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The Factors Affecting Generation Y and Generation Z 
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 บทคัดยอ  

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัจจัยดຌานประชากร ปัจจัยดຌานสวนประสมทางการตลาด ละ
พฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาทีไมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิง
กิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวายละจนอรชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร  

 การศึกษาบงออกปຓน 3 สวน สวนรก ปຓนการศึกษาปัจจัยดຌานประชากร เดຌก พศ อายุ รายเดຌ 
การศึกษา ละอาชีพ สวนทีไสอง ปຓนการศึกษาดຌานสวนประสมทางการตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีไ 
ละ การสงสริมการขาย ละสวนทีไสาม ปຓนการศึกษาปัจจัยดຌานการปຂดรับสืไอฆษณา จานวน 11 ประภท 

เดຌก หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร รงภาพยนตร์ สืไอทางเปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ 

สืไอกลางจຌง ฿บปลิว ละพืไอนนะน า ดยมุงศึกษาถึงปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌา
รวมการตลาดชิงกิจกรรมของผูຌบริภคกลุมจนอรชัไนวาย (อายุระหวาง 23 –37 ป) ละ จนอรชัไนซด 

(อายุระหวาง 15–22ป) ฿นขตกรุงทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจานวนทัๅงสิๅน 400 คน ปຓนการวิจัยชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ฿ชຌสถิติชิงพรรณนา ละทดสอบความตกตางระหวางตัวปร 2 กลุมดย
฿ชຌ Independent Sample t-test , F-Test ละทดสอบความสัมพันธ์ของตัวปร โ ตัวดย฿ชຌสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPearson’s product moment correlation coefficientี 

 ผลการวิจัยพบวา แ.ผูຌบริภคพศชาย ,ผูຌบริภคทีไมีการศึกษาระดับตากวาปริญญาตรี ,ผูຌบริภคทีไมี
รายเดຌตากวาแ5ุเเเบาท ,ผูຌบริภคทีไมีอาชีพนักรียน นิสิตนักศึกษา ละผูຌบริภคจนอรชัไนซด มีนวนຌม
การขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมมากทีไสุด โ.ผูຌบริภคตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์กับสวนประสมทางการตลาดดຌานราคาละการสงสริมการขายมากทีไสุด ใ.ผูຌบริภคตัดสิน฿จขຌา
รวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไออินทอร์นใตมากทีไสุด 

ค าส าคัญ: การตลาดชิงกิจกรรม / จนอรชัไนวาย / จนอรชัไนซด 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract  

 The objectives of this study are (1) to study the demographics characteristics of Gen 

Y and Gen Z in Bangkok in deciding to participate in event marketing, and (2) to study the 

relationship of marketing mix factors to the decision making of Gen Y and Gen Z in Bangkok 

to participate in event marketing, and (3) to study the exposure patterns of Gen Y and Gen Z 

in Bangkok who participate in event marketing.  

 The analysis of this study is divided into 3 parts. The first part is demographics 

characteristics – gender, age, education background, careers, and monthly income. The 

second part is the marketing mix analysis – product, price, place, and promotion. The third 

part analyzes the exposure patterns in 11 media categories; newspapers, radio, magazine, 

theatre, poster, Internet, television, mobile ads, outdoor ads, pamphlets, and friend’s 
recommendation. This research was aimed to study the relationship of decision patterns in 

the Gen Y (aged 23-37) and the Gen Z (aged 15-22) groups in Bangkok who participated in 

event marketing. The respondents included 200 Gen Y and 200 Gen Z respondents for the 

survey. The quantitative analysis aims at testing the difference in variables between the 2 

groups using Independent Sample T-test, F-test, and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient.  

 The results of the research are explained as follows:  

 1. The demographics characteristics of the samples were related to the decision to 

participate the event marketing. Male consumers had a higher tendency to participate in 

event marketing than female consumers did. There were tendencies that the sample with 

Bachelor’s degree most preferred to participate in event marketing. Those who have 

monthly income lower than THB 15,000 had the highest tendency to participate in event 

marketing. The consumers who are in the age range of students had a high tendency to 

participate in event marketing. The consumers in Gen Z (Aged 15-22) have higher tendency 

to participate in event marketing than the consumers in Gen Y (Aged 23-37).  

 2. The marketing mix factors of product, price, place, and promotion were related to 

the decision to participate in event marketing. The respondents’ decision to participate in 

event marketing is mostly related to price and promotion. Decision to participate in event 

marketing is also related to products while place is not related to the decision to 

participate in event marketing of the respondents.  



 

3 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆเ) 

 3. The media exposure to newspaper, radio, magazines, theatres, poster, internet, 

television, mobile ads, outdoor ads, pamphlets, and friend’s recommendation were related 

to the decision to participate in event marketing. The consumers’ decision to participate in 
event marketing was mostly related to Internet usage. Other media that have impact on 

the decision to participate in event marketing are television, friend’s recommendation, 
outdoor ads, mobile ads, radio, theatres, pamphlets, magazines, post ads, and newspaper 

consecutively.  

Keywords: Event Marketing / Generation Y / Generation Z 
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ทีไมาละความส าคัญ 

 ตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดรูปบบหนึไงทีไนักการตลาดนิยมน ามา฿ชຌผลักดัน บรนด์
(Brand)ของตนเปสูผูຌบริภคคือกลยุทธ์การสืไอสาร฿นรูปบบของการตลาดชิงกิจกรรมหรือ Event Marketing 

ซึไงหมายถึง การ฿ชຌศาสตร์ละศิลปຊพืไอท า฿หຌผูຌบริภคกลุมปງาหมายมาอยู฿นหตุการณ์ละมีประสบการณ์
รวมกับบรนด์(Brand) การตลาดชิงกิจกรรมจึงปຓนการตลาดทีไกีไยวขຌองกับการจัดกิจกรรม฿นดຌานตางโชน 
กีฬา การสดงบันทิงรูปบบตางโ รวมถึงการขຌาปຓนผูຌสนับสนุนกิจกรรมทีไองค์กรอืไน 

 จัดขึๅนพืไอสืไอสารตราสินคຌาละบุคลิกลักษณะของสินคຌาถึงกลุมปງาหมายตลอดจนการสรຌาง
ประสบการณ์รวมระหวางสินคຌาละกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌกิดผลดຌานการรับรูຌละการจดจา (กรียงเกร กาญ
จนภคิน, โ555ี 

 พราะลกของราเมคยหยุดนิไงความจริญของทคนลยีการขຌามาของสืไอ฿หมท า฿หຌผูຌบริภคตຌองการ
ขຌาเปมีสวนรวมกับการตลาดชิงกิจกรรมมากขึๅนพราะนอกจากลักษณะพิศษของการเดຌรับประสบการณ์ครบ
ประสาทสัมผัสทัๅง 5 จากการขຌารวมบรรยากาศของกิจกรรม (Live Experience) ทีไจัดขึๅน ซึไงสืไออืไนเมสามารถ
ท าเดຌลຌวนัๅนผูຌบริภคยังสามารถน าภาพกิจกรรมเปผยพรทางสืไอออนเลน์เดຌอีกดຌวยหรือจะรียกเดຌวา 
การตลาดชิงกิจกรรมนัๅนปຓนการรวมกัน (Combine) ระหวางนืๅอหา (Content) กับดิจิทัล (Digital) พืไอ฿หຌ
ผูຌบริภคกิด Digital Live Experience นัไนอง (กรียงเกร กาญจนภคิน, โ555ี จากการทีไการตลาดชิง
กิจกรรม ( Event Marketing ) สามารถ฿ชຌรวมกับสืไอ฿หมเดຌละขຌากับพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันเดຌ
ปຓนอยางดี สามารถจาะกลุมผูຌบริภคปງาหมาย พืไอสนองความตຌองการเดຌอยางทຌจริง 

 ดังนัๅนกลยุทธ์การตลาดชิงกิจกรรมจึงมีนวนຌมทีไจะเดຌรับความนิยมอยูตอเป฿นอนาคตพราะ
นอกจากจะตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคเดຌลຌว ยังสามารถปรับปลีไยนตามความตຌองการของจຌาของ
สินคຌาละยังสามารถสรຌางสรรค์กิจกรรมตางโเดຌอยางเมจากัดพืไอ฿หຌหมาะสมกับตราสินคຌากลุมปງาหมายละ
กระสนิยม฿นชวงนัๅนโซึไงการตลาดชิงกิจกรรม฿นกรุงทพมหานครทีไผูຌบริภคนิยมขຌารวมกันอยางพรหลาย
ละมีมาอยางตอนืไองเดຌก งานเทยทีไยวเทย งานมอตอร์ชว์ งานอทอป งานฟอร์นิจอร์ งานสัปดาห์
หนังสือ งานPET EXPO งานบຌานละสวน ปຓนตຌน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

แ.พืไอศึกษาปัจจัยดຌานประชากรกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจ
นอรชัไนวายละ จนอรชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร 

โ.พืไอศึกษาปัจจัยดຌานสวนประสมทางการตลาดทีไมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวม
การตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวายละจนอรชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร 

ใ.พืไอศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาทีไมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌา
รวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวายละจนอรชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร 

สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานทีไแ : ปัจจัยดຌานประชากรเดຌก พศ การศึกษา รายเดຌ อาชีพ ละอายุตกตางกัน
พฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวายละจนอรชัไนซด฿นขต
กรุงทพมหานครตกตางกัน 

สมมติฐานทีไโ : ปัจจัยการสืไอสารดຌานสวนประสมทางการตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีไ ละ
การสงสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุม 

จนอรชัไนวายละจนอรชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร 

สมมติฐานทีไใ : พฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาเดຌก หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร รง
ภาพยนตร์ สืไอทางเปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ สืไอกลางจຌง ฿บปลิว ละพืไอนนะน า 
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวาย ละจนอ
รชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร 

นวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

แ. นวคิดรืไองการตลาดชิงกิจกรรม 

 การตลาดชิงกิจกรรมมีหนຌาทีไละลักษณะส าคัญ ไ ประการคือ (กรียงเกร กาญจนภคิน, โ555ี แ.
ปຓนครืไองมือ฿นการสรຌางประสบการณ์รวมกันระหวางสินคຌาละกลุมปງาหมายผานประสาทสัมผัสทัๅงหຌาอัน
เดຌก รูป รส กลิไน สียง สัมผัส โ.ปຓนครืไองมือ฿นการสงผานขาวสารตางโเปยังกลุมปງาหมาย ใ.ปຓนครืไองมือ
฿นการลือกกลุมปງาหมายทีไฉพาะจาะจง ไ.ปຓนสิไงทีไชวยขยายผลละพิไมรงผลักดัน฿หຌกิจกรรมทางการ
ตลาดอืไนโขຌาสูกลุมปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
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 การตลาดชิงกิจกรรม สามารถบงปຓน โ ประภท คือ แ.จຌาของตราสินคຌาปຓนจຌาของกิจกรรมนัๅนโ
ตพียงผูຌดียวประกอบดຌวย งานปຂดตัวสินคຌาหรือบริการ , งานฉลองครบรอบ, งานประชุม, การจัดประกวด, 

การจัดขงขัน, งานสัมมนา, งานมอบรางวัล, งานลีๅยงตอบทนทีไยอดขายเดຌถึงปງา, งานประชาสัมพันธ์พืไอ
สดความรับผิดชอบตอสังคม ละงานทีไสรຌางความบันทิงละกีฬา 

 โ .กิจกรรมมีหลายบริษัทหรือหลายตราสินคຌาขຌารวม฿นกิจกรรมดียวกันประกอบเปดຌวย งานสดง
สินคຌา, งานจรจาธุรกิจละจาหนายสินคຌา, งานจาหนายสินคຌาส าหรับผูຌบริภค ละการขຌาปຓนผูຌรวมสนับสนุน
กิจกรรม 

โ.นวคิดรืไองสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือทีไรียกกันวา ไP’s ปຓนครืไองมือทางการตลาดทีไ
บริษัทตຌอง฿ชຌพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด฿นตลาดปງาหมาย McCarthy เดຌบงสวนประสมทาง
การตลาดออกปຓน ไ อยาง ประกอบเปดຌวย product (ผลิตภัณฑ์ี price (ราคาี place (ชองทางี ละ 
promotion (การสงสริมการตลาดี สวนผสมทางการตลาดคือองค์ประกอบทีไส าคัญ฿นการดานินงานทาง
การตลาด ปຓนปัจจัยทีไบริษัทสามารถควบคุมเดຌ ดังนัๅนบริษัทจะตຌองสรຌางสวนผสมการตลาดทีไหมาะสม฿นการ
วางกลยุทธ์ทางการตลาด 

ใ.นวคิดรืไองจนอรชัไนวาย ิGeneration Y) ละจนอรชัไนซด ิGeneration Z) 

 Generation Y หรือ Gen Y ปຓนผูຌทีไกิด฿นชวง พ.ศ โ5โใ – โ5ใ็ (ค.ศ.แ้่เ-แ้้ไี ปຓนกลุมคนรุน
฿หมทีไริไมท างานจนถึงผูຌบริหารระดับกลาง สาวคนธ์ วิทวัสอฬาร (โ55เี กลาวถึงลักษณะฉพาะของผูຌบริภค
กลุม Gen Y เวຌวา ผูຌบริภค Gen Y จะมีความปຓนตัวของตัวองสูง ความอดทนตา มีนวนຌม฿นการปลีไยน
งานบอย คุຌนคยกับทคนลยี คุยกันทางอินทอร์นใตหรือ Social Media ละมองการปลีไยนปลงของ
ทคนลยี฿นงบวก มีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ผูຌบริภค Gen Y ปຓนคนชอบปลีไยนปลงเปรืไอยโจึงท า฿หຌเม
มีความจงรักภักดี฿นบรนด์สินคຌา฿ดสินคຌาหนึไง ตจะชืไอ฿นบรนด์ทีไตอบสนองความปຓนตัวตนของตนอง
ทานัๅน 

 Generation Z หรือ Gen Z ปຓนผูຌทีไกิด฿นชวง พ.ศ. โ5ใ็ - ปัจจุบัน อายุ แ-โใ ป (ป พ.ศ.โ5ๆเี 
Gen Z ปຓนประชากรกลุมทีไอายุนຌอยทีไสุด฿นปัจจุบัน กาลังจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาละกาลังจะกຌาว
ขຌาสูวัยท างาน ปຓนกลุมคนรุน฿หมทีไมีผลตอระบบศรษฐกิจ฿นอนาคต พราะจะปຓนกลุมผูຌบริภคหลัก 
ดยทัไวเปจะกิดมาพรຌอมอินทอร์นใตละทคนลยีตางโ ผูຌบริภคกลุมนีๅมีพฤติกรรมทีไสามารถบงปຓนกลุม
ยอยเดຌ ่ กลุม (วันรบ บุญธรรม, โ55ไี เดຌก กลุมเมจายพืไอตราสินคຌา ,กลุมฟนคลับหຌาง, กลุมตຌองการ
สรຌางภาพลักษณ์,กลุมศรัทธาสืไอ,กลุมเมซืๅอตามกระส,กลุมเมสน฿จฆษณา ,กลุมหาของดีราคาถูก ละกลุม
ตอบสนองตอกิจกรรมการตลาด ซึไงปຓนกลุมทีไตอบสนองตอปรกรมการตลาดทีไสุด 
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ไ.นวคิดรืไองพฤติกรรมผูຌบริภค 

 พฤติกรรมของผูຌบริภค หมายถึง การสดงออกของตละบุคคลทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการ฿ชຌสินคຌา
ละบริการทางศรษฐกิจ รวมเปถึงกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จทีไมีผลตอการสดงออกของตละบุคคล ซึไงมี
ความตกตางกันออกเป กระบวนการตอบสนองผูຌบริภคตอสืไอหมายถึง การทีไผูຌบริภคเดຌรับสืไอลຌวกิดการ
ปลีไยนปลงบางอยางเปทีละระยะจนน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอ (George E. Belch & Michael A. Belch, 

โเเ้ี 

 ไ.แ กระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคตอสืไอบบดัๅงดิม 

 กระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคตอสืไอบบดัๅงดิมบงเดຌปຓน ใ ระยะ เดຌก แ.ระยะการรับรูຌ 
(Cognitive stage) ปຓนระยะทีไกิดหลังจากการเดຌรับขຌอมูลจากสืไอของผูຌบริภค คือกิดการรับรูຌ฿นขຌอมูลของ
สินคຌาหรือบริการ โ.ระยะกิดความรูຌสึก (Affective stage) ปຓนระยะทีไกิดหลังจากเดຌรับขຌอมูลลຌว ผูຌบริภค
จะกิดความรูຌสึกบางอยางกับสินคຌาหรือบริการ ชน ความรูຌสึกชอบ ความรูຌสึกเมชอบ ใ.ระยะกิดพฤติกรรม 
(Behavior stage / Conative stage) ปຓนระยะทีไผูຌบริภคจะสดงออกวายอมรับหรือปฏิสธ จะปຓนระยะทีไ
กิดพฤติกรรมการตัดสิน฿จหรือซืๅอสินคຌา (George E. Belch & Michael A. Belch, โเเ้, p. แ5ๆี 

 ไ.โ กระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคตอสืไอทีไผูຌบริภคสรຌางขึๅนบนอินทอร์นใต 

 วุฒิ สุขจริญ ละสุดาพร สาวมวง (โ55ใ, น. ้้-แเๆี เดຌท าการศึกษากระบวนการตอบสนองของ
ผูຌบริภคตอสืไอทีไผูຌบริภคสรຌางขึๅนทางอินทอร์นใต พบวารงจูง฿จ฿นการสรຌางสืไอบนอินทอร์นใตของผูຌบริภค 
คือ ความตຌองการความบันทิง ความตຌองการการสนับสนุน ละความตຌองการขຌอมูลตางโ ปัจจัยของสืไ อทีไ
ผูຌบริภคสรຌางขึๅนบนอินทอร์นใตทีไมีอิทธิพลท า฿หຌกิดการตอบสนองเดຌก ผูຌสรຌางสืไอ วิธีการน าสนอ 
องค์ประกอบของสืไอ ละประภทของสืไอ จากการวิจัยพบวาสืไอทีไผูຌบริภคสรຌางขึๅนบนอินทอร์นใตท า฿หຌกิด
รูปบบของการตอบสนอง 5 รูปบบ เดຌก ท า฿หຌกิดความสน฿จ ท า฿หຌกิดความชืไอถือ ท า฿หຌกิดความชอบ 
ท า฿หຌกิดการวางผน฿นการซืๅอหรือ฿ชຌบริการ ละท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอ 

5. นวคิดรืไองการตัดสิน฿จ 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (โ5ไใี ฿หຌค าจากัดความของค าวา การตัดสิน฿จ วาปຓนปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอ
ผูຌบริภคมีจุดริไมตຌนจากการทีไผูຌบริภคเดຌรับสิไงกระตุຌนท า฿หຌกิดความตຌองการผานขຌามา฿นความรูຌสึกนึกคิด
ผูຌบริภคตละรายมีความรูຌสึกนึกคิดทีไเดຌรับอิทธิพลจากคุณลักษณะตางโของตนองละสภาพวดลຌอม
ภายนอกซึไงจะสงผลตอกระบวนการตัดสิน฿จ กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอประกอบเปดຌวย 5 ขัๅนตอนเดຌก 
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ภาพประกอบทีไ 1 : รูปบบจ าลองกระบวนการตัดสิน฿จ 

หลงทีไมา: จอร์ช อี. บวซ ละเมคิล อ. บวซ, 2558, น. 57. 

ระบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยรืไอง ปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจ
นอรชัไนวาย ละกลุมจนอรชัไนซด ฿นขตกรุงทพมหานคร ปຓนการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative 

research) ดย฿ชຌการวิจัยชิงส ารวจ (Survey research method)บบวัดครัๅงดียว (Single cross-

sectional design) ฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaire) ปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ละ฿หຌกลุม
ตัวอยางปຓนผูຌตอบบบสอบถามดຌวยตนอง (self-administration) ลຌวน าผลการกใบขຌอมูลมาวิคราะห์ ฿ชຌ
สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) พืไออธิบายผลการศึกษา เดຌก การจกจงความถีไ รຌอยละ 
คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน ละวิคราะห์ขຌอมูลชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความ
ตกตางระหวางตัวปร 2 กลุมดย฿ชຌ Independent Sample t-test , F-Test ละ฿นสวนของการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวปร 2 ตัวทีไปຓนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูล 2 ชุด ฿ชຌสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ทีไระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 

วิธีการสุมตัวอยาง 

 ขัๅนตอนทีไ 1: สุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง (Purposive sampling) 

 ริไมตຌนจากการดูผนทีไสดงการ฿ชຌทีไดิน฿นขตกรุงทพมหานคร ซึไงมีการบงพืๅนทีไละการปกครอง
ออกปຓน 12 กลุม ดยผูຌวิจัยเดຌจาะจงลือกพืๅนทีไทีไกีไยวขຌองกับการพาณิชยกรรม฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
กลุมตัวอยาง นืไองจากปຓนหลงทีไตัๅงของศูนย์การคຌาละหຌางสรรพสินคຌา อาคารส านักงาน รຌานอาหาร สถาน
บันทิง ละหลงชุมชน ดยทีไดินดังกลาวมาจากพืๅนทีไ 4 กลุมคือ กลุมตากสิน 3 ขต, กลุมวิภาวดี 6 ขต, 

กลุมลุมพินี 4 ขต ละกลุมจຌาพระยา 5 ขต รวมปຓนจานวน 18 ขต 

 ขัๅนทีไ 2 : สุมตัวอยางบบงาย (Simple random sampling) 

 ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีจับฉลากพืไอลือกตัวทนขตทีไปຓนพืๅนทีไพาณิชกรรมจาก 18 ขตขึๅนมา 9 ขต คิดปຓนรຌอย
ละ 50 ของจานวนขตพาณิชยกรรมทัๅงหมดของกรุงทพมหานคร ซึไงขตทีไเดຌรับการจับฉลากลือกขึๅนมาเดຌก 
ขตปทุมวัน ขตจตุจักร ขตบางซืไอ ขตพญาเท ขตดินดง ขตราชทวี ขตคลองตย ละขตบางนา 

การตระหนัก
ถีงปัญหา 

การคຌนหา
ขຌอมูล 

การ
ประมิน

การตัดสิน฿จ
ซืๅอ 

ประมินผล
หลังการซืๅอ 
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 ขัๅนทีไ 3: สุมตัวอยางบบก าหนดตัวอยาง (Quota sampling) 

 จากกลุมตัวอยางทัๅงหมด 400 คน ก าหนด฿หຌกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางปຓนจนอรชัไนวาย (อายุ
ระหวาง23-37ปีละจนอรชัไนซด(อายุระหวาง15-22ปีอยางละทาโกัน 

 ขัๅนตอนทีไ4: สุมตัวอยางบบตามสะดวก (Convenience sampling) 

 ขัๅนตอนสุดทຌาย ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลดยสุมตัวอยางบบตามสะดวก คือ ดินทางเปกใบขຌอมูลตาม
สถานทีไตางโทีไคาดวาจะพบกลุมตัวอยาง ชนศูนย์การคຌาละหຌางสรรพสินคຌา อาคารส านักงานรຌานอาหาร 
สถานบันทิง ละหลงชุมชนตางโดยกใบขຌอมูลจากสถานทีไหลานีๅ฿นทัๅง 9 ขต ตามทีไก าหนดขึๅน฿นขัๅนตอนทีไ 
2 จนครบจานวนกลุมตัวอยาง 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัยละกณฑ์การ฿หຌคะนน 

 การกใบรวบรวมขຌอมูล฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaire) ปຓนครืไองมือ฿นการกใบ
รวบรวมขຌอมูล ละ฿หຌกลุมตัวอยางปຓนผูຌตอบบบสอบถามดຌวยตนอง (Self-administration) ลຌวน าผลการ
กใบขຌอมูลมาวิคราะห์พืไอหาขຌอสรุปตามนวทางของวัตถุประสงค์การวิจัยค าถามตละชุดประกอบดຌวย
บบสอบถามพืไอคัดลือกกลุมตัวอยาง฿นการตอบบบสอบถาม (Screening Questionnaire) ละ
บบสอบถามหลัก (Main questionnaire) ซึไงมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

 1.บบสอบถามพืไอคัดลือกกลุมตัวอยาง฿นการตอบบบสอบถาม (Screening questionnaire) 

ประกอบดຌวยค าถามกีไยวกับชวงอายุของกลุมปງาหมาย ดยผูຌถูกคัดลือกจะตຌองมีอายุอยู฿นชวง อายุระหวาง 
23 – 37 ป (กลุมจนอรชัไนวายี ละชวงอายุระหวาง 15–22ป (กลุมจนอรชัไนซดี 

 2.บบสอบถามหลัก (Main questionnaire) ประกอบดຌวยค าถาม 4 สวน ดังตอเปนีๅ 

 สวนทีไ 1 ค าถามกีไยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ละรายเดຌ ดย฿หຌกลุมตัวอยางลือกตอบจากค าตอบทีไก าหนดเวຌ (Multiple choices) 

 สวนทีไ 2 ค าถามกีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณา 11 ประภทเดຌก หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ นิตยสาร รงภาพยนตร์ สืไอทางเปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ สืไอกลางจຌง ฿บปลิว 
ละพืไอนนะน า ดย฿ชຌมาตรวัดบบ 5-Pointed Likert scale 

 สวนทีไ 3 ค าถามกีไยวกับสวนประสมทางการตลาดทัๅง 4 ประภทเดຌก ผลิตภัณฑ์ สถานทีไ ราคา การ
สงสริมการตลาด ดย฿ชຌมาตรวัดบบ 5-Pointed Likert scale 

สวนทีไ 4 ค าถามกีไยวกับ พฤติกรรมการตัดสิน฿จเปรวมกิจกรรมการตลาดชิงกิจกรรมดย฿ชຌมาตรวัดบบ 5-

Pointed Likert scale 
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ผลการวิจัย 

ผลขຌอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีกลุมตัวอยางทัๅงสิๅน 400 คน ประกอบดຌวย กลุมตัวอยาง จนอรชัไนวาย(อายุระหวาง 
23 – 37 ปี ครึไงหนึไงละกลุมจนอรชัไนซด (อายุระหวาง 15–22ปี อีกครึไงหนึไงดยกลุมตัวอยางปຓนพศ
ชายจานวน 198 คน ละพศหญิงจานวน 202 คน ทีไอยู฿นขตกรุงทพมหานคร สวน฿หญปຓนผูຌมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทีไมีรายเดຌ 10,001-15,000 บาท ดຌานอาชีพนัๅนพบวาประชากรสวน฿หญมีอาชีพ
นักรียน นิสิต นักศึกษา 

ผลการวัดการปิดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณา 

 ผลการศึกษาความถีไ฿นการปຂดรับสืไอฆษณา฿นหนึไงสัปดาห์พบวาคาฉลีไยของความถีไ฿นการปຂดรับสืไอ
ดยรวมของกลุมตัวอยางทัๅงหมดมีคาทากับ (2.73) ละกลุมตัวอยางมีความถีไ฿นการปຂดรับสืไออินทอร์นใต 
มากทีไสุด(4.81) ดยกลุมตัวอยางสวน฿หญมีความถีไ ฿นการปຂดรับสืไออินทอร์นใตทุกวัน(รຌอยละ 88) ซึไงอยู฿น
กณฑ์มาก ล าดับตอมาคือการปຂดรับสืไอทรทัศน์(3.70) ดยปຂดรับสืไอทรทัศน์ทุกวันคิดปຓน(รຌอยละ 40) 

ล าดับตอมาคือจากพืไอนนะน า, การปຂดรับสืไอกลางจຌง ,การปຂดรับสืไอยานพาหนะ ,การปຂดรับสืไอวิทยุ ,การ
ปຂดรับสืไอรงภาพยนตร์ ,การปຂดรับสืไอ฿บปลิว ,การปຂดรับสืไอนิตยสาร,การปຂดรับสืไอทางเปรษณีย์ ละสืไอทีไมี
การปຂดรับนຌอยทีไสุดคือสืไอหนังสือพิมพ์ (1.83) ดยเมเดຌปຂดรับสืไอหนังสือพิมพ์ตลอดสัปดาห์(รຌอยละ 55.5) 

ผลปัจจัยดຌานสวนประสมทางการตลาด 

ดຌานผลิตภัณฑ์ 

 ผลการวิคราะห์กีไยวกับสวนประสมทางการตลาด ทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จรวม การตลาดชิง
กิจกรรมจ านกตามตัวปรดຌานผลิตภัณฑ์พบวา คาฉลีไยของระดับความส าคัญปัจจัยดຌานสวนประสมทาง
การตลาด (ผลิตภัณฑ์ีของประชากรทัๅงหมดดยรวมมีคาทากับ (4.01) ละกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการ
จัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากทีไสุด(4.23) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวย (รຌอย
ละ 46.5) ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะมีทคนลยีหรือ
นวัตกรรม฿หมโ(4.11) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวย (รຌอยละ 48.5) ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌา
รวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะชืไอสียงของผลิตภัณฑ์ (3.98) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวย (รຌอย
ละ 57) ละกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะสงสริมภาพลักษณ์ทีไดีนຌอยทีไสุด 
(3.71) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวย (รຌอยละ 42) 
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ดຌานสถานทีไ 

 ผลการวิคราะห์กีไยวกับสวนประสมทางการตลาด ทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จเปรวมกิจกรรม
การตลาดชิงกิจกรรมจ านกตามตัวปรดຌานสถานทีไ พบวา คาฉลีไยของระดับความส าคัญปัจจัยดຌานสวน
ประสมทางการตลาด (สถานทีไี ของประชากรทัๅงหมดดยรวมมีคาทากับ (4.11) ละ กลุมตัวอยางตัดสิน฿จ
ขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะสถานทีไจัดงานสะดวก฿นการดินทาง ชนอยู฿จกลางมืองมากทีไสุด 
(4.39) ดย฿หຌความส าคัญระดับ หในดຌวยอยางยิไง(รຌอยละ 45) ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการ
จัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะตรงกับวันหยุดสาร์อาทิตย์ (4.16) ดย฿หຌความส าคัญระดับ หในดຌวยอยางยิไง 
(รຌอยละ 45.5) ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะมีทีไจอดรถพียงพอ
(4.02) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวยอยางยิไง (รຌอยละ 36) ละกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการ
ตลาดชิงกิจกรรมพราะสถานทีไมีความสวยงาม ทันสมัย กวຌางขวาง นຌอยทีไสุด (3.95) ดย฿หຌความส าคัญระดับ
หในดຌวย(รຌอยละ 49) 

ดຌานราคา 

 ผลการวิคราะห์กีไยวกับสวนประสมทางการตลาด ทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จเปรวมกิจกรรม
การตลาดชิงกิจกรรมจ านกตามตัวปรดຌานราคาพบวา คาฉลีไยของ ระดับความส าคัญปัจจัยดຌานสวนประสม
ทางการตลาด(ราคาีของประชากรทัๅงหมดดยรวมมีคาทากับ (3.98) ละ กลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการ
จัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะ การเมสียคา฿ชຌจาย฿นการขຌารวมกิจกรรม(4.43) มากทีไสุด ดย฿หຌความส าคัญ
ระดับหในดຌวยอยางยิไง(รຌอยละ 60) ละ ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรม
พราะปัจจัยดຌานคา฿ชຌจาย฿นการรวมงานมีความหมาะสม คุຌมคา (4.33) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวย
อยางยิไง(รຌอยละ 48.5) ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมหากสามารถชา
ระงินภาย฿นงาน (3.74) ดย฿หຌความส าคัญระดับปานกลาง(รຌอยละ 39) ละกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการ
จัดการตลาดชิงกิจกรรมหากสามารถชาระงินคารวมกิจกรรมกอนวันงานนຌอยทีไสุด (3.41) ดย฿หຌความส าคัญ
ระดับปานกลาง (รຌอยละ 45.5) 

ดຌานการสงสริมการตลาด 

 ผลการวิคราะห์กีไยวกับสวนประสมทางการตลาด ทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จเปรวมกิจกรรม
การตลาดชิงกิจกรรมจ านกตามตัวปรดຌานการสงสริมการตลาดพบวา คาฉลีไยของระดับความส าคัญปัจจัย
ดຌานสวนประสมทางการตลาด (การสงสริมการตลาดีของประชากรทัๅงหมดดยรวมมีคาทากับ (3.87) ละ 
กลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะการจัดกิจกรรมสงสริมการขายภาย฿นงาน
มากทีไสุด(4.29) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวยอยางยิไง (รຌอยละ 46.5) ล าดับตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌา
รวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะการฆษณา(3.88) ดย฿หຌความส าคัญระดับหในดຌวย(รຌอยละ 42) ล าดับ
ตอมากลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะรูปบบของกิจกรรม(3.84) ดย฿หຌ
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ความส าคัญระดับหในดຌวย(รຌอยละ 37.5) ละกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมพราะ
ดารารับชิญหรือผูຌมีชืไอสียงนຌอยทีไสุด (3.49) ดย฿หຌความส าคัญระดับปานกลาง(รຌอยละ 37) 

ผลพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม 

 ผลการวิคราะห์กีไยวกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จเปรวมกิจกรรมการตลาดชิงกิจกรรม พบวาคาฉลีไย
ของการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมดยรวมของประชากรกลุมตัวอยางทัๅงหมดมีคาทากับโ.5ไี ละกลุม
ตัวอยางมีการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ประภทงานจาหนายสินคຌาส าหรับผูຌบริภคมากทีไสุด(ใ.แไีดยขຌา
รวมกิจกรรมแเ-แโ ครัๅงตอป (รຌอยละ โ่ี ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ประภทงาน
สดงสินคຌา(ใ.แไีดยขຌารวมกิจกรรมแเ-แโ ครัๅงตอป (รຌอยละ โๆี ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาด
ชิงกิจกรรม ประภทงานงานทีไสรຌางสรรค์ความบันทิงละกีฬา กับงานจรจาธุรกิจละจาหนายสินคຌาทากัน 
(ใ.เใีดยขຌารวมกิจกรรม ็-้ ครัๅงตอป (รຌอยละ โ่.5ี ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิง
กิจกรรม ประภทงานปຂดตัวสินคຌาหรือบริการ(โ.ๆ่ีดยขຌารวมกิจกรรมแ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ใใี ล าดับ
ตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ประภทการจัดขงขัน(โ.ๆ็ีดยขຌารวมกิจกรรม ็ -้ ครัๅง
ตอป (รຌอยละ ใๆ.5ี ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมประภทงานสัมมนา(โ.5ใีดยขຌา
รวมกิจกรรม ็-้ ครัๅงตอป (รຌอยละ โ้.5ีล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมประภทการ
ขຌาปຓนผูຌรวมสนับสนุนกิจกรรม(โ.ไๆีดยขຌารวมกิจกรรม แ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ใใี ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌา
รวมการตลาดชิงกิจกรรมประภทงานฉลองครบรอบกับงานประชาสัมพันธ์พืไอสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ทากัน (โ.ไแีดยขຌารวมกิจกรรม แ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ไเ.5 ละรຌอยละ ใๆ ตามล าดับี ล าดับตอมากลุม
ตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมประภทการประกวด(โ.ใๆีดยขຌารวมกิจกรรม แ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ใ5.5ี 
ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมประภทงานลีๅยงตอบทนทีไยอดขายถึงปງา(โ.แ่ีดยขຌา
รวมกิจกรรม แ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ไไี ล าดับตอมากลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมประภทงานมอบ
รางวัล(โ.แไีดยขຌารวมกิจกรรม แ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ไใ.5ี ละล าดับสุดทຌายกลุมตัวอยางขຌารวมการตลาดชิง
กิจกรรมประภทงานประชุม(โ.เๆีดยขຌารวมกิจกรรม แ-ใ ครัๅงตอป (รຌอยละ ไ้.5ี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานทีไ แ ปัจจัยดຌานประชากรของผูຌขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวาย ละจนอ
รชัไนซด ฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา ปัจจัยดຌานประชากรเดຌก พศ การศึกษา รายเดຌ อาชีพ ละอายุ 
ตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม 

 ผลการวิจัยพบวา ผูຌบริภคพศชาย, ผูຌบริภคทีไมีการศึกษาระดับตไ ากวาปริญญาตรี, ผูຌบริภคทีไมี
รายเดຌตไ ากวาแ5,เเเบาท, ผูຌบริภคทีไมีอาชีพนักรียน นิสิต นักศึกษา ละผูຌบริภคจนอรชัไนซด (อายุ
ระหวาง แ5–โโปี มีนวนຌมการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมมากทีไสุด 

 



 

13 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆเ) 

สมมติฐานทีไ โ ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยการสืไอสารดຌานสวนประสมทางการตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานทีไ ละการสงสริมการตลาด กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จ฿นการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม 

ปัจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

จ านวน Mean SD. Pearson 

Correlation 

Sig. 

( 2-tailed ) 

ระดับความสัมพันธ ์

ผลิตภณัฑ ์ 400 16.0 2.71 0.17* 0.00 ตไ ามาก 

ราคา 400 35.5 14.5 0.17* 0.00 ตไ ามาก 

สถานทีไ 400 16.4 2.33 0.04* 0.40 เมมีความสมัพันธ์ 

สงสริมการขาย 400 35.5 14.5 0.23* 0.00 ตไ า 

*มีนัยส าคญัทางสถิติทีไระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบวาปัจจัยการสืไอสารสวนประสมทางการตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา ละการสงสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิ งกิจกรรมดยผูຌบริภคกลุมตัวอยาง
ตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับราคาละการสงสริมการขายมากทีไสุดทากัน 
ละผูຌบริภคกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ปຓนล าดับ
ถัดมา ฿นขณะทีไปัจจัยการสืไอสารสวนประสมทางการตลาดดຌานสถานทีไ เมมีความสัมพันธ์กับผูຌบริภคกลุม
ตัวอยาง฿นการตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรม 

สมมติฐานทีไ ใ ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาเดຌก หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
นิตยสาร รงภาพยนตร์ สืไอทางเปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ สืไอกลางจຌง ฿บปลิว ละ
พืไอนนะน า กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จ฿นการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม 

  



 

14 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆเ) 

พฤติกรรม 

การปิดรับ 

ขຌอมูลจากสืไอฆษณา 

จ านวน Mean SD. Pearson 

Correlation 

( r ) 

Sig. 

( 2-tailed ) 

ระดับ 

ความสัมพันธ ์

สืไอหนังสือพิมพ ์ 400 1.83 1.12 0.36* 0.00 ตไ า 

สืไอวิทยุ 400 2.35 1.23 0.12* 0.02 ตไ ามาก 

สืไอนิตยสาร 400 2.04 1.01 0.47* 0.00 ปานกลาง 

สืไอรงภาพยนตร ์ 400 2.16 1.13 0.44* 0.00 ปานกลาง 

สืไอเปรษณีย ์ 400 1.90 1.18 0.40* 0.00 ปานกลาง 

สืไออินทอร์นใต 400 4.81 0.59 -0.22* 0.00 ตไ าบบผกผัน 

สืไอทรทัศน์ 400 3.70 1.34 0.23* 0.00 ตไ า 

สืไอยานพาหนะ 400 2.71 1.27 0.47* 0.00 ปานกลาง 

สืไอกลางจຌง 400 2.96 1.14 0.26* 0.00 ตไ า 

สืไอ฿บปลิว 400 2.14 1.04 0.48* 0.00 ปานกลาง 

พืไอนนะน า 400 3.44 1.21 0.19* 0.00 ตไ ามาก 

*มีนัยส าคญัทางสถิติทีไระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาเดຌก หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร รง
ภาพยนตร์ สืไอทางเปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ สืไอกลางจຌง ฿บปลิว ละพืไอนนะน า 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ดยผูຌบริภคกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌา
รวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไออินทอร์นใตมากทีไสุดละมีความสัมพันธ์กับ
การปຂดรับสืไอหนังสือพิมพ์ปຓนล าดับสุดทຌาย 

  



 

15 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆเ) 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษารืไองปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุม
จนอรชัไนวาย ละจนอรชัไนซด ฿นขตกรุงทพมหานคร มีประดในทีไจะน ามาอภิปรายผลการศึกษาดังนีๅ 

 1.การวิคราะห์ปัจจัยดຌานประชากรของผูຌขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวายละจ
นอรชัไนซด฿นขตกรุงทพมหานคร พบวาปัจจัยดຌานประชากรเดຌก พศ การศึกษา รายเดຌ อาชีพ ละอายุ 
มีผลตอพฤติกรรมการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมของกลุมจนอรชัไนวายละจนอรชัไนซด฿นขต
กรุงทพมหานคร ดยผูຌบริภคพศชาย, ผูຌบริภคทีไมีการศึกษาระดับตไ ากวาปริญญาตรี, ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไ า
กวา 15,000 บาท, ผูຌบริภคทีไมีอาชีพนักรียน นิสิต นักศึกษา ละผูຌบริภคจนอรชัไนซด มีนวนຌมการขຌา
รวมการตลาดชิงกิจกรรมมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดของ ธีรพันธ์ ลทองค า (2546, น. 14) ทีไวา
พศชายละพศหญิงมีความสน฿จทีไตกตางกันชนผูຌชายจะสน฿จ฿นรืไองทีไตืไนตຌนกีไยวกับกีฬา การสดงออก
ทางดຌานดนตรี ความสนุกสนานความบันทิง มากกวาพศหญิง ดังนัๅนหากผูຌบริภคมีพศตกตางกัน กใจะมี
นวนຌมพฤติกรรม฿นการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมตกตางกัน ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กฤษณ์ 
เชยวงศา (2549, น. 205) ซึไงศึกษารืไอง การรับรูຌขาวสารทีไมีผลตอทัศนคติตอการตลาดชิงกิจกรรมของงาน 
THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO ผลการวิจัยพบวาปัจจัยดຌานอาชีพของผูຌขຌารวมงานมีผลตอ
ทัศนคติตองาน THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO ฿นทุกดຌานนืไองจากตละอาชีพจะมีการลือก
รับสืไอทีไตกตางกัน ละยังสอดคลຌองกับนวความคิดของ พรทิพย์ วรกิจภคาทร (2529, น. 312-315) ทีไวา
การศึกษาปຓนตัวปรทีไส าคัญมากทีไมีผลตอประสิทธิภาพของการสืไอสารของผูຌสงสารตางกันเป ชน บุคคลทีไมี
การศึกษาสูง จะสน฿จขาวสาร เมคอยชืไออะเรงายโละมักปຂดรับสืไอสิไงพิมพ์มากดังนัๅนหากผูຌบริภคมีระดับ
การศึกษาตกตางกันกใจะมีนวนຌมพฤติกรรม฿นการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมตกตางกัน ละยัง
สอดคลຌองกับนวความคิดของ ศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ (2546, น. 197) ทีไวาสิไงกระตุຌนทางศรษฐกิจจะมี
อิทธิพลตอความตຌองการของผูຌบริภคชนรายเดຌตกตางกันจะท า฿หຌผูຌบริภคมีความตຌองการละพฤติกรรม
ตกตางกันดังนัๅนหากผูຌบริภคมีรายเดຌทีไตกตางกันกใจะมีนวนຌมพฤติกรรม฿นการขຌารวมการตลาดชิง
กิจกรรมตกตางกัน ละยังสอดคลຌองกับนวความคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545, น. 38-39) ทีไวาอาชีพ 
ชืๅอชาติ รายเดຌ หรือมຌตภูมิหลังของครอบครัวมีอิทธิพลตอทัศนคติละพฤติกรรมของบุคคลดยมีรายงาน
หลายรืไองทีไพิสูจน์ลຌววา ฐานะทางสังคมละศรษฐกิจนัๅนมีอิทธิพลตอทัศนคติละพฤติกรรมของคน ดังนัๅน
หากผูຌบริภคมีอาชีพตกตางกันกใจะมีนวนຌมการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมตกตางกัน ละยังสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ (2555) ทีไศึกษารืไอง กลยุทธ์การตลาดชิงกิจกรรมทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมบริษัท สิงห์ คอร์ปอรชัไน จากัด ฿นขตกรุงทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวาปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์มีผลการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ดยพบวาอายุ 26–30 ป 
ขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมมากทีไสุด รองมาปຓนอายุ 31 – 35 ป ละ อายุ 20 – 25 ป ตามล าดับ ดังนัๅน
หากผูຌบริภคมีอายุตกตางกันกใจะมีนวนຌมการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมตกตางกัน 



 

16 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆเ) 

 2.การวิคราะห์ปัจจัยการสืไอสารสวนประสมทางการตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา ละการสงสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมดยผูຌบริภคกลุมตัวอยาง
ตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับราคาละการสงสริมการขายมากทีไสุดทากัน
ละผูຌบริภคกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ปຓนล าดับ
ถัดมา฿นขณะทีไปัจจัยการสืไอสารสวนประสมทางการตลาดดຌานสถานทีไเมมีความสัมพันธ์กับผูຌบริภคกลุม
ตัวอยาง฿นการตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปริญญา สิทธิด ารง 
(2547) ซึไงศึกษารืไอง ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของสตรีวัยท างาน฿น
การลือกซืๅอครืไองส าอางบ ารุงผิวหนຌา฿นขตกรุงทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ปัจจัยดຌานราคา ดยรวมอยู฿น
ระดับดีมาก ดยราคาทีไมีความหมาะสม ปຓนปัจจัยทีไมีความส าคัญทีไสุด฿นการลือกซืๅอครืไองส าอางดังนัๅน
ปัจจัยการสืไอสารดຌานราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ละยัง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ศญาภรณ์ บุญยารุณ (2553) ซึไงศึกษารืไอง ความพึงพอ฿จ฿นการตลาดชิงกิจกรรม
ละความภักดีของผูຌบริภคตอบัตรครดิตคทีซี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีสวนรวมกับการตลาดชิง
กิจกรรม฿นระดับปานกลาง ดยทีไลักษณะกิจกรรมทีไกลุมตัวอยางมีสวนรวมมากทีไสุดคือ การชิงชค รองลงมา
คือกิจกรรมการสงสริมการขายบบรวมกับสินคຌาอืไนดังนัๅนปัจจัยการสืไอสารดຌานการสงสริมการตลาดจะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม 

 3.การวิคราะห์พฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาเดຌก หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร รง
ภาพยนตร์ สืไอทางเปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ สืไอกลางจຌง ฿บปลิว ละพืไอนนะน า 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมตกตางกัน ดยผูຌบริภคกลุมตัวอยาง
ตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไออินทอร์นใตมากทีไสุด ล าดับ
ตอมาคือสืไอทรทัศน์ ล าดับตอมาคือพืไอนนะน า ล าดับตอมาคือสืไอกลางจຌง ล าดับตอมาคือสืไอยานพาหนะ 
ล าดับตอมาคือสืไอวิทยุ ล าดับตอมาคือสืไอรงภาพยนตร์ ล าดับตอมาคือสืไอ฿บปลิว ล าดับตอมาคือสืไอนิตยสาร 
ล าดับตอมาคือสืไอเปรษณีย์ ซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดของ ศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ (โ5ไๆ, น. โโเี 
ทีไวา การคຌนหาขຌอมูล ถຌาความตຌองการถูกกระตุຌนมากพอละสิไงทีไสามารถตอบสนองความตຌองการอยู฿กลຌ
ผูຌบริภค ผูຌบริภคจะดานินการพืไอ฿หຌกิดความพอ฿จทันทีดຌวยการคຌนหาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลตางโทัๅงจาก
หลงบุคคล ซึไงเดຌกครอบครัว พืไอน คนรูຌจักละหลงการคຌา ซึไงเดຌก สืไอฆษณา พนักงานขาย ละยัง
สอดคลຌองกับนวความคิดของ จิตวีร์ กษมศุข (โ5ใ้ี ทีไวาสืไอ มวลชนมีอิทธิพลตอการปลีไยนปลงของสังคม 
ปຓนสิไงรຌาทีไสามารถท า฿หຌผูຌบริภคกิดความตຌองการละมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางโของผูຌบริภคอยางมาก 
ดังนัๅนหากผูຌบริภคมีการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาตกตางกัน กใจะมีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมตกตางกัน 
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ขຌอสนอนะส าหรับการน าผลวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

 แ.ปัจจัยดຌานประชากรเดຌก พศ อายุ รายเดຌ การศึกษา ละอาชีพ ของผูຌขຌารวมการตลาดชิ ง
กิจกรรมของกลุมตัวอยางมีผลตอพฤติกรรมการขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ดังนัๅนนักการตลาดสามารถ
น ามาก าหนดรูปบบของการจัดงานการตลาดชิงกิจกรรม฿หຌมีความหมาะสมกับคุณลักษณะของผูຌบริภค ชน 
การลือก฿ชຌสี รูปบบงาน ขกรับชิญ ของรางวัลทีไ฿ชຌสงสริมการตลาด พืไอจะสามารถจูง฿จผูຌบริภค
ปງาหมายเดຌ การก าหนดขຌอความหรือนืๅอหาของสารทีไจะสงเป฿หຌมีความขຌา฿จงายหมาะสมเมซับซຌอนพืไอจะ
เดຌมีความขຌา฿จตรงกันละจะตຌองระมัดระวังรืไองการก าหนดคา฿ชຌจาย฿นการขຌารวมกิจกรรม฿หຌมีความ
หมาะสมกับรายเดຌของผูຌรวมงานพืไอจะเดຌมีผูຌขຌารวมกิจกรรมทางการตลาดทีไจัดขึๅน 

 โ.ปัจจัยการสืไอสารสวนประสมทางการตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา ละการสงสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรมดยกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการ
จัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับราคาละการสงสริมการขายมากทีไสุดทากันละผูຌบริภคกลุม
ตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ปຓนล าดับถัดมา ฿นขณะทีไ
ปัจจัยการสืไอสารสวนประสมทางการตลาดดຌานสถานทีไเมมีความสัมพันธ์กับผูຌบริภคกลุมตัวอยาง฿นการ
ตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการตลาดชิงกิจกรรม ดังนัๅนนักการตลาดสามารถน ามาก าหนดรูปบบของการจัดงาน
การตลาดชิงกิจกรรม฿หຌมีความหมาะสมกับความตຌองการของผูຌบริภค ชน การเมสียคา฿ชຌจาย฿นการขຌา
รวมกิจกรรม หรือการตัๅงคา฿ชຌจาย฿นการรวมงานกิจกรรมทางการตลาด฿หຌมีความหมาะสม คุຌมคา ละมี
กิจกรรมสงสริมการขายภาย฿นงานทีไดน฿จ ปຓนตຌน 

 3.พฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณาเดຌก หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร รงภาพยนตร์ สืไอทาง
เปรษณีย์ สืไออินทอร์นใต ทรทัศน์ สืไอยานพาหนะ สืไอกลางจຌง ฿บปลิว ละพืไอนนะน า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จขຌารวมการตลาดชิงกิจกรรม ดยผูຌบริภคกลุมตัวอยางตัดสิน฿จขຌารวมการจัดการ
ตลาดชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไออินทอร์นใตมากทีไสุดตปຓน฿นลักษณะผกผัน ล าดับตอมา
คือสืไอทรทัศน์ พืไอนนะน า สืไอกลางจຌง สืไอยานพาหนะ สืไอวิทยุ สืไอรงภาพยนตร์ สืไอ฿บปลิว สืไอนิตยสาร 
สืไอเปรษณีย์ ละสืไอหนังสือพิมพ์ตามล าดับ ดังนัๅนนักการตลาดสามารถน ามาก าหนดรูปบบของการจัดงาน
การตลาดชิงกิจกรรม฿หຌมีความหมาะสมกับพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลจากสืไอฆษณา ชน การลือก
ฆษณาการจัดงาน฿นสืไอทรทัศน์นืไองจากผูຌบริภคกลุมจนอรชัไนวายละจนอรชัไนซดมีการปຂดรับสืไอ
ทรทัศน์ทุกวันคิดปຓนรຌอยละ40ของประชากรกลุมตัวอยางทัๅงหมดปຓนตຌน 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเมเดຌศึกษาถึงความพึงพอ฿จละความตຌองการของผูຌบริภคทีไมีตอการจัดการ
ตลาดชิงกิจกรรม รวมถึงรายละอียดของการจัดการตลาดชิงกิจกรรม฿หຌประสบความส ารใจ ดังนัๅนลຌว฿น
การศึกษาละท าการวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษารืไองการจัดการตลาดชิงกิจกรรมทีไหมาะสมพืไอ฿หຌประสบ
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ความส ารใจ ควรมีรายละอียดตางโ รวมถึงขัๅนตอนละวิธีการวามีอยางเรบຌางกใจะปຓนประยชน์ครบถຌวน
สมบูรณ์ 
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การตลาดบบรียลเทม์ ิReal-Time Marketingี ผลทีไมีตอการตอบสนอง 

ของผูຌบริภคบนสืไอสังคมออนเลน์ 

Real-Time Marketing: The Result toward Customers’ response on Social Media 

บริรักษ์ มงคลกตุ3 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.4 

บทคัดยอ 

การวิจัยรืไองนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการรับรูຌ ทัศนคติ ละการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-

Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ รวมถึงทัศนคติของผูຌบริภค ทีไมีตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ 
ท าการศึกษาดยงานวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌบบสอบถามปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมจากกลุมตัวอยาง
ผูຌบริภคบนสืไอสังคมออนเลน์ จ านวน โเเ คน  

ผลการศึกษาพบวาปຓนพศชายมากทีไสุด มีอายุระหวาง โ5-ใเ ป จบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌ โเ,เเแ-ใเ,เเเ บาท ผูຌบริภคสวน฿หญมีการรับรูຌลักษณะ Real-Time 

Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นรืไองความรวดรใว ทันกระส (Timelyี มากทีไสุด มีทัศนคติตอ Real-

Time Marketing ดຌานชืไนชอบ ความสุข (Hedonic Pleasureี มากทีไสุด มีทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท 
บุฟฟຆต์ ดຌานการรูຌจัก฿นตราสินคຌา(Brand Awarenessี มากทีไสุด ละ Real-Time Marketing สงผลตอการ
ตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี สูงทีไสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาการรับรูຌลักษณะของ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ Real-Time Marketing ทัศนคติตอตราสินคຌา ละการตอบสนองตอ Real-Time 

Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นระดับทีไสูง  ทัศนคติตอ Real-Time Marketing มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นระดับสูง ละทัศนคติตอตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง
ตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นระดับสูงมาก อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 

ค าส าคัญ: การตลาดบบรียลเทม์, ตราสินคຌา,  การตอบสนองของผูຌบริภค 

  

 

 

  

                                                           

3
 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝຆายบริหาร คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract  

The purpose of this research is to study consumer’s perception, attitude and 

response toward real-time marketing of HOTPOT Buffet including consumers’ attitude 
towards the brand of HOTPOT Buffet. This study is quantitative research using the 

questionnaire as the collection tool to gather data from 200 respondents sampled from 

social media consumers.  

The result of the research found that the respondents were males more than 

females, who are aged between 25 to 30 years’ old. Most of the respondents had current 

education at the Bachelor’s degree, work as private company employee and have an 

average income per month at 20,001-30,000 Baht per month. Customers have a good 

perception towards the real-time marketing in a timely manner. Customers’ attitude to real-

time marketing is the element of hedonic pleasure. Customers’ are aware about the 
HOTPOT Buffet brand. Consumers have the positive response for purchase intensions after 

exposure to real-time marketing.  

The hypothesis testing results showed that the perception of consumers toward real-

time marketing is correlated with attitudes to real-time marketing, customers’ attitude to 

brand of HOTPOT Buffet, and responses in real-time marketing of Hotpot Buffet at a high 

level. The attitude to real-time marketing is related to the attitudes of HOTPOT Buffet brand 

at a high level. Also, the attitude of HOTPOT Buffet brand is associated with the response of 

customers to the real-time marketing of HOTPOT Buffet at very high level at the significance 
level of 0.01. 

Keywords: Real-Time Marketing, Brand, Consumers’ response 
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ความปนมาละปญหาของการวิจัย 

฿นปัจจุบันทคนลยีการสืไอสารมีการพัฒนาอยางรวดรใวท า฿หຌทคนลยีการสืไอสารเดຌขຌามามี
บทบาทส าคัญ฿นการด านินชีวิตของผูຌคนท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงปຓนอยางมากดยฉพาะสืไอสังคมออนเลน์
ทีไเดຌขຌามามีบทบาทกับผูຌคน฿นยุคปัจจุบันจะหในเดຌจากจ านวนผูຌ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์฿นประทศเทย ขຌอมูล
ลาสุดดือนมกราคม พ.ศ. โ5ๆเ พบวามีจ านวนมากถึง ไๆ ลຌานคน คิดปຓน ๆ็ ปอร์ซในของจ านวนประชากร
ทัๅงหมด สืไอสังคมออนเลน์ประภท Facebook ปຓนสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีการ฿ชຌงานบอยทีไสุดปຓนอันดับ แ 
จ านวน ไๆ ลຌานคน คิดปຓน ๆ5 ปอร์ซในต์ (We are Social, 2017ี สืไอสังคมออนเลน์จึงปຓนครืไองมือสืไอสาร
ทีไผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌติดตอสนทนา สงรูปภาพ วีดีอตางโ พรຌอมทัๅงมีรูปบบส าหรับการสรຌางปฏิสัมพันธ์ทีไ
หลากหลาย ชน การกดถูก฿จ (Likeี การบงปัน (Shareี ละการสดงความคิดหในตางโ ดยผูຌ฿ชຌมักมี
วัตถุประสงค์การ฿ชຌงานทีไตกตางกันเป (Quinn, โเแๆี ละยัง฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการติดตอสืไอสารทีไส าคัญ
ส าหรับธุรกิจ฿นการ฿ชຌ Facebook ซึไงปຓนชองทางของสืไอสังคมออนเลน์ ส าหรับสืไอสารการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ (วิภาวี จันทร์กຌว, โ55้ี นืไองจากการสืไอสารกับคนยุค฿หมหรือทีไรียกวากลุมดิจิตอลนทีฟ 
฿นปัจจุบันจะตຌองตอบสนองความตຌองการของคนยุค฿หมดຌวยการ฿ชຌประยชน์จากพลตฟอร์มชองทางการ
สืไอสารออนเลน์ดຌวยความความสะดวกละรวดรใว ทัๅงการสรຌางนืๅอหา฿หຌปลก฿หมเมซๅ า฿คร ฿หຌมีความบันทิง 
นาตืไนตຌน ละนาคຌนหา฿นการดึงความสน฿จจากผูຌบริภค ละตຌองปຓนรืไองทีไมีความทันสมัยกับสถานการณ์฿น
สังคมทีไก าลังกิดขึๅน (Mindshare, 2557ี 

การท าการตลาด฿นปัจจุบันจึงตຌองปรับปลีไยนรูปบบการตลาด฿หຌหลากหลายละลือกชองทาง฿น
การสืไอสาร฿หຌหมาะสมกับกลุมผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบัน พืไอ฿หຌขຌาถึงผูຌบริภคเดຌอยางงายปຓนอยางดีดยอาศัย
สืไอสังคมออนเลน์ปຓนครืไองมือหรือชองทาง฿นการ฿ชຌพืไอประชาสัมพันธ์ละการสืไอสารการตลาด ซึไงรูปบบ
การตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์มีหลายประภทเดຌก การสรຌางตราสินคຌาบน Facebook การท ากิจกรรมการ
ขายผลิตภัณฑ์บน YouTube การ฿ชຌการตลาด฿นรูปบบเวรัล (Viral Marketingี การตลาดชิงนืๅอหา 
(Content Marketingี ละReal-Time Marketing ปຓนตຌน (วรมน บุญศาสตร์, 2558ี 

Real- Time Marketing จึงปຓนอีกหนึไงรูปบบการตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ทีไนาสน฿จทีไน าสนอ
นืๅอหา฿นรูปบบทีไอาศัยกระสสังคมชวงหนึไง มืไอมีกระสกิดขึๅนกใรีบน าสนอพืไอ฿หຌเดຌพืๅนทีไสืไอ ท า฿หຌตรา
สินคຌามีกระสพูดถึง฿นลกออนเลน์ ละผูຌบริภคเดຌมีความรูຌสึกรวม (Positioning, 2558ี ฿นหลายธุรกิจกใเดຌมี
การน า Real-Time Marketing มา฿ชຌปຓนกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาด  ดยฉพาะตราสินคຌาธุรกิจอาหาร ทีไ
ปัจจุบันมีสภาวะการขงขันทีไสูงขึๅนนืไองจากนวนຌมการปลีไยนปลงตางโ ทีไกิดขึๅน การขຌาถึงอินทอร์นใต
ของผูຌบริภคผานอุปกรณ์ตางโ ทีไมีจ านวนมากขึๅน ดังทีไเดຌกลาว฿นขຌางตຌน  การท า Real-time marketing จะ
ชวย฿หຌกิดอกาสส าหรับธุรกิจรຌานอาหารทัๅงการชืไอมยงกับลูกคຌาอยาง฿กลຌชิดมากขึๅน รวมถึงปຓนการสืไอสาร
การฆษณาผานอินทอร์นใตทีไมีตຌนทุนการฆษณาระดับตไ า ตสามารถขຌาถึงลูกคຌาเดຌ฿นวงกวຌาง ทัๅงการ
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ฆษณาจากรຌานอาหารองดยตรง รวมถึงการฆษณารຌานอาหารทางอຌอม ผานการชร์ขຌอมูล นะน า ละรีวิว
รຌานอาหารจากลูกคຌา ซึไงนับปຓนความทຌาทายส าหรับธุรกิจรຌานอาหาร฿นปัจจุบัน (ศูนย์วิจัยกสิกรเทย, โ55้ี  

ฮอทพอท บุฟฟຆต์ (Hot Pot Buffetี ธุรกิจรຌานอาหารประภทบุฟฟຆต์ ประภทสุกีๅ ชาบู เดຌมีการ
ปรับปลีไยนครงสรຌางองค์กร ดยการพัฒนาตราสินคຌาพืไอ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคละยุคสมัย 
ดຌวยการสรຌางจุดตกตางละประสบการณ์฿หม พืไอ฿หຌลูกคຌารูຌสึกกับตราสินคຌามากขึๅน ดยน าสนอออกมา฿น
รูปบบของกิจกรรมการตลาดทีไนຌนความสนุกสนานเม฿ชการท าพียงปรมชัไนผิวผินทานัๅน ละพืไอท า฿หຌ 
Key Message กับภาพลักษณ์ของตราสินคຌา฿นรืไองทีไอยากจะปลีไยนปลงเดຌรับการน าสนอเปสูผูຌบริภค จึง
มีการ฿ชຌ Digital Marketing มาปຓนสืไอกลางมากขึๅนอาศัยกระสทีไเดຌรับความนิยม฿นชวงวลานัๅนโ 
(Brandbuffet, 2016ี ดຌวยการน าขาวทีไคนก าลังสน฿จละลือกขาวทีไกาะกระสทีไตราสินคຌาอืไนเมกลຌาลน 
น านืๅอหาทีไขຌาเปกับกระสของตราสินคຌา ฿นการสรຌางอกาสยงพืๅนทีไสืไอ พราะสืไอกระสหลักจะ฿หຌความ
สน฿จ (นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล, 2559ี ซึไงถือวามีความดดดนทีไสามารถจาะกระสเวรัลลຌวท า Content 
กาะกระสเดຌอยางรวดรใว นับวากิดจากกระบวนความคิดละกระบวนท างานทีไท า฿หຌตราสินคຌาฮอทพอท 
บุฟฟຆต์ ปຓนตราสินคຌาทีไสามารถท า Real-time marketing เดຌประสบความส ารใจปຓนอยางดี (ชัยพนธ์ ชวาล
วณิชชัย, 2559ี จะหในเดຌจาก Real-time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ทีไสามารถกาะกระสเดຌปຓน
อยางดี สามารถสรຌางความนาสน฿จละปຓนทีไพูดถึงกันปຓนอยางมาก อยางชน กระสตุຍกตาลูกทพ ซึไงลຌวน
ลຌวตปຓน Real-time Marketing ซึไงอาศัยความรวดรใวของการสรຌางสรรค์นืๅอหา฿หຌพอหมาะ พอจาะ 
สอดคลຌองกับสถานการณ์ ท า฿หຌพจของฮอทพอท ปຓนพจทีไมีความสนุก นาสน฿จ นาติดตาม ละพา฿หຌตรา
สินคຌากลับเปอยู฿น฿จผูຌบริภคเดຌส ารใจ (นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล, 2559ี 

อยางเรกใตามจากการคຌนควຌางานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับรูปบบการสืไอสารการตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ 
พบวามัก฿หຌความสน฿จศึกษากีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ยกตัวอยางชน การตลาดบบเวรัล (Viral 

Marketingี เดຌก งานวิจัยของพรจันทร์ วงศ์คุຌมสิน (โ557ี ทีไศึกษารืไองการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอ
การตลาดบบเวรัลปรียบทียบระหวางกลุมบบีๅบูมมอร์ส จนอรชัไนอใกซ์ละจนอรชัไนวาย ฿น รืไองของ
การปຂดรับสืไอ ทัศนคติของผูຌบริภค ทัศนคติตราสินคຌา การตัดสิน฿จซืๅอละการบอกตอ ชนดียวกับงานวิจัย
ของมาริสา อานิตຌา ฟานดอรวาวดอะ (2557ี ศึกษารืไองปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปส าหรับ
การตลาดบบเวรัล (Viral marketingี ดย฿ชຌสืไอครือขายสังคมออนเลน์ ละงานวิจัยของวิน รัตนาธีราธร 
(โ55ใี ทีไท าการศึกษาทัศนคติตอการท าการสืไอสารทางการตลาด฿นรูปบบ Viral video ละปัจจัยทีไมีผลตอ
การตัดสิน฿จชร์ออนเลน์วีดีอของผูຌ฿ชຌ Facebook ขณะดียวกันกใยังพบงานวิจัยของ Bengtsson and 

Hakansson (โเแ5ี ทีไศึกษาถึงนวทาง฿นการท า Real-time marketing ฿หຌมีประสิทธิภาพละนาสน฿จบน
สืไอสังคมออนเลน์ ละงานวิจัยของ Nguyen (2015ี ทีไศึกษานวความคิดของการตลาดนืๅอหาบบ Real-

Time ฿นมุมของผูຌชีไยวชาญดຌานการตลาดดิจิตอล ซึไงงานวิจัยทีไกีไยวกับ Real-time marketing ลຌวนตปຓน
งานวิจัยของตางประทศ ตส าหรับประทศเทยยังเมมี฿ครศึกษาประดในทีไกีไยวกับ Real-time marketing 
ดยตรง จึงปຓนประดในทีไนาสน฿จส าหรับท าการคຌนควຌาศึกษาตอเป 
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ดຌวยหตุนีๅผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษา Real- Time Marketing ซึไงปຓนรูปบบการตลาดทีไปຓน
ครืไองมือส าคัญ฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์฿หຌประสบความส ารใจ ละมีประสิทธิภาพ
ส าหรับการขຌาถึงผูຌบริภคเดຌอยางรวดรใว ดยน ากรณีศึกษาของตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์มาประยุกต์฿ชຌกับ
ทฤษฎี พืไอท าการศึกษาผลของ Real-Time Marketing ทีไจะมีตอทัศนคติ ตราสินคຌา ละการตอบสนองของ
ผูຌบริภค พืไอทีไจะเดຌปຓนขຌอมูลทีไส าคัญส าหรับการตอยอดละน าเป฿ชຌ฿หຌ ปຓนประยชน์ส าหรับผูຌประกอบการ
หรือผูຌทีไสน฿จ฿นการก าหนดนวทางหรือกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดส าหรับตราสินคຌาตอเป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

แ. พืไอศึกษาการรับรูຌของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

โ. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

ใ. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ ตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

ไ. พืไอศึกษาการตอบสนองของผูຌบริภคตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1.การรับรูຌ  Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ Real-Time 
Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

2. การรับรูຌ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท 
บุฟฟຆต ์

3. การรับรูຌ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของผูຌบริภคตอ 
Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

4. ทัศนคติตอ Real-Time Marketing มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

5. ทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของผูຌบริภคตอ Real-

Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 
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นิยามศัพท์ฉพาะ 
Real-Time marketing หมายถึงชิๅนงานฆษณาทีไมีนืๅอหาบบกาะกระสละมีตราสินคຌาขຌาเปมี

สวนรวมกับกระสนัๅน โ ดยผยพรบนสืไอสังคมออนเลน์ ซึไง฿นงานวิจัย฿นครัๅงนีๅ เดຌลือกศึกษาของตราสินคຌา
ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

การรับรูຌ Real-Time marketing หมายถึงกระบวนการทีไกิดขึๅนภายหลังจากทีไสิไงรຌากระตุຌนการ
รูຌสึกละถูกตีความปຓนสิไงทีไมีความหมาย ซึไง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือการทีไผูຌบริภคเดຌหในชิๅนงานฆษณาทีไมีนืๅอหา
บบกาะกระส ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ลຌวตีความหมายซึไงจะวัดจากองค์ประกอบของการสรຌางนืๅอหา 
Real-time Marketing บงเดຌปຓน ๆ องค์ประกอบ ดังนีๅ หในภาพชัดจน (Visualี รวดรใว ทันกระส 
(Timelyี มีความดดดน (Prominentี ปຓนทีไรูຌจัก จดจ าเดຌ (Recognizableี มีความนาสน฿จ (Resonatesี 
ละมีความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา (Relevantี 

ทัศนคติตอ Real-Time marketing หมายถึง นวนຌมการตอบสนองเป฿นทางทีไชืไนชอบหรือเมชืไน
ชอบตอสิไงรຌา฿นฆษณา฿นชวงวลาหนึไง หรือการประมินคาของบุคคลทีไมีตอชิๅนงานฆษณาทีไมีนืๅอหาบบ
กาะกระส ซึไง฿นงานวิจัยนีๅจะวัดเดຌจาก ความนาชืไอถือ (Credibilityี การ฿หຌขຌอมูล (Informativeี ความชืไน
ชอบ (Hedonic, Pleasureี คุณคาตอศรษฐกิจ (Good for Economyี 

ทัศนคติตอตราสินคຌา หมายถึงความรูຌสึก ความคิดหรือการประมินคาของบุคคลทีไมีตอตราสินคຌาฮอท
พอท บุฟฟต์ ทีไผูຌบริภคมองหในวามีคุณคาละชืไนชอบตราสินคຌา ซึไง฿นงานวิจัยนีๅจะ฿ชຌคุณคาตราสินคຌา฿นการ
วัด ประกอบดຌวย 5 องค์ประกอบ เดຌก การรูຌจัก฿นตราสินคຌา (brand awarenessี การชืไอมยงตราสินคຌา 
(brand associationี การรับรูຌคุณภาพ (perceived qualityี ละความภักดีตอตราสินคຌา (brand loyaltyี   

การตอบสนองของผูຌบริภค หมายถึงกระบวนการหรือขัๅนตอนการลือกทาง฿ดทางหนึไงพืไอพิจารณา
ละประมนิชิๅนงานฆษณาทีไมีนืๅอหาบบกาะกระสของตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ ผูຌวิจัยเดຌน าขัๅนตอนการ
ตอบสนองของ AIDMA ละ AISAS Model มา฿ชຌปຓนกณฑ์฿นการวัด ประกอบดຌวย ความตัๅง฿จ (Attentionี 
ความสน฿จ (Interestี ความปรารถนา (Desireี ความทรงจ า (Memoryี การคຌนหา (Searchี การกระท า 
(Actionี ละการบงปัน (Shareี  

สืไอสังคมออนเลน์ หมายถึง ชองทางส าหรับสืไอสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนถึงขຌอมูล
ตาง โ ทีไส าคัญ ส าหรับการปรมทตราสินคຌาหรือบริการตางโ ละการฆษณา  ซึไง฿นงานวิจัยนีๅปຓนชองทาง 
Facebook Instagram ละ วใบเซต์ ส าหรับกรณีศึกษาของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นการกใบขຌอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 
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วรรณกรรมละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
ผวูิจัยเดท าการศึกษาดยน านวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวของมา฿ชຌ฿นงานวิจัยดังตอเปนีๅ 

นวคิดกีไยวกับ Real-Time Marketing 

Real-Time Marketing ปຓนประดในนืๅอหาของหตุการณ์ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน ดยทีไตราสินคຌาขຌาเปมี
สวนรวมกับนืๅอหานัๅน ละผยพรบนสืไอสังคมออนเลน์เดຌอยางรวดรใวละหมาะสม (Scott, 2010) การ
สรຌางนืๅอหาส าหรับ Real-Time Marketing จึงปຓนรืไองส าคัญทีไจะท า฿หຌ Real-Time Marketing ประสบ
ความส ารใจเดຌ พราะนืๅอหาฆษณาปຓนสิไงทีไบงบอกถึงประสิทธิภาพของ Real-Time Marketing หลักการ
สรຌางนืๅอหา Real-Time Marketing ของ Edelman (2013ี ประกอบ ดຌวยความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา 
(Relevantี  ปຓนประดในทีไนาสน฿จ (Resonatesี รวดรใว ทันกระส (Timelyี รวมเปถึงหในภาพชัดจน 
(Visualี มีความดดดน (Prominentี ละปຓนทีไรูຌจัก สามารถจดจ าเดຌ (Recognizableี  

 

        นวคิดกีไยวกับทัศนคติตอฆษณา 

ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาปຓนหนึไง฿นตัวชีๅวัดทีไมีผลตอประสิทธิภาพของการฆษณา พราะ
ความรูຌสึกของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาจะสะทຌอน฿หຌหในถึงความคิดละความรูຌสึกทีไจะมีผลตอทัศนคติทีไมีตอ
ฆษณา ชนดียวกันกับพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณากใสามารถชีๅ฿หຌหในถึงความชอบละเมชอบของ
ผูຌบริภคทีไมีตอการฆษณาเดຌ (MacKenzie & Lutz, 1989ี ปัจจัยส าคัญของทัศนคติผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาทีไ
เดຌรับการยอมรับหลายโ สวน ละน าเป฿ชຌ฿นงานวิจัยอยางพรหลาย เดຌก ปัจจัยของทัศนคติของผูຌบริภคทีไ
มีตอฆษณาของ Ramaprasad and Thurwanger (แ้้่ี ประกอบดຌวยความนาชืไอถือ (Credibilityี การ
฿หຌขຌอมูล (Informativeี ความชืไนชอบ (Hedonic / Pleasureี ละคุณคาตอศรษฐกิจ (Good for 

Economyี 

      นวคิดคุณคาตราสินคຌา 

Keller (1998ี เดຌ฿หຌค านิยามของคุณคาตราสินคຌา฿น฿จของผูຌบริภคเวຌวา ปຓนผลอันนืไองมาจาก
ความรูຌกีไยวกับตราสินคຌา (Brand Knowledgeี ของผูຌบริภคทีไตอบสนองตอกิจกรรมทางการตลาด 
(Marketing Responseี ของตละตราสินคຌาซึไงตกตางกันออกเป องค์ประกอบของคุณคาตราสินคຌาของ 
Aaker (1996ี ประกอบเปดຌวย การรูຌจัก฿นตราสินคຌา (brand awarenessี การชืไอมยงตราสินคຌา (brand 

associationี การรับรูຌคุณภาพ (perceived qualityี ละความภักดีตอตราสินคຌา (brand loyaltyี  

นวคิดการตอบสนองของผูຌบริภค  

ปัจจุบันสภาพวดลຌอมของขຌอมูลขาวสารปลีไยนปลงเปมากชนดียวกับพฤติกรรมของผูຌบริภค฿น
ยุคสมัย฿หมทีไปลีไยนเป รูปบบของพฤติกรรมการบริภคบบดิมทีไ฿ชຌมายาวนาน ซึไงเดຌกรูปบบพฤติกรรม 
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AIDMA ประกอบดຌวย ความตัๅง฿จ (Attention) ความสน฿จ (Interest) ความปรารถนา (Desire) ความทรงจ า 
(Memory) ละการลงมือท า (Action) เมสามารถทีไจะพียงพอกับการมา฿ชຌกับปัจจุบัน นืไองจากทคนลยี
สมัย฿หมเดຌขຌามามีบทบาท฿หຌกับสืไอสังคมออนเลน์ อินทอร์นใตเดຌถูกพัฒนา฿หຌสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌอยาง
รวดรใว ทุกทีไ ทุกวลา บนอุปกรณ์สืไอสารตางโ ผูຌบริภคมืไอหในฆษณาลຌวจะกิดการหาขຌอมูลองละ
บงปันกับผูຌบริภคคนอืไนโ จึงเดຌพัฒนามาปຓนมดลพฤติกรรมผูຌบริภคบบ฿หมทีไรียกวา AISAS ทีไประกอบ
เปดຌวย ความตัๅง฿จ (Attention) ความสน฿จ (Interest) การคຌนหา (Search) การลงมือท า (Action) ละการ
บงปัน (Share) นอกจากนีๅ AISAS Model ยังสามารถอธิบายเดຌวาปຓนรูปบบทีไเมสຌนตรง (Non-Linear) 

คือขัๅนตอนทุกขัๅนตอนเมจ าปຓนตຌองกຌาวตามขัๅนตอนทัๅง 5 รูปบบ฿น Model ตสามารถขຌามขัๅนตอนหรือ
อาจจะยๅ าขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไงกใเดຌ (ซูกิยามะ ละอันดร, โ555) ผูຌวิจัยจึงเดຌน า AIDMA Model ละ AISAS 

Model มา฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ พืไอทีไจะเดຌศึกษา฿นรายละอียดของพฤติกรรมการตอบสนองของผูຌบริภคบน
สืไอออนเลน์ทีไชัดจนมากขึๅน ซึไงประกอบเปดຌวย 1.ความตัๅง฿จ (Attention) 2.ความสน฿จ (Interest) 3.ความ
ปรารถนา (Desire) 4.ความทรงจ า (Memory) 5. การคຌนหา (Search) 6. การกระท า (Action) ละ 7.การ
บงปัน (Share)  

งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

พรจันทร์ วงศ์คุຌมสิน (โ55็ี ท าการศึกษารืไองการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอการตลาดบบเวรัล
ปรียบทียบระหวางกลุมบบีๅบูมมอร์ส จนอรชัไนอใกซ์ละจนอรชัไน วาย ผลการวิจัย พบวาการปຂดรับสืไอ 
Viral Marketing ภาพรวมมีการปຂดรับ฿นระดับปานกลาง ทัศนคติทีไมีตอการท า Viral Marketing ภาพรวมมี
ทัศนคติ฿นระดับดีมากตทัศนคติตอสินคຌาระดับปานกลาง ผลกระทบจาก Viral Marketing ตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอละบอกตอ฿นระดับปานกลาง คือมีทัๅงกลุมทีไตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอจ านวนทาโ กัน  

Bengtsson and Hakansson (2015ี ท าการศึกษารืไองประสิทธิภาพของ Real-time marketing 

บนสืไอสังคมออนเลน์ (Real-time marketing effects on brands in social media) ผลการวิจัยพบวา
นวทางทีไท า฿หຌ Real-time marketing มีประสิทธิภาพละมีความนาสน฿จ ประกอบดຌวย การสรຌางนืๅอหาทีไ
รวดรใว การลือก฿ชຌหตุการณ์ทีไหมาะกับบุคลิกภาพของตราสินคຌา  การ฿ชຌสิไงทีไกิดขึๅนสรຌางนืๅอหาเดຌ
ตลอดวลาหมาะกับกลุมปງาหมาย ละ มีปฏิสัมพันธ์กับตราสินคຌาอืไนโ ละริไมตຌนการสนทนาระหวางกัน  

มาริสา อานิตຌา ฟานดอรวาวดอะ (2557ี ท าการศึกษารืไองปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดิอคลิป
ส าหรับการตลาดบบเวรัล (Viral Marketingี ดย฿ชຌสืไอครือขายสังคมออนเลน์ ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
นืๅอหาฆษณาทีไกิดขึๅน฿นชีวิตจริงของผูຌบริภคทัไวเปสงผล฿หຌการน าสนอนืๅอหาของสาร (Contentี สามารถ
ชักจูงผูຌบริภคหรือผูຌบริภคเดຌดีผานการด านินรืไองดยมีตราสินคຌา (Brand Characterี ปຓนกนน า ละ
พฤติกรรมการบงปันวิดีอคลิปผานครือขายสังคมออนเลน์ มีการบงปันวิดีอคลิปฉลีไย แ -5 ครัๅงตอดือน 
ดยสวน฿หญจะท าการบงปันมาจาก YouTube ลักษณะนืๅอหาทีไนิยมบงปันมากทีไสุด ใ อันดับเดຌก ละคร/
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ภาพยนตร์/มิวสิควิดีอ/กมส์ชว์ ยຌอนหลัง , คลิปทีไมีนืๅอหาตลก ลຌอลียน ละอันดับสุดทຌายคลิปวิดีอทีไมี
นืๅอหาทีไปຓนขาวสารสาระความรูຌ 

วิน รัตนาธีราธร (โ55ใี ท าการศึกษารืไองทัศนคติตอการท าการสืไอสารทางการตลาด฿นรูปบบ Viral 

video ละปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จชร์ออนเลน์วีดีอของผูຌ฿ชຌ Facebook ฿นขตกรุงทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวาปัจจัยทีไปຓนตัวก าหนดทัศนคติของผูຌบริภคตอการท าออนเลน์วีดีอจะมีลักษณะของนืๅอหาทีไ
ออกนว ตลก ข าขัน ทีไจะท า฿หຌมีนวนຌมจะกิดทัศนคติ฿นงบวกเดຌ  

ณัฐรดา ภคาพิพัฒน์ (โ55ใี ท าการศึกษารืไองปัจจัยทีไสงผล฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการฆษณาผาน  

Facebook ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของผูຌ฿ชຌกับการฆษณาบน Facebook ท า฿หຌพิไมความสามารถ
฿นการรับรูຌฆษณา ทัศนคติฆษณาละตราสินคຌาของผลิตภัณฑ์ การจดจ า฿นตัวฆษณา ละทัศนคติของตรา
สินคຌามีอิทธิพลตอการตระหนักถึงตราสินคຌา เมรวมทัศนคติของฆษณาอาจพราะวาทัศนคติทีไมีตอฆษณาจะ
ปຓนดຌานบวกหรือดຌานลบจะเมผลตอการรับรูຌตราสินคຌา ท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานจดจ าตราสินคຌาเดຌ ละทຌายทีไสุดผูຌ฿ชຌ งาน
จะมีการตัดสิน฿จซืๅอ฿นตราสินคຌานัๅนโ 

นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (โ55ใี ท าการศึกษารืไองอิทธิพลของสืไอฆษณา฿นครือขายสังคม
ออนเลน์ทีไมีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค ผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคมีการตอบตอสนองดຌาน
ความตัๅง฿จ (Attentionี มากทีไสุด การจัดตัๅงกลุมหรือพจของสินคຌาละบริการตางโ บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ท า฿หຌกิดความตัๅง฿จทีไจะติดตาม ซึไงการสรຌางกลุมหรือพจ ปຓนทคนิคการตลาดรูปบบ฿หม฿นการ
ฆษณา 

ยุทธิพงศ์ ซจิว (2555ี ท าการศึกษารืไองการสืไอสารตราสินคຌาบุคคลผานครือขายสังคมออนเลน์ของ
คนดังขຌามคืน ผลการศึกษาพบวา ครือขายสังคมออนเลน์มีบทบาทอยางมากกับผูຌรับสาร฿นปัจจุบัน ละสืไอ
สังคมออนเลน์คือครืไองมือทีไส าคัญอยางยิไง฿นการขຌาถึงผูຌบริภค สิไงส าคัญ คือพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นยุค
ออนเลน์สามารถสะทຌอนออกมาเดຌดຌวย AISAS Model ของ Dentsu ซึไงขัๅนตอนทีไส าคัญทีไสุดอยูทีไการบงปัน 
(Shareี ดยฉพาะสืไอสังคมออนเลน์ จะสามารถขยายผล฿หຌกิด Word-of Mouth เดຌอยางรวดรใวละทัไวถึง 
ผูຌสรຌางตราสินคຌาบุคคลตຌองบงปัน พืไอสรຌางการบอกตอ฿หຌกิดขึๅนสูผูຌรับสาร  

รดีวรรธน์  จันทนะพธิ (2558ี ี ท าการศึกษารืไองกลยุทธ์การสรຌางตราสินคຌาบุคคล ละพฤติกรรม
ของผูຌติดตามผานฟนพจกลูตຌาสตอรีไ ผลการศึกษาพบวา กลุมผูຌติดตามมีการปຂดขຌอมูลของกลูตຌาสตอรีไผาน
ทางสืไอสังคมออนเลน์ สงผล฿หຌกิดปຓนความสน฿จ฿นสารทีไทางกลูตຌาสตอรีไเดຌน าสนอผานทางฟนพจตาม
ขัๅนตอนของ AISAS Model ละสืไอสังคมออนเลน์ประภทฟนพจนัๅนมีบทบาทอยางมาก฿นการสรຌางตรา
สินคຌาบุคคล฿นปัจจุบัน สามารถ฿ชຌปຓนครืไองมือทีไส าคัญ฿นการขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางตรงจุด ละรวดรใว 
สิไงทีไส าคัญทีไสุดนัๅนคือ การสรຌางจุดดนทีไชัดจนปຓนของตนอง มีความตกตางจากผูຌอืไน สรຌางคุณคา฿หຌตนอง 
รวมเปถึงการออกบบสาร฿หຌนาติดตาม ละสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌติดตามอยางตอนืไอง จะหในเดຌจาก
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พฤติกรรมของกลุมผูຌติดตามฟนพจกลูตຌาสตอรีไ ตาม AISAS Model กลุมผูຌติดตามมีการบงปัน (Shareี ฿น
ระดับปานกลาง  

Ho and Zhang (2015ี ท าการศึกษาการปรียบทียบทางวัฒนธรรมของฆษณาบนสืไอสังคม
ออนเลน์ละภาพลักษณ์ตราสินคຌาระหวางคนเทยละคนเตຌหวัน (Social Media Advertising and Brand 

Image: A Cultural Comparisonี ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูຌบริภคตอการฆษณาผานสืไอสังคม
ออนเลน์มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับภาพลักษณ์ตราสินคຌาละความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ ตเมมีความสัมพันธ์กับมิติ
ทางวัฒนธรรม ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอภาพลักษณ์ของตราสินคຌามีความสัมพันธ์ชิงบวกกับความตัๅง฿จซืๅอ
สินคຌา ผูຌบริภคทีไมีสัญชาติตางกันเมมีการรับรูຌกีไยวกับการฆษณาสืไอสังคมออนเลน์ ภาพลักษณ์ละความ
ตัๅง฿จ฿นการซืๅอสินคຌา ละการรับรูຌการฆษณาผานสืไอสังคมออนเลน์ของผูຌบริภคตกตางกันขึๅนอยูกับทัศนคติ
ตอฆษณา ทัศนคติตอภาพลักษณ์ตราสินคຌา 

Goldsmith, Lafferty, & Newell (โเเเี ท าการศึกษาผลกระทบของความนาชืไอถือของบริษัทละ
ผูຌมีชืไอสียงตอทัศนคติตอการฆษณา ทัศนคติตอตราสินคຌา ละความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ (The Impact of 

Corporate Credibility and Celebrity Credibility on Consumer Reaction to Advertisements and 

Brandsี ผลการศึกษาพบวาความนาชืไอถือของผูຌมีชืไอสียงมีผลกระทบมากทีไสุดตอฆษณา ขณะทีไความ
นาชืไอถือขององค์กรมีผลกระทบมากทีไสุดตอ AB ผลการวิจัยชีๅ฿หຌหในวาความนาชืไอถือขององค์กรมีบทบาท
ส าคัญ฿นตอบสนองของผูຌบริภคตอฆษณาละตราสินคຌา ดยเมกีไยวกับความนาชืไอถือของผูຌมีชืไอสียง  

 

ระบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยรืไองนีๅ฿ชຌวิธีการวิจัยชิงส ารวจ (Survey Researchี ดยกลุมตัวอยางทีไ฿ช฿นการศึกษาครัๅงนีๅ 
คือกลุมตัวอยางบนสืไอสังคมออนเลน์ทัๅงทีไคยละเมคยรับประทานอาหารทีไรຌานอาหารตราสินคຌาฮอทพอท 
บุฟฟຆต์ จ านวนทัๅงสิๅน โเเ คน ดย฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaireี ฿นรูปบบของบบสอบถามออนเลน์
ปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ฿นชวงดือนมษายน พ.ศ. โ5ๆเ ดยบบสอบถามจะประกอบเปดຌวย 
1ี ค าถามกีไยวกับลักษณะของประชากรของผูຌตอบสอบถาม โ ี ค าถามกีไยวกับการรับรูຌ  Real-Time 

Marketing ของฮอทพอท บุพฟຆต์ 3ี ค าถามกีไยวกับทัศนติทีไมีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุพ
ฟຆต์ 4ี ค าถามกีไยวกับทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์  ละ 5ี ค าถามกีไยวกับการตอบสนองตอ 
Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ซึไงเดຌน าเปทดสอบคาความนาชืไอถือ (Reliabilityี ดยการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Validityี เดຌคาทากับ เ.้โ 

มืไอท าการกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌวผูຌวิจัยวิคราะห์ขຌอมูลดยการน าบบสอบถามทีไเดຌรวบรวมมา
ด านินการตรวจสอบขຌอมูล ลงรหัส ละน ามาประมวลผลขຌอมูลดຌวยปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ พืไอท าการ
วิคราะห์ขຌอมูลละค านวณหาคาทางสถิติตางโ เดຌก การวิคราะห์ชิงพรรณนา (Descriptive Statisticsี ฿ชຌ
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฿นการวิคราะห์ดยการ฿ชຌสถิติ จกจงความถีไ (Frequencyี คารຌอยละ (Percentageี คาฉลีไย (Meanี 
ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน (Standard Deviationี ี ละ฿ชຌการวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน (Inferential 

Statisticsี สถิติทีไ฿ชຌ฿นหาคาสัมประสิทธิ์บบพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficientี พืไอหาคาความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตาม ละ฿ชຌทดสอบสมมุติฐาน  

 

ผลการวิจัย  
จากการส ารวจกลุมตัวอยางจ านวน 200 คน เดมีการบงรายละอียดผลการวิจัยดังตอเปนีๅ 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางปຓนพศชาย จ านวน 101 คน ละพศหญิง จ านวน 99 คน มีอายุระหวาง 25-30 ป มี
การศึกษา฿นระดับปริญญาตรีหรือทียบทามากทีไสุด มากกวาครึไงหนึไงปຓนพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌ 
20,001-30,000 บาทมากทีไสุด กลุมตัวอยางคยรับประทานอาหารทีไฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นความถีไนาน โ ครัๅง
ละรับประทานฮอทพอท บุฟฟຆต์กับพืไอน 1-2 คน 

 สวนทีไ 2 การรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

 กลุมตัวอยางมีการรับรูຌของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ พบวา
ภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง (คาฉลีไย ใ.โๆ, S.D. แ.เแี มีการรับรูຌ Real-Time Marketing ของฮอทพอท 
บุฟฟຆต์ วาสรຌางสรรค์เดຌอยางรวดรใว ทันหตุการณ์ ทันกระส (Timelyี ฿นระดับมากทีไสุด (คาฉลีไย 3.43, 
S.D. 1.12ี รองลงมาคือปຓนทีไรูຌจัก สามารถจดจ าเดຌ (Recognizableี (คาฉลีไย  3.29, S.D. 1.15ี ละหใน
ภาพชัดจน (Visualี ดยความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา (Relevantี มีการรับรูຌนຌอยทีไสุด (คาฉลีไย ใ.เ้, S.D. 
แ.ใแี 

สวนทีไ 3  ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ พบวาภาพรวมอยู฿นระดับ
ปานกลาง (ค า ฉลีไ ย  โ .้็,  S.D.  เ .่่ี  กลุ มตัวอย างมีทัศนคติ ฿นดຌานความชืไ นชอบ/ความสุข 
(Hedonic/Pleasureี ฿นรืไองความตลก สนุกสนานของ  Real-Time Marketing มากทีไสุด (คาฉลีไย ใ.ใแ, 
S.D. แ.แเี ละรูຌสึกชอบ Real-Time Marketing พราะปຓนความคิดสรຌางสรรค์ทีไดี (คาฉลีไย ใ.แแ, S.D. 
แ.แไี ดยทีไ Real-Time Marketing จะท า฿หຌคนหันมารับประทานฮอทพอท บุฟฟຆต์  ฿นดຌานคุณคาตอ
ศรษฐกิจ (Good for Economyี กลุมตัวอยางมีทัศนคติ฿นดຌานนีๅนຌอยทีไสุด ิคาฉลีไย โ.็6ุ S.D. แ.เ้ี 

สวนทีไ 4 ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ พบวาภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง (คาฉลีไย 
ใ.เ็, S.D. เ.่ๆี กลุมตัวอยางมีทัศนคติ฿นการรูຌจัก฿นตราสินคຌา (Brand Awarenessี มากทีไสุด มืไอหใน
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ลักษณะบางอยางของตราสินคຌา สามารถรูຌจักเดຌทันที (คาฉลีไย ใ.ไไ, S.D. แ.เใี ละตราสินคຌาฮอทพอทมี
คุณภาพทีไดี ฿นดຌานการรับรูຌคุณภาพ (Perceived Qualityี (คาฉลีไย ใ.โไ, S.D. เ.้ๆี ดยทีไดຌานความภักดี
ตอตราสินคຌา (Brand Loyaltyี กลุมตัวอยางมืไออยากรับประทานอาหารประภทสุกีๅ ชาบู จะคิดถึงตราสินคຌา
ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ซึไงกลุมตัวอยางมีทัศนคติ฿นดຌานนีๅนຌอยทีไสุด (คาฉลีไย 2.79, S.D. แ.10ี 

สวนทีไ 5 การตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์  

กลุมตัวอยางมีการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ดยรวมอยู฿นระดับ
ปานกลาง (คาฉลีไย โ.้5, S.D. เ.้ไี มืไอพิจารณาปຓนรายดຌาน พบวาดຌานทีไผูຌบริภคตอบสนองสูงสุดคือดຌาน
ความตัๅง฿จ (Attentionี (คาฉลีไย ใ.แ่, S.D. แ.เ5ี จากการทีไตัๅง฿จติดตาม Real-Time Marketing พราะ
สะดุดสายตาละดึงดูดความสน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค รองลงมาดຌานความทรงจ า (Memoryี (คาฉลีไย ใ.แไ, S.D. 
เ.้้ี ท า฿หຌสามารถจ า Real-Time Marketing เดຌ ดຌานความสน฿จ (Interestี (คาฉลีไย โ.้ๆ, S.D. แ.เ5ี 
ผูຌบริภคจะรูຌสึกชอบละสน฿จสินคຌาละบริการของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ดຌานการบงปัน (Shareี (คาฉลีไย 
โ.้แ, S.D. แ.แเี หลังจากนัๅนผูຌบริภคจะบงปัน Real-Time Marketing ลงบนสืไอสังคมออนเลน์ ดຌานการ
กระท า (Actionี (คาฉลีไย โ.่ๆ, S.D. แ.เ5ี ผูຌบริภคจะรูຌสึกวาอาหารละการบริการจะ฿หຌประยชน์ละ
คุຌมคากับการ฿ชຌบริการฮอทพอท บุฟฟຆต์ ดຌานการคຌนหา (Searchี (คาฉลีไย โ.่แ, S.D. แ.เ้ี ผูຌบริภคจะท า
การคຌนหาขຌอมูลจากสืไอสังคมออนเลน์ ชน ฟสบุຍคฟนพจ หรือ Instagram ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ละ
สุดทຌายดຌานความปรารถนา (Desireี (คาฉลีไย โ.็็, S.D. แ.เ็ี ผูຌบริภคจะรูຌสึกวา Real-Time Marketing 

ท า฿หຌอยากลองรับประทานสุกีๅชาบู ฮอทพอท ตามล าดับ 

สวนทีไ ๆ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานจะ฿ชวิธีการการทดสอบ การวิคราะหการหาความสัมพันธระหวางตัวปรจะท า
การประมวลผลดวย Correlation ดย฿ช Coefficients บบ Pearson 
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ภาพทีไ แ สดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ึึSignificant < 0.01 

 

 

สมมุติฐานทีไ 1 การรับรูຌ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ Real-

Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาการรับรูຌ Real-Time Marketing 

ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ิคา r. 0.็่5ึ sig 
0.000ี ดยพบวามีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับสูง คือ มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌ  Real-Time 

Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ กใจะท า฿หຌกิดทัศนคติทีไดีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟ
ฟຆต์ทีไมากขึๅนชนกัน 

สมมติฐานทีไ โ การรับรูຌ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอตราสินคຌา
ฮอทพอท บุฟฟຆต์  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาการรับรูຌ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ ิคา r. 0.65ใึ sig 0.000ี ดยมีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกนั฿นระดับสูง  

การรับรูຌ 
Real-Time marketing 

ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

ทัศนคติตอ 

Real-Time marketing 

ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 
 

ทัศนคติตอตราสินคຌา  
ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

การตอบสนองของผูຌบริภค
ตอ Real-Time marketing 

ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

0.785ึึ 

0.653ึึ 

0.637ึึ 

0.762ึึ 

0.826ึึ 
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สมมติฐานทีไ ใ การรับรูຌ Real-Time Marketing ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองทีไมีตอ 
Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา การรับรูຌ Real-Time Marketing 
ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองตอ Real-time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์฿นภาพรวม฿น
ทุกดຌาน ิคา r. 0.6ใ็ึ sig 0.000ี มืไอพิจารณา฿นรายดຌาน พบวาการรับรูຌ Real-Time Marketing ของ
ผูຌบริภค฿นดຌานประดในทีไนาสน฿จ (Resonatesี ละความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา (Relevantี มีความสัมพันธ์
กับการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์฿นดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี (คา r. 0.ๆ่ไึ 
sig 0.000ี  มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับสูง ฿นขณะทีไการรับรูຌ Real-Time Marketing ฿นดຌาน
อืไนโ กับการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ฿นดຌานความสน฿จ (Interestี ความปรารถนา (Desireี 
ความทรงจ า (Memoryี คຌนหา (Searchี การกระท า (Actionี ละการบงปัน (Shareี มีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกัน฿นระดับปานกลาง  

สมมติฐานทีไ 4 ทัศนคติตอ Real-Time Marketing มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท 
บุฟฟຆต์ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ทัศนคติตอ Real-Time Marketing  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ
ตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ ิคา r. 0.็6โึ sig 0.000ี ดยพบวามีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน฿น
ระดับสูง  

สมมติฐานทีไ 5 ทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองทีไมีตอ Real-

Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต ์ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์
มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการฮอทพอท บุฟฟຆต์ ิคา r. 0.่โ6ึ sig 0.000ี ดยพบวามี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับสูงมาก 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

แี ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางปຓนพศชายจ านวน แเแ คนละพศหญิง ้้ คน มีอายุระหวาง โ5-ใเ ป ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทอกชน การศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ละรายเดຌฉลีไยตอดือน 20,001-30,000 บาท 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของพรจันทร์ วงศ์คุຌมสิน (โ55็ี ท าการศึกษารืไองการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอ
การตลาดบบเวรัลปรียบทียบระหวางผูຌบริภคจนอร์รชัไนบบีๅบูมมอร์ส จนอร์รชัไนอใกซ์ ละจนอร์
รชัไนวาย ผลการวิจัยพบวา ปຓนชายละหญิง คิดปຓนรຌอยละ 5เ ตอกลุมทากัน มีอายุบงปຓนกลุมจนอร์
รชัไน เดຌก จนอร์ชัไนอใกซ์ ใ5 – ไ่ ป จ านวน แใไ คน จนอร์รชัไนบบีๅบูมมอร์สคือ ไ้ ปขึๅนเป ละจ
นอร์รชัไนวาย ชวงอายุ แโ – ใไ ป จ านวน แใใ คนทากัน ระดับการศึกษาสวน฿หญอยู฿นระดับปริญญาตรี 
ละปຓนพนักงานบริษัทอกชน รายเดຌตอดือนสวน฿หญอยูทีไ โเ,เเแ – ใเ,เเเ บาท  
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โี ขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

กลุมตัวอยางมีการรับรูຌลักษณะของ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์วาสรຌางสรรค์เดຌ
อยางรวดรใว ทันหตุการณ์ ทันกระสสังคม (Timelyี สอดคลຌองกับ Real-Time Marketing วาปຓนการน า
รืไองของกระสทีไมีความนาสน฿จละพูดถึง฿นสืไอออนเลน์ (Conversation Trendsี มาปรับ฿ชຌ฿หຌอยู฿น
กระสความสน฿จเดຌอยางรวดรใว ดยประดในจะกิดขึๅนอยางรวดรใวบบทันทีทัน฿ด ละเมสามารถคาดดา
เดຌลวงหนຌา (Edelman, 2013; Scott, 2010ี ชนดียวกันกับ ภาวุธพงษ์ วิทยภานุ (2557ี ทีไกลาววา Real-

Time Marketing ปຓนรืไองของการตอบสนองกับความตຌองการของลูกคຌาบบทันทีทัน฿ด (Real-Timeี ตาม
พฤติกรรมของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันทีไตຌองการความรวดรใว ดย฿ชຌทคนลยีปຓนครืไองมือ฿นการท าความ
ขຌา฿จ฿นพฤติกรรมของลูกคຌา นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Bengtsson and Hakansson (2015ี 
ทีไเดຌท าการศึกษารืไองประสิทธิภาพของ Real-time marketing บนสืไอสังคมออนเลน์ ลຌวพบวา Real-time 

marketing จะตຌองสรຌางนืๅอหาทีไรวดรใวละ฿หຌกิดปຓนประดในขาวพืไอดึงดูดความสน฿จ  

3ี ขຌอมูลกีไยวกับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นดຌานของความชืไนชอบ 
ความสุข (Hedonic Pleasureี ดยจะรูຌสึกวาตลก สนุกสนาน ละรูຌสึกชอบ฿นปຓนความคิดสรຌางสรรค์ 
สอดคลຌองกับนวคิดของทัศนคติตอฆษณาวาความพึงพอ฿จคือองค์ประกอบส าคัญของการฆษณา ซึไงจะ
ดึงดูดความสน฿จของผูຌบริภคละความสน฿จตอการฆษณา ผูຌบริภคจะกิดความพึงพอ฿จ฿นการตอบสนองตอ
ฆษณา ดยชอบทีไจะหในฆษณาทีไดีละมีความบันทิง (Bauer & Greyser,แ้ๆ่; Alwitt & Prabhaker, 
แ้้โ; Pollay & Mittal,1993ี ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Lee et al. (2014ี เดຌศึกษาทัศนคติของ
ผูຌบริภคตอการฆษณาบบออนเลน์ พบวาทัศนคติของผูຌบริภคตอฆษณาออนเลน์ปຓนประยชน์ตอความชืไน
ชอบ/ความสุข (Hedonic/ Pleasureี ของขຌอความฆษณา  

ชนดียวงานวิจัยของมาริสา อานิตຌา ฟันดอรวาวดอะ (โ55็ี ทีไเดຌท าการศึกษาปัจจัยทีไกอ฿หຌกิด
การบงปันวิดิอคลิป ส าหรับการตลาดบบเวรัล (Viral Marketingี ซึไงปຓนรูปบบหนึไงของการสืไอสาร
การตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ชนดียวกับ Real-Time Marketing พบวา นืๅอหาฆษณาทีไเดຌรับความนิยม฿น
การบงปันจะมีลักษณะฉพาะตราสินคຌาทีไสนุกสนาน ขีๅลน ละผูຌบริภคจะบงปันพืไอความบันทิง 
สนุกสนาน ละตลก ชนดียวกับงานวิจัยของวิน รัตนาธีราธร (โ55ใี ทีไศึกษาทัศนคติตอการท าการสืไอสาร
ทางการตลาด฿นรูปบบ Viral video ละปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จชร์ออนเลน์วีดีอของผูຌ฿ชຌ Facebook 

พบวาปัจจัยทีไปຓนตัวก าหนดทัศนคติของผูຌบริภคตอการท าออนเลน์วีดีอทัๅงพืไอการฆษณาละเม฿ชพืไอการ
ฆษณา จะมีลักษณะของนืๅอหาทีไออกนว ตลก ข าขัน ทีไจะท า฿หຌมีนวนຌมจะกิดทัศนคติ฿นงบวกเดຌ 

ไี ขຌอมูลกีไยวกับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นดຌานของการรูຌจัก฿นตราสินคຌา (Brand 

Awarenessี มืไอหในลักษณะบางอยางของตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ กใจะสามารถรูຌจักเดຌทันทีวาคือ
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ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ละคิดวาตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ มีคุณภาพดี สอดคลຌองกับนวคิด Aaker (1996ี 
ทีไนิยามการรูຌจักชืไอสินคຌา (Brand Name Awarenessี วาปຓนองค์ประกอบหนึไงของคุณคาตราสินคຌาละจัด
วาปຓนจุดริไมตຌนทีไจะท า฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอ พราะการทีไตราสินคຌา฿ด โ สามารถขຌามาอยู฿น฿จผูຌบริภคเดຌ 
ยอมสดงวาตราสินคຌานัๅนมีความมัไนคงอยู฿น฿จของผูຌบริภความีคุณภาพดีละชืไอถือเดຌ ชนดียวกับนวคิด
ของวรัตต์ อินทสระ (โ55ใี ทีไนิยามวาการท า฿หຌตราสินคຌาปຓนทีไรูຌจัก (Brand Awarenessี ท า฿หຌผูຌบริภค
สามารถจดจ าตราสินคຌาเดຌ ดยตຌองสรຌางความดน฿นสินคຌาหรือตราสินคຌา (Be Differentี ละ฿ชຌการสืไอสาร
กับผูຌบริภค (Communicationี ดยวิธีการประชาสัมพันธ์หรือฆษณา พืไอสรຌางความนาสน฿จละท าสินคຌา
฿หຌตกตางจากคูขงขันกใจะท า฿หຌผูຌบริภครูຌจักละจดจ าตราสินคຌานัๅนเดຌรใวขึๅน  สอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
ณัฐรดา ภคาพิพัฒน์ (โ55ใี ทีไศึกษาปัจจัยทีไสงผล฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการฆษณาผาน Facebook พบวา
ปัจจัยดຌานการรับรูຌตราสินคຌา การทีไผูຌบริภคคยหในหรือคยเดຌยินตราสินคຌามากอนนัๅน ท า฿หຌคุຌนคยกับตรา
สินคຌานัๅน  

5ี ขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองของผูຌบริภคตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ 

กลุมตัวอยางมีการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ริไมจากความตัๅง฿จ 
(Attentionี จากการทีไหใน Real-Time Marketing พราะสะดุดสาย ละดึงดูดความสน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค ท า
฿หຌผูຌบริภคสามารถจ า Real-Time Marketing เดຌ (Memoryี ผูຌบริภคจะรูຌสึกชอบละสน฿จสินคຌาละ
บริการของฮอทพอท บุฟฟຆต์ (Interestี หลังจากนัๅนผูຌบริภคจะบงปัน Real-Time Marketing ลงบนสืไอ
สังคมออนเลน์ (Shareี ละคิดวาอาหารละการบริการจะ฿หຌประยชน์ละคุຌมคากับการ฿ชຌบริการ (Actionี 
นอกจากนีๅผูຌบริภคจะท าการคຌนหาขຌอมูลจากสืไอสังคมออนเลน์ ชน ฟสบุຍคฟนพจ หรือ Instagram ของ
ฮอทพอท บุฟฟຆต์ (Searchี ละสุดทຌายผูຌบริภคจะรูຌสึกวา Real-Time Marketing ท า฿หຌอยากลอง
รับประทานสุกีๅชาบู ฮอทพอท (Desireี ตามล าดับ จะหในเดຌวาการตอบสนองดังกลาว เมเดຌปຓนเปตามล าดับ
ขัๅนตอนของการตอบสนองของผูຌบริภคตามมดล AIDMA Model ละ AISAS Model ซึไงสอดคลຌองกับ ซูกิ
ยามะ ละอันดร (2555) ทีไกลาววา AISAS Model วาปຓนรูปบบของมดลบบ Non-Linear กลาวคือ
ขัๅนตอนทุกขัๅนตอนเมจ าปຓนตຌองด านินตามขัๅนตอนของการตอบสนอง฿นรูปบบของ AISAS Model ต
สามารถขຌามขัๅนตอนหรืออาจจะยๅ าขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไงกใเดຌ  

กลุมตัวอยางมีการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นระดับความตัๅง฿จ 
(Attentionี จากการทีไหใน Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ พราะสะดุดสาย ละดึงดูดความ
สน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค ละผูຌบริภคจะรูຌสึกชอบละสน฿จสินคຌาละบริการของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นระดับของ
ความสน฿จ (Interestี สอดคลຌองกับนวคิดของ Keller (2003ี ทีไกลาววาคุณคาตราสินคຌาปຓนผลกระทบของ
ความรูຌกีไยวกับตราสินคຌาทีไกอ฿หຌกิดการตอบสนองของผูຌบริภคทีไตกตางกัน ดยคุณคาตราสินคຌาจะกิดขึๅนกใ
ตอมืไอผูຌบริภคมีการตระหนักรูຌหรือรับรูຌ ละคุຌนคยกับตราสินคຌา฿นระดับสูง ชนดียวกับนวคิดของ ซูกิยา
มะ ละอันดร (2555) กลาววาการฆษณามีวัตถุประสงค์พืไอจูง฿จผูຌบริภค฿หຌซืๅอสินคຌาหรือบริการตางโ 
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ฆษณาจึงน ามา฿ชຌพืไอดึงดูดความตัๅง฿จ (Attentionี ของผูຌบริภค ละสรຌางความสน฿จ (Interestี ฿นล าดับ
ตอเป นอกจากนีๅยังพบงานวิจัยทีไสอดคลຌองกับ นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (โ55ใี ทีไศึกษาอิทธิพลของสืไอ
ฆษณา฿นครือขายสังคมออนเลน์ทีไมีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค พบวา ผูຌบริภคมีการตอบตอ
สนองดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี มากทีไสุด การจัดตัๅงกลุมหรือพจของสินคຌาละบริการตางโ บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ท า฿หຌกิดความตัๅง฿จทีไจะติดตาม  

กลุมตัวอยางมีการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นดຌานการบงปัน 
(Shareี ดยจะบงปัน Real-Time Marketing ลงบนสืไอสังคมออนเลน์ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ยุทธิพงศ์ 
ซจิว (โ555ี ทีไกลาววาการตอบสนองของผูຌบริภค฿นยุคออนเลน์฿นปัจจุบันสามารถสะทຌอนออกมาเดຌดຌวย
ตามรูปบบของการตอบสนองของ AISAS Model ซึไงขัๅนตอนทีไส าคัญอยูทีไการบงปัน (Shareี ละยัง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ รดีวรรธน์ จันทนะพธิ (โ55่ี ทีไศึกษากลยุทธ์การสรຌางตราสินคຌาบุคคล ละ
พฤติกรรมของผูຌติดตามผานฟนพจกลูตຌาสตอรีไ พบวาพฤติกรรมของกลุมผูຌติดตามฟนพจกลูตຌาสตอรีไตาม 
AISAS Model กลุมผูຌติดตามมีการบงปัน (Shareี ฿นระดับปานกลาง  

ๆี การอภิปรายสมมุติฐาน 

สมมติฐานทีไ 1 การรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ 

Real-Time marketing มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ จะสงผลท า฿หຌ
ผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีตอ Real-Time marketing มากขึๅนชนกัน สอดคลຌองกับนวคิดของ Assael (2004ี ทีไ
กลาววาผูຌบริภคจะสามารถตอบสนองตอฆษณา฿นรืไองของการรับรูຌทางบวก คือการหในดຌวยกับสาร 
(Support argumentsี ละความชืไนชอบหลงสาร (Source bolsteringี จนสามารถท า฿หຌผูຌบริภคกิด
ทัศนคติตอฆษณา฿นทางบวก 

สมมติฐานทีไ 2 การรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอ
ตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์  มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ จะสงผล
ท า฿หຌผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌามากขึๅนชนกัน สอดคลຌองกับนวคิดของ MacKenzie and Lutz 
(1989ี เดຌกลาววามืไอผูຌบริภคปຂดรับฆษณากใจะกิดความรูຌสึกตางโ ละท าการประมินกีไยวกับฆษณานัๅน 
ท า฿หຌกิดทัศนคติตอฆษณาละความชืไอตอตราสินคຌา ซึไงกใจะมีอิทธิพลตอทัศนคติทีไมีตราสินคຌานัไนอง 

สมมติฐานทีไ 3 การรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ มีความสัมพันธ์กับการ
ตอบสนองของผูຌบริภคตอ Real-Time marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ มืไอพิจารณาถึงรายละอียด฿นตละ
ดຌาน พบวาการรับรูຌ Real-Time marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ฿นดຌานประดในทีไนาสน฿จ (Resonatesี 
ละความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา (Relevantี มีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง฿นดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี 
สามารถอธิบายเดຌวามืไอผูຌบริภคมืไอมีการรับรูຌ Real-Time Marketing ของฮอทพอท บุฟฟຆต์ ดຌานประดในทีไ
นาสน฿จ (Resonatesี ละความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา (Relevantี กใยอมจะสงผล฿หຌกิดการตอบสนอง฿น
ดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี ตอ Real-Time Marketing มากขึๅนชนกัน สอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ 
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สรีรัตน์ (โ55เี กลาวเวຌวา การตอบสนองของผูຌบริภคจะขึๅนอยูกับการรับรูຌ ผูຌบริภคจะมีการตอบสนองตอสิไง
ตางโ ตกตางกัน ซึไงจะขึๅนอยูกับความตຌองการของตละบุคคล รวมทัๅงประสบการณ์฿นอดีตละปัจจุบันทีไ
สงผลท า฿หຌกิดการรับรูຌทีไตกตางกัน นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม 
(โ55ใี พบวาหากผูຌบริภคมีการรับรูຌสืไอฆษณา฿นครือขายสังคมออนเลน์มาก กใจะสงผลกับกระบวนการ
ตอบสนองของผูຌบริภคทีไมากขึๅน฿นตละขัๅน ชนดียวกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ สกุลมตตา (โ55่ี ทีไศึกษา
การรับรูຌละการตอบสนองการสืไอสารการตลาดผานเลน์ ออฟฟຂชียล อคคานต์ของครือขายทรศัพท์มือ  
พบวาการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอการตอบสนองดຌานความ
ตัๅง฿จ (Attentionี ดຌานความสน฿จ (Interestี ละดຌานความตຌองการ (Desireี 

สมมติฐานทีไ 4 ทัศนคติตอ Real-Time Marketing มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท 
บุฟฟຆต์ กลาวคือผูຌบริภคมืไอมีทัศนคติทีไดีตอ Real-Time Marketing กใยอมจะท า฿หຌกิดปຓนทัศนคติตอตรา
สินคຌาของฮอทพอท บุฟฟຆต์ทีไมากขึๅนดຌวยชนกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Goldsmith et al. (โเเเี 
ท าการศึกษารืไองความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติตอการฆษณาตอตราสินคຌา ละกิดความตัๅง฿จซืๅอ พบวามืไอ
ผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีตอการฆษณาจะท า฿หຌผูຌบริภคชอบหรือสน฿จการฆษณาของสินคຌาหรือบริการ ละมี
นวนຌมจะมีทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌาดຌวยชนดียวกับงานวิจัยของ Ho and Zhang (2015ี ทีไท าการศึกษา
การปรียบทียบทางวัฒนธรรมของฆษณาบนสืไอสังคมออนเลน์ละภาพลักษณ์ตราสินคຌาระหวางคนเทยละ
คนเตຌหวัน พบวา ทัศนคติของผูຌบริภคตอการฆษณาผานสืไอสังคมออนเลน์มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับ
ภาพลักษณ์ตราสินคຌาละความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ ตเมมีความสัมพันธ์กับมิติทางวัฒนธรรม 

สมมติฐานทีไ 5 ทัศนคติตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์ มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองตอ Real-

Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ กลาวคือผูຌบริภคมืไอมีทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌาฮอทพอท บุฟฟຆต์กใ
ยอมจะท า฿หຌกิดปຓนการตอบสนองตอ Real-Time Marketing ฮอทพอท บุฟฟຆต์ทีไมากขึๅนดຌวยชนกัน 
สอดคลຌองกับนวคิดคุณคาตราสินคຌา฿นมุมมองของผูຌบริภคนัๅนปຓนผลมาจากการทีไผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีตอ
ตราสินคຌา ทีไปຓนการชืไอมยงตราสินคຌา (brand associationี ชืไอมยงความคิดของผูຌบริภคทีไมีตอตราสินคຌา 
ซึไงรวมเปถึงคุณลักษณะประยชน์ ทัศนคติภาย฿นของผูຌบริภคหลังจากทีไเดຌรูຌจักละจดจ ากีไยวกับตราสินคຌา 
ลຌวกิดการตอบสนอง฿นกิจกรรมทีไตกตางกัน (Keller,1998; Aaker, 1996ี 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
1ี จากผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรของผูຌบริภคปຓนกลุมคนวัยรุนละวัยท างานทีไเมเดຌ

รับประทานฮอทพอท บุฟฟຆต์ปຓนประจ า มีทัศนคติตอตราสินคຌา฿นดຌานความภักดีตอตราสินคຌา (Brand 

Loyaltyี ฿นระดับทีไนຌอยมาก ละมีการตอบสนองตอ Real-time Marketing ดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี 
ดังนัๅนนักการตลาดจึงควรวางผนการสืไอสารการตลาด฿นการ฿ชຌกลยุทธ์การสรຌางคุณคาตราสินคຌา฿นดຌานอืไนโ 
ควบคูเปกับการ฿ชຌ Real-time Marketing ฿นการดึงดูดความสน฿จผูຌบริภคทีไเมเดຌปຓนลูกคຌาประจ าพืไอ฿หຌ
ผูຌบริภคนึกถึงตราสินคຌา ละตใม฿จทีไจะ฿ชຌบริการ  
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โี จากผลการวิจัยพบวาผูຌบริภคมีการรับรูຌวา Real-Time Marketing วาปຓนการสรຌางสรรค์นืๅอหาทีไ
กิดขึๅนเดຌอยางรวดรใว ทันกระส ดังนัๅนจຌาของบริษัทหรือตราสินคຌาจึงจะตຌองสรຌางทีมงานนักการตลาด
ส าหรับดูลรืไองออนเลน์ดยฉพาะพืไอคอยตรวจสอบกระสทีไกิดขึๅนบนสืไอสังคมออนเลน์ พืไอพิจารณา
ประดในส าหรับการน ามา฿ชຌกับตราสินคຌา ละน ามาประยุกต์฿ชຌพืไอสรຌางนืๅอหาเดຌอยางรวดรใว 

3ี จากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ Real-Time Marketing จะชอบความตลก 
สนุกสนาน ละความสรຌางสรรค์ ดังนัๅนนักการตลาดจึงจะตຌอง฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์฿นการสรຌางนืๅอหา Real-

Time Marketing ฿นประดในทีไปຓนกระสดຌานบวก มีความบันทิงละสนุกสนาน  

ไี จากผลการวิจัยพบวาการตอบสนองของผูຌบริภคตอ Real-Time Marketing อยู฿นดຌานความตัๅง฿จ 
(Attentionี ฿นการติดตาม Real-Time Marketing พราะสะดุดสายตา ละดึงดูดความสน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค
มากทีไสุด ดังนัๅนนักการตลาดควรจะน า Real-time Marketing เป฿ชຌ฿นการวางผนหรือจัดท าฆษณา฿นการ
สืไอสารการตลาดทีไหมาะส าหรับการสรຌางการรับรูຌตราสินคຌา฿หຌปຓนทีไรูຌจัก  

5ี จากผลการวิจัยพบวาการตอบสนองของดຌานการกระท า (Actionี ผูຌบริภคทีไจะ฿ชຌบริการฮอทพอท 
บุฟฟຆต์฿นระดับทีไนຌอย ดังนัๅนนักการตลาดควรจะน าปรมชัไนหรือรายการสงสริมการขายอืไน โ ขຌามาชวย
สริม พืไอ฿หຌกิดปຓนรงจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคกิดการตอบสนอง฿นการ฿ชຌบริการเดຌงายขึๅน 

 ๆี จากผลการวิจัยพบวาการรับรูຌ Real-Time marketing ดຌานประดในทีไนาสน฿จ (Resonatesี ละ
ความกีไยวขຌองกับตราสินคຌา (Relevantี มีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง฿นดຌานความตัๅง฿จ (Attentionี 
ดังนัๅนนักการตลาดสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌส าหรับปຓนนวทางการท า Real-Time Marketing พืไอ฿หຌกิด
การตอบสนองของผูຌบริภค ละสามารถน าเป฿ชຌอยางมีประสิทธิผลมากทีไสุด ดยสรຌางสรรค์นืๅอหาฆษณา฿หຌ
ปຓนประดใน ดยทีไจะตຌองสรຌางความนาสน฿จ฿หຌกับกลุมปງาหมายเดຌ ละนืๅอหาทีไจะสรຌางขึๅนมีความกีไยวขຌอง
ละชืไอมยงกับตราสินคຌา พืไอ฿หຌผูຌบริภคปຂดรับ (Attentionี ซึไงจะปຓนขัๅนรกของการตอบสนอง กอนทีไจะ
น าเปสูล าดับขัๅนตอนของการตอบสนอง฿นขัๅนอืไนโ ตอเป  

 7ี จากผลการวิจัยพบวา Real-Time Marketing ปຓนการสรຌางสรรค์นืๅอหาทีไกิดขึๅนเดຌอยางรวดรใว 
ทันกระส ละท า฿หຌผูຌบริภครูຌจักตราสินคຌามากขึๅน ดังนัๅนนักการตลาดหรือตราสินคຌาทีไจะน า Real-Time 

marketing เป฿ชຌควรจะระวัง฿นรืไองของนืๅอหาของ Real-Time Marketing ทีไเมสอดคลຌองกับคุณคาตรา
สินคຌา บุคลิกภาพตราสินคຌา ละต าหนงของตราสินคຌาของตนอง พราะถຌาหากมีการน าเป฿ชຌกับกระสดຌาน
ลบ อาจจะกอ฿หຌกิดผลกระทบตอตราสินคຌาเดຌอยางรวดรใว อันนืไองมาจากความรวดรใวของกระสทีไกิดขึๅน
เดຌ 
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ขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเป 

1. งานวิจัยนีๅปຓนการศึกษา Real-Time Marketing: ประสิทธิผลทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค
บนสืไอสังคมออนเลน์ดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงปริมาณ ซึไงอาจจะเดຌค าตอบทีไยังเมละอียดมากพอ ส าหรับการ
ศึกษาวิจัย฿นอนาคต ผูຌวิจัยควรศึกษาดย฿ชຌวิธีสัมภาษณ์ (Interviewี หรือสนทนากลุม (Focus groupี ละ
น าผลมาวิคราะห์พืไอ฿หຌเดຌรายละอียดทีไชัดจนมากยิไงขึๅน  

2. งานวิจัยนีๅปຓนการศึกษา Real-Time Marketing: ประสิทธิผลทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค
บนสืไอสังคมออนเลน์ทีไศึกษา฿นมุมของผูຌบริภค ส าหรับการวิจัย฿นครัๅงตอเป ผูຌวิจัยควรจะศึกษา฿นมุมของผูຌสง
สาร นัๅนคือตราสินคຌาทีไท า Real-Time Marketing ดย฿ชຌวิธีสัมภาษณ์ (Interviewี พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก
พืไอทีไจะสามารถน ามาปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรค์ Real-Time Marketing ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ใ. งานวิจัยนีๅปຓนการศึกษา Real-Time Marketing: ประสิทธิผลทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค
บนสืไอสังคมออนเลน์ ผูຌวิจัยท าการศึกษากลุมตัวอยางบนสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงมีขอบขตทีไกวຌาง ส าหรับการ
วิจัย฿นครัๅงตอเป ผูຌวิจัยควรจะศึกษากับกลุมตัวอยางฉพาะกลุม พืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางทีไฉพาะจาะจง พืไอน า
ผลการวิจัยมาท าการศึกษาปรียบทียบถึงความตกตางกันเดຌ  

4. งานวิจัยนีๅปຓนการศึกษา Real-Time Marketing: ประสิทธิผลทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค
บนสืไอสังคมออนเลน์ ผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษากับตราสินคຌาทีไปຓนธุรกิจรຌานอาหาร ส าหรับการวิจัย฿นครัๅงตอเป 
ผูຌวิจัยควรจะศึกษากับตราสินคຌาทีไท า Real-Time Marketing ฿นประภทธุรกิจอืไนโ ชน ธนาคาร สายการบิน 
ปຓนตຌน พืไอทีไจะเดຌขຌอมูลทีไหลากหลายละสามารถน าเปปຓนนวทาง฿นการ฿ชຌงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากทีไสุด 
฿นหลายโ รูปบบตอทุกประภทธุรกิจ 

5. งานวิจัยนีๅปຓนการศึกษา Real-Time Marketing: ประสิทธิผลทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค
บนสืไอสังคมออนเลน์ ผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษาหาความสัมพันธ์ดย฿ชຌหาคาสัมประสิทธิ์บบพียร์สัน ส าหรับการ
วิจัย฿นครัๅงตอเป ผูຌวิจัยควรจะ฿ชຌการวิคราะห์หาความสัมพันธ์บบการถดถอย (regression analysisี พืไอ
ศึกษาหาคาความสัมพันธ์ระหวางตัวปร฿นการพยากรณ์ตัวปรตามคาความสัมพันธ์ทีไมนย ามากยิไงขึๅน 

 

รายการอຌางอิง 
ภาษาเทย 
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ปัจจัยทีไสงผลตอการปิดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam 

ของกลุมวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานคร 
Factor Influencing Exposure to Games on the Steam Platform 

Among Teenagers in Bangkok 

ธนวันต์ สงวิรุณ 5 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์5ประการคือ (แี พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam 
ของกลุมวัยรุน ทีไมีลักษณะประชากรตกตางกัน (โี พืไอศึกษารงจูง฿จภาย฿นละภายนอกทีไมีความสัมพันธ์
กับการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam (ใี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการปຂดรับสืไอกม
ออนเลน์บน Platform Steam กับทัศนคติ (ไี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของรงจูง฿จทัศนคติตอกมออนเลน์
บน Platform Steam (5ี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam กับ
ความพึงพอ฿จ ดย฿ชຌระบียบวิจัยชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง฿นการศึกษาครัๅงนีๅ  คือ กลุมวัยรุน฿นขต
กรุงทพมหานคร จ านวน โเเ คนทีไมีอายุระหวาง แเ – โแ ป ดยท าการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนาเดຌก
การจกจงความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์ขຌอมูลชิงอนุมานเดຌก สถิติ
สัมพันธ์อยางงายของพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficientี ผลการวิจัยพบวา 
แี การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน ทีไมีลักษณะประชากรตกตางกัน นัๅนกใคือ
รืไองพศ อายุ ระดับการศึกษาละรายเดຌตอดือน ดยฉพาะความถีไ฿นการลนกมออนเลน์ โี รงจูง฿จ
ภาย฿นละภายนอกมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ฿นระดับปานกลาง ซึไง
ดยสวน฿หญตຌองการลนกมพราะความสนุกสนาน ตຌองการหาพืไอนพิไม พืไอทีไจะเดຌสรຌางความสัมพันธ์กับ
พืไอนเดຌ ใี การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นทิศทางดียวกัน 
ละภาพรวมของทัศนคติอยู฿นระดับหในดຌวยมาก ไี รงจูง฿จมีความสัมพันธ์กับทัศนคติปຓนเป฿นทิศทาง
ดียวกับ฿นระดับทีไสูง 5ี การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ
ปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับตไ า 

ค าส าคัญ: วัยรุน, ปัจจัยดຌานรงจูง฿จ, ทัศนคติ, การปຂดรับสืไอกมออนเลน์, Steam 

  

                                                           

5 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บทความนีๅปຓนสวนหนึไงของการวจิัยรืไอง ปัจจัยทีไสงผลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน 
฿นขตกรุงทพมหานคร 
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Abstract 

 This research has five objectives: 1) to study the difference in the exposure to games 

on the Steam Platform between teenagers that have different demographics; 2) to study the 

internal and external motivational factors having a relationship on the exposure to games on 

the Steam Platform; 3) to study the relationship between exposure to games on the Steam 

Platform and attitudes; 4) to study the relationship between motivation and attitudes 

towards the games on the Steam Platform; and 5) to study the relationship between 

exposure to games on the Steam Platform and satisfaction. The research utilized the 

quantitative method. Data collection was conducted using the survey methodology with a 

questionnaire as the research tool. From a sampling frame of teenagers aged from 10 – 21 

years old, a sample size of 200 respondents was drawn. The analysis was conducted using 

descriptive statistics including frequency, means, and standard deviation. The inferential 

statistics used include the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

There are five major findings based on the objectives: 1) the exposure to the games on the 

Steam Platform differs based on the demographics including gender, age, level of education, 

and monthly income. The impact is especially pronounced in the frequency of playing 

online games; 2) there is a moderate relationship between the internal and external 

motivation factors and exposure to games on the steam platform. These factors are playing 

games for pleasure, finding new friends, and building relationship with friends; 3) there is a 

positive relationship between the exposure to games on the steam platform and attitudes. 

In general the attitudes are rated as strongly agree; 4) motivations and attitudes are highly 

correlated; and 5) there is a low level of correlation between exposure to games on the 

platform steam and satisfaction.  

Keywords: Teenagers , Motivation factor, Attitudes , Exposure to games online , Steam  
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ทีไมาละความส าคัญของปัญหา 

 ยุคปัจจุบันปຓนยุคทคนลยีสารสนทศ ท า฿หຌมนุษย์สามารถติดตอสืไอสารกันเดຌอยางกวຌางขวางผาน
สืไออินทอร์นใต ซึไงนวนຌม฿นการ฿ชຌงานสืไออินทอร์นใตมีการขยายตัวอยางตอนืไอง ผูຌ฿หຌบริการอินทอร์นใตมี
จ านวนทีไพิไมมากขึๅนพืไออ านวยความสะดวกกผูຌ฿ชຌ฿นการขຌาถึงสารสนทศทีไตຌองการละพืไอตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌ฿ชຌ฿นดຌานตาง โ สารสนทศทีไผานอินทอร์นใตปຓนสารสนทศทีไปຂดกวຌางส าหรับบุคคลทัไวเป ปຓน
การสืไอสารทีไเมมีขอบขต ประยชน์ของอินทอร์นใตนอกจากจะมีประยชน์ทางดຌานการ฿ชຌงานพืไอการศึกษา
ละดຌานธุรกิจลຌว อินทอร์นใตยังมีประยชน์฿นดຌานการ฿ชຌงานพืไอความบันทิง ดยผูຌ฿ชຌงานสามารถหาความ
บันทิงเดຌอยางเมจ ากัดผานครือขายความบันทิง ซึไงรูปบบหนึไงของความบันทิงทีไเดຌรับความนิยมอยาง
พรหลายอยางมากคือการลนกมออนเลน์ 

 กมออนเลน์ปຓนกมทีไก าลังปຓนทีไนิยม฿นลกของสืไอทคนลยี สืไอทคนลยี฿นปัจจุบันมีความส าคัญ
อยางมาก฿นชีวิตประจ าวันทัๅงการท างานละการ฿หຌความบันทิง ฿นชีวิตประจ าวันทุกคนเดຌ฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกส์ 
(Electronic mediaี วาปຓนสืไอทีไ฿หຌความบันทิงพลิดพลิน สนุกสนาน ท า฿หຌรูຌสึกผอนคลาย ซึไงทัๅงหมดนีๅ
รียกวา สืไอกม ซึไงปຓนสืไอทีไท า฿หຌกิดภาพละสียงทีไสมจริง อีกทัไงยังกอ฿หຌกิดความบันทิง สนุกสนาน 
พลิดพลิน ควบคูเปดຌวยกันภาย฿นชวงวลาดียว ซึไงสืไอกมนัๅนเดຌพัฒนาอยางตอนืไอง จนกลายปຓนครืไอง
คอมพิวตอร์ทีไจ าลองจากสถานการณ์ทีไกิดขึๅนจริงท า฿หຌผูຌลนสามารถควบคุมละบังคับเดຌ ดยการ฿ชຌปุຆมกด
พืไอตอบตຌกับคอมพิวตอร์ (ธนกฤต ดีพลภักดิ์, 2556ี ซึไงสืไออิลใกทรอนิกส์ปัจจุบันมีการพัฒนามาจากกม
คอมพิวตอร์สูวีดีอกมละ฿นลาสุดขຌาสูยุคของ กมออนเลน์ สิริวรรณ ปัญญากาศ (2551ี เดຌกลาววากม
หมายถึงการทีไผูຌลนกมนัๅนมีจุดริไมตຌนละจุดจบทีไถูกก าหนดอาเวຌอยางชัดจน ละอยู฿นงืไอนเขของการ
ควบคุม ปຓนงืไอนเขทีไอาจจะจ ากัดหรือปຓนอิสระ การลนกมนัๅนปຓนการสดงความสามารถทีไหนือกวา
พืไอทีไจะอาชนะ฿นงืไอนเขละขຌอจ ากัดทีไก าหนดมาของกมนัๅน โ ซึไงกมออนเลน์ปຓนการประยุกต์฿ชຌระหวาง
คอมพิวตอร์กับระบบอินทอร์นใต ดยชืไอมตอ฿หຌกับบริษัทผูຌดูลครือขายกมออนเลน์ ซึไงบริษัทหลานีๅจะ฿ชຌ
ซอฟต์วร์฿นการประมวลผล ละมีการอนถายขຌอมูลกับผูຌ฿หຌบริการกมออนเลน์อยูตลอดวลา ซึไง฿นจุดดน
ของกมออนเลน์คือ การทีไบุคคลทีไลนกมสามารถขຌามาอยู฿นServerดียวกันเดຌ ซึไงปຓนลก฿นจินตนาการทีไ
ถูกจ าลองขึๅนมา ดยสามารถขຌาเปพบหรือรูຌจักผูຌคนจากทัไวลกเดຌ฿นกมออนเลน์ 

 ดยปัจจุบันพลตฟอร์มกมออนเลน์อยาง Steam เดຌรับความนิยมอยางมาก฿นกลุมคนลนกมละ
วัยรุน ดยปຓนพลตฟอร์มระดับสุดยอด ทีไรวบรวมกมตาง โเวຌอยางมากมาย มีกม฿หຌลือกลนหลายพันกม 
ตัๅงตนวอินดีๅ ทีไมีฉพาะบางกลุมลนทานัๅน รวมเปถึงกมนวสูຌรบทีไคนสวนมากนิยมลนกัน ดยทุกคน
สามารถพลิดพลินเปกับการลนกม ละระบบยังสามารถอัพดตระบบตาง โเดຌดยอัตนมัติอีกดຌวย เมวาจะ
฿ชຌ PC MAC LINUX หรืออุปกรณ์ตาง โ จะ฿ชຌบบเหนระบบ Steam กใสามารถรองรับเดຌอยางครบถຌวน
ตลอดวลา  ท า฿หຌ Steam จึงกลายปຓนพลตฟอร์มยอดนิยมบนคอมพิวตอร์เปอยางงายดาย ดยปัจจุบันมี
ยอด USER ทีไพิไมขึๅนทะลุกินหลัก แไลຌานขຌาเปลຌว 



 

46 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆเ) 

 

ทีไมา : https://www.statista.com/statistics/308330/number-stream-users/ 

นวนຌมทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไองละติบตอยางรวดรใวท า฿หຌ Steam หรือหลงรวมกมบบ Digital 

Download สามารถครองตลาดของกมออนเลน์เดຌ฿นปัจจุบัน ดยปัจจุบันจากขຌอมูลของวใป Steam spy 
พบวา จากการวิคราะห์ทัไวลก ประทศเทยปຓนประทศทีไกมมอร์ชาวเทย฿ชຌระบบ Steam มากปຓนอันดับ 
โเ ของผูຌ฿ชຌ Steam ทัไวลก ละเดຌท าสถิติ฿หมมืไอมียอดผูຌ฿ชຌงาน (ลใอกอินปรกรมี Steam ทะลุกิน แไ 
ลຌานคน฿นชวงวลาดียวกัน ถือวาปຓนตัวลขทีไสูงมาก นับตัๅงตปຂด฿หຌบริการมาปຓนวลา แใ ป ลยทีดียว 

ดังนัๅนลຌวปัจจุบันนีๅกมออนเลน์จึงมีความส าคัญอยางมากนับวากมออนเลน์เดຌขຌาเปปຓนสวนหนึไง฿น
สังคมดใกวัยรุน นอกหนือจากรืไองอืไน โ฿นลกอินทอร์นใต อีกทัไง฿นปัจจุบันเดຌมีผูຌกีไยวขຌอง฿นวงการตาง โ 
รวมถึงรัฐบาลขຌามาสนับสนุนละ฿หຌความสน฿จ฿นรืไองของ E-Sport หรือการขงขันทางทคนลยีมากยิไงขึๅน
ละยังจะผลักดัน฿หຌปຓนเป฿นทิศทางทีไถูกตຌอง ผูຌวิจัยจึงตຌองการนຌนศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการปຂดรับสืไอกม
ออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน ฿นขตกรุงทพมหานคร พืไอตຌองการทราบวาปัจจัย฿ดบຌางทีไมี
อิทธิพลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ พืไอ฿หຌทราบถึงรงจูง฿จทีไทຌจริงของผูຌ฿ชຌทีไสวน฿หญมักยังปຓนดใกละ
วัยรุนละจะน าผลวิจัยนีๅ฿หຌกับผูຌปกครองละผูຌกีไยวขຌอง มา฿ชຌปຓนนวทาง฿นการจัดการกຌปัญหาการติดกม
ละ พืไอ฿หຌผูຌปกครองขຌา฿จรงจูง฿จทีไทຌจริงของดใกวัยรุนกลุมนีๅ อีกทัไงยังสามารถน าผลงานวิจัยนีๅเป฿ชຌ
฿นทางการตลาด พืไอทีไจะ฿หຌผูຌประกอบการสามารถวางผนการสืไอสารละสามารถตอบสนองกลุมปງาหมาย
เดຌอยางชัดจน 

วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

แ. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุนทีไมีลักษณะประชากร
ตกตางกัน 

โ. พืไอศึกษารงจูง฿จภาย฿นละภายนอกทีไมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน         
Platform Steam 
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 ใ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam กับทัศนคติ 

 ไ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของรงจูง฿จทัศนคติตอกมออนเลน์บน Platform Steam 

 5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam กับความพึงพอ฿จ 

 

นิยามศัพท์ 

 วัยรุน หมายถึง กลุมดใกทีไมีอายุตัๅงต แเ – โแ ป ทีไมีความปลีไยนปลงทัๅงดຌานจริญติบตของ
รางกายอยางรวดรใว ตการพัฒนาทางดຌานอารมณ์ละจิต฿จคอนขຌางปลีไยนปลงเปอยางชຌา ท า฿หຌกิดความ
สับสน ขาดความชืไอมัน฿นตนอง 

 กมออนเลน์ หมายถึง วีดีอกมทีไลนบนครือขายคอมพิวตอร์ ดยฉพาะบนอินทอร์นใต กม
ออนเลน์มีสวนทีไคลຌายคลึงกับกมหลายผูຌลนผานระบบอินทอร์นใต (Multiplayerี กมออนเลน์สวนมากจะ
ปຓนกมบบ MMO (Massive Multiplayer Onlineี หรือกใคือกมหลายผูຌลนทีไรับจ านวนผูຌลนเดຌอยาง
มหาศาล฿นพืๅนทีไหนึไงโ 

 ทัศนคติ หมายถึง ความรูຌสึกของบุคคลตาง โอันปຓนผลนืไองจากการรียนรูຌ ประสบการณ์ ละปຓน
ตัวกระตุຌน฿หຌบุคคลสดงพฤติกรรมการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ รวมถึง ความคิด ความขຌา฿จ ความรูຌสึก ละ
พฤติกรรมทีไมีตอกมออนเลน์ 

 ปัจจัยดຌานรงจูง฿จ หมายถึง สิไงกระตุຌนทีไท า฿หຌบุคคลสดงพฤติกรรม เดຌก การบรรลุปງาหมาย฿น
ดຌานตัวกม ดຌานการขงขัน การขຌาสังคม฿นดຌานการติดตอสืไอสาร การตอบสนองตอสิไงรຌาทัๅงทีไกิดจากภาย฿น
ละภายนอกของผูຌบริภค (ผูຌลนี ทีไมีผลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 

 รงจูง฿จภาย฿น หมายถึง สิไงทีไผลักดันจากภาย฿นตัวบุคคลอาจจะปຓนความสน฿จ ความตัๅง฿จ ความ
ตຌองการ ท า฿หຌมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

 รงจูง฿จภายนอก หมายถึง สิไงผลักดันจากภายนอกตัวบุคคลทีไมากระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรม อาจจะปຓน
การเดຌรับรางวัล กียรติยศ ชืไอสียง ค าชม ยกยอง 
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นวคิดละทฤษฎี  

 1. นวคิดดຌานประชากร 

 ยุบล บใญจรงค์กิจ (โ5ไโี เดຌกลาววา นวความคิดดຌานประชากรนัๅนปຓนนวความคิดทีไ฿ชຌหลักการ
ของความปຓนหตุปຓนผล นัไนกใคือ พฤติกรรมตาง โทีไกิดจากมนุษย์กิดขึๅนตามรงบังคับจากภายนอกทีไมา
คอยกระตุຌน ดยคนทีไมีคุณสมบัติทีไตกตางกันจะท า฿หຌกิดพฤติกรรมทีไตกตางกันออกเป 

 ลักษณะทางประชากรประกอบดຌวย อายุ พศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายเดຌ อาชีพ 

การศึกษา หลานีๅปຓนกณฑ์ทีไนิยม฿ชຌ฿นการบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ปຓนสิไงส าคัญละสถิติ
ทีไวัดเดຌของประชากรทีไชวยก าหนดตลาดปງาหมาย รวมทัๅงงายตอการวัดมากกวาตัวปรอืไน 

 โ. นวคิดทฤษฎีดຌานทัศนคติ 

  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (โ5ใ่ี เดຌกลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูຌสึกของบุคคลตาง โอันปຓนผล
นืไองจากการรียนรูຌ ประสบการณ์ ละปຓนตัวกระตุຌน฿หຌบุคคลสดงพฤติกรรมตอสิไงตาง โ เป฿นทิศทาง฿ด
ทิศทางหนึไง ซึไงอาจปຓนเป฿นทางสนับสนุนหรือทางตอตຌานกใเดຌ 

 ธงชัย สันติวงษ์ (โ5ไเี กลาววาทัศนคติ คือสิไงซึไงราท าการอธิบายดຌวยวิธีการอຌาง อิงถึงสิไงทีไอยู฿น
ความนึกคิดของผูຌบริภค ซึไงสิไงนีๅปຓนสาหตุท า฿หຌมีผลกระทบตอบบของพฤติกรรมทีไสดงออก ทีไซึไงปຓนสวน
ทีไสามารถสังกตุหในเดຌ 

 ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท ละคณะ (โ5ไใี เดຌอธิบายวา ทัศนคติมีความหมายถึง ความรูຌสึกนึกคิดของ
บุคคลทีไมีตอสิไง฿ด อันเดຌจากประสบการณ์หรือการรียนรูຌละปຓนนวนຌมทีไจะสดงออกตอพฤติกรรมทีไจะ
สนับสนุนหรือตอตຌานสิไงนัๅน โ 

 ทัศนคติปຓนสิไงทีไกิดขึๅนฉพาะตละบุคคลละจะตกตางกันเปตามปัจจัยสิไงวดลຌอมทีไตกตางกัน
ของตละบุคคลนัๅน บุคคลสามารถสดงทัศนคติออกมาเดຌ ใ ประภทดຌวยกันคือ 

 แ. ทัศนคติชิงบวก คือ ทัศนคติทีไสามารถชักน า฿หຌบุคคลสดงออกถึงความรูຌสึกละอารมณ์ตอบตຌ฿น
ดຌานทีไดีตอบุคคลหรือรืไองราว฿ด รวมถึง หนวยงาน สถาบัน ละองค์กรตาง โ 

 โ. ทัศนคติชิงลบ คือ ทัศนคติทีไสรຌางความรูຌสึกปຓนเปทางทีไเมดี กอ฿หຌกิดความสืไอมสีย เมเดຌรับ
ความชืไอถือหรือเวຌวาง฿จ รวมถึงการกลียดชังตอบุคคล฿ดบุคคลหนึไง รืไองราว฿ดรืไองราวหนึไง หรือมຌกระทัไง
หนวยงาน องค์การสถาบันตาง โ 

 ใ. ทัศนคติทีไบุคคลเมสดงความคิดหใน฿นรืไองราวหรือปัญหา฿ดปัญหาหนึไงหรือตอบุคคล หนวยงาน 
สถาบัน องค์การละอืไน โดยสิๅนชิง 
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 สรุปเดຌวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความชืไอ ความรูຌสึก ของพฤติกรรมทีไมีนวนຌมสดงออกพืไอ
ตຌตอบ ดยการประมาณวาชอบหรือเมชอบ ดยสามารถตอบสนองเดຌทัๅง โ ทางนัๅนกใคือ ทางบวก ละทางลบ 
ตอสิไงของ สถานการณ์฿นสภาพวดลຌอมตาง โ ดยทีไทัศนคตินัๅนสามารถรียนรูຌหรือจัดการเดຌดย฿ชຌ
ประสบการณ์ ละทัศนคติสามารถทีไจะกิดขึๅนเดຌจากการส ารวจทีไปຓนทางการละพฤติกรรมของบุคคลนัๅน 

 ใ. นวคิดทฤษฎีดຌานรงจูง฿จ 

 สรี วงษ์มณฑา (โ5ไโี เดຌ฿หຌความหมายของค าวารงจูง฿จวา รงจูง฿จหมายถึง พลังภาย฿นของต
ละบุคคล ซึไงกระตุຌน฿หຌบุคคลกิดการปฏิบัติหรือการกระท า 

 สมยศ นาวีการ (2543) ฿หຌความหมายวา รงจูง฿จคือพลังทีไริริไม ก ากับ ละค ๅาจุนพฤติกรรมละการ
กระท า สวนบุคคลละปຓนกระบวนการทางจิตวิทยาทีไ฿หຌความมุงหมายหรือทิศทางกพฤติกรรม  นอกจากนีๅ 
เดຌกลาวถึงคุณลักษณะพืๅนฐาน ของรงจูง฿จ 3 ประการ คือความพยายาม ความเมหยุดยัๅง ละทิศทาง 

 อธิบายวารงจูง฿จมี โ ลักษณะดังนีๅ 

 แ. รงจูง฿จภาย฿น (Intrinsic motivesี 

 รงจูง฿จภาย฿นนัๅนปຓนสิไงทีไผลักดันออกมาจากภาย฿นตัวบุคคลซึไงอาจจะปຓนความสน฿จ  ความตัๅง฿จ 
ความคิดการมองหในคุณคา ความพอ฿จ ความตຌองการ สิไงตางโทีไกลาวนีๅมีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขຌางถาวร
ชน คน งานทีไหในองค์การคือสถานทีไ฿หຌชีวิตกขาละครอบครัวขากใจะจงรักภักดีตอองค์กร ละองค์การ
บางหงขาดทุน฿นการด านินการกใเมเดຌจายคาตอบทนทีไดี ตดຌวยความผูกพันพนักงานรวมกันท างานอยาง
ตใมทีไพืไอ฿หຌผานพຌนชวงวิกฤตนีๅเปเดຌ 

 โ. รงจูง฿จภายนอก (Extrinsic Motivesี 

 รงจูง฿จภายนอกคือ รงจูง฿นทีไกิดขึๅนจากสิไงรอบขຌาง ภายนอกตัวบุคคล ทีไขຌามากระตุຌนกอ฿หຌกิด
พฤติกรรมตาง โ ชน กียรติยศ ชืไอสียง รางวัล ซึไงรงจูง฿จภายนอกนีๅปຓนรงจูง฿จทีไเมคงทนถาวร บุคคล
ตาง โจะสดงพฤติกรรมพืไอนตอบสนองสิไงทีไกลาวมาฉพาะ฿นบางกรณีทานัๅน 

 ไ. นวคิดดຌานพฤติกรรมผูຌบริภค 

 ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) เดຌกลาววา พฤติกรรมผูຌบริภค คือ การกระท าของบุคคล฿ดกใตามทีไ
กีไยวขຌองกับการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ละการจัดหาสินคຌา รวมเปถึง฿นขัๅนตอนทีไกิดขึๅนกอนการซืๅอกใคือกระบวนการ
ตัดสิน฿จ ละมีสวน฿นการท า฿หຌกิดพฤติกรรมการกระท าตละบุคคลมืไอท าการประมินผล  (Evaluating) 

การจัดหา (Acquiring) การ฿ชຌ (Using) ละการ฿ชຌจาย (Disposing) กีไยวกับสินคຌาละบริการ 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (โ5ไ5ี กลาวเวຌวา พฤติกรรมผูຌบริภคคือการกระท าของบุคคลทีไกีไยวขຌองกับการ
จัดหาละการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตัดสิน฿จทีไกิดขึๅนกอนทีไจะ฿หຌกิดการกระท า 
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 5. นวคิดจิตวิทยากีไยวกับวัยรุน 

 วัยรุน (Adolescenceี ปຓนวัยทีไตຌองการ฿หຌสังคมยอมรับจึงตຌองมีการปรับพฤติกรรมจากวัยดใกเปสู
วัยผูຌ฿หญ ซึไงการปຓนวัยรุนนัๅนปຓนการติบตของทางดຌานรางกายละการติบตของสังคมวัฒนธรรม ปຓนวัย
หัวลีๅยวหัวตอของชีวิต กิดการปลีไยนปลงตาง โหลายดຌาน ริไมรียนรูຌความปຓนตัวอง ชนหาอกลักษณ์การ
สืไอสาร฿หຌขຌา฿จฉพาะกลุมสรຌางอกลักษณ์ตาง โผานการตงตัวหรือครืไองตงกาย วิรจน์ อารีย์กุล (โ55ใี 
เดຌกลาววา คุณลักษณะของวัยรุนนัๅนปຓนวัยทีไมีการปลีไยนปลงทัๅงดຌานจริญติบตของรางกายทีไมีการ
ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว ตการพัฒนาทางดຌานอารมณ์ สังคมละจิต฿จนัๅนกใคอนขຌางปลีไยนปลงเปอยาง
ชຌา ท า฿หຌกิดความสับสน ขาดประสบการณ์ ขาดความชืไอมัไน฿นตนอง ท า฿หຌ฿นบางกรณีวัยรุนนัๅนมีการ
ตัดสิน฿จกระท าพฤติกรรมทีไเมหมาะสม ซึไง฿นชวงของวัยรุนนัๅนปຓนชวงระยะวลาทีไมีปัญหาทางดຌานตาง โทีไ
กลาวมามากกวาชวงระยะวลาอืไน โ เดຌบงวัยรุนออกปຓน ใ ระยะดังนีๅ 

ระยะวัยรุนตอนตຌน อายุประมาณ แเ-แใ ป 

฿นวัยรุนตอนตຌนนัๅนเดຌริไมมีการปลีไยนปลงทางดຌานรางกายทีไติบต ขຌาสูวัยหนุมสาว ซึไงวัยรุนชาย
ละหญิงนัๅนจะมีอายุขຌาสูวัยหนุมสาวทีไรใวมากกวาดิม ฿นวัยรุนตอนตຌนนีๅจะมีความสงสัย มีความกังวลมาก฿น
ทุก โ รืไองจึงมีการคิดทีไจะเปปรียบทียบกับพืไอนโวาสิไงทีไตนองปຓนนัๅนปງนปกติหรือเม ฿นกลุมดใกวัยรุน
ชวงตຌนนัๅนจะมีความปຓนตัวของตัวองทีไพิไมมากขึๅน กลุมพืไอนนัๅนจะขຌามามีบทบาท฿นดใกกลุมนีๅมาก ซึไงกลุม
พืไอนสวน฿หญนัๅนจะปຓนกลุมพืไอนทีไปຓนพศดียวกัน ละจะ฿หຌความสัมพันธ์กับพืไอนคอนขຌางมาก ซึไงจะ
ตรงกันขຌามกับทางฝัດงครอบครัว การขຌารวมท ากิจกรรมกับคน฿นครอบครัวจะนຌอยลง เมคอยชืไอฟังค าสัไงสอน
จากคน฿นครอบครัว ริไมมีการตอตຌานละฝืนค าสัไง ซึไงลักษณะทางดຌานอารมณ์ของดใกกลุมนีๅนัๅน จะปຓน
พฤติกรรมทีไหงุดหงิด มีความออนเหวมาก อาตนองปຓนหลัก (Self - centeredี ควบคุมอารมณ์ละ
พฤติกรรมของตนองเมคอยเดຌ ตຌองการความปຓนสวนตัวทีไคอนขຌางสูง มีความคิดพຌอฝันละจินตนาการทีกิน
ความปຓนจริง ต฿นดใกวัยรุนชวงตຌนนีๅ จะรูຌสึกดดดีไยว เมมีคนหในความส าคัญ ทัๅง โทีไตຌองการความสน฿จกับ
คนอืไน โ 

ระยะวัยรุนตอนกลาง อายุประมาณ แไ-แ็ ป 

฿นวัยรุนตอนกลางนัๅนการปลีไยนปลงทางดຌานรางกายทีไติบตจะริไมลดลง ซึไงวัยรุน฿นชวงนีๅจะพอ฿จ
กับการปลีไยนปลงทีกิดขึๅนละสามารถยอมรับมันเดຌ ตຌองการการยอมรับ฿นกลุมสังคมจะมีการตงตัวหรือ
ท ากิจกรรมพืไอ฿หຌหมือนกับกลุมพืไอนพืไอ฿หຌเดຌรับความสน฿จละยอมรับ สน฿จ฿นรืไองของรูปราง หนຌาตา 
การดูลตนอง พืไอดึงดูดความสน฿จจากผูຌพบหใน ฿นกลุมดใกวัยรุนชวงกลางนัๅนพืไอนจะขຌามามีอิทธิพลกับ
วัยรุน฿นชวงนีๅอยางมาก วัยรุนชวงกลางจะ฿ชຌวลาสวน฿หญท ากิ จกรรมอยูกับพืไอน ขณะดียวกันกใปຓน
ชวงวลาทีไทะลาะขัดยຌงกับครอบครัวมากทีไสุด ท ากิจกรรมกับครอบครัวนຌอยลง ตຌองการทดลองรียนรูຌจึงท า
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฿หຌกิดการฝຆาฝืนกฎระบียบตาง โทีไวางเวຌ พืไอทีไจะตຌองการปຓนตัวของตัวอง เมชอบ฿หຌ฿ครมาสัไงหรือบังคับ 
ซึไงทางดຌานลักษณะอารมณ์นัๅนจะปຓนระยะวลาทีไมีอารมณ์รุนรงคอนขຌางมาก ดยบางครัๅงพฤติกรรมทีไสดง
ออกมาเมค านึงทีไความถูกตຌองหมาะสม พียงพราะตຌองการเดຌรับการยอมรับทานัๅน 

ระยะวัยรุนตอนปลาย อายุประมาณ แ็-โแ ป 

 ฿นวัยรุนตอนปลายนัๅน การจริญติบของทางดຌานรางกายจะสมบูรณ์ละปຓนผูຌ฿หญ จะมีความรูຌสึกทีไ
พอ฿จละมัไน฿จ฿นรูปลักษณ์ภายนอก เมรูຌสึกวาผิดปกติ ฿นวัยรุนตอนปลายนัๅนจะกลับมา฿หຌความส าคัญกับ
ครอบครัวพิไมมากขึๅนพราะ ปรับปลีไยนความขัดยຌงจนกิดปຓนความขຌา฿จทีไพิไมมากขึๅนถึงความรักความหวัง
ดีจากครอบครัว วัยรุนตอนปลายจะรูຌสึกปຓนอิสระปຓนตัวของตัวอง เมพึไงพาคนรอบขຌาง ฿นกลุมวัยรุนตอน
ปลายนัๅนจะมีสัมพันธ์กับครอบครัว มีขຌอสนอนะ฿หຌค าปรึกษาซึไงกันละกัน จะมีการคิด การตัดสิน฿จทีไมี
หตุผล รูຌขอบขตขຌอจ ากัดของตนอง ต฿นวัยรุนบางคนทีไมีการพัฒนาทีไเมดี กิดความสับสน฿นชวงของวัยรุน
ตอนตຌนละวัยรุนตอนกลาง อาจจะท า฿หຌการทีไจะยกออกมาปຓนอิสระจะท า฿หຌรูຌสึกเมมัไน฿จ฿นตนอง ละ
กิดปัญหาอืไน โมากมายตามมาซึไงรียกวา Crisis of โแ อาจพยายามฆาตัวตาย หรือปຓนภาวะซึมศรຌา ซึไง
ลักษณะทางดຌานอารมณ์นัๅน พืไอนจะเมคอยขຌามามีบทบาทมากนักพราะ฿นวัยรุนตอนปลายนีๅ จะมีความรูຌสึก
นึกคิดทีไปຓนตัวของตัวองอยางมาก ท า฿หຌอาจจะมีพืไอนทีไรูຌ฿จมากกวาทีไปຓนกลุมพืไอน ยกวຌน฿นบางบุคคลทีไเม
สามารถหาอกลักษณ์เดຌ  

ทฤษฎีละนวคิดการ฿ชຌสืไอพืไอประยชน์ละความพึงพอ฿จ 

 Katz (1959ี เดຌชีๅ฿หຌหในวาสภาพวดลຌอมทางสังคมทีไตกตางกันละสภาวะจิต฿จของตละบุคคล 
จะสงผล฿หຌมีความตຌองการทีไจะรับสืไอทีไตกตางกันเป ซึไง฿นความตຌองการทีไตกตางกันนีๅจะสงผล฿หຌสืไอตละ
ประภทตละชนิดจะตอบสนองความพึงพอ฿จของตบุคคลเดຌตกตางกัน ดยคาทซ์ปຓนคนรกทีไหในวา
ทฤษฎีละนวคิดนีๅควร฿หຌความสน฿จงานวิจัยกีไยวกับ การ฿ชຌสืไอ ของบุคคล฿หຌพิไมมากขึๅนละลดความ
สน฿จกีไยวกับ ผล หรือ อิทธิพลของสืไอทีไมีตอบุคลคล฿หຌลดลง ซึไงดยภาพรวมลຌวพบวาความตຌองการของ
มนุษย์กีไยวกับการ฿ชຌสืไอพืไอประยชน์ละความพึงพอ฿จมี 4 ประการหลัก 

1. ความตຌองการสรຌางอกลักษณ์ของตน  
2. ความตຌองการทีไจะติดตอทางสังคมกับผูຌอืไน 

3. ความตຌองการทางดຌานความบันทิงตาง โ 

4. ความตຌองการขຌอมูลขาวสารละความรูຌกีไยวกับความปຓนเปตาง โของลก  
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฿นรูปบบรงจูง฿จของผูຌ ลนกมออนเลน์ตามนวคิดของ Yee (2007ี บงปຓน ใ บบคือ 
achievement, social ละ immersion ซึไงทัๅง ใ รูปบบจะมีความยืดหยุนอยูมาก พืไอทีไจะสะทຌอนรงจูง฿จ
ของผูຌลนเดຌรอบดຌาน   

การบรรลุปງาหมาย (Achievementี ปຓนปัจจัยทีไดึงดูด฿หຌคนขຌามาลนกม ซึไงผูຌลนกมทุกคนนัๅนมี
จุดมุงหมายพืไอกຌาวเปจุดสูงสุดของกม ซึไงรงจูง฿จพืไอตຌองการจะปຓนทีไ แ ละปຓนทีไยอมรับของคน฿นสังคม
กม ซึไงการจะกຌาวเปสูจุดหมายนัๅน ตຌองมีการพัฒนาทางดຌาน level ดย฿ชຌปัจจัยอืไน โมาชวยสนับสนุนเมวา
จะ฿นรืไองของงินภาย฿นกม อุปกรณ์฿นกม ซึไงสิไงหลานีๅจะปຓนตัวช วย฿หຌกิดความกຌาวหนຌา มืไอกิดการ
พัฒนาลຌวกใจะท า฿หຌกิดความรูຌสึกสนุกทีไจะตຌองขงขันกับผูຌลนรายอืไนนัๅนอง 

สังคม (Socialี สังคมของผูຌลนนัๅนตຌองการท าความรูຌจักบุคคลอืไน โดยการ฿ชຌชองชท พืไอหาพืไอน
฿หม฿หຌมาชวยหลือหรือเป฿หຌความชวยหลือคนอืไน ซึไงการท าอยางนีๅจะท า฿หຌกิดการลนปຓนกลุม จะปຓนการ
งายทีไจะสามารถบรรลุปງาหมายเดຌ วิธีการท าลักษณะนีๅจะปຓนการ฿หຌกิดความสัมพันธ์ทีไยัไงยืน 

องค์ประกอบของอุปนิสัยของคน฿นการลือกหรือยึดติดกับกม ( Immersionี ดยมีผูຌลนบางกลุมทีไ
สนุกกับการเปส ารวจดินดน฿หมโ คຌนหาสิไงตาง โภาย฿นกม พลิดพลินเปกับรืไองราวภาย฿นกมหรือบาง
คนทีไตຌองการหลีกหนีจากลกความปຓนจริง ดยการขຌาสูลกหงจินตนาการ ละยังมีผูຌลนบางคนทีไสนุกกับ
การสรຌางตัวละครสมมุติขึๅนมาพืไอจ าลองบทบาทของตนอง มีดยผูຌลนจะสรรหาอุปกรณ์ตาง ชน สืๅอผຌ า 
รองทຌา ครืไองประดับตาง โ  อาวุธ มาตกตงตัวละคร ละ฿สอารม หนຌาทีไขຌาเปพืไอ฿หຌรูຌสึกวาตนองปຓนตัว
ละคร฿นนัๅนจริง โ 

ระบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครัๅงนีๅสามารถบงการด านินงานวิจัยเดຌปຓน ไ ขัๅนตอน ดังตอเปนีๅ 

ขัๅนตอนทีไ แ การก าหนดประชากรละการลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรทีไ ฿ชຌ ฿นการวิจัย ประชากรทีไ ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅ งนีๅคือ กลุมวัยรุน฿นพืๅนทีไอาณาขต
กรุงทพมหานคร กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ กลุมวัยรุนทีไปຂดรับสืไอกม
ออนเลน์บน Platform Steam ฿นพืๅนทีไอาณาขต กรุงทพมหานคร ดย฿นกรณีนีๅผูຌศึกษางานวิจัยหในวากลุม
ตัวอยางทีไจะศึกษา ปຓนกรณีฉพาะ ท า฿หຌผูຌ วิจัยก าหนดขนาดกลุมตัวอยางคือ กลุมวัยรุน฿นขต
กรุงทพมหานครเวຌทีไจ านวน โเเ คน ดยวิธีการลือกตัวอยางบบสะดวก (Convenience Samplingี ดย
฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaireี ปຓนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ดยผูຌศึกษาวิจัย฿ชຌการกใบบบสอบถาม
ผานทาง Online ฿นการกใบบบสอบถามขຌอมูล฿ชຌวิธีกระจายบบสอบถามผานทางพจ Agis Gaming ซึไงปຓน
พจวาเรตีๅกมออนเลน์ดยนຌนเปทางกลุมวัยรุนทีไ฿ชຌ Platform Steam 
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 ขัๅนตอนทีไ โ การสรຌางครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

 ลักษณะของครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลส าหรับการวิจัย฿นครัๅงนีๅคือ บบสอบถามทีไผูຌวิจัย
สรຌางขึๅน พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ของกลุมวัยรุน 

บบสอบถามบงออกปຓน 5 สวนดังตอเปนีๅ (แี ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม (โี พฤติกรรม
การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam (ใี รงจูง฿จของผูຌตอบค าถามทีไมีอิทธิพลตอการปຂดรับสืไอ
กมออนเลน์บน Platform Steam ปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก (ไี ทัศนคติทีไมีตอกมออนเลน์บน 
Platform Steam ของกลุมวัยรุน ฿นขตกรุงทพมหานคร (5ี ความพึงพอ฿จทีไมีผลตอการปຂดรับสืไอกม
ออนเลน์บน Platform Steamของกลุมวัยรุน ฿นขตกรุงทพมหานคร ดยผูຌวิจัยตรวจสอบคุณภาพของ
ครืไองมือดຌวยวิธีการค านวณคา Cronbach ’s Alpha Coefficient ดยตละสวนของค าถามมีคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา มากกวา เ.็ ขึๅนเป ซึไงอยู฿นกณฑ์ทีไชืไอถือเดຌ 

 

ขัๅนตอนทีไ ใ การกใบรวบรวมขຌอมูล 

การกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอน ามา฿ชຌ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅมีขຌอมูลมาจาก  2 หลง คือ ขຌอมูล ปฐมภูมิ 
(Primary Data) ละขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ขัๅนตอนทีไ ไ การจัดท าละการวิคราะห์ขຌอมูล 

 การศึกษาคຌนควຌา฿นครัๅงนีๅ การจัดท าละการวิคราะห์ขຌอมูล ประกอบดຌวย (แีผูຌวิจัยตรวจสอบขຌอมูล 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบบสอบถาม (โี น าขຌอมูลทีไเดຌมาลงรหัสตามทีไเดຌก าหนดเวຌลวงหนຌา (ใี การ
ประมวลผลขຌอมูล น าขຌอมูลทีไลงรหัสลຌวมาบันทึก฿นคอมพิวตอร์ พืไอท าการประมวลขຌอมูลดย฿ชຌปรกรม
สถิติส ารใจรูปพืไอท าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Sciencesี 

ผลการวิจัย 

 สวนทีไ แ ปัจจัยทีไสงผลตอการปิดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน 

 การวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนาพืไออธิบายขຌอมูลบืๅองตຌนของลักษณะประชากร  

  พบวา ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมดจ านวน โเเ คน ปຓน ปຓนพศชายมากทีไสุด แไๆ ละพศหญิง 
5ไ คน ดยสวน฿หญลຌวกลุมวัยรุนอยู฿นชวงอายุ แเ – แใ ปมากทีไสุด ฿นสวนของระดับการศึกษาอยู฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌนมากทีไสุดจ านวน ดຌานอาชีพปຓนนักรียน/นักศึกษามากทีไสุดจ านวน  ส าหรับรายเดຌตอดือน 
กลุมวัยรุนมีรายเดຌ แ,501-4,500 มีจ านวนมากทีไสุด 
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 การปิดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน 

 พบวา กลุมวัยรุนมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ฿นระดับปานกลาง 
ดยกลุมวัยรุนมีความถีไ฿นการลนกมออนเลน์อยู฿นระดับมากทีไสัปดาห์ละ 5-ๆ วัน ซึไงสดงวากลุมวัยรุนลน
กมออนเลน์กือบจะทุกวัน ดย฿ชຌวลาฉลีไย฿นการลนกมออนเลน์อยู฿นระดับปานกลาง คือวันละ ใ -ไ 
ชัไวมง สวนระยะวลาทีไมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์อยู฿นชวง ใ -ไ ป มากทีไสุด ละมีชวงวลา฿นลนกม
ออนเลน์บอยทีไสุดอยู฿นชวงวลา โเ.เเ – โไ.เเน. 

 รงจูง฿จภาย฿นละรงจูง฿จภายนอก฿นการปิดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam 

 พบวา รงจูง฿จ฿นการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ของกลุมวัยรุน มีภาพรวมทัๅงหมดอยู฿นระดับปานกลาง 
มืไอจ านกออกตามดຌาน ภาพรวมดຌานรงจูง฿จภาย฿นอยู฿นระดับปานกลาง ดยจ านกปຓนรายขຌอรงจูง฿จ
ภาย฿นทีไมีระดับมากเดຌก ลนกมออนเลน์ท า฿หຌกิดความสนุกสนาม , ลนกมออนเลน์ชวย฿หຌผอนคลายจาก
ความครียด, ลนกมออนเลน์พืไอทีไตຌองการหาพืไอนพิไม ละลนกมออนเลน์สามารถสรຌางความสัมพันธ์กับ
พืไอนเดຌ สวนดຌานรงจูง฿จภาย฿นทีไมีระดับปานกลางเดຌก ลนกมออนเลน์พืไอทีไตຌองการชนะผูຌอืไน , ลนกม
ออนเลน์พืไอทีไตຌองการสรຌางรายเดຌ , ลนกมออนเลน์ท า฿หຌเดຌรับการยอมรับ฿นกลุมพืไอนลนกมออนเลน์
ตຌองการพูดคุยกับผูຌอืไน, ลนกมออนเลน์พืไอตຌองการปຓนตัวของตัวอง ดຌานภายรวมรงจูง฿จภายนอกอยู฿น
ระดับปานกลาง มืไอจ านกปຓนรายขຌอพบวารงจูง฿จภายนอกอยู฿นระดับปานกลางทัๅงหมด เดຌก ลนกม
ออนเลน์ท า฿หຌมีชืไอสียง฿นวงการกม, ลนกมออนเลน์ท า฿หຌคนรอบขຌางยกยองทานวากง มีฝมือ , ลนกม
ออนเลน์ท า฿หຌเดຌรับงินรางวัลมากมาย , ลนกมออนเลน์ท า฿หຌเดຌรับรางวัลกียรติยศตอตนอง , ลนกม
ออนเลน์ท า฿หຌดูท฿นกลุมพืไอน, ลนกมออนเลน์ท า฿หຌมีคนติดตามคุณมากขึๅน, ลนกมออนเลน์ท า฿หຌเดຌเป
ขงขันตางประทศ, ลนกมออนเลน์ท า฿หຌท างานปຓนอาชีพเดຌ, ลนกมออนเลน์ท า฿หຌสามารถขຌาคายกมชืไอ
ดังเดຌ 

 ทัศนคติ฿นการปิดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam 

 พบวาภาพรวมของทัศนคติอยู฿นระดับหในดຌวยมาก มืไอจ านกปຓนรายขຌอพบวาดຌานทัศนคติทีไอยู฿น
ระดับหในดຌวยมากเดຌก รูຌสึกปຓนตัวองขณะลนกมออนเลน์ , กมออนเลน์ปຂด฿หຌบริการตลอด โไ ชัไวมง , 
กมออนเลน์ท า฿หຌพัฒนาทักษะตาง โขึๅนมาเดຌ, ระบบกมออนเลน์฿ชຌงานเดຌงาย, ระบบกมออนเลน์เมยุงยาก
ซับซຌอน, ระบบปฏิบัติการกมออนเลน์ชวย฿หຌประมวลผลเดຌอยางรวดรใว, ภาพ฿นกมออนเลน์มีความสวยงาม, 
สียงดนตรีประกอบของกมออนเลน์เพราะ, กมออนเลน์มีความทันสมัย สะดวก ตอการ฿ชຌงาน, กมออนเลน์
ท า฿หຌพຌอฝัน จินตนาการ ทีไกิดความปຓนจริงเดຌ ละทัศนคติทีไมีระดับปานกลางเดຌก การลนกมออนเลน์
ปຓนการ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์, กมออนเลน์สามารถลกปลีไยนขຌอมูลกับคนอืไนเดຌ 
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 ความพึงพอ฿จ฿นการปิดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam 

 พบวาภาพรวมของความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก มืไอจ านกปຓนรายขຌอพบวาความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับมากทัๅงหมด เดຌก มืไอลนกมลຌวท า฿หຌรูຌสึกสนุกสนานมากยิไงขึๅน , มืไอลนกมลຌวท า฿หຌมีพืไอนมาก
ยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌปຓนตัวองมากยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌทราบขຌอมูลขาวสารมากยิไงขึๅน, มืไอ
ลนกมลຌวท า฿หຌผอนคลายมากยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌคนรูຌจักรามากยิไงขึๅน , มืไอลนกมลຌวท า฿หຌ
ตัวองดูดีมากยิไงขึๅน, มืไอลนกมท า฿หຌกงภาษาตางประทศมากยิไงขึๅน 

สวนทีไ โ  

สดงผลความสัมพันธ์ระหวางรงจูง฿จของกลุมวัยรุนกับการปิดรับสืไอกมออนเลน์ 

ตารางทีไ แ สดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางรงจูง฿จละการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 
 

การปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 
ความถีไ฿นการ

ลนกม
ออนเลน์ 

วลาฉลีไย฿นการ
ลนกมออนเลน์ 

 

 

รวม 

r 
 

Sig r 
 

Sig r Sig 

รงจูง฿จภาย฿น .แๆแึ .เโ0 .ใ่ๆึึึ .เเเ .ใโ็ึึ* .เเเ 

รงจูง฿จภายนอก .206** .เเ3 .ไๆไึึึ .เเเ .ไเเึึึ .เเเ 

            รวม .แ้็ึึ .เเ5 .ไ55ึึึ .เเ0 .389*** .000 

ึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  ึึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  ึึึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เเแ 

 จากตารางทีไ แ พบวา ภาพรวมของปัจจัยดຌานรงจูง฿จมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอกมออนเลน์
ปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับทีไตไ า มืไอพิจารณาการปຂดรับสืไอกมออนเลน์฿นรายขຌอ พบวาความถีไ฿นการ
ลนกมออนเลน์มีความสัมพันธ์ตอรงจูง฿จภาย฿นละรงจูง฿จภายนอก฿นระดับทีไตไ ามาก ละวลาฉลีไย ฿น
การลนกมออนเลน์มีความสัมพันธ์ตอรงจูง฿จภาย฿นละรงจูง฿จภายนอก฿นระดับปานกลาง 
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ตารางทีไ โ สดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางทัศนคติกับการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 

 

การปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 
 

ทัศนคติ 
 

 

r 

Sig 

ความถีไ฿นการลนกมออนเลน์ .142* .045 

วลาฉลีไย฿นการลนกมออนเลน์ .335*** .000 

รวม .285**ึ .000 

ึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  ึึึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เเแ 

 จากตารางทีไ โ พบวา ภาพรวมของปัจจัยดຌานทัศนคติมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์
ปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับทีไตไ า มืไอพิจารณาการปຂดรับสืไอกมออนเลน์฿นรายขຌอ พบวาความถีไ฿นการ
ลนกมออนเลน์มีความสัมพันธ์ตอทัศนคติ฿นระดับทีไตไ ามาก ละวลาฉลีไย฿นการลนกมออนเลน์มี
ความสัมพันธ์ตอทัศนคติ฿นระดับทีไตไ า ซึไงปຓนเปตามสมมุติฐาน กลาวคือกลุมวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมี
ทัศนคติเป฿นทศิทางบวก จะมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ทีไมาก 

ตารางทีไ ใ สดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางรงจูง฿จกับทัศนคติ 

 

ทัศนคติ/รงจูง฿จ 

รงจูง฿จภาย฿น รงจูง฿จ
ภายนอก 

 

 

รวม 

r  

Sig 

r  

Sig 

r Sig 

ทัศนคติตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ .็ใแึึ .เเเ .ๆ็5ึึ .เเเ .็ไแึึ .เเเ 

ึึึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เเแ 

 จากตารางทีไ ใ พบวา ภาพรวมของปัจจัยดຌานรงจูง฿จมีความสัมพันธ์ตอภาพรวมทัศนคติเป฿น
ทิศทางดียวกัน฿นระดับสูง มืไอพิจารณา฿นรายขຌอพบวาปัจจัยดຌานรงจูง฿จภาย฿นละปัจจัยดຌานรงจูง฿จ
ภายนอกมีความสัมพันธ์ตอทัศนคติ฿นระดับสูง ปຓนเปตามสมมุติฐาน กลาวคือกลุมวัยรุน฿นขต
กรุงทพมหานครทีไมีรงจูง฿จปຓนเป฿นทิศทางบวกกใจะมีทัศนคติปຓนเป฿นทิศทางบวกชนดียวกัน 
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ตารางทีไ ไ สดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางความพึงพอ฿จกับการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 

 

การปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 
 

ความพึงพอ฿จ 

 

 

r 

Sig 

ความถีไ฿นการลนกมออนเลน์ .โโ่ึึ .เเแ 

วลาฉลีไย฿นการลนกมออนเลน์ .ไแ็ึึ .เเเ 

รวม .ใ่ไึึ .เเเ 

ึึึนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เเแ 

 จากตารางทีไ ไ พบวา ภาพรวมของความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ปຓนเป
฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับทีไตไ า มืไอพิจารณาการปຂดรับสืไอกมออนเลน์฿นรายขຌอ พบวาความถีไ฿นการลนกม
ออรเลน์มีความสัมพันธ์ตอความพึงพอ฿จ฿นระดับทีไตไ า ละวลาฉลีไย฿นการลนกมออนเลน์มีความสัมพันธ์ตอ
ความพึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง ซึไงปຓนเปตามสมมุติฐาน กลาวคือกลุมวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความ
พึงพอ฿จเป฿นทิศทางบวก จะมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ทีไมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุน ฿นขต
กรุงทพมหานคร สามารถอภิปรายผลเดຌดังนีๅ  

(แี การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ของกลุมวัยรุนทีไมีลักษณะประชากรตกตางกัน 
กลุมวัยรุนทีไมีลักษณะประชากรทีไตกตางกันจะมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ทีไตกตางกัน นัๅนกใคือรืไองพศ 
อายุ ระดับการศึกษาละรายเดຌตอดือน ดยฉพาะความถีไ฿นการลนกมออนเลน์ ละดยสวน฿หญอายุของ
ดใกวัยรุนทีไมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam มากทีไสุดอยู฿นชวง แเ-แใ ป พราะวาปຓนกลุม
วัยรุนตอนตຌน ทีไพืไอนจะขຌามามีบทบาท฿นดใกกลุมนีๅอยางมาก ละพืไอนทีไขຌามาจะปຓนกลุมพืไอนพศ
ดียวกัน (วิรจน์ อารีย์กุล, 2553ี ละยังกลาวเดຌอีกวา กลุมผูຌลนกมออนเลน์สวน฿หญปຓนพศชายมากกวา
พศหญิงอยางหในเดຌชัด ดยพศชายปຓนพศทีไมีนวนຌมการลนกมออนเลน์ทีไสูงมาก ซึไงสอดคลຌองกับ
การศึกษาของ จอมณัฏฐา สิรธนพงศ์ (2551ี ดใกวัยรุนลนกมออนเลน์ทรลส์รันนอร์ ดยดใกผูຌชายลนบอย
กวาดใกผูຌหญิงอยางมีนัยส าคัญ ดยดใกผูຌชายลนวีดีอกมรຌอยละ 83.7 สวนดใกผูຌหญิงลนวีดีอกมนຌอยกวา
พียงครຌอยละ 16.3 ยังสอดคลຌองกับงานวิจัยชอง จิรดา มหาจริญ (2547) ทีไศึกษาพฤติกรรมละผลกระทบ
ของการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ของนักรียนมัธยมศึกษา  ซึไงกลุมตัวอยางทีไเดຌออกมานัๅนสวน฿หญปຓนพศชายทีไ
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มีอายุ แแ-แ้ ป ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Subrahmanyam and Greenfield (แ้้่ี เดຌศึกษา
นืๅอหาของกมทีไมีตการตอสูຌละขงขันระหวางธรรมะกับอธรรม ฉากกมทีไพຌอฝัน ละกลุมตัวละคร ปຓนสิไง
ทีไดใกผูຌหญิงเมชอบ ละดใกผูຌชายมีความกระตือรือรຌน฿นสืไอ฿หมมากกวาดใกผูຌหญิง  

(โี รงจูง฿จภาย฿นละภายนอกทีไมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform 

Steam  กลุมวัยรุนมีรงจูง฿จ฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ซึไงดยสวน฿หญลຌวตຌองการลนกมพราะ
ตຌองการความสนุกสนาน ตຌองการหาพืไอนพิไม พืไอนทีไจะเดຌสรຌางความสัมพันธ์กับพืไอนเดຌ ละลนกมท า฿หຌ
รูຌสึกผอนคลาย ปຓนเปตามรูปบบรงจูง฿จของผูຌลนกมออนเลน์ของ Yee (2007ี ซึไงจะสะทຌอนรงจูง฿จของ
ผูຌลนดยรอบดຌานทัๅงดຌาน Achievement, Social, Immersion ซึไงรงจูง฿จ฿นตละดຌาน ปຓนรงจูง฿จทีไ
วัยรุนตละคนมีความตຌองการทีไตกตางกันออกเป ละยังปຓนเปตามนวคิดทฤษฎีดຌานรงจูง฿จ ทีไ สรี วงษ์
มณฑา (โ5ไโี กลาวอาเวຌวา รงจูง฿จคือพลังทีไกิดจากภาย฿นของตละบุคคล ซึไงจะกระตุຌน฿หຌบุคคลนัๅนกิด
การปฏิบัติหรือการกระท า ซึไง฿นกรณีนีๅกใคือการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam  ดยรงจูง฿จทีไ
กิดขึๅนของกลุมวัยรุนยังปຓนเปตามทฤษฎีรงจูง฿จมาสลว์ทีไเดຌกลาวอาเวຌวาปัจจัยดຌานทฤษฎีรงจูง฿จนัๅน
ประกอบดຌวยความตຌองการทางดຌานรางกาย ความตຌองการความปลอดภัย ความตຌองการสังคม ความตຌองการ
ยกยอง ละความตຌองการประสบความส ารใจ นัๅนกใคือความตຌองการชืไอสียง฿นวงการกม ตຌองการงินรางวัล
มากมาย ละตຌองการกียรติยศ฿หຌกับตนอง อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของพิมพรรณ กนกพูนสิน (โ5ไ8ี 
ทีไพบวากลุมตัวอยางทีไตຌองการลนกมออนเลน์พราะ กมออนเลน์สนุก ตืไนตຌน ทຌาทายละยังชวยคลาย
ครียดดຌวย ละสิไงทีไกลุมตัวอยางชืไนชอบทีไสุด฿นการลนกใคือ การลนพืไอหตุผลทางสังคม ฿นการขຌาหาพืไอน 
หรือตຌองการมีพืไอนพิไมมากขึๅน ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ จิรดา มหาจริญ (โ5ไ็ี ทีไศึกษาพฤติกรรม
ละผลกระทบของการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ของนักรียนมัธยมศึกษา ลຌวพบวากลุมดใกอายุ แแ-แ้ ป ลือก
ทีไจะลนกมออนเลน์พราะหในวาท า฿หຌมีพืไอนมากยิไงขึๅน ละท า฿หຌกิดความสัมพันธ์กับพืไอนทีไมากขึๅน
มากกวาครอบครัว ขณะทีไประยชน์ทีไเดຌรับจากกมออนเลน์สูงทีไสุดคือ เดຌรับความพลิด พลินละความ
สนุกสนาน อาจกลาวเดຌวา กลุมวัยรุนมีนวนຌมปຂดรับสืไอกมออนเลน์พืไอทีไจะลนกมอยางสนุกสนาน ฿หຌ
พืไอนพิไม หรือตຌองการผอนคลายจากความครียด มากกวาทีไจะตຌองการ฿หຌคนอืไนยกยอง หรือมีชืไอสียง฿น
วงการกม 

 (ใี การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ กลุมวัยรุนมีทัศนคติ
฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละทัศนคติมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam 

ซึไงทัศนคติทีไมีเดຌก กมออนเลน์ปຂด฿หຌบริการตลอด โไ ชัไวมง , กมออนเลน์ท า฿หຌพัฒนาทักษะตาง โขึๅนมา
เดຌ, ระบบกมออนเลน์฿ชຌงานเดຌงาย, ระบบกมออนเลน์เมยุงยากซับซຌอน, ระบบปฏิบัติการกมออนเลน์ชวย฿หຌ
ประมวลผลเดຌรวดรใว, ภาพกมออนเลน์มีความสวยงาม, สียงดนตรีประกอบ฿นการออนเลน์เพราะ, กม
ออนเลน์มีความทันสมัยสะดวกตอการ฿ชຌงาน, กมออนเลน์ท า฿หຌพຌอฝัน จินตนาการ ทีไกินความปຓนจริงเดຌ 
มืไอวัยรุนมีทัศนคติทีไดีตอกมออนเลน์ท า฿หຌลือกทีไจะปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam ซึไงปຓนเป
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นวคิดทฤษฎีดຌานทัศนคติทีไ ธงชัย สันติวงษ์ (โ5ไเี เดຌกลาวเวຌวา ทัศนคติคือสิไงทีไราตຌองการอธิบายดຌวย
วิธีการอຌางอิงถึงสิไงทีไมีอยู ฿นความรูຌสึกนึกคิดของผูຌบริภค ซึไงสิไงนีๅปຓนสาหตุทีไท า฿หຌมีผลกระทบตอรูปบบ
พฤติกรรมผูຌบริภคทีไสดงออกมา ละ ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท ละคณะ (โ5ไใี ยังเดຌอธิบายวา ทัศนคติปຓน
ความรูຌสึกนึกคิดของบุคคลตอสิไง฿ดสิไงหนึไง อันเดຌจากการรียนรูຌละปຓนนวนຌมทีไสดงออกตอพฤติกรรมทีไจะ
สนับสนุนหรือตอตຌาน฿นสิไงนัๅน ฿นกรณีนีๅทัศนคติทีไดีจึงท า฿หຌกิดการสนับสนุน฿นการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ 
ดยทัศนคติทีไอยู฿นระดับหในดຌวยมากทีไสุดกใคือ รูຌสึกปຓนตัวองขณะลนกมออนเลน์ ซึไงปຓนเปตามนวคิด
จิตวิทยากีไยวกับวัยรุนทีไวา วัยรุนปຓนวัยหงการรียนรูຌความปຓนตัวอง พืไอทีไจะหาอกลักษณ์ของตนอง฿หຌเดຌ 
ตຌองการอิสระทีไมากขึๅน มีการสวงหาความปຓนตนองทีไสูง สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ วรรณรัตน์ รัตนว
รางค์ (โ554ี เดຌศึกษาการสืไอสารของผูຌลนกมออนเลน์ผานอวาทาร์จะพิจารณาจากภาพลักษณ์ภายนอกขอ
งอวาทาร์นัๅน โ ซึไงมีความคลຌายคลึงกับการสืไอสาร฿นลกหงความปຓนจริง ละจะริไมสะทຌอนตัวตนทีไทຌจริง
ของผูຌลนดยพบวาค าพูด พฤติกรรม นิสัยของอัตลักษณ์สมือนจริงจะมีลักษณะดียวกับผูຌลนกมออนเลน์ 
ละรูຌสึกปຓนตนองขณะลนกมออนเลน์ ละทัศนคติมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน 
Platform Steam ยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ถนอม ทยานุวัฒน์ (โ55ใี ทีไศึกษาทัศนคติทีไมีตอการลือก
ติมงินออนเลน์ของกลุมประชากร฿นพืๅนทีไบริวณรอบมหาลัยหอการคຌาเทย ทีไการ฿หຌบริการรวดรใวละ
ถูกตຌองมีสวนส าคัญตอทัศนคติ฿นการลือกติมงินกมออนเลน์ ซึไงถຌากมออนเลน์฿หຌบริการภาพ สง สี สียง 
ละระบบการลนตาง โภาย฿นกมดี กใจะท า฿หຌกิดทัศนคติเป฿นทิศทางทีไดีละกิดการปຂดรับสืไอกมออนเลน์
฿นทีไสุด 

(ไี พืไอศึกษารงจูง฿จทีไมีความสัมพันธ์กับปัจจัยดຌานทัศนคติตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน 
Platform Steam กลุมวัยรุนทีไมีรงจูง฿จทีไดีกใจะมีทัศนคติทีไดีปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน฿นระดับทีไสูง ดย
รงจูง฿จทีไอยู฿นระดับมาก เดຌก ลนกมออนเลน์ท า฿หຌชวยผอนคลาย , ลนกมออนเลน์ทีไ฿หຌกิดความ
สนุกสนาน, ลนกมออนเลน์พืไอทีไตຌองการหาพืไอนพิไม, ลนกมออนเลน์พืไอทีไจะตຌองการสรຌางความสัมพันธ์
กับพืไอนเดຌ กใจะมีความสัมพันธ์ตอทัศนคติทีไวา ลนกมออนเลน์ท า฿หຌรูຌสึกปຓนตัวของตัวอง , ระบบกม
ออนเลน์฿ชຌงานเดຌงาย, ระบบกมออนเลน์เมยุงยากซับซຌอน, ภาย฿นกมออนเลน์มีความสวยงาม, กมออนเลน์
ท า฿หຌพຌอฝัน จินตนาการ, สียงดนตรีเพราะ ละกมออนเลน์สามารถลกปลีไยนขຌอมูลกับคนอืไนเดຌ ซึไงผูຌวิจัย
มีขຌอสังกตุทีไวา ถຌากิดมีรงจูง฿จทัๅงภาย฿นละภายนอก฿นการลนกมออนเลน์ทีไดีกใจะท า฿หຌกิดทัศนคติ฿น
การลนกมออนเลน์ทีไดีดຌวย ละถຌากิดมีทัศนคติ฿นการลนกมออนเลน์฿นทิศทางทีไดีกใจะท า฿หຌกิดรงจูง฿จ
฿นการลนกมออนเลน์ทีไดีหมือนกัน ซึไงสอดคลຌองกับสาหตุการกิดรงจูง฿จทีไ พิบูล ทีปะปาล (โ5ไ5ี เดຌ
กลาวสาหตุการกิดรงจูง฿จเวຌวา รงจูง฿จทีไกิดจากหตุผล , ประสิทธิภาพละสมรรถภาพ฿นการ฿ชຌ ละ
ความสะดวกสบาย฿นการ฿ชຌ นัๅนกใคือสวนหนึไงของทัศนคติทีไมีตอกมออนเลน์ 

(5ี การปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน Platform Steam มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ กลุมวัยรุนมี
ความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์บน  
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Platform Steam ซึไงความพึงพอ฿จทีไมีเดຌก มืไอลนกมลຌวท า฿หຌมีพืไอนมากยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌ
ปຓนตัวองมากยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌทราบขຌอมูลขาวสารมากขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌผอนคลายมาก
ยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌคนรูຌจักรามากยิไงขึๅน, มืไอลนกมลຌวท า฿หຌตัวองดูดีมากยิไงขึๅน, มืไอลนกมท า
฿หຌกงภาษาตางประทศมากยิไงขึๅน ละความพึงพอ฿จทีไมากทีไสุดคือ มืไอลนกมออนเลน์ท า฿หຌรูຌสึกสนุกสนาน 
ปຓนเปตามทฤษฎีละนวคิดการ฿ชຌสืไอพืไอประยชน์ละความพึงพอ฿จ ทีไ Katz (แ้5้ี ทีไเดຌกลาววาความ
ตຌองการของมนุษย์กีไยวกับการ฿ชຌสืไอพืไอประยชน์ละความพึงพอ฿จเดຌก ความตຌองการสรຌางอกลักษณ์ของ
ตนอง, ความตຌองการทีไจะติดตอทางสังคมกับผูຌอืไน, ความตຌองการทางดຌานความบันทิงตาง โ, ความตຌองการ
ขຌอมูลขาวสารละความรูຌกีไยวกับความปຓนเปตาง โ ของลก ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Rubin 

(แ้้ใี ทีไระบุวามนุษย์฿ชຌสืไอพืไอตอบสนองความพึงพอ฿จละความตຌองการของตน  ละงานวิจัยของ พิม
พรรณ กนกพูนสิน (2548) ทีไกลาววาทคนลยีสารสนทศดยฉพาะอินทอร์นใตเดຌขຌามามีบทบาท ซึไงการ฿ชຌ
สืไออินทอร์นใตพืไอ฿หຌกิดความบันทิง ทีไดดดนทีไสุดนัไนกใคือกมออนเลน์ซึไงมีนวนຌมทีไจะพิไมสูงขึๅนเปเดຌอีก
฿นอนาคต 

ขຌอสนอนะ 

 แ. ดຌานนักพัฒนากม 

 แ.แ กลุมตัวอยางปຓนวัยรุนสวน฿หญปຓนพศชายทีไมีความสน฿จการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ซึไง
นักพัฒนากมควรทีไจะน าขຌอมูลทีไเดຌเป฿ชຌพัฒนาตอ ปรับปรุง กຌเขผลิตภัณฑ์ละการ฿หຌบริการ฿หຌหมาะสมกับ
ปัจจัย฿นดຌานตาง โพืไอ฿หຌกิดการตอบสนองตอกลุมวัยรุน฿หຌเดຌมากทีไสุด ควรมีกม฿หຌเดຌลือกลนมากยิไงขึๅน จะ
เดຌเมท า฿หຌกลุมปງาหมายรูຌสึกบืไอหนาย ละควรทีไจะพัฒนากมทีไหมาะกับวัยรุนทีไปຓนพศหญิง พืไอทีไจะ฿หຌ
ดใกวัยรุนสามารถขຌามา฿ชຌบริการเดຌอยางทาทียมกัน 

 โ. ดຌานภาครัฐ  

 โ.แ กลุมวัยรุนมีทัศนคติละรงจูง฿จตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ พืไอตอบสนองความตຌองการของ
ตนองท า฿หຌรูຌสึกปຓนตนองขณะทีไปຂดรับสืไอกมออนเลน์ ทีไตຌองการอาชนะผูຌอืไน ตຌองการเดຌรับความ
พลิดพลิน ตຌองการเดຌรับการยอมรับ฿นกลุมพืไอน ละอืไน โ มีระดับของผลทีไสูง ต฿นรืไองของการลนกม
ออนเลน์สามารถประกอบปຓนอาชีพเดຌหรือลนกมออนเลน์ท า฿หຌเดຌเปขงขันตางประทศกลับมีผลคอนขຌาง
นຌอย ภาครัฐควรขຌามามีบทบาท฿นการสนับสนุนละผลักดัน E-sport ของ฿นประทศ฿หຌมีศักยภาพทัดทียม
กับตางประทศ 
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 ใ. ดຌานผูຌปกครอง  

 ใ.แ จะหในเดຌวาวัยรุนทีไปຓนพศชายละมีอายุนຌอยจะมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์฿นปริมาณทีไมาก 
ทัๅง฿นรืไองของความถีไ฿นการลนกมออนเลน์ ละระยะวลา฿นการลนกมออนเลน์ ดังนัๅนผูຌปกครองควร฿หຌ
ค านะน า฿นการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ ควร฿หຌวัยรุนมีการจัดสรรวลา฿นการลนกม฿หຌหมาะสม 

 ไ. ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

 4.1 ควรศึกษาประชากรกลุมอืไน โ ชนกลุมวัยท างาน ซึไงจะมีวุฒิภาวะทางความคิด ละรายเดຌทีไ
มากกวา ดังนัๅนปัจจัยทีไมีผลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์จึงนาจะเดຌผลลัพธ์ทีไตกตางกัน หรืออาจศึกษากลุ ม
อืไน โนอกจากนีๅทีไมีรงจูง฿จหรือทัศนคติทีไตกตางกัน ละน าผลการวิจัยมาปรับปรุง฿หຌตรงตามพฤติกรรมละ
ความตຌองการของผูຌบริภค฿นตละกลุม 

 4.2 ฿นการศึกษารืไอง ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์ตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ของกลุมวัยรุน ฿นขต
กรุงทพมหานคร ปຓนการศึกษาชิงปริมาณ ดยวิจัยนีๅกใบขຌอมูลฉพาะกลุมทีไมีการปຂดรับสืไอกมออนเลน์
ทานัๅน ซึไง฿นการวิจัยครัๅงหนຌาควรลือกกใบ โ กลุม พืไอดูรงจูง฿จละทัศนคติของกลุมทีไลือกปຂดรับสืไอกม
ออนเลน์ละกลุมทีไเมลือกทีไจะปຂดรับสืไอกมออนเลน์วามีความตกตางกันอยางเร 

 4.3 ควรพิไมการศึกษา฿นชิงคุณภาพจะท า฿หຌเดຌขຌอมูล฿นชิงลึกจากกลุมตัวอยางทีไทຌจริง ซึไงจะท า฿หຌ
กิดการขຌอมูล฿นรืไอง ปัจจัยทีไสงผลตอการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ของกลุมวัยรุน ฿นขตกรุงทพมหานคร 
ละอียดมากยิไงขึๅน สามารถน าเป฿ชຌประยชน์ตอการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นดຌานอืไน โเดຌ ท า฿หຌผูຌคຌนควຌาเดຌรับ
ประยชน์อยางตใมทีไ 

 4.4 ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพละความสามารถ฿นการ฿หຌบริการของกมออนเลน์ ซึไงหลายคนมองวา
กมออนเลน์นัๅนปຓนการมอมมายาวชน มีภาพลักษณ์฿นงลบ ซึไงการศึกษานีๅจะท า฿หຌทราบถึงขຌอดีละขຌอสีย
฿นการปຂดรับสืไอกมออนเลน์ พืไอปຓนประยชน์ตอผูຌ฿หຌบริการกมออนเลน์ละผูຌ฿ชຌบริการกมออนเลน์ ท า฿หຌ
ทราบถึงขຌอบกพรองละน าเปปรับปรุงพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงทีไสุด 

 4.5 ควร฿หຌมีการศึกษา฿นรืไองการรูຌทาทันสืไอดยฉพาะสืไอกมออนเลน์ นืไองจากจากผลงานวิจัยทีไเดຌ
คือ นักรียนลนกมกือบทุกวัน ซึไงการลนกมมีประยชน์ตกใมีทษชนกัน การทีไลนมากกินเปปຓนสิไงเมดี 
ยิไงท า฿หຌสพติดกมมาก ดังนัๅนควรท าการวิจัยการรูຌทาทันสืไอ฿นรืไองของการลนกมออนเลน์ 
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การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปิ้งออนเลน์ การรับรูຌความสีไยง ความเวຌวาง฿จ 

ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
Perceived benefits of online shopping, Perceived risk, Trust and 

Decision making to purchase electronic products in e-Commerce 

วรวีร์ ธียรธนกียรติ6 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ การรับรูຌความสีไยง 
ความเวຌวาง฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัย คือ ผูຌทีไ฿ชຌสืไออินตอร์นใต฿นประทศเทย ละคยซืๅอสินคຌาผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ จ านวน 
โเเ ตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบ คือ สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ละสถิติชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ผูຌตอบบบสอบถามรับรูຌวาวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์สามารถท า฿หຌ
ซืๅอสินคຌาเดຌทุกวลาทีไตຌองการ สวนการรับรูຌความสีไยง฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ฿หຌความส าคัญดຌานหนຌาทีไของสินคຌา ความสีไยงดຌานการงิน ความสีไยงดຌานวลา ละความสีไยง
ดຌานจิตวิทยา ตามล าดับ ละความเวຌวาง฿จ฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
฿หຌความส าคัญตอความเวຌวาง฿จดຌานขຌอมูล ความเวຌวาง฿จดຌานชืไอสียง ละความเวຌวาง฿จดຌานความปลอดภัย
฿นการท าธุรกรรม ตามล าดับ 

ผลจากการวิคราะห์สมมติฐาน พบวา การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ละความเวຌวาง฿จ
ของผูຌ฿ชຌงานเมมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  สวน
การรับรูຌความสีไยงมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
คือถຌาผูຌบริภครับรูຌความสีไยงพิไมขึๅน จะท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ลดลง 
 

ค าส าคัญ: สินคຌาอิลใกทรอนิกส์, การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์, การรับรูຌความสีไยง, ความ
เวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงาน ละวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
 

 

 

                                                           

6 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงทพมหานคร 
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Abstract 

 This research is aimed at studying perceived benefits of online shopping, perceived 

risk, trust and decision making to purchase electronic products in E-commerce. The research 

drew a sample of 200 respondents from Internet users in Thailand, who have bought 

electronic products in E-commerce. Statistics used in the test are descriptive statistics and 

inferential statistics. 

The results of the study found that the respondents perceived the benefit that E-

commerce enabled purchases to be made anytime anywhere. There is also the perception 

of risk for the purchase of electronic products via E-commerce. They perceived risks include 

the function of the product, financial risk, time risk and psychological risk. In terms of trust 

and decision making to purchase electronic products in e-Commerce, trustworthiness 

reputation trust and securities trust in the transaction are important factors. 

The hypotheses testing found that the perceived benefits of online shopping and 

user trust were not correlated with the decision to purchase electronic products through E-

commerce. However, the perception of risk was correlated with the decision to purchase 

electronic products through E-commerce. When consumers have a high level of perceived 

the decision to purchase electronic product through E-commerce is reduced. 

Keywords : Electronic products, Perceived benefits of online shopping, Perceived risk, Trust 

and E-commerce 
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บทน า 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสภาพวดลຌอมละสถานการณ์ตาง โ ฿นสังคมละศรษฐกิจลกมีการปลีไยนปลงเปอยาง
รวดรใว น ามาซึไงการขยายตัวของระบบการสืไอสารทัไวลก เดຌก ครือขายอินตอร์นใต ละครือขาย
ระบบสืไอสารบบเรຌสายซึไงท า฿หຌผูຌคนสามารถลือกซืๅอสินคຌาผานทางทรศัพท์มือถือ ประกอบกับ ระบบการ
ขนสงทีไเดຌติบตขึๅน฿นชวงหลายปทีไผานมาบบมีประสิทธิภาพ สงผล฿หຌการคຌาระหวางประทศของ
ผูຌประกอบการขนาดลใกละขนาดกลาง มีอกาสคຌาขายกับผูຌบริภค฿นตางประทศดยตรง ดยทัๅงสองปัจจัยนีๅ
ปຓนรงผลักดัน฿หຌกิดการ ขยายตัวของการคຌาผานทางลกออนเลน์ทัไวลก จนธุรกิจตาง โ พัฒนาตัวองขຌามา
สูธุรกิจ฿นรูปของ พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์หรืออีคอมมิร์ซ (e-Commerceี หรือการคຌาขายผานทางครือขาย
อินทอร์นใต จากผลการส ารวจสถานภาพการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ของประทศเทย นายวิบูลย์ทัต สุทันธน
กิตติ์ ผูຌอ านวยการส านักงานสถิติหงชาติ (2558) ปຂดผยวามืไอปทีไผานมา฿นป พ.ศ. 2558 ประทศเทยมี
มูลคาการซืๅอขายสินคຌาออนเลน์มากกวา 760,000 ลຌานบาท ซึไงพิไมขึๅนจากปกอน สดง฿หຌหในการขยายตัว
ของตลาดพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทีไสอดคลຌองกับการส ารวจของศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์
หงชาติ (NECTEC) (2558) พบวาการซืๅอขายสินคຌาออนเลน์ของประทศเทยเดຌติบตจากอดีตทีไผานมาละมี
นวนຌมทีไก าลังติบตพิไมขึๅนอีก 

 นอกจากนีๅ ฿นป โ55่ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชนี (สพธอ.ี หรือ 
ETDA (อใตดຌาี เดຌผยผลส ารวจ฿นภาพรวมชีๅวากลุมสินคຌาหรือบริการทีไเดຌรับความนิยมสัไงซืๅอผานสืไอ
อินตอร์นใตมากทีไสุด ใ อันดับรก เดຌก อันดับ แี สินคຌาฟชัไน ชน สืๅอผຌา รองทຌา กระปຉา ครืไองประดับ 
รຌอยละ ไโ.ๆ อันดับ โี อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ชน คอมพิวตอร์ นຌตบุຍ ก ทรศัพท์ ทใบลใต รຌอยละ โ็.5 
ละอันดับ ใี สินคຌากลุมสุขภาพความงาม ชน ครืไองส าอาง อาหารสริม รຌอยละ โไ.ไ 

 อยางเรกใตามการท าธุรกิจบนวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เม฿ชรืไองงาย จากการวิจัยตาง โ  พบวา 
มีปัจจัยทีไสงตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ อาทิ การรับรูຌประยชน์ ความสีไยง 
ละความเวຌวาง฿จทีไผูຌบริภครับรูຌจากการซืๅอสินคຌาละบริการทางอินตอร์นใต 

 ปัจจุบันจะหในเดຌวาพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ปຓนชองทางการคຌาทีไนาสน฿จมาก พราะนับวันกใยิไงมี
ผูຌ฿ชຌงานอินตอร์นใตพิไมมากขึๅนรืไอย โ ละการท าธุรกิจบนวใบเซต์นัๅนสามารถ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีเดຌ
มากมายหลายประการ เดຌก  1) ท าการคຌาเดຌตลอด 24 ชัไ ง มง ขายสินคຌาเดຌทัไ วลก 

2) ขຌอมูลทันสมัยอยูสมอละประหยัดคา฿ชຌจาย 3) พิไมประสิทธิภาพการขาย ด านินการเดຌอยางรวดรใว 4) 

ตัวทนหนຌารຌ านทัไ ว ลก 5) ชวยสง สริมผลิตภัณฑ์฿หຌนาสน฿จยิไ งขึๅนดຌวยภาพ 3 มิติ  
6) งายตอการช าระงิน 7) พิไมอกาสทางธุรกิจ฿หຌบริษัทขนาดลใก 8) สรຌางความประทับ฿จละพึงพอ฿จเดຌ
มากกวา 9) รูຌละกຌปัญหาตาง โ เดຌทันทวงที ปຓนตຌน 
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สวนปัจจัยดຌานความสีไยง Akaah and Korgaonkar (แ้่่ี กลาววา การรับรูຌความสีไยงนีๅมีอิทธิพล
อยางมากตอการซืๅอของผูຌบริภคทีไซืๅอสินคຌาละบริการทางอินตอร์นใต ยิไงเปกวานัๅนการรับรูຌความสีไยงยัง
สงผลถึงการตัดสิน฿จ฿นการซืๅอสินคຌาละบริการทางอินตอร์นใต฿นอนาคตอีกดຌวย (Laroche, Kim, & Zhou 
แ้้ๆ; Wood & Scheer, แ้้ๆ; Szymanski & Hise, โเเเ; Vijayasarathy & Jones, โเเเ; Brand, 

โเเแ; Huang, Schrank, & Dubinsky, โเเไ; Park, Lennon, & Stoel, โเเ5; Zappalà & Gray, โเเๆ; 

Chu & Li, โเเ่ี รวมทัๅงปัจจัยดຌานการท าขัๅนตอนการสัไงซืๅอละช าระงิน รวมถึงจัดการระบบหลังบຌาน฿หຌงาย
ตอการ฿ชຌงาน นืไองจากผูຌบริภคจะมีความร าคาญ฿นขัๅนตอนการสัไงซืๅอยุงยาก การสงของทีไลาชຌา กังวลรืไองการ
บริการหลังการขาย ละเมน฿จวาจะเดຌรับสินคຌาละบริการทีไมีคุณสมบัติตรงกับทีไฆษณาเวຌ พราะเมหใน
สินคຌากอนสัไงซืๅอ รวมถึงความมัไน฿จระบบความปลอดภัย฿นการช าระงิน กลัวถูกอบอຌางน าลขทีไบัตรครดิต
เป฿ชຌ หในเดຌวาสิไงหลานีๅกีไยวขຌองกับความสีไยงทีไผูຌบริภคอาจจะเดຌรับซึไงอาจปຓนความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับตัว
สินคຌา  

นอกจากความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับตัวสินคຌาลຌว ความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับชองทางการซืๅอขายทาง
อินทอร์นใต ปຓนความสีไยงอีกประภทหนึไงทีไผูຌบริภครับรูຌ ชน การขมยขຌอมูล฿นบัตรครดิต (Forsythe & 

Shi, 2003) จัดวาปຓนความสีไยงกีไยวกับขຌอมูลความลับสวนบุคคล (Privacy Risk) นอกจากปัจจัยดຌานการรับรูຌ
ความสีไยงลຌว ความเวຌวาง฿จ (Trust) ฿นการซืๅอสินคຌาทางอินทอร์นใต ปຓนอีกปัจจัยหนึไงทีไสงผลตอความตัๅง฿จ
ซืๅอของผูຌบริภค (Komiak & Benbasat, 2006) ความเวຌวาง฿จปຓนสิไงทีไชวยลดความเมนนอนหรือความสีไยง
ทีไกิดจากการรับรูຌของผูຌบริภค ท า฿หຌผูຌบริภคกิดความลังล฿นการตัดสิน฿จซืๅอหรือมีความตัๅง฿จซืๅอทีไลดลง 
Reichheld & Schefter (2000) ระบุวา การสรຌางความนาชืไอถือของวใบเซต์ปຓนวิธีการทีไส าคัญ฿นการลด
ความสีไยง พราะวใบเซต์ปຓนหลงขຌอมูลดียวทีไส าคัญส าหรับการซืๅอขายผานทางออนเลน์ ผูຌบริภคจะ
ตัดสิน฿จซืๅอมืไอพบวาบริษัทมีความนาชืไอถือ ละระบบขຌอมูลนาเวຌวาง฿จ (Zhao, Hanmer-Lloyd, Ward & 

Goode, 2008) 

ดังนัๅนปัจจัยทีไนาสน฿จน ามาศึกษา ละผูຌวิจัยลือกมาศึกษา คือ ปัจจัยดຌานการรับรูຌประยชน์ของ
การชຌอปปຂຕงออนเลน์ การรับรูຌความสีไยง ความเวຌวาง฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ อยางเรกใตาม พบวา งานวิจัยตาง โ ศึกษารืไองการรับรูຌความสีไยงของสินคຌากลุมประกันภัย 
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาฟชัไน พฤติกรรมการซืๅอสินคຌาฟชัไนออนเลน์มามากมายลຌว ซึไงสวน฿หญจะปຓนสินคຌา
กลุมฟชัไน ยังเมพบวามีชิๅนงานทีไศึกษากลุมสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ดยฉพาะ ทัๅงทีไกลุมสินคຌานีๅมีราคาสูง ความ
สีไยงสูง ละยังจ าปຓนตຌองค านึงถึงการ฿ชຌบริการหลังการขายอีกดຌวย ทัๅงนีๅจะหในเดຌวากลุมสินคຌาทีไนิยมซืๅอขาย
ผานทางสืไออินตอร์นใต฿นอันดับ แ ละอันดับ โ มีปอร์ซในต์ทีไหางกันมากถึงรຌอยละ แ5 นืไองจากกลุมสินคຌา
อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ผูຌบริภคมองวามีราคาสูงกวากลุมสินคຌาฟชัไนมาก จึงตຌองศึกษาขຌอมูลสินคຌาอยาง
ละอียดถีไถຌวนกอนการตัดสิน฿จซืๅอ ละปຓนสินคຌาทีไตຌองอาศัยการบริการหลังการขาย จึงท า฿หຌกิดความเม
เวຌวาง฿จวใบเซต์นัๅน โ ละกลัววาจะกิดความสีไยงดຌานตาง โ ตามมาจากการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผาน
วใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (Forsythe & Shi, โเเใี ดังนัๅน฿นงานวิจัยนีๅ ผูຌวิจัยจึงตຌองการทราบวาปัจจัย฿ด
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จะมีผลท า฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน ดยฉพาะ฿นกลุมสินคຌ า
อุปกรณ์ อิ ลใกทรอนิกส์  มຌว าจะมี อัตราการติบตทางดຌานอุปกรณ์ อิ ลใกทรอนิกส์มากขึๅนทุกวัน  
ตตัวลขความนิยม฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานทางวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ยังเมติบต
สอดคลຌองกัน ผลการวิจัยจะท า฿หຌเดຌนวทางเปกຌเขปัญหาทีไผูຌบริภคกังวลรืไองความสีไยงละความเวຌวาง฿จ 
อีกทัๅงยังสงสริม฿หຌการรຌานคຌาขนาดลใกละขนาดกลางสามารถท าการตลาดบนวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์
฿หຌขยายตัวอยางตอนืไอง฿นอนาคตเดຌอีกดຌวย 

นิยามศัพท์ 
แ. สินคຌาอิลใกทรอนิกส์ เดຌก คอมพิวตอร์ , นຌตบุຍก, ครืไองสียง, ครืไองปริๅน, ทรศัพท์มือถือ, 

Tablet, Power bank ละ External Hard Disk 

2.  การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ คือ การรับรูຌวามีความปຓนสวนตัว฿นการลือกสินคຌา 
การทีไเมตຌองออกจากบຌาน การทีไซืๅอสินคຌาเดຌทุกวลาทีไตຌองการ ละสามารถบันทึกรຌานคຌาทีไสน฿จกใบเวຌเดຌ 

3.  การรับรูຌความสีไยง (Perceived Risk) ปຓนการรับรูຌของผูຌบริภคตอความเมนนอนละผลลัพธ์ทีไ
เมดี ซึไงกิดขึๅน฿นดຌานหนຌาทีไสินคຌา ดຌานจิตวิทยา ดຌานการงิน ละดຌานวลา 

    ความสีไยงดຌานหนຌาทีไสินคຌา (Performance Risk) หมายถึง ความกังวลวารูปบบสินคຌาจะเม
ปຓนเปตามทีไคาดหวังเวຌ กังวลวาจะ฿ชຌประยชน์จากสินคຌาเดຌเมตรงตามทีไควรจะปຓน ละเมสามารถสัมผัส
ปรียบทียบสินคຌากอนตัดสิน฿จซืๅอเดຌ 

    ความสีไยงดຌานจิตวิทยา (Psychological Risk) หมายถึง มืไอกิดความคิดอยากซืๅอสินคຌา ท า฿หຌ
กิดความกังวลทีไเมนากิดขึๅน กิดความรูຌสึกครียดหรือวิตกกังวลตามมามืไอซืๅอสินคຌาเปลຌว รูຌสึกกระวน
กระวายหากเมเดຌซืๅอ ละกิดความประหมาหรือลังล฿นการทีไจะซืๅอสินคຌา 

     ความสีไยงดຌานการงิน (Financial Risk) หมายถึง ความรูຌสึกกลัววาสินคຌาทีไซืๅอจะเมคุຌมคากับงินทีไ
สียเป เมเดຌรับสินคຌาทีไสัไงซืๅอ กังวลจะมีคา฿ชຌจายอืไนอบฝง ชน คาจัดสงสินคຌา ละกลัววามืไอซืๅอเปลຌวจะ
มีรຌานอืไนทีไราคาถูกกวา 

     ความสีไยงดຌานวลา (Time Risk) หมายถึง การสียวลาลือกซืๅอเปดยปลาประยชน์ นืไองจาก
ตຌองศึกษาขຌอมูลสินคຌาอง เมมีพนักงานขายนะน า กังวลวาถຌาตຌองคืนสินคຌาจะ฿ชຌวลานาน ละกังวลวาสินคຌา
ทีไสัไงซืๅอจะเมสงตามวลาทีไก าหนด 

 4.  ความเวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงาน (Trust) ปຓนทัศนคติทีไผูຌรับสารมีตอหลงสาร฿นดຌานชืไอสียง ดຌาน
คุณภาพขຌอมูล ละดຌานความปลอดภัย฿นการท าธุรกรรม 
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        ความเวຌวาง฿จดຌานชืไอสียง หมายถึง ปຓนวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทีไมีชืไอสียง คนรูຌจักกันดี
อยางพรหลาย มีผูຌซืๅอจริงทีไซืๅอเปลຌวกลับมารีวิว ท า฿หຌวใบเซต์ดูนาชืไอถือ ละปຓนวใบเซต์ทีไติดหนຌา 1 

Google 

       ความเวຌวาง฿จดຌานคุณภาพขຌอมูล หมายถึง ขຌอมูลสินคຌามีความละอียด ถูกตຌอง ชัดจน ละปຓน
ประยชน์ตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

     ความเวຌวาง฿จดຌานความปลอดภัย฿นการท าธุรกรรม หมายถึง การมีระบบการช าระงินบน
อินตอร์นใตอยางปลอดภัย ละมัไน฿จวามีการปງองกันการปลอมปลงหรือท าลายขຌอมูลระหวางท าธุรกรรมบน
อินตอร์นใต 

 5.  การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ หมายถึง การทีไผูຌบริภคซืๅอ฿ชຌ ละซืๅอซๅ า 

     ซืๅอ฿ชຌ หมายถึง จ านวนประสบการณ์฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ จ านวนครัๅงทีไซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ภาย฿นระยะวลา 12 
ดือน ละคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ภาย฿นระยะวลา 12 
ดือน 

     ซืๅอซๅ า หมายถึง ระดับความตัๅง฿จ฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์
฿นอนาคต 

 6.  วใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ หมายถึง วใบเซต์ทีไมีการซืๅอขายสินคຌาละบริการผานอินตอร์นใต 
หรือวใบเซต์ทีไมีการ฿หຌขຌอมูลทางดຌานการคຌา 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

วัตถุประสงค ์

แ.  พืไอศึกษาการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ การรับรูຌความสีไยง ความเวຌวาง฿จละการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ของผูຌบริภค 

โ.  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ การรับรูຌความสีไยงละ
ความเวຌวาง฿จ฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์กับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละ
บริการ 

สมมติฐานการวิจัย 

แ.  การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์มีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์
ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 

โ.  การรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 

3.  ความเวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงานมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌบบสอบถามปຓนครืไองมือ฿นการวิจัย กใบรวบรวมขຌอมูล
ผานระบบออนเลน์ Google Docs พืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมตัวอยางดยตรง ซึไงกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ คือ ผูຌทีไคยซืๅอสินคຌา
อิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ภาย฿นระยะวลา แโ ดือนทีไผานมา จ านวน โเเ คน 
ค านวณจากกลุมตัวอยางเมทราบประชากร คลาดคลืไอนทีไ เ.็ จากกลุมตัวอยาง บบสอบถามผานการ
ทดสอบ IOC เดຌทีไ เ.้ ท าการทดสอบคาความชืไอมัไนผานกณฑ์เดຌทีไ เ.่้ หลังจากกใบขຌอมูล น าขຌาค านวณ
฿นปรกรมส ารใจรูป SPSS สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล คือ สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน สวนสถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน เดຌก สถิติการ
วิคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficientี 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

 ผลการวิคราะห์ลักษณะของประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม ดຌานพศ พบวา พศชาย (รຌอยละ 
34.5) ละพศหญิง (รຌอยละ 65.5) ดຌานอายุ พบวา สวน฿หญอายุ 24-29 ป (รຌอยละ 35.0) รองลงมา คือ อายุ 
42 ปขึๅนเป (รຌอยละ 33.5) อายุ 30-35 ป (รຌอยละ 16.5) อายุ 36-41 ป (รຌอยละ 11.5) ละอายุ 18-23 ป 
(รຌอยละ 3.5) ตามล าดับ ดຌานการศึกษา พบวา สวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รຌอยละ 60.0) รองลงมา 
คื อ  มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ สู ง ก ว า ป ริ ญ ญ า ต รี  ( รຌ อ ย ล ะ  35.0ี   ล ะ 

มีการศึกษาระดับตไ ากวาปริญญาตรี (รຌอยละ 5.0ี ตามล าดับ ดຌานรายเดຌ พบวา สวน฿หญมีระดับรายเดຌอยูทีไ 
40,001 บาทขึๅนเป (รຌอยละ 44.5) รองลงมา คือ มีระดับรายเดຌอยูทีไ 20,001-30,000 บาท (รຌอยละ 25.5) มี
ระดับรายเดຌอยูทีไ 10,001-20,000 บาท (รຌอยละ 16.0) มีระดับรายเดຌอยูทีไ 30,001-40,000 บาท (รຌอยละ 
10.5) ละมีระดับรายเดຌตไ ากวา 10,000 บาท (รຌอยละ 3.5) ตามล าดับ 

จากการวิคราะห์การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ของผูຌตอบบบสอบถาม พบวา การซืๅอ
สินคຌาเดຌทุกวลาทีไตຌองการ ปຓนการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ทีไผูຌตอบบบสอบถามรับรูຌมากทีไสุด 
(คาฉลีไย ไ.ๆเี รองลงมาคือ เมตຌองออกจากบຌาน (คาฉลีไย ไ.5็ี มีความปຓนสวนตัว฿นการลือกสินคຌา 
(คาฉลีไย ไ.ไเี ละสามารถบันทึกรຌานคຌาทีไสน฿จกใบเวຌเดຌ (คาฉลีไย ไ.โแี ตามล าดับ 

 จากการวิคราะห์การรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภค ฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ดยภาพรวมผูຌบริภครับรูຌความสีไยงอยู฿นระดับปานกลาง (คาฉลีไย ใ.ใ5ี ตหากพิจารณาปຓน
รายดຌานทัๅงหมด 4 ดຌาน สรุปเดຌวา ความสีไยงดຌานหนຌาทีไของสินคຌา (คาฉลีไย ใ.่ใี มีความสัมพันธ์ตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นระดับมาก รองลงมาคือ ความสีไยงดຌาน
การงิน (คาฉลีไย ใ.ใแี ความสีไยงดຌานวลา (คาฉลีไย ใ.แ้ี ละความสีไยงดຌานจิตวิทยา (คาฉลีไย ใ.เๆี มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นระดับปานกลาง 
ตามล าดับ 
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 จากการวิคราะห์ความเวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงาน ฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ดยภาพรวมผูຌบริภคมีความเวຌวาง฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.เใี ตหากพิจารณาปຓนราย
ดຌานทัๅงหมด 3 ดຌาน สรุปเดຌวา ความเวຌวาง฿จดຌานขຌอมูล (คาฉลีไย ไ.เ้ี ความเวຌวาง฿จดຌานชืไอสียง (คาฉลีไย 
ไ.เๆี ละความเวຌวาง฿จดຌานความปลอดภัย฿นการท าธุรกรรม (คาฉลีไย ใ.้ๆี มีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นระดับมาก ตามล าดับ 

 การวิคราะห์การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดຌานจ านวนครัๅงทีไซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ภาย฿นระยะวลา 12 ดือน พบวา สวน฿หญคยซืๅอ 1 ครัๅง (รຌอยละ 33.5ี รองลงมา 
คือ คยซืๅอ 5 ครัๅงขึๅนเป (รຌอยละ 24.5) คยซืๅอ 2 ครัๅง (รຌอยละ 23.0) คยซืๅอ 3 ครัๅง (รຌอยละ 15.5) ละคย
ซืๅอ 4 ครัๅง (รຌอยละ 3.5) ตามล าดับ สรุปเดຌวา คนสวน฿หญซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ฉลีไย 1 ครัๅง ภาย฿นระยะวลา 12 ดือน ดຌานคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผาน
 วใ บ เ ซ ต์ พ า ณิ ช ย์ อิ  ลใ ก ท ร อ นิ ก ส์  ภ า ย ฿ น ร ะ ย ะ  ว ล า  
12 ดือน พบวา สวน฿หญ฿ชຌจายจ านวน 1-2,500 บาท (รຌอยละ 36.5) รองลงมา คือ ฿ชຌจายจ านวน 2,501-

5,000 บาท (รຌอยละ 29.5) ฿ชຌจายจ านวน 5,001-15,000 บาท (รຌอยละ 22.0) ฿ชຌจายมากกวา 20,001 บาท 
(รຌอยละ 9.0) ละ฿ชຌจายจ านวน 15,001-20,000 บาท (รຌอยละ 3.0) ตามล าดับ ดຌานความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ
สินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นอนาคต พบวา สวน฿หญคนมีอกาสทีไจะซืๅอสูง (รຌอย
ล ะ  36.0) ค น  ก า ลั ง ตั ด สิ น ฿ จ  (รຌ อ ย ล ะ  33.5) ค น ทีไ จ ะ ซืๅ อ  น น อ น  
(รຌอยละ 22.0) คนมีอกาสทีไจะซืๅอตไ า (รຌอยละ 5.5) ละคนทีไเมซืๅอนนอน (รຌอยละ 3.0) ตามล าดับ ดຌาน
ประภทสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ ใ อันดับรกทีไซืๅอผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ภาย฿นระยะวลา 12 ดือน 
พบวา อันดับรกซืๅอ Power bank (รຌอยละ 65.0) รองลงมาซืๅอ External Hard Disk (รຌอยละ 34.0) ละซืๅอ
ทรศัพท์มือถือ (รຌอยละ 21.0) ตามล าดับ 

 

 จากการทดสอบความสัมพันธ์ของสมมติฐาน สามารถสรุปละอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 

 

ึ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 
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สมมติฐานทีไ แ การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ เมมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
อิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 

สมมติฐานทีไ โ การรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์
ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ละพบวาตัวปรทัๅงสองมีความสัมพันธ์ระดับตไ าปຓนเป฿นทิศทางตรงขຌาม
กัน กลาวคือ มืไอการรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภคพิไมขึๅน ผูຌบริภคมีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผาน
วใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ลดลง 

สมมติฐานทีไ ใ ความเวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงานเมมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์
ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 

สรุปละขຌอสนอนะ 

ผลการ วิ จั ย  รืไ อ ง  ก า ร รั บ รูຌ ป ร ะ  ยช น์ ข อ งก า รชຌ อปปຂຕ ง ออน เลน์  ก า ร รั บ รูຌ ค ว าม  สีไ ย ง  
ความเวຌวาง฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีประดในส าคัญทีไ
สามารถน ามาอภิปราย ดังนีๅ 

 การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปิ้งออนเลน์ 

จากการศึกษาการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ทีไมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
อิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวา ตัวปรทัๅงสองเมมีความสัมพันธ์กัน ซึไ งสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของวิภาวรรณ มนปรามทย์ (2556) พบวา การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ปຓนการรับรูຌ
ซึไงตละบุคคลจะมีความตกตางกัน ฿นงของความรูຌละการรับรูຌกิดจากการเดຌรับประสบการณ์รวมทัๅงขຌอมูล
ทีไกีไยวขຌองจากขຌอมูลหลายหลง มืไอทดสอบหาความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอลຌวจึงพบวาเมสัมพันธ์กัน 
ผูຌบริภคจ าปຓนตຌองมีความรูຌ การรับรูຌความขຌา฿จ ละมีความชืไอทีไกีไยวกับสินคຌานัๅน โ ซึไงอาจจะมีนวนຌม฿น
การตัดสิน฿จทีไจะซืๅอสินคຌานัๅน โ กใปຓนเปเดຌ฿นอนาคต 

การรับรูຌความสีไยง 

จากการศึกษาความสีไยงดຌ านตาง โ ของการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ พบวา ผูຌบริภครับรูຌความสีไยงดຌานหนຌาทีไของสินคຌามากปຓนอันดับรก รองลงมาปຓนความสีไยง
ดຌานการงิน ดຌานวลา ละดຌานจิตวิทยา ตามล าดับ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Forsythe and Shi (2003) 

ทีไเดຌศึกษารืไองพฤติกรรมของผูຌบริภคกับการรับรูຌความสีไยง฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์ เดຌสรุปเวຌวาการรับรูຌ
ความสีไยงดຌานหนຌาทีไสินคຌามีอิทธิพลตอผูຌซืๅอสินคຌาออนเลน์พศหญิงสูงทีไสุด รองลงมาคือการรับรูຌความสีไยง
ดຌานการงิน การรับรูຌความสีไยงดຌานจิตวิทยา ละการรับรูຌความสีไยงดຌานวลา ตามล าดับ 

 สวนการศึกษาการรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภคทีไมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์
ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวา ผูຌบริภคมีการรับรูຌความสีไยงดຌานการงินตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
ลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยมีความสัมพันธ์ระดับตไ าปຓนเป฿นทิศทางตรงขຌามกัน 
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กลาวคือ มืไอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีจ านวนครัๅงทีไซืๅอ ภาย฿น
ระยะวลา 12 ดือนพิไมขึๅน จะท า฿หຌกิดการรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภค ดยฉลีไยลดลงตไ า ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ วราพร วรนตร (2554) ศึกษารืไองการรับรูຌความสีไยงละความเวຌวาง฿จมีผลตอความตัๅง฿จซืๅอ
ประกันภัยทางอินทอร์นใต ผลการวิจัยพบวา การรับรูຌความสีไยงจะมีอิทธิพล฿นชิงลบตอความตัๅง฿จซืๅอ หาก
ผูຌบริภคยิไงมีการรับรูຌความสีไยงกีไยวกับการซืๅอสินคຌาทางอินทอร์นใตมากทาเร ความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาของ
ผูຌบริภคจะลดลงมากทานัๅน 

นอกจากนีๅจากการศึกษาความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ฿นอนาคตของผูຌบริภค ดຌานการรับรูຌความสีไยง พบวา
การรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภค มีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ดยมีความสัมพันธ์ระดับตไ าปຓนเป฿นทิศทางตรงขຌามกัน กลาวคือ มืไอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
อิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ ฿นอนาคตพิไมขึๅน จะท า฿หຌกิดการ
รับรูຌความสีไยงของผูຌบริภค ดยฉลีไยลดลงตไ า สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Vijayasarathy and Jones (2000), 

Liu and Wei (2003) ละ Park et al. (2005) ทีไพบวาการรับรูຌความสีไยงของลูกคຌาสามารถสงผลถึงความ
ตัๅง฿จ฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์฿นอนาคตเดຌ ดยลูกคຌาจะหลีกลีไยงความสีไ ยงตาง โ ดຌวยการเมซืๅอสินคຌาจาก
อินตอร์นใต อีกทัๅงยังพบอีกวาลูกคຌาจะรับรูຌความสีไยงนຌอยลงหากลูกคຌามีความชืไอมัไน ซึไงสงผล฿หຌความตัๅง฿จ
฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์฿นอนาคตสูงขึๅนอีกดຌวย 

ความเวຌวาง฿จ 

จากการศึกษาความเวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงาน ฿นการซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ซึไง฿นงานวิจัยนีๅ ศึกษาทัๅงหมด 3 ดຌาน เดຌก ความเวຌวาง฿จดຌานชืไอสียง ความเวຌวาง฿จดຌาน
ขຌอมูล ละความเวຌวาง฿จดຌานความปลอดภัย฿นการท าธุรกรรม พบวา ผูຌบริภคมีความเวຌวาง฿จดຌานขຌอมูลมา
ปຓนอันดับรก รองลงมาคือ ความเวຌวาง฿จดຌานชืไอสียง ละความเวຌวาง฿จดຌานความปลอดภัย฿นการท า
ธุรกรรม ตามล าดับ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ จุฑาฎา พธิ์ทอง (2558) ทีไท าการศึกษาปัจจัยของอสคอม
มิร์ซทีไมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จ฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์ของผูຌบริภคจนน าเปสูจตนาการซืๅอสินคຌาออนเลน์ 

สวนความเวຌวาง฿จของผูຌ฿ชຌงานเมมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของมลฤดี วัฒนชนบล (2555) ซึไงท าการศึกษาความเวຌวาง฿จ
ตอพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค ดยพบวาผูຌบริภคทีไมีอายุ อาชีพตางกัน จะมีความเวຌวาง฿จทีไตางกัน ละ
ความสัมพันธ์ระหวางความเวຌวาง฿จกับการตัดสิน฿จซืๅอขึๅนอยูกับความถีไละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคต
ละคน 
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ขຌอสนอนะ 

แ.  จากการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวา การรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ทีไผูຌบริภครับรูຌ คือ 
การทีไสามารถซืๅอสินคຌาเดຌทุกวลาทีไตຌองการ ซึไงถือปຓนจุดขใงของวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์อยูลຌว ทีไ
สามารถด านินการเดຌตลอด 24 ชัไวมง ดังนัๅนหากผูຌประกอบการตຌองการท าการตลาดผานทางออนเลน์ ควร
จะตຌองมีชองทางทีไท า฿หຌผูຌบริภคสามารถติดตอเดຌตลอดวลา นืไองจากผูຌประกอบการทีไผูຌบริภคสามารถติดตอ
เดຌวลากิดปัญหาชวยสรຌางความชืไอมัไน มัไน฿จ฿หຌกผูຌบริภคเดຌอยางมาก ละมีอกาสกลับมา฿ชຌบริการซๅ า฿น
ครัๅงตอเปสูงขึๅนอีกดຌวย 

2.  จากการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวา ปัจจัยการรับรูຌความสีไยงทีไส าคัญทีไสุดของผูຌบริภค  
คือ ความสีไยงดຌานหนຌาทีไของสินคຌา ผูຌบริภครับรูຌถึงความสีไยงนีๅ พราะคยมีประสบการณ์ทีไเมดี฿นการซืๅอ
สินคຌา ดังนัๅนผูຌประกอบการทีไท าธุรกิจขายสินคຌาออนเลน์บนวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ควร฿หຌความส าคัญ
กับรืไองของคุณสมบัติ ละรายละอียดสินคຌา฿หຌละอียด ครบถຌวน ละตรงตามความปຓนจริง ดยอาจจะมี
ภาพพรຌอมบรรยายรายละอียดประกอบตัวสินคຌา฿หຌชัดจนมากขึๅน พืไอ฿หຌลูกคຌาทีไจะตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา 
ตัดสิน฿จซืๅอเดຌรใวขึๅน ละมีความตัๅง฿จซืๅอ฿นอนาคตตอเปดຌวย 

3.  จากการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวา ความเวຌวาง฿จทีไผูຌบริภค฿หຌความส าคัญมากทีไสุด คือ ดຌานขຌอมูล 
ซึไงสอดคลຌองกับประดในรืไองการรับรูຌความสีไยงขຌางตຌน ดังนัๅนผูຌประกอบการรຌานคຌาบนอินตอร์นใตควร฿หຌ
ขຌอมูลอยางละอียด ถูกตຌอง ละชัดจนกับสินคຌาทีไปรากฏอยูบนวใบเซต์นัๅน โ ซึไงหากขຌอมูลทัๅงหมดปຓนขຌอมูล
จริง จะถือวาขຌอมูลบนวใบเซต์นัๅนปຓนประยชน์ตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคอยางมาก 

4.  จากการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวา ผูຌบริภค฿หຌระดับความส าคัญรืไองความเวຌวาง฿จ  

ดຌานชืไอสียง ดยรวมอยู฿นระดับมาก ดังนัๅนผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญรืไองชืไอสียงของรຌาน  
เมวาจะจากการท าการตลาดดຌวยวิธี฿ดกใตาม ชน การ฿หຌผูຌ฿ชຌจริงรีวิวสินคຌา การซืๅอฆษณา รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผานผูຌมีอิทธิพลตาง โ พืไอ฿หຌปຓนทีไรูຌจัก 

5.  จากการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวา ฿นอนาคตการท าการตลาดออนเลน์ปຓนชองทางทีไสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับธุรกิจ รวมทัๅงยังประหยัดตຌนทุน หในเดຌวานวนຌมการติบต฿นการท าธุรกิจออนเลน์ติบตอยางตอนืไอง 
ผูຌประกอบการรຌานคຌาทีไมีหนຌารຌานอยูลຌวกใหันมาพิไมชองทางการคຌาออนเลน์มากยิไงขึๅน ท า฿หຌมีคูขงทาง
การคຌาพิไมมากขึๅนตามล าดับ ดัๅงนัๅน บนวใบเซต์ควรมีการจຌงรายละอียดของสินคຌา฿หຌมีความน าชืไอถือ มี
ขຌอมูลชองทางการติดตอผูຌขายอยางชัดจน พืไอ฿หຌลูกคຌามีความเวຌวาง฿จมากขึๅน อีกทัๅงรืไองระยะวลา฿นการ
จัดสงสินคຌากใส าคัญ นืไองจากผูຌบริภคสมัยนีๅเมชอบรออะเรนาน โ รຌานคຌาทีไมีการจัดสงสินคຌารใว มักเดຌรับ
ความสน฿จขຌาชมจากผูຌบริภคมากกวา 

6.  จากการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวา ผูຌบริภคมีการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ สงผล฿หຌ
รຌานคຌาบนอินตอร์นใต฿นประทศเทยติบตขึๅนปຓนอยาง อีกทัๅงปຓนวิธีการท าตลาดทีไสามารถขຌาถึง
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กลุมปງาหมายเดຌปຓนจ านวนมาก ฿นวลาอันรวดรใว ละ฿ชຌตຌนทุน฿นการลงทุนตไ าอีกดຌวย ดังนัๅน วใบเซต์หรือ
รຌานคຌาตຌองค านึงถึงปัจจัยตาง โ ทีไผูຌบริภคตຌองการ ละสิไงทีไผูຌบริภคคาดหวังปຓนสิไงส าคัญ พืไอสรຌางความ
ชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของรຌานคຌานัๅน 

 ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

แ.  นืไองจากสืไอ฿หม฿นปัจจุบันทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีการสืไอสาร ละการตลาดมีการปลีไยนปลง
ละพัฒนาอยางเมหยุดนิไง ดังนัๅนมืไอวลาผานเป จึงควรมีการท าการศึกษา฿นรืไองของชองทางการปຂดรับ
นืๅอหาสารทีไผูຌบริภคขຌาถึง พืไอ฿หຌทันตอกระสปัจจุบันอยูสมอ 

2.  นืไองจากพฤติกรรมของผูຌบริภคยุคปัจจุบันปลีไยนเปอยางรวดรใว ดังนัๅนควรศึกษาปัจจัยทีไท า฿หຌ
ผูຌบริภคยุคปัจจุบันหันมาซืๅอสินคຌาผานทางวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅนกวาดิม ละท าเมถึงปลีไยน
พฤติกรรมจากการซืๅอสินคຌาทีไหนຌารຌานหันมาซืๅอสินคຌาผานวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทน  พืไอปຓนการ
ประมินทางลือก฿นการท าการสืไอสารการตลาด฿หຌตรงกับกลุมผูຌบริภคปງาหมาย 

3.  นืไองจากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ศึกษาตัวปรดຌานการรับรูຌประยชน์ของการชຌอปปຂຕงออนเลน์ การ
รั บ รูຌ ค ว า ม  สีไ ย ง  ค ว า ม เ วຌ ว า ง ฿ จ   ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ฿ จ ซืๅ อ  ท า นัๅ น  ซึไ ง น อ ก จ า ก นีๅ ยั ง มี ตั ว  ป ร 
อืไน โ ชน ชองทางการปຂดรับนืๅอหาสาร การยอมรับทคนลยี฿หม ความชืไอมัไน ละประสบการณ์จากการ
฿ชຌงาน ปຓนตຌน ทีไนาท าการศึกษาตอเป พืไอ฿หຌกิดความหลากหลายของผลการวิจัยทีไจะน าเปสูการพัฒนา฿น
อนาคต 

ไ.  นืไองจากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ศึกษาฉพาะผูຌทีไคยซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ ผานวใบเซต์พาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ทานัๅน ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรทีไจะศึกษาผูຌทีไเมคยซืๅอสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ผานวใบเซต์
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เวຌดຌวย พืไอน ามาวิคราะห์วาหตุ฿ดถึงเมซืๅอ 

5.  นืไองจากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงปริมาณพียงอยางดียว ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅง
ตอเปควรท าวิจัยทีไ฿ชຌระบียบวิจัยชิงคุณภาพดຌวย ดยการท า Focus Group สัมภาษณ์ผูຌ฿ชຌบริการถึงประดใน
ตาง โ คຌนหาตัวปรทีไนาสน฿จนอกหนือจากการศึกษาครัๅงนีๅ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก ละน ามา฿ชຌ สรຌางกรอบ
นวความคิดทีไนาสน฿จ 

6.  นืไองจากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ศึกษาฉพาะสินคຌากลุมอิลใกทรอนิกส์พียงอยางดียว ดังนัๅน฿นการ
วิจัยครัๅงตอเปควรท าการศึกษากลุมสินคຌาอืไน โ พืไอปรียบทียบวาการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นตละกลุมผาน
วใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีความหมือนหรือตกตางกัน฿นปัจจัย฿ด 

7.  นืไองจากกลุมสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ทีไท าการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ มีทัๅงสินคຌาทีไปຓน High Involvement 

ละ Low Involvement ซึไงผูຌบริภคยอมกิดการรับรูຌความสีไยงทีไตกตางกัน ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเปควร
บงสินคຌาปຓนกลุม High Involvement ละ Low Involvement ฿หຌชัดจนกอนท าการศึกษา พืไอ฿หຌทราบ
ถึงการรับรูຌความสีไยงของผูຌบริภค฿นกลุมสินคຌาอิลใกทรอนิกส์นีๅ 
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การรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน์ 
ของกลุมจนอรชัไน วาย 

Generation Y’s Perception on Image of Thai Superstars  
Through Social Media 

สุพรรณรัตน์ มนต์วิศษ7 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณละ฿ชຌวิธีวิจัยชิงส ารวจ ดยมีวัตถุประสงค์ 1)พืไอศึกษาการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทยของผานสืไอสังคมออนเลน์ของกลุมจนอรชัไน วาย 2)ความสัมพันธ์
ระหวางการปຂดรับขาวสารดารา กับการรับรูຌภาพลักษณ์ ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลน์฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
ผูຌ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ พศหญิง พศชาย ละพศทางลือก มีอายุระหวาง 17 - 36 ป (กิดระหวาง พ.ศ. 

2524 - 2543) ทีไอาศัยอยู฿น กรุงทพมหานครฯ จ านวน 404 คน ทีไปຂดรับขาวสารดาราจาก ฟสบุຍก 
(Facebook) อินสตากรม (Instagram) ทวิตตอร์ (Twitter) ดยศึกษาภาพลักษณ์ดารายอดนิยมทีไมีจ านวน
ผูຌติดตาม ฿นอินสตากรมสูงทีไสุด฿นประทศเทย  

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง฿นรืไองพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยทีไ
ตกตางกัน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทยทีไตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกวຌน
ปัจจัยทางดຌานชวงอายุตอการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม ฿นประทศเทยเมตกตางกัน ทางดຌานปัจจัยการ
ปຂดรับขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทยของ
กลุมประชากร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ: การรับรูຌ, ภาพลักษณ์, ดารา, สืไอสังคมออนเลน์, จนรชัไนวาย 
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Abstract 

 This research is an exploratory research, using quantitative methods. This report aims 

to study: แี Generation Y’s perception on image of Thai superstars through social media and 
2) to study the correlation between the exposure of social media and perception. Self-

administered online questionnaires were used to collect data from 404 males, females and 

LGBT, aged 17 to 36 years old in Bangkok, who use social media to receive entertainment 

news. 

 Thai superstars were chosen by the largest number of followers on Instagram. 

Facebook, Instagram and Twitter were used defined as social media in this research. 

Television, newspaper, magazine and radio are defined as mass media. 

 The findings of this research found that Generation Y’s exposure to social media is 
statistically significant different in gender, relations, education, occupation and income. But 

there is no statistically significant difference in age. There is a statistically significant 

correlation between Generation Y’s exposure to social media and Thai superstars’ image 
perception. 

Keywords: Perception, Image, Superstars, Social media, Generation Y 
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บทน า 
ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

 อาชีพดารานักสดง กลุมคนอาชีพนีๅถือวาปຓน บุคคลสาธารณะกลุมหนึไง ทีไมีอิทธิพล ละมีบทบาทปຓน
อยางมากตอสาธารณชน ดຌานการ฿หຌความบันทิง ประชาชนมัก฿หຌความสน฿จ ทัๅง฿นรืไองของการท างานละ
ชีวิตสวนตัว การปຂดผยรืไองราวชีวิตสวนตัวตอสาธารณชน ปຓนหมือนการตอบสนองความตຌองการอยากรูຌ
อยากหในของประชาชนอยางหนึไง ฿นขณะดียวกัน นอกหนือจากผลงานทางการสดงลຌว ดารากใตຌองอาศัย 

กระสขาวพืไอ฿หຌผูຌคนยังจดจ า หรือพืไอเม฿หຌตัวองหายเปจากสังคม การน าสนอรืไองราวชีวิตสวนตัวพืไอ
ตอบสนองความตຌองการ ของประชาชน จึงปຓนกลยุทธ์หนึไงทีไดาราบางทานน ามา฿ชຌ พืไอ฿หຌตนยังปຓนทีไติดตาม
ของประชาชนอยู  

 ฿นปัจจุบันดาราหลายทาน฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ปຓนชองทาง฿นการน าสนอตัวตน ผลงาน ความ
คลืไอนเหว เลฟຊสเตล์ ทัศนคต ิตลอดจนชีวิตความสัมพันธ์ ฿หຌประชาชนเดຌติดตามอยาง฿กลຌชิด ชองทางทีไ฿ชຌ฿น
การติดตามขาวสารดารามีหลากหลายชองทาง อาทิชน Facebook ของดาราดยตรง (Personal account) 

หรือการติดตามจาก ฟนพจ (Fan pageี ดยพจหลานีๅถูกสรຌางขึๅน ดยบลຍอกกอร์ ผูຌมีอิทธิพลบนลก
ออนเลน์ (Online influencer) พจขาวบันทิงกีไยวกับดารา ปรียบสมือนหนังสือพิมพ์ หนຌาบันทิง฿น
สมัยกอน ทีไน าสนอขาวคราวความคลืไอนเหวของหลา ดาราทัๅง฿นชิงบวก ละชิงลบ ดยมีจຌาของพจ ปຓน
ผูຌชูประดใน อินสตากรม (instagram) กใปຓนชองทางหนึไงทีไดารา฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ ดยนຌนการน าสนอ
รืไองราวดຌวยภาพละค าอธิบาย ดยกลุมคนทีไชืไนชอบจะถูกรียกวา ผูຌติดตาม (Follower) ดยดาราทีไปຓนทีไ
นิยมมักจะมีผูຌติดตามปຓนจ านวนมาก ละมืไอดาราท าการพสท์รูปภาพ ลง฿นพืๅนทีไออนเลน์สวนตัว  หลา
ผูຌติดตามจะหในรืไองราวหลานัๅน ละบางคนจะสดงพฤติกรรม การติดตามทางสืไอสังคมออนเลน์ ชนการกด
ถูก฿จ การสดงความคิดหใน หรือการบงปันขาวสาร เปยังพืไอนหรือคนรูຌจัก ชนดียวกับทวิตตอร์ 
(Twitter) ซึไงท าหนຌาทีไคลຌายหลงสงตอ ขาวสารดຌวย ขຌอความเมกิน 140 ตัวอักษร นอกหนือจากสืไอสังคม
ออนเลน์ จะปຓนชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ สืไอสังคมออนเลน์ยังปรียบสมือนครืไองมือชนิดหนึไง ทีไปຓน
หลงวัดความนิยมหรือกระสตอบรับ จากประชาชนอีกดຌวย  

 อยางเรกใตามการน าสนอตัวตนของดารา ขาวสารความคลืไอนเหวทางการสดง การตกปຓนประดใน
หรือกระสทางสังคม ทางชองทาง฿ดชองทางหนึไง ลຌวนลຌวตสงผล฿หຌประชาชน กิดทัศนคติตอบุคคลคลนัๅน
อยางหลีกลีไยงเมเดຌ ซึไงจะรียกทัศนคติของประชาชนทีไมีตอตัวดารา  คนนัๅนวา ภาพลักษณ์ กใเดຌ ซึไง
ภาพลักษณ์มีความส าคัญละมีผลตอความส ารใจของอาชีพดารา ปຓนอยางมาก กลาวคือ ภาพลักษณ์ ปຓน
หมือนหัว฿จส าคัญ฿นการสะทຌอนทัศนคติของประชาชน ทีไมีตอตัวดารา ซึไงสงผล฿หຌประชาชนปຓนผูຌตัดสิน฿จวา
จะสนับสนุนผลงานของบุคคลนัๅนหรือเม หากดาราคน฿ดมีภาพลักษณ์ทีไพึงประสงค์ ปຓนบบอยางทีไดี กใมักจะ
สงผล฿หຌเดຌรับการตอบรับทีไดี จากประชาชน ฿นทางกลับกันภาพลักษณ์ทีไเมดีกใอาจจะสงผลตอชืไอสียง กิด
กระสวิพากษ์วิจารณ์ ละสงผล฿หຌเมปຓนทีไยอมรับ฿นสังคม ขาดการสนับสนุน ดังชนทีไคยปรากฏบนสืไอ
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มาลຌวอยูบอยครัๅง ดยจากงานวิจัยกีไยวการบริภคขาวสารบันทิงพบวา กลุมประขากรจนอรชัไน วาย ปຓน
กลุมประชากรทีไมีการบริภคขาวสารบันทิงมากทีไสุด อีกทัๅงยังปຓนกลุมทีไมีการปຂดรับสืไอ อยางกวຌางขวาง ทัๅง
สืไอดัๅงดิม ละสืไอ฿หม ละจากการสถิติการส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใต  คนเทย฿นป 2559 ของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิลใกทรอนิกส์ หรือ ETDA พบวา มีผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต ผานทรศัพท์มือถือมาก
ถึงรຌอยละ 85.5 ดยกลุมคนทีไ฿ชຌอินทอร์นใต ดยฉลีไยสูงสุด คือ กลุมคนจนอรชัไน วาย ผูຌศึกษาจึงมีความ
ตຌองการทีไจะวิจัยกีไยวกับการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทยผานครืไอขายสังคมออนเลน์ ถึง
พฤติกรรมการปຂดรับขาวสาร ของกลุมจนนอรชัไน วาย นืไองจาก ปຓนกลุมประชากรทีไมีความนาสน฿จทัๅง฿น
ดຌานการปຂดรับ ขนาดของประชากรละสืไอทีไ฿ชຌ฿นการ บริภคขาวสาร วามีการปຂดรับขาวสารดาราจาก
ชองทาง฿ดบຌาง ความถีไ฿นการปຂดรับปຓนอยางเร การรับรูຌภาพลักษณ์ของดารา฿นประทศเทยบนสืไอสังคม
ออนเลน์ ของกลุมจนรชัไน วาย ทีไมีลักษณะ ทางประชากรทีไตกตาง เดຌก อายุ พศ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน สงผลตอการรับรูຌทีไตกตางกันหรือเม พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง  ฿นการวางผนกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ บุคคลทีไมีชืไอสียงดย฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์  

 

วัตถุประสงค์ 
1.พืไอส ารวจพฤติกรรมการปຂดรับของกลุมประชากรจนอรชัไน วาย กีไยวกับขຌอมูลขาวสารดารา

ยอดนิยม฿นประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน์ละสืไอมวลชน  
2.พืไอศึกษาการรับรูຌของกลุมประชากรจนอรชัไน วาย กีไยวกับภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศ

เทยผานสืไอสังคมออนเลน์ละสืไอมวลชน  
3.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์ ละการรับรูຌกีไยวกับ

ภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทย 

 

วิธีการวิจัย 

1.ประชากรละกลุมตัวอยาง 
การวิจัย฿นครัๅงนีๅปຓนการศึกษากีไยวกับการรับรูຌภาพลักษณ์ดารานักสดงทีไปຓนทีไนิยม 

฿นประทศเทยผานสืไอออนเลน์ ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลน์ปຓนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล จากกลุมตัวอยาง
จนนอรชัไน วาย ทีไปຓนผูຌ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ พศหญิง พศชาย ละพศทางลือก มีอายุระหวาง 17 - 36 ป 
(กิดระหวาง พ.ศ. 2524-2543) ทีไอาศัยอยู฿นกรุงทพมหานครฯ ดยผูຌศึกษาเดຌท าการสุมตัวอยางบบ
ฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) พืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยาง ทีไมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ดยผูຌตอบบบสอบถาม ตຌองปຓนกลุมจนอรชัไน วาย ทีไมีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ฟซบุຍก (Facebook) 

อินสตากรม (Instagram) ทวิตตอร์ (Twitter) ชองทาง฿ดชองทางหนึไง หรือหลายโชองทาง฿นการติดตาม
ขาวสารดารา฿นประทศเทย จ านวนทัๅงสิๅน 404 คน  
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 2.ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นการวิจัยบบสอบถาม ดย฿ชຌค าถามชนิดปลายปຂด (Closed-

end Questions) ค าถามตละชุดจะประกอบเปดຌวยนืๅอหา ฿นการคัดลือกกลุมตัวอยาง฿นการตอบ
บบสอบถาม (Screening questionaire) ละ บบสอบถามหลัก (Main questionaire) ซึไงมีรายละอียด
ดังนีๅ 

สวนทีไ  1 บบสอบถามพืไอคัดลือกกลุมตัวอยาง฿นการตอบบบสอบถาม (Screening 

questionaire) ประกอบดຌวยค าถามกีไยวกับการ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงผูຌถูกคัดลือก จะตຌองมีบัญชีของ
สืไอออนเลน์ประภท฿ดประภทหนึไง ละคยติดตามขาวสารกีไยวดารา ผานทางฟซบุຍก (Facebook) อินสตา
กรม (Instagram) ทวิตตอร์ (Twitter) ชองทาง฿ดชองทางหนึไง หรือหลายโชองทาง฿นการติดตามขาวสาร
ดารา฿นประทศเทย 

สวนทีไ 2 บบสอบถามหลัก 

ตอนทีไ 1 ปຓนค าถามกีไยวกับ ลักษณะทางประชากร ของกลุมตัวอยางเดຌก พศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ค าถามจะมีลักษณะบบปลายปຂด (Close Ended Question) 

จ านวน 6 ขຌอ ดย฿ชຌระดับการวัดขຌอมูลประภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เดຌก พศ ละขຌอมูลประภท
การจัดล าดับ (Ordinal Scale) เดຌก อายุ รายเดຌ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน 

ตอนทีไ 2 ปຓนบบสอบถามกีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารจากสืไอออนเลน์ ละสืไอมวลชน 
ดຌานความถีไ฿นการปຂดรับ ฿ชຌมาตรการวัดประมินคา (Rating scale) 

ตอนทีไ 3 ปຓนบบสอบถามการรับรูຌกีไยวกับภาพลักษณ์ดารา นักสดงผานสืไอสังคมออนเลน์ 
การอภิปรายผลการวิจัยลักษณะบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นระดับ การวัดขຌอมูลประภทอันตรภาค  
(Interval Scale) ปຓนการวัดบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิคิร์ท  
(Likert Scale) 

3. วิธีการด านินการกใบรวบรวมขຌอมูล  
ผูຌศึกษาเดຌท าการประชาสัมพันธ์ พืไอขอความรวมมือ฿นการตอบบบสอบถาม ดยการจกจาย

บบสอบถามละชืไอมยง (Link) เปยังวใบเซต์บบสอบถามเปยัง Facebook ฟนพจดารา กลุมฟนคลับ 
ตลอดจนพจขาวสารดาราตางโ  

 4. การวิคราะห์ขຌอมูลละสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล การวิคราะห์ขຌอมูลดยการน า
บบสอบถามทีไเดຌรวบรวมมาด านินการตรวจสอบขຌอมูล (Editing) ดยตรวจดูความสมบูรณ์ของบบสอบถาม
ละคัดลือก บบสอบถามทีไเมสมบูรณ์ออก จากนัๅนท าการลงรหัส (Coding) บันทึกลงรหัสตามทีไก าหนดเวຌ 
ท าการประมวลผลขຌอมูลลงครืไอง คอมพิวตอร์ ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS พืไอค านวณหาคาสถิติทีไทีไ฿ชຌ 
ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 
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1. การวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนีๅ ค านวณหาคาความถีไ 
(Frequency) ละหาคารຌอยละ (Percentage) พืไออธิบายขຌอมูลลักษณะทางประชากร ละพฤติกรรม
การปຂดรับขຌอมูลขาวสารดารา นักสดงจากสืไอสังคมออนเลน์ ละสืไอมวลชน 

2. การวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ปຓนสถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไยของกลุมตัวอยางทีไมีมากกวา 2 กลุมขึๅนเป ดย฿ชຌสถิติ
การวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว (One-way ANOVA) ละทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson 

Correlation) ปຓนการศึกษาความสัมพันธ์ ระหวางตัวปรจะรียกวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ปຓนคาทีไ฿ชຌวัดความสัมพันธ์ระหวางตัว
ปร  

ผลการวิจัยละอภิปราย 

ดຌานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

 ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุมตัวอยางทัๅงสิๅน 404 คน สวน฿หญปຓนพศหญิง 
รຌอยละ  82.7 มีชวงอายุ 27- 31 ป มีสถานภาพสด รຌอยละ 86.4 มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี รຌอยละ 
57.9 มีอาชีพปຓนพนักงานบริษัท รຌอยละ 38.6 ละรายเดຌฉลีไยตอดือนนຌอยกวาหรือทากับ 15,000 บาท 

รຌอยละ 37.4 ดยจากการส ารวจ พบวามีผูຌสน฿จตอบบบสอบถามปຓนพศหญิงมากทัๅงนีๅนืไองจากพศหญิง
ปຓนกลุมทีไมีความสน฿จทางดຌานขาวสารดารา นืไองจากกลุมปງาหมายของละครทรทัศน์นัๅนคือกลุมผูຌหญิง ละ
นืๅอหาสวน฿หญ ของละครทรทัศน์จะวาดຌวยรืไองราวทีไผูຌหญิงทัไวเปผชิญหนຌาอยู฿นชีวิตประจ าวัน  

 จึงกลาวดยสรุปเดຌวาพศหญิงมีความสน฿จ ตลอดจนมีการปຂดรับขຌอมูล ขาวสารกีไยวกับดารา มากกวา 

นืไองจากสืไอบันทิงมักถูกสรຌางสรรค์ขึๅนมาพืไอตอบสนองความปรารถนาบางอยางของสตรี  ละมีพลังทีไจะ
สรຌางความรืไนรมย์฿หຌกิดขึๅนเดຌ กลุมตัวอยางสวน฿หญจึงปຓนพศหญิง  

ดຌานพฤติกรรมการปิดรับขาวสาร 

 พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญ มีพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใต฿นการปຂดรับขาวสารกีไยวกับดารา ตอวัน
อยู฿นชวงระหวางนຌอยกวา 30 นาท ี/ วัน คิดปຓนรຌอยละ 35.6 ละมีการปຂดรับขาวสารทุกวัน ปຓนสวน฿หญ มี
การปຂดรับขຌอมูลขาวสารดาราผานทาง Instagram มากทีไสุด รองลงมาคือ Facebook ขาวสารดารา 

Facebook ฟนพจดารา ละ Twitter ตามล าดับ นืไองจากสืไอสังคมออนเลน์ ฿นพลตฟอร์ม Instagram 
นຌนการสดงภาพนิไงละภาพคลืไอนเหว มากกวาขຌอความ ประกอบกับปัจจัยทางดຌานขຌอทใจจริงกีไยวกับ
ขาวสารดารา ดย Instagram ปຓนการสงสารจากตัวดาราดยตรง ท า฿หຌประชาชนสามารถพิจารณา
ขຌอทใจจริง พืไอ฿ชຌประกอบกับ กระสขาวทีไปรากฎจากสืไอชองทางอืไน อีกทัๅง Instagram ยังปຓนทีไนิยมของ
ดารา มากกวาฟลตฟอร์มอืไนโอีกดຌวย ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวากลุมประชากรจนนอรชัไน วาย มีการพิจารณา
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ขาวสารจากหลงทีไมา ดยตรงมากกวาการรับขาวสารจากการสงตอจากหลงอืไน ซึไ งสอดคลຌองกับงานวิจัย
กีไยวกับ กลุมประชากรจนอรชัไน วาย ของ Tapscott (2552, อຌางถึง฿น ชานนท์ ศิริธร, 2559, น. 83) ฿น
สวนทัศนคติ ละพฤติกรรมวา กลุมคนจนอรชัไน วาย มีความพินิจพิคราะห์ (Scrutiny) ดຌวยการทีไปຓนกลุม
คนทีไติบต มาพรຌอมกับความกຌาวหนຌาทางทคนลยี จึงมักมีการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี฿นการหาขຌอมูล 
สินคຌาละบริการตางโ พืไอปรียบทียบกอนตัดสิน฿จ ซึไง฿นดຌานของการบริภคขาวสาร จึงกลาวเดຌวากลุมคน
จนอรชัไน วาย มีการพิจารณาขຌอมูลจากหลงตางโ ถึงความปຓนเปเดຌ ละขຌอทใจจริง กอนการปัก฿จชืไอดย
ทันท ี

ดຌานพฤติกรรมติดตามขาวสาร 

 ผลการศึกษากลุมตัวอยางดຌานพฤติกรรมการติดตามขาวสารพบวา  

พฤติกรรมทีไกลุมประชากรสดงออกมาทีไสุดคือการกดถูก฿จ (like) ซึไงสอดคลຌองกับ Schramm and Roberts 

(1971) วามนุษย์มีนวนຌม฿นการปຂดรับขาวสารทีไมีความพยายามนຌอย มักลือกขาวสารทีไขຌาถึงเดຌงาย หรือ
อยู฿กลຌตัว ตรงตามความสน฿จ มีประยชน์ตอตนอง ละตอบสนองความตຌองการ ของตนอง จึงท า฿หຌคะนน
พฤติกรรมการกดถูก฿จ ฿นสืไอสังคมออนเลน์ตางโมีคะนนสูงกวา การสดงพฤติกรรมการติดตามขาวสารอืไนโ 
นืไองจากปຓนการสดงพฤติกรรมทีไงาย ละรวดรใวทีไสุด  

 ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของ วัฒนพงษ์ นิไมสุวรรณ ละวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2556) พบวาผูຌบริภค฿หຌ
ความสน฿จกับการน าสนอ฿นรูปบบรูปภาพ มากกวาการน าสนอ฿นรูปบบอืไน  ดยมีพฤติกรรมการกดปุຆม
ถูก฿จมาก฿นนืๅอหาทีไตกตางกันเป ดยการน าสนอ฿นบบรูปภาพสามารถ ตีความหมายเดຌมากกวาขຌอความ 
มีความนาสน฿จ ละขຌา฿จเดຌงายกวา 

ดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทย 

 กลุมตัวอยางมีการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยมฝຆายหญิง฿นประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน์  คุณอัๅม 

พัชราภา เชยชืๅอ สูงกวาดารายอดนิยมชาย ซึไงมีคุณบอย ปกรณ ์ฉัตรบริรักษ์ ฿นดຌานรูปรางหนຌาตา บุคลิกภาพ 

ทัศนคต ิความจริง฿จ ผลงาน ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนอง การมีจิตสาธารณะ ละการปຓนบบอยางทีไดี
กสังคม มีพียงดຌาน มนุษยสัมพันธ์ ทีไกลุมประชากร มีการรับรูຌภาพลักษณ์คุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ สูง
กวาคุณอัๅม พัชราภา เชยชืๅอ ตมืไอพิจารณา฿นรูปบบของระดับการรับรูຌ คุณอัๅม พัชราภา มีระดับการรับรูຌ฿น
ทุกดຌาน คอนขຌางสูง ซึไงตกตางจาก คุณบอย ปกรณ์ ทีไกลุมประชากรมีระดับการรับรูຌ฿นทุกดຌาน คอนขຌาง
สูง ยกวຌนดຌาน ความจริง฿จ ซึไงมีระดับการรับรูຌ ปานกลาง    

 ฿นดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ของกลุมประชากรจนอรชัไน วาย พบวากลุมประชากร มีการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ดารายอดนิยม คอนขຌางสูง มืไอปรียบทียบระหวางภาพลักษณ์ดาราฝຆายหญิง ละฝຆายชาย พบวา 
ดารายอดนิยมฝຆายหญิง คือคุณอัๅม พัชราภา กลุมประชากรมีการรับรูຌ ภาพลักษณ์ทีไสูงกวา ดารายอดนิยมชาย 

คุณบอย ปกรณ ์ ทัๅงนีๅอาจปຓนพราะคุณบอย ปกรณ์ คยตกปຓนกระสขาว ฿นดຌานลบ จึงสงผล฿หຌคะนนการ
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รับรูຌภาพลักษณ์ดຌานความจริง฿จ อยู฿นระดับปานกลาง  

 ซึไงสอดคลຌองกับความคิดหในของสรี วงษ์มณฑา (2541) ทีไ฿หຌความหในวา ภาพลักษณ์ป็น
ขຌอทใจจริง บวกกับการประมินสวนตัว ลຌวกลายป็นภาพทีไฝังอยู ฿นความรูຌสึกนึกคิดของบุคคล อยูเดຌ
นานยากทีไจะปลีไยนปลง ประกอบกับคุณอัๅม พัชราภา อยู฿นวดวงบันทิง มายาวนานกวาคุณบอย ท า฿หຌมี
ประสบการณ์ ละมีความพรຌอมมากกวา ฿นการปรากฎตัวหรือสดงออกตอสืไอสาธารณะ ประกอบกับ
ภาพลักษณ์ของคุณอัๅม ทีไถูกน าสนอ฿นพจขาวสารดาราตางโ ทีไสดง฿หຌหในวาคุณอัๅม มีความปຓนมืออาชีพ 
ทัๅงทางดຌานการสดง ละทางดຌานการวางตัวตอสาธารณะชน ซึไงสงผล฿หຌกลุมประชากร มีการรับรูຌภาพลักษณ์
ดยรวมของคุณอัๅม สูงกวาคุณบอย ดยมืไอพิจารณา฿นสวนนีๅจะพบวา ทิศทางการน าสนอภาพลักษณ์ของสืไอ 
กใสงผลตอการรับรูຌของประชาชนเดຌชนกัน 

 ฿นทางกลับกัน คุณบอยมีคะนนดຌานมนุษยสัมพันธ์ทีไดี สูงกวาคุณอัๅม พัชราภา ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาจาก
อินสตากรมสวนตัวของคุณบอยลຌว จะพบวาคุณบอยมีการพสต์ภาพ หรือขຌอความทีไสดงถึง ความมีมนุษย
สัมพันธ์สูงมาก ทัๅงกับดาราดຌวยกันอง ละกับประชาชน ทีไชืไนชอบคุณบอย ซึไงสอดคลຌองกับความหในของ 
มานิต รัตนสุวรรณ (2527) วา ภาพลักษณ์ ป็นความประทับ฿จ฿นสิไงทีไรารูຌสึกตอสิไงหนึไงสิไง฿ดหรือคน฿ด
คนหนึไงหรือองค์กร฿ดองค์กรหนึไง จะรียกวาชืไอสียงกใเดຌ ฿นกรณีทีไน าสนอภาพลักษณ์฿นชิงบวกกใ
สงผล฿หຌเดຌรับความนิยม ของดาราคนนัๅน ประชาชนกใกิดทัศนคติทีไดี ตหากมีขาว฿นงลบ หรือมีการ
น าสนอภาพลักษณ์ ฿นงลบ กใสงผลตอความนิยมชนกัน ดังทีไคยปรากฏป็นขาวมาลຌวทัๅง฿นสืไอสังคม
ออนเลน์อง ละสืไอมวลชนป็นผูຌน าสนอ ทัๅงนีๅทัๅงนัๅนขึๅนอยูกับการปฏิบัติตัวของตัวนักสดงดຌวย พราะ
อาชีพ นักสดง ถือป็นบุคคลสาธารณะชนละป็นทีไจับตามองของประชาชนจึงจ าปຓนตຌองค านึงถึง 

การกระท า ทีไอาจกอ฿หຌกิดภาพลักษณ์ทีไเมดี ละสงผลสียตอสังคมดยรวม นอกหนือจากการ ประกอบ
อาชีพสรຌางความบันทิง฿หຌกสาธารณะชนลຌว ดารายังปຓนผูຌมีอิทธิพลทางสังคม ปຓนบบอยาง฿หຌกยาวชน
อีกดຌวย ละมืไอปรียบทียบพืไอหาความสัมพันธ์กับคะนนการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นประทศเทย
ผานสืไอสังคมออนเลน์ พบวา การปຂดรับขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์ มีความสัมพันธ์ กับการรับรูຌภาพลักษณ์
ดารายอดนิยม฿นประทศเทย ของกลุมประชากรจนอรชัไน วาย ดยตางมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียว ละ
มีความสัมพันธ์฿นระดับปานกลาง  ทัๅงนีๅการปຂดรับของกลุมประชากรอาจปຓนการอานขຌอความ ดูรูปภาพ การ
เดຌยิน หรือหในภาพคลืไอนเหวพียงอยางดียว เมเดຌสดงพฤติกรรม ชน การกดถูก฿จ การพิไมความหใน หรือ
การสงตอทุกครัๅง จึงท า฿หຌกลุมประชากรมีคะนนการปຂดรับ฿นระดับคอนขຌางตไ า ตนืไองจาก กลุมประชากรมี
การปຂดรับขาวสารจากทัๅงสืไอมวลชนละสืไอสังคมออนเลน์ จึงมีการรับรูຌภาพลักษณ์ ดาราคอนขຌางสูง ซึไงถือวา
มีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน ตปຓนเป฿นระดับปานกลาง  
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สรุปละขຌอสนอนะ 

 กลุมประชากรจนอรชัไน วาย มีการรับรูຌภาพลักษณ์ดารายอดนิยม฿นระดับคอนขຌางสูง ดยพศหญิง
ปຓนกลุมทีไมีความสน฿จกีไยวกับขาวสารดาราปຓนอยางมาก มีการปຂดรับทุกวัน ดย฿ชຌวลา฿นตล ะวันดย
ฉลีไยนຌอยกวา 30 นาที มีนวนຌมปຓนผูຌรับสารพียงอยางดียว มากกวาการสดงพฤติกรรมทางสืไอสังคม
ออนเลน์ ชองทางทีไ฿ชຌ฿นการบริภคขาวสารดารา มากทีไสุดคือ Instagram ซึไงดาราสวน฿หญนิยม฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์  

 ขຌอสนอนะ ควรศึกษาพิไมติมกีไยวกับภาพลักษณ์ สาขาอาชีพอืไน฿นวงการบันทิง ชน นักรຌอง พิธีกร 
นางบบฯลฯ วามีความหมือนหรือตางกันอยางเร หรือศึกษาถึงขอบขตละ จรรยาบรรณสืไอสังคมออนเลน์ 
ตอการน าสนอภาพลักษณ์ดารา ศึกษาพิไมติมรืไองปัจจัย฿นการสราง ภาพลักษณของนักสดง พืไอ฿หทราบ
ถึงนวทาง฿นการน าเป ประยุกต์฿ชຌ ฿นการประชาสัมพันธ์ ทางดຌานภาพลักษณ์฿หดียิไงขึๅน หรือศึกษาถึงปัจจัยทีไ
สงสริม฿หຌกลุมคนจนรชัไน วาย มีการสดงออก ทางดຌานพฤติกรรม การติดตามขาวสารบนสืไอสังคมออนเลน์ 
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คุณลักษณะชิงปฎิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายละพฤติกรรมการ฿ชຌของ
ผูຌบริภคกลุมมิลลนนียล 

Interactive Features in Mobile Fitness Applications and Usage Behavior  

of Millennials Users 
วรรษยุต คงจันทร์8 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอส ารวจคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการออกก าลัง 
กาย฿นตลาดอปพลิคชันประทศเทย พืไอส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายของ 
ผูຌบริภคกลุมมิลลนนียล ละพืไอส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการ 

ออกก าลังกายของผูຌบริภคกลุมมิลลนนียล ดย฿ชຌวิธีการวิคราะห์นืๅอหาอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย 

จ านวน 80 อปพลิคชัน รวมกับวิธีการส ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม฿นกลุมมิลลนนียล฿นกรุงทพมหานคร
ละ ปริมณฑลจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา อปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นตลาดอปพลิคชัน 

ประทศเทยมีคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ครบทัๅง 8 คุณลักษณะ ละมีวิธีการยอย 30 วิธีการ ดยพบ 

คุณลักษณะดຌานการกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ ละคุณลักษณะดຌานการมีค านะน าการ฿ชຌงานมากทีไสุด 

สอดคลຌองกับพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันของกลุมมิลลนนียล คือ นิยม฿ชຌคุณลักษณะดຌานค านะน าการ฿ชຌ 
งาน฿นอปพลิคชัน ละคุณลักษณะดຌานการกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌมากทีไสุด 2 อันดับรก รวมถึง 
สอดคลຌองกับประภทของอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายทีไพบมากทีไสุด฿นตลาดอปพลิคชันประทศเทย 

คือ อปพลิคชันนຌนตรวจจับละบันทึกการออกก าลังกาย ละอปพลิคชันนຌน฿หຌขຌอมูลการออกก าลังกาย 

ค าส าคัญ: อปพลิคชัน, ทรศัพท์มือถือ  ,การปฏิสัมพันธ์ , การออกก าลังกาย, มิลลนนียล 
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Abstract 

The objectives of this research are 1) to explore interactive features in mobile fitness 

applications in Thailand’s mobile application market and 2) to explore application usage 

behavior and interactive features usage behavior of Millennials user in mobile fitness 

applications. The research was conducted by using content analysis with the sample mobile 

fitness applications in Thailand’s application market drawn from ่เ applications. The second 
research methodology is the survey method with the sample respondents consisting of 400 

Millennials in the Greater Bangkok Metropolitan Area. The findings showed that mobile 

fitness applications in Thailand’s application market consist of a total of ่ interactive 
features with 30 interactive communication techniques.  The two most common features are 

personal health input and built-in tutorials. The top two interactive features used by 

Millennials users are built-in tutorials and personal health input. This is in line with the two 

most common types of mobile fitness applications in Thailand’s application market such as 
activity tracker and information provider. 

Keywords  : Application, Mobile phone, Interactivity, Fitness, Millennials 
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บทน า  

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา  
 ปຓนทีไยอมรับกันอยางกวຌางขวางทัไวลกวา การเมออกก าลังกายนัๅนถือปຓนสวนหนึไงของสาหตุทีไท า฿หຌ 
กิดรคตาง โ มากมาย จากผลการส ารวจพบวา ประชากรลกราว 5.3 ลຌานคนตอปสียชีวิตกอนวัยอันควร 

นืไองมาจากรคทีไปຓนผลดยตรงจากการเมออกก าลังกายทาทีไควร ทียบทากับผูຌทีไสียชีวิตจากรคทีไกิดจาก 

การสูบบุหรีไหรือรคอຌวน (Lee et al., 2012) ละจากผลส ารวจของกระทรวงสาธารณสุข ฿นป 2550 พบวา 2 

฿น 3 ของผูຌปຆวยชาวเทยปຓนผูຌทีไเมออกก าลังกาย หรือประมาณ 6 ลຌานคน ฿นขณะดียวกัน พบวา ผูຌทีไออก
ก าลัง กายติดตอกันมากกวา 3 ดือน อัตราปຆวยจะลดลงหลือพียงรຌอยละ 17 ทานัๅน (มติชน, 2553) ซึไง
ปຓนเป฿น ทิศทางดียวกันกับผลการวิจัยของ Lee et al. (2012) ทีไวา หากสามารถสนับสนุน฿หຌประชาชนทัไว
ลกออก ก าลังกายมากขึๅนพียงรຌอยละ 10 คาดวาจะสามารถลดจ านวนการตายกอนวัยอันควรเดຌมากถึง 5 

สนคนตอป ต฿นการสนับสนุน฿หຌประชาชนออกก าลังกายนัๅน กใเมสามารถท าเดຌดยงาย ซึไง฿นการทีไจะ
สงสริม฿หຌ บุคคลกิดการรียนรูຌละการพัฒนาตนอง อันจะน าเปสูการปลีไยนปลงพฤติกรรมสุขภาพนัๅน การ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) ถือปຓนองค์ประกอบทีไมีอิทธิพลอยางยิไงทัๅง฿นการรียนรูຌ ทัศนคติ รวมเปถึงการ
ปลีไยนปลง พฤติกรรม (Stout, Villegas, & Kim, 2001) ดยการสืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive 

Communication) ถือปຓนการสืไอสารสองทาง ทีไมีความตกตางจากการสืไอสารบบทางดียว นัไนคือ มีการ
ตอบสนอง (Feedback) ของทัๅงผูຌรับสารละผูຌสงสาร ทัๅง฿นรูปบบของวัจนภาษาละอวัจนภาษา ละ
สามารถกิดขึๅนเดຌ ฿นวลาดียวกัน฿นฐานะทีไทัๅงสองฝຆายปຓนทัๅงผูຌสงละผูຌรับสาร (Valenzano et al., 2013)  

 การสืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์นัๅน สามารถพบเดຌ฿นสืไอหลากหลายรูปบบ ละหนึไง฿นสืไอทีไมีการน าการ 

สืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์มา฿ชຌปຓนหนึไง฿นการสนับสนุนการออกก าลังกายของผูຌ฿ชຌงาน ฿นรูปบบของคุณลักษณะ 

ชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive features) รวมถึงเดຌรับความนิยมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง นัไนคือ อปพลิคชันพืไอ 

การออกก าลังกายบนทรศัพท์มือถือ ซึไงจากสถิติพบวา ทัไวลกมีการดาวน์หลดอปพลิคชันพืไอสุขภาพพิไม  

สูงขึๅนจาก 1.7 พันลຌานครัๅง฿นป 2556 พิไมขึๅนปຓน 2.33 ละ 3.2 พันลຌานครัๅง฿นป 2557-2559 อยางตอนืไอง 
ตามล าดับ (Research2Guidance, 2016) ดยคาดการณ์วาอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายจะมีศักยภาพ 

การขยายตัว฿นตลาดอปพลิคชันทัไวลกราวรຌอยละ 27 ภาย฿นป พ.ศ. 2564 (Statista, 2016) 

 Subramanian (2015) เดຌอธิบายพิไมติม฿นสวนของคุณลักษณะการสืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์฿นอป 

พลิคชัน อันปຓนคุณลักษณะทีไท า฿หຌผูຌ฿ชຌมีความสามารถ฿นการสืไอสารตຌตอบระหวางคูสืไอสาร ทัๅงยังปຓน 

สวนประกอบส าคัญ฿นอปพลิคชันตางโ ฿นการกระตุຌน฿หຌผูຌ฿ชຌขຌาถึงละสรຌางความผูกพันระหวางผูຌ฿ชຌกับตัว  

อปพลิคชันพิไมมากขึๅน ดังนัๅน คุณลักษณะตางโ ของการสืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์นีๅ อาจปຓนสิไงหนึไงทีไสงผล฿หຌ 
กิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมสุขภาพเดຌจึงปຓนหตุ฿หຌผูຌวิจัยกิดความสน฿จ฿นการศึกษาวิจัยกีไยวกับ  

คุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ทีไพบ฿นอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นตลาดอปพลิคชันประทศเทย 

ดยฉพาะ฿นคนเทยกลุมมิลลนนียล (Millennials) อันปຓนกลุมทีไครอบครองทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟนสูง 
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ทีไสุด ดยมีสัดสวนการครอบครองสูงถึงรຌอยละ 81 มืไอทียบกับประทศอืไนทัไวลกฉลีไยอยูทีไรຌอยละ 45 (พสต์ 
ทูดย์, 2557) นอกจากนีๅ กลุมมิลลนนียลยังปຓนกลุมทีไมีความรูຌสึกสพติดทคนลยีจนรูຌสึกขาดเมเดຌสูงถึง  

รຌอยละ 60 สูงกวาคาฉลีไยทัไวลกคือ รຌอยละ 41 ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา สมาร์ทฟนละอินทอร์นใตมีอิทธิพลสูง 

มากตอการด ารงชีวิตประจ าวัน (ผูຌจัดการรายวัน360°, 2557) 

 

วัตถุประสงค์ 
1. พืไอส ารวจคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นตลาดอปพลิคชัน

ประทศเทย 

2. พืไอส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายของผูຌบริภคกลุมมิลลนนียล 

3. พืไอส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายของ
ผูຌบริภคกลุมมิลลนนียล 

 

นวคิดละทฤษฏีทีไ฿ชຌ 
 นวคิดหลัก฿นการวิจัยชิๅนนีๅ คือ การสืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์ ดย Miller (2008) ฿หຌค าจ ากัดความของ
การชิงปฏิสัมพันธ์฿นบริบทของการสืไอสารวา ปຓนความสัมพันธ์ละการตอบสนองซึไงกันละกัน฿นชิงรุกของผูຌ
สงสารละผูຌรับสารทัๅงสองฝຆาย ดยทัๅงคูสามารถมีอิทธิพล฿ด โ ตอนืๅอหา สามารถสดงความรี ยกรຌองละ
ตอบสนองตอสารนัๅน โ เดຌดย Heeter (1989) จ านกองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ออกปຓน 6 มิติ เดຌก 
การควบคุมดยผูຌ฿ชຌ (Audience control) การลกปลีไยนบทบาทระหวางผูຌสงละผูຌรับสาร (exchange of 

roles between sender and receiver) ความรใว (speed) การรวบรวมขຌอมูล (information collection) 

การปรับตงสวนบุคคล (personalization) ละความรูຌสึกมีสวนรวม (sensory engagement) 

 มืไอกลาวถึงฉพาะการสืไอสารชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย Subramanian 

(2015) เดຌอธิบายความหมายของคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันวา ปຓนความสามารถของอป 

พลิคชันทีไท า฿หຌบุคคลสามารถติดตอสืไอสารกับผูຌพัฒนาผานชองทางการติดตอตางโ บนอปพลิคชัน สามารถ 

ติดตอสืไอสารกับผูຌ฿ชຌรายอืไนโ รวมถึงสามารถปรับปลีไยนคุณลักษณะตางโ ของอปพลิคชัน฿หຌมีความฉพาะ  

บุคคลเดຌดย Smith (2014) สามารถจัดบงประภทของอปพลิคชันจากการปฏิสัมพันธ์เดຌปຓน 2 ประภท 

เดຌก 1) อปพลิคชันชิงตายตัว (Static Application) ทีไสามารถตรวจจับ กใบขຌอมูล รวมถึงสดงผลขຌอมูล 

เดຌอยางจ ากัด ละ 2) อปพลิคชันชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Application) ทีไสามารถตรวจจับ กใบขຌอมูล 

ละยังสามารถมีสวนรวมกับผูຌ฿ชຌเดຌดยพิไมความสามารถ฿นการผสานละรายงานขຌอมูลของผูຌ฿ชຌดยอัตนมัติ  
รวมถึงสามารถรับละผยพรขຌอมูลออกสูชองทางออนเลน์หรือกลุมสังคมออนเลน์ของผูຌ฿ชຌเดຌซึไงมืไอพิจารณา 

องค์ประกอบยอยของการปฏิสัมพันธ์ Subramanian (2015) สามารถจัดจ านกคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บน 
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อปพลิคชันพืไอสุขภาพดยอຌางอิงจากงานวิจัยของ Witherspoon (2001) ละ Stout et al., (2001) เดຌ 
ปຓน 8 คุณลักษณะ เดຌก 1) มีรายละอียดติดตอผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพ 2) มีวใบเซต์ของอปพลิคชัน 3) มี 

การกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ4) มีค านะน าการ฿ชຌงาน฿นอปพลิคชัน 5) มีระบบชืไอมตอกับครือขายสังคม 

ออนเลน์ผานตัวอปพลิคชันเดຌ6) มีระบบกระดานขาวหรือศูนย์รวมผูຌ฿ชຌงานอปพลิคชัน 7) สามารถสืไอสาร 

กับผูຌ฿ชຌรายอืไนเดຌดยตรง ละ 8) สามารถติดตอผูຌพัฒนาอปพลิคชันเดຌผูຌวิจัยจึงลือกน าค าถามชีๅวัด 

คุณลักษณะดังกลาวปຓนพืๅนฐาน฿นการวิคราะห์วิธีการสืไอสารทีไปรากฏ฿น 8 คุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ ฿น
อปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย จากอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย 5 ประภท อຌางอิง จาก West 

et. al. (2012) ประกอบดຌวย 1) อปพลิคชันนຌน฿หຌขຌอมูลการออกก าลังกาย 2) อปพลิคชันนຌนอ านวย 

ความสะดวกกการออกก าลังกาย 3) อปพลิคชันนຌนกิจกรรมละการขงขันการออกก าลังกาย 4) อป 

พลิคชันนຌนตรวจจับละบันทึกการออกก าลังกาย ละ 5) อปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายอืไนโ 

วิธีการวิจัย  

 งานวิจัยนีๅ฿ชຌรูปบบการวิจัยบบสหวิธี (Multi Methodology Research) ประกอบดຌวย การ 

วิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis) อปพลิคชัน฿นหมวดสุขภาพละการออกก าลังกาย (Health and 

Fitness) ทีไปຓนอปพลิคชันทีไกีไยวขຌองกับการออกก าลังกายดยตรง ละจะตຌองมีคุณลักษณะการสืไอสารชิง 
ปฏิสัมพันธ์฿นอปพลิคชันอยางนຌอย 1 คุณลักษณะ คัดลือกดยรียงล าดับจากอปพลิคชันทีไเดຌรับความ 

นิยมสูงสุด฿นตลาดอปพลิคชันของประทศเทย ณ วันทีไ 25 มีนาคม 2560 ฿นตลาดพลย์ สตร์ 
(ระบบปฏิบัติการอนดรอยด์ี ทัๅง฿นกลุมดาวน์หลดฟรีละจ าหนาย กลุมละ 20 อปพลิคชัน ละตลาด
อพสตร์ (อปพลิคชัน฿นระบบปฏิบัติการเอออสี ทัๅง฿นกลุมดาวน์หลดฟรีละจ าหนาย กลุมละ 20 อป
พลิค ชัน รวมทัๅงสิๅน 80 อปพลิคชัน พืไอวิคราะห์คุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ทีไพบดຌวยบบบันทึกขຌอมูล 
ดย วิคราะห์฿น 3 ประดใน เดຌก 1) ขຌอมูลทัไวเปของอปพลิคชัน 2) คุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ของอป
พลิคชัน 8 คุณลักษณะ ทีไอຌางอิงจาก Subramanian(2015) ละ 3)รายละอียดวิธีการสืไอสาร฿นตละ
คุณลักษณะชิง ปฏิสัมพันธ์ทีไพบ พืไอน ามาพัฒนาปຓนบบสอบถามพืไอ฿ชຌ฿นการวิจัยชิงปริมาณ ดยทดสอบ
ความทีไยงตรง (Validity) ของบบสอบถามผานผูຌชีไยวชาญสาขาการสืไอสาร สาขาการปล ละสาขาสุขภาพ
ละการออก ก าลังกายจ านวน 5 ทาน ละทดสอบความชืไอมัไน (Reliability) ของบบสอบถามดຌวยวิธีการ
กใบขຌอมูลน า รอง (Pilot Test) จ านวน 30 ตัวอยาง พืไอหาคาสัมประสิทธิ์ของความชืไอมัไน (Coefficient of 

Reliability) หรือคา Cronbach's alpha ดยก าหนดคาความชืไอมัไนมากกวา .75 ขึๅนเป (วิชียร กตุสิงห์, 
2537)  

 จากนัๅน น าบบสอบถามทีไพัฒนาเดຌ มา฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการวิจัยชิงส ารวจ (Survey) บบวัดครัๅง 
ดียว (One-shot Description Study) ฿นประชากรกลุมมิลลนนียล฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑล 

กลาวคือ ประชากรทัๅงชายละหญิง ทีไมีอายุระหวาง 25-34 ปจ านวน 400 ตัวอยาง ตามหลักกณฑ์ของ Taro 

Yamane (1973) ดยมีกณฑ์การคัดลือก คือ ตຌองคยดาวน์หลดอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายทีไมี 
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คุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนทรศัพท์มือถือ ฿นระบบปฏิบัติการอนดรอยด์ หรือ ระบบปฏิบัติการเอออส 

อยางนຌอย 1 อปพลิคชัน รวมถึงคย฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายอยางนຌอย 1 ครัๅง ภาย฿น 3 ดือน 

ทีไผานมา พืไอส ารวจพฤติกรรมการออกก าลังกายละพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย 

ผลการวิจัย  

 ผลการวิคราะห์นืๅอหาอปพลิคชันทัๅงหมด 80 อปพลิคชัน พบวา อปพลิคชันนຌนตรวจจับละ 

บันทึกการออกก าลังกายปຓนประภทของอปพลิคชันทีไพบมากทีไสุด รองลงมาคือ อปพลิคชันนຌน฿หຌขຌอมูล  

การออกก าลังกาย คิดปຓนรຌอยละ 47.50 ละ 36.25 ตามล าดับ ละมืไอพิจารณาคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ 
พบวา คุณลักษณะดຌานการกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌคุณลักษณะดຌานการมี ค านะน าการ฿ชຌงาน ละ 

คุณลักษณะดຌานการติดตอผูຌพัฒนาอปพลิคชันเดຌปຓน 3 คุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ทีไพบมากทีไสุด คิดปຓน 

รຌอยละ 95, 93.75 ละ 88.75 ตามล าดับ ตทัๅงนีๅ มีพียงคุณลักษณะดียวทานัๅนทีไพบนຌอยกวาคุณลักษณะ 

อืไน โ อยางหในเดຌชัด คือ คุณลักษณะดຌานการติดตอผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพ ดยพบพียงรຌอยละ 18.75 หาง 
จากคุณลักษณะทีไพบนຌอยปຓนอันดับสอง คือ คุณลักษณะดຌานการมีระบบกระดานขาวสาร ราว 3 ทา 

 ส าหรับวิธีการยอย฿นตละคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ พบวา มีคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ตามการชีๅ  
วัดคุณลักษณะของ Subramanian (2015) ครบทัๅง 8 ประการ ดยสามารถจัดกลุมละจ านกวิธีการยอยทีไ 
ปรากฏ฿นอปพลิคชันเดຌจ านวน 30 วิธีการยอย ดังนี 

 1. มีรายละอียดติดตอผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพ : พบ 3 วิธีการ เดຌก สามารถสงขຌอความ ติดตอ
ผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพ, สามารถดูวิดีอของผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพผานอปพลิคชัน , สามารถ ซืๅอหรือ
จายงินส าหรับบริการผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพ 

 2. มีวใบเซต์ของอปพลิคชัน : พบ 2 วิธีการ เดຌก สามารถลิๅงค์เปยังวใบเซต์ หรือสืไอสังคม ออนเลน์
ของอปพลิคชัน, สามารถกดลิๅงค์เปยังหนຌาพลย์สตร์ หรือ อพ สตร์ของอปพลิคชัน 

 3. มีการกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ : พบ 7 วิธีการ เดຌก สามารถตัๅงคาการกใบละบันทึก ขຌอมูล
กิจกรรม฿นอปพลิคชันดยอัตนมัติ, มีระบบจຌงตือนขຌอมูลสถิติ หรือจຌงตือนกิจกรรม อัตนมัติ, สามารถ
ชืไอมตอขຌอมูล฿นอปพลิคชันกับปฏิทินกิจกรรม, สามารถชืไอมตอขຌอมูล฿นอป พลิคชันรวมกับอปพลิค
ชันอืไน โ, สามารถชืไอมตออปพลิคชันออกก าลังกายรวมกับ Smart Watch หรืออุปกรณ์อืไน โ, มีระบบกใบ
คะนน หรือกใบหรียญ/รางวัล ฿นการออกก าลังกาย, มีระบบ บันทึกภาพหรือวิดีอ฿นอปพลิคชัน 

 4. มีค านะน าการ฿ชຌงาน฿นอปพลิคชัน : พบ 3 วิธีการ เดຌก มีมนูนะน าการ฿ชຌงาน หรือ มนู
ชวยหลือ฿นอปพลิคชัน, มีวิดีอสาธิตการ฿ชຌงานของอปพลิคชัน, มีระบบ฿หຌค านะน าสุขภาพ วางผนการ
ออกก าลังกายละกิจกรรม 

 5. มีระบบชืไอมตอกับครือขายสังคมออนเลน์ผานตัวอปพลิคชันเดຌ : พบ 4 วิธีการ เดຌก สามารถ
ชืไอมตออปพลิคชันกับสืไอสังคมออนเลน์/ปรกรมชท/อีมล หรือ Cloud drive, สามารถ ชร์ขຌอมูลจาก
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อปพลิคชันเปยังสืไอสังคมออนเลน์เดຌ, มีระบบติดตาม หรือชร์ขຌอมูลลง฿น สังคม ออนเลน์หรือ Cloud 

drive บบรียลเทม,์ มีฟังก์ชัไนการปรียบทียบการออกก าลังกายกับผูຌอืไน 

 6. มีระบบกระดานขาวหรือศูนย์รวมผูຌ฿ชຌงานอปพลิคชัน : พบ 4 วิธีการ เดຌก มีระบบวใบ บอร์ด 
ฟดขาว หรือ Story ฿นอปพลิคชัน, สามารถขຌายีไยมชมปรเฟล์ของผูຌ฿ชຌรายอืไน฿นอปพลิค ชันละกด
ติดตามเดຌ,สามารถพสต์สดงความคิดหในหรือชร์ขຌอมูลลง฿นอปพลิคชันเดຌ,สามารถ สรຌางหรือขຌารวมกลุม
ของผูຌ฿ชຌทีไมีความสน฿จรวมกัน฿นอปพลิคชัน 

 7. สามารถการสืไอสารกับผูຌ฿ชຌรายอืไนเดຌดยตรง : พบ 4 วิธีการ เดຌกสามารถสงขຌอความหรือ รูปภาพ
พืไอคุยกับผูຌ฿ชຌรายอืไนผานอปพลิคชันเดຌดยตรง,มีระบบชิญพืไอนมารวม฿ชຌอปพลิคชัน หรือมีระบบ GPS 

คຌนหาผูຌ฿ชຌ฿กลຌคียง, มีระบบขงขัน หรือท ากิจกรรม฿นอปพลิคชันรวมกับผูຌ฿ชຌราย อืไน โ, มีระบบจับคู 
Buddy ออกก าลังกาย รวมกับผูຌ฿ชຌรายอืไน 

 8. สามารถติดตอผูຌพัฒนาอปพลิคชันเดຌ : พบ 3 วิธีการ เดຌก สามารถสงขຌอความหรืออีมล ติดตอ
ผูຌพัฒนาอปพลิคชันผานอปพลิคชันเดຌดยตรง, สามารถสดงความคิดหใน฿นพสต์ของ ผูຌพัฒนาอปพลิค
ชันเดຌ,สามารถรีวิวการ฿ชຌงานผานอปพลิคชัน หรือ฿นพลย์ สตร์ หรืออพ สตร์ 

 ส าหรับผลการวิคราะห์ขຌอมูลชิงส ารวจบืๅองตຌน พบวา กลุมตัวอยางพศชายละพศหญิงมีสัดสวนทีไ 
฿กลຌคียงกัน คือ ปຓนพศชายรຌอยละ 52 ละพศหญิงรຌอยละ 48 ดยมากกวา 3 ฿น 4 ของกลุมตัวอยางมี 
สถานภาพสด คาฉลีไยอายุของกลุมตัวอยางคือ 29.4 ป ละกือบทัๅงหมด (รຌอยละ 96) เมมีรคประจ าตัว 

 กลุมตัวอยางสวน฿หญออกก าลังกายดยการวิไง คิดปຓนรຌอยละ 74.5 รองลงมาคือ การดิน ละการ 

ลนวท ฿นสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน คิดปຓนรຌอยละ 15.5 ละ 15.0 ตามล าดับ ดยกลุมตัวอยางนิยมออกก าลัง 
กายทีไฟຂตนสละศูนย์สุขภาพมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 60 รองลงมาคือ ทีไพักอาศัย ละสวนหรือลาน 

สาธารณะ คิดปຓนรຌอยละ 56.5 ละ 43.8 ตามล าดับ 

 ฿นดຌานความถีไ฿นการออกก าลังกายของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางออกก าลังกายดยฉลีไย 

ประมาณสัปดาห์ละ 4-6 ครัๅง ละมีระยะวลา฿นการออกก าลังกายดยฉลีไยตอครัๅงประมาณ 1-2 ชัไวมง 

 ส าหรับพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชัน พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌงานอปพลิคชันพืไอการออก  

ก าลังกายพียงคนละ 1 อปพลิคชัน คิดปຓนรຌอยละ 64.5 ดยมีความถีไ฿นการ฿ชຌงานอปพลิคชันดยฉลีไย 

สัปดาห์ละ 1-3 วัน ละมีระยะวลา฿นการ฿ชຌงานอปพลิคชันดยฉลีไยวันละ 30 นาท-ี 1 ชัไวมง 

 พฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายของกลุมตัวอยาง พบวา มี 2 คุณลักษณะทีไกลุม 

ตัวอยาง฿ชຌงานมากทีไสุด เดຌก คุณลักษณะดຌานค านะน าการ฿ชຌงาน฿นอปพลิคชัน ละคุณลักษณะดຌานการ 

กใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ ดยมีการ฿ชຌงานดยฉลีไยอยู฿นระดับ มาก สวนอีก 6 คุณลักษณะ มีการ฿ชຌงานดย 

ฉลีไยอยู฿นระดับ ปานกลาง ทัๅงหมด 
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อภิปรายละสรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิคราะห์นืๅอหาอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นตลาดอปพลิคชันของประทศเทย 

พบวา อปพลิคชันทีไพบมากทีไสุด คือ ประภทนຌนตรวจจับละบันทึกการออกก าลังกาย ซึไงปຓนการนຌนกใบ 

ขຌอมูลผูຌ฿ชຌละรายงานผลทางดຌานขຌอมูลปຓนหลัก รองลงมาคือ นຌน฿หຌขຌอมูลการออกก าลังกาย ซึไงปຓนการนຌน 

฿หຌขຌอมูลกีไยวกับสุขภาพละทคนิคการออกก าลังกายกผูຌ฿ชຌ ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ทีไ 
พบ฿นอปพลิคชันทัๅงหมดประกอบกัน พบวา มีคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ตามการชีๅวัดคุณลักษณะของ  

Subramanian (2015) ครบทัๅง 8 ประการ ตคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ทีไพบเดຌมากทีไสุด คือ ดຌานการกใบ 

ขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ ละคุณลักษณะดຌานการมีค านะน าการ฿ชຌงาน อันปຓนสองคุณลักษณะทีไนຌนการกใบ 

ขຌอมูลละ฿หຌขຌอมูลกผูຌ฿ชຌชนดียวกัน 

 ทัๅงนีๅ ฿น 8 คุณลักษณะ ตามการชีๅวัดคุณลักษณะของ Subramanian (2015) มีพียงคุณลักษณะดຌาน 

การติดตอผูຌชีไยวชาญดຌานสุขภาพ ทีไพบนຌอยกวาคุณลักษณะอืไน โ อยางหในเดຌชัด สดง฿หຌหในวา คุณลักษณะ 

ดังกลาวปຓนคุณลักษณะดียวทีไยังเมเดຌรับความนิยม฿นการพัฒนาบนอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿น 

ตลาดอปพลิคชัน฿นปัจจุบัน ซึไงหากมีการพิไมคุณลักษณะดังกลาว฿หຌมากขึๅน กใจะท า฿หຌพิไมองค์ประกอบของ 
การปฏิสัมพันธ์฿นมิติของการลกปลีไยนบทบาทระหวางผูຌสงละผูຌรับสาร (Exchange of roles between 

sender and receiver) ตามองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ 6 มิติ ของ Heeter (1989) ซึไงมีนวนຌมทีไจะ 

น าเปสูการสนับสนุน฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌเดຌดีขึๅน 

 ส าหรับวิธีการทีไพบ฿นคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์ทัๅง 8 คุณลักษณะ พบวา สามารถจ านกเดຌปຓน 30 

วิธีการยอย ดยคุณลักษณะทีไพบวิธีการยอยมากทีไสุด คือ คุณลักษณะดຌานการกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ  
สอดคลຌองกับผลการวิคราะห์นืๅอหาคือ คุณลักษณะดังกลาวปຓนหนึไง฿นคุณลักษณะทีไผูຌ฿ชຌกลุมมิลลนนียล฿ชຌ  
฿นระดับมากทีไสุด 

 ผลวิคราะห์ขຌางตຌน สอดคลຌองกับผลการวิคราะห์ขຌอมูล฿นดຌานประภทของอปพลิคชันทีไมีจุดรวม  

ดียวกัน คือ การนຌนหนักทางดຌานขຌอมูล ทัๅงการรับขຌาละสงออกขຌอมูล ซึไงหในเดຌอยางชัดจนวา คุณลักษณะ 

ชิงปฏิสัมพันธ์ทีไผูຌพัฒนานิยมน ามา฿ชຌ฿นอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นปัจจุบัน จะนຌนหนัก฿นดຌาน 

ขຌอมูลปຓนหลัก ชนดียวกันกับผลการวิจัยของ Conroy & Maher (2014) ทีไท าการวิคราะห์นืๅอหาอปพลิค 

ชันทีไเดຌรับความนิยมสูงสุด฿นกลุมอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นตลาดอปพลิคชันสหรัฐอมริกา ฿นป 
2014 ละพบวา วิธีการทีไ฿ชຌบอยทีไสุด 2 อันดับรก คือ การ฿หຌค านะน ากีไยวกับวิธีการออกก าลังกาย ละ 

จ าลองหรือสาธิตวิธีการออกก าลังกาย ซึไงปຓนวิธีการทีไนຌนหนัก฿นดຌานการ฿หຌขຌอมูลชนดียวกัน 

 ฿นการ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายของผูຌบริภคกลุมมิลลนนียล พบวา นิยม฿ชຌอปพลิค 

ชันพืไอการออกก าลังกายคนละ 1 อปพลิคชัน ดยมีความถีไ฿นการ฿ชຌงานอปพลิคชันออกก าลังกายดย 

ฉลีไยสัปดาห์ละ 1-3 วัน ละมีระยะวลา฿นการ฿ชຌงานอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายดยฉลีไยวันละ 30 

นาที- 1 ชัไวมง ซึไงมืไอปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันกับพฤติกรรมการออกก าลังกายดยฉลีไย 
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ของผูຌ฿ชຌ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกายนຌอยกวาพฤติกรรมการออก 

ก าลังกาย 1 ระดับ ทัๅง฿นดຌานของความถีไ฿นการ฿ชຌงานละระยะวลา฿นการ฿ชຌงาน กลาวคือ เมเดຌ฿ชຌอปพลิค 

ชันทุกครัๅงทีไออกก าลังกาย ตทัๅงนีๅ มืไอปรียบทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายดยฉลีไยของผูຌ฿ชຌกลุมมิลลน 

นียลกับประชากรเทยจากการส ารวจของส านักงานสถิติหงชาติ(2555) พบวา คาฉลีไยพฤติกรรมการออก ก 
าลังกายของกลุมมิลลนนียลทีไ฿ชຌอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย สูงกวาพฤติกรรมการออกก าลังกาย สวน
฿หญของชาวเทย ทัๅง฿นดຌานของความถีไ฿นการ฿ชຌงานละระยะวลา฿นการ฿ชຌงานชนดียวกัน (กรมการ  

ปกครอง, 2558) 

 ส าหรับพฤติกรรมการ฿ชຌคุณลักษณะชิงปฏิสัมพันธ์บนอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย พบวา มี 2 

คุณลักษณะทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌงานมากทีไสุด เดຌก คุณลักษณะดຌานค านะน าการ฿ชຌงาน฿นอปพลิคชัน ละ 

คุณลักษณะดຌานการกใบขຌอมูลสุขภาพของผูຌ฿ชຌ สอดคลຌองกับผลการวิคราะห์นืๅอหาคือ คุณลักษณะทัๅงสองปຓน 

สองคุณลักษณะทีไพบมากทีไสุด฿นอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย รวมถึงสอดคลຌองกับประภทของอป 

พลิคชันพืไอการออกก าลังกายทีไพบมากทีไสุด฿นตลาดอปพลิคชันประทศเทย คือ อปพลิคชันนຌนตรวจจับ 

ละบันทึกการออกก าลังกาย ละอปพลิคชันนຌน฿หຌขຌอมูลการออกก าลังกาย 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
 1. สามารถน าอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย ดยฉพาะอปพลิคชันประภทนຌนตรวจจับละ 

บันทึกการออกก าลังกาย ละนຌน฿หຌขຌอมูลการออกก าลังกาย มา฿ชຌ฿นการรณรงค์พืไอสงสริม฿หຌกิดการออก
ก าลังกาย 

 2. ฿นการพัฒนาอปพลิคชันพืไอการออกก าลังกาย฿นอนาคต ควรนຌนพัฒนาคุณลักษณะ฿นดຌาน 

ขຌอมูลปຓนหลักเดຌก คุณลักษณะดຌานค านะน าการ฿ชຌงาน฿นอปพลิคชัน ละคุณลักษณะดຌานการกใบขຌอมูล 

สุขภาพของผูຌ฿ชຌ 
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วัตถุประสงค ์

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 

 

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 
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