรยาน฿นประทศเทยมีมูลคากวา ๆ,5เเ ลຌานบาท ฿น
ปพ.ศ. โ55่ ละจากการติบตของตลาดจักรยานดยรวมของประทศเทย จึงสงผล฿หຌผูຌประกอบการน า ขຌา
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จักรยานจากตางประทศชัๅนน าของเทย ไ หง เดຌก บริษัท ยูดับลิวซี จ ากัด บริษัท ปรเบค์ จ ากัด บริษัท 
อลอเบซิคิล จ ากัด ละบริษัท สปอร์ต เบซิคิล จ ากัด รงสรຌางการติบตละจัดกิจกรรมการปัດนจักรยาน
฿นรูปบบตางโ ซึไงถือปຓนหนึไง฿นกลยุทธ์การท าการตลาดหลักทีไส าคัญ เมวาจะปຓนกิจกรรมการปัດนพืไอ
สันทนาการ฿นกลุมสมาชิกหรือกลุมลูกคຌา ดยมีวัตถุประสงค์พืไอรองรับนักปัດนจักรยาน หรือลูกคຌาทีไซืๅอจักรยาน
เปลຌว พืไอ฿หຌพวกขาเดຌมีประสบการณ์฿นการขับขีไจักรยาน รวมถึงการสรຌางครือขาย฿หม฿นสังคม ตอยางเร
กใตามมืไอท าการศึกษาปรียบทียบจ านวนผูຌขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของผูຌประกอบการทีไน าขຌา
จักรยานราย฿หญ ไ รายนัๅนพบวามีจ านวนทีไมากบຌางนຌอยบຌางตกตางกันเป ตัวอยางชนบริษัท ยูดับบลิวซี 
จ ากัดซึไงปຓนผูຌน าขຌาจักรยานยีไหຌอ Bienchi มีผูຌขຌารวมกิจกรรมลดลง บริษัท ปรเบค์ จ ากัด ซึไงปຓนตัวทน
จ าหนายจักรยานยีไหຌอทรค ิTrekี มีประภทการจัดกิจกรรมปัດนจักรยานพิไมขึๅนอีก 2 รูปบบ จากทีไคยมี
พียงค 1 รูปบบ บริษัท อล อ เบซิคิล จ ากัด ผูຌผลิตจักรยานสัญชาติเทย ทีไยังคงมีจ านวนนักปัດนขຌารวม
กิจกรรมสมไ าสมอ฿นทุกปละบริษัท สปอร์ต เบซิคิล จ ากัด ตัวทนจ าหนายจักรยานยีไหຌอ Specialized ละ 
Colnago ซึไงมีประภทของกิจกรรมพิไมขึๅนทุกป หากตมืไอปรียบทียบกับการจัดกิจกรรมการปัດนจักรยานซึไง
ปຓนงาน฿หญประจ าปทีไจัดขึๅนดยภาครัฐ ละภาคอกชน อาทิ การขงหัวหินเตรกีฬา ชิงถຌวยพระราชทาน
สมดใจพระนางจຌาพระบรมราชินีนาถ งานหัวหินคลาสสิค งานกรุงทพ - หัวหินประพณีสวนธน งานพิชิตยอด
ดอยอินทนนท์ งานปัດนขาคຌอคลาสสิค Audax (คือการปัດนจักรยานระยะเกลทีไมีการกใบระยะทางตัๅงต โเเ 
ใเเ ไเเ ๆเเ จนเปถึง ่เเ กิลมตรี งาน Bike for Mom ปัດนพืไอม ละ Bike for Dad หรือปัດนพืไอพอ
นัๅนพบวา กิจกรรม฿หญประจ าปหลานีๅ กลับมีผูຌขຌารวมกิจกรรมปຓนจ านวนมาก  

จากการศึกษาคຌนควຌ าขຌอมูลกีไ ยวกับการพัฒนาละบทบาททีไ ปลีไ ยนปลงของจักรยาน 

฿นประทศเทยทีไ เดຌรับอิทธิพลจากบริบทของสังคมละสิไ งวดลຌอม รวมถึงการศึกษาผลง านวิจัย 

ทีไผ านมากีไยวกับกิจกรรมจักรยาน พบวา บุณณะ นพคุณ (2549) เดຌศึกษากีไยวกับปัจจัย 

ทางการตลาดทีไมีผลตอการลือกซืๅอจักรยาน สุรีย์ พันรักษ์ ิ2541ี เดຌศึกษากีไยวกับรงจูง฿จ฿นการลือก฿ชຌ
จักรยานสือภูขาของนักกีฬา กานต์ ศิริรัตนพันธ์ (2544) ศึกษากีไยวกับการจัดตัๅงชมรมจักรยานวันอาทิตย์ 
ละชาคริศ นาคะสุวรรณ (2551) เดຌคຌนควຌากีไยวกับการออกบบสืไอพืไอ฿ชຌรณรงค์฿หຌหในถึงประยชน์ของการ
ขีไจักรยาน฿นกรุงทพฯ ดยยังเมมีผูຌทีไศึกษาคຌนควຌากีไยวกับสิไงกระตุຌนพฤติกรรมทีไกอ฿หຌกิดทัศนคติ พฤติกรรม 
ละความพึงพอ฿จตอการขຌารวมการปัດนจักรยานบบบูรณาการ ซึไงรวมถึงปัจจัยดຌานสวนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยดຌานสังคม ละปัจจัยดຌานจิตวิทยา ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ
ขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร พืไอ฿หຌกิดปຓนผลชิงประจั กษ์ทีไ
หนวยงานภาครัฐ หรือผูຌประกอบการ฿นธุรกิจน าขຌาจักรยานของอกชน สามารถน าเปพัฒนารูปบบการจัด
กิจกรรมทีไกีไยวกับทริปการปัດนจักรยาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน มีผูຌรับรูຌละขຌารวมกิจกรรมมากขึๅน อันจะ
ปຓนการสรຌางการติบต฿หຌกับตลาดจักรยาน฿นประทศเทยดยรวมตอเป 
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1.) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยพฤติกรรมดຌานสวนประสมการตลาดบริการละ 

ทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  
2.) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยพฤติกรรมดຌานกลุมอຌางอิงละทัศนคติ฿นการขຌารวม 

กิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  
3.) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยพฤติกรรมดຌานรงจูง฿จละทัศนคติ฿นการขຌารวม 

กิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

4.) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติละพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน  

ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

5.) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมละความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດน  

จักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

ขอบขต฿นการวิจัย 

 ขอบขตการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅคือ ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร อายุระหวาง โใ -ๆเ ป  
ทัๅงพศชายละพศหญิง ทีไคยขຌารวมกิจกรรมการขงหรือปัດนจักรยานทีไจัดขึๅนดยบริษัทผูຌน าขຌาจักรยานทีไ
จัดขึๅนดยภาครัฐหรือภาคอกชน  

นิยามศัพท์ชิงปฏิบัติการ 

ปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาด หมายถึง ความคิดหในของผูຌขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานทีไมีตอ
ปัจจัยดຌานการตลาด คือ กลยุทธ์สวนประสมการตลาดบริการ ็Ps ประกอบดຌวย รูปบบการปัດนจักรยาน
ิProduct) ราคา (Price) ชองทางการสมัคริPlace) การสงสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ 
ิProcess) คนิPeople) ละสิไงวดลຌอมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

ปั จ จั ย ดຌ า น สั ง ค ม  ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม คิ ด  หใ น ข อ ง ผูຌ  ขຌ า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ปัດ น จั ก ร ย า น 

ทีไมีตอปัจจัยดຌานสังคม คือกลุมอຌางอิง ซึไงประกอบเปดຌวย การปຓนสมาชิก ระดับความสัมพันธ์ ละ  

ความนาดึงดูด 

ปัจจัยดຌานจิตวิทยา หมายถึง ความคิดหในของผูຌขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานทีไมีตอปัจจัยดຌาน
จิต฿จ คือรงจูง฿จทีไประกอบเปดຌวย รงจูง฿จภาย฿น เดຌก ความอยากรูຌอยากหใน ความรัก ความสน฿จ ความ
สนุกสนาน ความส ารใจ ความพึงพอ฿จ ความศรัทธา ละความซาบซึๅง รงจูง฿จภายนอก เดຌก การขงขัน 
การรวมมือ การ฿หຌรางวัล การเดຌรับการยกยองละชมชย 

ทัศนคติต อกิ จกรรมการปั่ นจั ก รยาน  หมายถึ ง  คว ามคิ ด หใ นของผูຌ  ขຌ า ร วมกิ จกรรม 

การปัດนจักรยานทีไมีตอกิจกรรม ซึไงประกอบดຌวยทัศนคติชิงบวก  
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พฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมกีไยวกับจักรยาน หมายถึง ความคิดหในของผูຌขຌารวมกิจกรรมการปัດน
จักรยานตอพฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมจักรยาน ประกอบเปดຌวย ประภท ชวงวลา ระยะวลา ความถีไ 
ละความสัมพันธ์ระหวางผูຌจัดกับผูຌขຌารวมกิจกรรม 

ความพึงพอ฿จตอกิจกรรมการปั่นจักรยาน หมายถึง การประมินความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวม
กิจกรรมการปัດนจักรยาน ซึไงประกอบดຌวยความพึงพอ฿จ฿นรูปบบกิจกรรม ราคา สถานทีไจัดกิจกรรม การ
สงสริมละปรมทกิจกรรม ขัๅนตอนการขຌารวมกิจกรรม บุคลากรผูຌจัดกิจกรรม ละสิไงวดลຌอมทางกายภาพ
ของการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมกีไยวกับจักรยาน หมายถึง กิจกรรมการขงหรือปัດนจักรยานทีไจัดขึๅนดยบริษัทผูຌน าขຌา
จักรยาน ไ บริษัท เดຌก บริษัทยูดับบลิวซี จ ากัด บริษัทปรเบค์ จ ากัด บริษัท อลอเบซิคิล จ ากัด ละ 
บริษัท สปอร์ตเบซิคิล จ ากัด หรือกิจกรรมการปัດนจักรยานจัดขึๅนดยภาครัฐหรือภาคอกชน  

นวคิดละทฤษฎีทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

1. ทฤษฎีการสริมรง ิStimulus-Response Theory) 

John B. Watson ปຓนนักจิตวิทยาทีไน าสนอทฤษฎีการสริมรง ซึไงวาดຌวยรืไองของสิไงรຌา 
ิStimulus) ละการตอบสนอง ิResponse) ดยชืไอวาทฤษฎีนีๅ สามารถน ามา฿ชຌกับปฏิกริยาของมนุษย์เดຌ
ชนกันพราะการกระท าของมนุษย์ จะปຓนตอบสนองละปຓนเปตามงืไอนเขทีไก าหนดเวຌ ดยสิไงรຌารูปบบ
ตางโ อยางเรกใตาม นักสืไอสารมวลชน น าอาทฤษฎีการสริมรง ขຌามา฿ชຌ฿นงานสืไอสารบนนวคิดทีไวา สืไอจะ
ท าหนຌาทีไปຓนสิไงรຌาภายนอก ซึไงจะท า฿หຌผูຌรับสารกิดปฏิกิริยาการตอบรับ฿นรูปบบตางโ  ิกาญจนา กຌวทพ
, 2547) 

George E. Belch and Michael A. Belch (2551) อธิบายวา ทฤษฎีการสริมรง  
ปຓนทฤษฎีการ รี ยนรูຌ กลุ มพฤติกรรมนิยม ซึไ งมีคว ามหมายว า  นั กคิดคຌนทฤษฎีมีความ ชืไ อว า  

การตอบสนอง฿นการกระท าของบุคคลขึๅนอยูกับสิไงกระตุຌน ดังนัๅน ทฤษฎีการสริมรง จึงมีองค์ประกอบทีไ
ส าคัญ 3 สวน เดຌก สิไงกระตุຌน ิStimulus) กลองด า หรือความรูຌสึกนึกคิดของบุคคล ิBuyer’s Black Box) 
ละการตอบสนอง ิResponse) ดยสามารถอธิบายภาพการท างานเดຌดังนีๅ 
 

 

 

 

 

การท างานจะริไมจากการทีไบุคคลมีสิไงกระตุຌน ิStimulus) ตางโ ทัๅงจากปัจจัยภายนอกละภาย฿น
ตนองผานขຌามา฿นความรูຌสึกนึกคิดของบุคคลหรือกลองด า ิBuyer’s Black Box) ซึไงจะท า฿หຌบุคคลมีการ
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ประมวลทางความคิดละความตຌองการ฿นสวนลึกของตน กอนทีไจะตอบสนอง ิResponse) ตอสิไงกระตุຌน
หลานัๅนปຓนการกระท าตางโ 

2. นวคิดกีไยวกับพฤติกรรมผูຌบริภค 

ทฤษฎีการสริมรง หรือ Stimulus-Response Theory เดຌถูกน ามาประยุกต์฿ชຌบริบทของการตลาด
฿นรูปบบของบบจ าลองพฤติกรรมผูຌบริภค ตามหลักการท างานของสิไงกระตุຌน ความรูຌสึกนึกคิดของผูຌบริภค 
ละการตอบสนอง ดย Armstrong and Kotler (2557) เดຌอธิบายเวຌวา ส าหรับนักการตลาด มีการน าทฤษฎี
การสริมรงนีๅ มาปรับ฿ชຌปຓนบบจ าลองทีไ฿ชຌศึกษาพฤติกรรมผูຌบริภค ซึไงจะท า฿หຌผูຌผลิตสินคຌาหรือบริการ
ขຌา฿จถึงการสดงออกทางพฤติกรรมของผูຌบริภค ทีไริไมตຌนจากการสรຌางสิไงกระตุຌน ิStimulus) ท า฿หຌผูຌบริภค
สน฿จตอสินคຌาหรือบริการ สงผานเปยังความรูຌสึกนึกคิดของผูຌบริภค ซึไงปรียบสมือนกลองด าทีไยากจะคาดดา 
ละสุดทຌายคือการตอบสนองตอสิไงกระตุຌนนัๅนโจึงสามารถสรุปเดຌวา บบจ าลองพฤติกรรมผูຌบริภคนีๅประกอบ
เปดຌวย สิไงกระตุຌนหรือสิไงรຌา ิStimulus) ทีไจะท า฿หຌกิดความตຌองการ ละสงตอยังความรูຌสึกนึกคิดของ
ผูຌบริภคหรือกลองด า ซึไงปຓนสิไงทีไอยูดຌาน฿นของผูຌบริภค ิBlack Box) มีหนຌาทีไ฿นการประมวลผล ละสงผลเป
ยังการตอบสนอง ิResponse) ตอสิไงกระตุຌน ดยสามารถอธิบายเดຌตามนบจ าลองดຌานลางนีๅ  

 
 

องค์ประกอบของบบทฤษฎีการสริมรง ทีไน ามาปรับ฿ชຌปຓนบบจ าลองพฤติกรรมผูຌบริภค สามารถ
อธิบายเดຌ฿นรายละอียด ดังนีๅ 

1. สิไงกระตุຌน ิStimulus) คือสิไงตางโ ทีไอยูรอบตัวของผูຌบริภค ซึไงจะท าหนຌาทีไกระตุຌน฿หຌกิด
ความรูຌสึกนึกคิด กอนทีไจะสงตอเปยังกลองด าของผูຌบริภค ละจะกอ฿หຌกิดการตอบสนองต อเป ดยสิไง
กระตุຌนประกอบดຌวย 2 สวน เดຌก  สิไ งกระตุຌนทางการตลาด ละสิไ งกระตุຌน อืไนโ เดຌก 
สิไงกระตุຌนทางศรษฐกิจ ทางทคนลยี ทางสังคม ละทางวัฒนธรรม  

2. ความรูຌสึกนึกคิดหรือกลองด าของผูຌภค ิBuyer’s Black Boxี ประกอบดຌวย 2 สวน คือ 
ลักษณะฉพาะของผูຌซืๅอ ละกระบวนการตัดสิน฿จของผูຌซืๅอ ซึไงจะเดຌรับอิทธิพลจากปัจจัยตางโ คือ ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสวนบุคคล ละปัจจัยดຌานจิตวิทยา ดยกลองด านีๅจะท าหนຌาทีไ฿นการ
รวบรวมขຌอมูลทีไอยูรอบตัวละ฿นตัวของผูຌบริภค พืไอประมวลผลทางความคิดภาย฿นตัวของผูຌบริภคกอนทีไจะ
สดงออกปຓนพฤติกรรม฿นรูปบบตางโ   
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3. การตอบสนองของผูຌซืๅอ ิBuyer’s Responseี  
Armstrong and Kotler (2557) อธิบายเวຌวา การตอบสนองของผูຌซืๅอ ประกอบดຌวย พฤติกรรม฿น

การซืๅอ เดຌก ซืๅออะเร มืไอเหร ทีไ฿ด ละปริมาณมากนຌอยพียง฿ด ละพฤติกรรมทีไผูຌซืๅอมีตอตราสินคຌา รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหวางผูຌซืๅอกับองค์กรจຌาของสินคຌา 

ชูชัย สมิทธิเกร ิ2557) กลาวเวຌวา การซืๅอ ปຓนหนึไง฿นขัๅนตอนของกระบวนการผูຌบริภค ซึไงจะ
ประกอบดຌวยการลือกหลงทีไจะซืๅอสินคຌาหรือบริการ ละวิธีการจายงิน 

George E. Belch and Michael A. Belch, (2551) อธิบายวา ขัๅนตอนการตอบสนองของผูຌบริภค 
ต า ม  บ บ จ า ล อ ง ป ร ะ  ภ ท ล า ดั บ ขัๅ น   ด ย  ส น อ ว า  ก า ร ต อ บ ส น อ ง จ ะ ตຌ อ ง  ริไ ม จ า ก ขัๅ น ต อ น  

การขຌา฿จหรือรับรูຌวามีสินคຌานัๅนอยู ิCognitive Stage) ขัๅนความรูຌสึก คือความชอบหรือพอ฿จ฿นสินคຌานัๅนโ 
อยู ิAffective Stage) ละขัๅนพฤติกรรม ิConative Stage) ทีไกีไยวกับการซืๅอสินคຌา การยอมรับหรือปฏิสธ 

2.1 นวคิดละสวนประกอบของสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps 
ชัยสมพล ชาวประสริฐ (2546) อธิบายเวຌวา นืไองจากธุรกิจบริการมีความตกตางจากธุรกิจทีไผลิต

สินคຌาทัไวเป จึงท า฿หຌตຌองค านึงถึงหลักสวนประสมการตลาดอีก 3 ปัจจัย คือ กระบวนการ ประสิทธิภาพละ
คุณภาพ คน ละสิไงทีไมองหในเดຌ ดังนัๅน สวนประสมทางการตลาดทีไหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบเป
ดຌวย 7 ปัจจัยดຌวยกัน หรือทีไรียกกวา 7Ps เดຌก ผลิตภัณฑ์ ิProduct) ราคา ิPrice) การจัดจ าหนาย ิPlace) 

ละการสงสริมการตลาด ิPromotion) กระบวนการ฿หຌบริการ ิProcess) พนักงาน ิPeople) ละ
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ ิPhysical Evidence)  

2.2 นวคิดกีไยวกับกลุมอຌางอิง 
ชูชัย สมิทธิเกร (2557) กลาววา กลุมอຌางอิงนัๅน มีการบงออกปຓนหลากหลาย฿นกลุม 

฿นสังคมปัจจุบัน ละตละกลุมลຌวนลຌวตมีความชืไอ บรรทัดฐาน คานิยม ทีไสงผลตอพฤติกรรม  

ทีไตกตางกันเป ดยความชืไอ ละบรรทัดฐานหลานัๅน คือสิไ งทีไจะ฿ชຌ ปຓนตัวก าหนดพฤติกร รม 

ทีไยอมรับเดຌ หรือยอมรับเมเดຌของกลุม ดังนัๅน กลุมอຌางอิง จึงคอนขຌางปรียบสมือนกับรงกดดัน  

ทีไคอยก ากับละควบคุมความประพฤติของบุคคล 

2.3 นวคิดกีไยวกับรงจูง฿จ 

ชูชัย สมิทธิเกร (2557) อธิบายกีไยวกับกระบวนการกิดรงจูง฿จวา ความตຌองการดຌานตางโ ของ
บุคคลนัๅน ปຓนสิไงทีไขับคลืไอนละผลักดัน฿หຌบุคคลหนึไงกิดรงจูง฿จละสดงออกทางพฤติกรรม ดยทีไพวก
ขาจะมีความกระตือรือรຌนละตัๅง฿จท า฿นสิไงตางโ พืไอตอบสนองตอความตຌองการของพวกขาอง ตอยางเร
กใตาม พฤติกรรมของบุคคลทีไสดงออกอาจจะตกตางกันออกเป ซึไงขึๅนอยูกับลักษณะของบุคคลดຌวยชนกัน 
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1. รงจูง฿จภาย฿น ิIntrinsic Motivation) หมายถึง รงจูง฿จทีไกิดจากภาย฿นตัวบุคคล ดยเมมี
รางวัลหรือสิไงกระตุຌนจากภายนอกมาปຓนอิทธิพลทีไกอ฿หຌกิดพฤติกรรม เดຌก ความอยากรูຌอยากหใน ความรัก 
ความสน฿จ ความสนุกสนาน ความส ารใจ ความพึงพอ฿จ ความศรัทธา ความซาบซึๅง  

2. รงจูง฿จภายนอก ิExtrinsic Motivation) หมายถึง รงจูง฿จทีไกิดภายนอกตัวบุคคล  
ทีไจะกระตุຌน฿หຌบุคคลกิดพฤติกรรม เดຌก การขงขัน การรวมมือ การ฿หຌรางวัล การลงทษ การยกยอง การ
ชมชย ปຓนตຌน 

2.4นวคิดกีไยวกับกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค 

 กระบวนการตอบสนอง คือ กระบวนการขัๅนสุดทຌายของพฤติกรรม ซึไงหากกลาว฿นบริบทของการ
สืไอสาร การตอบสนองคือปฏิกิริยาของผูຌรับสารทีไจะสดงออกมาปຓนทัศนคติหรือพฤติกรรมตางโ ตมืไอ
กลาวถึงบริบททางการตลาด กระบวนการตอบสนองคือปฏิกิริยาตอบกลับของผูຌบริภคทีไมีตอสิไงกระตุຌนตางโ 

Michael A. Belch and George E. Belch (2551)อธิบายล าดับขัๅนของการตอบสนองเวຌวา ทีไผาน
มา มีนักทฤษฎีหลายทานเดຌพัฒนาบบจ าลองล าดับขัๅนการตอบสนอง ซึไงสามารถน ามาวิคราะห์เดຌวา 
กระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคตอสิไงกระตุຌนหรือสิไงรຌานัๅน มีการคลืไอนเหวผานล าดับขัๅนพืๅนฐาน ใ ขัๅน 
เดຌก  

แ. ขัๅนความขຌา฿จ ิCognitive Stage) ซึไงหมายถึง ขัๅนตอนทีไผูຌบริภครับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ รวมถึงมีความรูຌ ความขຌา฿จ กีไยวกับคุณลักษณะละประยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

โ. ขัๅนความรูຌสึก ิAffective Stage)  ซึไงหมายถึงความรูຌสึกชอบหรือเมชอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
รวมถึงระดับของความพึงพอ฿จ  

ใ. ขัๅนพฤติกรรม ิConative หรือ Behavioral Stage) ซึไงปຓนขัๅนตอนทีไผูຌบริภคสดงออกทาง
พฤติกรรม ชน การทดลอง฿ชຌ การซืๅอ การยอมรับหรือปฏิสธผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดยการคลืไอนเหวของ
ล าดับขัๅนตอนการตอบสนอง จะริไมจากขัๅนตอนรก คือความขຌา฿จ กิดปຓนขัๅนตอนของความรูຌสึก  ละมีผล
ตอเปยังขัๅนตอนของพฤติกรรม 

2.5 นวคิดกีไยวกับความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

 ชูชัย สมิทธิเกร (2557) อธิบายวา ความพึงพอ฿จปຓนสิไงทีไอยู฿นขัๅนตอนสุดทຌายของกระบวนการ
บริภคของผูຌบริภค ซึไงประกอบดຌวย 4 ขัๅนตอน เดຌก การตัดสิน฿จซืๅอ การซืๅอ การ฿ชຌ ละการประมินหลัง
การบริภค ดยสามารถอธิบายดยสรุปเดຌ ดังนีๅ 

ขัๅนตอนรก คือ การตัดสิน฿จซืๅอซึไงปຓนขัๅนตอนรกของกระบวนการบริภค ดยประกอบดຌวยการทีไ
ผูຌบริภคริไมตระหนักถึงปัญหาทีไจะตຌองตัดสิน฿จซืๅอสินคຌากอนปຓนอันดับรก จากนัๅนมืไอทราบถึงความ
ตຌองการ กใจะปຓนการคຌนหาขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาหรือบริการนัๅนโ พืไอน ามาประมินทางลื อก ละ
ประกอบการตัดสิน฿จ฿นการลือกซืๅอ  
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ขัๅ นตอนทีไ สอง  คื อ  การซืๅ อ  ซึไ ง จะประกอบดຌ วยการ ลื อกหล งทีไ ซืๅ อสิ นคຌ าหรื อบริ การ 

ทีไตนองตຌองการ ซึไงหมายรวมถึงการคຌนหาสถานทีไทีไจะเปซืๅอเดຌอยางสะดวกสบายละคุຌมคา รวมถึงรืไองของ
การช าระคาสินคຌาบริการ  

ขัๅนตอนทีไสาม คือ การ฿ชຌสินคຌาหรือบริการ ซึไงปຓนขัๅนตอนทีไผูຌบริภคมีประสบการณ์ดยตรงกับสินคຌา
ละบริการนัๅนโ ตามวัตถุประสงค์ของตนอง  

ขัๅนตอนทีไสีไ คือ การประมินหลังการบริภค ซึไงปຓนขัๅนตอนสุดทຌายของกระบวนการบริภค ดยปຓน
ขัๅนตอนทีไผูຌบริภคจะท าการวิคราะห์ ประมินความพึงพอ฿จจากประสบการณ์ทีไตนองเดຌมีอกาส฿ชຌสินคຌาหรือ
บริการนัๅนโ วาตรงกับความตຌองการ ความคาดหวังของตนองหรือเม ดย฿นขัๅนตอนนีๅ จะประกอบเปดຌวย
ความรูຌสึกหลังการประมิน ซึไงหมายถึงความพึงพอ฿จ ละพฤติกรรมหลังการประมิน ซึไงหมายถึง การซืๅอซๅ า 
การลือกซืๅอ หรือการรຌองรียน 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาดบริการมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດน
จักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

2. ปัจจัยดຌานกลุมอຌางอิงมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน
฿นขตกรุงทพมหานคร 
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3. ปัจจัยดຌานรงจูง฿จมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿น
ขตกรุงทพมหานคร 
4. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขต 

กรุงทพมหานคร 
5. พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน  

฿นขตกรุงทพมหานคร 

วิธีด านินการวิจัย 

งานวิจัยชิงปริมาณมีวิธีการด านินการวิจัย ดังตอเปนีๅ 
1. ประชากรกลุ มป้ าหมายทีไ ท าการศึกษา฿นครัๅ งนีๅ  คือ ประชาชน฿นขตกรุง ทพมหานคร  

อายุ 23-60 ป ทัๅงพศชายละพศหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไคยขຌารวมกิจกรรมการขงหรือปัດน
จั ก ร ย า น ทีไ จั ด ขึๅ น  ด ย บ ริ ษั ท ผูຌ น า  ขຌ า จั ก ร ย าน  ทีไ จั ด ขึๅ น  ด ยภ า ครั ฐ ห รื อ ภ า ค  อ ก ช น    
ผูຌศึกษาลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง (Purposive Sampling) ฿นขัๅนทีไ 1 ละบบบังอิญ 
(Accidental Sampling) ฿นขัๅนทีไ 2 ดຌวยการจกบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน กใบ
ขຌอมูลระหวางวันทีไ 1-28 กุมภาพันธ์ 2559 

2. การวิคราะห์ขຌอมูล ฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS for Windows ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลชิงสถิติ ผูຌวิจัย
เดຌ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณา (Descriptive Statistics)ดຌวยคาสถิติรຌอยละ(Percentage) 

คาฉลีไย (Mean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พืไออธิบายความคิดหในของ
ประชาชนตอปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps ความคิดหในของประชาชนตอปัจจัยดຌาน
สังคมรืไองกลุมอຌางอิง ละความคิดหในของประชาชนตอปัจจัยดຌานจิตวิทยารืไองรงจูง฿จ ทีไมีผลตอ 
ทัศนคติ ความพึงพอ฿จ ละพฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานนอกจากนีๅ ยัง฿ชຌสถิติชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) พืไอทดสอบสมมุติฐานทีไตัๅงเวຌ ดยการวิคราะห์ถดถอยชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) บบ Stepwise ซึไงปຓนสถิติทีไ฿ชຌท านายความสัมพันธ์ละระดับ
อิทธิพลของตัวปรตຌนทีไมีตอตัวปรตาม งานวิจัยชิงคุณภาพ มีวิธีการด านินการวิจัย ดังตอเปนีๅ 

1. ประชากรกลุ มป้ าหมายทีไ ท าการศึกษา฿นครัๅ งนีๅ  คือ ประชาชน฿นขตกรุง ทพมหานคร  
อายุ 23-60 ป ทัๅงพศชายละพศหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไคยขຌารวมกิจกรรมการขงหรือปัດน
จักรยานทีไจัดขึๅนดยดยบริษัทผูຌน าขຌาจักรยาน ทีไจัดขึๅนดยภาครัฐหรือภาคอกชน ดยมีการกใบ
รวบรวมขຌอมูลจากการสัมภาษณ์บบจาะลึก (In-Depth Interview) ดยผูຌวิจัยท าการบันทึกสียง
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ทีไปຓนกลุมป้าหมาย จ านวน 8ทาน ระหวางวันทีไ 1-10 มีนาคม 2559 ขຌอมูลทีไเดຌจาก
การสัมภาษณ์บบจาะลึก ผูຌวิจัยจะน ามาวิคราะห์ตามนวประดในค าถามทีไเดຌก าหนดเวຌ ละจะ
น าสนอผลของขຌอมูล฿นรูปบบของการวิคราะห์ชิงพรรณา ิDescriptive Analysis) 

  



 

40 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

ขຌอมูลทัไวเปดຌานประชากร 
 ผลการวิ จั ยพบว า  ผูຌ ตอบบบสอบถามส วน฿หญ ปຓ น พศชาย อายุ ร ะหว า ง  ใแ -ไเ  ป  
มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌสวนตัวตอดือนสูงกวา ใเ,เเแ 
บาทขึๅนเป ละมีสถานภาพสด 

การทดสอบสมมุติฐาน  

1) สมมุติฐานขຌอทีไ 1 ปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาดบริการ มีความความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการขຌา
รวมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ระดับความคิดหในของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  
ตอปัจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ซึไงปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวปร
ทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 มีพียง โ ตัวปร คือ 
ดຌานรูปบบกิจกรรม ละดຌานการสงสริมกิจกรรม ดยดຌานรูปบบกิจกรรม สามารถท านายทัศนคติตอการ
ขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ 19.6 ละหากพิไมดຌานการสงสริมกิจกรรมดຌวย จะรวมกันท านาย
ทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมเดຌถึงรຌอยละ 25.2 ดยมีคาการท านายพิไมขึๅนรຌอยละ 5.6 ซึไงปຓนเปตาม
สมมติฐานขຌอทีไ แ ทีไตัๅงเวຌคือสิไงกระตุຌนพฤติกรรมดຌานสวนประสมการตลาดบริการ มีความความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครดยผลการวิจัยสดงดัง
ตารางทีไ 1ดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ 1 สรุปคาสถิติความถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสงผลตอทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรม
การปั่นจักรยาน 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 

      B Beta 

1.ดຌานรูปบบกิจกรรม 0.196 0.196 0.194 6.197 0.000 0.444 0.309 

2.ดຌานการสงสริมกิจกรรม 

 

0.252 0.056 0.248 5.452 0.000 0.435 0.272 

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 

รูปบบละกิจกรรมการปัດนจักรยาน ซึไงเดຌก การปัດนจักรยาน฿นรูปบบการออกก าลังกาย รูปบบ
การทองทีไยว รูปบบพืไอการกุศลหรือการณรงค์พืไอสังคม รูปบบการขงขันประภททีม ประภทดีไยว 
รูปบบการปัດนจักรยานรวมกับนักกีฬาทีไมีชืไอสียง หรือนักรຌอง นักสดงทีไมีชืไอ สียง สามารถท านายทัศนคติ
ของประชาชนตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ 19.6 ละหากพิไมรืไองของการสงสริม
กิจกรรม ซึไงเดຌก ชุดพรีมียมครืไองตงกายส าหรับนักปัດนจักรยาน ชุดพรีมียมอุปกรณ์กีไยวกับจักรยาน การ
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฿หຌสมัครปຓนสมาชิกพืไอมีขຌอมูลหรือสิทธิประยชน์ กาประชาสัมพันธ์กิจกรรมผานสืไอสังคมออนเลน์ ชน 
ฟสบุຍค ทวิตตอร์ เลน์ วใปเซต์ ละการประชาสัมพันธ์ผานสืไอทัไวเป ชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปสตอร์ 
บิลบอร์ด ปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาดบริการ จะสามารถรวมกันท านายทัศนคติของประชาชนเดຌรຌอยละ 
25.2 ดยจะหในเดຌจากสัมภาษณ์ชิงลึกของนักปัດนตอนหนึไงทีไเดຌระบุเวຌกีไยวกับรูปบบกิจกรรมวา พวกขา฿หຌ
ความส าคัญกับรูปบบกิจกรรมปຓนหลัก ละ฿นปัจจุบัน ผูຌจัดกิจกรรมองกใเดຌคิดรูปบบงานทีไหลากหลายมาก
ขึๅน ซึไงพัฒนามาจากเลฟ์สเตล์ของนักปัດนจักรยาน ท า฿หຌนักปัດนมีความพึงพอ฿จกับรูปบบกิจกรรม฿นระดับหนึไง 
นอกจากนีๅ รูปบบการสงสริมการจัดกิจกรรมทีไมีการจัดอยู฿นปัจจุบัน ชน การจกสืๅอปัດน อุปกรณ์ส าหรับ
การปัດนจักรยาน หรือการมีดารามาขຌารวมงาน ยังคงมีสีสันพอทีไจะดึงดูด฿จ฿หຌนักปัດนขຌารวมกิจกรรมเดຌซึไง
ปຓนเปตามนวความคิดของทฤษฎีการสริมรงทีไ Armstrong and Kotler (2557) เดຌน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นชิง
การตลาดละเดຌอธิบายเวຌวาสิไงกระตุຌนทางการตลาด คือหนึไง฿นสิไงกระตุຌนพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไจะตຌองริไม
ขึๅนละสงผานเปยังกลองด าซึไงปຓนความรูຌสึกนึกคิด จนน าเปสูการตอบสนอง฿นขัๅนตางโ ซึไง฿นขัๅนตอนนีๅปຓน
การตอบสนอง฿นชิงทัศนคติ  
2ี สมมุติฐานขຌอทีไ 2 ปัจจัยดຌานกลุมอຌางอิงมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปั่น
จักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ระดับความคิดหในของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  
ทีไขຌารวมการปัດนจักรยานตอปัจจัยดຌานกลุมอຌางอิง ซึไงปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์
ตัวปรทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 มีพียง 3 ตัว
ปร คือ การชักชวนของนักปัດนจักรยานทีไมีชืไอสียงชาวเทย การชักชวนของผูຌทีไปຓนสมาชิก฿นชมรมจักรยาน 
ละ การชักชวนจากบริษัททีไกีไยวกับจักรยาน ดยการชักชวนของนักปัດนจักรยานทีไมีชืไอสียงชาวเทย สามารถ
ท านายทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ 25 ละหากพิไมการชักชวนจากสมาชิก฿น
ชมรมจักรยาน จะรวมกันท านายทัศนคติเดຌปຓนรຌอยละ 29 ดยมีคาท านายพิไมขึๅนรຌอยละ 3.9 อีกทัๅง หากมี
การชักชวนจากบริษัททีไกีไยวกับจักรยาน จะท า฿หຌสามารถท านายทัศนคติเดຌถึงรຌอยละ 31 ดยมีคาท านาย
พิไมขึๅนรຌอยละ 2 ซึไงปຓนเปตามสมมุติฐานขຌอทีไ 2 ทีไตัๅงเวຌ 
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ตารางทีไ 2 สรุปคาสถิติความถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสงผลตอทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรม
การปั่นจักรยาน 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

T Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 

      B Beta 

1. การชักชวนของนักปัດน
จักรยานทีไมีชืไอสียงชาวเทย 

2. การชักชวนของผูຌทีไ ปຓน
สมาชิก฿นชมรมจักรยาน 

0.251 

 

 

0.290 

0.251 

 

 

0.039 

0.249 

 

 

0.286 

7.262 

 

 

3.755 

0.000 

 

 

0.000 

1.717 

 

 

1.204 

0.359 

 

 

0.170 

3. การชักชวนจากบริษัททีไ
กีไยวกับจักรยาน 

0.310 0.020 0.305 3.379 0.000 0.923 0.170 

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 

กลุมอຌางอิง ซึไงปຓนการชักชวนจากนักปัດนจักรยานทีไมีชืไอสียงชาวเทย สามารถท านายทัศนคติของ
ป ร ะ ช า ช น ต อ ก า ร  ขຌ า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ปัດ น จั ก ร ย า น เ ดຌ รຌ อ ย ล ะ  25  ล ะ ก า ร ชั ก ช ว น จ า ก 

กลุมพืไอนทีไปຓนสมาชิก฿นชมรมจักรยาน สามารถท านายทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌ
พิไมขึๅนอีกรຌอยละ 3.9อีกทัๅง หากมีการชักชวนจากบริษัททีไกีไยวกับจักรยาน จะสามารถพิไมคาการท านาย
ทัศนคติเดຌรຌอยละ 2 อยางเรกใตาม หากผูຌจัดกิจกรรม น าปัจจัยดຌานกลุมอຌางอิงทัๅง 3 ตัวปรนีๅ เป฿ชຌ฿นการวาง
ผนการจัดงาน จะสามารถรวมกันท านายทัศนคติของประชาชนตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอย
ละ 31ซึไงคอนขຌางสอดคลຌองผลสัมภาษณ์ชิงลึกทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลระบุวา การชักชวนดยนักปัດนทีไมีชืไอสียงชาวเทย 
ละกลุมพืไอนทีไปัດนจักรยานดຌวยกันนัๅน มีผลตอทัศนคติ฿นขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน นืไองจากการ
ชักชวนดยนักปัດนทีไมีชืไอสียง จะมีนัยวากิจกรรมนัๅนโ จะตຌองปຓนกิจกรรมทีไมีการจัดการทีไดี พราะมีการลงทุน
฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นวงการมาดึงดูดหลานักปัດน ขณะทีไกลุมพืไอนยอมปຓนกลุมทีไกอ฿หຌกิดความสมานสามัคคี
฿นการขຌารวมกิจกรรมมากขึๅน ซึไงปຓนความหใน฿นระดับมากของกลุมป้าหมายทีไส ารวจ สอดคลຌองกับนวคิด
ทฤษฎีรืไองกลุมอຌางอิงของชูชัย สมิทธิเกร ิ2557) ทีไอธิบายถึงปัจจัยทีไก าหนดระดับอิทธิพลของกลุมอຌางอิงทีไมี
ตอผูຌบริภคเวຌวา ปัจจัยของผลิตภัณฑ์ทีไจะสามารถก าหนดระดับอิทธิพลของกลุมอຌางอิง ประกอบเปดຌวย 5 
ปัจจัย ละจักรยานคือสินคຌาทีไจัดเดຌวาอยู฿นปัจจัยรก ซึไงปຓนผลิตภัณฑ์ทีไปຓนทีไสังกตหรือสน฿จของผูຌอืไน 
กลาวคือ กลุมอຌางอิงจะมีอิทธิพลตอการซืๅอหรือลือก฿ชຌผลิตภัณฑ์หลานีๅกับผูຌบริภคสูงมาก นืไองจากปຓน
ผลิตภัณฑ์ทีไมีผูຌ฿หຌความสน฿จ฿นสังคม ชน เมຌกอล์ฟ จักรยานสือภูขา รือ฿บ ปຓนตຌน 

3ี สมมุติฐานขຌอทีไ 3 ปัจจัยดຌานรงจูง฿จมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปั่น
จักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ระดับความคิดหในของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  
ทีไขຌารวมการปัດนจักรยานตอปัจจัยดຌานรงจูง฿จ ซึไงปຓนตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์ตัว



 

43 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ปรทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 มีพียง 2 ตัวปร 
คือ รงจูง฿จภาย฿น ละรงจูง฿จภายนอก ดยรงจูง฿จภาย฿น สามารถท านายทัศนคติตอการขຌารวม
กิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ 45 ละหากพิไมรงจูง฿จภายนอกดຌวย จะสามารถรวมกันท านายทัศนคติ
เดຌมากถึงรຌอยละ 51 ดยมีคาการท านายพิไมขึๅนรຌอยละ 6.4 ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ 3 ดຌานลางนีๅ 

ตารางทีไ 3 สรุปคาสถิติความถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสงผลตอทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรม
การปั่นจักรยาน 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 

      B Beta 

1.รงจูง฿จภาย฿น 0.450 0.450 0.449 7.704 0.000 0.178 0.397 

2.รงจูง฿จภายนอก 0.515 0.064 0.512 7.259 0.000 0.305 0.374 

        

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 

รงจูง฿จภาย฿นสามารถท านายทัศนคติของประชาชนตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอย
ละ 45 ละหากพิไมรงจูง฿จภายนอกดຌวย จะสามารถท านายทัศนคติเดຌพิไมขึๅนรຌอยละ 6.4 อยางเรกใตาม หาก
ผูຌจัดกิจกรรมพิไมปัจจัยรงจูง฿จทัๅงภาย฿นละภายนอกเปปຓนตัวปร฿นการวางผนการจัดงาน จะสามารถ
รวมกันท านายทัศนคติของประชาชนตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ 51ซึไงจากบทสัมภาษณ์
ชิงลึก กใเดຌพบวา นักปัດนสวน฿หญลຌวจะมีรงผลักดันมาจากรงจูง฿จภาย฿น฿หຌลือกลนกิจกรรมนีๅมากกวา
รงจูง฿จภายนอก  นอกจากนีๅ ยังสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับรงจูง฿จของชูชัย สมิทธิเกร ิ2557) ทีไอธิบาย
กีไยวกับกระบวนการกิดรงจูง฿จวา ความตຌองการดຌานตางโ ของบุคคลนัๅน ปຓนสิไงทีไขับคลืไอนละผลักดัน฿หຌ
บุคคลหนึไงกิดรงจูง฿จละสดงออกทางพฤติกรรม ดยทีไพวกขาจะมีความกระตือรือรຌนละตัๅง฿จท า฿นสิไง
ตางโ พืไอตอบสนองตอความตຌองการของพวกขาอง ตอยางเรกใตาม พฤติกรรมของบุคคลทีไสดงออก
อาจจะตกตางกันออกเป ซึไงขึๅนอยูกับลักษณะของบุคคลดຌวยชนกัน 

4) สมมุติฐานขຌอทีไ 4 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปั่นจักรยานของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไขຌารวมการปัດน
จักรยานมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ 4 ดຌานลางนีๅ 

 

 



 

44 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ตารางทีไ 4 สรุปคาสถิติความถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสงผลตอพฤติกรรม฿นการขຌารวม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

T Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 

      B Beta 

1.ทัศนคต ิ 0.283 0.283 0.282 6.451 0.000 0.269 0.390 

 

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไขຌารวมการปัດน
จักรยานมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวปรอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ดยสามารถ
ท านายพฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ 28.3 ซึไงปຓนเปตามสมมุติฐานขຌอทีไ 4 คือ 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกร รมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานครอีกทัๅงผลสรุปจากการวิจัยครัๅงนีๅยังสอดกับนวคิดกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค ฿น
บบจ าลองล าดับขัๅนตอนการตอบสนองทีไสนอดย HowardeShelthซึไงอธิบายเวຌวา การตอบสนองของบุคคล
มีการคลืไอนเหวผาน 3 ล าดับขัๅนตอน ตัๅงตขัๅนของความขຌา฿จ ขัๅนของความรูຌสึก จนถึงขัๅนของพฤติกรรม
ชนดียวกัน ดย฿นขัๅนของความขຌา฿จ ซึไงปຓนขัๅนตอนรกนัๅน บุคคลจะมีการพิจารณาการอา฿จ฿ส ซึไงจะ
น าเปสูความขຌา฿จ฿นผลิตภัณฑ์หรือบริการ หลังจากนัๅน มืไอบุคคลมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นผลิตภัณฑ์ลຌว การ
ตอบสนองจะคลืไอนเหวเปสูขัๅนของความรูຌสึก ซึไง฿นบบจ าลองนีๅเดຌกลาวถึงทัศนคติของบุคคลทีไมีตอผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ละทัศนคติจะปຓนตัวสงผานเปยังขัๅนตอนสุดทຌาย คือขัๅนของพฤติกรรม ทีไหมายถึงความตัๅง฿จ฿น
การซืๅอ ละการซืๅอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ิSmith PR and Jonathan Taylor, อຌางถึง฿นศศิวิมล สุขบท ละ
สุนันทา หมทานนท์, มปป.) 

5) สมมุติฐานขຌอทีไ 5 ความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปั่นจักรยาน
ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน  พบว า  พฤติ กร รมของประชาชน ฿น ขตกรุ ง ทพมหานคร 

ทีไ  ขຌ า ร วมการปัດ นจั ก รยานมี คว ามสั ม พันธ์  ชิ งบวกกั บคว ามพึงพอ฿จ ฿นการ  ขຌ า ร ว มกิ จกรรม 

การปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ดยผลการวิจัย
สดงดังตารางทีไ 5 ดຌานลางนีๅ 
  



 

45 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ตารางทีไ 5 สรุปคาสถิติความถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสงผลตอความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 

      B Beta 

1.พฤติกรรม 0.229 0.229 0.227 6.616 0.000 0.568 0.479 

 

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 

 

ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน  พบว า  พฤติ กร รมของประชาชน ฿น ขตกรุ ง ทพมหานคร 

ทีไ  ขຌ าร วมการปัດ นจั กรยานมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์ตั วปรอยางมีนัยส าคัญ  

ทางสถิติทีไระดับ .05 ดยสามารถท านายความพึงพอ฿จการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌ 
รຌอยละ 22.9 ซึไงปຓนเปตามสมมุติฐานขຌอทีไ 5 คือ พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวม
กิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ละยังสอดคลຌองกับนวคิดของชูชัย สมิทธิเกร
ทีไกลาววาความพึงพอ฿จปຓนสิไงทีไอยู฿นขัๅนตอนสุดทຌายของกระบวนการบริภคของผูຌบริภค ซึไงประกอบดຌวย 4
ขัๅนตอน เดຌก การตัดสิน฿จซืๅอ การซืๅอ การ฿ชຌ ละการประมินหลังการบริภคดยการประมินหลังการบริภค 
ปຓนขัๅนตอนทีไผูຌบริภคจะท าการวิคราะห์ ประมินความพึงพอ฿จจากประสบการณ์ทีไตนองเดຌมีอกาส฿ชຌสินคຌา
หรือบริการนัๅนโ วาตรงกับความตຌองการ ความคาดหวังของตนองหรือเม ดย฿นขัๅนตอนนีๅ จะประกอบเปดຌวย
ความรูຌสึกหลังการประมิน ซึไงหมายถึงความพึงพอ฿จ  

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัย  

1. ผลการศึกษาพบวาปัจจัยดຌานรงจูง฿จ เดຌก รงจูง฿จภาย฿นประภทความสนุกสนาน ความ
สน฿จ ความรัก ซึไงปຓนประภทของรงจูง฿จภาย฿นทีไประชาชนหในดຌวยมากทีไสุด ความอยากรูຌ อยากหใ น 
ความพึงพอ฿จ ละความส ารใจ ปຓนประภทของรงจูง฿จภาย฿นทีไประชาชนหในดຌวยมากตามล าดับ รวมถึง
รงจูง฿จภายนอก ประภทการเดຌรับการยกยองซึไงประชาชนหในดຌวยมากมีผลตอทัศนคติของผูຌขຌารวม
กิจกรรมทัๅงสิๅน ดยมืไอรวมรงจูง฿จทัๅงภาย฿นภายนอก จะสามารถท านายทัศนคติเดຌรຌอยละ 51 ดังนัๅน ผูຌจัด
กิจกรรมจึงควรจัดท าคมปญฆษณากิจกรรมทีไสืไอถึงความสนุกสนาน สะทຌอนความรักละชืไนชอบ฿นกิจกรรม
นีๅ รวมถึงมีการมอบรางวัลมืไอจบกิจกรรม ซึไงจะชวยสรຌางรงจูง฿จภาย฿น฿หຌกิดทัศนคติทีไดีละมีผลตอ
พฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรม 

2. ผลการศึกษาพบวาปัจจัยดຌานกลุมอຌางอิง เดຌก กลุมนักปัດนจักรยานทีไมีชืไอสียงชาวเทย กลุม
พืไอนทีไปຓนสมาชิก฿นชมรมจักรยาน ละบริษัทกีไยวกับจักรยาน มีผลตอทัศนคติของผูຌขຌารวมกิจกรรมมาก
ทีไสุด ดยสามารถท านายทัศนคติของประชาชนตอการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานหากมีการชักจูงจาก
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กลุมอຌางอิงทัๅง 3 กลุมนีๅเดຌรຌอยละ ใแ  ดังนัๅน ผูຌจัดกิจกรรมจึงควรลือก฿ชຌกลุมคนอຌางอิงหลานีๅ มา฿ชຌ฿นการท า
ปรมชัไนพิศษพืไอดึงดูดผูຌขຌารวมกิจกรรม ชน ปรมชัไนทริปปัດนพิศษรวมกับนักปัດนทีไมีชืไอสียง หรือ
ปรมชัไนพืไอนชวนพืไอนปัດน รับฟรีของพรีมียมพิศษ ปຓนตຌน   

3. ผลการศึกษาพบวาปัจจัยดຌานสวนประสมทางการตลาดบริการ เดຌก รูปบบกิจกรรมการ
ปัດนจักรยาน ดยฉพาะอยางยิไง กิจกรรมการปัດนจักรยานพืไอออกก าลังกาย พืไอการทองทีไยว พืไอการขงขัน
ทัๅงประภทดีไยวหรือทีม ละการปัດนจักรยานพืไอการกุศลหรือการรณรงค์พืไอสังคม รวมถึงการสงสริม
กิจกรรม ชน การเดຌรับชุดพรีมีไยมครืไองตงกาย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผานทางสืไอสังคมออนเลน์ การ
เดຌรับชุดพรีมียมอุปกรณ์กีไยวกับจักรยาน สวนลดคาสมัครขຌารวมกิจกรรม ละมีการประชาสัมพันธ์ผานสืไอ
ทัไวเป ชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปสตอร์ บิลบอร์ดละการ฿หຌสมัครปຓนสมาชิกพืไอมีขຌอมูล หรือสิทธิ
ประยชน์พิศษ มีผลตอทัศนคติของผูຌขຌารวมกิจกรรมมากทีไสุด ดยสามารถท านายทัศนคติของประชาชนตอ
การขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานเดຌรຌอยละ โ5 ดังนัๅน ผูຌจัดกิจกรรมจึงควรพิจารณาพัฒนารูปบบกิจกรรม
บบทีไนักปัດนหในดຌวยหลานีๅ฿หຌมีความนาสน฿จอยูตลอดวลา รวมถึงการสงสริมกิจกรรมตามบบทีไนักปัດนหใน
ดຌวย ดยน าประยชน์ของรงจูง฿จละกลุมอຌางอิงมาพัฒนารวมกัน฿นชิงฆษณาละปรมชัไน  

4. ผลการศึกษาพบวาทัศนคติ฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน฿นปัจจุบันมี
ผลตอพฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน ดยทัศนคติตอการขຌารวมกิจกรรมทีไประชาชนหในดຌวย
มากทีไสุดนัๅน เดຌก การปัດนจักรยานปຓนอีกรูปบบหนึไงของกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ ละรองลงมาซึไง
หในดຌวยมาก เดຌก การมองวาการปัດนจักรยานปຓนการขຌารวมกิจกรรมพืไอ฿หຌเดຌงินรางวัลละกียรติยศ ท า฿หຌ
เดຌรูຌจักกฏ กติกา มารยาท฿นการปัດนจักรยานทีไถูกตຌองมากยิไงขึๅน อีกทัๅงยังปຓนสมือนการสดงพลังการรวมตัว 
ท า฿หຌนักปัດนสามารถสรຌางชืไอสียง฿หຌกตนอง ละเดຌรูຌจักผูຌคนมากขึๅน สิไงหลานีๅลຌวนปຓนทัศนคติขอ ง
ประชาชน฿นปัจจุบันทีไสามารถท านายพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชนเดຌรຌอย
ละ โ่.ใดังนัๅน ผูຌจัดกิจกรรมจึงควรพัฒนารูปบบกิจกรรมละปลูกฝัง฿หຌนักปัດนหในวาการปัດนจักรยานปຓน
กิจกรรมทีไสรຌางประยชน์ตอสาธารณะเดຌ ควรมีการสอนรืไองกฎ กติกา มารยาททีไถูกตຌอง฿นการปัດน฿นทุกทริป
พืไอตอกยๅ าถึงการปຓนนักปัດนทีไดี 

5. ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม฿นการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยานของประชาชน 

฿นปัจจุบัน มีผลตอความพึงพอ฿จการขຌารวมกิจกรรมการปัດนจักรยาน ซึไงพฤติกรรมสามารถท านายความพึง
พอ฿จเดຌถึงรຌอยละ 22.9 ดยสิไงทีไท า฿หຌผูຌขຌารวมกิจกรรมมีความพึงพอ฿จมากทีไสุดนัๅนเดຌก สิไงวดลຌอมทาง
กายภาพ ซึไงประกอบดຌวย ความพรຌอมของสถานทีไละสาธารณูภคพืๅนฐานตางโ คือ ระบบนๅ า เฟ 
อินตอร์นใต บริการขนสงจักรยานหากปຓนการจัดกิจกรรม฿นตางจังหวัด ละพึงพอ฿จมาก฿นรืไองของราคา 
รูปบบกิจกรรม การสงสริมกิจกรรม ละบุคลาการผูຌจัดกิจกรรม ผูຌจัดกิจกรรม ควรตระหนักวาพฤติกรรม
ละความพึงพอ฿จสามารถสงผลถึงกันเดຌ ดังนัๅน ฿นการจัดกิจกรรมทุกครัๅง ผูຌจัดควรตຌอง฿หຌความส าคัญกับ
ปัจจัยหลานีๅพืไอ฿หຌผูຌขຌารวมกิจกรรมเดຌรับประสบการณ์ทีไดี พืไอทีไจะเดຌสอดรับกับความคาดหวัง ความ
ตຌองการ ละวัตถุประสงค์฿นการขຌารวมกิจกรรม  
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ขຌอสนอนะส าหรับการศึกษาวิจัย฿นอนาคต 

1. การศึกษาวิจัยครัๅงตอเป ควรปຓนการศึกษาปรียบทียบการจัดกิจกรรมการปัດนจักรยานทีไประสบ
ความส ารใจ฿นตางประทศ ซึไงอาจปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ พืไอน าผลการวิจั ยมาศึกษาปรียบทียบ
ลักษณะการจัดกิจกรรม฿นประทศเทย  

2. การศึกษาวิจัยครัๅงตอเป ควรปຓนการศึกษารืไองกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ละการรับรูຌขาวสาร฿นการจัด
กิจกรรมการปัດนจักรยาน ซึไงอาจปຓนการวิจัยชิงผสมผสาน พืไอน าผลการวิจัยมาพัฒนารูปบบการ
สืไอสารพืไอ฿หຌนักปัດนเดຌขຌารวมกิจกรรมมากขึๅน 
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พฤติกรรมการลือกซืๅอละทัศนคติตอรูปบบบรรจุภัณฑ์ 
ครืไองส าอางประภทดูลผิวของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนอรชัไนวาย 

Skincare Products Buying Behavior and Attitude 

towards the Package of Generation Y Metrosexsual Consumers 

 

มันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์1 
วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนีๅศึกษาถึงพฤติกรรมการลือกซืๅอละทัศนคติตอรูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภทดูล
ผิว ิskincare) ของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม ิMetrosexual) รุนจนนอรชัไนวาย (Generation Y) ดย
วัตถุประสงค์ คือ แี พืไอศึกษาพฤติกรรมการลือกซืๅอครืไองส าอางประภท Skincare ของผูຌบริภคพศชาย
สมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวาย โี พืไอศึกษารูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare ดຌานคุณสมบัติ 
บุคลิกภาพละคุณคาทีไมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวาย ใี พืไอศึกษาความ
ตຌองการของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวาย กีไยวกับรูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท 
Skincare ดยงานวิจัยนีๅเดຌ฿ชຌวิธีการรวบรวมขຌอมูลดຌวยการสนทนากลุม ิ focus group) กับกลุมตัวอยาง
ผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมจนนอรชัไนวาย จ านวน ใเ คน ิๆ กลุมี  

 ผลการศึกษาพบวา แี สาหตุการ฿ชຌครืไองส าอาง skincare มีดຌวยกันอยู โ สาหตุ คือ การมีปัญหาผิว
ละการดูลตัวองพืไอบุคลิกภาพภายนอกของตนองทีไดี ดยสวน฿หญมีพฤติกรรมการซืๅอเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ลักษณะความถีไ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์กใตางกันออกเป ตมีปัจจัยละวิธีการลือกซืๅอทีไคลຌายกัน โี 
ทัศนคติดຌานคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare สามารถสรุปออกมาปຓนทัศนคติ โ ดຌาน 
เดຌก ดຌานความหมาะสมของวัสดุละรูปรางของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare ทีไดยสวน฿หญ
จะนຌนเปทีไความทนทาน การ฿ชຌงานสะดวกละหมาะสมกับสถานทีไ รวมถึงปลอดภัยละการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์เดຌ สวนดຌานความหมาะสมของสีทีไ฿ชຌ฿นการท าบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare กลุม
ตัวอยางดยสวน฿หญมีความหในวาสีฉูดฉาด สีทนรຌอน ชน สีดง สีหลือง สีสຌม ปຓนตຌน เมหมาะสม ตมี
ความหในวาวาสีทนทึบ ชน สีด า สีทา สีนๅ างิน หรือสีขาว หมาะสมกับการน ามา฿ชຌปຓนสีบรรจุภัณฑ์
ครืไองส าอางประภทskincare ใี วัสดุตละชนิดสามารถสืไอถึงบุคลิกภาพละคุณคา฿หຌกับตราสินคຌาทีไตางกัน

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ออกเป ไี กลุมตัวอยางสวน฿หญเดຌ฿หຌความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ของครืไองส าอางประภทskincare ดยทีไมอง
วาวัสดุหรือรูปรางตางกันจะสามารถสืไอสารเดຌวาผลิตภัณฑ์ภาย฿นบรรจุภัณฑ์นัๅนโตางกันออกเปดຌวย เมวาจะ
ปຓนดຌานมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑ์ละตราสินคຌา อีกทัๅงบรรจุภัณฑ์สามารถสืไอถึงมูลคาละความ
นาชืไอถือของสินคຌาหรือตราสินคຌาเดຌรวมถึงมีผลตอการตัดสิน฿จทดลอง฿ชຌครืไองส าอาง skincareดຌวย 
นอกจากนีๅความคิดหในตอบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare ฿นอุดมคติละ฿นอนาคตของกลุม
ตัวอยางดยสวน฿หญปຓนเป฿นทางดียวกัน คือ ความสะดวกละรวดรใวตอการ฿ชຌงานหมือนกัน ดังนัๅน
การศึกษาความพฤติกรรมละความตຌองการของผูຌบริภค฿นปัจจุบันพืไอสามารถสรຌางสรรค์รูปบบบรรจุภัณฑ์
ทีไตอบจทย์ผูຌบริภคเดຌอยางตรงจุด อีกทัๅงยังท า฿หຌบรรจุภัณฑ์ท าหนຌาทีไของตัวมันองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ละกิดประยชน์เดຌอยางสูงสุด 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการลือกซืๅอ, บรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare, ทัศนคติุ ผูຌบริภคพศชาย
กลุมสมัย฿หมุ บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์, คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ 

 

Abstract 

This research studies consumption behavior and attitude about skincare package of 

generation Y metrosexual consumer. Owing to growth of beauty market in the recent years, 

especially for skincare market, are interesting by current consumers. As well as the new 

generation consumer, generation Y metrosexual consumer; who influences the skincare 

market vividly in this recent years. Therefore, the objective of this research are 1) To study 

the decision making behavior of skincare package for generation Y metrosexual consumer. 2) 

To study the most proper qualification, personality and value of skincare package that affect 

the metrosexual’s attitude. 3) To study generation Y metrosexual’s needs of skincare 

package. The data collect method used in the research was focus group interview with 30 

participants (6 groups).  

The research findings indicate the following: 1) There are 2 main reasons of skincare 

usage which are skin problem and good personality. The participants mainly have same 

purchasing direction and factors of decision making but different purchasing frequency. 2)  

The attitude of skincare package’s qualification can be classified as โ aspects; for the 
propriety of skincare package’s material and shape  are mostly durability, convenience and 

fit with using area. For the propriety of skincare package’s colorุ the most inappropriate 
color to be used as skincare package is the dazzling and too bright color e.g. red, orange, 
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yellow etc. but the most appropriate to be used as skincare package is dark tone e.g. black, 

gray, dark blue etc. or white. 3) Each kind of material is able to associate with brand 

personality and brand value differently. 4) Most participants give precedence to skincare 

package whereas the material and the shape can associate with the skincare product 

differently, not only the product value, but also the brand value. Moreover, skincare 

package can associate with the reliability of the product and influence the trial decision as 

well.  For the opinion of current and future need of skincare package, most participants 

require the package that is convenient to use. However, to choose the right package for 

skincare product must study towards the usage objective of the main consumer thoroughly 

in order to let the proper package perform its duty efficiently. 

Keywords: Decision Making Behavior, Skincare Package, Attitude, Metrosexual consumer, 

Package Personality, Package Qualification 

 

บทน า 

ตลาดครืไองส าอางปຓนตลาดทีไมีการขงขันสูงกวาหนึไงสนลຌานบาทละติบตขึๅนอยางตอนืไอง ตรง
ขຌามกับสถานการณ์ทางศรษฐกิจละการมือง฿นชวง โ-ใ ปทีไผานมา อาจกลาวเดຌวาตลาดครืไองส าอางตกวา 
GDP ของประทศกใปຓนเปเดຌ ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจากผูຌบริภคค านึงถึงบุคลิกภาพของตนองมากขึๅน มีสินคຌาจาก
นวัตกรรม฿หมโมากขึๅน มีการติบตของสังคมมือง ท า฿หຌมีรงซืๅอมากขึๅน ิผูຌจัดการรายวันออนเลน์ุ แ้ 
กรกฎาคม โ55็ี   ดยฉพาะผูຌบริภคพศชาย฿นปัจจุบัน อีกทัๅงผูຌบริภคยังนຌนสินคຌาหลากหลายขึๅน ดยยึด
ติดบรนด์นຌอยลงละมุงนຌนเปทางคุณภาพละราคาของสินคຌามากขึๅนดຌวย ดังนัๅนปัจจัยหลานีๅจึงท า฿หຌตลาด
ครืไองส าอางมีรงผลักดัน฿นการติบตอยางตอนืไองทามกลางการขงขันระหวางบรนด์เทยละตางชาติพืไอ
ยงชิงสวนบงทางการตลาด ฿นสวนของกลุมผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (Skincare) ก าลังมารงละมีอกาสขยายตัว
ขึๅนรืไอยโตัๅงตตลาดบนจนถึงตลาดลาง ดยกลุมสินคຌาตลาดบนจะออกผลิตภัณฑ์฿หมตามกระสทีไคลຌายกัน 
ดยนຌนหนักทีไรืไองของสารสกัดธรรมชาติ แเเ% รวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์กนิค ซึไงจะมีราคาสูง พราะผูຌซืๅอ฿น
กลุมนีๅมีก าลังซืๅอสูง จึงนຌนขงขันกันทีไคุณภาพ ท า฿หຌถึงมຌจะมีผูຌบริภคนຌอย ตมีมูลคาทางการตลาดสูง ฿น
สวนของกลุมตลาดกลาง กระสของสินคຌาจะนຌนเปทีไกลุมคนรุน฿หมทีไพิไงริไมท างานหรือทีไรียกวา First 

Jobber ทีไมีอายุระหวาง โ5-ใเ ป มีก าลังซืๅอทีไดีอยู฿นระดับกลาง ละมีอัตราการขยายตัวสูง ซึไงจะมุงนຌนการ
ขงขันดຌานราคาทีไหมาะสมกับคุณภาพ ละสวนตลาดลาง ซึไงถือวาปຓนตลาดทีไ฿หญทีไสุด พราะปຓนทีไ
ตຌองการมากละปຓนฐานการบริภคสวน฿หญของประทศ การขงขันจึงคอนขຌางสูง รวมถึงยังกิดกระสการ
฿ส฿จความงามละสุขภาพกใก าลังขยายตัวมาก฿นหมูผูຌบริภคละคาดวา฿นอนาคตจะขยายตลาดปຓนขนาด



 

51 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

฿หญ นอกจากนีๅ  ตลาดครืไองส าอางคาดวาจะติมต ็-่% สูงกวา GDP ของประทศ ิMarketeerุ  แไ 
กรกฎาคม โ55็ี ซึไงสอดคลຌองกับขาวจากส านักพิมพ์ผูຌจัดการทีไเดຌกลาวเวຌบืๅองตຌน ดย Marketeer กลาวเวຌ
อีกวา กลุมครืไองส าอางระดับกลางจะปຓนกลุมทีไมีขนาด฿หญละมีการติบตสูง ดยพฤติกรรมผูຌบริภค
ครืไองส าอางประภท Make up สวน฿หญจะเมมี Brand Loyalty พราะนຌนเปทีไความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ทีไกิดขึๅนมามากมาย ต฿นสวนของผูຌบริภคครืไองส าอางประภท Skincare สวน฿หญจะมี Brand 

Loyalty หากทีไ฿ชຌอยูหมาะกับผิวลຌวกใจะเมปลีไยนบรนด์พราะกลัวอาการพຌหรือผิวหนຌาทีไยลง ละ
฿นชวงวลาตอมา ตลาด Skincare ละ Make Up ฿นประทศเทยปຓนตลาดทีไ฿หญทีไสุด฿น ASEAN ฿นครีไงป
รกของป โ55็ ดยตลาด Skincare ทีไ฿หญทีไสุดคือประภทดูลผิวหนຌา ซึไงมีสวนบงตลาดมากถึง ๆ่% 
ของตลาด Skincare ทัๅงหมด สามารถคิดปຓนจ านวนงินถึง ใ5,็5โ ลຌานบาทิMarketeerุ  ใ กันยายน โ55็ี  
ดังนัๅนตลาดความงามดังชนตลาดครืไองส าอางจึงปຓนธุรกิจทีไมีสีสันสวยงามทางกลางสมรภูมิการยงชิงละ
การขงขันอยางจริงจัง฿นป โ55็ 

ตอมา฿นป โ55่ ตลาดธุรกิจครืไองส าอางละความงามยังคงปຓนธุรกิจทีไมีอัตราการจริญติบตสูง
ละขยายตัวขึๅนอยางตอนืไอง นืไองจากผูຌบริภคทัๅงพศชายละหญิงยังคง฿หຌความส าคัญกับสุขภาพละความ
งาม รวมถึงการดูลตัวองมากขึๅน จนท า฿หຌผูຌบริภคมองวาสินคຌากลุมนีๅปຓนสินคຌาจ าปຓน฿นชีวิตประจ าวัน ซึไง
ท า฿หຌตลาดกลุมนีๅปຓนธุรกิจทีไตงียบละปຓนหลงขุมทรัพย์ทางการตลาด ซึไงจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
หอการคຌาเทยทีไท าการส ารวจกีไยวกับธุรกิจทีไรุงรืองละติบต฿นป โ55็ ละมีนวนຌมดินหนຌาเปเดຌดี฿นป 
โ55่ นัๅน โ อันดับรกคือ  ทางการพทย์ละความงามละธุรกิจครืไองส าอางละครีมบ ารุงผิว สดง฿หຌหใน
วาธุรกิจความสวยความงามยังคงติบตละขยายตัวอยางตอนืไอง อีกทัๅงตลอด 5 ปทีไผานมา ตลาด
ครืไองส าอางมีการติบตบบกຌาวกระดดฉลีไย แ่% ตอป ดยมีมูลคาตลาดรวม โ.แ สนลຌานบาท  ซึไงตลาด
อุตสาหกรรมครืไองส าอาง฿นประทศเทยกลุม Skincare มีมูลคาสูงถึง ไเเ,เเเ ลຌานบาท ปຓนผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวขาวถึง ไ่% ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทัไวเป ไใ% ละผลิตภัณฑ์บ ารุงบบ฿หຌคุณประยชน์ฉพาะ ้%  ถือวา 
ครืไองส าอางประภท Skincare ปຓนตลาดทีไ฿หญมากละขยายตัวขึๅนรืไอยโ นืไองจากการปຂดตลาดทางการ
คຌากับกลุมประทศ ASEAN ฿นอนาคต ทัๅงนีๅท า฿หຌผูຌประกอบการหรือผูຌผลิตจะตຌองคิดสิไงทีไตกตางพืไอดึงดูด
ความสน฿จ฿หຌมากขึๅน เมวาจะปຓนรืไองของการสงสริมการขาย การจงรายละอียดรืไองของวัตถุดิบทีไน าขຌา
มากจากตางประทศ ปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมหรือผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ละอีกหนึไงปัจจัยส าคัญทีไสงผล
ตอทัศนคติของผูຌบริภคคือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางละความงามทีไนอกจากจะตຌองสรຌางความ
ดดดน ทันสมัยขຌากับยุคละบรนด์ลຌว ยังตຌองค านึงถึงการ฿ชຌงานจริงพืไอ฿หຌประยชน์สูงสุดอีกดຌวย  

บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาปຓนครืไองมือส าคัญชิๅนหนึไงทีไผูຌผลิตหรือจຌาของบรนด์฿ชຌสืไอสารขຌอความถึง
ผูຌบริภคผานรูปราง สี วัสดุละการออกบบอืไนโ สดงอกลักษณ์หรือบุคลิกพิศษทีไปຓนลักษณะฉพาะตน 
(Brand Image) ของผลิตภัณฑ์ละผูຌผลิต฿หຌกิดความดนชัด ผิดผกจากผลิตภัณฑ์คูขงขัน ปຓนทีไสะดุดตา
ละรียกรຌองความสน฿จจากผูຌบริภคทัๅงกาละ฿หม฿หຌจดจ า รวมถึงถายทอดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์นัๅน
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ดຌวย ดังนัๅนบรรจุภัณฑ์จึงปรียบสมือน พนักงานขายงียบ (The Silent Salesman) ทีไท าหนຌาทีไฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทนคน ณ บริวณจุดซืๅอ ิPoint of Purchase) ิสมพงษ์ ฟืດองอารมณ์ุ โ55เี ซึไงมีอิทธิพลกับ
การรับรูຌจนปรปลีไยนปຓนการกิดทัศนคติของผูຌบริภคละการ฿หຌคุณคากับตราสินคຌาเดຌ ดยฉพาะกับตลาด
ธุรกิจทีไก าลังเดຌรับความนิยมอยู฿นกระสสังคมตอนนีๅ ตลาดครืไองส าอางจึงจ าปຓนตຌอง฿ชຌบรรจุภัณฑ์฿นการ
สืไอสารพืไอสรຌางทัศนคติทีไดี฿หຌกับผลิตภัณฑ์ของตัวอง฿หຌจนเดຌ 

จากทีไกลาวมาจะหในเดຌวาจึงปຓนอกาสดีทีไ฿นชวงปนีๅผูຌผลิตหรือผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌองกับตลาด
ครืไองส าอางหรือความงามทัๅงหลายจะสรຌางผลิตภัณฑ์ทีไมีบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถตอบจทย์ผูຌบริภค฿นยุคหง
การรักสุขภาพละดูลตัวองมากขึๅน ตสิไงทีไตามมาหลังจากการติบตของตลาดครืไองส าอางกใ คือการกิด
สินคຌาประภทดียวกันมากกินความตຌองการของผูຌบริภค฿นทຌองตลาด ซึไงผลิตภัณฑ์ทีไสามารถยังยืนอยูเดຌดຌวย
ความมัไนคงทามกลางการขงขันทีไดุดือนนีๅเดຌ คือผูຌทีไสามารถสรຌางตราสินคຌา฿หຌดดดน ชัดจน มีอกลักษณ์
ละสรຌางทัศนคติทีไดีตอผูຌบริภค฿นสมัยปัจจุบันเดຌ ละนืไองจากผูຌบริภค฿นปัจจุบันมีพฤติกรรมการลือกซืๅอ
ละทัศนคติ฿นการจับจาย฿ชຌสอย฿นชีวิตประจ าวันปลีไยนเปจากตกอน กลาวคือ฿นปัจจุบันผูຌบริภคเม
พียงตซืๅอสินคຌาทีไตຌองการมา฿ชຌตยังซืๅอสินคຌาทีไสดงถึงปຓนตัวตนของผูຌบริภคดຌวย นอกจากนีๅ฿นตละชวง
วัยของผูຌบริภค฿นปัจจุบันยังมีทัศนคติตกตางกันออกเป นืไองจากประสบการณ์ละพืๅนฐานการ฿ชຌชีวิตเม
หมือนกัน ชน ผูຌบริภคทีไอยู฿นชวงวัยทีไรียกวา Generation Y ปຓนวัยท างานทีไมีอายุ 19 – 35 ป ปຓนชวงวัย
ทคนลยีปຓนสวนหนึไงของชีวิต มีความยืดหยุนสูง ชอบสดงออก ปຓนตัวของตัวอง เมมีความอดทน มีความ
คาดหวังสูง นຌนความรวดรใว฿นการ฿ชຌชีวิต ปຓนตຌน ซึไง฿นชวงวัยนีๅจะปຓนชวงวัยทีไ ริไมมีก าลังซืๅอ นืไองจากปຓน
วัยท างานละมีงินจับจาย฿ชຌสอยเดຌองลຌว ดังนัๅนจึงปຓนวัยทีไหมาะกับการท าการตลาดอยางยิไง ยิไง
สภาพวดลຌอมทีไปลีไยนเปจากอดีต กลุมทีไมีก าลังซืๅอทีไนาจับตามอง฿นปัจจุบันนีๅ เดຌก กลุมผูຌชายสมัย฿หม ทีไมี
ลักษณะปຓนกลุมผูຌชายทีไมีการสดงออกปຓนพศชายตมีทัศนคติของผูຌชาย฿นรูปบบ฿หม฿นรืไองของการดูล
รักษาตัวทัๅง฿บหนຌาละรางกาย ปຓนคนทันสมัย มีพฤติกรรม฿ชຌละลือกซืๅอสินคຌาบรนด์คุณภาพดี ราคาสูง 
คนกลุมนีๅ฿ชຌจายมใดงินพืไอบ ารุงบ ารอสืๅอผຌา หนຌา ผม ละผิวพรรณ ฉลีไยปละ โ5เ ,เเเ - ใ5เ,เเเ บาท 
ซึไงสูงกวาคนทัไวเปถึง ใ-ไ ทา ิPositioning 2550, 5 มกราคมี ดังนัๅนการท า฿หຌสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์หรือตัว
บรนด์ขຌาถึงผูຌบริภคเดຌ จึงตຌองค านึงถึงความตกตางของผูຌบริภคดຌวย ทัๅงนีๅหากบรนด์สามารถสรຌางทัศนคติ
ทีไดีเดຌจากดຌวยวิธี฿ดกใตาม การท า฿หຌผูຌบริภคสน฿จ฿นตัวสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์กใเม฿ชรืไองยากอีกตอเป  

การมุงหาวิธีการสืไอสารทางการตลาดพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันปຓน
ปัจจัยส าคัญ฿นการประสบความส ารใจทางธุรกิจ ทัๅงนีๅ฿นตลาดครืไองส าอางละความงามทีไมีการขงขันสูง จึง
จ าปຓนตຌองคัดสรรวิธีการทีไสามารถผลักดัน฿หຌสินคຌาขຌาเปอยู฿นความคิดรกของผูຌบริภค (Top of Mind) ละ
ผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางทีไเดຌรับความนิยมละขยายตัวมาก฿นตลอดชวงปนีๅคือตลาดครืไองส าอางประภท  

Skincare ซึไงตางกใดึงกลยุทธ์ตางโนานามาสนองความตຌองการ ทัๅงนีๅสิไงทีไผูຌบริภคจะรับรูຌละกิดทัศนคติทีไดี
กอนปຓนดานรกของกระบวนการสืไอสารของผลิตภัณฑ์นัๅนโ กใคือบรรจุภัณฑ์ พราะฉะนัๅนการศึกษา
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พฤติกรรมการลือกซืๅอละหาวิธีการออกบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางผานผูຌบริภคทีไ ริไมมีก าลังซืๅอ 
(Purchasing Power) ฿นปัจจุบัน ซึไงศึกษาตัๅงตพฤติกรรมละทัศนคติของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿นรุน 
Generation Y ทีไมีวิถีชีวิตละวิธีการคิดทีไนาสน฿จ อีกทัๅงยังปຓนกลุมคนทีไริไมมีก าลังซืๅอละก าลังขยายตัวขึๅน
รืไอยโ ท า฿หຌสามารถสรຌางประยชน์฿หຌกับทัๅงผูຌผลิตละผูຌบริภค นืไองจากผูຌผลิตหรือจຌาของบรนด์จะเดຌ
ทราบถึงความตຌองการทีไทຌจริงของผูຌบริภค฿นปัจจุบันทีไตางกันละดຌานผูຌบริภคกใจะสามารถบอกความ
ตຌองการ฿นฐานะผูຌทีไตຌอง฿ชຌประยชน์จากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จริง ดังนัๅนการออกบบบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ประภทครืไองส าอางทีไสรຌางทัศนคติทีไดี฿หຌกับผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันจึงปຓนรืไองทีไนาสน฿จละ
หมาะสมกับการศกึษาท าการวิจัยพืไอ฿หຌทราบถึงความตຌองการของผูຌบริภคละน ามาปรับ฿ชຌกับอุตสาหกรรม
฿นดຌานทีไกีไยวขຌอง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

ผูຌวิจัยมีนวคิดกีไยวกับการศึกษาวิจัยรืไองการออกบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประภท
ครืไองส าอาง skincare ทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบัน ดยฉพาะกลุมพศชาย
สมัย฿หมจนนอรชัไนวาย ดยมีจุดประสงค์การวิจัยดังนีๅ 

1. พืไอศึกษาพฤติกรรมการลือกซืๅอครืไองส าอางประภท Skincare ของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจ
นอรชัไนวาย 

2. พืไอศึกษารูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare ดຌานคุณสมบัติ บุคลิกภาพละคุณคาทีไ
มีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนอรชัไนวาย 

3. พืไอศึกษาความตຌองการของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนอรชัไนวายกีไยวกับรูปบบบรรจุภัณฑ์
ครืไองส าอางประภท Skincare 
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฿นการวิจัยครัๅงนีๅเดຌศึกษาหลักการทฤษฎีละนวคิดทีไกีไยวขຌองลຌวน ามาก าหนดกรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัยเดຌดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพทีไ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

วิธีการด านินการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅมีประชากรละกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา  คือ กลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชาย
สมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายหรือกิด฿นพ.ศ. โ5โใ – โ5ใ้ ิอายุ แ้ – ใ5ี จ านวน ใเ คน ฿นขตกรุงทพ
ละปริมณฑล ซึไงปຓนชวงอายุทีไคอนขຌางกวຌาง มีทัๅงกลุมคนทีไปຓนนักศึกษาละกลุมคนท างาน สดง฿หຌหในวา
฿นกลุมผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายมีสถานะทางสังคมทีไตางกันออกเป จึง฿ชຌวิธีการกใบ
รวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) ซึไงบงออกปຓน โ กลุม฿หญ ดังนีๅ 

1. กลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายตอนตຌน หรือกิด฿นพ.ศ. 
โ5โใ – โ5ใเ ิอายุ โ่ – ใ5ี จ านวน แ5 คน บงปຓน 3 กลุมยอย กลุมละ 5 คน 

2. กลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนตอนปลาย หรือกิด฿นพ.ศ. โ5ใแ 
– โ5ใ้ ิอายุ แ้ – โ็ี จ านวน แ5 คน บงปຓน 3 กลุมยอย กลุมละ 5 คน 

นอกจากนีๅกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายมักจะมีวิถีชีวิตทีไชัดจนละอยู
฿นสังคมทีไมีคนคลຌายกันกับตนอง ดังนัๅนจะหในเดຌวาปຓนกลุมตัวอยางทีไมีความฉพาะจาะจง ดังนัๅนกลุม
ตัวอยางจึง฿ชຌการคัดลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ละบบบอกตอ ิSnowball 

Sampling)  

การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅมีการบงสวนของการสนทนากลุมออกปຓนทัๅงหมด 5 สวน เดຌก 

1. ขຌอมูลสวนตัว 

รูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง
ประภท Skincare 

- ดຌานวัสดุ 
- ดຌานรูปราง 
- ดຌานสี 

ทัศนคติของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนอรชัไนวายตอบรรจุ
ภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare: 

1. บุคลิกภาพของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare 

2. คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare 

3. คุณคาของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare 

พฤติกรรมการลือกซืๅอครืไองส าอางประภท Skincare ของ
ผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุน Generation Y 

ชวงอายุของผูຌบริภค 

พศชายสมัย฿หมรุนจนอรชัไน
วาย 
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2. พฤติกรรมละทัศนคติกีไยวกับครืไองส าอางประภท skincare  
3. ทัศนคติดຌานคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare  

- ดຌานรูปราง ชน ทรงขวด ทรงกระปุก ทรงขวดปัຖม ปຓนตຌน 

- ดຌานวัสดุ ชน พลาสติก กຌว เมຌ ลหะ ปຓนตຌน 

- ดຌานสี ชน สีทนรຌอน สีทนยใน ปຓนตຌน 

4. ทัศนคติดຌานบุคลิกภาพละคุณคาตราสินคຌาของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท 
skincare 

5. ทัศนคติรวบยอดกีไยวกับบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

พฤติกรรมการลือกซืๅอครืไองส าอางประภท Skincare ของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุน จนนอ
รชัไนวาย 

จากผลการวิจัยรืไองพฤติกรรมกีไยวกับการลือกซืๅอครืไองส าอางประภท skincare จะหใน
เดຌวากลุมตัวอยางทัๅง โ กลุม มีสาหตุหลักทีไ฿ชຌครืไองส าอาง skincare ทีไคลຌายกัน คือ การมีปัญหา
รืไองผิว รองลงมาปຓนรืไองของบุคลิกภาพทีไดี ตสิไงทีไตางกัน คือ ครืไองส าอาง skincare ของกลุม
ตัวอยางทัๅง โ กลุมทีไ฿ชຌตางกัน ทัๅงนีๅนืไองจากตัวปรดຌานอาชีพละรายเดຌตามประสบการณ์การ
ท างานทีไท า฿หຌการลือก฿ชຌครืไองส าอาง skincare ตางกันออกเป  ดังนัๅนความตกตางระหวาง โ กลุม
ตัวอยางนีๅทีไชัดจนทีไสุด คือ รืไองของรายเดຌ ซึไงสงผลตอการลือก฿ชຌครืไองส าอาง skincare ทีไตางกัน
ดຌานราคา ดยกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายตอนปลายจะมีการลือก฿ชຌ
ครืไองส าอาง  skincare ทีไมีราคาทีไตไ ากวากลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวาย
ตอนตຌน อีกทัๅงรืไองของความหลากหลายของครืไองส าอาง  skincare ทีไ฿ชຌ ดຌานกลุมตัวอยางผูຌบริภค
พศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายตอนตຌนจะ฿ชຌหลากหลายกวากลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชาย
สมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายตอนปลาย ตจะ฿กลຌคียงกับกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุน
จนนอรชัไนวายตอนปลายทีไปຓนกลุมคนท างาน ิFirst Jobber) อยูบຌาง นืไองดຌวยพราะประกอบ
อาชีพละมีรายเดຌลຌวชนกัน นอกจากนีๅกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวาย
ตอนตຌนยังมีพฤติกรรมการซืๅอบบซๅ าผลิตภัณฑ์ดิมมากกวากลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿น
จนนอรชัไนวายตอนปลาย ทัๅงนีๅอาจจะปຓนพราะดຌวยอายุทีไมากกวาละเดຌทดลอง฿ชຌมาหลายอยาง 
จึงท า฿หຌกลุมตัวอยางกลุมนีๅลือกทีไจะ฿ชຌผลิตภัณฑ์ซๅ าบบดิม พราะปลอดภัยละมัไน฿จเดຌมากกวา 
รวมถึงความถีไ฿นการซืๅอทีไกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายทีไตางกันออกเป 
ทัๅงนีๅอาจปຓนพราะกลุมตัวอยางพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายตอนปลายมีพฤติกรรมการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์ขนาดลใกกวา จึงท า฿หຌซืๅอบอยขึๅน ละหากดูจากปัจจัยการซืๅอทีไกลุมตัวอยางนีๅมีทัศนคติทีไ
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฿หຌความส าคัญกับรืไองของราคามาปຓนอันดับรกละมีอัตราการปลีไยนปลงผลิตภัณฑ์สูงกวาอีก
กลุม ท า฿หຌมีความถีไ฿นการซืๅอสูงกวา สวนกลุมตัวอยางพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายตอนตຌนมี
พฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑ์฿ชຌ ใ ดือน แ ครัๅง อาจจะปຓนพราะมีประสบการณ์การ฿ชຌผลิตภัณฑ์ทีไ
หลากหลายจนอยูตัวลຌว อีกทัๅงยังมีพฤติกรรมการซืๅอกักตุนอาเวຌดຌวย จึงปຓนผล฿หຌระยะหาง฿นการ
ซืๅอยิไงมากขึๅน อยางเรกใตามจากผลการวิจัยทัๅงกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หม฿นจนนอรชัไน
วายตอนปลายละตอนตຌน เดຌ฿หຌความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ของครืไองส าอาง skincare เมตางกัน 
สดง฿หຌหในวาบรรจุภัณฑ์นัๅนมีความส าคัญละสงผลตอทัศนคติของกลุมคนจนนอรชัไนวายอยาง
ทຌจริง ซึไงกระบวนการลือก฿ชຌครืไองส าอาง skincare สอดคลຌองกับล าดับขัๅนตอนกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 5 ขัๅนตอน ิศิริวรรณ สรีรัตน์ุ 2546ี  

฿นสวนของทัศนคติของครืไองส าอางประภท skincare ส าหรับผูຌชาย ิskincare for men) 

ละ skincare ทัไวเป กลุมตัวอยางทัๅงหมดมีความหในวาเมวาจะปຓนครืไองส าอาง skincare ประภท
เหนหรือปຓนบบ฿ด อยางเรกใมีความส าคัญหมือนกัน บางคนมองวาครืไองส าอาง skincare for 

men สรຌางขึๅนมาพืไอ฿หຌผูຌชายกลຌา฿ชຌครืไองส าอาง skincare มากขึๅน ตบางคนมองวาครืไองส าอาง 
skincare for men นัๅนหมาะสมกับผูຌชายมากกวาพราะถูกสรຌางขึๅนมาพืไอผูຌชาย ตดยสวน฿หญคน
จะ฿หຌความส าคัญกับครืไองส าอาง skincare for men นຌอยกวาการ฿หຌความส าคัญครืไองส าอาง 
skincare บบภาพรวม นอกจากนีๅคนกลุมนีๅยังมองวาผูຌชายทีไ฿ชຌครืไองส าอาง skincare เม฿ชรืไอง
ปลกหรือรืไองนาตืไนตຌนตอยาง฿ด ตมองวาปຓนรืไองทีไปกติ พราะฉะนัๅนประดในการลือกซืๅอ
ครืไองส าอาง skincare ของผูຌชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายจึงเม฿ชรืไองของประภทของ
ครืไองส าอาง skincare ทีไบงตามพศ ตปຓนการออกบบบรรจุภัณฑ์ละราคาทีไมีความส าคัญละ
สงผลตอทัศนคติของคนกลุมนีๅอยางทຌจริง ซึไงจากทีไกลาวมาทัๅงหมดสอดคลຌองกับรืไองปัจจัยก าหนด
พฤติกรรมของผูຌบริภค ิชูชัย สมิทธิเกรุ 2557) ทัๅงปัจจัยภาย฿นละภายนอก 

รูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท Skincare ทีไมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุน
จนนอรชัไนวาย 

จากผลการวิจัยทัศนคติดຌานคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare ฿นสวน
ของความหมาะสมของวัสดุละรูปรางของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง skincare จะหในเดຌวาดยสวน
฿หญบรรจุภัณฑ์ทีไปຓนวัสดุพลาสติกเดຌรับการลือก฿หຌปຓนบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสมกับครืไองส าอาง 
skincare กือบทุกประภท นืไองจากมีความคงทน เมตกงาย อีกทัๅงยังสามารถตัดบรรจุภัณฑ์มืไอ
ผลิตภัณฑ์หลือปริมาณนຌอยเดຌดຌวย ยกวຌนกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวาย
ตอนปลายทีไลือกบรรจุภัณฑ์ทีไปຓนวัสดุกຌวหมาะสมกับครืไองส าอาง skincareส าหรับดูล/บ ารุง
ผิวหนຌา นืไองจากดูสะอาดละปลอดภัยหมาะกับผิวหนຌามากกวา ดยรูปรางทีไถูกลือกมากทีไสุด คือ 
ขวดปัຕม ทัๅงนีๅนืไองจาก฿ชຌงานงาย สะดวก เมลอะทอะ รองลงมาปຓนบบหลอด นืไองจากสามารถกะ
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ปริมาณเดຌ ฿นสวนของรืไองความหมาะสมของสีทีไ฿ชຌ฿นการท าบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท 
skincare สีจ าพวกสีฉูดฉาด สีทนรຌอน ชน สีดง สีหลือง สีสຌม ปຓนตຌน เมหมาะสมกับการน ามา฿ชຌ
ปຓนสีบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare พราะดูรงละอันตรายกินเป ดังชน น. ณ 
ปากนๅ า ิ2525ี เดຌอธิบายถึงสีวรรณะรຌอนเวຌวาปຓนสีทีไ฿หຌความรูຌสึกรຌอนรง จึงเมหมาะน ามา฿ชຌกับผิว 
ละดูเมมีความปຓนชาย ตมีความหในวาสีทนทึบ ชน สีด า สีทา สีนๅ างิน หรือสีขาว หมาะสมกับ
การน ามา฿ชຌปຓนสีบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภทskincare พราะดูสะอาด รียบงาย ละดูหมาะ
กับผูຌชาย ซึไงตรงกับการท าวิจัยรืไองกลุมสีซึไงสดงความปຓนผูຌชายทีไณรงค์ศักดิ์ วดิศิริศักดิ์ ิ2555ี เดຌ
ศึกษาละบทความการศึกษารืไอง The Psychology of Color in Marketing ิ2014ี ดຌวย 
พราะฉะนัๅนจะหในเดຌวารืไองของความหมาะสมปຓนรืไองสวนบุคคลทีไตละคนกใมีมุมมองละ
ทัศนคติตอความหมาะสม฿นรูปบบของตัวอง ซึไงสวนหนึไงกิดจากปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌของ
ผูຌบริภค ินตรนภา ชินะสกุลชัยุ 2553ี ทีไกอ฿หຌกิดทัศนคติตอลักษณะบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง 
skincare ประภทตางโเดຌตางกันออกเป ดยประกอบเปดຌวยทัศนคติทัๅง 3 องค์ประกอบ ิชูชัย 
สมิทธิเกรุ 2557ี เดຌก ดຌานความรูຌ ดຌานความรูຌสึกละดຌานพฤติกรรม ซึไงสงผลตอการกิดคุณคาของ
ตราสินคຌา฿นสวนของกระบวนการกิดคุณคาตราสินคຌา ิวุฒิ สุขจริญุ 2555ี ขัๅนตอนการสืไอสาร
กีไยวกับสินคຌาเปสูลูกคຌา฿นสวนของความรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาทีไอาศัยทัศนคติของผูຌบริภค฿นการ
ชืไอมยงระหวางการสืไอสารผานลักษณะบรรจุภัณฑ์เปยังตราสินคຌา ดยอาศัยทรกซงขຌาเปตาม
ความรูຌดຌานตราสินคຌาทัๅง 2 ดຌาน ทัๅงดຌานการรับรูຌละภาพลักษณ์ของตราสินคຌาละนอกหนือจากการ
สรຌางทัศนคติละการกิดคุณคาตราสินคຌาลຌว บรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง skincare ยังสามารถก าหนด
บุคลิกภาพของตราสินคຌาเดຌดຌวย จากการสนทนากลุมกีไยวกับทัศนคติดຌานบุคลิกภาพละคุณคาตรา
สินคຌาของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare ท า฿หຌเดຌผลจากการลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์ทีไ
สามารถสืไออารมณ์ออกมาตามบุคลิกภาพของหลักการจัดมิติบุคลิกภาพ 5 ดຌานของ Aaker (แ้้็, 

อຌางถึง฿นกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ละกอพงษ์ พลยราชุ 2556ี ดยวัสดุตละชนิดสามารถสืไอถึง
บุคลิกภาพละคุณคา฿หຌกับตราสินคຌาทีไตางกันออกเป ดยหากนับจากการลือกวัสดุ฿หຌหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ ดยสวน฿หญมีความหในวาวัสดุลหะมีบุคลิกภาพลักษณะกลຌาทຌาทาย ทันสมัย นาตืไนตຌน 
มีความปຓนผูຌน าละมีความปຓนชาย วัสดุพลาสติกมีบุคลิกภาพลักษณะติดดิน ปຓนตຌนบบ ละรียบ
งาย วัสดุเมຌมีลักษณะบุคลิกภาพทีไปຓนมิตร ทห์  มีอกลักษณ์เมหมือน฿คร มีสนห์ มีความปຓน
ตะวันออก ละวัสดุกຌวมีลักษณะบุคลิกภาพทีไมีความปຓนหนุมสาว มีความนาชืไอถือ มีระดับ มีความ
หรูหรา มีความปຓนผูຌหญิงละมีความปຓนตะวันตก หรือสามารถจัดกลุมออกมาเดຌดังตอเปนีๅ 

1. วัสดุทีไสามารถสดงออกถึงบุคลิกภาพจริง฿จ เดຌก พลาสติกละเมຌ  
2. วัสดุทีไสามารถสดงออกถึงบุคลิกภาพนาตืไนตຌน เดຌก ลหะ เมຌ ละกຌว ตามล าดับ 

3. วัสดุทีไสามารถสดงออกถึงบุคลิกภาพมีความสามารถ เดຌก กຌวละลหะ 

4. วัสดุทีไสามารถสดงออกถึงบุคลิกภาพกຌหรู เดຌก กຌว เมຌละพลาสติก 
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5. วัสดุทีไสามารถสดงออกถึงบุคลิกภาพขຌมขใง เดຌก ลหะ กຌวละเมຌ 

฿นรืไองของทัศนคติของผูຌบริภค฿นกรณีทีไบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท  skincare มีสี
ดียวกันตมีรูปรางหรือวัสดุทีไตางกัน ดยสวน฿หญมีความหในวารูຌสึกตาง นืไองจากการ฿ชຌงานหรือ
การสัมผัสดยตรงละการสืไอสารผานวัสดุหรือรูปรางของบรรจุภัณฑ์ ดยกลุมตัวอยางหลายคนมี
ความหในวาวัสดุหรือรูปรางตຌองท าหนຌาทีไปกป้องผลิตภัณฑ์ภาย฿น ซึไงหากวัสดุหรือรูปรางปลีไยนเป 
สดงวาผลิตภัณฑ์ขຌาง฿นกใปลีไยนตาม จึงท า฿หຌรูຌสึกถึงความตกตางถึงมຌจะปຓนมีสีดิมกใตาม ทัๅงนีๅ
สอดคลຌองกับหลักการหนຌาทีไละความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ ิสมพงษ์ ฟืດองอารมณ์ุ 2550ี 
นอกจากนีๅบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง skincare ยังมีอิทธิพลละมีความส าคัญตอการลือกซืๅอตราสินคຌา 
นืไองจากสามารถสืไอถึงมูลคาละความนาชืไอถือของสินคຌาหรือตราสินคຌาเดຌ รวมถึงมีผลตอการ
ตัดสิน฿จทดลอง฿ชຌครืไองส าอาง skincare ดຌวย ซึไงบางคนมีความหในวาบรรจุภัณฑ์จะมีความส าคัญ
หรือมีอิทธิพล฿นการลือกซืๅอตราสินคຌากใตอมืไอสินคຌาหรือตราสินคຌานัๅนปຓนผลิตภัณฑ์฿หม฿นตลาด
ครืไองส าอาง skincare  ทัๅงนีๅนืไองจากผูຌบริภครับสิไงรຌาผานประสาทสัมผัสทัๅง 5 ผานบรรจุภัณฑ์
ครืไองส าอาง skincare นัๅนท า฿หຌกิดความรูຌสึก ดยประกอบเปดຌวยคานิยมละทัศนคติ จึงท า฿หຌกิด
ความขຌา฿จหรือรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑ์นัๅน ิสุริย ชัยสภาุ 2549) ละกิดการตัดสิน฿จซืๅอ฿นทีไสุด ซึไง
ปຓนเป฿นทิศทางดียวกับรืไองครงสรຌางของบรรจุภัณฑ์ ิดาราละธนวัฒน์ ทีปะปาลุ 2553ี ทีไกลาว
เวຌวาบรรจุภัณฑ์ตຌองสามารถสืไอละถายทอดความหมายละความคิดตางโกีไยวกับตราสินคຌานัๅนโเดຌ
อีกดຌวย 

ดังนัๅนบรรรจุภัณฑ์จึงมีสวน฿นการสรຌางทัศนคติ บุคลิกภาพละคุณคาตราสินคຌา นืไองจาก
บรรจุภัณฑ์สามารถบงบอกถึงความปຓนตราสินคຌาเดຌผานการออกบบบรรจุภัณฑ์ทีไถูกตຌองละ
หมาะสม เมวาจะปຓนวัสดุ รูปราง สี หรือสวนประกอบอืไนโสามารถสืไอถึงบุคลิกภาพละคุณคาตรา
สินคຌา ซึไงสงผลตอทัศนคติตอตราของผูຌบริภคละสามารถกอ฿หຌกิดความจงรักภักดีตอตราสินคຌาเดຌ
หากเดຌรับองค์ประกอบ฿นสวนอืไนโของผลิตภัณฑ์อยางหมาะสม ซึไงตรงกับกระบวนการท างานของ
องค์ประกอบของคุณคาตราสินคຌา ิวุฒิ สุขจริญุ 2555ี ซึไงริไมจากการรับรูຌตราสินคຌา ซึไงบรรจุภัณฑ์
ของครืไองส าอาง skincare อาจจะมีบทบาทตัๅงตสวนนีๅลยกใปຓนเดຌ ซึไงสงผล฿หຌตราสินคຌามีความดด
ดนละกิดทัศนคติตอสินคຌา ละหากเดຌรับองค์ประกอบทีไหมาะสมมาประกอบขຌาดຌวยกันกใจะ
กอ฿หຌกิดความจงรักภักดีตอตราสินคຌาตอเป  

กลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายกับความตຌองการของรูปบบบรรจุภัณฑ์
ครืไองส าอางประภทskincare฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต 

ผลจากการสรุปการวิจัยรืไองคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอางประภท skincare ฿น
อุดมคติ กลุมตัวอยางดยสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับประยชน์฿ชຌสอยดຌานการ฿ชຌงานงาย พกพา
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สะดวก วัสดุละรูปรางของบรรจุภัณฑ์ตຌองหมาะสมละท าหนຌาทีไรักษาผลิตภัณฑ์ภาย฿นตลอดการ฿ชຌ
งานเดຌ ควร฿ชຌวัสดุ฿นการท าบรรจุภัณฑ์ทีไสริมมูลคาของผลิตภัณฑ์ ซึไง฿นกลุมตัวอยางผูຌบริภคพศชาย
สมัย฿หม฿นจนนอรชัไนวายตอนตຌน จะ฿ส฿จรืไองของค าหรือ wording ทีไจะ฿ชຌบนบรรจุภัณฑ์พิไมขຌา
มาดຌวย ดยจะตຌองมีการชีๅจงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดຌวยค าทีไสามารถสืไอสารออกมาเดຌอยางถูกตຌอง 
ชัดจนละหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ดຌวย อีกทัๅงรืไองของสีกใควรปຓนสีทีไสืไอถึงความปຓนธรรมชาติหรือ
สี฿สหรือเมกใควรปຓนทนมืดหรือสีงิน พืไอท า฿หຌผลิตภัณฑ์ดูมีราคาละนาชืไอถือ ซึไงสิไงทีไผูຌบริภคพศ
ชายสมัยกลุมนีๅตຌองการตรงกับรืไองครงสรຌางของบรรจุภัณฑ์ ิดาราละธนวัฒน์ ทีปะปาลุ 2553ี ทีไ
กลาวเวຌวาบรรจุภัณฑ์ตຌองสามารถสืไอละถายทอดความหมายละความคิดตางโกีไยวกับตราสินคຌา
นัๅนเดຌทัๅง 4 ดຌาน เดຌก ดຌานสี ดຌานรูปราง ดຌานขนาดละดຌานวัสดุ ซึไงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์฿นอุดม
คติหลานีๅยังสอดคลຌองกับการประมินบรรจุภัณฑ์หรือ  VIEW Model  (Shimp, 2010 อຌางถึง฿น 
ดาราละธนวัฒน์ ทีปะปาลุ 2553: โ้ๆี อีกดຌวย 

นอกจากบรรจุภัณฑ์฿นอุดมคติลຌว ยังมีรืไองของคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง
ประภท skincare ฿นอนาคตอีกดຌวย ดยทีไกลุมตัวอยางดยสวน฿หญมีความตຌองการ฿หຌบรรจุภัณฑ์฿น
อนาคตมีคุณลักษณะตางกันออกเปหลายบบ ซึไงจากการวิคราะห์ของผูຌวิจัย สามารถบงกลุมความ
ตຌองการของกลุมผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนนอรชัไนวายกลุมนีๅเดຌ ดังนีๅ 

1. กลุมทีไนຌนการ฿ชຌงานทีไประสิทธิผลมากขึๅน ิEfficiency Centric): นຌนความ
สะดวกสบายละรวดรใว ชน พิไมระบบ censor บนบรรจุภัณฑ์ ปຓนตຌน 

2. กลุมทีไนຌนการ฿ชຌงานทีไมีประสิทธิภาพมากขึๅน ิMaximum Utility Centric): พิไม
บทบาทของบรรจุภัณฑ์฿หຌมากขึๅนจากหนຌาทีไหลัก ชน สามารถรับรูຌถึงผลิตภัณฑ์ภาย฿น
ดຌวยประสาทสัมผัสทัๅง 5 ผานบรรจุภัณฑ์ ปຓนตຌน 

3. กลุมทีไนຌนรูปลักษณ์ ิAttractiveness Centric): อยาก฿หຌกิดความตกตางทางดຌาน
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ดยเมค านึงถึงรืไองการ฿ชຌงานปຓนหลัก ชน ผลิตภัณฑ์ 
skincare ทีไมีบรรจุภัณฑ์฿หຌลือกหลากหลายบบหลายสเตล์ของผูຌบริภค ปຓนตຌน 

4. กลุมทีไนຌนรืไองขนาด ิTravelers): อยาก฿หຌมีขนาดทีไลใกลงหรือสามารถพกพาเดຌงายขึๅน 

ชน พิไมขนาดพกพามากขึๅน ปຓนตຌน 

5. กลุมทีไนຌนดຌานสิไงวดลຌอม ิEco Friends): ค านึงถึงประยชน์หลังการ฿ชຌงานบรรจุภัณฑ์ 
ชน การรีเซคิลของบรรจุภัณฑ์หลังจาก฿ชຌงานหมด ปຓนตຌน 

6. กลุมทีไรูຌสึกพึงพอ฿จกับสิไงทีไมีอยู ิContented): เมมีความตຌองการ฿ดโพิไมติม 

จากทีไกลาวมาจะหในเดຌวาพฤติกรรมการลือกซืๅอละทัศนคติตอรูปบบบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง
ประภท skincare ของกลุมผูຌบริภคพศชายสมัย฿หมรุนจนรชัไนวายนัๅนมีบางสวนทีไหมือนกันละมีบางสวน
ทีไตางกันออกเป อีกทัๅงยังสดง฿หຌหในวาการออกบบบรรจุภัณฑ์นัๅนมีความส าคัญทัๅง฿นรืไองของวัสดุ รูปราง
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ละสี นืไองจากสามารถสะทຌอนบุคลิกภาพของตัวสินคຌาละตราสินคຌานัๅนเดຌดຌ วย ดังนัๅนจึงจ าปຓนตຌองมี
การศึกษาความตຌองการของตละกลุม฿หຌหมาะกับกลุมผูຌบริภคตละกลุมอยูสมอ พืไอสามารถตอบจทย์
ความตຌองการของกลุมผูຌบริภคเดຌอยางตรงจุด ละจ าปຓนตຌองลือกสรรละพิจารณา฿นการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์
฿หຌหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาดดຌวยชนกัน  

 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะจากผลการศึกษา 

การวิจัยครัๅงนีๅสามารถน าผลการศึกษาเป฿ชຌเดຌกับองค์กรหรือธุรกิจทีไสน฿จทีไตຌองการผลิต
ครืไองส าอางประภท skincare พืไอการคຌาขายละสรຌางความประทับ฿จรกพบ ิFirst impression) 

ระหวางตัวผลิตภัณฑ์ละผูຌบริภค฿หຌกิดขึๅนเดຌอยางหมาะสม รวมถึงธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับการผลิตหรือ
ออกบบบรรจุภัณฑ์ พืไอตอบจทย์ความตຌองการของลูกคຌาเดຌ  เมวาจะปຓนรืไองของบรรจุภัณฑ์
ครืไองส าอาง skincare ทีไตຌองมีความหมาะสมกับครืไองส าอาง skincare นัๅน ดยควร฿ชຌวัสดุ สีละ
รูปรางทีไหมาะสมกับประภทของผลิตภัณฑ์ อีกทัๅงการออกบบบรรจุภัณฑ์นอกจากคุณสมบัติของ
บรรจุภัณฑ์จะมีผลตอครืไองส าอาง skincareดยตรงลຌว ยังสงผลตอบุคลิกละคุณคาตราสินคຌาเดຌ 
ดังนัๅนจึงจ าปຓนตຌองคิดละพิจารณา พืไอ฿หຌมัไน฿จวาการออกบบผลิตภัณฑ์นัๅนสามารถสรຌางทัศนคติ
ชิงบวก฿หຌกับผลิตภัณฑ์ละตราสินคຌาเดຌ ทัๅงนีๅการออกบบบรรจุภัณฑ์ของครืไองส าอาง skincare 
หากตຌองการผลิตครืไองส าอาง skincare ทีไหมาะสมกับทัๅงผูຌชาย ผูຌหญิงละพศทางลือกอืไนโ จาก
ผลการศึกษาจะหในเดຌวาเมจ าปຓนตຌองปຓนครืไองส าอาง skincare ส าหรับผูຌชายดยฉพาะหรือทีไ
รียกวา skincare for men พืไอตัดอกาสทางการคຌากใเดຌ นืไองจากผูຌชายสมัย฿หมมีความหในวาเมวา
จะปຓนครืไองส าอาง skincare บบ฿ดกใมีคุณสมบัติชวยดูลหรือช าระลຌางผิวเดຌ นอกจากนีๅการปลีไยน
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลตอทัศนคติของผูຌชายสมัย฿หมนนอน ดังนัๅนหากจ าปຓนตຌองมีการปลีไยน
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ครืไองส าอาง skincare ผูຌผลิตหรือจຌาของตราสินคຌาตຌองมัไน฿จวา การ
ปลีไยนปลงนีๅตຌองปลีไยนความรูຌสึกละทัศนคติของผูຌบริภคเดຌ 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 

การวิจัยครัๅงนีๅปຓนการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ฿นสวนของการก าหนดบุคลิกภาพของตราสินคຌาผาน
วัสดุบรรจุภัณฑ์ ทัๅงนีๅนืไองจากวลา฿นการสนทนากลุมอาจมีความยาวกินเป หากถามถึงสาหตุการ
ลือกบุคลิกภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ตละขຌอ ดังนัๅนหากมีการวิจัยสามารถสอบถามหตุผลของการ
ลือกบุคลิกภาพเดຌ จะสามารถท า฿หຌการวิจัยเดຌขຌอมูลทีไสามารถจาะลึกถึงทัศนคติละการรับรูຌของ
กลุมผูຌชายสมัย฿หมเดຌมากขึๅน ซึไงท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละมนย ามากขึๅนอีกดຌวย  
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กลยุทธ์ของการจัดงานสดงสินคຌา 

ครืไองมือสืไอสารการตลาด สรຌางประสบการณ์฿หຌผูຌบริภค 

Exhibition Organizing Strategies: The Marketing Communication Tool to 

Generate Experience to Customers 

                      ปณิชามน ตระกูลสม1
 

บทคัดยอ 

 บทความนีๅป็นการศึกษากลยุทธ์฿นการจัดงานสดงสินคຌา ขัๅนตอนการด านินงานการจัดงานสดง
สินคຌาทีไป็นอกาส฿นการสรຌางตราสินคຌาผานกิจกรรมพืไอสรຌางประสบการณ์฿หຌผูຌบริภค นืไองจาก฿นปัจจุบัน
การจัดงานสดงสินคຌาป็นครืไองมือหนึไงทีไป็นกิจกรรมทางการตลาดบบพบผูຌบริภคดยตรง ปัจจัยหลักทีไท า
฿หຌงานสดงสินคຌาป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารทางตลาดทีไมีประสิทธิภาพ คือการ฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวม฿นการ
น าสนอหรือสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถามขຌอมูลตางโกียวกับสินคຌานัๅนโ จะท า฿หຌกิดประสิทธิผลสูงสุด
ระหวางลูกคຌาละผูຌบริภค ซึไงการน านวคิดการตลาดชิงประสบการณ์  ิExperiential Marketingี มาป็น
ปัจจัยสนับสนุน฿หຌเดຌรับความสน฿จจากกลุมปງาหมาย จึงท า฿หຌการจัดกิจกรรมทางการตลาดป็นครืไองมือทีไ
นักการตลาดน ามา฿ชຌ การจัดกิจกรรมละการสืไอสารการตลาดผานงานสดงสินคຌาป็นวิธีการหนึไงทีไจะ
สามารถสรຌางปฏิสัมพันธ์ระหวางกลุมปງาหมาย   หรือผูຌบริภคกับ    บรนด์เดຌป็นอยางดี ซึไงปฏิสัมพันธ์นีๅจะ
ท า฿หຌกลุมปງาหมายกิดความรูຌสึกมีสวนรวม จึงกิดความผูกพันทางจิต฿จ รวมทัๅงประสบการณ์กับสินคຌาละ
บริการ ประสบการณ์ละความรูຌสึกนีๅจะน าเปสูความชอบ฿นสินคຌา บริการ ละอาจท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอ
จนกิดความจงรักภักดีตอบรนด์หรือองค์กร฿นทีไสุด 

ค าส าคัญ : การจัดงานสดงสินคຌาุการสืไอสารการตลาดุสรຌางประสบการณ์    

 

  

                                                           

1 Event Organizing manager, Green World Publication 
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Abstact 

This article is to study the strategies in organizing a trade fair and the operating 

process in organizing a trade fair which is an opportunity to promote branding through 

activities to generate experience to customers. In the present days, trade fair organizing is a 

tool of marketing activity that brand owners can directly meet their customers. The major 

factor making a trade fair an effective tool of the marketing communication is that the 

customers can participate in the product presentation or demonstration. Asking for 

information of the product will generate the highest effectiveness to both the organization 

and the customer. With an application of the experiential marketing concept, many 

marketers use marketing activity as a tool to promote their target groups’ interest. Organizing 

activities and marketing communication through trade fair is an approach to establish 

relationship between target groups, or customers, and brands. Such relationship will make 

the target groups feel participated, generating mental connection as well as experience with 

the products and services. This experience and feeling will lead to customers’ preference on 
the products and services. They would make a buying decision and, then, feel loyal to the 

brand or the organization. 

Key words: Exhibition organizing, marketing communication, to generate experience.    

 

บทน า 

       ฿นปัจจุบันนักการตลาดตางตຌองรับมือกับการปลีไยนปลงของพฤติกรรมผูຌบริภคทีไปลีไยนเปตามยุคตาม
สมัย การจะขຌาถึงกลุมปງาหมายเมวาจะป็นสินคຌา฿ด สิไงส าคัญทีไสุด คือ การท า฿หຌลูกคຌาเดຌมีอกาสทดลอง฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์ เดຌหใน เดຌสัมผัส ละมัไน฿จ฿นคุณสมบัติของสินคຌา    การจัดกิจกรรมทางการตลาด ิEvent 

Marketing) ซึไง฿นความหมายของนักการตลาด การตลาดชิงกิจกรรมคือ ครืไองมือทางการตลาด฿นรูปบบ
กิจกรรม ทีไตละสินคຌาบริการจะคิดขึๅนมาพืไอดึงดูดกลุมปງาหมาย ละบริษัทสามารถสรຌางยอดขายเดຌ จึงป็น
อีกทางลือกหนึไงทีไขาดเมเดຌส าหรับผูຌประกอบการ หรือ องค์กร หนวยงาน พราะนอกจากจะป็นการ
ประชาสัมพันธ์สินคຌาหรือบริการลຌว ยังป็นการกระตุຌนยอดขาย ทัๅงยังป็นครืไองมือทีไจะสืไอสารเปยัง
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กลุมปງาหมายตามวัตถุประสงค์ทีไตຌองการ  ซึไงการจัดกิจกรรม฿หຌป็นทีไสน฿จละป็นทีไดึงดูดกับกลุมลูกคຌา
ปງาหมายทัๅงทางตรงละทางอຌอม ป็นวิธีการของการตลาดชิงกิจกรรม ิEvent Marketing) ทีไเดຌรับความนิยม
มาก  กิจกรรม฿นรูปบบการตลาดชิงกิจกรรมจึงป็นครืไองมือการสืไอสารทางการตลาดทีไป็นจุดดนหลัก฿น
ยุคปัจจุบัน   ท า฿หຌกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌมีอกาสสัมผัสกับสินคຌา ชมสินคຌา ซึมซับบรรยากาศบรนด์สินคຌา
อยาง฿กลຌชิดมากยิไงขึๅน ละสรຌางประสบการณ์ สรຌางความประทับ฿จรวมกับลูกคຌาผูຌบริภค  อีวຌนท์ปัจจุบัน
พัฒนาจากอดีตเปอยางมาก จึงจ านกประภทของอีวนท์เดຌป็น 2 ประภท ดังนีๅ ิกรียงเกร กาญจนะภคินุ 
2555, หนຌา 64) 

1. Sole Event คือ จຌาของบรนด์หรือองค์กรป็นจຌาของตพียงผูຌดียว ตัๅงตการก าหนดวัตถุประสงค์ 
วัน วลา สถานทีไ งบประมาณ เมมี฿ครขຌามากีไยวขຌอง ชน งานปຂดตัวสินคຌาหรือบริการุงานฉลอง
ครบรอบุงานประชุมภาย฿นองค์กรุการขงขันุงานมอบรางวัลุCRM Eventงานกีฬา ป็นตຌน 

2. Join Event คือ ประภททีไมีหลายองค์กร หลายบรนด์ขຌามากีไยวขຌอง อาจมีหนึไงองค์กร฿หຌกิดขึๅน
ละ เป ชิ ญหน ว ย ง าน อืไ น มา ร ว ม ง าน ฿น รู ปบบต า งโ   ช น  ก า ร จั ด ง านสด งสิ นคຌ า 
ิExhibition,Expo,Trade Show,Trade Fair, Event Sponsorship) ป็นตຌน 

  การจัดงานสดงสินคຌา ิExhibition) กใป็นอีกหนึไง฿นกิจกรรมทางการตลาดทีไหลายโองค์กร฿ชຌป็น
ครืไองมือ฿นการชวยประชาสัมพันธ์สินคຌาละบริการ งานสดงสินคຌาป็นครืไองมือทางการตลาดบบพบ
ผูຌบริภคดยตรง ปัจจัยหลักทีไท า฿หຌงานสดงสินคຌาป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารทางตลาดทีไมีประสิทธิภาพคือ
การ฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวม฿นการน าสนอหรือสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถามขຌอมูลตางโกียวกับสินคຌานัๅนโ จะ
ท า฿หຌกิดประสิทธิผลสูงสุดระหวางลูกคຌาละผูຌบริภค ป็นกระบวนการตลาดทีไเดຌรับการยอมรั บอยาง
กวຌางขวาง฿นกลุมอุตสาหกรรมทีไมีการขงขันสูง ชน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
การทองทีไยว อุตสาหกรรมการสืไอสารละทคนลยี ป็นตຌน ซึไง   บุญลิศ จิตตัๅงวัฒนา  (2557) เดຌกลาววา 
การจัดสดงสินคຌา ิExhibition) ลักษณะดยทัไวเปจะป็นการจัดงาน฿นชวงระยะวลาสัๅนโ ตามพลนวลาทีไ
ก าหนดลวงหนຌา฿นงานสดงสินคຌานัๅนเวຌลຌว ดยบุคคลหรือองค์การทีไจัดงานสดงสินคຌารียกวาผูຌจัดงาน ผูຌจัด
งานป็นเดຌทัๅงองค์การทีไป็นอกชนละหนวยงาน฿นสมาคมอุตสาหกรรมนัๅนโ ซึไงความส าคัญของการจัด งาน
สดงสินคຌา มี 5 ประการ เดຌก                      

1. งานสดงสินคຌาป็นสถานทีไลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารของผูຌประกอบการ รวมเปถึงการปรียบ ทียบ
สินคຌากับคูขง ละปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมงานพิจารณาคัดลือกสินคຌาหลากหลายเดຌอยาง฿กลຌชิด          

2. งานสดงสินคຌาชวยกระตุຌน฿หຌกิดการวิจัยละพัฒนาสินคຌา฿หม นืไองจากนิยมจัดขึๅนพืไอนะน าสินคຌา
ละทดสอบตลาดรวมเปถึงผลตอบรับของสินคຌาพืไอทีไจะน ามาปรับปรุงสินคຌาละบริการ฿หຌดียิไงขึๅน                          

3. งานสดงสินคຌาป็นหลงรายเดຌส าหรับผูຌ฿หຌการสนับสนุน฿นการจัดงานสดงสินคຌาชน สมาคม        
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4. งานสดงสินคຌากอ฿หຌกิดรายเดຌกประทศจຌาภาพละกระจายรายเดຌสูธุรกิจทีไกีไยวขຌอง          

5. งานสดงสินคຌาป็นครืไองมือทางการตลาดทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงการพบปะระหวางผูຌซืๅอละผูຌขายจะ
ท า฿หຌกิจกรรมทางการคຌาป็นเปเดຌอยางรวดรใวขึๅน  

นอกจากนีๅ ฿นงานวิจัยของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต เดຌศึกษาเวຌวา การสืไอสารการตลาดผานกิจกรรมป็น
การตลาดชิงประสบการณ์ ิExperiential Marketing) ซึไงป็นปัจจัยสนับสนุน฿หຌการจัดงานสดงสินคຌาละ
การสืไอสารการตลาดผานกิจกรรมเดຌรับความสน฿จมากขึๅน ฿นการสืไอสารการตลาดกับกลุม ปງาหมาย นืไองจาก
ปัจจุบันทีไมีการขงขันกันสูง฿นลกธุรกิจ องค์กรหลายโ องค์กรยากทีไจะสรຌางความตกตางของบรนด์ทีไตัว
ผลิตภัณฑ์ ชน ประยชน์หรือการ฿ชຌงานของสินคຌาหรือบริการ ดังนัๅนหลายโ องค์กรจึงหันมา฿หຌความสน฿จทีไ
การสรຌางความตกตางทีไการสรຌางประสบการณ์ทีไเดຌรับจากองค์กรหรือบรนด์ ิ Iacobucci, โเเแี ซึไงการ
สืไอสารการตลาดผานกิจกรรมจึงป็นวิธีการหนึไง ทีไท า฿หຌกิดการสรຌางปฏิสัมพันธ์ระหวางกลุมปງาหมายหรือ
ผูຌบริภคกับบรนด์เดຌ ซึไงปฏิสัมพันธ์นีๅจะท า฿หຌกลุม ปງาหมายกิดความรูຌสึกมีสวนรวม กิดความผูกพันทาง
จิต฿จ รวมทัๅงประสบการณ์กับบรนด์ ซึไงประสบการณ์ละความรูຌสึกนีๅจะน าเปสูความชอบ฿นบรนด์ ละอาจ
ท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอ จนกิดความจงรักภักดีตอบรนด์หรือองค์กร฿นทีไสุด 

จะหในเดຌวาการจัดงานสดงสินคຌาป็นครืไองมือหนึไงทีไป็นกิจกรรมทางการตลาด ทีไท า฿หຌผูຌขาย ผูຌ
ประกอบธุรกิจเดຌพบกับกลุมปງาหมายเดຌดยตรงละทีไส าคัญเดຌปฏิสัมพันธ์บบขຌาถึงตัวบุคคล ปัจจุบันนีๅ จึง
กิดงานสดงสินคຌามากมายหลากหลายงานตกตางกันเปตามความตຌองการของกลุมปງา หมายหลายงานจัด
งานลຌวประสบผลส ารใจมีผูຌขຌารวมงานมากมาย ละบางงานจัดลຌวอาจเมประสบผล ส ารใจกิดความ
ลຌมหลว บทความนีๅจึงศึกษานวทางละขัๅนตอนการจัดงานสดงสินคຌาพืไอ฿ชຌ฿นการสืไอสาร฿นการท ากิจกรรม
ทางการตลาดพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿หຌผูຌสน฿จการจัดงานสดงสินคຌาเดຌศึกษาตอเป  

 

ความหมายของการจัดการสดงสินคຌา 

Exhibition หากปลความหมายตรงตัวลຌว คือ นิทรรศการ  ซึไงหมายถึง การสดงผลงาน สินคຌา 
ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรม฿หຌคนทัไวเปชม  ดยการจัดงานสดงสินคຌาละนิทรรศการ ถือเดຌวาป็นหนึไง฿น 
อุตสาหกรรมเมซ์ทีไมีบทบาทอยางมาก฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ฿หຌกับประทศละพัฒนาศรษฐกิจสงสริม฿หຌ
กิดการพัฒนาธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม ลกปลีไยนทางวิชาการละการวิจัย  ซึไงป็นชองทางหนึไงทีไผูຌผลิตสินคຌา
หรือผูຌ฿หຌบริการสามารถน าสนอผลิตภัณฑ์ของตนสูสาธารณะ ท า฿หຌกิดการรับรูຌ฿นผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
นัๅน โ ซึไงการจัดงานสดงสินคຌา฿นตละครัๅงเมพียงสรຌางมูลคาจากการซืๅอละการขายสินคຌา ตยังสามารถ
ลกปลีไยนความคิดหในละสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางผูຌซืๅอละผูຌขายกอ฿หຌกิดการสรຌางครือขาย฿นภาพ
฿หญ ิกลุมงานองค์ความรูຌเมซ์ ส านักงานสงสริมการจัดประชุมละนิทรรศการี สอดคลຌองกับ  (Davidson, 
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แ้้ไ อຌาง฿น พงศธร ลิมปนวทย์สกุล, ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559ี เดຌ฿หຌความหมายของอุตสาหกรรมงานสดง
สินคຌาละนิทรรศการนานาชาติหมายถึง การน าสนอสินคຌาหรือบริการ฿หຌกับผูຌขຌาชมงานทีไเดຌชืๅอชิญ ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอกระตุຌน฿หຌกิดการซืๅอขายหรือนะน า฿หຌกับสินคຌาหรือบริการผูຌขຌาชมงาน ดยอุตสาหกรรม
งานสดงสินคຌาละนิทรรศการนานา ชาติจัดป็นสวนหนึไงของธุรกิจอุตสาหกรรมการทองทีไยว พราะป็นการ
กระตุຌน฿หຌกิดการทองทีไยวอยางมากทัๅง฿นดຌานการดินทาง อาหาร ละทีไพัก ซึไงงานสดงสินคຌาสามารถ
บงกลุมเดຌตามประภทของการจัดงานทีไจะยกกลุมปງาหมายเดຌคือ ิหนังสือธุรกิจเมซ์ MICE Business, หนຌา 
แใ็-แใ่ี  

แ. การจัดงานสดงสินคຌาส าหรับผูຌประกอบการ ิBusiness-to-Business: BโB) ป็นการจัดงานสดง
สินคຌาของผูຌผลิตสินคຌาหรือบริการดยตรง สวนผูຌซืๅอจะป็นผูຌประกอบการทานัๅน การขຌารวมงานสดงสินคຌา
ประภทนีๅตຌองมีการลงทะบียนละจายคาธรรมนียมการลงทะบียนลวงหนຌา ชน งาน Metalex ป็นการจัด
งานสดงสินคຌาของผูຌผลิตสินคຌาหรือบริการดยตรง ผูຌออกบูธจะป็นผูຌประกอบการอุตสาหกรรมทานัๅน ป็น
งานสดงสินคຌาอุตสาหกรรมทีไ฿หญทีไสุด จากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมการผลิต พรຌอมสาธิตการท างาน
ของครืไองจักรหลากหลายบรนด์ ป็นวทีปຂดตัวหลายนวัตกรรม฿หม มีจรจาซืๅอขายทางธุรกิจทัๅงเทยละ
นานาชาติ ตຌองมีการจองพืๅนทีไออกบูธลวงหนຌาป็นป ผูຌขຌาชมงานจะป็นกลุมวิศวกร ผูຌจัดการ฿นรงงาน นัก
อุตสาหกรรมทัไวลก จຌาของกิจการทัๅงเทยละตางชาติ  ละจะมีหนวยงานทีไสนับสนุนทัๅงภาครัฐละอกชนทีไ
ป็นผูຌชีไยวชาญ฿นดຌานอุตสาหกรรม มา฿หຌความรูຌ สัมมนาวิชาการความรูຌกีไยวกับรงงานอุตสาหกรรม  

 โ. การจัดงานสดงสินคຌาส าหรับผูຌบริภค ิBusiness-to-Customer: BโC) ป็นการจัดงานสดง
สินคຌาทีไปຂด฿หຌประชาชนทัไวเปขຌารวมงานเดຌพืไอป็นการขยายอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดຌาน
อุปภคบริภค ผูຌจัดงานสดงสินคຌาอาจป็นผูຌคຌาปลีกหรือผูຌผลิตทีไมุงนຌนการน าสนอสินคຌา฿หຌผูຌซืๅอหรือผูຌบริภค
คนสุดทຌาย ผูຌซืๅอน าสินคຌาหรือบริการเป฿ชຌลย ดยเมมีการท าเปผลิตหรือขายตอ ผูຌขຌารวมงานสดงสินคຌาป็น
ผูຌบริภคเมจ ากัดประภทละจ านวน เมตຌองมีการลงทะบียนลวงหนຌา  ชน งานเทยทีไยวเทย ป็นการจัดงาน
สดงสินคຌาทีไปຂด฿หຌประชาชนทัไวเปขຌารวมงานเดຌพืไอป็นการขยายอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดຌาน
การทองทีไยว ผูຌจัดงานสดงสินคຌาอาจบริษัททีไขายสินคຌากีไยวกับการทองทีไยว ละบริษัททีไ฿หຌบริการดຌานการ
ทองทีไยว  ทีไมุงนຌนการน าสนอสินคຌาละบริการ ฿หຌผูຌซืๅอหรือผูຌบริภค฿ชຌบริการ อีกทัๅงหนวยงานภาครัฐยังรวม
สนับสนุนสงสริมการจัดงานพืไอป็นการสงสริมการทองทีไยวภาย฿นประทศ กระตุຌน฿หຌกิดการหมุนวียน
รายเดຌของปะทศ  นຌน฿หຌผูຌขຌาชมงานมารวมงานมากทีไสุด  

 ใ. การจัดงานสดงสินคຌาส าหรับผูຌประกอบการละผูຌบริภค ป็นการจัดงานสดงสินคຌาทีไผูຌจัดป็น
ผูຌผลิตดยตรงหรือตัวทนจ าหนาย พืไอ฿หຌผูຌซืๅอทัๅงสองกลุมขຌารวมงาน คือ กลุมทีไติดตอซืๅอขายระหวางธุรกิจ
กับธุรกิจ ละกลุมผูຌซืๅอทีไป็นประชาชนทัไวเป ดยมักบงป็น โ ระยะวลารวมงาน คือ ระยะรกจะอนุญาต
฿หຌตผูຌประกอบการขຌาชมเดຌทานัๅน หรือ Trade Day กับระยะตอมาซึไงปຂดอกาส฿หຌประชาชนทัไวเปขຌารวม
ชมงานเดຌหรือ Public Day   ชน งานสดงสินคຌาอาหาร THAIFEX – World of Food ASIA การจัดงาน
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สดงสินคຌาส าหรับผูຌประกอบการอาหารละผูຌบริภค ป็นการจัดงานสดงสินคຌาทีไผูຌจัดป็นผูຌผลิตดยตรงหรือ
ตัวทนจ าหนาย พืไอ฿หຌผูຌซืๅอทัๅงสองกลุมขຌารวมงาน คือ กลุมทีไติดตอซืๅอขายระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ละกลุมผูຌ
ซืๅอทีไป็นประชาชนทัไวเป  

ขัๅนตอนการด านินงานการจัดงานสดงสินคຌา 

 การจัดงานสดงสินคຌา฿นตละประภทอาจจะมีนืๅอหา รูปบบ วัตถุประสงค์ กลุมปງาหมายทีไ
ตกตางกันออกเป ตการจัดงานสดงสินคຌา฿หຌประสบความส ารใจจะมีขัๅนตอนการด านินงานทีไหมือน กัน 5 

ขຌอ ดังนีๅ ิสงสุริยา วราห์ค า, โ55แี 

1.การวางผน  

การวางผนป็นขัๅนตอนรกทีไส าคัญทีไสุดกอนทีไจะลงมือปฏิบัติ฿นงานทุกประภท สามารถสงผล฿หຌ
ประสบผลส ารใจหรือลຌมหลว฿นตละงานเดຌ การวางผนทีไดีจะชวย฿หຌงานมีประสิทธิภาพ ซึไงค าถามทีไ฿ชຌป็น
พืๅนฐานการวางผนทัไวเปมี 6 ประการ คือ 

1.1 ประภทของงาน ิWhat) ผูຌจัดงานตຌองระบุชืไอของงาน฿หຌชัดจน ชน การจัดงานสดงสินคຌา
งานมหกรรมุการนิทรรศการุงานสดงทคนลยี นวัตกรรม ป็นตຌน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ิWhy) ก าหนดจุดมุงหมายของงานทีไจะจัด นຌนความส าคัญ฿น
การจัดงานพืไออะเร ชน จัดงานสดงสินคຌาครืไองจักรพืไอสดงทคนลยี นวัตกรรมละตอ
ยอดธุรกิจุจัดงานเทยทีไยวเทยพืไอสงสริมการทองทีไยว฿นประทศ ป็นตຌน 

1.3 สถานทีไ (Where) การจัดงานควรค านึงถึงสถานทีไ อยูบริวณเหน หางเกลชุมชนเหม มี
คมนาคมสะดวกมากนຌอยพียง฿ด  สวน฿หญการจัดงานทีไจะเดຌรับความสน฿จจะตຌองดิน  ทาง
สะดวกเมหางเกลจากกลุมปງาหมายมากนัก งานบางประภทสามารถจัด฿นชุมชนนัๅนเดຌลยกใ
จะท า฿หຌสงริมการรับรูຌเดຌดียิไงขึๅน  

1.4 ระยะวลา (When)  งานนัๅนจัดขึๅนมืไอเหร กีไวัน ชวงวลาเหน  
1.5 ผูຌจัดละกลุมปງาหมาย (Who)  ฿ครคือผูຌจัดหรือผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น การจัด คณะผูຌจัดมี

ความสามารถละศักยภาพ฿นการจัดพียง฿ด ฿ครคือกลุมปງาหมายหลักทีไจะเดຌรับประ ยชน์
จากการขຌารวมกิจกรรมนิทรรศการทีไจัดขึๅนตละครัๅง ผูຌชมหรือกลุมปງาหมายป็นปัจจัยทีไ
ส าคัญทีไสุด฿นการจัดนิทรรศการมีอิทธิพลตอการก าหนดองค์ประกอบอืไน โ ทบทุกดຌาน  

1.6 วิธีจัดงาน ิHow) ป็นค าถามสุดทຌายทีไส าคัญทีไสุดซึไงจะน าเปสูการลงมือปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ละมีประสิทธิภาพป็นค าถามทีไตຌองการค าตอบ฿นชิงบูรณาการทัๅงภาคทฤษฎี
ละภาคปฏิบัติตัๅงตขัๅนรกถึงขัๅนสุดทຌายของการด านินงาน  
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2.ขัๅนปฏิบัติการ 

ป็นการลงมือปฏิบัติจากผนทีไเดຌวางเวຌน าเป฿ชຌงานจริง ประกอบเปดຌวย การออกบบุการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ุการติดตัๅงุการควบคุมดูลความปลอดภัย ิสงสุริยา วราห์ค า,โ55แ) 

2.1 การออกบบ ถือป็นหัว฿จหลักของการจัดงานสดงสินคຌาพราะป็นสิไงทีไจะกระตุຌนความ
นาสน฿จของงาน ยัไวยุผูຌชม฿หຌขຌาเปชมงานอยางมีความหมาย การออกบบจะมีทัๅงออกบบ
ครงสรຌาง ออกบบพืไอตกตง ออกบบสืไอ 2 มิติ ออกบบสืไอ 3 มิติ สืไอผสม สืไอมัลติมีดีย 
สืไอกิจกรรม  ซึไงการออกบบจ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือจากหลายฝຆาย ชน ฝຆายศิลปกรรมุ
วิศวกรุสถาปนิกุฝຆายชางุฝຆายบริหารุฝຆายการตลาด ป็นตຌน 

2.2 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์   การจัดงานสดงสินคຌาตละครัๅงตຌอง฿ชຌวัสดุอุปกรณ์ป็นจ านวนมาก 
ชน อุปกรณ์จัดสถานทีไ ุ อุปกรณ์สงสีสียง ุ อุปกรณ์วัสดุพืไอการสดงุสดทัศนวัสดุ  ซึไง
อาจจะ฿ชຌวิธี ยืม ชา จัดซืๅอ จัดหา จัดท า ดังนัๅนควรท าตารางรายการวัสดุตางโ ยกประภท 
ละตรวจชใค พืไอปງองกันการสูญหายหรือสับสน 

2.3 การลงมือติดตัๅง  ป็นขัๅนตอนของการติดตัๅงจัดวางทุกอยางตามผนผังทีไเดຌวางผนเวຌลຌว การ
ติดตัๅงตຌองท า฿หຌสรใจรียบรຌอยละตຌองทดลองปຂด฿ชຌงานกอนวันงานจริง 

2.4 การควบคุมความปลอดภัย  ป็นการปງองกันเม฿หຌผูຌชมเดຌรับอันตราย฿ด โ จากการขຌาชมงาน
สดงสินคຌาดยฉพาะอุบัติหตุจากการติดตัๅงวัสดุอุปกรณ์สินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ อุบัติหตุจาก
การทดลองการขงขันละการสาธิต การจราจรภาย฿นงาน  สิไงหลานีๅคณะผูຌจัดงานตຌอง
จัดการควบคุมดูลเวຌอยางรอบคอบ  

3. ขัๅนตอนการประชาสัมพันธ์ 

 การจัดงานสดงสินคຌา ผูຌจัดงานตຌอง฿หຌความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์พราะป็นการน าครืไองมือ
การสืไอสารการตลาดอืไนโ มาประยุกต์รวมกัน การฆษณา พืไอชิญชวนหรือชักจูงหรือจຌงขาวสารตางโ ฿หຌก
ประชาชน พืไอ฿หຌทราบ ขຌอมูลตางโ กีไยวกับงานสดงสินคຌา ชน งานสดงสินคຌามีการจัดระหวางวันทีไ ดือน 

ป ภาย฿นงานมีการจัดสดงอะเรบຌาง รายการ฿ดทีไมีความส าคัญ หรือมีคุณคามาก กใบงินคาผานประตูหรือเม 
ป็นตຌน ฿นการประชาสัมพันธ์นัๅนควรมีการประชาสัมพันธ์ลวงหนຌากอนวันงานประมาณอยางนຌอย 1 ดือน 
ละถຌาปน็การสดงสินคຌาขนาด฿หญมาก การประชาสัมพันธ์ ควรท าลวงหนຌา฿หຌนานกวานีๅ ส าหรับสืไอทีไจะ฿ชຌ
฿นการประชาสัมพันธ์นัๅน มีอยูมากมาย ชน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ผนภาพ
ฆษณา สติกกอร์ อกสาร  เปรษณียบัตร หรือสงบัตรชิญ หรือจดหมายชิญชวนเปยังทีไบຌานหรือบริษัท
ดยตรง ผูຌจัดควรลือก฿ชຌสืไอละวิธีการประชาสัมพันธ์หลายโรูปบบ (ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีี  
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4.ขัๅนตอนการน าสนอ 

ป็นการสดงนืๅอหาขຌอมูล฿หຌผูຌชมเดຌรับรูຌ เดຌทดลอง จับตຌอง หรือการขຌารวมกิจกรรมตามทีไเดຌวางผน
ออกบบ ติดตัๅงเวຌ ประกอบเปดຌวยพิธีปຂดซึไงจะป็นกิจกรรมรกทีไสดงถึงความพรຌอมทีไจะ฿หຌขຌารวมงานอยาง
ป็นทางการ  ุ การน าชม ผูຌจัดงานตຌองพาประธานทีไปຂดงานดินชมจุดทีไส าคัญ฿นงาน บรรยายถายทอดความรูຌ
ทีไจัดสดงตลอดจน฿หຌค านะน าถามตอบผูຌชมงาน พิธีกรตละจุดจะตຌองมีหนຌาทีไตัๅงตวันรกจนวันสุดทຌาย
ของงาน กิจกรรมของงานควรมีความสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายซึไงอาจป็นกิจกรรมวิชาการชน การ
ประชุมสัมมนา การบรรยาย การสาธิต การฉายสเลด์ สดงผลงานวิจัย ละกิจกรรมพืไอความบันทิงุ การ
ประชาสัมพันธ์ภาย฿นงาน จะป็นการอ านวยความสะดวกกผูຌชมงาน ชนการสดงผนผัง฿นงานตละจุด
ของหนวยงานทีไมาออกบูธ การมี฿บปลิวบอกก าหนดการกิจกรรมภาย฿นงาน สียงตามสายทีไประชาสัมพันธ์
นะน ารายการสินคຌาตางโ ภาย฿นงาน การ฿ชຌปງายพืไอบอกทิศทาง ิสงสุริยา วราห์ค า ,โ55แ) การน าสนอ
กิจกรรมตางโ ภาย฿นงานป็นการสรຌางประสบการณ์รวม         ิExperiential Brand) ระหวางบรนด์กับ
ผูຌบริภคเดຌป็นอยางดี ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ Lenderman ิอຌางถึง฿น วราภรณ์ ฉัตราติชาตี ทีไหในวา
การท ากิจกรรมทางตลาดชิงประสบการณ์ป็นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับสินคຌา฿นชวงวลาละสถานทีไทีไผูຌบริภค
พรຌอมรับทีไสุด ละสามารถปຂดรับการปฏิสัมพันธ์กับสินคຌาเดຌอยางดีอีกดຌวย ตัวอยางชน งานสดงสินคຌาดຌาน
อาหารของดี 4 ภาค ซึไงภาย฿นงานนอกจากจะมีกิจกรรมชิมอาหารของดีตละภาคลຌว ยังมีจัดกิจกรรมของต
ละบรนด์฿หຌผูຌบริภคเดຌทดลองท าอาหารอง ละยังมีการจ าลองพืๅนทีไป็นการทีไยวสวนสนุก มีครืไองลน 
การละลนของตภาค฿นประทศเทย สิไงหลานีๅลຌวนลຌวตป็นการสรຌางประสบการณ์฿หຌผูຌทีไมาดิน฿นงานกิด
ความประทับกับกิจกรรมเดຌ 

5.การประมินผลละสรุป   

การประมินผล฿นการจัดงานสามารถท าเดຌหลายมิติดังนีๅ ิกรียงเกร กาญจนะภคิน, 2555) 

- Hit Objective ทุกกิจกรรมทีไจัดตຌองตัๅงวัตถุประสงค์ วิธีการประมินผลกิจกรรมอยางรกคือ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌหรือเม ชน ถຌาตຌองการสรຌางยอดขาย หลังจากจลงานสรຌางยอดขายเดຌตามปງาทีไ
ก าหนดหรือเม หรือถຌาตຌองการสืไอสารอะเรออกเปยังกลุมปງาหมาย Message ทีไก าหนดเวຌเดຌถูก
สืไอสารถึงกลุมปງาหมายมากนຌอยพียงเร สามารถผลักดันเป฿นทิศทางทีไคุณตຌองการเดຌหรือเม 

- Participant ผูຌขຌารวมงาน ป็นการประมินผลผูຌขຌารวมงานวาป็นเปตามปງาหมายหรือเม ดยวัด
จากจ านวนละคุณภาพของผูຌขຌารวมงาน ชน ตัๅงปງาคนรวมงาน รวมถึงก าหนดคุณสมบัติทีไรา
ตຌองการ เมวาจะป็น พศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม ละรายเดຌ ป็นตຌน 

- Media Coverage ภาพขาวกิจกรรม อีวຌนท์ทีไผลตามสืไอตางโ เมวาจะป็นสืไอ วิทยุ ทรทัศน์ 
ออกอากาศเปกีไนาที น าอา Air Time ทีไออกอากาศมาตีราคา สืไอสิไงพิมพ์ ตีพิมพ์กีไลม หรือสืไอ
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ออนเลน์มีขาวประชาสัมพันธ์ บลใอก หรือกระทูຌกิดขึๅนมากนຌอยพียง฿ด ค านวณออกมาป็นจ านวน
งินวาถຌาตຌองสียคา฿ชຌจายตຌอง฿ชຌงบทาเหร฿นการซืๅอ 

- Communication อีวຌนท์ทีไจัดขึๅนสามารถสืไอสาร Message ทีไตຌองการบอกเดຌถูกตຌองมากนຌอย
พียง฿ด ปัจจุบันมีบริษัทวิจัยชัๅนน าท าการประมินผลการสืไอสารดยวัดจากผูຌขຌารวมงานทัๅงกอนขຌา
รวมละหลังจบงานวาผูຌขຌารวมงานเดຌรับรูຌ รูຌสึกอยางเรกับบรนด์ เมชอบสวนเหน ประทับ฿จหรือเม 
สามารถกระตุຌน฿หຌผูຌรวมงานเป฿นทิศทางทีไผูຌจัดตຌองการมากนຌอยคเหนอยางเร ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับการ
ก าหนดวาผูຌจัดตຌองการทราบอะเรจากการประมินผลกิจกรรมนัๅนโ  การประมินผลการจัดงานท า฿หຌ
เดຌรียนรูຌสิไงทีไท าวามีผลตอผูຌขຌารวมงานมากนຌอยพียง฿ด ท า฿หຌรูຌวาขาชอบอะเร เมชอบอะเร รูຌวาการ
สืไอสารกับผูຌรวมงานป็นเปเดຌดีมากนຌอยพียง฿ด ดยน าผลประมินนีๅเปพัฒนารูปบบงานทัๅง฿น
รูปบบทีไคยท าลຌวหรือพัฒนาเปสูการสรຌางสรรค์งานอืไนโ หรือการสืไอสารอืไนโ ฿หຌดน฿จ
กลุมปງาหมายยิไงขึๅน  ิกรียงเกร กาญจนะภคินุ2555) 

อกาสการสืไอสารสรຌางตราสินคຌาผานงานสดงสินคຌา 

 การจัดงานสดงสินคຌานัๅนติบตละป็นทีไสน฿จของนักการตลาดป็นอยางมาก นืไองจากสามารถ
สรຌางอกาส฿นการสืไอสารทางการตลาดหลายประการดังนีๅ ิธีรพันธ์ ลห์ทองค าุ 2553)  

1. การจัดงานสดงสินคຌาป็นครืไองมือทีไ฿ชຌงบประมาณอยางประหยัดละมีประสิทธิภาพมาก ิTrade 

Show are cost effective) งานขายออกพืๅนทีไหรือการติดตอกับลูกคຌากลุมปງาหมายป็นรืไองทีไ
ยุงยากสิๅนปลืองมาก ตถຌา฿ชຌการจัดงานสดงสินคຌาทนกใจะท า฿หຌลูกคຌากลุมปງา หมาย ป็นฝຆาย
ติดตอกับสินคຌาองดยการดินทางขຌามาทีไงานสดงสินคຌา ละคนหลานัๅนลຌวนป็นกลุมปງาหมาย
ของสินคຌาอยางนนอน พราะงานสดงสินคຌาบางงานสามารถก าหนดกลุม ปງาหมายของสินคຌาเดຌ
อยางชัดจน อยางงานเอที หรือ งานมอตอร์ชว์ ตางกใมีกลุมปງาหมายทีไสน฿จละชอบนวัตกรรม
฿หมโ ซึไงการจัดงานสดงสินคຌาขຌาถึงลูกคຌากลุมปງาหมายตอคนเดຌถึง 4 ทา มืไอปรียบทียบกับการ
สงพนักงานขายลงพืๅนทีไพืไอพบปะกับลูกคຌา จึงป็นสาหตุทีไท า฿หຌการจัดงานสดงสินคຌาป็นทีไนิยม฿น
ปัจจุบัน 

2. การจัดงานสดงสินคຌาชวย฿หຌการปຂดรับละติดตอกับกลุมปງาหมายป็นเปอยางรวดรใว ิExposure 

to new customers) ดยทัไวเปการขຌาถึงลูกคຌากลุมปງาหมายนัๅนป็นรืไองทีไท าเดຌยาก ตป็นงาน
ส าคัญทีไนักการตลาดตຌองท า฿หຌเดຌ ดังนัๅนการจัดงานสดงสินคຌาจึงป็นครืไองมือทีไชวย฿หຌกิดการ
ปຂดรับละติดตอกับลูกคຌา฿หมเดຌงายขึๅนนืไองจากลูกคຌาทีไสน฿จจะขຌารวมงาน สอบถามละทดลอง฿ชຌ
สินคຌาภาย฿นบริวณงาน นอกจากนีๅยังสามารถกใบขຌอมูล ิ Database) จากการลงทะบียนของลูกคຌา
เวຌ฿ชຌ฿นการติดตอกับลูกคຌา฿นอกาสตอเปเดຌอีกดຌวย 

3. การจัดงานสดงสินคຌาสามารถน าสนอขายสินคຌาเดຌครบมิติ ( Three-dimensional Selling) ถຌาจะ
ปรียบทียบการจัดงานสดงสินคຌากับฆษณาเมวาจะทางสืไอ฿ดกใตาม จะหในเดຌวาการจัดงานสดง
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สินคຌาเดຌปรียบทีไสามารถสรຌางประสบการณ์฿หຌกับลูกคຌากลุมปງาหมายเดຌอยางครบถຌวนมากกวา 
พราะลูกคຌาสามารถหใน ดม ชิม ทดลอง ละ฿ชຌสินคຌาเดຌดยตรง จึงถือวาการจัดงานสดงสินคຌาป็น
ครืไองมือการสืไอสารการตลาดทีไท า฿หຌลูกคຌากิดการรับรูຌละยอมรับละตอกยๅ าภาพลักษณ์บรนด์
หรือสินคຌาผานประสบการณ์ทีไนักการตลาดป็นผูຌก าหนดขึๅนหรือทีไรียกวา Experiential Contact  
นัๅนอง 

4. การจัดงานสดงสินคຌาชวย฿หຌลูกคຌาสามารถปรียบทียบละตัดสิน฿จซืๅองายขึๅน ิComparison 

Shopping for Immediate Decisions) ฿นงานสดงสินคຌากลุมปງาหมายสามารถปรียบทียบ
รูปบบ สี ราคา ระหวางบรนด์ตางโ เดຌภาย฿นงานชว์พียงงานดียวดยเมตຌองสียวลาเปส ารวจ
จากหลายโรຌาน พราะทุกบรนด์จะน าสินคຌาตางโของตนองมาสดง฿นงานสดงสินคຌาอยูลຌวละ
ทีไส าคัญลูกคຌาสามารถสอบถามขຌอมูลพิไมติม฿นรืไองคุณประยชน์การท างานละสมรรถนะของสินคຌา
เดຌจากจຌาหนຌาทีไประจ าบูธ ิBooth) สดงสินคຌาเดຌ ท า฿หຌการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาป็นเปอยางสะดวก
ละรวดรใวมากยิไงขึๅน 

5. ฿นงานจัดสดงสินคຌาปຂดอกาส฿หຌท าการทดสอบละวิจัยตลาดส าหรับสินคຌา฿หมเดຌดຌวย ( Test 

Market for New Products) นืไองจากลูกคຌากลุมปງาหมายทีไมาชมงานนัๅนถือวาป็นกลุมปງา หมายทีไ
ทຌจริงอยูลຌว จึงสามารถท าการทดสอบละวิจัยตลาดส าหรับสินคຌา฿หมเดຌลยดยเมตຌองสียวลา 
บุคลากรละงบประมาณ฿นการท าวิจัยอีกครัๅง ดยปกตินักการตลาดจะถืออกาสนีๅท าการส ารวจ
ความคิดหในของลูกคຌาทีไมีตอสินคຌา บริการละบรนด์ พืไอน าเปป็นขຌอมูล฿นการก าหนดละ
วางผนกลยุทธ์การสืไอสารทางการตลาดผานกิจกรรม฿นครัๅงตอเป 

6. การจัดงานสดงสินคຌาปຂดอกาส฿หຌนักการตลาดน าสินคຌาของตนองประกบกับบรนด์ชัๅนน า ิTrade 

Shows allow you to compete with the Big Boys.)  ฿นงานดังกลาวราสามารถน าสินคຌา   ละ
บรนด์ ของรามาสดงรวมกับบริษัท฿หญโ เดຌ ทัๅงนีๅลูกคຌากลุมปງาหมายองกใอยากจะชมสินคຌาทีไ
หลากหลาย นืไองจากตางกใคยชมสินคຌาบริษัท฿หญโ ลຌว ถຌาวางผนละตรียมงานอยางดีกใจะ
สามารถสรຌางความสน฿จละสามารถดึงดูดลูกคຌากลุมปງาหมาย฿หຌมายีไยมชมบูธเดຌอยางเมยากนัก
  

ปัจจัยของความส ารใจการสืไอสารการตลาดผานงานสดงสินคຌา 

งานสดงสินคຌาเดຌรับความสน฿จจากกลุมลูกคຌาผูຌบริภคมากอยางยิไง ป็นครืไองมือทางการตลาด
สามารถสรຌางประยชน์ หากพิจารณาอยางละอียดจะพบวางานสดงสินคຌาเมเดຌมีประยชน์คสดงสินคຌา
หรือบริการทานัๅน พราะยังมีประยชน์ซอนรຌนทีไชวย฿หຌราสามารถพิไมอกาสติบต฿นอนาคตอยางมัไนคงเดຌ
อีกดຌวย หลายโองค์กรจึง฿หຌความส าคัญกับการท ากิจกรรมการตลาดผานการจัดงานสดงสินคຌา ซึไงการท า฿หຌ
การจัดงานสดงสินคຌาประสบความส ารใจเดຌนัๅนมีปัจจัยดังนีๅ (กรียงเกร กาญจนะภคินุ 2555) 
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1. งบประมาณละการงิน ิBudget and Finance) การท ากิจกรรมทางการตลาดนัๅนตຌองมีคา฿ชຌจายเม
วาจะป็นคาสถานทีไ คาประชาสัมพันธ์ คาขนสง คาดินทาง ป็นตຌน ยิไงถຌากิจกรรมทางการตลาด฿ดมี
งบประมาณมากทาเหรกใจะชวยท า฿หຌกิจกรรมดังกลาวมีอกาสประสบความส ารใจมากทานัๅน 

2. วลา (Time) ป็นปัจจัยส าคัญ ทีไจะสงผล฿หຌกิจกรรมทางการตลาดลຌมหลวหรือเม พราะถຌางาน
ดังกลาวก าหนดวลาทีไดีละหมาะสม กใจะชวยดึงดูดกลุมปງาหมาย฿หຌขຌามารวมงานเดຌ ชน ถຌาป็น
กิจกรรมทางการตลาดทีไจัดขึๅนอง ิCreated Event) กใเมควรจัด฿นชวงทศกาลส าคัญโ ชน ชวง
สงกรานต์หรือป฿หม ป็นตຌน  นืไองจากชวงวลาดังกลาวกลุมปງาหมายอาจจะดินทางเปทีไยวหรือ
รวมงานทศกาลดังกลาว ทนทีไจะมารวมกิจกรรมทีไจัดขึๅน 

3. ทคนลยีละนวัตกรรม (Technology and Innovation) ปัจจุบันปัจจัยดຌานนีๅ ป็นตัวปรส าคัญ
ทางความส ารใจของการท ากิจกรรมทางการตลาด นืไองจากชวยท า฿หຌผูຌบริภคกลุมปງา หมายรับรูຌถึง
ความทันสมัย ความกຌาวหนຌาของการพัฒนาสินคຌา ตลอดจนป็นการสดงถึงวิสัยทัศน์ของตราสินคຌา 
ละยิไ ง฿นงานมีผลงานดຌานทคนลยี  หรือนวัตกรรม฿หมโของสินคຌาดຌวยลຌว กใจะท า฿หຌ
กลุมปງาหมายกิดความสน฿จ฿นงานมากยิไงขึๅน ชน รถ BMW ปຂดตัวรถยนต์ทีไขับคลืไอนดຌวยพลังงาน
เฟฟງา หรือ การน าภาพคนเป฿ส฿นหนຌาจอทรศัพท์มือถือตางกใสงผล฿หຌกลุมปງาหมายขຌารวมงาน
กิจกรรมทางการตลาดมากขึๅนนัๅนอง 

4. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ปัจจัยนีๅมีผลตอกิจกรรมทางการตลาดของตราสินคຌาอยาง
มาก พราะจะป็นผูຌวางผน สรຌางสรรค์ ประสานงาน ละด านินงาน฿หຌกิจกรรมหลานัๅนจะสามารถ
สรຌางความพึงพอ฿จละประทับ฿จ฿หຌกกลุมปງาหมาย  พงศธร ลิมปนวทย์สกุล ละ ธีระวัฒน์ จันทึก 
เดຌศึกษางานวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดงานสดงสินคຌา  วา การพัฒนาผูຌจัดงาน
สดงสินคຌาละนิทรรศการมีความส าคัญ ดยสามารถพัฒนาเดຌหลายดຌานเดຌกระดับบุคคล ระดับ
กลุม ละระดับองค์การพืไอ฿หຌสามารถปรับตัวตอการปลีไยนปลง฿นอนาคต ดยฉพาะทางดຌาน
ทรัพยากรมนุษย์ซึไงถือป็นทรัพยากรทีไส าคัญขององค์กรพราะคนสามารถท า฿หຌองค์กรประสบ
ความส ารใจละลຌมหลวเดຌ ิBart, แ้้ไ) 

5. การสืไอสารการตลาด (Marketing Communication) จะหในเดຌวาการท ากิจกรรมทางการตลาดนัๅน
จะประสบความส ารใจหรือเม ตຌองอาศัยครืไองมือการสืไอสารการตลาดอืไนโ ชวยสนับสนุน  วราภรณ์ 
ฉัตราติชาต เดຌสรุป฿นงานวิจัยวา องค์กรจะตຌองขຌา฿จผูຌบริภคบบ 360 องศา พืไอทีไจะสามารถ
สืไอสารหรือขຌาถึงผูຌบริภคเดຌทุกงมุมจะหในเดຌวา การจัดกิจกรรมสดงสินคຌานีๅป็นครืไองมือหนึไง฿น
การสืไอสารบรนด์บบบูรณาการ ซึไงกิจกรรมพิศษละการสืไอสารการตลาดผานกิจกรรมนีๅ ป็นการ
สรຌางอกาส฿หຌองค์กรเดຌมีปฏิสัมพันธ์กับกลุมปງาหมายหรือผูຌบริภค รวมทัๅง ยังชวยสนับสนุนกิจกรรม
การตลาดอืไน โ ดยการตอกยๅ าการรับรูຌบรนด์ ิGiannini Jr., 2010: 175) นอกจากนีๅ การจัด
กิจกรรมสดงสินคຌา ยังสรຌางการมีสวนรวมละสรຌางประสบการณ์฿หຌกับกลุมปງาหมายหรือผูຌบริภคเดຌ
ป็นอยางดี  ซึไงประสบการณ์นีๅสามารถสรຌาง ปรับปลีไยน ละตอกยๅ า ภาพลักษณ์ของบรนด์เดຌ 
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รวมทัๅง จะท า฿หຌกลุมปງาหมายกิดความผูกพัน การยอมรับ฿นบรนด์ ละน าเปสูความจงรักภักดีตอ
บรนด์ ิBrand Loyalty) การจัดกิจกรรมทางการตลาด เดຌถูกน ามา฿ชຌป็นครืไองมือสรຌาง Brand 

Experience หรือประสบการณ์รวมกับบรนด์ พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายรับรูຌความป็นบรนด์จาก
ประสบการณ์ทัๅงทางตรงละทางอຌอมผานสัมผัสทัๅงหຌา ิThe Five senses) ประกอบเปดຌวย รูป 
ิSight) รส ิTaste) กลิไน ิSmell) สียง ิHearing) ละสัมผัส ิTouch) การสรຌางกระบวนการ฿หຌ
ผูຌบริภคหรือลูกคຌานัๅนขຌา฿จหรือสามารถรับรูຌถึงวัตถุประสงค์ของบรนด์เดຌ จึงป็นความสามารถ฿น
การท าการสืไอสารของบรนด์฿หຌผูຌบริภคขຌา฿จวาบรนด์สรຌางมาพืไออะเร มีประยชน์อะเรตอ
ผูຌบริภคละขຌา฿จ฿นตัวตนของบรนด์อยางเร สิไงหลานีๅคือการสืไอสารทางการตลาดพืไอสรຌาง
ประสบการณ์รวมกันระหวางบรนด์สินคຌาละผูຌบริภคทีไป็นกลุมปງาหมาย (กรียงเกร กาญจนะ
ภคินุ 2555) 

การสรຌางประสบการณ์รวมกับสินคຌา/บรนด ์

      การตลาดยุคปัจจุบันมีการปลีไยนปลงละปรับปลีไยนกลยุทธ์ตลอดวลา   การขຌาถึงกลุมปງา 
หมายเมวาจะป็นสินคຌา฿ดสิไงส าคัญทีไสุดคือ การท า฿หຌลูกคຌาเดຌมีอกาสทดลอง฿ชຌผลิตภัณฑ์ ละมัไน฿จ฿น
คุณสมบัติของสินคຌา การจัดกิจกรรมทางการตลาดป็นอีกทางลือกหนึไงทีไขาดเมเดຌส าหรับผูຌประกอบการ   
พราะนอกจากจะป็นการประชาสัมพันธ์สินคຌาหรือบริการลຌว ยังป็นการกระตุຌนยอดขายหรือสรຌางกระส฿หຌ
กิดขึๅน฿นชวง฿ดชวงหนึไง ท า฿หຌสินคຌาหรือกิจกรรมทีไจัดขึๅนเดຌรับการกลาวถึง   การจัดกิจกรรม฿หຌป็นทีไสน฿จ
ละป็นทีไกลาวขานกับทัๅงกลุมลูกคຌาปງาหมาย สืไอมวลชนละสาธารณชนพืไอนะน าสิน คຌา พืไอตอกยๅ าความ
หนียวนนกับลูกคຌา พืไอบอกกลาวถึงการปลีไยนปลงของกิจการ   ป็นวิธีการของการตลาดชิงกิจกรรม 
ิEvent Marketing) ทีไนับวันจะเดຌรับความนิยมมากยิไงขึๅน   กิจกรรม฿นรูปบบการตลาดชิงกิจกรรมจึงป็น
ครืไองมือทางการตลาดทีไป็นจุดดนหลัก฿นยุคปัจจุบัน  ท า฿หຌกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌมีอกาสสัมผัสกับสินคຌา
อยาง฿กลຌชิดมากยิไงขึๅน (กรียงเกร กาญจนะภคิน, 2550) การสรຌางประสบการณ์รวมกับสินคຌาหรือบรนด์ กใ
คือการ฿หຌผูຌบริภคเดຌลงมือปฏิบัติ การทดลองสาธิต ฿หຌกิดการมีปฏิสัมพันธ์รวมกับสินคຌาหรือบรนด์   การ
สรຌางอารมณ์ทีไจะมีผลกระทบตอผูຌบริภค การสรຌางอารมณ์ขึๅนมาของบรนด์ตอผูຌบริภคนัๅนสามารถสรຌางความ
ทรงจ าละท า฿หຌกิดความผูกผันขึๅนมาเดຌ พราะท า฿หຌผูຌบริภคกิดความรูຌสึกทีไเปชืไอมตอกับความทรงจ ากาโ
หรือประทับความรูຌสึกทีไกิดขึๅนทางอารมณ์นัๅนลง฿นความทรงจ าขึๅนมาเดຌ ท า฿หຌมืไอหในบรนด์นัๅนจะรูຌสึกกิด
ความอยาก฿ชຌหรือมีความรูຌสึกดีกับบรนด์  ละการกระท าของบรนด์ทีไบรนด์นัๅนอ านวยความสะดวก฿หຌกับ
ผูຌบริภคคเหน หรือชวยกຌปัญหาของผูຌบริภคเดຌดีคเหน ยิไงบรนด์นัๅนสามารถท า฿หຌชีวิตผูຌบริภคนัๅน
สามารถกຌาวขຌามอุปสรรคหรือท า฿หຌชีวิตเดຌงายขึๅนคเหน ผูຌบริภคนัๅนกใยิไงจะอยาก฿ชຌบรนด์นัๅนมากขึๅนทานัๅน 
การขຌา฿จวาผูຌบริภคมีปัญหาอะเร฿นชีวิตละบรนด์ขຌาเปชวยกຌปัญหานัๅนจึงมีความส าคัญอยางมากทีไจะท า
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฿หຌกิดความจงรักภักดีตอบรนด์ ิBrand Loyalty)  ซึไงตัวอยางของการสรຌางประสบการณ์รวมกันระหวาง
ผูຌบริภคทีไป็นกลุมปງาหมายกับบรนด์สินคຌามีดังนีๅ 

1.  การ฿หຌทดลองผลิตภัณฑ์  วิธีการนีๅป็นวิธีการทีไนิยมละงายทีไสุดทีไจะท า฿หຌผูຌมารวมงานเดຌสัมผัสกับ
สินคຌาบริการดยตรง ตัวอยางชน การ฿หຌชิมผลิตภัณฑ์,การ฿หຌรวมประกอบอาหารดย฿ชຌผลิตภัณฑ์
จากบทากรป็นหลัก ิตามรูปทีไ 1-2) หรือ งาน Mobile Game Fest & Digital  

ทีไ Acer รวมกับ cockpit ทีไ฿หຌผูຌขຌารวมงานเดຌทดลองลนกมส์ Dirtใ ซึไงเดຌทดลองขับกันบน cockpit 

ทีไมีระบบสัไนสะทือนยกตามจังหวะรถ หมือนขับรถจริงโ ิตามรูปทีไ 3) 

 รูปทีไ 1-2  สาธิตการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ละ฿หຌชิม 

รูปทีไ 3 ทดลองลนกมส์ Dirtใ ซึไงเดຌทดลองขับกันบน cockpit ทีไมีระบบสัไนสะทือนยกตามจังหวะ
รถ 

                          

                

 

 

 

  ทีไมาจาก : งานสดงสินคຌาอาหาร Thaifex           ทีไมาจาก : Acer 

2. การ฿หຌมารวมลนกมส์ กิจกรรม฿นงาน  ป็นการ฿หຌความบันทิงละสรຌางสีสันภาย฿นงานละยังป็น
กิจกรรมทีไสามารถสืไอสารนืๅอหาสาระ เปยังผูຌมารวมงานชวยสรຌางความประทับละสรຌางภาพลักษณ์
ทีไดีตอสินคຌา ชน ออิชิกรีนที รวมกับ รงภาพยนตร์฿นครือ SF ฿หຌรวมสนุกน ากลองชาขียวออิชิ 5 

กลอง มารวมรับตั๋วหนังเดຌภาย฿นงานละยังเดຌลุຌนรางวัลอืไนโอีก (รูปทีไ 4) 
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รูปทีไ 4  กิจกรรมรวมสนุกลุຌนรางวัลจากออิชิ 

ทีไมาจาก : วปเซด์ผูຌจัดการ http://www.gotomanager.com/content 

3. การตกตงสถานทีไ ระบบเฟ สงสีประกอบ  ป็นการ฿ชຌบรนด์ขององค์กรมาสรຌางบรรยาย
ประสบการณ์฿หຌผูຌขຌารวมงาน ชน ทนสีของบรนด์ สินคຌา พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมงานเดຌซึมซับของสี      
บรนด์ อกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ชิงสัญลักษณ์ มืไออยู฿นงาน  ชน บูธ ธนาคารกสิกรเทยละ
มืองเทยประกันชีวิต ทีไ฿ชຌสีขององค์กรสรຌางบรรยาย การคุยกับผูຌขຌารวมงานดຌวยบรรยายของทนสี
องค์กรทีไจัดบบป็นอกลักษณ์ นาสน฿จละดึงดูด฿หຌผูຌขຌารวมงานดินขຌาเปดูละขຌาเปสั มผัส
บรรยากาศภาย฿นบูธ (รูปทีไ 5-6) 

รูปทีไ 5-6  บูธบริษัทมืองเทยประกันชีวิตละธนาคารกสิกรเทย 

ทีไมาจาก : งานมันนีไอใกป 

4. การ฿ชຌดาราผูຌมีชืไอสียงมารวมงานละสรຌางสีสันภาย฿นงาน  วิธีการนีๅป็นวิธีทีไเดຌรับความนิยมอีกวิธี
หนึไงของการสืไอสารกิจกรรมทางการตลาด นืไองจากผูຌมีชืไอสียง ดาราทีไมารวมกับสินคຌาจะท า฿หຌ
กลุมปງาหมายรูຌสึกถึงการเดຌยอมรับจากบุคคลทีไมีชืไอสียง ละยังป็นการสรຌางสีสัน฿หຌกับกิจกรรมนัๅน
เดຌท า฿หຌผูຌมางานเดຌรับประสบการณ์ ความทรงจ ารวมกับศิลปຂน ดารา กิดความประทับ฿จ ซึไงป็นการ
สืไอสารองค์กรหรือบรนด์เดຌป็นอยางดี การ฿ชຌดารานักรຌอง หรือบุคคลทีไป็นนาสน฿จ฿นชวงนัๅน฿หຌมา



 

76 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ท ากิจกรรมสรຌางความสนุกสนาน พูดคุยถึงตัวผลิตภันฑ์สินคຌาละยังป็นการดึงความสน฿จของ
สืไอมวลชน฿หຌมาท าขาวจึงป็นการประชาสัมพันธ์บรนด์นัๅนเดຌป็นอยางดี ิรูปทีไ 7-8) 

รูปทีไ 7 ตน ดอะสตาร์฿นงาน มันนีไอใกป ละรูปทีไ 8 กรท วรินทร นุน วรนุช ฿นบูธ Romrawin 

  
 

          ทีไมาจาก : มันนีไอใกป                                 ทีไมาจาก: newsplus 

 การจัดงานสดงสินคຌาป็นกิจกรรมทางการตลาดถือป็นอกาสทอง฿นกางสดงศักยภาพของสินคຌา
บริการ สามารถขຌาถึงละสืไอสารกับผูຌคนเดຌป็นจ านวนมาก  นอกจากนีๅยังสามารถ฿ชຌการงานสดงสินคຌาป็น
ชองทาง฿นการดูคูขง สถานการณ์ทางการตลาดพืไอประมินสินคຌาละบริการของตนอง พราะเมพียงตจะ
พบลูกคຌารายยอยตงานสดงสินคຌายังมีอกาสพบคูคຌาทางธุรกิจ ท า฿หຌลดตຌนทุนอันนืไองมาจากเดຌพบจอกับ
จຌาของปัจจัยการผลิตรายอืไน โ ทีไป็นตัวลือก฿นการทียบราคากับคูคຌาอืไนโ อีกทัๅงยังรับฟังความคิดหใน 
ค านะน า จากการสืไอสารทีไพบปะดยตรงท า฿หຌสามารถน ากลับมา฿ชຌพัฒนาธุรกิจ฿นอนาคต หรือมຌต
ผูຌประกอบการจะเมมีสินคຌาหรือบริการเปออกบูธตงานสดงสินคຌากใป็นศูนย์รวมของการสรຌางฐานขຌอมูล
มากมายทัๅง คูคຌา คูขง ละกลุมปງาหมาย ซึไงถือป็นอกาสทีไดีทีไจะเดຌฐานขຌอมูลทีไป็นประยชน์พิไมขึๅนอีก
ดຌวย 

 การจัดงานสดงสินคຌาถือป็นการจัดการดຌานธุรกิจเมซ์ทีไมีความส าคัญกับการท าการตลาด฿นปัจจุบัน
นืไองจากผูຌจัดงาน ิOrganizers) จะป็นตัวกลางทีไจะชืไอมระหวางผูຌซืๅอละผูຌขาย ผูຌผลิตละผูຌบริภค ฿หຌเดຌมา
ปฏิสัมพันธ์กันดยตรง  ฿นการวางผนคิดงานตละประภทผูຌจัดงานสดงสินคຌาตຌองสวมบทบาทการป็นทัๅงผูຌ
ออกบูธละผูຌขຌาชมงาน฿นการก าหนดกลยุทธ์รูปบบงานวา ถຌาราป็นผูຌออกบูธราอยากเดຌอะเรจากงาน หรือ 
ถຌาราป็นผูຌขຌาชมงานราอยากรวมอะเร฿นงาน ทัๅงนีๅจะท า฿หຌรารูຌขຌอมูลของกลุมปງาหมายราทัๅงสองดຌาน จาก
การศึกษารูปบบการจัดการคุณภาพ฿นธุรกิจการจัดงานสดงสินคຌา฿นประทศเทย ดยนิรธ ดชก าหง  
ละ ธีระวัฒน์ จันทึก ิ2559) เดຌกลาวเวຌวา ระบบการจัดการคุณภาพ฿นธุรกิจการจัดงานสดงสินคຌา฿น
ประทศเทย ประกอบดຌวยการตรียมการอยางมีคุณภาพ การวางผนอยางมีคุณภาพ การปฏิบัติงานตามผน
อยางมีคุณภาพ การก ากับควบคุมครงการอยางมีคุณภาพละการปຂดงานหรือปຂดครงการอยางมีคุณภาพ 
พืไอ฿หຌธุรกิจการจัดงานสดงสินคຌา ผูຌออกงาน ผูຌขຌาชมงาน เดຌขຌารวมงานสดงสินคຌาทีไมีคุณภาพตรงตาม
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ความคาดหวังหรือสูงกวาความคาดหวัง  การวางผนงานตละขัๅนตอนจะครอบคลุมงาน฿นทุกดຌาน นอกจาก
กลุมปງาหมายลຌว ผูຌจัดงานควร฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาศักยภาพทีมงานพืไอ฿หຌการด านินงานการจัดงาน
สดงสินคຌาป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละมีความป็นมืออาชีพพืไอยกระดับการจัดงานสดงสินคຌา฿หຌจัดการ
อยางมีมาตรฐานระดับสากล ซึไงจะสามารถท า฿หຌงานประสบผลส ารใจเดຌอยางสูงสุด 

 

ขຌอสนอนะ 

 การจัดกิจกรรมการสืไอสารการตลาดทัๅงองค์กรจัดอง หรือ การออกบูธรวมกับบรนด์ สินคຌาอืไนโ จะ
หในวาป็นกิจกรรมทีไกิดขึๅน฿นระยะวลาทีไสัๅนโ  ตการตรียมงานสวน฿หญ฿ชຌวลาป็นดือนโ พราะฉะนัๅน
ควร฿หຌความส าคัญกับขัๅนตอนการวางผนงานตละขัๅนตอน บุคลากรทีไท างานจึงป็นสิไงส าคัญ การศึกษาครัๅง
ตอเปจึงควรศึกษารืไองการพัฒนาบุคลากรทีไท างานดຌาน Event Marketing การพัฒนาดຌานความคิด
สรຌางสรรค์  พืไอป็นอกาส฿นการพัฒนาบุคคลากร฿นดຌานการจัดกิจกรรมทางการตลาด฿หຌกิดประสิทธิผล
ตอเป  
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ความสัมพันธร์ะหวางผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ผูຌบริภค ละตราสินคຌา  
The relationship of Influencer, Customer and Brand 

                      กิติยา  สุรวิรรณ1 

พิชามน พวงสุวรรณ2 

อุรพี  จุลิมาศาสตร์3 

บทคัดยอ 

 ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดกลายป็นชองทางการตลาดทีไเดຌรับความนิยมพิไมขึๅน   หในเดຌจากนวนຌม
งบการตลาดผูຌทรงอิทธิพลทีไพิไมสูงขึๅน฿นตละป ซึไงผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดอาจป็นกลุมคนธรรมดา หรือ 
ดารา ศิลปຂน หรือ฿ครกใตามทีไมีลักษณะส าคัญ คือ ป็นผูຌมีความนาชืไอถือ มีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ละมี
การสรຌางสรรค์นืๅอหาหรือน าสนอดຌวยวิธีทีไปลก฿หมละนาสน฿จอยูสมอ ดยคุณสมบัติดังกลาวจะสง
อิทธิพลตอผูຌบริภค จากล าดับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค ผูຌบริภคจะคຌนหาขຌอมูลกอนตัดสิน฿จ
ซืๅอ ซึไงขຌอมูลทีไผูຌบริภคจะลือกคຌนมักป็นขຌอมูลจากกลุมผูຌบริภคดຌวยกันอง นืไองจากผูຌบริภคริไมหันหลัง
฿หຌกับฆษณาละมักชืไอหรือคลຌอยตามกลุมผูຌบริภคดຌวยกัน  มืไอ฿นกลุมผูຌบริภคริไมมี คน หรือ กลุมคน ทีไ
ดดดนขึๅนมาป็นทีไยอมรับ฿นวงกวຌาง ตราสินคຌาจึงนิยม฿ชຌชองทางนีๅพืไอสืไอสารสินคຌาตรงถึงผูຌบริภคทันที 

ตอยางเรกใตาม ตราสินคຌาละผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด จะตຌองค านึงถึงผูຌบริภคป็นส าคัญ พราะ
หากตราสินคຌายัดยียดขຌอมูล฿หຌกับผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดมากกินเป มืไอเปถึงผูຌบริภค ผูຌบริภคกใจะเม
สามารถสัมผัสเดຌถึงความจริง฿จซึไงป็นหัว฿จละจุดริไมตຌนส าคัญกอนทีไผูຌบริภคจะยอมรับผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด อันจะท า฿หຌผูຌบริภคหันเปรับขຌอมูลจากชองทางอืไนละสงผลเปสูภาพลักษณ์งลบของตราสินคຌาดຌวย 

ค าส าคัญ : ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด, ตราสินคຌา, ผูຌบริภค 

 

  

                                                           

1 Project & Events Officer สมาคมราชกรีฑาสมสร 
2 ผูຌชวยปรดิวซอร์ บริษัท ใใไไ จ ากัด 
3 ผูຌประสานงานครงการ มลูนิธิรณรงค์พืไอการเมสูบบหุรีไ 
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Abstact 

The Influencer became a powerful marketing channel that has been increasing in 

popularity. This could be recognized by the trend of rising marketing budget each year. The 

influencer could be a group of ordinary people, celebrities or artists. Anyone who has a 

major credibility, specific expertise, creative content with interesting presentation is also 

included. According to consumers purchasing decision, these characteristics will affect 

consumers in the natural way. 

Consumers usually search for information before making a purchase. Disregarding the 

advertisement, they tend to digest the information from other consumers. Therefore, when 

there is an outstanding one in the consumer groups, who has been accepted widely, the 

brand will treat this one as a channel to communicate merchandise directly to consumers 

immediately.  

However, Brand and Influencer must consider consumers as a priority. If the brand 

force too much information to/on the influencer, consumers would unable to feel the 

sincerity, which is the heart and the significance factors for consumers to accept the 

influencer. This will cause consumers to turn to obtain the information from other channels 

and has an impact on a negative image of brand. 

Key words: Influencer, Brand, Customers 

 

บทน า 

ผูຌบริภคยุคนีๅสามารถขຌาถึงสืไอละมีปฏิสัมพันธ์ตอตราสินคຌา฿นรูปบบทีไซับซຌอนมากขึๅน  จาก฿นอดีต
ชองทางทีไตราสินคຌาจะขຌาถึงคนเดຌมากทีไสุดคือ ทรทัศน์ ต฿นสังคมยุค Multi-Screen ชนปัจจุบัน ผูຌคนสวน
฿หญปຂดหนຌาจอมากกวา  1 หนຌาจอเปพรຌอมกันพืไอรับสืไอ ทัๅง ทรทัศน์ คอมพิวตอร์ละทรศัพท์มือถือ  ผล
ส ารวจพบวา คนสวนมากดูทรทัศน์นຌอยลง ละหันมาสน฿จอุปกรณ์ทีไขຌาถึงเดຌงาย รวดรใว ละสะดวกกวา
อยางทรศัพท์มือถือ ิSolis, 2013ี ทรศัพท์มือถือจึงขຌามามีอิทธิพลป็นอยางมาก ดยฉพาะสืไอสังคมทีไขຌา
มามีอิทธิพลกับผูຌคนตัๅงตตืไนจนขຌานอน ปรากฏการณ์ดังกลาว จึงกลายป็นอกาสทางการตลาด฿หຌกับสินคຌา
ทุกชนิด 
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นอกจากนัๅน ผลการส ารวจความชืไอถือของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณา฿นทุกชองทาง พบวา มຌผูຌบริภคจะ
ยังชืไอฆษณาทางทรทัศน์ ถึง 53% ตกใมีนวนຌมลดลงรืไอยโ ชนดียวกับฆษณาทีไปรากฏบนหนຌาผลการ
คຌนหา (Search engine) ละการฆษณาผานทาง Social Network ซึไงมีนวนຌมเดຌรับความชืไอถือจาก
ผูຌบริภคลดนຌอยลงชนกัน การส ารวจนีๅยังพบวา ผูຌบริภคพอ฿จการรับขຌอมูลจากกลุมผูຌบริภคดຌวยกันถึง 86% 

รองลงมาคือวใบเซต์ของผลิตภัณฑ์ 63% ละความคิดหใน฿นลกออนเลน์ 60% ิผูຌจัดการออนเลน์ุ 2555, 19 

มษายนี 
มืไอสืไอสังคมปຂดพืๅนอกาส฿หຌผูຌบริภคสืไอสารกันเดຌ ละผูຌบริภคสน฿จการสืไอสารภาย฿นกลุมผูຌบริภค

ดຌวยกันมากขึๅน  ผูຌบริภคทีไมีขຌอมูลจริงทัๅงทีไกิดจากการรียนรูຌจนชีไยวชาญหรือกิดจากประสบการณ์ตรง  จะ
น าสนอขຌอมูลบางอยางอยางตอนืไองสมไ าสมอผานสืไอสังคมดังกลาว จนกิดความชืไอถือ฿นกลุมผูຌบริภค ละ
มืไอริไมมีฐานผูຌบริภคขຌามาติดตามมากขึๅน จนสามารถนຌมนຌาว฿จผูຌบริภค฿หຌคลຌอยตาม฿นสิไงทีไขาน าสนอเดຌ 
ขาจึงถูกรียกวา ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer  ิDahan, 2016, 29 Februaryี ซึไงจากสถิติ
ระบุวา คนพียง 3% สามารถสรຌางผลกระทบเดຌถึง 90% บนวใบเซต์ ละคน 3% นัๅนกใคือ ผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด นัไนอง ิThumbsup, โเแๆ, แ5 กุมภาพันธ์ี 

ดยสถานการณ์ทีไผูຌบริภคหันเปพึไง ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด พืไอตัดสิน฿จลือกสินคຌา฿ดสินคຌาหนึไง 
สวน฿หญกิดขึๅนมืไอผูຌบริภคชืไอมัไน฿นหลงขຌอมูลอืไนนຌอยลง กิดความเมมัไน฿จ฿นสินคຌาละเมมีขຌอมูลพียงพอ 
ทัๅงยังขาดความสามารถ฿นการประมินสินคຌาดຌวยตนอง ประกอบกับความสะดวก฿นการขຌาถึงละ
ความสัมพันธ์฿นลักษณะทีไป็นกันองขณะลกปลีไยนขຌอมูล ิศิวพงศ ์รืองกุล ละพัฒน์ธนะ บุญชูุ 2558ี 

ดังนัๅน พฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนเป ผนวกกับการขยับตัวตามของกลยุทธ์ทางการตลาดทีไมองหใน
ชองทางการสืไอสารผานผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด จึงกิดป็น กลยุทธ์การตลาดบบผูຌทรงอิทธิพล หรือ 
Influencer Marketing ขึๅน ดยพบวา การ฿ชຌกลยุทธ์การตลาดบบผูຌทรงอิทธิพล สามารถสรຌางผลตอบทน
฿หຌกับตราสินคຌาเดຌถึง 650% ละยังป็นวิธีทีไท า฿หຌลูกคຌาตัดสิน฿จซืๅอเดຌรใวทีไสุด สรຌางลูกคຌาราย฿หมเดຌรใวทีไสุด 
ิThumbsup, โเแๆ, แ5 กุมภาพันธ์ี  นักการตลาดจึงทุมงบประมาณพิไมขึๅนถึง 22% ฿หຌกับการท าการตลาด
บบนีๅ ละมีนวนຌมจะพิไมขึๅนป็น 59% ฿นป 2016 (Social media examiner, 2015, 22 April) 

ความนาสน฿จของกลยุทธ์ดังกลาว จึงถูกหยิบยกมาน าสนอผานบทความนีๅ฿น  3 ประดในส าคัญ เดຌก 
ิ1ี สถานะละความหมายของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด  ิ2ี หตุผลทีไผูຌบริภคลือก฿ชຌผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด ป็นชองทาง฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ละ ิ3ี สินคຌาทีไก าหนดกลยุทธ์การตลาดบบกลยุทธ์การตลาด
บบผูຌทรงอิทธิพล ดยประดในทัๅงหมดจะน าเปสูความสัมพันธ์ของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ผูຌบริภค ละ
ตราสินคຌา ฿นปัจจุบัน 

สถานะละความหมายของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด 

Influencer หรือ ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ ผูຌน าทางความคิด ป็นทฤษฎีทีไถูกพัฒนามารืไอย โ 
ตัๅงตป คศ.2000 ตามล าดับขัๅนของทฤษฎีผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดิThe State of influencer Theory) ดัง
ภาพทีไ 1  
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ภาพทีไ 1 The State of influencer Theory 

ทีไมา : http://geofflivingston.com/2011/07/15/the-state-of-influencer-theory-infographic/ 

จากภาพทีไ 1 Geoff Livingston ิ2011, 15 Julyี อธิบายองค์ประกอบตามล าดับขัๅนของทฤษฎีผูຌทรง
อิทธิพลทางความคิดวา฿นป 2000 Malcolm Gladwell กลาว฿นหนังสือ The Tipping Point วา
กระบวนการทีไท า฿หຌกิดผูຌมีอิทธิพลนัๅน กิดจากกลุมคนทีไมีลักษณะพิศษ คือ มีพรสวรรค์ทางสังคมบางประการ
ทีไเมพบ฿นคนสวน฿หญ ชน มีความอยากรูຌอยากหใน ขຌากับคนอืไนงาย รูຌจักผูຌคนมาก มีความรูຌพรຌอมจะ
ถายทอด฿หຌผูຌอืไน รวมถึงมีความสามารถ฿นการนຌมนຌาว฿จผูຌอืไนสูง ดยสามารถบงกลุมคนพิศษนีๅออกป็น 3 

กลุมยอย คือ  
1.  กลุมผูຌกวຌางขวาง (Connectors) เดຌก กลุมคนทีไมีความสามารถ฿นการชืไอมตอสวนตางโของ

สังคมละวัฒนธรรมยอยขຌาเวຌป็นครือขายปຂระมิด  
2.  กลุมฐานขຌอมูลคลืไอนทีไ (Maven) มีความรอบรูຌ฿นขຌอมูลทีไกวຌางขวางทีไคน฿นสังคมทัไวเปเมรูຌ  ดย

ท าการผยพรความรูຌทีไมีกบุคคลอืไนพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการตัดสิน฿จ ชอบสะสม ซืๅอขายละ
ลกปลีไยนขຌอมูลอยูสมอ 

3. กลุมซลล์มน (Saleman) ทียบเดຌกับคนขายของทีไกงมีทักษะ฿นการนຌมนຌาว฿จผูຌอืไนสูง ดย
รูปลักษณ์ภายนอกของคนกลุมนีๅจะมีบุคลิกภาพดี มีสนห์ ดูนาชืไอถือ 

ดยความพิศษจากลุมคนทัๅง 3 กลุมนีๅน ามาซึไงกระสการพูดบบปากตอปาก (Spread the word) ถือ
ป็นจุดรกของการพรขาวสารชิงพฤติกรรมทุกชนิด 

Geoff Livingston ิ2011, 15 Julyี เดຌรวมสถานะของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดทีไถูก฿หຌค านิยามเวຌ 
ริไมจากป ค.ศ. 2003 Duncan Watts เดຌกลาว฿นหนังสือ ’ix Degrees สนอนวคิดวา คน 2 คน จะมีคน
ทีไรูຌจักกันชืไอมป็นทอด โ เมกิน 6 ชวงคนดยผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿ชຌวิธีสงสารเปยัง 'ป้าหมาย'  ดยจะ

http://www.gladwell.com/tippingpoint/index.html
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ริไมสงสารเปทีไ คนกลาง' ฿นทีไนีๅอาจป็นสืไอหรือการบอกตอทางค าพูดกับบุคคลทีไขารูຌจัก ซึไงขาคิดวานาจะสง
สารตอเปยังป้าหมายทีไขาเมรูຌจัก ตอป็นทอด โ กลายป็นลูกซชืไอมตอขຌอมูลเปรืไอย โ อยางเมสิๅนสุดผานผูຌ
สงสารคนรกนัๅนอง ละตอมา฿นป 2006 Jackie Huba ละ Ben McConnell เดຌกลาวสริม฿นหนังสือ 

One Percenters วาผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดอาจป็นคนสรຌางสืไอหรือนืๅอหาบนสังคมออนเลน์ สามารถทีไจะ
ควบคุมสืไอออนเลน์฿หຌเปทิศทาง฿ดกใเดຌ  ชน ดารา นักรຌอง  นักสดง ป็นตຌน ละ฿นปดียวกัน David Sifry 

คຌนพบนิยามของผูຌน าความคิดดยขียนเวຌ฿นหนังสือ The Magic Middle วาผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดอยู฿น
ลักษณะบุคคลทีไป็นศูนย์กลาง฿นการถายทอดรืไองราวตาง โ ซึไงผลกระทบตอสังคม฿นมุมกวຌางทรกซึมเปตาม
หตุการณ฿์นบริบทตางโ ทัๅงศรษฐกิจ สังคม การมือง ชน ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือนักการมืองทีไมี
ชืไอสียง  

ตอมาป 2008 Charlene ละ Josh ฿หຌหตุผลวา ผูຌคนจะ฿ชຌทคนลยี฿นการเดຌมาซึไงสิไงทีไตัวอง
ตຌองการ มากกวาการติดตอดยตรงผานทางบริษัท หຌางรຌาน องค์กร ชนดิมละขารียกมันวา Groundswell  

ขณะทีไป 2009 Chris Brogan ละ Julien Smith ฿หຌความหในวา ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดทีไป็น
บุคคลธรรมดา หากตมีประสบการณ์ทัๅงดีละเมดีตอสินคຌาละบริการสามารถกระจายความคิดหในสูลก
อินทอร์นใต  ความคิดหในดังกลาวสามารถสงผลกระทบตอผูຌบริภครายอืไนรวมถึงองค์กรองดຌวย รวมถึงผูຌทรง
อิทธิพลทางความคิดอาจป็นบุคคลทีไประสบความส ารใจ มีชืไอสียง ชีไยวชาญ ท า฿หຌผูຌคน฿นสังคมอยากด านิน
รอยตาม 

ละ฿นชวงป 2011 มีผูຌนิยามสถานะของ ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ภาย฿ตຌบริบทลกออนเลน์มากขึๅน 
Beth Kanter ละ Allison Fine พิไมติมอีกวาผูຌมีอ านาจหลานีๅมักป็นผูຌสรຌางสรรค์ความคิด฿หม โ ออกจาก
ความคิดทีไป็นค าสัไงบบดิมโ ละ  Leaderboards กลาววา ผูຌมีอิทธิพลสามารถวัดดยการกระท าออนเลน์ 
จากยอดการบงปันขຌอความการสดงความคิดหในละอืไนโ ทีไสดง฿หຌหในถึงความสน฿จของคน฿นสังคม 
ิGeoff Livingston, 2011, 15 Julyี 

ปัจจุบัน ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดจึงกลายป็นค าทีไถูกพูดถึงละน ามา฿ชຌป็นกลยุทธ์นຌมนຌาว฿จ
ผูຌบริภคมากขึๅน ฿นยุคทีไการฆษณาจากสืไอหลักมีพลังเมมากพอทีไจะนຌมนຌาวหรือน าความคิดผูຌบริภคอีกตอเป 
ดยมีผูຌ฿หຌนิยามความหมายเวຌอยางหลากหลาย ดังนีๅ 

Hoyer and Maclnnis ิ1998 : 389) กลาววา ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด คือ บุคคลทีไมีความรูຌ ความ
ชีไยวชาญ หรือความสน฿จฉพาะรืไอง฿ดรืไอง ซึไงสามารถ฿หຌความรูຌละวิจารณ์ดยป็นขຌอมูลทีไนาชืไอถือ ดย
อาจป็นพืไอนหรือคนทีไรูຌจักสนิทสนมกันกใเดຌ ละจากความสน฿จ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงกลายป็นตัวกระตุຌน฿หຌกิด
การสวงหาขຌอมูลจากสืไอมวลชน   จากผูຌประกอบการผลิต หรือจากหลงขຌอมูลขาวสารอืไนโ ดยน าความรูຌทีไ
เดຌรับ ถายทอดหรือชีๅน า฿หຌกับผูຌ฿กลຌชิดหรือคนรูຌจักดຌวยอีกทอดหนึไง  

http://www.amazon.com/Citizen-Marketers-When-People-Message/dp/1419596063/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1310484653&sr=1-7
http://www.sifry.com/alerts/archives/000420.html
http://dictionary.reference.com/browse/leaderboard
http://dictionary.reference.com/browse/leaderboard
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Schiffman and Kanuk (2004) เดຌ฿หຌความหมายของ ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นลกสืไอสาร
ออนเลน์ คือ การ฿ชຌผูຌมีอิทธิพลดຌานความคิดผยพรขຌอมูลของสินคຌาละบริการตาง โ ผานสืไอออนเลน์พืไอ
ขยายการรับรูຌ฿นวงกวຌาง 

วิทวัส รุงรืองผล ิ2553: 54) กลาววานักการตลาด฿หຌค าจ ากัดความ กลุมผูຌมีอิทธิพลนีๅวา ผูຌชีๅน าทาง
ความคิด (Opinion Leaders) ซึไงสามารถท า฿หຌสินคຌาป็นทีไนิยมอยางกวຌางขวางละป็นทีไยอมรับดย฿ชຌวลาทีไ
สัๅนลง นักการตลาดจะพยายามหาผูຌน าทางความคิด฿นกลุมผลิตภัณฑ์นัๅนโ ละหาวิธีท า฿หຌคนกลุมนีๅยอมรับ 
ละนะน าผลิตภัณฑ์บริษัทตอคนกลุมอืไน  

นิตนา ฐานิตธนกร ละปรัศนียากรณ์ สายปຂมปง  ิ2556ี  ฿หຌความหมายวา ผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด คือ ผูຌมีอิทธิพลตอตราสินคຌาละสินคຌา ละสริมความหมายของค าวา Outreach ทีไหมายถึง การ
ผยพรละกระจายขຌอมูลพืไอ฿หຌสาธารณชนรับรูຌ฿นวงกวຌาง มืไอ ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดผนวกกับค าวา 
Outreach จึงหมายถึง การ฿ชຌผูຌมีอิทธิพลทางดຌานความคิด฿นลกออนเลน์฿หຌป็นผูຌผยพรขຌอมูลออกเป฿นวง
กวຌางดยสวน฿หญป็นกลยุทธ์ทีไตราสินคຌามักลือก฿ชຌ  

ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) กลาววา ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือ ผูຌน าทางความคิด฿น
วงการ คือ บุคคลทีไมีชืไอสียง หรือผูຌอยู฿นวดวงสังคมชัๅนสูง ทีไปัจจุบันนักการตลาดผนวกซชียลมีดียขຌากับ
กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานผูຌทรงอิทธิพลพืไอปรับการรับรูຌละสรຌางความนาชืไอถือ฿นการ฿ชຌสินคຌาละ
บริการจริง มากกวาฆษณาทีไ฿ชຌพียงคคนดัง นักรຌอง หรือดาราอยาง฿นมิติดิม 

อรนิตย์ องฉຌวน ละพีรยุทธ อรพันธ์ ิ2557ี กลาววา฿นสวนของ การตลาดบบผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด฿นสืไอออนเลน์฿นปัจจุบัน  ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดกับกลุมของบุคคลทีไมีชืไอสียง จะตຌองสรຌางสรรค์
นืๅอหาหรือการน าสนอทีไปลก฿หมพืไอ฿หຌกิดความนาสน฿จ พราะคน฿นกลุมนีๅป็นทีไรูຌจักซึไงสามารถสรຌางฐาน
การรับรูຌ ทัๅงยังป็นกระบอกสียงทีไดีหากตຌองการสรຌางการรับรูຌ฿นวงกวຌาง  

ดังนัๅน ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด จึงหมายถึง บุคคลทีไมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ทีไสามารถสรຌางสรรค์ 
นຌมนຌาว ละน าสนอนืๅอหาฉพาะดຌานนัๅน฿นชุมชนออนเลน์จนป็นทีไรูຌจักละชืไนชอบป็นวงกวຌาง 

นอกจากนัๅน รติมา ละคณะ กลาววา หากมองบบผิวผินผูຌคนสวน฿หญมักนึกถึง ผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด฿นรูปบบของดาราหรือผูຌมีชืไอสียง฿นวงการทานัๅน  ต฿นปัจจุบันเม฿ชวาดาราหรือผูຌมีชืไอสียงจะป็น
ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดสมอเป พราะสิไงส าคัญ คือ บุคคลนัๅน โ ตຌอง สามารถพูดละท า฿หຌผูຌติดตามชืไอถือ
ละคลຌอยตาม หรือสงผลตอการตัดสิน฿จอยาง฿ดอยางหนึไง ดยอาจป็นบุคคลหรือกลุมธรรมดาทีไเมมีชืไอสียง
กใเดຌ ดยสามารถจ านกประภทของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ฿นลักษณะบบบุคคลหรือกลุมบุคคลทัไวเปทีไ
พบเดຌ฿นปัจจุบัน ดังนีๅ 

แ. Amateur Reviewer   บุคคลธรรมดาทีไสน฿จรืไอง฿ดรืไองหนึไง น ามาขียนรีวิว฿หຌกับผูຌอืไนอาน 
ดย อาจเมมีความรูຌหรือความชีไยวชาญฉพาะ ตขียนเดຌนาสน฿จกใอาจมีอิทธิพลตอผูຌอืไนเดຌ  ดย ณัฏฐา อุย
มานะชัย ิโ55ๆี ยกตัวอยาง ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นกลุมนีๅวาชน บลใอกกอร์ทีไ฿ชຌ  นามฝงวา ลูกบัว 
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พนักงานตຌอนรับบนครืไองบิน ซึไงขียนรืไองราวประสบการณ์การดินทาง฿นประทศ ตางโ ดຌวยการ฿ชຌภาษาทีไ
สนิทสนมป็นกันองละมีความจริง฿จ ขຌา฿จงาย มีความป็นกันอง ละมีผูຌติดตามป็นจ านวนมาก 

โ. User Group กลุมของลูกคຌาทีไมีความสน฿จประภทดียวกัน ละ฿ชຌวใบบอร์ด฿นการสนทนา 
นะน าหรือลกปลีไยนความคิดหใน ซึไงการสดงออกถึงความคิดของคนหมูมากจะมีผลตอผูຌอานรายอืไนเป
ดຌวย 

ใ. Customer Complain กลุมลูกคຌาทีไผิดหวังจากการ฿ชຌบริการหรือซืๅอสินคຌา ดยการสดง
ความคิดหในผานซชียลมีดียตาง โ ฿หຌผูຌอืไนรับรูຌ ซึไงมีอิทธิพลตอสังคมมาก  

นอกจากนัๅน กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge (2550) ระบุวา กลุมของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด 
ทีไป็นบุคคลทีไมีชืไอสียงป็นทีไนิยม฿นการสืไอสารการตลาดทัๅง฿นบริบทออฟเลน์ละออนเลน์ พราะบุคคลทีไมี
ชืไอสียง฿นดຌานตาง โ สามารถนຌมน า฿หຌผูຌอืไนรับรูຌละคลຌอยตามเดຌ ดยเดຌท าการบงกลุมของคนมีชืไอสียง
ออกป็น 7 ประภทเดຌก 

กลุมทีไ 1 กลุมดารานักสดง (Actor, Actress) ป็นกลุมทีไทุกคนนึกถึงเดຌก นักสดงชาย หญิง 
ซึไงดยสวนมากจะมีภาพลักษณ์จาก฿นละครหรือภาพยนตร์ทีไตนสดงติดมา ดยภาพลักษณ์จากบทบาท฿น
ละครนีๅ ป็นตัวปรบืๅองตຌน฿นการคัดลือกส าหรับน าสนอสินคຌา 

กลุมทีไ 2 กลุมนักรຌอง (Singer) ฿นกลุมนีๅมีทีไมาทีไตางกันชน มาจากวทีการประกวด มาจากการ
ทีไวงดนตรีปຂดตัวดຌวยนวพลงสายรใอก ภาพลักษณ์ของกลุมนีๅมักจะป็นเป฿นทิศทางดียวกับนวพลงทีไรຌอง
รวมเปถึงคายพลงทีไสังกัด 

กลุมทีไ 3 กลุมดารา นักรຌอง นักสดง (Singer-Actor, Actress) คือบุคคล ทีไประสบความส ารใจ
มากกวาหนึไงอยาง ซึไงหในเดຌจากปัจจุบันกใคือการป็นนักรຌองละนักสดงควบคูกัน 

กลุมทีไ 4 กลุมนักกีฬา (Sport Figure) คือบุคคลทีไป็นทีไรูຌจักจากการประสบความส ารใจทางดຌาน
กีฬา ดยทัไวเปภาพลักษณ์หลักของบุคคล฿นกลุมนีๅมักป็นรืไองรางกายทีไขใงรง หรือรูปลักษณ์ภายนอกทีไดู
สุขภาพดี 

กลุมทีไ 5 กลุมพิธีกร (News Anchor & MC) บุคคล฿นกลุมนีๅมีชืไอสียงจากการปรากฏตัวบน
หนຌาจอ จนป็นทีไรูຌจักของคนทัไวเป ชน พิธีกรรายการตาง โ ผูຌประกาศขาว ป็นตຌน 

กลุมทีไ 6 นางงาม (Beauty) บุคคลมีชืไอสียงกลุมนีๅ ป็นทีไรูຌจักผานวทีการประกวดตาง โ 

กลุมทีไ 7 กลุมบุคคล฿นสังคมชัๅนสูง (High-So) ป็นกลุมบุคคลทีไถูกนับวาป็นบุคคลมีชืไอสียงมืไอ
เมนานมานีๅ บุคคล฿นกลุมนีๅเดຌรับความสน฿จดຌวยปัจจัยหลายอยาง ชน หนຌาตา ฐานะ รวมเปถึงสถานะทาง
สังคม 

จากความหมายทีไกลาวมาขຌางตຌน สามารถสรุปเดຌวา ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด คือบุคคลหรือกลุม
บุคคล ทีไสน฿จ หรือมีความรูຌ ความชีไยวชาญ ฿นสิไงหนึไงโ จะป็นผูຌมีชืไอสียงหรือเมมีชืไอสียงกใเดຌ จากนัๅนจึง
รวบรวมขຌอมูลจากชองทางตาง โ รวมทัๅงประสบการณ์ของตนอง ละถายทอดสิไงทีไตนองรับรูຌเปยังบุคคลอืไน
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อีกทอดหนึไงอยางป็นธรรมชาติละมีความนาชื ไอถือ  ซึไงสถานการณ์ทีไผูຌบริภคมักจะหันเปพึไงผูຌน าทาง
ความคิด  สวน฿หญมักกิดจากความเมมัไน฿จ฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ  

ดยลักษณะส าคัญของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดจะตຌองประกอบเปดຌวย  
1. ป็นทีไชืไนชอบละมีผูຌติดตามจ านวนมาก ภัสสรนันท์ อนกธรรมกุล ิ2553ี เดຌน าสนอ

ลักษณะส าคัญของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ฿นงานวิจัยของ นันท์ ฆษิตสกุล ิ2551ี วา ผูຌ
ทรงอิทธิพลทางความคิด ตຌองเดຌรับการยอมรับจากผูຌติดตาม ดยลักษณะทีไท า฿หຌบุคคลป็นทีไ
ชืไนชอบ กิดการติดตาม ละน าป็นบบอยาง อาจกิดจาก ความชืไนชอบ฿นความสามารถ
พิศษ ความชืไนชอบ฿นรูปรางหนຌาตา ละความชืไอชอบ฿นฐานะความป็นอยู   

2. มีความชีไยวชาญ หรือประสบการณ์ฉพาะดຌาน หมายถึง การประสบความส ารใจ฿นดຌาน฿ด
ดຌานหนึไง เมวาจะป็นดຌานการสดง การลนกีฬา หรือดຌานความสวยความงาม หากท า฿หຌ
ผูຌบริภคชืไอ฿นสิไงหลานัๅนเดຌ กใจะสามารถน าเปสูความชืไนชอบละมีกลุมคนติดตามพิไมขึๅน
เดຌ 

3. สรຌางสรรค์นืๅอหา หรือมีวิธีการน าสนอทีไปลก฿หมพืไอ฿หຌกิดความนาสน฿จ หมายถึง ผูຌทรง
อิทธิพลทางความคิด ตຌองมีความสด฿หม เมพียงตสงตอขຌอมูลทีไนาสน฿จทานัๅน ตตຌอง
สรຌางนืๅอหา ละรูปบบ฿หม โ ทีไนาสน฿จควบคูเปกับการน าสนอขຌอมูลดຌวย 

ดยกลุมผูຌติดตามของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด หลานีๅกใคือ ผูຌบริภค ซึไงปัจจุบันนักการตลาดจะ฿ชຌกล
ยุทธ์การตลาดผาน ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นสืไอสังคมตาง โ ดยนຌนสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับสินคຌาหรือ
บริการ จนกิดป็นกระสบอกตอหรือคลຌอยตาม ซึไงการตลาดรูปบบนีๅสามารถน าความคิดผูຌบริภคเดຌ
มากกวามิติของฆษณา฿นบบดิม 

หตุผลทีไผูຌบริภคลือก฿ชຌผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ป็นชองทาง฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา 
Lindsay Stein ิ2016ุ 10 Augustี กลาววา 3 สิไงทีไทຌาทายผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นขณะนีๅ คือ 

การ฿หຌขຌอมูลของตราสินคຌาทีไเมพียงพอ การสรຌางความสมดุลระหวางขຌอมูลจากตราสินคຌากับการป็น
กระบอกสียง฿หຌกับผูຌบริภค ละการพิไมประสิทธิภาพของนืๅอหาทีไผยพร  ดยความทຌาทายนีๅพืไอน าเปสู
ปลายทาง คือ การสรຌาง฿หຌผูຌบริภคชืไอมัไน฿นสินคຌา  ซึไงการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคนัๅนมีผูຌ฿หຌนิยาม
ความหมายกีไยวกับ การตัดสิน฿จของผูຌบริภค เวຌหลากหลายรูปบบ ชน (ศิริวรรณ สรีรัตน์, 2539 อຌางถึง
฿น สิริญญา ลิมพธิ์ทอง, 2557, น. 34)  ฿หຌความหมายเวຌวา การตัดสิน฿จของผูຌบริภคทีไจะซืๅอหรือปฏิสธ
ผลิตภัณฑ์ป็นชวงขຌอทใจจริงขຌอสุดทຌายส าหรับนักการตลาด ซึไงชีๅความส าคัญวา กลยุทธ์การตลาดฉลาด มอง
การณ์เกลละมีประสิทธิผล หรือชีๅวามีการวางผนทีไเมดีละผิดพลาด ดังนัๅน นักการตลาดจะสน฿จ฿น
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคมืไอผูຌบริภคตัดสิน฿จมากกวาหนึไงทางลือกขึๅนเป รวมเปถึงการตัดสิน฿จ
วาจะเมซืๅอกใป็นทางลือกชนดียวกัน  
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ขณะทีไ Schiffman & Kanuk ิ2004) กลาววา การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค (Consumer decision 

making) คือ การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ณ จุดการซืๅอขาย ซึไงผูຌบริภคสามารถมีบทบาทป็นผูຌซืๅอ ผูຌช าระงิน 
ละป็นผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์  

ดยถึงมຌจะมีผูຌ฿หຌความหมายของการตัดสิน฿จซืๅอเวຌหลายความหมายตดยรวมลຌวสรุปเดຌวา  การ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคนัๅนจะกิดขึๅนตอมืไอมีทางลือกมากกวาหนึไงทางลือกขึๅนเป การจะตัดสิน฿จซืๅอเดຌนัๅน
ตຌองมีรงจูง฿จหรือปัจจัยวดลຌอมตางโทีไป็นตัวผลักดัน฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอ  พืไอตอบสนองตอความ
ตຌองการของบุคคลคนนัๅนเดຌ  ซึไง฿นปัจจุบันอินทอร์นใตเดຌขຌามามีบทบาทละมีความส าคัญมากขึๅนละมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอป็นอยางมาก ดยฉพาะผูຌบริภค฿นสมัยนีๅจะ฿ชຌอินตอร์นใตป็นหลงหาขຌอมูลพืไอ
น ามาประกอบการตัดสิน฿จ Jim Lecinski  (2011ี เดຌอธิบายนวคิดกีไยวกับชวงวลาหงความป็นจริงล าดับ
ศูนย์ หรือ Zero Moment of Truth (ZMOT) วาการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคทีไ฿ชຌอินทอร์นใต฿น
ชีวิตประจ าวัน จะท าการคຌนหาขຌอมูลกอนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา มืไอเดຌรับสิไงรຌาจากทัๅงสืไอกาละสืไอ฿หม ดย
ผูຌบริภคจะคຌนหาขຌอมูลจากอินทอร์นใต ทัๅงอานบทความหรือชมคลิปวีดีอนะน าสินคຌาพืไอน าขຌอมูลมา
พิจารณาประกอบการตัดสิน฿จ฿นการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ดังภาพทีไ 2  ดยชวง ZMOT ถือป็นชวงวลาทีไ
จຌาของผลิตภัณฑ์ควรหันมาสน฿จกันมากขึๅน พราะมืไอมีสิไงรຌาขຌามากระตุຌนลูกคຌาจะท าการหาขຌอมูล ผานการ
อานรีวิวจากทีไตาง โ หรือถามประสบการณ์จากพืไอน฿กลຌชิดทีไคย฿ชຌผลิตภัณฑ์  จากนัๅนอาจน าเปสูการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละกลายป็นผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นวงจร ZMOT ตอเป฿นอนาคตเดຌ ดังนัๅน การสืไอสารบบปากตอ
ปาก ทีไป็นการนะน าสินคຌาหรือบงบอกความรูຌสึกตอตราผลิตภัณฑ์฿นลกออนเลน์ยุคปัจจุบันถือป็นขຌอมูลทีไ
ส าคัญตอผูຌบริภคยุค฿หมป็นอยางมาก 

จึงสามารถกลาวเดຌวา การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคจะกิดขึๅนตอมืไอมีสินคຌามากกวาหนึไงชนิดขึๅนเป ดย
ริไมจากความตຌองการของผูຌบริภค มืไอมีความตຌองการลຌวจึงสาะสวงหาขຌอมูลพืไอน ามาประกอบการ
ตัดสิน฿จซืๅอ ซึไง฿นปัจจุบันสามารถหาขຌอมูลเดຌงายขึๅนผานครือขายอินทอร์นใต ซึไงผูຌบริภคบางกลุมอาจจะมี
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาตามทีไ Influencer เดຌนะน าเวຌ    ซึไง฿นปัจจุบันผูຌมีมากขึๅนละก าลังขยายวงกวຌางอยาง
ตอนืไอง ซึไงถຌาผูຌบริภคชืไอถือ฿น influencer ละเปซืๅอสินคຌา มืไอ฿ชຌลຌวพอ฿จ฿นสินคຌาจะท า฿หຌกิดการซืๅอซๅ า
ตอเปรืไอย โ 
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ภาพทีไ 2 บบจ าลองชวงวลาหงความป็นจริงล าดับศูนย์ หรือ Zero Moment of Truth: ZMOT 

Jim Lecinski (2011ี ทีไมา http://thumbsup.in.th/2012/04/zmot/ 

สินคຌาทีไก าหนดกลยุทธก์ารตลาดบบผูຌทรงอิทธิพล  

กลยุทธ์การตลาดบบผูຌทรงอิทธิพล ป็นกลยุทธ์ทีไสามารถพิไมมูลคาทางธุรกิจเดຌจึงมีหลายตราสินคຌา
ลือก฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการชืไอมระหวางสินคຌาหรือบริการกับผูຌบริภค ดยจะขอยกตัวอยางงานศึกษาทีไพบวา การ
ท ากลยุทธ์การตลาดบบผูຌทรงอิทธิพล มีบทบาทละสริมพลังทางการตลาดของตราสินคຌาเดຌจริง ผานกลุม
สินคຌา฿นธุรกิจรຌานอาหาร กลุมสินคຌารองทຌาฟชัไนยีไหຌออดิดาส ละกลุมธุรกิจดอะมอลล์กรุຍป 

ธุรกิจ฿นกลุมรຌานอาหาร ป็นกลุมธุรกิจทีไตຌองปรับตัวตามรูปบบการ฿ชຌชีวิตของคนมืองทีไพัฒนา
ปลีไยนปลงอยางตอนืไอง ซึไงนวนຌมของคนมือง฿หຌความส าคัญกับการรับประทานอาหารนอกบຌาน฿นชวง
ทศกาลหรืออกาสส าคัญกับครอบครัวรวมถึงพืไอนดຌวย ดยลักษณะการลือกรຌานอาหาร พบวาค านะน าจาก
ของบุคคลรอบขຌางจะมีผลตอการตัดสิน฿จลือกรຌานอาหารมากทีไสุด ซึไง฿นปัจจุบันมีรຌานอาหาร฿หมโกิดขึๅน
มากมาย ท า฿หຌกิดนักชิมบนลกออนเลน์หลายตอหลายคน ดยกลุมคนหลานีๅ฿ชຌชองทางบนลกออนเลน์ทัๅง  
บลใอก, ฟสบุຍค, อินสตากรม ละสืไอสังคมอืไน โ ทีไนะน ารຌานอาหารละน าสนอมนูอาหารทีไนาสน฿จ฿หຌกับ
ผูຌทีไติดตาม฿นครือขาย ดยฉพาะอยางยิไงวใบเซด์นะน ารຌานอาหารทีไป็นทีไนิยมมีหลากหลายวใบเซด์ ชน 
wongnai.com, openrice.com ป็นตຌน กลายป็นพืๅนทีไปຂดทีไสรຌาง Influencer หนຌา฿หมพราะปຂด฿หຌผูຌ฿ชຌ
ทัไวเปขຌาเปรีวิวรຌานอาหารเดຌดຌวยตนอง ละวใบเซด์หลานีๅจะจัดอันดับผูຌ฿ชຌวใบเซด์ พืไอสรຌางผูຌทรงอิทธิพล
ออนเลน์ของตละวใบเซด์อง ท า฿หຌกิดผูຌติดตามการนะน ารຌานอาหารละมนูอาหารทีไนาสน฿จป็นจ านวน
มาก จนกิดผูຌทรงอิทธิพล฿นฐานะนักชิมหนຌา฿หมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง  

ขณะทีไปัจจัยทีไป็นตัวสงสริม฿หຌความนิยม฿นตัวผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿หຌป็นทีไยอมรับอยาง
กวຌางขวางหรือมีผูຌติดตามจ านวนมาก กิดจากการลือก฿ชຌบริการรຌานอาหารหรือลือกสัไงมนูพิศษบางอยาง 

http://wongnai.com/
http://openrice.com/
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พืไอท า฿หຌกิดนืๅอหาละการน าสนอทีไปลก฿หมเมซๅ า฿คร ถือป็นการสรຌางตัวตน฿หຌป็นผูຌมีอิทธิพลบนลก
ออนเลน์ ิศศิมา อุดมศิลป์ุ 2557ี   

Eva Lahuerta-Otero, Rebeca Cordero-Gutiérrez ิ2016) อธิบายลักษณะการน าสนอสินคຌากลุม
ประภทรຌานอาหารของ Influencer วาจะขียนน าสนออาหารละบริการ รวมถึงถายภาพรຌานละอาหาร 
รวมถึงบอกพิกัดทีไตัๅงรຌาน พืไอ฿หຌคนสามารถตามเปชิมเดຌถูกทีไ  ดยนักการตลาดหวังผล฿หຌนักชิมกลับเปสืไอสาร
บอกตอ฿หຌผูຌติดตาม฿นครือขายของตนองตามรอยเปลิๅมลองรຌานนัๅน  โ ดຌวย ซึไงทຌายทีไสุดลຌว  Influencer 

สามารถขียนสดงความคิดหในทัๅง฿นงบวกหรืองลบตามความหในสวนตัวของตัวองลงเปบนครือขายสังคม
ออนเลน์เดຌ พราะท า฿หຌผูຌเดຌรับขຌอมูลตัดสิน฿จพิไมมากขึๅน เมเดຌจ ากัดวาตຌองสดงออก฿หຌป็นกลางอยางดียว
ทานัๅน 

ขณะทีไ บริษัท อดิดาส ิประทศเทยี จ ากัด ฿ชຌกลยุทธ์นีๅกับผนงานดຌานการสืไอสารทุกผน ดยมี 5 

หตุผลทีไลือก฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารผานผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดผานสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงประกอบดຌวย 1. 
การสืไอสารดຌวยชองทางนีๅตรงกับกลุมป้าหมายของอดิดาสทีไสุด 2. ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดสามารถนຌมนຌาว
฿จผูຌบริภคเดຌดี 3. คนขຌาถึงชองทางหลานีๅเดຌหลากหลาย 4. มีรูปบบการน าสนอทีไตกตาง 5. สงตอขຌอมูล
จากบริษัทเดຌดยตรง พราะบริษัทหในวาผูຌมีอิทธิพลสามารถหาขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์เดຌหลากหลาย ตหาก
เดຌจากบรษิัทดยตรงละสงผานถึงผูຌบริภคจะถือป็นขຌอมูลทีไนาชืไอถือทีไสุด 

ทัๅงนีๅ กลยุทธ์฿นกลยุทธ์การสืไอสารผานผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดทีไอดิดาส฿ชຌจะป็นรูปบบการ 
Seeding หมายถึง การ฿หຌผูຌน าเดຌทดลองผลิตภัณฑ์฿หมละบอกตอเปยังผูຌบริภค ดยจะสงผลิตภัณฑ์฿หຌ 
Seeding อยางสมไ าสมอดຌวย ดยการคัดลือกผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดนัๅน จะลือกจากผูຌน าทีไคยซืๅอสินคຌา
ของอดิดาสมา฿ชຌจริง หลังจากนัๅนรีวิวลง฿นสังคมออนเลน์ละมีทัศนคติ฿นทางบวก จากนัๅนถึง฿ชຌรูปบบการ 
Seeding พืไอตอยอดผลิตภัณฑ์฿หมโ ของอดิดาส ซึไงวิธีนีๅจะชวยลดทัศนคติดຌานลบทีไอาจจะกิดขึๅนหลังจาก
การ฿ชຌผลิตภัณฑ์เดຌ 

นอกจากนัๅน พบวา การท า฿หຌผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดป็นกระบอกสียงส าคัญ฿หຌกับ  ตราสินคຌา ตรา
สินคຌาองจะตຌองมีความสมไ าสมอ฿นการกระจายขຌอมูลขาวสารละจะตຌองเมท า฿หຌ ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด
กิดความรูຌสึกวาบริษัทตຌองการขายสินคຌาตัว฿ดตัวหนึไงป็นพิศษจึงน ามามอบ฿หຌกับผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด 
฿นขณะดียวกันกลับจะตຌองท าทุกวิธีทาง฿หຌผูຌน าทางความคิดรูຌสึกวาผลิตภัณฑ์นัๅนป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณสมบัติทีไ
ดีจริงโ ดังนัๅน ความสมไ าสมอของขຌอมูลจึงตຌองมาพรຌอมกับการสรຌางความชืไอถือ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌกับผูຌทรง
อิทธิพลทางความคิดดຌวย ิกมลพัชร  ยะรังสีุ 2555) 

กลุมสุดทຌาย เดຌก กลุมธุรกิจ ดอะมอลล์กรุຍป กลุมการตลาดดิจิทัลของกลุมธุรกิจดอะมอลล์เดຌ฿หຌ
ความส าคัญกับกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานกลุมผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นลกออนเลน์มาดยตลอด 
ดຌวยหตุทีไการสืไอสารการตลาด฿นธุรกิจคຌาปลีกนัๅน ตຌองอาศัยกลุมคนทีไหลากหลาย฿นการชวยสงตอละ
กระจายขຌอมูลขาวสาร ซึไงหากลือก฿ชຌกลุมผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿หຌตรงกับกลุมป้าหมายลຌว กใจะชวย฿หຌ
การสงตอขຌอมูลขาวสารดังกลาวทรงประสิทธิผลยิไงขึๅน  
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กลุมธุรกิจดอะมอลล์กรุຍป ฿ชຌผูຌน าทางความคิด 3 กลุม เดຌก กลุมดาราทีไมีชืไอสียง กลุมบุคคลทีไมี
ชืไอสียงหรือมีความชีไยวชาญดຌาน฿ดดຌานหนึไง฿นสืไอสังคมออนเลน์ ละกลุมบุคคลธรรมดาทัไวเปทีไมีการ฿ชຌสืไอ
สังคมออนเลน์฿นชีวิตประจ าวันป็นประจ า ซึไงท า฿หຌหในวากลยุทธ์ของกลุมธุรกิจดอะมอลล์กรุຍป มองลึกเปถึง
คุณภาพของผูຌติดตามประกอบกับจ านวนผูຌติดตามละมองวา ลูกคຌาทุกคนสามารถป็นผูຌน าทางความคิดเดຌ
ทัๅงสิๅนขึๅนอยูกับวามีอิทธิพลตอ฿คร สวนทิศทางละนวนຌม฿นอนาคต กลุมธุรกิจดอะมอลล์กรุຍป ยังคง฿หຌ
ความส าคัญกับการ฿ชຌกลยุทธ์การตลาดผานผูຌทรงอิทธิพล฿นสืไอสังคมออนเลน์ป็นล าดับตຌน โ ดยจะนຌนกลุม
คนมีชืไอสียง฿หຌสรຌางสรรค์วิธีการน าสนอบบ฿หม โ พราะถึงอยางเรกใป็นกลุมทีไสามารถขยายผลเดຌ฿นวง
กวຌางควบคูเปกับการ฿ชຌกลุมผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดประภทผูຌชีไยวชาญ ิMicro Blogger) ฿หຌมากขึๅน พราะ
ถึงมຌจะมียอดผูຌติดตามเมมากตกใถือวามีกลุมผูຌบริภคทีไตรงกับป้าหมายลຌว฿นระดับหนึไง  ซึไงอาจท า฿หຌการ
สืไอสารการตลาดมีศักยภาพมากกวา สวนนวความคิดทีไวา ลูกคຌาทุกคนกใตางสามารถป็นผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิดเดຌนัๅนจะพิไมความส าคัญละสอดทรกวิธีการสืไอสารผานคนกลุมนีๅ฿หຌมากขึๅนตอ โ เป 

ทัๅงนีๅ การ฿ชຌผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นการสืไอสารพบวา มีปัญหารืไองการจัดคิวมาถายท า ชน 
บางครัๅงตຌองการการรายงานสด ตผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดกใเมสามารถมาทีไงานเดຌ หรือปัญหารืไองการสรຌาง
นืๅอหาทีไเมสะทຌอนตามวัตถุประสงค์ของครงการทีไตຌองการจะสืไอสาร ซึไงการกຌเขปัญหาจะนຌนอาศัยการ
จรจาตอรอง พืไอเม฿หຌผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดรูຌสึกวาถูกบีบบังคับมากจนกินเป ละจ าป็นตຌองรักษา
ความสัมพันธ์อันดีตอกันเวຌ พราะมຌผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดจะเดຌผลตอบทน฿นการผยพรมาก ตกใเมเดຌ
หมายความวาจะรับงานจากทุกบริษัท ิอรนิตย์ องฉຌวน ละพีรยุทธ อรพันธ์ุ 2557ี 

จากการศึกษาทัๅง 3 กลุมสินคຌาจะหในเดຌวากลยุทธ์การตลาดผานผูຌทรงอิทธิพลนัๅนมีหลากหลาย ฿น
บางครัๅงผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดทีไราคิดวา นาชืไอถือ จนน าราเปสูสินคຌาละบริการหนึไงหนึไงเดຌนัๅน อาจ
เมเดຌมีอิสระเปจากตราสินคຌา พียงตตราสินคຌามีการวางต าหนงละคุณลักษณะของผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด ฿หຌหมาะสม เมยัดยียดตราสินคຌามากจนกินเป ท า฿หຌผูຌบริภครูຌสึกชืไอถือ ละยอม฿หຌขຌาเปมี
อิทธิพล฿นการตัดสิน฿จ จนน าเปสูการซืๅอสินคຌาละบริการ฿นทีไสุด 

สรุป 

จากทีไกลาวมาทัๅงหมดจะหในเดຌวา ความสัมพันธ์ระหวาง ตราสินคຌา ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ละ
ผูຌบริภค ป็นเปอยางพึไงพาอาศัยกัน ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดเดຌประยชน์ป็นรายเดຌจากตราสินคຌา  ตรา
สินคຌาเดຌประยชน์ป็นรายเดຌอันกิดจากความชืไอมัไนจากผูຌบริภค  ขณะทีไผูຌบริภคเดຌขຌอมูลประกอบการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทีไตรงกับความตຌองการมากทีไสุดจากผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดจึงหในเดຌวา ความสัมพันธ์
ระหวาง 3 สิไง มีตัวชืไอมคือ ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดตค าถามทีไจะกิดขึๅน คือ                ผูຌทรงอิทธิพล
ทางความคิด ป็นผูຌเดຌประยชน์จากตราสินคຌา ฿นทางกลับกัน กวาจะถึงจุดทีไเดຌรับประยชน์จากตราสินคຌา 
ยอมตຌองกิดจากการเดຌรับความชืไอถือจากฐานผูຌบริภคทีไตนมีอิทธิพลอยูกอน ฉะนัๅน จุดสมดุลของ ผูຌทรง
อิทธิพลทางความคิด อยูทีไ฿ด ?  
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จากค าถามขຌางตຌนมีงคิด 2 ประการ ประการรก ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ตຌองเมลืมวา จุดริไมตຌน
ของตนองกิดจากการปลีไยนปลงพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไเมชืไอการฆษณาทีไกิดจากชองทางทีไ  ตราสินคຌา
ลือกสืไอสารกับผูຌบริภคดยตรง ละหนีมา฿หຌความส าคัญกับความจริง฿จจากผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด ทีไพวก
ขาชืไอมัไนวาป็นผูຌบอกลารืไองราวของผลิตภัณฑ์อยางผูຌชีไยวชาญหรือผูຌมีประสบการณ์การ฿ชຌจริง ดังนัๅน หาก
ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดกลายป็นชองทางการฆษณาดยตรงของตราสินคຌาทีไลือกป้อนขຌอดีของสินคຌาทีไเม
ป็นความจริง ละหลีกลีไยงขຌอสียของสินคຌาดຌวยการเมน าสนอ ผูຌบริภคกใจะหนีเปสาะหาชองทาง฿หมทีไ
พวกขารูຌสึกวา฿หຌขຌอมูลทีไป็นประยชน์ละจริง฿จ ตอบสนองกับความตຌองการของขามากกวา 

ประการทีไสอง นอกจาก ผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดจะป็นผูຌลือกจุดสมดุลของตนองลຌว อีกสิไงหนึไงทีไ
จะสรຌางจุดสมดุล฿หຌกับความสัมพันธ์ระหวางของ 3 สิไงนีๅเดຌคือ ความ฿จกวຌางของตราสินคຌา ซึไงหมายถึง การ
ยอมรับความคิดหในตอสินคຌาทัๅง฿นดຌานบวกละดຌานลบ กลาวคือ กลุมสังคมออนเลน์ทีไผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด มีอ านาจอยูนัๅน ยอมกิดความผูกพัน ชืไอมยงกันดຌวยปฏิสัมพันธ์ระหวางกันภาย฿นสังคม ผานการ 
กดเลค์ สดงความคิดหใน หรือบงปัน หากป็นกลุมสังคมออนเลน์ของตราสินคຌาอง ชน พจของตราสินคຌา  
วใบเซต์ของตราสินคຌา ยอมสามารถควบคุม ตรวจสอบละดูลความคิดหในดຌานลบเม฿หຌถูกผยพรสูคน
จ านวนมากเดຌเมยากนัก ตหากป็นสังคมกลุมของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด การปຂดกัๅนความคิดหในดຌานลบ
ซึไงยอมกิดขึๅนเดຌสมอป็นรืไองทีไท าเดຌยาก ละการลบขຌอความพืไอปຂดกัๅนความคิดหในกลายป็นทางออกทีไ
ลวรຌายทีไสุด ฿นทางกลับกัน การตอบกลับความคิดหในดຌานลบดຌวยการกຌเขปัญหา จะสดง฿หຌหในความ฿ส฿จ
ทีไตราสินคຌามีตอผูຌบริภค ละมืไอผูຌบริภคพึงพอ฿จ฿นสินคຌาหรือบริการทีไกิดขึๅน กใจะผลัก฿หຌความคิดหในดຌาน
ลบ กลายป็นความคิดหในดຌานบวก พืๅนทีไทีไคยป็นพืๅนทีไสดงความหในดຌานลบ กใจะกลายป็นพืๅนทีไฆษณาทีไ
กิดจากผูຌทรงอิทธิพลทางความคิดทีไมีประสบการณ์จากการเดຌ฿ชຌสินคຌาละบริการจริง 

งคิดทัๅง 2 ประการ มีจุดรวมกัน คือ การสรຌางความชืไอมัไนจากผูຌบริภค฿หຌมากทีไสุดพราะการท า
การตลาด฿นปัจจุบัน  นอกจากการนຌมนຌาว฿หຌผูຌบริภคซืๅอสินคຌาลຌว การสรຌางความชืไอมัไนกับผูຌบริภคจน
น าเปสูการสรຌางความจงรักภักดีตอตราสินคຌา กลายป็นป้าหมายสูงสุดทีไทุกตราสินคຌาเมอาจมองขຌาม  

 

 

 

 

 

 



 

92 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

อกสารอຌางอิง 
ภาษาเทย 

กมลพัชร ยะรังสี. ิโ555ี. กลยุทธ์การสืไอสารผานผูຌน าทางความคิด฿นสืไอสังคมออนเลน์ของ บริษัท อดิดาส 
ิประทศเทยี จ ากัด ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
ปทุมธานี. 

กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge. (2550) BrandAge Essential : Subdivision 5 : P number 4 (Mar 

Comm) กรุงทพฯ : ส านักพิมพ์บรนด์อจ. 

ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์. (2551). การสืไอสารบบบอกตอ฿นธุรกิจเทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌ
ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงทพฯ. 

ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล. (2553). E-word of mouth มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคบน
อินตอร์นใต กรณีศึกษาE-marketplace ฿นประทศเทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌ
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ุ ปทุมธานี. 

ณัฏฐา อุยมานะชัย. ิโ55ๆี. ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์กับพลังการบอกตอการสรຌางกระส นຌมนຌาว฿จ
ผูຌบริภค. วารสารนักบริหาร, ใใิใี, ไ็-5แ, มหาวิทยาลัยกรุงทพ. 

ณัฐพร พละเชย. (2556). อิทธิพลของการตลาดบบปากตอปากผานทางอิลใกทรอนิกส์ (eWOM Marketing) 

ละปัจจัยดຌานการสรຌางบรนด์ 3 มิต(ิ3i Model of Brand Development) ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอรถจักรยานยนต์ของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์). 

มหาวิทยาลัยกรุงทพุ กรุงทพฯ. 

นิตนา ฐานิตธนกร ละปรัศนียากรณ์  สายปຂมปง. (2556). อิทธิพลของการบอกตอบนลกอินทอร์นใต The 

Impacts of Word of Mouth on Internet. วารสารนักบริหาร, 32(1), 17-22. 

นิตนา ฐานิตธนกร,  ปรัศนียากรณ์ สายปຂมปง.  ิ2556).  Beauty Blogger: ผูຌทรงอิทธิพลดຌานความงามบน
ลกออนเลน์.  วารสารสุทธิปริทัศน์, 27(81), 109-124. 

ผูຌจัดการออนเลน์. ิ2555, 19 มษายนี. ลมปากรงกวาฆษณา: มຌทีวียังครอง฿จ ตผูຌบริภคขอรูຌรอบ ชอบ
หาขຌอมูลอง  [วใบเซต์ ]. สืบคຌนจาก http://wwwโ.manager.co.th/Dhamma/ 

ViewNews.aspx?NewsID=้55เเเเเไ่่่เ 

พัชชา อรามรัศม,ี ชนานันท์ อนุบุตร, ซารียา ตะทวี, สินีรัตน์  ศรีอรุณนิรันดร์ ละพัชรีพร  นวมกตุ. ิโ55่ี. 
กลยุทธ์การตลาดผานผูຌมีอิทธิพล ิNet Idol) ทางสังคมออนเลน์ ิวิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต เมเดຌ
ตีพิมพ์ี. มหาวิทยาลัยนรศวร, พิษณุลก 

พันจันทร ์ธนวัฒนสถียร. (2545). การตลาดบนอินทอร์นใต. กรุงทพฯ : ซัสซส มีดีย. 



 

93 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ภพพรหมินทร์ วรตม์วัฒนานนท์. ิโ55่ี. ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสืไอสารปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล. วารสาร
การสืไอสารละการจัดการ นิดຌา, แิแี, ่ๆ-แเเ. 

พัลลภา ปติสันต์. ิโ555ี. อ านาจของ Influencer Online ครืไองมือทางการตลาดทีไนาจับตา. SMEs Plus, 

มษายน, ใไ-ใๆ. 

ภัสสรนันท์ อนกธรรมกุล. ิโ55ใี. ผลกระทบจากการ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrity) ทีไป็นผูຌ น าสนอสินคຌา
หลากหลายตราสิ นคຌ า ฿นง านฆษณา  ิ วิ ทยานิพนธ์ป ริญญามหาบัณฑิต  เม เดຌ ตี พิม พ์ ี . 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงทพมหานคร. 

รัฐญา  มหาสมุทร,  วรัชญ์  ครุจิต.  ิโ55้ี.  กลยุทธ์การสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นลกออนเลน์
ทีไมีผลตอทัศนคติของกลุมผูຌติดตาม.  วารสารนิทศศาสตร์ละนวัตกรรม นิดຌา, โิแี, ่แ-แเๆ. 

รติมา  ศรีสมวงศ์ุ  พิมพ์นลิน  กมลรุจิุ  ทิวาพร  รุงนาวาุ  บัณฑิตา  สุดมี ละพัลลภา  ปติสันต์. ิ2555ี. 
The Power of Influencer.  QM for quality management, 18ิ173ีุ 18-19. 

วิทวัส รุงรืองผล. (2553). หลักการตลาด principle of Marketing ฉบับกຌเข 6. กรุงทพฯ: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วิลาสินี สงวนวงษ.์ (2557). การรับรูຌขาวสารการตลาดละการตัดสิน฿จซืๅอครืไองส าอางของคนรุน฿หมพศหญิง
ผานกูรูความงาม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์).  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
กรุงทพฯ. 

วรัตดาภร อังวาณิชชากุล ละ พรพรรณ ประจักษ์นตร. (2556). อิทธิพลของการสืไอสารบบปากตอปากบน
ครือขายอินทอร์นใต(E-WOM)ตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการบริษัทน าทีไยวของผูຌบริภค . ประชุม
วิชาการระดับชาติ. 

ศศิมา อุดมศิลป์. ิโ55็ี. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดดย฿ชຌผูຌทรงอิทธิพลออนเลน์฿นธุรกิจรຌานอาหาร . 

ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงทพฯ. 

ศิวพงศ์ รืองกุล ละ พัฒน์ธนะ บุญชู. ิ2558ี. อิทธิพลของการสดงความคิดหใน฿นชิงบวกละชิงลบบนสืไอ
ออนเลน์ทีไมีผลตอความนาชืไอถือของบทความการวิจารณ์สินคຌาละความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ: กรณีศึกษา
ของตัวปรกับความชืไอมัไน฿นตราสินคຌาละการสดงความคิดหในบนสืไอออนเลน์.  วารสารระบบ
สารสนทศดຌานธุรกิจ ิJISBีุ 1ิ1ีุ 6-14. 

ศวต วัชรสถียร. (2556). รูปบบการตัดสิน฿จซืๅอของจนอรชัไนวาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌ
ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงทพฯ. 

สมกียรติ  รุงรืองวิริยะ. ิโ55่ี.  คบดใกสรຌางบรนด์.  ปทุมธานี:  อาร์อสยู พับลิชชิไง. 



 

94 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

สิริญญา ลิมพธิ์ทอง. (2557). สืไอฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์กาฟควบคุมนๅ าหนักกับการตัดสิน฿จซืๅอของ
ผูຌบริภค. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ุ กรุงทพฯ. 

สรี วงศ์มณฑา. (2542). การวิคราะห์พฤติกรรมผูຌบริภค. กรุงทพฯ: ธีระฟຂล์ม ละเซทใกซ์.  
อดุลย์ ละดลยา จาตุรงคกุล. (2549). พฤติกรรมผูຌบริภค. กรุงทพฯ: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อรนิตย์  องฉຌวน ละพีรยุทธ  อรพันธ์. ิโ55็ี.  กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานกลุมผูຌน าทางความคิด฿น
กลุมสังคมออนเลน์ของบริษัท ดอะมอลล์กรุຍป จ ากัด ิการคຌนควຌาอิสระมหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 

อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์. (2555). ความป็นผูຌน าทางความคิดของบลใอกกอร์ดຌานความงามกับการรับรูຌ  ทัศนคติ
ละการตัดสิน฿จ ซืๅอผลิตภัณฑ์ดຌานความงามของผูຌบริภค. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌ
ตีพิมพ์ี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยุ กรุงทพฯ. 

อกภูมิ ภูมิพันธุ์. (2554). การสกัดความส าคัญจากการสืไอสารปากตอปากบบอิลใกทรอนิกส์บนวใบบอร์ด . 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงทพฯ. 

Marketing Oops!. ี2555  .ิการตลาดบบ฿ชຌ Influencers พืไอขับคลืไอน฿หຌกิด Word-of-Mouth ท าเดຌ
อยางเร [วใบเซต์]. สืบคຌนจาก https://www.marketingoops.com/news/biz-news/how-to-get-

influencers-to-drive-your-word-of-mouth-marketing-campaign/ 

Thumbsup. (2016, 15 กุมภาพันธ์ี. Influencer Marketing ทຌจริงคืออะเร? [วใบเซต์]. สืบคຌนจาก 
http://thumbsup.in.th/2016/02/influencer-marketing-2/ 

Thumbsup. ิ2012, 22 มษายนี. ZMOT คืออะเร? ค านิยามดຌานการตลาด฿หมดย Google [วใบเซต์]. 
สืบคຌนจาก http://thumbsup.in.th/โเแโ/เไ/zmot/ 

ภาษาอังกฤษ 

Act on. (n.d.). Best Practices in Social Influencer Marketing [website]. Retrieved from 

http://mktg.act-on.com/acton/attachment/248/f-0daa/1/-/-/-/-/best-practices-in-social-

influencer-marketing.pdf?namesource=www.act-on.com%2Fwhitepaper%2Fbest-

practices-in-social-influencer-

marketing%2F&channel=Website&ao_campid=70114000000uxYq 

Ana Margarita Barreto. (2014). International Journal of Market Research. The word-of-mouth 

phenomenon in the social media era, 5(56), 631-654. 

http://thumbsup.in.th/2016/02/influencer-marketing-2/


 

95 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

Brian Solis. ิ2013, December 22ี. We are now A Society of Multi-Taskers and  Multi-Screeners 

[Articles].                 Retrieved from http://www.briansolis.com/2012/12/we-are-now-a-

society-of-multi-taskers-and-multi-screeners/# 

Ed Keller, Brad Fay and Jon Berry. (2007). Leading the conversation: Influencers impact on 

word of mouth and the brand conversation [website]. Retrieved from 

https://www.kellerfay.com/wp-content/uploads/2011/01/KellerFay_WOMMA-

Influencers-Paper-11-13-07.pdf 

Eric Dahan. (2016, 29 Februaryี How Influencer Marketing Moves Beyond Raising Awareness 

[website]. Retrieved from https://www.entrepreneur.com/article/269671 

Eva Lahuerta-Otero, Rebeca Cordero-Gutiérrez. (2016). Computers in Human 

Behavior:Looking for the perfect tweet. The use of data mining techniques to find 

influencers on twitter, 31(64), 575-583. 

Faraz Farooq, Zohaib Jan. (2012). The Impact of Social Networking to Influencer Marketing 

through. Product Reviews Journal, 2(8), 627-637. 

Geoff Livingston. (2011). The State of Influencer Theory Infographic [Blog]. Retrieved from 

http://geofflivingston.com/2011/07/15/the-state-of-influencer-theory-infographic/ 

Hoyer, W. D. & Macinnis, D. J. (1997). Consumer Behavior. Boston: Houghton Mifflin.  

Jim Lecinski. (2011). Winning the Zero moment of truth [Ebook]. Retrieved from  https://ssl.gstatic.com/think/docs/2011-winning-zmot-

ebook_research-studies.pdf 

Lindsay Stein. ิ2016ุ 10 Augustี. One in Four Influencers Asked Not to Disclose Paid Promotion 

[Website].  Retrieved from http://adage.com/article/cmo-strategy/influencers-asked-

disclose-arrangement/305389/ 

Lynch, T. (2011). The State of Influencer Theory [Info graphic] . Retrieved from 

http://geofflivingston.com/2011/07/15/the-state-of-influencer-theory-infographic/ 

Mamta Ranga and Deepti Sharma. (2014). The Influencer Marketing- A Marketing Tool in the 

age of Social Media Journal, 3(8), 16-21 

Michael A. Stelzner. (2015). 2015 Social media Marketing industry report. Social media 

examiner. 



 

96 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

Moxie. ิ2014ี. Who’s influencing you ?Social influence marketing and the brand influencer 

fan connection. Retrieved from 

https://moxieusa.com/~/media/Files/pdf/Insights/INFLUENCE%20PAPER%202014.pdf 

Shiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2004). Consumer behavior (8

 

ed.). New Jersey: Pearson 

Prentice Hall.  

Social media examiner. ิโเแ5, โโ April) Marketers Embrace Influencer Marketing: New 

Research [website]. Retrieved from http://www.socialmediaexaminer.com/marketers-

embrace-influencer-marketing-new-research/ 

Williamson, A. (โเแโี. Social media guidelines for parliaments [website]. Retrieved from 

http://www.ipu.org/PDF/publications/SMGโเแใEN.pdfdigital-video-web-usage/ 

 

http://www.socialmediaexaminer.com/marketers-embrace-influencer-marketing-new-research/
http://www.socialmediaexaminer.com/marketers-embrace-influencer-marketing-new-research/
http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdfdigital-video-web-usage/


 
97 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

ลกสมือนจริง ที่กลายป็น ลกสมจริง ฿นภาคอุตสาหกรรมการผลิต    
Merged Reality become Reality in Manufacture industry 

 

ธารทิพย์  รัตนวิจารณ์1 

ชนิชา  พงษ์สนิท2 

 

บทคัดยอ 

บทความนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาดຌานนวัตกรรมของทคนลยีความจริงสมือน (Virtual Reality) 
ละ ทคนลยีสมือนผสานลกจริง (Augmented Reality) จนกลายมาป็น ทคนลยีการผสมผสาน
ระหวางลกสมือนจริงละสิไงวดลຌอมรอบตัว (Merged Reality) ฿นบทความมีการปรียบทียบความตกตาง
ระหวางทัๅง 3 ทคนลลยีดังกลาว รวมถึงการปຂดตัวผลิตภัณฑ์ Merged Reality ภาย฿ตຌบริษัทชัๅนน าของลก 
ใ บริษัท อันเดຌก บริษัท Intel, Cannon ละ Microsoft อีกทัๅงยังสดงถึงประยชน์ จากการน าทคนลยี
การผสมผสานระหวางลกสมือนจริงละสิไงวดลຌอมรอบตัว เป฿ชຌ฿นภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึไงจะ฿ชຌ฿นการ
ออกบบสินคຌาพืไอลดตຌนทุน฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ตຌนบบ เมวาจะป็นการผลิตรถยนต์ กลຌองถายรูป ละ
อืไนโ ตลอดจนนวนຌมการ฿ชຌทคนลยีการผสมผสานระหวางลกสมือนจริงละสภาพวดลຌอมรอบตัว฿น
อนาคต   

 

ค าส าคัญ : ความจริงสมือนุ ทคนลยีสมือนผสานลกจริงุ ทคนลยีการผสมผสานระหวางลกสมือน

จริง ละสิไงวดลຌอมรอบตัว 

 
 

 

 

 

  

                                                 
1 จຌาหนຌาทีไสารบรรณ ส านักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตรยิ ์
2 ฝຆายการตลาด บริษัทกรนด์ฟารม์า จ ากัด 
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Abstract 

 This article aims to study the innovation technology of virtual Reality and Augmented 

Reality that became Merged Reality. In this article, there is a comparison about the 

differences between virtual Reality, Augmented Reality and Merged Reality. Including the 

launch of new MR product under 3 powerful companies such as Intel Corporation, Cannon 

IT Solution and Microsoft Company. Moreover this article also shows advantages use of 

Merged Reality technology in manufacturing. It used to design product in virtual form for 

reduce cost of prototype like automobile industry, camera production and etc. Besides the 

trends of use Merged reality in the future. 

 

Keywords : Virtual Realityุ Augmented Reality, Merged Reality 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันลกก าลังกຌาวขຌาสูยุคของทคนลยีลกสมือนจริง ทีไมีครือขายอินทอร์นใตป็นรูปการหลัก  
กอ฿หຌกิดการขงขัน฿นดຌานทคนลยีหลานีๅสูง  ซึไงทคนลยี Merged Reality  หรือ MR นีๅ คือทคนลยี
ทีไชืไอมยงภาพ฿นลกสมือนจริง กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตอลกปัจจุบันนีๅ฿นทุกดຌาน เมวาจะป็นดຌาน
อุตสาหกรรม จึงท า฿หຌเดຌรับความสน฿จอยางมาก฿นปัจจุบัน  พราะสามารถประยุกต์฿ชຌงาน฿นดຌานตางโ ละ
ท า฿หຌชิๅนงานมีความนาสน฿จมากยิไงขึๅน  ฿นปัจจุบันทคนลยีทีไกีไยวกับลกสมือนนีๅเดຌขຌามา฿กลຌตัวผูຌคน฿นยุค
นีๅมากขึๅนรืไอยโ ละคาดการณ์วา฿นอนาคตอัน฿กลຌ  ทคนลยีดังกลาว จะมีบทบาทส าคัญ  ทีไทุกคนจึงควร
รียนรูຌทีไจะรับมือกับความปลีไยนปลงดຌานทคนลยีอัน฿กลຌตัว พราะ฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ Merged 
Reality   อาจกลายป็นอุปกรณ์ทีไขຌามาอยูติดกับชีวิตประจ าวันของทุกคนลยกใป็นเดຌ 

ทีไสุดของลกหงประสบการณ์ลกสมือนจริง ิMerged Reality: MR) ป็นประภทหนึไงของ
ทคนลยีทีไมีการน า ระบบความจริงสมือนมาผนวกกับทคนลยีภาพพืไอสรຌางสิไงทีไสมือนจริง฿หຌกับผูຌ฿ชຌละ
ป็นนวัตกรรมทีไก าลังนาจับตามองมากทีไสุด฿นปัจจุบัน ละ฿นสภาวะทีไลกก าลังหมุนปลีไยนเปอยางรวดรใว 
สงผล฿หຌผูຌบริภคมีความตຌองการทีไหลากหลาย ฿นขณะดียวกันความตຌองการหลานัๅนกใอาจปลีไยนปลงเปเดຌ
อยางรวดรใวชนกัน สิไงทีไทຌาทายผูຌผลิต฿นยุคหงการปลีไยนปลง นัไนกใคือท าอยางเรถึงจะพัฒนาสินคຌาละ
บริการ฿หຌมีความพิศษ ทีไสามารถตอบจทย์ผูຌบริภคเดຌมากกวาทีไผูຌบริภคคาดหวัง ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับคู
คຌา ชวยตอยอดธุรกิจ รวมถึงชวยสรຌางคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน฿หຌกับผูຌบริภคละผูຌผลิต฿นภาคอุตสาหกรรม มืไอ
ป็นชนนีๅจึงเดຌมีการน าทคนลยี Merged Reality มาชวย฿นการพัฒนา฿นภาคอุตสาหกรรม พืไอประหยัด
รงงานละตຌนทนุ฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ฿หຌกับผูຌบริภค฿นยุคนีๅ 
 

Virtual  World Technology  ทคนลยีลกสมือนจริง 
 

 เมกีไปทีไผานมา  ราอาจจะคยเดຌยินค าวา  Virtual  Reality  (VR) หรือลกสมือน VR คือ 

ทรนด์฿หมทีไเดຌรับการพูดถึงอยางมาก  ดຌวยศักยภาพ฿นการ  วาร์ป   การรับรูຌของผูຌ฿ชຌขຌาเปยังอีกลกหนึไงทีไ
เดຌรับการรนดอร์ดຌวยคอมพิวตอร์กราฟຂกอยางสวยงามสมจริง  ปຂดอกาส฿หຌผูຌคนขຌาถึงชองทางการมี
ปฏิสัมพันธ์฿หมโ  ทัๅงกับคอมพิวตอร์ละผูຌ฿ชຌดຌวยกันอง 
 

 ฿นความป็นจริงลຌว ทคนลยี  Virtual  Reality  ป็นวิวัฒนาการของทคนลยีทีไกิดจากการวิจัย
ของรัฐบาลสหรัฐอมริกามืไอกวา  40  ปทีไลຌว  พืไอวิจัยละพัฒนาทคนลยีดຌานการทหาร  ละการจ าลอง
การบิน  ตอมา อีวน  ซูทอร์ลนด์  ิIvan  Sutherland)  เดຌประดิษฐ์จอภาพสวมศีรษะ  3  มิติรุนรก
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ออกมา  ละ฿นวลานัๅนเดຌมีพัฒนาการดຌานคอมพิวตอร์กราฟຂกกิดขึๅน  การ฿ชຌจอภาพสวมศีรษะ  3  มิติ
รวมกับคอมพิวตอร์กราฟຂก  3  มิติ  จึงนับป็นตຌนก านิดของทคนลยีสมือนจริง฿นปัจจุบัน ิสมสุข หินวิมาน
ุ 2555ี ระบบสมือนจริงมีอุปกรณ์พิศษ฿นการมอง  การเดຌยิน  การสัมผัสจากลกทีไจ าลองขึๅน  ละอุปกรณ์
ทีไ฿ชຌจะตຌองสามารถทีไจะบันทึก  ละสงสียงพูด  หรือคลืไอนเหวเดຌ฿นปรกรมทีไท า฿หຌกิดการจ าลอง  ิอดิ
ศักดิ่ จ าปาทองุ 2556ี ท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถรับรูຌเดຌสมือนอยู฿นหตุการณ์จริง  ระบบคอมพิวตอร์สามารถตรวจ
รับความคลืไอนเหวของผูຌ฿ชຌ  น าเปประมวลผลละสดงผล฿หຌผูຌ฿ชຌตอบสนองการคลืไอนเหวนัๅนดยหมือน
ภาพจริง  ละอาจพิไมความรูຌสึกอืไน  ชน รงตอบสนอง  หรือความคลืไอนเหวของสิไงวดลຌอม ประกอบ฿หຌ
หมือนจริงมากขึๅนเดຌอีกดຌวย 

 Virtual Reality จัดป็นทคนลยีทีไเดຌรับการพัฒนามาอยางยาวนาน  กวาทีไจะมาลงตัวอยางทีไรา
หใน฿นปัจจุบัน   ตกระนัๅนกใยังมีบางอยางทีไยังเมลงตัวมากนัก  เมวาจะป็นมาตรฐานทีไหลากหลายตามตทีไ
ผูຌพัฒนาตละรายจะงัดขึๅนมาขงขัน  จึงอาจท า฿หຌมีคนพียงบางกลุมทานัๅนทีไขຌาถึงทคนลยีนีๅเดຌกอนคนอืไน  
รวมทัๅงอุปกรณ์ทีไสวม฿สกใมักจะมีปัญหาท า฿หຌคนสวมกิดอาการวียนศีรษะละคลืไนเสຌ  นืไองจากความถีไของ
ภาพทีไราหใน฿นอุปกรณ์นัๅนเมหมือนกับลกความป็นจริงทีไราคุຌนคย  ท า฿หຌสมองกิดอาการมาละอาจียน
ออกมาเดຌ    ตลอดจนยังเมป็นทีไนนอนวาจะเดຌรับการยอมรับจากผูຌบริภคหรือเม  พราะประวัติศาสตร์ เดຌ
สอน฿หຌรูຌวานวัตกรรมเอทีทีไบังคับ฿หຌผูຌ฿ชຌตຌองสวมอะเรพิไมติม  มักหวือหวาอยูชวงสัๅนโ  กอนทีไจะดับวูบ
หายเป  ตขณะดียวกันรากใเมอาจปฏิสธศักยภาพของทคนลยีนีๅเดຌ  ความสามารถ฿นการสรຌางลกสมือน
ทีไตัดขาดจากลกจริงอยางเรຌรอยตอ  ท า฿หຌผูຌทีไเดຌคยสัมผัสรຌอง  วຌาว   กันมาลຌว  ละเมพียงต
อุตสาหกรรมบันทิงทานัๅนทีไจะเดຌรับประยชน์จาก  Virtual Reality  ตทคนลยีดังกลาว ยังป็นนวัตกรรม
การสืไอสารทีไอาจท า฿หຌรา฿กลຌชิดกันมากกวาทีไคย  พืๅนทีไบนลกสมือนทีไสามารถขยายขอบขตเปเดຌอยางเม
สิๅนสุดเดຌมอบสะพานทีไจะสามารถชืไอมตอผูຌคนจากตางพืๅนทีไ฿หຌขຌามาอยูรวมกัน  ท า฿หຌทคนลยี  Virtual 

Reality  ป็นสิไงทีไพัฒนาขึๅนมามากกวาส าหรับลนกม  ตมันถูกสรຌางขึๅนมาพืไอปลีไยนชีวิตของราทุกคน 

รวมถึงภาคอุตสาหกรรมกใชนกัน ฿นภาคอุตสาหกรรมการตลาด จากการศึกษางานวิจัยของ (ชลิดา อูผลจริญ, 

2558) ทีไเดຌศึกษารืไอง การวิคราะห์องคป์ระกอบการตลาดชิงประสบการณ์ทีไ฿ชຌทคนลยีความจริงสริมผาน
คมปญสืไอสารการตลาด พบวา คมปญการสืไอสารการตลาดทีไ฿ชຌทคนลยีดังกลาว สวน฿หญนัๅนป็นสินคຌา
อุปภค พืไอป็นการฆษณา การประชาสัมพันธ์ ละสงสริมการขายจากประสาทสัมผัสละความรูຌสึกผาน
ครืไองมือของทคนลยีดังกลาว 
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Augmented  Reality  มื่อลกสมือนมาบรรจบกับความจริง  
 

Cheok, A.D.ิ2013ี  นักวิชาการทางดຌานคอมพิวตอร์เดຌสนองานวิจัยพืไอสรຌางนวัตกรรม฿หຌมนุษย์
สามารถติดตอกันเดຌมากกวาการอานละการฟังอยางทีไป็นอยู  ดยตຌองการ฿หຌสามารถสพขຌอมูลหรือสืไอสาร
กันผานประสาทสัมผัสทัๅงหຌา รวมเปถึงงานวิจัยของ Ranasinghe et al ิ2011ี  ทีไสรຌางระบบพืไอพยายามจะ
ท า฿หຌมนุษย์สามารถสืไอสารกันดยการเดຌรับสงกลิไน สวนการมองหในกใจะเม฿ชพียงคหใน฿นหนຌาจอ
คอมพิวตอร์ ตหมายรวมถึงจะมีกราฟຂกคอมพิวตอร์ผลออกมา฿หຌขຌอมูลทีไขຌางนอกจอ  หรือทีไรียกวาความ
ป็นจริงสริม หรือ  ภาษาอังกฤษ฿ชຌค าวา อใอกมนท์ทใดรียลลิตีๅ ิAugmented  Realityี  หรือ  AR  คือ 
ทคนลยีทีไมีการผสมผสานลกสมือนพิไมขຌาเป฿นลกจริง  พืไอท า฿หຌกิดการกลมกลืนกันมากทีไสุดจนมนุษย์
เมสามารถยกออก ิชุติสันต์ กิดวิบูลย์วช, 2555ี กลาวคือ AR ป็นการน าทคนลยีทีไผสานอาลกหง
ความป็นจริง  ิReal)  ขຌากับลกสมือน  ิVirtual)  ดยผานทางอุปกรณ์ Webcam, กลຌองมือถือ, 

Computer  รวมกับการ฿ชຌ Software ตางโ  ซึไงจะท า฿หຌภาพทีไหใน฿นจอภาพ (คน, สัตว์, สิไงของ, สัตว์
ประหลาด, ยานอวกาศี ป็น 3  มิติ  ละมีมุมมอง  360  องศากันลยทีดียว ิวิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์, 2547ี 
 อยางเรกใดีขัๅนตอนการ฿ชຌ Augmented  Reality  จ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองอาศัยความรูຌทางดຌานอืไนทีไ
กีไยวขຌองขຌาเปชวย฿นการประมวลผล ิชุติสันต์ กิดวิบูลย์วช, 2554ี  Augmented  Reality จะท า฿หຌ
ความสัมพันธ์ของผูຌ฿ชຌกับขຌอมูลป็นเป฿นบบทีไผูຌ฿ชຌอาจ฿ชຌขຌอมูลเดຌงายละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  ขຌอมูลจะถูก
รวบรวมจากอินทอร์นใต  ละวางเวຌ฿นบริบทชีวิตประจ าวันของผูຌคน ชน ผูຌ฿ชຌจะเมตຌองเปคຌนหา฿น
อินทอร์นใตพืไอหารຌานอาหารดีโ ฿กลຌโ  ตทีไทีไตัๅงของรຌานอาหารหลานัๅนจะสดงอาเวຌตรงหนຌาราลย  
พรຌอมกับบทวิจารณ์ลาสุดจากลูกคຌา  รวมถึงกระดานจຌงวาสัปดาห์นีๅมีอะเรพิศษ  ละขຌอมูลวารຌานอาหาร
หลานีๅมี  Wi-Fi  ฿หຌลูกคຌา฿ชຌฟรีหรือเม  เฮปอร์ลิงค์ลกหงความจริง   (คือการชืไอมยงของอกสารบน
อินทอร์นใต  จากจุดหนึไงเปยังอีกจุดหนึไงี  ท า฿หຌผูຌ฿ชຌ฿ชຌชีวิตเดຌงายขึๅน  ละสิไงนีๅองทีไจะท า฿หຌหในวา  
Augmented  Reality  สามารถท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงครัๅงยิไง฿หญ฿นดຌานทคนลยี     ิณัฏฐ์ ดิษจริญุ 
2559ี จากขຌอสรุปทีไสมหตุสมผลนัๅน  จะมีหมายความทีไวา จะเมมีคอมพิวตอร์ notebook  คอมพิวตอร์ตัๅง
ตຍะ  ครืไองอานหนังสืออิลใกทรอนิกส์  หรือมຌตคีย์บอร์ดอีกตอเป  ลกทีไเมมีฮาร์ดวร์จะดูตกตางออกเป
มาก  นับป็นกຌาวกระดดกຌาว฿หญสุดโ ฿นทคนลยีทีไคอนขຌางจินตนาการถึงยากลยทีดียว 
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ภาพที่ 1 ความตกตางระหวาง Augmented  Reality ละ Virtual Reality   
 

 
 ิอຌางอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=fJI8tNG1rbQ, 2559 1 ตุลาคม) 

จากรูปตัวอยางดຌานบนนีๅ จะสังกตเดຌวา การผสมผสานระหวางสิไงทีไป็นความจริง ิReality) ละ 
ความป็นจริงสมือน ิVirtual Reality) มืไอมีการผสมผสานละกิดการตอบสนอง฿นทันทีนัๅน จึงกิดป็น 
Augmented Reality  

฿นสวนของการท างานนัๅน Augmented  Reality จะ฿ชຌพียงกลຌองติดกับอุปกรณ์ตางโ ละวัตถุ
สัญลักษณ์ ิMarker) ท า฿หຌสามารถพัฒนาสวนของการปฏิสัมพันธ์กับสิไงวดลຌอมเดຌงาย ละประหยัดตຌนทุน฿น
การพัฒนาระบบเดຌมากกวา ละสวนการท างานของ Virtual Reality  จะ฿ชຌอุปกรณ์ทีไมีความซับซຌอนพืไอระบุ
ต าหนงของสวนทีไปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ิกวิทย์ ทะลิุ 2555ี 

Merged Reality ทคนลยีสุดล  า สรຌางลกสมือนจริง 

สืไอ฿หมทีไกิดจากทคนลยีดิจิทัล ชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นการท างานละการสืไอสารมากขึๅน ดຌวย
การหลอมรวมการสืไอสารมวลชน คอมพิวตอร์ ละทรคมนาคมขຌาดຌวยกัน ิอัศวิน นตรพธิ่กຌวุ 2558ี 
กอ฿หຌกิดทคนลยีทีไตอยอด Merged  Reality  ป็นการรวมกันของลกสมือนจริงละการผลิต
สภาพวดลຌอม฿หมละการสรຌางภาพทีไวัตถุทางกายภาพละดิจิตอลอยูรวมละตຌตอบ฿นวลาจริง   ป็น
ประสบการณ์รูปบบ฿หมของการมีปฏิสัมพันธ์ระหวางลกสมือนจริงละสภาพวดลຌอมรอบตัว  ป็นการ
พัฒนามาจากทคนลยี Virtual Reality  ละ Augmented  Reality ดยทคนลยี  Merged  Reality  

สามารถมอบประสบการณ์สมือนจริงอันหลากหลายยิไงกวา ละมีความป็นธรรมชาติอยางทีไเมคยสัมผัสมา
กอน  ท า฿หຌประสบการณ์ทีไป็นเปเมเดຌ฿นลกหงความจริงกลายป็นสิไงทีไป็นเปเดຌ฿นลกของ  Merged  
Reality   หรือ MR ยังสามารถน ามาปรับ฿ชຌเดຌ฿นหลายดຌาน ชน ดຌานอุตสาหกรรม ดຌานความบันทิง ดຌานการ
ทองทีไยว ละ ดຌานการศึกษา ฯลฯ ป็นตຌน 
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Virtual Reality Augmented  Reality ละ Merged  Reality ตกตางกันอยางเร 

Virtual Reality (VR) หรือลกสมือนจริง ป็นการจ าลองวัตถุหรือองค์ประกอบสมือนภาย฿ตຌ
บรรยากาศสมือนดยทีไตຌองผานอุปกรณ์สารสนทศ ทีไผูຌ฿ชຌเมจ าป็นตຌองอยูบนสถานทีไหรือกีไยวนืไอง฿ดโกับ
พืๅนทีไนัๅน Kamarulzamanิ2014ี ขณะทีไ฿สวน Virtual Reality ผูຌ฿ชຌจะเดຌหในสถานทีไตางโ สมือนจริงมาอยู
฿นวน ชน ฿ตຌทຌองทะลลึก หรือ อวกาศนอกลก จะมีการจ าลองบรรยากาศรอบขຌาง รวมถึงการลนกมส์
สมือนจริง เดຌทัๅง 360 องศาทีไหันเดຌรอบทิศทาง  

ภาพที่ 2 การจ าลองภาพ฿ตຌทຌองทะลขณะทีไ฿สวน Virtual Reality 

 

 

 

 

 

 

 

ิอຌางอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=fw2xICs9F4k&t=116s, 2559 5 ธันวาคมี 

Augmented Reality (AR) ป็นทคนลยีทีไผสานระหวางลกความป็นจริงละลกสมือน  ดยการ
สรຌางมายาคติจ าลองหรือวัตถุสมือนดຌวยอุปกรณ์ทคนลยีสารสนทศทาบทับสถานทีไจริงบนชวงวลาจริง 
Cawood & Fialaิ2007ี Augmented Reality ลักษณะจะคลຌายกับ Virtual Reality คือจ าลองบรรยากาศ
รอบขຌาง฿หຌป็น 3 มิติ มีความนูน ลึก ตืๅน ละ สามารถหันเดຌ 360 องศา ตตางกันทีไ Augmented Reality 

จะจ าลองสถานทีไทีไราอยูจริงโ จากนัๅนจะสรຌางภาพจ าลอง 3 มิติ จะป็นภาพนิไงหรือ วิดีอทีไคลืไอนเหวเดຌ 
ขึๅนมาสดง฿หຌราเดຌรับชม ยกตัวอยางชน ขณะทีไราอยู฿นหຌองลงละ฿สวน Augmented Reality รากใจะ
หในตຍะ หในตียง หรือถຌามองเปทีไถนนกใสามารถรับรูຌเดຌวามีรถวิไงอยู Kerdvibulvechิ2014ี  ลักษณะทีไวามา
นีๅคือการสรຌาง Augmented Reality ขึๅนมา ซึไงตางจาก Virtual Reality ทีไน าภาพหรือฉากของสถานทีไขຌาง

https://www.youtube.com/watch?v=fw2xICs9F4k&t=116s
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นอกมา฿หຌราหในดยเมเดຌอຌางอิงสถานทีไรอบขຌางทีไราอยูจริงโ ิPhysical Location) ตัวอยางการประยุกต์
งานวิจัย ชน ภรรยาคุยกับสามีพรຌอมสงกลิไนหอมของอาหารทีไท ารอเวຌเปพรຌอมกันดຌวย ชวยรง฿หຌสามีอยากรีบ
กลับบຌานมาทานอาหาร฿นทันที หรือวลาดูฆษณานๅ าหอม นอกจากขวดสวยโ ลຌวยังสามารถเดຌกลิไนของ
นๅ าหอมนัๅนดຌวย กใยิไงท า฿หຌตัดสิน฿จซืๅอสินคຌานัๅนเดຌงายขึๅน Choi et al.ิ2012ี 

ภาพที่ 3 ภาพจากกม Pokemon GO 

 

 

          

 

 

 

 ิอຌางอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=taqOJM้hiao&t=5ไs, 2559 5 ธันวาคมี 

Mix Reality หรือ บางทีไรียก Merge Reality (MR) ทัๅง 2 ค านีๅ มีความหมายคลຌายโ กัน จะ฿ชຌค า
เหนกใเดຌ Merge Reality กใคือการน า Virtual Reality ละ Augmented Reality มารวมกัน คือ มีการ
จ าลองบรรยากาศสมือนจริงละมีการสรຌางภาพ 3 มิติขึๅนมาสดง  ยิไงเปกวานัๅนผูຌ฿ชຌยังสามารถสัมผัสการ
ขงขันกีฬา คอนสิร์ต หรือฉาก฿นหนังจากมุมมองละต าหนง฿ดกใเดຌ  พียงลือกประสบการณ์ตามทีไผูຌ฿ชຌ
อยากสัมผัสละรูຌสึกสนุก พียงทานีๅทุกอยางกใดูป็นรืไองงาย ละ ลกสมือนจริง  กใกลายป็น ลก
สมจริง  ฿บ฿หมของผูຌ฿ชຌเป฿นทัน฿ด 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=taqOJM9hiao&t=54s
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ภาพที่ 4 Intel Introduces Merged Reality 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประยุกต์฿ชຌงานทคนลยี Merged Reality ฿นภาคอุตสาหกรรม 

 

 จากทีไกลาวมาขຌางตຌนจะหในวา ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารตลอดจนสืไอสังคมทรกซึมอยู฿น
ชีวิตของประชากรเทยละสังคม  ป็นนวัตกรรมการสืไอสารสมัย฿หมทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงรูปบบการ
ด านินชีวิตละการสืไอสารของมนุษย์ ิพรพรรณ ประจักษ์นตรุ 2557ี  ละ Merge Reality สามารถน ามา
ปรับ฿ชຌเดຌดี฿นอีกหลายดຌาน ตหในจะป็นทีไนิยมทีไสุดนัๅนกใจะป็น฿นดຌานอุตสาหกรรม  

บริษัทอุตสาหกรรมราย฿หญโ จะมีการสรຌางผลิตภัณฑ์ตຌนบบกอนจะมีการผลิตจริง ชนอุตสาหกรรม
สรຌางครืไองบิน อุตสาหกรรมผลิตกลຌองถายรูป อุตสาหกรรมผลิตจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ดย
บริษัท BMW เดຌ฿ชຌ ทคนลยีสมือนจริงมาชวย฿นการผลิต ดย฿หຌผูຌ฿ชຌเดຌรียนรูຌการท างานของผลิตภัณฑ์ดย
การจ าลองผลิตภัณฑ์นัๅนขึๅนมา ผานทคนลยีดังกลาว ทีไสามารถชวยผูຌผลิตประหยัดวลา฿นขัๅนตอนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ละยังชวยลดตຌนทุนการผลิต  ฿นการประหยัดทรัพยากรทีไมีผลกระทบตอสิไงวดลຌอมจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์   

฿นป 2016 บริษัท Intel เดຌปຂดตัวครืไองตຌนบบ Merged  Reality ครัๅงรก฿นผลงานทีไมีชืไอวา 
Project Alloy ฿นงาน Intel Developer Forum ดຌวยทคนลยี  Merge Reality  ท า฿หຌราสามารถ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีลกสมือนจริงเดຌดีละสมบูรณ์บบยิไงขึๅน  ชวย฿หຌราหมดกังวลกับการติดตัๅงอุปกรณ์
ราคาพงโ  นอกจากนีๅรายังฝຄกซຌอมวงสวิง฿นหຌองนัไงลนสวนตัวของราเดຌ ละสามารถปຂดคอนสิร์ตสวนตัว

ิอຌางอิงภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=DIIk่้cmcsU, 2559 5 ธันวาคมี 

https://www.youtube.com/watch?v=DIIk89cmcsU
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เดຌดยเมรบกวน฿คร พรຌอมขຌาเป฿นลกหงสียงดนตรีทีไตืไนตาตืไน฿จเดຌดຌวยตนอง  เมวาจะป็นการลนปยน
สมือนจริงดຌวยมือขຌางหนึไง ละดีดกีตຌาร์ดຌวยอีกมือขຌางหนึไงรากใท าเดຌ  หรือสามารถลนครืไองดนตรีเดຌสอง
ชนิดภาย฿นวลาดียวกัน นอกจากนีๅ ทคนลยีดังกลาว ยังสามารถท า฿หຌราเดຌออกเปชมสถานทีไตางโ ดยเม
ตຌองออกจากบຌาน พียงลุกขึๅนยืน กใสามารถดืไมดไ ากับบรรยากาศทຌองฟງาทีไมีสงหนือ฿นประทศนอร์วย์เดຌดย
เมตຌองสียงินซืๅอตั็วครืไองบิน ละเมตຌองกลัววาจะดินสะดุดสิไงกีดขวางตรงหนຌา฿นลกของความป็นจริง  
ประสบการณ์ทีไมีความสมจริงมากขึๅน ดຌวยทคนลยี MR จะท า฿หຌสามารถปฏิสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม ละ
ปรับปลีไยนสิไงรอบตัว฿นลกสมือนจริงเดຌอยางมีความป็นธรรมชาติมากขึๅน   

กลຌองทีไมาพรຌอมกับทคนลยี  Intel RealSense 3D นัน้ ชวย฿หຌผูຌ฿ชຌสนุกกับลกสมือนจริงอยางเม
มีขีดจ ากัด  ทคนลยี Merge Reality เมจ าป็นตຌองพึไงสายเฟ  หมือนทคนลยี Virtual Reality ผูຌ฿ชຌงาน
จึงสามารถสัมผัสประสบการณ์เรຌสายดยเมตຌองชืไอมตอหรือชืไอมยงกับอุปกรณ์คอนซลละคอนทรลลอร์
ตาง โ  ท า฿หຌเมหลุดออกจากประสบการณ์สมือนจริงมืไอดินมาสุดสายเฟอีกตอเป  ทคนลยี MR ป็น
มากกวาคอนทนท์ทีไคอมพิวตอร์สรຌางขึๅน ตมีความสามารถ฿นการผสานลกความจริงขຌากับลกสมือนจริง
฿นวลารียลเทม์ ดยความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไมีนืๅอหาสมจริง฿นรูปบบดิจิทัล   
 

ภาพที่ 5 ครืไองตຌนบบ Merged  Reality ฿นผลงานทีไชืไอวา Project Alloy 

 

 

 

 

 

 

ิอຌางอิงภาพจาก http://www.flashfly.net/wp/wp-content/uploads/โเแๆ/เ่/cไd่bๆ้d-ceเb-

ไ่ใb-aโเแ-df่fเๆ5็aaโe.jpg, 2559 1 ตุลาคมี 
 

ยຌอนเปมืไอ 3 ปทีไลຌว ฿นป 2013 บริษัท คนนอน เอที ซลูชัไนส์ ิประทศเทยี จ ากัด เดຌผลิตละ
ป็นตัวทนจ าหนาย ทคนลยี MR System ขึๅนมา ตจะ฿ชຌชืไอรียกวา Mixed Reality บริษัทคนนอน
กลาววา ผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นทคนลยีการประมวลผลภาพทีไสามารถรวมลกจริงละลกสมือนขຌาดຌวยกัน
เดຌอยางนบนียน จึงกิดป็นภาพทีไมีรายละอียดชัดจนของสภาพวดลຌอมจริง บวกกับภาพ CG ทีไสามารถ
สรຌางละปลีไยนปลงเดຌตามตຌองการ ซึไงกลุมลูกคຌาทีไซืๅอนัๅนสวนมากจะป็นลูกคຌากลุมอุตสาหกรรมการผลิต ทีไ

http://www.flashfly.net/wp/wp-content/uploads/2016/08/c4d8b69d-ce0b-483b-a201-df8f0657aa2e.jpg,%202559%201%20ตุลาคม)
http://www.flashfly.net/wp/wp-content/uploads/2016/08/c4d8b69d-ce0b-483b-a201-df8f0657aa2e.jpg,%202559%201%20ตุลาคม)
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จะ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการออกบบผลิตภัณฑ์ ดยการชืไอมยงภาพ฿นลกสมือนขຌากับสภาพวดลຌอมจริงทีไ
สามารถมองหในเดຌอยางนบนียน ละจะสดงป็นภาพสามมิติ฿นขนาดทาของจริงดยผานการสวม Head-

Mounted Display ของ Cannon  
จารย์บอย.(2556).สุดยอดทคนลยี MR System ชืไอมยงภาพ฿นลกสมือนจริง.ตุลาคม,2559, 

http://www.techxcite.com/topic/15172.html 

 

ภาพที่ 6 ครืไอง Mixed Reality จากบริษัทคนนอน 

 

 

 

 

 

 

(อຌางอิงภาพจาก http://www.techxcite.com/topic/15172.html, 2559 5 ตุลาคม) 

 

ภาพที่ 7 ภาพสามมิติ฿นขนาดทาของจริงดยผานการสวม Head-Mounted Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(อຌางอิงภาพจาก http://www.techxcite.com/topic/15172.html, 2559 5 ตุลาคม) 
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ดยครืไองมือนีๅสามารถทีไจะมองหในละมีการตอบตຌกับวัตถุเดຌจากทุกมุมมอง ท า฿หຌชวยลดขัๅนตอน 
รวมถึงประหยัดวลา ละสามารถพิไมประสิทธิภาพ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดยเมวาผูຌ฿ชຌจะอยู฿นต าหนงหรือ
ก าลังคลืไอนทีไ฿นทิศทาง฿ดกใสามารถหในป็นภาพบบสามมิติ฿นขนาดทาของจริง ละตอบตຌกับผูຌ฿ชຌเดຌจาก
ทุกมุมมอง ท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถประมินผลงานการออกบบละประสิทธิภาพการ฿ชຌงานของผลิตภัณฑ์ ชวยลด
จ านวนการสรຌางผลิตภัณฑ์ตຌนบบละยังชวยประหยัดวลา฿นขัๅนตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชวยลดตຌนทุน
ละยังประหยัดทรัพยากร ถึงมຌจะมีการพัฒนาของนวคิดการพัฒนาทคนลยี Merged  Reality ตกใป็น
การมองดຌวยงมุมทางศรษฐกิจป็นหลักละนຌนปัจจัยภายนอกอยางดียว ิกาญจนา กຌวทพุ 2544ี ละ
฿นหนังสือพิมพ์ The Guardian Hickey, ิ2014ี ของสหราชอาณาจักร เดຌระบุวาทคนลยี MR ยังมีนวนຌม
ทีไจะชืไอมยงความรูຌของคอมพิวตอร์วิทัศน์ขຌาเปดຌวย 

ภาพที่ 8 ภาพสามมิติ฿นขนาดทาของจริงดยผานการสวม Head-Mounted Display 

 

 

 

 

 

 

(อຌางอิงภาพจาก http://www.techxcite.com/topic/15172.html, 2559 5 ตุลาคม) 
 

฿นป 2015 บริษัท เมครซอฟ เดຌปຂดตัววนตา Hololens ทีไสามารถสดงภาพ 3 มิติ หรือทีไรียกวา 
ภาพฮลกรม  วนตา Hololens กิดจากความรวมมือระหวาง NASA กับ Microsoft ทีไชวยกันผลิตขึๅนมา
สามารถสดงผลของภาพสมือนจริงหรือภาพฮลกรม ทีไ฿หຌผูຌสวม฿ส มองหในวัตถุจากลกดิจิตอล฿นลกจริง
เดຌ ละยังสามารถจับตຌองเดຌดຌวย ดຌวยการควบคุมผานมือปลา ดยเมจ าป็นตຌอง฿ส ซในซอร์ควบคุมภายนอก
ตอยาง฿ด วนนีๅสามารถท างานเดຌดยเมจ าป็นตຌองชืไอมตอกับอุปกรณ์ภายนอกอืไนโ ตอยาง฿ด พราะตัว
วนนัๅนมี CPU กับ GPU มีหนวยประมวลผลฮลกราฟຂก Holographic processing unit (HPU) ละยังมี
ซในซอร์จับการคลืไอนเหวอยู฿นตัว จึงป็นหมือนคอมพิวตอร์ขนาดยอม นอกจากนีๅกใยังมีล าพงภาย฿นทีไท า
฿หຌเดຌยินสียงขณะ฿ชຌงานอีกดຌวย 
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ภาพที่ 9 วนตา Hololens จากบริษัท เมครซอฟ 

 

 

 

 

 

 

(อຌางอิงภาพจาก http://www.aripfan.com/wp-content/uploads/hololens.gif, 2559 5 ตุลาคม) 
 

นอกจากจะสดงภาพฮลกรมเดຌ ละจับตຌองเดຌลຌว ฿นสวนของการท างานนัๅน สามารถ฿หຌนัก
สถาปนิก฿ชຌ฿นการออกบบสินคຌาเดຌ พราะมันจะชวย฿หຌงานออกบบงายขึๅน ละทางเมครซอฟท์องกใก าลัง
พัฒนาปรกรมทีไมีชืไอวา HoloStudio  ทีไจะชวย฿หຌผูຌ฿ชຌงานสรຌางวัตถุฮลกรมของตัวองขึๅนมาละท า฿หຌ
วัตถุดังกลาวกลายป็นของจริงดຌวยครืไองพิมพ์ 3 มิติ ิ3D printer) หรือ฿ชຌส าหรับป็นมบบประสิทธิภาพสูง
เดຌ  

 

ภาพที่ 10 การสรຌางวัตถุฮลกรม จากปรกรม HoloStudio  

 

 
 

(อຌางอิงภาพจาก http://www.aripfan.com/wp-content/uploads/hololens.gif, 2559 5 ตุลาคม) 
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นวนຌมการ฿ชຌทคนลยี Merged Reality กับภาคอุตสาหกรรม฿นอนาคต   
 

Merged Reality กับดຌานอุตสาหกรรม จะน ามาซึไงการปลีไยนปลง การท างานของ Merged 

Reality นัๅนจะท าลายขีดจ ากัดสมือนจริง  ละ฿หຌราปຂดประสบการณ์฿หม Merged Reality จะมีการ
ประยุกต์฿ชຌ฿นวงกวຌาง฿นดຌานอุตสาหกรรมความบันทิง, อุตสาหกรรมการทองทีไยว, การศึกษาละมຌกระทัไง
สุขภาพ, ภาคอุตสาหกรรมการผลิตละอืไน โ ดังนัๅนจึงเมยากทีไจะหในการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม฿น
อนาคตอัน฿กลຌ  ละ Merged Reality ยังมีนวนຌมทีไจะพัฒนามากขึๅนควบคูเปกับทคนลยี 4G หรือ
ทคนลยีจนนอรชัไนทีไ 4 (4th Generation) ซึไงความรวดรใวของทคนลยีระบบ 4G (4th Generation)  

ทีไป็นระบบครือขายเรຌสายความรใวสูงพิศษ  สามารถสงผานขຌอมูล฿นความรใวทีไประมาณ 20 – 40 มกะ
เบต์ตอวินาที ิMbps/Second) ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถดาวน์หลดขຌอมูลเดຌรวดรใวขึๅน รวมถึงขຌอมูล฿นรูปบบ
ธรรมดาอืไนโ ขຌอมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุม หรือสัมมนาทีไตຌองมีการตຌตอบ  ิReal time) เดຌอยางสะดวก 
หรือกลาวอีกนัยหนึไงกใคือ การท า฿หຌคอมพิวตอร์สามารถท าการดึงขຌอมูลสารสนทศจากรูปภาพออกมา ิชุติ
สันต์ กิดวิบูลย์วช, 2554ี  

อีกหนึไงทคนลยีทีไจะขอกลาวถึง คือ ทคนลยี การคຌนหาดຌวยภาพ ิ”isual  Search)   จะป็น
สิไงทีไจะมาพลิกฉมของการทีไมนุษย์จะติดตอ  ละ฿ชຌงานอุปกรณ์ตางโ  ดยฉพาะอยางยิไงสมาร์ทฟน  ดย
การ฿ชຌทคนลยีการจดจ าภาพ  ิImage  Recognition)  จะท า฿หຌปรกรมสามารถรูຌเดຌวาสิไงทีไมันมองหในอยู
ป็นวัตถุหรือรูปภาพอะเร  ท า฿หຌสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจการซืๅอของออนเลน์฿หຌงายขึๅน  จนทบเม
ตຌองออกรง฿ดโ  รียกวาขัๅนตอน  Point-Know-Buy   ดยผูຌบริภคสามารถทีไสกนรูปภาพหรือวัตถุทีไป็น
สินคຌาปງาหมาย  พียงคนีๅระบบกใจะสดงขຌอมูลชิงลึกของสินคຌานัๅนทีไผูຌบริภคตຌองการ  มืไอผูຌบริภคพอ฿จ
ลຌวนัๅน สามารถสัไงซืๅอของชิๅนนัๅนเดຌทันที 
 

การทบทวนวรรณกรรมละการประยุกต์฿ชຌทฤษฎีของลกสมือนจริง ที่กลายป็น ลก
สมจริง 
 

 บทความวิชาการนีๅผูຌขียนเดຌประยุกต์฿ชຌนวคิดละทฤษฎีการสืไอสารทีไกีไยวขຌอง พืไอศึกษาการสืไอสาร
ผานสืไอ฿นยุคขຌอมูลขาวสารทีไรียกวา สืไอ฿หม หรือ New Media  มีการรวมอาทคนลยีการสืไอสารทีไ฿ชຌ
฿นชีวิตประจ าวันของผูຌคนหลายโ ดຌานมารวมขຌาดຌวยกัน สามารถก าหนดนืๅอหา รูปบบการ฿ชຌงาน การ฿ชຌ
ประยชน์ดยสรี หรือทีไรียกวา Media  หรือ การหลอมรวมสืไอ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา พฤติกรรมการสืไอสาร
ของมนุษย์ปลีไยนปลงเปจากอดีต จากดิมทีไคยมีปฏิสัมพันธ์ผานพืๅนทีไลกจริง  กลับกลายป็นการ
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ติดตอสืไอสารผานสืไอคอมพิวตอร์หรืออินทอร์นใต ซึไงป็นพืๅนทีไสมือนจริง ทีไเรຌขຌอจ ากัด เมวาจะป็นวลา หรือ
ระยะทาง  ิสุรพงษ ์สธนะสถียรุ 2556ี  

ดังนัๅนนวคิดทฤษฎีทีไกีไยวกับการสืไอสาร  นอกจากจะมีอานุภาพ฿นบริบทการสืไอสาร฿นพืๅนทีไจริงลຌว  
บุคคลยังสามารถ฿ชຌพืไอท าความขຌา฿จ฿นลกสมือนจริงเดຌอีกดຌวย  ิสุภางค์ จันทวนิชุ 2551ี 

   นอกจากนีๅยังเดຌน าทฤษฎีการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ ิUses and Gratification Theoryี 
ขຌามาประยุกต์฿ชຌ พราะชืไอวาบุคคลมีความตຌองการละรงจูง฿จ฿นการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ฿นการ
ลือก฿ชຌสืไอทีไตกตางกัน ิสกสรร สายสีสดุ 2556ี ละนักวิชาการบางทานยังเดຌประยุกต์฿ชຌ ทฤษฎีการ฿ชຌ
ประยชน์ละความพึงพอ฿จ ิUses and Gratification Theoryี รวมกับทฤษฎีความหลากหลายของสืไอ 
ิMedia Richness Theoryี ทีไชืไอวาบุคคลมุงทีไจะหาความสอดคลຌองหมาะสมระหวางความหลากหลายของ
สืไอกับความซับซຌอน฿นการ฿ชຌ ิณัฏฐิรา พุทธอวาทุ 2546ี  

สวนอีกทฤษฎีทีไน ามาประยุกต์฿ชຌ คือ Image Segmentation and Extraction ป็นการดึงอาสวนทีไ
ส าคัญ ิสวนทีไตຌองการี ออกจากภาพทีไปรากฏตาม Feature ตางโ ทีไสน฿จ ละ Object Tracking การ
ตรวจจับวัตถุ  ป็นทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการตรวจจับต าหนงละการคลืไอนเหวของวัตถุ  ซึไงป็นทคนิคทีไมี
ความส าคัญมาก฿นการท า Augmented Reality ละ Merged Reality ดยการอาศัยศาสตร์ดຌาน Image 

Processing ขຌามาชวย ิณัฐนรี ลิศธนวิทย์, 2555ี นอกจากนีๅยังมีนวคิดทีไกีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสารขຌา
มากีไยวขຌอง  ิบุญกืๅอ ควรหาวชุ 2542ี ฿หຌความหมายวา นวัตกรรม ิInnovationี หมายถึง การน าสิไง฿หมโ
ขຌามาปลีไยนปลงหรือพิไมติมวิธีการทีไท าอยูดิม พืไอ฿หຌเดຌผลดีละตอบสนองตอความตຌองการของตลาด
ยิไงขึๅน  
 

บทสรุปละขຌอสนอนะ 
 

จากทีไกลาวมาทัๅงหมดนีๅ  ทคนลยีสารสนทศมีการปลีไยนปลงเปอยางมาก฿นปัจจุบัน คน฿นสังคม
ควรมีการปรับตัวพืไอรองรับการปลีไยนปลง คนทุกระดับอายุ กือบทุกสาขาอาชีพ ลຌวนมีความตຌองการ
ทคนลยีสารสนทศอยูตลอดวลา  ละทคนลยีสารสนทศนีๅยังป็นครืไองมือชวยอ านวยความสะดวก฿น
การด านินชีวิตประจ าวัน เมวาจะป็นการศึกษาหาความรูຌ การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การพักผอน
ละบันทิง รวมทัๅงการสรຌางอกาส฿หมโ ฿หຌกับชีวิตของรา  จึงนับวาทคนลยี Merged  Reality ยัง
สามารถเปเดຌเกล ขึๅนอยูกับนักพัฒนาทีไจะสรຌางสรรค์ผลงาน ละตอบจทย์ผูຌ฿ชຌงานเดຌดีมากนຌอยพียง฿ด 
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สวนขຌอสนอนะผูຌขียนหในวา นืไองจากภาพทีไหใน฿นวน Merged  Reality ป็นภาพ Computer 

Graphic ดังนัๅนวลาสวม฿สรกโอาจจะมีปัญหารืไองวียนศีรษะหรืออาจียนเดຌ ละการสวมวน Merged  

Reality จะมีระยะหางระหวางสายตากับจอภาพพียงเมถึง 5-10 ซนติมตรทานัๅน ท า฿หຌมีผลขຌางคียงตอเป
กับสายตาเดຌ ดังนัๅน จึงเมควรสมวน Merged  Reality ติดตอกันป็นวลานาน ควรจะมีการหยุดพักสายตา
ระหวาง฿ชຌงาน  สวนรืไองนๅ าหนักของวน Merged  Reality นัๅน ยังพบวามีนๅ าหนักมาก ซึไงถຌาผูຌ฿ชຌงานป็น
ผูຌหญิง อาจรูຌสึกเดຌถึงความหนักมืไอสวม฿สอุปกรณ์ บริษัทผูຌผลิตจึงควร฿ชຌวัสดุทีไ฿หຌนๅ าหนักบา พืไอผูຌ฿ชຌงาน฿น
รายทีไป็นดใกละผูຌหญิงเดຌสวม฿สสบาย  จุดทีไยังคงป็นขຌอสียของ Project Alloy  วลาสวม฿สนัๅน วลา
มองหในวัตถุจากลกหงความจริงผานจอ฿นวน Merged  Reality ลຌว หากวัตถุนัๅนป็นวัตถุทีไมีความ
ละอียดมาก ผูຌ฿ชຌงานจะหในป็นจุด pixel ชัดจน กลาวคือ หากผูຌ฿ชຌเมคลืไอนเหวขณะ฿ชຌงาน ภาพทีไหในกใจะ
ยังดูดีอยู ตหากผูຌ฿ชຌนัๅนคลืไอนเหวมืไอเหร จุด pixel จะปรากฏ฿หຌหใน฿นจอทันที (Cannon ละ Microsoft 

ยังเมปรากฏ฿หຌหใน฿นรืไองปัญหาดียวกัน) ละ ฿นดຌานของราคา  ทคนลยี Merged  Reality ยังคงพบวา
ราคายังคงสูง฿นทຌองตลาด ผูຌผลิตควรมีการปรับลดสป็กละวัสดุทีไ฿ชຌผลิต พืไอราคาทีไยอมยาตอผูຌ฿ชຌงาน  ละ
สิไงทีไป็นขຌอควรระวังอยางยิไงนัๅนคือ การทีไราสวมวน MR ขຌาเปลຌว ท า฿หຌมองหในตลกสมือน ซึไงท า฿หຌรา
เมสามารถมองหในสภาพวดลຌอม฿นลกของจริงเดຌลย ฉะนัๅนวลาสวม฿สวน MR ผูຌ฿ชຌควร฿ชຌ฿นสถานทีไทีไ
หมาะสม ควรป็นสถานทีไทีไลง ละเมมีสิไงกีดขวางอยู พราะอาจจะท า฿หຌกิดอันตรายเดຌ 
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การปิดรับ ละทัศนคติของผูຌขับข่ียานพาหนะตอสื่อดิจิทลับอรด์ ฿นขต
กรุงทพมหานคร 

EXPOSURE AND ATTITUDE OF AUTOMOBILE DRIVERS ON DIGITAL 

BOARD IN BANGKOK 

 

ธรวทย์ ช ญโกเวทย์1 

วรวรรณ องค์ครุฑรกษ 2 

 

บทคัดยอ 

 

  การศึกษาวิจัยรืไอง การปຂดรับ ละทัศนคติของผูຌ฿ชຌยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นขต
กรุงทพมหานคร  ป็นการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative research) ดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงส ารวจ (Survey 

research method) ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางทีไป็นผูຌขับขีไ
ยานพาหนะบนทຌองถนน ฿นบริวณขอบขตทีไศึกษา จ านวน 400 คน ละน ามาวิคราะห์ประมวลผลของ
ขຌอมูลดຌวยปรกรมทางสถิติ SPSS มีวัตถุประสงค์คือ 1) พืไอศึกษาการรับรูຌของผูຌขับขีไยานพาหนะทีไมีตอสืไอ
ดิจิทัลบอร์ด 2) พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌขับขีไยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด 3)พืไอศึกษาการระลึกถึงของผูຌขับขีไ
ยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด 4) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌ ละทัศนคติของผูຌขับขีไยานพาหนะ
ทีไมีตอสืไอดิจิทัลบอร์ด  

 ผลการวิจัยพบวา 1.ผูຌขับขีไยานพาหนะมีการปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ด อยู฿นระดับสูง ดยพบหในบริวณ
สีไยกเฟดงมากทีไสุด ละพบหในชวงยในมากกวาชวงชຌา 2. ผูຌ฿ชຌยานพาหนะมีทัศนคติ฿นทางลบตอสืไอดิจิทัล
บอร์ด อันนืไองมาจากสงเฟทีไทา฿หຌกิดความระคายคืองตา 3.ผูຌ฿ชຌยานพาหนะมีการระลึกถึงฆษณาเดຌ฿น
ระดับตไ า อันนืไองจากตຌองการหลีกลีไยงความระคายคืองจากฆษณาบนสืไอดิจิทัลบอร์ด 4. การปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ มีความสัมพันธ์ผกผันกับทัศนคติ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ : ดิจิทัลบอร์ดุ การปຂดรับุ ทัศนคติุ ผูຌขับขีไยานพาหนะ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study exposure and attitude of automobile drivers on 

digital board In Bangkok. This study employs quantitative methodology using a survey with 

questionnaires to collect data from 400 samples who are automobile drivers. Percentage, 

mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficients were 
calculated as statistical analysis tools using SPSS Program. The objectives are follow 1) to 

study exposure of automobile drivers in Bangkok. 2) To study the level of attitude among 

automobile drivers in Bangkok. 3) To study the level of recall among automobile drivers in 

Bangkok. 4) To study the relationship between exposure and attitude of automobile drivers 

in Bangkok. 

The results of this research are as follows 

1) The exposure of automobile drivers overall was high.  

2) The attitude of automobile drivers overall was negative which is the irritation from 

the level of light.  

3) The recall of automobile drivers overall was low which from the avoidance.  

4) The correlation between exposure and attitude was inverse with statistical 

significance at 0.001 

 

Keyword : digital board, exposure, attitude, automobile drivers  
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บทน า 
 ฆษณามีความส าคัญละมีบทบาทอยางมาก฿นการขับคลืไอนธุรกิจละยิไงส าคัญมากขึๅน฿นการป็นสืไอ
พืไอจะ฿หຌขຌอมูล ตลอดจนนຌมนຌาวชีๅน าผูຌหในฆษณา฿หຌกิดทัศนคติหรือพฤติกรรมตางโ  ทวาทุกวันนีๅจะหในเดຌ
วา฿นมหานครตางหนานนเปดຌวยฆษณารูปบบตางโป็นจ านวนมาก ศูนย์วิจัยกสิกรเทย เดຌกลาวถึงความ
ป็นเปของสืไอฆษณาทีไก าลังเดຌรับความนิยมพิไมขึๅน ฿นบทวิคราะห์รืไอง อินสตร์ ละสืไอฆษณาคลืไอนทีไ 
 ต ส ว นทา งตล าด  ฆษณาซบ  ซ า . . . ดิ จิ ทั ล  ส ริ มทั พ  รั บ เ ล ฟ์ ส เตล์ คน รุ น ฿ หม   ิ อຌ า ง ถึ ง จ า ก
www.biztempnews.com วันอาทิตย์ทีไ ่ กันยายน โ55ๆ ฿นหัวขຌอ จับตาสืไอธุรกิจนอกบຌานี ดยมีประดใน
ส าคัญคือ ศูนย์วิจัยกสิกรเทย ประมาณการตลาดสืไอฆษณานอกบຌาน ป โ55ๆ วาจะมีมูลคารวม แเุ็แแ ลຌาน
บาท คิดป็นการติบตรຌอยละ ไ.่ จากป โ555 ทีไมีมูลคาตลาดรวม แเุโแ็ ลຌานบาท นัไนหมายความวา สืไอ
ฆษณานอกบຌาน (Out of home media) เดຌรับความสน฿จ฿นการซืๅอพืๅนทีไสืไอมากขึๅน ละยังมีปัจจัยกืๅอหนุน
฿นตละกลุมธุรกิจหลักทีไมีการ฿ชຌงบฆษณาสูง 
 นอกจากนีๅ ผูຌผลิตสินคຌาละบริการ มีนวนຌมลือกซืๅอสืไอฆษณานอกบຌานบบดิจิทัล ทดทนการซืๅอ
สืไอฆษณานอกบຌานบบดัๅงดิม นืไองจาก คุณสมบัติของสืไอดิจิทัล ความยืดหยุน฿นการฆษณาสูง ละราคา
ของสืไอดิจิทัลบอร์ดทีไถูกลง  ฿นยุคปัจจุบัน สืไอฆษณากลางจຌง (Out of home media) อาทิ ป้ายฆษณา
ตางโ สืไอฆษณาคลืไอนทีไ บิลบอร์ด ตลอดจนดิจิทัลบอร์ดทีไป็นจอ LED ขนาดตางโ ฿นบริวณทีไมีผูຌคน
หนานน บริวณถนนละยกทีไการจราจรหนานน ตลอดบริวณขຌางทางดวน อีกทัๅงยังมีป้ายตางโทีไสามารถ
หในเดຌบนรถดยสารประจ าทาง รถสามลຌอ รถทใกซีไ รถเฟฟ้า รถเฟฟ้า฿ตຌดิน ตลอดจนทรทัศน์บนรถประจ า
ทาง หรือบนสถานีรถเฟฟ้าตางโ เมวຌนมຌตตามรຌานสะดวกซืๅอ ป็นตຌน 

  ขณะดียวกัน ฿นรืไองขຌอจ ากัดของงบประมาณดຌานสืไอฆษณา สงผล฿หຌผูຌผลิตสินคຌาละบริการมุง
ลือกซืๅอสืไอฆษณาทีไมีความคุຌมคา กลาวคือ ตຌองป็นสืไอฆษณาทีไสามารถขຌาถึงผูຌชมเดຌ฿นวงกวຌาง ต฿น
ขณะดียวกัน กใตຌองสามารถสรຌางประสบการณ์ทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาละบริการเดຌอยาง฿กลຌชิด ละสอดทรก
ฆษณาเปกับการ฿ชຌชีวิตประจ าวันของลูกคຌากลุมป้าหมายเดຌอยางกลมกลืน ดยมืไอพิจารณาพฤติกรรมของ
ผูຌคน฿นสังคมควบคูกันเป กใจะพบวามีรูปบบการ฿ชຌชีวิตนอกบຌานทัๅงวันท างานละวันหยุด นิยมจับจาย฿ชຌสอย
ทีไหຌางสรรพสินคຌา รຌานคຌาปลีกขนาด฿หญ ละรຌานสะดวกซืๅอ มีความจ าป็นตຌอง฿ชຌวลาบนทຌองถนนยาวนาน
นืไองจากการจราจรทีไติดขัด ตลอดจนมีการปลีไยนรูปบบการดินทางดย฿ชຌบริการรถดยสารสาธารณะมาก
ขึๅน 

  สถานการณ์ดังกลาวเดຌสะทຌอน฿หຌหในถึงอกาสของสืไอฆษณานอกบຌาน฿นฐานะสืไอฆษณาทีไสามารถ
ตอบจทย์ขຌอจ ากัดดຌานงบประมาณของผูຌผลิตสินคຌาละบริการ ละ฿นขณะดียวกันกใยังมีความสอดคลຌองกับ
พฤติกรรมของผูຌคน฿นสังคมทีไปลีไยนปลงเปเดຌป็นอยางดี  สงผล฿หຌสืไอฆษณานอกบຌานป็นหนึไง฿นสืไอ
ทางลือกทีไนาจับตามอง฿นยุคนีๅ  
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ดิจิทัลบอร์ด ิDigital Board) 

หนึไง฿นความนาสน฿จละดดดนทีไสุด฿นขณะนีๅคือการน าทคนลยีดิจิทัลบอร์ด หรือจอทรทัศน์ชนิด
อลอีดี (LED : Light-emitting-diod) มา฿ชຌพืไอฉายฆษณาขนาด฿หญ ซึไงราจะสามารถหในเดຌทัไวเปตาม
บริวณยานการคຌา ละบริวณทีไมีผูຌคนสัญจรหนานน กระทัไงบริวณสีไยกเฟดง ตลอดจนอาคารสูง฿นยาน
บริวณทีไมีการจราจรหนานน฿นมืองหลวง ขຌามาทนทีไบิลบอร์ด (Billboard) ทีไป็นลักษณะผนป้าย
ฆษณาภาพนิไง  

ดิจิทัลบอร์ดหรือสืไอฆษณาประภทจอทรทัศน์อลอีดี (LED : Light-emitting-diod) นับป็นธุรกิจ
ดาวรุงทีไนาจับตามอง฿นยุคดิจิทัลมืไอสืไอฆษณาบิลบอร์ด ป้ายบอกทาง สัญญาณเฟจราจร ก าลังถูกทนทีไดຌวย
บิลบอร์ดประภทดิจิทัล หรือดิจิทัลบอร์ด รวมถึงการสดงคอนสิร์ตตางโ ดืจิทัลบอร์ด นับป็นสวนประกอบ
ส าคัญทีไชวยสรຌางสีสันทีไขาดเมเดຌ ฿นมุมมองดຌานผูຌประกอบการนัๅน  ความคุຌมคาป็นสาหตุหลักทีไท า฿หຌผูຌผลิต
สินคຌาละบริการมีนวนຌมทีไจะลือกซืๅอพืๅนทีไสืไอฆษณานอกบຌานบบดิจิทัล  อยางดิจิทัลบอร์ด มากขึๅน 
ทดทนการซืๅอพืๅนทีไสืไอฆษณานอกบຌานบบดัๅงดิม ชน ป้ายบิลบอร์ด หรือฆษณาภาพนิไงทีไป็นลักษณะผน
ป้ายทัไวเป ซึไงริไมขຌาสูภาวะอิไมตัว ดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนีๅ 

1. คุณสมบัติของสื่อดิจิทัลที่ดึงดูดผูຌชม จากคุณสมบัติทีไหลากหลายของสืไอฆษณานอกบຌานบบ
ดิจิทัล ทัๅง฿นดຌานการพิไมลูกลนตางโละความสามารถ฿นการสรຌางปฏิสัมพันธ์กับผูຌชม ยกตัวอยางชน การ
น าสนอขຌอมูลขาวสารบบปัจจุบันขณะ ิReal Time) การสกนคิวอาร์ คຌด ิQR Code)  พืไอขຌาถึงขຌอมูล
สินคຌาละบริการจากสถานทีไตางโ การ฿ชຌหนຌาจอฆษณาบบสัมผัส ิTouch Screen) ทีไผูຌชมสามารถลือกชม
นืๅอหาฆษณาเดຌดຌวยตนอง รวมถึงการ฿ชຌสืไอผสม ชน หนຌาจอฆษณาทีไมีภาพคลืไอนเหว ตลอดจน กลิไน ละ
สียง ฿นระบบสามมิต ิลຌวนลຌวตป็นคุณสมบัติทีไดึงดูด฿หຌผูຌคนทัไวเป฿หຌความสน฿จกับสืไอฆษณานอกบຌานบบ
ดิจิทัล ถือเดຌวาป็นการสรຌางอารมณ์รวมทีไจะน ามาซึไงการรับรูຌละจดจ า฿นสินคຌาละบริการเดຌมากกวาการ฿ชຌ
สืไอฆษณานอกบຌานบบดัๅงดิม 

2. ความยืดหยุนส าหรับผูຌประกอบการ฿นการฆษณา  ราคาคาชาสืไอฆษณานอกบຌานมีความ
ตกตางกัน ขึๅนอยูกับประภทสืไอฆษณา ขนาดฆษณา ระยะวลา฿นการฆษณา ละจุดติดตัๅง ฿นสวนของ
การฆษณาผานสืไอฆษณานอกบຌานบบดิจิทัลนัๅน ผูຌผลิตสินคຌาละบริการจะมีความยืดหยุน฿นการซืๅอพืๅนทีไ
ฆษณา ดยสามารถลือกชองทาง วลาฉายฆษณา รวมถึงปรับปลีไยนนืๅอหาฆษณา฿หຌสอดคลຌองตาม
กลุมป้าหมาย฿นชวงวลาตางโเดຌ น ามาซึไงความคุຌมคาทีไจะลงทุน฿นการซืๅอพืๅนทีไฆษณา ตกตางจากการซืๅอ
พืๅนทีไสืไอฆษณานอกบຌานบบดัๅงดิมทีไอยู฿นรูปบบของการหมาจายตามระยะวลาทีไก าหนด ละเมสามารถ
บรรจุนืๅอหาทีไหลากหลาย พียงพอตอความตຌองการของผูຌประกอบการทีไอยากสืไอขຌอความฆษณาเปยัง
กลุมป้าหมายอีกดຌวย 

3. ดิจิทัลบอร์ด มีราคาถูกลง จากคุณสมบัติของดิจิทัลบอร์ดป็นจอ LED (LED : Light-emitting-

diod)  ทีไสามารถน าสนอฆษณาเดຌ฿นรูปบบภาพคลืไอนเหวพรຌอมสียง ละสามารถปลีไยนฆษณาเดຌอยาง
เมจ ากัด ระบบภาพละสียงทีไมีความคมชัดสมือนจริง อีกทัๅงการพัฒนาทคนลยีทัๅง ท า฿หຌดิจิทัลบอร์ด ฿ชຌ
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พลังงานเฟฟ้านຌอยลง ละมีอายุการ฿ชຌงานทีไยาวนานขึๅน ฿นขณะทีไมีราคาถูกลง ผูຌ฿หຌบริการติดตัๅงสืไอฆษณา
นอกบຌานจึงนิยมน าสนอการฆษณา฿นรูปบบดิจิทัลบอร์ด ส าหรับผูຌผลิตสินคຌาละบริการ นืไองจากป็น
ตัวลือกทีไนาสน฿จละคุຌมคากวาการฆษณา฿นรูปบบภาพนิไงเหนโ 

ทัๅงนีๅ จะหในเดຌวาการติดตัๅงสืไอฆษณานอกบຌานบบดิจิทัลป็นทีไนิยมอยางมากนัๅน มักกระจุกตัว฿นขต
กรุงทพฯ ปริมณฑล ละจังหวัดหลัก฿นภาคตางโ ฿นขณะทีไจังหวัดอืไนโยังคงนิยม฿ชຌสืไอฆษณานอกบຌานบบ
ดัๅงดิมอยู อยางเรกใตาม คาดวา การติดตัๅงสืไอฆษณานอกบຌานบบดิจิทัลมีนวนຌมทีไจะขยายเป฿นจังหวัดรอง
มากขึๅนตามนวนຌมการขยายตัวของความป็นมือง ทีไจะสามารถขยายฐานผูຌชมฆษณาทีไมีก าลังซืๅอเดຌ หากต
คา฿ชຌจาย฿นการติดตัๅงรกริไมนัๅน ยังคงมีราคาสูงมาก จึงยังมีผูຌประกอบการทຌองถิไนทีไยังเมหในความจ าป็น฿น
การปลีไยนปลงสืไอฆษณา฿หมนีๅตอยาง฿ด 

อยางเรกใตาม ส าหรับผูຌประกอบการละนักลงทุนตางโ ยังหในวาป็นการลงทุนทีไคุຌมคา ละลใงหใน
ถึงการปรับตัวทางการตลาดหลานีๅ ส าหรับการน าอาสืไอ฿หมดิจิทัลบอร์ดขຌามา฿ชຌ ทนสืไอฆษณาดิม ละ
ติดตัๅงสืไอ฿หมนีๅลงบนบริวณพืๅนทีไทีไผูຌคนพลุกพลาน ฿นขตมือง ดยฉพาะบริวณยกเฟดง ละอาคารสูง ซึไง
ตัๅง฿จท าหนຌาทีไทดทนสืไอดิมอยางฆษณาภาพนิไงขนาด฿หญอยางบิลบอร์ด (Billboard) ทีไตัๅง฿จ฿หຌผูຌขับขีไ
ดยสารยานพาหนะ ตຌองมองหในสืไอภาพนิไงหลานัๅนเมมากกในຌอย อยางเรกใดี สืไอภาพนิไงอยางบิลบอร์ด เม
สามารถบรรจุนืๅอหาขຌอมูลเดຌมากเปกวาขຌอความสัๅนโทีไตัๅง฿จขียนออกมา฿หຌดึงดูดทานัๅน หากตเมสามารถ
บรรยายอะเรเดຌมาก พราะพืๅนทีไสืไอจ ากัด ละการปลีไยนภาพกใป็นการลงทุนทีไสิๅนปลือง ละท าเดຌยุงยาก จึง
สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการตลอดจนนักลงทุนชืไอวาสืไอดิจิทัลบอร์ดนีๅ จะสามารถขຌามาปลีไยนปลง ละ
สามารถสรຌางยอดขายจนกิดมูลคาทางการตลาดทีไสูงกวาสืไอดิมยิไงขึๅนเดຌ 

ดຌวยปัญหาการจราจรทีไเมสามารถกຌเข฿หຌดีขึๅนเดຌ อีกทัๅงจ านวนรถยนต์ทีไมากขึๅนรืไอยโ฿นขต
กรุงทพมหานคร ละขตปริมณฑล ขຌอมูลจากส านักการจราจรละขนสงิสจส.ี กทม. ระบุวาอัตราความรใว
ฉลีไย฿นการดินทางบนถนน฿นชัไวมงรงดวน ฿นป 2554-2556 พืๅนทีไชัๅน฿นกรุงทพมหานครกิดปัญหาจราจร
วิกฤตขึๅนรืไอยโ ละยังขยายพืๅนทีไเปถึงขตพืๅนทีไชัๅนกลาง  ดยจากขຌอมูลถนนงามวงศ์วาน จากยกคราย - 
ยกกษตร ป็นสຌนทางทีไมีความรใวฉลีไย฿นการดินทางลดลงมากทีไสุด ซึไงจากป 2554 มีความรใวฉลีไย 
36.95 กิลมตรตอชัไวมง ต฿นป 2556 ฿นดือน ส.ค. วัดเดຌพียง 24.34 กิลมตรตอชัไวมงทานัๅน รองลงมา
คือถนนศรีอยุธยา จากยกมักกะสัน-ยกสีไสาทวศร์ ถนนสุขุมวิท จากยกบางนา-ยก฿ตຌทางดวนพลินจิต 
ถนนพหลยธิน จากยกหลักสีไ-ยกลาดพรຌาว ละถนนรัชดาภิษก จากยกรัชวิภา-ยกพระราม9 หในเดຌวา
รถติด฿นกรุงทพมหานครพิไมมากขึๅนอยางมาก ละผูຌ฿ชຌยานพาหนะหลีกลีไยงเมเดຌทีไจะตຌอง฿ชຌวลาบนทຌอง
ถนนมากขึๅน ดังนัๅนดิจิทัลบอร์ด ทีไติดตัๅงบริวณสีไยกเฟดงตลอดจนอาคารสูงจึงป็นสิไงทีไผูຌ฿ชຌยานพาหนะ
จะตຌองหในอยางลีไยงเมเดຌชนกัน 

 จึงป็นทีไมา฿หຌกิดวัตถุประสงค์การวิจัย ถึงการปຂดรับของผูຌ฿ชຌยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด ซึไง
สัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ วาทຌทีไจริงลຌวผูຌ฿ชຌยานพาหนะหลานีๅ มีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารละ
มีทัศนคติตอสืไอดิจิทัลบอร์ดนีๅอยางเร ฿นกรณีทีไผูຌ฿ชຌยานพาหนะหลานีๅเดຌพบหใน฿นขณะทีไตนก าลังขับขีไ
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ยานพาหนะอยูจริง พราะทีไผานมายังเมมีผูຌวิจัย฿นประดในนีๅ ตกใเดຌมีงานวิจัยกีไยวกับฆษณาทีไกอ฿หຌกิดความ
ระคายคืองละการหลีกลีไยงฆษณาของผูຌบริภคมาลຌว ตดຌวยสืไอดิจิทัลบอร์ด ถูกก าหนด฿หຌปຂดบริวณจุดทีไ
ผูຌ฿ชຌยานพาหนะตຌองมองหใน ละบังคับ฿หຌหใน นืไองจากสຌนทางจราจรบังคับ อีกทัๅงยังเมสามารถหลีกลีไยง 
ปลีไยนชอง ปຂดหนังสือหนี หรือหลบฆษณาเดຌ ดຌวยหตุทีไวาฆษณาหลานีๅมันอยูบริวณสีไยกเฟดง฿กลຌ
สัญญาณเฟจราจร ละมຌวาจะติดตัๅงบริวณอาคารสูง ตการทีไรถติด฿นมหานคร ยอมท า฿หຌผูຌ฿ชຌยานพาหนะ
เมสามารถหลบลีไยงการมองเปขຌางหนຌาเดຌ จึงกอ฿หຌกิดปัญหาน าวิจัยทีไวา แ. ผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขต
กรุงทพมหานคร มีการปຂดรับดิจิทัลบอร์ด฿นขตกรุงทพมหานคร อยางเร   โ. ผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขต
กรุงทพมหานคร มีทัศนคติตอสืไอดิจิทัลบอร์ด฿นขตกรุงทพมหานคร อยางเร   ใ. ผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขต
กรุงทพมหานคร มีการระลึกถึงตอสืไอดิจิทัลบอร์ด฿นขตกรุงทพมหานครอยางเร   ไ. การปຂดรับสืไอดิจิทัล
บอร์ด ฿นขตกรุงทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จของผูຌขับขีไยานพาหนะอยางเร 

ภาย฿ตຌนวคิดการปຂดรับสาร ทีไกลาววา การลือกปຂดรับหรือการลือกสน฿จ (Selective Exposure 

or Selective Attention) ผูຌรับสารมักจะลือกสน฿จหรือปຂดรับสารจากหลง฿ดหลงหนึไง ทีไสามารถ
สนับสนุนทัศนคติดิมทีไมีอยู ละพยายามหลีกลีไยงสารทีไเมสอดคลຌองกับความคิดหในของตนอง พราะการ
เดຌรับขาวสารทีไเมลงรอยกับความขຌา฿จหรือทัศนคติดิมของตนนัๅน จะกอ฿หຌกิดภาวะความเมสมดุลทางจิต฿จทีไ
รียกวา Cognitive Dissonance ซึไงมนุษย์อาจจะลดภาวะความเมสมดุลนีๅดยการปลีไยนทัศนคติ ความรูຌ 
หรือพฤติกรรมการสดงออก หรือคัดลือกฉพาะขาวสารทีไสอดคลຌองกับความคิดดิมของตน  (Joseph T : 

Klapper , 1960 : 19-25) 

มคคอมบ์ละบคกอร์ (McCombs and Backer , 1979) เดຌกลาวเวຌวา คนราปຂดรับขาวสารจาก
สืไอมวลชน พืไอตอบสนองความตຌองการ ไ ประการ คือ 

1. พืไอตຌองการรูຌหตุการณ์ (Surveillance) ดยการติดตามความคลืไอนเหวละสังกตสิไงตางโ
รอบตัวจากสืไอมวลชน พืไอจะเดຌรูຌทันหตุการณ์ ทันสมัย ละรูຌวาอะเรป็นสิไงส าคัญทีไควรรูຌ 

2. พืไอชวย฿นการตัดสิน฿จ (Decision) ดยฉพาะการตัดสิน฿จ฿นรืไองทีไกีไยวกับชีวิตประจ าวัน การ
ปຂดรับขาวสารท า฿หຌบุคคลสามารถก าหนดความหในของตนตอสภาวะ หรือหตุการณ์ตางโ
รอบตัวเดຌ 

3. พืไอการพูดคุยสนทนา (Discussion) การปຂดรับขาวสารจากสืไอมวลชนท า฿หຌบุคคลมีขຌอมูลทีไจะ
น าเป฿ชຌ฿นการพูดคุยกับผูຌอืไนเดຌ 

4. พืไอความตຌองการมีสวนรวม (Participation) พืไอรับรูຌ ละมีสวนรวม฿นหตุการณ์ ความป็นเป
ตางโทีไกิดขึๅน 

จากนวคิดของนักวิชาการทีไกลาวมาขຌางตຌน สดง฿หຌหในเดຌวาผูຌรับสารนัๅนหาเดຌปຂดรับหรือสน฿จสาร 
หรือขาวสารทีไน าสนอออกมาทุกโคนสมอเป ผูຌรับสารองมีการตอบสนอง จดจ า ลือกรับขาวสารตกตางกัน



 

121 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 3 (กันยายน – ธันวาคม โ55้) 

เป฿นตละคน ยังมีทฤษฎีทีไนาสน฿จกีไยวกับรืไองการปຂดรับสารนีๅ อาทิ ดอฟลอร์ (Defleur, 1966 : 102) เดຌ
กลาวถึงตัวปรทรก (Intervening Variables) ทีไมีอิทธิพล฿นกระบวนการสืไอสารมวลชนกับผูຌรับสาร ดยนຌน
฿หຌหในวาขาวสารมิเดຌเหลผานจากสืไอมวลชนถึงผูຌรับสารละกิดผลดยตรงทันที ตมีปัจจัยบางอยางทีไ
กีไยวขຌองกับตัวผูຌรับสารตละคน ชน ปัจจัยทางจิตวิทยาละสังคม ทีไจะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนัๅน ท า฿หຌ
กิดผลเมหมือนกับหรือเมป็นเปตามจตคติของผูຌสงสาร ดยกลาวถึงทฤษฎีความตกตางระหวางบุคคล 

(Individual Differences Theory) ซึไงป็นทฤษฎีทีไชีๅ฿หຌหในวาผูຌรับสารตละคนนัๅนมีความตกตางกัน฿นทาง
จิตวิทยา ชน ทัศนคติ คานิยม ละความชืไอ ท า฿หຌความสน฿จ฿นการปຂดรับขาวสารหรือตีความหมายขาสาร
จากสืไอมวลชนตกตางกัน 

ภาย฿ตຌนวคิดของ Schiffman and Kanuk (แ้้ไี ซึไงเดຌ฿หຌความหมายกีไยวกับลักษณะของทัศนคติ 
ิAttitude) หมายถึง ความนຌมอียงทีไรียนรูຌพืไอ฿หຌมีพฤติกรรมทีไสอดคลຌองกับลักษณะทีไพึงพอ฿จหรือเมพึง
พอ฿จทีไมีตอสิไง฿ดสิไงหนึไง หรืออาจหมายถึง การสดงความรูຌสึกภาย฿นทีไสะทຌอนวา บุคคลมีความนຌมอียง 
พอ฿จหรือเมพอ฿จตอบางสิไงบางอยาง ชน ฆษณา ตราสินคຌา หรือบริการ  นืไองจากป็นผลของกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ละทัศนคติเมสามารถสังกตหในเดຌดยตรงตตຌองสดงวาบุคคลกลาวถึงอะเรหรือท าอะเร ละ
ยังมีนวคิดกีไยวกับความพึงพอ฿จ อันกิดจากทัศนคติชิงบวกของบุคคลทีไเดຌรับการตอบสนองจาก
ประสบการณ์ทีไกอ฿หຌกิดทัศนคตินัๅนโ Rust and Oliver (1994) กลาววา ความพึงพอ฿จจะน าเปสูการ
ตัดสิน฿จ ดยผูຌบริภคลือกจดจ าตราสินคຌาทีไตนพึงพอ฿จนัๅนโ ละบริภคอยางตอนืไอง  
 จากนวคิดกีไยวกับการปຂดรับ ละนวคิด฿นรืไองทัศนคติละความพึงพอ฿จ น าเปสูสมมติฐานทีไวา 
แ. ผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีการปຂดรับสืไอดิจิทัล
บอร์ด ตางกัน โ.ผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีลักษณะทางประชาการตางกัน มีทัศนคติตอสืไอ
ดิจิทัลบอร์ด ตางกัน ใ. ผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีลักษณะทางประชาการตางกัน มีการ
ระลึกถึงสืไอดิจิทัลบอร์ด ตางกัน  ไ. การปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ด ของผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌขับขีไยานพาหนะทีไเดຌรับชมสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นขตกรุงทพมหานคร 

ระบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยรืไอง  การปຂดรับ ละความพึงพอ฿จของผูຌขับขีไยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด ขนาด
฿หญทีไติดตัๅงบริวณอาคารสูง ละยกเฟดง ฿นขตกรุงทพมหานคร ป็นการวิจัยชิงส ารวจ (Survey 

Research) บบวัดผลครัๅงดียว (One-shot Survey) ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูล ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅคือ ผูຌขับขีไยานพาหนะทีไอยู฿นขตกรุงทพมหานคร กลาวคือ ผูຌขับขีไ
ยานพาหนะ ิรถยนต์ ไ ลຌอี ทานัๅน ทัๅงนีๅ วิธีการขຌาเปกใบบบสอบถามนัๅน จะท าการสุมกใบดยขຌาเป
สอบถามกลุมตัวอยาง ดยมิเดຌสอบถามผูຌขับขีไยานพาหนะ฿นขณะขับขีไ ตลือกสอบถามผูຌขับขีไยานพาหนะ
จากบริวณอาคารส านักงาน ตลอดจนหຌางสรรพสินคຌา หรือรຌานอาหาร ทีไป็นจุดบริวณทีไอยูละวก฿กลຌคียง
จากบริวณถนนทีไรถติดมากทีไสุด จ านวนสิบจุด ฿นบริวณกรุงทพมหานคร  นืไองจากกลุมป้าหมายทีไขับขีไ
ยานพาหนะยอมผานบริวณถนนทีไมีอัตรารถติดสูง ละอยู฿นบริวณทีไตຌองหในสืไอดิจิทัลบอร์ดอยูลຌว  ละ
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วิธีการสอบถามนัๅน ริไมดยตัๅงค าถามชีๅน ากอน วาป็นผูຌขับขีไยานพาหนะองหรือเม ถຌา฿ช ฿หຌริไมท าการส ารวจ 
ถຌามิเดຌป็นผูຌขับขีไยานพาหนะ ฿หຌละทิๅงละท าการหากลุมป้าหมาย฿หม 

บทสรุปงานวิจัย 

 ฿นการศึกษารืไอง การปຂดรับ ละทัศนคติของผูຌ ฿ชຌยานพาหนะ ตอสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นขต
กรุงทพมหานคร สามารถอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

แ. ผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีการปຂดรับสืไอ
ดิจิทัลบอร์ด ตางกันผลการทดสอบ พบวา สอดคลຌองตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ คือ ลักษณะประชากรของผูຌ฿ชຌ
ยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานครทีไตกตางกัน มีการปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ดตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เ5  

โ. ผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีทัศนคติตอสืไอดิจิทัล
บอร์ด ตางกัน  ผลการทดสอบ พบวา สอดคลຌองตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ คือ กลุมตัวอยางทีไมีลักษณะทาง
ประชากร คือ อายุ อาชีพ ละรายเดຌ ทีไตกตางกัน มีทัศนคติตอสืไอดิจิทัลบอร์ดตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 ยกวຌนลักษณะทางประชากรดຌานการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางทีไมีการศึกษาตกตาง
กัน มีทัศนคติตอสืไอดิจิทัลบอร์ด เมตกตาง 

ใ. ผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีลักษณะทางประชาการตางกัน มีการระลึกถึงสืไอดิจิทัล
บอร์ด ตางกันผลการทดสอบ พบวา เมสอดคลຌองตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ หมายความวา ลักษณะประชากรของ
ผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไตกตางกัน มีการระลึกถึงสืไอดิจิทัลบอร์ดเมตางกัน ทีไระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5  

ไ. การปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ด ของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ของผูຌ฿ชຌยานพาหนะทีไเดຌรับชมสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นขตกรุงทพมหานคร  ผลการทดสอบ พบวา สอดคลຌองตาม
สมมุติฐานทีไตัๅงเวຌ หมายความวา การปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ด ของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขตกรุงทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌ฿ชຌยานพาหนะทีไเดຌรับชมสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นขตกรุงทพมหานคร  ทีไระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5 ตทัๅงนีๅ ความสัมพันธ์ป็นเป฿นชิงลบ กลาวคือการปຂดรับอยู฿นกณฑ์สูง ตทัศนคติ
ออกมาอยู฿นระดับตไ า 
 

การปิดรับสื่อดิจิทัลบอร์ดของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ 

  จากการทีไผูຌวิจัยเดຌศึกษา ติดตาม ละฝ้าสังกตการปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ด ของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ฿นขต
กรุงทพมหานคร ฿นบริวณทีไมีอัตราการจราจรติดขัดสูงนัๅน พบวาผูຌ฿ชຌยานพาหนะรูຌจัก ละคุຌนคยกับสืไอ
ดิจิทัลบอร์ดป็นอยางดี ดยกลุมผูຌตอบบบสอบถามมีการรับรูຌตอสืไอดิจิทัลบอร์ดทัๅงสิๅน ดยจากการส ารวจ
พบวา พราะต าหนงบริวณทีไตัๅงของสืไอดิจิทัลบอร์ด อืๅอ฿หຌจ าป็นตຌองมองหในอยางหลีกลีไยงเมเดຌ ฿น
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ขณะดียวกัน ผลการวิจัยเดຌพบวา ลักษณะทางประชากรของผูຌ฿ชຌยานพาหนะยังคงสงผลตอการปຂดรับของผูຌ฿ชຌ
ยานพาหนะอยู ดยลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน กลาวคืออายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ ท า฿หຌผูຌ฿ชຌ
ยานพาหนะทีไมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันหลานีๅ มีการปຂดรับสืไอทีไตกตางกัน ทัๅงนีๅ งานวิจัย฿นรืไอง
การปຂดรับทีไกีไยวขຌองกับสืไอลักษณะดิจิทัล สอดคลຌองกับงานวิจัยของ  ชานนท์ ศิริธร ิโ55ไี ซึไงศึกษาการ
ปຂดรับสืไอละการยอมรับนวัตกรรมของผูຌบริภคจนอรชัไนอใกซ์ละจนอรชัไนวาย  ซึไงผลงานวิจัยพบวา
กลุมป้าหมาย สองจนอรชัไนทีไตกตางกัน กลาวคือชวงอายุทีไตกตางกัน มีการปຂดรับสืไอตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ทัศนคติ ละการระลึกถึงสื่อดิจิทัลบอร์ดของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ 

  จากการส ารวจ จะหในเดຌวามຌจะมีการปຂดรับตอสืไอดิจิทัลบอร์ดสูง ตมิเดຌหมายความวาทัศนคติของ
ผูຌ฿ชຌยานพาหนะจะป็นเป฿นชิงบวก หรือคลຌอยตามสมอเป  ดยผลการวิจัยออกมาปรากฏวาทัศนคติละการ
ปຂดรับ เมเดຌปรผันตรงกัน ชีๅ฿หຌหในวาผูຌ฿ชຌยานพาหนะมีทัศนคติคอนเปทางลบตอสืไอดิจิทัลบอร์ด ฿นงของ
การสรຌางความร าคาญละกอ฿หຌกิดความระคายคือง ละป็นทีไมา฿หຌผูຌ฿ชຌยานพาหนะลือกทีไจะหลีกลีไยงสืไอ
ดิจิทัลบอร์ดหลานีๅ นอกจากนีๅ จากการส ารวจ พบวาการระลึกถึงของผูຌ฿ชຌยานพาหนะกใอยู฿นระดับตไ า ผูຌ฿ชຌ
ยานพาหนะบนทຌองถนน มຌจะพบหในละมีการปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ดอยู฿นระดับสูง อยางเรกใตามพวกขา
กลับมีอัตราการจ าฆษณาบนสืไอดิจิทัลบอร์ด฿นระดับตไ า ทัๅงนีๅอันนืไองมาจากทัศนคติทีไมีตอสืไอดิจิทัลบอร์ดอยู
฿นชิงลบ ละท า฿หຌผูຌ฿ชຌยานพาหนะลือกทีไจะหลีกลีไยงการรับชมฆษณาบนสืไอดิจิทัลบอร์ดดຌวยชนกัน ซึไง
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ ชนะ ชาญชัยปຂยะวงศ์ ิโ55เี ศึกษารืไอง ฆษณาทีไกอ฿หຌกิดความระคายคือง 
ละการหลีกลีไยงฆษณาของผูຌบริภค ผลสรุปบางสวนของงานวิจัยพบวา ความระคายคืองของผูຌบริภคมี
ความสัมพันธ์฿นชิงบวกกับพฤติกรรมการหลีกลีไยงฆษณาของผูຌบริภค มืไอทียบคียงกับผลการวิจัย฿นรืไองนีๅ 
อาจกลาวเดຌวามຌจะกิดการปຂดรับสูง ทวาการระลึกถึงทีไผูຌบริภคมีตอสืไอดิจิทัลบอร์ดกลับตไ า ซึไงอ าจ
นืไองมาจากการปຂดรับสงผล฿หຌมีการหลีกลีไยงฆษณา 
 

ความสัมพันธ์กันระหวางการปิดรับละทัศนคติตอสื่อดิจิทัลบอร์ด 

  ผลการวิจัยพบวาการปຂดรับละทัศนคติของผูຌ ฿ชຌยานพาหนะตอสืไ อดิจิทัลบอร์ด฿นขต
กรุงทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันดยมีความสัมพันธ์฿นลักษณะปรผกผัน กลาวคือ ผูຌ฿ชຌยานพาหนะมีการ
ปຂดรับสืไอดิจิทัลบอร์ดสูง ตขณะดียวกันกใมีทัศนคติชิงลบตอสืไอดิจิทัลบอร์ดอยู อันนืไองมาจากการระคาย
คือง ละการรบกวนตอสายตาผูຌ฿ชຌยานพาหนะบนทຌองถนน อยางเรกใตาม ผลการวิจัยสวนนีๅ สอดคลຌองกับ
ผลงานวิจัยชอง ชนะ ชาญชัยปຂยะวงศ์ ิโ55เี ศึกษารืไอง ฆษณาทีไกอ฿หຌกิดความระคายคือง ละการ
หลีกลีไยงฆษณาของผูຌบริภค พบวา แ. ผูຌบริภคทีไมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันจะมีความระคายคือง
ตกตางกัน  โ. ผูຌบริภคทีไมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการหลีกลีไยงสินคຌา฿นฆษณาุ 
รูปบบการน าสนอ ละสืไอทีไมีฆษณาทีไกอ฿หຌกิกความระคายคืองตกตางกัน ใ. ความระคายคืองของ
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ผูຌบริภคมีความสัมพันธ์฿นชิงบวกกับพฤติกรรมการหลีกลีไยงฆษณาของผูຌบริภค ละยังสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ นิลาวัลย์  พาณิชย์รุงรือง ิโ5ไเี ศึกษารืไองความนาชืไอถือละความพึงพอ฿จของประชาชน฿น
กรุงทพมหานครทีไมีตอรายการขาวภาคคไ าทางทรทัศน์ ทัๅง 5 ชอง ิใ/5/็/้/แแี พบวาพศ อายุ ตลอดจน
การศึกษาทีไตกตางกัน เมมีผลตอความนาชืไอถือละความพึงพอ฿จ฿นกรายการขาวภาคคไ าฯ ฿นขณะทีไอาชีพ
ตกตางกัน มีผลตอความชืไอถือ ตเมมีผลตอความพึงพอ฿จ฿นรายการขาวภาคคไ าฯ  

  จากงานวิจัยดังกลาว กลาวเดຌวาการทีไผูຌคนปຂดรับสืไอขຌามานัๅน มิเดຌหมายความวาการทีไปຂดรับสืไอมาก 
ทัศนคติชิงบวกจะตຌองมีมาก งานวิจัยชิๅนนีๅพบวาผูຌ฿ชຌยานพาหนะ หาเดຌมีทัศนคติดຌานบวกตอสืไอดิจิทัลบอร์ดเม 
ทวาการปຂดรับยังคงมีมากละมีมากขึๅน อันนืไองมาจากอัตราการกิดขึๅนของสืไอประภทนีๅสูงขึๅนรืไอยโ ละท า
฿หຌผูຌ฿ชຌยานพาหนะ จ าป็นตຌองพบหในอยางหลีกลีไยงเมเดຌ 
 

ขຌอสนอนะทั่วเป 

1. จากการวิจัยพบวา ผูຌ฿ชຌยานพาหนะมีทัศนคติชิงลบตอสงของดิจิทัลบอร์ด ละท า฿หຌกิดความ
ร าคาญจนอยากหลีกลีไยง ทวาต าหนงการหในของฆษณาสืไอประภทนีๅ นิยมวางต าหนง฿หຌอยู฿นระยะ
สายตาของผูຌหในอยางหลีกลีไยงเมเดຌ อันนืไองมาจากความตຌองการ฿หຌผูຌ฿ชຌยานพาหนะเดຌพบหใน ดังนัๅน ควรมี
มาตรการ฿นการลดสง หรือกรองสง ส าหรับการน าสนอสืไอบนดิจิทัลบอร์ด ซึไงอาจจะน าเปสูอกาสของ
ความส ารใจ ละปຂดอกาสอีกขัๅนส าหรับงานฆษณาบนสืไอ฿หมชนิดนีๅเดຌ 

2. จากการวิจัยทีไพบวาทัศนคติเมเดຌปรผันตรงกับการปຂดรับ อยางเรกใตาม สืไอดิจิทัลบอร์ด กิดขึๅน
อยางมาก฿นปัจจุบัน ละมีอัตราการติบตอยางสูงขึๅนรืไอยโ การทีไมีการกระจุกตัวของสืไ อประภทนีๅมาก
กินเปอาจท า฿หຌผูຌ฿ชຌยานพาหนะ ตลอดจนกลุมป้าหมายทีไสืไอดิจิทัลบอร์ดตຌองการ฿หຌหใน ลือกทีไจะปຂดกัๅนละ
เมปຂดรับอันนืไองมาจากจ านวนขຌอมูลทีไมากกินเป จึงจ าป็นตຌองมีการวิคราะห์ละพัฒนากีไยวกับรืไองการ
จัดต าหนงของสืไอประภทนีๅขึๅนดຌวย฿นอนาคต 

3. งานวิจัยชิๅนนีๅป็นงานวิจัยทีไศึกษาการปຂดรับละทัศนคติของผูຌ฿ชຌยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด฿น
ขตกรุงทพมหานคร ซึไงมีวัตถุประสงค์฿ชຌพืไอทีไจะน าสนอกีไยวกับขຌอมูลความรูຌดຌานสืไอ฿หม ิดิจิทัลบอร์ดี 
นืไองจากป็นสืไอทีไก าลังเดຌรับความนิยม฿นสังคม อีกทัๅงมีการปຂดรับสืไอประภทนีๅสูง การบรรจุนืๅอหาสืไอลงเป
฿นดิจิทัลบอร์ด จึงควรป็นเปดຌวยความรอบคอบ มิฉะนัๅน กลุมป้าหมายอาจกิดการหลีกลีไยงอันนืไองมาจาก
การปຂดรับ 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

1. จากอัตราการติบตของสืไอดิจิทัลบอร์ดทีไมีการติบตสูงมาก฿นปัจจุบัน ท า฿หຌสืไอดิจิทัลบอร์ด
สามารถพบหในเดຌมากขึๅนละขຌามาป็นสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันของคนรา ละดຌวยยุคสมัยทีไดิจิทัลบอร์ด
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สามารถพัฒนาเดຌหลายรูปบบ เมวาจะขนาดลใก หรือขนาด฿หญ ราจะพบเดຌวา฿นชีวิตประจ าวัน ราสามารถ
พบหในเดຌมาก฿นตัวมือง ละสืไอดิจิทัลบอร์ดนีๅ ยังสามารถบรรจุนืๅอหาชิงฆษณาตลอดจนการประชาสัมพันธ์
เดຌมาก ดังนัๅน ควรมีการศึกษากีไยวกับความสัมพันธ์ของความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌยานพาหนะตอสืไอดิจิทัลบอร์ด
พิไมขึๅนพืไอ฿หຌสามารถน าเปพัฒนาชิๅนงานฆษณา ตลอดจนวิธีน าสนอสืไอ฿หมโเดຌ พืไอ฿หຌกิดการปຂดรับทีไดี
ของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ ตลอดจนผูຌพบหในทัไวเป ละสามารถตอยอดเปสูการสรຌางทัศนคติทีไดี ตอผูຌบริภคสืไอเดຌ 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌยานพาหนะ ละการจดจ าฆษณา นืไองจากขຌอจ ากัดรืไองสียง 
พราะผูຌ฿ชຌยานพาหนะจะหในภาพ ตเมเดຌยินสียง ดังนัๅนขຌอจ ากัด฿นรืไองสียง จึงลดทอนความนาสน฿จละ
อาจมีผลกระทบตอการจดจ า ดังนัๅน ผูຌประกอบการทีไลงฆษณา ควรศึกษาละตระหนักถึงรืไองนีๅดຌวยชนกัน 

3. สืไอประภทดิจิทัล ทีไบรรจุนืๅอหาฆษณา ประชาสัมพันธ์ ลง฿นดิจิทัลบอร์ด สามารถบรรจุละ
สดงนืๅอหาออกมาเดຌ฿นปริมาณมาก ละหลากหลายเมหยุดนิไง มืไอสืไอดิจิทัลบอร์ดพบเดຌมากนืๅอหา฿นสืไอ
ดิจิทัลบอร์ดจึงมากขึๅนดຌวย จึงควรมีงานวิจัยพืไอมิ฿หຌกิดการกระจุกตัวของสืไอประภทนีๅมากกินเป พราะหาก
กิดการกระจุกตัวของสืไอทีไมากกินเปลຌว การลือกทีไจะปຂดรับของผูຌบริภคอาจนຌอยลง หรือกิดการปຂดกัๅน
ละลือกทีไจะเมปຂดรับสืไอของผูຌบริภคกใป็นเดຌ 
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