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กลุมที่ แ นวตักรรมการสื่อสารพื่อการพัฒนา 
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ค ำสัไงคณะนิทศศำสตร์ละนวัตกรรมกำรจัดกำร 
ทีไ  ๏ํ  / ๎๕๕๓ 

รืไอง  ตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิประจ ำกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี ๎๕๕๔  

    

   พืไอ฿หຌการด านินครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิประจ าปี ๎๑๑๓ ด านินเป
ดຌวยความรียบรຌอยละมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความ฿นขຌอ ํ๕ ของขຌอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วา
ดຌวยการการด านินงานของสวนงานภาย฿นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๎๑๑๓ จึงตงตัๅง
ผูຌทรงคุณวุฒิประจ าการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๎๑๑๔ ดังนีๅ 

  ผูຌทรงคุณวุฒิภาย฿น 

     ํ.  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรศรษฐ์  

  ๎.  รองศาสตราจารย ์ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจ ิ  

     ๏.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประทมุ  ฤกษ์กลาง    

     ๐.  รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา  บิๅกกิๅนส ์  

     ๑.  รองศาสตราจารย ์พัชนี  ชยจรรยา   

     ๒.  รองศาสตราจารย ์อุบลวรรณ  ปรมศรรีัตน ์  

     ๓.  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ   

     ๔.  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วรชัญ์ ครุจติ   

     ๕.  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวนิ  นตรพธิ์กຌ ว 

     ํ์. อาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์นตร 
     ํํ. อาจารย์ ดร.วิชียร  ลัทธิพงศ์พันธ ์    

  ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก 

ํ. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ 
๎. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 
๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 

๐. รองศาสตราจารย์ ขนบพันธ์ อีไยมอภาส 

       

/ ๑. รองศาสตราจารย ์... 
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๑. รองศาสตราจารย ์อวยพร พานิช 

๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร กมลณัฏฐ์ พลวัน 

๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จนิตวรี์ กษมศขุ 

๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ฿ตຌฟ้าพูล 

๕. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธลิักษณ์ หวังสนัตธิรรม 

ํ์. อาจารย์ ดร.นริสรา พึไงพธิส์ภ 

ํํ. อาจารย์ ดร.สชุาดา พงศก์ิตติวบิูลย์ 
ํ๎. อาจารย์ ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรกຌว 

 

 

  ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅ ถึงวันทีไ ๏์ กนัยายน ๎๑๑๕ 

      

             สัไง  ณ  วันทีไ  ํ  มิถนุายน  พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 

                    ิรองศาสตราจารย์ ดร.จติราภรณ ์ สุทธิวรศรษฐ์ี 
                      คณบดีคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ 
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ค าน า 

 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ประจ าป  โ55่ หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์          
ละการจัดการ  มีผลงานทีไผานการพิจารณาจากผูຌอานประมินจ านวน ๆเ รืไอง ละเดຌน าสนอผลงาน      
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฿นวันอังคารทีไ ้ มิถุนายน โ55่ 

 การผยพรผลงานทางวิชาการจากการประชุมสัมมนาวิชาการดังกลาว ประกอบดຌวยบทความทีไ
กีไยวขຌองกับหัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ  ฿นหัวขຌอยอยดังนีๅ 

 กลุมทีไ แ นวัตกรรมการสืไอสารพืไอการพัฒนา 

 กลุมทีไ โ จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม ละขาวสาร 

กลุมทีไ 3 นวัตกรรมสืไอ฿หม 
กลุมทีไ 4 นวัตกรรมการจัดการทีไหลากหลาย 

กลุมทีไ 5 นวัตกรรมกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ิ1) 

กลุมทีไ 6 นวัตกรรมกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ิ2) 

 บทความวิชาการ฿นกลุมยอยดังกลาว มีผลจากการศึกษาอันป็นประยชน์ตอวงวิชาการดຌานนิทศ
ศาสตร์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขอขอบคุณผูຌขียนบทความ ผูຌประมินบทความ ผูຌทรงคุณวุฒิประจ า
สาขาวิชาทุกทานทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ฿นครัๅงนีๅ 

 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประชุมสมัมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 

แ. หลักการละหตุผล 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์
ทางวิชาการ  ดยมีนยบายสงสริมละสนับสนุน฿หຌคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาละบุคคล
ทัไวเปผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ ละนวัตกรรมอยางตอนืไอง  พืไอพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  
ตลอดจนป็นกลเกหนึไงทีไสนับสนุน฿หຌมีการประยุกต์฿ชຌองค์ความรูຌ  พืไอป็นฐานส าหรับการพัฒนาดຌานวิชาการ
การรียนการสอน  การพัฒนาชุมชน  ละสังคมทีไกีไยวขຌอง฿หຌป็นทีไยอมรับตอสาธารณะชนทัๅง฿นองค์กร ละ
สรຌางความรวมมือกับสถาบันอืไนโ  ป็นการลกปลีไยนความรูຌ  ประสบการณ์  ฿หຌงานทีไ มีคุณคาเดຌน าเป฿ชຌ
ประยชน์ ละผยพร฿นวงวิชาการอยางกวຌางขวาง   

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ จึงหในสมควรครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ประจ าป โ55่ หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ  ดยมี หัวขຌอยอย คือ นวัตกรรมนิทศศาสตร์
การตลาด นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละสารสนทศ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมนิทศศาสตร์พืไอการ
พัฒนา พืไอป็นวทีสาธารณะดຌานการวิจัย ละวิชาการ฿หຌกับคณาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา            
เดຌลกปลีไยนความรูຌอันจะน าเปสูการสรຌางครือขายความรวมมือทางวิชาการ  พืไ อ฿หຌกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัย  สรຌางสรรค์งานวิชาการทีไขຌมขใง  ยัไงยืน  ตอบสนองความตຌองการทางสังคม ละประทศชาติ
ตอเป 

โ. วัตถุประสงค์ 

แ. พืไอป็นวที฿หຌนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเปเดຌน าสนอผลงาน ละผยพรผลงานทาง
วิชาการสูสาธารณชน ละชุมชนวิชาการ 

โ. พืไอลกปลีไยนขຌอคิดหใน ประสบการณ์ อันจะน าเปสูการพัฒนางานวิจัย ละงานสรຌางสรรค์ทาง
วิชาการทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ใ. พืไอรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการ฿นรูปบบอกสารทางวิชาการ ละสรຌางครือขาย฿นการ
สรຌางสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหวางนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป฿นสถาบันการศึกษาตางโ 
รวมมือกัน฿นการพัฒนางานทางวิชาการ ละอืไนโ ทีไกีไยวขຌองตอเป 

ใ. วิธีด านินการ  

 แ. น าสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป ฿นหัวขຌอ 

  แ.แ นวัตกรรมนิทศศาสตร์การตลาด 

  แ.โ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละสารสนทศ 

  แ.ใ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ 
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  แ.ไ นวัตกรรมนิทศศาสตร์พืไอการพัฒนา 
 โ. การบรรยายพิศษ ดยวิทยากรรับชิญ 

ไ. ผูຌขຌารวมครงการ 

 แ. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

 โ. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐละอกชน ทัๅง฿นละตางประทศทีไศึกษา
หลักสูตรผน ก การท าวิทยานิพนธ์ 

 ใ. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐละอกชน ทัๅง฿นละตางประทศทีไศึกษา
หลักสูตรผน ข การท าการศึกษาอิสระ 

 ไ. ผูຌขຌารวมประชุมดยเมน าสนอผลงาน เดຌก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ทีไปรึกษา
วิทยานิพนธ์ละการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผูຌบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผูຌสน฿จทัไวเป 

5. ระยะวลาด านินการ 

 วันอังคารทีไ ้ มิถุนายน โ55่ 

6. สถานที ่

 หຌอง ๆเแ ชัๅน ๆ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส าหรับปຂดงาน 

 หຌอง 5เแ, 502, 503, 504, 507 ละ508 ชัๅน 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-
 หารศาสตร์ ส าหรับน าสนอผลงาน 

7. ที่ปรึกษาครงการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์, คณบดี 

8. ผูຌรับผิดชอบครงการ 

 ผูຌรับผิดชอบครงการ: 
 รองศาสตราจารย์ พัชนี ชยจรรยา, รองคณบดีฝຆายวิชาการ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  นตรพธิ่กຌวุ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาอก 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาท 

  

 



viii 

 

ผูຌติดตอประสานงานละด านินการ: 

 นางสาวศกุนี  อิไมกระทก  นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวปาริชาติ  บอค า  นักวิชาการศึกษา 

นายอกพงษ์  สิทธิพงษ์   นักวิชาการศึกษา 

นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุงรือง  จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป 

9. ผลที่คาดวาจะเดຌรับ 

 แ. คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ละบุคลากรของสถาบันการศึกษาตางโ เดຌผยพรผลงานละ
ลกปลีไยนองค์ความรูຌซึไงกันละกัน 

 โ. นักศึกษาสามารถส ารใจการศึกษาเดຌตรงตามกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 

 ใ. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ละนักศึกษาเดຌลกปลีไยนความรูຌ ละประสบการณ์ระหวางกัน 

แเ. ก าหนดการรับบทความ 

รายละอียด วัน-ดือน-ป 
ลงทะบียนละสงบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ 
(ลวงหนຌา Early Bird Registration) 

ตัๅงตบัดนีๅ – ใเ มษายน โ55่ 

ลงทะบียนละสงบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ 

(ปกติ Regular Registration) 

แ – แไ พฤษภาคม โ55่ 

ปຂดรับบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ แไ พฤษภาคม โ55่ 

ประกาศผลการพิจารณา โ5 พฤษภาคม โ55่ 

ปຂดรับบทความจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ (ฉบับกຌเข) โ มิถุนายน โ55่ 

ประกาศรายชืไอละผลงานทีไเดຌรับการน าสนอ ไ มิถุนายน โ55่ 

 

แแ. ก าหนดการน าสนอผลงาน 



ix 

 

ก าหนดการกลุมยอย หຌอง 5เไ 

กลุมที่ แ  นวัตกรรมการสื่อสารพื่อการพัฒนา 

ผูຌด านินรายการ  อาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์นตร 

ล าดับ
ที่ 

วลาน าสนอ หัวขຌอ ผูຌน าสนอ 

แ. แใ.ไเ–แใ.55 น. นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรูຌละตัดสิน฿จท า
ประกันวินาศภยัของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

คุณวัลย์ลิกา  บูรณ์ทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

โ. แใ.55–แไ.แเ น. ผลของนวัตกรรมการสืไอสารรืไองภาวะภชนาการกินทีไมี
ผลตอความรูຌ ทัศนคติละการปฏบิัติของดใกประถมศึกษา
ตอนปลาย 

คุณอกราช ดีลิศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ใ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. ทัศนคติของประชาชนชาวเทยตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿น
การป้องกันควบคุมรค 

คุณกิรติ คชนทวา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ไ. แไ.โ5–แไ.ไเ น. กลยุทธ์การสืไอสารพืไอการถายทอดภูมิปญัญาการทอผຌา
เหม กรณีศึกษา ชุมชนบຌานประทุน หมูทีไ ไ ต าบลตล 
อ าภอศีขรภมูิ จังหวัดสรุินทร ์

คุณปัญญรตัน์  วันทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

5. แไ.ไเ–แไ.55 น. การจัดการการสืไอสารพืไอกຌปัญหาสิไงวดลຌอมคลองสน
สบกับการรับรูຌของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม 

คุณธัญวรรณ กຌวชะฎา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ๆ. แไ.55–แ5.แเ น. กระบวนการสืไอสารละการสรຌางการยอมรับการพทย์
ผนเทย 

คุณกฤษฎา  มอมุงคณุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
็. แ5.แเ–แ5.โ5 น. กลยุทธ์สืไอบุคคลพืไอสรຌางครือขายการสืไอสารอยางมีสวน

รวมพืไอพัฒนา กษตรอินทรยี์  

คุณรุจริา จิตต์ตัๅงตรง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

่. แ5.โ5–แ5.ไเ น. นวัตกรรมนิทศศาสตร์พืไอการพฒันา: นวัตกรรมทຌองถิไน 
ิLocal Innovations) การจัดการภัยพิบัติดยอาศัยชุมชน
ป็นฐานภาย฿ตຌนยบายการกระจายอ านาจกรณีศึกษา 
ทศบาลนครปากกรใด 

คุณพิไมพร รวมมฆ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

้. แ5.ไเ–แ5.55 น. การสืไอสารอยางมสีวนรวมพืไอกຌเขปัญหารงงานดใกขຌาม
ชาติของชุมชน฿นจังหวัดสมุทรสาคร 

คุณกุลฤดี นุมทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 



x 

 

ก าหนดการกลุมยอย หຌอง 5เ7 

กลุมที่ โ  จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม  ละขาวสาร 

ผูຌด านินรายการ  อาจารย์ นุดี หนเูพรจน ์

ล าดับ
ที่ 

วลาน าสนอ หัวขຌอ ผูຌน าสนอ 

แ. แใ.ไเ–แใ.55 น. การสืไอสารพืไอชวยหลือสังคมผานฟสบุຍคของมูลนิธิ
รวมกตัญูละการรับรูຌของประชาชน 

คุณสุพรรณี ดีสวสัดิ ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

โ. แใ.55–แไ.แเ น. ความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรละความภักดี฿นตราสินคຌา
ของผูຌประกอบการภาคอกชน฿นอุตสาหกรรมอຌอยละ
นๅ าตาลทรายเทย 

คุณปรติตา สงคราะห์ราษฎร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ใ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. สืไออิลใคทรนิกส์ละอินตอร์นตทีไมีตอพฤติกรรมการ
รังกของนักรียน฿นรงรยีน  ขตอ าภอมือง จังหวัด
ชียง฿หม 

รศ.ดร.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ 
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 

ไ. แไ.โ5–แไ.ไเ น. อิทธิพลของสืไอออนเลน์ ิOnline Media) ทีไมีผลตอความ
ตัๅง฿จท าศัลยกรรมของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร 

คุณปารดา  ยังสบาย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
5. แไ.ไเ–แไ.55 น. กลยุทธ์การ฿ชຌฆษณาฝง฿นละครซิทคอมของเทย 

กรณีศึกษา ละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

คุณณัฐชุดา   ตันจรญิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ๆ. แไ.55–แ5.แเ น. ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง฿น

ขตกรุงทพมหานคริกรณีศึกษา อินสตากรมของผูຌมี
ชืไอสียงี 

คุณปาจรีย์ ชาวน์ศิร ิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

็. แ5.แเ–แ5.โ5 น. การรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์กับทัศนคติละพฤติกรรมการมสีวนรวมทางการ
มืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

คุณมษยิา ญาณจินดา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

่. แ5.โ5–แ5.ไเ น. การรับรูຌขาวสารทางการมืองละทัศนคติของผูຌบริภคกับ
ความป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนเลน ์

คุณอนุสรณ์ ศริิชาต ิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
้. แ5.ไเ–แ5.55 น. การศึกษาชิงปรียบทียบการจัดการนืๅอหาจากผูຌรับสาร 

฿นกระบวนการสืไอขาว 

อ.สกุลศรี ศรสีารคาม   
สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์

แเ. แ5.55-แๆ.แเ น. นวัตกรรมการ฿ชຌสืไอพืไอขຌาถึงพุทธธรรมของ
สถานีทรทัศนผ์านดาวทียมชองธรรมะทีวี 

คุณปาณิสรา วัฒนพฤกษ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

  



xi 

 

ก าหนดการกลุมยอย หຌอง 5เใ 

กลุมที่ ใ  นวัตกรรมสื่อ฿หม 

ผูຌด านินรายการ  อาจารย์ ดร.วิชียร ลัทธิพงศ์พนัธ์ 

ล าดับ
ที่ 

วลาน าสนอ หัวขຌอ ผูຌน าสนอ 

แ. แใ.ไเ–แใ.55 น. ปัจจัยละพฤติกรรมทีไมผีลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบาย
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต
ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร   

คุณยุพรศ  พิริยพลพงศ์
มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

สตมฟอรด์ 

โ. แใ.55–แไ.แเ น. อิทธิพลของการสืไอสารบบปากตอปากบนครือขาย
อินตอร์นใต ิE-WOM) ตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการ
บริษัทน าทีไยวของผูຌบริภค 

คุณวรตัดาภร อังวาณิชชากุล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ใ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. การวิคราะห์คลิปวีดีอเวรลัมาร์กใตติๅงละปจัจัยทีไมผีลตอ
การตัดสิน฿จบงปัน 

คุณปราณิศา  ธวัชรุงรจน ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ไ. แไ.โ5–แไ.ไเ น. อิทธิพลของอินสตากรมบุคคลทีไมีชืไอสียงตอพฤติกรรม

การบริภคสินคຌาฟชัไนออนเลน ์

คุณวรรษมน   อินทรสกุล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
5. แไ.ไเ–แไ.55 น. กลยุทธ์การปรับตัวทางการสืไอสารการตลาดของธุรกิจ

หนังสือลม฿นยคุดิจิทลั 

คุณฐปณยี์ อรุณรัตนดิลก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ๆ. แไ.55–แ5.แเ น. นวัตกรรมการสืไอสารผานอพลิคชัไน ของรายการกมชว์

ซชีไยลกับการตอบสนองของผูຌชม 

คุณชวภณ คารมภ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
็. แ5.แเ–แ5.โ5 น. การยอมรับสืไอหลอมรวมละการตอบสนองตอฆษณา คุณอังคณา จงเทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
่. แ5.โ5–แ5.ไเ น. นวทางการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล คุณพิชญา นิวิตานนท์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
้. แ5.ไเ–แ5.55 น. ปรียบทยีบการรับรูຌคณุคาของสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตรา

อปปຂ้ล ละสมาร์ทฟน รุนกาลกซีไ ตราซัมซุง ทีไมีผลตอ
ทัศนคติการ฿ชຌสมาร์ทฟนของประชากร฿นขต
กรุงทพมหานครละปริมณฑล 

คุณจุฑาพัชร์ วณิชกิจ 

มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

แเ แ5.55-แๆ.แเ น. การรับรูຌละการตอบสนองการสืไอสารการตลาดผานเลน์
ออฟฟຂชียลอคคานต์ของครือขายทรศัพท์มือถือ 

คุณรสสุคนธ์ สกุลมตตา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 

  



xii 

 

ก าหนดการกลุมยอย หຌอง 5เ8 

กลุมที่ ไ  นวัตกรรมการจัดการที่หลากหลาย 

ผูຌด านินรายการ  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นตรพธิ่กຌว 

ล าดับ
ที่ 

วลาน าสนอ หัวขຌอ ผูຌน าสนอ 

แ. แใ.ไเ–แใ.55 น. การศึกษารูปบบการตดัสิน฿จของผูຌบริภคทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวสัดกุอสรຌางบบ฿หม 
ิModern Trade) ฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล 

คุณสุธารัตน์ ดอกตาลยงค ์

มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

โ. แใ.55–แไ.แเ น. อิทธิพลชิงครงสรຌางของความปน็ผูຌประกอบการ การ
มุงนຌนการตลาด การมุงนຌนนวัตกรรม ละการมุงนຌน
การรยีนรูຌ ทีไมีตอผลการด านินงานขององค์การ 

คุณนิลาวลัย์ สวางรัตน ์

มหาวิทยาลยัรามค าหง 

ใ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. อิทธิพลชิงครงสรຌางขององค์การหงการรียนรูຌทีไมีตอผล
การด านินงานของอุตสาหกรรมยานยนต์หงประทศ
เทย 

คุณพิพรรธน์ พิชฐศิรประภา 
มหาวิทยาลยัรามค าหง 

ไ. แไ.โ5–แไ.ไเ น. การควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศ
ยานของฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 

คุณสรุดช  นิลคณุ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
5. แไ.ไเ–แไ.55 น. การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน

พืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากดั 
ิมหาชนี 

ดร.บดินทร์ กຌวบຌานดอน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ๆ. แไ.55–แ5.แเ น. ความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบ
ทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทา
อากาศยานดอนมือง 

คุณอัญชลี  สงเชย 

มหาวิทยาลยันครพนม 

็. แ5.แเ–แ5.โ5 น. การลงทุนปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย คุณภัทร  ครรชิตชัย 

มหาวิทยาลยัมจຌ 
่. แ5.โ5–แ5.ไเ น. การประยุกต์฿ชຌตัวบบสินคຌาคงคลังของอุตสาหกรรมผลิต

ครืไองหมายขຌาราชการ กรณีศึกษา บริษัทพัฒนนิมิตร 
จ ากัด 

คุณพรนัชชา สันทัดลขา 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

้. แ5.ไเ–แ5.55 น. การ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการ
ลงทุนทางการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล   ฿นยุค
สารสนทศการสืไอสาร 

คุณธนพร กุมภริักษ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 

  



xiii 

 

ก าหนดการกลุมยอย หຌอง 5เแ 

กลุมที่ 5 นวัตกรรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (1) 

ผูຌด านินรายการ  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

ล าดับ
ที่ 

วลาน าสนอ หัวขຌอ ผูຌน าสนอ 

แ. แใ.ไเ–แใ.55 น. กลยุทธ์การสรຌางตราสินคຌาบุคคล ละพฤติกรรมของ
ผูຌติดตามผานฟนพจกลูตຌาสตอรีไ 

คุณรดีวรรธน์  จันทนะพธ ิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
โ. แใ.55–แไ.แเ น. ศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตา

กรมดาราละทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌบริภคสินคຌา
ฟชัไน 

คุณศิรณา บัวทิง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ใ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน ์

คุณชนาภา ลิศวุฒิวงศา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ไ. แไ.โ5–แไ.ไเ น. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟซียล เทยลนด ์

คุณมธาวี จรญิผล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
5. แไ.ไเ–แไ.55 น. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกของสินคຌามิ

สทินละความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

คุณธีระนุช  อีไยมวงศ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ๆ. แไ.55–แ5.แเ น. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌาง

ภาพลักษณ์ของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม 

คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
็. แ5.แเ–แ5.โ5 น. กระบวนการการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของ

ละครวที฿นประทศเทย 

คุณชัยภัทร  ปຂตสิุตระกลู 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
่. แ5.โ5–แ5.ไเ น. การศึกษารูปบบ นืๅอหา ละกลยุทธ์฿นการสืไอสาร

การตลาด฿นสืไอสังคมของคายพลงเทย 

คุณวาสฏิฐี ศรตีิรัตน ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
้. แ5.ไเ–แ5.55 น. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคม

ออนเลน ์

คุณฐิติมา ผการตัน์สกลุ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
แเ. แ5.55-แๆ.แเ น. รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มอืถือทีไมีผลตอพฤติกรรม

การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
ผศ.อรสิรา  เวยจรญิ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

แแ. แๆ.แเ–แๆ.โ5 น. ความภักดี  ความมัไนคง ละความผูกพันผานการตลาดชิง
ประสบการณ์ของรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 

คุณวรมาศ   บุบผาชาต ิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

 



xiv 

 

ก าหนดการกลุมยอย หຌอง 5เโ 

กลุมที่ 6  นวัตกรรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (โ) 

ผูຌด านินรายการ  ผูຌชวยศาสตราจารย์ อภิชัจ พุกสวัสดิ ่

ล าดับ
ที่ 

วลาน าสนอ หัวขຌอ ผูຌน าสนอ 

แ. แใ.ไเ–แใ.55 น. การสืไอสารการตลาด ความผูกพัน ละปัจจัย฿นการปลีไยน
ตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ 

คุณชรฌา กนกประจักษ ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

โ. แใ.55–แไ.แเ น. การสืไอสารการตลาด ละตราสินคຌาผลติภณัฑ์ชุดกีฬาก
รนด์สปอร์ต ฿นทัศนะของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

คุณรตัประภา หมจินดา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์
ใ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. ความสัมพันธ์ระหวางปัจจยัสวนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินยีมพืไอการลงทุน฿น
กรุงทพมหานคร 

คุณอัชฌา ติลกวิชัย 

มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

สตมฟอรด์ 

ไ. แไ.โ5–แไ.ไเ น. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก
ซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂ้งของผูຌบริภค฿น
กรุงทพมหานคร 

คุณสุนันทา จงจติร ์
มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

สตมฟอรด์ 

5. แไ.ไเ–แไ.55 น. ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก คุณปัทมา ชูวงศ ์

มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

สตมฟอรด์ 

ๆ. แไ.55–แ5.แเ น. กลยุทธ์การจดัการผลติภณัฑ์ทีไมผีลตอทัศนคติของผูຌบริภค
นมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร 

คุณวรรณดี  จิรกิจอนุสรณ ์

มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

สตมฟอรด์ 

็. แ5.แเ–แ5.โ5 น. ทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไมอีิทธิพลตอการตดัสิน฿จ
ซืๅอผลติภณัฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลติร ทีไวาง
จ าหนายทนบบดิม 

คุณศิริพร วณาม ี

มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

่. แ5.โ5–แ5.ไเ น. ปัจจัยทางการตลาดทีไมผีลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการ
ดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ - ตกียว 

คุณณิชานันท์ ลลีาอัมพรสิน 

มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

สตมฟอรด์ 

้. แ5.ไเ–แ5.55 น. ความตຌองการขຌอมลู การสวงหาขຌอมูล ละการรับรูຌตรา
สินคຌา สายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 

คุณประกาศิต  รักษากຌว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์
แเ แ5.55-แๆ.แเ น. การรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาด

ของตราสินคຌาลคตาซอย 

คุณอนุสรา นารัตน ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์



xv 

 

แแ. แๆ.แเ–แๆ.โ5 น. การรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของผูຌบริภคตอ
ภาพลักษณต์ราสินคຌารຌานอาหารประภทปຂ้งยาง กรณีศึกษา 
: บาร์บีคิว พลาซา 

คุณพัชรพร  ฟืດองคอน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

 

 



 

สารบัญ 

หนຌา 

ค าสัไงคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ                                                              i 

ค าน า                   iii 

รายละอียดการประชุมสัมมนาวิชาการ                       v 

กลุมที่ แ นวัตกรรมการสื่อสารพื่อการพัฒนา 

 นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรูຌละตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย                                แ-แ 

ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 วัลย์ลิกา  บูรณ์ทอง ละพัชนี ชยจรรยา 
 ผลของนวัตกรรมการสืไอสารรืไองภาวะภชนาการกินทีไมีผลตอความรูຌ ทัศนคติ                  แ-แ่ 

ละการปฏิบัติของดใกประถมศึกษาตอนปลาย 

 อกราช ดีลิศ ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 

 ทัศนคติของประชาชนชาวเทยตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นการป้องกันควบคุมรค                      แ-ใ่ 

 สมิทธิ์ บุญชุติมา  กิรติ คชนทวา ละอัจฉรา บุญชุม 

 

กลุมที่ 2 จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม ละขาวสาร 

 การสืไอสารพืไอชวยหลือสังคมผานฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูละการรับรูຌ               โ-แ 

ของประชาชน 

 สุพรรณี  ดีสวัสดิ์ ละพัชนี ชยจรรยา 
 อิทธิพลของสืไอออนเลน์ ิOnline Media) ทีไมีผลตอความตัๅง฿จท าศัลยกรรม              2-13 

ของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร 

 ปารดา  ยังสบาย  ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 

 กลยุทธ์การ฿ชຌฆษณาฝง฿นละครซิทคอมของเทย กรณีศึกษา ละครซิทคอมรืไองป็นตอ             2-35 

 ณัฐชุดา   ตันจริญ ละ อุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์ 
 

หนຌา 



 

สารบัญ (ตอ) 

หนຌา 

 ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง฿นขตกรุงทพมหานคร                       2-47 

(กรณีศึกษา อินสตากรมของผูຌมีชืไอสียงี  
 ปาจรีย์ ชาวน์ศิริ ละอุษา บิๅกกิๅนส์ 

 การรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์กับทัศนคติ              2-62

ละพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  

 มษิยา ญาณจินดา ละพัชนี ชยจรรยา 
 การรับรูຌขาวสารทางการมืองละทัศนคติของผูຌบริภค                          โ-็่ 

กับความป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนเลน์  
 อนุสรณ์ ศิริชาติ ละกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

 

กลุมที่ 3 นวัตกรรมสื่อใหม 
 ปัจจัยละพฤติกรรมทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน                          ใ-แ 

ซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค ฿นขตกรุงทพมหานคร  
 ยุพรศ  พิริยพลพงศ์ 

 อิทธิพลของการสืไอสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใต (E-WOM)               3-18 

ตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการบริษัทน าทีไยวของผูຌบริภค 

 วรัตดาภร อังวาณิชชากุล ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 

 อิทธิพลของอินสตากรมบุคคลทีไมีชืไอสียงตอพฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไนออนเลน์             ใ-28 

 วรรษมน   อินทรสกุล ละพรพรรณ  ประจักษ์นตร 

 กลยุทธ์การปรับตัวทางการสืไอสารการตลาดของธุรกิจหนังสือลม฿นยุคดิจิทัล                         ใ-46 

 ฐปณีย์ อรุณรัตนดิลก ละวรัชญ์ ครุจิต 

 นวัตกรรมการสืไอสารผานอพลิคชัไน ของรายการกมชว์ซชีไยลกับการตอบสนองของผูຌชม       ใ-64 

 ชวภณ คารมภ์ ละพัชนี  ชยจรรยา 
 การยอมรับสืไอหลอมรวมละการตอบสนองตอฆษณา                                                   ใ-็ใ 

 อังคณา จงเทย ละบุหงา  ชัยสุวรรณ 

 

หนຌา 



 

สารบัญ (ตอ) 

 

 ปรียบทียบการรับรูຌคุณคาของสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂ้ล                                    ใ-่่ 

ละสมาร์ทฟน รุนกาลกซีไ ตราซัมซุง ทีไมีผลตอทัศนคติการ฿ชຌสมาร์ทฟนของประชากร฿นขต
กรุงทพมหานครละปริมณฑล 

 จุฑาพัชร์ วณิชกิจ ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ ละทรงพร หาญสันติ 
 การรับรูຌละการตอบสนองการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์                    ใ-แเ่ 

ของครือขายทรศัพท์มือถือ  
 รสสุคนธ์ สกุลมตตา ละอุบลวรรณ  ปรมศรีรัตน์ 

 

กลุมที่ 4 นวัตกรรมการจัดการที่หลากหลาย 

 การศึกษารูปบบการตัดสิน฿จของผูຌบริภคทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา               ไ-แ 

฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นขตกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล 

 สุธารัตน์ ดอกตาลยงค ์ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ ละ ทรงพร หาญสันติ 
 การควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง                                ไ-โโ 

บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี  
 สุรดช  นิลคุณ ดช บุญประจักษ์  จรูญ จันทน ละ บดินทร์ กຌวบຌานดอน 

 การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน              ไ-ใ5 

บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี  
 บดินทร์ กຌวบຌานดอน 

 ความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ                                 ไ-46 

ของสายการบินตຌนทุนตไ าณ ทาอากาศยานดอนมือง 
 อัญชลี  สงเชย ละระพีพร ศรีจ่าปา 

 การลงทุนปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย                                                         ไ-5็ 

 ภัทร  ครรชิตชัย ละสมกียรติ ชัยพิบูลย์ 
 

  

หนຌา 



 

สารบัญ (ตอ) 

 

 การประยุกต์฿ชຌตัวบบสินคຌาคงคลังของอุตสาหกรรมผลิตครืไองหมายขຌาราชการ              ไ-69 

กรณีศึกษา บริษัทพัฒนนิมิตร จ ากัด 

 พรนัชชา สันทัดลขา ละทิพย์รัตน์ ลาหวิชียร 
 การ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการลงทุนทางการงิน                         ไ-้ใ 

ของผูຌลงทุนประภทบุคคล ฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร 
 ธนพร กุมภิรักษ์ ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 

 

กลุมที่ 5 นวัตกรรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (1) 

 ศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา                            5-1 

ละทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไน 

 ศิรณา บัวทิง ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 
 กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์                                    5-แเ 

บนครือขายสังคมออนเลน์ 
 ชนาภา ลิศวุฒิวงศา ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 

 กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์                       5-ใโ 

 มธาวี จริญผล ละบุหงา ชัยสุวรรณ 

 กระบวนการการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทย                  5-5โ 

 ชัยภัทร  ปຂติสุตระกูล ละอัศวิน นตรพธิ์กຌว 

 การศึกษารูปบบ นืๅอหา ละกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาด฿นสืไอสังคมของคายพลงเทย          5-65 

 วาสิฏฐี ศรีติรัตน ์ละกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 
 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์                                      5-88 

 ฐิติมา ผการัตน์สกุล ละวิรจน์ จษฎาลักษณ์ 

 ความภักดี  ความมัไนคง ละความผูกพัน ผานการตลาดชิงประสบการณ์ของรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง   5-แเ8 

 วรมาศ  บุบผาชาติ ละบุหงา ชัยสุวรรณ 

  

หนຌา 



 

สารบัญ (ตอ) 

 

 

 รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค              5-แโใ 

฿นขตกรุงทพมหานคร 

 อริสรา  เวยจริญ 

 

กลุมที่ 6 นวัตกรรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (2) 

 การสืไอสารการตลาด ความผูกพัน ละปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ               ๆ-แ 

 ชรฌา กนกประจักษ์ ละวรัชญ์ ครุจิต 

 การสืไอสารการตลาด ละตราสินคຌาผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต                   ๆ-แ็ 

฿นทัศนะของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

 รัตประภา หมจินดา ละอัศวิน นตรพธิ์กຌว 

 ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสิน฿จ                         ๆ-ใไ 

ลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 อัชฌา ติลกวิชัย  
 ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัว     ๆ-ๆแ 

ผานทีวีฮมชຌอปปຂ้งของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

 สุนันทา   จงจิตร์ 
 ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก                                      ๆ-็ไ 

 ปัทมา ชูวงศ์ 
 กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ทีไมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง                 6-91 

฿นขตกรุงทพมหานคร 

 วรรณดี  จิรกิจอนุสรณ์  
 ทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว          ๆ-แแ5             

ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

 ศิริพร วณามี สารจน์ อพิทักษ์ชีวิน ละทรงพร หาญสันติ 

หนຌา 



 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

 

 ปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน                          ๆ-แไเ 

สຌนทางกรุงทพฯ - ตกียว 

 ณิชานันท์ ลีลาอัมพรสิน 

 ความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล ละการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์               ๆ-แ5ไ 

ของผูຌดยสารชาวเทย 

 ประกาศิต  รักษากຌว ละจิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์ 
 การรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย                ๆ-แ็3 

 อนุสรา นารัตน์ ละอุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์ 
 การรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของผูຌบริภคตอภาพลักษณ์ตราสินคຌา                       ๆ-แ่้ 

รຌานอาหารประภทปຂ้งยาง กรณีศึกษา : บาร์บีคิวพลาซา 

 พัชรพร  ฟืດองคอน ละอุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์ 

 

หนຌา 



 

1-1 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 
 

 

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรูຌละตัดสินใจท าประกันวินาศภัย 
ของประชาชนในขตกรุงทพมหานคร 

The perception and decision making of citizens in Bangkok  

in respect of innovative insurance public relations 

 

วัลย์ลิกา  บูรณ์ทอง1
 

พัชนี ชยจรรยา2
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ แีพืไอศึกษารูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขาวสารละการ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร โี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการ
รับรูຌละการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครใ) พืไอศึกษาความสัมพันธ์
ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการรับรูຌรืไองการประกันวินาศภัยของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร
ไี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของประชาชน
฿นขตกรุงทพมหานครละ 5ี พืไอศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย฿นการสรຌาง
การรับรูຌละตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย กลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยนีๅคือ ผูຌทีไท าประกันวินาศภัย฿นขต
กรุงทพมหานครละผูຌบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน ็ บริษัท ครืไองมือทีไ
฿ชຌคือบบสอบถาม ละการสัมภาษณ์ชิงลึก ดยบงออกป็น การรวบรวมขຌอมูลดยบบสอบถามจ านวน 
ไเเ ชุด ละการสัมภาษณ์ชิงลึกจากผูຌบริหารจ านวน ็ ทาน การวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนา 
พืไอหาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ฿ชຌสถิติ Factor Analysis พืไอจัดกลุมตัว
ปร รูปบบการด านินชีวิต ละการวิคราะห์สถิติอนุมานดย฿ชຌการวิคราะห์คาที ิt - test) การ
วิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว ิOne - Way ANOVA) ละคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์
สัน ผลการวิจัยพบวา  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒน-   

  บริหารศาสตร ์



 

1-2 

 

หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

แี กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง ิรຌอยละ 5่.เี อายุระหวาง 26-35 ป ิรຌอยละ 40.0)  

สถานภาพสด ิรຌอยละ 64.0ี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ิรຌอยละ 5ใ.โีประกอบอาชีพป็นลูกจຌาง/

พนักงานบริษัทอกชน ิรຌอยละ ๆ่.ใีมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท ิรຌอยละ ไ็.ๆี  

โี กลุมตัวอยางเดຌรับรูຌขาวสารรืไองการประกันวินาศภัยจากสืไอวิทยุทรทัศน์มากทีไสุด ิคาฉลีไย 
ใ.ไ่ี ดຌานขาวสารประชาสัมพันธ์฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ิคาฉลีไยทากับ โ.้็ี รูปบบการ
ด านินชีวิตกับการท าประกันวินาศภัย พบวา รูปบบการด านินชีวิตดຌานความคิดหในทีไกีไยวกับการท า
ประกันวินาศภัยมีความคิดหใน฿นระดับมาก ิคาฉลีไย ใ.ๆ5ี รองลงมาคือ รูปบบการด านินชีวิตดຌาน
กิจกรรมมีความคิดหใน฿นระดับปานกลาง ิคาฉลีไย ใ.ใเี ละดຌานความสน฿จมีความคิดหใน฿นระดับปาน
กลาง ิคาฉลีไย ใ.แ็ี ความคิดหใน/ทัศนคติ พฤติกรรม ละปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศ
ภัยพบวา พฤติกรรมการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ิคาฉลีไย ใ.โแี 
รองลงมาคือ ความคิดหใน/ทัศนคติตอการท าประกันวินาศภัยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลางิคาฉลีไย
ทากับ ใ.แ็ี ละสุดทຌายคือปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย฿นภาพรวมอยู฿นระดับปาน
กลาง ิคาฉลีไยทากับ ใ.แใี  

ใ) การทดสอบสมมติฐาน พบวา แี กลุมตัวอยางทีไมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกันมีการรับรูຌ
ขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ทีไตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ โี กลุมตัวอยางทีไมีรูปบบ
การ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกันมีการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยทีไตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ 
ละ เ.เ5 ตามล าดับ ใี การตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌขาวสารจากสืไอ
ประชาสัมพันธ์ดຌานสืไอสิไงพิมพ์ สืไอวิทยุทรทัศน์ รวมถึง ขาวสารทีไเดຌรับจากสืไอประชาสัมพันธ์อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ  ตเมมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ดຌานสืไอบุคคล 
ละสืไออินทอร์นใต ไี การรับรูຌรืไองการประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปบบการด านินชีวิตดຌาน
ความคิดหในตอการท าประกันวินาศภัย ดຌานความชืไนชอบจับจายซืๅอสินคຌา ดຌานครอบครัวละความป็น
สวนตัว ดຌานกิจกรรมสันทนาการ ดຌานขาวสารละสุขภาพ ละดຌานความป็นอกลักษณ์ อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไ เ.เแ ละ 5ี การตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปบบการด านินชีวิตดຌาน
ความคิดหในตอการท าประกันวินาศภัย ดຌานความชืไนชอบจับจายซืๅอสินคຌา ดຌานครอบครัวละความป็น
สวนตัว ดຌานกิจกรรมสันทนาการ ดຌานขาวสารละสุขภาพ ละดຌานความป็นอกลักษณ์ อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไ เ.เแ 

ค าส าคัญ: รูปบบการด านินชีวิตุ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ุ การรับรูຌขาวสารุ สืไอประชาสัมพันธ์ุ  
การประกันวินาศภัย 
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Abstract 

 This research shall have the following objectives: 1) to study about form of way of 

life, perception of information and decision of making insurance of people within 

Bangkok; 2) to study about relationship between perception and decision of making 

insurance of people within Bangkok; 3) to study about relationship between way of life 

and perception on making insurance of people within Bangkok; 4) To study about 

relationship between way of life and decision of making insurance of people within 

Bangkok; and 5) To study about strategy on public relations of insurance company to 

build up perception and decision of making insurance. The representative samples in this 

research which are the assureds within Bangkok and the insurance companies’ 
administrators of public relations in number of seven companies and the tools used are 

to the questionnaires and in-depth interview divided into collecting information from the 

questionnaires in number of 400 sets and making in-depth interview from the executives 

in number of seven persons. With regard to information analysis, the descriptive statistics 

shall be used to find frequency, percentage, mean and standard deviation, and the 

statistics of factor analysis shall be used to group the variables, form of way of life, and 

the inferential statistics analysis shall be used to analyze the T-test, One-Way ANOVA, and 

Pearson’s product moment correlation coefficient ุ found that: 

1) Most of the representative samples shall be female (58%), age between 26 and 

ใ5 years old ิไเัีุ single ิๆไัีุ graduated with a bachelor’s degree ิ5ใ.โัีุ being 
employees/officers of private companies (68.3%), earning average income between 

10,001 and 30,000 Baht (47.6%). 

2) The representative samples acknowledge the information regarding insurance 

from television media most (average of 3.48), the aspect of public relations having overall 

image in the middle level (average of 2.97), the form of way of life and making insurance 

found that the form of way of life in aspect of comments regarding making insurance 

having comments in the high level (average of 3.65), and the next below is to the form of 

way of life in aspect of activities having comments in the middle level (average of 3.30), 

and in aspect of interest having comment in the middle level (average of 3.17). The 

comments/attitudes, behaviors and the factors having an impact on making insurance 

found that the behaviors of making insurance in the overall image are in the middle level 

(average of 3.21), the next below is to the comments/attitudes having an impact on 
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making insurance in the middle level (average of 3.17), and the last is to the factors 

having an impact on making insurance in the overall image are in the middle level 

(average of 3.13).  

3) The assumption test, found that 1) the representative samples who have the 

different forms of way of life having perception of information from different public 

relations media which are statistically significant at 0.01, 2) the representative samples 

who have the different forms of way of life making insurance differently which are 

statistically significant at 0.01 and 0.05 respectively, 3) the making of insurance having 

relation to perception of information from public relations media in aspect of printing 

media, television media including the information receiving from public relations media 

which are statistically significant at 0.01, but having no relation to perception of 

information from public relations media in aspect of personal media and internet media, 

4) the perception of insurance against loss having relation to the form of way of life in 

aspect of comment about making insurance, in aspect of liking to buy goods, in aspect of 

family and privacy, in aspect of activities of recreation, in aspect of information and 

health, and in aspect of identity which are statistically significant at 0.01, and 5) the 

making insurance relation to the form of way of life in aspect of comment about making 

insurance, in aspect of liking to buy goods, in aspect of family and privacy, in aspect of 

activities of recreation, in aspect of information and health, and in aspect of identity 

which are statistically significant at 0.01. 

Keywords: Form of way of life, Innovation of public relations, Perception of information, 

Public relations media, Insurance against loss. 

 

บทน า 

 ปัจจุบันประทศเทยมีการพัฒนาดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความป็นอยูทีไความสะดวกสบายมาก
ขึๅนดຌวยความทันสมัยของทคนลยีการสืไอสารละการขຌาถึงลกของอินทอร์นใต ท า฿หຌกิดนวัตกรรมการ
สืไอสารท าเดຌงายละรวดรใวขึๅน สงผลตอการปลีไยนปลงวิถีชีวิตของคน฿นหลายโ ดຌาน ดยฉพาะ
พฤติกรรมของผูຌบริภค฿นการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ละบริการตางโ ละยังสงผลถึงการท าประกันวินาศภัย฿น
ปัจจุบันอีกดຌวย ละมຌวานวัตกรรมการสืไอสารจะกຌาวหนຌาปลีไยนปลงเปอยางเร การรับรูຌละตระหนักถึง
ความส าคัญละประยชน์ของการประกันวินาศภัยยังป็นรืไองทีไตຌองมีการสืไอสารประชาสัมพันธ์พืไอสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จอยางตอนืไอง 
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การประกันวินาศภัยนัๅน฿หຌความคุຌมครองตอทรัพย์สินตอภัยทีไท า฿หຌกิดความสียหายตอรายเดຌ฿น
อนาคต฿หຌกับบุคคล ละมีสวนชวย฿นการบรรทาวิกฤติศรษฐกิจ฿หຌกับสถานประกอบการ ตมืไอพิจารณา
จากสถิติการท าประกันภัย฿นประทศเทยพบวา ยังมีสัดสวนทีไนຌอยมาก การรงสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌ
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าป็น ละคุณประยชน์ของการประกันวินาศภัย ละสรຌางความ
ชืไอมัไนของประชาชนตอธุรกิจประกันวินาศภัยจึงป็นสิไงส าคัญ ดยปัจจุบันมีการสืไอสารประชาสัมพันธ์ผาน
ชองทางทีไหลากหลายเมวาจะป็น ตัวทน นายหนຌาสงผล฿หຌมีการท าประกันวินาศภัยผานชองทางดังกลาว
ป็นจ านวนมาก ตมืไอการสืไอสาร฿นรูปบบของอินตอร์นใตขຌามาสูธุรกิจประกันวินาศภัยกใสงผล฿หຌกิด
การปลีไยนปลงหลายดຌาน เมวาจะป็นการติบตุ ชองทางการจ าหนายุ ชองทางการฆษณาละ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ละภาพลักษณ์องค์กร ลຌวนมีผลตอนืไองมาจากการสืไอสารทีไพัฒนามากขึๅน
นัไนอง  

ดังนัๅน พืไอ฿หຌหมาะสมกับการปรับปลีไยนพฤติกรรม฿นการลือกชองทาง฿นการท าประกันวินาศ
ภัย ผูຌวิจัยตຌองการศึกษาถึงนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรูຌละตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยพืไอ
ป็นนวทาง฿นการวางผนกลยุทธ์ดຌานการสืไอสารประชาสัมพันธ์ทีไมีประสิทธิภาพพืไอสรຌางการรับรูຌละ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยพิไมมากขึๅน พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌประยชน์จากการประกันวินาศภัยป็น
หลักประกัน฿นการสรຌางความมัไนคง฿หຌกับตนอง สังคมละประทศชาติตอเป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษารูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขาวสารละการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌละการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการรับรูຌรืไองการประกันวินาศภัยของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิตกับการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

5. ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย฿นการสรຌางการรับรูຌละตัดสิน฿จ
ท าประกันวินาศภัย 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. รูปบบการด านินชีวิตทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ทีไตกตางกัน 

2. รูปบบการด านินชีวิตทีไตกตางกันมีการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยทีไตกตางกัน 

3. การรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย 

4. รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌรืไองการประกันวินาศภัย 

5. รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย 

 

ระบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยบบผสมผสานทัๅงชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ดย฿ชຌนวทางการวิจัย
ชิงส ารวจ ิSurvey Researchี รวบรวมขຌอมูลจากบบสอบถาม จ านวน ไเเ ชุด ดยกใบขຌอมูลจาก 
ประชาชนทีไท าประกันวินาศภัย฿นขตกรุงทพมหานคร ละการสัมภาษณ์ชิงลึกจากผูຌบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน ็ ทาน การกใบรวบรวมขຌอมูลด านินการ฿นชวงดือน
มีนาคม-มษายน โ55่ 

 การวิคราะห์ ละประมวลผลขຌอมูล  ด านินการประมวลผลขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS 

for windows พืไอวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิงพรรณนา ละสถิติชิงอนุมาน ดังนีๅ 

แ.การวิคราะห์สถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statisticsี พืไอจกจงความถีไ (Frequency) คา
รຌอยละ (Percent) คาฉลีไย ิMeanี ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviationี   

โ. ฿ชຌสถิติ Factor Analysis พืไอจัดกลุมตัวปร รูปบบการด านินชีวิต 

ใ.การวิคราะห์สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) พืไอ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐานตาง โ 
ดังนีๅ 

ใ.แสถิติวิคราะห์คาที ิIndependent Sample T - test) 

ใ.โสถิติการวิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว ิOne - Way Analysis of Variance 

หรือ One - Way ANOVA)  

  ใ.ใสถิติคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPearson’s product moment 
correlation coefficient)  
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ผลการวิจัย 

แี กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง ิรຌอยละ 5่.เี อายุระหวาง 26-35 ป ิรຌอยละ 40.0)  

สถานภาพสด ิรຌอยละ  64.0ี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ิรຌอยละ  5ใ.โีประกอบอาชีพป็นลูกจຌาง/

พนักงานบริษัทอกชน ิรຌอยละ ๆ่.ใีมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท ิรຌอยละ ไ็.ๆี  

โี สืไอประชาสัมพันธ์ทีไกลุมตัวอยางเดຌรับรูຌขาวสารรืไองการประกันวินาศภัยมากทีไสุดคือ สืไอวิทยุ
ทรทัศน์ รองลงมาคือ สืไอสิไงพิมพ์ ตอมาคือสืไอบุคคล ละสืไออินทอร์นใต มืไอพิจารณา฿นรายละอียด
พบวา สืไอบุคคลทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขาวสารรืไองการประกันวินาศภัยมากทีไสุดคือ ตัวทนประกันวินาศภัย 
รองลงมาคือ จຌาหนຌาทีไธนาคาร พืไอน นายหนຌาประกันวินาศภัย ละสุดทຌายคือ บิดา/มารดา  

 สืไอสิไงพิมพ์ทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขาวสารรืไองการประกันวินาศภัยมากทีไสุดคือ หนังสือพิมพ์ 
รองลงมาคือ ผนพับ/บชัวร์ นิตยสาร ละสุดทຌายคือ วารสาร  

สืไอวิทยุละทรทัศน์ทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขาวสารรืไองการประกันวินาศภัยมากทีไสุดคือ รายการ /
ฆษณา ทรทัศน์ ละรายการ/ฆษณา วิทยุตามล าดับ 

สุดทຌายคือ สืไออินทอร์นใตทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขาวสารรืไองการประกันวินาศภัยมากทีไ สุดคือ 
ฟซบุຍค รองลงมาคือ วใบเซต์ตอมาคือ เลน์ อินสตากรม ละ บลใอก ขณะทีไสุดทຌายคือ จากสืไออืไน โ  

ดຌานขาวสารประชาสัมพันธ์ทีไกลุมตัวอยางเดຌรับรูຌจากสืไอตาง โ อันดับทีไหนึไงคือ ขาวสารกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์ละความคุຌมครอง อันดับทีไสองคือ ขาวสารกีไยวกับกิจกรรมหรือปรมชัไน อันดับทีไสาม คือ 
ขาวสารกีไยวกับราคา อันดับทีไสีไคือ ขาวสารกีไยวกับการบริการลูกคຌา อันดับทีไหຌา คือ ขาวสารกีไยวกับชอง
ทางการจัดจ าหนาย อันดับทีไหกคือ ขาวสารกีไยวกับความมัไนคงของบริษัท อันดับทีไจใด คือขาวสารกีไยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม ละสุดทຌายคือขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ของผูຌบริหาร  

ใี รูปบบการด านินชีวิตกับการท าประกันวินาศภัยพบวารูปบบการด านินชีวิตดຌานความ
คิดหในทีไกีไยวกับการท าประกันวินาศภัยมีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาคือ รูปบบการด านินชีวิตดຌาน
กิจกรรม ละดຌานความสน฿จ ตามล าดับ 

 รูปบบการด านินชีวิตดຌานกิจกรรมทีไกีไยวกับการท าประกันวินาศภัย พบวา การดูทรทัศน์ ฟัง
พลง อานหนังสือ มีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาคือ พักผอนอยูบຌานวันหยุด ลนอินทอร์นใต ละติดตาม
ขาวสารบຌานมือง ตอมาคือ ดินลนซืๅอของตามหຌางสรรพสินคຌา ละตรวจสุขภาพประจ าปขณะทีไ ปลูก
ตຌนเมຌ/ตกตงบຌาน ท าบุญ ปฏิบัติธรรม ละทองทีไยวตางจังหวัด / ตางประทศ ดยการซืๅอสินคຌา/บริการ
ผานอินทอร์นใตมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด 

 ตอมาคือรูปบบการด านินชีวิตดຌานความสน฿จกีไยวกับการท าประกันวินาศภัย ทีไพบวา 
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หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

กลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญกับครอบครัวทีไสุดรองลงมาคือ ชอบ฿ชຌชีวิตดຌวยความสงบสุข ตกตงบຌาน฿หຌนา
อยู ละออกก าลังกายป็นประจ า ตอมาคือ อยากดินทางทองทีไยวรอบลก รักการสืไอสารทุกรูปบบละ
ชอบท ากิจกรรมทຌาทายขณะทีไรูปบบการด านินชีวิตดຌานความสน฿จกีไยวกับการท าประกันวินาศภั ยทีไมี
คาฉลีไยนຌอยทีไสุดสามล าดับสุดทຌายคือ ชืไอรืไองชคชะตาละบุญกรรม ชอบติดตามขาวสารกีไยวกับ
ประกันภัย ละชอบซืๅอสินคຌาจากอินทอร์นใต 

สุดทຌายคือ รูปบบการด านินชีวิตดຌานความคิดหในทีไมีตอการท าประกันวินาศภัย พบวา การท า
ประกันวินาศภัยมีความจ าป็นตอชีวิตมีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาคือ การท าประกันวินาศภัยชวยบรรทา
ความสียหายเดຌตามค าขวัญทีไวา วินาศภัยบรรทาเดຌ ดຌวยการประกันภัย การประกันวินาศภัยป็นรืไอง
฿กลຌตัว ละการประกันวินาศภัยมีสวนชวยสังคม ศรษฐกิจละประทศชาติ สุดทຌายคือความคิดหในทีไวา
ประชาชนทุกคนควรท าประกันวินาศภัย  

ไีความคิดหใน/ทัศนคติ พฤติกรรม ละปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยพบวา 
พฤติกรรมการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมีคาฉลีไยสูง รองลงมาคือ ความคิดหใน/ทัศนคติตอการท า
ประกันวินาศภัยละสุดทຌายคือปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย  

 ดຌานความคิดหใน/ทัศนคติตอการท าประกันวินาศภัย พบวา การท าประกันวินาศภัยมีประยชน์ตอ
ตนองละครอบครัวมีคาฉลีไยสูงสุดรองลงมาคือ การประกันวินาศภัยสามารถชวยหลือ บรรทาความ
สียหายเดຌ ขຌอมูล฿นอินทอร์นใตมีผลตอการท าประกันวินาศภัย ละปัจจุบันสามารถรับขาวสาร รืไองการ
ประกันภัยจากสืไอตางโ มากขึๅนตอมาคือ บีๅยประกันภัยทีไตຌองจายมีความหมาะสมกับความคุຌมครองทีไ
เดຌรับ ความมัไน฿จ฿นการท าประกันภัยผานสืไอออนเลน์ ละสุดทຌายคือ สามารถท าประกันวินาศภัยผาน
ชองทางสืไอออนเลน์  

 พฤติกรรมการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยพบวา ทานมีความตຌองการท าประกันวินาศภัยพืไอ
คุຌมครองชีวิตละทรัพย์สิน รองลงมาคือ ทานมีความสีไยง฿นการด านินชีวิต ละสุดทຌายคือทานตຌองการท า
ประกันวินาศภัยพืไอคุຌมครองความสียหายจากการประกอบธุรกิจ 

 สุดทຌายคือ ปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยกีไยวกับปั จจัยทีไมีอิทธิพลตอการ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยพบวา ตนองมีผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมากทีไสุด รองลงมาคือ 
บุคคล฿นครอบครัว/ญาติ/พืไอน ตอมาคือ สืไอวิทยุ/ทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ตอมาคือ ตัวทน/นายหนຌา
ประกันวินาศภัย ละสืไออินทอร์นใตขณะทีไผูຌทีไมีผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยสองล าดับสุดทຌาย
เดຌก จຌาหนຌาทีไธนาคาร ละบุคคลอืไนโ  

 ตอมาคือผลการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยกีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอ
การตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย พบวา การจายคาสินเหมทดทนมีผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย
มากทีไสุด รองลงมาคือ การ฿หຌบริการ ละงืไอนเขความคุຌมครองตามกรมธรรม์ ตอมาคือคาบีๅยประกันภัย 
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ฐานะความมัไนคงของบริษัทละชืไอสียงบริษัทขณะทีไปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยสอง
ล าดับสุดทຌายเดຌก การประชาสัมพันธ์ละฆษณาละปัจจัยอืไนโ 

 

การวิคราะห์องค์ประกอบของรูปบบการด านินชีวิต 

การศึกษาครัๅงนีๅสามารถจ านกองค์ประกอบของรูปบบการด านินชีวิตเดຌ ๆ องค์ประกอบ เดຌก 
ดຌานการวางผนการประกันวินาศภัย ดຌานความชืไนชอบจับจายซืๅอสินคຌา ดຌานครอบครัวละความป็น
สวนตัว ดຌานกิจกรรมสันทนาการ ดຌานขาวสารละสุขภาพ ละดຌานความป็นอกลักษณ์ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ใ.แ รูปบบการด านินชีวิตทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสารจากสืไอ
ประชาสัมพันธ์ทีไตกตางกันพบวา  

กลุมตัวอยางทีไมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ทีไตกตาง
กัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ หมายความวา หากกลุมตัวอยางมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกันกใ
จะมีการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ทีไตกตางกันดຌวย  

ดยกลุมตัวอยางทีไมีความคิดหในตอรูปบบการ฿ชຌชีวิต฿นระดับมากทีไสุดจะปຂดรับขาวสารจากสืไอ
ประชาสัมพันธ์เดຌมากกวากลุมทีไมีความคิดหในตอรูปบบการด านินชีวิต฿นระดับทีไตไ ากวา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ใ.โ รูปบบการด านินชีวิตทีไตกตางกันมีการตัดสิน฿จท าประกันวินาศ
ภยัทีไตกตางกันพบวา  

กลุมตัวอยางทีไมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกันมีการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยทีไตกตางกัน 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ ละ เ.เ5 ตามล าดับ หมายความวา หากกลุมตัวอยางมีรูปบบการ฿ชຌ
ชีวิตทีไตกตางกันกใจะมีการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยทีไตกตางกัน 

ดยกลุมตัวอยางทีไมีความคิดหในตอรูปบบการ฿ชຌชีวิต฿นระดับมากทีไสุดจะมีทัศนคติตอการ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมากกวากลุมทีไมีความคิดหในตอรูปบบการด านินชีวิต฿นระดับทีไตไ ากวา 

ผลการทดสอบสมมติฐานใ.ใ การรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยพบวา 



 

1-10 

 

หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

 การตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ดຌานสืไอ
สิไงพิมพ์ สืไอวิทยุทรทัศน์ รวมถึง ขาวสารทีไเดຌรับจากสืไอประชาสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ  
ตเมมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ดຌานสืไอบุคคลละสืไออินทอร์นใตตอยาง฿ด 

ผลการทดสอบสมมติฐานใ.ไ รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌรืไองการประกัน
วินาศภัยพบวา 

การรับรูຌรืไองการประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปบบการด านินชีวิตดຌานความคิดหในตอ
การท าประกันวินาศภัย ดຌานความชืไนชอบจับจายซืๅอสินคຌา ดຌานครอบครัวละความป็นสวนตัว ดຌาน
กิจกรรมสันทนาการ ดຌานขาวสารละสุขภาพ ละดຌานความป็นอกลักษณ์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 
เ.เแดยมีความสัมพันธ์฿นระดับปานกลาง ิr = เ.55ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานใ.5 รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท าประกัน
วินาศภัยพบวา 

การตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปบบการด านินชีวิตดຌานความคิดหในตอการ
ท าประกันวินาศภัย ดຌานความชืไนชอบจับจายซืๅอสินคຌา ดຌานครอบครัวละความป็นสวนตัว ดຌานกิจกรรม
สันทนาการ ดຌานขาวสารละสุขภาพ ละดຌานความป็นอกลักษณ์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแดยมี
ความสัมพันธ์฿นระดับปานกลาง ิr = เ.ไแี 

 

อภิปรายผล 

 ฿นงานวิจัยนีๅมีขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จ ซึไงจะเดຌน ามาป็นประดในการอภิปรายผลการวิจัยดังนีๅ 

การรับรูຌขาวสารการประกันวินาศภัย 

 ประชาชนมีระดับการรับรูຌขาวสารการประกันวินาศภัยจากสืไอประชาสัมพันธ์ตาง โ ฿นระดับปาน
กลาง ดยจากผลการวิคราะห์พบวา สืไอบุคคลทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของประชาชน ใ ล าดับรก คือ 
ตัวทนประกันวินาศภัย จຌาหนຌาทีไธนาคาร ละนายหนຌาประกันวินาศภัย ขณะทีไบุคคล฿กลຌตั วของ
กลุมป้าหมายชน พืไอน ละบิดามารดานัๅนสรຌางการรับรูຌเดຌ฿นระดับทีไคอนขຌางตไ า ทัๅงนีๅ วิจิตร อาวะกุล 
ิ2541ีละวิรัช  ลภิรัตนกุล ิ2538ีกลาววา สืไอบุคคลนัๅนป็นสืไอทีไมีอิทธิพล฿นการชักจูงละรຌาความสน฿จ
เดຌมากกวาสืไออืไน โ หมาะกับการผยพรรืไองราวทีไเมสลับซับซຌอนหรือติดตอสัมพันธ์กันป็นการสวนตัว
ตมีขຌอจ ากัดคือ เมสามารถครอบคลุมผูຌฟังจ านวนมากโ เดຌ ละเมหมาะกับนืๅอหาทีไสลับซับซຌอนกินเป 
ดຌวยหตุนีๅ  สืไอบุคคลจึงเมสามารถสรຌางการรับรูຌ ฿หຌกับประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพทาทีไควร 
ขณะดียวกันสืไอบุคคลนัๅนกใมีจ านวนจ ากัด ละอาจเมพียงพอตอการประชาสัมพันธ์ขาวสารของบริษัท  
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ขณะทีไสืไอสิไงพิมพ์มีระดับการรับรูຌ฿นภาพรวมคปานกลาง นืไองจาก฿นภาวะปกติบุคคลจะเมสาะ
สวงหาขาวสารความรูຌกีไยวกับการประกันภัยมากนัก ตมืไอ฿ดทีไกิดความสียหาย คนจะตืไนตัวละกิด
ความตระหนักรืไองของการประกันภัยรวมทัๅงจะริไมสาะสวงหาขาวสารดຌวยตนองมืไอประกอบกับ
ขຌอจ ากัดรวมทีไส าคัญของสืไอสิไงพิมพ์คือ ประชาชนจะอานฉพาะหัวขຌอ หรือประดในทีไตนอง฿หຌความสน฿จ 
สอดคลຌองกับนวคิดของ อรวรรณ  ปຂลันธน์อวาท ิ2537ี ทีไกลาววา คนรามีนวนຌม฿นตัวอง ฿นการ
สืไอสารตามความคิดหในความสน฿จของตน หลีกลีไยงเมสืไอสาร฿นสิไงทีไเมสอดคลຌองกับความคิดหในละ
ความสน฿จของตน ดຌวยหตุนีๅองจึงอาจอนุมานเดຌวา ฿นสถานการณ์ปกติประชาชนจะเม฿หຌความสน฿จกับ
ขຌอมูลกีไยวกับการประกันวินาศภัยผานสืไอสิไงพิมพ์จึงท า฿หຌการรับรูຌขาวสารจากสืไอนีๅเมมากทาทีไควร 

สืไอวิทยุ ทรทัศน์ ป็นสืไอประชาสัมพันธ์ทีไเดຌมีระดับการรับรูຌของประชาชนมากทีไสุด สอดคลຌองกับ
นวคิดดຌานการประชาสัมพันธ์ของวิจิตร อาวะกุล ิ2541ีละวิรัช  ลภิรัตนกุล ิ2538ีทีไกลาววา สืไอวิทยุ
ละสืไอทรทัศน์มีขຌอดีคือ สามารถดึงดูด฿จลูกคຌาเดຌดี ดยสืไอวิทยุสามารถขຌาถึงประชาชนทีไอยู฿นถิไน
หางเกล ครอบคลุมบริวณพืๅนทีไกวຌางขวางมาก ขณะทีไสืไอทรทัศน์ สามารถดึงดูดความสน฿จเดຌมาก พราะ
สามารถทดทนเดຌทัๅงหนังสือพิมพ์ วิทยุละภาพยนตร์ ผูຌชมกใบขาวสารเดຌมากพราะมีทัๅงภาพละสียง 
ถายทอดขาวสารเดຌรวดรใวท า฿หຌขาวป็นทีไนาชืไอถือ  

สืไออินทอร์นใตสามารถสรຌางการรับรูຌเดຌ฿นระดับปานกลางทานัๅน ดยสืไอหลักทีไเดຌรับความสน฿จ
จากประชาชนคือ ฟสบุຍค ละวใบเซต์ ขณะทีไครืไองมือออนเลน์อืไน  โ ชน อินสตากรม เลน์ หรือบลຍอก
นัๅนเมเดຌรับความนิยมทาทีไควร ขณะทีไบทสัมภาษณ์ของผูຌบริหารดຌานประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยหลายบริษัท฿หຌความหใน฿นทิศทางดียวกันวา บริษัทมีการพิไมชองทางการน าสนอขาวสาร
ประชาสัมพันธ์ดย฿ชຌสืไอดิจิตอล ชน วใบเซต์ ฟสบุຍค หรืออพพลิคชัไนผานสมาร์ทฟน ละมຌวาผล
การศึกษาทีไเดຌจะมีทิศทางทีไตกตางจากผลการศึกษาละบทสัมภาษณ์ทีไกลาวขຌางตຌน ตหากพิจารณาถึง
นวนຌมละเลฟຊสเตล์ทีไปลีไยนปลงเปของประชาชน ชองทางดังกลาวจะป็นชองทางส าคัญทีไขຌาถึงกลุม
ลูกคຌาป้าหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ฿นอนาคต 

ขาวสารประชาสัมพันธ์ทีไประชาชนรับรูຌ ไ ล าดับรกคือ ผลิตภัณฑ์ละความคุຌมครอง กิจกรรม
หรือปรมชัไน ราคา ละการบริการลูกคຌา สอดคลຌองกับการจูง฿จดย฿ชຌการ฿ชຌจุดจูง฿จ฿นสาร คือ จุดจูง฿จ
ดย฿ชຌรางวัล ิRewards as Appealsี ดยรางวัลนัๅนคือ ประยชน์ทีไลูกคຌาคาดหวังวาจะเดຌรับจากการท า
ประกันวินาศภัย นอกจากนีๅลຌว การประชาสัมพันธ์กีไยวกับองค์กรกใป็นรืไองส าคัญชนดียวกัน ทัๅงนีๅผล
การวิคราะห์พบวา ความมัไนคงขององค์กร ความรับผิดชอบตอสังคม ละภาพลักษณ์ของผูຌบริหารมีการ
รับรูຌ฿นระดับปานกลางสะทຌอน฿หຌหในวา ประชาชนมีความรูຌความขຌา฿จตอองค์กร฿นระดับทีไดี กลาวคือ 
สามารถยกความตกตางระหวางบริษัทเดຌ ตยังเมพียงพอทีไจะทราบวา ตละบริษัทมีกิจกรรม หรือ
ภาพลักษณ์ป็นชนเร ทัๅงนีๅบทสัมภาษณ์ของ ธารินี ปานขียว ิ2558) ทีไกลาวถึงจุดประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์เวຌวา  

 



 

1-12 

 

หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

พ่ือสรຌางภาพลักษณ์ขององค์กร สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จสรຌางความชื่อมั่นตอผูຌบริหารหรือ
บริการ หรือพ่ือกระตุຌนการซืๅอปຓนหลัก 

 

ขณะทีไผลการสัมภาษณ์ของ กานดา วัฒนายิไงสมสุข ิ2558) ละสุธิดา มลิลา ิ2558) ผูຌบริหาร
ฝຆายสืไอสารองค์กรของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด ิมหาชนี  ละบริษัท 
กรุงทพประกันภัย จ ากัด ิมหาชนี ตางกใ฿หຌความคิดหในเป฿นทิศทางดียวกัน จุดประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรคือ พืไอสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กรตอสาธารณชน ดังนัๅน องค์กรจึงป็นสิไงทีไ
ส าคัญ฿นการท างานประชาสัมพันธ์ ทัๅงนีๅกใพืไอสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ กีไยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร รวมถึงสนับสนุนหรือกระตุຌน฿หຌกิดการซืๅอป็นหลัก ิอุบลวรรณ  ปຂติพัฒนฆษิตุ 2545ี 

ทัๅงนีๅ การรับรูຌขาวสารกีไยวกับการประกันวินาศภัยมีผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยของ
ประชาชนสูงทีไสุดขณะทีไสืไอประชาสัมพันธ์ทีไมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยคือ สืไอวิทยุ
ทรทัศน์ ละสืไอสิไงพิมพ์ ขณะทีไสืไออินทอร์นใต ละสืไอบุคคลเมมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท าประกัน
วินาศภัยตอยาง฿ด ขณะทีไผลการศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย จ านกตาม
ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยทีไพบวา สืไออินทอร์นใต ตัวทน/นายหนຌาประกัน
วินาศภัย ละจຌาหนຌาทีไธนาคารนัๅนมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยคอนขຌางตไ า จึงอาจสงผล฿หຌ
ความสัมพันธ์ทีไมีตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยตไ าลงตามเปดຌวย  

 

รูปบบการด านินชีวิต 

รูปบบการด านินชีวิตกับการท าประกันวินาศภัยพบวา ฿นภาพรวมกลุมตัวอยางมีรูปบบการ฿ชຌ
ชีวิต฿นดຌานกิจกรรมละความสน฿จทีไคอนขຌางหลากหลาย ตรียบงาย สังกตเดຌจาก ความสน฿จตอการท า
กิจกรรมทຌาทายละการทีไยวรอบลกทีไอยู฿นระดับตไ ากวากิจกรรมอืไน โ ทัๅงนีๅอาจป็นผลประสบการณ์฿น
อดีต หรือสภาพวดลຌอมทีไตกตางกัน ิธนพงษ์ จันทร์ชอนุ โ5ไๆ; ฟຂลลิป คอทลอร์ุ 1997ี  

 ขณะดียวกัน รูปบบการด านินชีวิตดຌานความคิดหในทีไมีตอการท าประกันวินาศภัย พบวา กลุม
ตัวอยางมีความคิดหใน฿นชิงบวกตอการท าประกันวินาศภัย ดยตระหนักถึงประยชน์ของการท าประกัน
วินาศภัยละความจ าป็นตอชีวิตซึไงถือป็นอกาสทีไดีส าหรับธุรกิจ  

ทัๅงนีๅอดุลย์ จาตุรงคกุล ิโ5ใ้ี กลาววา กลุมคนทีได านินชีวิตอยูรวมกันป็นกลุม จะก าหนด
กฎกณฑ์ทีไทุกคน฿นกลุมพึงถือปฎิบัติ พฤติกรรมของตละคน฿นกลุมจึงป็นเป฿นท านองดียวกัน ซึไงผูຌวิจัย
เดຌจ านกรูปบบการด านินชีวิตป็น 6 รูปบบเดຌก ดຌานการวางผนการประกันวินาศภัย ดຌานความชืไน
ชอบจับจายซืๅอสินคຌา ดຌานครอบครัวละความป็นสวนตัว ดຌานกิจกรรมสันทนาการ ดຌานขาวสารละ
สุขภาพ ละดຌานความป็นอกลักษณ์ ละท าความขຌา฿จถึงรูปบบการ฿ชຌชีวิตนัๅน วา฿นตละรูปบบมีผล
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อยางเรกับการรับรูຌขาวสาร ละการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย พบวา รูปบบการ฿ชຌชีวิตดຌานขาวสาร
ละสุขภาพจะมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌขาวสารมากทีไสุด สอดคลຌองกับนวคิดของการลือกรับสืไอของ
บุคคลทีไจะ฿หຌความส าคัญกับขาวสารทีไตนองสน฿จ ิอรวรรณ  ปຂลันธน์อวาทุ 2537ี ดยผูຌทีไมีรูปบบการ
฿ชຌชีวิตกลุมนีๅจะ฿หຌความสน฿จรืไองสุขภาพ ละมีการออกก าลังกายอยางสมไ าสมอ รวมถึงติดตามขาวสาร
บຌานมือง ละขาวสารกีไยวกับการประกันภัยอยูป็นประจ า ซึไงสะทຌอนถึงความสน฿จ฿นขาวสารดຌาน
ประกันภัยของคนกลุมนีๅเดຌป็นอยางดี  

 ทัๅงนีๅผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ยังพบวา รูปบบการ฿ชຌชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท า
ประกันวินาศภัย ดยผูຌทีไมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตดຌานการวางผนการประกันวินาศภัย ซึไงป็นกลุมของผูຌทีไมี
ทัศนคติ฿นชิงบวกตอการท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยสูงทีไสุด 
สอดคลຌองกับนวคิดของ  Hawkins et al. ิแุ้่่ อຌางถึง฿นดารา ทีปะปาล, โ5ไโุ น.แ็เี ละ ฟຂลลิป 
คอทลอร์ ิ1997ี ทีไชืไอวา มืไอบุคคล฿ชຌชีวิต ิชน การรับรูຌ ทัศนคติ ความชอบ ความคาดหวังี อยางเร จะ
มีผลกระทบตอพฤติกรรมอยางนัๅน ซึไงมืไอรวมกับนวคิดประยชน์ของการรับรูຌ ทีไกลาววา การรับรูຌ฿ชຌป็น
ตัวสนับสนุน฿นการตัดสิน฿จ ขຌอมูลบางอยางทีไเดຌจากการรับรูຌสามารถน ามา฿ชຌประยชน์฿นการสนับสนุน
การตัดสิน฿จเดຌ ดยฉพาะมืไอมีวลา฿นการตัดสิน฿จคอนขຌางนຌอยละขຌอมูลทีไเดຌรับมามีเมมากพอิจุฑามาศ  
สิทธิขวาุ 2542ี ดังนัๅนจึงอาจกลาวเดຌวา ผูຌทีไมีทัศนคติทีไดีตอการประกันวินาศภัยยอมมีนวนຌมทีไจะ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยสูงกวาผูຌทีไรูปบบการ฿ชຌชีวิตบบอืไน โ  

มืไอพิจารณา฿นรายละอียด ผลการวิคราะห์ความตกตางของระดับการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการ
ประกันวินาศภัย ละการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยจ านกตามรูปบบการ฿ชຌชีวิต พบวา ผูຌทีไ ฿ชຌชีวิต 
฿นรูปบบตาง โ ฿นระดับทีไสูงทีไสุด฿นตละรูปบบนัๅนจะมีการรับรูຌขาวสาร฿นระดับทีไสูงกวาผูຌทีไ฿ชຌชีวิต฿น
ระดับทีไตไ ากวาอยางมีนัยส าคัญ สะทຌอน฿หຌหในวา กลุมตัวอยางเมวาจะมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตชน฿ด หาก฿ชຌ
ชีวิต฿นรูปบบนัๅน อยางตใมทีไ ิหรืออยู฿นระดับสูงี ยอมตระหนักถึงความส าคัญของการประกันวินาศ
ภัย สะทຌอนผานการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการประกันวินาศภัยรวมถึงการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย฿น
ระดับทีไสูงตามเปดຌวย  

 

ความคิดหใน/ทัศนคติ พฤติกรรม ละปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย 

 กลุมตัวอยางมีทัศนคติทีไดีตอการท าประกันวินาศภัย ดยฉพาะอยางยิไง฿นดຌานประยชน์ทีไเดຌรับ
ตอตนองละครอบครัว รวมถึงการบรรทาความสียหายทีไกิดขึๅน ซึไงถือวาป็นประยชน์กับธุรกิจประกัน
วินาศภัยอันนืไองจากกลุมตัวอยางมีทัศนคติทีไดีตอธุรกิจ ตผลการวิคราะห์กลับพบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดหในตอการท าประกันภัยผานชองทางสืไอออนเลน์ละมีความมัไน฿จ฿นการประกันภัยผานสืไอออนเลน์ทีไ
คอนขຌางตไ าตกตางจากผลการศึกษาของวราพร  วรนตร ละ เกรฤกษ์  ปຂດนกຌว ิโ55ใี ทีไพบวา 
ผูຌบริภคมีความเวຌวาง฿จ฿นการซืๅอประกันภัยผานทางอินทอร์นใตอยู฿นระดับมาก ตมีความตัๅง฿จซืๅอ
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หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

ประกันภัยผานทางอินทอร์นใต฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาถึงอิทธิพลของความเวຌวาง฿จทีไมีตอความ
ตัๅง฿จซืๅอของผูຌบริภค พบวา การรับรูຌความความเวຌวาง฿จมีอิทธิพลตอความตัๅง฿จซืๅอของผูຌบริภคอยางมี
นัยส าคัญความตกตางระหวางผลการศึกษานัๅนอาจป็นพราะ บริบทของการศึกษา฿นอดีตทีไมุงนຌนผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใต อาจรวมถึงความสะดวก การตระหนักถึงความส าคัญ ประยชน์ ละความสีไยงทีไเดຌรับจาก
การท าประกันวินาศภัยผานสืไอออนเลน์ ดຌวยหตุนีๅองผลทีไเดຌจากการศึกษาจึงมีความตกตางกัน  

พฤติกรรมการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย พบวา ฿นภาพรวมมีความหในอยู฿นระดับปานกลาง 
ทัๅงนีๅกนกวรรณ  พิไมมงคลกุล ิโ55เี พบวา ปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย
พิไมติมจากประกันภัยดิมทีไมีอยู คือ การประกันความสีไยงทีไอาจกิดขึๅน ชน การประกันสุขภาพ ดังนัๅน
มืไอกลุมตัวอยางตระหนักถึงความสีไยง฿นการด านินชีวิต฿นระดับตไ า ประกอบกับสวน฿หญเม฿ชนักธุรกิจ
หรือมีกิจการป็นของตนอง จึงท า฿หຌหในความส าคัญของการประกันวินาศภัย฿นการคุຌมครองชีวิตละ
ทรัพย์สิน รวมถึงการคุຌมครองความสียหายทีไอาจกิดขึๅนกับธุรกิจ฿นระดับดียวกัน 

มืไอพิจารณาถึงปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย พบวา สืไอตาง โ อันเดຌก สืไอ
บุคคล สืไอวิทยุทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์ ละสืไออินทอร์นใตซึไงป็นสืไอประชาสัมพันธ์หลักของบริษัทประกัน
วินาศภัยมีผลตอการตัดสิน฿จของกลุมตัวอยางเมมากนัก ขณะทีไปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จท าประกัน
วินาศภัยคือ บุคคล฿นครอบครัว ญาติ หรือพืไอนของผูຌอาประกันวินาศภัย อยางเรกใตามผลการวิคราะห์
สดง฿หຌหในวา การตัดสิน฿จ฿นขัๅนสุดทຌายนัๅนอยูทีไตัวผูຌอาประกันวินาศภัยองป็นส าคัญ สอดคลຌองกับผล
การศึกษาของ กนกวรรณ  พิไมมงคลกุล ิโ55เี พบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญรูຌจักการประกันวินาศ
ภัยจากการทีไพืไอนนะน าขณะทีไประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร ิโ5ไโี พบวา การฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทประกันวินาศภัยป็นปัจจัยทีไมีอิทธิพลนຌอยทีไสุดตอการตัดสิน฿จท าประกันภัย 

ขณะดียวกันมืไอพิจารณาถึงปัจจัยทีไมีผลตอการท าประกันวินาศภัยของกลุมตัวอยางนัๅน พบวา 
การจายคาสินเหมทดทน งืไอนเขความคุຌมครองตามกรมธรรม์ การ฿หຌบริการละคาบีๅยประกัน ยังคงมี
ความส าคัญสูงทีไสุด฿นมุมมองของกลุมตัวอยาง ขณะทีไชืไอสียงละความมัไนคงของบริษัท การ
ประชาสัมพันธ์ละฆษณามีผลตอการตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยเมมากนัก สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ 
มยุรฉัตร  พันเพศาล ิโ5ไไี ทีไพบวา  ปัจจัยการสืไอสารการตลาดดຌานผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิน฿จท าประกันภัยมากทีไสุดขณะทีไกนกวรรณ  พิไมมงคลกุล ิโ55เี  พบวาปัจจัยสวนประสมทางการต
ลาดຌานบุคลากรทีไ฿หຌบริการ ดຌานกระบวนการ ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานราคา ปัจจัยดຌานลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยดຌานการสงสริมการตลาด ละสุดทຌายคือ ปัจจัยดຌานชองทางการจัดจ าหนายมีผลตอการ
ตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยลดหลัไนกันลงมา อาจกลาวเดຌวา ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์  ราคา ละบุคลากรทีไ
฿หຌบริการ มีสวนส าคัญตอการตัดสิน฿จลือกท าประกันวินาศภัยของผูຌบริภค อาจสรุปเดຌวา บุคคลมัก฿หຌ
ความส าคัญกับสิไงทีไตนองสน฿จ หรือคาดหวังทีไจะเดຌรับ ซึไงการบริการทีไดี สินเหมทดทนทีไหมาะสม 
รวมถึงงืไอนเขของกรมธรรม์ทีไครอบคลุมความสียหาย ถือป็นสิไงส าคัญทีไลูกคຌาคาดหวังจะเดຌรับจากบริษัท
ประกันวินาศภัยทีไตนอง฿หຌความเวຌวาง฿จ 



 

1-15 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ขຌอสนอนะจากงานวิจัย 

 จากการอภิปรายขຌางตຌนน าเปสูขຌอสนอนะทีไเดຌจากงานวิจัยดังตอเปนีๅ 

 แ. สืไอวิทยุ/ทรทัศน์ ป็นสืไอทีไมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌขาวสารการประกันวินาศภัยของกลุม
ตัวอยางสูงทีไสุด ดຌวยหตุนีๅอง ผูຌบริหารของบริษัทประกันวินาศภัยจึงควร฿หຌความส าคัญกับสืไอนีๅมากป็น
พิศษ ดยลือกนืๅอหา฿นการน าสนอทีไหมาะสมกับกลุมลูกคຌาป้าหมาย ประภทของสืไอ รวมถึงชวงวลา
฿นการน าสนอ ตัวอยางชน ประกันภัยรถยนต์ ผูຌบริหารควรลือกสืไอประภทวิทยุป็นหลัก นืไองจากผูຌอา
ประกันมักมีรถยนต์สวนตัว ละ฿ชຌวลาอยู฿นรถมากกวาประชาชนทัไวเป ชวงวลาทีไหมาะสม คือ ชวงวลา
ชຌา หรือชวงลิกงาน ซึไงลูกคຌาป้าหมาย฿ชຌวลาอยู฿นรถยนต์สวนตัว ฿นขณะทีไสืไอทรทัศน์นัๅน฿ชຌพืไอนຌนยๅ า
ภาพลักษณ์ของความป็นผูຌน า฿นประกันภัยประภทนีๅภาย฿นระยะวลาสัๅน โ ดยอาศัยภาพละสียงทีไ
ดึงดูด฿จอันป็นจุดขใงส าคัญของสืไอทรทัศน์ ขณะทีไการประกันภัยประภทอืไน โ นัๅนอาจมีการปรับ฿หຌ
หมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกคຌาป้าหมายตอเป 

 โ. สืไอสิไงพิมพ์ป็นสืไอทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌขาวสาร฿นล าดับตอมา การ฿ชຌสืไอประภทนีๅผูຌบริหาร
ควรค านึงถึงขຌอจ ากัดบางประการ นัไนคือ สืไอสิไงพิมพ์ตละประภทนัๅนมีผูຌทีไ฿หຌความสน฿จตกตางกัน ชน 
สืไอหนังสือพิมพ์มຌวาจะขຌาถึงประชาชนเดຌ฿นวงกวຌาง ต฿นทางกลับกันพบวา ผูຌอานสวน฿หญจะอาน
ฉพาะ หัวขຌอขาว หรือคอลัมน์ทีไตนองสน฿จทานัๅน ดຌวยหตุนีๅการ฿ชຌสืไอหนังสือพิมพ์จึงหมาะกับการ
สืไอสาร฿นชิงประชาสัมพันธ์กิจกรรมมากกวาทีไสืไอสารดຌานการขาย นืไองจากตຌองการสรຌางการรับรูຌ฿นว ง
กวຌางดยเมจาะจงกลุมป้าหมาย ขณะทีไสืไอสิไงพิมพ์อืไน โ ชน นิตยสาร หรือวารสารถือเดຌวาป็นสืไอ
ฉพาะจาะจง กลาวคือ ป็นสืไอทีไลือกซืๅออยางตัๅง฿จ จึงท า฿หຌสืไอดังกลาวสอดคลຌองกับความชืไนชอบของผูຌ
ซืๅอละสรຌางการรับรูຌเดຌป็นอยางดี ตัวอยางชน นิตยสาร SME หรือนิตยสารส าหรับผูຌประกอบการ อาจมี
คอลัมน์฿หຌความรูຌ หรือขຌอมูลกีไยวกับการท าประกันวินาศภัยส าหรับผูຌประกอบ ซึไงจะชวยสนับสนุน฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌละตระหนักถึงความส าคัญของประกันวินาศภัยเดຌดีขึๅนอีกทางหนึไงดຌวย 

 3.ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะทีไกีไยวขຌองกับสืไอออนเลน์ทีไมีระดับการรับรูຌขาวสาร฿นระดับสูง โ ชองทาง 
คือ วใบเซต์ ละสืไอสังคมออนเลน์ จ านกเดຌดังนีๅ 

  ใ.แ ชองทางวใบเซต์นืๅอหาสาระทีไปรากฏบนวใบเซต์ ละการหลดขຌอมูลทีไรวดรใวมีสวน
ส าคัญ฿นการสรຌางความดึงดูด฿จละอ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌ฿ชຌทัๅงนีๅนืๅอหาสาระทีไน าสนอนัๅนควรมีการ
บงหมวดหมูทีไชัดจน ละเมซับซຌอนกินเป ดยมุงนຌนทีไการน าสนอผลิตภัณฑ์ ิสินคຌาประกันภัยี อัตรา
บีๅยประกัน รวมถึงขຌอมูลตาง โ อันป็นประยชน์ทีไกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะดียวกันกใ ตຌอง
ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัยละนยบายความป็นสวนตัวของผูຌ฿ชຌ ซึไงจะชวยพัฒนาความชืไอมัไน฿นการ
ท าธุรกรรม ชน การซืๅอหรือการตออายุกรมธรรม์ผานสืไอออนเลน์ ดังนัๅนผูຌบริหารบริษัทประกันวินาศภัยจึง
ควร฿หຌความส าคัญกับนืๅอหา ิcontent) ทีไจะน าสนอผานวใบเซต์ รวมถึงจะตຌองลงทุน฿นการพัฒนาระบบ
การป้องกันการจรกรรมขຌอมูลทางอินทอร์นใต฿หຌมีประสิทธิภาพ  
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ใ.โ สืไอสังคมออนเลน์ป็นปัจจัยหนึไงซึไงเดຌรับความสน฿จจากประชาชนมากขึๅน ดยท า
หนຌาทีไ฿นการป็นสืไอกลางระหวางบริษัทกับลูกคຌา มากกวาการป็นสืไอทีไ฿ชຌพืไอประยชน์฿นการขาย
สินคຌา นืไองจากสืไอสังคมออนเลน์นัๅน ป็น สืไอ สังคม ทีไ฿ชຌ฿นการสะทຌอนภาพลักษณ์หรือตัวตนของ
บริษัท ผานกิจกรรม ขຌอมูลตาง โ ทีไเมกีไยวขຌองกับการขาย ชน ขຌอความทีไนาสน฿จ หรือ infographic 

กีไยวกับธุรกิจบริษัท ิชน อัตราการกิดอุบัติหตุ หรือนวทางการป้องกันอุบัติภัยตาง โ ป็นตຌนี ทัๅงนีๅ
สืไอสังคมออนเลน์ตละชนิดตางมีจุดดนของตนอง ซึไงผูຌบริหารควรรียนรูຌละปรับ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
ตัวอยางชน  ิกี ฟสบุຍค (facebook) ิขี ทวิตตอร์ (twitter) ละิคี มบายล์อพพลิคชัไน ิmobile 

application)  

 ไ. ผูຌบริหารจึงควร฿หຌความส าคัญกับการอบรมบุคลากร กีไยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย งืไอนเข 
ขຌอจ ากัด รวมถึง กลยุทธ์฿นการน าสนอผลิตภัณฑ์กกลุมลูกคຌาทีไหลากหลาย ซึไงปัจจุบันหลายบริษัททีไท า
การสนอขายประกันภัยออนเลน์ ละมีการพัฒนาอพพลิคชัไนบบประกันภัยตางโ ผานมือถือ พืไ อป็น
ครืไองมือชวย฿หຌตัวทนประกันวินาศภัยสนอขายประกันภัย฿หຌกับลูกคຌาเดຌสะดวกสบาย ละรวดรใวขึๅน  

 5. การรับรูຌขาวสารประชาสัมพันธ์ทีไกีไยวกับการประกันวินาศภัยมีสวนส าคัญทีไกระตุຌน฿หຌ
ผูຌบริภคตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัยผูຌบริหารจึงควรน าสนอขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์ชน กรมธรรม์ 
งืไอนเขความคุຌมครอง บีๅยประกัน ละสินเหมทดทนทีไผูຌอาประกันจะเดຌรับจากกรมธรรม์ ป็นสวนส าคัญ
ทีไผูຌบริหารตຌองค านึงถึง฿นการประชาสัมพันธ์ผานสืไอตาง โ ดยนຌนถึงผลประยชน์ทีไผูຌอาประกันจะเดຌรับ
ป็นหลัก พืไอ฿หຌผูຌบริภคปຂด฿จ ละยอมรับฟังขาวสารจากสืไอทีไเดຌน าสนอ ขณะดียวกัน การน าสนอ
รายละอียดของความคุຌมครอง การจายบีๅยประกัน รวมถึงประภทของการประกันวินาศภัยนัๅน ควรท า฿หຌ
กระชับ ละนຌนยๅ าถึงจุดดนของประกันวินาศภัยประภทนัๅน โ ขณะทีไการน าสนอขาวสารกีไยวกับองค์กร 
อันเดຌก ความมัไนคงของบริษัท ความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงนยบายทีไสะทຌอนถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กร ควรมีการประชาสัมพันธ์อยางตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดความรูຌสึกชืไอมยงกับตราสินคຌาของบริษัท 
รวมถึงชวยสรຌางต าหนงของตราสินคຌา ิbrand positioning) หรือ จุดยืนทีไท า฿หຌตละบริษัทตกตางกัน 
ซึไงตละบริษัทควรยดึจดุยืนดังกลาวละด านินกลยทุธ์พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับต าหนงของตราสนิคຌานัๅน 

 ๆ. ผูຌบริหารควรจัดหาหรือออกบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมลูกคຌาสัมพันธ์ทีไหมาะสมกับ
กลุมป้าหมายทีไมีรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกัน ชน กรรมธรรม์ทีไ฿หຌความคุຌมครองกิจกรรมสีไยงภัย
ส าหรับผูຌทีไชืไนชอบกิจกรรมทຌาทาย ชน ปนขา หรือการด านๅ า ซึไงดยปกติจะป็นขຌอยกวຌนตามกรมธรรม์ 

 ขณะทีไการจัดกิจกรรมลูกคຌาสัมพันธ์นัๅน ควรป็นกิจกรรมทีไครอบคลุมรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไ
หลากหลาย ชน กิจกรรมปลูกปຆา ดินทางเหวຌพระ ้ วัด อานหนังสือ฿หຌผูຌพิการทางสายตา หรือกิจกรรม
สันทนาการชน รียนวาดรูป หรือรียนด านๅ า ซึไงกิจกรรมทีไดีจะชวยดึงดูดความสน฿จ ท า฿หຌประชาชนลือก
ทีไจะปຂดรับขาวสาร ละอาจตัดสิน฿จท าประกันวินาศภัย฿นทีไสุด 
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ผลของนวัตกรรมการสื่อสารรื่องภาวะภชนาการกิน 

ที่มีผลตอความรูຌ ทัศนคติละการปฏิบัติของดใกประถมศึกษาตอนปลาย  
Effects of innovative communication on the topic of overweight towards 

knowledge, attitude and practices of upper primary school students 

 

อกราช ดีลิศ1
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2
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไองผลของนวัตกรรมการสืไอสารรืไองภาวะภชนาการกินทีไมีตอความรูຌ ทัศนคติละการ
ปฏิบัติของดใกประถมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาประสิทธิผลของทคนลยีการสืไอสารผาน
ชองทางSMSิShort Message Serviceี฿นดຌานความรูຌ ทัศนคติละการปฏิบัติตนดຌานภชนาการของดใก
วัยประถมศึกษาตอนปลาย ระหวางกอนท าการทดลองละหลังท าการทดลองละศึกษาความสัมพันธ์
ระหวางความรูຌ ทัศนคติละพฤติกรรมการปฏิบัติตนรืไองภชนาการ กลุมตัวอยางคือนักรียนชัๅน
ประถมศึกษาตอนปลาย รงรียนนาหลวง กรุงทพมหานคร จ านวน 220 คน มีการวัดคะนนของนักรียน
กลุมตัวอยาง กอนละหลังการทดลองจากนัๅนน าขຌอมูลมาวิคราะห์หาคาฉลีไ ย สวนบีไยงบนมาตรฐาน 
ทดสอบความตกตางดຌวยคาที ิt-testี ละหาคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์พียร์สัน ิ Pearson   s  
Correlation   Coefficient  ี ผลการวิจัยพบวา 1) ผลคะนนความรูຌรืไองภชนาการกอนละหลังท าการ
สงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูล
ขาวสารผาน SMS มีคะนนฉลีไยดຌานความรูຌสูงขึๅนละมืไอน ามาปรียบทียบคะนนความรูຌรืไอง
ภชนาการกอนละหลังสงขຌอมูลขาวสารผาน SMSกใพบวา คะนนฉลีไยดຌานความรูຌ มีความตกตางอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 2) ผลคะนนทัศนคติรืไองภชนาการกอนละหลังท าการสงขຌอมูลขาวสาร
รืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS มี
คะนนฉลีไยดຌานทัศนคติสูงขึๅนละมืไอน ามาปรียบทียบคะนนทัศนคติรืไองภชนาการกอนละหลังสง
ขຌอมูลขาวสารผาน SMSกใพบวา คะนนฉลีไยดຌานทัศนคติ มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
.เ5 3) ผลคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการกอนละหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน 
SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS มีคะนนฉลีไยดຌานการ
ปฏิบัติตนสูงขึๅนละมืไอน ามาปรียบทียบคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการกอนละหลังสงขຌอมูล

                                                           
1นักศึกษาปริญญาท สาขานวัตกรรมนิทศศาสตร์ละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2
 ทีไปรึกษา อาจารยป์ระจ า คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ขาวสารผาน SMS กใพบวา คะนนฉลีไยดຌานการปฏิบัติตน มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .เ5 4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะนนความรูຌรืไองภชนาการละคะนนการปฏิบัติตนรืไอง
ภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา 
หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS คะนนความรูຌรืไองภชนาการมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับคะนนการ
ปฏิบัติตนรืไองภชนาการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะนน
ทัศนคติรืไองภชนาการละคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไอง
ภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS คะนน
ทัศนคติรืไองภชนาการมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .05 6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะนนความรูຌรืไองภชนาการละคะนนทัศนคติ
รืไองภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลาย
พบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS คะนนความรูຌรืไองภชนาการเมมีความสัมพันธ์กับคะนน
ทัศนคติรืไองภชนาการ฿นทางสถิติ 

ค าส าคัญ: นวัตกรรมการสืไอสารุ ภาวะภชนาการกินุ นักรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 

 This study is quasi-experimental research. The purposes of this research were to 

study the Effects of innovative communication on the topic of overweight towards 

knowledge, attitude and practices of upper primary school students; to compare the 

knowledge, attitude and practice scores on the topic of the overweight of the students in 

the SMS method; and to study the Pearsons Correlation Coefficient betweenthe 
knowledge, attitude and practice scores in overweight. The sample group was the 

experimental group of 220 students in the upper primary school students at Naluang 

School. The obtained data were then analyzed in terms of percentages, mean, standard 

deviation, t-test and the Pearsons Correlation Coefficient. 

 The research findings are as follows: 

1. Scores knowledge about nutrition before and after transmission 

through SMS messages about nutrition of the students at the end of that. After sending 

information via SMS scores and higher knowledge scores when compared knowledge 

about nutrition before and after sending information via SMS, it found that the mean 

score of knowledge. The difference was statistically significant level. 05. 

2. Scores attitudes about nutrition before and after transmission 

through SMS messages about nutrition of the students at the end of that. After sending 

information via SMS attitude scores higher when compared the attitudes about nutrition 

before and after sending information via SMS, it found that the mean score of attitude. 

The difference was statistically significant level. 05. 

3. The conduct nutrition before and after transmission through SMS 

messagesabout nutrition of the students at the end of that. After sending information via 

SMS on their practice scores and higher scores when compared to behave nutrition 

before and after sending information via SMS, it found that the average score of their 

practice. The difference was statistically significant level. 05. 

4. The results of knowledge about nutrition and the nutritional 

practices after sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. 

After sending information via SMS the knowledge about nutrition and the nutritional 

practices that are positively correlated to the level of statistical significance. 01. 
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5. Scores attitudes about nutrition and the nutritional practices after 

sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending the 

information via SMS attitudes about nutrition and the nutritional practices that are 

positively correlated to the level of statistical significance. 05. 

6. Scores of knowledge about nutrition and the nutritional habits after 

sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending 

information via SMS the knowledge about nutrition and the nutritional habits no 

correlation statistically. 

Keywords: innovative communication, overweight, upper primary school students 

 

บทน า 

ขຌอมูลจากองค์การอนามัยลกิWorld Health Organizationี (WHO, 2013) เดຌระบุกีไยวกับ
ปัญหาทีไกิดจากภาวะภชนาการกินเวຌวาประทศก าลังพัฒนาทีไมีรายเดຌอยู฿นชวงตไ าถึงปานกลางมีปัญหา
ทางสุขภาพทีไถือวาป็นภัยคุกคามส าคัญนัไนกใคือปัญหารคอຌวนดยประทศดังกลาวมีนยบายทีไป้องกันรค
ขาดสารอาหารตละลยนยบายทีไจะป้องกันรคอຌวนซึไงขຌอมูล฿หมทีไองค์การการอนามัยลกพบนัไนกใคือกวา 

75%ของจ านวนดใก฿นประทศก าลังพัฒนาอຌวนพิไมขึๅนป็นจ าวนวน 2ทาของดใก฿นทวีปอฟริกาภาย฿น
ชวงวลา 20ปทีไผานมาละทีไส าคัญดใกอຌวนมีนวนຌมทีไจะป็นรคอຌวนมืไอตป็นผูຌ฿หญทีไมีความสีไยง
พิไมขึๅนของรคบาหวานละรค อืไนโอีกดຌวย  

ปัจจุบันมีคนเทยทีไรูปรางทຌวมจนถึงระดับอຌวนถึง 17 ลຌานคน ละสียชีวิตจากรคอຌวนถึงปละ 
20,000 คนิส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพุ 2556:4ีหากพิจารณาตามชวงอายุของ
ประชากรพบวาตัๅงตป ค.ศ. 2548-2555 ดใกเทยทีไมีอายุรกกิดถึง 5 ป มีภาวะนๅ าหนักกินมากถึง 8% 

(WHO. WHO Department of Health Statistics and Information Systems of the Health 

Systems and Innovation Cluster, 2013: 113)    

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเดຌประมาณการสัดสวนของดใกเทยทีไอาจจะขຌาสูสภาวะป็นดใก
อຌวนเวຌวา ฿นป 2558 ดใกกอนวัยรียน จะกลายป็นดใกอຌวน฿นสัดสวนสูงถึง 1 ฿น 5 คือ ดใก 5 คน จะมี
ดใกอຌวน 1 คน ละ ดใกวัยรียนจะมีสัดสวนของดใกอຌวนอยูทีไ 1 ฿น 10 ละจากขຌอมูลยังพบวา ชวง 10 ป
ทีไผานมา อุบัติการณ์รคอຌวน฿นดใกเทยพิไมขึๅนอยางรวดรใวละตามสถิติอาจสรุปเดຌวาเทยป็นประทศทีไมี
การพิไมจ านวนดใกอຌวนรใวทีไสุด฿นลก ดยมีรายงานวาฉพาะชวงระยะวลา 5 ป ทีไผานมา จ านวนดใก
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กอนวัยรียนอຌวนพิไมขึๅนรຌอยละ 36 ละ ดใกวัยรียนอายุ 6-13 ป อຌวนพิไมขึๅนรຌอยละ 15.5 ซึไงพฤติกรรม
การบริภคของดใกเทยนาป็นหวงถือป็นวาระส าคัญของประทศทีไทุกฝຆายดยฉพาะรงรียนตຌองรง฿หຌ
ความรูຌกดใกิส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพุ 2556ี   

ภาควิชาภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดท าครงการพัฒนาตຌนบบ
รงรียนดใกเทยดูดีมีพลานามัยสนับสนุนดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ  (สสส.) 

พบวานักรียน฿นขตกทม.มีสัดสวนรคอຌวนมากทีไสุดดยป 2555 ผลการส ารวจ฿นครือขายรงรียนภาครัฐ 

4 รงรียนป.1-ป.6 มีอัตราการกิดรคอຌวน 21 % เขมัน฿นลือด 66 % ฿กลຌคียงกับการส ารวจ฿น
ระยะรกมืไอป 2547-2549 ทีไพบวาดใกเทยกิดรคอຌวน 20 % มีเขมัน฿นลือดสูง 78% ละ 1 ฿น 3 ของ
ดใกอຌวนมีปื้นด าทีไคอป็นสัญญาณตือนถึงความสีไยง฿นการป็นรคบาหวานการกิดรคหัว฿จละหลอด
ลือดสะสมตัๅงตวัยดใกหากดใกยังคงความอຌวนตอนืไองเปจนถึงวัยผูຌ฿หญยอมสงผลตอคุณภาพชีวิต฿น
อนาคตละมืไอพิจารณาถึงปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดภาวะภชนาการกินละรคอຌวนกใจะพบวาปัจจัยหลักกใคือ
ความรูຌ ความขຌา฿จละการปฏิบัติตนรืไองภชนาการป็นส าคัญ(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์, 2556:15) 

 จากขຌอมูลทีไเดຌจากหนวยงานทีไนาชืไอถือเดຌทัๅง฿นระดับนานาชาติ ละประทศเทยท า฿หຌสามารถ
สรุปเดຌวา ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดปัญหาภาวะทางภชนาการตางโ นัไนกใคือ ความเมสมดุลของการเดຌรับพลังงาน 
ละการ฿ชຌพลังงาน฿นการด านินกิจวัตร฿นตละวันนัไนอง ซึไงกอ฿หຌกิดผลสียทางสุ ขภาพตางโ ตามมา
ดังนีๅ ภาวะนๅ าหนักกินละรคอຌวนท า฿หຌพิไมความสีไยงทีไจะกอ฿หຌกิดปัญหาสุขภาพมากมาย เมวาจะ
ป็นรคบาหวาน รคหัว฿จ รคมะรใง ละถຌาขณะนัๅนมีการตัๅงครรภ์อยูภาวะดังกลาวอาจจะน ามาซึไง
ปัญหาสุขภาพทัๅง฿นระยะสัๅนหรือระยะยาวตอบุตร ิU.S. Department of Health and Human 

Services.The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,2012:1ี 

ปัจจุบันทัๅงเทยละตางประทศ ลใงหในถึงความส าคัญของปัญหาดังกลาวจึงประยุกต์฿ชຌ SMS฿น
การกຌปัญหาดยการปรับพฤติกรรมการบริภคละการ฿ชຌชีวิตประจ าวัน ตยังมีนวทางทีไประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยี฿นการสืไอสาร ดย฿ชຌ SMSพืไอปลีไยนปลงพฤติกรรมสุขภาพ ชนการลดการสูบบุหรีไละการ
ป้องกันรคอดส์ป็นตຌน 

หนังสือรายงานการวิจัย Mobile Messaging Futures โเแโ-โเแๆ Analysis and growth 

forecasts for mobile messaging markets worldwide: 6th edition ิSudhir Kumarุ 2013: 349ี 
เดຌกลาวถึงหตุผลทีไท า฿หຌ SMS ป็นครืไองมือทีไจะสามารถติบตเดຌอีก฿นอนาคตละคุณสมบัติฉพาะของ 
SMS เวຌวาSMS จะยังคงติบตตอเปดຌวยหตุผลงายโ คือ มันสามารถอยูทีไเหนกใเดຌทุกหนทุกหงอยาง
นนอน฿นทุกทีไทีไมีสัญญาณทรศัพท์ ละสามารถขຌาถึง SMS เดຌดຌวยครืไองทรศัพท์มากทีไสุด ตัๅงต
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ทรศัพท์พืๅนฐานิBasic phoneีจนถึงทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการอนดรอยด์หรือวินดว์ ิSmart 

phoneี ซึไงบางทีไอาจจะป็นสิไงทีไส าคัญมากทีไสุด ละสามารถ฿ชຌเดຌกับทุกระบบสัญญาณทรศัพท์เมวาจะ
ป็นกาหรือ฿หม อนาคตของการบริการดຌานขຌอความขึๅนอยูกับผูຌสงละผูຌรับตຌองทีอุปกรณ์หรือปรกรมทีไ
หมือนกัน ละทีไส าคัญเปกวานัๅนกใคือการบริการ฿นอนาคตราชืไอ฿จเดຌวาจะป็นการบริการทีไ ผูຌรับเดຌรับ
สารทันที ขณะทีไสารของผูຌสง SMS มีสถานะทีไฉพาะจาะลงระหวางผูຌสงละผูຌรับ  

 Susan MichieิSusan Michie, 2012ีละคณะเดຌท าการวิจัยรืไอง Characterising the 

Txtโ’top’ ’moking Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change 
Techniques ดยมีผลการวิจัยวา ปรกรมการสงขຌอความสัๅน Txtโ’top’ ทีไ฿ชຌ฿นการท าวิจัยครัๅงนีๅสดง
฿หຌหในวาผูຌทีไรวมปรกรมมีอกาส฿นการหยุดสูบบุหรีไมากกวาปกติ 2ทา ซึไงป็นสิไงทีไส าคัญ฿นการอธิบาย
ลักษณะนืๅอหาของขຌอมูล฿นงของทคนิคการปลีไยนพฤติกรรมทีไฉพาะ จาะจง ิBCTsี ส าหรับ
วัตถุประสงค์การพัฒนา฿นอนาคต          
 นอกจากนีๅลຌว Erin Wright ละคณะิErin Wright, 2011: 534-541ีเดຌท าการวิจัยรืไอง Text 

messaging for HIV prevention with young Black men: formative research and campaign 

Development ดยมีขຌอมูลการก าการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅพืไออธิบายถึงการวิจัยละพัฒนาการรณรงค์
การศึกษาน ารองพืไอทดสอบความป็นเปเดຌ฿นการทดสอบการ฿ชຌทรศัพท์มือถือสงขຌอความพืไอทีไจะ
สนับสนุนสงสริมการป้องกันชืๅอ HIV ฿นกลุมวัยรุนชายอฟริกันอมริกัน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดปຂดรับ฿นการรับขຌอความส าหรับการรณรงค์การป้องกัน HIV ซึไงสิไงทีไตามมาคือการศึกษาพืไอ
ทดสอบประสิทธิภาพ฿นการสงขຌอความดังกลาวตอพฤติกรรมสีไยง ละถຌามีประสิทธิภาพกใจะท า฿หຌการ
รณรงค์ดังกลาวมีประสิทธิภาพ฿นการป้องกันพฤติกรรมสีไยงดังกลาว    

 ส าหรับประทศเทยนัๅนผูຌวิจัยยังเมพบขຌอมูลการน า SMS เป฿ชຌพืไอป็นชองทาง฿นการน าขาวสาร
กีไยวกับสุขภาพเป฿ชຌ฿นงานวิจัย ซึไงสอดคลຌองกับขຌอมูลของนาย จอน อใดดีๅ อับดุลลาห์ ประธานจຌาหนຌาทีไ
บริหาร บริษัท ททิไล อใคซใส คอมมูนิคชัไนจ ากัด ิมหาชนี หรือดีทคิUNICEF, 2013ี เดຌกลาวเวຌ฿นวัน
ถลงความรวมมือกับยูนิซฟครงการ Call for children วา นับป็นครัๅงรก฿นประทศเทย ทีไทคนลยี
การสืไอสารเดຌขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการ฿หຌบริการดຌานสุขภาพ ครงการทีไมีคุณคานีๅเดຌสดง฿หຌหในถึง
ความมุงมัไนทีไจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเทย฿หຌดีขึๅนรวมทัๅงการตระหนักของราตอปัญหาดຌานสุขภาพ
ของดใกทีไจ าป็นตຌองกຌเขอยางรงดวน ดีทคจึงมีความยินดีป็นอยางยิไงเดຌมีสวน฿นการสนับสนุนยูนิซฟ
ดยการน าทคนลยีการสืไอสาร ละความชีไยวชาญทางธุรกิจมา฿ชຌ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ดຌานพัฒนาการ
ของดใก’   
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มืไอพิจารณาปัญหาภาวะภชนาการทีไมีตัๅงตระดับลกจนถึงระดับประทศเทย ประกอบกับการ
ด านินงานดຌานการกຌเขปัญหาดังกลาวยังเมสามารถกอ฿หຌกิดประสิทธิผลเดຌสูงสุดจากขຌอมูลขຌางตຌน ผนวก
กับประสิทธิภาพของ SMS ทคนลยีการสืไอสารทีไมีมาลຌวกวา 20ปละยังจะมีนวนຌมทีไติบตเดຌอีก฿น
อนาคต จึงท า฿หຌผูຌวิจัยสน฿จทีไจะผนวกจุดออนของปัญหาสุขภาพละจุดขใงของทคนลยีการสืไอสาร 
SMS หากจะมองดຌานอกาสกในาสน฿จนืไองจากยังเมมีนักวิจัยทาน฿ดเดຌน าประดในดังกลาวมาท าวิจัย ดย
การท าการศึกษากีไยวกับผูຌสงสาร สารซึไง฿นทีไนีๅกใคือสารกีไยวกับภชนาการ ละผูຌ รับสารซึไง฿นทีไนีๅกใคือดใก 
ดยการน าความรูຌดຌานนิทศศาสตร์เปบูรณาการกับนวคิดละวิธีปฏิบัติของงานพัฒนา ดยนຌนการพัฒนา
ทัๅงความรูຌ ทัศนคติละการปฏิบัติซึไงตรงกับสาขานิทศศาสตร์พืไอการพัฒนานัไนอง   
 จากปัญหาภาวะภชนาการทีไเมสมดุลซึไงถือวาป็นจุดออนทีไท า฿หຌดใก฿นสังคมเทยมีคุณภาพดีเม
ทาทีไควร ผนวกกับประสิทธิภาพของทคนลยีการสืไอสารของ SMS ิShort Message Serviceีซึไงถือวา
ป็นจุดขใง฿นการสืไอสารทีไมีมากวา 20ป ละอกาส฿นการพัฒนานวัตกรรมดຌานการสืไอสารทีไมีนยบาย
ระดับลกละระดับประทศรองรับละทีไส าคัญยังเมมีงานวิจัยทีไน าทคนลยีดังกลาวมา฿ชຌ฿นดຌานสุขภาพ
ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะท าการวิจัยรืไอง ผลของนวัตกรรมการสืไอสารรืไองภาวะภชนาการกินทีไมีตอความรูຌ 
ทัศนคติละการปฏิบัติของดใกประถมศึกษาตอนปลาย พืไอด านินการศึกษาถึงประสิทธิผลของ
ทคนลยีการสืไอสารผานชองทางSMSิShort Message Serviceี฿นดຌานความรูຌ ทัศนคติละการปฏิบัติ
ตนดຌานภชนาการของดใกวัยประถมศึกษาพืไอน าเปปรับปรุง ปลีไยนปลงละประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการ
ด านินงานดຌานสุขภาพตอเปทัๅง฿นระดับปฏิบัติการหรือระดับนยบาย฿นอนาคต 

กรอบนวคิด 

  ตัวปรตຌน     ตัวปรตาม 

 

 

 

 

 

 

การสืไอสารรืไองภาวะ  
ภชนาการกินผานชองทาง  

SMS 

ความรูຌรืไองภชนาการ 

ทัศนคติรืไองภชนาการ 

พฤติกรรมการปฏิบัติตน 

รืไองภชนาการ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พืไอศึกษาความรูຌรืไองภชนาการของดใกประถมศึกษาตอนปลาย 

2. พืไอศึกษาทัศนคติรืไองภชนาการของดใกประถมศึกษาตอนปลาย 

3. พืไอศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนรืไองภชนาการของดใกประถมศึกษาตอนปลาย 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความรูຌ ทัศนคติละพฤติกรรมการปฏิบัติตนรืไอง
ภชนาการของดใกประถมศึกษาตอนปลาย 

5. พืไอศึกษาปรียบทียบประสิทธิผลของการสืไอสารรืไองภาวะภชนาการกินผานชองทาง
SMSของดใกประถมศึกษาตอนปลาย 

 

วิธีการวิจัย 

1. การศึกษาคຌนควຌาอกสารละงานวิจัยท่ีกี่ยวขຌอง     

   1.1 ศึกษาอกสาร วารสาร บทความ งานวิจัยทัๅงภาษาเทยละภาษาตาง 
ประทศทีไกีไยวขຌองกับการสืไอสารผานบริการการสงขຌอความสัๅน SMS     

   1.2 ศึกษาการสรຌางบบสอบถาม      

   1.3 ศึกษารืไองภชนาการ฿นกลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาละพลศึกษา  

2. การก าหนดประชากรละกลุมตัวอยางประชากร     

   ประชากรทีไ ฿ชຌ ฿นการวิจัยคือนักรียนชัๅนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กรุงทพมหานครจ านวน 109,557 คนจากจ านวนรงรียนทัๅงหมด 438 รงรียน (ส านักการศึกษา
กรุงทพมหานคร, 2557)          

   กลุมตัวอยางคือนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ไ-ๆภาครียนทีไ 1 ปการศึกษา 
2557 รงรียนนาหลวงขตทุงครุ กรุงทพมหานคร จ านวน 220 คน 

3. ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย        

 การวิจัยรืไองผลของนวัตกรรมการสืไอสารสุขภาพรืไองภาวะภชนาการกิน 

ของดใกประถมศึกษาตอนปลาย ผูຌวิจัยด านินการสรຌางครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยดังนีๅ   
   3.1 บบทดสอบความรูຌรืไองภชนาการจ านวน  20 ขຌอ  

   3.2 บบวัดทัศนคติรืไองภชนาการจ านวน   15 ขຌอ  

   3.3 บบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนรืไองภชนาการ  15 ขຌอ 
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4. การกใบรวบรวมขຌอมูล        

    ผูຌวิจัยท าการทดลองดยการสงขຌอความสัๅน ิSMSี ดຌวยตนองตามสาระการ
รียนรูຌรืไองภชนาการ฿นกลุมผานทรศัพท์คลืไอนทีไระบบปฏิบัติการ iOS ผานปรกรม Group SMS! ของ
ผูຌพัฒนา Cedars ดยบันทึกหมายลขทรศัพท์คลืไอนของกลุมตัวอยางลง฿นปรกรม ดยปรกรมสามารถ
สดงสถานการณ์รับ-สงขຌอความวาผูຌรับขຌอความเดຌรับขຌอความลຌวหรือยัง ซึไงผูຌวิจัยด านินการกใบรวบรวม
ขຌอมูลดังนีๅ            
    4.1 กอนการทดลองผูຌวิจัยท าการทดสอบกอนทดลอง ิPre-testีกับกลุมทดลอง
    4.2 ด านินการสงขาวสารสุขภาพกีไยวกับรืไองภชนาการทุกวันโ ละ 1 

ขຌอความป็นวลา 1 ดือน฿หຌกลุมทดลองจ านวน 220 คน ซึไงประกอบดຌวยขຌอความดังนีๅ 

วันทีไ 1 สวัสดีครับนักรียนทุกคนครับ ขอตຌอนรับขຌาสูบริการ SMS ฟรีกีไยวกับขาวสารรืไองภชนาการ
ดยครูอกราช ดีลิศ 

วันทีไ 2 ขຌาว ขนมปัง ขนมจีน กຎวยตี็ยวกินทนกันเดຌ฿หຌพลังงานหมือนกันครับ 

วันทีไ 3 เขมันมีประยชน์ชวยละลายวิตามินบางชนิด ตตຌองรับประทานนຌอยโ 

วันทีไ 4 นๅ ามะนาวเมสามารถท า฿หຌนืๅอสุกเดຌ นๅ าอัดลมมีกรดคาร์บอนิกกัดกระพาะเดຌ 

วันทีไ 5 นๅ าสຌมสายชูปลอมจะท า฿หຌ฿บผักชีทีไ฿สลงเปเหมຌกรียม ผักละผลเมຌชวย฿นการขับถาย 

วันทีไ 6 นืๅอ นม เข ถัไวมลใดหຌง ฿หຌปรตีน ผักผลเมຌ฿หຌปรตีนละกลือร 

วันทีไ 7 ขຌาว ป้ง นๅ าตาล ผือก มัน ขนมปัง ขนมจีน กຎวยตี็ยว ฿หຌสารอาหารคาร์บเฮดรต 

วันทีไ 8 การควบคุมนๅ าหนัก กินอาหาร 3มืๅอ ตมืๅอยในนຌอยทีไสุด ออกก าลังกาย 30นาท ี

วันทีไ 9 ความชืไอรืไองหຌามกินขຌาวหนียวละเขขณะป็นผล พทย์ระบุวาเมป็นความจริง 

วันทีไ 10 สวัสดีป฿หมครับ อาหารดี ออกก าลังดี อารมณ์ดี 3อ นีๅชีวิตดีนครับ 

วันทีไ 11 นๅ ามัน นย มาการีน วิปครีม กะทิ มันหมู ครีมตางโ ฿หຌสารอาหารเขมัน 

วันทีไ 12 มืๅอชຌาส าคัญทีไสุดป้องกันสมองสืไอม อาหารทีไดีเมจ าป็นตຌองมีราคาพง 

วันทีไ 13 ของหมักดองท า฿หຌทຌองสียเดຌหากเมสะอาด กุนชียงสีดงจัดอาจมีดินปะสิว 

วันทีไ 14 การปฏิบัติตามหลักภชนบัญญัติ ท า฿หຌสุขภาพดี กะทิ฿หຌเขมัน ลูกกวาดท า฿หຌฟันผุ 
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วันทีไ 15 ธงภชนาการคือรูปสามหลีไยมหัวทิไมบงป็น 4ชัๅน ชัๅนทีไ 1 คือพวกขຌาวป้ง 

วันทีไ 16 ธงภชนากามรชัๅนทีไ 2 คือผักผลเมຌ ชัๅนทีไ 3 คือนืๅอ นม เข ปลา ชัๅนทีไ 4 คใม หวาน มัน 

วันทีไ 17 ธงภชนาการชัๅน 1 คาร์บเฮดรต ชัๅน 2 กลือรวิตามิน ชัๅน 3 ปรตีน ชัๅน 4 เขมัน 

วันทีไ 18 การกินอาหารตามธงภชนาการ กินจากมากเปหานຌอย รียงจากชัๅนทีไ 1 เปชัๅนทีไ 4 

วันทีไ 19 ธงภชนาการชัๅนทีไ 4 ยอดหลมของธง เดຌกเขมัน นๅ าตาล กลือกินนຌอยทีไสุด 

วันทีไ 20 นมถัไวหลือง฿หຌปรตีน ขนมสีฉูดฉาดอาจอันตราย กงขียวหวานกะทิมีเขมัน 

วันทีไ 21 ภชนบัญญัติ 9 ประการคือ 1กินครบ5หมู หลากหลาย 2ขຌาวป็นหลัก 3ผักผลเมຌ 

วันทีไ 22 ภชนบัญญัติ 9 ประการ ขຌอ4 กินปลา เข ถัไวมลใดหຌง นืๅอเมมัน 5นมสมวัย 6เขมันพอควร 

วันทีไ 23 ภชนบัญญัติ 9 ประการ ขຌอ7 หลีกลีไยงหวานคใมจัด 8กินสะอาดเมปนปื้อน 

วันทีไ 24 ภชนบัญญัติ 9 ประการ ขຌอ9 งดครืไองดืไมอลกอฮอล์ ของมึนมานะครับ 

วันทีไ 25 คีๅยวอาหาร฿หຌละอียดท า฿หຌอิไมรใวขึๅน เมพูดขณะอาหารอยู฿นปากครับ 

วันทีไ 26 นๅ าวันละ 8กຌว หลีกลีไยงอาหารริมถนนละขนมกรุบกรอบ ทอฟฟດ ปลารຌาดิบ 

วันทีไ 27 อาหารหลัก 5หมู 1นืๅอนมเขถัไว 2ขຌาวป้งนๅ าตาลผือกมัน 3ผัก 4ผลเมຌ 

วันทีไ 29 หมูทีไ5 เขมันมีความส าคัญชวยละลายวิตามิน ADEK 

วันทีไ 30 หนียวเกทอด กุຌยชายทอด กลຌวยทอด หมูยางมันโ ลูกชิๅนทอด มีเขมันสูง 

วันทีไ 31 อาหารกระปຉองบุบเมควรกิน ตักอาหารดຌวยชຌอนกลาง นๅ าอัดลมท า฿หຌอຌวนเดຌ    

                                  4.3 หลังการทดลองผูຌวิจัยท าการทดสอบหลังทดลอง ิPost-testี กับ 

กลุมทดลอง    

                                  4.4 น าคะนนบบทดสอบละบบวัดเปทดสอบคาทางสถิติ พืไอ 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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5. การวิคราะห์ขຌอมูล        

  วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปคอมพิวตอร์ ด านินการวิคราะห์ 

ขຌอมูลดังนีๅ           
   5.1 หาคาฉลีไยลขคณิตละสวนบีไยงบนมาตรฐานของคะนนบบทดสอบ
ละบบวัดรืไองภชนาการ         

   5.2 ฿ชຌคาที ิt-testี ทดสอบความตกตางของคาฉลีไยคะนนความรูຌ ทัศนคติ
ละการปฏิบัติตนรืไองภชนาการระหวางกอนละหลังการทดลอง     
   5.3 หาคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์พียร์สัน ิPearsons Correlation   
Coefficientี ระหวางคาฉลีไยคะนนความรูຌ ทัศนคติละการปฏิบัติรืไองภชนาการ 

ผลการวิจัย 

1. ผลคะนนความรูຌรืไองภชนาการกอนละหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการ
ผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS มีคะนนฉลีไยดຌาน
ความรูຌสูงขึๅนละมืไอน ามาปรียบทียบคะนนความรูຌรืไองภชนาการกอนละหลังสงขຌอมูลขาวสารผาน 
SMSกใพบวา คะนนฉลีไยดຌานความรูຌ มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  

2. ผลคะนนทัศนคติรืไองภชนาการกอนละหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการ
ผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS มีคะนนฉลีไยดຌาน
ทัศนคติสูงขึๅนละมืไอน ามาปรียบทียบคะนนทัศนคติรืไองภชนาการกอนละหลังสงขຌอมูลขาวสารผาน 
SMSกใพบวา คะนนฉลีไยดຌานทัศนคติ มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  

3. ผลคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการกอนละหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไ อง
ภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS มี
คะนนฉลีไยดຌานการปฏิบัติตนสูงขึๅนละมืไอน ามาปรียบทียบคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการกอน
ละหลังสงขຌอมูลขาวสารผาน SMSกใพบวา คะนนฉลีไยดຌานการปฏิบัติตน มีความตกตางอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานของคะนนความรูຌรืไองภชนาการละคะนนการปฏิบัติตน
รืไองภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลาย
พบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS คะนนความรูຌรืไองภชนาการมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับคะนน
การปฏิบัติตนรืไองภชนาการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานของคะนนทัศนคติรืไองภชนาการละคะนนการปฏิบัติตน
รืไองภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลาย
พบวา หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS คะนนทัศนคติรืไองภชนาการมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับ
คะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 



 

1-29 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

6. ผลการทดสอบสมมติฐานของคะนนความรูຌรืไองภชนาการละคะนนทัศนคติรืไอง
ภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา 
หลังการสงขຌอมูลขาวสารผาน SMS คะนนความรูຌรืไองภชนาการเมมีความสัมพันธ์กับคะนนทัศนคติ
รืไองภชนาการ฿นทางสถิต ิ
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยรืไองผลของนวัตกรรมการสืไอสารสุขภาพรืไองภาวะภชนาการกินของดใกประถมศึกษา
ตอนปลาย ผูຌวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังนีๅ 

แ. ผลคะนนรืไองภชนาการกอนละหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของ
นักรียนชัๅนประถมตอนปลาย ผลคะนนดຌานความรูຌ ดຌานทัศนคติ ละดຌานการปฏิบัติของกลุมตัวอยางทีไ
เดຌรับขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS พบวา 

คะนนหลังการทดลองมีคะนนฉลีไยสูงขึๅนทุกขຌอ ทัๅงนีๅอาจสืบนืไองมาจากการสงขຌอมูลขาวสาร
รืไองภชนาการผานชองทาง SMS สามารถสงไดຌตลอดวลา ไมจ ากัดจ านวนขຌอความ ิพียงตจ ากัด
จ านวนตัวอักษร฿นตละครัๅงที่สงี ผูຌสงสามารถสง SMS ไปยังกลุมปງาหมายไดຌหลากหลายขຌอความ
ป็นสื่อทางตรงท่ีถึงมือกลุมตัวอยางนนอนกวา ้เั นื่องจากสื่อที่รับสารนัๅนป็นทรศัพท์ที่อยูติดตัว
กับกลุมตัวอยางตลอดวลา ดังนัๅนอัตรา฿นการรับสื่อคอนขຌางมากม่ือปรียบทียบกับสื่ออ่ืนๆ SMS ป็น
สื่อทางตรงที่สามารถรียกกลับมาดูไดຌหลายครัๅง กลุมตัวอยางสามารถรียกขຌอความนัๅนกลับมาดู
รายละอียดที่สน฿จหรือนืๅอหาที่ส าคัญๆ อีกครัๅง ป็นสื่อทางตรงที่สามารถสงขຌอมูลปງอนกลับหรือติด                                                                                                                                                                                                                
ตอกลับไดຌดยทันที ิReal Time Marketing) กลุมตัวอยางสามารถรวมสนุกกับผูຌสงนืๅอหา 
ิContent) ไดຌดยทันทีละหากสงหมายลขทรศัพท์มากลุมตัวอยางกใสามารถทรศัพท์กลับไป
สอบถามไดຌทันทีถือวาป็นสื่อที่มีการตอบตຌอยางทันที ิReal Time) ไดຌมากกวาสื่อประภทอ่ืนๆ ป็น
สื่อทางตรงท่ีสามารถมอบคุณิValue Delivery)ถึงมือกลุมตัวอยางไดຌดยตรง ผูຌสงสามารถสรຌางความ
ประทับ฿จดຌวยคุณคา฿นรูปบบสิทธิพิศษตางๆ ราย฿หຌกับกลุมตัวอยางไดຌท า฿หຌกลุมตัวอยางกิดความ
พึงพอ฿จ ป็นสื่อทางตรงที่สามารถระบุชื่อผูຌรับไดຌ สรຌางความป็นอกลักษณ์รายบุคคลกผูຌรับ 
ิExclusive) ดยมากผูຌรับจะรูຌสึกดีละป็นสวนตัวกับหากมีการระบุชื่อผูຌรับ฿นขຌอความ จึงสามารถ
สรຌางความประทับ฿จรกพบกับขຌอความไดຌไมยากป็นสื่อทางตรงที่สามารถลบไดຌหากนืๅอหา
ิContent)ไมตรงกับความตຌองการหรือความสน฿จ ม่ือกลุมตัวอยางไมสะดวกที่จะรับบริการหรือไม
สน฿จ฿นนืๅอหาิContent)ที่สงมากลุมตัวอยางอาจลบไดຌทุกวลาที่ตຌองการป็นสื่อทางตรงที่สามารถ
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คัดลือกจากฐานขຌอมูลลຌวสงไดຌตามวิถีการด านินชีวิต ิLifestyle) ของตละคนดยผูຌสงสามารถ
คัดลือกจากฐานขຌอมูลของตนองลຌวสงขຌอความที่สอดคลຌองกับวิถีการด านินชีวิต ิLifestyle) ของ
กลุมตัวอยาง฿นตละรายป็นสื่อทางตรงที่สามารถวัดผลไดຌ ิMeasurability) จากการวัดการตอบรับ
ละการน า SMS มาสดง หากมีผูຌไดຌรับขาวสารทางSMSลຌวน ามาสดงกผูຌสงป็นจ านวนมาก นั่น
หมายความวาการสง SMS นัๅนประสบความส ารใจละกิดคุณคากกลุมตัวอยางซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดละการวิจัยของ Sudhir KumarิSudhir Kumarุ 2013: 349ี อกสารรายงานการวิจัย Mobile 

Messaging Futures โเแโ-โเแๆ Analysis and growth forecasts for mobile messaging markets 

worldwide: 6th edition เดຌกลาวถึงหตุผลทีไท า฿หຌ SMS ป็นครืไองมือทีไจะสามารถติบตเดຌอีก฿นอนาคต
ละคุณสมบัติฉพาะของ SMS เวຌวา SMS จะยังคงอยูอยางยิไง฿หญดຌวยหตุผลงายโ คือ มันสามารถอยูทีไ
เหนกใเดຌทุกหนทุกหงอยางนนอน฿นทุกทีไทีไมีสัญญาณทรศัพท์ ละสามารถขຌาถึง SMS เดຌดຌวย
ครืไองทรศัพท์มากทีไสุด ตัๅงตบสิกฟนจนถึงสมาร์ทฟน ซึไงบางทีไอาจจะป็นสิไงทีไส าคัญมากทีไสุด ละ
สามารถ฿ชຌเดຌกับทุกระบบสัญญาณทรศัพท์เมวาจะป็นกาหรือ฿หม อนาคตของการบริการดຌานขຌอความ
ขึๅนอยูกับผูຌสงละผูຌรับตຌองทีไอุปกรณ์หรือปรกรมทีไหมือนกัน ละทีไส าคัญเปกวานัๅนกใคือการบริก าร฿น
อนาคตราชืไอ฿จเดຌวาจะป็นการบริการทีไผูຌรับเดຌรับสารทันที ขณะทีไสารของผูຌสง SMS มีสถานะทีไฉพาะ
จาะลงระหวางผูຌสงละผูຌรับ ซึไงประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ SMS ยังสอดคลຌองกับการวิจัยของ 
Susan MichieิSusan Michie, 2012ี ละคณะเดຌท าการวิจัยรืไอง Characterising the Txtโ’top’ 
Smoking Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques 

ดยมีผลการวิจัยวา ปรกรมการสงขຌอความสัๅน Txtโ’top’ ทีไ฿ชຌ฿นการท าวิจัยครัๅงนีๅสดง฿หຌหในวาผูຌทีไ
รวมปรกรมมีอกาส฿นการหยุดสูบบุหรีไมากกวาปกติ 2 ทา ซึไงป็นสิไงทีไส าคัญ฿นการอธิบายลักษณะ
นืๅอหาของขຌอมูล฿นงของทคนิคการปลีไยนพฤติกรรมทีไฉพาะจาะจง ิBCTsี ส าหรับวัตถุประสงค์การ
พัฒนา฿นอนาคต นอกจากนีๅ Erin Wright ละคณะ ิErin Wright, 2011: 534-541ี เดຌท าการวิจัยรืไอง 
Text messaging for HIV prevention with young Black men: formative research and 

campaign Development ดยมีขຌอมูลการก าการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅพืไออธิบายถึงการวิจัยละพัฒนาการ
รณรงค์การศึกษาน ารองพืไอทดสอบความป็นเปเดຌ฿นการทดสอบการ฿ชຌทรศัพท์มือถือสงขຌอความพืไอทีไจะ
สนับสนุนสงสริมการป้องกันชืๅอ HIV ฿นกลุมวัยรุนชายอฟริกันอมริกัน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดปຂดรับ฿นการรับขຌอความส าหรับการรณรงค์การป้องกัน HIV ซึไงสิไงทีไตามมาคือการศึกษาพืไอ
ทดสอบประสิทธิภาพ฿นการสงขຌอความดังกลาวตอพฤติกรรมสีไยง ละถຌามีประสิทธิภาพกใจะท า ฿หຌการ
รณรงค์ดังกลาวมีประสิทธิภาพ฿นการป้องกันพฤติกรรมสีไยงดังกลาว 
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โ. ผลการทดสอบสมมติฐานดຌานความสัมพันธ์ระหวางความรูຌรืไองภชนาการกับการปฏิบัติตน
รืไองภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลาย
พบวา 

 ความรูຌรืไองภชนาการมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับการปฏิบัติตนรืไองภชนาการ กลาวคือมืไอ
คะนนความรูຌรืไองภชนาการพิไมขึๅนสงผล฿หຌการปฏิบัติตนกีไยวกับภชนาการดีขึๅนชนกัน ซึไงสอดคลຌอง
กับนวคิดละการวิจัยของ Susan MichieิSusan Michie, 2012ี ละคณะเดຌท าการวิจัยรืไอง 
Characterising the Txtโ’top’ ’moking Cessation Text Messaging Intervention in Terms of 
Behaviour Change Techniques ดยมีผลการวิจัยวา ปรกรมการสงขຌอความสัๅน Txtโ’top’ ทีไ฿ชຌ฿น
การท าวิจัยครัๅงนีๅสดง฿หຌหในวาผูຌทีไรวมปรกรมมีอกาส฿นการหยุดสูบบุหรีไมากกวาปกติ 2 ทา ซึไงป็นสิไง
ทีไส าคัญ฿นการอธิบายลักษณะนืๅอหาของขຌอมูล฿นงของทคนิคการปลีไยนพฤติกรรมทีไฉพาะจาะจง 
ิBCTsี ส าหรับวัตถุประสงค์การพัฒนา฿นอนาคต ส าหรับฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ ิฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ, 2557ี เดຌ
ท าการวิจัยรืไองประสิทธิผลของการฆษณาผานกม ิAdvergaming) ตอความรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรม
การซืๅอสินคຌาละบริการ กรณีศึกษาบริษัท กมอินดีๅ จ ากัด กับกลุมตัวอยางทีไป็นกลุมบุคคลทัไวเปทีไลน
กมดัมมีไออนเลน์ บนฟสบุຍคของบริษัท กมอินดีๅ จ ากัด จ านวน แโไ คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
สวน฿หญป็นพศชาย อายุ โเ - ใเ ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีละรายเดຌอยูทีไ แเ,เเแ – โเ,เเเ 
บาท สวน฿หญป็นพนักงานอกชนละลูกจຌางบริษัทอกชน ดยกลุมตัวอยางจะมีพฤติกรรมการลนกม
ออนเลน์กือบทุกวัน ระยะวลา฿นการลนกมออนเลน์฿นตละครัๅงอยูทีไ แ-ใ ชัไวมงตอวัน สวน฿หญจะลน
กมทีไทีไพักของตน฿นชวงกลางวันวลา แเ.เแ น.- แไ.เเ น. มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอป้ายฆษณาบน
นอร์ภาย฿นกมดัมมีไออนเลน์บบหในคบางครัๅง มีความสน฿จบบดูผานโ ละจดจ าป้ายฆษณาเดຌ แ 
บบ ดยลักษณะประชากรดຌาน พศ อายุ การศึกษา รายเดຌ ละอาชีพ เมมีผลตอประสิทธิผลของฆษณา
฿นกมออนเลน์ พฤติกรรมการลนกมดัมมีไออนเลน์฿นดຌานความบอยครัๅง฿นการลนกม ระยะวลา฿นการ
ลนกม ชวงวลาทีไลนกม ละสถานทีไลนกมเมสงผล฿ด โ ตอประสิทธิผลของฆษณาอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สวนดຌานพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ฿นดຌานความบอยครัๅงละการ฿หຌความสน฿จกับฆษณาจะมีผล
ตอประสิทธิผลของฆษณา฿นกมออนเลน์ ฿นดຌานพฤติกรรมการลนกมออนเลน์ตัวปรดຌานความบอยครัๅง
฿นลนกมละชวงวลาจะมีผลตอพฤติกรรมการปຂดรับสืไอฆษณาของผูຌลนกมออนเลน์ ละความสัมพันธ์
ระหวางประสิทธิผลของฆษณา฿นกมออนเลน์สามารถสรุปเดຌวาความรูຌสงผลตอทัศนคติ ละทัศนคติสงผล
ตอนืไองเปสูพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาละบริการเดຌซึไงการวิจัยนีๅท า฿หຌทราบถึงประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ของการสืไอสารชนกัน 
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ใ. ผลการทดสอบสมมติฐานดຌานความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติรืไองภชนาการกับการปฏิบัติตน
รืไองภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลาย
พบวา 

ทัศนคติรืไองภชนาการมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับการปฏิบัติตนรืไองภชนาการ กลาวคือมืไอ
คะนนทัศนคติรืไองภชนาการพิไมขึๅนสงผล฿หຌการปฏิบัติตนกีไยวกับภชนาการดีขึๅนชนกัน ซึไงสอดคลຌอง
กับนวคิดละการวิจัยของจ านง ธนะภพละคณะ ิจ านง ธนะภพละคณะุ โ55ใี เดຌศึกษาถึงความรูຌ
ทัศนคติละพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย฿นการขับขีไรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์กลุมตัวอยางป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวน 359 คนผลการศึกษาพบวาความรูຌ฿นการ
สวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติละรงสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ
ระดับ.05 ซึไงสอดคลຌองกับ ปรีชา รัตนบุรี ิปรีชา รัตนบุรีุ โ556ี เดຌท าการวิจัยรืไอง ความสัมพันธ์ระหวาง
ทัศนคติ฿นการท างานละความรูຌสึกการหในคุณคา฿นตนองกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมวัสดุกอสรຌาง ผลการวิจัยชีๅ฿หຌหในวา ทัศนคติ฿นการท างานละการหในคุณคา฿นตนองรวมกัน
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ผูຌบริหารจึงควรหาวิธีรักษาละคงเวຌทัๅง โ ดຌานควบคูกันเปพืไอ฿หຌ
องค์กรนัๅนมีความกຌาวหนຌาละสามารถพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผลของงาน฿หຌสูงขึๅนละเดຌตาม
ป้าหมายตอเป นอกจากนีๅ สังคม นนท์พิพัฒน์ ละคณะิสังคม นนท์พิพัฒน์ ละคณะุ โ55็ี เดຌท าการ
ท าการวิจัยรืไองความรูຌทัศนคติพฤติกรรมละการมีสวนรวม฿นการป้องกันละควบคุมรคหนอนพยาธิของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบຌานต าบลนางลอ าภอมืองจังหวัดชียงรายผลการวิจัยพบวาประชากร
สวน฿หญมีระดับความรูຌ฿นระดับดีรຌอยละ ๆไ.ใ มีทัศนคติอยู฿นระดับดีรຌอยละ 55.แ มีพฤติกรรมอยู฿นระดับ
พอ฿ชຌรຌอยละ5ไ.ไมีระดับการมีสวนรวม฿นระดับดีรຌอยละ 55.้ ละพบความสัมพันธ์ระหวางชวงอายุกับ
ระดับการมีสวนรวมอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ เ.เแ ความสัมพันธ์ระหวางอาชีพกับระดับความรูຌพศกับ
ระดับพฤติกรรมพศกับระดับการมีสวนรวมอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ เ.เ5 ละนอกจากนัๅนยังพบวาความรูຌ
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการมีสวน
รวมอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ เ.เ5 การศึกษาครัๅงนีๅสดง฿หຌหในวาการ฿หຌความรูຌอสม. มีสวนส าคัญตอการ
ปลีไยนปลงทัศนคติพฤติกรรมละการมีสวนรวม฿นการป้องกันละควบคุมรคหนอนพยาธิ 

ไ. ผลการทดสอบสมมติฐานดຌานความสัมพันธ์ระหวางความรูຌรืไองภชนาการกับทัศนคติรืไอง
ภชนาการหลังท าการสงขຌอมูลขาวสารรืไองภชนาการผาน SMS ของนักรียนชัๅนประถมตอนปลายพบวา 

ความรูຌรืไองภชนาการเมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนรืไองภชนาการ กลาวซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดละการวิจัยของสุพรรณิการ์ ปานบางพระละคณะ ิสุพรรณิการ์ ปานบางพระละคณะุ โ55ๆี 
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เดຌท าการวิจัยรืไองความรูຌละทัศนคติของพยาบาล฿นการสงสริมการลีๅยงลูกดຌวยนมม฿นรงพยาบาล
อกชน ผลการวิจัยพบวาพยาบาลมีคะนนความรูຌ ฿นการสงสริมการลีๅยงลูกดຌวยนมมระดับปานกลาง  

ิx̄  = แๆ.็้±โ.่ใใี คะนนทัศนคติ฿นการสงสริมการลีๅยงลูกดຌวยนมมระดับสูง ิx̄  = ไ.เเ ± .ใแ็ี 

ละคะนนการปฏิบัติ฿นการสงสริมการลีๅยงลูกดຌวยนมมระดับสูงฉลีไย ิx̄  = โ.ใ็ ± .ไ่ไี มืไอทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหวางความรูຌทัศนคติละการปฏิบัติพบวาทัศนคติของพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติของพยาบาล฿นการสงสริมการลีๅยงลูกดຌวยนมมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ิr = .โ้5, p = 

.เเๆี ตเมพบความสัมพันธ์ระหวางความรูຌกับทัศนคติละความรูຌกับการปฏิบัติ฿นการสงสริมการลีๅยงลูก
ดຌวยนมม ซึไงสอดคลຌองกับคลังพลอย อืๅอวิทยาศุภรละคณะิคลังพลอย อืๅอวิทยาศุภรละคณะุ โ55ไี 
เดຌท าการวิจัยรืไองความรูຌละทัศนคติกีไยวกับพฤติกรรมสีไยงทางพศของวัยรุนอ าภอมืองจังหวัด
นครราชสีมาผลการศึกษาพบวาวัยรุนสวนมากป็นพศหญิง (รຌอยละ 64.40) อาศัยอยูกับบิดามารดา (รຌอย
ละ 77.20 ) มีอายุฉลีไย 15 ป (คาบีไยงบนมาตรฐาน 1.6 ) มีกรดฉลีไย 2.73 คยมีพศสัมพันธ์ (รຌอยละ 

17) มืไอบงระดับความรูຌพบวาวัยรุนสวนมาก (รຌอยละ 30.04) มีความรูຌ฿นระดับตไ าละมีทัศนคติทีไ
หมาะสมอยู฿นระดับมากถึงมากทีไสุด (รຌอยละ 62.80) ดยมีคะนนฉลีไย 4.33 พฤติกรรมสีไยงทางพศทีไ
วัยรุนมีทัศนคติหในดຌวยทีไหมาะสมคือการมีฟน฿นวัยรุนเมจ าป็นตຌองมีพศสัมพันธ์ดยมีคะนนฉลีไย  

4.33 ดยสรุปผลการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ นักรียนสวน฿หญมีความรูຌกีไยวกับพฤติกรรมสีไยงทางพศของวัยรุน
฿นระดับตไ าตมีทัศนคติทีไหมาะสมอยู฿นระดับมากจึงจ าป็นอยางยิไงทีไรงรียนตຌองจัดการรียนการสอน
พศศึกษาพฤติกรรมสีไยงทางพศของวัยรุน฿หຌมีนืๅอหาทีไหมาะสมกับปัญหาของวัยรุนละควรกระตุຌน฿หຌ
บิดามารดาละผูຌปกครอง฿หຌอา฿จ฿ส฿นกลุมวัยรุนอยางขຌา฿จละหใน฿จ 

 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัย 

1. ผลการวิจัยพบวาบริการรับสงขຌอความสัๅน ิSMSี ป็นชองทาง ิChannelี ทีไมี
ประสิทธิภาพ฿นการสงสาร ิMessageี เปยังกลุมป้าหมายหรือผูຌรับสาร ิReceiverี เดຌตรงวัตถุประสงค์
ของผูຌสง ิSenderี ดังนัๅนจึงควรประยุกต์฿ชຌทคนลยีบริการรับสงขຌอความสัๅน ิSMSี ฿นขนงอืไนโ ชน 
กษตรกรรม หรือศาสนาป็นตຌน 

2. ผลการวิจัยพบวาการสงขาวสารรืไองภชนาการผานชองทาง SMS ท า฿หຌกลุมตัวอยางมี
คะนนความรูຌรืไองภชนาการ คะนนทัศนคติรืไองภชนาการ ละคะนนการปฏิบัติตนรืไองภชนาการ
สูงขึๅน ดังนัๅนครูผูຌสอนสุขศึกษาควรน าทคนลยีบริการรับสงขຌอความสัๅน ิSMSี หรือทคนลยีการสืไอสาร
ชองทางอืไนโ ชน ปรกรมFacebook ปรกรม Line ปรกรม WhatApp ฯลฯ เปประยุกต์฿ชຌป็นสืไอ
฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอนรืไองภชนาการ฿นระดับช วงชัๅนตางโ พืไอพัฒนา฿หຌนักรียนมี
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ผลสัมฤทธิ่ทางการรียนรืไองภชนาการพิไมมากขึๅน อีกทัๅงป็นนวทางส าคัญ฿นการกຌเขปัญหารืไอง
ภชนาการกินของนักรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพอีกดຌวย 

3. ครูผูຌสอนนืๅอหาสุขศึกษา฿นกลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาละพลศึกษา ควรน าทคนลยี
บริการรับสงขຌอความสัๅน ิSMSี หรือทคนลยีการสืไอสารชองทางอืไนโ ชน ปรกรม Facebook 

ปรกรม Line ปรกรม WhatApp ฯลฯ เป฿ชຌป็นสืไอ฿นการจัดกระบวนการรียนรูຌ฿นนืๅอหาสุขศึกษา
อืไนโ ชน นืๅอหารืไองพศศึกษา ยาสพติด สุขภาพผูຌบริภค รคติดตอ ละรคเมติดตอป็นตຌน นืไองจาก
ทุกนืๅอหาครูผูຌสอนสามารถน าทคนลยีบริการรับสงขຌอความสัๅน ิSMSี ละปรกรมอืไนโ เป฿ชຌป็นสืไอ
฿นกระบวนการรียนรูຌ ซึไงจะสงผลตอผลสัมฤทธิ่ทางการรียนอันน าเปสูการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทีไดีเดຌ 

4. ทคนลยีบริการรับสงขຌอความสัๅน ิSMSี ป็นชองทางสืไอสารทีไมีความจ ากัดจ านวน
ตัวอักษร฿นหนึไงขຌอความ ดังนัๅนครูผูຌสอนควรจะมีการจัดนืๅอหา฿หຌหมาะสม เดຌ฿จความส าคัญของสารทีไจะ
สงละมีการวางผนการสงขຌอความ฿หຌหมาะสมกับวลาทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌพืไอ฿หຌการจัด
กิจกรรมการรียนรูຌประสบผลส ารใจป็นอยางดี 

5. การประมินผลคะนนความรูຌรืไองภชนาการละคะนนทัศนคติรืไองภชนาการควร฿ชຌ
ระยะวลานานพอสมควร฿นการประมินผล พืไอทีไจะเดຌดูความสัมพันธ์ระหวางความรูຌรืไองภชนาการละ
ทัศนคติรืไองภชนาการอยางชัดจน 
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ทัศนคติของประชาชนชาวไทยตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นการปງองกันควบคุมรค 

Thai people’s ิieี toีards using condom for disease preิention          
and control  

 

สมิทธิ์ บุญชุติมา1
 

กิรติ คชนทวา2 

อัจฉรา บุญชุม3 

บทคัดยอ 

 บทความรืไอง ฮทัศนคติของประชาชนชาวเทยตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นการป้องกันควบคุมรคฮ มี
วัตถุประสงค์คือิ1ีพืไอศึกษาทัศนคติกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการควบคุมป้องกันรคของประชาชน
ชาวเทย ิ2ีพืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวเทยละ
ทัศนคติกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการควบคุมป้องกันรคการวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ 
ิQuantitative researchี ดยวิธีวิจัยชิงส ารวจ ละ฿ชຌบบสอบถามปลายปຂดป็นครืไองมือ฿นการกใบ
ขຌอมูล ดยด านินการกใบขຌอมูลระหวางวันทีไ แ – ็ กุมภาพันธ์ โ55็ กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนชาวเทย
ทัๅงพศชาย ละพศหญิงทีไมีอายุตัๅงต 15 ปขึๅนเป จ านวน 2,921 คน จาก 25 จังหวัด ทัๅงนีๅสถานทีไ฿นการ
ด านินการจัดกใบขຌอมูล เดຌก บริวณหลงชุมชนรอบตลาด หล งชุมชน บริวณหຌางสรรพสินคຌา หรือ
บริวณสถานทีไราชการ ตลอดจนหมูบຌานนอกขตทศบาล 

 ผลการวิจัย พบวา ประชาชนวัยกลางคน ละผูຌทีไมีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  มี
ทัศนคติทีไดีตอผูຌทีไพกถุงยางอนามัยติดตัวละคิดวาคน฿นครอบครัว หรือผูຌปกครองควรสอน฿หຌบุตรหลาน
ของตนตัๅงตระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน฿หຌรูຌจักวิธี฿ชຌ ละพกถุงยางอนามัยติดตัว ตทวาประชาชนพศชาย
มากกวาครึไงหนึไงกลับมีทัศนคติทีไเมดีตอผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัว ดยมองวาบุคคลดังกลาวมีอาชีพ
ขายบริการทางพศนอกจากนีๅวัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌนหในดຌวยกับการติดตัๅงครืไองจกถุงยางอนามัยฟรี฿น
หຌองนๅ านักรียนหญิง ละเมคิดวาป็นการกระตุຌน฿หຌกิดการมีพศสัมพันธ์ ฿นขณะทีไผูຌทีไมีบุตรเมหในดຌวยกับ
การจกถุงยางอนามัยนีๅ นอกจากนีๅยังพบวาผูຌทีไอยู฿นขตชนบท ละผูຌหญิงมากกวาครึไงหนึไงยังรูຌสึกขินอาย
ถຌาตຌองซืๅอถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวกซืๅอ หรือรຌานขายยา 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2
 นักศึกษาปริญญาอก สาขาวิชานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ              

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3
 หัวหนຌากลุมพัฒนาภาพลักษณ์ละภาคีครือขาย กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ค าส าคัญ: การ฿ชຌถุงยางอนามัย, การป้องกันควบคุมรค 

 

Abstract 

 This research ฮThai people's view towards using condom for disease prevention 

and control" had 2 objectives were ิ1ี to study attitude towards using condom of Thai 

people and ิ2ี to study relation between Thai's demographic and attitude towards using 

condom of Thai people. This research was quantitative research via survey research 

method and used close-ended questionnaire to collect data. Collecting data was begun 

in February 1-7, 2014. The representative sample was Thai people both male and female 

who lived in 4 regions and had age more than 15 years old, total amount 2,921 samples 

from 25 provinces.  

 The findings were revealed that Thai middle-aged and educated people holding 

bachelor's degree or higherhave positive attitude towards people having condom with 

themselves. Moreover, they think that parents should teach their descendant about how 

to use and having condom with themselves. 

However, Thai male have negative attitude towards women having condom 

withthemselves because they think that these women are prostitute working and are 

having sexual intercourse. Besides, Adolescent and early adult have positive attitude to 

install Free Condom Vending Machine in female restroom and they don't think that this 

abovementioned would stimulate adolescents' sexual intercourse. In any case, people 

having children don't agree with distributing condoms. Furthermore, more than half of 

women and people living in up-country are ashamed if theywould buy condom from 

convenience store or pharmacy. 

Keywords: Using condom, Disease prevention and control 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

1. บทน า 

 สถานการณ์ดยภาพรวมของรคอดส์฿นประทศเทย พบวา มีผูຌปຆวยรายรกตัๅงตป พ.ศ. 2527 

ละมีการพรระบาดของการติดชืๅอกระจายจากกลุมชายรักชายขຌาสูหญิงขายบริการ การถายทอดการติด
ชืๅอจากมสูลูก ละประชาชนทัไวเป ซึไง฿นปัจจุบันการพรระบาดของชืๅออชเอวีอยู฿นกลุมหลัก คือ กลุม
ชายรักชาย กลุมพนักงานบริการหญิง กลุมผูຌ฿ชຌยาสพติดชนิดฉีดขຌาสຌน ละขยายขຌาเปสูกลุมวัยรุนิการ
รายงานผูຌปຆวยอดส์, 2556ี 
 จากสถิติ฿นป โ555 พบวา มีผูຌติดชืๅออชเอวีละผูຌปຆวยอดส์ สะสมทัไวประทศจ านวน 1,157,589 

ราย ฿นจ านวนนีๅยังมีชีวิตอยู 464,414 ราย สวนป โ55ๆ พบวา ทัไวประทศมีผูຌติดชืๅออชเอวีละผูຌปຆวย
อดส์สะสมพิไมขึๅนป็น 1,166,543 ราย ฿นจ านวนนีๅยังมีชีวิตอยู 447,640 ราย ป็นผูຌติดชืๅอราย฿หมจ านวน 
8,959 ราย ดยรຌอยละ 62 ป็นผูຌติดชืๅอ฿นกลุมชายรักชาย ิตรวจถวอดส์ วันอดส์ลก, โ55ๆี 

ทัๅงนีๅสาหตุหลักทีไสังคมเทย฿นปัจจุบันยังตຌองผชิญกับปัญหารืไองการพรระบาดของชืๅออชเอวี กใ
นืไองมาจากการมีพศสัมพันธ์ดยเมเดຌป้องกันนัไนอง ซึไงกอ฿หຌกิดการสูญสียสมรรถภาพ฿นการท างานทัๅง
ทางรางกาย ละจิต฿จ ทีไส าคัญ คือ การสูญสียชีวิตกอนวัยอันควร ิตรวจถวอดส์ วันอดส์ลก, โ55ๆ; 

นวัตร สุวรรณพัฒนา ละ กาญจนา ถลงกิจ, 2555ี 

 จากการส ารวจดຌานอนามัยการจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ของส านักงานสถิติหงชาติ มຌจะพบวาดย
ภาพรวมวัยรุนเทยทัๅงพศชายละหญิงทีไมีอายุ 15-24 ป รຌอยละ 31.4 คย฿ชຌถุงยางอนามัยขณะมี
พศสัมพันธ์ ตกลับมีนวนຌมลดลงมืไออายุพิไมขึๅน กลาวคือวัยรุนอายุ 15-19 ป คย฿ชຌถุงยางอนามัย รຌอย
ละ 42.0 ตกลับลดลงหลือรຌอยละ 28.4 ฿นกลุมอายุ 20-24 ปิส านักงานสถิติหงชาติ, 2552ี 

จากปัญหาดังกลาวสงผล฿หຌการสงสริมการ฿ชຌถุงยางอนามัยป็นงานทีไทຌาทาย ละป็นค าถามทีไ
ส าคัญวา จะตຌองท าอยางเรจึงจะท า฿หຌกิดการยอมรับ ละมีการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นสังคมเทยเดຌ฿นทีไสุด 
ินวัตร สุวรรณพัฒนา ละ กาญจนา ถลงกิจ, 2555ี 

ทัๅงนีๅมีงานวิจัยทีไกลาวถึงการสรຌางคานิยม฿หมรืไองการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นสังคมเทยเวຌวา นับตัๅงต
การพรระบาดของชืๅออชเอวี ละปัญหาทีไจใบปຆวยดຌวยอาการทีไสัมพันธ์กับรคอดส์ ซึไงเดຌสงผลกระทบ
อยางมากตอสังคมเทยจึงเดຌมีการจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยกีไยวกับอดส์฿นสาขาวิชาตางโ มากกวา 
แเ,000 รืไอง จนมีรายงานทีไประมวล ละสังคราะห์ความรูຌงานวิจัยอดส์ทีไกีไยวกับรืไองพศ ละการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัยหลายฉบับ ดยงานวิจัยหลานีๅมีขຌอสรุปตรงกัน฿นรืไองถุงยางอนามัยวา มาตรการชิงนยบาย
ทีไส าคัญ คือ ตຌองสรຌางคานิยม฿หຌสังคมเทยยอมรับการ฿ชຌถุงยางอนามัย พืไอลดพฤติกรรมสีไยงทางพศ
ิกฤติยา อาชวนิจกุล ละ กนกวรรณธราวรรณ, 2550ี 

 ตอมา กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข จึงเดຌท าการผลักดัน ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย
หงชาติ ฉบับทีไ แ ดยจะริไม฿ชຌ฿นป 2558-2562 ประกอบดຌวย ิ1ี การสงสริมการยอมรับ ลดอคติ
กีไยวกับถุงยางอนามัยละสารหลอลืไน ิ2ี การสงสริมการขຌาถึง การ฿ชຌถุงยางอนามัย ละสารหลอลืไน ิ3ี 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการละการควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย ิ4ี การสรຌางสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการ
สงสริมการ฿ชຌถุงยางอนามัย ละ ิ5ี การติดตามละประมินผล การสงสริมการด านินการ฿ชຌถุงยาง
อนามัย ดยเดຌมีการสงสริมความรูຌ สรຌางสริมทักษะชีวิต฿หຌกับดใกนักรียน มีการจัดตัๅงจุดบริการถุงยาง
อนามัย฿นสถานทีไตางโ จัดจุดบริการ฿หຌค าปรึกษา รักษารคทัๅงบบตัๅงรับ฿นสถานพยาบาล ละชิงรุกลง
เปยังพืๅนทีไหมูบຌาน องค์การบริหารสวนต าบล ดยยุทธศาสตร์ฉบับนีๅจะสนับสนุน 3 นยบายระดับชาติ 
เดຌก ยุทธศาสตร์ป้องกันละกຌเขปัญหาอดส์หงชาติ ิพ.ศ. 2557-2559) นยบายละยุทธศาสตร์
พัฒนาอนามัยการจริญพันธุ์หงชาติ ิพ.ศ. 2553-2557) ละยุทธศาสตร์ป้องกันละกຌเขปัญหาดใกละ
ยาวชนทีไตัๅงครรภ์เมพรຌอม จึงถือวาป็นยุทธศาสตร์ตຌนบบ฿นระดับอชียละระดับลก พราะยังเมคยมี
ประทศ฿ดมียุทธศาสตร์นีๅอยางชัดจน ซึไงทางกรมควบคุมรคหวังวา ยุทธศาสตร์นีๅจะสามารถสงสริม฿หຌมี
การ฿ชຌถุงยางอนามัย฿หຌมากยิไงขึๅน฿นสังคมเทย ิฮดันถุงยางอนามัย ลดรคติดตอ-ทຌองเมพรຌอม,ฮ 2557ี 

 ตอยางเรกใตามมຌขຌอทใจจริงขຌางตຌนจะสงผล฿หຌมีการสงสริมการ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นสังคมเทย
อยางกวຌางขวาง ผานครงการรณรงค์ตางโ ตทวาถุงยางอนามัยกใยังเมป็นทีไนิยม฿ชຌกัน ดังจะหในเดຌจาก
สภาพปัญหาการทຌองทีไเมเดຌวางผน การท าทຌง ละการเดຌรับชืๅออชเอวีของคนกลุมตางโ ฿นสังคมเทยทีไ
ยังคงมีอยูสูง ินวัตร สุวรรณพัฒนา ละ กาญจนา ถลงกิจ , 2555ี นอกจากนีๅประชาชนบางสวนยังมี
ทัศนคติทีไเมดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยชืไอวาสงผลกระทบตอความสุขระหวางมีพศสัมพันธ์ทีไลดลง     
ิฮสธ. ดันยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยหงชาติป 58," 2557ี ประกอบกับผูຌหญิง฿นสังคมเทยยังมีทัศนคติชิง
ลบตอการพกพา หรือการซืๅอถุงยางอนามัยของผูຌหญิงวาป็นรืไองทีไนาอาย ทัๅงยังท า฿หຌคนอืไนขຌา฿จวาตนอง
ก าลังจะเปมีพศสัมพันธ์ ซึไงสงผล฿หຌพฤติกรรมการ฿ชຌถุงยางอนามัยกิดขึๅนเดຌยากิHavanon, Bennett, 

&Knodel, 1996; Prasartwanakit, Songwathana, &Phetcharat, 2009ี ฿นขณะดียวกันยังกิดขຌอ
วิพากษ์วิจารณ์รืไองสถานะ ละความหมายของถุงยางอนามัย฿นครงการรณรงค์บางครงการทีไเดຌสถาปนา
ความขຌา฿จกับคนทัไวเปวา ถุงยางอนามัย ทากับ ผูຌหญิงขายบริการทางพศ ทีไสรຌางตราบาป฿หຌกับถุงยาง
อนามัย จึงท า฿หຌการรณรงค์การ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นคูรัก หรือคูสมรส฿นประทศเทยลຌมหลวดยสิๅนชิง 
ินวัตร สุวรรณพัฒนา ละ กาญจนา ถลงกิจ, 2555ี 

จากสภาพปัญหาดังกลาว ผูຌวิจัยมีความหในวา การสืไอสารพืไอการปลีไยนปลงทัศนคติละ
พฤติกรรมนัๅนจะป็นปัจจัยทีไส าคัญ฿นการกຌเขทัศนคติชิงลบดังกลาวเดຌ ดยการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ
จะตຌองค านึงถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนตละกลุมดຌวย นืไองจากผูຌรับสารทีไมีลักษณะ
ประชากรทีไตกตางกัน ยอมมีความรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมตอประดใน฿ดประดในหนึไงตกตางกัน 
฿นขณะทีไผูຌรับสารทีไมีลักษณะประชากรหมือนกันกัน ยอมมีความรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมตอประดใน฿ด
ประดในหนึไงคลຌายคลึงกันกันนอกจากนีๅการปลีไยนปลงทัศนคติยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของตละ
บุคคล พราะการทีไบุคคลจะกระท า หรือเมกระท าพฤติกรรมนัๅนโ ยอมขึๅนอยูกับทัศนคติทีไมีตอพฤติกรรม
ดังกลาว ดยถຌาบุคคลทัศนคติทีไดี฿นการ฿ชຌถุงยางอนามัย กใจะน าเปสูพฤติกรรมการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอ
การป้องกันรคละภัยสุขภาพเดຌอยางมีประสิทธิภาพิอมรรัตน์ สุปຂนราช, 2551;Bandura, 1977ี 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 ดังนัๅนคณะผูຌวิจัยจึงเดຌมุงท าการส ารวจทัศนคติของประชาชนทัๅง฿นขตกรุงทพมหานคร ละ฿น
สวนภูมิภาคพืไอทีไจะเดຌทราบวา ฿นปัจจุบันประชาชนชาวเทยมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละทัศนคติตอการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัยทีไดีขึๅนหรือเม ทัๅงนีๅพืไอจะเดຌท าการสืไอสารพืไอการปลีไยนปลงทัศนคติละพฤติกรรมเดຌตรง
กับกลุมป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  

1.1 วัตถุประสงค์ 

 1. พืไอศึกษาทัศนคติกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการควบคุมป้องกันรคของประชาชนชาว
เทย 

  2. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวเทยละ
ทัศนคติกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการควบคุมป้องกันรค 

 

 1.2 ขอบขตการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative researchี ดยวิธีวิจัยชิงส ารวจ ละ฿ชຌ
บบสอบถามปลายปຂดป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ดยด านินการกใบขຌอมูลระหวางวันทีไ แ – ็ 
กุมภาพันธ์ โ55็ ซึไงกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ประชาชนชาวเทยทัๅงพศชาย ละพศหญิงทีไมีอายุ
ตัๅงต 15 ปถึง 60 ปขึๅนเป จ านวน 2,921 คน จาก โ5 จังหวัด ทัๅงนีๅสถานทีไ฿นการด านินการจัดกใบขຌอมูล 
เดຌก บริวณหลงชุมชนรอบตลาด หลงชุมชน บริวณหຌางสรรพสินคຌา หรือบริวณสถานทีไราชการ 
ตลอดจนหมูบຌานนอกขตทศบาล 

1.3 กรอบนวคิดชิงทฤษฎี฿นการวิจัย 
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2. นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌอง 

 2.1 นวคิดกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ตอทัศนคติละพฤติกรรมการ฿ชຌถุงยาง
อนามัย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ิDemographic characteristicsี หมายถึง ขຌอมูลกีไยวกับ
ประชากร ชน พศ อายุ รายเดຌ สถานะสภาพสมรส สถานภาพทางศรษฐกิจละสังคม การศึกษา ละ
ศาสนา ป็นตຌน ดยมีสมมติฐานวา ผูຌรับสารทีไมีลักษณะดังกลาวรวมกัน ยอมมีทัศนคติ ละพฤติกรรม
คลຌายคลึงกัน สวนผูຌรับสารทีไมีลักษณะประชากรตกตางกัน ยอมมีทัศนคติ ละพฤติกรรมทีไตกตางกัน
ออกเปิBurgoon, 1974ี นอกจากนีๅยังพบวา ขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากรมักป็นขຌอมูลทีไถูกศึกษา
฿นงานวิจัยหลายโ ชิๅนทีไกีไยวขຌองกับทัศนคติละพฤติกรรมการป้องกันรคละภัยสุขภาพของนักวิจัยชาว
ตางประทศ ิHavanon, Bennett, &Knodel, 1996; Ismael &Zangana, 2012; Kamal & Huda, 

2009; Kapika&Lagulla, 2003; Kefale&Kefale, 2013; Kigaru&Zabin, 1995; Prasartwanakit, 

Songwathana, &Phetcharat, 2009;Thato et al., 2003; Vahidnia& Fraser, 2005ี 

 ดย฿นงานวิจัยนีๅ ผูຌขียนเดຌ฿ชຌ สภาพสังคม พศ อายุ อาชีพ การศึกษา ละการมีหรือเมมีบุตรขຌา
มาป็นตัวปรทีไกีไยวขຌองกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ดยมีรายละอียดของตละตัวปร ดังตอเปนีๅ 

 ประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตมืองมักมีทัศนคติทีไดีละ฿หຌการยอมรับการ฿ชຌถุงยางอนามัยมากกวา
ขตชนบทิKefale&Kefale, โเแใี ดยพบวาประชาชนทีไอาศัยอยู฿นมืองมีอัตราการ฿ชຌถุงยางอนามัยสูง
กวาประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตชนบท นืไองจากวา หลงจ าหนายถุงยางอนามัย฿นขตมืองมักจะมีมากกวา
฿นขตชนบทิIsmael &Zangana, 2012; Kapika&Lugalla, 2003ี 

 ฿นขณะทีไพศชายกับพศหญิงมีความตกตางกันทัๅง฿นดຌานความคิด คานิยม ทัศนคติ ละ
พฤติกรรม ิBrooks, 1971ี ดยพบวา ประชาชนพศชายมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยพวกขา
มีความหในวา การ฿ชຌถุงยางอนามัยขณะทีไมีพศสัมพันธ์เมเดຌท า฿หຌมีความสุข฿นการมีพศสัมพันธ์ลดนຌอยลง 
ละการ฿ชຌถุงยางอนามัยยังท า฿หຌสามารถปลีไยนคูนอนเดຌ ิMultiple partnersี ตอยางเรกใตาม
ประชาชนพศหญิงทีไตงงานลຌว หรืออยูกินดຌวยกันดยเมเดຌตงงาน ิCohabiting relationshipี มี
ความหในวา การ฿ชຌถุงยางอนามัยสดงถึงความเมเวຌวาง฿จซึไงกันละกัน ิLack of trustี ิVahidnia& 

Fraser, 2005ี  

 ส าหรับ฿นประทศเทยนัๅน สาหตุทีไท า฿หຌวัยรุนพศชายเม฿ชຌถุงยางอนามัย คือ ขาดการรับรูຌความ
สีไยง นอกจากนีๅการ฿ชຌถุงยางอนามัยยังสดงถึงความเมเวຌวาง฿จอีกดຌวย สวนวัยรุนพศหญิงนัๅน ถูกคาดหวัง
วา ตຌองเมรูຌจักรืไองพศ จึงป็นตัวปຂดกัๅนการ฿ชຌถุงยางอนามัย ยิไงเปวานัๅนวัยรุนพศชายยังมีความหในตอ
วัยรุนพศหญิงอีกวา พศหญิงควรรักนวลสงวนตัว เมควรมีพศสัมพันธ์กอนตงงาน ทัๅงนีๅการพกพาถุงยาง
อนามัยยังป็นรืไองทีไนาอายส าหรับผูຌหญิง ซึไงสอดคลຌองกับความคิดหในของผูຌหญิงทีไมีตอพศของตนอง
ดຌวยวา การพกพา หรือการซืๅอถุงยางอนามัยของผูຌหญิงป็นรืไองทีไนาอับอาย นอกจากนีๅยังท า฿หຌคนอืไน
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ขຌา฿จวาตนองก าลังจะเปมีพศสัมพันธ์ ซึไงตรงกันขຌามกับพศชายทีไมีความคิดหในตอพศของตนวา เม฿ช
รืไองทีไผิดปกติ หรือนาอับอายทีไพศชายจะ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นการมีพศสัมพันธ์กอนการตงงาน ละ฿ชຌ
พืไอการปลีไยนคูนอนิHavanon, Bennett, &Knodel, 1996; Prasartwanakit, Songwathana, 

&Phetcharat, 2009ี 

อายุป็นปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌคนมีความตกตางกันทัๅง฿นรืไองทัศนคติ ละพฤติกรรม ดยทัไวเปลຌวผูຌ
ทีไมีอายุนຌอยมักจะปຂดรับนวัตกรรม฿หมโ มากกวาผูຌทีไมีอายุมากทีไมักยึดติดกับของดิม ละเมชอบการ
ปลีไยนปลง ิBrooks, 1971ี ดยพบวา ประชาชนทีไป็นวัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌนอายุ 15-30 ป มีทัศนคติ
ทีไดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยพวกขามีความหในวา ควร฿ชຌถุงยางอนามัยทุกครัๅงทีไมีพศสัมพันธ์ มຌวา
ฝຆายหญิงจะรับประทานยาคุมก านิดกใตาม ิHavanon et al.,1996; Prasartwanakit et al., 2009; 

Thato et al., 2003ี นอกจากนีๅจากการส ารวจของส านักรคอดส์ วัณรค ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์ 
พบวา ผูຌทีไทีไมีอายุ แ5-ใเ ป ยังตຌองการเดຌรับรูຌขຌอมูลพิไมติมทีไถูกตຌองกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัย ิส านัก
รคอดส์ วัณรค ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์, 2558ี 

 อยางเรกใตามประชาชนทีไอยู฿นวัยกลางคนกใมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยชนกัน ตจะ฿ชຌ
พืไอการวางผนครอบครัว ละชวยป้องกันรคติดตอทางพศสัมพันธ์ ฿นขณะทีไคนทีไอยู฿นกลุมวัยรุนละ
วัยผูຌ฿หญตอนตຌนจะ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอปลดปลอยอารมณ์ทางพศ ป้องกันรคติดตอทางพศสัมพันธ์ 
ิSTIsี ละป้องกันการตัๅงครรภ์ ิIsmael &Zangana, 2012ี 

 ฿นสวนของสถานะทางศรษฐกิจละสังคมซึไงหมายถึง การศึกษา อาชีพ รายเดຌ ตลอดจนภูมิหลัง
ของครอบครัว กในับวาป็นปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌคนมีทัศนคติ ละพฤติกรรมตกตางกัน ดยมีสมมติฐานวา   
ผูຌทีไการศึกษาดี มักจะมีหนຌาทีไการงานทีไดี ละน าเปสูการมีรายเดຌทีไสูง ซึไงบุคคลหลานีๅมักจะมีภูมิหลังของ
ครอบครัวทีไอบอุน ดยพบวา พวกขาจะยอมรับการปลีไยนปลง ละนวัตกรรมมากกวาผูຌทีไมีการศึกษาตไ า 
มีรายเดຌนຌอย มีอาชีพกีไยวกับกษตรกรรม ละมีพืๅนฐานทางครอบครัวทีไเมดี ิBurgoon, 1974; Rivers, 

Peterson, & Jensen, 1971; Rogers, 1995ี 

 นอกจากนีๅยังพบวา ประชาชนทีไมีสถานะทางศรษฐกิจละสังคม ิSocioeconomicี สูงจะมี
อัตราการ฿ชຌถุงยางอนามัยสูงกวาประชาชนทีไมีสถานะทางศรษฐกิจละสังคมตไ ากวา นืไองจากประชาชน
หลานัๅน สามารถขຌาถึงการ฿หຌบริการวางผนครอบครัว ิFamily planning serviceี รวมทัๅงยังเดຌรับ
ขຌอมูลขาวสารจากบุคคลรอบขຌางทีไมีสถานะทางศรษฐกิจละสังคม฿นระดับดียวกันกับตนกีไยวกับ
ประยชน์฿นการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการป้องกันการติดชืๅออชเอวี ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์อืไนโ
ิIsmael &Zangana, 2012;Kamal & Huda, 2009ี฿นขณะดียวกันประชาชนทีไมาจากครอบครัวทีไมี
การศึกษา จะมีทัศนคติชิงบวกตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยชนกัน นืไองจากเดຌรับการอบรมมาจากครอบครัว฿หຌ
หในถึงขຌอดีของการ฿ชຌถุงยางอนามัยิIsmael &Zangana, 2012; Kapika&Lugalla, 2003ี 
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 ฿นขณะทีไผูຌทีไมีระดับการศึกษาตางกัน ยอมมีความรูຌสึกนึกคิด อุดมการณ์ ละความตຌองการทีไ
ตกตางกัน ดยผูຌทีไมีการศึกษาสูงยอมมีความเดຌปรียบอยางมาก฿นการป็นผูຌรับสารทีไดี นืไองจากคน
หลานีๅมีการคຌนควຌาหาความรูຌ มีความขຌา฿จนืๅอหาสารเดຌดี ยอมรับกับการปลีไยนปลง ละนวัตกรรม
มากกวาผูຌทีไมีการศึกษาตไ าิRivers et al., 1971ีดยพบวา ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาสูงมีทัศนคติทีไดีตอ
การ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยพวกขามีความหในวา การ฿ชຌถุงยางอนามัยขณะทีไมีพศสัมพันธ์เมเดຌท า฿หຌมี
ความสุข฿นการมีพศสัมพันธ์ลดนຌอยลง ฿นขณะดียวกันพศหญิงทีไมีการศึกษาสูงยังมัก฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอ
ป็นอุปกรณ์ส าหรับป้องกันการตัๅงครรภ์ ละป้องกันการติดชืๅออชเอวีอีกดຌวย ิKigaru&Zabin, 1995ี 

อยางเรกใตามกลุมผูຌปกครองทีไมีบุตรมีทัศนคติทีไเมหในดຌวยกับการติดตัๅงจุดบริการถุงยางอนามัย฿น
รงรียน ถึงมຌจะหในดຌวยวาถุงยางอนามัยสามารถป้องกันรคติดตอทางพศสัมพันธ์ ละป้องกันการทຌอง
เมพรຌอม พราะจะป็นการสงสริม฿หຌดใกมีพศสัมพันธ์กันมากขึๅน ิฮปรับกลยุทธ์ถุงยาง สงสริมการยอมรับ 
กຌปัญหาซใกส์ขาจຎ,ฮ 2557ี นอกจากนีๅจากการส ารวจของส านักรคอดส์ วัณรค ละรคติดตอทาง
พศสัมพันธ์ ยังพบวา ผูຌปกครองทีไมีบุตรระบุวา เมมีขຌอมูลกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยทีไตนองอยากรูຌ 
นืไองจากมองวาตนองมีความรูຌ฿นรืไองนีๅดีอยูลຌว ทัๅงยังเมตຌองการ฿ชຌถุงยางอนามัยมຌวาจะเดຌรับการจก
ฟรี นืไองจากมัไน฿จวาสามีของตนองเมทางทีไจะมีพศสัมพันธ์นอกสมรสอยางนนอน ิส านักรคอดส์ วัณ
รค ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์, 2558ี 

 

2.2 นวคิดกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย 

ทัศนคตินับวาป็นพรมดนทีไชืไอมตอระหวางความรูຌ฿หຌเปสูการกิดพฤติกรรม การทีไบุคคลจะ
กระท า หรือเมกระท าพฤติกรรมนัๅนโ ยอมขึๅนอยูกับทัศนคติทีไมีตอพฤติกรรมดังกลาว นอกจากนีๅยังพบวา 
ขຌอมูลกีไยวกับความรูຌ฿นการป้องกันรคละภัยสุขภาพทัๅงของนักวิจัยชาวเทย ิอมรรัตน์ สุปຂนราช , 2551ี 
ละตางประทศ ิBandura, 1977ี ยอมสงผลตอทัศนคติทีไดี ละสามารถน าเปสูพฤติกรรมการป้องกัน
รคละภัยสุขภาพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ถุงยางอนามัยเมเดຌป็นพียงอุปกรณ์ทีไ฿ชຌส าหรับการวางผนครอบครัว หรือป้องกันรคติดตอทาง
พศสัมพันธ์ทานัๅน ตยังมีความนารังกียจทีไอยูคูกับถุงยางอนามัยอีกดຌวย ดยความนารังกียจนีๅ คือ การทีไ
คน฿นสังคมเทยมักมองผูຌ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยฉพาะผูຌหญิงวา ป็นบุคคลทีไส าสอนทางพศ มຌวาสังคมเทย
฿นปัจจุบันจะปຂดกวຌาง฿นรืไองการมีพศสัมพันธ์กอนการตงงานมากขึๅน ตทวาความกลัวทีไถูกตีตราจาก
สังคมวาป็นคนส าสอนทางพศกใป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึไงทีไท า฿หຌผูຌหญิง฿นสังคมเทยเมกลຌาพก
ถุงยางอนามัย ิShevajumroen, 2003ี 

ทัๅงนีๅ฿นสวนของการติดตัๅงตูຌถุงยางอนามัย฿นรงรียน ดยกลุมชวงอายุตไ ากวา 18 ป มีความหใน
ดຌวยมากทีไสุด รองลงมา คือ อายุ 18-25 ป ส าหรับประชาชนทีไเมหในดຌวยกับครงการดังกลาว ระบุวา หาก
มีการติดตัๅงตูຌถุงยางอนามัย฿นสถานศึกษาจะสงผลสีย ดยป็นการสงสริม฿หຌนักรียน/ นักศึกษามี
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พศสัมพันธ์กอนวัยอันควร ละป็นการท า฿หຌผิดวัฒนธรรมประพณีอันดีงามของเทย ิพลชีๅชัดดใกตไ า
กวา แ่ หในดຌวยตัๅงตูຌถุงยางอนามัย฿นรงรียน, 2555ี 

นอกจากนีๅประชาชนบางสวนยังมีทัศนคติทีไเมดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยชืไอวาสงผลกระทบตอ
ความรูຌสึกสุขสมระหวางมีพศสัมพันธ์ลง ิฮสธ . ดันยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยหงชาติป 58," 2557ี
ประกอบกับผูຌหญิง฿นสังคมเทยยังมีทัศนคติชิงลบตอการพกพาหรือการซืๅอถุงยางอนามัยของผูຌหญิ งป็น
รืไองทีไนาอาย ทัๅงยังท า฿หຌคนอืไนขຌา฿จวาตนองก าลังจะเปมีพศสัมพันธ์ ซึไงสงผล฿หຌพฤติกรรมการ฿ชຌถุงยาง
อนามัยกิดขึๅนเดຌยากิHavanon et al.,1996; Prasartwanakit et al., 2009ี  

 ทัๅงนีๅการส ารวจทัศนคติตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยของประชาชนทัๅง฿นขตกรุงทพมหานคร  ละ฿น
สวนภูมิภาคจึงป็นสิไงส าคัญทีไจะท า฿หຌทราบวา ฿นปัจจุบันประชาชนชาวเทยมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละ
ทัศนคติตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยทีไดีขึๅนหรือเม ละ฿ชຌสถิติ฿นการทดสอบดຌวยวา ตัวปรทางดຌาน
ประชากรศาสตร์ตัวปร฿ดทีไมีผลตอการมีทัศนคติชิงลบวา คน฿ชຌหรือพกถุงยางอนามัยป็นคนเมดี ป็นสิไง
ทีไนาอาย ละมีอาชีพขายบริการทางพศ ป็นตຌน ซึไงผลการวิจัยดังกลาวจะป็นประยชน์อยางมากตอกรม
ควบคุมรค รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอทีไจะเดຌท าการสืไอสารพืไอการปลีไยนปลงทัศนคติละ
พฤติกรรมเดຌตรงกับกลุมป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

 

ใ. วิธีการวิจัย 

 ประชากร คือ ประชาชนชาวเทยทัๅงพศชาย ละพศหญิงทีไมีอายุตัๅงต 15 ปขึๅนเป 

 กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนชาวเทยทัๅงพศชาย ละพศหญิงทีไมีอายุตัๅงต 15 ปขึๅนเป จาก โ5 
จังหวัดจ านวน 2,921 คน ซึไงเดຌมาจากการค านวณดย฿ชຌสูตร Yamane ิ1973ี ดยก าหนดระดับความ
ชืไอมัไนทีไ ้8% ละมีความคลาดคลืไอน ื/-2% ซึไงจ านวนกลุมตัวอยางตຌองเมนຌอยกวา 2,500คน ต฿น
การวิจัยครัๅงนีๅคณะผูຌวิจัยเดຌกใบกลุมตัวอยางพิไมติมป็นจ านวน โุ921 คนพืไอป้องกันการสูญหายของกลุม
ตัวอยาง ดยมีรายละอียดของกลุมตัวอยางดังนีๅ 

ผูຌวิจัยเดຌน าขຌอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย ิ2553ี มาประมาณจ านวนตัวอยางทีไ
ตຌองการ พบวาสัดสวนของประชากรเทยมีพศชาย จ านวน 31.2 ลຌานคน ละพศหญิง จ านวน 32.4 ลຌาน
คน ซึไงป็นสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน ละประชากรทีไมีอายุตัๅงต 15 ปขึๅนเป มีจ านวนละสัดสวนตอ แเเ คน 
ละ 5เ คน ดังตารางทีไ แ 

 

ตารางท่ี แ ของประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปขึๅนไป ท่ีมีจ านวนละสัดสวนตอ แเเ คน ละ 5เ คน 

 15 – 30 ป 31– 45 ป 46– 60 ป 60 ปขึๅนไป 

จ านวน ิลຌานคนี 14.30 15.90 12.30 7.40 

รຌอยละของประชาชนทัๅงหมด โโ.ใ โไ.่ แ้.โ แแ.5 

รຌอยละของประชาชนทีไมีอายุ
ตัๅงต แ5 ปขึๅนเป 

โ่.ๆ ใแ.่ โไ.็ แไ.็ 
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 ฿นการสุมตัวอยาง฿ชຌวิธีการลือกบบจาะจง (Purposive sampling) ซึไงบงจ านวนประชากร
ออกป็นกรุงทพมหานคร ละภูมิภาค เดຌก ภาคหนือ ภาคกลาง ภาค฿ตຌ ละภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ดยภาคกลางเมรวมกรุงทพมหานคร ซึไงรายละอียดของการสุมมีดังนีๅ 
 1ี กรุงทพมหานคร มีจ านวนทัๅงสิๅน 5เ ขต ซึไงท าการสุมมา฿ชຌ฿นการศึกษาจ านวน ไ ขต ขต 
ละ แเเ คน รวมทัๅงสิๅน ไเเ คน ดยก าหนดพืๅนทีไกใบตัวอยาง เดຌก บริวณตลาด฿หญของขต บริวณ
หຌางสรรพสินคຌาทีไป็นทีไนิยมของขต บริวณรอบส านักงานขต บริวณทีไประชาชนมารับบริการจากรัฐหรือ
สาธารณูปภค ชน สถานีต ารวจ ทีไท าการเปรษณีย์ ทรศัพท์ ประปา เฟฟ้า ละมืไอถึงพืๅนทีไทีไก าหนด ฿หຌผูຌ
กใบขຌอมูลลือกตัวอยาง฿หຌเดຌจ านวนทีไก าหนดดยมีสัดสวนระหวางพศชายละพศหญิงอยางละครึไงหนึไง 
ละประกอบดຌวยชวงอายุตามทีไระบุเวຌ฿นตารางทีไ แ ทัๅงนีๅผูຌกใบขຌอมูลควรพยายาม฿หຌกลุมตัวอยาง฿นตละ
ขตมีความหลากหลายชิงประชากร฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ 
 โี สวนภูมิภาค บงออกป็น ไ ภูมิภาค เดຌก ภาคหนือ ภาคกลาง ภาค฿ตຌ ละภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ดยเมรวมกรุงทพมหานคร หลังจากนัๅนท าการสุมจังหวัด฿นตละภูมิภาคดังตารางทีไ 
โ ซึไง฿นตละจังหวัดเดຌท าการบงการสุมออกป็น โ ลักษณะ คือกลุมตั วอยางจากสังคมมือง ละกลุม
ตัวอยางจากสังคมชนบท ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 2.1ี กลุมตัวอยางจากสังคมมือง ฿หຌกใบจากประชากร฿นขตมืองของจังหวัด พืๅนทีไทีไก าหนด฿หຌ
ป็นพืๅนทีไกใบตัวอยางเดຌก บริวณตลาด฿หญของจังหวัด บริวณหຌางสรรพสินคຌาทีไป็นทีไนิยมของจังหวัด  
บริวณรอบศูนย์ราชการฯ  ละบริวณทีไทีไประชาชนมารับบริการจากรัฐหรือสาธารณูปภค ชน สถานี
ต ารวจ ทีไท าการเปรษณีย์ ทรศัพท์ ประปา เฟฟ้า ละสถานศึกษา มืไอถึงพืๅนทีไทีไก าหนด ฿หຌผูຌกใบขຌอมูล
ลือกตัวอยาง฿หຌเดຌจ านวนทีไก าหนดดยมีสัดสวนระหวางพศชายละพศหญิงอยางละครึไงหนึไง ละ
ประกอบดຌวยชวงอายุตามทีไระบุเวຌ฿นตารางทีไ แ ทัๅงนีๅผูຌกใบขຌอมูลพยายาม฿หຌกลุมตัวอยาง฿นตละพืๅนทีไมี
ความหลากหลายชิงประชากร฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ  

 โ.2ี กลุมตัวอยางสังคมชนบท ฿หຌกใบจากประชากร฿นขตชนบทดย฿หຌลือกหมูบຌานมา โ หมูบຌาน 
ซึไงหมูบຌานทีไลือกมานัๅนตຌองมีความตกตางกับสังคมมืองของจังหวัดอยางมาก฿นงการกระจายตัว การ
รวมกลุม สภาพศรษฐกิจ ละอาชีพ ละมืไอถึงพืๅนทีไทีไก าหนด ฿หຌผูຌกใบขຌอมูลลือกตัวอยาง฿หຌเดຌจ านวนทีไ
ก าหนดดยมีสัดสวนระหวางพศชายละพศหญิงอยางละครึไงหนึไง ละประกอบดຌวยชวงอายุตามทีไระบุเวຌ
฿นตารางทีไ แ ทัๅงนีๅผูຌกใบขຌอมูลพยายาม฿หຌกลุมตัวอยาง฿นตละหมูบຌานมีความหลากหลายชิงประชากร฿หຌ
มากทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ ดย฿นหนึไงครัวรือนกใบตัวอยางเมกิน โ คน 

 ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย คือ ครงสรຌางของค าถามบงออกป็น 2 สวน คือ สวนที่ 1 ค าถาม
กีไยวกับทัศนคติตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยของพศชายละพศหญิง การติดตัๅงครืไองจกถุงยางอนามัยฟรี 
การจกถุงยางอนามัย฿นรงรียน ความรูຌสึก฿นการซืๅอถุงยางอนามัย ละการสอนบุตรหลาน฿หຌรูຌจัก฿ชຌละ
พกถุงยางอนามัยละ สวนที่ 2 ค าถามกีไยวกับลักษณะทางประชากร เดຌก พศ อายุ การศึกษา การมี
หรือเมมีบุตร การคยหรือเมคย฿ชຌถุงยางอนามัย ละสถานทีไ฿นการเปรับถุงยางอนามัยฟรี ดยเดຌมี
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ผูຌชีไยวชาญ฿นการตรวจสอบความตรงของขຌอค าถาม฿นบบสอบถาม คือ ผูຌบริหารระดับสูงของรคอดส์ 
วัณรค ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์ กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข 

การวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก สถิติบรรยาย ิDescriptive statistics) ดย฿ชຌคาการจกจงความถีไ 
(Frequency) คารຌอยละ (Percentage) ละการทดสอบคาความสัมพันธ์บบเคสควร์(Pearson's Chi-

square test) ซึไงวิคราะห์ดຌวยปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ SPSS 

 

 4.1 ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถามมีจ านวนทัๅงหมด 2,้โแ คน จาก 25 จังหวัด บงป็นกลุม
ตัวอยางจากกรุงทพมหานคร จ านวน ๆแๆ คน ภาคกลาง จ านวน 5้ๆคน ภาคหนือ จ านวน ๆแๆ คน 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน 5้่ คน ละภาค฿ตຌ จ านวน ไ้5 คน 

นอกจากนีๅกลุมตัวอยางยังประกอบดຌวยพศชายละพศหญิงทีไกือบทากัน คิดป็นรຌอยละ 5เ.ใ 
ละ ไ้.็ ตามล าดับกลุมตัวอยางสวนมากมีอายุระหวาง ใแ – ใ5 ป มากทีไสุด ตามมาดຌวยกลุมอายุ แ5 – 
ใเ ป คิดป็นรຌอยละ ใๆ.็ ละ ใ5.ๆ ตามล าดับ ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางมีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรีหรือสูง
กวา มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 4่.ไ กลุมตัวอยางประกอบดຌวยผูຌทีไมีบุตรละเมมีบุตร฿นสัดสวนทีไกือบ
ทากัน คิดป็นรຌอยละ 5แ.แ ละ ไ่.้ ตามล าดับทัๅงนีๅกลุมตัวอยางสวนมาก คิดป็นรຌอยละ ๆ็.่ คย฿ชຌ
ถุงยางอนามัยขณะมีพศสัมพันธ์ สวนผูຌทีไเมคย฿ชຌถุงยางอนามัยขณะมีพศสัมพันธ์ คิดป็นรຌอยละ แ้.็ 
สวนทีไหลือป็นผูຌทีไเมคยมีพศสัมพันธ์ คิดป็นรຌอยละ แโ.ๆ 

ทัๅงนีๅสังกตเดຌวา กลุมตัวอยางทีไป็นตัวทนของประชากร ิRepresentative samplingี ทีไตอบ
บบสอบถามนัๅนมีความ฿กลຌคียงกับสัดสวนประชากร฿นประทศเทย ทีไมีอายุตัๅงต แ5 ป ขึๅนเป ดังทีไ
ปรากฏ฿นตารางทีไ 3.1 

 โ. ทัศนคติตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยพื่อการควบคุมปງองกันรค 

กลุมตัวอยางสวนมาก คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.โ คิดวาการ฿ชຌถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตัๅงครรภ์
ละป้องกันรคตางโ จากการมีพศสัมพันธ์เดຌ ฿นขณะทีไกลุมตัวอยาง คิดป็นรຌอยละ แแ.แ ยังเมน฿จวาจะ
ป้องกันเดຌหรือเม 

กลุมตัวอยางสวนมาก คิดวา ผูຌชายละผูຌหญิงวัยท างานทีไพกถุงยางอนามัยติดตัวป็นคนทีไป้องกัน
ตนองละผูຌอืไน คิดป็นรຌอยละ ็่.ไ ละ ็เ.เ ตามล าดับ  ป็นคนทันสมัย มัไน฿จ฿นตนอง คิดป็นรຌอยละ 
โโ.ใ ละ โไ.ไ ตามล าดับ ละป็นคนมีการศึกษา  คิดป็นรຌอยละ โๆ.โ ละ โโ.็ ตามล าดับ ฿นขณะทีไ
กลุมตัวอยางคิดวา ผูຌชายทีไพกถุงยางอนามัยติดตัวป็นนักทีไยว คิดป็นรຌอยละ โโ.็ สวนหญิงทีไพกถุงยาง
อนามัยติดตัวป็นผูຌมีอาชีพขายบริการทางพศ คิดป็นรຌอยละ แ่.5 
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กลุมตัวอยางกือบครึไงหนึไง คิดป็นรຌอยละ ไ็.ๆ หในดຌวยทีไจะ฿หຌมีการติดตัๅงครืไองจกถุงยาง
อนามัยฟรี฿นหຌองนๅ านักรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป ตอยางเรกใดีจ านวนกลุมตัวอยางทีไเม
หในดຌวย ละกลุมตัวอยางทีไเมน฿จ มีจ านวนมากกวาครึไงหนึไงของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด คิดป็นรຌอย
ละ ใแ.แ ละ โเ.โ ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางมากกวาครึไงหนึไง คิดป็นรຌอยละ 5ใ.ไ คิดวา การจกถุงยางอนามัยกนักรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป฿นชวงทศกาลวาลนเทน์จะป็นการกระตุຌน฿หຌมีพศสัมพันธ์กัน฿นชวงทศกาล
ดังกลาว ต฿นทางกลับกัน กลุมตัวอยาง คิดป็นรຌอยละ ็ใ.็ คิดวาการจกถุงยางอนามัยกนักรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป฿นชวงทศกาลวาลนเทน์จะชวยป้องกันการทຌองกอนวัยอันควร รคติดตอ
ทางพศสัมพันธ์ ละรคอดส์เดຌ ละกลุมตัวอยาง คิดป็นรຌอยละ ็โ.็ หในดຌวยทีไจะ฿หຌ ผูຌปกครองหรือ
บุคคล฿นครอบครัวจะสอน฿หຌบุตรหลานตัๅงตระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนรูຌจักวิธี฿ชຌละพกถุงยางอนามัย 

กลุมตัวอยางทีไเมมีความรูຌสึกอายถຌาตຌองซืๅอถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวกซืๅอหรือรຌานขายยา มี
จ านวนมากกวา กลุมตัวอยางทีไรูຌสึกอายลใกนຌอย คิดป็นรຌอยละ ไไ.ใ ละ ไแ.โ ตามล าดับ ฿นขณะทีไ กลุม
ตัวอยางอีกรຌอยละ แไ.5 ยังเมน฿จ ละถຌามีการจกถุงยางอนามัยฟรี กลุมตัวอยางสวน฿หญ คิดป็นรຌอย
ละ ไใ.ใ สะดวกทีไจะเปรับ ทีไรຌานขายยา คลินิก รงพยาบาล รองลงมาคือ ครืไองจกฟรีอัตนมัติ คิดป็น
รຌอยละ ใไ.็ 

กลุมตัวอยางมากกวาครึไงหนึไงหในดຌวยหากผูຌปกครองหรือบุคคล฿นครอบครัวสอน฿หຌบุตรหลาน
ตัๅงตระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนรูຌจักวิธี฿ชຌละพกถุงยางอนามัย คิดป็นรຌอยละ ็โ.็ รองลงมา คือ เมน฿จ 
คิดป็นรຌอยละ แ5.ไ ละเมหในดຌวย คิดป็นรຌอยละ แแ.้ ตามล าดับ 

ทัๅงนีๅถຌามกีารจกถุงยางอนามัยฟรี กลุมตัวอยางสวนมากสะดวกเปรับทีไรຌานขายยา คลินิก ละรงพยาบาล 
คิดป็นรຌอยละ ไใ.ใ รองลงมา คือ ครืไองจกฟรีอัตนมัติ คิดป็นรຌอยละ ใไ.็ ละรຌานคຌาสะดวกซืๅอ คิด
ป็นรຌอยละ โ้.โ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.1 สดงความสัมพันธ์ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวไทยละทัศนคติกี่ยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยพื่อการควบคุมปງองกันรค 

 

สภาพสังคม พศ อายุ ระดับการศึกษา การมีบตุร การ฿ชຌถุงยาง 

1. ทานคิดวาการ฿ชຌถุงยางอนามยัสามารถป้องกันการตัๅงครรภ์ละป้องกันรคตาง โ จากการมีพศสัมพันธ์เดຌ แไ.ใ่ไึึ ่.่็่ึ* แแ.5้ใ 13.306 โ.โ้ใ โ5.โโ่ึึึ 

2. ทานคิดวา ชายวัยท างานทีไพกถุงยางอนามัยป็นคน
ประภท฿ด ิตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 

ป้องกันตนองละผูຌอืไน แ.แ้ไ .็ไ่ แโ.ใ้5ึึ แ็.ๆโโึึ .่เใ โโ.็เไึึึ 

ทันสมัย มัไน฿จ฿นตนอง แไ.5้โึึ ไ.ๆ่ๆึ .่ใไ 5.เใไ .ไแไ โโ.ไๆแึึึ 

 มีการศึกษา ไ.็เ็ึ โ.็เไ ๆ.ใใ5 ไโ.่5แึึึ .เๆไ แ้.้ๆๆึึึ 

 ส าสอน ็.เๆแึึ แใ.โเโึึึ แ5.5เใึึ แๆ.ๆเ็ึึ .แ็็ ๆ.ไ่้ึ 

 ซใกซ์จัด แเ.5้แึึ แ.โ้้ แใ.ไ่้ึึ ็.เไไ แ5.ไใ่*** ้.ๆแแึึ 

 มีอาชีพขายบริการทางพศ ๆ.่ไ้ึึ ไ.แ็่ึ .ๆ้็ ไ.็็ไ 2.644 แ.5่เ 

 นักทีไยว แโ.็ไไึึึ .่โ้ แ.เโใ แโ.ใ55ึ 3.910* .้ใไ 

 

เมมีขຌอความ฿ดตรงกับความรูຌสึก ๆ.5้ไึ แ.ๆ่แ แ.็ใๆ 5.เใเ .เไ้ ใแ.ใไ้ึึึ 
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 สภาพสังคม พศ อายุ ระดับการศึกษา การมีบุตร การ฿ชຌถุงยาง 

3. ทานคิดวา หญิงวัยท างานทีไพกถุงยางอนามัยป็นคน
ประภท฿ด ิตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 

ป้องกันตนองละผูຌอืไน 4.586* .392 13.657** 13.673** .444 6.913* 

ทันสมัย มัไน฿จ฿นตนอง 35.250*** .100 11.946** 29.073*** 2.804 29.614*** 

 

มีการศึกษา 

5.642* .080 .551 18.523** 

 

.484 12.212** 

 ส าสอน 8.172** .961 18.984*** 19.789** 2.731 .062 

 ซใกซ์จัด 14.123*** 3.853* 13.189** 9.499* 13.810*** 1.181 

 มีอาชีพขายบริการทางพศ .265 17.286*** 14.189** 33.105*** 2.625 5.741 

 นักทีไยว 13.651*** 3.270 1.085 8.031 2.821 1.956 

 เมมีขຌอความ฿ดตรงกับความรูຌสึก 1.358 1.963 3.271 1.907 แ.แใ5 15.955*** 

4. ทานหในควรดຌวยทีไจะ฿หຌมีการติดตัๅงครืไองจกถุงยางอนามยัฟรี฿นหຌองนๅ านกัรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป .ไ้ไ ใ.ใ็็ โ็.ไ็้ึึึ ่.ไๆๆ โ.แ้ๆ ๆแ.ใ่็ึึึ 

5. ทานคิดวา การจกถุงยางอนามัยกนักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป฿นชวงทศกาลวาลนเทน์จะป็นการ
กระตุຌน฿หຌมีพศสัมพันธ์กัน฿นชวงทศกาลดังกลาว 

 

โๆ.ไใไึึึ .5้แ แ้.แใไึึ ใโ.้็ๆึึึ โโ.้ไแึึึ ใแ.ไโ็ึึึ 
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 สภาพสังคม พศ อายุ ระดับการศึกษา การมีบุตร การ฿ชຌถุงยาง 

6. ทานคิดวาการจกถุงยางอนามยักนกัรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป฿นชวงทศกาลวาลนเทน์ จะชวยปอ้งกัน
การทຌองกอนวัยอันควร รคติดตอทางพศสัมพันธ์ ละรคอดส์เดຌ ่.55ๆึ โ.ไไไ แเ.เๆๆ แๆ.ๆ้็ึ 

 

ใ.้ไใ ไโ.เแ่ึึึ 

7. ทานรูຌสึกอายถຌาตຌองซืๅอถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวกซืๅอหรือรຌานขายยา แ็.ใ้ใึึึ 5่.โ็้ึึึ โ5.ไเ็ึึึ โๆ.5โเึึ 5.431 แแ่.่โ่ึึึ 

่.ทานหในดຌวยหากผูຌปกครองหรือบุคคล฿นครอบครัวสอน฿หຌบุตรหลานตัๅงตระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนรูຌจกัวธิี฿ชຌละพก
ถุงยางอนามัย 

7.659* 8.375* 12.604* 14.086 

 

2.929 47.989*** 

้. ถຌามีการจกถุงยางอนามยัฟรี ทานสะดวกเปรับ ณ 
สถานทีไ฿ด ิ ตอบเดຌมากกวา แ ขຌอ ี 

สถานศึกษา 6.519* 8.677** 85.924*** 31.956*** 42.041*** 22.621*** 

ซุปปอร์มาร์กใต/หຌางสรรพสินคຌา 57.910*** 4.861* 12.798** 33.208*** 1.962 28.178*** 

 รຌานคຌาสะดวกซืๅอ 5.424* 12.723*** 10.488* 30.245*** 3.669 87.618*** 

 หลงชุมชน/อบต. 36.921*** 4.902* 23.670*** 29.061*** 28.095*** 5.301 

 ครืไองจกฟรีอัตนมัต ิ 11.610** 23.525*** 29.440*** 96.654*** 31.588*** 51.818*** 

 รຌานขายยา คลินิก รงพยาบาล 4.026* .126 .399 13.876** .230 4.817 

 เมมีขຌอความ฿ดตรงกับความรูຌสึก 2.990 29.196*** 19.209*** 32.222*** 4.809* 157.956*** 

*** P- value < .001, ** P-value < .01, * P-value < .05
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จากตารางทีไ 4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌคาความสัมพันธ์บบเคสควร์ ิPearson's Chi-

squareี พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวเทย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติกีไยวกับ
การ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการควบคุมป้องกันรคดยมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05, 0.01, ละ 0.001 

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของตัวปร฿นตละลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา 
ประชาชนทีไมีอายุ ใแ – ไ5 ป ิรຌอยละ 37.2, 2=แโ.ใ้5, p = 0.01ีละผูຌทีไมีการศึกษาอยู฿นระดับ
ปริญญาตรี หรือสูงกวา ิรຌอยละ 49.6, 2=แ็.ๆโโ, p = .001ีมีทัศนคติทีไดีตอผูຌชายทีไพกถุงยางอนามัยติด
ตัว ดยมองวาป็นคนประภทป้องกันตนองละผูຌอืไน ซึไงป็นเป฿นทิศทางดียวกับประชาชนทีไมีอายุ ใแ – 
ไ5 ป ิรຌอยละ 37.1, 2=แใ.ๆ5็, p = 0.01ี ละผูຌทีไมีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา ิรຌอย
ละ 47.8, 2=แใ.ๆ็ใ, p = 0.01ีทีไมีทัศนคติทีไดีตอผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัว ดยมองวาป็นคน
ประภทป้องกันตนองละผูຌอืไนชนกันตทวาประชาชนพศชายมากกวาครึไงหนึไงิรຌอยละ 58.3, 2=

แ็.โ่ๆ, p = 0.001ีกลับมีทัศนคติทีไเมดีตอผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัว ดยมองวาบุคคลดังกลาวมี
อาชีพขายบริการทางพศอยางเรกใตามประชาชนทีไมีอายุ แ5 – ใเ ป ิรຌอยละ 39.7, 2 =โ็.ไ็้, p = 

0.001ี มีทัศนคติทีไหในดຌวยทีไจะ฿หຌมีการติดตัๅงครืไองจกถุงยางอนามัยฟรี฿นหຌองนๅ านักรียนหญิงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป ตทวาผูຌทีไมีบุตรมากกวาครึไงหนึไง ิรຌอยละ 54.6, 2=โโ.้ไแ, p = 0.001ี มี
ทัศนคติทีไเมดีตอการจกถุงยางอนามัย ดยมีความคิดหในวาการจกถุงยางอนามัยกนักรียนมัธยมศึกษา
ตอนตຌนขึๅนเป฿นชวงวันวาลนเทน์นัๅนจะป็นการกระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการมีพศสัมพันธ์มากยิไงขึๅน ตผูຌทีไ
มีอายุ แ5 – ใเ ป ิรຌอยละ 40.1, 2 = แ้.แใไ, p = 0.01ี กลับเมคิดวาการจกถุงยางอนามัยจะป็นการ
กระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการมีพศสัมพันธ์นอกจากนีๅประชาชนทีไอยู฿นขตชนบท ิรຌอยละ 53.7, 

2=17.393, p = 0.001ี ละพศหญิงมากกวาครึไงหนึไงิรຌอยละ 54.6, 2=5่.โ็้, p = 0.001ี ยังรูຌสึก
ขินอายถຌาตຌองซืๅอถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวกซืๅอหรือรຌานขายยา ฿นขณะทีไประชาชนพศหญิง ิรຌอยละ 
50.2, 2=่.ใ็5, p = 0.05ีละผูຌทีไมีอายุระหวาง ใแ - ไ5 ป ิรຌอยละ 37.2, 2=แโ.ๆเไ, p = 0.05ี
กลับมีทัศนคติทีไหในดຌวยทีไคน฿นครอบครัว หรือผูຌปกครองจะสอนบุตรหลานของตนตัๅงตระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌน฿หຌรูຌจักวิธี฿ชຌ ละมีพฤติกรรมพกถุงยางอนามัยติดตัวทัๅงนีๅประชาชนทีไมีการศึกษา฿นระดับปริญญา
ตรี หรือสูงกวา ิรຌอยละ 50.3, 2=แใ.่็ๆ, p = 0.001ีสะดวกเปรับถุงยางอนามัยทีไจกฟรี ณ รຌานขาย
ยา คลินิก ละรงพยาบาล ตประชาชนพศชาย ิรຌอยละ 56.3, 2=่.ๆ็็, p = 0.01ีผูຌทีไมีอายุ แ5 – 
ใเ ป ิรຌอยละ 53.7, 2=่5.้โไ, p = 0.001ีละผูຌทีไมีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาจ านวน
ครึไงหนึไงิรຌอยละ 50.4, 2=ใแ.้5ๆ, p = 0.001ีสะดวกเปรับถุงยางอนามัยทีไจกฟรี ณ สถานศึกษา 
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ประชาชนวัยกลางคนิใแ-ไ5 ปี ละผูຌทีไมีการศึกษาิปริญญาตรีหรือสูงกวาี มีทัศนคติทีไดีตอผูຌชาย
ทีไพกถุงยางอนามัยติดตัว ดยมองวาป็นคนประภทป้องกันตนอง ละผูຌอืไน ซึไงป็นเป฿นทิศทางดียวกับ
ประชาชนกลางคน ิใแ-ไ5 ปี ละผูຌทีไมีการศึกษา ิปริญญาตรีหรือสูงกวาี ทีไมีทัศนคติทีไดีตอผูຌหญิงทีไพก
ถุงยางอนามัยติดตัว ดยมองวาป็นคนประภทป้องกันตนอง ละผูຌอืไนชนกันดยตรงกับผลการวิจัยของ 
Vahidniaละ Fraser ิ2005ี ทีไพบวา การซืๅอ หรือพกพาถุงยางอนามัยป็นรืไองทีไควรเดຌรับค าชมชย 
พราะถือวาป็นผูຌทีไมีความรับผิดชอบตอสังคม ิฮถุงยางอนามัยความปลอดภัยทีไวัยรุนลือกเดຌ ,ฮ 2557ี ทัๅง
ยังยืนยันขຌอคຌนพบของ KigaruละZabinิ1995ี ทีไพบวา ประชาชนทีไมีการศึกษามีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัย ดยพวกขามีความหในวา การ฿ชຌถุงยางอนามัยขณะทีไมี พศสัมพันธ์เมเดຌท า฿หຌมีความสุข฿น
การมีพศสัมพันธ์ลดนຌอยลง ฿นขณะทีไพศหญิงทีไมีการศึกษายังมัก฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอป็นอุปกรณ์ส าหรับ
ป้องกันการตัๅงครรภ์ ละป้องกันการติดชืๅออชเอวีอีกดຌวย นอกจากนีๅยังป็นเปตามขຌอคຌนพบของ Ismael 

ละZanganaิ2012ี; Kapikaละ Lugallaิ2003ี ทีไพบวา ประชาชนวัยกลางคนกใมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัยชนกัน ดย฿ชຌพืไอการวางผนครอบครัว ละชวยป้องกันรคติดตอทางพศสัมพันธ์ ละยัง
ตรงกับขຌอคຌนพบของ Havanonละคณะิ1996ี; Prasartwanakitละคณะิ2009ี; Thato ละคณะ
ิ2003ี ทีไพบวา วัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌนมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยพวกขามีความหในวา 
ควร฿ชຌถุงยางอนามัยทุกครัๅงทีไมีพศสัมพันธ์ มຌวาฝຆายหญิงจะรับประทานยาคุมก านิดกใตาม ทัๅงยังป็นการ
ยืนยันขຌอคຌนพบของ Ismael ละZanganaิ2012ี;Kamal ละ Huda ิ2009ี ทีไเดຌกลาววา ประชาชนทีไมี
สถานะทางศรษฐกิจละสังคม ิSocioeconomicี สูงจะมีอัตราการ฿ชຌถุงยางอนามัยสูงกวาประชาชนทีไมี
สถานะทางศรษฐกิจละสังคมตไ ากวา นืไองจากประชาชนหลานัๅน สามารถขຌาถึงการ฿หຌบริการวางผน
ครอบครัว ิFamily planning serviceี รวมทัๅงยังเดຌรับขຌอมูลขาวสารจากบุคคลทีไมีสถานะทางศรษฐกิจ
ละสังคมสูงชนดียวกันกีไยวกับประยชน์฿นการ฿ชຌถุงยางอนามัยพืไอการป้องกันการติดชืๅออชเอวี ละ
รคติดตอทางพศสัมพันธ์อืไนโ ดຌวย นอกจากนีๅประชาชนทีไมาจากครอบครัวทีไมีการศึกษา ยังมีทัศนคติชิง
บวกตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยชนกัน 

 ตทวาประชาชนพศชาย กลับมีทัศนคติทีไเมดีตอผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัว ดยมองวา
บุคคลดังกลาวมีอาชีพขายบริการทางพศซึไงยืนยันขຌอคຌนพบของ Shevajumroenิ2003ี ทีไพบวา คนเทย
สวนมากดยฉพาะพศชายมักจะมองผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัววา ป็นบุคคลทีไส าสอนทางพศ มຌวา
สังคมเทย฿นปัจจุบันจะปຂดกวຌาง฿นรืไองการมีพศสัมพันธ์กอนการตงงานมากขึๅน ตทวาความกลัวทีไถูก
ตราหนຌาจากสังคมวาป็นคนส าสอนทางพศกใป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึไงทีไท า฿หຌผูຌหญิง฿นสังคมเทยเม
กลຌาพกถุงยางอนามัย ยิไ งเปกวานัๅนยัง ป็ นเปตามผลการวิจัยของ Havanon ละคณะิ1996ี ; 
Prasartwanakitละคณะิ2009ี ทีไพบวา วัยรุนพศหญิงนัๅนถูกคาดหวังวา ตຌองเมรูຌจักรืไองพศ จึงป็นตัว
ปຂดกัๅนการ฿ชຌถุงยางอนามัย นอกจากนีๅวัยรุนพศชายยังมีความหในตอวัยรุนพศหญิงอีกวา พศหญิงควรรัก
นวลสงวนตัว เมควรมีพศสัมพันธ์กอนตงงาน ยิไงเปกวานัๅนการพกพาถุงยางอนามัยยังป็นรืไองทีไนาอาย
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ส าหรับผูຌหญิง ซึไงสอดคลຌองกับความคิดหในของผูຌหญิงทีไมีตอพศของตนองดຌวยวา การพกพา หรือการซืๅอ
ถุงยางอนามัยของผูຌหญิงป็นรืไองทีไนาอาย นอกจากนีๅยังท า฿หຌคนอืไนขຌา฿จวาตนอ งก าลังจะเปมี
พศสัมพันธ์ ซึไงตรงกันขຌามกับพศชายทีไมีความคิดหในตอพศของตนวา เม฿ชรืไองทีไผิดปกติ หรือนาอับอาย
ทีไพศชายจะ฿ชຌถุงยางอนามัย฿นการมีพศสัมพันธ์กอนการตงงาน ละ฿ชຌพืไอการปลีไยนคูนอน 

วัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌน ิแ5-ใเ ปี มีทัศนคติทีไหในดຌวยทีไจะ฿หຌมีการติดตัๅงครืไองจกถุงยาง
อนามัยฟรี฿นหຌองนๅ านักรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป ดยยืนยันผลการส ารวจทีไพบวา 
ประชาชนทัๅงพศชายละหญิงทีไป็นวัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌน มีความหในดຌวยมากทีไสุด ทีไจะ฿หຌมีการติดตัๅง
ครืไองจกถุงยางอนามัยฟรี฿นรงรียน ิพลชีๅชัดดใกตไ ากวา แ่ หในดຌวยตัๅงตูຌถุงยางอนามัย฿นรงรียน , 

2555ี ยิไงเปกวานัๅนยังตรงกับผลการวิจัยของ Havanonละคณะิ1996ี; Prasartwanakitละคณะ
ิ2009ี; Thatoละคณะิ2003ี ยังพบวาวัยรุนมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ดยพวกขามี
ความหในวา ควร฿ชຌถุงยางอนามัยทุกครัๅงทีไมีพศสัมพันธ์  

อยางเรกใตามผูຌทีไมีบุตรกลับมีทัศนคติทีไเมดีตอการจกถุงยางอนามัย ดยมีความคิดหในวาการจก
ถุงยางอนามัยกนักรียนมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป฿นชวงวันวาลนเทน์นัๅนจะป็นการกระตุຌน฿หຌกิด
พฤติกรรมการมีพศสัมพันธ์มากยิไงขึๅน ดยยืนยันขຌอคຌนพบของกลุมผูຌปกครองทีไมีบุตรทีไพบวา มีทัศนคติทีไ
เมหในดຌวยกับการติดตัๅงจุดบริการถุงยางอนามัย฿นรงรียน ถึงมຌจะหในดຌวยวาถุงยางอนามัยสามารถ
ป้องกันรคติดตอทางพศสัมพันธ์ ละป้องกันการทຌองเมพรຌอมเดຌกวารຌอยละ 70 ตทวากใเมหในดຌวยทีไจะ
฿หຌตัๅงจุดบริการถุงยางอนามัย฿นรงรียน พราะจะป็นการสงสริม฿หຌดใกมีพศสัมพันธ์กันมาก ละรใว
ยิไงขึๅน ิฮปรับกลยุทธ์ถุงยาง สงสริมการยอมรับ กຌปัญหาซใกส์ขาจຎ,ฮ 2557ีมากเปกวานัๅนยังสอดคลຌองกับ
ขຌอคຌนพบของ ส านักรคอดส์ วัณรค ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์ิ2558ี ทีไวา ผูຌทีไมีบุตรมีทัศนคติทีไเมดี
ตอการจก ละ฿ชຌถุงยางอนามัย อีกทัๅงเมมีขຌอมูลกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัยทีไตนองอยากรูຌ นืไองจาก
มองวาตนองมีความรูຌ฿นรืไองนีๅดีอยูลຌว ทัๅงยังเมตຌองการ฿ชຌถุงยางอนามัยมຌวาจะเดຌรับการจกฟรี 
นืไองจากมัไน฿จวาสามีของตนองเมมีทางทีไจะมีพศสัมพันธ์นอกสมรสอยางนนอน  

ตทวาผูຌทีไป็นวัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌน ิแ5-ใเ ปี กลับเมคิดวาการจกถุงยางอนามัยจะป็นการ
กระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการมีพศสัมพันธ์ ดยตรงกับขຌอคຌนพบของ Havanonละคณะิ1996ี ; 
Prasartwanakitละคณะิ2009ี; Thatoละคณะิ2003ี ทีไพบวาวัยรุนมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌถุงยาง
อนามัย ดยพวกขามีความหในวา ควร฿ชຌถุงยางอนามัยทุกครัๅงทีไมีพศสัมพันธ์ นอกจากนีๅยังตรงกับขຌอ
คຌนพบของ ส านักรคอดส์ วัณรค ละรคติดตอทางพศสัมพันธ์ิ2558ี ทีไวา ผูຌทีไมีอายุ แ5-ใเ ป ยัง
ตຌองการเดຌรับรูຌขຌอมูลพิไมติมทีไถูกตຌองกีไยวกับการ฿ชຌถุงยางอนามัย 

 ประชาชนทีไอยู฿นขตชนบท ละพศหญิง ยังรูຌสึกขินอายถຌาตຌองซืๅอถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวก
ซืๅอหรือรຌานขายยา ดยป็นการยืนยันขຌอคຌนพบของ Ismael ละZanganaิ2012ี; Kapikaละ 
Lugallaิ2003ี; Kefaleละ Kefaleิโเแใีทีไเดຌกลาววา ประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตมืองมีอัตราการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัยสูงกวาประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตชนบท นืไองจากวา หลงจ าหนายถุงยางอนามัย฿นขต
มืองจะมีมากกวา฿นขตชนบทนอกจากนีๅประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตมืองยังมีทัศนคติทีไดี ละยอมรับการ
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฿ชຌถุงยางอนามัยอีกดຌวย ยิไงเปกวานัๅนยืนยันผลการวิจัยของ Havanonละคณะิ1996ี; Prasartwanakit

ละคณะิ2009ี ทีไพบวา วัยรุนพศหญิงนัๅนถูกคาดหวังวา ตຌองเมรูຌจักรืไองพศ จึงป็นตัวปຂดกัๅนการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัย นอกจากนีๅพศหญิงยังมีความคิดหในตอพศของตนองดຌวยวา การพกพา หรือการซืๅอถุงยาง
อนามัยของผูຌหญิงป็นรืไองทีไนาอาย ทัๅงยังท า฿หຌคนอืไนขຌา฿จวาตนองก าลังจะเปมีพศสัมพันธ์ หรือมีอาชีพ
ขายบริการทางพศ 

฿นขณะทีไประชาชนพศหญิง ละผูຌทีไอยู฿นวัยกลางคน ิใแ-ไ5 ปี  กลับมีทัศนคติทีไหในดຌวยทีไคน
฿นครอบครัว หรือผูຌปกครองจะสอนบุตรหลานของตนตัๅงตระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน฿หຌรูຌจักวิธี฿ชຌ ละมี
พฤติกรรมพกถุงยางอนามัยติดตัวซึไงยืนยันผลการวิจัยของ อมรรัตน์ สุปຂนราชิ2551ี; Bandura ิ1977ี ทีไ
พบวา การ฿หຌความรูຌวาการ฿ชຌถุงยางอนามัยสามารถป้องกันรคติดตอทางพศสัมพันธ์ รวมทัๅงปัญหาสุขภาพ
อืไนโ จะสงผล฿หຌกิดความตระหนัก ละมีความตัๅง฿จวาตนองควร฿ชຌถุงยางอนามัย ซึไงจะน าเปสูการ
ปลีไยนปลงทัศนคติตอการ฿ชຌถุงยางอนามัย ละน าเปสูพฤติกรรมการพกถุงยางอนามัยติดตัว ละ
น ามา฿ชຌทุกครัๅงมืไอมีพศสัมพันธ์  

ทัๅงนีๅประชาชนทีไมีการศึกษา ิปริญญาตรีหรือสูงกวาีวัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌน ิแ5-ใเ ปี สะดวก
เปรับถุงยางอนามัยทีไจกฟรี ณ รຌานขายยา คลินิก ละรงพยาบาล ละสถานศึกษาดยสอดคลຌองกับผล
การส ารวจทีไพบวา ประชาชนทัๅงพศชายละหญิงทีไป็นวัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌน มีความหในดຌวยมากทีไสุด 
ทีไจะ฿หຌมีการติดตัๅงครืไองจกถุงยางอนามัยฟรี฿นรงรียน  ิพลชีๅชัดดใกตไ ากวา แ่ หในดຌวยตัๅงตูຌถุงยาง
อนามัย฿นรงรียน,ฮ 2555ี ทัๅงยังตรงกับผลการวิจัยของ Havanonละคณะิ1996ี; Prasartwanakit, 

ละคณะิ2009ี; Thatoละคณะิ2003ี ทีไเดຌกลาววา วัยรุนละผูຌ฿หญตอนตຌนมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌ
ถุงยางอนามัย ดยพวกขามีความหในวา ควร฿ชຌถุงยางอนามัยทุกครัๅงทีไมีพศสัมพันธ์ ทัๅงยังสอดคลຌองกับ
ผลการวิจัยของ KigaruละZabinิ1995ี ทีไพบวา ประชาชนทีไมีการศึกษามีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌถุงยาง
อนามัย ดยพวกขามีความหในวา การ฿ชຌถุงยางอนามัยขณะทีไมีพศสัมพันธ์เมเดຌท า฿หຌมีความสุข฿นการมี
พศสัมพันธ์ลดนຌอยลง  

กลาวดยภาพรวม พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวเทย เดຌก สภาพสังคม 
พศ อายุ ระดับการศึกษา ทีไตกตางกัน รวมทัๅงการมีหรือเมมีบุตร สงผลตอทัศนคติกีไยวกับการ฿ชຌถุงยาง
อนามัยพืไอการควบคุมป้องกันรคทีไตกตางกัน ซึไงป็นการยืนยันขຌอคຌนพบของ อมรรัตน์ สุปຂนราชิ2551ี; 
Burgoonิ1974ี ทีไเดຌกลาววา ผูຌรับสารทีไมีลักษณะประชากรทีไตกตางกัน ยอมมีทัศนคติ ละพฤติกรรม
ตอประดใน฿ดประดในหนึไงตกตางกัน ฿นขณะทีไผูຌรับสารทีไมีลักษณะประชากรหมือนกันกัน ยอมมีทัศนคติ 
ละพฤติกรรมตอประดใน฿ดประดในหนึไงคลຌายคลึงกัน ฿นขณะดียวกันทัศนคติยังนับวาป็นพรมดนทีไ
ชืไอมตอระหวางความรูຌ฿หຌเปสูการกิดพฤติกรรม การทีไบุคคลจะกระท า หรือเมกระท าพฤติกรรม 
ยอมขึๅนอยูกบัทัศนคติทีไมีตอพฤติกรรมนัๅนโ ป็นส าคัญ 
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4.ใ สรุปละขຌอสนอนะ 

การมีพศสัมพันธ์ทีไเมป้องกันป็นสาหตุส าคัญของการติดชืๅออชเอวีละรคติดตอทางพศสัมพันธ์อืไนโ 
฿นกลุมประชาชนเทย ทัๅงนีๅการตัดสิน฿จ฿ชຌถุงยางอนามัยหรือเมขึๅนอยูกับทัศนคติทีไบุคคลนัๅนมีตอถุ งยาง
อนามัย ชน หากประชาชนยังมองวา การพกถุงยางอนามัยติดตัวยังคงป็นพฤติกรรมของคนทีไเมดี ละนา
อับอาย พฤติกรรมการ฿ชຌถุงยางอนามัยกใจะกิดขึๅนเดຌยาก ดังนัๅนกรมควบคุมรคจึงเดຌมุงท าการส ารวจ
ประชาชนทัๅง฿นขตกรุงทพมหานคร ละ฿นสวนภูมิภาคพืไอทีไจะเดຌทราบวา ฿นปัจจุบันประชาชนชาวเทย
มีความรูຌ ความขຌา฿จ ละทัศนคติตอการ฿ชຌถุงยางอนามัยทีไดีขึๅนหรือเม ทัๅงนีๅพืไอจะเดຌท าการสืไอสารพืไอ
การปลีไยนปลงทัศนคติละพฤติกรรมเดຌตรงกับกลุมป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน จาก
ผลการวิจัยพบวา มຌวาประชาชนสวน฿หญจะหในดຌวยกับการพกถุงยางอนามัย การจกถุงยางอนามัยฟรี 
ละคิดวาการ฿ชຌถุงยางอนามัยป็นพฤติกรรมทีไหมาะสม ทีไสดงถึงความป็นผูຌทีไมีความรับผิดชอบตอ
ตนอง รวมทัๅงสังคม ตอยางเรกใตามผูຌทีไมีบุตรกลับมีทัศนคติทีไเมดีตอการจกถุงยางอนามัย ดยมีความ
คิดหในวา การจกถุงยางอนามัยจะป็นการกระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการมีพศสัมพันธ์มากยิไงขึๅน นอกจากนีๅ
ประชาชน฿นขตชนบท ละผูຌหญิงยังรูຌสึกขินอายถຌาตຌองซืๅอถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวกซืๅอ หรือรຌานขายยา 
ละประดในส าคัญ คือ การทีไประชาชนพศชายมองวา ผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัวมีอาชีพขายบริการ
ทางพศอีกดຌวยดยประดในทีไตຌองรงสืไอสารพืไอ฿หຌความขຌา฿จป็นอันดับตຌนโ เดຌก ิแี การสรຌางทัศนคติ
฿หมวา ผูຌหญิงกใสามารถพกพา หรือซืๅอถุงยางอนามัยเดຌชนดียวกับผูຌชาย ทัๅงยังควรชมชยผูຌทีไพกพาถุงยาง
อนามัยติดตัวทัๅงพศชาย ละพศหญิง พราะถือวาป็นผูຌทีไมีความรับผิดชอบตอตนอง ละสังคม ละ ิโี 
ควรสรຌางทัศนคติทีไดีตอบุคคลทีไพกถุงยางอนามัยติดตัววา เม฿ชรืไองทีไนาอับอาย ทัๅงยังป็นบุคคลทีไมีความ
รับผิดชอบตอสวนรวมอีกดຌวยดยกลุมป้าหมายทีไส าคัญ฿นการรงสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง เดຌก ิ1ี พศ
ชาย ทีไมักมองวาผูຌหญิงทีไพกถุงยางอนามัยติดตัวมีอาชีพขายบริการทางพศ ิโี ผูຌปกครอง นืไองจากมี
ทัศนคติทีไเมดีตอการจกถุงยางอนามัย ดยมีความคิดหในวา การจกถุงยางอนามัยจะป็นการกระตุຌน฿หຌ
กิดพฤติกรรมการมีพศสัมพันธ์มากยิไงขึๅน ละ ิใี พศหญิง฿นชนบท นืไองจากรูຌสึกขินอายถຌาตຌองซืๅอ
ถุงยางอนามัย฿นรຌานสะดวกซืๅอ หรือรຌานขายยา ดังนัๅนหนวยงานทีไกีไยวขຌองควรกຌเขทัศนคติชิงลบทีไมีตอ
ผูຌหญิง พืไอ฿หຌคน฿นสังคมเทยยอมรับวาผูຌหญิงกใสามารถซืๅอถุงยางอนามัย ละพกถุงยางอนามัยติดตัวเดຌ
ชนดียวกับผูຌชาย 
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การสื่อสารพื่อชวยหลือสังคมผานฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูละการรับรูຌ 
ของประชาชน 

Communication for helping community via facebook 

of Ruamkatanyufoundation,and acknowledgement of people 

 

สุพรรณี  ดีสวัสดิ์1 
พัชนี ชยจรรยา2 

บทคัดยอ 

การวิจัยรืไองนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1ีพืไอศึกษาการสืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของ
มูลนิธิรวมกตัญญู  2ีพืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารของฟนพจของมูลนิธิรวมกตัญญู  3ีพืไอศึกษาการมีสวน
รวม฿นกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูของฟนพจ  4ีพืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌขาวสารผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍค ละการมีสวนรวม฿นกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูของฟนพจ5ีพืไอ
ศึกษาปัญหาละอุปสรรค฿นการสืไอสารผานฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู การวิจัยรืไองนีๅ฿ชຌวิธีด านินการ
วิจัยชิงปริมาณ ละการวิจัยชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยบงออกป็น โ กลุม เดຌกประชาชนทีไ
ป็นฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญูจ านวน 400 คน ละฝຆายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิรวมกตัญญูทีไดูลฟสบุຍ
คมูลนิธิฯ รวมกับการกใบขຌอมูลจากการพสต์ฟสบุຍคตัๅงตป 2014 ป็นตຌนมาการวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌสถิติชิง
พรรณนา พืไอหาคาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์สถิติชิงอนุมาน 
พืไอวิคราะห์คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ผลการวิจัยพบวา 

แี ฟนพจสวน฿หญมีการ฿ชຌงานฟสบุຍคทุกวัน/สัปดาห์ จ านวน2-5 ครัๅง/วัน ชวงวลา฿นการขຌา฿ชຌ
งาน, ฟสบุຍคระหวาง18.01-22.00 น. มีการชร์ภาพ/ชร์วีดีอผานฟสบุຍค฿นระดับนຌอย มีการติดตาม
ความคลืไอนเหวของพืไอนผาน, ฟสบุຍค฿นระดับปานกลาง มีการสนทนาผานปรกรมสนทนา฿นฟสบุຍค 
฿นระดับปานกลาง มีการลนกมส์ผานฟสบุຍค฿นระดับนຌอย มีการรับขาวสารจากหนຌาฟสบุຍคฟนพจ฿น
ระดับมาก มีการอัพดทขຌอมูลสวนตัวของตนองผานฟสบุຍค฿นระดับปานกลาง มีการลกปลีไยนความ
คิดหในผานฟสบุຍค฿นระดับปานกลาง ละสวน฿หญ฿ชຌงานฟสบุຍคผานทรศัพท์มือถือ 

2) การ฿ชຌฟสบุຍคฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญูของกลุมตัวอยาง ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ฿น
สวนของปฏิสัมพันธ์ของกลุมตัวอยางทีไมีตอฟสบุຍคฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญู พบวา กลุมตัวอยางมี
ปฏิสัมพันธ์ดยการกดถูก฿จ ิlike) ขຌอมูลทีไน าสนอมากทีไสุด 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-
หารศาสตร ์
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3)การมีสวนรวม฿นกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูของกลุมตัวอยาง ดยภาพรวมอยู฿นระดับปาน
กลาง ดยพบวากลุมตัวอยางบริจาคงิน฿หຌกับมูลนิธิรวมกตัญญูพืไอน าเปซืๅอลงศพ มีคาฉลีไยสูงทีไสุด 

 4) การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการบริจาคงินละสิไงของ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ 0.01 ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับสูง  

 5)การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการขຌารวมกิจกรรมทีไมูลนิธิจัดขึๅน อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับสูง  

ๆี  การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการขຌารวมกิจกรรมบนสืไอสังคมออนเลน์ อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับตไ ามาก 

 

ค าส าคัญ:การสืไอสารุ การชวยหลือสังคมุ ฟสบุຍคุ มูลนิธิรวมกตัญญูุ การรับรูຌของประชาชน 

 

Abstract 

 This Research aims to 1) study the communication of Ruamkatanyu Foundation 

through social network  Facebook  2) study the information acknowledge of 

Foundation’s fan page 3) study  the participation of Foundation’s fan page 4) study the 
relations between information acknowledge via Facebook and activities participation of 

Foundation’s fan page . 5)study the problems and obstacles of communication via 

Foundation’s Facebook.   This research was conducted using quantitative research. And 
Qualitative Research The sample was divided into two groups. The first sample is four 

hundred (400) persons of Foundation’s fan page. And to collect the data from 
Foundation’s Facebook posted  in 2014 to present, the data was analyzed using 
descriptive statistics. To find the frequency, percentage, average, standard deviation. 

Inferential statistics and analysis. To analyze the correlation Pearson. The result are.  

 1) The Most fanpage use Facebook every day / week of 2-5 times / day period of 

use, between 18:01 to 22:00 on Facebook. Share a photo / video sharing via Facebook, to 

a lesser extent. Has been keeping track of your friends, Facebook is moderate. Have a 

conversation through a chat program on Facebook. Moderate Facebook games are played 

at a low level. Get news from the Facebook fanpage at a high level. Providers update 
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their personal Facebook moderate. The exchange of opinions through Facebook 

moderate. Most use Facebook through a mobile phone. 

 2) The Foundation Facebook panpage appreciation of the sample. The overall 

moderate. The interaction of the sample on the Facebook page gratitude Foundation 

found that interact by pressing pleasant (like) the information presented. 

 3) –articipation in the activities of Foundation’s Facebook appreciation of the 
sample. The overall moderate. By found that donations to the Foundation are grateful to 

buy a coffin. The highest average. 

 4) –erception of social network Foundation’s Facebook.  . There is a positive 
correlation with the involvement of the fans in the activities of donations. Statistically 

significant at the 0.01 level are connected by a high level. 

 5) –erception of social network Foundation’s Facebook. A positive relationship 
with participation in the activities of fanpage attending the event held at the Foundation. 

Statistically significant at the 0.01 level are connected by a high level. 

 6) –erception of social network Foundation’s Facebook. is positively related to 
participation in the activities of fans attending the event on social media. Level of 

statistical significance. 0.01 The correlation is very low. 

 

บทน า 
การปลีไยนปลงทางทคนลยี นัๅนท า฿หຌกิดชองทางการสืไอสาร฿หมโ คือครือขายสังคม

ออนเลน์ ิOnline Social Network)  (Quan-Haase, Anabel; Young, Alyson L, 2010) ซึไงครือขาย
สังคมออนเลน์ คือวใบเซต์ทีไสามารถชืไอมยงผูຌคนขຌาเวຌดຌวยกัน จนกิดการรวมตัว฿นลักษณะชุมชน
ออนเลน์ ิCommunity Online)ถือเดຌวาป็นการสืไอสารบบสองทาง ิTwo-way Communication) ทีไ
สามารถตຌตอบกันเปมาเดຌดยนืๅอหาบนวใบเซต์นัๅนนอกจากจะป็นคนน าสนอขຌอมูลลຌว ผูຌทีไขຌามา฿ชຌงาน
กใสามารถสรຌางนืๅอหาหรือตຌตอบกันองลักษณะของการสืไอสารกันนัๅนจะนຌนการมีสวนรวมของผูຌ฿ชຌงาน มี
การบงปันขຌอมูลระหวางกัน฿นลักษณะของการรวมกันผลิตนืๅอหาภาย฿นวใบเซต์ การรวมกันสรຌางสรรค์ 
ิCo-Creation) การขยาย ิExtend) ละการชืไอมยงความสัมพันธ์ ิConnect) ระหวางผูຌ฿ชຌดຌวยกัน อีก
ทัๅงยังมุงนຌน฿หຌผูຌ฿ชຌงานขຌาถึงขຌอมูลเดຌรวดรใวละป็นรูปบบทีไมีความฉพาะตัวของตละบุคคลAkyıldız, 
Müge; Argan, Metin. (โเแโีครือขายสังคมออนเลน์หลานีๅสามารถตอบสนองความตຌองการทีไจะป็น
ของบุคคลเดຌ มีรูปบบความสัมพันธ์ทางสังคมิPattern of social relationship) ป็นทัๅงของปัจจกบุคคล
ละกลุมหรือป็นองค์กรผานรูปบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ิSocial Interaction) ฿นดຌานตางโ ชน 
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กิจกรรม การสืไอสาร การพึไงพา การลกปลีไยน การรียนรูຌ ตลอดจนมีป้าหมายรวมกัน ผลของการ
ปฏิสัมพันธ์จากครือขายสังคมออนเลน์หลานีๅ อาจน าเปสูทิศทางทีไดีหรือทิศทางตรงกันขຌามเดຌ ขึๅนอยูกับ
ทัศนคติ฿นการวิคราะห์ ละการรียนรูຌทีไจะสรຌางสิไง฿ดสิไงหนึไง฿หຌป็นเปตามป้าหมายของกลุมคน฿น
ครือขายนัๅน ิWeber, โเเ้, pp. ่เ-่ใ; Boyd, โเเ็,pp. แเ็-แเ่ี 

ครือขายสังคมออนเลน์มีรูปบบหลายรูปบบ เดຌก Weblogs, Social blogs, Social 

networking, Micro blogs ป็นตຌน ซึไงครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial networking) ป็นครือขายทีไป็น
ทีไนิยมป็นอยางสูง฿นทุกวันนีๅ ิAustin, โเแแ, p.ใ5็ี ิHorn, โเแโ, p.แี ิPhillip, โเแเ,p. ไใี ศูนย์วิจัย
นวัตกรรมอินทอร์นใตเทยเดຌรายงานเวຌวา ฿นปค.ศ. โเแใ มีผูຌ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ทัไวลก ดยวัดจาก
ฐานขຌอมูลสมาชิก อันดับรกคือฟสบุຍค แ,แ5เ ลຌานคน ิUsers) มีผูຌขຌาเป฿ชຌงาน ิVisit) ็,เแโ.้ ลຌานครัๅง
ตอดือน นอกจากการ฿ชຌงาน฿นรูปบบปกติลຌว ฟสบุຍค ฟนพจ ซึไงป็นอีกรูปบบการ฿ชຌงานทีไเดຌรับ
ความนิยมอยางมากจ านวน 5เ ลຌานพจ สืไอสังคมออนเลน์ทีไเดຌความนิยมรองมาคือ ทวิตตอร์ 555 ลຌานคน 
ละมีผูຌขຌาเป฿ชຌงาน แ่่ ลຌานครัๅงตอดือน ปรียบทียบจาก 5 วใบเซต์สืไอสังคมออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยม
ทัไวลก คือ Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ ละ Pinterest  ตามล าดับิศูนย์วิจัยนวัตกรรม
อินตอร์นใตเทยออนเลน์ , โ55ๆี 

ครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍค  ป็นบริการครือขายสังคมออนเลน์ละวใบเซต์ ปຂด฿ชຌงานมืไอ 4 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ด านินงานละป็นจຌาของดยบริษัท Facebook, Inc. จากขຌอมูลดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 2010 Facebook มีผูຌ฿ชຌประจ า 600 ลຌานบัญชี ผูຌ฿ชຌสามารถสรຌางขຌอมูลสวนตัว พิไมมรายชืไอผูຌ฿ชຌอืไน฿น
ฐานะพืไอน ละลกปลีไยนขຌอความ รวมถึงรับจຌงมืไอมีการปรับปรุงขຌอมูลสวนตัวดยทันที รวมกลุม
ความสน฿จสวนตัว จัดระบบตามสถานทีไท างาน รงรียน มหาวิทยาลัย หรือทีไอืไน โ ิภิษก ชัยนิรันดร์, 
2553; มธา กรียงปริญญากิจ ละคณะ, 2553)ส าหรับประทศเทยพบวา฿นป พ.ศ. โ555 มีอัตราการ
ติบต ฉลีไยสูงถึงรຌอยละ โๆ.็็ จากจ านวนผูຌ฿ชຌอินตอร์นใต ทัๅงหมด โ5, เ้เ,ใ้เ ลຌานคน จากการ
วิคราะห์ขຌอมูล พบวาผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตหนึไงคน จะ฿ชຌงานหลายประภทละนวนຌมมากกวารຌอยละ 5เ 
ของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตป็นผูຌ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ดยพบวา มีผูຌ฿ชຌ ฟสบุຍค จ านวน โโ.แ้ ลຌานคน คิดป็น
รຌอยละ ่่.ไ ของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทยทัๅงหมด ิศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินตอร์นใตเทยออนเลน์, 
โ55ๆีละนืไองจากการทีไครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคมีผูຌนิยม฿ชຌงานทัไวลกมากป็นอันดับหนึไงนัไนองจึง
ท า฿หຌองค์กรทีไสวงหาผลก าเร (Profit-oriented organization) ละ องค์กรทีไเมสวงหาผลก าเร (Non-

profit organization) ตางหันมา฿หຌความส าคัญ฿นการ฿ชຌฟสบุຍคป็นสืไอ ฿นการสืไอสารเปยังผูຌบริภค 

Brown, Broderick, & Lee (โเเ็ี  เดຌกลาววา ฟสบุຍคฟนพจนัๅนป็นครืไองมือทีไส าคัญละกิดผล
สัมฤทธิ่ทีไดีมาก฿นงของการสรຌางการตลาดบบบอกตอปากตอปาก ิWord of mouth marketing) หรือ
บบทีไรียกวาการสรຌางกระสบบพรกระจายอยางรวดรใว ิViral marketing) ดยกิดผลลัพธ์ทีไตรง
ป้าหมาย รวดรใว ลดคา฿ชຌจาย฿นการท าสืไอฆษณา ประชาสัมพันธ์ พียงคจຌาของผลิตภัณฑ์ท าหนຌาทีไ฿หຌ
ขຌอมูล ละสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีดຌวย กิจกรรมทางการตลาดกับลูกคຌาละกลุมป้าหมายหลานัๅนทานัๅน 
กลุมบุคคลหลานีๅจะหนຌาทีไป็นกระบอกสียงการบอกตอ฿นทันที ดยจะนะน าหรือสดงความชืไนชม 
ผลิตภัณฑ์ บริการทีไประทับ฿จ รวมถึงบอกตอเปยังพืไอนโ หรือคนรูຌจักอีกดຌวย 



 

โ-5 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

จิรพล สังข์พธิ่ ละ ชัยวัฒน์อุตมากร ิ2012) มืไอพูดถึง Social Network ทุกคนกใคงตຌองนึกถึง 
facebookคน online สวน฿หญ฿ชຌวลาอยูบน facebookนานมากป็นอันดับ 1 ซึไงคิดป็นประมาณ 1 ฿น 
4 ของกิจกรรมออนเลน์ทัๅงหมด จากการส ารวจกิจกรรมออนเลน์ของชาวอมริกัน  ส าหรับประทศเทยป็น
วใบเซต์อันดับ 1 ของคนเทย ละกรุงทพป็นมืองทีไมีผูຌ฿ชຌ facebookมากทีไสุดทกุวันนีๅกือบทุกองค์กรจะมี 
facebook fan page พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จสามารถขຌา like ละมืไอลูกคຌากด “like บนหนຌา fan page ของ
องค์กร สิไงตางโทีไองค์กร post ขຌาเป฿น page กใจะเปปรากฏ฿น news feed ซึไงสิไงทีไปรากฏอยู฿น news 

feed นัๅนสามารถดึงดูดความสน฿จของเดຌมากกวาฆษณาทีไอยูดຌานขຌางของหนຌา facebookซึไงคนสวน฿หญ
มักจะเมสน฿จมีหลายทคนิคทีไองค์กรสามารถน า มา฿ชຌเดຌ฿นการดึงดูดความสน฿จผาน facebook 

Cameron (โเแโี เดຌกลาววา ฟสบุຍคพจสามารถท า฿หຌกิดการเดຌรวมพูดคุยหรือสดงความ
คิดหในตางโ ระหวางจຌาของผลิตภัณฑ์ละลูกคຌา หรือบุคคลทีไอาจจะกลายป็นลูกคຌา฿นอนาคตนัๅนจะ
กอ฿หຌกิดความสัมพันธ์กับทีไดีตอผลิตภัณฑ์พราะป็นการสนทนากันบบเมป็นทางการิChat) ซึไงท า฿หຌ
เดຌรับรูຌถึงทัศคติทัๅงงบวกละลบ ซึไงถຌาป็นทัศนคติบวกสามารถพิไม฿หຌมากขึๅนเดຌจากการรวมพูดคุย สดง
ความคิดหใน มຌวาจะเมมีการซืๅอขายกิดขึๅนหลังจากนีๅลยกใตาม ส าหรับ฿นงของทัศนคติลบตอผลิตภัณฑ์
นัๅน สามารถชีๅจงเดຌ฿นทันทีระหวางการสนทนานัๅนทันที 
 ดังนัๅนผูຌท าวิจัยจึงเดຌลือกศึกษาฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู  ซึไงป็นองค์กรทีไเมสวงหาผลก าเร
ละมุงนຌนการชวยหลือสังคมตลอดมา  ตนืไองดຌวยปัจจุบันความกຌาวหนຌาทางทคนลยีประกอบกับ
พฤติกรรมผูຌรับสาร฿นยุคปัจจุบันมีการปຂดรับขาวสารทีไมีความสะดวกละรวดรใวผานชองทางการสืไอสาร
฿หมโนัไนกใคือ ฟสบุຍค  ซึไงทางมูลนิธิรวมกตัญญูองเดຌมีการสรຌางพจของมูลนิธิขึๅนตัๅงตป 2553  ดยมียอด
กดเลค์  ถึง 69,602 เลค์www.facebook.com/ruamkatanyufoundationพจมูลนิธิรวมกตัญญู’ 
ริไมตຌนมาตัๅงตป 2553 ควบคูกับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ ดยป็นกิจกรรมทีไเดຌรับการผยพร฿นฟสบุຍค
นัๅน  จะป็นกิจกรรมทีไป็นการชวยหลือสังคม฿นดຌานตางโ เมวาจะป็นการบริจาค  อาสารวมรงรวม฿จ
ตຌานภัยหนาว  นๅ าทวม ซึไงเดຌผยพรความชวยหลือ฿นดຌานกิจกรรมทีไกลาวมาขຌางตຌน ถือป็นป็นชองทาง
฿นการผยพร ขาวสารละกิจกรรมของมูลนิธิเดຌป็นอยางดี  สะดวกรวดรใว  ขຌาถึงคนเดຌป็นจ านวนมาก   
การ฿ชຌฟสบุຍคส าหรับมูลนิธิรวมกตัญญูจึงป็นอีกบทบาทหนึไงของการสืไอสารทีไนาศึกษา วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

แ. พืไอศึกษารูปบบการสืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู 
โ. พืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารของฟนพจของมูลนิธิรวมกตัญญู 
ใ. พืไอศึกษาการมีสวนรวม฿นกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูของฟนพจ 

ไ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌขาวสารผานครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍค ละ การมี
สวนรวม฿นกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูของฟนพจ 

5. พืไอศึกษาปัญหาละอุปสรรค฿นการสืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวม
กตัญญู 

 

 



 

 

โ-6 

         

       หัวขຌอ “นวัตกรรมการนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

สมมุติฐานการวิจัย 

1.การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูมีความสัมพันธ์กับการ
มีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการบริจาคงิน 

2.การรับรูຌขาวสารผานทางสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูมีความสัมพันธ์กับการมี
สวนรวมของฟนพจสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍค฿นกิจกรรมทีไมูลนิธิจัดขึๅน 

3.การรับรูຌขาวสารผานทางสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูมีความสัมพันธ์กับการมี
สวนรวมของฟนพจครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍค฿นกิจกรรมบนฟสบุຍค 

 นิยามศัพท ์

  ฟนพจ (Fan Page)หมายถึงหนຌาฟนพจบน, ฟสบุຍคทีไผูຌ฿ชຌสามารถสรຌางนืๅอหากีไยวกับสินคຌา
ละบริการของธุรกิจหรือองค์กรของตนองลຌวน าขຌอมูลหลานีๅออกสูสาธารณะดยผูຌ฿ชຌสามารถ
ลกปลีไยนน าสนอ฿หຌผูຌ฿ชຌ, ฟสบุຍคคนอืไนโรับรูຌเดຌดยตรง (www.social.gmlive.com, 2553) 

ครือขายสังคมออนเลน์ หมายถึง  วใบเซต์ทีไมีผูຌ฿ชຌป็นผูຌสืไอสาร หรือ ขียนลา นืๅอหา รืไองราว 
ประสบการณ์บทความ รูปภาพ ละ วิดีอ ทีไผูຌ฿ชຌขียนขึๅนอง ท าขึๅนอง หรือพบจอจากสืไออืไนโ ลຌวน ามา 
บงปัน฿หຌกับผูຌอืไนทีไอยู฿นครือขายของตน ผานทางวใบเซต์ ทีไ฿หຌบริการ 

การสืไอสาร หมายถึง กระบวนการทีไผูຌสงสาร สงขຌอมูลเปยังผูຌรับสาร ผานทางสืไอตางโ 

การสืไอสารผานทางสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍคหมายถึง การทีไมูลนิธิรวมกตัญญูสงขຌอมูล ขาวสาร
ผานทางสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍคเปยังฟนพจ ฿นลักษณะของการสืไอสารสองทางซึไงฟนพจละผูຌสงสาร
ของมูลนิธิฯ สามารถมีการปฏิสัมพันธ์กันเดຌ 

การรับรูຌสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูหมายถึงการรับรูຌผานรูปบบการสืไอสาร
ผานทางสืไอสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของฟนพจมูลนิธิ฿นดຌานตางโ ชน การรับรูຌขาวสารความพึงพอ฿จ 
ความถูกตຌองป็นตຌน 

 ระบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีด านินการวิจัยประกอบกัน 2 ประภท เดຌก การวิจัยชิงปริมาณ ละการวิจัย
ชิงคุณภาพ 

1. การวิจัยชิงปริมาณ กใบรวบรวมขຌอมูลจากฟนพจฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู ดย฿ชຌ
บบสอบถามออนเลน์ป็นครืไองมือ฿นการวิจัยพสต์ลิงค์บบสอบถามออนเลน์เวຌบนฟสบุຍคของมูลนิธิ
รวมกตัญญู ลຌวพสต์ขຌอความชิญชวน฿หຌฟนพจชวยขຌาเปติมขຌอความ฿นบบสอบถาม฿หຌ มีขนาด
ตัวอยางจ านวน400 คน  

2. การวิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณ์ฝຆายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิรวมกตัญญูกีไยวกับการ
ผยพรขຌอมูลขาวสารผานฟสบุຍคมูลนิธิรวมกตัญญูซึไงป็นผูຌดูลฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู 

การกใบรวบรวมขຌอมูลด านินการ฿นชวงดือนตุลาคม2557 
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สรุปผลการวิจัย 

ชิงปริมาณ 

1. ขຌอมูลทัไวเปของกลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถาม พบวา สวน฿หญป็นพศหญิง อายุ แ่-ใเ ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพป็นขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไของรัฐ ละมีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน แ5ุเเแ-ใเุเเเ บาท  

โ. พฤติกรรมการ฿ชຌฟสบุຍคของฟนพจ พบวา สวน฿หญมีการ฿ชຌงานฟสบุຍคทุกวัน/สัปดาห์ มี
ความถีไ฿นการขຌา฿ชຌงานฟสบุຍค โ-5 ครัๅง/วัน ชวงวลา฿นการขຌา฿ชຌงานฟสบุຍคระหวาง แ่.เแ-โโ.เเ น. 
มากทีไสุด มีการชร์ภาพ/ชร์วีดีอผานฟสบุຍค฿นระดับนຌอย มีการติดตามความคลืไอนเหวของพืไอนผาน
ฟสบุຍค฿นระดับปานกลาง มีการสนทนาผานปรกรมสนทนา฿นฟสบุຍค ฿นระดับปานกลาง มีการลนกมส์
ผานฟสบุຍค฿นระดับนຌอย มีการรับขาวสารจากหนຌาฟสบุຍคฟนพจ฿นระดับมาก มีการอัพดทขຌอมูลสวนตัว
ของตนองผานฟสบุຍค฿นระดับปานกลาง มีการลกปลีไยนความคิดหในผานฟสบุຍค฿นระดับปานกลาง ละ
สวน฿หญ฿ชຌงานฟสบุຍคผานทรศัพท์มือถือ 

ใ. การ฿ชຌฟสบุຍคฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญูของกลุมตัวอยาง ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวาขຌอทีไมีคาฉลีไยสูงสุด ใ อันดับรก เดຌก กลุมตัวอยางติดตามสถานการณ์
ของมูลนิธิฯ กลุมตัวอยางติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ ละกลุมตัวอยางตຌองการขຌอมูลกีไยวกับมูลนิธิฯ 
ตามล าดับ  ฿นสวนของปฏิสัมพันธ์ของกลุมตัวอยางทีไมีตอฟสบุຍคฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญู พบวา กลุม
ตัวอยางมีปฏิสัมพันธ์ดยการกดถูก฿จ ิlike) ขຌอมูลทีไน าสนอมากทีไสุด รองลงมาคือกดชร์ ิshare) ขຌอมูล
ทีไน าสนอ ถัดมามีปฏิสัมพันธ์฿นรูปบบอืไน โ การสอบถามขຌอมูลทีไสน฿จ การสดงความคิดหในตอนืๅอหา
ทีไน าสนอ ละการชวยตอบค าถาม฿หຌกับสมาชิกทานอืไน ตามล าดับ 

ไ. การมีสวนรวม฿นกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูของกลุมตัวอยาง ดยภาพรวมอยู฿นระดับปาน
กลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวาขຌอทีไมคีาฉลีไยสูงสุด ใ อันดับรก เดຌก กลุมตัวอยางบริจาคงิน฿หຌกับ
มูลนิธิรวมกตัญญูพืไอน าเปซืๅอลงศพ กลุมตัวอยางบริจาคงิน฿หຌกับมูลนิธิรวมกตัญญูพืไอน าเปทะนุบ ารุง
ศาสนา ละกลุมตัวอยางคยผยพรขาวสารกิจกรรมดຌวยการบอกตอเปยังบุคคลทีไทานรูຌจัก หรือ
หนวยงาน องค์กรทีไทานท างานอยู ตามล าดับ 

 

ชิงคุณภาพ 

การวิจัยชิงคุณภาพ฿นการศึกษาวิจัยนีๅป็นการศึกษากีไยวกับการสืไอสารพืไอชวยหลือสังคมผาน
ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูละการรับรูຌของประชาชน ดยการสัมภาษณ์ผูຌดูลพจฟสบุຍคมูลนิธิรวม
กตัญญูกีไยวกับการสืไอสารผานฟสบุຍคดຌานการชวยหลือสังคมตางโของมูลนิธิรวมกตัญญู  ดังนัๅนพืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลประกอบ฿นการศึกษาวิจัยทีไกีไยวขຌองละสัมพันธ์กับการวิจัยชิงปริมาณ  ทีไน าอาขัๅนตอนการ
วิคราะห์ผลทางสถิติทีไเดຌขຌอมูลมาจากผูຌตอบบบสอบถามออนเลน์  ซึไงถือป็นผูຌรับสารจากการศึกษาวิจัยนีๅ 
ละพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไตຌองการศึกษามีความละอียดมากขึๅนจึงพิไมติม฿นสวนของการสัมภาษณ์บุคคลทีไ
กีไยวขຌองกับการสืไอสารผานฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูมาประกอบ฿หຌครอบคลุมละตอบจทย์ทีไตຌองการ
ศึกษาจึงมีการสังกตุการพสต์ฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูตัๅงตป 2014 ป็นตຌนมา กีไยวกับการสืไอสาร
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมการนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

พืไอชวยหลือสังคมทีไมุงนຌนรืไองการ฿ชຌสืไอฟสบุຍค฿นการสสรຌางการรับรูຌละ฿หຌมามีสวนรวม฿นกิจกรรมของ
มูลนิธิฯหรือการบริจาคพราะ฿นการท าวิจัยรืไองนีๅมุงนຌนทีไการ฿ชຌฟสบุຍคของมูลนิธิฯ  ป็นตัวสืไอสารเปยัง
ประชาชนทีไป็นฟนพจ   จึงตຌองอาศัยทัๅงการสงสารนัๅนคือการขียน Content เปยังผูຌรับสารปลายทาง
นัไนกใคือ  ประชาชนทีไป็น fanpageของมูลนิธิรวมกตัญญูละมีการรับรูຌลຌวตຌตอบกลับถือวาป็นการ
สืไอสารสองทาง(two way communication) 

ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงเดຌสัมภาษณ์ฝຆายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิรวมกตัญญูซึไงป็นผูຌดูลพจของมูลนิธิฯ
ละการสังกตุพสบนฟสบุຍคมูลนิธิรวมกตัญญูตัๅงตป 2014 จึงบงออกป็น 2 ตอน ประกอบดຌวย 

1.การสัมภาษณ์ฝຆายประชาสัมพันธ์  มูลนิธิรวมกตัญญู  

ผลการวิจัยพบวา การ฿ชຌฟสบุຍค฿นการสืไอสารพืไอชวยหลือสังคมของมูลนิธิรวมกตัญญูการ฿ชຌ
ฟสบุຍคขຌอดีคือของมูลนิธินัๅนป็นการบอกตอเปยังประชาชน นัๅนถือวาป็นสืไอหลักโ ทีไมูลนิธิ฿ชຌอยูตอนนีๅลย
กใวาเดຌมืไอกอน฿ชຌ Website ขຌอดีทีไ฿ชຌ ฟสบุຍคนัๅนรวดรใว฿นการบอกขาวสารกิจกรรมตางโของมูลนิธิก
ประชาชน ละประชาชนมาสดงความหในหรือสอบถามเดຌอยางทันทวงที พราะถือวาป็นการสืไอสารสอง
ทางเดຌมากกวาการประกาศขาวทางวใบเซต์มันป็นการจຌงขาวทานัๅนผูຌพบหในอาจจะเปบอกตอกคนทีไ
ท างาน พืไอน  พืไอขຌามารวมงานของมูลนิธิ  หรือ฿หຌการชวยหลือ฿นบางกรณี  ชน การท าบุญครบรอบ
ทุกวันทีไ แ กันยายน ถือป็นวันท าบุญ฿หຌกับคุณสมกียตริ สมสกุลรุงรือง ผูຌทีไริริไมกอตัๅงละอดีตประธาน
มูลนิธิรวมกตัญญูกใมีการจຌงขาวสารทางฟสบุຍค  หรือ กิจกรรมรงทานของมูลนิธิรวมกตัญญูทีไจะจัดชน฿น
ดือนตุลาคมทีไผามาจัดทีไสนามหลวงกใมีการจຌงขาว ละ ลงภาพกิจกรรม฿น ฟสบุຍค พืไอจຌงขาวสารเปยัง
ประชาชน ท า฿หຌมูลนิธิเดຌมีชองทาง฿นการติดตอสืไอสารกับประชาชนเดຌงาย รวดรใว ละขຌาถึงกลุมคน
ตัๅงตดใก จนถึงผูຌ฿หญพราะการสืไอสาร฿นปัจจุบันของมูลนิธิรวมกตัญญู   ฟสบุຍคเดຌขຌามามีบทบาทพราะ
฿ครโกใสามารถป็นจຌาของบัญชีฟสบุຍคเดຌนืไองดຌวยทุกคนมีการติดตอสืไอสารผานฟสบุຍคเมวาจะป็นการ
ติดตอสืไอสารกับบุคคล฿นครอบครัว  พืไอน  คน฿กลຌชิด  คนทีไท างาน   
 ดังนัๅนฟสบุຍคจึงเดຌขຌามามีบทบาทส าคัญกับผูຌคน฿นยุคปัจจุบันละพรหลาย   อยางพจมูลนิธิ
รวมกตัญญูองเดຌมีการสรຌางมาตัๅงตป โเแเ สวน฿หญกใจะริไมพสขຌอความการปฎิบัติงานของมูลนิธิรวม
กตัญญู฿นการชวยหลืออุบัติหตุ฿นตละครัๅง  ตริไมมีผูຌคน฿นฟสบุຍคฟนพจ฿หຌความสน฿จ  กใมืไอ
ประมาณป โเแไ-โเแ5  ทีไพจเดຌรับความสน฿จจากประชาชน  ทัๅงมีการสงขຌอความ฿หຌก าลัง฿จ฿นพสตางโ  
การ฿หຌการชวยหลือจากทางภาคประชาชนดຌวยการสอบถามขຌอมูลการบริจาค  ชองทางการบริจาค  หรือ
การขอความชวยหลือ  ซึไงทางมูลนิธิกใเดຌ฿หຌการชวยหลือ  ดยพิจารณา฿นคสรงดวนทีไตຌองชวยหลือกอน
จริงโ   พราะวาดຌวยพจฟสบุຍคนัๅนสามารถปຂด฿หຌฟนพจสามารถมาพสสดงความคิดหในเดຌ 
 

การทดสอบสมมติฐาน 

1.ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ แ พบวา การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของ
มูลนิธิรวมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการบริจาคงินละ
สิไงของ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับสูง  
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โ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ โ พบวา การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของ
มูลนิธิรวมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการขຌารวม
กิจกรรมทีไมูลนิธิจัดขึๅน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับสูง  

ใ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ใ พบวา การรับรูຌขาวสารทางครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคของ
มูลนิธิรวมกตัญญูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสวนรวมของฟนพจ฿นกิจกรรมดຌานการขຌารวมกิจกรรม
บนสืไอสังคมออนเลน์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับตไ ามาก 

 

ประดในดຌานการสื่อสารผานฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญู 
 มูลนิธิรวมกตัญญูเดຌมีการสืไอสารผานฟสบุຍคดຌวยการพสขຌอความชิญชวน฿หຌประชาชนเดຌขຌารวม
ท ากิจกรรมตางโเมวาจะป็นรงทานบุญทีไทางมูลนิธิจัดขึๅนพืไอ฿หຌประชาชนทัไวเปเดຌมาทานอาหารฟรีนืไอง
฿นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หรือวันครบรอบพระชนม์มายุ 6 รอบ   ของสมดใจพระทพฯ พืไอถวาย
ป็นพระราชกุศล  หรือการชิญชวน฿หຌประชาชนเดຌรวมกันบริจาค฿นดຌานตางโพืไอน าเปชวยหลือผูຌทีไขาด
คลนปัจจัย 5ตางโ อยางชน฿นชวงวันหยุดยาวสงกรานต์ ทีไผานมา แใ-แ5 มษายน โ55่  ทางมูลนิธิเดຌ
พสขຌอความละรูปภาพการปฎิบัติงานตามจุดตางโ ตัๅงตถวยานสีลม  ปทุมวัน บางรัก มฆา พงพาง 
ยานนาวา ละจุดพระยา  ละเดຌชิญชวนอาสาสมัครขຌารวม฿นตละจุดผานฟสบุຍคพืไอตรียมตัว
ชวยหลือ  ป้องกันอุบัติหตุตางโ฿นชวงวันหยุดสงกรานต์฿หຌกับประชาชนเดຌรับความปลอดภัย฿นระหวาง
ดินทางละลนนๅ าชวงสงกรานต์  อีกทัๅงเดຌผนึกก าลังกับต ารวจสายตรวจ  ,แ้แ,  พยาบาล,ต ารวจทาง
หลวง,กองบินต ารวจ,ต ารวจนๅ า,จຌาหนຌาทีไรงพยาบาลต ารวจ  ตลอดจนภาคีครือขายทัๅงหนวยงานภาครัฐ
ละอกชน  พืไอออกปฎิบัติงานดูลตามจุดตางโชวงสงกรานต์  ละพสต์จຌงเปยังประชาชนดย฿ชຌพจ
ของมูลนิธิรวมกตัญญูป็นชองทางผยพรขาวสารนีๅเปยังประชาชน  อีกทัๅงยังชิญชวนอาสาสมัคร฿หຌมา
ปฎิบัติงานรวมกัน 

 จะหในเดຌวาการพสขຌอความ  ขาวสาร  รูปภาพทีไกีไยวกับกิจกรรมของมูลนิธินัๅน  จะตຌองประกอบ
เปดຌวยนืๅอหาขาวสารทีไตຌองการจะสืไอเดຌอยางชัดจน  อีกทัๅงทางมูลนิธิเดຌมีการศึกษารืไองการ฿ชຌซชียล
มีดียคือฟสบุຍคมาป็นอยางดี  พืไอเวຌส าหรับสืไอสารกับประชาชนทีไป็นฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญู  ทาง
มูลนิธิองเดຌลใงหในความส าคัญของฟสบุຍค฿นปัจจุบันพราะ฿ชຌระยะวลาอันรวดรใวกใสามารถจຌงขาวสาร
เปยังประชาชาชนหรืออาสาสมัครรวมเดຌ   ป็นการจຌงขาวเปยังภาคองค์กรตางโทีไตຌองการขอความ
ชวยหลือ฿นดຌานตางโเมวาจะป็นสิไงของหรือการระดมทุนบริจาคพืไอน าเปชวยหลือสังคม฿นดຌานตางโ   
หรือการบอกกลาวกันตอโ  ชนมีการกดชร์หรือคนทีไหในขຌอความการพสของมูลนิธิกใสามารถน าเปบอก
ตอพืไอระดมความชวยหลือ หรือรวมรงรวม฿จ฿นการปฎิบัติภารกิจดຌานสังคม อาทิชน  มูลนิธิมีการเป
จกอุปกรณ์การศึกษากับนักรียน฿นถิไนทุรกันดาร  ทางองค์หรือหรือหนวยงานตางโละภาคประชาชนทีไมี
ก าลังงินทอง สิไงของกใน ามามอบ฿หຌกับทางมูลนิธิรวมกตัญญูพืไอทีไจะป็นตัวกลาง฿นการสงมอบงินละ
อุปกรณ์การศึกาตางโกับรงรียนตอเป  นัๅนถือวาป็นการสงสารทีไประสบความส ารใจ฿นการ฿ชຌฟสบุຍค 
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ประดในดຌานการรับรูຌขาวสารของฟนพจมูลนิธิรวมกตัญญู 
 ประชาชนทีไป็นฟนพจของมูลนิธิรวมกตัญญู เดຌรับรูຌขาวสารผานทางฟสบุຍคเดຌป็นอยางดีพราะ  
มูลนิธิรวมกตัญญูมีการพสขຌอความ฿นกิจกรรมตางโอยางตอนืไอง ซึไงประชาชนจะกดเลค์ละคอมมຌนท์
ชืไนชม฿นภาระกิจตางโของมูลนิธิ  หรอสอบถามขຌอมูลชนความนชัดของการจัดกิจกรรมวาจัดขึๅนวลา
มืไอเหร  หากมูลนิธิปຂด฿หຌประชาชนเดຌขຌารวมกินกรรมหรือการพสขຌามาทีไพจของมูลนิธิถึงชองทางการ
บริจาคพืไอชวยหลือ฿น งานดຌานการกุศลของมูลนิธิวาสามารถบริจาคผานทางบัญชีลขทีไทาเหร  ลຌวทาง
ผูຌดูลฟสบุຍคกใสามารถจຌงชองทางการบริจาคงินกลับเปเดຌอยางรวดรใว  หรือมຌตการบริจาคสิไงของวา
ทางมูลนิธิตຌองการรับบริจาคอะเรบຌางกใสามารถสอบถามขຌามา  พราะการขຌามาคอมมຌนท์หรือกดเลค์กใ
ถือวาประชาชนจะเดຌรับขาวสารเดຌอีกทางหนึไง   
 ดังนัๅนประชาชนทีไป็นฟนพจของมูลนิธิรวมกตัญญูจึงเดຌรับรูຌขาวสารกิจกรรมตางโการชวยหลือ
สังคมผานทางฟสบุຍค ซึไงชวงวลาทีไพส  หรือตัวนืๅอหาขาวสารนัๅนมีผลตอการรับรูຌของประชาชนทีไป็น
ฟนพจทัๅงสิๅนพราะวลาทีไประชาชนจะมากดเลค์  คอมมຌนท์  เดຌยอะจะอยู฿นชวงทีไมูลนิธิพสเวຌชวง
ตอนชຌากับตอนยใน  จะเดຌรับความสน฿จจากประชาชน  ชวงวลาพสถือวาส าคัญอันดับตຌนโ฿นการรับรูຌ
ขาวสารเดຌหมือนกันนืไองจากประชาชนทีไป็นฟนพจจะมีชวงวลา฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารผาน
ฟสบุຍคเมเชตลอดวลาทัๅงวัน  จึงท า฿หຌผูຌทีไป็นอดมินของฟสบุຍคมูลนิรวมกตัญญูิฝຆายประชาสัมพันธ์ี จะ
฿ชຌชวงวลาดังกลาว฿นการบอกขาวสารประชาสัมพันธ์  หรือการขอความชวยหลือจากภาคประชาชนทีไป็น
ฟนพจของมูลนิธิรวมกตัญญู฿นการพสต์ขຌอความ รูปภาพ ตางโเดຌอยางถูกชวงวลาพืไอทีไจะ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพ฿นการรับรูຌขาวสารของประชาชนทีไป็นฟนพจ  ขຌาถึงประชาชาชนทีไป็นฟนพจเดຌป็น
อยางดี 
 

ประดในดຌานการรับรูຌขาวสารผานครือขายสังคมออนไลน์ฟสบุຍค ละการมีสวนรวม฿นกิจกรรมของ
มูลนิธิรวมกตัญญูของฟนพจ 

 ประชาชนสวน฿หญทีไทราบขຌอมูลขาวสารกิจกรรมของมูลนิธิเดຌขຌาเปรวมกิจกรรมทีไมูลนิธิจัดขึๅน
ละมีการบอกตอตอาจจะเมมากนักนืไองจากวันทีไจัดกิจกรรมของมูลนิธินัๅนบางงานกใเม฿ชวันหยุดหรือ
อาจจะเปจัดทีไตางจังหวัดท า฿หຌประชาชนทีไตຌองรียนหรือท างานนัๅนเมสามารถเปรวมกิจกรรมดังกลาวเดຌ 
ตหากจัด฿นสถานทีไทีไ฿กลຌคียงละสะดวก฿นรืไองของวัน วลา สถานทีไ  ประชาชน กใสามารถเปรวมงาน
เดຌตอาจจะน าขาวสารนัๅนเปบอกตอยังผูຌทีไสมารถเปรวมกิจกรรม  หรือการชวยหลือสังคมเดຌตอเป 

 

ประดในดຌานอุปสรรค฿นการสื่อสารผานฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญ 

 ประชาชนสวนหนึไงทีไยังเมทราบขຌอมูล฿นหนຌา Feed ขาว  นืไองจากสวนหนึไงนัๅนเมเดຌกด Follow

พจฟสบุຍคมูลนิธิรวมกตัญญู  นอกจากการกดเลค์พจลຌว  ตຌองกด Get Notifications จะเดຌรับขาวสาร
จากทางมูลนิธิเดຌตลอด  ละการพสของมูลนิธิองป็นชวงวลาทีไประชาชนเมเดຌ฿ชຌงานฟสบุຍคท า฿หຌพลาด
ขาวสารเดຌสวนหนึไงทัๅงนีๅผูຌพสฟสบุຍคของมูลนิธิรวมกตัญญูองกใเดຌมีการจຌงขาวสารการ฿ชຌงานเมวาจะป็น
การ฿หຌกด Follow พอทีไจะเดຌเมพลาดขาวสารกิจกรรมตางโ ทีไมูลนิธิเดຌท าการพสขຌอมูลลงเป   
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ขຌอสนอนะ 

 ปัจจุบันมืไอรูปบบของการด านินชีวิตปลีไยนปลงเป การสืไอสาร฿นรูปบบของฟสบุຍคถูก
น ามา฿ชຌ฿นกระบวนการสืไอสารขององค์กรหรือหนวยงานท า฿หຌกิดการสืไอสารผานชองทาง฿หมโเปยังผูຌรับ
สารป็นจ านวนมาก   ดังนัๅนหนวยงานหรือองค์กรตางหันมา฿ชຌรูปบบการสืไอสารผานฟสบุຍคพืไอพิไมชอง
ทางการรับรูຌเปยังประชาชนเมวาจะป็นการจຌงขาวสารการด านินกิจกรรม  การชวยหลือสังคมดຌานตางโ
ผานฟสบุຍคพืไอขอความรวมมือรวม฿จ฿นการท ากิจกรรมรวมกัน  การจຌงขาวเปยังอาสาสมัคร  ดังนัๅนการ
คิดรูปบบการสืไอสารผานชองทาง฿หมโจึงตຌองมีนืๅอหาทีไกระชับ  ขຌอความรูปภาพทีไชัดจน  เมยาว
จนกินเปทีไท า฿หຌผูຌรับสารนัๅนเดຌรับขาวสารกิจกรรมเมครบถຌวน   
 ประดในการวิจัยทีไควรศึกษาพิไมติม฿นอนาคตนัๅน ควรศึกษา฿นตัวปรอืไนโ ทีไมีผลตอการรับรูຌ
ขาวสารกิจกรรมของมูลนิธิรวมกตัญญูดຌวย  พราะหากประชาชนเดຌรับขาวสารเดຌเมครบถຌวนอาจท า฿หຌการ
สืไอสาร฿นรูปบบของการชักชวนขຌารวมกิจกรรมเมเดຌรับการตอบรับเดຌหรือเมคอยมีประชาชนขຌาเปรวม
กิจกรรมหรือการรวมมือรวม฿จ฿นการชวยหลือสังคม฿นดຌานตางโ ละอาจจะศึกษาการสืไอสารผาน
ชองทางอืไนโพิไมติมดຌวยพราะวาทางมูลนิธิอาจจะ฿ชຌชองทางการสืไอสารหลายโชองทางพืไอทีไจะท า฿หຌการ
สืไอสารเปยังประชาชนละอาสาสมัครเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากการ฿ชຌฟสบุຍคคพียงอยางดียว 
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อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลตอความตัๅง฿จท าศัลยกรรม 

ของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร 
The Influence of Media Online Network to Intentional Surgery Concerned 

of Women in Bangkok 

 

   

ปารดา  ยังสบาย 1 

พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.
2 

บทคัดยอ 

 วิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พื่อศึกษา อิทธิพลของสืไอออนเลน์ (Online Media) ทีไมีผลตอความตัๅง฿จ
ท าศัลยกรรมของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร 

 วิธีการศึกษา กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาคือ ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความสน฿จ
ท าศัลยกรรมหรือผูຌหญิงทีไคยพบหในสืไอฆษณาประชาสัมพันธ์ กีไยวกับการท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์ 
จ านวน ไแ้ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌป็นบบสอบถามทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน ซึไงหาคาความชืไอมัไนดຌวยสั มประสิทธิ่
อัลฟຆาของครอนบาค เดຌทากับ .9็แ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย สวน
บีไยงบนมาตรฐาน การวิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว ละการวิคราะห์คาสัมประสิทธิ่
สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ดยก าหนดคานัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05  

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครสวน฿หญจะ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการท าศัลยกรรมอยู฿นระดับปานกลาง ละ฿ชຌ฿นการศึกษาขຌอมูลประภทของ
การท าศัลยกรรมจากสืไอออนเลน์฿นระดับปานกลางชนกัน ดยพบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿น ขต
กรุงทพมหานครสวน฿หญ฿ชຌสืไอออนเลน์ Facebook รຌอยละ 98.81 ละ Line รຌอยละ ้่.เ้ ทัๅงนีๅ คลินิก
ศัลยกรรมสริมความงามทีไกลุมตัวอยางมีการศึกษาขຌอมูลมากทีไสุด คือ Yanhee International Hospital   
ดยประภทของการท าศัลยกรรมทีไกลุมตัวอยาง฿หຌความสน฿จมากทีไสุดคือ การท าคิๅว ใ มิติ ละ ๆ มิติ   
ละพบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอ
ออนเลน์อยู฿นระดับมาก ดยจะ฿หຌความส าคัญกับการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสารมากทีไสุด นืไองจาก
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความชืไอวาคลินิกหรือสถานทีไท าศัลยกรรมสริมความงามทีไมีชืไอสียง ชน 
รงพยาบาลยันฮ,ี Medmitic by Meko,รงพยาบาลศัลยกรรมตกตงกมล จะน าสนอขຌอมูลทีไถูกตຌองละ
นาชืไอถือบนสืไอออนเลน์ของตนอง  ละกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีการรับรูຌความ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2  ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามอยู฿นระดับมาก  ดยจะ฿หຌความส าคัญกับการรับรูຌความ
นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ดຌานความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม มาก
ทีไสุด ฿นขณะทีไกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงามอยู฿น
ระดับปานกลาง นืไองจากกลุมตัวอยางจะรับรูຌถึงความตຌองการทีไอยากจะท าศัลยกรรมสริมความงามวา
ตຌองการท าอะเร ตรงเหน ละอยางเร ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปัจจัยอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ละรายเดຌ ตกตางกัน มีผลตอความตัๅง฿จท าศัลยกรรมของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร ตกตาง
กัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ฿นขณะดียวกันการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริม
ความงาม มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน กับความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม ฿นระดับคอนขຌางสูง 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 

 

Abstract 

Objective: To study the media online network for perception about surgery information 

of women in Bangkok and to study the influence of the media online network to surgery 

concerned of women in Bangkok. 

Method: The sample sizes composed of ไแ้ women in Bangkok who were interested 

surgery or who sight the advertising on the media online network about surgery consist of 

419 persons. The instrument collected the data by questionnaires which had .971 

confidence values by Cronbach Alpha coefficient. The statistics analyzed the data such 

as percentage, mean, standard deviation, one-way analyses of variances and pearson’s 
product moment correlation coefficient by the level statistical significant at .05 was 

valuable specification. 

Results: the mostly women in Bangkok used the media online network for perception 

about surgery information at moderately level and used for search the types of surgery 

information at moderately also and found that the mostly women in Bangkok used 

Facebook  98.81 percentage and Line ้่.เ้ percentage media online network. However, 

the aesthetic surgery clinic which the mostly women search the data was Yanhee 

International Hospital, by the aesthetic surgery which the women interested were 3D 

and 6D eyebrows surgery and found that the women in Bangkok had perception about 

believable of media online advertisings at much level by the most significant was the 

famous of aesthetic surgery clinic. Meanwhile, the women in Bangkok were intention to 

aesthetic surgery at moderately level because the women would perception to want-

making in aesthetic surgery that what do you want?, where? and how?.  As for the 



 

โ-15 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

hypothesis testing found that the demography factors of the women in Bangkok were 

the difference of age, education, occupation and monthly income were different 

intention to aesthetic surgery of the women in Bangkok with significant at .05 level and 

found that the perception about believable of the aesthetic surgery clinic were 

positively relationship with the intention about the aesthetic surgery at rather high level 

with significant at .05 level. 

บทน า 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

การท าศัลยกรรมป็นการปรับตงครงสรຌางละรูปรางรูปรางหนຌาตาหรือการปรับตงอวัยวะ 
ของมนุษย์ทีไมีปัญหา฿นรืไองของความบกพรองมาตัๅงตก านิด  การท าศัลยกรรมตกตงจึงขຌามามีบทบาท
ชวยปรับตงครงสรຌางของรางกายมนุษย์฿หຌสวยงามมากขึๅนเดຌ ซึไงรวมถึงการตกตงภายนอกรางกายเมวา
จะป็น หู ตา จมูก ปาก หรือสวนอืไนโ  การท าศัลยกรรมพลาสติกป็นทีไรูຌจัก฿นประทศเทยตัๅงตสมัย
สงครามลกครัๅงทีไ 2 ชวงวลานัๅนการท าศัลยกรรมพลาสติกยังเมป็นทีไนิยม ละยังเมมีศัลยพทย์
ผูຌชีไยวชาญ฿นดຌานการศัลยกรรม จึงยังเมคอยมีคนกลຌาทีไจะท าศัลยกรรมทาเหรนัก  ตอมามืไอพทย์มี
ความชีไยวชาญมากขึๅน ท า฿หຌการศัลยกรรมความงามริไมทีไจะป็นทีไรูຌจักกันอยางพรหลายความสวยงาม
ของรูปรางหนຌาตาบุคคลสามารถปรับปลีไยนเดຌตามความปรารถนา ท า฿หຌการท าศัลยกรรม฿นปัจจุบันจึง
ป็นทางลือกหนึไงส าหรับบุคคลทีไมีความเมพึงพอ฿จ฿นรูปรางหนຌาตาตนองหรือมีความตຌองการท า฿หຌรูปราง
หนຌาตาของตนองมีความสวยมากขึๅนละมีความมัไน฿จ฿นตนองมากขึๅน ละตຌองการ฿หຌการท าศัลยกรรม
สงสริม฿หຌประสบความส ารใจ฿นชีวิต 

ปัจจุบันการท าศัลยกรรมความงามเดຌรับความนิยม฿นวงกวຌางจนกลายป็นฟชัไนอยางหนึไงของ
วัยรุนเทย ซึไงปัจจุบันธุรกิจการท าศัลยกรรมสริมความงามมีจ านวนมากละมีการขงขันกันคอนขຌางสูง
พืไอพิไมสวนบงทางการตลาด สงผล฿หຌตຌอง฿ชຌงบประมาณป็นงินจ านวนมาก฿นการสืไอสารการตลาด฿หຌมี
ประสิทธิภาพตามเปดຌวย ผูຌประกอบการสถาบันศัลยกรรมสริมความงามสวน฿หญจึงหันมานຌนการท า
การตลาด฿นกลุมป้าหมายลูกคຌาผานครืไองมือการสืไอสารหลากหลายรูปบบทัๅงสืไอดัๅงดิม เดຌก ทรทัศน์, 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ ละสืไอสังคมออนเลน์ผานอินทอร์นใต เดຌก ฟสบุค อินสตากรม ทวิตตอร์ ตลอดจน
วใบเซด์ตาง โ ป็นตຌน   ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดຌาว กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา, 2553ี  
นืไองจากปัจจุบันมีผูຌ฿ชຌอินตอร์นใตจ านวนมากถึง 23.8 ลຌานคนจากประชากรประมาณ 67.4 ลຌานคน หรือ
คิดป็นรຌอยละ 35 ของประชากรทัๅงหมด ละอีกรຌอยละ 25 ของประชากรทัๅงหมด฿ชຌครือขายสังคม
ออนเลน์ดย฿ชຌวลากับครือขายสังคมออนเลน์ประมาณ 3 ชม. 40 นาทีตอวัน หากพิจารณาตามประภท
ของครือขายสังคมออนเลน์ลຌวจะพบวา มีผูຌ฿ชຌฟซบุຍกมากทีไสุด จ านวน 24 ลຌานชืไอบงป็น ผูຌ฿ชຌ฿นจังหวัด
กรุงทพมหานครจ านวนประมาณ 14 ลຌานชืไอ ละผูຌ฿ชຌ฿นจังหวัดอืไนโ ประมาณ 10 ลຌานชืไอ ละมีฟซบุຍก
ฟนพจ  3 สนพจ รองลงมาเดຌก ทวิตตอร์ทีไมีจ านวนผูຌ฿ชຌประมาณ 1.73 ลຌานชืไอ ทีไทวีตภาษาเทย 1.7 
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พันลຌานขຌอความ  ละอันดับสุดทຌาย เดຌก อินสตากรมทีไมีจ านวนผูຌ฿ชຌประมาณ 1.5 ลຌานคน ิส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนีุ 2557ี ครือขายสังคมออนเลน์จึงป็นปรากฏการณ์
ของการชืไอมตอการสืไอสารระหวางบุคคล฿นลกอินตอร์นใตทีไผูຌ฿ชຌสามารถทีไจะลกปลีไยน บงปันขຌอมูล
ตามประยชน์ กิจกรรม หรือความสน฿จฉพาะรืไองซึไงกันละกันจนกลายป็นวัฒนธรรมสวนหนึไงของผูຌ฿ชຌ
อินตอร์นใตละสืไอออนเลน์มีนวนຌมจะพิไมจ านวนมากขึๅนรืไอยโ การด านินธุรกิจจึงหันมา฿ชຌประยชน์
จากสืไอสังคมออนเลน์เมทาง฿ดกใทางหนึไงซึไง฿นปัจจุบันสืไอสังคมออนเลน์เดຌปลูกฝังรืไองการท าศัลยกรรม฿หຌ
มองป็นรืไองปกติทัไวเปทีไ฿ครโ กใมักจะท ากันป็นการสรຌางความชืไอทีไวาการท าศัลยกรรมสามารถสรຌาง
อกาส฿หຌบุคคลพิไมมากขึๅน  การท าศัลยกรรมสามารถสรຌางภาพหงความงามละยังป็นการสรຌางคานิยม
฿นการท าศัลยกรรมทีไมากขึๅนอีกดຌวย จึงท า฿หຌมีผูຌขຌาเป฿ชຌบริการท าศัยกรรมรูปรางหนຌาตา฿นสถานสริม
ความงามตาง โ ละมีการชร์หรือกดเลค์฿นสืไอสังคมออนเลน์ป็นจ านวนมากละมีพิไมขึๅนตอนืไอง 

จากความส าคัญของการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์รวมถึงอิทธิพลของสืไอออนเลน์ทีไมีมากขึๅนท า฿หຌ
บุคคลมีการรับรูຌมีการปรียบทียบขຌอมูลตาง โ กอนการตัดสิน฿จ ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาถึง
อิทธิพลของสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผลตอความตัๅง฿จท าศัลยกรรมของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครพืไอน า
ขຌอมูลทีไเดຌมาป็นนวทาง฿นการพัฒนาการตลาดผานซชียลมีดีย฿หຌมีความหมาะสมละตรงกับความ
ตຌองการของผูຌบริภคมากยิไงขึๅน 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาลักษณะประชากรของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีผลตอพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ 

2. พืไอศึกษาลักษณะประชากรของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีผลตอการรับรูຌความ
นาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์กีไยวกับการท าศัลยกรรม. 

3. พืไอศึกษาลักษณะประชากรของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีผลตอการรับรูຌความ
นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของ
สืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ 

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์กับการ
รับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 

6. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามกับ
ความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม 

 สมมติฐานการวิจัย 
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1. ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ตกตางกัน 

2. ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือ
ของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ตกตางกัน 

3. ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือ
ของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามทีไตกตางกัน 

4. พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอ
ออนเลน์ 

5. การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความ
นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 

6. การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามมีความสัมพันธ์กับความตัๅง฿จ
ท าศัลยกรรมสริมความงาม       
 

นิยามศัพท์ท่ี฿ชຌ฿นการวิจัย 

 ลักษณะทางประชากร   หมายถึง ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌทีไตอบบบสอบถามเดຌก  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ ละรายเดຌตอดือน สิไงหลานีๅป็นกณฑ์ทีไนิยม฿นการบงสวนการตลาด  ลักษณะ
ทางประชากร จึงป็นสิไงส าคัญละป็นสถิติทีไสามารถวัดเดຌของประชากรทีไชวยก าหนดตลาด ป้าหมาย
รวมทัๅงงายตอการวัดคามากกวาตัวปรอืไนโ ซึไงขຌอมูลลักษณะทางดຌานประชากรนัๅน  มีความส าคัญ฿น
การศึกษาหาขຌอมูลหาผูຌทีไมีความสน฿จทางดຌานศัลยกรรมสริมความงาม  

 สื่อออนไลน์ ิOnline Media) หมายถึง สืไอ เดຌก ฟซบุຍก(Facebook) , อินสตากรม
(Instagram) ละวใบเซด์(Website) ของคลินิคศัลยกรรมสริมความงามละผูຌ฿ชຌสืไออนเลน์ ทีไผูຌสงสาร
บงปันสารซึไงอยู฿นรูปบบ บทความทีไขียนดยพทย์ละผูຌชีไยวชาญ บทความทีไน าสนอดยผูຌ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ บนนอร์(Banner), รูปภาพุ ละการสดงความคิดหใน    

 พฤติกรรมการ฿ชຌสื่อออนไลน์ หมายถึง การ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงเดຌก ความถีไ฿นการ
ปຂดรับ ชวงวลา฿นการปຂดรับ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการปຂดรับ ประภทของการท าศัลยกรรม ละหตุผลทีไ
ปຂดดูขຌอมูลการท าศัลยกรรม   

 การรับรูຌความนาชื่อถือของสื่อฆษณาบนสื่อออนไลน์  หมายถึงการศึกษาระดับการรับรูຌวา
ฆษณาบนสืไอออนเลน์มีความนาชืไอถือ ฿น 3 ดຌานเดຌก หลงสาร ผูຌสงสารละสาร 

 การรับรูຌความนาชื่อถือของคลินิกศัลยกรรม  หมายถึง  ระดับการรับรูຌของผูຌบริภควาคลินิก
ศัลยกรรมมีความนาชืไอถือ฿น 3 ดຌานเดຌก ความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรม ความปลอดภัย฿นการ
ท าศัลยกรรม ละความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 
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 ความตัๅง฿จท าศัลยกรรม  หมายถึง  การตัดสิน฿จหรือมีความมุงมัไนทีไจะท าศัลยกรรมของกลุม
ประชากรตัวอยาง ดยพิจารณาจากความพรຌอมดຌานระยะวลา ความพรຌอมดຌานคา฿ชຌจายละการลือ ก
รูปบบ฿นการท าศัลยกรรม 

 ศัลยกรรมสริมความงาม   หมายถึง   วิธีทางการพทย์ ดย฿ชຌการฟ้ืนฟูสภาพหรือการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์฿หຌดีขึๅน  ดยการขຌารับการปรับตงกับศัลยพทย์ผูຌมีความชีไยวชาญ  มีการปรับตง
รูปทรง฿หຌกิดความสวยงาม ละมีการท างานทีไดีขึๅน  ชน การท าศัลยกรรมบน฿บหนຌา ชนการสริมจมูกุ
การท าตา 2 ชัๅน  หรือการท าศัลยกรรมบนรางกาย ชน  การสริมทรวงอก ,การดูดเขมันฉพาะสวน ป็น
ตຌน 

  

กรอบนวคิดชิงทฤษฎี ละทฤษฏีการปลูกฝัง  

กรอบนวคิด฿นการศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการปลูกฝัง 

 ทฤษฎีการปลูกฝัง ิCultivation Theoryี จัดอยู฿นกลุมทฤษฎีทีไชืไอวา อิทธิพลของสืไอมวลชนมี
อยู฿นระดับหนึไงเมเดຌอยูบบระยะสัๅนบบดียวกันกับ  Magic Bullet Theory ตป็นผลกระทบระยะยาว
รียกวา การสัไงสม ดย฿หຌความสน฿จสืไอมวลชนประภท ทรทัศน์ มากทีไสุด ิกาญจนา กຌวทพ, โเแแี  
ซึไงจากการศึกษาทฤษฎีการปลูกฝังนัๅน  เดຌน ามาศึกษาถึงพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับ
การรับรูຌความนาชืไอถือของคลีนิกศัลยกรรมสริมความงามละท า฿หຌกิดป็นความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริม
ความงาม  ซึไงจากผลการศึกษานัๅน ท า฿หຌพบวา การทีไกลุมตัวอยางเดຌพบหในสืไอฆษณากีไยวกับการ

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ          
 สื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ 

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ            
ของคลีนิคศัลยกรรมเสริมความงาม 

ความตั้งใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

ลักษณะทางประชากร 

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 
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ท าศัลยกรรมบอยโ นัๅน ท า฿หຌกิดป็นการปลูกฝังการจดจ าวาสิไงหลานัๅนป็นสิไงทีไถูกตຌอง  การทีไพบหในวา
มีดารา หรือผูຌทีไคยผานการท าศัลยกรรมสริมความงามมาลຌว มีความงดงามมากยิไงขึๅน  สิไงนัๅนป็นรืไอง
จริง จึงท า฿หຌกิดถึงความชืไอ ละท า฿หຌกิดป็นความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงามขึๅน  

 ซึไงหาก฿ชຌ “ทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบมพาะดยสืไอ รากใจะเดຌหในนวคิดทีไคลຌายคลึง
กันกับนวคิดรืไองการสรຌางความป็นจริงทางสังคม นัไนคือ การมองวาสืไอมวลชน ดยฉพาะทรทัศน์ ป็น
ตัวการส าคัญ฿นการปลูกฝังหรือสรຌางลกทีไกลายป็นความจริงขึๅนมา฿นความรูຌสึกของผูຌรับสาร ดยฉพาะ
ดใก ยาวชนทฤษฎีนีๅ฿หຌความสน฿จ฿นการศึกษาลกทีไวดลຌอมตัวบุคคล ดยตัๅงนวคิดพืๅนฐานเวຌวา ฿นขณะ
ทีไลกทีไวดลຌอมตัวบุคคลนีๅมีอยูสองลก คือ ลกทีไป็นจริง (real world) กับลกทีไผานสืไอ (mass-

mediated world) ดยฉพาะสืไอทรทัศน์ คนทัไวเปจะยึดถืออาลก฿ดป็น “ความป็นจริง (reality) 
ของขา หตุทีไทฤษฎีนีๅ฿หຌความสน฿จสืไอทรทัศน์มากทีไสุด นืไองพราะทรทัศน์ป็นสืไอทีไอาศัยการลารืไอง
ดຌวยภาพละสียง ราคาถูก ละเมตຌองออกเปดูขຌางนอกมืไอทียบกับภาพยนตร์ ดຌวยคุณลักษณะดังกลาว 

ทรทัศน์จึงสามารถขຌาถึงคนเดຌทุกระดับการศึกษาทุกชนชัๅน ทุกพศทุกวัย จนกระทัไงกลายทรทัศน์ป็น
ศูนย์กลางของชีวิตประจ าวันของผูຌคนทัไวลก ป็นตัวน าขาวสารรืไองราวตาง โ เปยังคนสวน฿หญ กือบ
ตลอดวลา ินภวรรณ ตันติวชกุล, 2543ี 

วิธีการวิจัย 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาคือ ผูຌหญิงทีไมีความสน฿จท าศัลยกรรมหรือผูຌหญิงทีไคยพบหในสืไอ
ฆษณาประชาสัมพันธ์กีไยวกับการท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน 
2,991,331 คน ละเดຌก าหนดขนาดตัวอยางดย฿ชຌสูตร฿นการค านวณขนาดตัวอยางของทารยามาน ดย
กลุมตัวอยางครัๅงนีๅจะเดຌรับความชืไอมัไนทีไ ้5% เดຌขนาดตัวอยางทากับ ไเเ ตัวอยาง ละพืไอป้องกัน
ความผิดพลาดจึงพิไมขนาดตัวอยางป็น ไแ้ ตัวอยาง 

ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅ เดຌ฿ชຌบบสอบถามชนิดลือกตอบป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล บงป็น 5 
สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ แ บบสอบถามกีไยวกับขຌอมูลลักษณะทางประชากรของผูຌตอบบบสอบถามซึไงป็นขຌอมูล
ทัไวเป ประกอบดຌวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน  ลักษณะค าถามป็นบบ
ตัวลือกหลายตัวลือก (Multiple Choice Questions) ดย฿หຌลือกตอบพียงค าตอบดียว 

สวนทีไ โ บบสอบถามกีไยวกับการปຂดรับสืไอออนเลน์ มี ่ ขຌอ ลักษณะค าถามทีไมีตัวลือกหลาย
ตัวลือก (Multiple Choice Questions) ดย฿หຌลือกตอบพียงค าตอบดียว ละค าถามบบมาตราสวน
ประมาณคา ิRating Scale) 



 

 

โ-20 

         

       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

สวนทีไ ใ บบสอบถามกีไยวกับการรรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ มี แโ ขຌอ 
บงป็น ใ ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร มี ไ ขຌอ   ดຌานการรับรูຌความ
นาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร ิShare) มี ใ ขຌอ   ละดຌานการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร มี 5 
ขຌอ ลักษณะค าถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา ิRating Scale) 

สวนทีไ ไ บบสอบถามกีไยวกับการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม มี ็ 
ขຌอ บงป็น ใ ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม มี โ ขຌอ   
ดຌานความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม มี โ ขຌอ   ละดຌานความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความ
งาม มี ใ ขຌอ ลักษณะค าถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา ิRating Scale) 

สวนทีไ 5 บบสอบถามกีไยวกับความตัๅง฿จท าศัลยกรรม มี ใ ขຌอ ลักษณะค าถามป็นบบมาตรา
สวนประมาณคา ิRating Scale) 

 

การตรวจสอบคุณภาพของครื่องมือ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นการศึกษาครัๅงนีๅป็นบบสอบถาม ทีไผูຌศึกษาสรຌางขึๅน ดย
ด านินการสรຌางละตรวจสอบคุณภาพของครืไองมือ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 

1. การตรวจสอบความทีไยงชิงนืๅอหา  ีContent Validity) ของบบสอบถาม ดยผูຌศึกษาเดຌ
น าบบสอบถามทีไสรຌางขึๅนเปสนอตออาจารย์ทีไปรึกษาสารนิพนธ์ละผูຌทรงคุณวุฒิ ป็นผูຌพิจารณา
ตรวจสอบกຌเข฿หຌมีความถูกตຌองละสอดคลຌองของนืๅอหา 

2. การตรวจสอบความชืไอมัไน (Reliability) ของบบสอบถาม ผูຌศึกษาเดຌน าบบสอบถามทีไ
ปรับปรุงลຌวเปทดสอบ ีPre-Test) กับกลุมตัวอยางทีไ฿กลຌคียงกับกลุมตัวอยางทีไตຌองการศึกษา จ านวน 30 
คน ลຌวน าขຌอมูลดังกลาว มาหาคาความชืไอมัไน  ีReliability   ิของบบสอบถาม ดย฿ชຌสูตรสัมประสิทธิ่อล
ฟຆาของครอนบัค (Cronbach, 199เ: 204) เดຌคาความชืไอมัไนของบบสอบถามรวมทัๅงฉบับทากับ เ.้็แ 

สถิติที่฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  

1. การจกจงความถีไ ิFrequenciesี ละคารຌอยละ ิPercentageี ฿ชຌ฿นการอธิบายขຌอมูล
ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

2. คาฉลีไย ิMean) ละคาบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviation) ฿ชຌอธิบายกีไยวกับการ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงาม    การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบน
สืไอออนเลน์  การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม   ละความตัๅง฿จท าศัลยกรรม 

3. การศึกษาปรียบทียบความตกตางของคาฉลีไยของตัวปรตาม เดຌก พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์    การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ ละการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิก
ศัลยกรรมสริมความงาม   จ านกตามลักษณะทางประชากร  ดย฿ชຌวิธีการวิคราะห์ความปรปรวนทาง
ดียว ิOne Way Analysis of Varianceี   
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4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางระหวางตัวปรสองตัว  สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์คือ คา
สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์พียร์สัน ิ–earson’s –roduct moment correlation coefficient) ดย
ก าหนดคานัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูลลักษณะประชากรทีไเดຌจากการตอบบบสอบถามของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿น
ขตกรุงทพมหานคร จ านวน ไแ้ คน พบวา สวน฿หญมีอายุ 21-30 ป คิดป็นรຌอยละ 45.82 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 66.35 มีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน คิดป็นรຌอยละ 62.29 ละสวน฿หญ
มีรายเดຌฉลีไยตอดือน 20,001  30,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 31.74  

ผลการวิคราะห์พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ พบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร
สวน฿หญมีบัญชีรายชืไอ (Account) Facebook คิดป็นรຌอยละ 98.81 รองลงมาคือ Line คิดป็นรຌอยละ 
้่.เ้ ละนຌอยทีไสุดคือ Website คิดป็นรຌอยละ 21.48 มีการปຂดรับสืไอออนเลน์มากกวา 1 ครัๅงตอวัน คิด
ป็นรຌอยละ 86.63 ดยจะปຂดรับสืไอออนเลน์฿นชวงยใน (16.01- 21.00 น.ี คิดป็นรຌอยละ 37.47 ละมี
ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสาร฿นตละครัๅง 15 - 30 นาที คิดป็นรຌอยละ 49.40 ทัๅงนีๅ กลุม
ตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีการ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสาร กีไยวกับการ
ท าศัลยกรรม อยู฿นระดับปานกลาง ิ X =2.798ุ S.D.= .710ี  ดยพบวา สืไอออนเลน์ทีไมีคาฉลีไยสูงทีไสุด 
คือ Facebook ของพืไอน หรือ ฟนพจของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามตางโ ิ X =3.683ุ S.D.= 

1.025ี อยู฿นระดับมาก รองลงมาคือ  การกดเลค์,การกดชร์, หรือการสดงความคิดหในของพืไอนทีไพบ
จากหนຌาหลัก ของ ฟสบุຍค ิFacebook) ิ X =3.663ุ S.D.= 1.049ี อยู฿นระดับมาก สวนสืไอออนเลน์ทีไมี
คาฉลีไยตไ าทีไสุด คือ Twitter ของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม ิ X =1.819ุ S.D.= .878ี อยู฿นระดับ
นຌอย  

คลินิกศัลยกรรมสริมความงามทีไกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีการศึกษาขຌอมู ล
กีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงาม มากทีไสุด คือ Yanhee International Hospital คิดป็นรຌอยละ 
80.91 รองลงมาคือ Medmitic by Meko คิดป็นรຌอยละ 5ๆ.ใโ ละนຌอยทีไสุดคือ หมอรัสภูมิคลินิก คิด
ป็นรຌอยละ 18.85 ตามล าดับ ดยกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีการศึกษาขຌอมูลประภท
ของการท าศัลยกรรมจากสืไอออนเลน์ อยู฿นระดับปานกลาง ิ X =2.909ุ S.D.= .871ี ดยพบวา ประภท
ของการท าศัลยกรรมทีไมีการศึกษาขຌอมูลจากสืไอออนเลน์มีคาฉลีไยสูงทีไสุด คือ การท าคิๅว ใ มิติ, ๆ มิติ ิ X

=3.539ุ S.D.= 1.279ี อยู฿นระดับมาก รองลงมาคือ  การฉีด ฟຂลลอร์ ,บทใอกซ์ ิ X =3.413ุ S.D.= 

1.359ี อยู฿นระดับมากชนกัน สวนประภทของการท าศัลยกรรมทีไมีการศึกษาขຌอมูลจากสืไอออนเลน์มี
คาฉลีไยตไ าทีไสุด คือ การฉีดคอลลาจนขຌาหนังศีรษะิปลูกผมี ิ X =2.181ุ S.D.= 1.198ี อยู฿นระดับนຌอย 
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ตามล าดับ ส าหรับหตุผลทีไกลุมตัวอยางปຂดดูขຌอมูลการท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์ คือ พืไอปรียบทียบ
การน าสนอิReview) ของผูຌทีไคยผานการท าศัลยกรรมมาลຌวของตละคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ิ
X =3.740ุ S.D.= 1.238ี อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาคือ  หาขຌอมูลของการท าศัลยกรรม
สริมความงาม ิ X =3.566ุ S.D.= 1.152ี อยู฿นระดับมาก สวนหตุผลทีไปຂดดูขຌอมูลการท าศัลยกรรมผาน
สืไอออนเลน์มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด คือ หตุผลอืไน โ ิ X =2.024ุ S.D.= 1.210ี อยู฿นระดับนຌอย ตามล าดับ 

สวนผลการวิคราะห์การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ บงป็น 3 หลง 
ประกอบดຌวย การรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร   การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปัน
สาร (Share)   ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร พบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมี
การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ อยู฿นระดับมาก ิ X =3.485ุ S.D.= .791ี  ดยการ
รับรูຌความนาชืไอถือทีไมีคาฉลีไยสูงทีไสุด คือ การรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร ิ X =3.570ุ S.D.= .824ี 
อยู฿นระดับมาก ดยชืไอวาคลินิกหรือสถานทีไท าศัลยกรรมสริมความงามทีไมีชืไอสียง ชน รงพยาบาลยันฮี
, Medmitic by Meko,รงพยาบาลศัลยกรรมตกตงกมล จะน าสนอขຌอมูลทีไถูกตຌองละนาชืไอถือบนสืไอ
ออนเลน์ของตนอง   รองลงมาคือ การรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร ิ X =3.497ุ S.D.= .853ี อยู฿นระดับ
มาก ดยรับรูຌวาการสดงรายละอียดทางการพทย์ทีไมีความชัดจนจึงมีความนาชืไอถือ  สวนการรับรูຌ
ความนาชืไอถือทีไมีคาฉลีไยตไ าทีไสุด คือ การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบ งปันสาร (Share) ิ
X =3.348ุ S.D. = .874ี อยู฿นระดับปานกลาง ดยรับรูຌวานืๅอหาของสารทีไน าสนอดยคลินิกหรือสถานทีไ
ท าศัลยกรรมสริมความงามทีไขຌาเปดูขຌอมูลบนสืไอออนเลน์มีการน าสนอดยบุคคลทีไคยผานการ
ท าศัลยกรรมสริมความงามมานัๅนมีนาความนาชืไอถือ ชน ดาราทีไคยขຌาเป฿ชຌบริการจากสถานสริมความ  

ส าหรับผลการวิคราะห์การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม บงป็น 3 
ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม ดຌานความปลอดภัย฿นการ
ท าศัลยกรรม   ละดຌานความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม พบวา กลุมตัวอยางผูຌ หญิง฿น
ขตกรุงทพมหานครมีการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม อยู฿นระดับมาก  ิ X

=3.517ุ S.D.= .754ี  ดยพบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยสูงทีไสุด คือ ดຌานความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรม
สริมความงาม ิ X =3.757ุ S.D.= .850ี อยู฿นระดับมาก ดยรับรูຌวาคลินิกศัลยกรรมนีๅมีบุคคลทีไมีชืไอสียง
ทัๅงดารา ศิลปຂน นักรຌองมา฿ชຌบริการ   รองลงมาคือ  ดຌานความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความ
งาม ิ X =3.551ุ S.D.= .902ี อยู฿นระดับมาก ดยรับรูຌวานายพทย์ของคลินิกศัลยกรรมความงามมีความ
ชีไยวชาญ฿นการท าศัลยกรรม สวนดຌานทีไมีคาฉลีไยตไ าทีไสุด คือ ดຌานความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม ิ X

=3.125ุ S.D.= .900ี อยู฿นระดับปานกลาง ดยรับรูຌวาการท าศัลยกรรมสริมความงามกิดผลกระทบ
ขຌางคียงตอรางกายทีไนຌอยละสามารถควบคุมเดຌ  

อยางเรกใตาม มืไอวิคราะห์ความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม พบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿น
ขตกรุงทพมหานครมีความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม อยู฿นระดับปานกลาง  ิ X =3.314ุ S.D.= 
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1.103ี ดยพบวา ขຌอทีไมีคาฉลีไยสูงทีไสุด คือ การรับรูຌถึงความตຌองการทีไอยากจะท าศัลยกรรมสริมความ
งามวาตຌองการท าอะเร ตรงเหน ละอยางเร ิ X =3.573ุ S.D.= 1.189ี อยู฿นระดับมาก รองลงมาคือ   
การจัดตรียมคา฿ชຌจาย฿นการท าศัลยกรรมความงามเวຌอยางพียงพอ ิ X =3.193ุ S.D.= 1.179ี อยู฿น
ระดับปานกลาง สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยตไ าทีไสุด คือ  การก าหนดระยะวลานนอนทีไจะท าศัลยกรรมสริมความ
งาม ิ X =3.177ุ S.D.= 1.183ี อยู฿นระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปเดຌดังนีๅ 

สมมติฐานที่ 1 ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีพฤติกรรม
การ฿ชຌสืไอออนเลน์ตกตางกัน 

ตารางที่ แ  การปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร จ านกตาม
ลักษณะทางประชากร 

 พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน 

การปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ท าศัลยกรรม 

.147 .009* .139 .010* 

การศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรม
สริมความงาม 

.009* .024* .028* .001* 

หตุผลทีไปຂดดูขຌอมูลการท าศัลยกรรมผาน
สืไอออนเลน์ 

.136 .059 .089 .042* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

จากตารางทีไ 1  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอายุตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿นการศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริมความงาม ตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .009ี สวนผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีระดับการศึกษาตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการท าศัลยกรรม ละการศึกษาขຌอมูล
ประภทของศัลยกรรมสริมความงาม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .009 ละ 
.024 ตามล าดับ) ละผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอาชีพตกตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿น
การศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริมความงาม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = 

.028ี ละพบวาผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการท าศัลยกรรม การศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริม
ความงาม ละหตุผลทีไปຂดดูขຌอมูลการท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์ ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .เ5 (P = .010, .001 ละ .042 ตามล าดับ) 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

สมมติฐานที่ 2 ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีการรับรูຌ
ความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ตกตางกัน 

ตารางที่ โ  การปรียบทียบการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ของผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร จ านกตามลักษณะทางประชากร 

 การรบัรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบน
สืไอออนเลน์ 

อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน 

การรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร .001* .003* .002* .000* 

การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌ
บงปันสาร ิShare) 

.030* .044* .263 .002* 

การรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร .000* .010* .003* .000* 

ภาพรวม .001* .006* .005* .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

จากตารางทีไ โ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากร 
เดຌก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอ
ฆษณาบนสืไอออนเลน์฿นภาพรวม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .001, .006, 

.005 ละ .000 ตามล าดับี มืไอพิจารณายกตามหลงขຌอมูล พบวา ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมี
อายุตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร  การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌ
บงปันสาร ิShare) ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 

(P = .001, .030 ละ .000 ตามล าดับ) ละผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีระดับการศึกษาตกตางกัน 
มีการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร  การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร ิShare) 
ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .003, .044 
ละ .010 ตามล าดับ)  สวนผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอาชีพตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือ
จากหลงสาร  ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = 

.002  ละ .003 ตามล าดับ)  ละพบวาผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน 
มีการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร  การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร ิShare) 
ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ ระดับ .เ5 (P = .000, .002 
ละ .000 ตามล าดับ) 

สมมติฐานที่ 3 ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน มีการรับรูຌ
ความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามตกตางกัน 

ตารางที่ ใ  การปรียบทียบการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามของผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร จ านกตามลักษณะทางประชากร 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิก
ศัลยกรรมสริมความงาม 

อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน 

ความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรม
สริมความงาม 

.030* .003* .005* .000* 

ความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม .440 .134 .079 .223 

ความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริม
ความงาม 

.072 .002* .009* .000* 

ภาพรวม .100 .003* .012* .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

จากตารางทีไ ใ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทาง
ประชากร เดຌก ระดับการศึกษา อาชีพ ละ รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือของ
คลินิกศัลยกรรมสริมความงาม ฿นภาพรวม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .003, 

.012 ละ .000 ตามล าดับี มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอายุตกตาง
กัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามกีไยวกับความชีไยวชาญ฿นดຌานการ
ท าศัลยกรรมสริมความงาม  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P =.030) ละผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานครทีไมีระดับการศึกษาตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความ
งามกีไยวกับความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม  ละความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรม
สริมความงาม  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .003 ละ .002 ตามล าดับ)  ละ
พบวาผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอาชีพตกตางกัน มีการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริม
ความงามกีไยวกับความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม  ละความมีชืไอสียงของคลินิก
ศัลยกรรมสริมความงาม  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P = .005 ละ .009 
ตามล าดับ)   นอกจากนีๅผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีการรับรูຌความ
นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามกีไยวกับความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม  
ละความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 (P 

= .000 ละ .000 ตามล าดับ) 

สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอ
ฆษณาบนสืไอออนเลน์ 
ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณา

บนสืไอออนเลน์ 

  



 

โ-27 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 

การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอ
ฆษณาบนสืไอออนเลน์ 

พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 
การปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับ
การท าศัลยกรรม 

การศึกษาขຌอมูล
ประภทของ

ศัลยกรรมสริมความ
งาม 

หตุผลทีไปຂดดูขຌอมูล
การท าศัลยกรรม
ผานสืไอออนเลน์ 

การรับรูຌความนาชืไอถือจากหลง
สาร 

0.528* 0.577* 0.652* 

การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสาร
ทีไป็นผูຌบงปันสาร ิShare) 

0.558* 0.602* 0.679* 

การรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร 0.515* 0.571* 0.656* 

ภาพรวม 0.569* 0.623* 0.709* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

จากตารางทีไ ไ พบวา พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ เดຌก การปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ท าศัลยกรรม การศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริมความงาม ละหตุผลทีไปຂดดูขຌอมูลการ
ท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์ มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณา
บนสืไอออนเลน์  ทัๅง฿นภาพรวมละรายดຌาน ดยพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสาร
กีไยวกับการท าศัลยกรรม มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบน
สืไอออนเลน์   ฿นภาพรวม อยู฿นระดับฉลีไย (r =0.569)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  ละ
พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿นการศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริมความงาม มีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์   ฿นภาพรวม อยู฿นระดับคอนขຌาง
สูง (r =0.623)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5   นอกจากนีๅ หตุผลทีไปຂดดูขຌอมูลการท าศัลยกรรม
ผานสืไอออนเลน์  มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอ
ออนเลน์   ฿นภาพรวม อยู฿นระดับคอนขຌางสูง (r =0.709)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 

สมมติฐานที่ 5 การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌ
ความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์กับการรับรูຌความ
นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิก
ศัลยกรรมสริมความงาม 

การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ 

การรับรูຌความ
นาชืไอถือจาก

หลงสาร 

การรับรูຌความ
นาชืไอถือจากผูຌสง
สารทีไป็นผูຌบงปัน

สาร ิShare) 

การรับรูຌความ
นาชืไอถือจาก

สาร 

ภาพรวม 

ความชีไยวชาญ฿นดຌานการ
ท าศัลยกรรมสริมความงาม 

0.669* 0.709* 0.736* 0.759* 

ความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม 0.465* 0.475* 0.473* 0.506* 

ความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรม
สริมความงาม 

0.757* 0.723* 0.743* 0.797* 

ภาพรวม 0.753* 0.754* 0.772* 0.817* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

จากตารางทีไ 5 พบวา การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์   ฿นภาพรวม มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม ฿นภาพรวม  
อยู฿นระดับอยางสูง  (r =0.817)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา 
การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์  เดຌก การรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร  การ
รับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร ิShare) ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ทัๅง฿น
ภาพรวมละรายดຌาน ดยการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการ
รับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม   ฿นภาพรวม อยู฿นระดับคอนขຌางสูง (r =0.753)  
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  ละการรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร ิShare) 
มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ฿น
ภาพรวม อยู฿นระดับคอนขຌางสูง (r =0.754)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5   นอกจากนีๅ การรับรูຌ
ความนาชืไอถือจากสาร  มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรม
สริมความงาม   ฿นภาพรวม อยู฿นระดับคอนขຌางสูง (r =0.772)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 

สมมติฐานที่ 6 การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามมีความสัมพันธ์กับ
ความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม 

ตารางท่ี 6  ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามกับความตัๅง฿จ
ท าศัลยกรรมสริมความงาม 
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การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความ
งาม 

ความตัๅง฿จ
ท าศัลยกรรม 

ความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม 0.576* 

ความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม 0.452* 

ความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม 0.627* 

ภาพรวม 0.654* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 

จากตารางทีไ ๆ พบวา การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม มีความสัมพันธ์
฿นทิศทางดียวกันกับความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม อยู฿นระดับคอนขຌางสูง  (r =0.654)  อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิก
ศัลยกรรมสริมความงาม กีไยวกับความชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม มีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกันกับความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม อยู฿นระดับฉลีไย (r =0.576)  อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .เ5  ละการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม กีไยวกับความ
ปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรมมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม 
อยู฿นระดับฉลีไย (r =0.452)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5   นอกจากนีๅ การรับรูຌความนาชืไอถือ
ของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม กีไยวกับความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม   อยู฿นระดับคอนขຌางสูง (r 
=0.627)  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

สวนที่  แ ขຌอมูลรายละอียดกี่ยวกับการท าศัลยกรรมของกลุมตัวอยางที่มีความสน฿จ
ท าศัลยกรรม 

กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌสืไอออนเลน์ (Online 

Media) ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงามจาก Facebook รຌอยละ 
98.81 ละ Line รຌอยละ ้่.เ้ ตามล าดับ ดยมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการท าศัลยกรรมอยู฿น
ระดับปานกลาง ทัๅงนีๅจะศึกษาขຌอมูลการท าศัลยกรรมสริมความงามจาก  Yanhee International 

Hospital มากทีไสุดรຌอยละ 80.91 ซึไงสอดคลຌองกับขຌอมูลของ รงพยาบาลยันฮีวาป็นรงพยาบาลทีไปຂดมา
กวา 30 ป คนสวน฿หญกใมักจะนึกถึงการท าศัลยกรรมสริมความงามมาป็นอันดับ 1ซึไงป็นพราะ
รงพยาบาลปຂด฿หຌบริการกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงามมาตัๅงตยุครกโจึงท า ฿หຌรงพยาบาลมี
ชืไอสียง ละรูຌจักกันอยางกวຌางขวาง  
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ส าหรับหตุผล฿นการปຂดรับขຌอมูลการท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์ คือ ตຌองการปรียบทียบการ
น าสนอ ิReview) ของผูຌทีไคยผานการท าศัลยกรรมมาลຌวของตละคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  สวน
การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ พบวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร มี
การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์อยู฿นระดับมาก  ซึไงจะ฿หຌความส าคัญตอการรับรูຌ
ความนาชืไอถือจากหลงสาร มากทีไสุด รองลงมาคือ การรับรูຌความนาชืไอถือจากสาร  ละนຌอยทีไสุด คือ 
การรับรูຌความนาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร (Share) ตามล าดับ ดยมีความชืไอทีไวา คลินิกหรือ
สถานทีไท าศัลยกรรมสริมความงามทีไมีชืไอสียง ชน รงพยาบาลยันฮี, Medmitic by Meko, รงพยาบาล
ศัลยกรรมตกตงกมล จะน าสนอขຌอมูลกีไยวกับการท าศัลยกรรมบนสืไอออนเลน์อยางถูกตຌองตรงเปตรงมา
ละมีความนาชืไอถือเดຌ  รวมถึงมีการสดงรายละอียดกีไยวกับความชีไยวชาญของพทย์เวຌอยางชัดจน 
ตลอดจนมีการสดงผลงานการท าศัลยกรรมสริมความงามของบุคคลอืไน โ ชน ดารา ศิลปຂน หรือนักรຌอง 
ทีไคยขຌาเป฿ชຌบริการจากสถานสริมความงามป็นอันดับรก  รองลงมาจะพิจารณาจากความชีไยวชาญ
ละความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรมสริมความงาม อยางเรกใตาม จะหในวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานครมีความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงามอยู฿นระดับปานกลาง 

สวนที่ โ สมมติฐานอิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลตอความตัๅง฿จ
ท าศัลยกรรมของกลุมตัวอยางซึไงป็นผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร 

2.1 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์                                                                                          
 จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร ทีไพบความตกตางอยางมีนัยส าคัญ พบวา ปัจจัยระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ท าศัลยกรรม   การศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริมความงาม    ละหตุผลทีไปຂดดูขຌอมูลการ
ท าศัลยกรรมผานสืไอออนเลน์  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุม
ตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีความตกตางทางระดับการศึกษา ละกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿น
ขตกรุงทพมหานคร ทีไมีความตกตางทางรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกใหในวา การท าศัลยกรรมสริมความ
งามสามารถชวยพิไมสนห์ดึงดูด   สริมบุคลิกภาพ   ละสรຌางความมัไน฿จ฿นตนอง฿หຌมากขึๅน จึง ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์฿นการคຌนหาขຌอมูลละศึกษาขຌอมูลการท าศัลยกรรมสริมความงาม ฿นขณะดียวกันปัจจัยอายุ 
ละอาชีพ ตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการศึกษาขຌอมูลประภทของศัลยกรรมสริม
ความงาม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร ทีไมีความตกตางทางอายุ ละกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความ
ตกตางทางอาชีพ ตางกใหในความส าคัญของการท าศัลกรรมสริมความงาม ต฿นขณะดียวกันกใจะ
ค านึงถึงความหมาะสม฿นการท าศัลยกรรมดຌวย ชน คา฿ชຌจายทีไจะตຌอง฿ชຌ฿นการท าศัลยกรรม  ละ
ระยะวลาทีไตຌอง฿ชຌ฿นการพักฟ้ืนหลังการท าศัลยกรรม  ป็นตຌน  
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2.2 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีผลตอ
ก า ร รั บ รูຌ ค ว า ม น า  ชืไ อ ถื อ ข อ ง สืไ อ  ฆ ษ ณ า บ น สืไ อ อ อ น เ ล น์  กีไ ย ว กั บ ก า ร ท า ศั ล ย ก ร ร ม                                          
 จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร ทีไพบความตกตางอยางมีนัยส าคัญ พบวา ปัจจัยอายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ  ละ
รายเดຌฉลีไยตอดือน ตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์กีไยวกับการ
ท าศัลยกรรม ฿นภาพรวม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 ดยกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร ทีไมีความตกตางทางระดับการศึกษา ละกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไ
มีความตกตางทางรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกใ฿หຌความส าคัญตอการศึกษาขຌอมูลกีไ ยวกับการท าศัลยกรรม
สริมความงามดยฉพาะอยางยิไงสืไอออนเลน์฿นการศึกษาขຌอมูลกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงาม 
ละมืไอพิจารณาการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์กีไยวกับการท าศัลยกรรม พบวา 
ปัจจัยระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณา
บนสืไอออนเลน์กีไยวกับการท าศัลยกรรมกีไยวกับ การรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร  การับรูຌความ
นาชืไอถือจากผูຌสงสารทีไป็นผูຌบงปันสาร (Share) ละการับรูຌความนาชืไอถือจากกสาร ตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา ฿นปัจจุบันสืไอออนเลน์ป็นสืไอทีไเดຌรับความนิยมละมีความ
นาชืไอถือป็นอยางมาก ดยกลุมตัวอยางมักจะพิจารณาจากสืไอออนเลน์ทีไมีความนาชืไอถือ ละสืไอ
ออนเลน์ทีไสามารถลกปลีไยนความคิดหในระหวางผูຌ฿ชຌสืไอออนเลน์ดຌวยกันกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริม
ความงาม ละมีการบงปันขຌอมูลตาง โ ทีไคຌนพบเปยังบุคคลอืไน โ ผานสืไอออนเลน์อีกดຌวย ฿นขณะทีไ
ปัจจัยอายุ ละอาชีพ ตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์กีไยวกับ
การท าศัลยกรรมกีไยวกับการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลงสาร  ละการับรูຌความนาชืไอถือจากกสาร 
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร
ทีไมีความตกตางทางอายุ ละกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความตกตางทางอาชีพ ตาง
กใ฿หຌความส าคัญของความนาชืไอถือสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ดຌวยชนกัน ดยฉพาะอยางยิไงความ
นาชืไอถือจากหลงสาร ละสาร ป็นตຌน   

2.3 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีผลตอการ
รับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม    
                       จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿น
ขตกรุงทพมหานคร ทีไพบความตกตางอยางมีนัยส าคัญ พบวา ปัจจัยระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนตกตางกันมีผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม฿นภาพรวม 
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 ดยกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความ
ตกตางทางระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความตกตางทางอาชีพ  ละ
กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความตกตางทางรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกใหในวา การ
ท าศัลยกรรมสริมความงามสามารถสริมบุคลิกภาพ  ละชวย฿หຌเดຌรับอกาส฿นการท างาน รวมถึงเดຌรับ
อกาสจากสังคมมากขึๅน มืไอพิจารณาการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม พบวา 
ปัจจัยอาชีพ ตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม ดຌานความ
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม   ความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม  ละความมีชืไอสียง
ของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุม
ตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีความตกตางทางอาชีพ ตางกใมีความคิดหในวา มืไอตัดสิน฿จ
ท าศัลยกรรมสริมความงามลຌว จะตຌองลือกท าศัลยกรรมกับพทย์ทีไมีความชีไยวชาญ  ตຌองลือกคลินิกทีไ
มีชืไอสียงละความนาชืไอถือ  รวมถึงมีความปลอดภัย ฿นดียวกันปัจจัยระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไย
ตอดือน ตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม กีไยวกับความ
ชีไยวชาญ฿นดຌานการท าศัลยกรรมสริมความงาม   ละความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความ
งาม   ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  หมายความวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานครอาจมีความชืไอวา ควรลือกท าศัลยกรรมกับพทย์ทีไมีความชีไยวชาญละคลินิกทีไมี
ชืไอสียง ทัๅงนีๅพืไอความปลอดภัยจากการท าศัลยกรรม  ละพบวา ปัจจัยอายุ ตกตางกัน ตกตางกัน มี
ผลตอการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม ดຌานความชีไยวชาญ฿นดຌานการ
ท าศัลยกรรมสริมความงาม ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุมตัวอยาง
ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีความตกตางทางอายุ ตางกใตຌองการทีไจะลือกท าศัลยกรรมกับพทย์ทีไมี
ความชีไยวชาญฉพาะทางพืไอกຌเขจุดทีไตัวองเมพอ฿จละปรับปรุงรูปรางหนຌาตา฿หຌสวยงามขึๅนกวาทีไ
ป็นอยู 

2.4 พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอ
ฆษณาบนสืไอออนเลน์                         

จากการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของกลุมตัวอยางผูຌหญิง
฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไพบความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญ พบวา พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของกลุม
ตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอ
ออนเลน์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขกรุงทพมหานคร มี
พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์พืไอปຂดรับขຌอมูลละศึกษาขຌอมูลการท าศัลยกรรมสริมความงามกอน
ตัดสิน฿จท าศัลยกรรม ดยจะลือกปຂดรับขຌอมูลตาง โ จากหลงสาร หรือผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไมีความนาชืไอถือ 

2.5 การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌ
ความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม                                                                                             
 จากการทดสอบสมมติฐานการรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ของกลุมตัวอยาง
ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทีไพบความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญพบวา การรับรูຌความนาชืไอถือของสืไอ
ฆษณาบนสืไอออนเลน์ของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความ
นาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 หมายความวา กลุม
ตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร จะ฿หຌความส าคัญตอสืไอฆษณาบนสืไอออนเลน์ทีไมีความนาชืไอถือ 
ทัๅงนีๅพืไอน าขຌอมูลตาง โ มา฿ชຌประกอบกอนตัดสิน฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม ดยฉพาะขຌอมูลกีไยวกับ
ชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม ความชีไยวชาญของพทย์ ละความปลอดภัย฿นการ
ท าศัลยกรรม ป็นตຌน 
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2.6 การรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามมีความสัมพันธ์กับ
ความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม 

จากการทดสอบสมมติฐานการรับรูຌความนาการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริม
ความงามของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไพบความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญ พบวา  การ
รับรูຌความนาการรับรูຌความนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรมสริมความงามของกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขต
กรุงทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความตัๅง฿จท าศัลยกรรมสริมความงาม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .เ5 หมายความวา การรับรูຌขຌอมูลกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงามจากหลงขຌอมูลทีไมีความ
นาชืไอถือจะท า฿หຌกลุมตัวอยางผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครกิดความตัๅง฿จทีไจะท าศัลยกรรม ดยฉพาะ
อยางยิไงขຌอมูลกีไยวกับความมีชืไอสียงของคลินิกศัลยกรรมสริมความงาม  ความชีไยวชาญฉพาะทางของ
พทย์ ละความปลอดภัย฿นระหวางท าศัลยกรรม  

ขຌอสนอนะจากการศึกษา 

1. จากการศึกษาจะหในวา สืไอออนเลน์ (Online Media) มีผลตอความตัๅง฿จท าศัลยกรรมของ
ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครทุกชวงอายุ  ทุกระดับการศึกษา  ทุกอาชีพ ละทุกระดับรายเดຌ ดังนัๅน ถຌา
คิดจะท าศัลยกรรมสริมความงามสิไงรกทีไผูຌหญิงจะตຌองค านึงถึงคือ ความปลอดภัยซึไงตຌองพิจารณาถึง
มาตรฐานละคุณภาพมาตรฐาน ตຌองป็นสถานพยาบาลทีไถูกกฎหมาย มี฿บรับรองละมีพทย์ผูຌชีไยวชาญ
ทางดຌานศัลยกรรมตกตงป็นส าคัญ ละควรตຌองศึกษาหาความรูຌกีไยวกับการท าศัลยกรรมสริมความงาม
฿หຌมากทีไสุด 

2. สืไอออนเลน์ (Online Media) ฿นปัจจุบันสามารถขຌาถึงผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนัๅน จึงควรท าความขຌา฿จละศึกษาถึงผลกระทบของการท าศัลยกรรมสริมความงาม
อยางรอบดຌาน  

3. การรับรูຌควรนาชืไอถือของคลินิกศัลยกรรม บนสืไอออนเลน์ ตางกใมีอิทธิพลตอความตัๅง฿จ
ท าศัลยกรรม ดังนัๅน ผูຌหญิง฿นขตกรุงทพมหานครจึงควร฿หຌความส าคัญกับความนาชืไอถือของคลินิก
ศัลยกรรมสริมความงาม   ความปลอดภัย฿นการท าศัลยกรรม  ละความชีไยวชาญดຌานการท าศัลยกรรม
สริมความงามของพทย์ กอนตัดสิน฿จท าศัลยกรรม 
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กลยุทธก์าร฿ชຌฆษณาฝง฿นละครซิทคอมของไทย  
กรณีศึกษา ละครซิทคอมรื่องป็นตอ 

Product Tie-Ins strategies through  

Thail sitcom series: Case Study Pentor 

 

ณัฐชุดา   ตันจริญ1 

อุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์2 
บทคัดยอ           

 การวิจัยรืไอง กลยุทธ์การ฿ชຌฆษณาฝง฿นละครซิทคอมของเทย กรณีศึกษาละครซิทคอมรืไอง   
ป็นตอ มีวัตถุประสงค์พืไอ 1ี ศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ         
2) ศึกษารูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ ละ3) ศึกษาขัๅนตอนการลือก
รูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ การวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis) พืไอศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝงละรูปบบ
สืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอละวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก (In  Depth Interview) 

พืไอศึกษาขัๅนตอนการลือก฿ชຌรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ  

 ผลการศึกษาพบวา รูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอทัๅงหมดมี         
3 ลักษณะ ดยพบการปรากฏของตราสินคຌามากทีไสุด รองลงมาการกลาวถึงคุณสมบัติละการอธิบาย
วิธีการ฿ชຌสินคຌาตามล าดับ           
 ฿นสวนของรูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ พบรูปบบฆษณาฝง
ทัๅงหมดมี 6 รูปบบ ดยพบมีการฝงกับวัตถุมากทีไสุด รองลงมาการฝงภาพกราฟฟຂก การฝง   สปอต
สัๅน การฝงกับบุคคลละการฝงกับนืๅอหาตามล าดับ ละอีกหนึไงรูปบบคือ การฆษณาฝงนักสดง 
ศิลปຂนละพลงภาย฿ตຌสังกัด บริษัท ซีนริอ จ ากัด       

 ฿นสวนของขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ พบวา 
สามารถบงเดຌป็น 3 ขัๅนตอน เดຌก 1. ผูຌผลิตสินคຌาลือกรูปบบฆษณาฝง 2. ผูຌผลิตสินคຌาก าหนด
ทิศทางของรูปบบฆษณาฝง ละ3. ผูຌขียนบทละครขียนบท฿หຌหมาะสมกับรูปบบฆษณาฝง 

  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพมันบริหารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวางผนละพัฒนา คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract           

 The objectives of study of Product Tie-Ins strategies through Thail sitcom series:             

Case Study –entor are Firstly, to study the content patterns of –enTor’s –roduct Tie-In.           

Second, to study the media patterns of –enTor’s –roduct Tie-In and finally, to study the 

steps to choose the patterns of –enTor’s –roduct Tie-In. This study is the qualitative 

research using the content analysis to study the patterns of content and media of 

Product Tie-In in PenTor Situation Comedy Series and using In-Depth Interview for 

studying the steps to choose the patterns of Product Tie-In in PenTor Situation Comedy 

Series.       

 The results found that there are three patterns of Product Tie-In’s content in 
which the appearance of Product branding is mostly found, following to refer to the 

qualification and the explanation of product instruction.     

 About the patterns of media of Product Tie-In in PenTor situation comedy series 

found that there are six patterns, Product placement in the scene of series is mostly 

found, following the interference in graphic of series, the interference in advertising spot,                    

the interference in person and content in orderly. Another pattern is Product Tie-In with 

actors, actresses, artists and songs of Scenerio Co.,Ltd Company, which produces PenTor 

and other situation comedy series.       

 Finally, the steps to choose the patterns of Product Tie-In found that there are 

three steps. First, The Product Owner chooses the patterns of Product Tie-In. Second,   

The Product Owner decides the direction of product tie-in’s patterns and finally, the 
playwrights create scripts to suit for product tie-in. 

 

บทน า 

สังคมปัจจุบันตใมเปดຌวยขຌอมูลขาวสารทีไกิดจากการสืไอสารดຌวยทคนลยีตางโมากมาย            
ทัๅงการสืไอสารระหวางบุคคลละการสืไอสารมวลชน ตการสืไอสารทีไมีอิทธิพลละสงผลกับสังคม  คือ      
การสืไอสารมวลชนป็นการสืไอสารเปถึงผูຌรับสารจ านวนมากพรຌอมกันผานสืไอตางโ ชน สืไอหนังสือพิมพ์   
สืไอนิตยสาร สืไอทรทัศน์ สืไอวิทยุกระจายสียง สืไอภาพยนตร์ ป็นตຌน ละสืไอทีไเดຌรับความนิยมอยางมาก฿น
ปัจจุบันคือ สืไออินตอร์นใตป็นสืไอทีไสามารถกระจายขຌอมูลขาวสารเดຌอยางรวดรใว ตการสืไอสาร฿นทาง
ธุรกิจนัๅนรียกวา การสืไอสารการตลาด ิMarketing Communication) หมายถึง การด านินธุรกิจกีไยวกับ
การตลาด฿นรูปบบตางโพืไอสืไอสารขຌอมูลขาวสารของสินคຌาละองค์กรเปยังกลุมป้าหมายทีไกีไยวขຌอง 
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ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกลุมป้าหมายตางโกิดการตอบสนองตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ (นธกฤต  วันตຍะมล์ุ 
2555)             

รูปบบฆษณาทีไผูຌบริภคพบหในมากทีไสุด฿นชีวิตประจ าวันคือ การฆษณา  (Advertising)      
ดຌวยหตุทีไปัจจุบันฆษณามีจ านวนมาก ผูຌบริภคจึงหลีกลีไยงการรับชมฆษณาทีไอยูระหวางรายการหรือ
ละคร นักการตลาดจึงตຌองหากลยุทธ์ละวิธีการน าสนอสินคຌารูปบบ฿หม฿หຌขຌาถึงผูຌบริภค ดยทีไเมท า฿หຌ
ผูຌบริภคกิดความรูຌสึกร าคาญละเมสามารถหลีกลีไยงการน าสนอเดຌพืไอสรຌางการซึมซับละพิไมการจดจ า
ตราสินคຌาพรຌอมกับการรับสารฆษณาขຌาเปอยางยบยล กลยุทธ์ทีไ฿ชຌกันมาก฿นปัจจุบัน คือ การฆษณา
ฝงทัๅง฿นรายการขาว ภาพยนตร์ ละคร สารคดี พลง กมชว์ รียลลิตีๅ ฯลฯ การฆษณาฝงทีไสามารถหใน
เดຌชัดจนทีไสุดคือ ละครทรทัศน์ประภทซิทคอม ิSituation Comedy) นืไองจากละคร  ซิทคอมสามารถ
พิไมติม ปรุงตงบท฿หຌมีความหลากหลายเดຌสามารถน าสินคຌาขຌามา฿ชຌ฿นฉากละ ยังทรก฿นนืๅอหาเดຌอีก
ดຌวย           

จากทีไกลาวมาขຌางตຌนจึงท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะวิคราะห์การ฿ชຌฆษณาฝง฿นละครซิทคอม
รืไอง ป็นตอ ของบริษัท ซีนริอ จ ากัด นืไองจากละครซิทคอมรืไองป็นตอมีระยะวลาออกอากาศทีไ
ยาวนาน (ตัๅงตวันทีไ 7 ตุลาคม 2547 จนถึง ปัจจุบัน) ละมืไอคຌนหาค าวาละครซิทคอม฿นวใบเซต์ตางโจะ
ปรากฏละครซิทคอมรืไองป็นตอป็นจ านวนมากละติดป็นทใกฮิต3ของวใบเซต์พันทิปอีกดຌวย ซึไงละครซิท
คอมรืไองป็นตอป็นละครซิทคอมอันดับตຌนโทีไผูຌบริภค฿หຌความสน฿จละติดตามอยางตอนืไอง ดังสดง฿น
ภาพ ดังนีๅ  

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ขຌอมูลละครซิทคอมรืไองป็นตอ฿นวใบเซต์พันทิป 

                                                           
3 ขຌอความทีไมีการพูดถึงมากทีไสดุ ดยการรวบรวมป็นกลุมค าหรือรืไองทีไตຌองการคຌนหาของผูຌตัๅงกระทูຌ พืไอชวย฿หຌผูຌคຌนหา
สามารถคຌนหาละขຌาถึงขຌอมูลฉพาะนัๅนเดຌอยางงายยิไงขึๅน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย          

1. พืไอศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ    

2. พืไอศึกษารูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ    

3. พืไอศึกษาขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

 ขอบขตของการวิจัย             
 การศึกษาวิจัยรืไอง กลยุทธ์การ฿ชຌฆษณาฝง฿นละครซิทคอมของเทย กรณีศึกษาละคร          
ซิทคอมรืไองป็นตอ ป็นการศึกษาละกใบขຌอมูลจากละครซิทคอมรืไองป็นตอ฿นดือนตุลาคมถึงดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน มีขอบขตการวิจัยทีไมุงศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝง รูปบบ
สืไอฆษณาฝงละขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ ดยศึกษา
จากการวิคราะห์นืๅอหาละครซิทคอมรืไองป็นตอจากอกสารทปบันทึกภาพละครซิทคอมรืไองป็นตอละ
สัมภาษณ์จาะลึกผูຌผลิตหรือผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

นิยามศัพท ์           

 การฆษณาฝง หมายถึง การสอดทรกสินคຌาหรือตราสินคຌาขຌาเปป็นสวนหนึไงของนืๅอหา
รายการหรือละครพืไอ฿หຌผูຌบริภคจดจ าลักษณะของสินคຌาละตระหนักรูຌถึงตราสินคຌา ดยผูຌบริภคสามารถ
รับรูຌสินคຌาละตราสินคຌาขຌาเปอยางนบนียน ทัๅงนีๅการฆษณาฝงตຌองมีการจายคาตอบทน฿หຌกับผูຌผลิต
รายการหรือละครนัๅนโดຌวย          

รูปบบนืๅอหาฆษณาฝง หมายถึง รูปบบนืๅอหาทีไน าสนอ฿นฆษณาฝงพืไอสรຌางการรับรูຌ 
เดຌก ตราสินคຌา คุณสมบัติของสินคຌาหรือวิธีการ฿ชຌ       
 รูปบบสื่อฆษณาฝง หมายถึง ระยะวลาการสอดทรกสินคຌาหรือตราสินคຌาขຌาเป฿นนืๅอหา
ดยมีวิธีการตางโ เดຌก การฝงภาพกราฟฟຂก การฝงสปอตสัๅน การฝงกับวัตถุ การฝงกับบุคคลละ
การฝงกับนืๅอหา อาจจะมีรูปบบการน าสนอหลายรูปบบกใเดຌ    

 ขัๅนตอน หมายถึง ขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌาดยก าหนดจากครงรืไอง      
ฉากของรืไอง ตัวละคร บทสนทนาหรือมุขตลก฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ   

ละครซิทคอมรื่องป็นตอ หมายถึง ป็นละครซิทคอมทีไกีไยวขຌองกับชีวิตคนมืองป็นการสะทຌอน
วิถีชีวิตของคนกรุงทพ มีสภาพความป็นครอบครัวนຌอยลงอยูกัน 2 คนพีไนຌองป็นครอบครัวลใก มีชีวิตบบ
คนกรุงทพทัไวเป มืไอท างานสรใจตอนยในหลังลิกงานกใหาทีไสังสรรค์กับพืไอน รຌานทีไสังสรรค์ปรียบสมือน
บຌานอีกหลังหนึไง ชีวิตจึงมีคท างาน สังสรรค์ละกลับบຌาน        

ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ           
 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง รูปบบสืไอฆษณาฝงละขัๅนตอนการ
ลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ การวิจัยครัๅงนีๅสามารถน าเปป็นนวทาง
ส าหรับผูຌผลิตละครซิทคอม฿นการน าสนอฆษณาฝง฿หຌกิดประยชน์ตอผูຌผลิตละครซิทคอมละผูຌผลิต
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สินคຌาพืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลตอผูຌบริภค฿นดຌานการตระหนักรูຌละการจดจ าตราสินคຌาละสินคຌา อันน าเปสู
ความรูຌสึกพึงพอ฿จละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นล าดับตอเป 

นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌอง 
นวคิดกี่ยวกับการฆษณาฝง        

 การสอดทรกสินคຌาหรือตราสินคຌาขຌาเปป็นสวนหนึไ งของนืๅอหารายการหรือละคร                
ดยกิดจากพฤติกรรมการลีไยงชมฆษณาของผูຌบริภค นักการตลาดจึงตຌองหากลยุทธ์฿หมละวิธีการ
น าสนอสินคຌารูปบบ฿หม฿หຌขຌาถึงผูຌบริภคทีไเมท า฿หຌผูຌบริภคกิดความรูຌสึกร าคาญละเมสามารถ
หลีกลีไยงการน าสนอเดຌพืไอสรຌางการซึมซับละพิไมการจดจ าตราสินคຌาพรຌอมกับการรับสารฆษณาขຌาเป
อยางยบยล       

นวคิดกี่ยวกับรูปบบสื่อฆษณาฝง          

 การวิจัยครัๅงนีๅลือก฿ชຌรูปบบสืไอฆษณาฝงของธาม ชืๅอสถาปนศิริ ิ2552ี ดยมีรูปบบสืไอ
ฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมทัๅงหมด 5 รูปบบ เดຌก การฝงภาพกราฟฟຂก การฝงสปอตสัๅน      
การฝงกับวัตถุ การฝงกับบุคคลละการฝงกับนืๅอหา      

นวคิดกี่ยวกับการสรຌางบรนด์ดຌวยความบันทิง      
 การสรຌางบรนด์ดຌวยความบันทิง หมายถึง การปຂดอกาส฿หຌบรนด์สามารถสืไอสารภาพลักษณ์
กับกลุมลูกคຌาป้าหมาย ดยการน าบรนด์ตนองเปสรຌางป็นรายการหรือการป็นผูຌสนับสนุนหลักของ
รายการนัๅนโท า฿หຌกลุมป้าหมายรับรูຌละจดจ าบรนด์นัๅนเดຌ  ฿นประทศเทยกใมีการ฿ชຌดຌวยชนกันทีไ หใน
ดนชัดทีไสุดกใคือ การผลิตรายการ “SME ตีตก ของบริษัท วิร์คพอยท์ อในตอร์ทนมຌนท์ ทีไมีบงก์
กสิกรเทยป็นผูຌสนับสนุนหลักหรือรายการ“ตຌองกลຌา ของคายบียร์สิงห์ ละรายการ “กมนิรมิต     
รียลลิตีๅกมชว์ทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครืออสซีจี     

นวคิดกี่ยวกับละครซิทคอม         

 ละครซิทคอมป็นละครตลกตามสถานการณ์ตางโชน ชีวิตครอบครัว สังคมมืองกับชนบทหรือ 
สถานการณ์฿นทีไท างาน ดยกิดขึๅนจากรายการคูขวัญของมบຌาน฿นสหรัฐอมริ กาทีไออกอากาศ฿นวลา 
กลางวัน นืไองจากมบຌานมีวลาวางละอยูทีไบຌาน รูปบบความบันทิงของละครทรทัศน์ซึไงมีรืไองราว อยู
ภาย฿นครอบครัวจึงเมตอบสนองตอความตຌองการของผูຌหญิงกลุม฿หมนีๅ ละครประภทซิทคอมซึไงมีรืไองราว
กีไยวกับลกภายนอกบຌานจึงกิดขึๅนพืไอสนับสนุนละรับ฿ชຌชีวิตบบ฿หมของผูຌหญิงนอกบຌาน ส าหรับละคร
ซิทคอมรืไองป็นตอป็นมุมมองของคนสดรุน฿หมทีไก าลังสวงหาคูละสຌนทางการดินทางของชีวิตส าหรับ
คนมืองหลวง เม฿ชศิลปຂนสติฟืດองละเมตຌองการดดดนป็นดารา ขาตຌองการคมีชีวิตทีไรียบงายละ
มัไนคง  
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

นวคิดกี่ยวกับขัๅนตอนการสรຌางบทละครซิทคอม       

 การสรຌางบทละครซิทคอมสวน฿หญป็นรืไองราวทีไกิดขึๅน฿นชีวิตประจ าวันสรຌางความบันทิง฿หຌกับ
ผูຌชมละยัง฿หຌขຌอคิดกับสังคมอีกดຌวย ละครซิทคอมบงการลารืไองออกป็น โ สถานการณ์ คือ ครงรืไอง
ของสถานการณ์หลักกับครงรืไองของสถานการณ์รอง ล าดับหตุการณ์ริไมจากสถานการณ์ทีไกิดความ
ขัดยຌงลຌวขยายความรุนรงจนน าเปสูจุดสูงสุดของรืไองละทຌายสุดสถานการณ์คลีไคลายลง ดย
ครงสรຌางของบทละครซิทคอมประกอบดຌวย ครงรืไอง กนรืไอง ฉาก ตัวละคร บทสนทนาละ    มุขตลก
       

วิธีด านินการวิจัย           
 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดยผูຌวิจัยเดຌลือก 2 วิธีการ คือ    

  1. วิธีการวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis) พืไอศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝงละ
รูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ ดยศึกษาจากทปบันทึกภาพละครซิทคอม
รืไองป็นตอทีไออกอากาศ฿นดือนตุลาคมถึงดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน   

    

  2. วิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก (In  Depth Interview) การกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
หลงขຌอมูลประภทบุคคลทีไมีความกีไยวขຌองกับการด านินการฆษณาฝง฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ ฿น
การวิจัยครัๅงนีๅคือ คุณกิตติ ชีไยววงศ์สกุล ผูຌขียนบทละครซิทคอมรืไองป็นตอพืไอศึกษาขัๅนตอนการลือก฿ชຌ
รูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

วิธีการกใบขຌอมูล             
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูล 3 ลักษณะ ดังนีๅ      
  1. กใบรวบรวมขຌอมูลจากทปบันทึกภาพละครซิทคอมรืไองป็นตอทีไออกอากาศ฿นดือน
ตุลาคมถึงดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน        

  2. กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยการบันทึกลงตารางการลงรหัสรูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไ
ปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอละรูปบบสืไอฆษณาฝงปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

  3. กใบรวบรวมขຌอมูลจากการสัมภาษณ์ชิงลึก (In  Depth Interview) ดยสัมภาษณ์
ผูຌขียนบทละครซิทคอมรืไองป็นตอ ผูຌวิจัย฿ชຌค าถามทีไจัดตรียมเวຌลวงหนຌา บันทึกทปการสนทนาละ  น า
ขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์ละสังคราะห์          
 การวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌขຌอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดยเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึกละตารางลงรหัส 
รูปบบนืๅอหาฆษณาฝงละตารางลงรหัสรูปบบสืไอฆษณาฝง฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลละขຌอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เดຌมาจากการศึกษาคຌนควຌาจากขຌอมูลอกสาร หนังสือ บทความละงานวิจัยทีไ 
กีไยวขຌอง 
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การวิคราะห์ขຌอมูล            
 การวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูล 3 สวน ดังนีๅ        
 1. ขຌอมูลทีไเดຌจากทปบันทึกภาพละครซิทคอมรืไองป็นตอทีไออกอากาศ฿นดือนตุลาคมถึงดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน ละขຌอมูลทีไเดຌจากตารางการลงรหัสรูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไ
ปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอพืไอศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็น
ตอลຌวน าผลทีไเดຌมาวิคราะห์พืไอหารูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ  

 2. ขຌอมูลทีไเดຌจากตารางการลงรหัสรูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ 
ดยการวิคราะห์รูปบบสืไอฆษณาฝงละจ านวนสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

 3. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึก (In  Depth Interview) สัมภาษณ์ผูຌขียนบทละครซิท
คอมรืไองป็นตอ ดยการถอดบทสัมภาษณ์จากนัๅนน าบทสัมภาษณ์มาวิคราะห์พืไอหาขัๅนตอนการลือก฿ชຌ
รูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

 

สรุปผลการวิจัย               

สวนที่ 1 ศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝงท่ีปรากฏ฿นละครซิทคอมรื่องป็นตอ    

 รูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอจ านวน 9 ตอน พบรูปบบนืๅอหา
ฆษณาฝงทัๅงหมด 3 ลักษณะ ดังนีๅ            

 1. การปรากฏของตราสินคຌา           

  1.1 ฉากตางโของรืไองทีไกีไยวขຌองกับสถานการณ์฿นตอนนัๅนโ พบรูปบบ  นืๅอหาฆษณา
ฝง฿นฉากตางโจ านวน 64 ครัๅง คิดป็นวลา 76.35 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบนืๅอหา ฆษณาฝง฿นฉาก
ตางโ คิดป็น 7.1 ครัๅง/ตอน ป็น 18.85% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 

นาทีี              

  1.2 การปรากฏตราสินคຌา฿นป้ายฆษณาขนาด฿หญ พบรูปบบนืๅอหาฆษณา  ฝง฿น
ป้ายฆษณาขนาด฿หญจ านวน 35 ครัๅง คิดป็นวลา 1.05 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบนืๅอหาฆษณา  ฝง฿น
ป้ายฆษณาขนาด฿หญ คิดป็น 3.8 ครัๅง/ตอน ป็น 0.26% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็น
ตอ ิตอนละ 45 นาทีี              

  1.3 การปรากฏตราสินคຌา฿นมุมจอภาพของตัวอยางละครชวงตอเป พบรูปบบ   นืๅอหา
ฆษณาฝง฿นมุมจอภาพของตัวอยางละครชวงตอเปจ านวน 18 ครัๅง คิดป็นวลา 1.12 นาที ฉลีไยจ านวน
รูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นมุมจอภาพของตัวอยางละครชวงตอเป คิดป็น 2 ครัๅง/ตอน                            
ป็น 0.28% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี พบวามีพียงสินคຌาชนิด
ดียวทีไปรากฏ฿นลักษณะนีๅคือ ตราบรนด์ทีไมีทัๅงตราสินคຌาละผลิตภัณฑ์฿หຌหในอยางชัดจน   

  1.4 การฆษณาสัๅนชวงขຌาละคร พบรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นการฆษณา ขຌาชวงขຌา
ละครจ านวน 27 ครัๅง คิดป็นวลา 3.30 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นการ ฆษณาสัๅน
ชวงขຌาละคร คิดป็น 3 ครัๅง/ตอน ป็น 0.81% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไอง      ป็นตอ 
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ิตอนละ 45 นาทีี            

 2. การกลาวถึงคุณสมบัติ พบรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นการกลาวถึงคุณสมบัติของสินคຌาจ านวน 
3 ครัๅง คิดป็นวลา 0.09 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นการกลาวถึงคุณสมบัติสินคຌา คิด
ป็น 0.3 ครัๅง/ตอน ป็น 0.02% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี ฿น
ละครซิทคอมรืไองป็นตอมีสินคຌาชนิดดียวทีไกลาวถึงคุณสมบัติของสินคຌา คือ รถยนต์ Chevrolet 

           

 3. การอธิบายวิธีการ฿ชຌสินคຌา พบรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นการอธิบายวิธีการ฿ชຌงานของสินคຌา
จ านวน 1 ครัๅง คิดป็นวลา 0.10 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบนืๅอหาฆษณาฝง฿นการอธิบายวิธีการ฿ชຌงาน
ของสินคຌา คิดป็น 0.1 ครัๅง/ตอน ป็น 0.02% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไอง   ป็นตอ ิตอน
ละ 45 นาทีี ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอพบวา มีการอธิบายวิธีการ฿ชຌงานของสินคຌาพียงครัๅงดียว คือ 
อธิบายการ฿ชຌงานหมดประหยัดบตตอรีไของทรศัพท์ Samsung    สรุปรวม
พบรูปบบนืๅอหาฆษณาฝงจ านวน 148 ครัๅง คิดป็น 82.01 นาที ฉลีไยพบ 16.44 ครัๅง/ ตอน คิดป็น 
20.25% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี พบการปรากฏของตรา
สินคຌามากทีไสุด รองลงมาการกลาวถึงคุณสมบัติของสินคຌาละการอธิบายวิธีการ฿ชຌสินคຌา ตามล าดับ 

สวนที่ 2 ศึกษารูปบบส่ือฆษณาฝงท่ีปรากฏ฿นละครซิทคอมรื่องป็นตอ             

 รูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอจ านวน 9 ตอน พบรูปบบฆษณา
ฝงทัๅงหมด 6 รูปบบ ดังนีๅ         

  1. การฝงภาพกราฟฟຂก ผูຌวิจัยบงรูปบบการฝงภาพกราฟฟຂกป็น 2 ลักษณะ คือ              
การฝงภาพกราฟฟຂก฿นป้ายฆษณาขนาด฿หญละ฿นมุมจอภาพของตัวอยางละครชวงตอเป                 
พบรูปบบการฝงภาพกราฟฟຂกจ านวน 53 ครัๅง คิดป็นวลา 2.17 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบการฝงภาพ
กราฟฟຂก คิดป็น 5.8 ครัๅง/ตอน ป็น 0.53% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ               
ิตอนละ 45 นาทีี           

  2. การฝงสปอตสัๅน พบรูปบบการฝงสปอตสัๅนจ านวน 27 ครัๅง คิดป็นวลา 3.30 
นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบการฝงสปอตสัๅนคิดป็น 3 ครัๅง/ตอน ป็น 0.81% ของวลาการออกอากาศ
ละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี        

  3. การฝงกับวัตถุ ผูຌวิจัยบงการบันทึกออกป็น 4 ฉากคือ ฉากทีไท างาน ฉากคอนด          
ฉากมินิมาร์ทละฉากรຌานบางบาร์ พบรูปบบการฝงกับวัตถุจ านวน 55 ครัๅง คิดป็นวลา 71.44 นาที 
ฉลีไยจ านวนรูปบบการฝงกับวัตถุคิดป็น 6.1 ครัๅง/ตอน ป็น 17.63% ของวลาการออกอากาศละคร    
ซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี         

  4. การฝงกับบุคคล ผูຌวิจัยบงการบันทึกออกป็นการหยิบ/จับสินคຌาละการ฿ชຌสินคຌา         
พบรูปบบการฝงกับบุคคลจ านวน 9 ครัๅง คิดป็นวลา 4.51 นาที ฉลีไยจ านวนรูปบบการฝงกับบุคคล
คิดป็น 1 ครัๅง/ตอน ป็น 1.11% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี 
  5. การฝงกับนืๅอหา ผูຌวิจัยบงการบันทึกออกป็นการกลาวถึงคุณสมบัติของสินคຌาละ
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อธิบายวิธีการ฿ชຌสินคຌา พบรูปบบการฝงกับนืๅอหาจ านวน 4 ครัๅง คิดป็นวลา 0.19 นาที ฉลีไยจ านวน
รูปบบการฝงกับนืๅอหาคิดป็น 0.5 ครัๅง/ตอน ป็น 0.04%  ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไอง
ป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี          
 รวมพบฆษณาฝงทัๅง 5 รูปบบทัๅงสิๅน 148 ครัๅง คิดป็น 82.41 นาที ฉลีไยพบ 16.4 ครัๅง/ตอน   
คิดป็น 20.35% ของวลาการออกอากาศละครซิทคอมรืไองป็นตอ ิตอนละ 45 นาทีี    

  6. การฝงนักสดง ศิลปຂนละพลงภาย฿ตຌสังกัดบริษัท ซีนาริอ จ ากัด ดยการ                
น านักสดงมารวมป็นนักสดงรับชิญละพลงทีไปຂดหรือพลงทีไนักสดงน ามารຌองลนกันตามบทของ 
รืไองละยัง฿ชຌพลง฿นตอนจบของละครซิทคอมรืไองป็นตอ 

สวนที่ 3 ศึกษาขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรื่องป็นตอ 

 ขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอสามารถบงป็น           
3 ขัๅนตอน เดຌก 1. ผูຌผลิตสินคຌาลือกรูปบบฆษณาฝง 2. ผูຌผลิตสินคຌาก าหนดทิศทางของรูปบบฆษณา
ฝง ละ3. ผูຌขียนบทละครขียนบท฿หຌหมาะสมกับรูปบบฆษณาฝง   

 ริไมจากขัๅนตอนรกคือการทีไผูຌผลิตสินคຌาละผูຌผลิตละครซิทคอมพูดคุยกันพืไอลือกรูปบบ
ฆษณาฝง ดยทีไผูຌผลิตสินคຌาป็นผูຌลือกรูปบบฆษณาฝงดຌวยตนองวาตຌองการรูปบบฆษณาฝง
รูปบบ฿ด฿หຌหมาะสมกับสินคຌาของตนอง       
 ขัๅนตอนทีไสองผูຌผลิตสินคຌาจะตຌองก าหนดทิศทางของรูปบบฆษณาฝงวาอยาก฿หຌสินคຌาตนองสืไอ
ออกมาประมาณเหน จะตຌอง฿หຌหในสินคຌา฿นลักษณะ฿ดบຌาง ฿หຌพูดถึงสินคຌาอยางเร ฿หຌ฿ครป็นผูຌ฿ชຌสินคຌา
หรือกลาวถึงสินคຌานัๅน         

 ขัๅนตอนทีไสามผูຌขียนบทละครซิทคอมรืไองป็นตอจะตຌองน ารูปบบฆษณาฝงทีไผูຌผลิตสินคຌาลือก
มา฿ส฿นบทละครซิทคอมรืไองป็นตอดยทีไจะตຌองขียนรืไองราวละหตุผล฿สขຌาเป฿นบท฿หຌหมาะสมกับ
รูปบบฆษณาฝงทีไผูຌผลิตสินคຌาลือกเวຌ ดยชืไอมยงระหวางการฆษณาฝงละ         บทละคร฿หຌมี
ความป็นธรรมชาติ กลมกลืนกัน 

 

อภิปรายผล           

 ส าหรับรูปบบนืๅอหาฆษณาฝงนัๅนพบวา รูปบบนืๅอหาฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละคร         
ซิทคอมรืไองป็นตอมีทัๅงหมด 3 ลักษณะ เดຌก 1. การปรากฏของตราสินคຌา 2. การกลาวถึงคุณสมบัติ ละ
3. การอธิบายวิธีการ฿ชຌสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับค ากลาวของ Vollmer (1994) กลาววา การฆษณาฝง
สามารถบงเดຌป็น 3 รูปบบ ดังนีๅ 1) การฆษณาฝงดຌวยการ฿ชຌภาพหรือตราสินคຌาป็นการ฿ชຌวลาพียง
ชวงสัๅนโ฿นตละตอนตสามารถขຌาถึงผูຌชมเดຌ 2) การฆษณาฝงดຌวยการ฿ชຌค าพูดสามารถดึงดูดผูຌชมเดຌ
มຌวาผูຌชมจะเมเดຌดูหนຌาจอตลอดวลาตยังสามารถเดຌยินสียงของสินคຌาทีไกลาวถึง ละ3) การฆษณาฝง
ดຌวยการ฿ชຌงานนับวาป็นวิธีทีไมีประสิทธิภาพมากทีไสุดละเดຌรับการยกยองวาป็นการฆษณาฝงทีไจะชวย
ทัๅงดຌานการปຂดรับภาพละสียง       . 
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 นอกจากรูปบบนืๅอหาฆษณาฝงลຌวยังมีรูปบบสืไอฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไอง
ป็นตอ ประกอบดຌวย 6 รูปบบ ดยทีไ 5 รูปบบนัๅน เดຌก 1.การฝงภาพกราฟฟຂก 2. การฝงสปอตสัๅน 
3. การฝงกับวัตถุ 4. การฝงกับบุคคล ละ5. การฝงกับนืๅอหา ซึไงทัๅง 5 รูปบบนีๅสอดคลຌองกับนวคิด
กีไยวกับการฆษณาฝงของ ธาม ชืๅอสถาปนศิริ ิ2552ี กลาววา รูปบบฆษณาฝงทีไปรากฏ฿หຌหใน
ชัดจน฿นละครซิทคอมปัจจุบันมีทัๅงหมด 5 วิธีหลัก เดຌก การฝงภาพกราฟฟຂก การฝงสปอตสัๅน   การ
ฝงกับวัตถุ การฝงกับบุคคลละการฝงกับนืๅอหา ละยังสอดคลຌองนวคิดกีไยวกับการสรຌาง บรนด์
ดຌวยความบันทิงดยการ฿ชຌบรนด์ตนองสืไอสารภาพลักษณ์เปยังกลุมป้าหมายผูຌบริภคชืไอมยงขຌากับ
รายการทีวี อยางเรกใดีงานวิจัยนีๅยังพบอีกหนึไงรูปบบสืไอฆษณาฝง คือ การฝงนักสดง ศิลปຂนละพลง
ภาย฿ตຌสังกัดบริษัท ซีนาริอ จ ากัด ซึไงป็นขຌอคຌนพบส าคัญทีไตกตางจากงานวิจัยอืไน สอดคลຌองกับค า
สัมภาษณ์ของ กิตติ ชีไยววงศ์สกุล กลาววา ทีไมีการพูดถึงศิลปຂน พลง฿นคายของตัวองนัๅนพืไอป็นการปร
มตพลง฿นคายดຌวยละถຌาเปอาของคายอืไนมาลงกใอาจจะดนฟ้องรຌองเดຌ คือ ละครมีพลงลง ศิลปຂนเดຌ
การปรมตป็นการอืๅอกันของศิลปຂนละละคร ทัๅงนีๅการ฿สรูปบบฆษณาฝงลงเป฿นละครซิทคอมตຌองมี
ขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝง ดยขัๅนตอนการลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌา฿นละครซิทคอม
รืไองป็นตอ สดงตามภาพ ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ริไมจากขัๅนตอนรกคือการทีไผูຌผลิตสินคຌาละผูຌผลิตละครซิทคอมพูดคุยกันพืไอลือกรูปบบ
ฆษณาฝง ดยทีไผูຌผลิตสินคຌาป็นผูຌลือกรูปบบฆษณาฝงดຌวยตนอง ขัๅนตอนทีไสองผูຌผลิตสินคຌาจะตຌอง
ก าหนดทิศทางของรูปบบฆษณาฝงวาอยาก฿หຌสินคຌาตนองสืไอออกมาประมาณเหน จะตຌอง฿หຌหในสินคຌา
฿นลักษณะ฿ดบຌาง ละขัๅนตอนทีไสามผูຌขียนบทละครซิทคอมรืไองป็นตอจะตຌองน ารูปบบฆษณาฝงทีไ
ผูຌผลิตสินคຌาลือกมา฿ส฿นบทละครซิทคอมรืไองป็นตอดยทีไจะตຌองขียนรืไองราวละหตุผล฿สขຌาเป฿นบท
฿หຌหมาะสมกับรูปบบฆษณาฝงทีไผูຌผลิตสินคຌาลือกเวຌ ดยชืไ อมยงระหวางการฆษณาฝงละบท
ละคร฿หຌมีความป็นธรรมชาติ กลมกลืนกัน ซึไงสอดคลຌองกับสวนหนึไง฿นงานวิจัยของ Zhiwen Du กลาววา 
ตามกฎหมายป 2000 ละการฆษณาฝงทีไ฿สลงเป฿นภาพยนตร์หรือละครทีไมีการปรับปรุงพัฒนาอยูทุก
วันนัๅน การฆษณาฝงสามารถมีความตกตางกันเปขึๅนอยูกับทางลือกของผูຌฆษณา ตัวอยางชน          

1. ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง  

2. ผู้ผลิตสินค้าก าหนดทิศทางของรูปแบบ   
โฆษณาแฝง  

3. ผู้เขียนบทละครเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบ
โฆษณาแฝง 
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ผูຌฆษณาสามารถลือกรูปบบฆษณาฝง฿สลงเป฿นภาพยนตร์หรือละครผานทางการป็นผูຌสนับสนุนพืๅน
หลังของฉากหรือการ฿ชຌงานของสินคຌาดยนักสดง ประยชน์ของการ฿สฆษณาฝงลงเปภาพยนตร์หรือ
ละครนัๅนสามารถสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌชมเดຌหากสินคຌานัๅนนักสดงป็นผูຌ฿ชຌงาน ละป็นเปตาม
ขัๅนตอนการสรຌางบทละครซิทคอมดยการ฿สรูปบบฆษณาฝงลงเป฿นนืๅอหาละครซิทคอมรืไองป็นตอ
นัๅนตຌองขึๅนอยูกับบทละคร ครงรืไอง ฉาก ตัวละคร บทสนทนาละมุขตลก฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอทีไ
จ าป็นตຌองลือกรูปบบฆษณาตางโ฿หຌสามารถสอดทรกเวຌ฿นสวนหนึไงสวน฿ดของละครซิทคอมรืไองป็น
ตอเดຌอยางหมาะสม    

ขຌอสนอนะจากการศึกษา         

 1. ผูຌผลิตละครซิทคอมควรหารูปบบฆษณาฝง฿หมทีไเมซๅ าจากตอนตางโทีไคย฿ชຌเปลຌว ชน 
ปลีไยนการวางต าหนงสินคຌาสลับกันเป฿นตละตอนพืไอ฿หຌผูຌบริภคเมกิดความรูຌสึกร าคาญหรือบืไอหนาย
มืไอพบหในฆษณาฝงตางโ        

 2. ผูຌผลิตละครซิทคอมมีขຌอจ ากัดหลายประการ฿นการน าสนอรูปบบฆษณาฝง฿หຌหมาะสมกับ
สินคຌา ชน สินคຌาทีไสงผลสียตอภาพลักษณ์ตัวละครหรือการบอกคุณสมบัติกินจริงทีไเมสามารถฆษณาเดຌ 
ผูຌผลิตละครซิทคอมจึงควรก าหนดประภทสินคຌาละรูปบบฆษณาฝงทีไเมสามารถฆษณาเดຌ฿หຌกับผูຌผลิต
สินคຌาทราบกอนทีไผูຌผลิตสินคຌาจะตัดสิน฿จลือกรูปบบฆษณาฝงพืไอป็นระบียบสัญญาของการลือก
รูปบบฆษณาละป็นประยชน์ตอกันทัๅง 2 ฝຆาย  

ขຌอสนอนะส าหรับการศึกษาครัๅงตอไป       

 1. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาพียงละครซิทคอมรืไองป็นตอรืไองดียวทานัๅนส าหรับการศึกษา
ครัๅงตอเปควรศึกษาละครซิทคอมหลายโรืไองพืไอปรียบทียบรูปบบฆษณาฝงทีไปรากฏ฿นตละรืไองวา
มีลักษณะหมือนกันหรือตางกันอยางเรละ฿ชຌรูปบบฆษณาอยางเรบຌาง    
 2. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษา฿นดຌานรูปบบฆษณาฝงพียงอยางดียวทานัๅนส าหรับการศึกษา
ครัๅงตอเปควรศึกษาจุดดนหรือจุดดຌอยของรูปบบฆษณาฝงทีไปรากฏดຌวยพืไอป็นนวทาง฿นการลือก฿ชຌ
รูปบบฆษณาฝงของผูຌผลิตละคร฿นอกาสตอเป       

 3. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษารูปบบนืๅอหาฆษณาฝง รูปบบสืไอฆษณาฝงละขัๅนตอนการ
ลือกรูปบบฆษณาฝงกับสินคຌาทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอป็นการศึกษาพียงดຌานผูຌสงสารคือ 
ผูຌผลิตละครซิทคอมทานัๅนส าหรับการศึกษาครัๅงตอเปควรศึกษา฿หຌครบทุกดຌาน ชน  ดຌานผูຌซืๅอฆษณา ดຌาน
ผูຌผลิตละครซิทคอม ดຌานผูຌรับสารควบคูกันเปหรืออาจศึกษาพิไมติมกีไยวกับผลกระทบตอยอดขาย  
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 ทัศนคติของผูຌบริภคที่มีตอฆษณาฝงของผูຌมีชื่อสียง฿นขตกรุงทพมหานคร 

ิกรณีศึกษา อินสตากรมของผูຌมีชื่อสียงี  

Consumers’ Attitude toีards Adิertisement of Celebrity in Bangkok 

 :Case study  Instagram  

         ปาจรีย์ ชาวน์ศิริ1 
         อุษา บิๅกกิๅนส์, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

ทัศนคติผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง฿นขตกรุงทพมหานคร สืไออินสตากรม ซึไง฿น
งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์ คือแีพืไอศึกษาฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง โีพืไอศึกษาทัศนคติ
ของผูຌรับสารทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม ใีพืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ
ฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ งานวิจัยนีๅป็นงานวิจัยชิง
คุณภาพละชิงปริมาณ  ฿นสวนของวิจัยคุณภาพจากการวิคราะห์ฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง ฿ชຌวิธีการ
ศึกษาจากอกสาร บทความ ละทฤษฏี พบวาฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง มีการ฿ชຌ
รูปบบการฝง ทัๅงหมด ใ รูปบบดຌวยกันคือ การฝงกับบุคคล การฝงกับวัตถุ ละ การฝงกับนืๅอหา 
สวนชิงปริมาณเดຌศึกษาจาก กลุมตัวอยาง จ านวน 200 ตัวอยาง คือผูຌทีไ฿ชຌสืไออินสตากรมทีไมีอายุระหวาง 

15-40 ป อาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลน์ป็นครืไองมือวิจัย฿นการกใบขຌอมูล 
ละ฿ชຌการหาคาฉลีไย รຌอยละ คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน การทดสอบคาคงทีไ ป็นการวัดผล ผลการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญทีไตอบบบสอบถามป็นพศหญิงมากกวาพศชาย มีอายุ฿นชวง โแ-โ5ปมาก
ทีไสุด สวน฿หญมีระดับการปัจจุบันทีไระดับปริญญาตรี ละอยู฿นสถานะนักรียน/นักศึกษา ละมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือน แเ,เเเ-แ5,เเเ บาท ฿นดຌานทัศนคติ พบวา กลุมตัวอยางทีไรับชมอินสตากรมของผูຌมี
ชืไอสียง เมชอบ฿หຌมีการฆษณาฝงผานทางสืไอ อินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง พราะรูຌสึกร าคาญ นืไองจาก
มีปริมารฆษณาทีไมาก ละกลุมตัวอยางรูຌทาทันฆษณาฝงทีไอยู฿นสืไออินสตากรม ฿นสวนของทัศนคติตอ
การ฿ชຌผูຌมีชืไอสียง พบวา การ฿หຌ ผูຌมีชืไอสียง ป็นผูຌฆษณา นัๅนมีความหในวา ผูຌมีชืไอสียงทีไลือกมา
ท าการศึกษา มีความหมาะสมกับการป็นตัวทนสินคຌาละบริการ พราะท า฿หຌสินคຌาละบริการ มีความ
ดดดน นาชืไอถือ  ดຌานพฤติกรรมกลุมผูຌทีไตัดสิน฿จซืๅอคือกลุมทีไติดตามละป็นฟนคลับของตัวผูຌมี
ชืไอสียง พราะความชอบ฿นตัวผูຌมีชืไอสียงจึงป็นรงกระตุຌน฿หຌซืๅอสินคຌาตามทีไผูຌมีชืไอสียงฆษณา ละสวน
ทีไเมซืๅอคือ กลุมผูຌทีไติดตามอินสตากรมตป็นบุคคลทัไวเป จึงเมเดຌกิดการกระตุຌน฿หຌซืๅอตามพียงตรับชม
ทานัๅน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

Consumers’ attitude towards hidden advertisement of Celebrity in Bangkok, case 
study: Instagram. This research has the objectives, as follows: แี To study the hidden 

advertisement of Instagram of a celebrity; โี To study the attitude of the audience to 

hidden advertisement of celebrity in Instagram and ใี To study the attitudes of 

consumers towards hidden advertisement of the celebrity through Instagram affecting 

behavior of decision making to buy things.     

This research is a qualitative and quantitative research. In terms of qualitative 

research, the research was made from analyzing of hidden advertisement of a celebrity. 

The researcher used the method of study of documents, articles and theories. It was 

found that the hidden advertisement through Instagram of celebrity, there were three 

forms of hidden forms, as follows: hidden advertisement with people, hidden 

advertisement with objects and hidden advertisement with content. The quantitative 

research, the researcher studied from โเเ samples, who were those that used Instagram 

having age between แ5-ไเ years, living in Bangkok. The researcher used an online 

questionnaire as a research tool in data collection the researcher used searching of mean, 

percentage, standard deviation and test of constant value to be measuring of results.  

The study result showed that the majority of the respondents were females more 

than males, aged between โแ-โ5 years old as the most of all. Most respondents had 

current education at the undergraduate level and being students / university students 

and had average income per month at แเ,เเเ-แ5,เเเ Baht per month. In attitudes, it was 

found that samples watching Instagram of celebrity did not like hidden advertisement 

through the media of instagram of a celebrity as samples felt annoyed because there 

were a lot of advertisement. Samples knowingly knew the purpose of hidden 

advertisement in media of instagram. The attitude towards the use of a celebrity that, it 

was found that making Celebrity as an advertiser, samples had opinion that celebrity who 

were chosen to study were appropriate to the representation of products and services 

because the products and services would be made outstanding and reliable. Regarding 

behavior of groups who decided to buy things were groups of followers and fans of 

Celebrity because preference of the celebrity; it was motivation to buy such products as 

Celebrity advertised. Groups who did not buy products were groups who followed 
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instagram, but they were general people, so there was no motivation to buy products, 

they watched the instagram as visitors only 

บทน า             
 สืไอซชียลมีดียทีไมีการฆษณาออนเลน์ มีสมาชิกทัไวลกละมีการพูดถึงอยางมากคงหนีเมพຌน
อพพลิคชัไนบนสมารท์ฟนทีไมีชืไอวา อินสตากรมิInstagram) ทีไ฿ชຌการถายรูปดຌวยกลຌองมือถือลຌวชร์
ลงอินทอร์นใต มืไอฟังดูอาจป็นรืไองธรรมดาของการ฿ชຌงาน ผูຌบริภคตางกใคย฿ชຌงานผานทางฟซบุຍคหรือท
วิตตอร์กันมานานลຌว พียงตวาจุดดนของอินสตากรมกใคือ ความงายตอการ฿ชຌงานมีลูกลนอยางการ
ตงรูปิFilter) รวมเปถึงสังคมผูຌ฿ชຌอินสตากรมดຌวยกันทีไสามารถลกปลีไยนดูภาพละสนทนาตຌตอบกัน
เดຌ จากภาพทีไถายลงสามารถสืไอสารออกมาเดຌหลากหลายความคิดละพฤติกรรมผูຌ฿ชຌสมารท์ฟน฿น
ประทศเทยสวน฿หญนัๅนมีความชืไนชอบการถายรูปอยู฿นตัวจึงท า฿หຌอินสตากรมกຌาวขຌามาอยู฿น฿จ
ผูຌบริภคเดຌอยางงายดาย ละดຌวยหตุผลทีไกลาวมาขຌางตຌนนีๅยิไงท า฿หຌอินสตากรมเดຌรับความสน฿จจาก
หลานักการตลาดละผูຌประกอบการตางโพืไอป็นสืไอ฿หมชืไอมเปยังกลุมป้าหมาย   

 จากการฆษณาฝงผานสืไอออนเลน์฿นปัจจุบันเดຌมีการพัฒนาดยการ฿ชຌการฆษณาฝงเปกับผูຌมี
ชืไอสียงทีไรามักจะพบหในจากสืไอทรทัศน์ สืไอนิตยสาร ป็นสวน฿หญละทีไผูຌมีชืไอสียงลือก฿ชຌชองทาง
ออนเลน์จากอินสตากรมกใพราะวานืๅอหาละภาพถายบนอพพลิคชัไนอินสตากรมมืไอกิดการบงปัน
จะสามารถกระจายบบปากตอปากเดຌอยางรวดรใว ประกอบกับการ฿ชຌงานทีไงายสะดวก รวดรใวเมตຌองสีย
คา฿ชຌจาย มีผูຌ฿ชຌงานรวมป็นจ านวนมากละยิไงมีดาราผูຌมีชืไอสียงทานอืไนโนิยม฿ชຌกันป็นจ านวนมากกใยิไง
ป็นปัจจัยทีไสงผล฿หຌกระสของอินสตากรมรงขึๅนตามล าดับ พราะดຌวยวิธีการฆษณาบบดัๅงดิมนัๅนเม
พียงพอตอความตຌองการของผูຌบริภคท า฿หຌผูຌบริภคนัๅนหันมา฿หຌความส าคัญของการเดຌขຌอมูลจากบุคคลทีไมี
ความนาชืไอถือ กอนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละการบริการ ท า฿หຌผูຌทรงอิทธิพลกลายป็นกุญจส าคัญของ
ครืไองมือทางการตลาด ฿นสวนของบุคคลผูຌมีชืไอสียงทีไผูຌวิจัยเดຌลือกมาท าการศึกษา฿นครัๅงนีๅคือ วิริฒิพา 
ภักดีประสงค์ิวุຌนสຌนี ซึไงมีชืไอสียงดงดังจากการป็นพิธีกรทางชอง Chanel[V]Thailand ผลงานละคร
ทางทรทัศน์ ละจัดอยู฿นกลุมดาราประภทความสวยความงาม หตุผลทีไผูຌวิจัยลือกพราะผูຌมีชืไอสียงทาน
นีๅมีผูຌติดตามทางอินสตากรมอยู แ.ไแลຌานคนละ อยู฿นอันดับ5ของอันดับความนิยมผูຌมีชืไอสียงทาง
อินสตากรมป พ.ศ.โ55็  ดังภาพทีไ 1.1 
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ภาพทีไ 1.1 

ละ ติดอับดับ ใ ฿นกลุมผูຌมีชืไอสียงทีไมีรຌานคຌาติดตามมากทีไสุด ซึไงรຌานคຌาทีไติดตามมีจ านวน ไโ,แแแรຌาน 
ดังภาพทีไ 1.2 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ 1.2 

 อยางเรกใตามฆษณาทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง฿นปัจจุบันจัดป็นครืไองมือ฿นการท า
การตลาดบบบอกตอ ิViral Marketing)เดຌป็นอยางดี หากผูຌมีชืไอสียงละจຌาของตราสินคຌามีการวาง
ผนการ฿ชຌงานละหาชองวาง฿นการขຌาเปทรกตัวเดຌอยางหมาะสมกใจะกิดป็นการตลาดบบบอกตอเดຌ
อยางดี   

ปัญหาน าวิจัย           
 แ.ฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียงป็นอยางเร     

 โ.ทัศนคติตอชิๅนงานฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียงป็นอยางเร  

 ใ.ทัศนคติของผูຌบริภคสงผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาจากฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมี
ชืไอสียงอยางเร 
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วัตถุประสงค ์           

 แ.พืไอศึกษาฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง     
 โ.พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌรับสารทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม      
 ใ.พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไกีไยวกับฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ 

สมมติฐานการวิจัย          

 ทัศนคติของผูຌรับสารทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ซืๅอมีความสัมพันธ์กัน 

ขอบขตการวิจัย           
 การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยศึกษา฿นชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ดย฿นสวนชิงคุณภาพผูຌวิจัยนຌนศึกษา
งานฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม ละสวนของวิจัยชิงปริมาณศึกษาถึงทัศนคติของผูຌบริภค
ทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม ดยจาะจงงานฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงคือ  คุณวิริฒิ
พา ภักดีประสงค์ิวุຌนสຌนี ผูຌวิจัยจึงสอบถามผูຌบริภค฿นชวงวันทีไ โ็ ตุลาคม โ55็ ดังนัๅน การกลาวถึงงาน
ฆษณาฝงทางอินสตากรมผูຌมีชืไอสียงละทัศนคติตอฆษณาฝงทางอินสตากรม฿นงานวิจัยชิๅนนีๅจึง
จ ากัดอยู฿นชวง แ5 กันยายน – แ5 ตุลาคม โ55็ ทานัๅน 

ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ        

 แ. .ท า฿หຌทราบถึงทัศนคติตอสืไอฆษณาทางอินทอร์นใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร เดຌก 
ทัศนคติความขຌา฿จ ความรูຌสึก พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการวางกลยุทธ์ทางสืไอฆษณาทางสืไอออนเลน์฿หຌ
หมาะสมกับทัศนคติของผูຌบริภค        

 โ.พืไอป็นนวทาง฿หຌนักการตลาด นักสืไอสารการตลาด นักวางผนสืไอฆษณา ละผูຌทีไสน฿จ
ฆษณาออนเลน์ทัไวเป฿นการวางผนฆษณา฿นอินทอร์นใต     

 ใ.ท า฿หຌกิดประยชน์ตอผูຌทีไสน฿จทีไจะศึกษากีไยวกับการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ 

 นิยามศัพท์          
 ทัศนคติของผูຌบริภค หมายถึง ความรูຌสึกภาย฿นของบุคคลทีไมีผลออกมาป็นการประมิน
ความรูຌสึกดยรวมทีไมีตอฆษณาทางอินสตากรมลຌวสดงออกมาป็นความรูຌสึกชอบ-เมชอบ หในดຌวย-เม
หในดຌวยตอชิๅนงานฆษณา  มีคะนน฿นชิงบวกหรือชิงลบ ฿นงานวิจัยนีๅเดຌศึกษาความคิดหในทัๅง 4 ดຌาน
ดังนีๅ ความคิดหในดຌานความนาชืไอถือ ความคิดหในดຌานความดดดน ความคิดหในดຌานความหมาะสม 
ละความคิดหในดຌานความนาดึงดูด฿จ       

 ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง พศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ละ
รายเดຌ ของผูຌบริภค          

 ผูຌรับสาร หมายถึง ผูຌทีไ฿ชຌอินสตากรมมีการรับรูຌละจดจ าฆษณาทางอินสตากรมทีไมีสินคຌาวาง
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อยู฿นรูปภาพจากทางอินสตากรมทีไผูຌผลิตตຌองการสืไอลงเป ชน จดจ าสินคຌาละประภทสินคຌาเดຌ สามารถ
ระบุยีไหຌอละบุคคลผูຌมีชืไอสียงทีไท าการฆษณาเดຌ    

 ฆษณาฝง หมายถึง การสอดทรกสินคຌาเวຌ฿นภาพถายทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียงคือ    วิ
ริฒิพา ภักดีประสงค์ิวุຌนสຌนี พรຌอมนืๅอหาลักษณะของสินคຌา ทีไขຌาเปอยู฿นรูปภาพ อยางนบนียน ดย
สินคຌาทีไศึกษาฆษณาฝง ฿นทีไนีๅเดຌก Busher, Lersha, Mommys chilli, Natur plus, zaina,       

Salviar white, Varista Brand , Thee accessories, Fiat by Pom_vinij, Merci, Cream care, 

SainthK_thailand, Finn,Sansiri, Inhershoess, La Boutique, Balyth, virithipa apparel, jewel 

addict ละ Snail White         

 นืๅอหาที่ปรากฏ฿นฆษณาฝง หมายถึง บุคคลผูຌมีชืไอสียง ตัวสินคຌา ค าบรรยาย฿ตຌรูปภาพของ
ฆษณาฝง          
 การน าสนอฆษณาฝง  หมายถึง รูปบบทีไปรากฏ฿นฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมี
ชืไอสียง เดຌก  

 -  ฝงกับบุคคล หมายถึง สอดทรกสินคຌาหรือลักษณะของสินคຌาขຌาเปป็นสวนหนึไงหรือมี
ความสัมพันธ์กับตัวผูຌมีชืไอสียง ชน สืๅอผຌา ครืไองตงกาย ครืไองประดับ  

 -  ฝงกับวัตถุ หมายถึง น าสินคຌาขຌาเปตัๅงวางพืไอ฿หຌปรากฏอยูบนรูปของผูຌมีชืไอสียง  

 -  ฝงกับนืๅอหา หมายถึง มีขຌอความบรรยายประกอบรูปภาพทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาทีไอยู฿นฆษณา
ของผูຌมีชืไอสียง 

บุคคลผูຌมีชื่อสียง หมายถึง บุคคลทีไป็นทีไรูຌจักสาธารณะพราะความมีชืไอสียง฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง
ทีไสามารถน าสนอฆษณาละประชาสัมพันธ์สินคຌาเดຌหรือป็นผูຌทีไรับรองสินคຌาละฆษณา ฿นการวิจัยครัๅง
นีๅผูຌมีชืไอสียงทีไผูຌวิจัยลือกคือ วิริฒิพา ภักดีประสงค์ิวุຌนสຌนี      

อินสตากรม หมายถึง การบริการบนอินทอร์นใตบริการหนึไงทีไจะชวย฿หຌราสามารถติดตอสืไอสาร
กัน ดยผานการท ากิจกรรม คือ การพสต์รูปภาพ พสต์คลิปวีดีอ ถามตอบ฿นรืไองทีไสน฿จ  

พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ หมายถึง ความป็นเปเดຌของผูຌบริภคทีไรับรูຌฆษณาฝงทางอินสตาก
รมของผูຌมีชืไอสียงลຌวมีพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาตามทีไผูຌมีชืไอสียงนัๅนฆษณา ดຌวยหตุผล฿ด หรือถຌาเมซืๅอ เม
ซืๅอพราะหตุผล฿ด 

นวคิด ทฤษฏีที่กี่ยวขຌอง            
นวคิดทัศนคติ          
 ทัศนคติ คือ ความรูຌสึกทีไกิดขึๅนภาย฿นจิต฿จของตละบุคคลทีไมีตอสิไง฿ดสิไงหนึไง อันกิดจากการ
ประมินผลตามความคิดละความรูຌสึกจากประสบการณ์ทีไสัไงสมมา สามารถมีความรูຌสึกทัๅง฿นชิงบวกละ
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ชิงลบ  นืไองจากวานักจิตวิทยาเดຌศึกษา฿นความหมายทีไตกตางกัน  ดังนัๅน จึงควรกลาวถึงลักษณะของ
ทัศนคติบบรวมโ ทีไท า฿หຌกิดความขຌา฿จทัศนคติ฿หຌดีขึๅนซึไงลักษณะของทัศนคติ    

 จากการศึกษานวคิดทัศนคติ ท า฿หຌผูຌวิจัยสามารถทราบถึงความคิดของผูຌรับสารซึไง฿นงานวิจัยดຌาน
ทัศนคติของผูຌรับสารนัๅนมีผลทัๅงชิงลบละชิงบวก ฿นชิงลบนัๅนคือผูຌรับสารกิดความร าคาญตอตัวฆษณา
ฝงของผูຌมีชืไอสียง฿นชิงบวกคือผูຌรับสารมีความหในชิงบวกตอการ฿ชຌผูຌมีชืไอสียง฿นการฆษณาพราะท า
฿หຌสามารถจดจ าตราสินคຌาละท า฿หຌสินคຌาทีไฆษณาดูดดดน   

นวคิดฆษณาฝง         
 นวคิดของธาม ชืๅอสถาปนศิริ ิโ55โีเดຌกลาวเวຌวา ฆษณาฝง ิProduct Placement) 

หมายถึงฆษณาทีไทรกขຌาเป฿นสวนทีป็นนืๅอหาของรายการ ดยความตัๅง฿จของผูຌผลิตละจຌาของสินคຌา
ดยมีการจายงินหรือผลประยชน์ตอบทนอืไนโพืไอหวังผลทางธุรกิจ งานวิจัยนีๅ฿ชຌรูปบบนวคิดกีไยวกับ
ฆษณาฝง สริม฿นงานวิจัย฿หຌผูຌวิจัยเดຌรับรูຌถึงทคนิคการน าสนอสินคຌา ลง฿นสืไออินสตากรม ซึไงผูຌวิจัยกใเดຌ
ลือกทคนิคทีไผูຌท าการฆษณาฝงมามา฿ชຌยกประภทของงานฆษณาฝงทีไปรากฏทางอินสตากรม ของ
ผูຌมีชืไอสียง เดຌทัๅงหมด ใ รูปบบคือ แ.ฝงกับวัตถุ โ.ฝงกับบุคคล ละใ.ฝงกบันืๅอหา    

นวคิดสื่อ฿หม          
 สืไอทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัยนีๅคือ สืไออินสตากรมิInstagram) ป็น สืไอซชีไยลมีดีย ทีไสามารถน ารูปทีไถาย
เวຌ หรือรูป฿นกลลอรีไทีไอยูบน สมารท์ฟน หรือทใปลต มาตกตง฿หຌสวยงาม฿นสเตล์ทีไราตຌองการดຌวย
ฟຂลตอร์ ิFilter) ละครืไองมือทีไมีอยู฿น Instagram ซึไงมีอยูหลายรูปบบ฿หຌลือก ลຌวน ารูปภาพทีไตกตง
นัๅนเปชร์฿หຌพืไอนโ ฿น Social Network เดຌ ดยการศึกษานวคิดกีไยวกับสืไอ฿หม ท า฿หຌขຌา฿จถึง
ทคนลยีทีไขຌามามีบทบาท฿นขณะนีๅรวมถึงคุณสมบัติ ละประยชน์ของสืไออินสตากรมทีไ ป็นหัว฿จหลัก
ของงานวิจัย 

 นวคิดผูຌมีช่ือสียง         
 การ฿ชຌบุคคลซึไงมีชืไอสียงนัๅน ก าลังป็นทีไนิยมจากประชาชน ชน ดารานักรຌอง ดาราภาพยนตร์ 
หรือ นักกีฬายอดนิยม มา฿ชຌ฿นการป็นสืไอฆษณาพืไอจูง฿จ฿หຌคนสน฿จ ซึไงราจะรียกการฆษณาชนนีๅวา 
การฆษณาทีไ฿ชຌบุคคลมีชืไอสียง พราะวา ความมีชืไอสียง฿นบุคคล ป็นสวนหนึไงของความลุมหลง฿นความ
ดังความมีชืไอสียง ฿นปัจจุบันนัๅนมีความตกตางกันออกเป ผูຌมีชืไอสียง ฿นปัจจุบัน ริไมถูกจัดการ฿นรืไอง 
ของการตลาด ทัๅงทางภาพยนตร์ พลงหรือสินคຌา อุปภคบริภคทีไพวกขาสนับสนุนคนดังเดຌกลายป็น
ผลิตภัณฑ์ คนดังจึงกลายป็นสินคຌา ทุนนิยม ทีไเดຌขຌามาครอบครองสังคมผูຌบริภค ละวางผนจัดการ
ความคิดของการปลีไยนปลงบุคคลทีไมีชืไอสียง ดยการยຌายต าหนงป็นพียงครืไองมือ฿นการฆษณา
สินคຌาิEllis Cashmore, โเเๆี ดย การศึกษานวคิดกีไยวกับบุคคลผูຌมีชืไอสียงจะท า฿หຌทราบถึง
ความหมายละประภทของกลุมบุคคลทีไเดຌรับความนิยมพืไอน าเปประยุกต์฿ชຌกับงานวิจัย ซึไงงานวิจัยนีๅผูຌมี
ชืไอสียงทีไลือกจัดอยู฿นกลุม ดาราทีไป็นประภทน าสนอความสวยความงาม ดย฿ชຌ วิริฒิพา ภักดีประสงค์
ิวุຌนสຌนี มาพืไอป็นสืไอกลาง฿นการกระจายขาวสินคຌาละบริการ    
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ทฤษฏีตัดสิน฿จซืๅอ         

 คอตลอร์ ิKotler. โเเเ: แ็ๆ-แ็่ี กลาววา วิธีการทีไผูຌบริภคท าการตัดสิน฿จ ประกอบดຌวย
ปัจจัยภาย฿น คือ รงจูง฿จ สิไงรຌา การรับรูຌ การรียนรูຌบุคลิกภาพละทัศนคติของผูຌบริภคซึไงจะสะทຌอนถึง
ความตຌองการ ความตระหนัก฿นการทีไมีสินคຌา฿หຌลือกหลากหลาย กิจกรรมทีไมีผูຌบริภคขຌามากีไยวขຌอง
สัมพันธ์กับขຌอมูลทีไมีอยู หรือขຌอมูลทีไฝຆายผูຌผลิต฿หຌมา ละสุดทຌายคือการประมินคาของทางลือกหลานัๅน 
การศึกษาการตัดสิน฿จซืๅอท า฿หຌทราบถึงปัจจัย กระบวนการละหตุผลทีไท า฿หຌกิดพฤติกรรม ซึไงท า฿หຌผูຌวิจัย
สามารถวิคราะห์ผลการวิจัย฿นสวนพฤติกรรมของผูຌรับชมฆษณาฝงทางอินสตากรมวามีสอดคลຌองกับ
ทัศนคติหรือเม ซึไงผลทีไเดຌ฿นงานวิจัยนีๅ คือจากทีไผูຌรับชมฆษณาฝงของคุณวิริฒิพา ภักดีประสงค์ ิวุຌนสຌนี 
มีพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ดยมีรงกระตุຌนการทีไ฿ชຌตัวบุคคลผูຌมีชืไอสียงจะท า฿หຌกิดความนาชืไอถือละ
กิดความรูຌสึกทีไอยาก฿ชຌสินคຌาละบริการ หมือนกับผูຌมีชืไอสียง  

วิธีการวิจัย          

 ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการประกอบการวิจัยบงป็น โ สวนคือ     

             แ. การกใบขຌอมูลทุติยภูมิ ิSecondary data) ฿นสวนวิจัยชิงคุณภาพ ฿ชຌการวิคราะห์
ฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียงดยวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูลจากการศึกษาทฤษฎี อกสาร
วิชาการทีไกีไยวขຌอง ชน บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาคຌนควຌาตางโดຌวยตัวองลຌว
น ามาวิคราะห์ อธิบายชิงพรรณนา         
  โ. การกใบขຌอมูลปฐมภูมิ ิPrimary data) ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางซึไงป็นผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไออินสตากรม มีอายุตัไงตแ5-ไเ
ป ทีไ฿ชຌสืไออินสตากรมละติดตามผูຌมีชืไอสียง฿นขตกรุงทพมหานคร จ า นวน โเเ ชุด ดยจก
บบสอบถามทางออนเลน์ิOnline Survey)เปทีไวใบเซต์ จีบัน ฟซบุຍคละทางอินสตากรม  
 มืไอเดຌท าการจกบบสอบถามจากกลุมป้าหมายป็นทีไรียบรຌอยลຌว ผูຌวิจัยจะน าขຌอมูลทีไเดຌมา
ผานกระบวนการวิคราะห์ขຌอมูลละน าสนอขຌอมูล฿นการวิคราะห์ชิงพรรณนา ดยน าผลทีไเดຌมาชืไอมยง
กับนวคิด ทฤษฏีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองพืไอน าเปสูขຌอสรุปถึงทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌบริภคตอการ
ฆษณาของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม              

สรุปผลการวิจัย         

 สวนที่ 1 การวิจัยชิงคุณภาพ ผลการวิคราะห์ฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม  พืไอ
ศึกษาฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง ผูຌวิจัยจึงศึกษาฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมี
ชืไอสียงละยกรูปบบการฆษณาฝงทางอินสตากรมเวຌ 3 รูปบบ เดຌก 1. ฝงกับบุคคล  2. ฝงกับ
วัตถุ ละ3. ฝงกับนืๅอหา ซึไงผูຌวิจัยมีความหในวา การฝง฿น 3 รูปบบนีๅมีความหมาะสมละตกตาง
จากการฆษณาฝง฿นทรทัศน์ พราะป็นการฝงทางอินสตากรมทีไมีขຌอจ ากัด฿นรืไองของทคนิค 
ลักษณะการฆษณาฝงทางอินสตากรมของ วุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ทีไพบมีดังนีๅ 1. ฝงกับบุคคล  
คือ การ฿หຌผูຌมีชืไอสียงลงภาพถายทีไเดຌมีสวนรวมกับสินคຌาหรือมีความป็นสวนหนึไงของสินคຌานัๅนโ ชน การ
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สวม฿สสืๅอผຌาทีไมีลกຌหรือตราสินคຌา การรับประทานสินคຌา ละการ฿ชຌสินคຌา ดย฿ชຌภาพถายป็นสืไอกลาง
เปยังผูຌชมฆษณาอินสตากรมท า฿หຌกิดการรับรูຌละตอกยๅ าว าผูຌมีชืไอสียงนัๅนเดຌ฿ชຌสินคຌาจริง ซึไงบงเดຌ
ดังตอเปนีๅ          

 1.1 ฝงกับบุคคลดยการสวม฿สสืๅอผຌาละครืไองประดับ พบภาพฆษณาฝงขณะสวม฿สสืๅอผຌา
ของสินคຌายีไหຌอ Varista brand ละ Virithipa apparel สวน ครืไองประดับ เดຌสวม฿สของยีไหຌอ  Sainthk 

Thailand ,Thee accessories,Jewel addict  Baglythละ Inhershoess 

 

  

 

 

1.2 ฝงกับบุคคลดยการรับประทานสินคຌาทีไมีลกຌ พบภาพฆษณาฝงทางอินสตากรมของ วุຌน
สຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ วา฿ชຌวิธีการถายภาพทีไมีลักษณะทางภาษากาย คือก าลังรับประทานสินคຌานัๅนอยู
ลง฿นอินสตากรม ซึไงมีฆษณา Busher ละ Lershaทีไ฿ชຌการฝง฿นลักษณะนีๅ ดยจะถือละวางสินคຌา
ประกอบฉาก฿หຌหในตราสินคຌาชัดจน  

 

 

 

 

2. ฝงกับวัตถุ คือ การน าสินคຌาทีไตຌองการน าสนอผูຌบริภคมาวางอยูขຌางหนຌา฿หຌกลຌองสามารถ
ถายภาพตราสินคຌาคูกับบุคคลผูຌมีชืไอสียงเดຌอยางชัดจนพืไอสืไอความหมายวา ผูຌมีชืไอสียงมีสินคຌาอยูจริง ฿ชຌ
สินคຌาจริง ซึไงฆษณาฝงมีลักษณะรูปบบวาก าลังถือสินคຌาละเดຌมีการน าสินคຌามาวางป็นฉากประกอบ
พืไอ฿หຌหในตราสินคຌาคูกับตนอง จากการศึกษาพบวามีฆษณาฝงมีฆษณาฝงทีไฝงกับวัตถุ ปรากฏอยู 
จ านวน 9ฆษณาเดຌก Mommyschilli, Snail white, La Boutique, Salviar white, Zaina, Finn, Fiat 

by Pom vinij Merci ละ Sansiri  
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3. ฝงกับนืๅอหา คือ การ฿ชຌภาษาขียนขຌอความ ค าฆษณาบอกชืไอสินคຌา บรรยายสรรพคุณ 
ประยชน์ละค าชิญชวน฿หຌผูຌบริภคกิดความตຌองการ฿นตัวสินคຌานัๅนโ สืไออินสตากรมจ าป็นตຌองมีค า
บรรยาย฿ตຌภาพ฿นทุกฆษณาฝง นืไองจากการจ ากัด฿นสวนของภาพคลืไอนเหวละสียงท า฿หຌเมสามารถ
อธิบายละชิญชวนเดຌตใมประสิทธิภาพละพืไอการผยพรสินคຌาฆษณาของวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดี
ประสงค์ จึงตຌองมีการลง Tag ชืไอรຌานคຌาิ@) ละ ติดฮชทຍกิhash tag #)    ตามดຌวยชืไอสินคຌาพืไอจัด
หมวดหมู นืไองจากการ฿ส #นัๅนมีความส าคัญมากพราะมืไอ฿ชຌ # ลຌวตอทຌายค าทีไอยาก฿สลงเป      การ
฿ส# ทีไซๅ าโกันจะสามารถรวมภาพของทุกภาพ฿นอินสตากรม ป็นค าส าคัญิKeyword) ทีไสามารถบง
ขຌอความทีไผูຌบริภคทีไ฿ชຌ฿นอินสตากรมพืไองายตอการคຌนหาสินคຌา ซึไงจะป็นประยชน์ตอธุรกิจละตอกยๅ า
ตราสินคຌาอีกดຌวย การฝงกับนืๅอหา สามารถบงออกเดຌ ดังนีๅ     

3.1 ฝงกับนืๅอหาดยขຌอความฆษณาพบ฿นภาพถายฆษณาทางอินสตากรมของ   วุຌนสຌน วิริฒิ
พา ภักดีประสงค์ วามีการ฿ชຌภาษาทีไมีลักษณะชิญชวน฿หຌลอง฿ชຌสินคຌาละ฿หຌผูຌติดตามเดຌสน฿จ฿นตัวสินคຌา 
ซึไงพบเดຌทีไฆษณา Busher, Lersha, Mommys chilli, Natur plus, Zaina, Salviar white, Merci 

,Cream care, Finn, Sansiri ละSnail White 

ภาพฆษณา Merci ฝงกับนืๅอหา ดยมีขຌอความวา    “คราวทีไลຌว฿ชຌสูตรยกิร์ต
เปคราวนีๅลยลองสูตรรก   ของมอร์ซีไบຌ าง ดีมาก ริได อ
ลอง฿ชຌกันนะคะ   @merci_skin #merci #พอลลาป็นพรีซน
ตอร์ขนาดนีๅ 

 

 

 

 

 

 3.2 ฝงกับนืๅอหาดยการขียนบอกชืไอรຌานคຌาจะพบเดຌ฿น
ฆษณา Jewel Addict, Virithipa Apparel, Inhershoess, La 

Boutique, Baglyth, thee accessories ละVariata Brand ทีไมีขຌอความ
บอกพียงชืไอรຌานคຌาละชืไอสินคຌา พียงขຌอความสัๅนโทานัๅนภาพฆษณา La 

Boutique  ฝงกับนืๅอหา ดยมีขຌอความวา “Black star 
@la_boutique_ #mistiquebag  
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3.3 ฝงกับนืๅอหาดยการขียนขอบคุณ฿นกรณีภาพฆษณาของคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จะ฿ชຌ
ภาษาดยการขียนกลาวขอบคุณจຌาของสินคຌาทีไสงสินคຌามา฿หຌ฿ชຌละขียนบอกชืไอรຌานคຌาพบ฿นฆษณา 
fiat by pom vinij ละ Sainthk Thailand 

ภาพฆษณา Sainthk Thailand ฝงกับนืๅอหา 

ดยมีขຌอความวา “Thank you the bag from 
@sainthk_thailand 

 

 

 

 

สวนที2่ การวิจัยชิงปริมาณ        

 ผลการศึกษาดຌานประชากรพบวา ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง
มากกวาพศชาย มีอายุ฿นชวง 21-25ปมากทีไสุด สวน฿หญมีระดับการปัจจุบันทีไระดับปริญญาตรีอยูทีไรຌอย
ละ็แ.เเ ละอยู฿นสถานะนักรียน/นักศึกษา มากทีไสุดรຌอยละ ไ้.5เ ละกลุมตัวอยางมีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน 10,000-15,000บาท มากทีไสุด รຌอยละใเ.เเ ซึไงหมายความกลุมผูຌ฿ชຌสืไออินสตากรมละติดตาม 
คุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จะอยู฿นวัยนักศึกษาละป็นพศหญิง   

ผลการศึกษาดຌานความรูຌ ความรูຌสึก ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทาง
อินสตากรม การรับรูຌฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมพบวา กลุมตัวอยางจ านวนมาก ทราบวา
มีฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม อยูทีไรຌอยละ ็ใ.เเ ละ฿นดຌานความรูຌสึกกลุมตัวอยาง
สวนมากเมชอบ฿หຌมีการฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมอยูทีไรຌอยละ 5้.ๆเ กลุมตัวอยางรูຌสึก
ร าคาญฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงพบวา อยู฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทีไ โ.้็ ซึไงสรุปเดຌวา กลุมตัวอยาง
รูຌทาทันสืไอทีไฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง มีความรูຌสึกเมชอบ฿นตัวฆษณาฝงพราะกลุมตัวอยางสวน฿หญ
ติดตามคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์พราะชืไนชอบ฿นความสวยงามตเมเดຌตຌองการหในฆษณาทีไอยู฿น
สืไออินสตากรมนีๅ พราะถຌาตຌองการจะฆษณาอยาก฿หຌเปฆษณา฿นสืไออืไนมากกวา  

ผลการศึกษาดຌานความนาชืไอถือจากทีไกลุมตัวอยางติดตามอินสตากรมของคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา 
ภักดีประสงค์อยูป็นประจ า กลุมตัวอยางมีความหในวา ฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงมีความนาชืไอถืออยู฿น
ระดับปานกลาง คาฉลีไยอยูทีไ ใ.เและ ความชืไอทีไวาผูຌมีชืไอสียงเดຌ฿ชຌสินคຌาทีไฆษณาฝงนัๅน พบวา กลุม
ตัวอยางสวน฿หญเมชืไอวาผูຌมีชืไอสียง฿ชຌสินคຌาทีไฆษณาฝงจริง อยูทีไรຌอยละ ๆ่.5เ สวนการฆษณาฝง
ของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมทีไสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินคຌา฿หຌกับผูຌบริภคเดຌป็นอยางดี กลุม
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ตัวอยางมีความหในอยู฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยอยูทีไ  โ.้็ ซึไงสรุปเดຌวา กลุมตัวอยางทีไติดตามอินสตา
กรมของผูຌมีชืไอสียงเมเดຌมีความคิดหในชิงลบกับความนาชืไอถือละการน าสนอนืๅอหาฆษณาฝงของ
คุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ตมีผลชิงลบ฿นงของการ฿ชຌสินคຌาทีไเดຌรับการฆษณา นืไองจากความถีไ
฿นการฆษณาของผลิตภัณฑ์ทีไอยู฿นกลุมละป็นสินคຌาประภทดียวกันนัๅนมีมาก ท า฿หຌกลุมตัวอยางเมมี
ความชืไอวาคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์จะ฿ชຌสินคຌานัๅนโจริงตามทีไลงฆษณา   
 ผลการศึกษาดຌานความหมาะสม พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีความหในวา ผูຌมีชืไอสียงทีไเดຌลือก
น ามาศึกษามีความหมาะสม฿นการป็นพรีซในตอร์สินคຌา ซึไงอยู฿นระดับหในดຌวย คาฉลีไยทีไ ใ.่็ พราะ
คุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์มีความดดดน มีชืไอสียงละป็นทีไรูຌจักอยางมาก฿นสืไออินสตากรม  

           

 ผลการศึกษาดຌานความดดดน ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตา
กรม พบวา กลุมตัวอยางมีความหในวา การฆษณาฝงท า฿หຌรูຌจักตราสินคຌาอยู฿นระดับหในดຌวย คาฉลีไยทีไ 
ใ.ๆโ  ละมีความหในวา ฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงชวยท า฿หຌสินคຌาดูดดดนละมีความนาสน฿จ อยู฿น
ระดับหในดຌวย คาฉลีไยทีไ ใ.็ไ ซึไงสรุปเดຌวา คุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ป็นผูຌมีชืไอสียงทีไดงดังละ
ดดดน จึงท า฿หຌกลุมตัวอยางทีไติดตามสามารถรับรูຌตราสินคຌาทีไคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ฆษณา
ทางอินสตากรมเดຌ รวมถึงภาพลักษณ์ของคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ท า฿หຌสินคຌาทีไฆษณามีระดับ
มากขึๅนกลุมตัวอยางจึงหในวาตราสินคຌา฿ดโทีไคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ฆษณาจะท า฿หຌสินคຌามี
ความนาสน฿จ ผลการศึกษาดຌานความนาดึงดูด฿จกลุมตัวอยางทีไศึกษา มีความหในวา ฆษณาฝงของผูຌมี
ชืไอสียงป็นการฆษณาฝงทีไดึงดูดความนาสน฿จของผูຌบริภค อยู฿นระดับหในดຌวย คาฉลีไยทีไ ใ.ๆไ ซึไง
หมายความวา ฆษณาฝงทีไมีคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จะสามารถชวย฿หຌสินคຌานาดึงดูด฿จพราะ
ตัวคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์องกใป็นดาราทีไป็นทีไนิยมของสังคมผลการศึกษา ทัศนคติของผูຌบริภค
ทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรม฿นดຌานพฤติกรรม อยู฿นระดับเมกิดการตัดสิน฿จซืๅอ 
รຌอยละ้โ.เเ นืไองจากกลุมตัวอยางตຌองการติดตามคุณ   วุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์พียงทานัๅนละ
ติดตามพืไอความพลิดพลิน ดูความสวยงามของตัวคุณ  วุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ตเมเดຌตຌองการซืๅอ
สินคຌาทีไคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์เดຌลงฆษณาทางอินสตากรม พราะกลุมตัวอยางมีความหในวา 
เมชืไอวาคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์฿ชຌสินคຌานัๅนจริง รຌอยละใโ.่ไ เมชืไอตามคุณสมบัติทีไกลาวอຌาง
ตามฆษณา รຌอยละ โ5.ใ็ ละสินคຌาเมตรงตามความตຌองการ รຌอยละ โเ.5โ ละพฤติกรรมกลุมตัวอยาง
ทีไมีการซืๅอสินคຌาอยูทีไรຌอยละ ่.เเ ซึไง฿นกลุมทีไซืๅอกใคือ กลุมผูຌมีชืไนชอบ฿นตัวคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดี
ประสงค์ จึงมีรงกระตุຌน฿หຌกิดความตຌองการ ดย฿หຌหตุผลวา ซืๅอตามทีไคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์
ฆษณาฝงอยูทีไ รຌอยละ ใ็.5เ ละมีความตຌองการซืๅอสินคຌา฿หม ดยลือกซืๅอพราะหในป็นคุณวุຌนสຌน วิ
ริฒิพา ภักดีประสงค์ฆษณาอยูทีไ รຌอยละ ใแ.โ5 ซึไงหมายความวากลุมทีไซืๅอคือกลุมทีไป็นฟนคลับของคุณ
วุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ จึงมีรงกระตุຌน฿หຌซืๅอสินคຌา ละกลุมทีไเมซืๅอคือ กลุมทีไติดตามคุณวุຌนสຌน วิ
ริฒิพา   ภักดีประสงค์ พืไอความพลินพลินทานัๅน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน   

ทัศนคติของผูຌรับสารทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ซืๅอมีความสัมพันธ์กัน สามารถสรุปเดຌดังนีๅ        

การรับทราบถึงฆษณาฝง ทากับ .441 หมายความวา การรับทราบถึงฆษณาฝง เมมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ  

ความชืไอ฿นสินคຌาทีไฆษณา ทากับ .274 หมายความวา ความชืไอ฿นสินคຌาทีไฆษณาฝง เมมีผล
ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ         
 การชืไนชอบ฿นงานฆษณาฝง ทากับ .007 หมายความวา การชืไนชอบ฿นงานฆษณาฝง มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ         

 ความนาชืไอถือ฿นฆษณาฝง ทากับ .019 หมายความวา ความนาชืไอถือ฿นฆษณาฝงมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ         

การรูຌจักตราสินคຌาฆษณาฝง ทากับ .007 หมายความวา การรูຌจักตราสินคຌาฆษณาฝง มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ          

ความหมาะสมกับการป็น พรีซในตอร์ สินคຌาทีไฆษณาฝง ทากับ .078 หมายความวา ความ
หมาะสมกับการป็น พรีซในตอร์ สินคຌาทีไฆษณาฝง เมมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ  

 ฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงท า฿หຌสินคຌาดูดดดน ทากับ .025 หมายความวา ฆษณาฝงของผูຌมี
ชืไอสียงท า฿หຌสินคຌาดูดดดน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ    

 การฆษณาฝงสามารถดึงดูดความนาสน฿จ ทากับ .008 หมายความวา การฆษณาฝงทีไดึงดูด
ความนาสน฿จ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอฆษณาฝงสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินคຌาเดຌอยาง
ดี ทากับ .001 หมายความวา สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินคຌาเดຌอยางดี มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จซืๅอ 

การรูຌสึกร าคาญ ฆษณาฝง ทากับ .353  หมายความวา การรูຌสึก ร าคาญฆษณาฝงเมมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ         

ความรูຌสึกชอบตอฆษณาฝงดยรวม พบวา ทากับ .000 หมายความวา ความรูຌสึกชอบตอ
ฆษณาฝงดยรวม มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ     

 ความชืไนชอบ฿หຌมีการฆษณา ทากับ .000 หมายความวา ความชืไนชอบ฿หຌมีการฆษณาฝงมีผล
ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ 

อภิปรายผล          

 จากวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 1. พืไอศึกษาฆษณาฝงทางอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียงพบวา ฆษณา
ฝงของผูຌมีชืไอสียงทางอินสตากรมมีผลสอดคลຌองกับนวความคิดกีไยวกับฆษณาฝงของ ธาม ชืๅอสถา
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ปนศิริิ2552) ทีไวา ฆษณาฝงป็นการ฿ชຌฆษณาสอดทรกสินคຌาขຌาเป฿นสวนทีไป็นนืๅอหาของสืไอนัๅนโ 
ดยป็นความตัๅง฿จของผูຌผลิตละจຌาของสินคຌา มีการจายงินหรือผลประยชน์ตอบทนอืไนโพืไอหวังผล
ทางธุรกิจ ดยฆษณาฝงทางอินสตากรมทีไปรากฏ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ มี 3 รูปบบ คือ1. การฝงกับ
บุคคล  2. การฝงกับวัตถุละ 3.การฝงกับนืๅอหา       

จากวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 2. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌรับสารทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงทาง
อินสตากรมพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญทีไรับชมอินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง มีความรูຌสึก เมชอบ ละ
ร าคาญการฆษณาฝงทางสืไออินสตากรมของผูຌมีชืไอสียง ซึไงตรงกับทัศนคติทางลบของ Pallachey 

(1962) ทีไวา ทัศนคติทางลบ คือ การสดงออกหรือความรูຌสึกตอสิไงวดลຌอม฿นทางทีไเมพอ฿จ  เมดี เม
ยอมรับ เมหในดຌวย ตจากการวิคราะห์฿นสวนของทัศนคติของผูຌบริภคตอตัวผูຌมีชืไอสียง พบวา กลุม
ตัวอยางดยรวมมีความคิดหในวา วุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ มีความหมาะสมกับการป็นพรีซนตอร์
สินคຌาพราะสินคຌาทีไคุณวุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ฆษณาฝงทางอินสตากรม ป็นสินคຌาประภท
ความสวยความงาม กลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นผูຌหญิง จึง฿หຌการยอมรับละยก฿หຌคุณ
วุຌนสຌน วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ป็นตຌนบบความสวยงามของผูຌหญิงทีไอยากจะสวยตามบบดาราลยท า฿หຌ
สินคຌามีความดดดน มีความนาสน฿จละท า฿หຌผูຌบริภครูຌจักตราสินคຌาจากฆษณาฝงของคุณวุຌนสຌน วิริฒิ
พา ภักดีประสงค์ ซึไงสรุปเดຌวา ผลการศึกษานีๅมีความสอดคลຌองกับ นวคิดกีไยวกับผูຌมีชืไอสียง ทีไวา 
ภาพลักษณ์ของผูຌมีชืไอสียงทีไมีความหมาะสมกับสินคຌา ตราสินคຌา ละฆษณา การทีไสินคຌานัๅนลือกผูຌมี
ชืไอสียงพียงพราะความดงดังของผูຌมีชืไอสียงจะท า฿หຌกิดการรับรูຌตอตราสินคຌาเดຌอยางรวดรใว ิรุงนภา 
ตรียมอຌาย, 2552) จากวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 3. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมี
ชืไอสียงทางอินสตากรมทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญทีไติดตามฆษณา
ฝงของผูຌมีชืไอสียงเมกิดพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาตามฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของณิชา มืองสุวรรณ ิ2553) ทีไผูຌบริภคติดตามรับชมละครตกใเมกิดพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาทีไฝงอยู฿น
ละครละหตุผลทีไเมกิดพฤติกรรมมีความหในวา เมชืไอวาผูຌมีชืไอสียง฿ชຌสินคຌาตามทีไฆษณาละเมชืไอ
ตามค ากลาวอຌางเดຌสอดคลຌองกับ ปัจจัยทฤษฏีการตัดสิน฿จซืๅอของ Kotler (2000) ทีไวา ความสีไยงจากการ
ตัดสิน฿จของผูຌบริภคทีไหมายถึง ผูຌบริภคกิดความเมนนอน ฿นตัวสินคຌา ชน รงจูง฿จ สิไงรຌา การรับรูຌ 
ป็นตຌน 

ขຌอสนอนะจากการศึกษา        
 แ. จากการศึกษาฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียงควรมีการวางรูปบบของฆษณาฝง฿นรูปบบทีไ
กลมกลืนกับสืไออินสตากรม฿หຌมีความหมาะสมละเมมากจนกินเปพราะกลุมตัวอยางมีความรูຌสึก 
ร าคาญฆษณาฝง         
 โ. จากการศึกษารูปบบการฆษณาควรมีการน าสนอฆษณาฝงทางอินสตากรม฿หຌตางจาก 
คูขงพราะกลุมตัวอยางมีความรูຌสึกวาการ฿หຌสินคຌามีความนาสน฿จละมีความตกตางจากคูขงกใจะท า฿หຌ
สินคຌาป็นทีไนาจดจ ามากยิไงขึๅน         
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 ใ. จากการศึกษา฿นดຌานพฤติกรรมควรศึกษาปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดพฤติกรรม รวมถึงตัวปรละ
อิทธิพลตางโทีไจะสามารถท า฿หຌกิดพฤติกรรมเดຌ นืไองจากกลุมตัวอยางรูຌสึกเดຌวารับชม รับรูຌ ชืไนชอบ ตเม
กิดพฤติกรรม ชน การถายภาพสินคຌาลงทางอินสตากรมทุกวันหรือการถายภาพฆษณาฝงสินคຌาเปกับ
ตัวบุคคลผูຌมีชืไอสียง ป็นตຌน 

ขຌอสนอนะ฿นการศึกษาครัๅงตอไป       

 แ. การวิจัยรืไองทัศนคติผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง฿นขตกรุงทพมหานคร ฿นครัๅงนีๅ
มีป็นการวิจัยชิงปริมาณ กใบขຌอมูลจากการตอบบบสอบถาม ฿นการศึกษาครัๅงตอเปควรป็นวิจัยชิง
คุณภาพ ชน การสนทนากลุม ิFocus group) ละการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIndepth Interview) จากกลุม
บุคคลทีไ฿ชຌสืไออินสตากรมหรือนักฆษณา       โ .  ก า ร
วิจัยรืไองทัศนคติผูຌบริภคทีไมีตอฆษณาฝงของผูຌมีชืไอสียง฿นขตกรุงทพมหานคร ฿นครัๅงนีๅศึกษาจาก
ชิๅนงานฆษณาฝง ฿นครัๅงตอเปควรมีการศึกษาพิไมติมถึงกระบวนการ ขัๅนตอนการคิดฆษณาฝงละ
ทคนิคการฆษณาฝง฿หຌมีความชัดจนมากขึๅนการส ารวจทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมี
ตอการฆษณาสินคຌาฝง฿นละครทรทัศน์ 
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การรับรูຌขຌอมูลขาวสารกี่ยวกับการลือกตัๅงผานสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ 
ละพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

Information perception concerning the election through  

social media on the attitudes and behaviors  

of political participation of citizens in Bangkok 

มษิยา ญาณจินดา1
 

พัชนี ชยจรรยา2
 

บทคัดยอ 

การวิจัย รืไองนีๅ มี วัตถุประสงค์  พืไ อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร ละการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์กับทัศนคติ ละ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร กลุ มตัวอยาง ฿น
งานวิจัยนีๅ คือ ประชาชนทีไมีสิทธิลือกตัๅง฿นขตกรุงทพมหานคร ครืไองมือทีไ฿ชຌ คือ บบสอบถาม การกใบ
รวบรวมขຌอมูลจากบบสอบถาม จ านวน ไเเ ชุด การวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนา พืไอหา
คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์สถิติชิงอนุมาน พืไอวิคราะห์คาที ิt - 
test) การวิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว ิOne - Way ANOVA) ละคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์
บบพียร์สัน ผลการวิจัยพบวา 

1) กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความถีไ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ ผานวใบเซต์บอยครัๅง ิรຌอยละ 
ใแ.เเี มีความถีไ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ ผานฟซบุຍกป็นประจ า ิรຌอยละ ไแ.โ5ี เมคอยมีการปຂดรับ
ขຌอมูลขาวสารฯ ผานทวิตตอร์ ิรຌอยละ 5ไ.เเี เมคอยมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ ผานอินสตากรม 
ิรຌอยละ ไไ.5เี มีการติดตามขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงฯ ผานสืไอสังคมออนเลน์฿นภาพรวม ฿นชวง
วลา แ่.เแ - โไ.เเ น. มากทีไสุด ิรຌอยละ ๆโ.โ5ี ละมีหตุผล฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ลือกตัๅงฯ ผานสืไอสังคมออนเลน์ พืไอติดตามขຌอมูลขาวสารทัไวเปมากทีไสุด ิรຌอยละ ่ๆ.5เี 

2) การรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง฿นระบอบประชาธิปเตยผานสืไอสั งคมออนเลน์ของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ิคาฉลีไย 3.15) ทัศนคติกีไยวกับการ
ลือกตัๅง฿นระบอบประชาธิปเตยผานสืไอสังคมออนเลน์ ดยภาพรวมอยู฿นระดับหในดຌวย ิคาฉลีไย 3.92) ละ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองผานสืไอสังคมออนเลน์ ดยภาพรวมอยู฿นระดับบอยครัๅง ิคาฉลีไย 
3.44) 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบร-ิ
หารศาสตร ์
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ใ) การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนทีไมีพศ อายุ สถานภาพ ละอาชีพตางกัน มีพฤติกรรม
การปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 
ประชาชนทีไมีอายุตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกันอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 ประชาชนทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ ทัศนคติ
กีไยวกับการลือกตัๅง ละพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ5 การรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงละพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
เ.เแ ละทัศนคติของประชาชนกีไยวกับการลือกตัๅงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการมืองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 

ค าส าคัญ: การรับรูຌขຌอมูลขาวสารุ ทัศนคติุ พฤติกรรมุ การมีสวนรวมทางการมืองุ การลือกตัๅงุ สืไอ
สังคมออนเลน์, ประชาชน, กรุงทพมหานคร 

Abstract 

This research objects are the study of demographic characteristics of people in 

Bangkok area and Information perception concerning the election through social media 

on the attitudes and behaviors of political participation of citizens in Bangkok. Sample 

groups are people who have the right to vote in Bangkok area. Research instrument is 400 

questionnaires. Data analysis is descriptive statistics to calculate frequency, percentage, 

mean, standard deviation and inferential statistics to analyze t - test, One - Way ANOVA 

and Pearson Correlation Coefficient. The result reveals that 

1) Most of sample group frequently received information through Website (31.00 

percent), frequency of receiving information through Facebook (41.25 percent), rarely 

received information through Twitter (54.00 percent), rarely received information through 

Instagram (44.50 percent), often received election news through Social network between 

18.01-24.00 o’clock (62.25 percent) and the reason of election news receiving through 

social network is following information (86.50 percent) 

2) Perception of election news in democracy system through social network of 

people in Bangkok area is medium (mean is 3.15), the agreement level of election in 

democracy system through social network is satisfy (mean is 3.92) and public participation 

through social network for receiving general information is more often (mean 3.44). 

3) Statistical hypothesis testing reveals that people who have different gender, 

age, status and occupation, they have different perception behavior about election at 
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significance level of 0.05. People who have different age, they have different level of 

realization about election through social network at significance level of 0.05. People who 

have different perception behavior of election news through social network, they have 

different level of receiving election news through social network, attitude about election 

and public participation at significance level of 0.05. Realization of election news through 

social network has positive relation with attitude of election and public participation at 

significance level of 0.01 and attitude of election has positive relation with public 

participation at significance level of 0.01. 

Keywords: Information perception, Attitude, Behavior, Political participation, Election, 

Social media, Citizens, Bangkok. 

ความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันอินตอร์นใตเดຌถูกน ามา฿ชຌประยชน์฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับการมืองละประชาธิปเตยอยาง

หลากหลาย เมวาจะป็นการ฿ชຌป็นครืไองมือสืไอสารทางการมือง การ฿ชຌ฿นกิจกรรมการมีสวนรวมทางการ
มืองของประชาชน การบริหารงานละ฿หຌบริการของรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ การสืไอสารกิจกรรมการ
คลืไอนเหวของภาคประชาสังคม ละกิจกรรมอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับประชาธิปเตย  ทัๅงนีๅ นืไองจาก
กิจกรรมทางการมืองสวน฿หญลຌวนมีองค์ประกอบของการสงผานขຌอมูลขาวสารระหวางกลุมตาง  โ ฿น
ระบอบประชาธิปเตยทัๅงสิๅน 

ดยฉพาะอยางยิไง การลือกตัๅง ิElection) ซึไงถือป็นกิจกรรมทางการมืองทีไส าคัญ ดยการลือกตัๅง
ถือป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบุคคลขຌาเปท าหนຌาทีไ฿นการ
ปกครองประทศเทย฿นระดับตาง โ ตามระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ดຌวยการ
฿หຌประชาชนออกสียงลือกบุคคลที ไหในสมควรมาด ารงต าหนงป็นตัวทนของประชาชน  ชน 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูຌวาราชการกรุงทพมหานคร ผูຌวามืองพัทยา ละผูຌบริหารทຌองถิไน
อืไน โ 

สืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Media) หมายถึง สืไออิลใกทรอนิกส์ทีไท า฿หຌผูຌ฿ชຌสดงความป็นตัวตนของ
ตัวองพืไอทีไจะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือบงปันขຌอมูลกับบุคคลอืไน ิกานดา รุณนะพงศา สายกຌว, โ55ไี 
ตลอดจนป็นสิไงทีไผูຌสงสารบงปันสารซึไงอยู฿นรูปบบตาง โ เปยังผูຌรับสารผานครือขายออนเลน์  ดย
สามารถตຌตอบกันระหวางผูຌสงสารละผูຌรับสารหรือผูຌรับสารดຌวยกันอง ซึไงสามารถบงสืไอสังคมออนเลน์
ออกป็นประภทตาง โ ทีไ฿ชຌกันบอย โ เดຌก บลใอก ิBlogging) ทวิตตอร์ละเมครบลใอก ิTwitter and 

Microblogging) ครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Networking) ละการบงปันสืไอทางออนเลน์ ิMedia 

Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, โ55ไี 
สืไอสังคมออนเลน์฿นปัจจุบันเดຌถูกพัฒนา฿หຌอืๅอประยชน์ตอการสืไอสารหรือรับสารเดຌหลายรูปบบ

ทีไตกตางกันออกเป ดยอาจป็นการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์พืไอการสืไอสารจากผูຌสงสารทางดียว หรือการ฿ชຌ
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สื ไอสังคมออนเลน์พืไอการสื ไอสารระหวางผู ຌสงสารละผู ຌรับสาร  การ฿ชຌสื ไอสังคมออนเลน์฿นการ
ประชาสัมพันธ์ทางการมือง ดยฉพาะอยางยิไงกีไยวกับการลือกตัๅงนัๅนก าลังป็นทีไนิยมของกลุมการมือง
ละหนวยงานทางดຌานการลือกตัๅงตาง โ ป็นอยางยิไง ินันทวิช หลาวิชยา, 2555) พราะมีตຌนทุนตไ า ป็น
การสืไอสารดยตรงระหวางผูຌสงสารกับผูຌรับสาร สะดวกรวดรใว ละสามารถตຌตอบกันเดຌ อยางเรกใตาม การ
สืไอสารผานสืไอสังคมออนเลน์นัๅนกใมีขຌอสียบางประการ เดຌก ขาดความนาชืไอถือของสาร ละ
กลุมป้าหมายคบกินเป 

หากพิจารณาวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการประชาสัมพันธ์กีไยวกับการลือกตัๅง อาจ
จ านกออกป็น ใ ดຌาน฿หญ โ เดຌก หนຌาทีไ฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ิInformation Function) หนຌาทีไ฿น
การสืไอสาร ิCommunication Function) ละหนຌาทีไ฿นการด านินกิจกรรมตาง โ ิAction Function) 

ดยประวัติศาสตร์ทางการมืองของเทย฿นชวงทีไผานมา ปัญหาส าคัญประการหนึไงทีไท า฿หຌการมือง เม
พัฒนาทาทีไควรกใคือ ประชาชนสวน฿หญเมเดຌ฿ส฿จ เมรูຌทาทันการ฿ชຌอ านาจของนักการมืองทีไเดຌ฿ชຌ
อ านาจทนตนองลย ิประมวล รุจนสรี, โ5ไ็ี ฿นขณะทีไการสรຌางระบอบการปกครองบบ
ประชาธิปเตยยังเมพัฒนาเป฿นทิศทางทีไควรจะป็น พราะรัฐสภาอันป็นกลเกของประชาธิปเตยทีไมาจาก
การลือกตัๅงของประชาชนยังเมมีสถียรภาพ ฿นขณะทีไการปลีไยนปลงรัฐบาลดยการ฿ชຌก าลังดຌวยการยึด
อ านาจยังป็นรื ไองทีไกิดขึๅนเดຌตลอดวลา ินรนิติ ศรษฐบุตร , โ55แี ดังนัๅน จึงพบวา มีการ
รียกรຌอง฿หຌทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองหรือ฿หຌสถาบันตาง โ ทีไอยู฿นสังคมออกมาชวยกันสงสริม พืไอการ
พัฒนาความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการลือกตัๅง฿นการลือกคนดีขຌามาบริหารประทศ 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จ฿นการศึกษาการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์กับทัศนคติละพฤติกรรมของประชาชนกีไยวกับการลือกตัๅง พืไอศึกษาการรับรูຌขຌอมูลขาวสารตาง 
โ ผานสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅง จนน าเปสูทัศนคติละพฤติกรรม ตลอดจนพืไอน าขຌอมูลทีไเดຌ
จากการวิจัยมา฿ชຌ฿นการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์กีไยวกับการลือกตัๅงผานชองทางสืไอสังคม
ออนเลน์฿หຌดีมากยิไงขึๅน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

โ. พืไอศึกษาพฤติกรรมการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

3. พืไอศึกษาทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง 
4. พืไอศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงกับทัศนคติกีไยวกับการ
ลือกตัๅงของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

ๆ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงกับพฤติกรรมการ
มีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 
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็. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
มืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
สังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน 

2. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับ
การลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน 

3. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน 

ไ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน 

5. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน 

ๆ. การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง 

็. การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

่. ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

นิยามศัพท์ 
สื่อสังคมออนเลน์ ิSocial Media) หมายถึง สืไออิลใกทรอนิกส์ ชน วใบเซต์ ฟซบุຍก ทวิตตอร์ 

หรืออินสตากรม ป็นตຌน ทีไท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถสดงความป็นตัวตนของตัวองพืไอทีไจะมีปฏิสัมพันธ์กัน
หรือบงปันขຌอมูลกีไยวกับการลือกตัๅงกับบุคคลอืไน ตลอดจนป็นสิไงทีไผูຌสงสารบงปันสารกีไยวกับการ
ลือกตัๅงซึไงอยู฿นรูปบบตาง โ เปยังผูຌรับสารผานครือขายออนเลน์ ดยสามารถตຌตอบกันระหวางผูຌสงสาร
ละผูຌรับสารหรือผูຌรับสารดຌวยกันอง 

ประชาชน หมายถึง ผูຌมีสิทธิลือกตัๅง฿นขตกรุงทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากร หมายถึง ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางซึไงป็นผูຌมีสิทธิลือกตัๅง฿น
ขตกรุงทพมหานคร อันประกอบเปดຌวย พศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายเดຌ 

พฤติกรรมการปຂดรับสื่อสังคมออนเลน์ หมายถึง การทีไประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร฿ชຌ
งานสืไอสังคมออนเลน์พืไอปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง อันประกอบเปดຌวย ความถีไ ฿นการ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง ชวงวลา฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง วันทีไ
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ปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง สถานทีไทีไปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง ลักษณะการ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง ละหตุผล฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง 

การรับรูຌขาวสารกี่ยวกับการลือกตัๅง  หมายถึง การรับรูຌของประชาชนตอกระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบุคคลขຌาเปท าหนຌาทีไ฿นการปกครองประทศเทย฿นระดับ
ตาง โ ตามระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ดຌวยการ฿หຌประชาชนออกสียงลือก
บุคคลทีไหในสมควรมาด ารงต าหนงป็นตัวทนของประชาชน ชน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ผู ຌว าราชการกรุงทพมหานคร ผู ຌว า มืองพัทยา ละผู ຌบริหารทຌองถิ ไนอืไน โ  ซึ ไงการรับรูຌ
ดังกลาวป็นกระบวนการปลหรือตีความตอสิไงรຌาหรือขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงทีไผานอวัยวะรับ
สัมผัสทัๅงหลายขຌาเปยังสมอง 

ทัศนคต ิหมายถึง ความคิดความขຌา฿จของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ซึไงเดຌรับรูຌ รียนรูຌ จน
กอ฿หຌกิดความรูຌสึก ละมีนวนຌมวาประชาชนจะสดงพฤติกรรมตามความคิด ความขຌา฿จ  ละ
ความรูຌสึกทีไมีตอขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงนัๅน ดยอาศัยการทียบคียงกับขຌอมูลทีไคยสะสมเวຌกอน หรือทีไ
รียกวา ประสบการณ์ดิม อันประกอบเปดຌวย ทัศนคติทีไมีตอความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการลือกตัๅง ทัศนคติ
ทีไมีตอกระบวนการการลือกตัๅง ละทัศนคติทีไมีตอทฤษฎีการลือกตัๅง 

พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมือง หมายถึง พฤติกรรมของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไ
กีไยวขຌองกับการมีสวนรวมทางการมือง อันประกอบเปดຌวย การติดตามขຌอมูลขาวสารการลือกตัๅง การ
รวมรณรงค์หาสียงลือกตัๅง การสนทนารืไองการลือกตัๅง การ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง ละการสมัครป็นสมาชิก
พรรคการมือง 

ขาวสาร หมายถึง สิไงทีไสืไอความหมาย฿หຌทราบถึงรืไองราวหรือขຌอทใจจริงกีไยวกับการลือกตัๅงดย
นຌนทีไการสืไอความหมายป็นหลัก มิเดຌนຌนทีไรูปรางหรือรูปบบของความป็นขຌอมูลขาวสาร กลาวคือ สิไงทีไ
ป็นขຌอมูลขาวสารเดຌนัๅนเมจ าป็นตຌองอยู฿นรูปรางหรือรูปบบของกระดาษทีไมีขຌอความหรือฟ้มอกสาร 
ตหมายความรวมถึงสิไงตาง โ ทีไอาจจะปรากฏ฿หຌหในป็นขຌอความ ตัวลข สัญลักษณ์ สียง ละสิไงอืไน โ 
ผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไท า฿หຌประชาชนสามารถขຌา฿จละรูຌความหมายเดຌ 

ระบียบวิธีวิจัย 

ประชากร ิPopulation) ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ประชาชนทีไมีสิทธิลือกตัๅง฿นขตกรุงทพมหานคร 
จ านวน ไ,โไไ,ไ5โ คน ิส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅงประจ ากรุงทพมหานคร , โ55ๆี จาก
จ านวนดังกลาว ผูຌวิจัยเดຌก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ดยการค านวณ ตาม
หลักการปรผันรวมระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาดคลืไอนทีไกิดจากการสุมตัวอยางตามสูตร
ของ Yamane (แ้็เ, อຌางถึง฿น วิชียร กตุสิงห์, โ5ใ็ี ดยก าหนดคาความชืไอมัไนทีไรຌอยละ ้5 ละ
ความคลาดคลืไอนเมกินรຌอยละ 5 เดຌกลุมตัวอยางจ านวน ไเเ ตัวอยาง 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey Researchี รวบรวมขຌอมูลจากบบสอบถาม 
จ านวน ไเเ ชุด บงออกป็นการจกบบสอบถาม จ านวน โเเ ชุด ฿นยานธุรกิจทีไส าคัญ฿นขต
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

กรุงทพมหานคร 5 หลง เดຌก แี ศูนย์ราชการ จຌงวัฒนะ โี ยานอศก - สุขุมวิท ใี ยานลาดพรຌาว 
ไี ยานสีลม - สาทร ละ 5ี ยานยาวราช ละกใบขຌอมูลจากบบสอบถามออนเลน์ จ านวน โเเ ชุด 

การกใบรวบรวมขຌอมูลด านินการ฿นชวงดือนกุมภาพันธ์ 2558 

การวิคราะห์ ละประมวลผลขຌอมูล ด านินการประมวลผลขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS 

for windows พืไอวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิงพรรณนา ละสถิติชิงอนุมาน ดังนีๅ 
1. การวิคราะห์สถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics) พื ไอจกจงความถีไ 

ิFrequency) คารຌอยละ ิPercent) คาฉลีไย ิMean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviation) 

ประกอบการอธิบายขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากร 

2. การวิคราะห์สถิติชิงอนุมาน ิInferential Statistics) พืไอ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐานตาง โ 
ดังนีๅ 

2.1 สถิติวิคราะห์คาที ิIndependent Sample t - test) พืไอทดสอบความตกตาง
ระหวางตัวปรตຌน 2 กลุม 

2.2 สถิติการวิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว ิOne - Way Analysis of 

Variance หรือ One - Way ANOVA) พืไอทดสอบความตกตางระหวางตัวปร 3 กลุมขึๅนเป กรณี
ผลทดสอบมีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติจะตຌองท าการทดสอบป็นรายคูตอเปพืไอดูวา
คู฿ดบຌางทีไตกตางกันดย฿ชຌวิธี Scheffe (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิ–earson’s product moment 

correlation coefficient) พืไอ฿ชຌหาคาความสัมพันธ์ของตัวปร 2 ตัวทีไป็นอิสระจากกัน ิธานินทร์ ศิลปຊ
จารุ, 2552) 

สรุปผลการวิจัย 

แ. ขຌอมูลทัไวเปของกลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถาม พบวา สวน฿หญป็นพศชาย มีอายุระหวาง 
ใแ - ไเ ป มีระดับการศึกษาชัๅนปริญญาตรีหรือทียบทา สถานภาพสด ประกอบอาชีพป็นขຌาราชการ /
รัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไของรัฐ ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน แ5ุเเแ - ใเุเเเ บาท  

โ. พฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง฿นระบอบประชาธิปเตยผานวใบเซต์สืไอ
สังคมออนเลน์ พบวา สวน฿หญมีความถีไ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ ผานวใบเซต์บอยครัๅง มีความถีไ฿นการ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ ผานฟซบุຍกป็นประจ า ฿นขณะดียวกัน กลับเมคอยมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ 
ผานทวิตตอร์ ละเมคอยมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารฯ ผานอินสตากรม สดง฿หຌหในวา การปຂดรับ
ขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง฿นระบอบประชาธิปเตยผานทวิตตอร์ละอินสตากรมเมคอยป็นทีไ
นิยมทาเร นอกจากนีๅ ยังมีการติดตามขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงฯ ผานสืไอสังคมออนเลน์฿น
ภาพรวม ฿นชวงวลา แ่.เแ - โไ.เเ น. มากทีไสุด ละมีหตุผล฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ลือกตัๅงฯ ผานสืไอสังคมออนเลน์ พืไอติดตามขຌอมูลขาวสารทัไวเปมากทีไสุด 

ใ. การรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง฿นระบอบประชาธิปเตยผานสืไอสังคมออนเลน์ของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ จาก
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บบสอบถามลຌวรียงอันดับจากคาฉลีไยมากเปนຌอย ใ อันดับรก พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌผล
การลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ กลุมตัวอยางรับรูຌวาการลือกตัๅงมีความส าคัญตอระบอบประชาธิปเตย
ผานสืไอสังคมออนเลน์ ละกลุมตัวอยางมีการรับรูຌขຌอมูลกีไยวกับความหมายของการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์ ตามล าดับ 

ไ. ทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅง฿นระบอบประชาธิปเตยผานสืไอสังคมออนเลน์ของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร ดยภาพรวมอยู฿นระดับหในดຌวย มืไอพิจารณาป็นรายขຌอจากบบสอบถามลຌว รียง
อันดับจากคาฉลีไยมากเปนຌอย ใ อันดับรก พบวา การลือกตัๅงป็นหนຌาทีไของคนเทยทุกคน  การ
ลือกตัๅงมีความส าคัญตอประทศเทย ละการลือกตัๅงป็นการมีสวนรวมทางการมืองทีไส าคัญ ตามล าดับ 

5. พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองผานสืไอสั งคมออนเลน์ของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร ดยภาพรวมอยู฿นระดับบอยครัๅง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอจากบบสอบถามลຌวรียง
อันดับจากคาฉลีไยมากเปนຌอย ใ อันดับรก พบวา กลุมตัวอยางเปลือกตัๅง กลุมตัวอยางติดตามผลการ
ลือกตัๅง ละกลุมตัวอยางติดตามขຌอมูลขาวสารการลือกตัๅง ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
แ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ แ ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากร

ตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน ทีไระดับนัยส าคัญ ทาง
สถิติ เ.เ5 พบวา 

แี ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅง
ผานทางอินสตากรมตกตางกัน สวนพฤติกรรมการปຂดรับฯ ผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ละทวิตตอร์เม
ตกตางกัน 

โี ประชาชนทีไมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅง
ผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมตกตางกัน 

ใี ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับ
การลือกตัๅงผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมเมตกตางกัน 

ไี ประชาชนทีไมีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานทางวใบเซต์ละอินสตากรมตกตางกัน สวนพฤติกรรมการปຂดรับฯ ผานทางฟซบุຍกละ
ทวิตตอร์เมตกตางกัน 

5ี ประชาชนทีไมีลักษณะอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์ กีไยวกับ
การลือกตัๅงผานทางฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมตกตางกัน สวนพฤติกรรมการปຂดรับฯ ผานทาง
วใบเซต์เมตกตางกัน 

ๆี ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์
กีไยวกับการลือกตัๅงผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมเมตกตางกัน 
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โ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ โ ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากร
ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน ทีไระดับนัยส าคัญ ทาง
สถิติ เ.เ5 พบวา 

แี ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์
เมตกตางกัน 

โี ประชาชนทีไมีอายุตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์
ตกตางกัน 

ใี ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอ
สังคมออนเลน์เมตกตางกัน 

ไี ประชาชนทีไมีสถานภาพตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์เมตกตางกัน 

5ี ประชาชนทีไมีลักษณะอาชีพตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอ
สังคมออนเลน์เมตกตางกัน 

ๆี ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผาน
สืไอสังคมออนเลน์เมตกตางกัน 

ใ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ใ ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอ
สังคมออนเลน์ตกตางกัน ทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5 พบวา 

แี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานวใบเซต์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน 

โี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานฟซบุຍกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน 

ใี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับ การ
ลือกตัๅงผานทวิตตอร์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน 

ไี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานอินสตากรมตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน 

ไ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ไ ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน ทีไระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5 พบวา 

แี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานวใบเซต์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน 

โี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานฟซบุຍกตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน 
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ใี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานทวิตตอร์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงเมตกตางกัน 

ไี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานอินสตากรมตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงเมตกตางกัน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 5 ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตาง
กัน ทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5 พบวา 

แี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานวใบเซต์ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน 

โี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานฟซบุຍกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน 

ใี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานทวิตตอร์ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน 

ไี ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานอินสตากรมตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน 

ๆ. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ๆ การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร
กีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร
กีไยวกับการลือกตัๅง พบวา การรับรูຌขຌอมูลขาวสารฯ กีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง  อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับตไ า ิr = เ.ใโแี 

็. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ็ การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร
กีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับ
การลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับ
ปานกลาง ิr = เ.5ๆเี 

่. ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ่ ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการ
ลือกตัๅง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา 
ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกี ไยวกับการลือกตั ๅง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เแ ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับปานกลาง ิr = เ.5ใแี 
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อภิปรายผล 

฿นงานวิจัยนีๅมีขຌอคຌนพบทีไนาสน฿จ ซึไงจะเดຌน ามาป็นประดในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนีๅ 
แ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ

สังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน ดยพบวา ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานทางอินสตากรมตกตางกัน สวนพฤติกรรม การ
ปຂดรับฯ ผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ละทวิตตอร์เมตกตางกัน ฿นขณะทีไอายุตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมตกตาง
กัน ฿นสวนของระดับการศึกษานัๅนระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับ
การลือกตัๅงผานทางวใบเซต์ ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมเมตกตางกัน สถานภาพตางกัน มี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานทางวใบเซต์ตกตางกัน สวนพฤติกรรมการ
ปຂดรับฯ ผานทางฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละอินสตากรมเมตกตางกัน จากผลการวิจัยดังกลาวมีความ
สอดคลຌองกับ Schramm (1973) ทีไเดຌอธิบายพฤติกรรมการปຂดรับสืไอของผูຌบริภคดยมีปัจจัยตาง โ ทีไขຌา
มามีอิทธิพลตอการลือกปຂดรับสืไอละนืๅอหา เดຌก ิ1ี ประสบการณ์ ผูຌบริภคยอมมีประสบการณ์ทีไผาน
มากีไยวกับขาวสาร วัตถุประสงค์ สิไงของ ฯลฯ ทีไตกตางกันเป ประสบการณ์จึงป็นตัวปรทีไท า฿หຌ
ผูຌบริภคสวงหาขาวสารทีไคยหในตกตางกัน ิโี ภูมิหลังทีไตกตางกัน ป็นธรรมชาติของบุคคลทีไ
จะสน฿จสิไงทีไเมคยพบหรือมีประสบการณ์มากอน รวมทัๅงสน฿จ฿นความตกตางหรือการปลีไยนปลงจาก
สภาพทีไป็นอยู฿นขณะนัๅน เมวาจะป็นการปลีไยนปลงทางวัตถุ สิไงของ หรือรืไองราวตาง โ ท า฿หຌการ
ปຂดรับขาวสารตกตางกันเปตามสภาวะวดลຌอมของตละคนทีไมี ิใี การศึกษาละสภาพวดลຌอม 
ป็นองค์ประกอบพืๅนฐานทีไกอ฿หຌผูຌบริภคกิดประสบการณ์ขึๅน ละป็นตัวชีๅพฤติกรรมการสืไอสารของ
ผูຌบริภคคนนัๅน ทัๅงพฤติกรรม฿นการลือกรับสืไอละนืๅอหาขาวสาร ดยฉพาะอยางยิไง การศึกษาจะชวย
฿หຌผูຌบริภคมีความสามารถ฿นการอานสืไอสิไงพิมพ์ ิไี บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูຌบริภคตละคนป็นตัว
ปรทีไมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับขาวสาร ซึไงมีผลตอการปลีไยนปลงพฤติกรรม การนຌมนຌาวจิต฿จของ
ผู ຌบริภค มีการวิจ ัยที ไสดงวา  การนับถือตนอง ละความวิตกกังวลของผูຌบริภคป็นตัวปรทีไมี
ความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคม กลาวคือ ผูຌทีไมีความวิตกกังวลหรือตืไนตຌนมักจะเดຌรับอิทธิพลทางสังคม
เดຌงาย ละมีความนຌมอียงทีไจะเมขຌาเปยุงกีไยวหรือหลีกลีไยงสังคม 

โ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับ
การลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน ดยพบวา ประชาชนทีไมีอายุตางกัน มีการรับรูຌ ขาวสาร
กีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน  จากผลการวิจัยดังกลาวป็นเปเดຌวา อายุทีไ
ตกตางกันมีผลตอระดับของทัศนคติ คานิยม ประสบการณ์ละนิสัยทีไตกตางกันเปตามชวงอายุ 
สอดคลຌองกับ ทอดด์ ฮันท์ ละบรนท์ ดี รูบน ิTodd Hunt and Brent d. Ruben, 1993 อຌางถึง
฿น ปรมะ สตะวทิน, 2541) ทีไอธิบายวา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการลือกรับรูຌขาวสารของบุคคลเวຌ ชน 
ทัศนคติละคานิยม ิAttitude and Values) ทัศนคติ หมายถึง ความชอบละมี฿จนຌมอียง ิPreference 

and Predisposition) ตอรืไองตาง โ สวนคานิยม หมายถึง หลักพืๅนฐานทีไมนุษย์ยึดถือป็นความรูຌสึกวา
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ควรหรือเมควรท าอะเร฿นการมีความสัมพันธ์กับสิไงวดลຌอมละมนุษย์ดຌวยกัน ซึไ งทัศนคติละคานิยมมี
อิทธิพลอยางยิไงตอการลือก฿ชຌสืไอมวลชน การลือกขาวสาร การลือกตีความหมาย ละการลือกจดจ า 
รวมเปถึงประสบการณ์ละนิสัย ิExperience and Habit) ฿นฐานะของผูຌรับสาร ผูຌรับสารตละคนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันป็นผลมาจากประสบการณ์฿นการรับขาวสารของมนุษย์ ดยพัฒนาความชอบสืไอชนิด฿ด
ชนิดหนึไง รายการประภท฿ดประภทหนึไง ดังนัๅน มนุษย์จึงลือก฿ชຌสืไอชนิด฿ดชนิดหนึไง สน฿จรืไอง฿ดรืไอง
หนึไง ตีความหมายอยาง฿ดอยางหนึไง ละลือกจดจ ารืไอง฿ดรืไองหนึไง 

ใ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน ดย
พบวา ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅง ผาน
วใบเซต์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน ประชาชนทีไมี
พฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานฟซบุຍกตางกัน มีการรับรูຌ
ขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿น
การปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานทวิตตอร์ตางกัน  มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน ละประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคม
ออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานอินสตากรมตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอ
สังคมออนเลน์ตกตางกัน สดง฿หຌหในวา ลักษณะการปຂดรับทีไตกตางกัน ชองทางการผยพรทีไ
ตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมทีไตกตางกัน สอดคลຌองกับ กษมา กวางทอง ิโ5ไแี เดຌวิจัยรืไอง การรับรูຌ
สืไอประชาสัมพันธ์การลือกตัๅงของผูຌเป฿ชຌสิทธิลงคะนนสียงลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ฿นพืๅนทีไขต
ลือกตัๅงทีไ โ จังหวัดนครราชสีมา ซึไงพบวา สืไอประชาสัมพันธ์การลือกตัๅงทีไมีผลตอการรับรูຌของผูຌเป฿ชຌสิทธิ
ลือกตัๅงมีหลากหลายประภท ตสืไอทรทัศน์ป็นสืไอทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌวามีการลือกตัๅง ละยังมี
ความหในวา ป็นสืไอทีไหมาะสมละคุຌมคากับการลงทุนมากกวาสืไอประภทอืไน สืไอทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌ
รองลงมา คือ ป้ายประกาศขนาด฿หญทีไติดตามหลงชุมชน การประชุมชีๅจงของจຌาหนຌาทีไรัฐ ก านัน 
ผูຌ฿หญบຌาน หัวหนຌาคุຌม ผูຌน าชุมชน ฿บปลิว ปสตอร์ ผนปຂด ตามล าดับ สวนสืไอประภทอืไน โ ทีไ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์การลือกตัๅงมีผลตอการรับรูຌเดຌนຌอย เมบรรลุผลตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ 

ไ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน ดยพบวา ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌาน
ความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานวใบเซต์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการ
ลือกตัๅงตกตางกัน ละประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการ
ลือกตัๅงผานฟซบุຍกตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลຌอง
กับ อดุลย์ จาตุรงคกุล ละดลยา จาตุรงคกุล ิโ55เี ทีไกลาววา ทัศนคติมีองค์ประกอบตาง โ อยู ใ สวน 
เดຌก ิแี องค์ประกอบของทัศนคติ฿นสวนทีไกีไยวกับความรูຌ ความขຌา฿จ หรือความชืไอ คือ ความรูຌละการ
รับรู ຌที ไบุคคลสวงหามาเดຌดยการผสมผสานของประสบการณ์ดยตรงกับทัศนคติที ไมีตอวัตถุที ไป็น
ป้าหมายละขาวสารหลงตาง โ หลาย โ หลง ความรูຌนีๅป็นผลท า฿หຌกิดการรับรูຌซึไงมักอยู฿นรูปของ
ความชืไอ ซึไงความชืไอหลานีๅอาจหมายถึง ความคาดหมายตอวัตถุทีไป็นป้าหมาย  การรับรูຌละความ
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

คาดหมายของผูຌบริภคมักมีความสัมพันธ์กับความพอ฿จของลูกคຌา ิโี องค์ประกอบทางดຌานความชอบ 
อารมณ์ ละความรูຌสึก อารมณ์หรือความรูຌสึกทีไมีตอสินคຌาหรือตรายีไหຌอดยฉพาะ ป็นองค์ประกอบของ
ทัศนคติ อารมณ์ ละความรูຌสึกหลานีๅจะป็นองค์ประกอบส าคัญกีไยวกับ การประมินวัตถุทีไป็น
ป้าหมายของทัศนคติดยทัไวเป นัไนคือ การทีไบุคคลพิจารณาหรือสดงทัศนคติกีไยวกับวัตถุทีไป็นป้าหมาย
วา ชอบ ิFavorable) หรือเมชอบ ิUnfavorable) ละ ิใี องค์ประกอบของการกิดพฤติกรรม 
ิBehavioral Element) นวนຌมทีไบุคคลจะกอปฏิกิริยาอยาง฿ดอยางหนึไงดยฉพาะ หรือประพฤติปฏิบัติ
฿นวิถีทาง฿ดวิถีทางหนึไงตอวัตถุป้าหมายดยอิงหลักจากความชืไอละความรูຌสึกของบุคคล ซึ ไง
องค์ประกอบนีๅสดงถึงความสัมพันธ์ระหวางนวนຌมทีไจะกอปฏิกิริยาของผูຌบริภคกับพฤติกรรมการซืๅอ
จริงของขา 

5. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน ดยพบวา ประชาชนทีไมี
พฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานวใบเซต์ตางกัน  มี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอ
สังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานฟซบุຍกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน 
ประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานทวิตตอร์
ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน ละประชาชนทีไมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการ
ปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงผานอินสตากรมตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
มืองตกตางกัน สอดคลຌองกับขຌอมูลทีไระบุวา การรับรูຌขຌอมูลขาวสารมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลือกตัๅง
ของประชาชน฿นหลายลักษณะ ชน ผลของการ฿หຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงทีไถูกตຌองละ
ครบถຌวนกประชาชนจะท า฿หຌประชาชนสามารถออกเป฿ชຌสิทธิลงคะนนสียงเดຌอยางถูกตຌอง ละการ฿หຌ
ขຌอมูลขาวสารกประชาชนจะท า฿หຌประชาชนมีความรูຌทางการมืองสูงขึๅน ทราบวาสถานการณ์ทางการ
มืองของประทศป็นอยางเร ละประชาชนสามารถขຌาเปมีบทบาทเดຌอยางเรบຌาง ท า฿หຌประชาชนหใน
คุณคาของการขຌาเปมีสวนรวมก าหนดนยบาย ซึไงมีผลท า฿หຌสัดสวนประชาชนทีไออกเป฿ชຌสิทธิลงคะนน
สียงลือกตัๅง ิVote Turnout) พิไมสูงขึๅนดຌวย ิGrönlund โเเโี การ฿หຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการ
ลือกตัๅงดยการน าสนอผลการส ารวจประชามติ ิPoll) รวมถึงการคาดการณ์ผลการลือกตัๅงดย
ผูຌชีไยวชาญ฿นอีกงหนึไงอาจสงผล฿นทางลบตอกระบวนการประชาธิปเตยเดຌชนกัน นืไองจากมีความ
ป็นเปเดຌที ไประชาชนจะชืไอวาผลการลือกตั ๅงทีไกิดขึๅนจริงจะป็นเปตามขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับ ละ
ตัดสิน฿จเมออกเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง฿นทีไสุด ิTaylor and Yildirim โเเ5ี ป็นตຌน 

ๆ. การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง พบวา การ
รับรูຌขຌอมูลขาวสารฯ กีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง  สอดคลຌองกับ ทอดด์ ฮันท์ ละบรนท์ ดี รูบน 
ิTodd Hunt and Brent d. Ruben, 1993 อຌางถึง฿น ปรมะ สตะวทิน, 2541) ทีไอธิบายวา ปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอการลือกรับรูຌขาวสารของบุคคลเวຌ ชน ทัศนคติละคานิยม ิAttitude and Values) ทัศนคติ 
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หมายถึง ความชอบละมี฿จนຌมอียง ิPreference and Predisposition) ตอรืไองตาง โ สวนคานิยม 
หมายถึง หลักพืๅนฐานทีไมนุษย์ยึดถือป็นความรูຌสึกวาควรหรือเมควรท าอะเร฿นการมีความสัมพันธ์ กับ
สิไงวดลຌอมละมนุษย์ดຌวยกัน ซึไงทัศนคติละคานิยมมีอิทธิพลอยางยิไงตอการลือก฿ชຌสืไอมวลชน การลือก
ขาวสาร การลือกตีความหมาย ละการลือกจดจ า 

็. การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 
พบวา การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  

สอดคลຌองกับ Cronbach (gotoknow.org, ออนเลน์: โ55ใี ทีไอธิบายวา พฤติกรรมทีไกิดจากการรียนรูຌ 
ิLearned behavior) ป็นพฤติกรรมทีไกิดขึๅนดยอาศัยประสบการณ์หรือการรียนรูຌของสัตว์ พฤติกรรม
บบนีๅสวน฿หญพบ฿นสัตว์ชัๅนสูงทีไมีระบบประสาททีไจริญดี 

่. ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา ทัศนคติของประชาชน
฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมือง
ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร สอดคลຌองกับ ฐิตินัน งามสงวน ิ2549) ทีไอธิบายวา พฤติกรรม 
หมายถึง การกระท าของบุคคลทัๅงทีไป็นการสดงปรากฏออกมาภายนอกละสิไงทีไอยูภาย฿นจิต฿จของบุคคล 
ซึไงเมสามารถสังกตหในเดຌดยตรง ชน คานิยมทีไยึดถือป็นหลัก฿นการประมินสิไงตาง โ ทัศนคติทีไขามีตอสิไง
ตาง โ ความคิดหใน ความชืไอ รสนิยมทีไชืไอถือป็นบุคลิกภาพของบุคคลนัๅน โ 

ขຌอสนอนะ 

แ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
สังคมออนเลน์กีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน  ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไตຌองการสืไอสารรืไองการ
ลือกตั ๅงผ านสื ไอส ังคมออนเลน์ จะตຌองมีการศึกษาถึงกลุ ม ป้าหมายว าจะมีการสื ไอสาร ผาน
กลุมป้าหมายกลุม฿ด ชน พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ป็นตຌน พืไอ฿หຌสารทีไตຌองการสืไอสามารถขຌาถึง
กลุมป้าหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

โ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับ
การลือกตั ๅงผานสื ไอสังคมออนเลน์ตกตางกัน  สดง฿หຌหในวา ประชาชน฿นตละกลุ ม มี
ความสามารถ฿นการรับรูຌทีไเมทากัน ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไตຌองการสืไอสารรืไองการลือกตัๅงผานสืไอ
สังคมออนเลน์ จะตຌองออกบบการสืไอสาร฿หຌสอดคลຌองกับความสามารถ฿นการรับรูຌ ละลักษณะ
ทางประชากรทีไมีความตกตาง พืไอชวย฿หຌกิดการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์เดຌตรงตามวัตถุประสงค์ 

ใ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ตกต างกัน 

สดง฿หຌหในวา การปຂดรับขຌอมูลขาวสารมีผลตอการรับรูຌขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
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ออนเลน์ ดังนัๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ป็นเป อยางมี
ประสิทธิภาพ หนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไตຌองการสืไอสารรืไองการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ จะตຌองลือก
สืไอสาร฿หຌมีความสอดคลຌองกับพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง ผานสืไอสังคม
ออนเลน์ของประชาชนตละกลุม พืไอ฿หຌกิดการรับรูຌทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ไ. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅงตกตางกัน สดง฿หຌหในวา การปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์มีผลตอความรูຌสึก ทัศนคติกีไยวกับการลือกตัๅง ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ทีไตຌองการสืไอสารรืไองการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ จะตຌองศึกษาทัศนคติของประชาชนตละกลุมทีไ
กิดขึๅนจากพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์ พืไอสริมสรຌางทัศนคติทีไดีตอการ
ลือกตัๅง 

5. ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองตกตางกัน  สดง฿หຌหในวา การ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์มีผลตอการสดงออก฿นลักษณะการมีสวนรวมทางการมือง  

ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม฿หຌมีการสดงสดงออก฿นลักษณะการมีสวนรวมทางการ
มือง จะตຌองศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ของ
ประชาชน฿นตละกลุม พืไอจะน าเปสูการก าหนดพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองทีไตรงตามวัตถุประสงค์
ละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

ๆ. การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคม
ออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง การรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสารของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  ละ
ทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครกีไยวกับการลือกตัๅง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีสวน
รวมทางการมืองของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ผลการวิจัยดังกลาวสดง฿หຌหในวา การรับรูຌ 
ทัศนคติ ละพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไตຌองการสืไอสารรืไองการลือกตัๅง
ผานสืไอสังคมออนเลน์ จึงเมควร฿หຌความส าคัญกับปัจจัย฿ดปัจจัยหนึไง หากตจะตຌองวิคราะห์฿หຌขຌา฿จถึง
องค์ประกอบทัๅงหมด พืไอ฿หຌการสืไอสารรืไองการลือกตัๅงผานสืไอสังคมออนเลน์ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารทางการมืองของผูຌบริภค พืไอศึกษา
ทัศนคติของผูຌบริภคขาวสารทางการมืองผานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ ละศึกษาความป็นกลางของ
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไน าสนอขาวการมือง ป็นการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) 
ดยมีรูปบบการศึกษาชิงส ารวจซึไง฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล รวมกับ
การศึกษาขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง ลຌวน ามาวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา ิDescriptive Analysis) 
พืไอตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นผูຌหญิง รຌอยละ 51.80 ละมีอายุระหวาง 26-35 ป 
รຌอยละ 29.50 ดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รຌอยละ 55.75 ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือนอยูระหวาง 
10,000-20,000 บาท รຌอยละ 31.25 อีกทัๅงสวน฿หญป็นพนักงานบริษัทอกชน รຌอยละ 28.50 ซึไง กลุม
ตัวอยางสวน฿หญรຌอยละ 32.52 ลือกอานขาวการมืองจากหนังสือพิมพ์ออนเลน์เทยรัฐ รองลงมาคือ ขาว
สด รຌอยละ 24.55 สวน฿หญกลุมตัวอยางลือกอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ผานสมาร์ทฟน รຌอยละ 39.00 

สวน฿หญกลุมตัวอยางจะอานป็นระยะวลา 1-2 ป รຌอยละ 30.25 ดย฿นหนึไงสัปดาห์กลุมตัวอยางอาน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ทุกวัน รຌอยละ 32.00  รองลงมา จะอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์พียง 1-2 วันตอ
สัปดาห์ รຌอยละ 30.00 ละกลุมตัวอยางมีวันทีไอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทุกวัน รຌอยละ 40.00 รองลงมา
คือ เมนนอน รຌอยละ 39.50 นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางสวน฿หญอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นตละครัๅง฿ชຌ
วลาเมกิน 1 ชัไวมง รຌอยละ 46.00 รองลงมาคือ ประมาณ 1 ชัไวมง รຌอยละ 39.75 ละกลุมตัวอยางสวน
฿หญลือกอานขาวการมืองจากหนังสือพิมพ์ออนเลน์ฉพาะขาวทีไสน฿จ รຌอยละ 63.00 
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 กลุมตัวอยางทีไอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์จะอานขาวการมืองดยสวน฿หญจะอานรายละอียดของ
ขาวทัๅงหมด รຌอยละ 37.52 รองลงมาจะอานฉพาะพาดหัว รຌอยละ 25.80 รายงานพิศษ รຌอยละ 14.07 

บทความ คอลัมน์ รຌอยละ 13.90 ละบทบรรณาธิการ รຌอยละ 7.20 

 กลุมตัวอยางจะสน฿จขาวการมือง฿นประดในทุจริต คอรัปชัไนมากทีไสุด รຌอยละ 32.43 รองลงมา 
ชอบอาน฿นประดในของความขัดยຌงทางการมือง รຌอยละ 25.35 นอกจากนีๅพบวา กลุมตัวอยางสน฿จอาน
ขาวการมืองกีไยวกับรัฐบาล ละขาวการมืองกีไยวกับนายกรัฐมนตรี รຌอยละ 21.49 ละ 16.99 
ตามล าดับ 

 ฿นภาพรวม กลุมตัวอยางเมน฿จตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นปัจจุบัน 
คาฉลีไยอยูทีไ 2.97 ดยกลุมตัวอยางมีความหในวา การน าสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์มี
ความเมป็นกลาง รຌอยละ 38.50 เมน฿จ รຌอยละ 33.25 มีความป็นกลาง รຌอยละ 28.25 ละกลุม
ตัวอยางมีความหในวาปัจจัยทีไท า฿หຌการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์เมมีความป็นกลางมาก
ทีไสุด คือ ทัศนคติของจຌาของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน รຌอยละ 46.00 ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือ
ผูຌสืไอขาว คิดป็น รຌอยละ 29.60ุ ความเมป็นอิสระจากรัฐ รຌอยละ 20.20 ละ    จากสาหตุอืไน โ รຌอยละ 
4.20 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะของประชากรทัไวเปของกลุมตัวอยางทีไมีความตกตางกัน
จะท า฿หຌมีทัศนคติตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางทีไมีอายุุ การศึกษาุ อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกัน จะมีทัศนคติตอการสนอขาวการมือง
บนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ตกตางกัน ฿นขณะทีไพศของกลุมตัวอยางจะมีทัศนคติตอการสนอขาวการมือง
บนหนังสือพิมพ์ออนเลน์เมตกตางกัน ละกลุมตัวอยางทีไมีพฤติกรรมการอานขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไตกตางกันจะท า฿หຌมีทัศนคติตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์
ตกตางกัน 

ค าส าคัญ: หนังสือพิมพ์ออนเลน์ ความป็นกลางทางการมือง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โ-80 

         

       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

Abstract 

 This research aims to study for political media exposure’s audience, for audience 
attitudes affecting online newspapers and study for political neutrality of the online 

newspapers offering news. The quantitative research study with the format of the survey 

questionnaire was used to collect data. These data in conjunction with a literature review 

were analyzed in a descriptive manner. The results showed that:  

 Most of the representative sample were female, aged between 26-35 years with 

51.80 percent and 29.50 percent respectively, with 55.75 percent of bachelor's degree 

and earn an average monthly underway 10,000-20,000 Baht 31.25 percent, Most of which 

32.52 percent read news on THAIRATH online newspaper. 24.55 percent followed the 

news by KHAOSOD. Most respondents read online newspapers through smart phones 

39.00 percent. The sample is read for a period of 1-2 years by 30.25 percent; in a week 

were reading online newspapers every day 32.00 percent minor to read online newspaper 

only 1-2 days per week, 30.00 percent. The samples have to read online newspapers 

every day, 40.00 percent, followed by the uncertainty of 39.50. In addition, the majority 

read online newspapers each time within the first hour of 46.00, the second is about 1 

hour with 39.75 percent. Most of the samples read the only interested political news 

from online newspapers only 63.00 percent. 

 The respondents, who read online newspapers to read the news, most read all 

the news of 37.52 percent. Minor will read only the headlines, special reports, columns 

and editorials, 25.80 percent, 14.07 percent, 13.90 percent and 7.20 percent respectively. 

 The samples will be interested in politics overwhelm the most corrupt, followed 

by 32.43 percent on issues like the political conflict also found that 25.35 percent. 

Groups interested in reading news about the government, the Prime Minister with 21.49 

and 16.99 percent respectively. 

In the overall, The samples are unsure of the political news online newspaper today, the 

mean is 2.97, The sample is of the opinion that presentation of political news on a online 

newspaper is not neutral 38.50 percent, uncertain 33.25 percent and neutral 28.25 

percent and the opinion that the factors that contributed to political news on a online 

newspaper is very neutral; The attitude of the newspaper owner or entrepreneur 46.00 
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percent or 29.60 percent from a editorial or reporter, not an independent state from 

20.20 percent and 4.20 percent from other causes. 

 The hypothesis testing found the nature of the general population of subjects 

with different habits will make a presentation on the political differences online 

newspaper. The study found that the sample of age, education, occupation and income 

to make the monthly average difference in attitude toward the political news on different 

online newspaper. While the sex habits of a sample to political news on a newspaper 

online is no different. The samples have difference the habit of reading news on the 

online newspaper will have difference attitude towards the political news on online 

newspaper. 

Keywords: Online Newspapers, Political Neutrality 

 

บทน า ความป็นมา ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 

 สืไอมวลชนมีบทบาท฿นฐานะทีไป็นสืไอกลางของความสัมพันธ์ตาง โ ฿นสังคม ท าหนຌาทีไผลิตละ
กระจายความรูຌหรือขຌอมูลขาวสารตาง โ ละป็นผูຌน าขาวสาร ขຌอมูล ความรูຌทัๅงหลายของสถาบันตาง โ ฿น
สังคมออกสูสาธารณะ สามารถขຌาถึงมวลชนทุกระดับ ละสงขาวสารถึงประชาชนเดຌป็นจ านวนมาก ซึไงมี
ผลตอความคิด ความชืไอทีไมีอยู฿นสังคม ประชาชนสามารถรับรูຌรับทราบขຌอมูลขาวสารเดຌจากสืไอมวลชน 
ถึงมຌวากลุมคนตาง โ ฿นสังคมจะมีความคิด ความชืไอทีไป็นอกลักษณ์ของตละกลุมหรือตละบุคคล ต
ถຌาบุคคลหลานีๅเดຌรับขาวสาร หรือขຌอมูลจากหลงขຌอมูลดียวกัน ความคิด ความชืไอดยทัไวเปกใมีนวนຌม
คลຌายกันเดຌ นอกจากนีๅสืไอมวลชนยังมีบทบาทป็นสืไอกลางของสาธารณชน สืไอมวลชนถือเดຌวาป็นตัวกลาง
ระหวางผูຌรับสารหรือสาธารณชนกับสถาบันอืไน โ หรือระหวางสถาบันตาง โ ฿นสังคมดຌวยกันอง พราะ
ผูຌรับสารจะมีอกาสติดตอดยตรงกับบุคคลตาง โ ฿นสังคม หรือรัฐบาลละนักการมืองนຌอยมาก ผูຌรับสาร
สวน฿หญเมคอยจะรับขาวสารจากหลงขาวอืไน โ ยกวຌนตจะรับจากสืไอมวลชน พราะสะดวกรวดรใว 

ละรับเดຌงายกวาการจะขຌาเปหาขาวสารจากหลงขาวนัๅน โ ดยตรง 

 หนังสือพิมพ์มีบทบาทส าคัญ฿นการพัฒนาประทศเมวา฿นดຌานการมือง ศรษฐกิจละสังคม 
นอกจากบทบาททีไกลาวมาลຌว หนังสือพิมพ์ยังมีความส าคัญ฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารกับประชาชนดຌวย 
รวมถึงการตรวจสอบการท างานของรัฐ ละจຌาหนຌาทีไของรัฐ รวมถึงการปกป้องผลประยชน์ของประชาชน
ของประทศ ดຌวยความกຌาวหนຌาของทคนลยี฿นปัจจุบันเดຌมีหนังสือพิมพ์ออนเลน์กิดขึๅน สงผล฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลงทางสังคมอยางรวดรใว ทคนลยีดຌานขຌอมูล ิInformation Technology) ขຌามามีบทบาท
฿นชีวิตประจ าวันของประชาชนมากขึๅน ท า฿หຌการ฿ชຌชีวิต ิLifestyle) ปลีไยนปลงเป อุปกรณ์สืไอสาร
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สมัย฿หมขຌามามีบทบาทมากขึๅน เดຌก สมาร์ทฟน (Smart Phone) ละทใบลใต (Tablet) ท า฿หຌ
ประชาชนสวน฿หญขຌาถึงขຌอมูลตาง โ เดຌงายละรใวมากขึๅน หนังสือพิมพ์จ าป็นตຌองมีการปลีไยนปลง฿หຌ
สอดคลຌองกับการ฿ชຌชีวิตของประชาชน฿นปัจจุบันละอนาคต จึงท า฿หຌกิดหนังสือพิมพ์ออนเลน์ขึๅน 

นอกจากครงสรຌางทางสังคมลຌวสิไงทีไเมควรมองขຌามคือ ครงสรຌางทางการมือง ครงสรຌางระบอบ
การมืองของประทศเทยนຌนความป็นประชาธิปเตยบบ฿หຌประชาชนมีสวนรวม ดยฉพาะรัฐบาลนຌน฿หຌ
ประชาชนขຌามีสวนรวม฿นการปกครอง จึงมีความจ าป็นทีไตຌอง฿ชຌ  การสืไอสารพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จกัน 
ระหวางภาคการมืองละภาคประชาชน การสืไอสารจึงปรียบสมือนสຌน฿ยประสาทของระบบการมือง 
ระหวางภาคการมืองละภาคประชาชน ดຌวยการป็นสืไอสนอขาวสารละนยบายจากรัฐบาลมาสู
ประชาชน ฿นขณะดียวกันกใป็นสืไอสนอความคิดหในละความตຌองการจากประชาชนเปสูภาคการมือง
ดຌวยชนกัน ซึไงสงผล฿หຌการก าหนดนยบายของรัฐบาลเดຌผลดีละสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ประชาชน ตจากหตุการณ์ความตกยก฿นบຌานมืองทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน อันกิดจากความเมขຌา฿จกัน
ของนวทางการบริหารประทศระหวางรัฐกับประชาชน กิดการบงฝักบงฝຆาย ละขาดความสามัคคี
ของคน฿นชาติ    ท า฿หຌหลายฝຆายมีความพยายามทีไจะสรຌางความปรองดอง฿หຌกิดขึๅน จึงมีการสนอ฿หຌ 
สืไอมวลชน ขຌาเปท าหนຌาทีไ฿นการชวย฿หຌกิดความสมานฉันท์ ตามนวทางของคณะกรรมการสมานฉันท์ 
พืไอการปฏิรูปการมืองละกຌเขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ิโ55แี พราะการสืไอสารดยผานสืไอมวลชนจะ
ชวย฿หຌกิดการสนับสนุนของสาธารณมติ สืไอมวลชนจึงตຌองท าหนຌาทีไ฿นการสงสริมการมีสวนรวมทางการ
มือง฿นระบอบประชาธิปเตย เป฿นทิศทางของอุดมการณ์ทางการมืองทีไพึไงประสงค์ ละคาดหวังวา
สืไอมวลชนสามารถสงสริมการปฏิรูปละการพัฒนาการมืองของประทศเทย฿หຌกิดความขຌมขใงมากขึๅน 

ขຌอมูลขาวสารป็นสิไงทีไส าคัญ ผูຌทีไสามารถขຌาถึงขຌาขຌอมูลขาวสารละสามารถน าขຌอมูลมา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์ละสรຌางอ านาจ฿หຌกับตนอง ดังชน฿นภาคการมือง ประชาชนตຌองการรับรูຌขຌอมูลขาวสารทาง
การมืองมีความส าคัญตอการปกครอง การน าอาทคนลยีสารสนทศมาป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาดຌาน
การมือง ชน การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการด านินการ สนอนะขຌอคิดหใน ตลอดจนการ
ก าหนดละตรวจสอบการน านยบายตาง โ เปปฏิบัติ ซึไงจะป็นชองทางการสืไอสารอีกชองทางหนึไ งทีไจะ
ชวยสรຌางอ านาจละผลประยชน์฿หຌกับประชาชนสวน฿หญของประทศ หรือป็นการ฿ชຌทคนลยี฿นพัฒนา
การมืองพืไอสรຌางอ านาจละผลประยชน์฿หຌกับสวนรวม ทนทีไจะ฿ชຌความกຌาวหนຌาทางทคนลยีสรຌาง
อ านาจ฿หຌกับคนพียงสวน฿ดสวนหนึไงของสังคมพืไอสรຌางผลประยชน์สวนตัว 

 หนังสือพิมพ์ออนเลน์มีบทบาทละความส าคัญตอความชืไอละความคิดหในของประชาชน 
ดยฉพาะอยางยิไงความคิดหในทางการมือง ซึไงหนังสือพิมพ์ออนเลน์ป็นสืไอกลางระหวางรัฐสูประชาชน
หรือประชาชนสูรัฐสามารถลดความขัดยຌง฿หຌป็นเป฿นทางทีไดีขึๅนละสริมสรຌางความสามัคคี฿หຌ กิดขึๅน฿น
สังคมเดຌ ดย฿นงานวิจัยนีๅ ผูຌวิจัยศึกษาการรับรูຌขาวสารทางการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์ละทัศนคติ
ของผูຌบริภคตอขาวสารทางการมือง฿นหนังสือพิมพ์ออนเลน์ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนีๅ 

1. พืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารทางการมืองของผูຌบริภคทีไอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ 



 

โ-83 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

2. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคขาวสารทางการมืองผานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ 

3. พืไอศึกษาความป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไน าสนอขาวการมือง 

วิธีการวิจัย 

฿นการวิจัยนีๅ ผูຌวิจัยเดຌท าการป็นการศึกษาคຌนควຌาจากอกสาร ิDocumentary Research) ป็นหลักละ
ศึกษาครงสรຌางของการขียนขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์ 5 หัว เดຌก ขาวสด เทยรัฐ ผูຌจัดการ 
พสต์ทูดย์ ละดลินิวส์ ดยคัดลือกจากการจัดอันดับหนังสือพิมพ์ออนเลน์ 5 อันดับทีไประชาชนนิยม
อานมากทีไสุด จากการจัดอันดับของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินตอร์นใตเทย จ ากัด ิ2558) ละ฿ชຌ
บบสอบถาม฿นการศึกษาหาขຌอมูลดຌานทัศนคติของผูຌบริภค ดยก าหนดกลุมตัวอยางป็นประชากร฿นขต
กรุงทพมหานครจ านวน 400 คน ละรวบรวมขຌอมูลจากอกสาร ิDocumentary Study) ทางวิชาการ 
เดຌก อกสารทางวิชาการ ต ารา บทความ ผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง หนังสือพิมพ์ วารสาร ละนิตยสารจาก
หลงตาง โ รวมทัๅงจากอินตอร์นใต พืไอน ามาตรวจสอบ วิคราะห์ ลือกสรร จัดประภทของขຌอมูล ละ
น าสนอ฿นรูปบบการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยวิธีสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นผูຌหญิง คิดป็นรຌอยละ 51.80 ละมีอายุระหวาง 26-

35 ป คิดป็นรຌอยละ 29.50 ดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 55.75 ละมีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 31.25 กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพนักงาน
บริษัทอกชน คิดป็นรຌอยละ 28.50 ซึไงกลุมตัวอยางสวน฿หญรຌอยละ 32.52 ลือกอานขาวการมืองจาก
หนังสือพิมพ์ออนเลน์คือ เทยรัฐ รองลงมาคือ ขาวสด คิดป็นรຌอยละ 24.55 สวน฿หญกลุมตัวอยางลือก
อานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ผานสมาร์ทฟน (Smart Phone) คิดป็นรຌอยละ 39.00 สวน฿หญกลุมตัวอยาง
อานหนังสือพิมพ์ออนเลน์มาป็นระยะวลา 1-2 ป คิดป็นรຌอยละ 30.25 ฿นหนึไงสัปดาห์กลุมตัวอยางอาน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ทุกวัน รຌอยละ 32.00  รองลงมาจะอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์พียง 1-2 วันตอสัปดาห์ 
คิดป็นรຌอยละ 30.00 ละกลุมตัวอยางมีวันทีไอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทุกวัน คิดป็นรຌอยละ 40.00 

รองลงมาคือเมนนอน คิดป็นรຌอยละ 39.50 นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางสวน฿หญอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์
฿นตละครัๅง฿ชຌวลาเมกิน 1 ชัไวมง คิดป็นรຌอยละ 46.00 ละกลุมตัวอยางสวน฿หญลือกอานขาว
การมืองจากหนังสือพิมพ์ออนเลน์ฉพาะขาวทีไสน฿จ คิดป็นรຌอยละ 63.00 กลุมตัวอยางทีไอาน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ละอานขาวการมืองดยสวน฿หญจะอานรายละอียดของขาวทัๅงหมด คิดป็นรຌอยละ 
37.52 รองลงมาลือกอานฉพาะพาดหัวุ รายงานพิศษุ บทความคอลัมน์ละบทบรรณาธิการ คิดป็นรຌอย
ละ 25.80ุ 14.07ุ 13.90 ละ 7.20  ตามล าดับ 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 กลุมตัวอยางสน฿จขาวการมือง฿นประดในทุจริต คอรัปชัไนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 32.43 

รองลงมา ชอบอาน฿นประดในของความขัดยຌงทางการมือง คิดป็นรຌอยละ 25.35 นอกจากนีๅพบวา กลุม
ตัวอยางสน฿จอานขาวการมืองกีไยวกับรัฐบาล ละขาวการมืองกีไยวกับนายกรัฐมนตรี คิดป็น รຌอยละ 

21.49 ละ 16.99 ตามล าดับ 

฿นภาพรวม กลุมตัวอยางเมน฿จตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นปัจจุบัน คาฉลีไยอยู
ทีไ 2.97 ดยกลุมตัวอยางมีความหในวา การน าสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์มีความเมป็น
กลาง คิดป็นรຌอยละ 38.50 รองลงมาคือเมน฿จ คิดป็นรຌอยละ 33.25 ละมีความหในวามีความป็น
กลาง คิดป็นรຌอยละ 28.25 ละกลุมตัวอยางมีความหในวาปัจจัยทีไท า฿หຌการสนอขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์เมมีความป็นกลางมากทีไสุด คือ ทัศนคติของจຌาของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน คิดป็น
รຌอยละ 46.00 รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูຌสืไอขาวุ ความเมป็นอิสระจากรัฐ ละจาก
สาหตุอืไน โ คิดป็นรຌอยละ 29.60ุ 20.20 ละ 4.20 ตามล าดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะของประชากรทัไวเปของกลุมตัวอยางทีไมีความตกตางกัน
จะท า฿หຌมีทัศนคติตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไตกตางกัน ละผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางทีไมีอายุุ การศึกษาุ อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกัน จะมีทัศนคติตอการสนอขาว
การมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ตกตางกัน ฿นขณะทีไพศของกลุมตัวอยางจะมีทัศนคติตอการสนอขาว
การมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์เมตกตางกัน ละกลุมตัวอยางทีไมีพฤติกรรมการอานขาวการมื องบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไตกตางกันจะมีทัศนคติตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ตกตาง
กัน 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจากการส ารวจทัศนคติของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีตอการน าสนอขาว
การมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์ ดยผลการศึกษา฿นสวนของลักษณะประชากรทัไวเปละพฤติกรรมการ
อานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ละการอานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ พบวากลุม
ตัวอยางสวน฿หญทีไตอบบบสอบถาม ป็นพศหญิงมากกวาพศชาย สวน฿หญมีอายุระหวาง 26-35 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพป็นพนักงานบริษัทอกชน ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือนอยู
ระหวาง 10,000-20,000 บาท สวน฿หญกลุมตัวอยางจะลือกอานขาวการมืองจากหนังสือพิมพ์ออนเลน์
ฉพาะขาวทีไสน฿จ ดยมักจะอานรายละอียดของขาวทัๅงหมด ละกลุมตัวอยางทีไอานจะสน฿จขาวการมือง
฿นประดในทุจริต คอรัปชัไนนัๅน 

 สดง฿หຌหในวาความตกตางสวนบุคคลตามปัจจัยพืๅนฐาน ละสภาพวดลຌอม มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการอานขาวการมือง ดยบุคคลยอมตຌองการขຌอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ์ออนเลน์ซึไงป็นสืไอทีไ
สามารถขຌาถึงเดຌงาย ละมีการน าสนอขาวการมืองมากกวาสืไออืไน รวมทัๅงกลุมตัวอยางสามารถติดตาม
รายละอียดของขาวการมืองเดຌมากกวาสืไออืไน อาทิ ขาวกีไยวกับการทุจริต คอรัปชัไน ป็นตຌน 
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ขณะดียวกันกใมีความคิดหในความชืไอดิมทีไวา ขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์มีความกีไยวขຌองกับ
การด านินชีวิตของตนอง ิLife Style) ตลอดจนหในวาขาวการมืองมีผลกระทบตอสวนรวม฿นดຌานตาง โ 
ชน ศรษฐกิจ สังคม หรือมຌตประยชน์ของตน ป็นตຌน จึงท า฿หຌสดงออกมาผานพฤติกรรมการอานขาว
การมือง฿นลักษณะดังกลาว ขณะดียวกันหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมดยการจัดอันดับ 5 

อันดับทีไประชาชนนิยมอานมากทีไสุด จากการจัดอันดับของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินตอร์นใตเทย 
จ ากัด เดຌก ขาวสด เทยรัฐ ผูຌจัดการ พสต์ทูดย์ ละดลินิวส์ ตามล าดับ ซึไงผลการศึกษาพฤติกรรมการ
อานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ละการอานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์พบวา เทยรัฐ 
เดຌรับความนิยมมากทีไสุด 

 อธิบายนวคิดกีไยวกับทัศนคติของ Rogers กลาววาทัศนคติคือดัชนีชีๅวาบุคคลนัๅนคิดละรูຌสึก
อยางเรตอสิไง฿ดสิไงหนึไงหรือสถานการณ์ตาง โ ดยทัศนคตินัๅนมีรากฐานมาจากความชืไอทีไอาจสงผลถึง
พฤติกรรม฿นอนาคตเดຌ ทัศนคติจึงป็นพียงความพรຌอมทีไจะตอบสนองตอสิไงรຌา ละป็นมิติของการ
ประมินพืไอสดงวาชอบหรือเมชอบตอประดในหนึไง โ ดยป็นระดับของความมากนຌอยของความคิดหใน 
ความรูຌสึก฿นดຌานบวกละลบทีไมีตอสิไงหนึไงดยกลาวเดຌวา ทัศนคติป็นครืไองก าหนดควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลนัไนอง ละจากความหมายดังกลาวขຌางตຌน สรุปเดຌวา ทัศนคติคือ ความคิดหในของบุคคลทีไมีตอสิไง฿ด
สิไงหนึไงละมีผลตอการตอบสนองตอสิไงนัๅน ซึไงอาจจะสนับสนุนหรือคัดคຌานกใเดຌ ป็นตຌนวา ประชาชนทีไอยู
฿นวัยท างานทีไมีพฤติกรรมลือกอานขาวความขัดยຌงการมืองบอยครัๅงอาจมีความคิดหในดຌานลบตอการ
สนอขาวการมือง ขณะทีไประชาชนทีไมีทัศนคติดิมคือสน฿จตอสถานการณ์การมืองอยางมากกใยอมมี
พฤติกรรมอานขาวการมืองบอยครัๅงกวาผูຌสน฿จอานขาวการมืองนຌอยกวา  

 จากผลการวิจัย฿นกรณีทีไกลุมตัวอยางเมคอยหในดຌวยกับประดในการครอบคลุมละ฿หຌความป็น
ธรรมกทุกฝຆายตอการสนอขาว การน าสนอขาวความขัดยຌงทางการมืองดຌวยถຌอยค าภาษาทีไหมาะสม฿น
การพาดหัวขาว การสนอขาวการมืองทีไปกป้องผลประยชน์สวนรวมทีไเม฿ชปกป้องอ านาจบางกลุม฿น
สังคม การสนอขาวการมือง฿นประดในกีไยวกับรัฐบาลละประดในกีไ ยวกับฝຆายคຌานละนักวิชาการ฿น
สัดสวนหมาะสม การสนอขาวทีไท าหนຌาทีไตรวจสอบรัฐบาล การสนอขาวการมืองทีไสดงความขัดยຌงทีไ
หมาะสมท า฿หຌเมรูຌสึกบืไอหนายกับการมือง ละการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหในทางการ
มืองอยางกวຌางขวาง ถือป็นทัศนคติของประชาชนทีไ เดຌสะทຌอนถึงการท าหนຌาทีไตามหลักความรับผิดชอบ
ตอสังคมของหนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นการสนอขาวการมืองวา ยังเมสามารถท าหนຌาทีไ฿นดຌานความ
รับผิดชอบทางสังคมเดຌอยางสมบูรณ์พียงพอ นืไองจากหนังสือพิมพ์ออนเลน์ถือป็นสืไอทีไมีความ฿กลຌชิดละ
ชืไอมยงระหวางการมืองละประชาชนทัๅงดยตรงละทางอຌอม ประชาชนจึงยอมมีทัศนคติ฿นชิงลบตอ
การท าหนຌาทีไ฿นการสนอขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์ดຌวย 

 ดยฉพาะผลการวิจัยทีไพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญรຌอยละ 38.50 มีความหในวา การน าสนอขาว
การมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นปัจจุบัน เมป็นกลาง ดยปัจจัยทีไท า฿หຌการสนอขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์เมป็นกลางมากทีไสุด คือคือ ทัศนคติของจຌาของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน รຌอยละ 



 

 

โ-86 

         

       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

46.00 ปัจจัยถัดมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูຌสืไอขาว คิดป็น รຌอยละ 29.60 ละความเมป็น
อิสระจากรัฐ รຌอยละ 20.20 

 ยอมสดง฿หຌหในถึงทัศนคติ฿นชิงลบของกลุมตัวอยาง฿นฐานะผูຌอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไ
มองหในขຌอบกพรอง฿นการท าหนຌาทีไ฿นการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ ดยฉพาะจุดยืน฿น
ดຌานความป็นกลาง฿นการท าหนຌาทีไสนอขาวการมืองทีไเดຌรับผลกระทบจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัย
ภายนอก คือ ทัศนคติของจຌาของหนังสือพิมพ์ นายทุน ละทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูຌสืไอขาว 
ปัจจัยภายนอกคือ อิทธิพลทางการมืองละการควมคุมดยรัฐ สอดคลຌองกับทฤษฎีความป็นกลางของ
สืไอมวลชน ของวรพล พรหมิกบุตร ทีไวา ฿นชวงวลาทีไสังคมตกอยูภาย฿ตຌการควบคุมของการมืองบบผดใจ
การหรือการครอบง าทางการมืองบบอ านาจนิยม สืไอสารมวลชนมีนวนຌมจะถูกก าหนดทัๅงนวทางการ
ท างานละสาระของขาวสารทีไผยพรตอสาธารณชนภาย฿นกรอบทีไควบคุมดยองค์กรตัวทนผูຌมีอ านาจ
รัฐ ฿นสภาวการณ์ดังกลาวนีๅ “สืไอสารมวลชนของรัฐ จะถูกควบคุมการท างานดยตรง ขณะทีไ “สืไอมวลชน
นอกภาครัฐ จะถูกควบคุมดยกฎระบียบละกรรมวิธีตรวจสอบซในซอร์฿นสถานการณ์ดังกลาว 
สืไอมวลชนจ านวนมากอาจมีนวนຌมอนอียงขຌาขຌางผูຌ฿ชຌอ านาจรัฐ 

 ดังนัๅน มืไอกลุมตัวอยางมีความรูຌสึก ความคิดหในละความชืไออันป็นองค์ประกอบของทัศนคติ
กีไยวกับการสนอขาวการมืองลຌวจึงสงผลตอการสดงทัศนคติของประชาชนทีไอานขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ดังกลาวคือ มีการสดงออกทางความคิดหใน฿นชิ งลบ เมน฿จ เมชืไอมัไนตอการ
สนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์เปดຌวย ละสงผลตอพฤติกรรมการอานขาวการ มืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์นืไองจากยอมตຌองการทราบขຌอมูลขาวสารทีไตนสน฿จ ชน มืไอผูຌอานบางคนทีไมี
ทัศนคติวาหนังสือพิมพ์ออนเลน์น าสนอขาวสารทีไเมป็นกลางจึงสดงออกทางพฤติกรรมดยท าการตือนผูຌ
฿กลຌชิด฿หຌ฿ชຌวิจารณญาณ฿นการอานขาวการมือง หรือคนทีไมีทัศนคติต อการสนอขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นชิงลบ คือ หในวาสนอขาวการมืองทีไเมป็นกลางนัๅนอยูกอนลຌว ประกอบกับ
ปัจจัยทางสภาพวดลຌอมอืไน โ ซึไงมีผลท า฿หຌทัศนคติดิมยังคงอยูภายหลังจากทัศนคติเดຌปลีไยนเปลຌว ซึไง
สถานการณ์ชนนีๅท า฿หຌทัศนคติมีนวนຌมจะกลับมาป็นบบดิมหลังจากเดຌรับขาวสารลຌว คือยังคงมี
ทัศนคติดຌานลบ฿นประดในความป็นกลาง฿นการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ 

 ป็นตຌนวา ประชาชนทีไอานขาวการมืองบางคนมีทัศนคติ฿นงลบกับการสนอขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์พราะรูຌสึกวาจຌาของหนังสือพิมพ์บางฉบับมีนยบายการสนอขาวการมืองทีไเมป็น
กลาง ละท า฿หຌบุคคลนัๅนสดงทัศนคติดยการเมอานหนังสือพิมพ์ประภทขาวการมืองเปดຌวย 

 อยางเรกใตามจากผลการวิจัย฿นภาพรวมซึไงพบวาทัศนคติของผูຌอานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์
ออนเลน์ เมคอยหในดຌวยกับการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ มืไอพิจารณา฿นรายละอียด 
พบวา กลุมตัวอยางรูຌสึกเมน฿จกับการสนอขาวการมือง฿นประดในความป็นกลาง฿นการสนอบทความ
สดงความคิดหใน ิบทบรรณาธิการุ คอลัมน์ประจ าุ บทความพิศษี ขาวการมืองของหนังสือพิมพ์
ออนเลน์เมมีสวนท า฿หຌกิดการผชิญหนຌากันของคนหลายกลุม฿นสังคม 



 

โ-87 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 ฿นขณะทีไผูຌอานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์จะเมหในดຌวยกับประดในการครอบคลุมละ
฿หຌความป็นธรรมกทุกฝຆายตอการสนอขาว การน าสนอขาวความขัดยຌงทางการมืองดຌวยถຌอยค าภาษาทีไ
หมาะสม฿นการพาดหัวขาว การสนอขาวการมืองทีไปกป้องผลประยชน์สวนรวมทีไเม฿ชปกป้องอ านาจ
บางกลุม฿นสังคม การสนอขาวการมือง฿นประดในกีไยวกับรัฐบาลละประดในกีไยวกับฝຆายคຌานละ
นักวิชาการ฿นสัดสวนหมาะสม การสนอขาวทีไท าหนຌาทีไตรวจสอบรัฐบาล การสนอขาวการมืองทีไสดง
ความขัดยຌงทีไหมาะสมท า฿หຌเมรูຌสึกบืไอหนายกับการมือง การปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน
ทางการมืองอยางกวຌางขวาง ละผลการศึกษาทีไประชาชนกลุมตัวอยางสวน฿หญมีความหในวา การ
น าสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์สวน฿หญ฿นปัจจุบัน มีความเมป็นกลาง ดยปัจจัยทีไท า฿หຌ
การน าสนอขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์เมป็นกลางมากทีไสุด คือ ทัศนคติของจຌาของ
หนังสือพิมพ์/นายทุน รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการ/ผูຌสืไอขาว 

 ความคิดหในของกลุมผูຌอานขຌางตຌนยอมป็นภาพสะทຌอน฿หຌกนักหนังสือพิมพ์ป็นอยางดี ถึง
ทัศนคติของผูຌอานกลุมตัวอยางซึไงมีความคาดหวังตอบทบาทหนຌาทีไ฿นทางการมืองของหนังสือพิมพ์
ออนเลน์ละหในวาหนังสือพิมพ์ออนเลน์ยังเมสามารถท าหนຌาทีไตามบทบาทดังกลาวเดຌดีพียงพอ ตาม
การศึกษาของ Seibert, Peterson ละ Scharmm ถึงบทบาทของสืไอมวลชนกับการมืองวา สืไอมวลชน
ป็นครืไองมือสดงความคิดหในของบุคคล ละมุงความสน฿จเปยังรืไองทีไหมาะสม ขณะดียวกันทัศนคติ
ขຌางตຌนของประชากรกลุมตัวอยางทีไสดงความเมน฿จ฿นการท าหนຌาทีไเดຌสะทຌอน฿หຌหนังสือพิมพ์ออนเลน์
เดຌทบทวนบทบาทหนຌาทีไของตนอง฿นการสนอขาวการมือง 

 ขณะทีไผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความสน฿จขาวการมืองมากขึๅนดยลือกอานหนังสือพิมพ์
ออนเลน์เทยรัฐมากทีไสุด มຌวาจะเมเดຌป็นหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไน าสนอขาวการมืองดยตรง ซึไงป็นการ
สดงทัศนคติดยลือกอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไมีความสน฿จละชืไนชอบตามทีไ Allport เดຌอธิบาย
นวคิดกีไยวกับทัศนคติวา ป็นความพรຌอมทีไจะสนองตอบดຌวยวิธีการหนึไงวิธีการ฿ดออกเปป็นการ
ตอบสนองสิไง฿ดสิไงหนึไง สถานการณ์หรือรืไองราว ละดังทีไ Newcomb กลาววาทัศนคติขึๅนอยูกับลักษณะ
ของสิไงวดลຌอมทีไบุคคลเดຌรับอาจจะสดงออกมาทางพฤติกรรม 2 ลักษณะคือทัศนคติชิงบวก ป็นการ
สดงออก฿นลักษณะพึงพอ฿จ หในดຌวยหรือชอบ ท า฿หຌบุคคลอยากกระท า อยากเดຌ อยากขຌา฿กลຌสิไงนัๅน 
ละทัศนคติชิงลบ ป็นการสดงออกทีไตรงขຌามกับทางบวก฿นลักษณะทีไเมพึงพอ฿จ เมหในดຌวยหรือเมชอบ 
ท า฿หຌบุคคลกิดความบืไอหนาย ชิงชัง ตຌองการหนี฿หຌหางจากสิไงนัๅน 

 ดังนัๅน พฤติกรรมการอานขาวการมืองละทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีตอ
การสนอขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์จึงถือป็นกระจกงาทีไจะสะทຌอน฿หຌหในถึงทัศนคติของ
ผูຌอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ดยฉพาะ ความคาดหวังตอบทบาทการท าหนຌาทีไ฿นการสนอขาวการมืองของ
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ นืไองจากทัศนคติของบุคคลถือป็นสิไงส าคัญตอการด านินชีวิตของบุคคล฿นสังคมทีไ
จ าป็นตຌองอาศัยความคิดหใน ความรวมมือละความชวยหลือซึไงกันละกัน ละหในประยชน์รวมกัน
ของสวนรวม สังคมกใเดຌรับประยชน์จากทัศนคติของบุคคลหลานีๅมากชนกันขณะดียวกันผลการศึกษา฿น
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ครัๅงนีๅ นาจะป็นสิไงทีไท า฿หຌผูຌประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เดຌน าเปปรับปรุงกຌเขการท าหนຌาทีไของตนอง฿หຌ
ป็นเปตามหลักสืไอมวลชนทีไดี ฿หຌสมกับทีไเดຌรับการยกยองป็น ฐานันดรทีไสีไ  

 

สรุปละขຌอสนอนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 1. กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นผูຌหญิงมากกวาผูຌชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป สวน฿หญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท ดยกลุมตัวอยางสวน฿หญ
ป็นพนักงานบริษัทอกชน  

 2. พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ละการอานขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์
หนังสือพิมพ์ออนเลน์ทีไกลุมตัวอยางอานขาวการมืองมากทีไสุด คือ เทยรัฐ รองลงมาคือ     ขาวสด  สวน
฿หญกลุมตัวอยางจะอานป็นระยะวลา 1-2 ป ดย฿นหนึไงสัปดาห์กลุมตัวอยางอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์
ทุกวัน ละกลุมตัวอยางมีวันทีไอานหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทุกวัน นอกจากนีๅ   กลุมตัวอยางสวน฿หญอาน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นตละครัๅง฿ชຌวลาเมกิน 1 ชัไวมง ละกลุมตัวอยางสวน฿หญลือกอานขาวการมือง
จากหนังสือพิมพ์ออนเลน์ฉพาะขาวทีไสน฿จ 

3. การส ารวจทัศนคติของกลุมตัวอยางทีไมีตอการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ 
จากผลการศึกษาดยภาพรวมทีไเดຌคือ กลุมตัวอยางสวน฿หญเมน฿จตอการสนอขาวการมืองบน
หนังสือพิมพ์ออนเลน์฿นปัจจุบัน มืไอพิจารณา฿นรายละอียด พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญคอนขຌางหในดຌวย
กับการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์มากกวาสืไออืไน โุ การสนอขาวการมืองวามีความ
ถูกตຌองุ การเมเดຌอยูภาย฿ตຌรงกดดัน฿นการตรวจสอบรัฐบาลละพฤติกรรมของนักการมือง ุ การสนอ
ขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์อยูภาย฿ตຌกรอบจรรยาบรรณของผูຌประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ุ 
การ฿หຌขຌอมูลความรูຌ฿นชิงลึกเดຌครบถຌวนละสงสริมการมีสวนรวม฿นการพัฒนาการมือง฿หຌกับประชาชน
ทุกระดับ ละขาวการมืองทีไมีการน าสนอนืๅอหาความขัดยຌงท า฿หຌกิดความรูຌสึกวาคน฿นชาติก าลังขาด
ความสามัคคี นอกจากนีๅกลุมตัวอยางสวน฿หญเมน฿จวาขาวการมืองของหนังสือพิมพ์ออนเลน์เมมีสวนท า
฿หຌกิดการผชิญหนຌากันของคนหลาย โ กลุม฿นสังคมละรูຌสึกเมน฿จกับความป็นกลาง฿นการน าสนอ
บทความสดงความคิดหใน ฿นขณะทีไกลุมตัวอยางสวน฿หญเมคอยหในดຌวยกับประดในการครอบคลุมละ
ความป็นธรรมกทุกฝຆายตอการสนอขาวการมืองุ การน าสนอขาวความขัดยຌงทางการมืองดຌวยถຌอยค า
ทีไยัไวยุรุนรงุ การสนอขาวการมืองทีไปกป้องผลประยชน์ของกลุมอ านาจบางกลุม ุ การสนอขาว
การมือง฿นประดในกีไยวกับรัฐบาลละประดในกีไยวกับฝຆายคຌานละนักวิชาการ฿นสัดสวนทีไหมาะสม ุ 
การสนอขาวทีไท าหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบรัฐบาลุ การสนอขาวการมืองทีไสดงความขัดยຌงทีไหมาะสมท า
฿หຌเมรูຌสึกบืไอหนายกับการมืองเทย ละการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหในสดงความคิดหใน
ทางการมืองอยางกวຌางขวาง  
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กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความคิดหในวา การน าสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์มีความเมป็น
กลาง ดยปัจจัยทีไท า฿หຌการสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์เมมีความป็นกลางมากทีไสุด คือ 
ทัศนคติของจຌาของหนังสือพิมพ์หรือนายทุน รองลงมาคือ ทัศนคติของกองบรรณาธิการหรือผูຌสืไอขาว 

ขຌอสนอนะ 

 1. ฿นการศึกษาครัๅงตอเป อาจขยายการศึกษาชวงระยะวลาหลังจากทีไผูຌศึกษาท าการศึกษาครัๅงนีๅ
พืไอ฿หຌครอบคลุมระยะวลา฿นการท าหนຌาทีไสนอขาวการมืองของหนังสือพิมพ์฿นชวงวลาของรัฐบาล
ปัจจุบันละสถานการณ์บຌานมืองทีไก าลังมีการปลีไยนปลงกิดขึๅน พืไอ฿หຌหในพัฒนาการปลีไยนปลงของ
ทัศนคติของประชาชน฿หຌชัดจนมากยิไงขึๅน 

 2. การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาชิงส ารวจ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภค฿น
ขตกรุงทพมหานครตอการน าสนอขาวการมืองบนหนังสือพิมพ์ออนเลน์ ดังนัๅน฿นการศึกษา    ครัๅงตอเป 
ผูຌสน฿จสามารถท าการศึกษาชิงปรียบทียบดยการศึกษาปรียบทียบการปฏิบัติหนຌาทีไของสืไอ฿นการ
น าสนอขาวการมืองกับสืไอประภทอืไน โ ชน วิทยุ ทรทัศน์ ป็นตຌน พืไอน าผลการศึกษาทีไเดຌมาปรับปรุง
ละพัฒนาการท าหนຌาทีไของหนังสือพิมพ์ออนเลน์฿หຌมีคุณภาพละอยูภาย฿ตຌกรอบจรรยาบรรณของ
สืไอมวลชน 

 3. ฿นการศึกษาครัๅงตอเป สามารถศึกษาถึงทัศนคติของผูຌประกอบการหนังสือพิมพ์ จຌาของ
หนังสือพิมพ์ นายทุน ถຌามีความป็นเปเดຌ฿นการรวบรวมขຌอมูล อาจมีการสัมภาษณ์พิไมติม฿นสวนของ
ผูຌบริหารฝຆายรัฐทีไกีไยวขຌองกับการควบคุมหนังสือพิมพ์ออนเลน์ นืไองจากผลการศึกษาครัๅงนีๅ กลุมตัวอยาง
หในวาหนังสือพิมพ์ออนเลน์สนอขาวการมืองเมป็นกลางดยมีสาหตุนืไองมาจาก จຌาของหนังสือพิมพ์ 
นายทุน ละรัฐบาล 
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ปัจจัยละพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชั่น 

ซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค ฿นขตกรุงทพมหานคร   
Factors and Consumer Behaviors Affecting on Decision Making Towards 

Buying Products via Mobile and Tablet Application in Bangkok Area 

 

ยุพรศ  พิริยพลพงศ์1 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ แ. พืไอวิคราะห์ปัจจัยทางประชากร เดຌก พศ สถานภาพ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทาง
สมาร์ทฟนละทຍบลใต โ. พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต ใ. พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ็Ps ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต ไ. พืไอศึกษาปัจจัยภายนอก เดຌก ปัจจัย
ดຌานศรษฐกิจละดຌานทคนลยี ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ท
ฟนละทຍบลใต 

 วิธีด านินการวิจัยป็นบบชิงปริมาณ ิQuantitative Methodology) ซึไงกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การศึกษาครัๅงนีๅ คือผูຌบริภคทีไ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora ละ Line 

shop ซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต฿นกรุงทพมหานคร ฿ชຌการสุมบบเมอาศัยความนาจะ
ป็น คຌนหากลุมตัวอยางบบควตา เดຌจ านวนกลุมตัวอยาง ไเเ ตัวอยาง  
 ผลการศึกษาวิจัย แ. ปัจจัยดຌานประชากร พบวาสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชายซึไงคิดป็น
รຌอยละ ๆ้ ของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด สวน฿หญมีอายุ โ5 -  ใ้ ป ระดับการศึกษาสวน฿หญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพป็นพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌตอดือน โเุเเแ - ใเุเเเ บาท  
โ. พฤติกรรมการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ สวน฿หญมีความถีไ฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน
ซืๅอสินคຌาออนเลน์ แ-โ ครัๅงตอดือน มีคา฿ชຌจายฉลีไย แุเเแ  แเุเเเ บาท ตอดือน ชวงวลา โเ.เแ น. - 
โไ.เเ น. ป็นชวงวลา฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์  ใ. ปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาด ็Ps 

สวน฿หญซืๅอสินคຌาประภทครืไองตงกาย/ครืไองประดับ/ครืไองส าอางบอยทีไสุด ,ละ฿ชຌอพพลิคชัไน 
Lazada ซึไงสวน฿หญดาวน์หลดอพพลิคชัไนจาก Play Store มากทีไสุด  ละรูຌจักอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอ
สินคຌาจากชองทางการฆษณาผานฟสบุค ิFacebook) มากทีไสุด ดย฿หຌความส าคัญ฿นการบริการของ
อพพลิคชัไนดຌานการทีไมีจ านวนพนักงานทีไ฿หຌบริการพียงพอตอจ านวนลูกคຌามากทีไสุด ละ฿หຌความส าคัญ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันานาชาติสตมฟอร์ด 
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ดຌานระบบความปลอดภัย฿นการช าระงินผานอพพลิคชัไนมากทีไสุด รวมเปถึงดຌานกระบวนการของ
อพพลิคชัไน฿นรืไองของการยืนยันการช าระงินทางอีมลล์ / ทรจຌงลูกคຌากอนสงมากทีไสุด  ไ. ปัจจัย
ภายนอก เดຌก ดຌานศรษฐกิจพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญความส าคัญกับปัจจัยศรษฐกิจดຌานสภาพคลอง
การ฿ชຌจายงินภาย฿นครัวรือนของผูຌตอบบบสอบถามมากทีไสุด , ดຌานทคนลยี฿หຌ ความส าคัญกับปัจจัย
ทคนลยีดຌานระบบสัญญาณละระดับความรใวของอินทอร์นใตมากทีไสุด                                                                                                                                                         

ค าส าคัญ : พฤติกรรมผูຌบริภค, การตัดสิน฿จซืๅอ, มบายอพพลิคชัไน 

 

Abstract 

 The objectives of this study are แ. To examine the demographic factors. There are 

gender, age, marital status, education, occupation as well as monthly income affecting to 

consumer behaviors on decision making towards buying products via mobile and tablet 

application. โ. To study consumer behaviors that affecting to decision making towards 

buying products via mobile and tablet application. ใ. To study the marketing mixes of 

products, prices, distribution channels, marketing promotions, people, physical evidence 

and process that affecting to decision making towards buying products via mobile and 

tablet application. ไ. To study the external factors are economy and technology that 

affecting to decision making towards buying products via mobile and tablet application. 

Research Methodology: Quantitative Methology, the sample population consists of 

Bangkok consumers whom buy goods by using Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora and Line 

Shop mobile applications through smart phone and tablet. The sample size determined 

by the means of Taro Yamane The sample size are of ไเเ samples by randomizing non-

probability sampling to find quota sampling.  

1. Results of the study of demographic factors. Found that the majority of females 

than males, accounting for ๆ้ percent of all respondents. Were aged โ5-ใ้ years at the 

majority of undergraduate studies. A career as a private company employees. A monthly 

income of โเเเแ-ใเเเเ baht โ. Behavior using mobile application. Most of the frequency 

of use of mobile application with online purchases, แ-โ times per month. The average 

cost is แเเแ-แเเเเ baht per month during โเ:เแ am. - โไ:เเ pm. ใ. Marketing mix factors 

็Ps most purchased device are Clothing/Accessories/Cosmetics most often. Use 

application with Lazada most downloaded apps from the Play Store, most known 

application that use the purchase of advertising channels through Facebook most provide 

in the service of the application with a number of service staff, sufficient number of 
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customers. And give priority to the security of payment applications with the most. The 

process of the applications installed on the matter of payment confirmation e-mail/call 

customers before sending products. ไ. External factors on the economy showed that the 

most important economic factors on liquidity household spending most of the 

respondents. The most important technology factors focus on the technology systems 

and the speed of the Internet.                                                                                                                            

Keywords : Consumer’s Behavior, Buying Decisions, Mobile Application 

 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา  

฿นปัจจุบันความกຌาวหนຌาของทคนลยีสืไอสารเดຌปลีไยนเปอยางรวดรใว ทัไวลกทบจะทุกภูมิภาค
สามารถติดตอสืไอสารกันเดຌ฿นระบบ Real-Time ทัๅงนีๅป็นพราะระบบครือขายทรคมนาคม,ระบบ
อินทอร์นใตละความนิยม฿นการ฿ชຌอุปกรณ์คลืไอนทีไ ณ วลานีๅคงเมมี฿ครปฏิสธเดຌวาอุปกรณ์พกพาหรือทีไ
รียกกันวา Mobile Device นัๅนกลายป็นอุปกรณ์คูกายของคนยุค฿หมเปรียบรຌอย ดยฉพาะสมาร์ทฟน
ละทใบลใตทีไกลายป็นหมือนปัจจัยหลักทีไส าคัญ฿นการด ารงชีวิตของคนสวน฿หญเปลຌว เมวาจะป็น
รืไองการชร์ขຌอมูลขาวสารความสน฿จ รวมเปถึงการ฿ชຌซชีไยลมีดียพืไอสรຌางตัวตน฿หຌป็นทีไยอมรับของ
สังคมทีไกวຌางขวางขึๅนสงผลท า฿หຌการพัฒนาปรกรมมากมายตางโพืไอมาตอบสนองชีวิตประจ าวันของคน
฿นยุคนีๅพืไออ านวยความสะดวก฿นการ฿ชຌงานละตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคตามตละ
ประภทของการ฿ชຌงาน ชน การชท การฟังพลง การซืๅอสินคຌา การท าธุรกรรมทางการงิน อานหนังสือ 
ลนกมส์ ดูรายการทรทัศน์ยຌอนหลัง หรือดูซีรีส์ตางประทศผานมบายอพพลิคชัไนขณะดียวกัน 
ผูຌประกอบการธุรกิจตางโ หรือหนวยงานของรัฐกใสามารถ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนป็นชองทางติดตอสืไอสาร 
หรือท าการตลาดพราะลใงวาป็นขຌาถึงผูຌถึงผูຌบริภคเดຌอยางรวดรใว 

หนึไง฿นธุรกิจทีไกิดจากการขຌาถึงอินทอร์นใตกันอยางพรหลาย พราะลกหนຌาจอทีไอยู฿นมือทุกทีไ
ทุกวลา ท า฿หຌกิดการซืๅอขายสินคຌาผานชองทางออนเลน์หรือชใอปปຂ้งออนเลน์กใเดຌรับความนิยมมากขึๅนทุก
วัน จากการพิไมการ฿ชຌงานอินทอร์นใตของผูຌบริภคทีไ฿ชຌเดຌหลากหลายชองทาง ดยฉพาะการพัฒนา
ทรศัพท์มือถือระบบอนาลใอคมาป็นสมาร์ทฟนนัๅนท า฿หຌการซืๅอขายสินคຌาออนเลน์ติบตอยางกຌาว
กระดด ทัๅงนีๅหในเดຌจากผลส ารวจลาสุดกีไยวกับการชใอปปຂ้งออนเลน์ของมาสตอร์การ์ด ผยวา ผูຌบริภค
ชาวจีนละชาวเทยจ านวนกินครึไง ิรຌอยละ 5้.ไ ละรຌอยละ 5แ.โ ตามล าดับี ิพสต์ทูดย์ , โ55็ : 
ออนเลน์ี เดຌจับจายซืๅอสินคຌาผานสืไออุปกรณ์สืไอสารคลืไอนทีไ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา การชຌอปปຂ้งออนเลน์
ยังคงติบตอยางเมหยุดหยอน ละผูຌบริภคทีไชืไนชอบความสะดวกสบายของการชຌอปปຂ้งผานสมาร์ทฟนมี
จ านวนมากพิไมขึๅนรืไอยโ การสรຌางอพพลิคชัไนพืไอชวยอ านวยความสะดวก฿หຌกับลูกคຌา การ
ประชาสัมพันธ์ผานงานสดงสินคຌาหรือการรับคูปองสวนลดสินคຌา การทรกสืไอฆษณาผานกมส์หรือ
อพพลิคชัไนตางโ ซึไงชวย฿หຌกลุมธุรกิจตางโสามารถจาะตลาดกลุมลูกคຌาเดຌงาย รวดรใว รวมทัๅงชวย
ประหยัดคา฿ชຌจาย฿นการท าสืไอฆษณา เมวาจะป็นผนป้าย ฿บปลิวนะน าสินคຌาตางโ ลดคา฿ชຌจาย฿นการ
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จຌางพนักงาน฿นการท าสืไอฆษณาบบดัๅงดิมนอกหนือจากอพพลิคชัไนพืๅนฐานทีไมีอยูบนสมาร์ทฟนลຌว 
วิธีหนึไงทีไธุรกิจตางโจะสามารถขຌาถึงกลุมลูกคຌาเดຌอยางงายดาย  นัไนคือ การสรຌางอพพลิคชัไนของธุรกิจ
นัๅนโบนสมาร์ทฟนละทใบลใต พืไออ านวยความสะดวก฿หຌกับลูกคຌา฿นการ฿ชຌบริการตางโของธุรกิจตางโ
เมวาจะป็นธุรกิจทางการงิน การตรวจสอบขຌอมูลตางโ ป็นตຌน 

ดังนัๅนการพัฒนาจากวปเซด์มาสูอพพลิคชัไนบนสมาร์ทฟนละทใบลใตพืไออ านวยความ
สะดวก฿หຌลูกคຌานัๅนจึงป็นสิไงส าคัญอีกชนกันทีไควรศึกษาถึง “ปัจจัยละพฤติกรรมทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌ
มบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร  ละ
ยังรวมเปถึงนวทางการพัฒนาอพพลิคชัไนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌา฿นอนาคตดຌวย   

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1. พืไอวิคราะห์ปัจจัยทางประชากร เดຌก พศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไย

ตอดือน ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใ 
2. พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟน

ละทຍบลใต 

3. พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ็Ps ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต 

4. พืไอศึกษาปัจจัยภายนอก ประกอบดຌวย ปัจจัยดຌานศรษฐกิจละปัจจัยดຌานทคนลยี ทีไมีผลตอ
การตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต 

สมมติฐานการวิจัย  

1. ปัจจัยดຌานประชากร ประกอบดຌวยพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไ
ตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต
ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครเมตกตางกัน 

2. พฤติกรรมของผูຌ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน
ซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครเมตกตางกัน 

3. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดຌวยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนาย การสงสริม
การตลาด ดຌานบุคคล ดຌานการสรຌางละน าสนอลักษณะทางกายภาพ ละดຌานกระบวนการ ทีไ
ตกตางกัน มีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต
ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครเมตกตางกัน 

4. ปัจจัยภายนอกทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทาง
สมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภคเมตกตางกัน 
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กรอบนวความคิด฿นการวิจัย 

               ตัวปรตຌน                                                                    ตัวปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด  
-  สินคຌา 
-  ราคา 
-  การจัดจ าหนาย 

-  การสงสริมการตลาด 

-  ดຌานบุคคล หรือพนักงาน  
-  ดຌานการสรຌางละน าสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

-  ดຌานกระบวนการ  

 

 

         

การตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชั่น 

ซืๅอสินคຌาออนไลน์ผานทาง 
สมาร์ทฟนละทຍบลใต 

- ผลิตภัณฑ์ 

- ราคา 
- การจัดจ าหนาย 

- การสงสริมการตลาด 

ขຌอมูลสวนบุคคล 

-  พศ 

-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายเดຌตอดือน 

 

พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชั่นซืๅอสินคຌา 

      -  ความถีไ฿นการสัไงซืๅอ 

      -  ชวงวลาทีไซืๅอสินคຌา 
      -  จ านวนงินทีไซืๅอสินคຌา     

ปัจจัยภายนอก 

        -  ศรษฐกิจ 

        -  ทคนลยี     
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การทบทวนวรรณกรรม  
1. ทฤษฏีพฤติกรรมของผูຌบริภค 

2. กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

4. นวคิดทีไกีไยวกับปัจจัยภายนอกทีไมีผลตอการตัดสิน฿จของผูຌบริภค  
5. การตลาดออนเลน์หรือการตลาดอินทอร์นใต ิOnline Marketing/Internet Marketing) 

6. มบายอพพลิคชัไน ิMobile Application) ละนวคิด฿นการสรຌางอพพลิคชัไนส าหรับสมาร์ท
ฟนละทຍบลใต 

ขอบขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅก าหนดขอบขต ดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงส ารวจ ดยการกใบขຌอมูลจาก
บบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดยมีขอบขตงานวิจัยดังนีๅ 

1. ขอบขตนืๅอหา 
การศึกษาท าวิจัยครัๅงนีๅ มุงศึกษาปัจจัยละพฤติกรรมทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน

ซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครดยท าการส ารวจจากประชากร
ทีไ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาละบริการ ดยคัดลือกจากอพพลิคชัไนบบดาวน์หลดฟรีทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาละมี
ยอดดาวน์หลดสูงสุด 5 อันดับรก จากพลย์สตร์ ิPlay Store) ประจ าดือนธันวาคม โ55็ ซึไงเดຌก 
อพพลิคชัไนดังตอเปนีๅ  Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora ละ Line shop ละเดຌศึกษาจากปัจจัย
ดังนีๅ  

- ปัจจัยดຌานประชากร 

- พฤติกรรมผูຌ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌา 
- ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ็Ps 

- ปัจจัยภายนอกดຌานศรษฐกิจละดຌานทคนลยี 
2. ขอบขตดຌานประชากร ละกลุมตัวอยาง 

ประชากรทีไท าการศึกษาท าวิจัย฿นครัๅ งนีๅ  คือผูຌบริ ภคทีไสัไ งซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานมบาย
อพพลิคชัไน Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora ละ Line shop บนสมาร์ทฟนละทຍบลใต฿น
กรุงทพมหานคร ทีไมีอายุ โเ  ๆไป จ านวน ไเเ คน  

การก าหนดขนาดกลุมตัวอยางดยการปຂดตารางตามวิธีของ ทาร ยามาน ิTaro Yamane) ทีไ
จ านวนประชากร ่แใุๆเ้ คน ทีไระดับความชืไอมัไน ้5ั คาความคาดคลืไอน ื5ั เดຌขนาดกลุมตัวอยาง
จ านวน ไเเ ตัวอยาง ดย฿ชຌการสุมบบเมอาศัยความนาจะป็น คຌนหากลุมตัวอยางบบควตา หรือการ
ลือกตัวอยางดย฿ชຌสัดสวน ิQuota Sampling)  

3. ขอบขตวลา 
ระยะวลา฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅตัๅงต ดือนกันยายน โ55็  -  ดือนมีนาคม โ55่ รวม

ระยะวลา ็ ดือน 
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ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

1. ป็นประยชน์ตอผูຌด านินธุรกิจสินคຌาออนเลน์ ละผูຌทีไสน฿จธุรกิจประภทนีๅ ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
วางผนการตลาด฿นการก าหนดกลยุทธ์พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

2. ท า฿หຌทราบถึงกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานมบายอพพลิคชัไนของผูຌบริภค พืไอน ามา
พัฒนาตลาด฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ท า฿หຌการบริการละการพัฒนามบาย
อพพลิคชัไนมีประสิทธิภาพมากขึๅน  

3. น าผลการวิจัยเปวางผนการ฿ชຌครืไองมือทางการตลาด฿นการสงสริมสินคຌา฿นกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด฿นตลาดออนเลน์ ละพืไอปรับกลยุทธ์การขงขัน฿นตลาดสินคຌาออนเลน์ทีไก าลังจะปຂดกวຌาง
ขึๅนมืไอรวมป็นประทศอาซียน 

การก าหนดประชากรละกลุมตัวอยาง 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือ ประชากร฿นกรุงทพมหานคร ดยคัดลือกกลุมประชากร฿น
กรุงทพมหานครยานขตธุรกิจละขตศรษฐกิจ ซึไงสวน฿หญจะกระจุกตัวอยู฿นขตพืๅนทีไชัๅน฿น เดຌก ขต
สาทร ขตปทุมวัน ขตดินดง ขตพญาเท ขตบางซืไอ ซึไงหຌางรຌานบริษัทละสถานทีไส าคัญมักจะตัๅงอยู฿น
บริวณดังกลาว ิBKKใๆเ, โ55็ : ออนเลน์ี ละยังเดຌลือกส ารวจประชากรจากยานชຌอปปຂ้งทีไส าคัญ 
เดຌก ขตลาดพรຌาว ขตบางกะปຂ ละขตหຌวยขวาง ิSME, โ55่ : ออนเลน์ี ซึไงประชากรทัๅงหมดของขต
ดังกลาวมีจ านวน ่แใุๆเ้ คน ิส านักบริหารการทะบียน กระทรวงมหาดเทย, โ55็ : ออนเลน์ี 

กลุมตัวอยางทีไท าการศึกษาท าวิจัย฿นครัๅงนีๅ  คือผูຌบริภคทีไสัไงซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานมบาย
อพพลิคชัไน Ensogo, Groupon, Lazada, Zalora ละ Line shop บนสมาร์ทฟนละทຍบลใต฿น
กรุงทพมหานคร ทีไมีอายุ โเ  ๆไป ละคัดลือกกลุมประชากร฿นกรุงทพมหานครยานขตธุรกิจละขต
ศรษฐกิจดังทีไกลาวมา การก าหนดกลุมตัวอยางดยการปຂดตารางของ Yamane (ประกายรัตน์  สุวรรณ 
ละอมรวิทย์  วิศษสงวน, โ555 :ไใแี ทีไจ านวนประชากร ่แใุๆเ้ คน ทีไระดับความชืไอมัไน ้5ั คา
ความคาดคลืไอน ื5ั เดຌขนาดกลุมตัวอยางจ านวน ไเเ ตัวอยาง ดย฿ชຌการสุมบบเมอาศัยความนาจะ
ป็น คຌนหากลุมตัวอยางบบควตา หรือการลือกตัวอยางดย฿ชຌสัดสวน ิQuota Sampling) ดยวิธีตอบ
บบสอบถาม  
 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลเดຌก คารຌอยละ คาความถีไ คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละน า
ขຌอมูลทีไเดຌจากบบสอบถามมาวิคราะห์ดย฿ชຌ T-Test ละ ฿ชຌ F-Test (One way ANOVAs) 

ผลของการวิจัย 

จากการส ารวจความคิดหในจากผูຌบริภค อายุ โเ  ๆไ ป จ านวน ไเเ คน สามารถสรุป
ผลการวิจัยเดຌดังนีๅ 

1. ลักษณะทางประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม 

การวิคราะห์ขຌอมูลทางดຌานประชากรของกลุมตัวอยางผูຌบริภค อายุ โเ  ๆไ ป ประกอบดຌวย 
พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ พบวาสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชายซึไงคิดป็นรຌอย
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ละ ๆ้ ของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด สวน฿หญมีอายุ  โ5 -  ใ้ ป รองลงมาคืออายุ ไเ - ๆไ ปละอายุ 
โเ -  โไ ป ตามล าดับ ระดับการศึกษาสวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี การศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา ละการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช.หรือ
ตไ ากวาตามล าดับ สวน฿หญมีอาชีพป็นพนักงานบริษัทอกชน รองลงมาคือ ขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิจ , ธุรกิจ
สวนตัว/จຌาของกิจการ, ลูกจຌางรายวัน, นักรียน/นักศึกษา ละนຌอยทีไสุดคืออาชีพ อืไนโ ตามล าดับ ดย
สวน฿หญกลุมตัวอยาง มีรายเดຌตอดือน โเุเเแ - ใเุเเเ บาท รองลงมาคือรายเดຌตอดือน แเุเเแ- 
โเุเเเ บาท, ละรายเดຌตอดือน ใเุเเแ - ไเุเเเ บาท, รายเดຌตอดือน ไเุเเแ - 5เุเเเ บาท, สวน
รายเดຌ 5เุเเแ บาทขึๅนเป ละนຌอยทีไสุดคือรายเดຌตอดือนตไ ากวา แเุเเเ บาทขึๅนเป ตามล าดับ 

2. ลักษณะพฤติกรรมการซืๅอของผูຌตอบบบสอบถาม 

 การวิคราะห์ขຌอมูลพฤติกรรมการซืๅอของกลุมตัวอยางผูຌบริภค อายุ โเ  ไๆ ปขึๅนเปทีไ฿ชຌมบาย
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต ประกอบดຌวยดຌานความถีไ฿นการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์, ดຌานคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ละ
ชวงวลา฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ พบวาสวน฿หญมีความถีไ฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์ แ-โ ครัๅงตอดือน, ความถีไ฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ใ-ไ ครัๅงตอดือน, 

ความถีไ฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์นຌอยกวา แ ครัๅงตอดือน ละนຌอยทีไสุดคือมีความถีไ
฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ มากกวา ไ ครัๅงตอดือน ตามล าดับ  
 ดຌานคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ กลุมตัวอยางสวน฿หญมี
คา฿ชຌจายฉลีไย แุเเแ  แเุเเเ บาท ตอดือน฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ รองลงมาคือมี
คา฿ชຌจายฉลีไย แเุเเแ - โเุเเเ บาทตอดือน, คา฿ชຌจายฉลีไย 5เแ  แุเเเ บาทตอดือน, คา฿ชຌจาย
ฉลีไยตไ ากวา 5เเ บาทตอดือน ละนຌอยทีไสุดคือมีคา฿ชຌจายฉลีไย โเุเเแ บาทขึๅนเป ตามล าดับ 

 ชวงวลา฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์  กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์฿นชวงวลา โเ.เแ น. - โไ.เเ น. รองลงมาตามล าดับ คือชวงวลา แๆ.เแ น. - โเ.เเ น. , 
ชวงวลา แโ.เแ น. - แๆ.เเ น. , ชวงวลา เ่.เแ น. - แโ.เเ น., ชวงวลา เ5.เแ น. - เ่.เเ น., สวน
ชวงวลาทีไมีการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์นຌอยทีไสุดคือ เ5.เแ น. - เ่.เเ น. ตามล าดับ  

3. ลักษณะปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌา
ออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต 

 จากกลุมตัวอยางพบวาสวน฿หญซืๅอสินคຌาประภทครืไองตงกาย/ครืไองประดับ/ครืไองส าอางบอย
ทีไสุด รองลงมาตามล าดับคือ สินคຌาประภทรงรม/ทีไพัก/พคกจทัวร์ , สินคຌาประภทครืไอง฿ชຌเฟฟ้า-

อิลใคทรอนิกส์/อุปกรณ์ครืไอง฿ชຌ-ตกตงบຌาน, สวนสินคຌาประภทอาหาร/ครืไองดืไม/ยา/อาหารสริมละ 
Voucher, Deal/บัตรสวนลดสินคຌาหรือบริการ มีจ านวนทากัน, สินคຌาประภทสืไอบันทิง/กมส์/ดนตรี, 
สินคຌาประภทหนังสือ/อุปกรณ์พืไอการศึกษา ละนຌอยทีไสุดคือสินคຌาประภทอืไนโเดຌก ตั็วครืไองบิน ตั็ว
คอนสิร์ต ตั็วภาพยนตร์ ตามล าดับ 
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อพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌา กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌอพพลิคชัไน Lazada รองลงมาตามล าดับ
คือ อพพลิคชัไน Ensogo, อพพลิคชัไน Groupon, อพพลิคชัไน Zalora, อพพลิคชัไน Line shop 

ละนຌอยทีไสุดคืออพพลิคชัไนอืไนโ ตามล าดับ 

ความคิดหในของผูຌบริภคกีไยวกับราคาอพพลิคชัไน พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญหในดຌวย฿น
การดาวน์หลดฟรีอพพลิคชัไนมา฿ชຌซืๅอสินคຌาทานัๅน ละกลุมตัวอยางทีไเมหในดຌวย ตามล าดับ 

ชองทางการดาวน์หลดอพพลิคชัไน พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญดาวน์หลดอพพลิคชัไนจาก 
Play Store มาก สวนทีไหลือดาวน์หลดจาก App Store ละ฿นสวนของชองทางอืไนโ เมมีผูຌตอบ
บบสอบถามคน฿ด฿ชຌชองทางอืไนดาวน์อพพลิคชัไนหลดลย 

การรูຌจักอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์จากชองทางการฆษณา พบวากลุมตัวอยางสวน
฿หญรูຌจักอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาจากชองทางการฆษณาผานฟสบุค ิFacebook) มากทีไสุดป็น ละ
รองลงมาตามล าดับคือ รูຌจักจากการฆษณาจากวปเซด์หลักของสินคຌา , จากบุคคลทีไคย฿ชຌงานมากอน
นะน า, จากขาว/ขຌอความรีวิว ิReview)การ฿ชຌอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌา฿นวปบอร์ดตางโ ละนຌอยทีไสุด
คือ จากอันดับ ิRating)อพพลิคชัไนนะน า฿น App Store/Play Store ตามล าดับ 

การ฿หຌความส าคัญ฿นการบริการของอพพลิคชัไนดຌานพนักงาน พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญ฿หຌ
ความส าคัญ฿นการบริการของอพพลิคชัไนดຌานการทีไมีจ านวนพนักงานทีไ฿หຌบริการพียงพอตอจ านวนลูกคຌา
มากทีไสุด จ านวน แแ้ คน คิดป็นรຌอยละ โ้.่เ รองลงมาตามล าดับคือ การมีมีพนักงาน call center 

พืไอติดตอสอบถามดยตรง จ านวน แไไ คน คิดป็นรຌอยละ ใๆ.เเ การมีพนักงานทีไมีความชีไยวชาญ฿น
การ฿ชຌอพพลิคชัไนละตัวสินคຌา จ านวน ็ใ คน คิดป็นรຌอยละ แ่.ใเ ละนຌอยทีไสุดคือ การประมินผล
การ฿หຌบริการของพนักงานอยางสมไ าสมอ จ านวน ๆไ คน คิดป็นรຌอยละ แๆ.เเ  

การ฿หຌความส าคัญ฿นดຌานการสรຌางละการน าสนอของอพพลิคชัไน พบวากลุมตัวอยางสวน
฿หญความส าคัญ฿นการสรຌางละการน าสนออพพลิคชัไนดຌานระบบความปลอดภัย฿นการช าระงินผาน
อพพลิคชัไนมากทีไสุด รองลงมาตามล าดับคืออพพลิคชัไนมีชองส าหรับการคຌนหาสินคຌาทีไตຌองการ , สวน
อพพลิคชัไนมีคุณภาพเมคຌางเมหลุด ละความรวดรใว฿นการหลดขຌอมูล฿นอพพลิคชัไน มีจ านวนทากัน 

ละการ฿หຌความส าคัญ฿นดຌานกระบวนการของอพพลิคชัไนพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญ฿หຌ
ความส าคัญดຌานกระบวนการของอพพลิคชัไน฿นรืไองของการยืนยันการช าระงินทางอีมลล์ / ทรจຌง
ลูกคຌากอนสง มากทีไสุด รองลงมาตามล าดับคือการมีระบบกใบงินปลายทาง , การติดตามสถานะการสง
สินคຌา/ตรวจชใคลขพัสดุ ละนຌอยทีไสุดคือ สามารถท าการรีวิวิReview)สินคຌาหลังจากเดຌรับสินคຌา/บริการ  

4. ลักษณะปัจจัยภายนอกทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทาง
สมาร์ทฟนละทຍบลใต 

 การวิคราะห์ปัจจัยภายนอกทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ของ
กลุมตัวอยางผูຌบริภค อายุ โเ  ๆไ ป ทีไ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟน
ละทຍบลใต ประกอบดຌวย ปัจจัยดຌานศรษฐกิจละปัจจัยดຌานทคนลยี พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญ
ความส าคัญกับปัจจัยศรษฐกิจดຌานสภาพคลองการ฿ชຌจายงินภาย฿นครัวรือนของผูຌตอบบบสอบถามมาก
ทีไสุด รองลงมาคือ ดຌานการตຌองการออมงินของทาน ละนຌอยทีไสุดคือ ดຌานปัญหาคาครองชีพทีไสูง฿น
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ปัจจุบัน สวนปัจจัยดຌานทคนลยี พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญความส าคัญกับปัจจัยทคนลยีดຌานระบบ
สัญญาณละระดับความรใวของอินทอร์นใตมากทีไสุด รองลงมาคือ การพัฒนาระบบปฏิบัติการของสมาร์ท
ฟนละทຍบลใต ละนຌอยทีไสุดคือ คา฿ชຌจาย฿นการชืไอมตออินทอร์นใต ตามล าดับ 

5. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบาย
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต 

 ดຌานผลิตภัณฑ์ พบวา มีการอัพดทอพพลิคชัไน / อัพดทสินคຌาอยูสมอ มีระดับความส าคัญอยู
฿นระดับ มากทีไสุด รองลงมาคือ อพพลิคชัไนมีรูปสินคຌาชัดจน , ค าอธิบายสินคຌาดยละอียด มีระดับ
ความส าคัญอยู฿นระดับ มากทีไสุด ละล าดับสุดทຌายคือ อพพลิคชัไน฿ชຌงานงาย , มีการจัดหมวดหมูของ
สินคຌาทีไดี มีระดับความส าคัญอยู฿นระดับ มาก ตามล าดับ 

 ดຌานราคา พบวา ราคาหมาะสมมืไอทียบกับคุณภาพ มีระดับความส าคัญอยู฿นระดับ มากทีไสุด 
รองลงมาคือ ราคาสินคຌาทีไซืๅอผานอพพลิคชัไนมีราคาถูกกวาซืๅอจากชองทางอืไน มีระดับความส าคัญอยู฿น
ระดับ มากทีไสุด ละล าดับสุดทຌายคือ ราคาทีไคุຌมคามืไอรวมคาจัดสงลຌว มีระดับความส าคัญอยู฿นระดับ 
มาก ตามล าดับ 

 ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวา สามารถสัไงซืๅอเดຌตลอด โไ ชัไวมง มีระดับความส าคัญอยู฿น
ระดับ มากทีไสุด รองลงมาคือ มีการระบุวันวลา฿นการสงสินคຌาอยางนนอน / สงรวดรใว / ลือกระบุวันสง
สินคຌาเดຌ  มีระดับความส าคัญอยู฿นระดับ มาก ละล าดับสุดทຌายคือ สามารถสนทนาิChat)กับผูຌขายผาน
อพพลิคชัไนกอนซืๅอสินคຌา มีระดับความส าคัญอยู฿นระดับ มาก ตามล าดับ 

 ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวา มีปรมชัไนนาทีทอง ิราคาพิศษ฿นชวงวลาจ ากัดี มี ระดับ
ความส าคัญอยู฿นระดับ มาก รองลงมาคือ การรับประกันสินคຌา฿นสินคຌาบางชนิด ิชน ครืไอง฿ชຌเฟฟ้าี  มี
ระดับความส าคัญอยู฿นระดับ มาก การตือนิNotification)ส าหรับปรมชัไน฿หมตลอดวลา มีระดับ
ความส าคัญอยู฿นระดับ มาก ละล าดับสุดทຌายคือ ปรมชัไนพิศษรวมกับบัตรครดิต มีระดับความส าคัญ
อยู฿นระดับ มาก ตามล าดับ 

6. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยละพฤติกรรมทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต 

สมมุติฐานทีไ แ ปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟน
ละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครเมตกตางกัน 

 พศ พบวาพศชายละพศหญิง มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿น
ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

 อายุ พบวาอายุทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

 ระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน
ซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด 
เมตกตางกัน 
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อาชีพ พบวาอาชีพทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ 
฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

รายเดຌตอดือน พบวารายเดຌตอดือนทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน
ซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด 
เมตกตางกัน 

สมมุติฐานทีไ โ พฤติกรรมการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกันมีผลตอ
การตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นขต
กรุงทพมหานครเมตกตางกัน 

ความถีไ฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌม
บายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการ
สงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

คา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน มีระดับ
การตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัด
จ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

ชวงวลา฿นการ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌ
มบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌาน
การสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

สมมุติฐานทีไ ใ ปัจจัยดຌานสวนประสมการตลาดทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบาย
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครเม
ตกตางกัน 

ประภทของสินคຌาทีไซืๅอผานมบายอพพลิคชัไนทีไตกตาง มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เม
ตกตางกัน 

อพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌา
ออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เม
ตกตางกัน 

ความคิดหในของผูຌบริภคกีไยวกับราคาอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน  มี
ระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการ
จัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

ชองทางการดาวน์หลดอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ
฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละดຌาน
การสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 
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การรูຌจักอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์จากชองทางการฆษณาทีไตกตางกัน มีระดับการ
ตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย
ละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

การ฿หຌความส าคัญ฿นการบริการของอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์ดຌานพนักงานทีไ
ตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌาน
ชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

การ฿หຌความส าคัญ฿นดຌานการสรຌางละการน าสนอของอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไ
ตกตางกัน มีระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌาน
ชองทางการจัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน 

การ฿หຌความส าคัญ฿นดຌานกระบวนการของอพพลิคชัไนทีไ฿ชຌซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน มี
ระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นดຌานผลิตภัณฑ์  ดຌานราคา ดຌานชองทางการ
จัดจ าหนายละดຌานการสงสริมการตลาด เมตกตางกัน  

สมมุติฐานทีไ ไ ปัจจัยภายนอกทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภคเมตกตางกัน 

ปัจจัยดຌานศรษฐกิจทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์
ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภคเมตกตางกัน 

ปัจจัยดຌานทคนลยีทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌา
ออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภคเมตกตางกัน 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยรืไอง ปัจจัยละพฤติกรรมทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร฿นครัๅงนีๅ สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยละน ามาอภิปลายผลการวิจัยดังตอเปนีๅ 

1. ผลการวิจัยปัจจัยทางประชากรศาสตร์ อาจกลาวเดຌวา พศหญิง฿หຌความสน฿จตอการ฿ชຌ
อพพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์มากกวาพศชาย ละมีอายุสวน฿หญระหวาง โ5 -  ใ้ ป ดยมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากทีไสุด อีกทัๅงป็นพนักงานบริษัทอกชนมากทีไสุด ละรายเดຌสวน
฿หญอยูระหวาง โเุเเแ  ใเุเเเ บาท ซึไงขัดยຌงกับทาริกา  ปัญญาดี ิโ55ไี วิจัยรืไอง ปัจจัยทีไ
มีอิทธิพลตอการ฿ชຌอพพลิคชัไนสมาร์ทฟน ของประชาชน฿นกรุงทพมหานคร พบวากลุมตัวอยาง
สวน฿หญ อายุ โเ-โ้ ป ป็นพนักงานบริษัทอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายเดຌตอดือน 
แเุเเเ-แ5ุเเเ บาท ละจุฑากศ  ศรีสภา ิโ55เี วิจัยรืไอง ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาผานทางอินทอร์นใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 

2. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ของผูຌบริภคพบวา สวน฿หญความถีไ฿น
การ฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ แ-โ ครัๅงตอดือน รองลงมาคือกลุมทีไ฿ชຌมบาย
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ใ-ไ ครัๅงตอดือน ซึไงสองกลุมนีๅรวมกันมากกวารຌอยละ ็เ ของ
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กลุมตัวอยางทีไท าการส ารวจ ผูຌ฿ชຌบริการทีไบงตามกลุมความถีไนัๅน ทุกกลุม฿หຌความส าคัญ฿นการ
ตัดสิน฿จ฿ชຌมบายอพพลิคชัไน฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์ดຌานราคามากทีไสุด ละผูຌ฿ชຌบริการสวน
฿หญมีคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือนระหวาง แุเเแ  แเุเเเ บาท ละรองลงมาคือ แเุเเแ - โเุเเเ 
บาท ซึไงขัดยຌงกับ จุฑากศ  ศรีสภา ิโ55เี วิจัยรืไองปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผาน
ทางอินทอร์นใตของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร พบวาดยตละครัๅงจะมีคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอ
สินคຌาประมาณ แุเเแ-โุเเเ บาท ชวงวลาทีไนิยม฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์มาก
ทีไสุดคือชวง  โเ.เแ น. - โไ.เเ น.รองลงมาคือชวงวลา แๆ.เแ น. - โเ.เเ น. ซึไงหในเดຌวาป็น
ชวงทีไผูຌ฿ชຌบริการสวนลิกงานหรือหลังจากการรับประทานอาหารมืๅอยในลຌว ดังนัๅนวลา฿นชวงนีๅกใ
หมาะส าหรับผูຌประกอบการหรือจຌาของอพพลิคชัไนทีไจะป็น฿นการท าการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพเดຌป็นอยางดี ชน การสงขຌอความตือนิNotification)กีไยวกับปรมชัไน฿หมโ
ดยตรงเปยังหนຌาจอสมาร์ทฟนหรือทใบลใตของลูกคຌา ป็นตຌน  

3. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูຌบริภคสวน฿หญจะ฿หຌความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จดຌาน
ราคามากทีไสุด ดยหากวิคราะห์ลึกลงเป฿นดຌานราคา ราคาทีไมีความหมาะสมมืไอทียบกับ
คุณภาพสินคຌา ป็นสิไงทีไกลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จมากทีไสุด ซึไงตรงกับทฤษฎี S-R 

Theory ของ Kotler (Kotler P : โเเใี สิไงกระตุຌนดຌานราคา ิPrice Stimulus) ชน การก าหนด
ราคาสินคຌาทีไมีอยู฿หຌหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ดยพิจารณาลูกคຌาป้าหมาย ตามทฤษฎี นัๅน ซึไงจาก
การวิจัยพบวา ราคามีความหมาะสมมืไอทียบกับคุณภาพสินคຌ า มีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌ
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์มากทีไสุด ดังนัๅนการก าหนดราคาทีไตรงกับความตຌองการของ
กลุมป้าหมายจึงมีผลตอการดึงดูดกลุมลูกคຌาป็นอยางมาก ละผลการวิจัยนีๅยังสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ ธัญญพัสส์ กตุประดิษฐ์ ิโ55ไี ผูຌศึกษารืไอง ปัจจัยทีไ อิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาทางอินทอร์นตของผูຌหญิง฿นกรุงทพมหานคร ทีไพบวากลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญมากทีไสุด
กีไยวกับสวนประสมทางการตลาดดຌานราคากับราคาสินคຌาทีไมีความหมาะสมกับคุณภาพ สวน
ราคาสินคຌาทีไซืๅอผานอพพลิคชัไนมีราคาถูกกวาซืๅอจากชองทางอืไนละราคาทีไคุຌมคามืไอรวมคา
จัดสงลຌว ป็นปัจจัยรองลงมาตามล าดับ ซึไงขัดยຌงกับนพวรรณ  มีสมบูรณ์ ิโ55โี วิจัยรืไอง 
ปัจจัยการตลาดทีไสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการผานการท าการตลาดออนเลน์บน
ทรศัพท์คลืไอนทีไ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ทีไ฿หຌความส าคัญกับชองทาง
การจัดจ าหนาย 

4. ปัจจัยภายนอก เดຌก ปัจจัยทางศรษฐกิจ ละปัจจัยทางทคนลยี พบวาผูຌ฿ชຌบริการสวน฿หญ ทีไ
หในวาสภาพคลองการ฿ชຌจายงินภาย฿นครัวรือนป็นปัจจัยทีไส าคัญทีไสุด ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌ
มบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ดยผูຌ฿ชຌบริการกลุมนีๅจะ฿หຌความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จดຌาน
ราคามากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับ สอดคลຌองกับพิชยารักษ์ มณีลอลิศ ิโ55ใี เดຌศึกษารืไองปัจจัยทีไ
มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคผานระบบออนเลน์ ฿หຌความส าคัญทีไมูลคาสินคຌาทีไซืๅอ
ผานระบบออนเลน์ครัๅงลาสุด ขณะดียวกัน ผูຌบริภคสวน฿หญทีไหในวาปัจจัยทางทคนลยี ดຌาน
ระบบสัญญาณละระดับความรใวของอินทอร์นใตป็นปัจจัยทีไส าคัญทีไสุด ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จ
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฿ชຌมบายอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ ซึไงนนอนวาการตลาดบนอพพลิคชัไนผานสมาร์ทฟน
ละทຍบลใบจะมีองค์ประกอบส าคัญมากมาย฿นการบรรลุยอดขายหรือความส ารใจของบรนด์ 
ตหากปัจจัยภายนอกดຌานระบบสัญญาณละระดับความรใวของอินทอร์นใตเมอืๅออ านวยตอ
การท าธุรกรรมการซืๅอขายผานอพพลิคชัไนนัๅน  

ขຌอสนอนะ 

1. จากการวิจัยพบวา พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌตอดือน ทีไตกตางกันมีผลตอ
ระดับการตัดสิน฿จ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใตเมตกตาง
กันดยภาพรวมของการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยครัๅงนีๅ ตหากตຌองการทราบความตຌองการของ
ผูຌบริภคดยละอียด฿นตละกลุมปัจจัยประชากรศาสตร์ ควรอานคาวิ คราะห์บบละอียด ชน 
พศชาย฿หຌความส าคัญดຌานผลิตภัณฑ์มากทีไสุด พศหญิง฿หຌความส าคัญดຌานราคามากทีไสุด ป็นตຌน 
ดังนัๅนผูຌประกอบธุรกิจจะตຌองศึกษาปัจจัยสวนบุคคลหลานีๅดยละอียดพืไอท าการตลาด฿หຌ
สอดคลຌองกับผูຌบริภค฿นตละกลุม 

2. กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ มีความถีไ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทาง
สมาร์ทฟนละทຍบลใตฉลีไย แ-โ ครัๅงตอดือนละ ใ-ไ ครัๅงตอดือน รวมสองกลุมนีๅมีจ านวน
มากถึงรຌอยละ ็แ.ๆ ซึไงมากกวาครึไงหนึไงของกลุมตัวอยางทัๅงหมด นัไนท า฿หຌหในวาจ านวนความถีไ฿น
การ฿ชຌอพพลิ คชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์อยู ฿นกณฑ์ทีไดี  ความนิยมของผูຌบริ ภค฿นการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาก าลังกຌาวเป฿นทางบวก ละมืไอปรียบทียบกับคา฿ชຌจาย฿นการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌา สวน฿หญมีคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน แุเเแ  แเุเเเ บาท ฿นขณะดียวกัน
อีกสองกลุมทีไมีจ านวนรຌอยละของคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือนทีไรองลงมา คือกลุม แเุเเแ - โเุเเเ 
บาทละ5เแ  แุเเเ บาทซึไงมีจ านวนรຌอยละทีไ฿กลຌคียงกันมาก ดังนัๅนผูຌประกอบการควรท า
การตลาดพืไอกระตุຌนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาเปยังกลุมทีไยังมีคา฿ชຌจายซืๅอสินคຌาตอดือนทีไยังอยู฿น
จ านวนคอนขຌางนຌอยเดຌอีกมาก ละควรท าปรมชัไนดยดูชวงวลา฿หຌหมาะสมอีกดຌวยนัไนคือ
ชวงวลา โเ.เแ น. - โไ.เเ น. พืไอประสิทธิภาพของการท าการตลาดอยางสูงสุด 

3. ปัจจัยดຌานสวนประสมทางการตลาดอันประกอบดຌวย ดຌานผลิตภัณฑ์ ทีไกลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌ
อพพลิคชัไน Lazada ซืๅอสินคຌามากทีไสุดนัไนอาจป็นพราะวาอพพลิคชัไนนีๅมีความความ
หลากหลายของสินคຌา ละมีสินคຌา฿หຌลือกป็นจ านวนมาก นัไนอาจพราะพฤติกรรมผูຌบริภคยัง
ตຌองการความหลากหลายมากกวาการ฿ชຌอพพลิคชัไนทีไฉพาะจาะจงสินคຌา นีไป็นอีกหนึไงปัจจัย
ส าหรับผูຌประกอบการทีไมีสินคຌาฉพาะกลุมหรือมีสินคຌา฿หຌผูຌบริภคลือกจ านวนนຌอย นัไนอาจป็นผล
฿หຌผูຌบริภคหันเปลือก฿ชຌอพพลิคชัไนทีไมีสินคຌาครบวงจรมากกวา สวนประภทของสินคຌาทีไนิยม
ซืๅอบอยทีไสุดคือ ครืไองตงกาย/ครืไองประดับ/ครืไองส าอาง กลุมทีไสองคือ รงรม/ทีไพัก/พคกจ
ทัวร์ ละกลุมทีไสามคือ ครืไอง฿ชຌเฟฟ้า-อิลใคทรอนิกส์/อุปกรณ์ครืไอง฿ชຌ-ตกตงบຌาน จาก
ผลการวิจัย฿นขຌอนีๅ อาจป็นประยชน์ตอการตัดสิน฿จสรຌางอพพลิคชัไนส าหรับผูຌประกอบการ
ประภทสินคຌาดังทีไกลาวมานีๅทีไยังเมมีชองทางการขายสินคຌาหรือบริการทางอพพลิคชัไนบน
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สมาร์ทฟนละทຍบลใต สวน฿นปัจจัยดຌานราคานัๅนผูຌบริภคยังคง฿หຌความส าคัญดຌานคุณภาพทีไ
หมาะสมกับราคามากทีไสุดตกใยังคง฿หຌความส าคัญการสงสริมการตลาดบบราคาพิศษ฿น
ชวงวลานาทีทอง ดังนัๅนผูຌประกอบการควร฿หຌรายละอียดถึงคุณสมบัติของสินคຌาอยางละอียด
ดยฉพาะคุณสมบัติทีไพิศษกวาสินคຌาของคูขง ละกระตุຌนการตัดสิน฿จซืๅอดຌวยราคา฿นชวงนาที
ทองทีไผูຌบริภคเมควรพลาดสินคຌาชิๅนนัๅนโเป  ละอีกผลการวิจัยคือ หากผูຌประกอบการหนຌา฿หม
ตຌองการสรຌางอพพลิคชัไน ชองทางดาวน์หลดรกทีไควรออกบบอพพลิคชัไน฿หຌขຌากับการ
ท างานของระบบ Android นัไนคือ การหลดทาง Play Store นัไนอง พราะมีจ านวนกลุม
ตัวอยาง฿ชຌชองทางนีๅมากกวาระบบ IOS ตพืไอประยชน์อันสูงสุดของอพพลิคชัไน กใควร
ออกบบ฿หຌ฿ชຌเดຌทัๅงสองระบบ ป็นการดีทีไสุด ละการท า฿หຌผูຌบริภครับรูຌละขຌาถึงชองทางการ
ขายทางอพพลิคชัไน ควร฿ชຌชองทางการฆษณาอพพลิคชัไนทางฟสบุค ิFacebook)ละจาก
วปเซด์หลักของสินคຌา อยางเรกใตามมຌวาการขายสินคຌาละบริการทางอพพลิคชัไนจะสามารถ
ท าเดຌตัๅงตขัๅนตอนรกจนถึงขัๅนตอนการจายงินซืๅอสินคຌา นัไนท า฿หຌหในวาผูຌประกอบการเมตຌอง฿ชຌ
พนักงาน฿นการปຂดการขายนีๅลย ตผูຌบริภคกใยังตຌองการ฿หຌมีพนักงาน call center พืไอติดตอ
สอบถามดยตรง ส าหรับการ฿หຌขຌอมูลพืไอความขຌา฿จ฿นสินคຌาละบริการทีไถูกตຌอง ละยังสรຌาง
ความชืไอมัไน฿นบรนด์เดຌอีกทางหนึไงดຌวย ดຌานความปลอดภัย฿นการช าระงินผานอพพลิคชัไน
ป็นปัจจัยทีไผูຌบริภค฿หຌความส าคัญมากกือบรຌอยละ ๆเ ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงควร฿หຌ
ความส าคัญ฿นระบบทคนลยีการท าธุระกรรมทางการงินอยางระมัดระวัง หากกิดความ
ผิดพลาด฿นการช าระงิน หรือกิดการฮใคขຌอมูลบัตรครดิตของผูຌบริภค จะท า฿หຌกิดความ
สียหายกับผูຌบริภคละบริษัทป็นอยางมาก หากความบกพรองสียหายนีๅดยบอกตอเปยัง
ผูຌบริภคอืไนโ ผูຌประกอบการอาจเมสามารถรียกความชืไอมัไน฿นการขายสินคຌาผานระบบออนเลน์
เดຌอีกลย ดังนัๅนควรมีการยืนยันการช าระงินทางอีมลล์หรือทรจຌงผูຌบริภคกอนสงสินคຌาิ฿น
กรณีทีไมีบริการกใบงินปลายทางี พืไอความปลอดภัยละป็นการยืนยัน฿นความถูกตຌองกับ
ผูຌบริภคอีกครัๅง  

4. ปัจจัยภายนอกดຌานศรษฐกิจดຌานสภาพคลองการ฿ชຌจายงินภาย฿นครัวรือนกใป็นปัจจัยส าคัญอีก
ปัจจัยหนึไง฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาออนเลน์ การตัๅงราคาขายหรือการท าปรมชัไนจึงจ าป็นตຌองดู
ปัจจัยดຌานนีๅดຌวย พราะปัจจัยดຌานสภาพคลองยังป็นปัจจัยหลัก฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาออนเลน์
ดยฉพาะมีปัจจัยทีไกีไยวขຌองกันคือดຌานราคา สวนปัจจัยดຌานทคนลยีดຌานระบบสัญญาณละ
ระดับความรใวของอินทอร์นใต ซึไงอาจมองวาอยูนอกหนือการควบคุมของผูຌประกอบการ พราะ
ขึๅนอยูระกับสัญญาณอินทอร์นใตของผูຌบริภค ผูຌวิจัยมองหในวา ผูຌประกอบการสามารถลือก
ชวงวลา฿นการท าการตลาดเดຌ นัไนคือชวงวลา โเ.เแ น. - โไ.เเ น. พราะกลุมตัวอยาง฿ชຌ
ชวงวลานีๅ฿ชຌอพพลิคชัไน฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมารทฟนละทຍบลใตมากทีไสุด 

5. ปัจจัยทีไส าคัญทีไสุด฿นการตัดสิน฿จ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟน
ละทຍบลใตคือ ปัจจัยดຌานราคา ดยราคาทีไหมาะสมมืไอปรียบทียบกับคุณภาพละราคาสินคຌา
ทีไซืๅอผานอพพลิคชัไนมีราคาถูกกวาซืๅอจากชองทางอืไนอยู฿นระดับส าคัญมากทีไสุด ดังนัๅน
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ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญปัจจัยราคา฿นสองดຌานนีๅป็นอยางมาก ดยฉพาะสภาวะการ
ขงขันกันอยางดุดือด฿นตลาดการคຌาออนเลน์ ซึไงเมเดຌมีคการขายผานอพพลิคชัไน ยังมีการ
ขายหนຌาวปเซด์ปกติของสินคຌา ดังนัๅนหากผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌชองทางการขายผาน
อพพลิคชัไนมีประสิทธิภาพ ควรท า฿หຌลูกคຌาหในถึงความคุຌมคาละรูຌสึกภักดีตอการซืๅอสินคຌาผาน
ทางอพพลิคชัไน ชน การออกปรมชัไนทีไมีฉพาะการซืๅอทางอพพลิคชัไนทานัๅน การ฿หຌสวนลด
พิศษฉพาะลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการอพพลิคชัไนทานัๅน ป็นตຌน 

6. การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นสวนหนึไงของการน าสนอชองทางการขาย฿หมโพืไอปรับ฿หຌ ขຌากับการตลาด
ยุคดิจิตอลนีๅ ยุคทีไสามารถท าการตลาดเดຌตลอด โไ ชัไวมง ยุคทีไผูຌบริภคสามารถขຌาถึงรຌานคຌาหรือ
ขຌาถึงบรนด์เดຌอยางงายดายดยผานอุปกรณ์สืไอสารทีไชืไอมตอกับอินทอร์นใต ยุคทีไผูຌบริภคชืไน
ชอบ฿นการคຌนควຌาหาขຌอมูลดຌวยตนอง ยุคทีไผูຌบริภคสามารถปรียบทียบราคาสินคຌาเดຌอยาง
งายดายละรวดรใว ดังนัๅนผลของการวิจัยจะสามารถ฿หຌขຌอมูลกับผูຌประกอบการทีไสน฿จ฿ชຌ
อพพลิคชัไนบนสมาร์ทฟนละทຍบลใตพืไอประกอบการพิจารณา฿นการพิไมชองทางการขาย
฿หຌกับสินคຌาละบริการของผูຌประกอบการอง ละยังสามารถตຌอนรับการขยายตัวของยุคการคຌา
สรีอาซีไยน ิAEC) ทีไก าลังจะมาถึงเดຌอีกดຌวย หากผูຌประกอบการณ์มีความพรຌอม฿นทุกโดຌานของ
ชองทางการขาย การขຌาถึงลูกคຌากอนคูขง กใจะสามารถท า฿หຌผูຌประกอบการประสบความส ารใจ
฿นการท าการตลาดยุคนีๅละ฿นอนาคต 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 

1. การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงนຌนศึกษาปัจจัยละพฤติกรรมทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอ
สินคຌาออนเลน์ผานทางสมาร์ทฟน ดยฉพาะจาะจงเปทีไอพพลิคชัไน Ensogo, Groupon, 

Line Shop, Zalora, Lazada ทานัๅน ดังนัๅน฿นงานวิจัยครัๅงตอเป อาจจะลือกจาะจงเปยังกลุม
อพพลิคชัไนทีไขายสินคຌาฉพาะทางอยางอืไน ชน กลุมธุรกิจการบิน NokAir, AirAsia ป็นตຌน พืไอ
จะเดຌศึกษาปัจจัยละพฤติกรรมทีไอาจจะตกตางกันออกเปทีไสงผลตอการตัดสิน฿จ฿ชຌ
อพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาละบริการ 

2. การศึกษาครัๅงนีๅมีปัจจัยตຌน฿นดຌานปัจจัยทัไวเป฿นการท าวิจัย นัไนคือ ปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์, 
พฤติกรรมผูຌ฿ชຌอพพลิคชัไน, ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดละปัจจัยภายนอกทีไสงผลตอการ
ตัดสิน฿จ ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเปอาจลือกศึกษาปัจจัยตຌนดยฉพาะทางเป฿นดຌานทคนลยี
ของการพัฒนาอพพลิคชัไน ฟังก์ชัไนิFunction)฿นการ฿ชຌงาน,รูปลักษณ์ มุมมอง การออกบบ
อพพลิคชัไนป็นตຌน หรือปัจจัยภายนอก฿นดຌานอืไนโชน ดຌานสังคม ,การมือง หรือวัฒนธรรม ทีไ
กีไยวขຌองกับการตัดสิน฿จ฿ชຌอพพลิคชัไนซืๅอสินคຌาผานทางสมาร์ทฟนละทຍบลใต ละ฿นสวน
ของปัจจัยตัวปรตามอาจศึกษาดຌานพฤติกรรมหลังการซืๅอ พืไอดูผลตอบรับหลังการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนอีกดຌวย 

3. การวิจัยครัๅงตอเปอาจปลีไยนป็นการท าการวิจัยชิงคุณภาพ ดยป็นการสัมภาษณ์ผูຌผลิต
อพพลิคชัไน หรือผูຌประกอบการทีไ฿ชຌอพพลิคชัไน฿นการขายสินคຌาหรือบริการ ฿นดຌาน
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กระบวนการการออกบบอพพลิคชัไน฿หຌตรงความตຌองการผูຌบริภคละกลยุทธ์การตลาดของ
ผูຌประกอบการ฿หຌจาะลึกมากขึๅน พืไอสามารถป็นประยชน์ทัๅงทางดຌานผูຌทีไสน฿จ฿ชຌอพพลิคชัไน
พืไอป็นอีกชองทางหนึไงของการท าตลาดตอเป 
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อิทธิพลของการสื่อสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใต  
ิE-WOM) ตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการบริษัทน าที่ยวของผูຌบริภค 

The Influence of Electronic Word of Mouth (E-WOM) 

to making the decision for purchase travel program at travel agency 

 

วรัตดาภร อังวาณิชชากุล1
 

พรพรรณ  ประจักษ์นตร ,Ph.D.
 2
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาถึงพฤติกรรมการสวงขาวสารดຌานการทองทีไยวของ
ผูຌบริภคจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใตรวมถึงการรับรูຌความนาชืไอถือของหลง
สารบบปากตอปากบนครือขายอินตอรืนใตทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอบริการบริษัทน าทีไยวละพืไอ
ศึกษารูปบบการจัดการของบริษัทน าทีไยวทีไเดຌตอบสนองตอขຌอมูลจากหลงสารทีไมีความนาชืไอถือวาป็น
อยางเร ผูຌศึกษา฿ชຌวิธีการศึกษาชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดยการท าบบประมินผลจาก
บบสอบถามิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ส าหรับกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌการศึกษาครัๅงนีๅ 
คือกลุมนักทองทีไยวทีไอยู฿นระหวางดินทางทองทีไยวกับบริษัทน าทีไยวละมีพฤติกรรม฿นการสวงหา
ขาวสารดຌานการทองทีไยวจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์ นใต จ านวน ไเเ คน ดย
บบสอบถามบงออกป็น ไ สวนเดຌก แ. การกใบขຌอมูลทัไวเปชนิดปลายปຂด เดຌก พศ อายุ  การศึกษา 
รายเดຌ ละรายเดຌ โ.การกใบขຌอมูลกีไยวกับการสวงหาขຌอมูลขาวสารจากหลงสารบบปากตอปากบน
ครือขายอินทอร์นใตซึไงประกอบดຌวยผูຌชีไยวชาญ ผูຌมีประสบการ์ละพืไอน ใ.การกใบขຌอมูลกีไยวกับการ
รับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใต ซึไงประกอบดຌวยดຌานความ
ชีไยวชาญ ิExpertise) ดຌานความนาชืไอถือ ิTrustworthiness) ดຌานความหมือน ิHomophile) ละไ.
การกใบขຌอมูลกีไยวกับความตัๅง฿จซืๅอบริการทองทีไยวจากบริษัทน าทีไยว 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางทีไมีลักษณะประชากรตกตางกันมีการสวงหาขาวสารดຌานการ
ทองทีไยวจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใตเมตกตางกัน ฿นขณะทีไกลุมตัวอยางทีไมี
อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌละอาชีพทีไตกตางกันมีการสวงหาขาวสารดຌานการทองทีไยวจากหลงสาร
บบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใตจากผูຌมีประสบการณ์ละพืไอนตกตางกันดยปัจจัยดຌานอายุ 
การศึกษาละรายเดຌเมมีผลตอการรับรูຌดຌานความชืไอถือของหลงสารบบปากตอปากบนครือขาย
อินตอร์นใตทัๅ ง฿นดຌานการรับรูຌจากผูຌทีไมีความชีไยวชาญ ิExpertise) ผูຌทีไมีความนาชืไอถือ 
ิTrustworthiness) หรือผูຌทีไมีความหมือน ิHomophile) ฿นขณะทีไอาชีพอืไนโ ชน ลูกจຌาง นักศึกษา       
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มีพฤติกรรมการรรับรูຌดຌานความชืไอถือของหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใตทีไตกตาง
กัน฿นดຌานความนาชืไอของหลงสารละดຌานความหมือน ขณะทีไพฤติกรรมการสวงหาขาวสารดຌานการ
ทองทีไยวของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารละการรับรูຌความนาชืไอถือ
จากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
บริการจากบริษัทน าทีไยว 

ค าส าคัญ : การสืไอสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใต ิE-WOM) ,การสวงหาขຌอมูลขาวสาร 
การรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสาร, ความตัๅง฿จซืๅอบริการทองทีไยว 

 

 

Abstract 

The research of “The Influence of Electronic Word of Mouth (E-WOM) to making 

the decision for purchase travel program at travel agency is aimed to study about 
Behavior of consumers seeking information on tourism resources of Electronic Word of 

Mouth including the perception of sources credibility that influence to make the decision 

to buy services from travel agents. Moreover, the research aimed to study in How the 

management system doing after their get the information for source credibility. 

 Form the research, Researcher study by assemble form ไเเ copies questionnaire 

in the ways of Accidental Sampling and the questionnaire divide by ไ parts that concern 

with demography and other part that concern with assumption for the research  and 

question concern with information seeking , Perception and Intention to making the 

decision for purchase travel program at travel agency. 

For summarize, Researcher met demography a bit affect to information seeking in 

every age range but in fact of education, income and occupation are difference. For age, 

education, income and in some occupation are not affect to perception source. About 

behavior of information seeking are relate with perception believe and perception relate 

with behavior to making the decision for purchase travel program at travel agency. 

Keywords: Electronic Word of Mouth (E-WOM), Information seeking Perception of Source 

Creditability, Intention to purchase 
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ความป็นมา ความส าคัญของปัญหาละวัตถุประสงค์ 
การทองทีไยวถือป็นธุรกิจหนึไงทีไความส าคัญตอระบบศรษฐกิจดยรวมของประทศดຌวยมูลหตุ

ทีไวาการทองทีไยวนัๅนป็นสวนหนึไงของระบบการหมุนวียนรายเดຌของประทศทีไเดຌสรຌางรายเดຌสูงถึงหลาย
ลຌานบาทตอป หนวยงานตางโ ทีไมีความกีไยวขຌองจึงเมเดຌละลยทีไจะ฿หຌความส าคัญกีไยวกับรืไองของการ
ทองทีไยว ดຌวยตัวลขดຌานการทองทีไยวทัไวลกสดง฿หຌหในวาอัตราการดินทางของนักทองทีไยวทัไวลก
สูงขึๅนรຌอยละ 5 ฿นป โ55ๆ หรือมีมากถึง แุเ่็ ลຌานคนทัไวลก มืไอทีไยบกับป โ555 ทีไมีพียงค แุเเเ 
ลຌานคนทานัๅน ละมีงินสะพัดสูงถึงแุแ5้ลຌานหรียญสหรัฐมืไอทียบกับป โ555 ทีไมีพียง แุเ็่ ลຌาน
หรียญทานัๅน ิUNWTO Tourism Highlights โเแไ Edition) ฿นสวนของประทศเทยกใมีการขยายตัว
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง กอ฿หຌกิดการหมุนวียนของระบบงินตราละสงผลดีตอศรษฐกิจดยรวมของ
ประทศ   รายเดຌทีไกิดจากนักทองทีไยวชาวตางชาติทีไดินทางขຌามา฿นประทศเทย ระหวางดือนมกราคม 
 ดือนธันวาคม ป โ55ๆ มีสูงถึง แุแ็แุๆ5แ.ไโ ลຌานบาท ิกรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละ
กีฬา, โ55็ี 

ทัๅงนีๅจากผลการส ารวจดຌานพฤติกรรมการดินทางทองทีไยวของชาวเทยจากประชาชนทีไมีอายุ แ5  
ปขึๅนเปทัไวประทศชวงดือนมกราคม  มีนาคม โ55็  ดยส านักงานสถิติหงชาติรวมกับการทองทีไยว
หงประทศเทย ิททท.ี พบวานักทองทีไยวชาวเทยทีไดินทางทองทีไยว฿นประทศป โ55ๆ ดินทางดยมี
จุดประสงค์พืไอการทองทีไยวละพักผอน มีจ านวนประชากรทีไดินทางทองทีไยวพิไมขึๅนถึง รຌอยละ ๆไ.็ 
จากประชากรส ารวจจ านวน ๆใุเๆเ ราย ฿นขณะทีไป โ555 มีผูຌดินทางทองทีไยวพียงรຌอยละ 5็.่  ดยผูຌ
ทีไเมเดຌดินทางทองทีไยว฿นป โ55ๆ เดຌ฿หຌหตุผล฿นการลือกทีไจะเมดินทางดຌวย 5 หตุผลประกอบดຌวย  
เมมีวลาวางรຌอยละ 55.ไ เมมีทุนทรัพย์พียงพอส าหรับการท างานรຌอยละ ไ5.็ เมชอบการดินทางรຌอยละ 
ใ้.เ สภาพศรษฐกิจเมคอยดีรຌอยละ ใโ.โ ละมีปัญหาสุขภาพรຌอยละ โ5.โ ฿นขณะทีไสถิติการดินทาง
ของประชากรพืไอการเปทองทีไยวยังภูมิภาคอืไนโชวงป โ555-โ55ๆ  พิไมขึๅนจากดิม 5ุ็โแุไ่5 คนป็น 
5ุ้ๆุ้้แใ  คน  ิการส ารวจพฤติกรรมการดินทางทองทีไยวของชาวเทยป โ55็ สนง.สถิติหงชาติ
กระทรวง ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารี  

ดังนัๅนคงปฏิสธเมเดຌลยผูຌประกอบการธุรกิจทองทีไยวองตางตຌอง฿ชຌกลยุทธ์ทีไหลากหลายพืไอการ
ขงขันกัน฿นภาคธุรกิจละพืไอการพัฒนาคุณภาพการบริการ฿หຌป็นทีไกลาวขานถึง฿น฿จของผูຌบริภคควบคู
กับทคนลยีทีไรุดหนຌาเปอยางรวดรใวทัๅง฿นดຌานการวางผนทางการสืไอสารการตลาดทีไมีการขงขันกัน
อยางขຌมขຌน ซึไงองค์กรธุรกิจน าทีไยวองตางเมเดຌนิไงนอน฿จทีไจะพยายามจัดหาวิธีการ฿นการอ านวยความ
สะดวก฿หຌกกลุมป้าหมาย฿หมหรือลูกคຌาดิมทีไมีอยู฿นมือ อีกทัๅงพยายาม฿นการสรຌางสรรผนสงสริมการ
ขายทีไตรง฿จละขຌาถึงผูຌบริภคมากทีไสุด ดຌวยวิธีการทีไตอบจทย์ละตรง฿จมากทีไสุด ตามยุคสมัยละ
พืไอ฿หຌกิดการสืไอสารตอกันมากขึๅน หลายองค์กรธุรกิจน าทีไยวเดຌลือก฿ชຌซชียลมีดีย ิSocial Media) มา
ป็นครืไองมือ฿นการสรຌางครือขายการรับรูຌตอบรนด์บริษัทน าทีไยวของตนองมากขึๅนดຌวยชนกัน อาจจะ
ดຌวยการสรຌางฟนพจ ิFan page) บนสังคมออนเลน์ฟสบุຍค ิFacebook) ฿หຌมีความป็นสังคม 
ิCommunity) พืไอ฿หຌผูຌบริภคขຌามาคຌนหาปรกรมการทองทีไยวหรือพืไอวัตถุประสงค์อืไนโตามลຌวต  
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รวมถึงเดຌกิดสังคมการถายทอดขຌอมูลละประสบการณ์ตางโผานสังคมบนครือขายอินตอร์นใต ทีไรียกวา 
วปบลຍอก ิWeblogs) บลຍอกหลานีๅป็นหลงทีไบุคคลผูຌซึไงมีประสบการณ์หรือป็นผูຌทีไสามารถ฿หຌขຌอมูลจาก
การทองทีไยวกับบริษัทน าทีไยว สามารถขຌามาลกปลีไยนขຌอมูลกีไยวกับสถานทีไละ/หรือประสบการณ์
การทองทีไยวทัๅง฿นดຌานทีไประทับละเมประทับ฿จเดຌทัๅงสิๅนดยวปบลຍอกทีไเดຌรับความสน฿จ อาทิ หຌองบลู
พนนใตจาก www.pantip.com , S travel จาก www.sanook.com หรือบลຍอกอืไนโ ทีไมีความกีไยวขຌอง
กับการทองทีไยวชน www.guidecenter.com , www.vacationzone.co.th  ซึไงป็นสังคมทีไกิดการ
ถายทอดประสบการณ์ทัๅงสิๅนละลຌวนลຌวเดຌสงผลถึงบริษัทน าทีไยวเดຌทัๅงเดຌดຌานดีละดຌานลบ ตยังเมมี
บทสรุป฿ดโ ทีไสามารถ฿หຌค าตอบเดຌวาการถายทอดขຌอมูลหรือบอกลาประสบการณ์ทีไประสบมาจากการ
ทองทีไยวดยบริษัทน าทีไยวเดຌสงผลตอการตัดสิน฿จการลือกซืๅอบริการจากบริษัทน าทีไยวหรือเมละหลง
สารหลานีๅมีความชืไอถือเดຌมากนຌอยพียง฿ด  

จากขຌอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมการทองทีไยวส ารวจจากกลุมคนตางโ พบวาพืไอนละญาติ
ป็นหลงขຌอมูลอันดับ แ ฿นการลือกสถานทีไทองทีไยว สายการบิน รงรม หรือรถชา ซึไงมีสัดสวนสูงถึง 
รຌอยละ ไใ ของผูຌส ารวจทัๅงหมด ดยปัจจุบันนักการตลาดเดຌยก฿หຌการปฎิสัมพันธ์พูดคุยหรือการถายทอด
ขຌอมูลบบปากตอปากวาป็นครืไองมือทีไทรงคุณคาทางการตลาด ละรียกการบริหารการตลาดบบนีๅวา 
“การตลาดบบบอกตอ (Buzz Marketing) หรือ การตลาดบบปากตอปาก ิWord of  Mouth 

Marketing) ซึไงตอเปจากนีๅจะ฿ชຌตัวยอวา “ WOM  รูปบบการสืไอสารประภทนีๅทรงอิทธิพลละสงผล
ตอการตัดสิน฿จซืๅอหรือลือก฿ชຌบริการของผูຌบริภคป็นอยางมากนืไองจากการรับขຌอมูลทีไกีไยวกับสินคຌาละ
บริการจากผูຌ฿กลຌชิดมีความนาชืไอถือมากกวาการเดຌรับขຌอมูลจากการฆษณา นอกจากนีๅ การบอกตอหรือ
นะน าขຌอมูล฿หຌจากผูຌ฿กลຌชิดจะชวย฿หຌการตัดสิน฿จลือกซืๅอหรือ฿ชຌบริการงายขึๅน อีกทัๅงท า฿หຌมัไน฿จทีไจะซืๅอ
หรือ฿ชຌบริการมากขึๅนนัๅนอง WOM ยังสามารถกอ฿หຌกิดการกระจายขาวสารละขຌอมูลเดຌ฿นวงกวຌาง ดังนัๅน
จึงถือเดຌวา WOM ป็นรูปบบการสืไอสารทีไสามารถสรຌางยอดขาย฿หຌกองค์กรธุรกิจเดຌอยางประหยัด  ตกใ
อยางกใตามนักวิชาการการสืไอสารเดຌถือวาการสืไอสารบบประภทนีๅถือป็นการสืไอสารบบเมป็นทางการ
ชนกัน ฉะนัๅน WOM อาจป็นหมือนดาบสองคมทีไมีทัๅงขຌอดีละขຌอสียพราะหากการบริการป็นทีไนาพึง
พอ฿จหรือท า฿หຌกิดความประทับ฿จกับผูຌบริภค ผูຌบริภคกใจะบอกตอหรือกลาวถึงอันป็นผลดีไองค์กรทัๅงสิๅน 
ซึไงผูຌบริภคกใจะปลงสภาพป็นนักประชาสัมพันธ์ทีไดี฿นการพรกระจายขาวสาร฿หຌกับองค์กรธุรกิจดยทีไ
องค์กรธุรกิจนัๅนเมตຌองลงทุน฿ดโลย ต฿นทางกลับกันลຌว WOM  กใอาจสรຌางผลสีย฿หຌกับธุรกิจเดຌชนกัน 
หากผูຌบริภคเดຌถายทอดประสบการณ์฿นดຌานทีไเมพึไงพอ฿จ฿นสินคຌาหรือบริการนัๅนโ ซึไงการบอกตอ฿น
ลักษณะนีๅจะพรกระจายเปอยางรวดรใวยิไงกวาการเดຌรับค าชมดยเมมีการควบคุมทีไดี 

฿นระยะวลากวา แเ ปทีไผานมาทคนลยีตางเดຌขຌามามีบทบาทมากมายตอผูຌบริภคจนสามารถ
กลาวเดຌวาทคนลยีนัๅนเดຌกຌาวขຌามาป็นสวนหนึไงของวิถีชีวิตของผูຌคนมากขึๅน ผูຌบริภคสามารถติดตอ
พูดคุยสืไอสารกันขຌามอีกซีกหนึไงของลกเดຌงายมากขึๅน สามารถ฿ชຌระบบครือขายอินตอร์นใตผาน
ทรศัพท์มือถือSmart Phone รวมถึงความกวຌาง฿หญเรຌทีไสิๅนสุดของสังคมครือขายบนอินตอร์นใตเดຌกอ
กิดสังคมครือขายทีไสรຌางความกีไยวขຌองของผูຌคนทีไมีทีไมาจากความสน฿จ฿นรืไองตางโ มารวมขຌาเวຌดຌวยกัน  
ดยมีวปเซด์ ิWebsite) หรือสังคมครือขาย ิCommunity) ทีไเดຌรับความนิยมหรือป็นทีไรูຌจัก ป็น
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ตัวกลางชืไอมตอคนตละกลุมขຌาเวຌดຌวยกัน  สิไงหลานีๅองเดຌกอกิดการปลีไยนปลงทางสังคมบบ฿หม  
ทคนลยีสารสนทศทีไรุจหนຌาเปอยางรวดรใว งายเดຌ ละประหยัดทัๅงวลาละคา฿ชຌจาย กอ฿หຌการ
กระจายขຌอมูลขาวสารป็นเปอยางรวดรใวดยมีรูปบบการกระจายเป฿นทุกทิศทาง อีกทัๅงยังสามารถตอบ
รับขຌอมูลละลกปลีไยนความคิดหในกลับเปมาเดຌบบสองทิศทาง  ดຌวยหตุนีๅรูปบบการสืไอสารบบดิมทีไ
รียกวา “การสืไอสารบบปากตอปาก (WOM) จึงเดຌถูกพัฒนามาป็น “การสืไอสารบบปากตอปากผาน
สังคมบนครือขายอินตอร์นใต หรือ “ Electronic Word Of Mouth  ซึไงตอเปจากนีๅจะ฿ชຌตัวยอวา “ 
E-WOM  อันจะป็นวิธีทีไงายยิไงขึๅนตอทัๅงผูຌทีไตຌองการหาขຌอมูลละผูຌตຌองการรับขຌอมูล ดังทีไเดຌกลาวเปลຌว
฿นขຌางตຌน 

ดังนัๅน฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ จึงเดຌยกรูปการสืไอสารบบปากตอปากหรือการสืไอสารบบบอกตอ
ผานสังคมบนครือขายอินตอร์นใต ิE-WOM) มาป็นปัจจัยทางการศึกษาคຌนควຌาพืไอศึกษาวาพฤติกรรม
การสวงขาวสารดຌานการทองทีไยวของผูຌบริภคจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใต
ละการรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใตเดຌสงอิทธิพลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอบริการจากบริษัทน าทีไยวของผูຌบริภคหรือเม รวมถึงพืไอศึกษาถึงรูปบบการจัดการของบริษัท
น าทีไยวตอการตอบสนอง฿นขຌอมูลจากหลงสารทีเดຌรับจากหลงขຌอมูล฿นมุมมองของผูຌประกอบการวา
กอ฿หຌกิดปัจจัยหรืทฤษฎีพืไอน ามาสูการพัฒนาละปรับปรุงวิธีการท างานขององค์กรธุรกิจน าทีไยว฿หຌมี
ประสิทธิภาพตอเปดย฿ชຌนวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นการน ามา฿ชຌพืไอป็นกรอบนวความคิด
ละนวทาง฿นการศึกษาละวิคราะห์ขຌอมูล 5 นวคิดเดຌก 

1. นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการสวงหาขาวสาร ิInformation Seeking) 

2. นวความคิดรืไองผูຌน าทางความคิดหใน ิOpinion Leaders) 

3. นวความคิดดຌานความนาชืไอถือของหลงขຌอมูลหรือหลงสาร ิSource Credibility) 

4. นวคิดละทฤษฎีการสืไอสารบบปากตอปากหรือนวคิดละทฤษฎีดຌานการสืไอสารบบบอกตอ 
ิTheory of Word of Mouth Communication or Buzz Communication) 

5. นวคิดทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยวละนักทองทีไยว 

ดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาพฤติกรรมการสวงหาขาวสารดຌานการทองทีไยวของผูຌบริภคจาก
หลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใตทีไตกตางกันละพืไอศึกษารูปบบการจัดการของ
บริษัทน าทีไยวทีไเดຌรับการตอบสนองขຌอมูลจากหลงสารทีไมีความนาชืไอถือวาป็นอยางเร ดยตัๅงสมมุติฐาน
฿นการศึกษาเวทัๅงสิๅน ไ สมมุติฐาน เดຌก 

สมมุติฐานทีไ แ. ผูຌบริภคทีไมีลักษณะทางประชากรตางกันมีพฤติกรรมการสวงหาขาวสารดຌานการ
ทองทีไยวจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใตทีไตกตางกัน 

สมมุติฐานทีไ  โ. ผูຌบริภคทีไมีลักษณะทางประชากรตางกันมีการรับรูຌความนาชืไอถือของ         
หลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใตตกตางกัน 
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สมมุติฐานทีไ ใ. พฤติกรรมการสวงหาขาวสารดຌานการทองทีไยวของผูຌบริภคจากหลงสารบบ
ปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใตมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารบบปากตอ
ปากบนครือขายอินทอร์นใต  

สมมุติฐานทีไ ไ. การรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใตมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอบริการจากบริษัทน าทีไยว 

วิธีการวิจัย 

฿นการศึกษานีๅ ป็นการศึกษาขຌอมูลชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดยผูຌศึกษาเดຌ
ก าหนดการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยจัดยกประภทของขຌอมูลตามหลงทีไมาของขຌอมูลละชนิดของมูลเวຌ
ดังนีๅ 

1. หลงขຌอมูลประภทอกสาร ดยเดຌท าการศึกษาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลฑุติภูมิ ิSecondary 

Sources) ดยลือกศึกษาละคຌนควຌาขຌอมูลอกสาร ิDocumentary Research) ละรวบรวม
ขຌอมูลจากอกสารวิชาการ บทความ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทสัมภาษณ์ 
ละขຌอมูลจากอินตอร์นใตทีไกีไยวขຌองกับงานวิจัยครัๅงนีๅ 

2. หลงขຌอมูลจากการส ารวจดຌวยการกใบขຌอมูลจากบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจ านวน ไเเ ราย 
ดยกใบขຌอมูลดຌวยวิธีสุมตัวอยางบบบังอิญ ิAccidental Sampling) ซึไงกลุมหมายนีๅมาจาก
นักทองทีไยวทีไดินทางทองทีไยวกับบริษัทน าทีไยวละมีพฤติกรรม฿นการสวงหาขาวสารดຌานการ
ทองทีไยวจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินทอร์นใต ซึไงผูຌจัยเดຌออกบบสอบถามพืไอ
การรวบรวมขຌอมูลตามวัตุประสงค์การวิจัยออกป็น ไ สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ แ  บบสอบถามกีไยวกับขຌอมูลทัไวเปชนิดปลายปຂด เดຌก พศ อายุ  การศึกษา รายเดຌ 
ละรายเดຌ  

สวนทีไ โ บบสอบถามกีไยวกับการสวงหาขຌอมูลขาวสารจากหลงสารบบปากตอปากบน
ครือขายอินทอร์นใตดยขຌอทีไ โ.แ-โ.5 ฿ชຌรูปบบค าถามบบปลายปຂดดย฿หຌลือกค าตอบทีไถูกตຌอง
ทีไสุดละ฿นขຌอทีไ โ.ๆ ฿ชຌรูปบบค าถามบบประมินคาบบมาตราสวนประมินคา ิSummate 

Rating Scale) ตามนวความคิดของเลคอรท์ ิLikert Scale) ฿นตละขຌอมีคาประมินผลป็น 5 
ระดับ  

สวนทีไ ใ บบสอบถามกีไยวกับการรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารบบปากตอปากบน
ครือขายอินทอร์นใต จ านวน ้  ขຌอ ดย฿ชຌรูปบบค าถามบบประมินคาบบมาตราสวนประมินคา 
ิSummate Rating Scale) ตามนวความคิดของเลคอรท์ ิLikert Scale) ฿นตละขຌอมีคา
ประมินผลป็น 5 ระดับ  

สวนทีไ ไ  บบสอบถามกีไยวกับความตัๅง฿จซืๅอบริการทองทีไยว จ านวน 5 ขຌอ ดย ฿ชຌรูปบบ
ค าถามบบประมินคาบบมาตราสวนประมินคา ิSummate Rating Scale) ตามนวความคิดของ
เลคอรท์ ิLikert Scale) ฿นตละขຌอมีคาประมินผลป็น 5 ระดับ  
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มืไอกใบขຌอมูลรียบรຌอยละตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลรียบรຌอยลຌว จึงน าเปประมวลผลขຌอมูลหา
คาทางสถิติ ดย฿ชຌสถิติชิงพรรณา ิDescriptive Statistics) ฿ชຌวิธีของชฟฟຆ ิScheffe) ฿นการทดสอบคา
ความตกตางป็นรายคู ละ฿ชຌคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ้5 
ดังนัๅนจะปฎิสธสมมุติฐานหลัก ิH_เี ละยอมรับสมมุติฐานรอง ิH_แี กใตอมืไอคา Sig มีนຌอยกวา .เ5 ฿น
การวิคราะห์ขຌอมูล  

จากผลการศึกษาพบวา 
- พศ  เมสงผล฿หຌมีพฤติกรรม฿นการสวงหาขาวสารตกตางกันดยคาฉลีไยนของพศชายอยูทีไ 

ใ.โ้ ลพพศหญิงอยูทีไ ใ.ไ็ ซึไงตกตางกันพียงลใกนຌอย 

- ชวงอายุ พบวา ชวงอายุทีไตกตางกันเดຌสงผล฿หຌกิดการสวงหาขาวสารการรีวิวประสบการณ์การ
ทองทีไยวกับบริษัททัวร์ทีไตกตางกัน ดยชวงอายุระหวาง โๆ -ใเ ป มีการสวงหาขຌอสารจาก
หลงสารทีไมีจากพืไอน คาฉลีไยสูงถึง ใ.้่ ฿นขณะทีไชวงอายุระหวาง ใๆ-ไเ ป ลือกสวงหา
ขาวสารจากหลงประภทผูຌมีประสบการณ์นຌอยทีไสุด ดยคาฉลีไยอยูทีไ โ.่เ อีกทัๅงชวงอายุทีไ
ตกตางเดຌสงผล฿หຌกิดการรับรูຌความนาชืไอถือของหลงสารจากหลงขຌอมูลทีไตกตางกัน ดย
ชวงอายุ ใแ-ใ5 ลือกการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลวงสารทีไมีการรีวิวหรือพสขຌอมูลทีไผูຌรีวิว
หลากหลายละป็นจ านวนมากทีไสุด 

- ระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาทีไตกตางกันเดຌสงผล฿หຌกิดการสวงหาขาวสารการรีวิว
ประสบการณ์การทองทีไ ยวกับบริษัททัวร์ทีไตกตางกันดยระดับการศึกษาทีไตไ าวก า
ระดับปณิญญาตรีละระดับปริญญาตรีมีการสวงหาขาวสารจากหลงขຌอมูลทีไ฿กลຌคียงกันมาก
ทีไสุด ละอาจสามารถกลาวเดຌวาผูຌทีไมีระดีบการศึกษาสูงจะกิดการสวงหาขาวสารยิไงมากเปดຌวย 
ชนดียวกันระดับการศึกษาทีไตกตางกันเดຌสงผล฿หຌการกิดการรับรูຌขาวสารจากหลงขຌอมูลทีไ
ตกตางกัน 

- ชวงรายเดຌ พบวารายเดຌทีไตกตางเดຌสงผล฿หຌกิดการรับรูຌขาวสารจากหลงขຌอมูลทีไตกตางกัน 
ดยผูຌทีไมีรายเดຌตัๅงตแ5ุเเเ -ใเุเเเ บาท ปรียบทียบกับ ไ5ุเเเ-ๆเุเเเ บาท ถือวาป็นชวง
ทีไความตกตางกันมากทีไสุดขณะทีไรายเดຌทีไตกตางเดຌสงผล฿หຌกิดการรับรูຌขาวสารจากหลงขຌอมูล
ทีไตกตางกัน 

- อาชีพ พบวาการประกอบอาชีพทีไตกตางเดຌสงผล฿หຌกิดการสวงหาขาวสารการรีวิว
ประสบการณ์การทองทีไยวกับบริษัททัวร์ทีไตกตางกัน ดยผูຌทีไประกอบอาชีพอืไนโนอกหนือจาก
พนักงานบริษัท รับราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัวหรือเมเดຌประกอบอาชีพนัๅน จะกิดการสวงหา
ขาวสารมากทีไสุด ดย฿นทีไนีไอาชีพ อีกทัๅงการประกอบอาชีพเดຌทีไตกตางกันเดຌสงผล฿หຌกิดการรับรูຌ
ขาวสารจากหลงงขຌอมูลทีไตกตางกันดยฉพาะอยางยิไง฿นดຌานการรับรูຌความนาชืไอถือจากหลง
สารฯจากดຌานความหมือน ิHomophile) กับผูຌประกอบอาชีพอืไนโทีไนอกหนือจากทีไเดຌ
ท าการศึกษา  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 มืไอน าผลการศึกษาดຌานการสวงหาขาวสารการรีวิวกีไยวกับประสบการณ์การทองทีไยวจาก ใ 
สวนประกอบดຌวย ผูຌชีไยวชาญ ผูຌทีไมีประสบการณ์ละพืไอนมาปรียบทียบกับการศึกษากีไยวกับการรับรูຌ
ดຌานความนาชืไอถือจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใต  จากสวน ใ สวน 
ประกอบดຌวย ดຌานความชีไยวชาญ ิExpertise) ดຌานความนาชืไอถือ ิTrustworthiness)  ดຌานความ
หมือน ิHomophile) ดัไงสมมุติฐานการศึกษาทีไ ใ พบวาปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์เดຌสงผลตอสมมุติฐาน
การศึกษาทีไตัๅงเวຌทัๅงสิๅน ทัๅง฿นดຌานอายุ การศึกษา รายเดຌละอาชีพ ดย฿นตละสวน฿หຌสงผลตอตัวปรเม
มากกในຌอยตกตางกัน ดยผลการกใบรวบรวมขຌอมูลเดຌสดง฿หຌหในพศละสถานภาพตางเมเดຌสงผลตอ
การสวงหาขาวสารจากหลงสารบบปากตอปากบนครือขายอินตอร์นใตละดຌานการรับรูຌดຌานความ
นาชืไอถือจากหลงสารฯทัๅงสิๅน 

ขຌอสนอนะ 

1. การศึกษาครัๅงนีๅ ป็นการศึกษาชิงปริมาณ ดยเดຌ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูล หากเดຌพิไมการศึกษารืไองดຌานนีๅตอเป฿นชิงคุณภาพ พืไอขยายผล฿นชิงลึก อาจดຌวยวิธีการ
สัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn Depth Interview) หรือจาะกลุมสนทนา ิFocus Group) พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลมากขึๅน 

2. การศึกษา฿นครัๅงตอเปอาจขยายผลเปถึงชองทางของสืไอ฿หมทีไกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอวัดผล
ประสิทธิภาพทีไสงผลตออิทธิพล฿นการตัดสินลือกซืๅอบริการจากบริษัทน าทีไยว พืไอขยายผลทาง
การศึกษา 

3. ฿นการศึกษาครัๅงตอเปอาจ฿หຌมีการสนอความคิดหใน฿นบบสอบถามกีไยวกับปัจจัยอืไนทีไป็น
ประยชน์ตอการศึกษาหรือขຌาถึงละจาะลึก฿นประดในทีไตຌองการขยายผลมากขึๅน 

รายการอຌางอิง 

การส ารวจพฤติกรรมการทองทีไยวของชาวเทย พ.ศ.โ55ๆ.ส านักงานสถิติหงชาติละการทองทีไยวหง
ประทศเทย , โ55ๆ 

ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์.การสืไอสารบบบอกตอธุรกิจเทย .วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, โ55แ. 

ชนิดา พัฒนกิตวรกุล.E-word of mouth มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคบนอินตอร์นใต 
กรณีศึกษา E-marketplace ฿นประทศเทย .สารนิพนธ์ปริญญามห าบัณฑิต .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โ55ใ 

ธวัชชัย กลิไนนาค. การศึกษาพฤติกรรมการสวงหาขาวสารละความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวทีไมีตอสืไอ
ประชาสัมพันธ์ของการทองทีไยวหงประทศเทย สุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ, โ55ไ 
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ธันย์ชนก อนุศาสตร์. ทัศนะของผูຌลงทุนรายยอย฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยตอความนาชืไอถือของ
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อิทธิพลของอินสตากรมบุคคลที่มีชื่อสียงตอพฤตกิรรม 

การบริภคสินคຌาฟช่ันออนไลน์ 
Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer  purchasing 

behavior toward online fashion shopping 

 

วรรษมน   อินทรสกุล1
 

พรพรรณ  ประจักษ์นตร ,Ph.D.
 2
 

บทคัดยอ 

การศึกษารืไองนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ  1) พืไอศึกษาปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมิInstagramี ของ
ประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร  2)พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม
ิInstagramี ของประชากร฿นขตกรุงทพมหานครกับการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง
ิCelebrity)  3) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงิCelebrityี 
กับพฤติกรรมการบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง    การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิง
ปริมาณ  ดย฿ชຌการจกบบสอบถาม  มีกลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางพศหญิง  อายุตัๅงต  18-34  ป  
ทีไอยูอาศัย฿นกรุงทพมหานคร  จ านวน  400  คน  กลุมตัวอยางจะตຌองมีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลน์อยางอินสตากรม฿นชีวิตประจ าวันอยูลຌว ดยท าการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา เดຌก  การ
จกจงความถีไ  คาฉลีไย  คารຌอยละ  สวนบีไยงบนมาตรฐาน  ละการวิคราะห์ขຌอมูลชิงอนุมาน  เดຌก  
การวิคราะห์ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅเดຌลือกสินคຌาฟชัไนทีไจะน ามาศึกษา  เดຌก  สืๅอผຌา  ครืไองประดับละกระปຉา  
ซึไงมีการขายผานอินสตากรมของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง  ผลการศึกษาพบวา  1)ลักษณะทาง
ประชากรทีไตกตางกัน  มีปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมตกตางกัน  2)ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมี
การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงตกตางกัน  3)ลักษณะทางประชากรทีไตางกัน  มีพฤติกรรม
การบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียงตกตางกัน  4)ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมมี
ความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง  ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวกละด านิน฿น
ทิศทางดียวกัน   5)การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงสงผลตอพฤติกรรมการบริภคสินคຌาจาก
อินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง  ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวกละด านิน฿นทิศทางดียวกัน 

ค าส าคัญ : อิทธิพลของอินสตากรมบุคคลทีไมีชืไอสียงตอพฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไนออนเลน์ 
 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 Abstract  

This study aims to examine 1) the Instagram usage of Bangkok residents, 2) the 

relationship between the Instagram usage of Bangkok residents and the perceptions of 

celebrity credibility, and 3) the relationship between the perceptions of celebrity 

credibility and celebrities’ Instagram shopping behaviour. —uantitative methodology has 

been employed in this research: circulating a questionnaire among 400 samples of female 

of age 18-34, residing in Bangkok, who use Instagram on a daily basis and analysing data 

by descriptive statistics; frequency distribution, average, percentage, and standard 

deviation, and inferential statistics; –earson’s  product movement correlation coefficient. 
In this research, the fashion goods observed are clothing, accessories, and 

handbags, sold via Instagram of stars and celebrities. The results reveal that 1) 

Demographic characteristics are different, according to the use of  instagram  2) 

Demographic characteristics are  different, according to the reliability of an individual who 

has a reputation.  3) Demographic characteristics are  different, the purchasing behaviour 

from  Instagram  4)Instagram is relationship with the reliability of an individual who has a 

reputation. 5) The reliability of an individual who has a reputation for buying goods from 

instagram  of an individual who has a reputation with the positive and in the same 

direction. 

Keyword: Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer  purchasing  behavior 
toward online fashion shopping 
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บทน า 
ปัจจุบันจ านวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตทัไวลก  รวมทัๅงประทศเทยมีสัดสวนทีไพิไมมากขึๅน  สหภาพ

ทรคมนาคมระหวางประทศ ิInternational Telecommunication Union : ITUี รายงานผลส ารวจ
การ฿ชຌงานอินทอร์นใตละทรศัพท์มือถือวา ภาย฿นป พ.ศ. 2557 จ านวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตทัไวลกสูงกือบ
ถึง 3,000 ลຌานคนหรือประมาณรຌอยละ  40 ของประชากรลกทัๅงหมด  ดยสวน฿หญผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต
จะ฿ชຌ฿นการดาวน์หลด  ดูหนัง  ฟังพลง  ฟังวิทยุ  รຌอยละ 73.3  รองลงมาคือ  ลนกมส์/ดาวน์หลด
กมส์  รຌอยละ 70.7  มีการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Network) เดຌก  ิFacebook, Twitter, 

Hi5, GooglePlus) คิดป็นรຌอยละ  58.6  ละรับสงอีมลล์ ิE-mailี ประมาณรຌอยละ  52.2  ิคน฿ชຌงาน
อินทอร์นใตุ 2557ุ 11 พฤษภาคมี    มืไอจ านวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตพิไมมากขึๅน  ท า฿หຌองค์กรธุรกิจทัไวลก 
ริไมปรับตัว฿นการ฿ชຌอินทอร์นใตป็นครืไองมือ฿นการด านินการสืไอสารการตลาด  ธุรกิจการขายสินคຌาผาน
ชองทางออนเลน์นับป็นธุรกิจทีไก าลังเดຌรับความนิยมละความสน฿จอยางมากทัๅง฿นละตางประทศ ิอุเร
พร ชลสิริรุงสกุลุ 2555ี ชน  Amazon,  eBay  ป็นตຌน 

การขายสินคຌาผานทางชองทางออนเลน์ริไมเดຌรับความนิยมพิไมมากขึๅน  นืไองจากมีการขงขัน฿น
ลกออนเลน์ทีไพิไมสูงขึๅน  ผนวกกับการด านินชีวิตของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป  คนสวน฿หญตຌองการ
ความสะดวกสบายพิไมขึๅนอีกดຌวย  ฿นปัจจุบันสมาร์ทฟนหรือทรศัพท์มือถือวาเดຌปลีไยนพฤติกรรมการ
บริภคสินคຌาของผูຌบริภคเปลຌว  นืไองจากสมาร์ทฟนชวยพิไมความสะดวกสบาย฿หຌกับผูຌ฿ชຌงานอยางมาก  
ชน  การซืๅอ-ขายสินคຌา  การช าระงินผานมือถือ  การคຌนหาขຌอมูลตางโ ิอุเรพร ชลสิริรุงสกุลุ 2555ี  
มืไอการตลาดมีการพัฒนาเปรืไอยโ  อยางเมหยุดหยอนจึงท า฿หຌธุรกิจประภทต างโ  ตຌองปรับละ
ปลีไยนปลงตัวองพืไอ฿หຌกຌาวทันยุคทันสมัยทีไปลีไยนปลงเปดຌวย   ความกຌาวหนຌาทางดຌานทคนลยี
สงผล฿หຌสืไอสังคมออนเลน์   ขຌามามีบทบาทกับการด านินชีวิตของมนุษย์ป็นอยางมาก  สืไอสังคมออนเลน์
จึงกลายป็นปรากฏการณ์฿นการชืไอมตอการสืไอสารระหวางบุคคล฿นลกอินตอร์นใต   

“อินสตากรม(Instagram) ป็นอพพลิคชัไนบนครือขายสังคมออนเลน์  อพพลิคชัไนส าหรับ
การชร์รูปภาพทีไก าลังเดຌรับความนิยม฿นยุคปัจจุบันป็นอยางมาก  ผูຌ฿ชຌสามารถชร์รูปภาพ  ขຌอความ  
ละคลิปวิดีอพืไอทีไจะสืไอสารเปยังผูຌทีไก าลังติดตามเดຌ  นอกจากนัๅนยังมีจุดดนรืไองการมีฟຂลตอร์ส าหรับ
การตกตงรูปทีไสวยงามละหลากหลาย  สามารถชืไอมยงการพสภาพผานทัๅงฟซบุຍก ิFacebookีุ  ทวิต
ตอร์ ิTwitterีุ  ทัมบอร์ ิTumblrี ละฟลิคกอร์ ิFlickerี  ิวรวิสุทธิ่  ภิญญยางุ 2556ี   อัตราการ
ติบตของการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นป พ.ศ. 2555-2556  ของประทศเทย พบวา  อินสตากรมถือป็น
สืไอสังคมออนเลน์ทีไมีอัตราการติบตอยางรวดรใวมากทีไสุดจาก 2.4 สนคน ฿นป พ.ศ. 2555 กลายป็น 
6.2 สนคน  ฿นป พ.ศ.2556  คิดป็นรຌอยละ 163  รองลงมาป็นยูทูปิYoutube)  ละทวิตตอร์
ิTwitterี  ตามล าดับ ิภาวุธ  พงษ์วิทยภานุุ 2557ี 

฿นป พ.ศ. 2556 ทีไผานมา  ผูຌ฿ชຌอินสตากรมชาวเทยมีการชร์ภาพมากถึง  36,443,398  ภาพ
ละวีดีอมากถึง 1,370,272  วีดีอ  ส าหรับชวงวลาทีไอัพหลดภาพขึๅนอินตสากรมมากทีไสุด  คือ  5  ทุม
ุ  ชวงวลาทีไบุคคลทีไมีชืไอสียงิCelebrityี อัพหลดภาพขึๅนอินสตากรมมากทีไสุด คือ 3 ทุม ละกลุมทีไมี
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ผูຌติดตามจ านวนมาก อัพหลดชวงวลาประมาณ 6 มงชຌา  ิภาวุธ พงษ์วิทยภานุุ 2557ี  ส าหรับบรนด์
ชัๅนน าของลกกใหันมาสืไอสารเปยังผูຌบริภคผานอินสตากรมชนกัน เดຌก  Nikeุ สถานีทรทัศน์ส าหรับ
วัยรุน  MTV, Starbucks  ป็นตຌน   พืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมป้าหมายเดຌสะดวกละรวดรใวขึๅน   การขายสินคຌา
ผานชองทางอินสตากรมป็นครืไองมือ฿นการฆษณาประชาสัมพันธ์อยางหนึไง  ทีไ฿ชຌภาพถาย฿นการสืไอสาร
เปยังผูຌบริภค  อาศัยขຌอมูล฿หมโ ความคลืไอนเหวลาสุดละหตุการณ์ส าคัญโ ของสิไงนัๅนโ  พฤติกรรม
ของการ฿ชຌอพพลิคชัไนอินสตากรมส าหรับถายภาพละตกตงภาพ  นับวาป็นอพพลิคชัไนยอดฮิตของ
คนเทย  ดยมีทัๅงบุคคลทัไวเปละหลาบุคคลทีไมีชืไอสียงเดຌหันมา฿ชຌป็นประจ าทุกวัน  จากจ านวนผูຌติดตาม
อินสตากรมของดาราหรือบุคคลทีไมีชืไอสียง  ประมาณ  7  ฿น  10  คน  สวน฿หญป็นกลุมตัวอยางพศ
หญิง  มีชวงอายุ  18-34  ป  ละ฿นขณะดียวกันกใมีจ านวนผูຌติดตามอินสตากรมจ าพวกรຌานคຌาตางโ  ทีไมี
การขายสินคຌาละบริการ  ซึไงจะป็นประชากรทีไมีอายุ  24  ปขึๅนเป   ปัจจุบันอพพลิคชัไนอินสตากรม   
จึงริไมกลายป็นชองทาง฿นการขายสินคຌาประภทตางโ  ละยังมีการฝากรຌานฆษณาผานบุคคลทีไมีชืไอสียง
ทีไมีคนติดตามป็นจ านวนมาก  ดยการตลาดบบฝากรຌานผานทางการสดงความคิดหในบนอินสตากรม
ของบุคคลทีไมีชืไอสียง  ฉะนัๅนบุคคลทีไมีชืไอสียงองกใถืออกาสอาศัยพืๅนทีไบนอินสตากรม฿นการขายสินคຌา
หรือฆษณาประชาสัมพันธ์รຌานของตัวองชนกัน  ธุรกิจการขายของบนอินสตากรมของหลาบุคคลทีไมี
ชืไอสียง  ตางเดຌรับความนิยมละประสบความส ารใจป็นอยางมาก  อาทิชน  พนคຌก ขมนิจ จามิกรณ์
ปຂดธุรกิจสืๅอผຌาป็นของตัวอง  หรือจะป็นนักสดงหนุมอยาง ธีร์  วณิชนันทธาดา เดຌหันมาปຂดคຌาขาย
กระปຉาหนังผานอินสตากรมดຌวยชนกัน  ดยทีไน าตัวองมาป็นพรีซนตอร์สินคຌาเดຌลย 

 ปัจจุบันดารา-นักสดงหรือบุคคลผูຌทีไมีชืไอสียงชาวเทยป็นผูຌขายละผูຌน าสนอสินคຌาดຌวยตัวอง  
ดยมีสินคຌาประภทสินคຌาฟชัไน เดຌก  สืๅอผຌา  ครืไองประดับละกระปຉา จ านวน  26  รຌาน ิดังตารางทีไ 1) 

ตารางท่ี 1   รຌานสินคຌาฟชัไน฿นอินสตากรมทีไดาราหรือนักสดงป็นผูຌขายสินคຌาฟชัไน   

ชื่อรຌานละผลิตภัณฑ์ที่ขาย จຌาของรຌาน จ านวนผูຌติดตาม 

1.Babyrosebypancake  กระปຉา ขมนิจ  จามิกรณ์  ิพนคຌกี 146k 

2.Kwankaobrand  สืๅอผຌา ขวัญขຌาว ศวตวิมล ิพงี 145k 

3.Misstarbydavika  หมวก/ผຌาพันคอ ดาวิกา ฮร์น  ิ฿หมี 138k 

4.Janesuda_Brand  สืๅอผຌา จนสุดา ปานต ิจนี 129k 

5.Secretbymayfuang – สืๅอผຌา/
หมวก 

ฟืດองอารมณ์ ก านิดพลอย ิมย์ี 104k 

6.Psmaterial  สืๅอผຌา/ครืไองประดับ ชวพร ลาหพงศ์ชนะ  ิพลอยี 97k 

7.Imbrand  ครืไองประดับ    ราศี  บาลในซิอกຌา  ิมาร์กีๅี 87k 

8.Shop_twinklestars – สืๅอผຌา นฤมาส  ยุคล  ิหญิงมຌนี 61k 

9.Virithipa_apparel  สืๅอผຌา วิริฒิพา  ภักดีประสงค์ ิวุຌนสຌนี 57.4k 

10.Fourshop  สืๅอผຌา/หมวก/กระปຉา สกลรัตน์  วรอุเร  ิฟร์ี 57k 

11.Everythingbypanward  สืๅอผຌา    พรทิพย์  สะกิด฿จ  ิอຎี 55k 



 

3-32 

         

       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ชื่อรຌานละผลิตภัณฑ์ที่ขาย จຌาของรຌาน จ านวนผูຌติดตาม 

12.Worra_worra  หมวก วรนุช  ภิรมย์ภักดี  ินุนี 57k 

13.Brandnew_ig  สืๅอผຌา นภัสสร  ภูธร฿จ  ินิวี 42k 

14.Blendermarket  สืๅอผຌา/หมวก วรัทยา  นิลคูหา  ิจุຎยี 29k 

15.Msandmrs  ครืไองประดับ เอรดา ศิริวุฒิ ิเอดຌาี 29k 

16.Cafealive  กระปຉา/ครืไองประดับ ศิริน  หอวัง ิคริส หอวังี 23.4k 

17.Tadabrand  กระปຉา ธีร์  วณิชนันทธาดา  ิธีร์ี 21k 

18.Aliceswondercloset - สืๅอผຌา/
ครืไองประดับ 

ณัฐฐาวีรนุช  ทองมี  ิจຎาี 18k 

19.Jetsetbrand  สืๅอผຌา ซอนญา สิงหะ ิคที 17.8k 

20.Kannyabrand  สืๅอผຌา กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์ ิหญิงี 10k 

21.PBM_Store – สืๅอผຌา ราณี  คมปน  ิบลลาี 35198 

22.MSANDMRS – สืๅอผຌา เอรดา  ศิริวุฒิ  ิเอดຌาี 20535 

23.Rati_bags – กระปຉา คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์  ิยิปซีี 17008 

24.Primmyprimmy – กระปຉา พรีมรตา  ดชอุดม  ิจຍะจຎาี 9433 

25.Naughtychickygirls – สืๅอผຌา ภารดี อยูผาสุก  ิปຂ้ลี 6963 

26.Sugarsourofficial – สืๅอผຌา ปทิตตา อัธยาตมวิทยา ินิวี 613 

หลงที่มา : ศึกษาบืๅองตຌนดยผูຌวิจัย 

ิดยทีไ 1k = 1,000  คนละ 10k = 10,000 คน  ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงลือกศึกษารຌานทีไมีผูຌติดตาม 50k ขึๅนเปี 
การขายสินคຌาฟชัไนออนเลน์ผานทางอินสตากรม ิ Instagramี ส าหรับดารา-นักสดงหรือ

บุคคลผูຌมีชืไอสียงมีขຌอเดຌปรียบตรงทีไสามารถ฿ชຌตัวองป็นพรีซนตอร์ของสินคຌานัๅนโ เดຌลย  ละยัง
สามารถชร์รูปภาพละสินคຌาเดຌบอยตามตຌองการพืไอ฿หຌผูຌทีไติดตามสน฿จซืๅอขายสินคຌาเดຌทันทีทัน฿ด  

นวทางของสินคຌาฟชัไน฿นสังคมยุคปัจจุบันกใมาจากการสวม฿สสืๅอผຌาของดารา -นักสดงละบุคคลทีไมี
ชืไอสียง  ดຌวยความทีไดารา-นักสดงบุคคลทีไมีชืไอสียงจะกาะติดกระสฟชัไนป็นทุนดิมอยูลຌว   ท า฿หຌ
ธุรกิจการขายสินคຌาฟชัไนออนเลน์ของดารา-นักสดงเดຌรับความนิยมอยางพรหลาย   

นืไองจากทีไผานมารืไองกีไยวกับดารา-นักสดงหรือบุคคลทีไมีชืไอสียง ปຂดรຌานขายของผานอินสตา
กรม ยังเมมีผูຌทีไท าการศึกษารืไองนีๅดยตรง  ซึไงมีพียงการศึกษากีไยวกับทัศนคติละพฤติกรรมการบริภค
สินคຌาออนเลน์ผานครือขายสังคม เดຌก ฟซบุຍกิFacebookี ละทวิตตอร์ิTwitterี หรือการ฿ชຌบุคคลทีไ
มีชืไอสียง฿นการฆษณาพียงทานัๅน  อาทิชน งานวิจัยรืไอง การ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์พืไอสงสริม
ละพัฒนาการรียนรูຌทางสังคม ิกรณีศึกษา : การ฿ชຌ  Facebook.com ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ี  ดยการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ ิFacebook.comี มีนวนຌมจะสงผลตอ
การยอมรับ฿นสังคมละการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึไงป็นการตอบจทย์฿นการหาชองทาง฿หมโ ฿นการ
ออกบบกิจกรรมทีไสนับสนุนละสงสริมดຌานการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรมของดใกวัยรุนเทยละ
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ทันตอสภาวะสังคมทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว  ตอมาป็นรืไอง ผลกระทบจากการ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง 
ิCelebrityี ทีไป็นผูຌน าสนอสินคຌาหลากหลายตราสินคຌา฿นงานฆษณา  ป็นการศึกษานวทางการ
สืไอสารการตลาดดย฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง  นืไองจากมีความสามารถ฿นการรียกความสน฿จจากผูຌชมเดຌงาย 
ท า฿หຌงานฆษณาติดอยู฿นความทรงจ าละอยากติดตามรืไองราวนัๅนตอเป   สวนงานวิจัยรืไอง พฤติกรรม
การ฿ชຌละความคิดหในกีไยวกับผลทีไเดຌจากการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Mediaี ของประชาชน
฿นขตกรุงทพมหานคร ผูຌ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์มีจ านวนมากละป็นทีไนิยมอยางมาก เมวาจะป็น
รืไองการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ การขຌาถึงกลุมป้าหมายเดຌรวดรใว ละ฿นสวนของดຌานธุรกิจ เมวาจะป็น
ปรมทตนอง ปรมทสินคຌาหรือองค์กร  ป็นตຌน   

ดຌวยหตุนีๅท า฿หຌผูຌวิจัยจึงลใงหในความส าคัญละกิดความสน฿จ฿นการศึกษารืไองดังกลาว  พืไอ
ศึกษาถึงอิทธิพลของอินสตากรม ละพฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไนออนเลน์  ดยท าการศึกษาสินคຌา
ฟชัไน  3  ประภท  คือ  1ี สืๅอผຌา  2ี ครืไองประดับ  ละ 3ีกระปຉา  นืไองจากการขຌามาของ
อพพลิคชัไนอินสตากรม ท า฿หຌวงการบันทิงริไมปลีไยนปลงเป 

วัตถุประสงค ์

1. พืไอศึกษาปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม ิInstagramี ของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

2. พืไอศึกษาปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม  ละพฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไน 

3. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมิ Instagramี ของประชากร฿นขต
กรุงทพมหานครกับการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงิCelebrity) 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี กับ
พฤติกรรมการบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม ิInstagramี ตกตางกัน 

2. ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี 
ตกตางกัน 

3. ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีพฤติกรรมการบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมี
ชืไอสียงตกตางกัน 

4. ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม ิ Instagramี ของประชากร  มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความ
นาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี  

5. การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง 

นิยามศัพท ์

อินสตากรม (Instagram)  หมายถึง   อพพลิคชัไนบนสมาร์ทฟนหรือทรศัพท์มือถือรุนตางโ  
นับป็นอพพลิคชัไนส าหรับถายภาพหรือน ารูปมาตกตงภาพ฿หຌสวยงาม฿นรูปบบทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการ  
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ละอัพหลดรูปภาพพืไอชร์เปยังครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Mediaี ชน Facebook, Twitter, 

Foursquare, ละ Tumblr 

ลักษณะทางประชากร หมายถึง ขຌอมูลกีไยวกับบุคคลพศหญิง  อายุ  18-34 ป  ละปัจจัยตางโ 
ทีไป็นหลักกณฑ์฿นการบงบอกถึงตัวบุคคลนัๅนโ เดຌก  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ละรายเดຌตอดือน
ซึไงมีผลตอพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมละการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค 

ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม  หมายถึง  ความถีไละวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินสตากรม  ดยการ
ชร์รูปภาพ  การสดงความชืไนชอบ ิLikeี  การสดงความคิดหใน ิComment)  ละการ฿ส  #Hastags 

ชืไอรຌาน จากรຌานคຌาบนอินสตากรมของบุคคลผูຌมีชืไอสียงอง ละจากผูຌบริภคทีไเดຌซืๅอสินคຌาจากรຌานนัๅนโ 
เป   อยางชน ผูຌทีไซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌารຌานหนึไงเป  ละมีการชร์รูปภาพสินคຌาทีไตนองสวม฿สสืๅอผຌาทีไซืๅอ  
มีการติด #Hastags ชืไอรຌาน  พืไอ฿หຌบุคคลอืไนเดຌรับรูຌอีกดຌวย 

การรับรูຌความนาชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อสียง (Celebrity)  หมายถึง  ระดับการรับรูຌวาบุคคลทีไ
ป็นทีไรูຌจัก฿นสังคม มีความดดดน  สามารถป็นตຌนบบ฿หຌกับผูຌทีไติดตามเดຌ  มีอิทธิพลทีไจะท า฿หຌกิดความ
ชืไอถือ฿นการฆษณาสินคຌา฿นดຌานตางโ เดຌก  การ฿ชຌผูຌชีไยวชาญ ิExpertiseี  การ฿ชຌความนาชืไอถือ 
ิTrustworthinessี  ความดึงดูด฿จ ิAttractive)  ความคลຌายคลึง ิSimilarityี  ละความคารพ 
ิRespectี  ซึไงการรับรูຌจะมีความสัมพันธ์ทางบวก 

พฤติกรรมการบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลที่มีชื่อสียง หมายถึง  ประภทสินคຌา
ฟชัไน  ความถีไ฿นการซืๅอผานอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอ   หตุผลทีไจะซืๅอละ
บุคคลทีไมีอิทธิพลตอการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม 

สินคຌาฟชั่น ิFashionี  หมายถึง  สินคຌาทีไมีรูปบบป็นทีไนิยมละยอมรับ฿นชวงวลา฿ด
ชวงวลาหนึไง  ป็นสิไงทีไผูຌบริภคชืไนชอบละบงบอกความป็นตัวอง  มีการปลีไยนปลงเปตามสมัยนิยม  
จารีตประพณี  วัฒนธรรมหรือ  ตามดารา-นักสดง ตามละครละตามซีรีไย์ทีไก าลังดงดังอยู฿นขณะนัๅน   
ซึไง฿นการวิจัยครัๅงนีๅจะหมายถึง สินคຌา 3 ประภท  เดຌก  สืๅอผຌา  ครืไองประดับละกระปຉา 

นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌอง 

1. นวคิดกีไยวกับสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Mediaี 
ภิษก  ชัยนิรันดร์ ิ2553ี  เดຌอธิบายกีไยวกับ Social Media  วาหมายถึง  สืไอทีไ

พรกระจายดຌวยปฏิสัมพันธ์ชิงสังคม ดยกิดจากการบงปันนืๅอหา  ทัๅงนีๅ Social Media อาจอยู฿น
รูปบบของนืๅอหา  รูปภาพ  สียงหรือวิดีอ  มีการปลีไยนปลงสืไอดิมทีไพรกระจายขาวสารบบทาง
ดียว  มืไอมีสภาพป็นสืไอสังคมจะมีรูปบบการสนทนาทีไสามารถมีผูຌขຌารวมเดຌหลายโ คน   ละยังป็นสืไอ
ทีไปลีไยนจากผูຌบริภคนืๅอหาป็นผูຌผลิตนืๅอหา 

Marketinggoops (2552)  เดຌอธิบายกีไยวกับ Social Media วาหมายถึง  สังคม
ออนเลน์ทีไมีผูຌ฿ชຌป็นผูຌสืไอสาร  หรือขียนลานืๅอหา  รืไองราว  ประสบการณ์  บทความ  รูปภาพ  ล ะ
วิดีอ  ทีไผูຌ฿ชຌขียนขึๅนอง  ท าขึๅนอง  หรือพบจอจากสืไออืไนโ  ลຌวน ามาบงปัน฿หຌกับผูຌอืไนทีไอยู฿น
ครือขายของตนผานทางวใปเซต์  Social Media  ทีไ฿หຌบริการบนลกออนเลน์  ปัจจุบันการสืไอสารบบนีๅ
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จะท าผานทาง Internet  ละทางทรศัพท์มือถือทานัๅน   สืไอสังคมออนเลน์มีหลายประภท  อาทิชน 
Blog   TwitterละMicroblog อืไนโ  Social Network  Media Sharing   Social News and 

Bookmarking  ป็นตຌน 

2. นวคิดกีไยวกับลักษณะประชากร 

ปรามทย์  ประสาทกุล ิ2543ี  เดຌ฿หຌความหมายวา  ป็นการศึกษากีไยวกับประชากร
มนุษย์  ค าวา ประชากร หมายถึง  กลุมรวมของหนวยยอย  ซึไงอาจป็นคน สัตว์  สิไงของกใเดຌ  ต
ส าหรับวิชาประชากรศาสตร์ จะจ ากัดความสน฿จฉพาะกลุ มรวมของมนุษย์ละคนท านัๅ น  
ประชากรศาสตร์จะสน฿จพฤติกรรมของกลุมบุคคล  เมเดຌสน฿จพฤติกรรมสวนตัวหรือของตละบุคคล  
ดังนัๅนประชากรศาสตร์  หมายถึง  การศึกษากีไยวกับประชากรมนุษย์฿นทีไ฿ดทีไหนึไงหรือระยะวลา฿ดระยะว
ลาหนึไง   ฿นดຌานขนาด  ครงสรຌาง  การกระจายตัว  ละการปลีไยนปลงประชากร  พืไอ฿หຌขຌา฿จถึง
สภาพความป็นอยู 
องค์ประกอบของประชากร 

 พศ   บงออกป็นสองพศ  คือ ชายละหญิง  นืไองจากมีผลตออัตราการกิด  อัตราการตาย
ละอัตราการสมรถ 

 อายุ   ป็นลักษณะทีไมีความส าคัญ฿นการศึกษาประชากรศาสตร์    เดຌก  ประชากรวัยดใก  คือ  
ประชากรอายุตไ ากวา  15  ป   ประชากรวัยรงงาน  คือ  อายุตัๅงต  15-59  ป  ละประชากร
วัยชรา  คือ  อายุตัๅงต 60  ปขึๅนเป   

 ศรษฐกิจ  เดຌก  อาชีพละรายเดຌ   ถຌาประทศมีศรษฐกิจทีไดี  การซืๅอสินคຌากใจะป็นเปอยาง
คลองตัว  ตถຌาศรษฐกิจเมดี  การซืๅอสินคຌาจะหยุดชะงักละจะมีการซืๅอฉพาะสินคຌาทีไจ าป็น
ทานัๅน  อีกทัๅงยังท า฿หຌทราบวา อาชีพ฿ดทีไมีซืๅอสินคຌาผานทางอินสตากรมมากทีไสุดละรองเป
ตามล าดับ 

 

3. ทฤษฎีการรียนรูຌทางสังคม ิSocial Learning Theoryี 
Albert Bandura (1977) เดຌ฿หຌความหมายวา มนุษย์รียนรูຌผานการสังกตพฤติกรรม 

ทัศนคติละผลลัพธ์ของพฤติกรรมหลานัๅนจากผูຌอืไน พฤติกรรมของมนุษย์สวนมากเดຌรียนรูຌจากการสังกต
จากตຌนบบ พืไออาป็นบบอยาง฿นการคิดละการสดงออกพฤติกรรม฿หมโ ซึไงขຌอมูลทีไเดຌจากการ
สังกตนัๅน จะถูกกใบบันทึกเวຌ฿นความทรงจ าละสามารถป็นตัวชีๅน า฿นการน ามาป็นนวทางการ
สดงออกครัๅงตอโ เป 

รูปบบการรียนรูຌของสังคม 

1) การรียนรูຌจากการกระท า ป็นรูปบบพืๅนฐานของการรียนรูຌ มีทีไมาจากประสบการณ์ตรง มีการ
ลงมือปฏิบัติจริง 

2) การรียนรูຌจากการสังกต ิObservational learning หรือ Social learningี กิดจากการทีไบุคคล
สังกตการกระท าของผูຌอืไนลຌวพยายามลอกลียนบบพฤติกรรมทีไสน฿จนัๅน  เดຌก  กระบวนการ
ความ฿ส฿จ  กระบวนการจดจ า  กระบวนการลียนบบ  กระบวนการจูง฿จ 
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4. นวคิดกลยุทธ์การตลาดดย฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrity Marketingี 
สุมาลี สวาง ิ2548ี เดຌ฿หຌนิยามค าวา บุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี หมายถึง บุคคลทีไป็นทีไ

รูຌจัก พราะความมีชืไอสียง฿นความส ารใจ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง ดยความส ารใจนัๅนจะรวมถึงความส ารใจ฿น
ทุกสาขาอาชีพ ชน การสดงละครหรือภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การมือง ธุรกิจ ศาสนา ฯลฯ  

ศรีกัญญา มงคลศิริ ิ2547ี เดຌ฿หຌนิยามค าวา บุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี หมายถึง บุคคล
ทีไรูຌจัก พราะขาหลานัๅนป็นผูຌทีไมีชืไอสียง ละการทีไคนโ หนึไงจะมีชืไอสียงเดຌนัๅน ขาหลานัๅนจะตຌองป็น
บุคคลทีไประสบความส ารใจ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง หรือเมกใตຌองป็นทายาทของบุคคลทีไประสบความส ารใจ 
บุคคลธรรมดาทีไเมคยประสบความส ารใจ฿นรืไอง฿ดมากอนหรือเมเดຌป็นทายาทดังกลาวจะเมสามารถป็น
บุคคลทีไมีชืไอสียงเดຌอยางนนอน นอกหนือจากการป็นผูຌประสบความส ารใจละมีชืไอสียงลຌว บุคคลทีไมี
ชืไอสียงจะตຌองมีตัวตนละมีชีวิต฿นลักษณะทีไประชาชนจับตຌองเดຌ ิTangibleี จากค าอธิบายนีๅท า฿หຌขยาย
ความตอเดຌวา ตัวละครหลายตัวทีไดดดนบนผนฟຂล์มหรือ฿นจอกຌวหากเรຌซึไงชีวิต฿นลักษณะด านินเปละ
ปลีไยนเดຌลຌว กใเมถือวาป็นบุคคลทีไมีชืไอสียง ชน ตัวการ์ตูนตางโ ตัวละคร฿นการ์ตูนหรือภาพยนตร์ ป็น
ตຌน 

ลักษณะส าคัญของบุคคลผูຌมีชืไอสียง 
1) บุคคลทีไมีชืไอสียงป็นผูຌน ากระส 

2) บุคคลทีไมีชืไอสียงป็นผูຌน าทางความคิด 

3) บุคคลทีไมีชืไอสียงป็นสมือนกระจกทีไสะทຌอนความ฿ฝຆฝันของตัวผูຌบริภค 

นวคิดกีไยวกับการ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียงสงสริมสินคຌาิCelebrity Endorserี 

ดารณี  สังข์จริญ ิ2552ี  เดຌ฿หຌนิยามค าวา  Celebrity Endorser  หมายถึง  บุคคลทีไมีชืไอสียง
เดຌมีการ฿ชຌภาพลักษณ์ของการมีชืไอสียงป็นตัวทนหรือป็นผูຌรองรับสินคຌานัๅนโ ฿นการฆษณา  สมือนการ
ป็นตัวทนของสินคຌานัๅน  การ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นการฆษณา  จะประสบความส ารใจจากบุคคลทีไมี
ชืไอสียงทีไมีผูຌชืไนชอบป็นจ านวนมาก  ดยผูຌซืๅอจะสามารถซืๅอสินคຌาจากบุคคลทีไมีชืไอสียงทีไตนชืไนชอบอยู฿น
ฆษณาตวันัๅน  ดยเมค านึงความกีไยวพันระหวางตนกับสินคຌาชนิดนัๅนลย 

ความนาชืไอถือ ิCredibilityี คือ ขอบขตทีไผูຌรับขาวสารมีความหในวา หลงทีไมาของขຌอมูลมี
ความกีไยวขຌอง มีทักษะทีไกีไยวขຌองหรือประสบการณ์ทีไนาชืไอถือละป็นหลงขຌอมูลทีไมีอคติ สามารถ฿หຌ
ขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ ซึไงการ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียงสามารถสรຌางการรับรูຌกผูຌบริภคเดຌ  ดยบงออกป็น 5 

ประการ ดังนีๅ 
1) การ฿ชຌผูຌชีไยวชาญ ตຌอง฿ชຌผูຌสืไอสารทีไมีความนาชืไอถือสูง 
2) การ฿ชຌความนาชืไอถือ  การ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นการสรຌางภาพลักษณ์จะตຌองป็นบุคคล

ทีไมีชืไอสียงทีไมีความนาชืไอถือเดຌ 
3) ความดึงดูด฿จ  คือ การมีความรูຌกีไยวกับสินคຌา ละความชืไนชอบอาจป็นผลมาจาก

ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมหรือลักษณะอืไนโ ของผูຌสงสาร   
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4) ความคลຌายคลึง คือ ความคลຌายคลึงระหวางผูຌน าสนอสินคຌากับกลุมป้าหมายของตรา
สินคຌา 

5) ความคารพ/ยอมรับ คือ ความคารพตอความส ารใจของบุคคลนัๅน ท า฿หຌกิดความชืไน
ชอบละน ามาป็นตຌนบบ 

ระบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยรืไองอิทธิพลอินสตากรมบุคคลทีไมีชืไอสียงตอพฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไน
ออนเลน์  ป็นการวิจัยชิงปริมาณิQuantitative Researchี  ท าการส ารวจดยการ฿ชຌบบสอบถาม
ออนเลน์ิOnline Surveyี   

1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
ดย฿ชຌประชากรทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร  กลุมตัวอยางป็นกลุมพศหญิง  

มีชวงอายุตัๅงต 18-34 ป   มีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์อยางอินสตากรมส าหรับการซืๅอสินคຌาป็นประจ า  
จ านวน 400 คน  ดยท าการจกบบสอบถามผานการสงตอผานทางครือขายซชียลนใตวิร์ค พืไอ฿หຌเดຌ
กลุมตัวอยางตามจ านวนทีไตຌองการ   

2. ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถาม  ดยบงออกป็น  4  ตอน 
ดังนีๅ 

ตอนที่ แ   ขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌตอบบบสอบถาม  ค าถาม฿นสวนนีๅจะป็น
ลักษณะบบสอบถามบบลือกตอบ ิCheck Listี 

ตอนที่ 2   ขຌอมูลกีไยวกับปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม ิInstagramี บุคคลทีไมี
ชืไอสียง ิCelebrityี   ป็นการวัดปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม มีลักษณะค าถามป็นบบ Likert  Scale  5  

ระดับ 

-  ความถีไ฿นการ฿ชຌอินสตากรม 

-  วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินสตากรม 

ตอนที่ 3   ขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง  มี
ลักษณะค าถามป็นบบ Likert  Scale  5  ระดับ 

ตอนที่ 4   ขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมการบริภคสินคຌา   
   -   ประภทของสินคຌาฟชัไน 

   -   ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง 
   -   คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง 
   -   หตุผล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง 
   -   บุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไ
มีชืไอสียง 
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3. วิธีการสุมตัวอยาง 
ผูຌวิจัยเดຌก าหนดวิธีการสุมตัวอยาง ดยลือก฿ชຌวิธีการสุมบบบังอิญ ิAccidental 

Samplingี ละการสุมบบลูกซ ิSnowball Samplingี คือ ท าการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวย
บบสอบถามออนเลน์บนวใปเซต์ ละท าการจกบบสอบถามผานการสงตอผานครือขายซชียล
นใตวิร์ค ิSocial Networkี พืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางตามจ านวนทีไตຌองการ 

4. การกใบรวบรวมขຌอมูล 

ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌบบสอบถาม฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยการสรຌางบบสอบถามออนเลน์ 
ละจกบบสอบถามบบออนเลน์ผ าน  http://goo.gl/forms/KyQjaJw3tc   ซึไงท าการสุมกลุม
ตัวอยางบบสะดวกจ านวน ไเเ ชุด เดຌกลับคืนมาละสมบูรณ์ทัๅง ไเเ ชุด   จากนัๅนกใบรวบรวมขຌอมูล
ทัๅงหมด 

การกใบรวบรวมขຌอมูล 

4.1  การวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา ิDescriptive  Statisticsี 
สวนที่ 1   ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง   เดຌก อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน  วิคราะห์ดย฿ชຌสถิติรຌอยละละน าสนอขຌอมูลดຌวยจ านวนละกราฟ 

สวนที่ 2  ขຌอมูลปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมิInstagramี บุคคลทีไมีชืไอสียง
ิCelebrityี  วิคราะห์ดยการ฿ชຌสถิติรຌอยละ คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 

สวนที่ 3  ขຌอมูลการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง ิCelebrityี 
เดຌรับจากการ฿ชຌสินคຌา วิคราะห์ดย฿ชຌสถิติคาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน หากผลลัพธ์ทีไเดຌอยู ฿น
ปริมาณมาก สดงวา มีการรับรูຌ 

สวนที่ 4  ขຌอมูลพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา  วิคราะห์ดย฿ชຌสถิติคาฉลีไยละ
คาบีไยงบนมาตรฐาน 

4.2  การวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิงอนุมาน ิInferential Statisticsี 
ป็นการวิคราะห์ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สันละ One 

Way Anova  พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์กันของตัวปร 

ผลการวิจัยละสรุปผลการวิจัย 

ขຌอมูลดຌานลักษณะประชากร  ผลการศึกษาสรุปเดຌวา  กลุมตัวอยางป็นพศหญิง  มีอายุตัๅงต  
18-34 ป  สวน฿หญมีสถานภาพสด  การศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพนักรียน/นักศึกษา
ป็นสวนมากละรายเดຌอยูทีไ 10,001-20,000  บาท 

ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม  ผลการศึกษาสรุปเดຌวา  กลุมตัวอยางมีการติดตาม account 

รຌานคຌาบนอินสตากรมของพนคຌก ขมนิจ จามิกรณ์มากทีไสุด  รองลงมาคือ฿หม ดาวิกา ฮร์น  มาร์กีๅ  
ราศี  บาลในซิอกຌา  พลอย  ชวพร ลาหพงศ์ชนะ  ตามล าดับ  ชวงวลา฿นการ฿ชຌงานอินสตากรม฿นการ
ติดตาม account  ของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมากทีไสุดคือ ชวง 20.00  22.59 น. ละชวงวลาการ

http://goo.gl/forms/KyQjaJw3tc
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฿ชຌงานอินสตากรม฿นการติดตาม account  รຌานคຌาของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมากทีไสุดคือ ชวง 
20.00  22.59 น. 

การรับรูຌความนาชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อสียงผานอินสตากรม  ผลการศึกษาสรุปเดຌวา การ
รับรูຌความนาชืไอถือดຌานการ฿ชຌผูຌชีไยวชาญ  สวน฿หญกลุมตัวอยางมีการรับรูຌ฿นรืไองบุคคลทีไมีชืไอสียงป็น
ผูຌน ากระสฟชัไน฿นสังคม ชน การ฿ชຌสินคຌา  การตงกายหรือการด านินชีวิต  การรับรูຌความนาชืไอถือ  
ดຌานการ฿ชຌความนาชืไอถือ  สวน฿หญกลุมตัวอยางมีการรับรูຌ฿นรืไองบุคคลทีไมีชืไอสียงป็นผูຌมีประสบการณ์
การ฿ชຌสินคຌาดยตรง ละอยู฿นวงการฟชัไน  ท า฿หຌป็นหลงขຌอมูลทีไดีเดຌ  การรับรูຌความนาชืไอถือดຌาน
ความดึงดูด฿จ  สวน฿หญกลุมตัวอยางมีการรับรูຌ฿นรืไองดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมีรูปลักษณ์ทีไดี  ท า฿หຌมี
ความนาดึงดูด฿จมืไอ฿ชຌสินคຌา  การรับรูຌความนาชืไอถือดຌานความคลຌายคลึง สวน฿หญกลุมตัวอยางมีการรับรูຌ
฿นรืไองการสนอภาพตัวอยางสินคຌาของบุคคลทีไมีชืไอสียง  มีความคลຌายคลึงกับความชืไนชอบของผูຌบริภค  

ละการรับรูຌความนาชืไอถือ  ดຌานความคารพละยอมรับ สวน฿หญกลุมตัวอยางมีการรับรูຌ฿นรืไองความชืไน
ชอบ฿นบุคลิกภาพของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นการน าสนอสินคຌา 

พฤติกรรมการบริภคสินคຌาผานอินสตากรม ผลการศึกษาสรุปเดຌวา  กลุมตัวอยางสวน฿หญมี
พฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไนประภทสืๅอผຌา  รองลงมาคือกระปຉาละครืไองประดับ ตามล าดับ  มี
พฤติกรรมการบริภคสินคຌาผานอินสตากรมรຌานคຌาของ฿หม ดาวิกา ฮร์นิ32.5%)  รองลงมาคือ พน
คຌก  ขมนิจ  จามิกรณ์ิ14.3%ี  พลอย  ชวพร ลาหพงศ์ชนะิ11.3%ี ตามล าดับ  สวนรืไองความถีไ฿นการ
ซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงฉลีไยอยูทีไทุกวันิ46%ี  กลุมตัวอยางมีคา฿ชຌจาย฿น
การซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงสวน฿หญอยูทีไ 3,001-4,000  บาท(28%)   กลุม
ตัวอยางมีหตุผล฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมากทีไสุด   คือ  ซืๅอพราะ
กระสนิยมทีไมีตอดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง  รองลงมาคือ  ซืๅอพราะดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมีความ
ป็นผูຌน าดຌานฟชัไนกวารຌานอืไนโ  ละบุคคลทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมสวนมาก
มาจากตัวอง  รองลงมาคือ  พืไอน  ดารานักสดง  ศิลปຂน/นักรຌอง  ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมิInstagramี ตกตางกัน  

ดຌานความถี่฿นการ฿ชຌอินสตากรม  พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีอาชีพตกตางกัน  มีความถีไ
฿นการ฿ชຌอินสตากรมตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  มืไอพิจารณาป็นรายคูพบวา  
นักรียน/นักศึกษามีความถีไ฿นการ฿ชຌอินสตากรมตกตางจากรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ละพนักงานบริษัท  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจละพนักงานบริษัทมีความถีไ฿นการ฿ชຌอินสตากรมตกตางจากผูຌรับจຌาง/จຌาของ
กิจการ  ฿นขณะทีไอายุ  ระดับการศึกษาละรายเดຌตอดือนตกตางกัน  มีความถีไ฿นการ฿ชຌอินสตากรมเม
ตกตางกัน 

ดຌานวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินสตากรม  พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีอายุ  ละอาชีพ
ตางกันมีวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินสตากรมตกตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ  0.05  มืไอ
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พิจารณาป็นรายคูพบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีอายุ  18-21  ปละอายุ  22-25  ป  ละผูຌทีไมีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับผูຌรับจຌาง/จຌาของกิจการ  มีวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินสตากรมตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2   ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง 
ิCelebrityี ตกตางกัน  

การรับรูຌความนาชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อสียง  พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีอายุ  ละระดับ
การศึกษาตกตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ  0.05  มืไอพิจารณาป็นรายคูพบวา  กลุม
ตัวอยางพศหญิงทีไมีอายุ  22-25 ปละอายุ 30-34 ป  ละผูຌทีไมีการศึกษาระดับปริญญาตรีละสูงกวา
ปริญญาตรี  มีการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงตกตางกัน   ฿นขณะทีไอาชีพละรายเดຌตอ
ดือนตกตางกัน  มีการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงเมตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3   ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีพฤติกรรมการบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของ
บุคคลทีไมีชืไอสียงตกตางกัน 

ดຌานความถี่฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม  พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีอายุ  อาชีพละ
รายเดຌตอดือนตางกัน  มีความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05  มืไอพิจารณาป็นรายคูพบวาอายุ  18-21 ปละอายุ 22-25 ป   อายุ  22-25 ปละอายุ 26-

29 ป  อายุ  22-25 ปละอายุ 30-34 ป  ละผูຌทีไมีอาชีพนักรียน/นักศึกษาละผูຌรับจຌาง/จຌาของกิจการ  
พนักงานบริษัทละผูຌรับจຌาง/จຌาของกิจการ  ละผูຌทีไมีรายเดຌตอดือน 10,001-20,000 บาทละรายเดຌตอ
ดือน 20,001-30,000 บาท  มีความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน   ฿นขณะทีไระดับ
การศึกษาตกตางกัน  มีความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมเมตกตางกัน   

ดຌานคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม  พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีอายุ  อาชีพ
ละรายเดຌตอดือนตางกัน  มีคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05  มืไอพิจารณาป็นรายคูพบวาอายุ 22-25 ปละอายุ 26-29 ป  อายุ 26-29 ปละอายุ 
30-34 ป ละผูຌทีไมีอาชีพนักรียน/นักศึกษาละพนักงานบริษัท  นักรียน/นักศึกษาละผูຌรับจຌาง/จຌาของ
กิจการ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจละผูຌรับจຌาง/จຌาของกิจการ พนักงานบริษัทละผูຌรับจຌาง/จຌาของกิจการ  
ละผูຌทีไมีรายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌตอดือน 10,001-20,000   รายเดຌตอดือนตไ ากวา 
10,000 บาทละรายเดຌตอดือน 20,001-30,000 บาท   รายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌ
ตอดือนมากกวา 30,001 บาท  รายเดຌตอดือน 10,001-20,000 บาทละรายเดຌ 20,001-30,000 บาท  มี
คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  ฿นขณะทีไระดับการศึกษาตกตางกัน  มีคา฿ชຌจาย
฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมเมตกตางกัน   

ดຌานหตุผล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไมีรายเดຌ
ตอดือนตางกัน  มีหตุผล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ 0.05  มืไอพิจารณาป็นรายคูพบวารายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌตอดือน 
10,001-20,000 บาท  รายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌตอดือน 20,001-30,000 บาท  
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รายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌตอดือนมากกวา 30,001 บาท  มีหตุผล฿นการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  ฿นขณะทีไอายุ  ระดับการศึกษาละอาชีพทีไตางกัน  มีหตุผล฿นการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมเมตกตางกัน   

ดຌานบุคคลที่มีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม พบวา  กลุมตัวอยางพศหญิงทีไ
มีระดับการศึกษา  อาชีพละรายเดຌตอดือนตางกัน  มีบุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผาน
อินสตากรมตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  มืไอพิจารณาป็นรายคูพบวาระดับการศึกษา
ปริญญาตรีละระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   ผูຌทีไมีอาชีพนักรียน/นักศึกษาละพนักงานบริษัท   
ละผูຌทีไมีรายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌตอดือน 10,001-20,000 บาท   รายเดຌตอดือน
ตไ ากวา 10,000 บาทละรายเดຌตอดือน 20,001-30,000 บาท   รายเดຌตอดือนตไ ากวา 10,000 บาทละ
รายเดຌตอดือนมากกวา 30,001 บาท  มีบุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมทีไ
ตกตางกัน   ฿นขณะทีไอายุทีไตางกันบุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมทีไเม
ตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4   ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมิInstagramี ของประชากร  มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความ
นาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงิCelebrityี   
 ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมของประชากรกับการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง  มี
ความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ทีไระดับ 0.01  ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก ละมีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกัน ดยมีคาสัมประสิทธิ่สัมพันธ์ิrี ดังตารางตอเปนีๅ 

การรับรูຌความ
นาชื่อถือของบุคคลที่

มีชื่อสียง 

ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรม 

ความถี่฿นการ฿ชຌอินสตากรม 
วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌ 

อินสตากรม 

N r Sig. N r Sig. 

ดຌานการ฿ชຌผูຌชีไยวชาญ 400 0.366** 0.000 400 0.503** 0.000 

ดຌานความนาชืไอถือ 400 0.515** 0.000 400 0.544** 0.000 

ดຌานความดึงดูด฿จ 400 0.164** 0.001 400 0.391** 0.000 

ดຌานความคลຌายคลึง 400 0.267** 0.000 400 0.395** 0.000 

ดຌ า น ค ว า ม  ค า ร พ /
ยอมรับ 

400 0.346** 0.000 400 0.380** 0.000 

มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 5   การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงิCelebrityี  สงผลตอพฤติกรรมการบริภค
สินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง  
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การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงกับพฤติกรรมการบริภคสินคຌาจากอินสตากรมของ
บุคคลทีไมีชืไอสียง มีความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ทีไระดับ 0.01  ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก ละ
มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน ดยมีคาสัมประสิทธิ่สัมพันธ์ิrี ดังตารางตอเปนีๅ 

พฤติกรรมการซืๅอสินคຌาจาก 

อินสตากรมของ 
บุคคลที่มีชื่อสียง 

การรับรูຌความนาชื่อถือของ 
บุคคลที่มีชื่อสียง 

N r Sig. 

ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตา 
กรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง 

400 0.177** 0.000 

คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตา 
กรมดาราละบคุคลทีไมีชืไอสียง 

400 0.253** 0.000 

หตุผล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม
ดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง 

400 0.396** 0.000 

บุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผาน
อินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง 

400 0.318** 0.000 

มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษารืไองอิทธิพลของอินสตากรมตอพฤติกรรมการบริภคสินคຌาฟชัไนออนเลน์  
สามารถอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 

1. กลุมตัวอยางทีไมีอายุละอาชีพตกตางกัน  มีวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินสตากรมตกตางกัน 
ดยฉพาะอยางยิไงกลุมตัวอยางทีไมีอาชีพตางกันมีความถีไ฿นการ฿ชຌอินสตากรมตกตางกัน  
สอดคลຌองกับงานวิจัยของชฎาภรณ์  สวนสนิ2557ี รืไองพฤติกรรมการปຂดรับ รงจูง฿จ ความ
พึงพอ฿จละการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลขาวสารบนวใปเซต์หนังสือพิมพ์เทยของกลุมผูຌอาน฿นขต
กรุงทพมหานคร  สืไออินตอร์นใตสามารถรับสงขຌอมูลขาวสารตางโ เดຌหลากหลายรูปบบทัๅง
ขຌอความ  รูปภาพ กราฟฟຂก  ภาพคลืไอนเหว ป็นตຌน  ดยพฤติกรรมการปຂดรับของคนรา
สามารถปลีไยนปลงเปเดຌดຌวยทคนลยีทีไทันสมัยขึๅน  รวดรใวละสะดวก  ลักษณะประชากรกใ
ป็นสวนหนึไง฿นการลือกปຂดรับขຌอมูลตละอยาง 

2. กลุมตัวอยางทีไมีอายุละระดับการศึกษาตกตางกัน  มีการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมี
ชืไอสียงตกตางกัน   สอดคลຌองกับนวคิดกลยุทธ์การตลาดดย฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง   ดยทีไ
สุมาลี สวาง ิ2548ี เดຌกลาววา บุคคลทีไมีชืไอสียงป็นบุคคลทีไป็นทีไรูຌจัก พราะความมีชืไอสียง฿น
ความส ารใจ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง  มีผูຌบริภคคอยฝ้าติดตามจ านวนมากท า฿หຌสามารถสรຌางการรับรูຌ
ทีไตกตางกันออกเปเดຌ  สามารถป็นผูຌน าทางความคิด  หรือป็นกระจกสะทຌอนความ฿ฝຆฝัน ซึไง
ความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงสามารถปรับ฿หຌมาป็นสวนหนึไง฿นความคิดของคนตละคน
เดຌ 
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3. กลุมตัวอยางทีไมีอายุ  อาชีพละรายเดຌตอดือนตกตางกัน  มีความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตา
กรมละคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  กลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษา
ละรายเดຌตอดือนตกตางกัน  มีหตุผล฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  ละกลุม
ตัวอยางทีไมีระดับการศึกษา  อาชีพละรายเดຌตอดือนตกตางกัน  มีบุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมตกตางกัน  

สอดคลຌองกับนวคิดพฤติกรรมผูຌบริภค  ดยทีไศุภกร สรีรัตน์ ิ2540)  กลาววา 
พฤติกรรมของบุคคลทีไกีไยวกับการซืๅอละการ฿ชຌสินคຌาละบริการ ดยผานกระบวนการ
ลกปลีไยนทีไบุคคลตຌองมีการตัดสิน฿จทัๅงกอนละหลังการกระท า  การซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม
ตຌองอาศัยกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอ  ครอบคลุมพฤติกรรมดຌานตางโ  เมวาจะป็น
ตอบสนองความตຌองการ  คຌนหาขຌอมูล  หาทางลือกละตัดสิน฿จซืๅอ  ซึไงพฤติกรรมการบริภค
สินคຌาของตละคนจะตกตางกันออกเป 

4. ปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียง
ิCelebrityี  ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก ละมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน  หมายความวา 
ถຌากลุมตัวอยางมีปริมาณการ฿ชຌอินสตากรมมากทา฿ด  การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไ มี
ชืไอสียงกใจะพิไมมากขึๅนดຌวย 

สอดคลຌองกับงานวิจัยของภัสราพร  รัตนชาติ ิ2557ี รืไองภาพลักษณ์ความนาชืไอถือ
ของบุคคลทีไมีชืไอสียงละกลยุทธ์การคຌาปลีกทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอครืไอ งส าอางบน
หຌางสรรพสินคຌาของผูຌหญิงวัยท างาน฿นขตกรุงทพมหานคร  การน าบุคคลทีไมีชืไอสียงมาป็น
ตัวทน฿นการฆษณาประชาสัมพันธ์สินคຌามีผลดีมากมาย  เมวาจะป็นรียกความสน฿จหรือหยุด
ความสน฿จของผูຌชมเดຌงาย อีกทัๅงยังปรับปรุงภาพลักษณ์ ละยังสามารถสรຌางความนาชืไอถือเดຌสูง  
สงผล฿หຌกิดพฤติกรรมลียนบบป็นประจ า  รวมเปถึงการ฿ชຌสินคຌาตามหลาคนดัง 

5. การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงิCelebrityี  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริภคสินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียง  ทัๅงดຌานความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตา
กรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง   คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมี
ชืไอสียง  หตุผล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงละบุคคลทีไ
มีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานอินสตากรมดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง   ดยมี
ความสัมพันธ์ชิงบวก ละมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน  หมายความวา   ถຌากลุมตัวอยางมี
การรับรูຌความนาชืไอถือของบุคคลทีไมีชืไอสียงพิไมมากขึๅนทา฿ด  จะสงผลตอพฤติกรรม฿นการซืๅอ
สินคຌาจากอินสตากรมของบุคคลทีไมีชืไอสียงมากขึๅนทานัๅน 

สอดคลຌองกับงานวิจัยของสิทธิรัตน์   นຌอยสงา  ิ2544ี  รืไ องพฤติกรรมการ฿ชຌ
สืไอสารมวลชนละการรียนรูຌทางสังคมของนักรียนวัยรุน รงรียนชุมชนบຌานนๅ าฆຌอง อ าภอกุม
วาป จังหวัดอุดรธานี  เดຌกลาวถึง  กระบวนการรียนรูຌดยการสังกต  สมือนมีการสังกตละ
ลอกลียนบบพฤติกรรมของบุคคลนัๅนโ มาป็นบบอยาง น าเปสูกระบวนความคิดละ
พฤติกรรม  การรียนรูຌจะกิดขึๅนตอมืไอมีการรับรูຌละกิดความสน฿จ  น าเปสูพฤติกรรมทีไจะท า
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ตามตຌนบบหรือตกตางจากตຌนบบนัๅน ชน  ฿นตละวันมีการติดตามความคลืไอนเหวของ
รຌานคຌาออนเลน์  

สรุปละขຌอสนอนะ 

 จากการศึกษารืไอง อิทธิพลของอินสตากรมบุคคลทีไมีชืไอสียงตอพฤติกรรมการบริภคสินคຌา
ฟชัไนออนเลน์  พบวา รຌานคຌาของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมีจ านวนพิไมขึๅนตลอดวลา  ซึไงนับป็นทีไ
นิยมของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันป็นอยางมาก  นืไองจากความดงดัง฿นชืไอสียงท า฿หຌดาราละบุ คคลทีไมี
ชืไอสียงหันมาท าธุรกิจป็นของตนองผานสืไอสังคมออนเลน์อยางอินสตากรมป็นจ านวนมาก  สามารถ
ขຌาถึงกลุมลูกคຌาเดຌงาย  เมตຌอง฿ชຌตຌนทุน฿นการฆษณาสูง  สวนดຌานการรับรูຌความนาชืไอถือของผูຌบริภค
นับวา ดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงสามารถสดงความนาชืไอถือ฿นดຌานตางโ ฿หຌเดຌรับรูຌเดຌจนท า฿หຌกิด
พฤติกรรม฿นการซืๅอสินคຌาผานอินสตากรม 

 ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅอาจจะยังมีขຌอสนอนะบຌาง ชน  กลุมตัวอยางอาจจะมีชวงอายุทีไมากกวา
นีๅ  นืไองจากชวงอายุทีไมากกวา 34 อาจจะมีการติดตามละก าลัง฿นการซืๅอทีไมากกวา  ละรืไองจ านวน
รຌานคຌาของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงมีขຌอมูลทีไเมนนอน  ผูຌวิจัยตຌองศึกษาคຌนควຌาดຌวยตัวอง  จึงท า฿หຌ
อาจจะเดຌขຌอมูลเมครบถຌวน  จึงควรมีการพัฒนารืไองจ านวนรຌานคຌาของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียงทีไ
นนอน 
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กลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนังสือลม฿นยุคดิจิทัล 

Marketing Communication Adaptation of Book Publishing Industry  

in the Digital Age 

 

ฐปณีย์ อรุณรัตนดิลก1
 

วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

  

การศึกษารืไอง กลยุทธ์การปรับตัวทางการสืไอสารการตลาดของธุรกิจหนังสือลม฿นยุคดิจิทัลมี
วัตถุประสงค์พืไอ 1) พืไอศึกษากลยุทธ์การปรับตัวดຌานการสืไอสารการตลาด ละดຌานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองธุรกิจ
หนังสือลม฿นยุคดิจิทัล 2) พืไอวิคราะห์ความตกตางของกลยุทธ์การปรับตัวของการสืไอสารการตลาดของ
ธุรกิจหนังสือลมดยบงตามขนาดของส านักพิมพ์ หรือองค์กร ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌนวทางวิจัยชิงคุณภาพ 
ิQualitative Research) ดยท าการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิ In-depth 

Interview)  จากผูຌบริหารทีไกีไยวขຌอง ละผูຌรับผิดชอบทีไมีบทบาท฿นการวางผนกลยุทธ์ ก าหนดนยบาย 
ผนงานการตลาด ละควบคุมการบริหารงานดຌานหนังสือลมของส านักพิมพ์ หรือ ธุรกิจหนังสือลม  
จ านวน 6 คน ประกอบดຌวย 1) บริษัทอมรินทร์พริๅนติๅง อนด์ พับลิชชิไง จ ากัด ิมหาชนี     2) บริษัท
สถาพรบุຍคส์ จ ากัด 3) บริษัท จม฿ส พับลิชชิไง จ ากัด 4) ส านักพิมพ์ฮปป้ บานานา                           
5)  ส านักพิมพ์ ทูดย์บุຍคส์อนด์ดีเซน์ จ ากัด 6) บริษัท กรูຍฟ พับลิชชิไง จ ากัด  ดยบงขนาดของธุรกิจ
หนังสือลมป็น 2 กลุม คือ ธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญ ละ ธุรกิจหนังสือลมขนาดลใก ซึไงขຌอมูลทีไเดຌรับ
จากการสัมภาษณ์ชิงลึกจะน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์บบพรรณนาวิคราะห์ ิAnalysis Description)       

ดยอาศัยขຌอมูลภาพรวมธุรกิจหนังสือลม นวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองมาประกอบ ละน า
มดลการปรับตัวของธุรกิจมายึดละปรับ฿ชຌพืไอปรียบทียบการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม  
 จากการศึกษาพบวา ธุรกิจหนังสือลมทัๅงขนาด฿หญละลใกมีการปรับตัวตามมดลการปรับตัว
ของธุรกิจ ละสาหตุหลักของการปรับตัวมาจากการปลีไยนปลงพฤติกรรมของผูຌอาน ละระบบ
ศรษฐกิจ นอกจากนีๅยังพบวากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของหนังสือลม฿นปัจจุบันเดຌ฿หຌความส าคัญกับ
การท าการตลาดผานชองทางออนเลน์มากทีไสุด ตยังคง฿หຌความส าคัญกับการท าการตลาดผานสืไอหนຌารຌาน
หนังสือ ส าหรับชองทางการสรຌางความผูกพันกับลูกคຌา ละการบริการลูกคຌา ทุกธุรกิจหนังสือลมมีการ
พัฒนาชองทางออนเลน์พืไอตอบสนองพฤติกรรมของลูกคຌา฿นปัจจุบัน อยางเรกใตามธุรกิจหนังสือลมมีการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปรับตัว ละตรียมพรຌอมรับการปรับตัวขຌาหากับพฤติกรรมของผูຌอาน ละการปลีไยนรูปบบของหนังสือ
จากหนังสือลมป็นหนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิE-book)  

ค าส าคัญ : ธุรกิจหนังสือลม, การสืไอสารการตลาด, การปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม, การปรับตัวทางการ
สืไอสารการตลาด, ส านักพิมพ์ขนาด฿หญ, ส านักพิมพ์ขนาดลใก 

 

Abstract 

 The study of marketing communication adaptation Book Publishing Industry in 

digital age aims for 1) to study the strategy of adaptation and Marketing of Book 

Publishing Industry in the digital age 2) to analyze the differences of adaptation strategies 

of marketing communications, divided by the size of the book's publisher or organization. 
The researcher used Qualitative Research Method.  Data was collected by in -depth 

interview of the executives or those who have roles in planning strategies, policies, 

marketing and control   book publishing management 1) Amarin Printing & Publishing PLC. 

(2) Sataporn Books Limited 3) Jamsai Publishing Limited 4) Happy Banana Publishing 5) 

TODAY Books & Design Publishing Limited 6) Groove Publishing Limited. The size of these 

publishers were separated into 2 groups, large and small. The information gained from in-

depth interviews will be analyzed in Analysis Description Method by using overall 

information of Book Publishing Industry, concepts, theories, and related researches to 

support. In addition, the adaptation of the business model is also applied to compare 

w i t h  t h e  a d a p t a t i o n  B o o k  P u b l i s h i n g  I n d u s t r y . 

 The study found that both large and small Book Publishing Industry have adapted 

as per the adaptation of the business model. The main causes of adaptation is changes of 

readers’ behavior and economy. Furthermore, it was also found that the marketing 
communication strategy of the book market is now putting more importance to online 

marketing channels most but still focus on marketing through the book store. For 

Channel of building customer relationship and services. Every book publishers develop 

online channels in order to meet current customer behavior. However, Book Publishing 

Industry have adjusted and prepares to cope with the adaptation of readers’ behavior 
and changing the format of the book to an electronic book (E-book). 

Keywords : Book publishing industry, marketing communications, adaptation of book 

publishing industry refers, adaptation of marketing communication, large publishing 

companies, small publishing companies 
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจหนังสือลม ป็นหนึไง฿นธุรกิจทีไสงสริมสังคมทัๅง฿นดຌานการศึกษา ละบันทิง ดยธุรกิจ
หนังสือลมมีความกีไยวของกับสังคมเทยมาอยางยาวนาน ละป็นสืไอสิไงพิมพ์อีกชองทางหนึไงทีไมีผลตอ
สังคมเทย พราะหากเมมีธุรกิจนีๅ อาจสงผลตอการอาน ละการพัฒนาสังคม฿นดຌานตางโ พราะหนังสือถือ
วาป็นสืไอสิไงพิมพ์หนึไงทีไป็นตัวบันทึกความรูຌ หรือรียกเดຌวาป็นหลงการรียนรูຌอีกทางหนึไง ซึไงผูຌวิจัยมีการ
ตัๅงขຌอสงสัยถึงความจ าป็นตอการบริภคหนังสือลมของคนเทย฿นปัจจุบันวาป็นสินคຌาทีไคนเทยจ าป็น 
หรือมีปริมาณการซืๅอมากนຌอยพียง฿ด ละจากขຌอความทีไวา “คนเทยอานหนังสือปละเมกิน ่ บรรทัด 
ป็นขຌอความทีไสดง฿หຌหในถึงผลกระทบตอจ านวนผูຌอาน ระยะวลาการอาน ละจ านวนหนังสือลม 
ประกอบกับสถิติ฿หมประจ าป โ55ๆ จาก ส านักงานอุทยานการรียนรูຌ ละส านักงานสถิติหงชาติ เดຌ
กลาววา คนเทยรຌอยละ ่แ.แ หรือ 5เ ลຌานคน฿ชຌวลาอยูกับตัวอักษรถึง ใ็ นาทีตอวัน จากการสุม
พฤติกรรมกลุมตัวอยางกวา 5 หมืไนครัวรือนพบวา  พวกขา “อานหนังสือ จากหลากหลายทาง เม฿ชค
ต ารารียนหรือบนหนຌากระดาษพียงอยางดียว ตรวมถึงการอานบทความละสพขຌอมูลตางโ ผาน
คอมพิวตอร์, ทใบลใต, สมาร์ตฟนดຌวย ิเมนับรวมขຌอความสัๅนโ ทีไสงผานมือถือ, ปรกรมชต ละ
อีมล์ี ิอภิชัย อารยะจริญชัย, โ55็ี ซึไงท า฿หຌผูຌวิจัยตระหนักวาการอานหนังสือลมอาจมีจ านวนลดลง ต
พฤติกรรมการอานของคนเทยเมเดຌลดลง ตชีๅ฿หຌหในวาพฤติกรรมการอานของคนเทยเดຌปลีไยนปลงเป 
ดยธุรกิจหนังสือลมตຌองตระหนักถึงการ฿ชຌ “วลา ของผูຌอาน ทีไถูกยงชิง “วลาของการอานเปกับการ
ลนสืไออิลใกทรอนิกส์ ละพฤติกรรรมการอานทีไนิยมอานขຌอความสัๅนโ มากยิไงขึๅน  

นอกจากนีๅยังมีงานวิจัยรับรองวา  พฤติกรรมการ฿ชຌอินตอร์นใตของคนทีไอานหนังสือ พบวาวัน
จันทร์  ศุกร์฿ชຌอินตอร์นใต ๆ็.5ั  สวนวันสาร์  อาทิตย์฿ชຌอินตอร์นใต ๆไ.่ั พบวากือบครึไงระบุวา
อานหนังสือทีไป็นลมกระดาษนຌอยลง ตหันเปอานวใบขาวละวใบรวมขาว ซึไงจะหในเดຌวาคนทีไอาน
หนังสือนัๅนเมเดຌอานมีจ านวนการอานหนังสือลมมากตามสัดสวนการอาน ตป็นการอานผานขຌอความ
สัๅนโ ทางอินตอร์นใตมากกวา นอกจากนีๅคนสวน฿หญยอมรับวาอินตอร์นใตมีผลท า฿หຌการอานหนังสือลม
ลดนຌอยลง  ดังนัๅนการ฿ชຌอินตอร์นใตสงผลทัๅงทีไรูຌตัว ละเมรูຌตัวตอการตัดสิน฿จอานหนังสือลมของผูຌอาน
หนังสือ฿นปัจจุบัน นอกจากนีๅยังพบวาคนเทย ็แั ฿ชຌอินตอร์นใตละ฿ชຌกือบทุกวัน ดยระยะทีไ฿ชຌฉลีไย 
้โ นาทีตอวัน ซึไงมีระยะวลามากกวาการอานหนังสือ ใ ทา ดยฉพาะคนอายุตไ ากวา โเ ป฿ชຌ
อินตอร์นใต โโไ นาทีตอวัน หรือประมาณ ไ ชัไวมงตอวัน ซึไงมีระยะวลามากกวาการอานหนังสือ ไ ทา 
ิสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทย, คณะศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ละ ศูนย์วิจัยพืไอการพัฒนาสังคมละธุรกิจ, โ55่ี ทัๅงนีๅจึงสามารถคาดการณ์ถึงอิทธิพลของอินตอร์นใต
ทีไอาจมีผลกระทบตอผูຌอานมากกวาหนังสือลมตอเป฿นอนาคตเดຌ ดังนัๅนผูຌประกอบการของธุรกิจหนังสือ
ลมตຌองมีการปรับตัว฿หຌสอดคลຌองกับสิไงทีไก าลังผชิญอยู ละหาวิธีการสืไอสารการตลาดทีไสอดคลຌองกับการ
ปรับตัว฿นยุคดิจิตอล฿หຌรวดรใว ละมีประสิทธิภาพมากทีไสุด 

นอกจากนีๅผูຌวิจัยพบวา ยังเมมีงานวิจัย฿ดทีไศึกษาของการปรับตัวของธุรกิจลมดยตรง จึงท า฿หຌกิด
ความนาสน฿จ฿นการศึกษามากยิไงขึๅน พราะฉะนัๅนประดในการศึกษาของงานวิจัยนีๅ คือ องค์กรหนังสือลม



 

3-49 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

มีกลยุทธ์การปรับตัวทางการสืไอสารการตลาดของธุรกิจหนังสือลม฿นยุคดิจิทัลอยางเร ละมีวิธีการปรับตัว
ทางดຌานการสืไอสารการตลาดหนังสือลมอยางเรบຌาง ดยผูຌวิจัยศึกษาผานตัวทนธุรกิจหนังสือลมขนาด
฿หญ ละ ลใก พืไอ฿หຌหในความตกตางของวิธีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมทีไมีขนาดตกตางกัน 
งานวิจัยนีๅจะประมวลผลออกมา฿หຌกิดประยชน์ละสะทຌอนวิธีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมทีไอยู฿นยุค
ดิจิทัล 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) พืไอศึกษากลยุทธ์การปรับตัวดຌานการสืไอสารการตลาดละดຌานอืไนโทีไกีไยวขຌองของธุรกิจ
หนังสือลม฿นยุคดิจิทัล 

2) พืไอวิคราะห์ความตกตางของกลยุทธ์การปรับตัวดຌานการสืไอสารการตลาดละดຌานอืไนโทีไ
กีไยวขຌองของธุรกิจหนังสือลมดยบงตามขนาดของส านักพิมพ์ หรือองค์กร 

วิธีวิจัย  

การศึกษาครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัยเดຌบงการศึกษาครัๅงนีๅออกป็นสองสวน สวนทีไหนึไง
คือการศึกษาอกสาร (Document Research) ทีไกีไยวขຌองกับการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม ดยจะบง
การศึกษาอกสารป็นสามดຌานคือ 

1. ดຌานภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังสือลม ซึไงรวมเปถึงปัจจัยสีไยงของการติบตของธุรกิจ
หนังสือลม ละ การขงขัน฿นตลาดหนังสือลม 

2. ดຌานทคนลยีทีไสงผลกระทบตอธุรกิจหนังสือลม 

3. พฤติกรรมการอานละซืๅอหนังสือของคนเทย 

฿นการศึกษาสวนทีไสอง จะป็นการสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth Interview)  ผูຌทีไท างาน฿นธุรกิจ
หนังสือลม ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษาฉพาะฐานะของผูຌผลิต หรือ ผูຌสงสารทานัๅน ิSender) พืไอ฿หຌผูຌบริหารทีไ
กีไยวขຌองดຌานการสืไอสารการตลาดหนังสือลมเดຌสดง฿หຌหในถึงกลยุทธ์ดຌานการสืไอสารการตลาดอยาง
หลากหลาย ดยผูຌวิจัยมีกณฑ์฿นการคัดลือกกลุมสัมภาษณ์จากขนาดของธุรกิจหนังสือลม ยกกลุมทีไ
ศึกษาออกป็นธุรกิจหนังสือลมออกป็นขนาด฿หญละขนาดลใก ดยบงตามกณฑ์ของรายเดຌตอปดังนีๅ 
(สมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทย, 2556)   

ตารางทีไ 1 มาตรฐานกณฑ์การบงรายเดຌของขนาดธุรกิจหนังสือลมตอป 

ส านักพิมพ์ รายเดຌ (ลຌานบาท/ ปี 
กลุมผูຌน าตลาด มากกวา 315  

กลุมส านักพิมพ์ขนาด฿หญ  115-315 

กลุมส านักพิมพ์ขนาดกลาง 35-115 

กลุมส านักพิมพ์ขนาดลใก ตไ ากวา 35 
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พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลปรียบทียบละหลากหลายระหวางธุรกิจขนาด฿หญ ละลใก ผูຌวิจัยเดຌลือกกลุม
ตัวอยางธุรกิจของธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญ ละ ลใก ประกอบกลุมละ 3 บริษัทดังตอเปนีๅ  

ธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญ  
- คุณปนัดดา สุทธิก ผูຌจัดการฝຆายการตลาดละหนังสือลม บริษัทอมรินทร์พริๅนติๅง อนด์ 

พับลิชชิไง จ ากัด ิมหาชนี  
- คุณวรพันธ์ ลกิตสถาพร กรรมการผูຌจัดการ บริษัทสถาพรบุຍคส์ จ ากัด  
- คุณสมฤดี อุบลดชประชารักษ์ Marketing Communication Director บริษัท จม฿ส 

พับลิชชิไง จ ากัด  
ธุรกิจหนังสือลมขนาดลใก 

- คุณกวิยา นาวประทีป กรรมการผูຌจัดการ ส านักพิมพ์ฮปป้ บานานา 

- คุณทวัญกานต์ มุงปัດนกลาง กรรมการผูຌจัดการส านักพิมพ์ ทูดย์บุຍคส์อนด์ดีเซน์ จ ากัด 

- คุณอรรถรัตน์ จันทรวรินทร์ กรรมการผูຌจัดการ / บรรณาธิการบริหาร ส านักพิมพ์ ละ 
ส านักพิมพ์ กรูຍฟ ฟล กูຍด฿นครือ บริษัท กรูຍฟ พับลิชชิไง จ ากัด 

ดยผูຌวิจัยเดຌก าหนดกรอบค าถามบบกึไงครงสรຌาง ิsemi-structure) ทีไดัดปลงมาจากมดลการ
ปรับตัวของ SMEs เทย ของ วิฑูรย์ สิมะชคดี ิโ55ๆี ละรูปบบการปรับตัวทีไกิดขึๅน฿นประทศเทย 
ของ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ิโ55ใี ประมวลออกมา฿นรืไองการปรับตัวขององค์กร ละการสืไอสารการ
ธุรกิจหนังสือลม฿นดຌานตางโ ดังนีๅ  

- การปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมผานการสรຌางมูลคา฿หຌกับสินคຌา ิValue Creation) ฿น
ทีไนีๅคือหนังสือลม ดยพิจารณา฿นรืไองการสรຌางตราสินคຌา วิธีการสืไอสาร การสรຌาง
ภาพลักษณ์ของหนังสือหรือส านักพิมพ์ ละการสรຌางความชืไอ฿นตราสินคຌากับ
กลุมป้าหมาย 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมผานการลดคา฿ชຌจายตางโ ทัๅงภาย฿น ละภายนอกองค์กรทีไ
มีผลกระทบตอการตลาดละสืไอสารบรนด์หนังสือลม  

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยการพิไมคุณภาพการบริการของธุรกิจ ดยศึกษาเปถึง
กระบวนการละวิธีการสรຌางบริการออกมา฿หຌมีคุณภาพของธุรกิจหนังสือลม 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยมีการสรຌางนวัตกรรม฿หมทีไกิดขึๅนพืไอตอสูຌกับการ
ปลีไยนปลง฿นระบบศรษฐกิจละสังคม  

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยพิไมความรับผิดชอบตอสังคม ซึไงการปรับตัวบบนีๅป็น
วิธีการหนึไงของงานทางประชาสัมพันธ์ละการตลาด ชน การท า CSR ซึไงป็นวิธีการทีไ
ท า฿หຌกิดภาพลักษณ์ ละสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับธุรกิจหนังสือลม 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยการสรຌางความผูกพัน ิengagement) กับผูຌอานละ
กลุมป้าหมาย พืไอ฿หຌกิดความภักดีตอตราสินคຌา฿นระยะยาว 
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- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยการวิธีการสืไอสาร฿หຌลูกคຌารับรูຌถึงมูลคาของสินคຌาทีไ
พิไมขึๅนอยางมีประสิทธิภาพดຌวยชองทางตางโ 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือลมตຌองมีการยืดหยุน฿นการด านินงานพืไอกຌเข ละหมาะสม
กับสถานการณ์ของธุรกิจทีไผชิญอยูเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากทีไสุด  

จากการประมวลทางขຌางตຌน ท า฿หຌผูຌวิจัยเดຌมีการวางนวทางกรอบค าถาม฿นการสัมภาษณ์บบ
จาะลึก พืไอการวิคราะห์ขຌอมูลตามมดลดังกลาวดังนีๅ 

- สาหตุหลักของการปรับตัวขององค์กรหนังสือลม฿นปัจจุบันคืออะเรบຌาง 
- ส านักพิมพ์ของทานมีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมผานการสรຌางมูลคา฿หຌกับสินคຌา 

ิValue Creation) อยางเรบຌาง ฿นรืไองการสรຌางตราสินคຌา การสรຌางภาพลักษณ์ของ
หนังสือหรือส านักพิมพ์ พืไอการสรຌางความชืไอถือ฿นตราสินคຌากับกลุมป้าหมายอยางเร
บຌาง?  

- ส านักพิมพ์ของทานมีการปรับตัวธุรกิจหนังสือลมผานการลดคา฿ชຌจายตางโ ฿นตละ
ดຌานอยางเรบຌาง  ละ฿หຌความส าคัญดຌาน฿ดมาป็นอันดับรก 

(1) ดຌานการตลาด 

(2) ดຌานการผลิต 

(3) ดຌานการประชาสัมพันธ์ 
(4) ดຌานนักขียน ละลิขสิทธิ่ 
(5) ดຌานอืไนโ พิไมติม 

- ส านักพิมพ์ของทาน มีการปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยการพิไมคุณภาพการบริการอยางเร
บຌาง 

- ส านักพิมพ์ของทาน มีการปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดຌวยการสรຌางนวัตกรรม฿หมทีไกิดขึๅน
พืไอตอสูຌกับการปลีไยนปลง฿นระบบศรษฐกิจละสังคมอยางเรบຌาง  

- ส านักพิมพ์ของทานมีการปรับตัวธุรกิจหนังสือลมดยพิไมความรับผิดชอบตอสังคม ชน 
การท า CSR อยางเรบຌาง 

- ส านักพิมพ์ของทาน มีการปรับตัวทางธุรกิจ ดຌวยวิธีการสรຌางความผูกพัน ิengagement) 

กับผูຌอานอยางเรบຌาง 
- ส านักพิมพ์ของทาน สืไอสาร฿หຌลูกคຌารับรูຌถึงมูลคาของสินคຌาทีไพิไมขึๅนอยางมีประสิทธิภาพ

ดຌวยชองทางตางโอยางเรบຌาง  
- ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการปรับตัว฿นดຌานตางโ ลຌวจะป็นอยางเรบຌาง  
- ฿นอนาคตคาดวาจะตຌองตรียมรับมือ฿นดຌาน฿นส าหรับการปรับตัว฿นอนาคตตอเปของ

องค์กรหนังสือลม 
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสวนทีไหนึไง: การศึกษาองค์ประกอบดยรวมทีไกีไยวขຌองกับการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม 

1) ดຌานภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังสือลม ซึไงรวมเปถึงปัจจัยสีไยงของการติบตของธุรกิจหนังสือ
ลม ละ การขงขัน฿นตลาดหนังสือลม 

ภาพรวมของการติบตของธุรกิจหนังสือลมมีผลกระทบจากปัจจัยตางโ อาทิชน นยบายทาง
การมือง สภาวะศรษฐกิจทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ภัยพิบัติตางโ รวมถึง พฤติกรรมการอาน
หนังสือของคนเทย ละการขงขันกับอุตสาหกรรมอืไนโ ซึไงผูຌวิจัยหในวาปัจจัยตางโ หลานีๅมีผลสงกระทบ
ชืไอมกันทัๅงระบบ  ชน นยบายของรัฐบาล฿นการซืๅอทใบลตจก฿หຌกับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ ฿น
ป โ55ไ นัๅนสงผลกระทบตอพฤติกรรมการอานหนังสือของดใกเทยทีไเดຌรับการปลูกฝัง฿หຌอานหนังสือผาน
สืไออิลใกทรอนิกส์มากกวาหนังสือลม ทัๅงนีๅจึงท า฿หຌยอดการสัไงหนังสือลม฿นรงรียนมียอดทีไลดลง 
นืไองจากงบประมาณทีไจ ากัด ละพฤติกรรมอานทางสืไออินลใกทรอนิกส์มากกวา ดังนัๅนผลกระทบหลานีๅ
จึงป็นผลกระทบทัๅงทางตรง ละทางอຌอมตออุตสาหกรรมหนังสือลม  

ปัจจัยสีไยงของอุตสาหกรรมหนังสือลมประกอบดຌวย ิสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหง
ประทศเทย, โ555ี  

 อุปสงค์฿นประทศ  หนังสือป็นสินคຌาทีไเมจ าป็นตอการด ารงชีวิต หรือปัจจัย 5 ท า฿หຌ
นวนຌมการขยายตัวเมสูงมากนักมืไอทียบกับสินคຌาทีไจ าป็นตอการอุปภคบริภค 

 ตຌนทุนการผลิต ราคาสินคຌาทีไสูงขึๅน สงผลท า฿หຌวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมหนังสือลม
สูงขึๅน 

 ตຌนทุนการตลาด ชน ตຌนทุนคาชา ราคานๅ ามันทีไปรับตัวขึๅน ป็นตຌน 

 การขงขันจาก E-book หนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิE-book) ตกใป็นการพิไมชองทางการ
ขายหนังสือมากยิไงขึๅน 

2) ดຌานทคนลยีทีไสงผลกระทบตอธุรกิจหนังสือลม  
จากการศึกษาพบวาคนเทยสวน฿หญยอมรับวาอานหนังสือทีไป็นหนังสือลมลดลง ละหันเปอาน

ขຌอความสัๅนโ ทางอินตอร์นใตมากกวา ทัๅงนีๅป็นผลมาจากทคนลยีทีไขຌามา฿นสังคมเทย ท า฿หຌคนเทย
เดຌรับอิทธิพลจากการ฿ชຌทคนลยีมากยิไงขึๅน ซึไงท า฿หຌกิดผลกระทบตอจ านวนการอานของคนเทยลดลงทัๅง
จ านวนลม ละระยะวลาการอานหนังสือ ซึไงจากงานวิจัยสดง฿หຌหในวาระยะวลาการอานหนังสือนຌอย
กวาการ฿ชຌอินตอร์นใตถึง ใ-ไ ทา ดังนัๅนธุรกิจหนังสือลมตຌองหาวิธีการ “รักษาผูຌอาน ฿หຌคงอยูกับการ
อาน พราะอินตอร์นใต สืไอออนเลน์ ทรศัพท์มือถือ ท า฿หຌคนอยูกับตัวองนຌอยลง อยูกับคนอืไนมากขึๅน 
สมาธิสัๅนลง สมาคมมากขึๅน ซึไงอาจป็นสิไงทีไอันตรายตอธุรกิจหนังสือลม ิสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนาย
หนังสือหงประทศเทย, คณะศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละ ศูนย์วิจัยพืไอการพัฒนาสังคม
ละธุรกิจ, โ55่;  สมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทย, โ55ๆี  
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3) พฤติกรรมการอานละซืๅอหนังสือของคนเทย 

จากการศึกษาพบวา จ านวนคนอานหนังสือ฿นประทศเทย สัดสวนของคนอ านหนังสือตอ
ประชากรทัๅงหมดอยูทีไ ๆใั หรือกลาวเดຌวามี โ ฿น 5 ของประชากรอายุ แ5 -ๆ้ ปทีไเมอานหนังสือลย  
ละระยะวลาอานหนังสือของคนเทยฉลีไยอยูทีไ โ่-ใ็ นาทีตอวัน ทัๅง฿นวันธรรมดา ละวันหยุดสาร์
อาทิตย์ ซึไงหนังสือทีไอานมากทีไสุดพบวาป็นหนังสือประภทหนังสือภาพ นิยายภาพ ละ การ์ตูน ท า฿หຌ
ผูຌวิจัยหในวาตัวลขของผูຌอานคนเทยมีจ านวนคนทีไอานเมนຌอย ตส าหรับระยะวลาการอาน ละประภท
หนังสือทีไลือกอานนัๅนมีระยะวลาทีไสัๅน ละตัวหนังสือทีไนຌอยลง นอกจากนีๅงานวิจัยยังสะทຌอน฿หຌหใน
พฤติกรรมการอานหนังสือของคนเทยป็นพียงการอานพืไอฆาวลาทานัๅน ผูຌอานทีไมีความตัๅง฿จอานหนังสือ
อยางจริงจังมีจ านวนนຌอย ิสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทย , คณะศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละ ศูนย์วิจัยพืไอการพัฒนาสังคมละธุรกิจ, โ55่ี 

ผลการวิจัยสวนทีไสอง: การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) บุคคลทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจหนังสือลม 

ผลการศึกษาพบวาสาหตุการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมสวน฿หญกิดจากพฤติกรรมของผูຌอาน
ปลีไยนปลงเป ประกอบกับ ความตຌองการของนืๅอหา ละ พฤติกรรมการซืๅอหนังสือลมปลีไยนปลงเป 
นืไองจากเดຌรับอิทธิพลของสืไออิลใกทรอนิกส์ ละอินตอร์นใตมากยิไงขึๅน ท า฿หຌพฤติกรรมของผูຌอาน
สวนมากเดຌ฿ชຌวลาเปกับสืไอนัๅนโ มากกวาการอานหนังสือลม ท า฿หຌผูຌประกอบธุรกิจหนังสือลมทัๅงขนาด
฿หญ ละลใกเดຌรับผลกระทบกับการอานทีไปลีไยนเปของผูຌอาน ละตຌองพยายามปรับตัวธุรกิจละสรຌาง
การสืไอสารการตลาดขຌาหาผูຌอานมากยิไงขึๅน  

ส าหรับการปรับตัวธุรกิจหนังสือลมผานการลดคา฿ชຌจาย฿นทัๅง ไ ดຌานทีไประกอบเปดຌวย ดຌาน
การตลาด ดຌานการประชาสัมพันธ์ ดຌานการผลิต ละ ดຌานนักขียน/ ลิขสิทธิ่ พบวาธุรกิจหนังสือลมทัๅง
ขนาด฿หญละลใกสวน฿หญลดคา฿ชຌจายดຌานการตลาดทางออฟเลน์ ละพิไมงบประมาณดຌานการตลาด
ออนเลน์มากยิไงขึๅน ส าหรับดຌานประชาสัมพันธ์เดຌมีการลือกสืไอทีไคุຌมคา฿นการลงขาวมากยิไงขึๅน ลดจ านวน
การสงหนังสือเปยังสืไอ ดຌานการผลิตพบวาสวน฿หญทัๅงธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญละลใ ก฿ชຌกลยุทธ์
ควบคุมชิงปริมาณมากยิไงขึๅน พืไอ฿หຌเดຌคุณภาพละเมหลือ฿นคลังสินคຌามากกินเป ประกอบดຌวยกับความ
พยายามลดละลือกตຌนทุนการผลิต ชน ลือกกระดาษทีไราคาถูกลง ตยังคงคุณภาพ฿นระดับมาตรฐาน
ขององค์กร  

คุณวรพันธ์ ลกิตสถาพร กรรมการผูຌจัดการ บริษัทสถาพรบุຍคส์ จ ากัด ิสัมภาษณ์, โเ มกราคม 
โ55่ี กลาววา นวคิดของการปรับตัวทางดຌานการลดคา฿ชຌจาย คือ Less is more ท านຌอยตเดຌมาก ชน 
การตลาดตຌองลือกรຌานทีไ฿หຌผลก าเร฿นการขาย ละลดรຌานทีไเม฿หຌก าเรออกเป สืไอ฿นการลงฆษณาตຌอง
ลือกสิไงทีไสรຌางผลตอบรับทีไดีมากกวาสืไอทีไลงฆษณาเปลຌวเมคุຌม หรือมຌตงานขียน ตຌองเมลือกจ านวน
ทีไมาก ตนຌนคัดกรองงาน พืไอคาดหวังวายอดขายตอลมจะสูงขึๅน ละส าหรับตຌนการผลิต องค์กรเดຌลือก
กระดาษทีไราคาเมพง ละมีคุณภาพทาดิม นอกจากนีๅองค์กรยังพิจารณาอ านาจการซืๅอของผูຌอาน ถຌา฿น
กรณีทีไ ศรษฐกิจเมดี อ านาจการซืๅอตไ า ทางองค์กรจะเมผลิตสินคຌาออกเปสูตลาด฿นจ านวนทีไมาก 
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พราะฉะนัๅนองค์กรลือก฿ชຌกลยุทธ์ควบคุมชิงปริมาณ พราะชืไอวาหากควบคุมชิงปริมาณลຌวจะท า฿หຌ
คุณภาพกลับมาดຌวยชนดียวกัน ิวรพันธ์ ลกิตสถาพร, สัมภาษณ์, โเ มกราคม โ55่ี 

มูลคาของหนังสือลมทุกองค์กร฿หຌความส าคัญกับนืๅอหา ละ รูปบบของหนังสือป็นหลัก ละ
ท า฿หຌผลสรุปเดຌวาการปรับตัวดຌวยการสรຌางมูลคา฿หຌกับสินคຌานัๅน ส าหรับธุรกิจหนังสือลมนຌนการสรຌาง
นืๅอหาทีไดี ิContent Creation) ฿หຌนาสน฿จ ละสรຌางรูปบบทีไนาสน฿จ จึงท า฿หຌหนังสือมีมูลคา฿นการ
ขายละตอสูຌกับคูขงเดຌ ประกอบการท าของพรีมียมพืไอกระตุຌนการตัดสิน฿จซืๅอ฿หຌรใวยิไงขึๅน  

นอกจากนีๅทางการสืไอสารการตลาด ทีไประกอบดຌวย วิธีการสรຌางความผูกพัน ิEngagement), 

ชองทางการสืไอสารมูลคาของสินคຌา ละการพิไมคุณภาพการบริการ พบวาธุรกิจหนังสือลมทัๅงขนาด฿หญ
ละลใกมีการปรับตัว฿นยุคดิจิทัลดยนຌนชองทางการสืไอสาร การสรຌางความผูกพัน ละการบริการผาน
ชองทางออนเลน์มากยิไงขึๅน เมวาจะป็น ฟสบุຍค, วใบเซต์ วใบบอร์ด อปพลิคชันตางโ รวมถึงการหา
ตัวทนความคิด ิKey Influencer) ซึไงสวน฿หญจะฟนคลับของหนังสืออยูลຌว พืไอท า฿หຌกิดการสืไอสาร
ทนองค์กร คุณสมฤดี อุบลดชประชารักษ์ Marketing Communication Director บริษัท จม฿ส พับ
ลิชชิไง จ ากัด ิสัมภาษณ์, แเ กุมภาพันธ์ โ55่ี กลาววา “ราตຌองสืไอสารบอกผูຌอานวาหนังสือลมนีๅสนุก
อยางเรบຌาง ซึไงบางทีราบอกอง ผูຌอานเมมีการฟัง ละเมชืไอ ตถຌาพืไอนบอกกันองยอมมีผลมากกวา 
ดังนัๅนการขຌาเปถึงกลุมคนทีไถูกตຌอง ละ฿หຌพวกขาป็น Key Influencer ทนราจะท า฿หຌมีนๅ าหนัก
นาชืไอถือมากยิไงขึๅน จึงถือวาป็นการสืไอสารการตลาดอีกวิธีการหนึไง (สมฤดี อุบลดชประชารักษ์, 
สัมภาษณ์, แเ กุมภาพันธ์ โ55่ี อยางเรกใตามผูຌวิจัยพบวาธุรกิจหนังสือขนาด฿หญจะมีการจัดกิจกรรมกับ
หนຌารຌานหนังสือมากกวาธุรกิจหนังสือลมขนาดลใก นืไองจากงบประมาณ ละจ านวนหนังสือทีไนาสน฿จ
มากกวา ซึไงท า฿หຌป็นขຌอเดຌปรียบ฿นรืไองการยงชิงพืๅนทีไสืไอหนຌารຌาน ละยังป็นการพิไมการสรຌางความ
ผูกพัน ละบริการมากยิไงขึๅนอีกดຌวย นอกจากนีๅบริษัทอมรินทร์พริๅนติๅง อนด์ พับลิชชิไง จ ากัด ิมหาชนี 
ป็นธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญทีไมีหนຌารຌานของตนอง คือ รຌานนายอินทร์ ท า฿หຌป็นขຌอเดຌปรียบ฿นดຌาน
ควบคุมดຌานการบริการทีไหนຌารຌานมากกวาองค์กรอืไนโ พราะสามารถอบรมพนักงานขายเดຌดยตรง ต
บริษัท จม฿ส พับลิชชิไง จ ากัด ถึงมຌจะเมมีหนຌารຌานของตนอง ตเดຌสรຌางชองทางของตนองขึๅน รียกวา 
“Jam Club พืไอป็นสถานทีไส าหรับผูຌอาน นักขียน ละส านักพิมพ์มาพูดคุยกัน ทัๅงนีๅจะหในเดຌวาธุรกิจ
หนังสือลมขนาด฿หญจะมีอกาส฿นการการสืไอสารเดຌอยางหลากหลายมากกวาธุรกิจหนังสือลมขนาดลใกทีไ
นຌนการสืไอสารการตลาดทางออนเลน์  

ผูຌวิจัยพบวา มຌวาธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญจะมีวิธีการ ระบบรองรับการท าการสืไอสารการตลาด
กับลูกคຌา ละมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดละกิจกรรมสงสริมการขายทีไชัดจนมากกวาธุรกิจหนังสือ
ลมขนาดลใก ฿นทางกลับกันธุรกิจหนังสือลมขนาดลใกกใพยายามท าการตลาดฉพาะกลุมมากกวา ซึไง฿น
บางกรณีประสิทธิภาพการสืไอสารอาจจะดีกวาธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญ ซึไงจากการสัมภาษณ์พบวาการ
สืไอสารการตลาดหนังสือลมขององค์กรขนาด฿หญมีความคาดหวังมากกวาองค์กรขนาดลใก พราะนຌนการ
สืไอสาร฿นวงกวຌาง ตຌองการสรຌางผลอยางตอนืไอง ต฿นธุรกิจหนังสือลมป็นการสืไอสารฉพาะกลุมมากกวา 
การสืไอสารจะนຌนการสืไอสารทีไป็นกันองมากกวา  คุณทวัญกานต์ มุงปัດนกลาง  กรรมการผูຌจัดการ
ส านักพิมพ์ ทูดย์บุຍคส์อนด์ดีเซน์ จ ากัด  ิสัมภาษณ์, โ้ มกราคม โ55่ี กลาววา “฿นยุคปัจจุบันการท า
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หนังสือ ละการสืไอสารนัๅนคงจะตຌองฉพาะทางมากขึๅน คือราเมสามารถท าหนังสือบบรวมทุกชนิดเดຌ 
ทัๅงนัๅนสิไงทีไท าจะป็นหนังสือบบจาะกลุม มຌจะป็นกลุมผูຌ฿หญบางครัๅงจะมีประดในลใกโ ทีไนาสน฿จละ
สามารถท าเดຌ ดังนัๅนการสืไอสารอาจฉพาะกลุมมากขึๅน (ทวัญกานต์ มุงปัດนกลาง, สัมภาษณ์. โ้ มกราคม 
โ55่ี ตอยางเรกใตามเมวาจะป็นธุรกิจขนาด฿หญ หรือลใกตางมุง฿หຌความส าคัญกับการสืไอสารการตลาด
ทางชองทางออนเลน์มากยิไงขึๅน 

 ทัๅงนีๅความตกตางของกลยุทธ์การปรับตัวทางดຌานการสืไอสารการตลาดระหวางธุรกิจหนังสือลม
ขนาด฿หญ ละธุรกิจหนังสือลมขนาดลใก ผูຌวิจัยเดຌท าการวิคราะห์สามารถสรุปเดຌตามตารางดังนีๅ 

ตารางทีไ แ : ปรียบทียบกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดระหวางธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญ ละลใก 

กลยุทธ์การสื่อสาร ธุรกิจขนาด฿หญ ธุรกิจขนาดลใก 

ชองทางการสืไอสาร 

ฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสงสริม
การขาย พนักงานขาย การตลาด

ทางตรง บริการลูกคຌา  ละชองทาง
ออนเลน์ตางโ ิวใบเซต์, ฟนพจ, 

ระบบ E-commerce) 

บริการลูกคຌา  ละชองทาง
ออนเลน์ตางโ ิวใบเซต์, ฟน
พจ, ระบบ E-commerce) 

การสรຌางความผูกพันกับ
ผูຌอาน ิEngagement) 

สรຌางผานระบบ CRM / ระบบสมาชิก 
/ ชองทางออนเลน์ 

ริไมตຌนระบบ CRM ละ 
ชองทางออนเลน์ 

การสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ
สินคຌา 

สรຌางผาน Content creation  ละ
รูปลมหนังสือ สรຌางกิจกรรม ละ
ของพรีมียมป็นการสรຌางมูลคา

ทางอຌอม 

สรຌางผาน Content creation 

นຌน฿หຌความส าคัญกับรูปลม 

กิจกรรมทางการตลาด 

จัดกิจกรรมตางโ ชน งานปຂดตัว
หนังสือ จัดกิจกรรมหนຌารຌาน จัดทริป 

ฯลฯ พืไอสรຌางสัมพันธ์กับผูຌอาน 
นักขียน สืไอ ละ ส านักพิมพ์ 

กิจกรรมทางการตลาดยังเม
มาก ละมีขนาดลใก ละ

ฉพาะกลุม 

กิจกรรมสงสริมการตลาด 

ปรมชัไนรวมกับหนຌารຌาน ละ 
ปรมชัไนผานทางวใบเซต์สมาชิก / 
จัดท าของพรีมียมสงสริมการตลาด 

ปรมชัไนหนຌารຌานตຌองยงกับ
องค์กรขนาด฿หญ / ของพรี

มียม 

กิจกรรมหนຌารຌานหนังสือ 
มีป็นประจ า ชน งานปຂดตัว งาน 

Event ตางโ 
เมคอยมี 

การปรับตัวกับยุคดิจิทัล 

นຌนการตลาดออนเลน์มากยิไงขึๅน / 
E-book/ ชืไอมการติดตอผานฐาน

ออนเลน์มากยิไงขึๅน 

ท าการตลาดออนเลน์อยูลຌว 
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กลยุทธ์การสื่อสาร ธุรกิจขนาด฿หญ ธุรกิจขนาดลใก 

อืไนโ 

มีระบบฐานสมาชิกดี ท า฿หຌรักษาลูกคຌา
กาเดຌอยางดี ตสืไอสาร฿นวงกวຌาง ท า

฿หຌการสืไอสารตຌองท ายอะ ละ
ตอนืไอง/ ความคาดหวังจากการท า

การตลาดสูง 

นຌนการสืไอสารกลุมลใก ท า฿หຌ
สืไอสารเดຌงาย ละตรง

กลุมป้าหมาย / ความคาดหวัง
จากการท าการตลาดตไ า นຌน

คุณภาพของหนังสือ 

 

จากตารางทีไ แ ท า฿หຌพบวาธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญจะมีวิธีการ ระบบรองรับการท าการสืไอสาร
การตลาดกับลูกคຌา ละมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดละกิจกรรมสงสริมการขายทีไชัดจนมากกวาธุรกิจ
หนังสือลมขนาดลใก ฿นทางกลับกันธุรกิจหนังสือลมขนาดลใกกใพยายามท าการตลาดฉพาะกลุมมากกวา 
ประสิทธิภาพการสืไอสารอาจจะดีกวาธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญกใเดຌ ซึไงผูຌวิจัยพบวาการสืไอสารการตลาด
หนังสือลมขององค์กรขนาด฿หญมีความคาดหวังมากกวาองค์กรขนาดลใก พราะนຌนการสืไอสาร฿นวงกวຌาง 
ตຌองการสรຌางผลอยางตอนืไอง ต฿นธุรกิจหนังสือลมป็นการสืไอสารฉพาะกลุมมากกวา การสืไอสารจะนຌน
การสืไอสารทีไป็นกันองมากกวา ตอยางเรกใตามเมวาจะป็นธุรกิจขนาด฿หญ หรือลใกตางมุง฿หຌ
ความส าคัญกับการสืไอสารการตลาดทางชองทางออนเลน์มากยิไงขึๅน 

การอภิปรายผล 

ขຌอมูลทั่วไปท่ีกี่ยวขຌองกับธุรกิจหนังสือลม  
ธุรกิจหนังสือลมจัดป็นสินคຌาทีไผูຌบริภคจัดป็นสินคຌาทีไเมจ าป็น หรือรียกเดຌวาป็นสินคຌาทีไเมเดຌ

อยู฿นปัจจัย ไ จึงท า฿หຌตຌองมีการขงขันกับอุตสาหกรรมอืไนโ ทัๅงนีๅผูຌบริภคตຌองมีการพิจารณาคา฿ชຌจาย ซึไง
หนังสือลมอาจป็นตัวลือก฿นคา฿ชຌจายของผูຌบริภคเดຌนຌอยกวาสินคຌาทีไป็นสินคຌาจ าป็น ชน อาหาร 
ครืไองนุงหม ป็นตຌน ซึไงป็นหนึไง฿นปัจจัยสีไยงของอุตสาหกรรมหนังสือลม ทัๅงนีๅจากการขຌอมูลของสมาคม
ผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทย ิโ555ี พบวาปัจจัยสีไยงของธุรกิจหนังสือลม 
ประกอบดຌวย   

1) อุปสงค์฿นประทศ การ฿ชຌจายของประชาชนมักจะ฿หຌความส าคัญตามความตຌองการละจ าป็น
กอนสมอ ดังนัๅนหนังสือป็นสินคຌาทีไเดຌจ าป็นตอการด ารงชีวิต หรือปัจจัยทีไ 5 ท า฿หຌนวนຌมการ
ขยายตัวเมสูงมากนักมืไอทียบกับสินคຌาทีไจ าป็นตอการอุปภคบริภค  

2) ตຌนทุนการผลิต มีการปรับตัวของตຌนทุนตางโ มากยิไงขึๅน ดังนัๅนผูຌประกอบการธุรกิจหนังสือล ม
ตຌองรูຌจักบริหารตຌนทุนการผลิต฿หຌมีประสิทธิภาพ หากผูຌประกอบการรายเดຌสามารถบริหารตຌนทุน
การผลิตทีไตไ ากวาคูขง พืไอ฿หຌกอ฿หຌกิดผลดีตอการยืดหยุน฿นดຌานราคาปก ละงบประมาณ
ทางการท าการตลาด  

3) ตຌนทุนการตลาด ตຌองพิจารณา฿นปัจจัยอืไนโ ชน ตຌนทุนการผลิตหนังสือ ละ การผลิตสืไอตางโ 
ท า฿หຌการตลาดของหนังสือลมจะมีงบประมาณทีไปรผันตามปัจจัยหลานีๅ 
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4) การขงขันจาก E-book หนังสืออิลใกทรอนิกส์ ิE-book) ถึงมຌ฿นปัจจุบันสัดสวนการตลาดของ 
E-book ยังเมมากทากับหนังสือลม ตกใป็นการพัฒนารูปบบหนังสือลมเปยังรูปบบ฿หมโ 
ดยพึไงทคนลยีมากยิไงขึๅน  

ดย฿นขຌอสุดทຌายนีๅ หากน าทฤษฏีทคนลยีก าหนดสังคม ิTechnological Determinism) (Denis 

McQuail, แ้้ไ, อຌางอิง฿น กาญจนา กຌวทพ, โ5ไ็, หนຌา แ5ใี พบวา การปลีไยนของหนังสือลมเปป็น 
E-book จึงป็นการสะทຌอน฿หຌหในวาทคนลยีป็นสวนหนึไงของพืๅนฐานของสังคม ละมืไอมีการ
ปลีไยนปลงของทคนลยีทีไท า฿หຌหนังสือลมกลายป็น E-book จะท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงตอสังคม 
ละสงผลตอ฿นระดับสังคม สถาบัน ละปัจจกบุคคล ตอยางเรกใจากทฤษฏีนีๅเดຌกลาวเวຌวาทคนลยีต
ละชนิดจะหมาะสมกับครงสรຌางของสังคมทีไตกตางกัน ซึไงผูຌวิจัยเดຌมองวาจากทีไมีการปลีไยนหนังสือป็น 
E-book ยังเมเดຌรับความนิยม฿นสังคมเทยปัจจุบัน จากการวิจัยลาสุดพบวาผูຌทีไอานหนังสือยังสัดสวนการ
อานหนังสือลมป็นจ านวน ้เ.5แั ตอผูຌทีไอานหนังสือผาน E-book ้.ไ้ั ิสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌ
จ าหนายหนังสือหงประทศเทย, คณะศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละ ศูนย์วิจัยพืไอการ
พัฒนาสังคมละธุรกิจ, โ55่ี ซึไงสดง฿หຌหในวาคนสวน฿หญยังคงอานหนังสือผานหนังสือลม ละสะทຌอน
฿หຌหในวา E-book ตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับสังคมเทย฿หຌมากขึๅน หรืออาจมีนัยยะวา
ทคนลยีของ E-book ยังเมขຌากับสังคมเทยกใป็นเดຌ 

จากปัจจัยสีไยงของธุรกิจหนังสือลมทัๅง ไ ขຌอทีไกลาวมานัๅน ท า฿หຌหในวาธุรกิจหนังสือลมตຌองมีปัจจัย
หลายตัวละป็นรงกดดันทัๅงภาย฿น ชน ตຌนทุนการตลาด ละตຌนทุนการผลิต ละภายนอกองค์กร เมวา
จะทางการมือง ศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี หรือรวมเปถึงคูขง สิไงหลานีๅถือป็นรงกดดันทีไธุรกิจหนังสือ
ลมตຌองผชิญ ทัๅงนีๅผูຌวิจัยหในวา องค์กรหนังสือลมปรียบสมือนผูຌผลิตสืไอชนิดหนึไง ถຌาองค์กรเดຌรับรง
กดดัน฿นดຌานตางโ ยอมสอดคลຌองกับนวคิดผูຌผลิตสืไอภาย฿ตຌรงกดดันทางสังคม ทีไ Denis McQuail 

กลาววา สืไอมวลชนทีได านินงาน฿นลักษณะองค์กรธุรกิจ จะอยูทามกลางรงผลักดันตางโ ของสังคม 
ิSocial Pressure) ทัๅงทางดຌานศรษฐกิจ การมือง ละรงผลักดันภาย฿นองค์กร ิMcQuail, โเเ5, อຌาง
ถึง฿น มัลลิกา อัศวราชันย์, โ55ไ, หนຌา โเี ท า฿หຌผูຌวิจัยหในวา ผูຌประกอบการกลุมผูຌน าตลาด ละ กลุม
ส านักพิมพ์ขนาด฿หญจะมีการครอบครองตลาด ิMarket Share) มากทีไสุด฿นตลาดของธุรกิจหนังสือลม 
ซึไง฿นทางกลับกันกลุมส านักพิมพ์ขนาดลใกตຌองมีการตอสูຌกับปัจจัยงินทุน ละ คา฿ชຌจายมากทีไสุ ด ซึไงหาก
ส านักพิมพ์฿นกลุมขนาดลใกนีๅจะขยับตัวขึๅนมาอยู฿นกลุมส านักพิมพ์ขนาดกลางนัๅน ตຌองมีกระบวนการรืไอง
คา฿ชຌจายเดຌอยางดี ละพยายามพัฒนาตัวอง฿หຌทันกับกลุมส านักพิมพ์ขนาดกลางมากยิไงขึๅน ทัๅง฿นรืไองของ
นืๅอหา ละรูปบบของหนังสือ รวมเปถึงการท าการสืไอสารการตลาดทีไตຌองขงขัน ยงชิงการตัดสิน฿จซืๅอ
ของกลุมส านักพิมพ์ขนาดกลาง  ฿หญ ฿หຌเดຌ ตอยางเรกใตามผูຌวิจัยยังเดຌรับผลการศึกษาวา ถึงมຌการท า
ธุรกิจหนังสือลมตຌองพบจอปัญหา฿นรืไองตຌนทุน คา฿ชຌจาย ละพฤติกรรมของผูຌอานทีไปลีไยนปลงเป กใยัง
กิดผูຌประกอบการขนาดลใกขึๅนมาอยางตอนืไอง ละท า฿หຌจ านวนส านักพิมพ์ขนาดลใกมีจ านวนมากทีไสุด฿น
บรรดากลุมส านักพิมพ์ทัๅงหมด  

ผูຌวิจัยเดຌพิจารณาถึง นวคิดระบบศรษฐกิจ฿หมจากทีไ พรชัย จิตต์พานิชย์ ิโ555ี อธิบายความหมาย
ของ Digital Economy (New Economy) คือ ระบบศรษฐกิจทีไพึไงพาขຌอมูลขาวสาร อกสารละ สิไงพิมพ์ 
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บบดิจิทัล ิelectronics document) ทุกอณูของสิไงทีไป็นขาวสารก าลังปรปลีไยนป็นดิจิทัล ศรษฐกิจ
ดิจิทัลจึงกีไยวยงกับ ยุคของ e ซึไงการทีไธุรกิจหนึไงโ ตຌองปลีไยนขຌาสูศรษฐกิจ฿หม ชน E-Commerce, 

E-Thailand, E-Bossiness ละ E-Cash พราะเดຌรับรงกดดันจากสภาพวดลຌอมมากยิไงขึๅน ทัๅงนีๅจาก
ขຌอมูลขຌางตຌนท า฿หຌสะทຌอนเดຌวาธุรกิจหนังสือลมอาจตຌองน านวคิดระบบศรษฐกิจ฿หมขຌามาประยุกต์กับ
การออกบบหนังสือมากยิไงขึๅน฿นปัจจุบัน นืไองจากพฤติกรรมของผูຌอานเดຌ฿หຌความส าคัญกับสืไอ
อินตอร์นใตมากขึๅน จึงท า฿หຌธุรกิจหนังสือลมตຌองปรับตัว฿หຌขຌากับระบบศรษฐกิจ฿หม ิNew Economy) 

หรือ Digital Economy มากยิไงขึๅน ละตຌองตระหนักวากิจกรรมตางโ ส าหรับยุค Digital Economy นัๅน
ตຌองกระท าผานระบบดิจิทัล หรือ อินตอร์นใตทัๅงสิๅน ดังนัๅนธุรกิจหนังสือลมตຌองขຌา฿จยุคนีๅละปรับตัว฿หຌ
เดຌ ซึไงองค์กรหนังสือลมสวน฿หญริไมมีการ฿ชຌระบบอินตอร์นใตขຌามากีไยวขຌองกับกระบวนการหนังสือ 
ชน E-commerce  หรือ “พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ หมายถึง  การคຌาขายผานครือขายอิลใกทรอนิกส์ ทีไ
ป็นหนวยงานทีไลูกคຌาสามารถสัไงซืๅอหนังสือผานทางวใบเซต์เดຌ ดยมีกระบวนจายงิน฿หຌสรใจครบทุก
ขัๅนตอน การท าบบนีๅป็นการตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาหรือผูຌอาน฿นสมัยนีๅ฿นรืไองความสะดวก 
ละพฤติกรรมออนเลน์ของผูຌอานเดຌ ซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัยทีไพบวาการตัดสิน฿จซืๅอหนังสือของผูຌอาน
คือ คือ สืไอสังคมออนเลน์ ผานการชร์ขຌอมูลตางโ ผานทาง Facebook, Twitter ละ วใบเซต์ ดังนัๅน
ผูຌวิจัยชืไอวาการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมทีไจะสอดคลຌองกับพฤติกรรมของผูຌอานคือ นຌนสรຌางกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ละการตลาดทัๅงทางหนຌารຌานหนังสือ ละสืไอออนเลน์ ควบคูกันเป  

สรุป 

การศึกษาละวิคราะห์องค์ประกอบการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมตามมดลการปรับตัวธุรกิจ
ทีไกลาวมาขຌางตຌน ประกอบการพิจารณากลยุทธ์การสืไอสารสารการตลาดของตละองค์กรทีไเดຌวางผน
ส าหรับการปรับตัว฿นยุคดิจิทัล สามารถสรุปผลเดຌวาธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญละลใกมีนวนຌมการ
ปรับตัวธุรกิจตามมดลดังกลาว ละการปรับตัวมีการตรียมรองรับยุคดิจิทัล นืไองจากวิธีการวางผน
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การสรຌางความผูกพัน ละชองทางการติดตอกับผูຌอานนัๅน นຌนสงสริมเป
ทางดຌานออนเลน์ทัๅงสิๅน ดยพิไมวิธีการละงบประมาณดຌานออนเลน์มากยิไงขึๅน ประกอบกับการควบคุมชิง
ปริมาณ ละตຌนทุนของกระบวนการท าหนังสือลมทางกระบวนการออฟเลน์฿หຌผลิต฿นจ านวนทีไคุຌมคา ละ
คุຌมทุนมากยิไงขึๅน จึงท า฿หຌหในวานวนຌมการปรับตัวของหนังสือลมมีการปรับ฿หຌสอดคลຌองกับยุคดิจิทัล
มากกวา ซึไงจากองค์ประกอบการปรับตัวธุรกิจ สังกตเดຌวาธุรกิจหนังสือลมทัๅงขนาด฿หญ ละลใก มีวิธีการ
ปรับตัว฿นรืไองการสรຌางตราสินคຌา มูลคาพิไมสินคຌา พิไมการบริการ ละความผูกพันกับลูกคຌาผานชองทาง
ออนเลน์ทัๅงสิๅน ตอยางเรกใตามการปรับตัวดຌานการสืไอสารการตลาดของธุรกิจหนังสือยัง฿หຌความส าคัญกับ
คุณภาพนืๅอหาของหนังสือป็นหลัก นืไองจากธุรกิจหนังสือลมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการคัดลือกนืๅอหาทีไ
ถูก฿จผูຌอาน ละตຌองการ฿หຌผูຌอานเดຌรับประยชน์จากสินคຌา ดังนัๅนหาหากหนังสือมีนืๅอหาทีไเมนาสน฿จ เมมี
คุณภาพ การท าการสืไอสารการตลาดหนังสือลมจะยิไงท ายากขึๅน พราะสินคຌาหนังสือลมป็นสินคຌาทีไเมเดຌ
ฆษณาลຌวท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅองายหมือนสินคຌาอุปภคบริภค หรือสินคຌาจ าป็น ตหนังสือลมกลับ
กลายป็นสินคຌาทีไเมจ าป็นละผูຌบริภคตຌอง฿ชຌวลา฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ดังนัๅนการท าธุรกิจหนังสือลมฝຆา ย
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การตลาด ละบรรณาธิการตຌองรูຌจักคัดสรรงาน฿หຌตอบจทย์ความตຌองการของตลาด หรือของผูຌอาน฿น
ปัจจุบัน เมผลิตหนังสือตามความถนัดขององค์กรทานัๅน จึงจะสามารถขายละสืไอสารออกเปเดຌงายมาก
ยิไงขึๅน   
 จากการสัมภาษณ์ ผูຌวิจัยสามารถบงนวทาง฿นการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลมออกป็นทัๅงหมด 
ๆ ดຌานดังตอเปนีๅ  

1. การลดคา฿ชຌจาย สามารถสรุปเดຌวากลุมธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญเมเดຌมีกลยุทธ์การปรับตัวดຌวย
วิธีการลดคา฿ชຌจาย฿นดຌานตางโ ตมีกลยุทธ์ควบคุมชิงปริมาณทน ดยกลยุทธ์ดังกลาวท า฿หຌกระบวนการ
ผลิตหนังสือกิดความคุຌมคามากทีไสุดดยผานการคัดลือก ละคัดกรองคุณภาพของชิๅนงาน รวมถึงประมิน
คุณคาของงานมากยิไงขึๅน จึงท า฿หຌการผลิตหนังสือนຌน฿นดຌานคุณภาพละสอดคลຌอง฿หຌการผลิต฿นปริมาณทีไ
คุຌมคามากทีไสุด ซึไงวิธีการนีๅท า฿หຌลดปริมาณการท างาน฿นกระบวนการตางโ ลง ฿นสวนของธุรกิจหนังสือ
ลมขนาดลใก สวน฿หญจะเดຌรับผลกระทบทีไรุนรงกวาธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญ ละนืไองจาก
งบประมาณของธุรกิจมีจ านวนนຌอยกวาธุรกิจขนาด฿หญ จึงท า฿หຌธุรกิจหนังสือลมขนาดลใกตຌอง฿ชຌกลยุทธ์
การปรับตัวดຌวยวิธีการลดคา฿ชຌจาย฿นสวนทีไเมส าคัญออก ซึไงพบวาสวนทีไดนลดคา฿ชຌจายมากทีไสุด฿นธุรกิจ
หนังสือลมขนาดลใก คือ ดຌานการตลาดละประชาสัมพันธ์ ซึไงตรงกันขຌามกับธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญทีไ
เมเดຌมีนยบายลดคา฿ชຌจาย฿นสวนการตลาดละประชาสัมพันธ์ 

2. การพิไมคุณภาพ ละการสรຌางมูลคาสินคຌาพิไม ิValue added) ผูຌวิจัยจึงหในวาการสรຌางมูลคา
฿หຌกับสินคຌา ิValue Creation หรือ Value added)  ป็นกลยุทธ์ทีไส าคัญส าหรับการสืไอสารการตลาดทีไ
ขຌามาชวย฿หຌการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม฿หຌหมาะสมกับยุคดิจิทัล฿นปัจจุบัน อยางทีไผูຌ฿หຌสัมภาษณ์
สวน฿หญกลาววาการท าหนังสือลมควรท า฿หຌเดຌมากกกวาป็นหนังสือ ดังนัๅนการปรับตัวของธุรกิจหนังสือ
ลมผานการสรຌางมูลคา฿หຌกับสินคຌา ิValue Creation) จะสงผลตอการสรຌางตราสินคຌา การสรຌาง
ภาพลักษณ์ ละสรຌางความนาชืไอถือของหนังสือลม฿นสายตาของกลุมป้าหมายเดຌมากยิไงขึๅน ผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์สวน฿หญเดຌ฿หຌสัมภาษณ์วาการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับหนังสือลมกิดจากการสรຌางนืๅอหาของ
หนังสือทีไดี ิContent Creation) ละการสรຌางตราสินคຌา ความชืไอถือ ละ ภาพลักษณ์ของธุรกิจหนังสือ
ลม ทุกธุรกิจหนังสือลมกลาวป็นสียงดียวกันวา สิไงหลานัๅนจะกิดขึๅนเดຌจากองค์ประกอบ แ. นืๅอหาทีไ ดี 
โ. ความถูกตຌองของภาษา ใ. รูปลมทีไนาสน฿จ฿หຌตรงกับนืๅอหาตละประภท ไ.คุณภาพการผลิตทีไตຌองมี
คุณภาพสมอ ทัๅง ไ องค์ประกอบนีๅตຌองมีความชัดจน พืไอท า฿หຌกิดการสืไอสารทีไชัดจน หมายความวาต
ละส านักพิมพ์ หรือธุรกิจหนังสือลมจะมีประภทหนังสือทีไตนองอยางชัดจน ดังนัๅนวิธีการสืไอสารทางการ
ตลาดตຌอง฿ชຌภาษา ละชองทาง฿หຌหมาะสมกับกลุมป้าหมายของตละองค์กร พืไอ฿หຌการสืไอสารนัๅนป็น
การสืไอสารทีไมีคุณภาพ ละนักการตลาดตຌองขຌา฿จสมอวาการสืไอสารของตละประภทหนังสือ ยอมมี
กลุมป้าหมายทีไตกตางกันเป ดังนัๅนวิธีการสืไอสาร ภาษา฿นการสืไอสาร ละกิจกรรมทางการตลาดยอม
กระท าตกตางกันชนกัน  

3. การพิไมคุณภาพการบริการของธุรกิจ จากการสัมภาษณ์องค์กรหนังสือลมทัๅง ๆ องค์กรนัๅน สรุป
เดຌวา ทุกองค์กร฿หຌความส าคัญ฿นดຌานคุณภาพของการบริการอยางมาก ตชองทางการบริการของตละ
องค์กรมีขนาดการ฿หຌบริการทีไตกตางกัน ดยสามารถบงเดຌออกป็น ใ ประภทตามความคิดหในของ
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ผูຌวิจัย ดังนีๅ แ. องค์กรขนาด฿หญทีไมีหนຌารຌานป็นของตนอง โ. องค์กรขนาด฿หญทีไเมเดຌมีหนຌารຌานป็นของ
ตนอง ใ. องค์กรขนาดลใกทีไเมเดຌมีหนຌารຌานป็นของตนอง องค์กรขนาด฿หญ หรือลใกทีไกลาวมานัๅน 
อยางเรกใตามผูຌวิจัยเดຌหในวาองค์กรทุกองค์กรเดຌพิไมการบริการทางออนเลน์มากยิไงขึๅน ละมองวาป็นสิไงทีไ
ส าคัญตอเป฿นอนาคต ซึไงการบริการออนเลน์ทีไส าคัญ คือ การสัไงหนังสือผานระบบ E-Commerce ละ 
การพูดคุยตอบค าถามของลูกคຌาผานวใบเซต์ละฟนพจ  ซึไงทุกองค์กรมองวา฿นปัจจุบันกลุมลูกคຌาเดຌมี
พฤติกรรมทีไปลีไยนปลงเป คือ แ. นวนຌมการสัไงของออนเลน์มากยิไงขึๅน โ. ลูกคຌา฿จรຌอนมากยิไงขึๅน ตຌองมี
รับรองความรวดรใว฿นการตอบค าถาม หรือการสัไงของเดຌรใวขึๅน พืไอ฿หຌลูกคຌาเมปลีไยน฿จจากองค์กร ซึไง
ประดในหลานีๅองค์กรตางโ ตຌองมีระบบอ านวยความสะดวก รวดรใว฿หຌกับลูกคຌาสมอ ซึไงองค์กรขนาดลใก
ทีไเมเดຌมีหนຌารຌานป็นของตนองยอมตຌองมีการสืไอสาร฿นทางออนเลน์มากยิไงขึๅนพืไอป็นการสรຌางบริการทีไดี
฿หຌกับลูกคຌาเดຌอยางตอนืไอง ผูຌวิจัยมองวาจากการปรับตัวสูระบบการ฿หຌบริการทางออนเลน์ชนนีๅ ป็นการ
สะทຌอน฿หຌหในระบบศรษฐกิจ฿หม หรือ Digital Economy (New Economy) ทีไมีการรับรงกดดันจาก
ทางการตลาด สังคม ละทคนลยี ท า฿หຌองค์กรตางโ ตຌองดินหนຌาปรับตัว฿หຌขຌาระบบศรษฐกิจ฿หมนีๅ 
ดยธุรกิจริไมตຌองมีการกระท าผานระบบออนเลน์มากยิไงขึๅน ดยของธุรกิจหนังสือลมหในเดຌอยางชัดจน 
คือการริไมลงทุน฿นดຌานการบริการบบ E-commerce หรือ การคຌาขายผานครือขายอิลใกทรอนิกส์ 
ิVirtue  shopping) หรือ การด านินธุรกิจดย฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกส์ นຌนการซืๅอขายสินคຌาละบริการผาน
ครือขายอินตอร์นใตทานัๅน ซึไงตอนนีๅธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญเดຌรับการพัฒนาละมีนวนຌมสงผลทีไดี
ตออนาคตของธุรกิจหนังสือลมตอเป 

4. การพิไมความยืดหยุนละความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการละปรับปรุงกระบวนการ ความยืดหยุน
ละการกຌเขปัญหามีความรวดรใวตกตางกันเป ดยฉพาะส านักพิมพ์ขนาดลใกทีไตຌองค านึงถึงความ
คุຌมคา฿นการปรับตัวมากกวาองค์กรขนาด฿หญ ตผูຌวิจัยวาธุรกิจหนังสือลมมีกระบวนการการ฿หຌบริการ 
ละกระบวนการท างานเดຌรวดรใวละยืดหยุนมากกวา฿นงของระยะวลาของตละกระบวนการ ขัๅนตอน
การตัดสิน฿จนຌอยกวาองค์กรขนาด฿หญ ความรวดรใวยอมมีมากกวา เมตຌองผานระบบการท างานทีไหลาย
ฝຆาย ดังนัๅนการปรับปรุงกระบวนการอาจท าเดຌรวดรใวกวาองค์กรขนาด฿หญ 

5. การสรຌางนวัตกรรม฿หม  ทุกองค์กรยัง฿หຌความส าคัญ฿นการสรຌางนวัตกรรม฿หมของตัวนืๅอหาของ
หนังสือ ซึไงป็นสิไงทีไยาก฿นการสรຌาง ชน ฿นอดีตการน าหนังสือมาจับชุดท าป็นซีไรีไย์ ถือป็นนวัตกรรม฿หม
ของการสรຌางนืๅอหา ิContent creation) ต฿นปัจจุบันถือป็นรืไองปกติธรรมดาเปสียลຌว ดังนัๅนการ
สรຌางนวัตกรรม฿นตัวนืๅอหาของหนังสือลมของเทยยังเมเดຌมีการพิไมนวัตกรรม฿หมมากนัก ตสิไงทีไพิไมติม
มานัๅนคือ การสรຌางรูปบบของหนังสือ฿หม การท าการตลาดออนเลน์ นวัตกรรมการผลิตทีไรวดรใวละเม
ท าลายธรรมชาติ สิไงหลานีๅถือป็นนวัตกรรมของกระบวนการท างานของหนังสือลม฿นยุคปัจจุบัน ซึไงถือ
เมเดຌป็นนวัตกรรมของตัวหนังสือดยตรง ตอยางเรกใตามสิไงหลานีๅท า฿หຌการหนังสือลมเดຌรับการพัฒนา
ละปรับปรุงตอยอดตอสูຌกับธุรกิจอืไนโ เดຌ 

6. การพิไมความรับผิดชอบตอสังคม ิCSR) จากการสัมภาษณ์ผูຌวิจัยเดຌทราบวาทุกองค์กรเดຌมีการ
จัดท ากิจกรรมพืไอพิไมความรับผิดชอบตอสังคม ิCSR) สมอ ถึงมຌจะเมเดຌมีการจัดท าป็นการตลาดอยาง
จริงจัง หรือมีภาพขาวชิ งประชาสัมพันธ์ออกเปมากมาย ตทุกองค์กรทัๅงขนาด฿หญ ละลใก฿หຌ
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ความส าคัญกับการสนับสนุนครงการบริจาคหนังสือป็นประจ าทุกป ผูຌวิจัยชืไอวา องค์กรทีไมีการท า
การตลาด฿นลักษณะความรับผิดชอบตอสังคม ิCSR) นีๅยอมสงผลดีตอความนาชืไอถือของการสืไอสาร
การตลาด ละป็นการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีตอบรนด์อีกดຌวย ดังนัๅนธุรกิจหนังสือลมควรจะมีการ
พัฒนาการตลาดดຌานนีๅมากยิไงขึๅน ละอาจปลีไยนปลงรูปบบ฿หຌสอดคลຌองกับยุคดิจิทัลมากยิไงขึๅน ชน 
ชองทางการประชาสัมพันธ์ วิธีการจัดกิจกรรมหันเปสรຌางกิจกรรมผานฐานออนเลน์มากยิไงขึๅน ป็นตຌน 

กลาวดยสรุปลຌว ภาพรวมของธุรกิจหนังสือลมทีไกิดจากผลกระทบทางการการติบตของ
ทคนลยี พฤติกรรมของผูຌอาน ละ สัดสวนการขงขัน฿นตลาดของธุรกิจหนังสือลม ทัๅงหมดนัๅนยอมท า
฿หຌธุรกิจหนังสือลมตละองค์กรมองหาวิธีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม฿หຌสอดคลຌอ งกับการ
ปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน ซึไงสงผล฿หຌองค์กรตละองค์กรตຌองหากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดทีไปรับ฿หຌ
หมาะสมกับยุคดิจิทัล ทีไป็นปัจจัยหนึไงทีไมีสงผลตอการปรับตัวของหนังสือลม฿นตลาดทัๅงสิๅน ซึไงผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์สวน฿หญกลาววาสาหตุหลักของการปรับตัวของธุรกิจหนังสือลม฿นปัจจุบัน มาจากพฤติกรรม
ของผูຌอานทีไปลีไยนปลงควบคูกับสภาพศรษฐกิจ ซึไงพฤติกรรมทีไปลีไยนปลงเปนัๅนมีผลกระทบตอ 
“วลา ฿นการอานหนังสือ นืไองจากผูຌอานเดຌมีพฤติกรรมสน฿จสืไออินตอร์นใต ละสืไออิลใกทรอนิกส์ตางโ 
มากยิไงขึๅน ดังนัๅนวลาการอานของผูຌอานนัๅนยอมถูกบงเปยังสืไอดิจิทัล ซึไงตรงกับผลวิจัยจากสมาคมผูຌ
จัดพิมพ์ละผูຌจ าหนายหนังสือหงประทศเทยทีไเดຌกลาวเวຌขຌางตຌน ท า฿หຌหนังสือลมตຌองชวงชิงวลาของ
ผูຌอานกลับมา฿หຌเดຌ นอกจากนีๅผูຌวิจัยมองวาระบบศรษฐกิจยังเดຌสงผลตอปริมาณการซืๅอหนังสื อของผูຌอาน
อีกดຌวย ซึไงผูຌวิจัยหในวาวิธีการทีไจะท า฿หຌผูຌอานกลับมาสน฿จ฿ชຌวลากับการอานหนังสือมากยิไงขึๅนนัๅน ตຌอง
ป็นการสรຌางความนาสน฿จของนืๅอหาของหนังสือประกอบกับการสืไอสารการตลาดของหนังสือลมทีไ
กระตุຌนท า฿หຌผูຌอานมีการตัดสิน฿จซืๅอหนังสือมากยิไงขึๅน  

ขຌอสนอนะจากการวิจัย  

1. สิไงทีไธุรกิจหนังสือลมขนาด฿หญตຌองตรียมรับมือ คือ การพัฒนาของ E-book ทีไจะขຌามาอิทธิพล
฿นตลาดหนังสือลมมากยิไงขึๅน ประกอบกับการศึกษาขຌอมูลลูกคຌาปัจจุบัน ละอนาคตมากยิไงขึๅน พืไอ฿หຌ
สินคຌาตรงความตຌองการของผูຌอานเดຌเปตลอดตามอายุของผูຌอาน ส าหรับธุรกิจหนังสือลมขนาดลใกจะนຌน
ตรียมตัวการตลาด฿หຌมากยิไงขึๅน ละลือกสินคຌา฿หຌดี ตรงวลามากยิไงขึๅน ตอยางเรกใตามทุกองค์กรจะ฿หຌ
ความส าคัญกับการรับมือการปลีไยนปลงของพฤติกรรมของผูຌอาน ละศรษฐกิจ ตຌองรูຌจักประหยัด ลือก
สินคຌาทีไดี ถูกวลา฿นการขาย 

2. ผูຌประกอบการธุรกิจหนังสือลมทัๅงขนาด฿หญละลใก มีความคิดหในตรงกันวา สาหตุหลักของ
การปรับตัวของการสืไอสารการตลาด คือ พฤติกรรมของผูຌอานปลีไยนปลงเป ผูຌอานสน฿จระบบทคนลยี
มากยิไง วลาการอานหนังสือถูกยงดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์มากกวาจะป็นคูขงหนังสือดຌวยกันอง 
ดังนัๅนสิไงทีไผูຌประกอบการทัๅงหลายตຌองปรับตัว คือ การปรับตัวขຌาหาพฤติกรรมของผูຌบริภค ดยขຌาเปสู
ระบบดิจิทัล หรือ ออนเลน์มากยิไงขึๅน ละท า฿หຌหนังสือจะป็นมากกวาหนังสือ ละจะตຌองหาชองทาง฿น
การติดตอสืไอสารผูຌอานผานชองทางทีไผูຌอานขຌาถึงเดຌ ดยฉพาะออนเลน์ ละนอกจากนีๅธุรกิจหนังสือลม
ตຌองวิธีการยง “วลา ของผูຌอานมากยิไงขึๅน ดังนัๅนสิไงพืๅนฐานทีไทุกธุรกิจหนังสือลมตาง฿หຌความส าคัญคือ 
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การสรຌาง คัดลือก ละคัดกรองคุณภาพของนืๅอหาของหนังสือ ฿หຌมีความนาสน฿จของผูຌอานมากทีไสุ ด 
นอกจากนีๅผูຌประกอบการขนาด฿หญมีความคาดหวังวามืไอมีการปรับตัวลຌวจะยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 
ละเดຌลูกคຌา฿หมกลับมา ฿นขณะทีไผูຌประกอบการหนังสือลมขนาดลใกตางคาดหวังวาจะมีการจัดท า
การตลาดทีไดีขึๅน พืไอ฿หຌลูกคຌารูຌจักบรนด์ ละภักดีตอบรนด์มากยิไงขึๅน  

3. จากการวิจัยสามารถสรุปเดຌวา หัว฿จส าคัญของการท าการสืไอสารการตลาดหนังสือลมทีไ฿ชຌ฿นการ
ปรับตัว฿นยุคดิจิทัลนัๅน มี ็ ประการคือ แี ขຌา฿จหนังสือตละประภท ละท าการตลาด฿หຌหมาะสมกับ
ตละประภท โี การตลาดทีไดี ตຌองมาจากนืๅอหาของหนังสือตຌองนาสน฿จ ละคุณภาพตຌองดี ใี ขຌา฿จ
กลุมป้าหมาย รับฟังปัญหาของลูกคຌา ไี ฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไหมาะสมกับประภทหนังสือละ
กลุมป้าหมาย 5ี สรຌางกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการท าการตลาดบบ CSR ๆี การสรຌางความผูกพัน
กับกลุมผูຌอาน ละ ็ี รักษาลูกคຌากา ละหาลูกคຌา฿หม  
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นวัตกรรมการสื่อสารผานอพลิคชั่น ของรายการกมชว์ซช่ียล 

กับการตอบสนองของผูຌชม 

Communication innovation through application  

ิia game shoี social and audience’s response 

 

ชวภณ คารมภ์1 
พัชนี  ชยจรรยา2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1ี พืไอศึกษากระบวนการ
สรຌางสรรค์รายการบบ฿ชຌสืไอสมัย฿หมผานการตอบสนอง ิ interactiveี ดย฿ชຌอพลิคชัไน 2ี พืไอศึกษา
ทัศนคติละความพึงพอ฿จของกลุมผูຌชมรายการกมชว์บบตอบสนอง ิ interactiveี ทีไมีตอรายการ กม
ชว์ซชีไยล ทางชองเทยรัฐทีวี ดยการวิจัยชิงคุณภาพ ฿ชຌการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌผลิตรายการกมชว์
ซชีไยล ปรดิวซอร์รายการกมชว์ซชีไยลละทีมงานทีไกีไยวขຌอง สวนการวิจัยชิงปริมาณ฿ชຌครืไองมือการ
วิจัยคือ บบสอบถาม ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลน์กีไยวกับทัศนคติละความพึงพอ฿จทีไมีตอรายการผาน
อพลิคชัไนของรายการกมส์ชว์ซชีไยล รวมทัๅงศึกษาคຌนควຌาจากอกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองพืไอน ามา
สนับสนุนผลการศึกษา  
 จากผลการศึกษาชิงคุณภาพ ทางดຌานกระบวนการสรຌางสรรค์ละผลิตรายการรูปบบการ฿ชຌสืไอ
สมัย฿หมผานการตอบสนองดย฿ชຌอพลิคชัไน พบวา การท ารายการทรทัศน์ประภทตอบสนองสามารถ
กระตุຌนผูຌชม฿หຌกิดความกระตือรือรຌน ิActiveี หรือ การตอบสนอง ิinteractiveี ดยผูຌผลิตมีการลือก
สถานีละชวงวลาทีไหมาะสม฿นการออกอากาศ มีนวคิด฿นการผลิตรายการทีไนาสน฿จนຌนการมีสวนรวม 
ทัๅงนีๅยังท า฿หຌกิดรงจูง฿จทีไอยากมีสวนรวมพิไมมากขึๅน ดยผูຌผลิตรายการยังมีของรางวัลประจ าดือนทีไ
ตกตางกัน สงผล฿หຌกิดรงจูง฿จ ท า฿หຌผูຌรวมขงขันสน฿จละตัดสิน฿จขຌารวมสนุกละลือกทีไจะปຂด
รับชมรายการ รียกเดຌวาป็นการดึงผูຌชม฿หຌมามีสวนรวมกับรายการกมชว์  

จากผลการศึกษาสะทຌอน฿หຌหในถึงกระบวนการผลิตรายการ฿นรูปบบรายการตอบสนองดย฿ชຌสืไอ
รูปบบ฿หมทีไเดຌรับความสน฿จอยางมาก ดยผูຌผลิตรายการมุงนຌนทีไ฿ชຌสืไอ฿หมหรือทคนลยี฿นการผลิต
รายการ นอกจากนีๅชวงวลา฿นการออกอากาศถือป็นอีกสวนหนึไงทีไส าคัญ฿นการดึงผูຌชม ดยทางสถานีเดຌ
จัด฿หຌชวงวลาการออกอากาศอยางหมาะสม คือ โแ.ใเ-โโ.เเ น. ดຌานนืๅอหาของรายการเมเดຌมุงนຌนพืไอ
ความสนุกสนานทานัๅนตยังสอดทรกความรูຌ฿หຌกผูຌชม ดังนัๅนการสรຌางสรรค์รูปบบรายการ฿หຌป็นทีไ
นาสน฿จจะชวยพิไมยอดจ านวนของกลุมผูຌชมมากยิไงขึๅน ทางผูຌผลิตรายการชืไอมัไนวาการพัฒนารายการบบ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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฿ชຌสืไอ฿หมผานอพพลิคชัไนจะป็นอีกทางลือก฿หม฿นยุคปัจจุบัน฿หຌกผูຌรับชมรายการทรทัศน์ประภทกม
ชว์  

ค าส าคัญ : การสรຌางสรรค์รายการทรทัศน์ุ การตอบสนองุ อพลิคชัไน 

 

 

Abstract 

 This research is a quantitative and qualitative research. The purposes are 1) to 

study the creative process of using new media through the interactive application, 2) to 

study the attitudes and preferences of the audience-interactive game show; “Game Show 
Social on Thairat T” Channel. For qualitative research, researcher uses in-depth 

interviews with the entrepreneur, producer, and the teams. of Game Show Social. The 

quantitative research, the researcher uses an online questionnaire to examine the 

attitudes and satisfaction towards the interactive application of Game show Social and 

studies related documents and research to support result of the study. 

 The results of a qualitative study, the creative process and production of new 

media game show through interactive application that interactive television production 

could provoke the audience to be enthusiastic (Active) or response (Interactive) and the 

entrepreneur must has to choose the right moment and the stations in the broadcast, 

the idea of production is interested and participation that also causes more motivation to 

contribute. And different monthly prizes can motivate competing interests and decide to 

join with and choose to watch the game show that is attraction to the audience to 

engage with the game show. 

The study reflects the production process of using new media through the 

interactive application get highly attention. The producers focus on the use of new media 

or technology in production. In addition, the broadcast time is important part to get the 

audience by arranging the good broadcast period is 21:30 to 22:00 hrs. The content of this 

game show is not only for fun, but also focus on incorporating knowledge to the 

audience. Thus, the creation of an attractive model will boost the number of the 

audience even more. The producer believes that the development of multi-media 

applications via a new option is another alternative in the present to the audience the 

television game show. 

Key words : Creative TV , Interactive , Application 
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บทน า 
มนุษย์ราป็นสัตว์สังคมทีไอยูรวมกันละมีการสืไอสารกันตลอดวลา ละดຌวยความชาญฉลาดของ

มนุษย์฿นการถายทอดรืไองราวตางโ ละ฿นชีวิตประจ าวันเมวาจะดຌวยจุดประสงค์฿นดຌานความชืไอทาง
ศาสนา การบันทึกรืไองราวหรือมຌตการสงสาร สิไงหลานีๅองทีไกอ฿หຌกิดการประดิษฐ์คิดคຌนทคนลยี฿น
การสืไอสาร฿หม โ ทีไคอย โ ชืไอมลก จากกลุมคนลใก โสูคน฿นอีกฟากลกหนึไงละชืไอมตอกันเดຌ฿นทีไสุด 
กอ฿หຌกิดกระบวนการศึกษารียนรูຌตางโ ตามมา เมวาจะป็นการสืไอสารผานจดหมาย การสืไอสารผาน
ขຌอความทางทรศัพท์ ิshort message serviceี ละ฿นปัจจุบันมีการสืไอสารผานอพลิคชัไน ทีไสามารถ
ชวย฿หຌผูຌ฿ชຌอุปกรณ์สืไอสาร฿นลกปัจจุบันสามารถตຌตอบระหวางกันละกันเดຌ 

ส าหรับรายการทรทัศน์ประภทกมชว์นัๅนเดຌรับความนิยมอยางพรหลาย฿นหมูสังคมเทย
นืไองจากสรຌางความบันทิง฿หຌกับผูຌชมละยังสรຌางการมีสวนรวม฿หຌกับผูຌชม ปัจจุบันรายการทรทัศน์ตางโ 
มีการพัฒนา฿หຌสามารถตຌตอบผานทางขຌอความ ิSMSี พืไอรวมกิจกรรมตางโ ทีไทางรายการจัดเวຌ฿หຌ ต฿น
บางครัๅงอาจจะเมทันทวงทีกับการตอบสนอง ิ interactive) ฿นวลาทีไตຌองการ ท า฿หຌปัจจุบันมีรายการ
ทรทัศน์ทีไสามารถตຌตอบกับผูຌชมบบตอบสนอง (interactive) ดยมีนวัตกรรมการสืไอสารบบตຌตอบ
บบ ณ วลาขณะนัๅน ิReal Timeี ซึไงสามารถตอบสนองตอกลุมของผูຌรับชม฿หຌรายการกมชว์นัๅนมีรง
กระตุຌน฿หຌกิดความสน฿จตอกลุมทีไรับชม ประกอบกับทคนลยีการสืไอสารของอินทอร์นใตละ
ทรศัพท์คลืไอนทีไท า฿หຌผูຌชมสามารถรับละสงขຌอมูลบบมัลติมีดียเดຌ ชน ขຌอมูลภาพชนิดตางโ ขຌอมูล
สียง นืไองจากการสืไอสารดຌวยระบบดิจิตอล สงผล฿หຌสืไอ฿หมอยางอินทอร์นใตละทรศัพท์คลืไอนทีไ
สามารถถายอนขຌอมูลระหวางกันเดຌอีกทัๅงยังท า฿หຌผูຌชมสามารถสืไอสารตຌตอบกันผานสืไอเดຌอีกดຌวย ิวงหทัย 
ตันชีวะวงศ์, 2549ี 

฿นสมัยริไมรกทีไรายการประภทกมชว์เดຌขຌามามีบทบาทละกิดการตอบสนอง ิ interactiveี 
กับผูຌชม คือรายการฮิวกຌ ออกอากาศทางชอง 5 หลังจากนัๅนยຌายมาออกอากาศทีไสถานีกองกองทัพบกชอง
ชอง 7 (พ.ศ. 2539-2540) ป็นระยะวลา 2 ป ทีไผูຌชมเดຌมีสวนรวมกับรายการขงขันกม ดย฿หຌผูຌชมทาง
บຌานทรศัพท์ขຌามารวมสนุกกับการขงขัน฿นรายการ ดยการขงขันกมนีๅจะป็นกมประภทผจญภัยของ
ตัวละครฮิวกຌ ดยการกดปุຆมจากทรศัพท์บຌานหรือทรศัพท์คลืไอนทีไ฿นการบังคับตัวละคร ดยป็นระบบทีไ
สามารถยกสียงทีไบังคับตัวละคร฿หຌดินเปขຌางหนຌา กระดด หรือหลบสิไงกีดขวຌางตางโ฿นกมเดຌ ดยทีไจะ
฿ชຌคลืไนความถีไของสียงป็นตัวก าหนดทิศทางของการคลืไอนเหวของตัวละคร฿นกม ชน หมายลข 4 

ก าหนดตัวละครเปทางซຌาย หมายลข 6 ก าหนดตัวละครเปทางขวา ซึไง฿นชวงนัๅนรายการดังกลาวถือวา
เดຌรับความนิยมอยางมาก นืไองจากป็นสิไงทีไปลก฿หมส าหรับผูຌทีไเดຌรับชม ซึไงรายการนีๅจะป็นการ
ออกอากาศสดพืไอทีไ฿หຌผูຌชมเดຌมีสวนรวม ตภายหลังรายการนีๅเดຌหมดสัญญากับทางสถานีละปຂดตัวลงเป
฿นทีไสุด ิเมตຌองพูดถึงกใเดຌ กริไนนิดดียวกใพอพราะเม฿ชสาระหลักของรืไองราี 

นอกจากนีๅยังมีรายการของ “SA Today’s ทีไชืไอ ฮPsych" ป็นรายการทีไ฿หຌฟนรายการหวตผูຌขຌา
ขงขัน ณ วลาขณะนัๅน ิReal-timeี ชน อยาก฿หຌนืๅอหา฿นตอนทีไ 100 ป็นอยางเรดยสามารถหวต
ผานทวิตตอร์ ิTwitterี ลักษณะดังกลาวท า฿หຌกิดการติดตาม ละอยากมีสวนรวม ทีไจะสรຌางตอนทีไ 100 
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ของรายการดຌวยกันผานรูปบบละชองทาง฿นการหวตตอนจบของรายการ ฮPsych" ทีไผูຌชมเดຌชวยกัน
สรຌางตอนจบของพวกขาอง ซึไงลักษณะของรายการดังกลาวป็นการชืไอมตอของรายการทรทัศน์กับชอง
ตางโ 

จะหในเดຌวา ครือขายสังคมออนเลน์ (Online Social Network) เดຌกลายป็นปรากฏการณ์ของ
การชืไอมตอการสืไอสารระหวางบุคคล฿นลกอินตอร์นใต ดยมุงนຌนเปทีไการสรຌางชุมชนออนเลน์ซึไงท า฿หຌ
ผูຌคนสามารถทีไจะลกปลีไยนบงปันขຌอมูลตามประยชน์ กิจกรรม หรือความสน฿จฉพาะรืไองซึไงกันละ
กัน จน฿นปัจจุบันนักการตลาดเดຌมองครือขายสังคมออนเลน์ป็นสืไอ฿หมประภทหนึไงดยพวกขาปลีไยน
จากการรียกครือขายสังคมออนเลน์มาป็นสืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) ซึไงป็นชองทางการสืไอสาร
ผานสืไอ฿หมทีไป็นทีไนิยมมากจนกลายป็นวัฒนธรรมสวนหนึไงของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นปัจจุบัน นืไอ งจาก
ครือขายสังคมออนเลน์ปรียบสมือนป็นบริการพืๅนฐานของวใบเซต์ทีไผูຌ฿ชຌสามารถสดงตน฿หຌป็นทีไรูຌจักก
คนทัไวเปดยการสรຌางหนຌาตางหรือวใบเซต์ (Web Page) ของตัวองละอนุญาต฿หຌผูຌอืไนทีไ฿ชຌบริการ
ครือขายดียวกันขຌามารวมบงปันประสบการณ์กับผูຌ฿ชຌนัๅนโเดຌ      ิปณิชา  นิติพรมงคล, 2551ี 
 ปัจจุบันสิไงทีไทรทัศน์ก าลังปลีไยนจะปลีไยนปลงเป คือ  ผูຌผลิตรายการทรทัศน์ตຌองสรຌางสืไอ฿หຌ
กิดการมีสวนรวมละท า฿หຌกิดการปฏิสัมพันธ์เดຌ Interactive Media ดย฿หຌกิดปฏิสัมพันธ์กับรายการ฿น
บบตางโ ผานสืไอ online = interactive experiences ถือป็นสิไงส าคัญทีไตຌองปรับปลีไยนพืไอสนับสนุน
รายการทรทัศน์ พืไอ฿หຌสามารถดึงผูຌชมขຌามาสูรายการ ละท า฿หຌขารูຌสึกมีสวนรวม หรือป็นจຌาของ
รืไองราวนัๅนรวมกัน 

ดຌวยหตุนีๅ ท า฿หຌผูຌวิจัยเดຌลใงหในความส าคัญของการสรຌางสรรค์รายการ฿นยุคปัจจุบัน จึงเดຌศึกษา 
รืไอง นวัตกรรมการสืไอสารผานอพลิคชัไน ผานรายการกมชว์ซชีไยลกับการตอบสนองของผูຌชม ดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1ี พืไอศึกษากระบวนการสรຌางสรรค์รายการบบ฿ชຌสืไอสมัย฿หมผานการตอบสนอง 
ิinteractiveี ดย฿ชຌ อพลิคชัไน ิapplicationี 2) พืไอศึกษาทัศนคติ ละความพึงพอ฿จของกลุมผูຌชม
รายการกมชว์บบตอบสนอง ิinteractiveีทีไมีตอรายการ กมชว์ซชีไยล ทางชองเทยรัฐทีวี 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ซึไงผูຌวิจัยจะกใบรวบรวมขຌอมูลละวิคราะห์
ขຌอมูลดยน านวคิดทฤษฎีมาสนับสนุนผลการวิจัย อันประกอบเปดຌวย 6 นวคิดทฤษฎี คือ 1ี นวคิด
กีไยวกับการพรกระจายละการยอมรับนวัตกรรม  2ี  นวคิดทฤษฎี กีไยวกับทัศนคติ                             
3ี นวความคิดกีไยวกับสืไอ฿หม 4ี นวคิดละทฤษฏีการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ 5ี นวคิดละ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูຌบริภค ละ 6ี นวคิดทฤษฎีกีไยวกับความส าคัญของทรทัศน์ ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌบงวิธีการ
ด านินการวิจัยเวຌดังตอเปนีๅ 
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การวิจัยชิงคุณภาพ 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับกระบวนการสรຌางสรรค์รายการบบการ฿ชຌสืไอสมัย฿หมผานการ
ตอบสนอง ิinteractiveีดย฿ชຌ อพลิคชัไน ทัๅงจากอกสารละการลงภาคสนาม ดยการส ารวจละการ
สัมภาษณ์บบจาะลึก ดยลือกกลุมป้าหมาย 2 กลุม ดังนีๅ 
 กลุมทีไ 1  สัมภาษณ์ผูຌผลิตรายการกมชว์ซชีไยล  คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ ์

 กลุมทีไ 2  สัมภาษณ์ปรดิวซอร์รายการกมชว์ซชีไยล คุณ พียงพร ตี ยะ พชร ละ
ทีมงาน 

 ฿นการวิจัยชิงคุณภาพ บบสัมภาษณ์ มีลักษณะผสมกันทัๅงบบสอบถามปลายปຂดละปลายปຂด 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลหรือค าตอบ฿นสิไงทีไผูຌสัมภาษณ์ตຌองการจากผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ละป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์เดຌสดงความคิดหใน  

การวิจัยชิงปริมาณ 

 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ป็นกลุมทีไขຌารวมลนกมส์รายการ “กมชว์ซชีไยลชองเทยรัฐ
ทีวี ดยผูຌทีไมีคุณสมบัติ฿นการตอบจะตຌองป็นผูຌทีไคยขຌารวมการขงขัน฿นรายการ “กมชว์ซชีไยล ชอง
เทยรัฐทีวี การสุมตัวอยางพิจารณาจากจ านวนประชากร฿นการขຌารวมขงขันกมส์ดยรายการออกอากาศ
ครัๅงรกมืไอวันทีไ 25 มษายน 2557 มีประชากรประมาณ 1,100,000คน ซึไงป็นการกใบรวบรวมขຌอมูลดย
฿ชຌบบสอบถาม ฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางดยการค านวณตามสัดสวนประชากริProbability Proportional to 

Size : PPSี ก าหนดความชืไอมัไนเวຌทีไ 95% ละคาความคลาดคลืไอนจากการสุมตัวอยางเวຌทีไ 5% เดຌกลุม
ตัวอยางทัๅงสิๅน 400 คน  
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม ิQuestionnaire) ซึไงป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบ
รวบรวมขຌอมูล ป็นบบสอบถามปลายปຂด (Closed-Ended Questionnaire) ดยเดຌจัดล าดับนืๅอหา
บบสอบถาม฿หຌครอบคลุมขຌอมูลทีไตຌองการดยบงค าถามออกป็น 4 สวน ดังนีๅ  

สวนที่ 1 ป็นบบลือกตอบ ิCheck listีดยป็นค าถามกีไยวกับขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบ
บบสอบถาม 

สวนที่ 2 ป็นบบลือกตอบ ิCheck listี ดยป็นค าถามกีไยวกับดຌานทัศนคติตอ
รายการกมชว์ซชีไยลชองเทยรัฐทีวี 

สวนที่ 3 ป็นบบมาตรวัดบบ฿หຌคะนน ดยป็นค าถามกีไยวกับความพึงพอ฿จตอ
รายการกมชว์ซชีไยลชองเทยรัฐทีวี ผูຌตอบบบสอบถามจะตຌองลือกตอบค าถามตละขຌอพียง 1 ค าตอบ
ทานัๅน ดยลักษณะค าถามจะป็นมาตราสวนประมินคา ิRating Scaleี 
  สวนที่ 4 ขຌอสนอนะ 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย พบวา กระบวนการสรຌางสรรค์รายการ กมชว์ซชียล ิ Game 

Show Social ี ป็นรายการกมชว์รูปบบ฿หมตอสังคมเทย฿นยุคปัจจุบัน ละยังป็นรายการทีไยังเมมี
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ผูຌผลิตรายการทรทัศน์ทานอืไนโ ท ามากอน ดยผูຌชมจะสามารถมีสวนรวม฿นการลนกมเปพรຌอมโ กับ
รายการทีไก าลังถายทอดอยู ดยมีปรัศนีหรือผูຌ฿หຌค า฿บຌผานหนຌาจอทรทัศน์ดยผานอพลิคชัไนของรายการ
ชืไอ Game Show Social สามารถดาวน์หลดผานสมาร์ทฟนผานระบบปฏิบัติการ iOS ละ
Android รายการกมชว์ซชีไยลออกอาอากาศสด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 21.30-22.00 น. ทาง ThairathTV 

HD ชอง 32 สาหตุทีไผูຌผลิตรายการลือกทีไจะออกอากาศสถานีเทยรัฐทีวี พราะเดຌลใงหในวาการ
ออกอากาศรายการกมชว์ซชีไยล ป็นรูปบบรายการทีไ฿หมละยังคงป็นรายการทีไมีการตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌบริภคกลุม฿หม฿นยุคปัจจุบัน ละการกຌาวขຌาสูยุคทีวียุคดิจิตอลทีไขຌามามีบทบาท฿นสังคม 
นอกจากนีๅการจะตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค จะตຌองอาศัยความสด฿หม  ความตืไนตาตืไน฿จของ
รูปบบรายการ อีกทัๅงยังตຌองมีการคัดลือกผูຌด านินรายการทีไมีบุคลิกลักษณะฉพาะตัว ป็นผูຌทีไคลุกคลีอยู
฿นวงการเอทีละผลิตรายการกีไยวกับทคนลยีมาอยางตอนืไอง  

การลือกชวงวลา฿นการออกอากาศ฿หຌหมาะสมนัๅน มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌผูຌชมสามารถรับชม฿น
ชวงวลาวางจากกิจกรรมหลัก พืไอชวยคลายครียด กิดความสนุกสนานพลิดพลินอีกทัๅงยังเดຌรับความรูຌ
กีไยวกับทคนลยีเปพรຌอมกันโ มีรางวัล฿หຌรวมลุຌนรับหมาะส าหรับผูຌทีไชอบการขงขันละอยากหาความ
ทຌาทาย฿หมโ รายการดังกลาวจึงสามารถตอบจทย์กลุมผูຌบริภคกลุม฿หมหลานีๅเดຌป็นอยางดี 

ความส าคัญ฿นฐานะของนักนิทศศาสตร์ดย฿ชຌทฤษฎีการสืไอสารมาผนวกกับการสรຌางสรรค์ งาน
ของรูปบบรายการ พบวา ทฤษฎีการสืไอสารดยรวมจัดวาป็นกนหรือองค์ความรูຌ฿นทางนิทศ ศาสตร์ทีไ
฿ชຌป็นหลัก ฿นการศึกษาวิจัยละการปฏิบัติงานทางดຌานนิทศศาสตร์ดยทางตรงหรือดยทางอຌอม ตาม
ลักษณะของทฤษฏี S M C R ของ ดวิด ค. บอร์ล ิDavid K.Berlo)   

จากผลการศึกษาการสรຌางสรรค์รายการทรทัศน์ รายการกมชว์ซชีไยลทาง ชองเทยรัฐทีวี จะ
ปรากฏ฿นกระบวนการหลักของการสืไอสารผานรายการ ดังนีๅ 

ผูຌสงสาร หรือ Sender เดຌก พิธีกรละปรัศนีทีไ ซึไงทัๅงโต าหนงจะท าหนຌาทีไตางกัน แี ผูຌด านิน
รายการจะ฿หຌอธิบายถึงรายละอียดค าถามทีไตຌองการย าสนอ฿นตละวันกผูຌชมทีไอยูทางบຌาน ละจะป็นผูຌ
สรุปขຌอมูลทัๅงหมด฿นขຌอนัๅนโ ละบอกถึงขຌอมูลทีไป็นความจริง โี ปรัศนีจะป็นผูຌสรຌางสีสัน ฿หຌขຌอมูลทีไอน
อียงวาขຌอมูลของตนนัๅนถูกตຌอง ทัๅงนีๅพืไอกิดอรรถรส฿นการรับชมรายการ พืไอความบันทิง ละสนุกสนาน 
พรຌอมทัๅงสอดทรกความรูຌขຌอมูลทีไป็นจริงกคุณผูຌชมทีไอยูทางบຌาน   

นืๅอหาของสาร หรือ Message เดຌก ค าถามทีไป็นจทย์ตอผูຌชมทีไดูอยูทางบຌานละค าถามผาน
อพลิคชัไน สารทีไสงออกเปนัๅนสรຌางการรับรูຌ฿หຌกผูຌชมดยมีค าถามละตัวลือก฿นการตอบขຌอนัๅนโ 
อยางเรบຌาง ละสุดทຌายคือขຌอมูลทีไป็นจริง บทสรุปของขຌอนัๅนโ ป็นกรใดความรูຌกคุณผูຌชม 

 ชองทางการสื่อสาร หรือ Channel เดຌก ชองเทยรัฐทีวี ตามทีไผูຌศึกษาเดຌสัมภาษณ์ชิงลึกกับ
ผูຌผลิตรายการ พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ิสัมภาษณ์ , 24 มษายน โ55่ี วา ทานมีการลือกสถานีการ
ออกอากาศป็นอยางเร  เดຌกลาววา “หตุผลทีไลือกสถานี ทรทัศน์เทยรัฐทีวีออกอากาศ พราะตอนทีไ
สนอจะท ารายการ฿หຌกับทางเทยรัฐทีวี ชวงทีไทีวียุคดิจิตอลก าลังขຌามามีบทบาท฿นสังคมเทย ทางเทยรัฐ
ทีวี฿หຌจทย์ละนยบายของชองวา “คิดตางอยางขຌา฿จ ท า฿หຌกิดรายการกมชว์รูปบบ฿หมทีไตຌองการ
น าสนอ คือ รายการกมชว์ชว์ชีไยล ทัๅงนีๅ พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ยังเดຌรับการขนานนามวา “พอมดหง
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       หัวขຌอ “นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

วงการทีวี พราะป็นผูຌทีไคลุกคลีละอยู฿นวงการเอทีละผลิตรายการชิงทคนลยีทีวีมาอยางตอนืไอง 
จึงน าอพลิคชัไน มาผนวกกับรายการทรทัศน์฿นยุคทีวีดิจิตอลกิดป็นรายการดังกลาวขึๅน 

ผูຌรับสาร หรือ Receiver เดຌก ผูຌชมทีไรับชมอยูทางบຌานผานทางทรทัศน์ละตอบค าถามรวม
สนุกกับรายการผานทางสมาร์ฟน รายการดังกลาวคือรายการทีไ฿ชຌการสืไอสารบบตอบสนอง
ิinteractiveีดยทีไผูຌชมรับชมผานทางทรทัศน์ละรวมสนุกบบตอบสนองผานจอสมาร์ทฟน ละป็น
รายการดียว฿นประทศเทยทีไ฿ชຌสืไอการสืไอสารบบนีๅ พราะรายการนຌนถึงประยชน์ของจอทีไสอง 
ิsecond screen) หรือ สมาร์ทฟนทีไมีอยางพรหลาย฿นกลุมของคน฿นยุคปัจจุบัน ละมีการตอบสนอง
กับกลุมผูຌชมบบ ณ ขณะนัๅน ท า฿หຌกลุมผูຌชม฿หมโ ทีไชอบ฿ชຌทรศัพท์มือถือหันมา฿หຌความสน฿จละรวม
ลนกมส์ ทัๅงนีๅการตอบสนองของรายการกับกลุมผูຌชมมีการรวมลนกมส์ผานรายการ฿นตละวันมีจ านวน 
5เเเ คนขึๅนเป ละมีไนวนຌมทีไจะพิไมจ านวนมากขึๅนรืไอยโ ดยผูຌขຌาขงขันสามารถรวมสนุกกับทาง
รายการเดຌอยางตอนืไองทุกวัน นอกจากนีๅยังสามารถประมินความพึงพอ฿จ฿นตละครัๅงทีไลนพืไอรับความ
คิดหในกับทางรายการเดຌอยางตอนืไอง รวมถึงการทีไผูຌผลิตรายการลือก฿ชຌสืไอบุคคล ชน ผูຌทีไมีประสบการณ์
หรือความรูຌ฿นรืไองของทคนลยี ขຌามานຌมนຌาว฿จผูຌชม฿หຌกิดการติดตามละกิดการรวมสนุกกับรายการ 

งานวิจัยชิงปริมาณ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศชายรองลงป็นพศหญิง มีอายุตัๅงตแ่-

ไเป การศึกษาจะอยู฿นระดับชัๅนปริญญาตรี มีทัศนคติกีไยวกับรูปบบรายการเป฿นทิศทางบวก ทางดຌาน
ความพึงพอ฿จกับลักษณะรูปบบของของค าถามมีความพึงพอ฿จอยางมาก ละมีความชืไนชอบตอประภท
ของรางวัลทีไทางรายการเดຌจัดเวຌ฿หຌ  

สรุปละขຌอสนอนะ 

จากการศึกษา พบวา กระบวนการคิดคຌนรายการรูปบบ฿หมทีไตຌองกຌาวลๅ าทันทคนลยี รวมถึง
การสรຌางสรรค์รายการ ตຌองอาศัยการผลิตรายการทีไหมาะสมกับยุคสมัยของทีวีดิจิตอล ดยผูຌประกอบการ
ตຌองหาจุดยืนละจุดดนของรายการของตนอง รายการกมชว์ซชีไยล ทางชองเทยรัฐทีวี  ฿นดຌานของ
ผูຌผลิตรายการทรทัศน์ ป็นรายการประภทตอบสนองิ interactiveี กับผูຌชม ผูຌชมมีสวนรวมกับรายการ 
รวมถึงมีการจูง฿จจากของรางวัลพืไอ฿หຌกิดรงกระตุຌน฿นการรวมขงขัน ละยังป็นมิติ฿หม฿นการรับชม
รายการทรทัศน์ประภทกมชว์ รายการกมชว์ซชีไยล คือรายการทีไมีการ฿ชຌสืไอสารบบตอบสนอง ซึไง
รียกเดຌวาป็นรายการรก฿นประทศเทยทีไนຌนถึงคุณประยชน์ของจอทีไสอง ิsecond screen) ผูຌชม
รับชมผานทางหนຌาจอทรทัศน์ละรวมสนุกบบตอบสนองผานจอสมาร์ทฟน  

การวิจัยชิงปริมาณกลุมตัวอยางผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีทัศนคติละความพึงพอ฿จตอ
รายการละการขຌารวมสนุกตอรายการอยางมาก ละยังอยาก฿หຌรายการ฿นการรวมสนุกกับคนดูบบ
ตอบสนองยังคงมี฿นรายการ฿นประทศเทยตอเป฿นอนาคต พืไอ฿หຌกิดความบันทิงละพลินพลิน฿จของ
กลุมผูຌชมทีไติดตามรายการทรทัศน์  
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ขຌอสนอนะ 

 ธุรกิจ฿นวงการขงขัน การผลิตรายการทรทัศน์มีความพรหลายอยางมาก ละมีตัวลือก฿หຌคุณ
ผูຌชมสามารถลือกชมรายการตางโ เดຌตามความสน฿จตอนืๅอหารายการตางโทีไ ทัๅงนีๅทัๅงนัๅน ผูຌศึกษามี
มุมมองกีไยวกับการท ารายการทรทัศน์฿นประทศเทยวา จ าป็นตຌองอาศัยการกระตุຌนผูຌชม฿หຌกิดการ
กระตือรือรຌนิActiveี หรือ กิดการตอบสนอง ิinteractiveี พืไอ฿หຌกิดรงจูง฿จทีไอยากจะลนพิไมมากขึๅน
ละขຌามามีสวนรวมกับรายการมากขึๅน พืไอ฿หຌธุรกิจของวงการรายการทรทัศน์ติบต ละยังสามารถ
ขยายฐานกลุมผูຌชม รวมทัๅงมีการตอยอดธุรกิจ฿นการผลิตรายการทรทัศน์฿นอนาคตมากขึๅนดຌวยชนกัน 
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การยอมรับสื่อหลอมรวมละการตอบสนองตอฆษณา 

Acceptance media convergence and advertising responses 

 

 

อังคณา จงเทย1
 

บุหงา  ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์คือ มุงศึกษาระดับการยอมรับสืไอหลอมรวม ุ การรับรูຌประยชน์ละการ
รับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌสืไอหลอมรวม ตลอดจนศึกษาถึงการตอบสนองของผูຌบริภคตอฆษณาสืไอหลอมรวม 
ดยครอบคลุมสืไอหลักทัๅงหมด 3 สืไอเดຌก ทรทัศน์ วิทยุ ละ หนังสือพิมพ์ ทีไมีการหลอมรวมขຌาสู
อินตอร์นใตดຌวยรูปบบการออนเลน์  ท าการศึกษาดยการวิจัยชิงส ารวจ จากกลุมผูຌทีไมีการ฿ชຌสืไ อหลอม
รวม จ านวน ไเเ ตัวอยาง   
           ผลการศึกษาพบวา สมาร์ทฟนป็นอุปกรณ์ทีไเดຌรับความนิยมสูงถึง รຌอยละ 94.7 รองลงมาคือ 
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะรຌอยละ 47.8  การรับชมสืไอหลอมรวมรูปบบตางโ อยู฿นระดับปานกลาง พฤติกรรม
การ฿ชຌสืไอหลอมรวมอยู฿นระดับมาก การปຂดรับฆษณาผานสืไอบบหลอมรวมอยู฿นระดับปานกลาง สวน
ทัศนคติละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคตอฆษณาสืไอหลอมรวมอยู฿นระดับปานกลาง นอกจากนีๅยังพบวา 
สืไอหลอมรวมดยผานชองทางFacebook ป็นชองทางทีไเดຌรับความนิยมสูงสุด มืไอทียบกับสืไอหลอมรวม
ประภทอืไนโ 

การศึกษาครัๅงนีๅพบลักษณะดนของตละจนนอรชัไนทีไมีตอการยอมรับสืไอหลอมรวมละการ
ตอบสนองตอฆษณา ดังนีๅ  (1) จนนอรชัไน Z มีการยอมรับสืไอหลอมรวมสูงทีไสุด รูปบบสืไอหลอมรวมทีไ
฿ชຌมากทีไสุดคือการอานขาวุชมคลิปผานทาง Facebook ละดูทรทัศน์ออนเลน์ทาง Youtube อีกทัๅง
พบวา มีการหลีกลีไยงฆษณาสืไอหลอมรวมสูงสุด ดยมีทัศนคติตอฆษณาวา฿หຌขຌอมูลละสรຌางภาพลักษณ์
ทีไดี ตรุกรๅ าสิทธิสวนบุคคล (2) จนนอรชัไน Y ฆษณาสืไอหลอมรวมทีไชอบมากทีไสุดคือ Facebook ละ
สืไอหลอมรวมทีไ฿ชຌมากทีไสุดคือการอานขาวุชมคลิปผานทาง  Facebook ละดูทรทัศน์ออนเลน์ทาง  
Youtube (3) จนนอรชัไน X มีการรับรูຌประยชน์ละรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌสืไอหลอมรวมสูงทีไสุด 

หลีกลีไยงฆษณาสืไอหลอมรวมตไ าทีไสุด ละมีทัศนคติทีไดีละมีการตัดสิน฿จซืๅอมืไอรับสืไอหลอมรวมมากทีไสุด 

(4) จนนอรชัไนบบีๅบูมมอร์ มีการยอมรับสืไอหลอมรวมตไ าทีไสุด ละมีทัศนคติวาฆษณาสืไอหลอมรวม฿หຌ
ประยชน์ละสรຌางความนาชืไอถือตกใสรຌางความรบกวน  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค าส าคัญ : การยอมรับสืไอหลอมรวมุ การตอบสนองตอฆษณาุ การรับรูຌการ฿ชຌประยชน์ุ การรับรูຌความ
งาย 

 

Abstract 

This research aims to study the acceptance media convergence, perceived 

benefits and perceived ease of use media convergence.  Moreover, study the response of 

consumers to the media convergence by covers all three of the major media that are 

television, radio and newspaper that assimilated to the Internet with an online form, 

which was conducted by survey research group has used media convergence 400 

samples 

The results of the study showed that the Smartphone is equipped with has been 

high popular of 94.7 percent, followed by 47.8 percent of desktop computer and 

watching media convergence of various forms are moderate.  Meanwhile, using behavior 

media convergence at a high level and exposure advertising through media convergence 

is moderate.  For the attitudes and purchasing decisions of consumers to advertising 

media convergence is moderate.  It also found that the media convergence via Facebook, 

it is a channel that has been most popular when compared to other types of media 

convergence. 

This study found the characteristics of each generation on the acceptance media 

convergence and advertising responses: (1) Generation Z has acceptance media 

convergence at the highest.  The format of media convergence is the most frequently 

used that is read the news, watch video clip via Facebook and watch television online 

through Youtube.  Furthermore, found to avoid advertising media convergence maximum 

with the attitude to advertising that provide information and create a good image, but is 

considered an invasion of privacy.  ิโี Generation Y, advertising media convergence, the 

most preferred that is Facebook and most used is read the news, watch video clip via 

Facebook and watch television online through Youtube.  (3) Generation X has perceived 

benefits and perceived ease of use media convergence at the highest level.  In the 

meantime, avoid advertising media convergence at the lowest level and have a positive 

attitude and purchase decision when accept media convergence most.  (4) Generation 

Baby Boomers has to accept media convergence at the lowest level.  In addition, an 

attitude which advertising media convergence to useful and reliable, but it creates a 

disturbance. 
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Keywords:  acceptance media convergence, advertising responses, perceived benefits 

and perceived ease  

 

฿นยุคปัจจุบันอินทอร์นใตติบตละขຌามามีบทบาทคอนขຌางมาก฿นชีวิตประจ าวัน อินทอร์นใต 
ชืไอมยงครือขายตางโขຌาดຌวยกัน  สรຌางประยชน์฿นการ฿ชຌงานเดຌมากมายหลายดຌาน ละบทบาทหในเดຌ
ชัดจนรืไองการสืไอสาร ทีไชืไอมทุกทีไบนลก฿หຌขຌามาอยู฿กลຌกันดຌวยอินทอร์นใต วใบเซต์ Thumbs up 

(โเแใี รวบรวมขຌอมูลจากวใบเซต์ Bixamedia.com  ส ารวจกีไยวกับการ฿ชຌงานอินทอร์นใตพบวา 
ปัจจุบันทัไวลกมีจ านวน฿ชຌงานอินทอร์นใตคิดป็นสัดสวนอยูทีไ ใโ.็ั ของประชากรทัๅงหมด ซึไงมีจ านวน
พิไมขึๅนจากดิม฿นป โเเเ ถึง 5โ่.แั ดยผลการส ารวจพบวา ประทศญีไปุຆนป็นประทศทีไมีจ านวนผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใตมากทีไสุด฿นกลุมประทศทีไมีการท าส ารวจ ดยมีสัดสวนอยูทีไ ็้.5ั รองลงมาป็นสหรัฐฯ 
็่.แั, บราซิล ไ5.ๆั, จีน ไเ.แั ละอันดับสุดทຌายคือ อินดีย แแ.ไั  ดยรูปบบ฿นการ฿ชຌงาน
อินทอร์นใต฿นปัจจุบันพบวา ริไมมีความหลากหลายละตกตางพิไมมากขึๅนจาก฿นสมัยกอน ทีไสวน฿หญ
มักป็นการ฿ชຌงานผานคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะทานัๅน ดยอุปกรณ์฿นการ฿ชຌงานอินทอร์นใต฿นยุคนีๅสามารถบง
เดຌออกป็น ใ ชองทาง เดຌก ลใปทใอป, ทรศัพท์มือถือละทใบลใต ละดยฉพาะ฿นประทศสหรัฐฯ
พบวา มีจ านวนผูຌ฿ชຌงานทีไมีลใปทใอปป็นของตัวองคิดป็นสัดสวน มากกวา ็5ั สวนทรศัพท์มือถือมี
สัดสวน฿นการครอบครองรองลงมาอยูทีไ 5ใั ละทใบลใต ใแั  

สวน฿นประทศเทย จากรายงานของสมาคมฆษณาดิจิทัล ประทศเทย ิDAAT) (โ55ๆี จัดท า
ขຌอมูลสถิติละพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใตของผูຌบริภคออนเลน์฿นประทศเทย พบวามีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต
จ านวน โๆ ลຌานคน คิดป็น ใ่.่ั ของจ านวนประชากรทัๅงหมด ๆ็ ลຌานคน  

หากกลาว฿นงมุมของการสืไอสาร  อินทอร์นใตเดຌป็นตัวกลางส าคัญ฿นการพิไมชองทางการ
สืไอสารจากดิมทีไสืไอ฿ชຌชองทางตรง฿นการสืไอสาร ชน สืไอทรทัศน์ สืไอวิทยุ สืไอหนังสือพิมพ์ ตมืไอ
อินทอร์นใตเดຌขຌามาจึงชวยพิไมความสะดวกสบาย฿หຌกผูຌ฿ชຌงาน จึงกิดชองทางพิไมติม฿นการรับสืไอ฿หม  
ดังการส ารวจพฤติกรรมกลุมผูຌ฿ชຌอินตอร์นใตประจ าป  2557 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , 2014) กีไยวกับพฤติกรรม
ของผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตพบวา มีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอหลอมรวมดยปรียบทียบระหวางอุปกรณ์คลืไอนทีไ
กับคอมพิวตอร์ปรากฏ฿นรายงานดังกลาววา  ผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตอาน ,ติดตามขาวสาร,อานหนังสือ
อิลใกทรอนิกส์ ดยอุปกรณ์คลืไอนทีไ  รຌอยละ 5็.ๆ ละคอมพิวตอร์ รຌอยละ ๆใ.่ ขณะทีไการดูทรทัศน์ ,ดู
ภาพยนตร์, ฟังวิทยุออนเลน์ ดยอุปกรณ์คลืไอนทีรຌอยละ ไไ.็ ละคอมพิวตอร์ 55.ไ จากรายงานนีๅจึง
หในเดຌอยางชัดจนวา การ฿ชຌสืไอหลอมรวมนัๅนเดຌขຌามามีบทบาทส าคัญกับชีวิตประจ าวันลຌว การสืไอสาร
ผานสืไอ฿นชองทางดิมโ ชองทางดียว จึงปลีไยนปลงเป มีการพิไมชองทางการสืไอสารเปเดຌหลายรูปบบ
ยิไงขึๅน จึงกิดป็นยุคของการหลอมรวมสืไอ ิMedia Convergence) ดยหลอมรวมสืไอหลายโประภทขຌา
ดຌวยกัน  ดยมีตัวกลางคืออินทอร์นใต   

Straubhaar ละ LaRose (โเเเี เดຌ฿หຌความหมายของการหลอมรวมสืไอิMedia 

Convergence)วาหมายถึงการปลีไยนปลงอยางรวดรใวเปสูยุค สังคมสารสนทศ ิ Information 
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Society) นืไองจากความกຌาวหนຌา ของครือขายคอมพิวตอร์ ละการสืไอสารทรคมนาคม ท า฿หຌกิดการ
ผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกันของสืไอตางโ ทัๅงวิทยุ ทรทัศน์ ภาพยนตร์ ทรศัพท์ ละ
คอมพิวตอร์ ซึไงเมสามารถ บงยกความตกตางของสืไอหลานัๅนเดຌ การหลอมรวมของสืไอ ิMedia 

Convergence) ท า฿หຌกิดบริการ฿หมโ ทีไ฿ชຌทคนลยี ดังกลาวอยางมากมาย 

นอกจากนีๅ วิภา อุตมฉันท์ ิโ5ไๆี ยังเดຌกลาวถึงการรวมตัวกันทางทคนลยี เวຌชนกันวา 
ทคนลยีดิจิทัลเดຌทลายก าพงทีไบงยกสืไอตละชนิดออกจากกัน รวมทัๅงก าพงทีไบงยกระหวาง
สืไอมวลชนกับสืไอทรคมนาคมดຌวย พราะขຌอมูลมืไอปลงป็นดิจิทัลลຌวกใสามารถสงผานครือขายดียวกัน
เดຌหมด ความตกตางระหวางสืไอเมมี จຌาของสืไอสิไงพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ คบิลทีวี ภาพยนตร์ ละ
ทรศัพท์ ลຌวนสามารถอาสืไอของคนอืไนเป฿หຌบริการกับลูกคຌาของตน สภาพชนนีๅรียกดยรวมโ วา  การ
หลอมรวมตัวกันทางทคนลยี หรือ คอนวอจนซ์ ิConvergence) ซึไงหมายถึง การรวมตัวของทคนลยี
หลัก ใ ดຌาน เดຌก การกระจายสียง ิBroadcasting)  ทรคมนาคม ิTelecommunication) ดยฉพาะ
อยางทรศัพท์ละคอมพิวตอร์ ิComputer) 

นักวิชาการสืไออมริกัน  Jenkins(โเเๆี เดຌอธิบายกีไยวกับการขຌาสูยุคหลอมรวมทคนลยีวา 
ป็นการหลอมรวมของนืๅอหาของสืไอหลายโ พลตฟอร์ม รวมถึงพฤติกรรมการบริภคสืไอ ซึไงมีความ
รวมมือระหวางอุตสาหกรรมสืไอหลายโ รูปบบ ชน การ฿ชຌบริการดຌานการสืไอสารทรคมนาคมทีไตกตาง
กัน ชน การขຌาถึงอินทอร์นใตบรอดบนด์ทรทัศน์ ทรศัพท์ ละอุปกรณ์ทรศัพท์มือถือ฿ิอຌาง฿น ณรง
ศักดิ่ ศรีทานันท์,ม.ป.ป.ี 

การหลอมรวมสืไอดังกลาว นอกจากจะสรຌางความสะดวกสบาย฿นการ฿ชຌชีวิต฿หຌกผูຌบริภคลຌว ยัง
ท า฿หຌกิดความเดຌปรียบชิงขงขัน พืไอสรຌางความตกตางจากคูขง ละสรຌางมูลคาพิไม฿นงธุรกิจอีก
ดຌวย 

หในเดຌอยางชัดจนวาขณะนีๅราก าลังอยู฿นชวงของการปลีไยนปลงทีไจะมีการหลอมรวมสืไอดຌาน
ทรคมนาคม รวมถึงวิทยุกระจายสียง ละวิทยุทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์ชนิดทีไตຌองผันตัวองขຌาสูระบบดิจิตอล 

ดังทีไสุดารัตน์ ดิศยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ิ2554ี เดຌกลาวเวຌ฿นบทความของสภาการหนังสือพิมพ์วา 
“ผูຌรับสารสามารถขຌาถึงทคนลยีทีไงายดายขึๅน฿นราคาทีไถูกลง ความคยชินกับการ฿ชຌชองทางการสืไอสาร
฿หมโ จริต฿นการบริภคทีไกิดขึๅนพรຌอมกับอพพลิคชัไน฿หมทีไมากับครืไองมือการสืไอสาร  ละสวนบง
ของมใดงินฆษณาทีไเหลเปยังสืไอ฿หมโ ละชองทางการขຌาถึงผูຌรับสารดยตรงมากขึๅน  สิไงทีไกิดขึๅนสงผล
฿หຌองค์กรหนังสือพิมพ์ตຌองปรับปลีไยนกระบวนทัศน์การท าธุรกิจกอนทีไจะ ลຌมหายตายจากเป  นอกจากนีๅ
ยังมีการท าวิจัยสินคຌาทีไสืไอมความนิยมลง฿นสายตาของวัยรุนอมริกันอายุ 18-24 ป หนังสือพิมพ์กใป็นหนึไง
฿นนัๅน รวมกับทรทัศน์ละคอมพิวตอร์บบตัๅงตຍะทรศัพท์บຌานละ E-mail คงถึงวลาลຌวทีไสืไอหลักตຌอง
ปรับตัวรับมือกับทคนลยี฿หมหลานีๅอยางจริงจัง 

นอกจากนัๅนผลการส ารวจดังกลาวยังสอดคลຌองกับผลการส ารวจ฿นตางประทศ การส ารวจผูຌ฿ชຌ
บรอดบนด์฿นยุรปกับการ฿ชຌคอมพิวตอร์ดูทรทัศน์ออนเลน์ของมตรลาิMotoraola) ฿นป 2550 ดຌวย
การสัมภาษณ์ประชาชนจ านวน 2,500 คน฿นยุรปพบวา กือบครึไงของผูຌ฿ชຌงานบรอดบนด์฿นยุรป฿ชຌ
คอมพิวตอร์ดูทรทัศน์ออนเลน์ พราะความสามารถ฿นการควบคุมการรับชมป็นสิไงจูง฿จ ฿หຌผูຌชมหันมาชม
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ทรทัศน์ทางออนเลน์มากขึๅน  ดังนัๅนผูຌบริภคคือผูຌทีไเดຌรับประยชน์ละความสะดวกสบายสูงสุดจากการ
หลอมรวมสืไอ  ท า฿หຌสืไอตຌองปรับตัวพืไอ฿หຌสามารถรองรับกับพฤติกรรมทีไปลีไยนปลงเปของผูຌบริภค฿นยุค
ปัจจุบัน  จึงกิดการขงขันของอุตสาหกรรมภาคการผลิตละการ฿หຌบริการ ซึไงตดิมคยยกกันอยูคนละ
ตลาด ตลຌวพัฒนาการอันรวดรใวของทคนลยีอินตอร์นใตกใป็นตัวชืไอมยง฿หຌมาอยู฿นตลาดดียวกัน 
ขงขันกัน ละมຌกระทัไงรวมตัวกัน ทัๅงนีๅกในืไองมาจากการ฿ชຌครงสรຌางพืๅนฐานดียวกัน ซึไงนอกจากจะป็น
การลดความซๅ าซຌอนของการลงทุนเดຌลຌว ยังน ามาซึไงความสะดวกสบาย ความหลากหลายของบริการ
ทางลือกทีไพิไมขึๅน รวมถึงผลประยชน์จากการบริการ฿หมโ ดຌวยคา฿ชຌจายทีไตไ าละจะลดตไ าลงรืไอยโอยาง
เมคาดฝันมากอน ิสมกียรติ หลืองศักดิ่ชัย ,2553)  

฿นดຌานของความสะดวกสบาย สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ิ2554) กลาววา 
ทคนลยีทีไมีความส าคัญตอการหลอมรวมสืไอ ทีไหในเดຌชัดจนจะประกอบเปดຌวย คอมพิวตอร์ ทรศัพท์
สมาร์ทฟน ทบลใต  ป็นตัวทีไชืไอมยงสืไอรูปบบดัๅงดิม ิtraditional media)  ฿หຌหลอมรวมขຌากับสืไอ
฿หม ิNew Media)   ดยอุปกรณ์สืไอสารทัๅง 3 ตัวทีไเดຌกลาวมานีๅจะป็นอุปกรณ์ทีไท า฿หຌพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคปลีไยนปลงเป ละมีรูปบบการ฿ชຌชองทางการรับสืไอทีไสะดวกสบายมากขึๅน ตอบรับกับความ
ตຌองการทีไทຌจริงของผูຌบริภคเดຌมากขึๅน ผูຌบริภคเมจ าป็นจะตຌองรอรับขຌอมูลจากสืไอกาตามวลาทีไชอง
ก าหนด ตสามารถติดตามมืไอเหร ทีไเหนกใเดຌ มืไอผูຌบริภคตຌองการ   
ฆษณา฿นยุคสืไอหลอมรวมจะป็นอิสระจากขຌอจ ากัดดຌานรูปบบ รูปบบฆษณาเมจ าป็นตຌองมีรูปบบ
หรือลักษณะทีไตายตัว หมือนสืไอฆษณาบบดัๅงดิม ชน สปอตฆษณาทรทัศน์ถูกก าหนดวาตຌองมีความ
ยาว 30 วินาที สืไอสิไงพิมพ์ตຌองมีขนาดครึไงหนຌาหรือตใมหนຌา  ตยุคดิจิตอลฆษณาอาจมีความยาวทาเรกใ
เดຌตาบทาทีไคนดูยินดีจะดูละหมดยุคมดลอยนซีไฆษณาบบดิมทีไฝ้าซืๅอตสืไอทีไขຌาถึงกลุมคนจ านวน
มาก นักการตลาดยุค฿หมตຌองรูຌจักการสรຌางคอนทนต์บบ฿หม ทีไผลตอบรับจะส ารใจหรือลຌมหลวขึๅนอยูกับ
ผูຌบริภคจะตัดสิน฿จวามันนาสน฿จหรือเม พราะผูຌบริภคยุคดิจิทัลป็นผูຌลือกองวา ตຌองการคอนทนต์
บบเหนอยางเร (Kent Wertime ละ Ian Fenwick,2551) 

ขຌอมูลจากสมาคมมีดียอยนซี่ละธุรกิจสืไอหงประทศเทย ิMAATี ิโ556)  พบวา  มูลคา
ตลาดงบฆษณาของทัๅงอุตสาหกรรมฆษณามีมูลคา  135,757  ลຌานิบาท ซึไงบงป็นทรทัศน์อนาลຍอก 
ละคบิลทีวีี มีมูลคา  82ุ462 ลຌานบาท วิทยุมีมูลคา  6ุ615 ลຌานบาท  หนังสือพิมพ์  มีมูลคา  20ุ749 
ลຌานบาท  ละ สืไอดิจิทัล มีมูลคา  4,248 บาท  รายงานดังกลาวสอดคลຌองกับรายงานจากสมาคมฆษณา
ดิจิทัล ิประทศเทยี สดง฿หຌหในถึงการติบตอยางตอนืไองของอุตสาหกรรมฆษณาดิจิทัล฿นทุกประภท 
ดย฿นป 2556 มีการมใดงินฆษณาผานสืไอดิจิทัลรวม 4,248 ลຌานบาท ติบตขึๅน 52.59% จากปกอนหนຌา 
ละเดຌคาดการณ์งบประมาณฆษณาผานสืไอดิจิทัล฿นป 2557 ทีไ 5,863 ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนจากป2556 

ทากับ 38.03% ทัๅงนีๅสัดสวนของงินฆษณา ฿นป 2556 ยังคงอยูทีไ 3.56% ทียบกับงบฆษณาดยรวม
ทัๅงหมด ละคาดวาจะพิไมขึๅนมากกวา 4% ภาย฿นป 2557  

การวางผนสืไอฆษณาจึงตຌองปรับตัวสอดรับกับสืไอ฿นยุคหลอมรวม ละตຌองค านึงถึงรูปบบของ
การสืไอสารทีไปลีไยนปลงเปเมพียงตลือกสืไอ฿ดสืไอหนึไง฿นการขຌาถึงผูຌบริ ภค  ตตຌองขຌาถึงผูຌบริภค฿น
ทุกชองทางของการสืไอสาร งานวิจัยนีๅจึงมุงศึกษา การยอมรับสืไอหลอมรวมละการตอบสนองตอฆษณา  
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ดยครอบคลุมการหลอมรวมสืไอทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ขຌากับสืไอ฿หม ิNew Mediaี ประภทตางโ   
ซึไงงานวิจัยดยทัไวเปมักจะศึกษาประสิทธิภาพของการฆษณาฉพาะประภทของสืไอ ตมืไอรูปบบสืไอมี
การผสมผสานรวมกัน  บริบทของรายการหรือรูปบบของสืไอ อาจท า฿หຌพฤติกรรม ทัศนคติ การยอมรับ 
ละการตอบสนอง ของผูຌบริภคมีความตกตางออกเปจากดิม 

 

        งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์คือ มุงศึกษาระดับการยอมรับสืไอหลอมรวม ุ การรับรูຌประยชน์ละการ
รับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌสืไอหลอมรวม ตลอดจนศึกษาถึงการตอบสนองของผูຌบริภคตอฆษณาสืไอหลอมรวม 
ดยครอบคลุมสืไอหลักทัๅงหมด 3 สืไอเดຌก ทรทัศน์ วิทยุ ละ หนังสือพิมพ์ ทีไมีการหลอมรวมขຌาสู
อินตอร์นใตดຌวยรูปบบการออนเลน์   
 

นิยามศัพท ์

การหลอมรวมสื่อ หมายถึง การสืไอสารทีไน าอาทคนลยีชืไอมยงผสมผสานสืไอตละประภท
ขຌาดຌวยกัน พืไอพิไมชองทางการกระจายนืๅอหา ขຌอมูลตางโ ฿หຌป็นประยชน์สูงสุด ซึไง฿นการศึกษาครัๅงนีๅ 
มุงศึกษาสืไอทรทัศน์ วิทยุกระจายสียง ละสืไอหนังสือพิมพ์ทีไมีการหลอมรวมขຌากับสืไอ฿หม ิNew Media) 

฿นรูปบบรายการทรทัศน์ หลอมรวมขຌาสู วใบเซต์ของทรทัศน์ วใบเซต์ยูทูปละอพพลิคชัไน ุ รายการ
วิทยุหลอมรวมขຌาสู วใบเซต์ ละอพพลิคชัไน , ละขาวหนังสือพิมพ์ หลอมรวมขຌาสูวใบเซต์ 
อพพลิคชัไน ละสืไอสังคม ิSocial Mediaี 

การยอมรับสื่อหลอมรวม หมายถึง การปຂดรับหรือการขຌาถึงสืไอหลอมรวมประภทตางโ ซึไง฿น
การศึกษาครัๅงนีๅ มุงศึกษา สืไอทรทัศน์ วิทยุกระจายสียง ละสืไอหนังสือพิมพ์ทีไมีการหลอมรวมขຌากับสืไอ
฿หม ิNew Media) ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ หลอมรวมขຌาสู วใบเซต์ของทรทัศน์ วใบเซต์ยูทูปละ
อพพลิคชัไน ุ รายการวิทยุหลอมรวมขຌาสู วใบเซต์ ละอพพลิคชัไน , ละขาวหนังสือพิมพ์ หลอม
รวมขຌาสูวใบเซต์ อพพลิคชัไน ละสืไอสังคม ิSocial Mediaี 

การตอบสนองตอฆษณา หมายถึง พฤติกรรม หรือ การสดงออก มืไอพบหในฆษณาผานสืไอ
หลอมรวมประภทตางโ ซึไง฿นการศึกษาครัๅงนีๅ มุงศึกษาสืไอทรทัศน์ วิทยุกระจายสียง ละสืไอหนังสือพิมพ์
ทีไมีการหลอมรวมขຌากับสืไอ฿หม ิNew Media) ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ หลอมรวมขຌาสู วใบเซต์ของ
ทรทัศน์ วใบเซต์ยูทูปละอพพลิคชัไน ุ รายการวิทยุหลอมรวมขຌาสู วใบเซต์ ละอพพลิคชัไน, ละ
ขาวหนังสือพิมพ์ หลอมรวมขຌาสูวใบเซต์ อพพลิคชัไน ละสืไอสังคม ิSocial Mediaี 

ฆษณา หมายถึง การสืไอสารพืไอ฿หຌขຌอมูล นຌมนຌาว฿จ฿นการสนอขายสินคຌา บริการ หรือ พืไอ
สรຌางภาพลักษณ์ทีไดีตอตราสินคຌา ดยมีชองทางผานสืไอ฿นรูปบบตางโ ซึไงงานวิจัยนีๅศึกษาฆษณาทรทัศน์
ทางวใบเซต์ของทรทัศน์ วใบเซต์ยูทูปละอพพลิคชัไน ุ ฆษณาวิทยุทางวใบเซต์ละอพพลิคชัไน, ละ
ฆษณาหนังสือพิมพ์ทางวใบเซต์ อพพลิคชัไน ละสืไอสังคม ิSocial Mediaี 

การรับรูຌประยชน์ หมายถึง ระดับความชืไอของบุคคลวาการ฿ชຌสืไอหลอมรวมจะชวย฿หຌบรรลุ
ป้าหมาย฿นการ฿ชຌงานเดຌ  

การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงาน หมายถึง ระดับทีไบุคคลชืไอวาจะเมตຌอง฿ชຌ 
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ความพยายามทัๅงกายละ฿จ฿นการ฿ชຌสืไอหลอมรวม 

 

ระบียบวิธีวิจัย 

      รูปบบการศึกษาป็นการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงส ารวจ 
ิSurvey Research Methodี บบวัดครัๅงดียว ิOne-shot Descriptive Studyีกับกลุมตัวอยาง ดยมี
บบสอบถาม ิQuestionnaireีป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ละ฿หຌกลุมตัวอยางตอบ
บบสอบถามดຌวยตนอง ิSelf Administrationี ลຌวน ามาวิคราะห์ผลพืไอหาขຌอสรุปตามนวทางของ
วัตถุประสงค์การวิจัย  
        มีการทดสอบความทีไยงตรงของบบสอบถาม จากผูຌชีไยวชาญ 3 ทาน ิIndex of Item Objective 

Congruence : IOC)  ความทีไยงตรง IOC มีคา 0.70 ละท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุมคนทีไมี
คุณสมบัติ฿กลຌคียงกับกลุมตัวอยาง 30 คน ดย฿ชຌสูตรสัมประสิทธิ่อลฟຆาบรอนบาค ผลรวมคาความ
ทีไยงตรงของบบสอบถาม 0.89 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือ ประชากรชายละหญิงผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต฿นประทศ
เทย  ดยมุงศึกษากลุมตัวอยางทัๅง ไ จนนอรชัไน การคัดลือกกลุมตัวอยางดยการ฿ชຌบบสอบถามพืไอ
คัดกรองกลุมตัวอยางทีไมีการ฿ชຌสืไอหลอมรวมทานัๅน ป็นชายละหญิงจ านวน ไเเ คน ซึไงมีการจัดกลุมตัว
ควตาบงออกป็น 4  จนนอรชัไน ดยการ฿ชຌยอดผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตเดຌประทศเทยรวม 26 ลຌานคน 
ิส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี (2557)ี ป็นตัวก าหนดสัดสวนผูຌ฿ชຌงาน 

เดຌก จนนอรชัไน Z รຌอยละ 8 ุ จนนอรชัไน Y รຌอยละ 51.5 , จนนอรชัไน X รຌอยละ 32.5 ละ จน
นอรชัไนบบีๅบูมมอร์ รຌอยละ 8   

มืไอท าการกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌว ผูຌวิจัยเดຌน าขຌอมูลทีไเดຌขຌามาท าการประมวลผลผานปรกรม
ส ารใจรูป SPSS for windows ส าหรับการวิคราะห์ละประมวลผลขຌอมูลทีไเดຌจากบบสอบถาม ดย฿ชຌ
การบรรยายชิงพรรนา ิDescriptive Statisticsี ป็นการวิคราะห์ดยการจกจงความถีไ ิFrequencyี 
สดงคารຌอยละ ิPercentageี คาฉลีไย ิMeansี ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviationี 
พืไอท าการวิคราะห์ละอธิบายขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากร 

นอกจากนีๅ ฿ชຌการวิคราะห์ชิงอนุมาน ิInferential Statistics) ฿นการทดสอบสมมติฐานละการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยตางโ ทีไเดຌ฿ชຌส าหรับวิจัย ดยการทดสอบสมมติฐานจะ฿ชຌวิธีการทดสอบ
ดຌวย F  Test ANOVA พืไอคຌนหาผลการทดสอบออกมา ละสวนของสมมติฐานพืไออธิบายความสัมพันธ์ 
ท าการประมวลผลดຌวย  Correlation Coefficient Pearson ดยระดับคานัยส าคัญิSignificant)  ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐาน฿นงานวิจัยนีๅอยูทีไ เ.เ5 จากการตัๅงระดับความชืไอมัไนของงานวิจัย฿นครัๅงนีๅทีไ ้5 % 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยนีๅจาะจงกลุมตัวอยางทีไมีการ฿ชຌสืไอหลอมรวมทานัๅน จึงจัดท าบบสอบถามพืไอคัดกรอง
กลุมตัวอยาง จ านวน 400 คน บงออกป็นผูຌ฿ชຌทรทัศน์ทางอินทอร์นใตหรืออพพลิคชัไน บอยทีไสุด 
รองลงมาผูຌ ฿ชຌหนังสือพิมพ์ทางอินทอร์นใ ตหรืออพพลิคชัไนละผูຌ ฿ชຌวิทยุทางอินทอร์นใตหรือ
อพพลิคชัไนตไ าทีไสุด  
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กลุมตัวอยางบงป็นพศหญิงมากทีไสุด สวนอายุของผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตบงตามควตຌาจ านวน
ผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต฿นประทศเทย  ป็นจนนรชัไนวายมากทีไสุด รองลงมาป็นจนนรชัไนอใกซ์ ละจน
นรชัไนบบีๅบูมละจนนรชัไนซีมีจ านวนทากัน ระดับการศึกษาสวน฿หญระดับปริญญาตรี ละประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทมากทีไสุด ละสวน฿หญมีรายเดຌ 10,001-20,000 บาท   

ผูຌตอบบบสอบถามมีนวนຌม฿ชຌอุปกรณ์สืไอสารมากกวา 1 อุปกรณ์ ดย฿ชຌทรศัทพ์สมาร์ท
ฟนมากทีไสุด รองลงมาคือคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ คอมพิวตอร์พกพา ละทใบลใตตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

฿นประดในการรับชมสืไอหลอมรวมรูปบบตางโ ของผูຌตอบบบสอบถามพบวาพฤติกรรม การ
รับชมสืไอหลอมรวม ฿นภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ฿นระดับปานกลาง ทีไคาฉลีไยลขคณิตทีไ 2.79 ฿นขຌอ
ค าถามจ านวน 2 ขຌอทีไมีผลระดับพฤติกรรม฿นระดับมาก ทานมักอานพาดหัวขาวทางฟสบุຍคิFacebook) 

ละคลิกขຌาเปชมคลิปขาวออนเลน์ตอละทานมักอานหัวพาดหัวขาวหนังสือพิมพ์ออนเลน์ทางฟสบุຍค 
ิFacebook)ความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถาม฿นขຌอนีๅมีความกระจายตัวสูง มืไอดูจากคา S.D ทีไ฿กลຌ 
ละมากกวา 1 

฿นประดในพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอหลอมรวม ของผูຌตอบบบสอบถามนีๅ พบวาพฤติกรรม การ฿ชຌสืไอ
หลอมรวม ฿นภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ฿นระดับมาก ทีไคาฉลีไยลขคณิตทีไ 3.81   

มืไอพิจารณาตามจนนอรชัไนเดຌขຌอสังกตวาทิศทางของทุกจนนอรชัไนมีทิศทางเป฿นทาง
ดียวกัน มืไอพิจารณาสวนบีไยงบนมาตรฐานของกลุมพบวา กลุมตัวอยางมีการกระจายตัวคอนขຌางสูง 

฿นประดในพฤติกรรมการปຂดรับฆษณาผานสืไอบบหลอมรวม ของผูຌตอบบบสอบถามนีๅ พบวา
พฤติกรรม การปຂดรับฆษณาผานสืไอบบหลอมรวม ฿นภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ฿นระดับปานกลาง ทีไ
คาฉลีไยลขคณิตทีไ 2.68  ดย ดยมีขຌอ การกดชร์ฆษณานัๅน มีพฤติกรรม฿นระดับทีไนຌอยทีไสุด 

หากพิจารณาตามจนนอรชัไนพบวาพฤติกรรมการชร์ฆษณานัๅนมีปริมาณทีไตไ ามืไอทียบกับ
พฤติกรรม฿นขຌออืไน ซึไงพฤติกรรมนีๅกิดขึๅนกับผูຌคนทุกจนนอรชัไน นอกจากนัๅนสดง฿หຌหในวาการปຂดรับ
ฆษณาดยฉพาะบนสืไอ฿หมผูຌคนสามารถปรับปลีไยนพฤติกรรม฿หຌเมตอบสนองตอฆษณา฿นลักษณะตาง 
โ เดຌอีกดຌวย ละผลนัๅนยังสดงวาพฤติกรรมของคนทัๅง4 จนนอรชัไนนัๅน เมมีความตกตางระหวางกัน
ลย พียงตค าตอบนัๅนคอนขຌางกระจายตัวภาย฿นกลุม 

฿นประดในการปຂดรับฆษณาผานสืไอบบหลอมรวม ของผูຌตอบบบสอบถามนีๅ พบวาพฤติกรรม
การปຂดรับฆษณาผานสืไอบบหลอมรวม ฿นระดับปานกลาง ทีไคาฉลีไยลขคณิตทีไ โ.้โ   

พิจารณาตามจนนอรชัไนพบวา ฿นทุกจนนอรชัไนนัๅนมีทัศนคติละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค
ตอฆษณาสืไอหลอมรวม ฿นตละกลุมจนนอรชัไนเมเดຌตางกันมาก  
 

การวิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

฿นการทดสอบสมมติฐานทีไ แ ลักษณะประชากรทีไมีความตกตางมีการยอมรับสืไอหลอมรวม฿น
สวนของตัวปรดຌานประชากรนัๅน มีการยอมรับสมมุติฐานพียงบางสวน ผูຌวิจัยพบวาพศ ละรายเดຌ ทีไ มี
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ความตกตางกันนัๅน มีการยอมรับสืไอหลอมรวมเมตกตางกัน ฿นขณะทีไตัวปรอายุการศึกษาละอาชีพ ทีไ
มีความตกตางนัๅนมีการยอมรับสืไอหลอมรวมตกตางกัน อธิบายนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  มีการ
วิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ดังนีๅ 

จากการวิคราะห์ตัวปรพศกับการยอมรับสืไอหลอมรวม ดยการทดสอบสมมติฐานดຌวย T-Test 

พบวาพศทีไตกตางมีการยอมรับสืไอหลอมรวมเมตกตางกัน  ฿นขณะทีไตัวปรอายุ การศึกษา ละอาชีพ 
฿ชຌการวิคราะห์การทดสอบสมมติฐานดຌวย ANOVA ละ Scheffe พบวาตัวปรอายุ การศึกษา ละอาชีพ 
ทีไมีความตกตางกันนัๅนมีการยอมรับสืไอหลอมรวมตกตางกัน อธิบายนัยส าคัญทางสถิติ สวนตัวปรรายเดຌ
฿ชຌการวิคราะห์การทดสอบสมมติฐานดຌวย ANOVA พบวารายเดຌทีไมีความตกตางกันนัๅนเมมีผลตอการ
ยอมรับสืไอหลอมรวม 

 ฿นการทดสอบสมมติฐานทีไ โ การรับรูຌการ฿ชຌประยชน์มีความสัมพันธ์กับการยอมรับสืไอหลอมรวม 
ดยการทดสอบสมมติฐานดຌวยสถิติ –earson’s Correlation ฿นการทดสอบสมมติฐานรืไองความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรสองกลุม ซึไงเดຌรับการอຌางอิงจากทฤษฎี TAM พบวา การรับรูຌประยชน์นัๅน มีความสัมพันธ์
กับตอการปຂดรับสืไอหลอมรวม ดยความสัมพันธ์ดังกลาวอยู฿นระดับทีไนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เแ 

฿นการทดสอบสมมติฐานทีไใ การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับสืไอ
หลอมรวม ดยการทดสอบสมมติฐานดຌวยสถิติ Pearson Correlation ฿นการทดสอบสมมติฐานรืไอง
ความสัมพันธ์ระหวางตัวปรสองกลุม  ซึไงเดຌรับการอຌางอิงจากทฤษฎี TAMพบวา ทัๅง โ ตัวปร เดຌกการ
รับรูຌความงายละการยอมรับสืไอหลอมรวม มีความสัมพันธ์การปຂดรับสืไอหลอมรวม ดยความสัมพันธ์
ดังกลาวอยู฿นระดับทีไนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เแ 

 ฿นขณะทีไการทดสอบสมมติฐานทีไ ไ พืไอทดสอบลักษณะความสัมพันธ์ของ การยอมรับสืไอหลอม
รวมกับการตอบสนองตอฆษณา ซึไงจากการทดสอบสมมติฐานดຌวยสถิติ –earson’s Correlation พบวา 
ทัๅง โ ตัวปรคือ การยอมรับสืไอหลอมรวมละการตอบสนองตอฆษณามีความสัมพันธ์กัน ทีไนัยส าคัญทาง
สถิติทีไ.01 

 

การอภิปรายผล 

ผูຌ฿ชຌสืไอประภททรทัศน์ทางอินทอร์นใตหรืออพพลิคชัไนมากทีไสุด มีจ านวนถึง โ่โ คน คิดป็น
รຌอยละ ็เ.5 ซึไงสอดคลຌองกับทีไ  นุดี หนูเพบูลย์ ิโ55็ี เดຌกลาวเวຌวา ความกຌาวหนຌาของทคนลยีการ
สืไอสาร ิICT) ทีไท า฿หຌกิดการหลอมรวมสืไอ ิMedia Convergence) ยังสงผล฿หຌสืไอทรทัศน์ตຌองปรับตัว฿หຌ
ขຌากับการคุกคามของสืไออินทอร์นใตละขยายชองทางการรับชมเปสูทางการผยพรหรือฟลตฟอร์ม 
ิPlatform) ฿หมโ ทีไกิดขึๅนตามมาดຌวย ทัๅงการถายทอดรายการสดละการ฿หຌรับชมรายการยຌอนหลัง จน
฿นทีไสุดกิดป็นนวัตกรรมการรับชมรายการทรทัศน์บบการคลืไอนยຌายวลา ิTime-Shifting)  ทีไ฿หຌ
อ านาจผูຌชม฿นการลือกรับชมรายการทรทัศน์ตามวลาทีไตนสะดวก   

ผลการศึกษายังระบุอีกวา ผูຌตอบบบสอบถาม รຌอยละ แๆ.็5 ฿ชຌสืไอหนังสือพิมพ์อินทอร์นใตหรือ
อพพลิคชัไน ละรองลงมา รຌอยละแโ.็5 ทีไ฿ชຌสืไอวิทยุทางอินทอร์นใตหรืออพพลิคชัไน ผลการวิจัย
ดังกลาวมีความตกตางจากรายงานของศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ ินคทคี ิโ5ไ่ี 
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ดยสิๅนชิง มืไอ฿นป โ5ไ่ ผูຌ฿ชຌสืไอหลอมรวมมีนวนຌม฿ชຌบริการฟังพลงออนเลน์ผานอินทอร์นใตถึงรຌอย
ละ ่ๆ.้  ป็นสืไอหลอมรวมประภททีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด มืไอ แเ ปทีไผานมา จะหในเดຌชัดวา 
พฤติกรรมของผูຌบริภคมีการปลีไยนปลงเปอยางมาก จากดิมทีไนิยมฟังวิทยุอินทอร์นใตมากกวาทรทัศน์
ทางอินทอร์นใต ตปัจจุบันพฤติกรรมกลับปลีไยนเปตรงกันขຌาม อาจป็นพืไอความสะดวกสบายของครือ
ขาวอินทอร์นใตทีไมีการ฿หຌบริการ ใG ท า฿หຌอินทอร์นใตมีความรใวสูงมากขึๅน สามารถรับสัญญาณเดຌทัๅง
ภาพละสียงอยางสะดวกรวดรใวมากขึๅน  

นอกจากนีๅผูຌตอบบบสอบถามยังมีนวนຌมการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารมากกวา แ ประภท จะหในเดຌ
ชัดจากผูຌตอบบบสอบถามจ านวน ไเเ คน มีผูຌ฿ชຌงานทรศัพท์สมาร์ทฟนถึงรຌอยละ ้ไ.ใ รองลงมาป็น
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ รຌอยละ ไ็.่  คอมพิวตอร์พกพา รຌอยละ ใ้.ใ ละทใบลใต รຌอยละ ใไ.ใ ตามล าดับ 
ซึไงผลวิจัยดังกลาวสอดคลຌองกับทีไ นุดี หนูเพบูลย์ ิ โ55็ี กลาวเวຌวา  ปัจจุบันราก าลังขຌาสูยุคทีไมีสีไ
หนຌาจอตอหนึไงผูຌ฿ชຌ อันประกอบดຌวยสมาร์ทฟน คอมพิวตอร์ ทรทัศน์ ละทใบลใต  ิTablet) ละ
ชืไอมยงขຌอมูลจากอุปกรณ์หลานีๅขຌาดຌวยกัน  ละยังสอดคลຌองกับทีไ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี ิโเแไี ผย ผลการส ารวจการลือก฿ชຌอุปกรณ์ขຌาถึงอินทอร์นใต ละ
จ านวนชัไวมงตอวันของการ฿ชຌอินทอร์นใต฿นอุปกรณ์ตางโ จากผูຌ฿ชຌอินทอร์ นใต พบวา พฤติกรรมของ
ผูຌคนปลีไยนเป คนหนึไงคนอาจมีการ฿ชຌอุปกรณ์มากกวาหนึไงครืไอง฿นการขຌา฿ชຌงานอินทอร์นใต ชน รา
อาจจะท างานดຌวยคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะพรຌอมกับการชใคฟซบุຍกบนสมาร์ทฟน หรือ ราอาจจะดูรายการ
ทรทัศน์ผานสมาร์ตทีวีพรຌอมกับการลนกมบนทใบลใตคอมพิวตอร์ ป็นตຌน ดังนัๅนสมาร์ทฟน ป็น
อุปกรณ์ยอดฮิตทีไ฿ชຌขຌาถึงอินทอร์นใต฿นปัจจุบัน ละมีการ฿ชຌงานสูงสุด฿นตละวัน จากผลการส ารวจจะ
พบวา รຌอยละ ็็.แ ของผูຌตอบมีการ฿ชຌอุปกรณ์นีๅ ละกลุมผูຌ฿ชຌงานมีการ฿ชຌงานฉลีไยสูงถึง ๆ.ๆ ชัไวมงตอวัน 
อุปกรณ์ยอดฮิตอันดับ โ เดຌก คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ พบวา รຌอยละ ๆ้.ไ ของผูຌตอบมีการ฿ชຌอุปกรณ์นีๅ  

สวนลักษณะประชากรทีไตกตางกันมีผลกับการยอมรับสืไอหลอมรวมทีไตกตางกัน ดยพบวาพศ
ละรายเดຌทีไตกตางกันเมมีผลตอการยอมรับสืไอหลอมรวม สวนตัวปรอืไนโ ซึไงเดຌก อายุ การศึกษา 
อาชีพ ทัๅง 3 ตัวปรนีๅยอมรับสมมติฐานทีไวา ลักษณะประชากรทีไมีอายุ การศึกษา อาชีพ รายเดຌ ทีไตกตาง
กันมีผลกับการยอมรับสืไอหลอมรวมทีไตกตางกัน ซึไงมีสวนคลຌายคลึงกับงานวิจัยของ กันติสุข สิตตะวิบุล  

(2557)  ทีไกลาววา พศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละสถานสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชม
ทรทัศน์ออนเลน์  

ภาพรวมของผลการวิจัย หากบงดูตามจนนอรชัไนลຌว ฿นประดในการรับชมสืไอหลอมรวม ละ
ประดในการปຂดรับฆษณาผานสืไอบบหลอมรวม Babyboom พบ฿นกลุมของ Babyboom นัๅน มี
พฤติกรรมทีไตกตางจากจนนอรชัไนนืไองจากมีคาฉลีไยลขคณิตทีไ โ.ใ5เ อยู฿นกณฑ์ นຌอยซึไงตไ ากวา
คาฉลีไยลขคณิต฿นกลุมอายุอืไน โ ทีไอยู฿นระดับปานกลาง ซึไงประดในนีๅสอดคลຌองกับพฤติกรรมของจน
นอรชัไน Babyboom ทีไเมสามารถปรับตัว฿หຌทันกับทคนลยี฿หมโ เดຌ ดยฉพาะทคนลยีดຌาน การ
สืไอสาร นืไองจากกลุมคน Baby boomers ถนัดการสืไอสารบบตຌองหในหนຌากัน ิFacetoface 

communication) มากกวาการ฿ชຌอีมลล์ การสง SMS ละการฟังพลงละดูหนังจากอุปกรณ์สืไอสารอืไนโ 
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อีกทัๅงการปຂดกัๅนตนองเมยอมรียนรูຌทคนลยี฿หมโ จะยังสงผล฿หຌ Baby boomers ลຌาหลังรืไองการ
พัฒนาองค์ความรูຌตางโ ิwww.oknation.net, โ55แี 

ผลการวิจัยครัๅงนีๅพบวาชองทางการหลอมรวมสืไอดຌวยชองทางฟสบุຍคเดຌรับความนิยมสูงมาก ทัๅง฿น
รูปบบของการอานพาดหัวขาวจะทางฟสบุຍคละคลิกขຌาเปชมคลิปขาวออนเลน์ตอละการอานพาดหัว
ขาวหนังสือพิมพ์ทางออนเลน์ทางฟสบุຍค ซีไงผลการวิจัยสอดคลຌองกับขຌอมูลจากส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี (โ55็ี  ทีไเดຌผยผลการส ารวจผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตวา ติดตอสืไอสารดย
อุปกรณ์คลืไอนทีไ ชน สมาร์ทฟนหรือทใบลใต ดยกิจกรรมหลัก ใ อันดับรก เดຌก อันดับ แ  ฿ชຌพืไ อ
การพูดคุยผานครือขายสังคมออนเลน์ รຌอยละ ็่.โ อันดับ โ ฿ชຌพืไออานขาว/อานหนังสืออิลใกทรอนิกส์ 
รຌอยละ 5็.ๆ ละอันดับ ใ ฿ชຌพืไอคຌนหาขຌอมูล รຌอยละ 5ๆ.5  

฿นขณะทีไผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตผานคอมพิวตอร์ ิคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะละคอมพิวตอร์พกพาี ฿ชຌ
อินทอร์นใตดยมีกิจกรรมหลัก ใ อันดับรก เดຌก อันดับ แ ฿ชຌพืไอรับ-สงอีมลล์ รຌอยละ ่โ.ๆ   อันดับ โ 
฿ชຌพืไอคຌนหาขຌอมูล ละอานขาว/อานหนังสืออิลใกทรอนิกส์ รຌอยละ ็ใ.ใ ละ อันดับ ใ ฿ชຌพืไออานขาว/
อานหนังสืออิลใกทรอนิกส์ รຌอยละ ๆใ.่ 

สวนครือขายสังคมออนเลน์ทีไนิยมสูงสุด ฿นป โ55็ อันดับ แ คือ Facebook ดยมีผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใต฿ชຌบริการสูงถึงรຌอยละ ้ใ.็อันดับ โ คือ Line Application มีผูຌ฿ชຌงานรຌอยละ ่ๆ.่ ละ
อันดับ ใ ป็นของ Google+ อยูทีไรຌอยละ ใไ ซึไงผลการวิจัยทัๅง โ สอดคลຌองกัน นืไองจากฟสบุຍคป็น 
Social Media ประภทหลักทีไก าลังเดຌรับความนิยมสูงสุด฿นประทศเทย จึงเมนาปลก฿จทีไผลการวิจัยจะ
พบพฤติกรรมการ฿ชຌฟสบุຍคมากทีไสุด ดຌวยหตุนีๅองท า฿หຌผูຌผลิตสืไอจึงควร฿หຌความส าคัญกับชองทางการ
หลอมรวมสืไอขຌากับ Social Media ดยฉพาะฟสบุຍคป็นส าคัญ พราะจะพิไมชองทางการรับชม฿หຌกับ
ผูຌบริภคเดຌป็นอยางมาก 

การทดสอบสมมติฐานรืไองการรับรูຌการ฿ชຌประยชน์มีความสัมพันธ์กับการยอมรับสืไอหลอมรวมนัๅน 
ผลการวิจัย พบวา มีผลยอมรับสมมติฐานดังกลาว ดยทีไการรับรูຌการ฿ชຌประยชน์มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับสืไอหลอมรวม รายงานนีๅสอดคลຌองกับทีไ มดลการยอมรับทคนลยี ิTechnology Acceptance 

Model : TAM) ของ Fred Davis ทีไอธิบายวา  การรับรูຌการ฿ชຌประยชน์฿นการ฿ชຌงาน ิPerceived 

Usefulness) คือระดับทีไปัจจกบุคคลชืไอวาระบบจะชวยยกระดับละสงสริมการท างานของตนองละมี
ความสัมพันธ์ดยตรงกับพฤติกรรมการยอมรับทคนลยี  

ดยป็นปัจจัยหลักทีไป็นตัวก าหนดการรับรูຌของตละบุคคลวาทคนลยีมีสวนชวย฿นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ฿ชຌงานทคนลยี ละป็นปัจจัยทีไสงผล฿หຌมีการยอมรับตอสีไอหลอมรวมวามีประยชน์ตอ
การ฿ชຌงานละท า฿หຌชีวิตของผูຌ฿ชຌงานมีความสะดวกสบายละสามารถ฿ชຌประยชน์ตอทคนลยีเดຌดียิไงขึๅน  
ซึไงความสะดวก฿นการ฿ชຌ ผูຌรับสารมักจะลือกปຂดรับสืไอทีไอยู฿กลຌชิดกับตัวรามากกวา อีกทัๅงการ฿ชຌ
ประยชน์ ผูຌรับสารจะลือกปຂดรับสารตละประภทตามป้าหมายละวัตถุประสงค์ ิWlibur Schramm 

อຌาง฿น ปรมะ สตะวทิน,โ55ไแี 
การทดสอบสมมติฐานรืไองการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับสืไอหลอม

รวมนัๅน ผลการวิจัย พบวา มีผลยอมรับสมมติฐานดังกลาว ดยการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานมี
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ความสัมพันธ์กับการยอมรับสืไอหลอมรวม รายงานนีๅสอดคลຌองกับมดลการยอมรับทคนลยี 
ิTechnology Acceptance Model : TAM) ของ Fred Davis ทีไชืไอวา การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงาน 
ิPerceived Ease of Use)  คือระดับทีไปัจจกบุคคลชืไอวาจะเมตຌอง฿ชຌความพยายามทัๅงกายละ฿จ฿นการ
฿ชຌระบบ  ละมีความสัมพันธ์ดยตรงกับพฤติกรรมการยอมรับทคนลยี 

ดยป็นปัจจัยหลักทีไป็นตัวก าหนด฿นงปริมาณหรือความส ารใจทีไเดຌรับวาตรงกับความตຌองการ
หรือทีไคาดหวังเวຌหรือเมป็นการรับรูຌของตละบุคคลวาสามารถทีไจะ฿ชຌงานทคนลยีเดຌอยางเร พืไอ฿หຌ
บรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌดยงาย ละสามารถกิดประยชน์สูงสุด฿นการ฿ชຌทคนลยี หรือการ฿ชຌสืไอหลอม
รวม 

การศึกษาครัๅงนีๅพบลักษณะดนของตละจนนอรชัไนทีไมีตอการยอมรับสืไอหลอมรวมละการ
ตอบสนองตอฆษณา ดังนีๅ 

1. จนนอรชัไน Z มีการยอมรับสืไอหลอมรวมสูงทีไสุด รูปบบสืไอหลอมรวมทีไ฿ชຌมากทีไสุดคือการ
อานขาวุชมคลิปผานทาง Facebook ละดูทรทัศน์ออนเลน์ทาง Youtube  สอดคลຌองกับทีไวใบเซต์ 
Toppercool ,2014  รายงานเวຌวา จนนอรชัไน Z ป็น Digital Native กิดมาพรຌอมกับทคนลยี 
อินทอร์นใต สมาร์ทฟน ทใบลใบ จึงท า฿หຌคนกลุมนีๅสามารถ฿ชຌอุปกรณ์สืไอสารละลือกชองการการรับ
ทคนลยีเดຌมากกลุมกลุมจนนอรชัไนอืไนโ  

ผลการวิจัยพบวาจนนอรชัไน Z มีการหลีกลีไยงฆษณาสืไอหลอมรวมสูงสุด นืไองจาก Digital 

Native มีความรูຌดຌานทคนลยีจึงรูຌวาวิธีการหลีกลีไยงฆษณาเดຌป็นอยางดี  สวนทัศนคติตอฆษณานัๅน
พบวา฿หຌขຌอมูลละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี ตรุกลๅ าสิทธิสวนบุคคล ซึไงสอดคลຌองกับทีไวใบเซต์ Toppercool 

(2014)  เดຌกลาววา กลุมคนจนอรชัไนนีๅมีความ฿จรຌอนขึๅนมากจามยุค 4G ละเมชอบอะเรทีไมีขัๅนตอน
มากโ  

2. จนนอรชัไน Y ฆษณาสืไอหลอมรวมทีไชอบมากทีไสุดคือ Facebook ละสืไอหลอมรวมทีไ฿ชຌมาก
ทีไสุดคือการอานขาวุชมคลิปผานทาง Facebook  ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยจากส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี (2557) ทีไรายงานเวຌวา Facebook ป็นสืไอสังคมทีไเดຌรับความ
นิยมมากทีไสุด ละฟสบุຍคมีรูปบบของการฆษณาทีไเมยัดยียด฿หຌผูຌบริภคตຌองดูฆษณา ละยังสอดคลຌอง
กับทีไ Peter Economy (2015)  เดຌกลาวเวຌวา จนนอรชัไน Y เมชอบการตลาดบบ Hard Sale มาก
กินเป วิธีการขายสินคຌา฿หຌกับกลุมคนจนนอรชัไนนีๅ จึงตຌองมีความนบนียนทีไสุด ซึไงฟสบุຍคกใมีรูปบบ
ฆษณาทีไถูก฿จจนนอรชัไน Y ป็นอยางดี  

3. จนนอรชัไน X มีการรับรูຌประยชน์ละรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌสืไอหลอมรวมสูงทีไสุด คนรุนนีๅ
กิดมา฿นยุคทีไริไมมีทคนลยีลຌว มีพฤติกรรมการ฿ชຌทคนลยีตยังเมมากนักละสวน฿หญจะนຌน฿ชຌ฿น
การท างานป็นหลัก ฿นทางทีไมีประยชน์ละ฿ชຌพอดีกับความจ าป็น ละคนรุนนีๅยังมีมุมมองนวคิดทีไปຂด
กวຌางพรຌอมปรับปรุงละพัฒนาตนองอยุสมอ  

นอกจากนีๅพบวา จนนอรชัไน X มีการหลีกลีไยงฆษณาสืไอหลอมรวมตไ าทีไสุด ละมีทัศนคติทีไดี
ละมีการตัดสิน฿จซืๅอมืไอรับสืไอหลอมรวมมากทีไสุด 
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4. จนนอรชัไนบบีๅบูมมอร์ มีการยอมรับสืไอหลอมรวมตไ าทีไสุด อาจนืไองมาจากจนนอรชัไนนีๅ 
กิด฿นยุคทีไยังเมมีการพรหลายของทคนลยีมากนัก พฤติกรรมของคนจนนอรชัไนนีๅจึงมีการรียนรูຌละ
รับทคนลยีเดຌนຌอยกวาจนนอรชัไนอืไนโ อีกทัๅงยังปຂดกัๅนตนองจากการรับทคนลยีตางโ ท า฿หຌจนนอ
รชัไนนีๅลຌาหลังรืไองการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นดຌานตางโ ตอยางเรกใตามยังมีกลุมคน฿นจนนอรชัไนนีๅทีไมีการ
พยายามปຂดรับทคนลยี฿หมโอยูบຌาง ดังจะหในจากผลการวิจัยนีๅ ทีไมຌวาจะมีการปຂดรับสืไอหลอมรวม
นຌอยกวาจนนอรชัไนอืไน ตกใยังมีผูຌ฿ชຌสืไอหลอมรวม฿นระดับนຌอยถึงปานกลาง  

นอกจากนัๅนจนนอรชัไนบบีๅบูมมอร์มีทัศนคติตอฆษณาวาฆษณาสืไอหลอมรวม฿หຌประยชน์
ละสรຌางความนาชืไอถือตกใสรຌางความรบกวน  
 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะจากการศึกษางานวิจัย 

1. การวิจัยนีๅมีศึกษาการยอมรับสืไอหลอมรวมละการตอบสนองตอฆษณา ซึไงป็น
การศึกษาพฤติกรรมของจนนอรชัไนตางโ การศึกษานีๅจึงมีประยชน์กับการพัฒนาการ
น าสนอสืไอ ซึไงพฤติกรรมของผูຌบริภคปัจจุบันปลีไยนปลงเปจากการ฿ชຌสืไอกาโ ป็นการ
฿ชຌสืไอบบผสมผสานหรือสืไอหลอมรวม มืไอสืไอเดຌทราบถึงความตຌองการของผูຌบริภคลຌว 
กใสามารถ฿ชຌนวทางนีๅ฿นการพัฒนาชองทางการน าสนอตอเปพืไอตอบสนองความ
ตຌองการทีไทนจริงของผูຌบริภคเดຌ 

2. นักสืไอสารการตลาดสามารถน าผลการวิจัยนีๅเปประยุกต์฿ชຌกับการท าการตลาดรูปบบ
ออนเลน์ วิคราะห์กลุมป้าหมายละวิคราะห์สืไอวาสืไอ฿ดทีไหมาะสมกับสินคຌาละ
ผลิตภัณฑ์ทีไตຌองการท าการตลาดนัๅนโ 

3. นักออกบบฆษณาสามารถน านวทางของผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
รูปบบพฤติกรรมละความตຌองการของผูຌบริภค 

 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 

1. การศึกษานีๅป็นการศึกษาสืไอหลอมรวม฿นรูปบบของสืไอ฿หมผสมผสานการน าสนอกับ
สืไอกา ซึไงนวทางการศึกษาครัๅงตอเปอาจจะศึกษาการผสมผสานสืไอ฿นรูปบบอืไนโทีไ
เดຌรับความนิยมชนกัน เมวาจะป็นการผสมผสานสืไอกากับสืไอกาหรือสืไอ฿หมกับสืไอ฿หม  
ซึไงป็นนวทางทีไนาสน฿จชนกันละยังเมมีผูຌศึกษา 

2. การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาภาพรวมของสืไอหลอมรวมชนิดตางโ ซึไงการศึกษาครัๅง
ตอเปอาจศึกษาจาะลึกลงรายละอียด การยอมรับสืไอหลอมรวมตละประภทละการ
ตอบสนองตอฆษณารูปบบตางโ  พืไอ฿หຌเดຌผลทีไชัดจนยิไงมากขึๅนละน าเปประยุกต์฿ชຌ
กับสินคຌาละบริการตางโ เดຌอยางหมาะสม 

3. การวิจัยครัๅงตอเปอาจพิไมวิธีการวิจัยบบ Cluster Analysis พิไมจ านกละบงกลุม
ผูຌรับสืไอเดຌชัดจนยิไงขึๅน 
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4. การศึกษาครัๅงตอเปอาจศึกษางมุมของผูຌสรຌางสรรค์สืไอหลอมรวม หรือศึกษารูปบบ
นวคิด฿นการน าสนอสืไอหลอมรวม  
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ปรียบทียบการรับรูຌคุณคาของสมาร์ทฟน รุนไอฟน ตราอปปຂ้ล   
ละสมาร์ทฟน รุนกาลกซี่ ตราซัมซงุ ทีม่ีผลตอทัศนคติ 

การ฿ชຌสมาร์ทฟนของประชากร฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล 

The Comparison of Value Perception between Apple and Samsung Smart 

Phones that Affect Attitude toward Using of People in Bangkok and Vicinity 
 

 

จุฑาพัชร์ วณิชกิจ1 

ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์2 
ทรงพร หาญสันติ3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี พืไอศึกษาปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอ
การ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน โี พืไอศึกษาการรับรูຌประยชน์ของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับ
ทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน ใี พืไอศึกษาการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานทคนลยีทีไ
ตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกันดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงส ารวจผานครืไองมือ
บบสอบถาม฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล กลุมตัวอยางทีไท าการส ารวจคือ ผูຌทีไคย฿ชຌงานสมาร์ทฟน รุน
เอฟน ตรา อปปຂ้ล หรือสมาร์ทฟน รุนกาลกซีไ ตรา ซัมซุง ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑล จ านวน ใ่5 คน 

 ผลการวิจัยพบวา แี ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไ
ตกตางกัน ดยปัจจัยสวนบุคคล เดຌก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน 

สวนปัจจัยสวนบุคคลทีไเมสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน คือ ปัจจัยสวนบุคคลดຌาน
พศ โี ระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไ
ตกตางกัน ดยพบวา ระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟนทัๅงดຌานความขຌา฿จ ความรูຌสึก ละพฤติกรรมทีไตกตางกัน ใี ระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของ
ทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน ดยพบวา ระดับการรับรูຌ
วา฿ชຌงานงายของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทัๅงดຌานความขຌา฿จ 
ความรูຌสึก ละพฤติกรรมทีไตกตางกัน 

ค าส าคัญ: การรับรูຌประยชน์ของทคนลยี การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานทคนลยี สมาร์ทฟน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าสาขาบรหิารธุรกิจภาคคไ า คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
3 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าสาขาบรหิารธุรกิจภาคคไ า คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
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Abstract 

 This research aims 1) To study different individual factors affect attitudes to the 

use of smart phones is different. 2) To study the perceived usefulness different 

technologies affect attitudes towards the use of smart phones is different. 3) To study the 

perceived ease of use different technologies affect attitudes towards the use of smart 

phones is different. Using survey research and questionnaire as a tool for collecting data. 

The sample is surveyed those that have been used smart phone models iphone - 

branded Apple or smartphone models galaxy - branded Samsung. And living in Bangkok 

and  its vicinity, a total of 385 people. 

  Research 1) Personal factors affect different attitudes to the use of smart phones 

is different. By personal factors such as age, education, occupation and income per 

month. The personal factors that do not affect their attitude towards the use of smart 

phones is different is the personal factors of gender. 2) The perceived usefulness of 

technological difference affects attitudes towards the use of smart phones at different 

levels were perceived usefulness differences affect the habits of use smart phones and 

understanding feelings and behaviors are different. 3) The perceived ease of use of 

different technologies affects attitude toward the use of smart phones at different levels 

were perceived ease of use differences affect the habits of use smart phones and 

understanding feelings and behaviors are different. 

Keyword: Perceived usefulness Perceived ease of use Smart phones 
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บทน า 
 ปัจจุบันทคนลยีเดຌกอ฿หຌกิดการพัฒนา฿นดຌานการสืไอสาร สรຌางความปลีไยนปลงตอ 

การด านินชีวิตละพฤติกรรมของผูຌบริภคอยางตอนืไอง นวัตกรรม฿หมโ ทีไกิดขึๅนสรຌางการรับรูຌคุณคา 

ทางทคนลยีทีไมีผลตอวิถีชีวิตของมนุษย์มากมาย ชน การสืไอสารบบเรຌพรมดน ดຌวยครือขาย 
อินตอร์นใท ท า฿หຌระยะทางเมป็นอุปสรรคตอการติดตอสืไอสารอีกตอเป การบงปันขຌอมูล ละ 

การขຌาถึงขຌอมูลท าเดຌสะดวกละรวดรใว สามารถสงถึงกันเดຌ฿นทุกสถานทีไละเมจ ากัดวลาขณะดียวกัน
การรับรูຌกีไยวกับการ฿ชຌงานทคนลยี฿หมโ บนครือขายสังคมออนเลน์ของผูຌบริภค 

พืไอการติดตอสืไอสารมีหลากหลายชองทางมากขึๅน ชน อพพลิคชัไน ฟซบุຍค เลน์ ทวิสตอร์  
อินสตรากรม ป็นตຌน ซึไงการ฿ชຌงานสวน฿หญ฿ชຌงานผานสมาร์ทฟน ิหทัยรัตน์ หนูดง, 2555)  

การรับรูຌถึงประยชน์ละความงายของการ฿ชຌทคนลยีสงผล฿หຌรูปบบกลยุทธ์ทางการตลาดตຌองปลีไยนเป 
รียกวา ยุคศรษฐกิจ฿หม E-Commerce หรือ E-Business (ศรีสุภา สหชัยสรี, 2544)   

มืไอทคนลยีขຌามามีบทบาทตอพฤติกรรมผูຌบริภคดยพิไมทางลือก฿หຌกับผูຌบริภคมากขึๅนจาก 

ขຌอมูลทีไมีปริมาณมากบนอินตอร์นใท ผูຌบริภคสามารถ฿ชຌปรียบทียบผลิตภัณฑ์ตางโ ทัๅง฿นดຌานราคา 
คุณภาพ การบริการขาย ละคุณลักษณะอืไนโ พืไอการตัดสิน฿จซืๅอหรือ฿ชຌบริการเดຌป็นอยางดี  
(สิทธิ่ ธีรสรณ์, 2551) นักการตลาดจึงตຌองคิดสินคຌา฿หมโ ทีไตอบสนองพฤติกรรมของผูຌบริภคตามรูปบบ
ของทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลา นวัตกรรมจึงป็นปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌผลิตภัณฑ์หนือกวาคูขง
ทัๅงดຌานคุณภาพทีไดีกวา ฟังก์ชัไนการ฿ชຌงาน รวมถึงราคาทีไถูกกวาจึงจะสามารถขงขัน 

฿นตลาดเดຌ ิมานิต รัตนสุวรรณ, สมฤดี ศรีจรรยา, 2554) 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

 จากการส ารวจ พฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใตของคนเทยจ านวน 16,596 คน ฿นป พ.ศ. 2557  

ดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี หรือ ETDA พบวา พฤติกรรม 

การ฿ชຌอินทอร์นใตของคนเทยพิไมขึๅนจากป  พ.ศ. 2556 รຌอยละ 56 ดยคนเทยมีพฤติกรรมการ฿ชຌ
อินตอร์นใทฉลีไย 7.2 ชม. ตอวัน การขຌาถึงการ฿ชຌงานอินตอร์นใททีไส ารวจพบ พบวากลุมผูຌตอบ
บบสอบถาม฿ชຌสมาร์ทฟนพืไอ฿ชຌบริการอินตอร์นใทละซชียลมีดียถึงรຌอยละ 77.1 หรือประมาณ  
6 ชม. ตอวัน มากกวาอุปกรณ์คอมพิวตอร์กือบรຌอยละ 20 นืไองจากสะดวกละรวดรใวกวา จากภาพทีไ 1 
กิจกรรมหลักของการขຌา฿ชຌงานอันดับทีไ 1 คือ อพพลิคชัไน ฟสบุຍค รองลงมาคือ อพพลิคชัไน เลน์  
สดง฿หຌหในวาการ฿ชຌงานดຌานการสืไอสารผานอพพลิคชัไนป็นปัจจัยหลักของผูຌ฿ชຌ ดຌวยหตุนีๅจึงผลักดัน฿หຌ
ความตຌองการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนมียอดขายติบตพิไมขึๅนอยางตอนืไอง นอกจากผูຌบริภคจะริไมรับรูຌถึง
ประยชน์ลຌว ความงาย฿นการ฿ชຌงานของสมาร์ทฟนมีสวนส าคัญทีไผูຌบริภคสวน฿หญริไมรียนรูຌจาก
ประสบการณ์ตรง หรือ จากคนรอบขຌางทีไ฿ชຌงานจึงท า฿หຌสมาร์ทฟนมีการขงขันกันอยางรุนรงทัๅง฿นดຌาน
นวัตกรรม฿หຌขຌากับการ฿ชຌชีวิต ิLifestyle) ของคนปัจจุบัน ราคาทีไสามารถป็นจຌาของเดຌงายขึๅนละการ
จัดปรมชัไนตางโ ชน การผอนช าระบบเมมีดอกบีๅย พิไมระยะวลา฿นการผอนช าระ฿นอัตราดอกบีๅยตไ า 
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ลดคาบริการรายดือนลง ป็นตຌน ซึไงขຌอสนอหลานีๅสามารถกระตุຌนการตัดสิน฿จซืๅอเดຌดี ถึงมຌราคาสมาร์ท
ฟนจะพิไมสูงขึๅนผูຌบริภคกใยังตຌองการ฿ชຌงานพราะผูຌบริภคกิดความขຌา฿จละมองหในประยชน์฿นการ฿ชຌ
งานทีไมีตอการด านินชีวิตมากขึๅน 

 

 

ภาพที่ 1 รຌอยละของผูຌ฿ชຌอินตอร์นใต ปรียบทียบตามครือขายสังคมออนเลน์ทีไ฿ชຌบริการป็นประจ า 

  ป พ.ศ. 2556-2557 

ทีไมา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี, 2557 

 จากการศึกษาของ Dong-Hee Shin (2012) กีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌสมาร์ทฟนละทใบลใต  
฿นกลุมคนอมริกันละกาหลี บงบอกป็นนัยวาการพัฒนาทคนลยีทีไจะด านินการตอเปขຌางหนຌาควร฿หຌ
ความส าคัญดຌานวัฒนธรรมละวิถีการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางกันของผูຌ฿ชຌงาน฿หຌมากขึๅน พืไอสรຌางทัศนคติทีไดีจาก
ความขຌา฿จประยชน์฿นการ฿ชຌ พืไอ฿หຌขຌาถึงความรูຌสึกละความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌงานทีไงายจนสงผลถึงการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมการ฿ชຌชีวิตของผูຌ฿ชຌงาน฿นทุกโ ดຌาน การตอบสนองทีไขຌาถึงความตຌองการทีไตกตาง
กันของผูຌบริภคจะท า฿หຌกิดการยอมรับ฿นผลิตภัณฑ์นัๅนโ ตามองค์ประกอบพืๅนฐานของรูปบบการยอมรับ
ทคนลยี  ิTechnology Acceptance Model: TAM model) 

ศูนย์วิจัยกสิกรเทย กลาววา ฿นระบบศรษฐกิจฐานดิจิตอล การขຌาถึงอินทอร์นใต฿นวงกวຌาง 
ถือป็นครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็นพืไอตอยอดธุรกิจ ละกอ฿หຌกิดนวัตกรรมชิงธุรกิจรูปบบ฿หม 
ทางศูนย์วิจัยกสิกรเทยยังคาดการณ์วาจ านวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตจะพิไมขึๅนป็น 34.6 – 36.0 ลຌานคน 
ขยายตัวกวารຌอยละ 19.3 – 24.1 จากป 2557 นืไองจากราคาสมาร์ทฟนละทใบลใตทีไคอยโ ลดลง 
ิศูนย์วิจัยกสิกรเทย, 2558)  จึงสอดคลຌองกับจากผลส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌงานอินตอร์นใตบน 

สมาร์ทฟนทีไมีจ านวนสูงขึๅนรืไอยโ พราะมีขนาดลใกพกพาสะดวก ละสามารถตอบสนองความตຌองการ฿น
ทุกโ ดຌาน ทัๅงฟังก์ชันการ฿ชຌงานทีไขຌา฿จงายการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌอยางรวดรใว฿น 
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ทุกสถานทีไละทุกชวงวลาสงผล฿หຌการติบตของยอดขายทรศัพท์คลืไอนทีไประภทสมาร์ทฟนทีไติบต
ขึๅนอยางรวดรใว 

มืไอกลาวถึงผูຌผลิตสมาร์ทฟนทีไครองตลาด 2 ราย฿หญของลกระหวาง อปปຂຕล ละ ซัมซุง 
อปปຂຕล คือ ผูຌทีไท า฿หຌคนทัไวลกรูຌจักละขຌาถึงการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน ตัๅงตป พ.ศ.  2549 ส าหรับเอฟน 
รุน 2G ตัวรกทีไมีปุຆมกดพียงปุຆมดียวจนป็นตຌนบบของสมาร์ทฟน฿นยุคปัจจุบัน สวนซัมซุงซึไงมีสาย
ผลิตภัณฑ์ทีไหลากหลายรุนครอบคลุมราคา฿นทุกกลุมของผูຌบริภค พรຌอมทัๅงขนาดหนຌาจอทีไมีหลายขนาดเป
จนถึงขนาด฿หญส าหรับการอานขຌอความจ านวนมากโ บนวใบเซต์ ซัมซุงจึงสามารถ 

พิไมสวนบงทางการตลาดเดຌ฿นทุกกลุมสรຌางประสบการณ์ตรง฿หຌผูຌบริภคสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานสมาร์ท
ฟนเดຌตัๅงตสมาร์ทฟนราคาหลักพันบาทจนถึงหลักหมืไนบาท จึงท า฿หຌผูຌทีไตຌองการ฿ชຌ 
สมาร์ทฟนทีไมีคุณภาพ ละราคาเมสูงหันมา฿ชຌงานป็นจ านวนมากอยางรวดรใว บริษัทวิจัยเอดีซีระบุป
พ.ศ.2555 เอฟนมีสวนบงตลาดดຌานยอดขาย฿นตลาดสมาร์ทฟนทัไวลกรຌอยละ 19.1 ยอดจ าหนาย 
135.9 ลຌานครืไอง สวนซัมซุงมียอดขายรຌอยละ 30.3 ยอดจ าหนาย 215.8 ลຌานครืไอง ละทุกครัๅงทีไ 
สมาร์ทฟน 2 บรนด์ออกวางจ าหนายมักจะถูกปรียบทียบ ทัๅงดຌานการออกบบ ประสิทธิภาพ฿น 

การ฿ชຌงานละการตอบสนองวิถีชีวิต ิเลฟຊสเตล์ี ของผูຌ฿ชຌมากนຌอยพียง฿ด ซึไงมีอิทธิพลตอทัศนคติของ
ผูຌบริภคอยางมีนัยส าคัญสดง฿หຌหในถึงความส ารใจของผูຌน าตลาดสมาร์ทฟนระดับลก 

ดຌวยหตุผลทีไกลาวมาทัๅงหมดท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จ ขຌอปรียบทียบการรับรูຌคุณคาของ 
สมาร์ทฟน รุนเอฟน ตรา อปปຂຕล  ละสมาร์ทฟน รุนกาลกซีไ ตรา ซัมซุง ทีไมีผลตอทัศนคติการ฿ชຌ
สมาร์ทฟนของประชากร฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

2. ศึกษาการรับรูຌประยชน์ของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

3. ศึกษาการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

 

ขอบขตงานวิจัย 

1. ศึกษาสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล ละสมาร์ทฟน รุนกาลกซีไ ตราซัมซุง ทีไจ าหนาย฿น
ประทศเทยตัๅงตป พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 

2. กลุมตัวอยางคือ ผูຌ฿ชຌหรือคย฿ชຌสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล ละสมาร์ทฟน รุนกาลกซีไ 
ตราซัมซุง ทีไมีอายุตัๅงต 18 ป ขึๅนเป นืไองจากมีอ านาจ฿นการรวมตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ (ภณาพร 
วงศ์เพบูลย์กษม, 2555) จ านวน 385 คน 

นิยามค าศัพท์ 

 อปปຂຕล หมายถึง ผูຌผลิตทรศัพท์คลืไอนทีไประภทสมาร์ทฟนรุน เอฟน ิiphone) 

ตรา อปปຂຕล ิApple) 
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 ซัมซุง หมายถึง ผูຌผลิตทรศัพท์คลืไอนทีไประภทสมาร์ทฟนรุน กาลใคซีไ ิGalaxy) 

ตรา ซัมซุง ิSamsung)  

ทรศัพท์คลืไอนทีไ ิMobile Phone) หมายถึง  อุปกรณ์พกพาทีไ฿ชຌทรออกละรับสายละสง 
sms บบเรຌสายเดຌพียงทานัๅนดยชืไอมตอสัญญาณกับครือขายของผูຌ฿หຌบริการตัวครืไองมีขนาดลใก  

สมาร์ทฟน ิSmartphone) หมายถึง  ทรศัพท์คลืไอนทีไทีไสามารถ฿ชຌงานทรออก-รับสาย ละ
รองรับอพพลิคชัไนทีไหลากหลายตามความตຌองการสวนบุคคล ผานระบบ 3G, Wi-Fi, Bluetooth, 

internet, ซชียลนใตวิร์, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ บบหนຌาจอป็นระบบสัมผัส, กลຌอง
ถายรูปมีความละอียดสูง , การออกบบตัวครีไองทีไทันสมัย ผานระบบปฏิบัติการ 2 ระบบคือ 
ระบบปฏิบัติการเอออส ิIOS) ละระบบปฏิบัติการอนดรอยด์ ิAndriod) 

ทใบลใต ิTablet) ) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวตอร์ทีไมีหนຌาจอระบบสัมผัสขนาด฿หญ มีขนาด 
หนຌาจอตัๅงต 7 นิๅวขึๅนเป สามารถพกพาเดຌ สามารถ฿ชຌงานการผานระบบสัมผัส รองรับอพพลิคชัไน
หลากหลายหนຌาจอกวຌาง ท า฿หຌมีพืๅนทีไการ฿ชຌงานมากขึๅน มีนๅ าหนักบากวานຍตบุຍค 

นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌอง 

นวคิดรืไองการรับรูຌการ฿ชຌงานบบออนเลน์บงป็น การรับรูຌถึงประยชน์ ิ Perceived 

Usefulness) ซึไงตามความชืไอของบุคคลกีไยวกับการ฿ชຌงานระบบออนเลน์นัๅนจะชวยพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล฿นการ฿ชຌงานระบบตางโ เดຌอยางมีประยชน์ ิLeng et al, 2012) สอดคลຌองกับ Curran and 

Lennon (2011) ละ Bouhlel et al. (2010) ทีไกลาววาการรับรูຌประยชน์ของทคนลยีตางโ จะชวย฿หຌ
ผูຌ฿ชຌพัฒนาศักยภาพ฿นการ฿ชຌงานระบบนัๅนโ เดຌมากยิไงขึๅน นอกจากดຌานประยชน์ลຌว  
การรับรูຌถึงความงาย฿นการ฿ชຌงาน ิPerceived Usefulness) กใชวยสนับสนุน฿หຌกิดการ฿ชຌงานตามระดับ
ความคาดหวังทีไผูຌ฿ชຌงานมีตอระบบ ิLeng et al, 2012) ซึไงสอดคลຌองกับ Curran and Lennon (2011) 

ละ Bouhlel et al. (2010) ทีไกลาววาความขຌา฿จมีผลตอการ฿ชຌงาน หากผูຌ฿ชຌขຌา฿จระบบ การรับรูຌถึง
ความงาย฿นการ฿ชຌงานทคนลยี฿นรูปบบตางโ กใจะพิไมขึๅน 

 
ภาพที่ โ มดลการยอมรับทคนลยี ิTechnology Acceptance Model: TAM) 

ทีไมา: อรทัย ลืไอนวัน ิโ555ี 
จากภาพทีไ 2 บบจ าลองการยอมรับทคนลยี ิTAM: Technology Acceptance Model) ซึไง

คิดคຌนดย Davis (1992) ป็นทฤษฎีทีไเดຌรับการยอมรับอยางพรหลาย฿นการชีๅวัดความส ารใจของ
ทคนลยี฿หมโซึไงบบจ าลองนีๅถูกพัฒนามาจากทฤษฏี การตอบสนองอยางมีหตุผล ิTheory of 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

Reasoned Action: TRA) พืไอวัดการรับรูຌทางทคนลยีทีไมีการคิดคຌนขึๅน฿หมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
บบจ าลองการยอมรับ฿นทคนลยีนัๅนประกอบเปดຌวยตัวปรตຌน 2 ตัวปร เดຌก การรับรูຌถึงประยชน์ทีไ
เดຌรับจากการ฿ชຌงานทคนลยี ละการรับรูຌถึงความงาย฿นการ฿ชຌงานทคนลยี นืไองจากป็นปัจจัยทีไ
สงผลตอการยอมรับทคนลยีดยบบจ าลองนีๅจะเมน าบรรทัดฐานของบุคคล฿นการสดงออกทาง
พฤติกรรมขຌามา฿ชຌ฿นการพยากรณ์ พราะป็นตัวปรทีไตຌองการศึกษาท า฿หຌบบจ าลองนีๅสามารถน ามา
ศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความตัๅง฿จ พืไอวัดการสดงพฤติกรรมการ฿ชຌงานทคนลยีเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทัศนคติ ป็นปัจจัยทีมีความส าคัญตอนักการตลาดพืไอท าการศึกษา ความขຌา฿จ ความรูຌสึก ละ 
พฤติกรรมของผูຌบริภคพืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการตางโ ฿หຌตอบสนองตอความตຌองการ พราะการ
ตัดสิน฿จของผูຌบริภคมีผลมาจากทัศนคติดยตรง ิอดุลย์ จาตุรงคกุล ละดลยา จาตุรงคกุล , 2550)  ละ
สงผลตอนวนຌมการสดงออกทางพฤติกรรมความชืไอ นวคิด ความขຌา฿จ ละความรูຌสึกทีไบุคคล
สดงออกพืไอตอบสนองความพึงพอ฿จหรือความเมพึงพอ฿จอยาง฿ดอยางหนึไงตามสิไงทีไมากระทบทัๅงดຌาน
บวกละดຌานลบตามตสถานการณ์ตางโ ทีไกิดขึๅนตางกันเป บุคคลสามารถรียนรูຌละ฿ชຌประสบการณ์พืไอ
ตีความทัศนคติทีไกิดขึๅนออกมาผานค าพูดหรือพฤติกรรมนัไนอง  
 

งานวิจัยท่ีกี่ยวขຌอง 

 จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย ิ2555) ผลการศึกษา พบวา กลุมจนอรชัไนวายมีความคิดหในกีไยวกับปัจจัย
ดຌานการรับรูຌดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยมีความคิดหในดຌานความเดຌปรียบหนือทคนลยีดิม  

ความสนุก฿นการ฿ชຌงาน ความสอดคลຌองกับคุณคา ความตຌองการ ละประสบการณ์฿นอดีต ความ
งาย฿นการ฿ชຌงานละความมีประยชน์ ตามล าดับ ผูຌ฿ชຌงานกลุมจนอรชัไนวายมีความคิดหในกีไยวกับการ
ยอมรับดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยมีความคิดหในดຌานการยืนยัน฿นทคนลยีละการ฿ชຌงานจริง 
ตามล าดับ ผูຌ฿ชຌงานกลุมจนอรชัไนวายทีไมีปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์เดຌก อาชีพละรายเดຌตกตางกันมี
การรับรูຌ฿นทคนลยีบาร์คຌดสองมิติตกตางกันอีกทัๅงผูຌ฿ชຌงานกลุมจนอรชัไนวายทีไมีปัจจัยดຌาน
ประชากรศาสตร์เดຌก อาชีพละรายเดຌตกตางกันมีการยอมรับทคนลยีบาร์คຌดสองมิติตกตางกัน 

สิริประภา  วุฒิชนม์ ิ2555) เดຌท าการศึกษา รืไอง ปัจจัยสวนบุคคลทีไมีผลกระทบตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอสมาร์ทฟน ซึไงการวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัจจัยสวนบุคคลทีไมีผลตอการตัดสิน฿จตัดสิน฿จซืๅอ
สมาร์ทฟน ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยทีไมีผลกระทบสูงตอการตัดสิน฿จซืๅอตัดสิน฿จซืๅอสมาร์ทฟนคือ อาชีพ 
฿นขณะทีไระยะวลา฿นการสนทนาออนเลน์฿นตละวันมีผลกระทบตัดสิน฿จซืๅอสมาร์ทฟนรองลงมา ซึไงหาก
ระยะวลา฿นการออนเลน์พิไมขึๅนตละวันป็นวลา 1 ชม.จะท า฿หຌอกาส฿นการตัดสิน฿จซืๅอสมาร์ทฟนสูง
ขึๅนรຌอยละ 5.17 ปัจจัยดຌานอายุละราคา฿นกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ 

฿นการท าวิทยานิพนธ์มีผลกระทบตอการตัดสิน฿จซืๅอสมาร์ทฟนนຌอยทีไสุดดยหากปลีไยนปลง
ปัจจัยหลานีๅ 1 หนวย จะท า฿หຌอกาสการตัดสิน฿จซืๅอสมาร์ทฟนปลีไยนปลงเมถึงรຌอยละ 1 หนวย 

  ธนัชภรณ์  จินดามณีรจน์ ิ2556) สรุปวากลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิงอายุ 20- 23  
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สวน฿หญ฿ชຌทรศัพท์ iPhone ดยซืๅอจากรຌานของผูຌจัดจ าหนายทีไเดຌรับลิขสิทธิ่ดยตรงความถีไ฿นการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนวันละ 1-5 ครัๅง ครัๅงละ 6-15 นาที ฿ชຌชวงกอนนอน อพพลิคชัไนสวน฿หญป็นบบดาวน์
หลดฟรี กลุมตัวอยางสวน฿หญเมคยดาวน์หลดอพพลิคชัไนบบมีคา฿ชຌจาย สวน฿นกลุมของผูຌคย
ดาว์นหลดบบมีคา฿ชຌจาย ราคาของอพพลิคชัไนอยูระหวางราคา 30-39 บาท ปัจจัยทีไมีผล฿นการ
ลือก฿ชຌอพพลิคชัไนมาจากตัวองละหตุผลทีไตัดสิน฿จ฿ชຌอพพลิคชัไนคือ ป็นอพพลิคชัไนทีไอยู 

฿นความนิยม อิทธิพลของปัจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ลักษณะสวน
บุคคลทีไมีผลตอประภทของอพพลิคชัไนคือ ดຌานพศ สวนดຌานพฤติกรรม฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไน  เดຌก 
ตราสินคຌาทรศัพท์ สถานทีไซืๅอทรศัพท์ ระยะวลา฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไน รูปบบของอพพลิ คชัไน 
จ านวนของอพพลิคชัไน ปัจจัยทีไมีผล฿นการลือก฿ชຌอพพลิคชัไนละสวนประสมทางการตลาดมีพียง
คุณคา ตຌนทุน ละความสะดวกสบายของผูຌบริภคทีไมีผลตอประภทของอพพลิคชัไน ประภท
อพพลิคชัไนทีไมีการลือก฿ชຌมากทีไสุดคือ อพพลิคชัไนประภทกม ละบันทิง จึงควรมีการพัฒนา฿หຌมาก
ขึๅน 

วิธาน ยิไงยงยศ ิ2556) พบวาผลการวิจัยพบวา ปัจจัยสวนบุคคลดຌานอายุ อาชีพละรายเดຌทีไ
ตกตางกันมีผลตอทัศนคติทีไตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ ตปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศละระดับการศึกษา
ทีไตกตางกันเมสงผลตอทัศนคติทีไตกตางกัน มืไอมีการรับรูຌขຌอมูลทีไทากัน  

หทัยรัตน์ หนูดง ิ2555) ศึกษาการรับรูຌละทัศนคติตอครือขายสังคมออนเลน์ของผูຌบริภค฿น
กรุงทพมหานครพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญขຌา฿ชຌงานอพพลิคชัไน ฟสบุຍค ผานสมาร์ทฟน พืไอ
ติดตอสืไอสารกับพืไอนละครอบครัว  มืไอพิจารณาการรับรูຌดຌานประยชน์ละความงาย฿นการ฿ชຌงานสวน
฿หญมีการรับรูຌ฿นระดับมากระดับมาก สวนทัศนคติดຌานความขຌา฿จอยู฿นระดับถูกตຌองทัศนคติดຌาน
ความรูຌสึกอยู฿นระดับดี ละทัศนคติดຌานความนຌนอียงของพฤติกรรมอยู฿นระดับพฤติกรรมสนับสนุน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูຌทุกดຌานมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับทัศนคติตอครือขายสังคมออนเลน์ 

Dong-Hee Shin (2012) วิคราะห์ขຌอมูลระหวางประยชน์฿นการ฿ชຌงาน กับ ความสวยงาม ของ 
Smart Device (สมาร์ทฟน ละ ทใปลใตี ทีไมีอิทธิพลตอความตຌองการของผูຌ฿ชຌ Smart Device จากกลุม
ตัวอยางผูຌ฿ชຌงานชาวกาหลีละชาวอมริกัน ผลการวิจัยพบวา การรับรูຌดຌานประยชน์฿นการ฿ชຌงาน ละ 
การรับรูຌดຌานความสวยงามมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌดຌานคุณภาพละความพลิดพลิน฿นการ฿ชຌงาน
ตามล าดับ นอกจากนีๅผลจากการพิไมความขຌา฿จ฿นการท างานของ Smart Device ฿หຌกับผูຌ฿ชຌงานยังสงผล
ตอทัศนคติละความตัๅง฿จของผูຌ฿ชຌ฿นกระบวน฿หมโ ทีไบงบอกป็นนัยวาตอจากนีๅเปการพัฒนาปรกรมทีไ
จะด านินการตอเปขຌางหนຌาควร฿หຌความส าคัญดຌานวัฒนธรรมละวิถีการ฿ชຌชีวิตทีไตกตาง 

กันของผูຌ฿ชຌงาน฿หຌมากขึๅน พราะป็นปัจจัยตอบสนองทีไขຌาถึงความตຌองการทีไตกตางกันของ
ผูຌ฿ชຌงานเดຌดี ผลจาการวิจัยพบวา ชาวอมริกันละชาวกาหลีมีระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไ
ตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกันละระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายทาง
ทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน ป็นเปตามองค์ประกอบ
พืๅนฐานของรูปบบการยอมรับทคนลยี ิTAM Model) 
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Azzawi, M.  Mac A. and  N. Ezeh. (2012) ศึกษาความชอบของนักศึกษา฿นมหาวิทยาลัย
ระหวางสมาร์ทฟน ตรา Apple ละ Samsung พบวา นักศึกษา฿หຌมูลคาของตราสินคຌาละคุณสมบัติ
ฉพาะตัวของสินคຌาป็นหลัก ผลการวิจัยปรากฏวานักศึกษาลือกสมาร์ทฟน ตราอปปຂຕลป็นสมาร์ทฟน
ทีไมีความขใงกรงของตราสินคຌาละมูลคาของตราสินคຌาทีไหนือกวาสมาร์ทฟนตราซัมซุง 

 

Hsiao, K. (2013) ศึกษาพบวาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ฿ชຌสมาร์ทฟนระบบอนดรอยด์ของ
ผูຌ฿ชຌบริการอินตอร์นใทผานสมาร์ทฟน ตางกับผูຌทีไเมเดຌ฿ชຌบริการทางอินตอร์นใตผานสมาร์ทฟน รูปบบ
ความสวยงามของสมาร์ทฟนระบบอนดรอยด์เมมีอิทธิพลตอกลุมประชากรทีไท าการศึกษา นอกจากนีๅยัง
พบวา฿นพศชายสวน฿หญ฿ชຌสมาร์ทฟนพืไอการอานหนังสือ ิe-Books) ละกลุมคนผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟนระบบ
อนดรอยด์คอื ผูຌทีไมีรายเดຌสูง 

กรอบนวคิดการวิจัย 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

2. การรับรูຌประยชน์ของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

ทีไตกตางกัน 

3. การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงาน  

สมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

วิธีการกใบขຌอมูล 

การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีการวิจัยชิงพรรณนา จากการคຌนควຌาละกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
อกสาร บทความ ต ารา ละงานวิจัยตางโ ละทฤษฎีวิทยานิพนธ์ทีไกีไยวขຌองพืไอน านวคิดทีไสอดคลຌอง
กับรืไองทีไตຌองการวิจัยมา฿ชຌป็นขຌอมูลบบทุติยภูมิ ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ บุคคลทีไอาศัย  

฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล ผูຌทีไ คย฿ชຌงานสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล หรือ  
สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ ตราซัมซุง มากอน ตเมจ าป็นตຌอง฿ชຌอยูถึงปัจจุบันดยการลือกวิธีการกใบ
ขຌอมูลดยการสุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอนละสุมตัวอยางบบสะดวก ผานค าถามคัดกรอง แ ขຌอ คือ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ทัศนคตต่ิอการใช้สมาร์ทโฟน 

(Attitude Toward Using) 

1. ดา้นความเขา้ใจ 

2. ดา้นความรู้สึก 

3. ดา้นความโนม้เอียงของ
พฤติกรรม 

ทฤษฎกีารรับรู้ทางเทคโนโลยี 
1. การรับรู้ประโยชน์ 

 (Perceived Usefulness) 

2. การรับรู้วา่ใชง้านง่าย  
(Perceived Ease of Use)   

t-test, F-test, 
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ทานตຌองคย฿ชຌงานสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล หรือ สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ ตราซัมซุง มากอน
หรือเม 

ครืไองมือ คือ บบสอบถาม ชวงวลา฿นการกใบ วันทีไ แ  – แ5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ55่ ป็น
ระยะวลา แ5 วัน จากการค านวณขนาดกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌจ านวนบบสอบถามกลุมตัวอยาง
จ านวน ใ่5 ชุด 

ขัๅนตอนการวิจัย ฿นการวิจัยครัๅงนีๅไดຌ฿ชຌบบสอบถาม ซึ่งไดຌออกบบค าถามป็น ใ สวน ดังนีๅ 
 สวนที่ แ บบสอบถามกีไยวกับปัจจัยสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  ละรายเดຌตอดือน ดยมีลักษณะค าถามบบ฿หຌลือกตอบพียงขຌอดียวละป็นค าถาม
ปลายปຂด มีจ านวน 5 ขຌอ ตละขຌอมีระดับการวัดขຌอมูล ดังนีๅ  ค าถามนามบัญญัติ จ านวน โ ขຌอ เดຌก 
ปัจจัยสวนบุคคลคือ พศละอาชีพ ค าถามดຌานปัจจัยสวนบุคคล ใ ขຌอ คือ อายุ ระดับการศึกษา ละ
รายเดຌตอดือน 

 สวนที่  โ  การรับรูຌละการยอมรับทางทคนลยีของผูຌ ฿ชຌ งานสมาร์ทฟน รุนเอฟน  
ตราอปปຂຕล หรือ สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ  ตราซัมซุง จะตຌองลือกตอบพียง แ ขຌอ ดยการสรຌางค าถาม
ป็นบบอันตรภาคชัๅน ิInterval Scale) จ านวน ่ ขຌอ การรับรูຌละการยอมรับทางทคนลยี การรับรูຌ
ประยชน์ ิPerceived Usefulness: PU) จ านวน  5   ขຌอ การรับรูຌวา฿ชຌงานงาย ิPerceived Ease of 

Use: PEOU) จ านวน  ใ   ขຌอ ทีไมาของค าถามการรับรูຌละการยอมรับทางทคนลยีดัดปลงมาจาก
ผูຌท าการวิจัย Yu-Fang Chiou ิโเแแี 
 สวนที่ ใ ทัศนคติของผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล หรือ สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ ตรา
ซัมซุงจะตຌองลือกตอบพียง แ ขຌอดยสรຌางค าถามบบอันตรภาคชัๅน ิInterval Scale) จ านวน ใไ ขຌอ  
ทัศนคติดຌานความขຌา฿จจ านวน แเ  ขຌอ ทัศนคติดຌานความรูຌสึกจ านวน แเ  ขຌอ ละทัศนคติดຌานความนຌม
อียงของพฤติกรรมจ านวน แไ ขຌอ ทีไมาของค าถามการรับรูຌละการยอมรับทางทคนลยีดัดปลงมาจาก
ผูຌท าการวิจัย Bonnie Lida Rogers ิโเเไี 

รวมขຌอค าถามทัๅงหมด จ านวน  ไโ ขຌอ การวิคราะห์ขຌอมูลดยประมวลผลผานปรกรมทางสถิติ
ละน ามา วิคราะห์ดຌวยคาสถิติชิงอนุมานดยปรกรมส ารใจรูปทางสถิติป็นครืไองมือ฿นการวัดขຌอมูล  
ดย฿ชຌการค านวณละวิคราะห์ขຌอมูล พืไอทดสอบความตกตางของคาฉลีไยระหวางตัวปร  
โ กลุม ดຌวยคา  t-test ละการค านวณละวิคราะห์ พืไอทดสอบความตกตางของคาฉลีไยระหวางตัว
ปรมากกวา โ กลุม ดຌวยคา  F-test (One way ANOVA) ละ฿ชຌการทดสอบ Least Significant 

Difference (LSD) ท าการทดสอบผลตางอยางมีนัยส าคัญนຌอยทีไสุด ทีไระดับนัยส าคัญ เ.เ5 

 

ผลการวิจัย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ แ ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

ตารางท่ี แ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 1 
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ปัจจัยสวนบุคคล 

ทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

ดຌานความขຌา฿จ ดຌานความรูຌสึก ดຌานพฤติกรรม ภาพรวม 

t-test Sig. t-test Sig. t-test Sig. t-test Sig. 

พศ 3.078 0.002* -2.704 0.007* 1.569 0.117 0.605 0.545 

ปัจจัยสวนบุคคล 
ดຌานความขຌา฿จ ดຌานความรูຌสึก ดຌานพฤติกรรม ภาพรวม 

F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

อาย ุ 3.727 0.005* 4.641 0.001* 2.853 0.024* 4.285 0.002* 

การศึกษา 3.216 0.041* 4.847 0.008* 3.156 0.044* 5.027 0.007* 

อาชีพ 2.930 0.021* 3.287 0.011* 1.785 0.131 2.561 0.038* 

รายเดຌฉลีไย 2.211 0.053 3.762 0.002* 2.617 0.024* 3.253 0.007* 

 

หมายหตุ ึ หมายถึง มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

 จากตารางทีไ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 1 พบวา ปัจจัยสวนบุคคลดຌานอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

 ทีไตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 สวนปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศทีไตกตางกัน
เมมีผลตอทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

สมมติฐานที่ โ ระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงาน 

       สมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี โ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 2 

การรับรูຌ 
ทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

ดຌานความขຌา฿จ ดຌานความรูຌสึก ดຌานพฤติกรรม ภาพรวม 

F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

การรับรูຌ
ประยชน์
ทาง

24.531 0.000* 6.309 0.002* 20.050 0.000* 20.985 0.000* 



 

3-99 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ทคนลยี 
หมายหตุ ึ หมายถึง มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

 

 จากตารางทีไ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 2 พบวา ระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไ
ตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

 

สมมติฐานที่ ใ ระดับการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอ      
              การ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

ตารางท่ี ใ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 3 

การรับรูຌ 
ทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

ดຌานความขຌา฿จ ดຌานความรูຌสึก ดຌานพฤติกรรม ภาพรวม 

F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

การรับรูຌ 
ความงาย฿น 

การ฿ชຌงาน
ของ
ทคนลยี 

23.176 0.000* 18.596 0.000* 23.459 0.000* 32.075 0.000* 

หมายหตุ ึ หมายถึง มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

 จากตารางทีไ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 3 พบวา ระดับการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานของ
ทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ5 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางท่ี 4 สรุปความสอดคลຌองของผลการศึกษาทียบคียงกับผลการศึกษาทีไกีไยวขຌอง 
รื่องท่ีจะศึกษา ผลการศึกษาที่กี่ยวขຌอง ความ

สอดคลຌอง 
ผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 

ปัจจัยสวนบุคคลมีผลตอ
ทัศนคติ฿นการ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟน 

ธนัชภรณ์  จินดามณีรจน ์

(โ55ๆ) 
X 

พศทีไตกตางกันเมมีผลตอ
ทัศนคติ฿นการ฿ชຌงานสมาร์ท
ฟนตกตางกัน วิธาน ยิไงยงยศ ิโ55ๆี + 

ปัจจัยสวนบุคคลมีผลตอ
ทัศนคติ฿นการ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟน 

วิธาน ยิไงยงยศ ิโ55ๆี ื 

อายุ อาชีพ ละรายเดຌทีไ
ตกตางกันมีผลตอทัศนคติ฿น
การ฿ชຌงาน 

สมาร์ทฟนตกตางกัน 
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รื่องท่ีจะศึกษา ผลการศึกษาที่กี่ยวขຌอง ความ
สอดคลຌอง 

ผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 

X 

 

ระดับการศึกษา ทีไตกตาง
กันมีผลตอทัศนคติ฿นการ฿ชຌ
งานสมาร์ทฟน 

ตกตางกัน 

ปัจจัยสวนบุคคลดຌานระดับ
การศึกษามีผลตอทัศนคติ฿น
การ฿ชຌงานสมาร์ทฟน 

สิริประภา  วุฒิชนม์ 
ิโ555ี 

ื 

ระดับการศึกษาทีไตกตางกัน
มีทัศนคติ฿นการ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟนตกตางกัน 

ปัจจัยสวนบุคคลดຌานรายเดຌ Hsiao, K. (2013) 

ื 

สวน฿หญมีรายเดຌ 55ุเเแ 
บาท ขึๅนเป 

ิระบบอนดรอยด์ี 

- 

สวน฿หญมีรายเดຌ 55ุเเแ 
บาท ขึๅนเป 

ิระบบ IOSี 
จ านวนกลุมตัวอยาง 
ผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตละ
ตราสินคຌา 

Azzawi, M.  Mac A. 

and  N. Ezeh. (2012) 
ื 

กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌ 
งานสมาร์ทฟน ตรา อป
ปຂຕลมากกวา ตรา ซัมซุง 

ระดับการรับรูຌดยรวมมีผล
กับทัศนคติตอการ฿ชຌสมาร์ท
ฟน 

จิรวัฒน ์วงศ์ธงชัย ิโ555ี ื 

มีระดับการรับรูຌความงาย฿น
การ฿ชຌงานละความมี
ประยชน์อยู฿นระดับมาก 

การรับรูຌประยชน์มีผลกับ
ทัศนคติตอการ฿ชຌสมาร์ท
ฟน 

Dong-Hee Shin (2012) ื 

ระดับการรับรูຌประยชน์ทาง
ทคนลยีทีไตกตางกันสงผล
กับทัศนคติตอการ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

การรับรูຌวา฿ชຌงานงายมีผล
กับทัศนคตติอการ฿ชຌสมาร์ท
ฟน 

Dong-Hee Shin (2012) ื 

ระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงาย
ทางทคนลยีทีไตกตางกัน
สงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌ
งานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

หมายหตุ : ครืไองหมาย  + หมายถึง มีความสอดคลຌอง  
x หมายถึง ขัดยຌง หรือเมมีความสอดคลຌองกัน 

-  หมายถึง เมเดຌท าการวิจัย 

จากตารางทีไ ไ สามารถอธิบายเดຌ ดังนีๅ 
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 ผลการศึกษา ปัจจัยสวนบุคคลสอดคลຌองกับงานวิจัยของ วิธาน ยิไงยงยศ ิโ55ๆี ทีไระบุวา พศทีไ
ตกตางกันเมมีผลตอทัศนคติทีไตกตางกันมืไอมีการรับรูຌขຌอมูลทีไทากัน สวนปัจจัยสวนบุคคลดຌานอายุ 
อาชีพ ละรายเดຌทีไตกตางกันมีผลตอทัศนคติการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน  
 ผลการศึกษาพบวาผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนสวน฿หญ สวน฿หญมีรายเดຌ 55ุเเแ บาท ขึๅนเป สอดคลຌอง
กับผลงานวิจัยของ Hsiao, K. (2013) ทีไพบวากลุมคนผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟนระบบอนดรอยด์  
คือ ผูຌทีไมีรายเดຌสูง ตเมเดຌท าวิจัยกลุมคนผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟนระบบ IOS  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง ใ่5 คน สวน฿หญ฿ชຌงานสมาร์ทฟนรุนเอฟน ตราอปปຂຕล     
มากกวา฿ชຌงานสมาร์ทฟนรุนกาลใกซีไ ตราซัมซุงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Azzawi, M.  Mac A. and  N. 

Ezeh. (2012) ทีไศึกษาความชอบของนักศึกษา฿นมหาวิทยาลัยระหวางสมาร์ทฟนตราอปปຂຕล 

ละซัมซุง พบวานักศึกษา฿หຌมูลคาของตราสินคຌาละคุณสมบัติฉพาะตัวของสมาร์ทฟนป็นหลัก 
ผลการวิจัยปรากฏวานักศึกษาลือกสมาร์ทฟน ตรา อปปຂຕล ป็นสมาร์ทฟนทีไมีความขใงกรงของตรา
สินคຌาละมูลคาของตราสินคຌาทีไหนือกวาสมาร์ทฟนตรา ซัมซุง 
 ผลการศึกษาพบวาผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนสวน฿หญทัๅงสองตราสินคຌามีระดับการรับรูຌดยรวม  

อยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ จิรวัฒน์  วงศ์ธงชัย ิโ555ี ผลการศึกษาพบวา 

กลุมจนอรชัไนวายมีความคิดหในกีไยวกับปัจจัยดຌานการรับรูຌดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยมีความคิดหใน
ดຌานความเดຌปรียบหนือทคนลยีดิม ความสนุก฿นการ฿ชຌงาน ความสอดคลຌองกับคุณคา ความตຌองการ 

ละประสบการณ์฿นอดีต ความงาย฿นการ฿ชຌงานละความมีประยชน์ ตามล าดับ  

 ผลการศึกษา การรับรูຌประยชน์ทีไตกตางกันมีผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตาง
กันสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Dong-Hee Shin (2012) ทีไพบวาการรับรูຌประยชน์ทีไพิไมขึๅนของการ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟนจะท า฿หຌผูຌ฿ชຌหในความส าคัญของการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนมากขึๅนพราะผูຌ฿ชຌจะชืไอวาสมาร์ทฟน
จะชวยรืไองศักยภาพ฿นการท างานดีขึๅน ผูຌ฿ชຌกใจะมีทัศนคติทีไดีตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน  

สรุปผลการวิจัย 

 จากยอดขายทีไ  ติบ ตอย างรวด รใ วของสมาร์ท ฟน รุ น เอ ฟน ตราอปปຂຕ ล  ละ 

สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ ตราซัมซุงซึไงมีการขงกันพัฒนาประสิทธิภาพพืไอตอบสนองตอความตຌองการ
ละพฤติกรรมการ฿ชຌชี วิตของผูຌบริ ภค฿นทุกโ ดຌ าน ชน  กา รส งขຌอความผ านอพลิ คชัไ น  
การสืไอสารบบหในหนຌาพิไมประสิทธิภาพ฿นการสดงภาพละสียง฿หຌคมชัด สรຌางระบบประมวลผลอยาง
รวดรใวพืไอการ฿ชຌงานออนเลน์ นຌนการออกบบหนຌาจอ฿หຌกวຌางขึๅนพืไอ฿ชຌงานบนวใบเซต์ ละซชียล
มีดีย ิSocial Mediaีเดຌอยางสะดวกละชัดจน การออกบบตัวครืไอง฿หຌมีลักษณะบางพืไอความสะดวก
฿นการพกพา ป็นตຌน คุณสมบัติหลานีๅสงผลกับการรับรูຌประยชน์ การรับรูຌวา฿ชຌงานงายของผูຌบริภค ละ
สงผลตอทัศนคติดຌานความขຌา฿จ ความรูຌสึกละพฤติกรรมตอการ฿ชຌสมาร์ทฟน จึงป็นทีไมาทีไท า฿หຌผูຌวิจัย
มองหในความส าคัญละประยชน์จากการวิจัยจึงเดຌท าการวิจัยขึๅนมาดยการศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ แี  
พืไอศึกษาปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน โี พืไอ
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ศึกษาการรับรูຌประยชน์ของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 3ี พืไอ
ศึกษาการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน 

 ผลการวิจัยขຌอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางป็นพศหญิงมากกวาพศชาย มี
อายุสวน฿หญอยู฿นชวง โ5-ใไ ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีกินครึไงหนึไงของกลุมตัวอยาง สวน
฿หญมีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน/ลูกจຌาง ละมีรายเดຌตอดือน 55ุเเแ ขึๅนเป  นืไองจาก 

สมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล ละ สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ ตราซัมซุง มีระดับราคาตัๅงต แโุเเเ-

ใเุเเเ บาท จึงท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานสวน฿หญ  มีรายเดຌตัๅงต แ5ุเเเเ บาทขึๅนเป 

 ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌสมาร์ทฟนตรา อปปຂຕลมากกวา
สมาร์ทฟนตรา ซัมซุง ดยมีระดับการรับรูຌดຌานประยชน์กีไยวกับความสามารถของสมาร์ทฟนทีไจะชวยท า
฿หຌความสามารถดຌานการท างานละการ฿ชຌชีวิตของผูຌ ฿ชຌสม าร์ทฟนตราอปปຂຕล ละ ซัมซุง  
อยู฿นระดับมาก สวนการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของผูຌ฿ชຌงานอยู฿นระดับปานกลาง ละระดับการรับรูຌของ
ผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนดยรวมนัๅนอยู฿นระดับมาก นืไองจากผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล ละ 
สมาร์ทฟน รุน กาลใคซีไ  ตราซัมซุงมี อพลิ คชัไนละฟังก์ชัไนการท างานทีไมากกวาทรศัพท์ 
คลืไอนทีไบบดิมอยางชัดจน การรับรูຌถึงประยชน์ดຌานการ฿ชຌงานจึงอยู฿นระดับมาก ฿นขณะดียวกันการ
รับรูຌ ว า ฿ชຌ งานง ายนัๅนอยู ฿นระดับปานกลางพราะ กลุ มตัวอย างยั งรูຌ สึ กถึ งความซับซຌอนดຌาน  

การ฿ชຌงานของสมาร์ทฟนวามีมากกวาทรศัพท์คลืไอนทีไบบดิมละจ าป็นตຌองรียนรูຌพิไมติม  
 ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางพบวา ระดับทัศนคติของผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟนตรา อปปຂຕล ละ 

ซัมซุง ดຌานความขຌา฿จสวน฿หญของทัๅงสองตราสินคຌามีระดับทากันตผูຌทีไ ฿ชຌ งานสมาร์ทฟน  

ตรา อปปຂຕล มีทัศนคติดຌานความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนจากประสบการณ์ดิมอยู฿นระดับ 

ปานกลาง ฿นขณะทีไผูຌ ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตรา ซัมซุง มีระดับความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน  

จากประสบการณ์ดิมอยู฿นระดับมาก ตดยรวมลຌวทัศนคติดຌานความขຌา฿จของทัๅงสองตราสินคຌา  

อยู฿นระดับมาก ทากัน นืไองจากผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล ป็นระบบการปฏิบัติการ 
IOS ซึไงป็นระบบปຂดทีไมีการรักษาความปลอดภัยสูงละตกตางเปจากประสบการณ์ดิมของผูຌ฿ชຌงาน  

ทรศัพท์คลืไอนทีไบบดิมท า฿หຌผูຌ ฿ชຌงานอຌางอิงจากประสบการณ์ดิมเดຌนຌอย ขณะทีไสมาร์ทฟน  
รุน กาลใคซีไ ตราซัมซุง ป็นระบบปฏิบัติการอนดรอยด์ ซึไงป็นระบบปฏิบัติการบบปຂดทีไมีผูຌพัฒนาอยาง
พรหลาย ผูຌ฿ชຌงานจึงมีประสบการณ์ดิมทีไคุຌนคยอยูบຌางการรับรูຌ฿นขຌอนีๅจึงสูงกวา ตหากมองภาพรวม
ส า ห รั บ ทั ศนค ติ ดຌ า นค ว าม  ขຌ า ฿ จ ข อ งผูຌ ฿ ชຌ ง า นส มา ร์ ท  ฟนทัๅ ง ส อ งต ร าสิ น คຌ า ถื อ ว า อยู ฿ น 

ระดับมากทากัน 

 ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางพบวา ระดับทัศนคติของผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟน รุนเอฟน ตราอปปຂຕล ละ
สมาร์ทฟน รุ นกาลใคซีไ  ตราซัมซุ ง  ดຌ านความรูຌ สึ กมี ระดับ ท ากัน  ตผูຌ ฿ชຌ ง านสมาร์ทฟน  
รุนกาลใคซีไ ตราซัมซุง ยังเมคอยสังกตหในความตางดຌ านการออกบบตัวครืไองกับสมาร์ทฟน 

ตราอืไนโ สวนสมาร์ทฟนตรา อปปຂຕล รุน เอฟน กลุมตัวอยางมองวามีการออกบบทีไตกตางจาก
สมาร์ทฟนทัไวเป ระดับการสังกต฿นการรับรูຌจึงหในเดຌงายกวา 
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 ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางพบวา ระดับทัศนคติของผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟนตรา อปปຂຕ ล ละ 

ซัมซุง ดຌานความพฤติกรรมสวน฿หญของทัๅงสองตราสินคຌามีระดับทากัน  ตพฤติกรรมการ฿ชຌงาน 

อพพลิ คชัไน ฿หมโ ของผูຌ ฿ชຌ งานสมาร์ทฟน ตราอปปຂຕ ลอยู ฿นระดับมาก ขณะทีไ ผูຌ ฿ ชຌ งาน  

สมาร์ทฟนตรา ซัมซุง อยู฿นระดับปานกลาง ทัศนคติดຌานพฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวน฿หญทีไ฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนดิมโ ทีไคุຌนคย ชน เลน์ ฟซบุຍค อินสตรากรม ยูทูป ป็นตຌน ส าหรับสมาร์ทฟน 

ตราอปปຂຕล อยู฿นระดับมากทีไสุด สวนผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตราซัมซุง อยู฿นระดับมาก นอกจากนัๅนกลุม
ตัวอยางทีไสน฿จความรูຌ฿หมกีไยวกับการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตรา อปปຂຕ ล อยู฿นระดับมาก สวนผูຌ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟนตรา ซัมซุง อยู ฿นระดับปานกลาง  นืไองจากผูຌ ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตราอปปຂຕล 

สวน฿หญของกลุมตัวอยางชอบทดลองอพลิคชัไน฿หมโ นืไองจากมีอพลิคชัไนทีไหลากหลายนาสน฿จ สวน
ผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตราซัมซุง สน฿จทดลองอพลิคชัไน฿หมนຌอยกวาอาจป็นพราะชวงอายุของผูຌ฿ชຌงาน
สมาร์ทฟนตราซัมซุง สวน฿หญมีชวงอายุทีไสูงกวาผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตราอปปຂຕล จึงเมคอยกลຌาทดลอง
อะเร฿หมโ รวมทัๅงการ฿ชຌงานซชียลมีดีย ิSocial Mediaี ละฟังก์ชันการท างานของสมาร์ทฟนกใอยู฿น
ระดับตไ ากวาชนกัน 

 ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางพบวา ระดับทัศนคติของผูຌ฿ชຌสมาร์ทฟนตราอปปຂຕล ละซัมซุง
ดยรวมมีระดับตกตางกัน ดยผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตรา อปปຂຕล มีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับมาก สวน
ผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตราซัมซุง มีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง  นืไองจากสมาร์ทฟน 

ตราอปปຂຕลมีรุนของทรศัพท์นຌอยจึงท า฿หຌการท าความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌงานตละรุนคอนขຌางงายละ
คลຌายกัน ฿นขณะทีไสมาร์ทฟนตราซัมซุง มีรุนคอนขຌางมากการ฿ชຌงานตกตางกันเปท า฿หຌทัศนคติความรูຌ 
ความขຌา฿จ ละพฤติกรรม ดยรวม ใ ดຌาน จึงมีคาตไ ากวา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ แ ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ท
ฟนทีไตกตางกัน ดยปัจจัยสวนบุคคล เดຌก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน สวน
ปั จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ทีไ เ ม ส ง ผ ล กั บ ทั ศ น ค ติ ต อ ก า ร ฿ ชຌ ง า น ส ม า ร์ ท  ฟ น ทีไ  ต ก ต า ง กั น คื อ  
ปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศ นืไองจากปัจจัยสวนบุคคลมีผลท า฿หຌทัศนคติ฿นการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนตกตางกัน  
ยกวຌนปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศ พราะพศชายหรือพศหญิงตางกใมีทัศนคติการรับรูຌตอการ฿ชຌงานสมาร์ท
ฟนเดຌเมตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ โ ระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับ
ทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน ดยพบวา ระดับการรับรูຌประยชน์ทางทคนลยีทีไตกตาง
กันสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทัๅงดຌานความขຌา฿จ ความรูຌสึก ละพฤติกรรมทีไตกตางกัน 
ดยพบวา  

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดຌานความขຌา฿จสามารถบงระดับการรับรูຌประยชน์ออกป็น ใ กลุม 
คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปานกลางถึงนຌอยทีไสุด 
มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ใ กลุม  
  ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดຌานความรูຌสึกสามารถบง ระดับการรับรูຌประยชน์ออกป็น  
ใ กลุม คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปานกลางถึง
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นຌอยทีไสุด มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกัน ยกวຌน กลุมทีไมีระดับรับรูຌมากละ กลุมทีไมีระดับ
การรับรูຌปานกลางถึงนຌอยทีไสุด นัๅนมีทัศนคติดຌานความรูຌสึก฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนเมตกตางกัน 

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดຌานความพฤติกรรมสามารถบงระดับการรับรูຌประยชน์ออกป็น ใ 
กลุม คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปานกลางถึง
นຌอยทีไสุด มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ใ กลุม 

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดยรวมสามารถบงระดับการรับรูຌประยชน์ออกป็น ใ กลุม คือ 
กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปานกลางถึงนຌอยทีไ สุด 
มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ใ กลุม 

 ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ ใ ระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของทคนลยีทีไตกตางกันสงผลกับ
ทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทีไตกตางกัน ดยพบวา ระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของทคนลยีทีไ
ตกตางกันสงผลกบัทัศนคติตอการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนทัๅงดຌานความขຌา฿จ ความรูຌ ละพฤติกรรมทีไตกตาง
กัน ดยพบวา  

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดຌานความขຌา฿จสามารถบงระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของ
ทคนลยีออกป็น ไ กลุม คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌ มาก กลุมทีไมีระดับ
การรับรูຌปานกลาง ระดับการรับรูຌนຌอยละนຌอยทีไสุด มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ไ 
กลุม 

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดຌานความรูຌสึกสามารถบงระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของทคนลยี
ออกป็น ไ กลุม คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปาน
กลาง ระดับการรับรูຌนຌอยละนຌอยทีไสุด มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ไ กลุม 

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดຌานพฤติกรรมสามารถบงระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของทคนลยี
ออกป็น ไ กลุม คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปาน
กลาง ระดับการรับรูຌนຌอยละนຌอยทีไสุด มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ไ กลุม 

ทัศนคติ฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนดยรวมสามารถบงระดับการรับรูຌวา฿ชຌงานงายของทคนลยี
ออกป็น ไ กลุม คือ กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมากทีไสุด กลุมทีไมีระดับการรับรูຌมาก กลุมทีไมีระดับการรับรูຌปาน
กลาง ระดับการรับรูຌนຌอยละนຌอยทีไสุด มืไอปรียบทียบตละกลุมมีความตกตางกันทัๅง ไ กลุม 

 

ขຌอสนอนะ 

 ผลจากการวิจัยครัๅ งนีๅ  ผูຌ วิจัยมีขຌ อสนอนะพืไอป็นประยชน์฿นการวิจัยครัๅงตอเปละ 

สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌเดຌดังนีๅ 
ผูຌผลิตสมาร์ทฟนควรสรຌางการรับรูຌดຌานประยชน์ ละความงาย฿นการ฿ชຌงานสมาร์ทฟน  

ของตน฿หຌป็นอกลักษณ์สามารถสรຌางความตกตาง฿นการรับรูຌ฿หຌผูຌ฿ชຌงานเดຌชัดจน นอกจากนีๅการสรຌาง
คุณคาของผลิตภัณฑ์฿หຌมีความนาสน฿จจากฟังก์ชันการท างานทีไตกตาง ละตอบสนองวิถีชีวิตของผูຌ฿ชຌงาน
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ดຌวยการ฿ชຌงานทีไงายสะดวกละรวดรใวจนท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌชีวิตเดຌตกตางจากผูຌอืไน คุณคา฿นสวนนีๅ
จะชวยสริมความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ์฿นระยะยาวส าหรับสภาวะตลาดทีไมี การขงขันรุนรง฿นทุก
รูปบบ นวัตกรรมทีไดีจึงจ าป็นตຌองมีการประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌบริภครับรูຌละขຌา฿จเปพรຌอมโ กัน พราะ
ทัศนคติของผูຌบริภคนัๅนมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จลือก฿ชຌผลิตภัณฑ์ป็นอยางยิไง 
 การสรຌางอพลิคชัไน฿หมโ ทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌงานสมาร์ทฟนควรจะดูวิถีชีวิตของ
ผูຌ฿ชຌตัๅงตกลุมวัยรุนเปจนถึงคนท างานป็นหลัก ตนืไองจากสมาร์ทฟนตราซัมซุง ซึไงมีฐานผูຌ฿ชຌ  
ทีไมีอายุ 55 ปขึๅนเปมากกวาสมาร์ทฟนตราอปปຂຕล ดังนัๅน ซัมซุงจึงควรมีอพลิคชัไนทีไตอบสนองความ
ตຌองการคนกลุมนีๅดยฉพาะ ชน อพลิคชัไนสอนการ฿ชຌงานสมาร์ทฟนบืๅองตຌนพรຌอมภาพละสียงพืไอ
สดง฿หຌหในความ฿สผูຌ฿ชຌกลุมนีๅป็นพิศษ ฿นสวนของสมาร์ทฟนตราอปปຂຕลสดง฿หຌหในวา ตຌองการพิไม
ฐานผูຌ฿ชຌกลุมทีไมีก าลังซืๅอมากกลุมนีๅเดຌชนกันสังกตจากการออกบบหนຌาจอทีไมีขนาด฿หญขึๅน฿นเอฟน ๆ 
พลัส ฿หຌมีขนาดกวຌางถึง 5.5 นิๅว พืไอสรຌางความสน฿จ฿หຌกับผูຌ฿ชຌกลุมนีๅละกลุมทีไนิยมหนຌาจอขนาด฿หญซึไง
ผูຌ฿ชຌกลุมนีๅคยลือก฿ชຌซัมซุงมากอน ป็นการสดง฿หຌหในถึงการปรับกลยุทธ์ของอปปຂຕลพืไอขยายสวนบง
ทางการตลาดเดຌอยางชัดจน 

ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอไป 

1. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง฿นการ฿ชຌสมาร์ทฟนตราอปปຂຕลละซัมซุงจ านวนทีไ
ทากัน นืไองจากการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยลือกสุมกลุมตัวอยางดยเมเดຌจ ากัดจ านวนผูຌ฿ชຌตละตรา
สินคຌา ดຌวยขຌอจ ากัดรืไองวลาจึงเมสามารถปรียบทียบตราสินคຌาทัๅงสองเดຌอยางชัดจน 

2. ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยทีไจะสงผล฿หຌผูຌบริภคมีความตຌองการปลีไยนสมาร์ทฟนครืไอง฿หม จาก
กลุมตัวอยางทีไปลีไยนจากสมาร์ทฟนตราอปปຂຕลมา฿ชຌซัมซุงหรือตราสินคຌาอืไนโ พืไอศึกษาปัจจัย
ทีไมีอิทธิพลตอความจงรักภักดี฿นตราสินคຌาดิม นืไองจากติดขຌอจ ากัดดຌานวลาผูຌวิจัยจึงตัดออก  
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การรับรูຌละการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผานไลน ์

ออฟฟຂชียลอคคานตข์องครือขายทรศัพท์มือถือ 

The Recognition and Response of Communication Marketing  

Through Official Account Line of Mobile Network 
 

รสสุคนธ์ สกุลมตตา1
 

อุบลวรรณ  ปรมศรีรัตน์2 
 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษา แี พืไอศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบดຌวย 
พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค โี พืไอศึกษาถึงพฤติกรรม
ละการปຂดรับขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ตอการตอบสนองของผูຌบริภค ใี พืไ อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ตอ การตอบสนองของ
ผูຌบริภค ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ดยการ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการรวบรวมขຌอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ละกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร 
จ านวน ไเเ คน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก การหาคาความถีไ รຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบน
มาตรฐาน การทดสอบคา t-test การวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว ละการวิคราะห์คาสัมประสิทธิ่
สหสัมพันธ์บบพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบวา 

แี กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง โแ  โ5 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สวน฿หญป็นนักรียน/นักศึกษา ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน แเุเเเ – โเุเเเ บาท 

โี กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันทุกวันตอสัปดาห์ มีระยะวลา฿ชຌงานเลน์
อปพลิคชันมากกวา ใ ชัไวมงตอวัน ชวงวลา โเ.เแ – โไ.เเ น. มีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันป็น
ประจ ามากทีไสุด สวน฿หญติดตามการสืไอสารการตลาดผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ พืไอติดตาม
ขຌอมูลขาวสาร ส าหรับรูปบบการสืไอสารการตลาดทีไคยพบหในผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ คือ
การจຌงปรมชัไน/สวนลดราคา หลังจากทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขຌอมูลขาวสารลຌวสวน฿หญมีการตอบสนอง
ดยการคลิกอานผานโ ละมีระยะวลาทีไปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂ
ชียลอคคานต์ แ – โ วันตอสัปดาห์ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ใี การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ของครือขายทรศัพท์มือถือ 
พบวา 

ิแี การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของครือขายทรศัพท์มือถือผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ มีระดับ
การรับรูຌดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง พบวา ครือขายทรศัพท์มือถือทีไมีระดับการรับรูຌอยู฿นระดับมาก คือ 
ครือขายทรศัพท์มือถือของทรูมูฟ  

ิโี การรับรูຌรูปบบตางโ ของการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไกลุม
ตัวอยางเดຌรับ มีระดับการรับรูຌดยรวมอยู฿นระดับมาก พบวา ขຌอทีไมีระดับการรับรูຌอยู฿นระดับมาก คือ การ
ปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์เดຌฟรี  

ไี กระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค ิAIDA Modelี มีระดับการตอบสนองดยรวมอยู฿นระดับ
มาก พบวา ฿นดຌานความตัๅง฿จ ดຌานความสน฿จ ละดຌานความตຌองการมีระดับการตอบสนองดยรวมอยู฿น
ระดับมาก สวน฿นดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ มีระดับการตอบสนองดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง 

5ี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ิแี ลักษณะทางประชากร พบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศ อายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌทีไ

ตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ตกตางกัน 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

ิโี พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ พบวา ผูຌบริภคทีไมี
ระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการ
ตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

ิใี การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอการ
ตอบสนองของผูຌบริภค ดຌานความตัๅง฿จ ดຌานความสน฿จ ละดຌานความตຌองการ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ5 

 

ค าส าคัญ: การรับรูຌ การตอบสนอง การสืไอสารการตลาด เลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ 
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Abstract 

 

This research aimed the purpose of study. แ) To study the demographic 

characteristics. Include Gender, Age, Education, Occupation and income which have the 

response of consumers. โ) To study the behavior media exposure through official account 

line per response of consumers. ใ) To study the relationship between perceptions 

communications marketing through official account line per response of consumers. Is 

quantitative research by questionnaire was used to collect data from a sample and the 

sample in this research is users Line Application Inhabited in Bangkok number 400 person. 

The questionnaire is used to collect data which are analyzed by frequency, percentage, 

mean, standard deviation, Independent sample t-test, One-Way Analysis of Variance and 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 The research found  

แี Most sample was female, Aged between โแ – โ5 years, Has bachelor's degree, 

Most were the pupils / students and the average income per month. แเุเเเ – โเุเเเ 

baht 

โี Most sample are active Line Application every day per week, have period of 

use Line Application more than ใ hours/day, during the time from ่:เแ p.m.  เเ:เเ a.m. 

Had use Line Application most regularly, Mostly follow marketing communications 

through official account line to follow up on news, For the communication market has 

ever seen through official account line, Is to notify promotions discounts. After the 

sample group got information already, mostly have responded by clicking the read 

through. And has period open reading / marketing information through official account 

line แ – โ day/week. 

 

ใี Recognition communication marketing through official account line of mobile 

network found 

ิแี The information perception of mobile networks through official account 

line, the level of overall awareness is moderate. Found, Mobile phone network have high 

recognition levels. It is a network of True Move mobile phones. 

ิโี Recognition various forms of marketing communication through official 

account line who sample group got. The level of overall awareness was at the high level, 

the sticker is available for download for free. 
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ไี The process response of consumers the level of response overall was at the 

high level. Found, In the intention, attention and the demand had response levels were 

at a high level, In terms of purchasing decisions are the level of overall response is 

moderate. 

5ี The hypothesis testing found. 

ิแี Demographic characteristics found samples group with gender, age, 

education and income differ, the response of consumers to marketing communications 

through official account line differ at statistically significant level of เ.เ5.  

ิโี Behavior Media exposure through official account line found consumers 

who have the time to read the message/Marketing information through official account 

line differ have responded to the decision differently at statistically significant level of 

เ.เ5. 

ิใี Recognition marketing communications through official account line relating 

to the response of consumers in side intention, attention, and the demand side at 

statistically significant level of เ.เ5. 
 

Keywords: Recognition, Response, Marketing communication, Line Official Account 

 

 

บทน า 
 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

จากวิวัฒนาการดຌานทคนลยีของครือขายสังคมออนเลน์ทีไติบตอยางรวดรใวละตอนืไอง 
ปฏิสธเมเดຌวา สืไออินทอร์นใตป็นสืไอ฿หมทีไเดຌรับความนิยมป็นอยางมากละมีนวนຌมจะมีจ านวน
ผูຌ฿ชຌงานพิไมมากขึๅน฿นอนาคต ซึไงสงผล฿หຌกระสการ฿ชຌอินทอร์นใตละทรศัพท์มือถือทีไพิไมขึๅนดยฉพาะ
อยางยิไงมืไอทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาทคนลยี฿หมโ ท า฿หຌมีคุณสมบัติทีไสูงมากขึๅนปรียบสมือนมี
คอมพิวตอร์ลใกโ อยู฿นมือจนรียกเดຌวาป็นทรศัพท์มือถือบบสมาร์ทฟน ิSmart Phone) ดຌวยความ
รงของกระสสมาร์ทฟนทีไพิไมขึๅนเดຌถูกออกบบ฿หຌขຌากับทคนลยี฿นยุคปัจจุบัน ทัๅงรูปลักษณ์ภายนอก 
รูปบบหนຌาจอละฟังก์ชัไนการ฿ชຌงานทีไหลากหลาย รวมทัๅงยังสามารถรองรับปรกรมอปพลิคชันตางโ 
เดຌอยางมากมาย จึงท า฿หຌกิดการสรຌางปรกรมหรืออปพลิคชันตางโ เมหยุดหยอน พืไอตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌคนทัๅง฿นดຌานของการติดตอสืไอสาร ดຌานธุรกิจ ดຌานการศึกษา ละดຌานความบันทิง จึงท า฿หຌ
ผูຌคนเดຌรับความสะดวกสบาย พราะสามารถ฿ชຌประยชน์จากสมาร์ทฟนเดຌทุกทีไทุกวลา เมวาจะอยูสวน฿ด
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ของลกกใตาม ซึไงสอดคลຌองกับชีวิตของคน฿นยุคปัจจุบัน ดยฉพาะ฿นสังคมมืองทีไมีตความรีบรຌอนของ
ผูຌคน ิธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, โ55ไี 

นืไองดຌวย฿นปัจจุบันสังคมมีความรงรีบ มีสืไอ฿หมโ กิดขึๅนละมีความซับซຌอนมากยิไงขัๅน จึงป็น
หตุ฿หຌการสืไอสารบบดิมโ อาจเมสงผลตอความตຌองการหรือตอบสนองของมนุษย์เดຌ ดังนัๅนนักการ
สืไอสารการตลาดจึงตຌองศีกษาละพัฒนาชองทางการติดตอสืไอสารเปตามกาลวลาทีไปลีไยนปลงเป฿หຌ
หมาะสม ดຌวยหตุนีๅ เลน์อปพลิคชัน ิLine Application) จึงป็นปรกรมสนทนาออนเลน์ซึไงถือวาป็น
ซชียลนใตวิร์คชนิดหนึไงทีไมีการสืไอสารผานอินทอร์นใตบนอุปกรณ์การสืไอสารรูปบบตางโ ชน สมาร์ท
ฟน คอมพิวตอร์ละทใบลใต  

นับตัๅงตทีไเลน์เดຌปຂด฿หຌบริการครัๅงรกมืไอวันทีไ 23 มิถุนายน 2554 ณ ประทศญีไปุຆน จนลาสุด฿น
วันทีไ ้ ตุลาคม โ55็ เลน์มียอดผูຌ฿ชຌงานทัไวลกทะลุ 5ๆเ ลຌานคน ดยมีญีไปุຆนประทศ฿หຌก านิดเลน์มียอด
ผูຌ฿ชຌป็นอันดับหนึไงจ านวน 5ไ ลຌานคน ตามมาดຌวยประทศเทยทีไมียอดผูຌ฿ชຌจ านวน ใใ ลຌานคนป็นอันดับ
สองของลก ละอินดนีซียป็นอันดับสามดຌวยยอดผูຌ฿ชຌจ านวน ใเ ลຌานคน ิดลินิวส์ออนเลน์ , โ55็ี 
หลังจากความส ารใจของเลน์ทีไติบตอยางรวดรใวภาย฿นระยะวลาเมนาน ท า฿หຌป โ555 เลน์เดຌปຂดตัวเลน์
ออฟฟຂชียลอคคานต์ ิLine Official Account) หรือทีไรียกวาบัญชีผูຌ฿ชຌงานอยางป็นทางการป็นบัญชี
อคคานต์ของหลาดารา ศิลปຂน ทีไ ฿หຌติดตาม ิFollowี กันอยางตอนืไอง ทัๅง GTH, Opal, 

TerChantawit, Singular, Love IS, โAM ดยทางบริษัท NHN เดຌ฿ชຌป็นกลยุทธ์฿นการน าศิลปຂน ละ
ดารา ฿หຌมีชองทางติดตอกับหลาฟนคลับผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์เดຌกอนทีไทางบริษัท NHN 

จะปຂดตัวเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์฿หຌกับบรนด์สินคຌาทัไวเป ิTukkoุ โเแโี ปຂด฿หຌผูຌบริภคเดຌติดตาม
บรนด์ทีไตนสน฿จ ละ฿หຌบรนด์ธุรกิจเดຌมีชองทางติดตอกับกลุมลูกคຌาดยตรง ดยการ฿ชຌชองทางการ
สืไอสารการตลาดผานปรกรมชทระหวางตัวองค์กรเปยังผูຌบริภค฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร อัพดท
สถานการณ์หรือฆษณาประชาสัมพันธ์กีไยวกับสินคຌาละบริการ พืไอสรຌางการสืไอสารทีไดี฿นการรับรูຌ การ
ขຌา฿จ ละการจดจ า฿หຌกผูຌบริภคมากทีไสุด  

จากอัตราการพิไมขึๅนของจ านวนผูຌ฿ชຌเลน์ทีไติบตอยางกຌาวกระดด ท า฿หຌ฿นปัจจุบันมีหลายองค์กร
ทีไหันมา฿หຌความสน฿จกับเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ ดยน าคุณสมบัติ฿นการสืไอสารของเลน์มาประยุกต์฿ชຌ
กับการสืไอสารการตลาด ละ฿ชຌชองทางการสืไอสารนีๅเปยังผูຌบริภคกลุมปງาหมายมากขึๅน ฿นการสืไอสาร
การตลาดของบรนด์ตางโ ผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ นักสืไอสารการตลาดสามารถสงสารทีไมีรูปบบ
หลากหลาย ดยลือกสารทีไจะสง฿หຌหมาะสมกับรูปบบละกลุมปງาหมาย฿นการสืไอสาร ชน ขຌอความ 
ภาพ เทม์เลน์ คลิปสียง คลิปวิดีอ ปสตอร์ การลิงค์สูวใบเซต์ภายนอก รายการสินคຌา ตราสินคຌา ละ
สติๆกกอร์ ป็นตຌน  

เลน์อปพลิคชันป็นชองทาง฿หมทีไมารงเมพຌฟซบุຍก อินสตรากรม ละทวิตตอร์ ซึไง
สอดคลຌองกับพฤติกรรมคนเทยทีไชืไนชอบการชท ฿ชຌสมาร์ทฟนมาอ านวยความสะดวก฿นชีวิตประจ าวัน
ละ฿ชຌป็นชองทาง฿นการติดตามบรนด์ ศิลปຂน ดารา นักรຌองทีไตนองชืไนชอบ ดยฉพาะเอดียของเลน์ทีไ
มีการ฿ชຌสติๆกกอร์ ท า฿หຌบรนด์เดຌ฿ชຌชองทางนีๅป็นชองทางการสืไอสารเปยังกลุมลูกคຌาปງาหมาย ซึไงชองทาง
การสืไอสารการตลาดนัๅนมีความส าคัญป็นอยางมากตอการรับรูຌของผูຌรับสาร นืไองจากสืไอสังคมออนเลน์
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เดຌรับความนิยมมากขึๅนรืไอย โ สามารถขຌาถึงกลุมคนเดຌรวดรใวละมีลักษณะหลากหลาย สงผลท า฿หຌ
รูปบบละนืๅอหาของการสืไอสารผานสืไอนัๅน โ ตกตางกัน จึงท า฿หຌกิดการตอบสนองทีไตางกันเปดຌวยจะ
หในเดຌวามีบรนด์มากมายเดຌอาศัยชองทางของเลน์อปพลิคชันป็นตัวสงขຌอมูลขาวสารเปยังผูຌบริภค 
ละจากการจัดอันดับบรนด์ แเ อันดับทีไมีสมาชิก฿น Official Accounts มากทีไสุดิpositioning, โเแไี 
พบวาครือขายทรศัพท์มือถืออยางทรูมูฟเดຌมีสมาชิกผูຌติดตามมากทีไสุดมาป็นอันดับหนึไง ดีทคอันดับทีไ
สอง ละอเออสอันดับทีไสีไ  

จากขຌอมูลดังกลาวผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะมุงศึกษาถึงการรับรูຌละการตอบสนองการสืไอสาร
การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ของครือขายทรศัพท์มือถือทีไทัๅงสามครือขายเดຌก ทรูมูฟ 
ดีทค ละอเออส ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌทราบถึงพฤติกรรมการปຂดรับขาวสาร ละการรับรูຌการสืไอสารการตลาด
ผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ของครือขายทรศัพท์มือถือทัๅงสามครือขาย รวมทัๅงการตอบสนองของ
ผูຌบริภค ทัๅง฿นดຌานความตัๅง฿จ ความสน฿จ ความตຌองการ ละการตัดสิน฿จซืๅอ พืไอน ามาพัฒนาการสืไอสาร
การตลาด สรຌางตราสินคຌา฿หຌขใงกรง ฿หຌกลุมผูຌบริภคกิดการจดจ าละความจงรักภักดี฿นตราสินคຌา อีก
ทัๅงยังป็นนวทาง฿นการวางผนการสืไอสารการตลาด฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภคเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

 

 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

แี พืไอศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌ
ทีไมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค 

โี พืไอศึกษาถึงพฤติกรรมละการปຂดรับขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ตอการ
ตอบสนองของผูຌบริภค 

ใี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์
ตอการตอบสนองของผูຌบริภค 

 

สมมติฐานการวิจัย 

แี ลักษณะทางประชากร ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌทีไตางกันมี
การตอบสนองของผูຌบริภคตกตางกัน 

โี พฤติกรรมละการปຂดรับขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการตอบสนองของ
ผูຌบริภคตกตางกัน 

ใี การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอการตอบสนอง
ของผูຌบริภค 
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วีธีการวิจัย 

การศึกษารืไองการรับรูຌละการตอบสนองการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ข
องครือขายทรศัพท์มือถือ ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดย฿ชຌวิธีการวิจัยชิง
ส ารวจ ิSurvey Research) ละ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿น
การท าวิจัย เดຌก แี ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  โี พฤติกรรมละการ ปຂดรับขาวสารผานเลน์
ออฟฟຂชียลอคคานต์ ใี การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ ละ ไี 
กระบวนการการตอบสนองเอดามดล ประกอบดຌวย ความตัๅง฿จ ิAttention)  ความสน฿จ ิInterest) 

ความตຌองการ ิDesire) ละการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) ดยกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌ฿ชຌงานเลน์
อปพลิคชันทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ซึไง฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางท าการจับฉลากออกมาป็นจ านวน
ทัๅงสิๅน ่ ขต เดຌก ขตพญาเท ขตจตุจักร ขตหຌวยขวาง ขตดินดง ขตบางซืไอ ขตราชทวี ขตบางนา 
ละขตคลองตย ดยจะท าการกใบขຌอมลูตัวอยางขตละ 5เ ตัวอยางตามสถานทีไตางโ ตามหลงชุมชนทีไ
มีประชากรนนหนา ชน ยานการคຌาละยานธุรกิจตาง โ หຌางสรรพสินคຌา สวนสาธารณะ ป็นตຌน จนครบ
จ านวนกลุมตัวอยางทีไก าหนดเวຌทัๅงหมด ไเเ คน  

มืไอท าการกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌวผูຌวิจัยวิคราะห์ขຌอมูลดยการน าบบสอบถามทีไเดຌรวบรวมมา
ด านินการตรวจสอบขຌอมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) ละน ามาประมวลผลขຌอมูลดຌวยปรกรม
ส ารใจรูป SPSS ิStatistical Package for the Social Sciencesี พืไอท าการวิคราะห์ขຌอมูลละ
ค านวณหาคาทางสถิติตางโดังนีๅ 

แี การวิคราะห์ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ฿ชຌการวิคราะห์ดยการ฿ชຌสถิติจกจง
ความถีไ (Frequency) ละคารຌอยละ (Percentage) ค านวณหาคาฉลีไย (Mean) สวนบีไยงบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)พืไอท าการวิคราะห์ละอธิบายขຌอมูลบืๅองตຌนกีไยวกับกลุมตัวอยาง  

โี การวิคราะห์ชิงอนุมาน ิInferential Statisticsี ป็นการวิคราะห์ขຌอมูลพืไอท าการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ดย฿ชຌt-test ละการวิคราะห์ปรปรวนทางดียว ิOne  Way ANOVAี พืไอ
ทดสอบความตกตางของคาฉลีไย฿นกลุมตัวปรอิสระทีไป็น พศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละ
พฤติกรรมการปຂดรับขาวสาร สวน฿ชຌการวิคราะห์สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิ–earson’s 
Product Moment Correlation Coefficientี ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌกับการ
ตอบสนองของผูຌบริภค 

 

 ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาขຌอมูลจากการวิจัยรืไองการรับรูຌละการตอบสนองการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟ
ฟຂชียลอคคานต์ของครือขายทรศัพท์มือถือ สามารถสรุปผลวิจัยเดຌดังตอเปนีๅ 

สวนทีไ แ ขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
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กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชาย มีอายุระหวาง โแ  โ5 ป มีการศึกษา
อยู฿นระดับปริญญาตรี สวน฿หญป็นนักรียน/นักศึกษา ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน แเ,เเ – โเ,เเเ บาท 

 สวนทีไ โ ขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมละการปຂดรับขาวสารกีไยวกับการสืไอสารการตลาดผานเลน์
ออฟฟຂชียลอคคานต์ 

กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันทุกวันตอสัปดาห์ มีระยะวลา฿ชຌงานเลน์
อปพลิคชันมากกวา ใ ชัไวมงตอวัน ชวงวลา โเ.เแ – โไ.เเ น. มีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันป็น
ประจ ามากทีไสุดสวน฿หญติดตามการสืไอสารการตลาดผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ พืไอติดตาม
ขຌอมูลขาวสาร ส าหรับรูปบบการสืไอสารการตลาดทีไคยพบหในผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ คือ
การจຌงปรมชัไน/สวนลดราคาหลังจากทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขຌอมูลขาวสารลຌวสวน฿หญมีการตอบสนอง
ดยการคลิกอานผานโ ละมีระยะวลาทีไปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂ
ชียลอคคานต์ แ – โ วันตอสัปดาห์ 

สวนทีไ ใ ขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ของครือขาย
ทรศัพท์มือถือ 

แี การรับรูຌขຌอมูลขาวสารของครือขายทรศัพท์มือถือผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ มี
ระดับ การรับรูຌดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอศึกษา฿นรายละอียดลຌว พบวา ครือขายทรศัพท์มือถือ
ทีไมีระดับการรับรูຌอยู฿นระดับมาก คือ ครือขายทรศัพท์มือถือของทรูมูฟ ิTrue Move) สวนครือขาย
ทรศัพท์มือถือทีไมีระดับการรับรูຌ฿นระดับปานกลาง คือ ดีทค ิDtac) ละอเออส ิAIS) 

โี การรับรูຌรูปบบตางโ ของการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไกลุม
ตัวอยางเดຌรับ มีระดับการรับรูຌดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอศึกษา฿นรายละอียดลຌว พบวา ขຌอทีไมีระดับ
การรับรูຌอยู฿นระดับมาก คือ การปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์เดຌฟรี รองลงมาคือ การน าสนอขຌอมูลกีไยวกับ
สินคຌาละบริการผานตัวอักษร การน าสนอขຌอมูลกีไยวกับปรมชัไน ,คูปอง,สวนลดของสินคຌาละบริการ 
การน าสนอขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาละบริการผานภาพ การมอบสิทธิพิศษ฿หຌกับสมาชิก฿นการลกซืๅอ
สินคຌาพรีมีไยม ชน ครืไองดืไม หรือรຌานอาหาร ป็นตຌน การมีกิจกรรมตางโ ชน กม , การตอบค าถามพืไอ
ชิงรางวัล การน าสนอขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาละบริการผานคลิปวิดีอ ละการชืไอมยงขาวสารลิงก์เปยัง
หนຌาอืไนโ ชน วใบเซต์ ฟซบุຍก ละยูทูบ สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีการรับรูຌระดับปานกลาง คือการน าสนอ
ขຌอมูลขาวสารตางโ เปยังหนຌาเทม์เลน์ รองลงมาคือ การน าสนอขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาละบริการผานคลิป
สียง ละการปຂดระบบออนอร์ ิON AIR) ฿หຌติดตอสอบถาม, พูดคุย, รวมสนุกกับจຌาหนຌาทีไ 

สวนทีไ ไ ขຌอมูลกีไยวกับกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค 

กลุมตัวอยางสวน฿หญมีกระบวนการตอบสนอง ิAIDA Modelี ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอ
พิจารณารายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีระดับการตอบสนองสูงสุดคือ การตอบสนองดຌานความตຌองการ ิDesire) 

ดยมีระดับการตอบสนองระดับมาก มืไอศึกษาลຌวมีรายละอียด฿นตละดຌานดังนีๅ 
แี กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention) ดยรวมอยู฿น

ระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จอยู฿นระดับมาก คือ 
การปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์ฟรีท า฿หຌผูຌบริภคมีความตัๅง฿จทีไจะติดตามสินคຌาหรือบริการผานเลน์ออฟฟຂ
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ชียลอคคานต์ รองลงมา คือ สินคຌาหรือบริการทีไผูຌบริภคคย฿ชຌอยูลຌวท า฿หຌกิดความตัๅง฿จทีไจะติดตาม
ผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ ละการสืไอสารผานปງายฆษณา฿นสถานทีไตางโ รวมถึงศูนย์บริการมีสวน
ท า฿หຌกิดความตัๅง฿จทีไจะติดตาม สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จอยู฿นระดับปานกลาง 
คือ ผูຌบริภคมีความตัๅง฿จทีไจะติดตามสินคຌาหรือบริการทีไพืไอนนะน า/ชิญชวนผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์ ละการสืไอสารผานสืไอตางโ ชน สืไอสิไงพิมพ์ สืไอออนเลน์มีสวนท า฿หຌกิดความตัๅง฿จทีไจะติดตาม
ผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์  

โี กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับการตอบสนองดຌานความสน฿จ ิ Interest) ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความสน฿จอยู฿นระดับมาก คือ
การ฿ชຌสติๆกกอร์มีความนารัก นาสน฿จละป็นอกลักษณ์ รองลงมาคือ ผูຌบริภคสน฿จขຌอความทีไสดงถึง
สวนลด คูปองหรือสิทธิพิศษ฿นการซืๅอสินคຌาหรือบริการ สน฿จติดตามขຌอมูลขาวสารกีไยวกับสินคຌาหรือ
บริการผานเลน์ออฟฟຂชียลฯ ละรายละอียด/นืๅอหาของขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับมีความปลก฿หมนาสน฿จ
ละนาติดตาม สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความสน฿จอยู฿นระดับปานกลาง คือ การ฿ชຌพรีซน
ตอร์ป็นดารา, นักสดงทีไมีชืไอสียงสามารถดึงดูดความสน฿จละสรຌางความนาชืไอถือ การสืไอสาร
การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลฯท า฿หຌผูຌบริภคสน฿จ฿นตัวสินคຌาหรือบริการมากขึๅน ละผูຌบริภคสน฿จรวม
สนุก฿นกิจกรรมตางโ ผานเลน์ออฟฟຂชียลฯ ชน การรวมลนกม, On Air 

ใี กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับการตอบสนองดຌานความตຌองการ ิDesire) ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความตຌองการอยู฿นระดับมาก คือ 
ผูຌบริภคตຌองการรายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัย ทันตอหตุการณ์ละนาชืไอถือ 
รองลงมาคือ ผูຌบริภคตຌองการ฿หຌมีสติๆกกอร์ทีไหลากหลายอารมณ์ตอการ฿ชຌงาน ผูຌบริภคตຌองการขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับสินคຌาหรือบริการทีไมีประยชน์ ผูຌบริภคตຌองการขຌอความทีไสดงถึงสวนลด คูปองหรือสิทธิ
พิศษ฿นการซืๅอสินคຌาละบริการ ละการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลฯกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคกิด
ความตຌองการ฿นตัวสินคຌาหรือบริการ สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความตຌองการอยู฿นระดับปาน
กลาง คือ ผูຌบริภคตຌองการมีสวนรวมสนุก฿นกิจกรรม ชน การรวมลนกม, On Air 

ไี กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) ดยรวมอยู฿น
ระดับปานกลาง มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไมีผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅออยู฿นระดับ
มาก คือ การจัดปรมชัไน สวนลด คูปองหรือสิทธิพิศษมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการ รองลงมา 
คือ รายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการ สวนขຌอทีไผูຌบริภค
มีการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅออยู฿นระดับปานกลาง คือ การสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลฯมี
สวนชวย฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการรใวขึๅน การมีสวนรวมสนุก฿นกิจกรรม ชน การรวมลน
กม, On Air มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ ละพืไอน ครอบครัวหรือบุคคลอืไนมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ 

สวนทีไ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขຌอทีไ แ ลักษณะทางประชากร ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละ
รายเดຌทีไตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภคตกตางกัน ดยจ านกเดຌดังนีๅ 
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แี ผูຌบริภคทีไมีพศตางกันมีการตอบสนอง฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์ ดยรวมทัๅง ไ ดຌาน เมตกตางกันมืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวา ผูຌบริภคทีไมีพศ
ตางกันมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention) ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

โี ผูຌบริภคทีไมีอายุตางกันมีการตอบสนอง฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์ ดยรวมทัๅง ไ ดຌาน ตกตางกัน มืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวาผูຌบริภคทีไมีอายุ
ตางกันมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention)ดຌานความสน฿จ ิInterest) ดຌานความตຌองการ 
ิDesire) ละดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction)  ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  

ใี ผูຌบริภคทีไมีระดับการศึกษาตางกันมีการตอบสนอง฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟ
ฟຂชียลอคคานต์ ดยรวมทัๅง ไ ดຌาน ตกตางกัน มืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวาผูຌบริภคทีไ
มีระดับการศึกษาตางกันมีการตอบสนองดຌานความตຌองการ ิDesire) ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เ5  

ไี ผูຌบริภคทีไมีอาชีพตางกันมีการตอบสนอง฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์ ดยรวมทัๅง ไ ดຌาน เมตกตางกัน มืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวาผูຌบริภคทีไมี
อาชีพตางกันมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention) ดຌานความสน฿จ ิInterest) ดຌานความตຌองการ 
ิDesire) ละดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) เมตกตางกัน 

5ี ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตางกันมีการตอบสนอง฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์ ดยรวมทัๅง ไ ดຌาน ตกตางกันมืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวา ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌ
ตางกันมีการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

 สมมติฐานขຌอทีไ โ พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการ
ตอบสนองของผูຌบริภคตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูຌบริภคทีไมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสาร
ทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการตอบสนองดยรวมทัๅง ไ ดຌาน เม ตกตางกัน 
มืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวา ผูຌบริภคทีไมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทาง
การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) ตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 ฿นขณะทีไผูຌบริภคทีไมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสาร
ทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention) ดຌาน
ความสน฿จ ิInterest) ละดຌานความตຌองการ ิDesire) เมตกตางกัน 

สมมติฐานขຌอทีไ ใ การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอ
การตอบสนองของผูຌบริภค 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์มีความสัมพันธ์ตอการตอบสนองดยรวมทัๅง ไ ดຌานมืไอพิจารณารายละอียด฿นตละดຌาน พบวา 
การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอการตอบสนองดຌานความ
ตัๅง฿จ ิAttention) ดຌานความสน฿จ ิInterest) ละดຌานความตຌองการ ิDesire) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
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ระดับ เ.เ5 ฿นขณะทีไการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์เมมีความสัมพันธ์ตอการ
ตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction)  

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

แี ขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชาย นืไองมาจากผูຌบริภคพศหญิงสวน฿หญนัๅนจะ

มีความสน฿จ มีการสดงออกตอความชืไนชอบ฿นสิไงตางโ ละมีการ฿ชຌอินทอร์นใตผานทรศัพท์คลืไอนทีไ
พืไอการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกวาพศชาย สอดคลຌองกับงานวิจัยของภาสกร จิตร฿ครครวญ ิโ55ใี ทีไ
พบวาพศหญิงมีการ฿ชຌงานบนครือขายสังคมออนเลน์มากกวาพศชาย มืไอพิจารณาผลการศึกษา฿นดຌาน
อายุ พบวา อายุของกลุมตัวอยางสวน฿หญนัๅน มีอายุระหวาง โแ  โ5 ป ซึไงป็นชวงวัยทีไก าลังศึกษาหรือ
จบการศึกษาละริไมท างาน ดยจะชอบการพูดคุย พบปะสังสรรค์ สนทนา ลกปลีไยนความคิดกับพืไอน 
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี สอดคลຌองกับงานวิจัยของรงวเล หมืไนสวัสดิ่ 
ิโ55โี ทีไท าการศึกษารืไอง การประชาสัมพันธ์การตลาดผานฟซบุຍกฟนพใจของ ฮGSM advance" ละ 
ฮแ โ call!" กับคุณคาตราสินคຌา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมากกวาครึไงป็นกลุมทีไมีการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาตรี นอกจากนีๅจากการศึกษายังพบวาสวน฿หญป็นนักรียน/นักศึกษา ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 
แเ,เเเ  โเ,เเเ บาท ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ ิโ55ๆี ทีไเดຌท าการศึกษารืไอง 
สืไอดิจิตอลทีไมีอิทธิพลตอการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการขຌาถึงขຌอมูลทางการตลาด พบวา ผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง อายุระหวาง โ5  ใแ ป มีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี ละมี
รายเดຌฉลีไยตอดือน แเ,เเแ  โเ,เเเ บาท 

โี ขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมละการปຂดรับขาวสารกีไยวกับการสืไอสารการตลาด  
กลุมตัวอยางสวนมากมีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันทุกวันตอสัปดาห์ มีระยะวลา฿ชຌงานเลน์อป

พลิคชันมากกวา ใ ชัไวมงตอวัน จะหในเดຌวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชัน฿นระดับ
ทีไคอนขຌางมาก อาจป็นพราะ฿นปัจจุบันความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไมีสวนท า฿หຌผูຌบริภคมีความ
สะดวกสบาย สามารถสืไอสารกันเดຌอยางเรຌพรมดน เลน์อปพลิคชันจึงเดຌขຌามาป็นสวนหนึไง฿น
ชีวิตประจ าวันของกลุมผูຌบริภคทีไผูຌบริภคสามารถขຌา฿ชຌงานเดຌตลอดวลา ซึไงเดຌสอดคลຌองกับงานวิจัยของ
ภาสกร จิตร฿ครครวญ ิโ55ใี ทีไศึกษารืไองทคนลยีของสืไอ฿หมละการน า สนอตัวตนตอสังคมกับ
พฤติกรรมการสืไอสารบนครือขายสังคมออนเลน์ ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของหทัยรัตน์ หนูดง ิโ555ี 
ทีไศึกษารืไองการรับรูຌละทัศนคติตอครือขายสังคมออนเลน์ของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร พบวาผูຌ฿ชຌ
สวน฿หญ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Network) ป็นประจ าทุกวัน ละมีระยะวลา฿นการ฿ชຌ
งานมากกวา ใ ชัไวมงขึๅนเป สวนชวงวลาทีไผูຌบริภคมีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันป็นประจ ามากทีไสุดคือ
ชวงวลา โเ.เแ – โไ.เเ น. นืไองจากชวงวลาดังกลาวป็นชวงวลาทีไวางจากการรียนหรือจากการท า
กิจกรรม ละป็นชวงวลาทีไกลุมตัวอยางมีการขຌา฿ชຌอินตอร์นใตป็นอยางมาก พืไอท า฿หຌตนองรูຌสึกผอน
คลายละบันทิง ซึไงมีความสอดคลຌองกับพฤติกรรมของกลุมตัวอยางทีไป็นนักรียนหรือนักศึกษา สวน
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หตุผลทีไติดตามการสืไอสารการตลาดผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ป็นสวน฿หญ  คือ พืไอติดตาม
ขຌอมูลขาวสารมากทีไสุด  

ส าหรับรูปบบการสืไอสารการตลาดทีไคยพบหในผานทางเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ คือการจຌง
ปรมชัไน/สวนลดราคา หลังจากทีไกลุมตัวอยางเดຌรับขຌอมูลขาวสารลຌวสวน฿หญมีการตอบสนองดยการ
คลิกอานผานโ ละมีระยะวลาทีไปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์ แ – โ วันตอสัปดาห์ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของฐานทัศน์ ชมภูพล ิโ55ไี ท าการศึกษารืไองการ
ปຂดรับการสาธิตการ฿ชຌครืไองส าอางผานสืไอออนเลน์กับการตัดสิน฿จซืๅอครืไองส าอางของผูຌหญิงเทย฿นขต
กรุงทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการสืไอสารดຌวยการ
สาธิตการ฿ชຌครืไองส าอางผานสืไอออนเลน์ของกลุมตัวอยาง พบวา  กลุมตัวอยางมีความถีไ฿นการขຌาชม
วใบเซต์หรือบลใอกทีไกีไยวกับการสาธิตการ฿ชຌครืไองส าอาง แ ครัๅงตอสัปดาห์มากทีไสุดส าหรับระยะวลา฿น
การดูรายละอียดวใบเซต์หรือบลใอกดยฉลีไย ใเ นาทีตอครัๅงมากทีไสุด ฿นตละวันมีขຌอมูลขาวสารมากมาย
ทีไขຌามา฿นชีวิตประจ าวันของรานัๅน มีมากกินกวาทีไผูຌรับสารจะรับเวຌทัๅงหมดเดຌ ดังนัๅน จึงจ าป็นตຌองมีการ
ปຂดรับขาวสารฉพาะรืไองทีไตน฿หຌความสน฿จละป็นประยชน์ตอตนองทานัๅน ซึไงถຌาป็นสินคຌาหรือ
บริการทีไผูຌบริภค฿หຌความสน฿จ อยากรูຌ ผูຌบริภคจะปຂดอานขຌอความดยติดตามคลิกอานรายละอียด หา
ขຌอมูลขาวสารพิไมมากขึๅน ตถຌาป็นขຌอความทีไผูຌบริภคเมมีความสน฿จกใจะมีการตอบสนองดยคลิกอาน
ผานโเป ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ พีระ จิรสภณ ิโ5ไ็ี เดຌอธิบายกระบวนการ฿นการลือกรับขาวสาร 
ิSelective Process) ฿นขัๅนตอนของการลือกปຂดรับหรือลือกสน฿จ ิSelective Exposure or 

Selective Attention) เวຌวา นวนຌมทีไผูຌรับสารจะลือกสน฿จหรือปຂดรับขาวสารจากหลงหนึไงหลง฿ดทีไ
มีอยูดຌวยกันหลายหลง ผูຌรับสารมักจะสวงหาขาวสาร พืไอสนับสนุนทัศนคติดิมทีไมีอยูละหลีกลีไยง
ขาวสารทีไขัดยຌงกับความรูຌสึกนึกคิดดิมของตน  

ใี ขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์  
ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌขຌอมูลขาวสารของครือขายทรศัพท์มือถือผานเลน์ออฟฟຂ

ชียลอคคานต์ พบวา สวน฿หญมีการรับรูຌขຌอมูลขาวสารของครือขายทรศัพท์มือถือทรูมูฟ ิTrue Move) 

มากทีไสุด ดยทรูมูฟป็นองค์กรธุรกิจทีไมีจ านวนผูຌติดตามมากทีไสุด฿นเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ ดังนัๅน การ
ทีไกลุมตัวอยางมีการรับรูຌการสืไอสารการตลาดของครือขายทรศัพท์มือถือดีทคละครือขาย
ทรศัพท์มือถืออเออส฿นจ านวนทีไนຌอยกวาครือขายทรศัพท์มือถือทรูมูฟ ทัๅงนีๅอาจป็นพราะกลุม
ตัวอยางสวน฿หญมีความสน฿จ฿นขຌอมูลขาวสารทีไครือขายทรศัพท์มือถือทรูมูฟเดຌท าการสืไอสารการตลาด
ผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มากกวา ซึไงสอดคลຌองกับสถิติการจัดอันดับทีไมีจ านวนผูຌติดตามมากทีไสุด
฿นเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ ิPositioningุ โเแไี จึงสงผลท า฿หຌกลุมตัวอยางมีการรับรูຌขຌอมูลการสืไอสาร
การตลาดจากบรนด์สินคຌาดังกลาวมากกวาบรนด์สินคຌาอืไนโ 

สวนผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌรูปบบตางโ ของการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂ
ชียลอคคานต์ พบวา ขຌอทีไมีระดับการรับรูຌสูงสุด คือ การปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์เดຌฟรี ทัๅงนีๅ 
สติๆกกอร์ทีไบรนด์ธุรกิจปຂดขึๅนมา฿หຌผูຌบริภคเดຌดาวน์หลดกันนัๅนถือวาป็นการสืไอสารการตลาดทีไมี
ความส าคัญอยางหนึไง฿นการนຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌบริภคกิดการรับรูຌ ละป็นการสรຌางบรนด์฿หຌป็นทีไจดจ า ซึไง
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฿นการรับรูຌของผูຌบริภค มืไอผูຌบริภครูຌสึกชอบหรือ฿หຌความสน฿จกสิไงนัๅนโ ป็นอยางมาก กใจะสงผล฿หຌ
ผูຌบริภคมีการรับรูຌทีไมากขึๅนดຌวย สอดคลຌองกับนวคิดของดารา ทีปะปาล, ละ ธนวัฒน์ ทีปะปาล ิโ55ใี 
กลาววา การสืไอสารการตลาดป็นกระบวนการจัดการทีไองค์การจัดท าขึๅนพืไอสืไอขาวสารถายทอดเปยัง
กลุมปງาหมาย ดยมีวัตถุประสงค์พืไอนຌมนຌาวจูง฿จ฿หຌพวกขากิดการรับรูຌ กิดความขຌา฿จ ละกิดทัศนคติ
ทีไดีตอองค์การ ละสดงพฤติกรรมการตอบสนองตอผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีไบริษัทน าสนอตามทีไมุงหวัง
เวຌ  

ไี ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคิAIDA Model)  เดຌก 
ความตัๅง฿จ ิAttention) ความสน฿จ ิInterest) ความตຌองการ ิDesire) ละการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) 

พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีกระบวนการตอบสนองดยรวมทัๅง ไ ดຌานอยู฿นระดับมาก มืไอศึกษาลຌวมี
รายละอียด฿นตละดຌานดังนีๅ 

แี ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention) ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จสูงสุด คือ การปຂด฿หຌ
ดาวน์หลดสติๆกกอร์ฟรีท า฿หຌผูຌบริภคมีความตัๅง฿จทีไจะติดตามสินคຌาหรือบริการผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์ รองลงมาคือ สินคຌาหรือบริการทีไผูຌบริภคคย฿ชຌอยูลຌวท า฿หຌกิดความตัๅง฿จทีไจะติดตามผานเลน์
ออฟฟຂชียลอคคานต์ นืไองจากสินคຌาทีไผูຌบริภคเดຌ฿ชຌอยูจะท า฿หຌผูຌบริภคมีความตัๅง฿จ฿นการติดตามขຌอมูล
ขาวสาร พืไอทราบความคลืไอนเหว กิจกรรมขององค์กรทีไเดຌจัดขึๅน ซึไงผลการศึกษาสอดคลຌองกับนวคิด
ของ Assael (แ้้่ี กลาววา การปຂดรับ ิExposure) หมายถึง การทีไประสาทสัมผัสของผูຌบริภค ฿นทีไนีๅ
หมายถึง การหใน การเดຌยิน การสัมผัส การเดຌกลิไน ถูกกระตุຌนดยสิไงรຌา ดยทีไผูຌบริภคจะป็นผูຌลือกสรร
องวา สิไงรຌา฿ดทีไตรงกับความตຌองการของตน ผูຌบริภคจะหลีกลีไยงการปຂดรับ฿นสิไงรຌาทีไตนองเมสน฿จ 
ละหในวาเมส าคัญ หากผูຌบริภคลือกกระบวนการปຂดรับกใจะกิดขึๅน ทัๅงนีๅการปຂดรับจะมีความสัมพันธ์
กับความตัๅง฿จ ิAttention) ฿นการรับสารดຌวย ดยทีไความสน฿จ ิ Interest) ละความกีไยวขຌอง 
ิInvolvement) ของผูຌบริภคกับสิไงรຌานัๅนจะสะทຌอนออกมา฿นระดับของความตัๅง฿จ ิAttention) ทีไ
ผูຌบริภคมีกสิไงรຌานัๅน ดังผลการศึกษาทีไจะหในเดຌวา สติๆกกอร์ทีไปຂด฿หຌดาวน์หลดเดຌฟรีดยเมสีย
คา฿ชຌจายนัๅนปรียบสมือนสิไงรຌาทีไจะน าเปสูการความตัๅง฿จทีไจะดู ละอานรายละอียด฿นรูปบบหรือ
นืๅอหาขาวสารตอเป  

โี ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองดຌานความสน฿จ ิ Interest) ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความสน฿จสูงสุด คือ การ฿ชຌ
สติๆกกอร์มีความนารัก นาสน฿จละป็นอกลักษณ์ รองลงมาคือ ผูຌบริภคสน฿จขຌอความทีไสดงถึงสวนลด 
คูปองหรือสิทธิพิศษ฿นการซืๅอสินคຌาหรือบริการ หลังจากผูຌบริภคกิดความตัๅง฿จ฿นการติดตามขຌอมูล
ขาวสารลຌว สิไงทีไท า฿หຌกิดความสน฿จคงป็นสติๆกกอร์ ิStickerี ของตละบรนด์ธุรกิจทีไผูຌบริภคน ามา฿ชຌ
฿นการสนทนาระหวางพืไอน ซึไงตละบรนด์เดຌพยายามดึงอกลักษณ์ของบรนด์ตนองมา฿ชຌ฿นการ
ออกบบสติๆกกอร์฿หຌมีความนาสน฿จมากขึๅน ชน การ฿ชຌตุຍกตามาสคอต หรือการ฿ชຌณดช ญาญาทีไป็นพรี
ซในตอร์ของบรนด์มาท าป็นสติๆกกอร์สืไออารมณ์เดຌหลากหลาย นอกจากนีๅอีกสิไงหนึไงทีไดึงดูด฿จท า฿หຌ
ผูຌบริภคกิดความสน฿จ฿นการรับขຌอมูลคือ นืๅอหา/ขຌอความทีไสดงถึงปรมชัไน สวนลด คูปอง หรือสิทธิ
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พิศษตางโ ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌบริภคเดຌมีการรับขຌอมูลขาวสารตอโ เป ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ  Kotler 

(โเเใี ทีไเดຌอธิบายถึงกระบวนการตอบสนอง ิResponse Process) ซึไงป็นปฏิกิริยาทีไผูຌรับขาวสารสดง
ออกมาหลังจากเดຌรับขาวสารลຌว ชน พฤติกรรมการซืๅอ นืไองจากการซืๅอของผูຌบริภคเมเดຌกิดขึๅน฿น
ทันทีทัน฿ด ดังนัๅนนักการสืไอสารการตลาดจึงตຌอง฿ชຌความพยายามทางการตลาด พืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดการ
ตอบสนอง ดยการท า฿หຌผูຌบริภคกิดความสน฿จ฿นตัวสินคຌาดຌวยวิธีการทีไหลากหลายรูปบบ กิดทัศนคติทีไ
ดีตอตัวสินคຌา ละกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคกิดพฤติกรรม฿นการซืๅอละ฿ชຌสินคຌา ดังนัๅน ฿นการ฿ชຌสติๆกกอร์ทีไมี
ความนารัก ละป็นอกลักษณ์ จึงป็นครืไองมือการสืไอสารการตลาดหนึไงทีไสามารถดึงดูดความสน฿จของ
ผูຌบริภคเดຌป็นอยางมาก 

ใี ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองดຌานความตຌองการ ิDesire) ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานความตຌองการสูงสุด คือ ผูຌบริภค
ตຌองการรายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัย ทันตอหตุการณ์ละนาชืไอถือ อธิบายเดຌวา 
การบงบอกถึงขຌอมูล รายละอียด คุณสมบัติของสินคຌา การจຌงกิจกรรมขาวสารตางโ มืไอมีสินคຌา฿หมโ 
ออกมาจะท า฿หຌผูຌบริภคเดຌรูຌจักหรือทราบถึงตัวสินคຌา พรຌอมทัๅงกิดความอยากเดຌ฿นตัวสินคຌานัๅน รวมเปถึง
ขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์จะป็นขຌอมูลทีไสามารถชวย฿หຌผูຌบริภคท าการตัดสิน฿จเดຌวาสินคຌานัๅนมี
คุณสมบัติทีไตรงกับความตຌองการมากนຌอยคเหน มืไอรายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารตรงกับ
ความตຌองการของผูຌบริภค ผูຌบริภคจะกิดการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌานัๅน พืไอตอบสนองความจ าป็น ละความ
ตຌองการของตนอง฿หຌเดຌรับความพึงพอ฿จ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ สรี วงษ์มณฑา ิโ5ไเี กลาววา 
พฤติกรรมผูຌบริภค ิConsumer Behavior) ป็นการศึกษารืไองการตอบสนองความตຌองการละความ
จ าป็น ิNeeds) ของผูຌบริภค฿หຌกิดความพอ฿จ ิSatisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูຌบริภค฿หຌกิด
ความพอ฿จเดຌนัๅน จึงจ าป็นตຌองท าความขຌา฿จผูຌบริภค พราะถຌาเมขຌา฿จวาผูຌบริภคคือ฿คร เมขຌา฿จวาขา
ตຌองการอะเรชอบสิไง฿ด กใเมสามารถตอบสนองความตຌองการของขาเดຌ จากผลการวิจัยรองลงมา พบวา 
ผูຌบริภคตຌองการ฿หຌมีสติๆกกอร์ทีไหลากหลายอารมณ์ตอการ฿ชຌงาน฿นการสืไอสารระหวางกัน ชน ดี฿จ ศรຌา 
สีย฿จ ละยินดี ป็นตຌน สอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ สรีรัตน์ ิโ5ใ็ี เดຌ฿หຌความหมายเวຌวา การ
สืไอสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรม฿นการติดตอสืไอสารกับกลุมปງาหมายพืไอสรຌางความขຌา฿จ ดย
มุงหวัง฿หຌกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผนการตลาดของธุรกิจ ฿นการสืไอสารทาง
การตลาดนัๅน อาจจะสืไอสารผานภาพ ถຌอยค า หรือสัญลักษณ์กใเดຌ ตทัๅงนีๅการสืไอสารการตลาดนัๅน นักการ
ตลาดจะตຌองสืไอสารเดຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภค ดยอาจ฿ชຌวิธีการนຌมนຌาว฿จ กระตุຌนความ
ตຌองการพืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌรับขຌอมูลทีไป็นประยชน์ละน าเปสูการปลีไยนปลงทัศนคติ ซึไงจะมีผลตอการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรม฿นทีไสุด 

ไี ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) ดยรวมอยู
฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณารายขຌอ พบวา ขຌอทีไมีผูຌบริภคมีการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอสูงสุด 
คือ การจัดปรมชัไน สวนลด คูปองหรือสิทธิพิศษมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการ รองลงมา คือ 
รายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการ ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดของสรี วงษ์มณฑา ิโ5ไโี เดຌอธิบายถึงการสืไอสารการตลาด ิMarketing Communicationี 
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ละการสืไอสารทีไมีผลตอสวนประสมทางการตลาดเวຌวา การสืไอสารการตลาดทีไดีนัๅนจะท า฿หຌผูຌบริภครูຌจัก 
ยอมรับ กิดความพึงพอ฿จ ฿นตัวสินคຌาของบริษัทมากกวาสินคຌายีไหຌออืไนโ ซึไงกิดเดຌจากการอาน หรือฟัง
ขຌอความกีไยวกับการสืไอสาร ชน การดูฆษณา เดຌยินค าสัมภาษณ์฿นรายการทรทัศน์ จากการดูวิดีอ ดู
สารคดี อานผนพับ ป็นตຌน นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับผลการวิจัยรืไองปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผูຌซืๅอ฿นกิจกรรมการสงสริมการขายของหຌางสรรพสินคຌา฿นขตกรุงทพมหานครของภัศรา
ภรณ์ อรัญหม ิโ5ไ้ี ทีไพบวา ผูຌซืๅอตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทีไน ามาจัดการสงสริมการขายดยดูจากความคุຌมคา
ละประยชน์฿ชຌสอย รองลงมาคือการสงสริมการขายมีสวนท า฿หຌผูຌซืๅอตัดสิน฿จซืๅอเดຌรใวขึๅน จากผล
การศึกษาจะหในเดຌวา การสงสริมการขายดยการจัดปรมชัไน สวนลด คูปองหรือสิทธิพิศษของสินคຌา
ละบริการจะมีบทบาทอยางมากตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ทัๅงนีๅป็นพราะนิสัยสวน฿หญ
ของคนเทยชอบซืๅอสินคຌา/บริการทีไมีการจัดปรมชัไน สวนลดหรือมีของถมอยูลຌวจึงท า฿หຌกิดการ
ตัดสิน฿จซืๅอเดຌรใวขึๅน รวมเปถึงการ฿หຌรายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารหากป็นขຌอมูลทีไนาสน฿จ 
ตรงตามความตຌองการของผูຌบริภคกใจะตัวชวยกระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการการตัดสิน฿จซืๅอเดຌมากยิไงขึๅน  
 5.  ผลการวิคราะห์ขຌอมูลพืไอการทดสอบสมมติฐาน 

 สวนทีไ 5 การวิคราะห์ขຌอมูลพืไอการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขຌอทีไ แ ลักษณะทางประชากร เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌทีไ
ตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภคตกตางกัน จากการวิคราะห์ขຌอมูลพบวา 

แี พศทีไตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์ตกตางกัน ฿นดຌานความตัๅง฿จ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับลักษณะประชากรของปรมะ 
สตะวทิน ิโ5ไๆี ทีไระบุวา พศหญิงละพศชายมีความตกตางกันอยางมาก ทัๅง฿นรืไองของความคิด 
คานิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนตวามตຌองการตางโ ทัๅงนีๅพราะวัฒนธรรมละสังคมเดຌก าหนด
บทบาทละกิจกรรมของคนสองพศเวຌตกตางกัน ดังนัๅน ความตกตางทางพศจึงท า฿หຌผูຌบริภคมี
พฤติกรรมการตอบสนองทีไตกตางกันดຌวย ซึไงหากอຌางนวคิดกีไยวกับลักษณะทางประชากรของพีระ จิร
สภณ ิโ5ไ็ี ทีไกลาววาผูຌหญิงดยทัไวเปมักมีลักษณะชอบความสวยงาม มีความนุมนวล ละอารมณ์
ออนเหวจึงมักจะถูกนຌมนຌาว฿จเดຌงายกวาผูຌชาย อาจอธิบายผลการวิจัยสวนนีๅเดຌวา การสืไอสารการตลาด
ผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีรูปบบนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของพศ
หญิง ท า฿หຌพศหญิงมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ฿นการติดตามขຌอมูลขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์มากกวาพศชาย 

โี อายุทีไตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์ตกตางกันดยรวมทัๅง ไ ดຌาน ทัๅง฿นดຌานความตัๅง฿จ ดຌานความ ดຌานความตຌองการ ละดຌานการ
ตัดสิน฿จ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับลักษณะประชากรของศิริวรรณ สรีรัตน์ ิโ5ใ่ี ทีไระบุวาอายุป็น
ปัจจัยทีไท า฿หຌผูຌบริภคมีความตกตางกัน฿นรืไองของความคิดละพฤติกรรม ชนดียวกับนวคิดของกิติมา 
สุรสนธิ ิโ5ไไี ทีไเดຌกลาววาอายุป็นปัจจัยส าคัญทีไมีผลตอพฤติกรรมการสืไอสารของมนุษย์ นืไองจากอายุ
ป็นตัวก าหนดหรือบงบอกกีไยวกับความป็นผูຌทีไมีประสบการณ์฿นรืไองตางโ ของบุคคล ซึไงคนทีไมีอายุนຌอย
จะมีความคิดชิงสรีนิยมมากกวาคนอายุมาก ฿จรຌอนกวา มองลก฿นงดีกวา สวนคนอายุมากจะมีความ
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ระมัดระวัง฿นรืไองตางโ มากกวา มองลก฿นงรຌาย ละเมชอบการปลีไยนปลง ดังนัๅน คนอายุนຌอยจึงมัก
ป็นผูຌทีไถูกชักจูงเดຌงายกวาคนอายุมาก ละมีพฤติกรรม฿นการสืไอสารทีไชอบปຂดรับขาวสารดຌานความ
บันทิง ขณะทีไคนอายุมากจะปຂดรับขาวสารประภทหนักโ ชน ขาวการมือง สังคม หรือศรษฐกิจ ป็น
ตຌน จากผลการวิจัยทีไพบวากลุมตัวอยางมีอายุ โแ – โ5 ป จึงอธิบายเดຌวา ผูຌทีไมีอายุนຌอยกวา โ5 ปจะมี
พฤติกรรมการตอบสนองตอการสืไอสารการตลาดของครือขายทรศัพท์มือถือผานเลน์ออฟฟຂชียลอค
คานต์มากกวาผูຌทีไมีอายุมาก สดง฿หຌหในวาหากผูຌบริภคทีไมีอายุนຌอยกใมีอกาสทีไจะถูกกระตุຌนละนຌมนຌาว
฿จเปตามสืไอหรือสิไงยัไวยุตางโ มากกวาผูຌทีไมีอายุมาก 

ใี ระดับการศึกษาทีไตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์
ออฟฟຂชียลอคคานต์ตกตางกัน ฿นดຌานความตຌองการ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับลักษณะ
ประชากรของปรมะ สตะวทิน ิโ5ไๆี ทีไระบุวาการศึกษาป็นปัจจัยทีไท า฿หຌคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ 
ละพฤติกรรมตกตางกัน คนทีไมีการศึกษาสูงจะป็นคนทีไเมชืไออะเรงายโ ถຌาเมมีหลักฐานหรือหตุผล
พียงพอ ละผลการวิจัยครัๅงนีๅยังสอดคลຌองกับผลการวิจัยรืไองสืไอดิจิตอลทีไมีอิทธิพลตอการตอบสนองของ
ผูຌบริภค฿นการขຌาถึงขຌอมูลทางการตลาดของวิภาดา พิทยาวิรุฬห์ ิโ55ๆี ทีไพบวา ระดับการศึกษาทีไ
ตกตางกัน มีการตอบสนองตอสืไอดิจิตอล฿นการขຌาถึงขຌอมูลทางการตลาด฿นดຌานความตຌองการตกตาง
กัน ดยกลุมผูຌบริภคทีไมีระดับการศึกษาตไ ากวาปริญญาตรีมีการตอบสนอง฿นการขຌาถึงขຌอมูลทางการตลาด
ดຌานความตຌองการมากกวากลุมผูຌบริภคระดับการศึกษาปริญญาตรี ทัๅงนีๅ นืไองจากผูຌทีไมีระดับการศึกษาตไ า
กวาปริญญาตรีอาจมีความตຌองการละมีความสน฿จขຌารวมกิจกรรมสงสริมการขายมากกวาผูຌทีไมีระดับ
การศึกษาสูง ดังนัๅน ระดับการศึกษาถือวาป็นปัจจัยทีไท า฿หຌบุคคลกิดความคิด ความตຌองการ ตลอดจนการ
สดงออกทางพฤติกรรมทีไตกตางกันเดຌ  

ไี อาชีพทีไตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์เมตกตางกัน ดยรวมทัๅง ไ ดຌาน ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยของณัฐกรานต์ รัตนสุภา ิโ555ี 
ทีไเดຌท าการศึกษารืไองรูปบบของครือขายสังคมออนเลน์ Facebook ละพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคม
ออนเลน์ Facebook ทีไมีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตกตางกันมีกระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคเมตกตาง
กัน ซึไงผลการวิจัยครัๅงนีๅเมสอดคลຌองสอดคลຌองกับผลการวิจัยรืไองปัจจัยทีไมีผลตอการตอบสนองของผูຌซืๅอ฿น
กิจกรรมการสงสริมการขายของหຌางสรรพสินคຌา฿นขตกรุงทพมหานครของภัศราภรณ์ อรัญหม ิโ5ไ้ี 
ทีไพบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพทีไตางกันมีพฤติกรรมการตอบสนองของผูຌซืๅอตอกิจกรรมการสงสริมการขายของ
หຌางสรรพสินคຌาตกตางกัน ฿นดຌานความตัๅง฿จ ความสน฿จ ความตຌองการ ละการตัดสิน฿จซืๅออย างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 ซึไงหากชืไอมยงกับทฤษฏีลຌวผลการวิจัยนีๅเมสอดคลຌองกับนวความคิด
ของศิริวรรณ สรีรัตน์ ิโ5ไๆี ทีไกลาววา อาชีพของตละบุคคลจะน าเปสูความจ าป็นละความตຌองการ
สินคຌาทีไตกตางกัน นืไองจากผูຌทีไมีอาชีพตางกันยอมมีความคิด ทัศนคติ คานิยม ทีไตกตางกัน จึงจะสงผล
฿หຌมีพฤติกรรมการตอบสนองของตละบุคคลทีไตกตางกัน  

5ี รายเดຌทีไตางกันมีการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์ตกตางกัน฿นดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของปรมะ สตะวทิน ิโ5ไๆี ทีไ
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อธิบายวา รายเดຌหรือสถานภาพทางศรษฐกิจของตละบุคคลจะกระทบตอสินคຌาละบริการทีไขาตัดสิน฿จ
ซืๅอ สถานภาพหลานีๅจะประกอบดຌวยรายเดຌ การออมทรัพย์ อ านาจการซืๅอละทัศนคติ ซึไงรายเดຌจะมีผล
ตออ านาจ฿นการตัดสิน฿จซืๅอ บุคคลทีไมีรายเดຌตไ าจะซืๅอสินคຌาทีไจ าป็นตอการครองชีพละมีความเวตอราคา
มาก สวนคนทีไมีรายเดຌสูงจะมุงซืๅอสินคຌาทีไมีคุณภาพดีละราคาสูง ดยนຌนทีไภาพพจน์ของตราสินคຌาป็น
หลัก 

สมมติฐานขຌอทีไ โ พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการ
ตอบสนองของผูຌบริภคตกตางกัน จากการวิคราะห์ขຌอมูลพบวา 

ผูຌบริภคทีไมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียล
อคคานต์ทีไตางกันมีการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ฿นขณะทีไผูຌบริภคทีไมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทาง
การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไตางกันมีการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ิAttention) ดຌานความ
สน฿จ ิInterest) ละดຌานความตຌองการ ิDesire) เมตกตางกัน ตมีการตัดสิน฿จซืๅอทีไตกตางกัน ซึไงเม
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ละเมสอดคลຌองกับงานวิจัยของนุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม ิโ55ใี ทีไเดຌ
ท าการศึกษารืไอง อิทธิพลของสืไอฆษณา฿นครือขายสังคมออนเลน์ทีไมีผลตอกระบวนการตอบสนองของ
ผูຌบริภค พบวา ผูຌ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ทีไมีระยะวลาการ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตาง
กันมีกระบวนการตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ดຌานความสน฿จ ละดຌานความตຌองการตกตางกัน ตดຌาน
การตัดสิน฿จซืๅอเมตกตางกัน ดยผูຌบริภคทีไมีระยะวลาการ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ทีไมาก จะสงผล
ตอกระบวนการตอบสนองทีไมากขึๅน ดังนัๅน หากนักการตลาดมีการน าสนอขຌอมูลหรือขาวสารทีไนาสน฿จ 
ปลก฿หม ละทันสมัยอาจท า฿หຌสามารถดึงดูด฿จ฿หຌผูຌบริภคมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสาร
ทางการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ทีไมากขึๅน ซึไงจะสงผลตอพฤติกรรมการตอบสนองทีไมาก
ยิไงขึๅนเปดຌวย จากผลการศึกษาจะหในเดຌวาผูຌบริภคมีระยะวลาปຂดอานขຌอความ/ขຌอมูลขาวสารทาง
การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์พียง แ – โ วันตอสัปดาห์ซึไงถือวามีระยะวลา฿นการปຂดอานทีไ
นຌอย จึงสงผล฿หຌกิดพฤติกรรมการตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอทีไนຌอยตามเปดຌวย  

สมมติฐานขຌอทีไ ใ การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอ
การตอบสนองของผูຌบริภค จากการวิคราะห์ขຌอมูลพบวา 

การรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์มีความสัมพันธ์ตอการ
ตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ ดຌานความสน฿จ ละดຌานความตຌองการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ สรีรัตน์ ิโ55เี กลาวเวຌวา การ
ตอบสนองของผูຌบริภคจะขึๅนอยูกับการรับรูຌ ผูຌบริภคจะมีการตอบสนองตอสิไงตางโ ตกตางกัน ซึไงจะ
ขึๅนอยูกับความตຌองการของตละบุคคล รวมทัๅงประสบการณ์฿นอดีตละปัจจุบันทีไสงผลท า฿หຌกิดการรับรูຌทีไ
ตกตางกัน  

฿นขณะทีไการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์เมมีความสัมพันธ์กับ
การตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ ิAction) ซึไงเมสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ สดงวาตัวปรทัๅงสองมี
ความสัมพันธ์ป็นเป฿นทิศทางตรงกันขຌามกัน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของบุญนภา จันทรากูลพงษ์ ิโ5ไโี 
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ซึไงเดຌท าการศึกษารืไอง อิทธิพลของสืไอฆษณา฿นรงภาพยนตร์ทีไมีตอทัศนคติตอสืไอฆษณาละพฤติกรรม
การซืๅอสินคຌาละบริการของวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานคร พบวาการปຂดรับสืไอฆษณา฿น รงภาพยนตร์เม
มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการหลังจากปຂดรับสืไอฆษณา ฿นรงภาพยนตร์ ซึไงจากผล
การศึกษาอธิบายเดຌวา ผูຌบริภคยังเมมีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการ มຌจะมีการรับรูຌการสืไอสาร
การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์กับการตอบสนอง฿นดຌานความตัๅง฿จ ดຌานความสน฿จ ละดຌาน
ความตຌองการลຌวกใตาม ทัๅงนีๅอาจป็นพราะวาผูຌบริภคยังเมมีความคิดทีไจะซืๅอสินคຌานัๅนโ ดังนัๅนการ
กระตุຌน฿หຌผูຌบริภคกิดการซืๅอสินคຌาละบริการจึงป็นสิไงส าคัญ ฿นการนຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌบริภคอยาก฿ชຌสินคຌา
ละบริการมากขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ ิโ5ไๆี ทีไอธิบายถึงขัๅนตอน
การตัดสิน฿จซืๅอเวຌวาตามปกติผูຌบริภคจะมีกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จซืๅอ 5 ขัๅนตอนเดຌก แี การรับรูຌถึง
ความตຌองการ (Need Recognition) ซึไงอาจกิดขึๅนจากความตຌองการภาย฿นของตนองหรือกิดจากสิไง
กระตุຌน ชน ปรมชัไนทีไมา฿นรูปบบของคูปอง สวนลด หรือสิทธิพิศษ฿นการซืๅอสินคຌา ละกิจกรรม฿หຌ
รวมลนกมลุຌนรับของรางวัล โี การคຌนหาขຌอมูล (Information Search) ถຌาความตຌองการถูกกระตุຌนมาก
พอผูຌบริภคจะด านินการคຌนหาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลตางโ พิไมติม  ใี การประมินผลทางลือก 

(Evaluation of Alternative) มืไอผูຌบริภคเดຌขຌอมูลมาลຌวจากขัๅนทีไ โ ผูຌบริภคจะกิดความขຌา฿จละ
ประมินผลทางลือกตางโ ชน การพิจารณาสินคຌาวามีคุณสมบัติอะเรบຌาง ละมีความชืไอถือคเหน  ไี 
การตัดสิน฿จซืๅอ (Purchase Decision) จากการประมินผลพฤติกรรม฿นขัๅนทีไ ใ จะชวย฿หຌผูຌบริภค
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทีไขาชอบมากทีไสุดละปฏิสธซืๅอสินคຌาทีไตนองเมมีความพอ฿จทีไจะซืๅอ  5ี พฤติกรรม
ภายหลังการซืๅอ (Post Purchase Behavior) หลังจากซืๅอละทดลอง฿ชຌสินคຌาเปลຌวผูຌบริภคจะมี
ประสบการณ์กีไยวกับสินคຌา ถຌากิดความพึงพอ฿จกใจะมีนวนຌมทีไจะซืๅอซๅ า ตถຌาเมตรงกับความคาดหวัง กใ
จะท า฿หຌเมพอ฿จละเมซืๅอซๅ า 
 

ขຌอสนอนะ 
 

ขຌอสนอนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์฿ชຌ 
แี จากผลการศึกษา พบวา สวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชาย มีอายุระหวาง โแ  โ5 ป มี

การศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี สวน฿หญป็นนักรียน/นักศึกษา ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน แเ,เเเ – 
โเ,เเเ บาท การทีไบุคคลมีพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตกตางกันยอมสงผล฿หຌมีการรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสารละพฤติกรรมการตอบสนองทีไตกตางกันเปดຌวย ดังนัๅน องค์กรตຌองมีการตระหนักถึงการ
สืไอสารการตลาดเปยังกลุมปງาหมาย ดย฿ชຌสืไอทางการตลาดทีไหมาะสม ซึไง฿นปัจจุบันจะหในเดຌวาผูຌบริภค
มีการบริภคสืไอหลักลดนຌอยลง พราะเดຌหันมา฿ชຌสืไอออนเลน์กันมากขึๅน ดังนัๅน ควรนຌนท าการสืไอสาร
การตลาดผานสืไอออนเลน์ดยฉพาะนอกจากเลน์ออฟฟຂชียล ชน ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ยูทูบ หรืออินสตาก
รมเปพรຌอมโ กัน นืไองจากสืไอออนเลน์จะเดຌรับการตอบรับจากผูຌบริภคมากกวาสืไออืไนโ ซึไงองค์กรธุรกิจ
สามารถน าผลทีไเดຌจากการศึกษานีๅเปประยุกต์฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการก าหนดกลุมปງาหมายดยการสืไอสาร
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การตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์฿หຌมีความสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายละกิดประสิทธิผลมาก
ทีไสุด 

โี จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการ฿ชຌงานเลน์อปพลิคชันทุกวันละยังมี
ระยะวลา฿นการ฿ชຌงานมากกวา ใ ชัไวมงขึๅนเป ซึไงสดง฿หຌหในวาผูຌบริภค฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌงานผาน
เลน์อปพลิคชันนีๅป็นจ านวนมาก นอกจากนีๅชวงวลา โเ:เแ  โไ:เเ น. ยังป็นชวงวลาทีไผูຌบริภคเดຌมี
การ฿ชຌงานป็นประจ ามากทีไสุด ดังนัๅนควรท าการสืไอสารการตลาดกับผูຌบริภค฿นชวงวลานีๅ พืไอป็นการ
ปຂดอกาส฿หຌผูຌบริภคเดຌขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรมทีไองค์กรธุรกิจเดຌจัดขึๅน ชน การสงขຌอความ หรือการมี
กิจกรรม฿หຌรวมลนกมพืไอลุຌนรับของรางวัล ละสามารถพูดคุยสอบถามรายละอียดของสินคຌาหรือบริการ 
ดยการปຂดระบบออนอร์ ิOn Airี นຌนการสืไอสารบบสองทาง ท า฿หຌกิดการตຌตอบระหวางองค์กร
ธุรกิจกับผูຌบริภค พืไอสรຌางความผูกพัน ความขຌา฿จ นຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌบริภคกิดการตอบสนองละป็นสวน
หนึไงกบัธุรกิจอันจะน าเปสูความภักดีละกิดการชิญชวนหรือนะน าเปยังบุคคลอืไนโ ตอเป 

ใี จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการรับรูຌถึงการปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์เดຌ
ฟรีมากทีไสุด ซึไงดยทัไวเปลຌวผูຌบริภคจะมีพฤติกรรมชืไนชอบตอสิไงทีไป็นลักษณะ฿หຌผลตอบทน  ทัๅงนีๅ การ
ปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์เดຌฟรีดยเมมีคา฿ชຌจายนัๅนถือป็นการขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌป็นอยางดี หาก
สติๆกกอร์ของบรนด์ธุรกิจนัๅนโ มีความนาสน฿จกใจะสามารถดึงดูด฿จ฿หຌผูຌบริภคปຂดรับ ละรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารตอเป ยิไง฿นปัจจุบันทุกบรนด์ธุรกิจเดຌหันมาท าการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลฯดยการ
ออกสติๆกกอร์฿หຌผูຌบริภคเดຌลือกดาวน์หลดกันอยางหลากหลาย ดังนัๅน ควรมีการพัฒนา ละสรຌางสรรค์
ออกบบ฿หຌสติๆกกอร์มีความนาดึงดูด฿จ เมวาจะป็นการออกสติๆกกอร์ดຌวยสัญลักษณ์ มาสคอต ตัวการ์ตูน 
ดารา นักสดง หรือมຌตการพัฒนา฿หຌสติๆกกอร์สามารถคลืไอนเหวหรือมีสียงประกอบเปพรຌอมโ กันเดຌ  
รวมเปถึงการพัฒนารูปบบ฿นการน าสนอขຌอมูลขาวสารผานเลน์ออฟฟຂชียลฯ ชน การน าสนอขຌอมูล
ดຌวยตัวอักษร ภาพ ละวิดีอ ฿หຌมีความนาสน฿จ สรຌางจุดดน ทันสมัยละมีความปลก฿หม฿หຌตกตาง
จากบรนด์ธุรกิจอืไนโ กใจะท า฿หຌผูຌบริภคมีการรับรูຌการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลฯมากยิไงขึๅน  

ไี จากผลการศึกษากีไยวกับการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂ
ชียลอคคานต์ มีขຌอสนอนะดังตอเปนีๅ  

แี การตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ พบวา การการปຂด฿หຌดาวน์หลดสติๆกกอร์ฟรีท า฿หຌผูຌบริภค
มีความตัๅง฿จทีไจะติดตามสินคຌาหรือบริการผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ การตอบสนองดຌานความตัๅง฿จ 
ถือวาป็นขัๅนตอนการตอบสนองขัๅนรกทีไนักการตลาดควร฿หຌความส าคัญ ละ฿ชຌความพยายามป็นอยาง
มาก฿นการสรຌางสรรค์นืๅอหา รูปบบของขຌอมูลขาวสาร฿หຌมีความนาสน฿จ ซึไงการทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคกิด
ความตัๅง฿จปຂดรับขຌอมูลขาวสารเดຌนัๅน จะตຌองมีสิไงรຌามากระตุຌนความรูຌสึกนึกคิดของผูຌบริภค฿หຌกิดการ
ยอมรับ ดยอาจ฿ชຌทคนิค หรือการ฿หຌขຌอสนอตางโ ทีไนาสน฿จ ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌบริภคกิดความตัๅง฿จทีไจะ
รับขຌอความทีไบรนด์สงมา฿หຌ฿นครัๅงตอโ เป 

โี การตอบสนองดຌานความสน฿จ พบวา การ฿ชຌสติๆกกอร์มีความนารัก นาสน฿จละป็น
อกลักษณ ์หลังจากการทีไผูຌบริภคกิดความตัๅง฿จ฿นการติดตามขຌอมูลขาวสารลຌว กใขຌาสูขัๅนตอนทีไผูຌบริภค
จะขຌาเปสน฿จ฿นนืๅอหาทีไเดຌรับ ตัๅง฿จทีไจะอาน ดู ละฟังกอนทีไจะท าการตัดสิน฿จซืๅอ ดังนัๅน นักการตลาด
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ควรสรຌาง฿หຌกิดความสน฿จติดตามขาวสารตอเป ดยท าการวางผนปรับปรุงรูปบบนืๅอหาขຌอมูลขาวสาร 
เมวาจะป็น การออกบบสติๆกกอร์ การน าสนอดยรูปภาพ ตัวอักษร วีดิอ รวมเปถึงการสงสริมการขาย
มา฿ชຌ฿นการสืไอสารการตลาด฿หຌตรงกับความตຌองการละการรับรูຌของผูຌบริภคเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูຌบริภคกใจะกิดความสน฿จรับขຌอมูลขาวสารอยางตอนืไอง 

ใี การตอบสนองดຌานความตຌองการ ผูຌบริภคตຌองการรายละอียดละนืๅอหาของขຌอมูล
ขาวสารทีไทันสมัย ทันตอหตุการณ์ละนาชืไอถือมากทีไสุด นักการตลาดจ าป็นตຌอง฿หຌความสน฿จกีไยวกับ
ความตຌองการของผูຌบริภค นืไองจากกอนทีไผูຌบริภคจะท าการตัดสิน฿จซืๅอ ผูຌบริภคจะท าการสวงหาขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับประภทสินคຌา ราคาสินคຌา สถานทีไจ าหนาย ละขຌอสนอพิศษตางโ กีไยวกับสินคຌาทีไ
ตຌองการ ดังนัๅน นักการตลาดควรน าสนอขຌอมูลขาวสารทีไตรงกับความสน฿จของผูຌบริภค มีการอัพดต
ขาวสาร฿หมโ อยางสมไ าสมอ ละพยายามสืไอสาร฿หຌหในถึงประยชน์ของการซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌบริการ ทัๅงนีๅ 
มืไอนักการตลาดมีความขຌา฿จถึงความตຌองการของผูຌบริภค กใสามารถน าความตຌองการนัๅนมาป็นสวนหนึไง
฿นการสืไอสารการตลาด฿หຌสอดคลຌองกับตามความตຌองการของผูຌบริภคเดຌ 

ไี การตอบสนองดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ การจัดปรมชัไน สวนลด คูปองหรือสิทธิพิศษมีผลตอ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌบริการ จากสภาวะการขงขันทางการตลาดทีไสูงขึๅน จึงมีความจ าป็นอยางยิไง
ทีไจะตຌองปรับกลยุทธ์฿นการสงสริมการขาย฿หຌมีความสอดคลຌองกับสถานการณ์฿นปัจจุบัน ดังนัๅนควร฿หຌ
ความส าคัญกับกรสงสริมการขาย ดยสรຌางความภักดี การตอกยๅ าถึงบรนด์ สรຌางการจดจ าทีไจะกระตุຌน฿หຌ
ผูຌบริภคกิดพฤติกรรมการซืๅอ ชน การ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับปรมชัไน สวนลด หรือสิทธิพิศษ ละการปຂด
ออนอร์฿หຌผูຌบริภครวมสนุกกับกมพืไอชิงของรางวัล ป็นตຌน จะหในเดຌวาการสืไอสารการตลาดผานเลน์
ออฟฟຂชียลฯถือป็นอีกชองทางหนึไง฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารกผูຌบริภคละป็นพียงสวนหนึไงทีไชวย฿หຌ
ผูຌบริภคกิดการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌบริการทานัๅน ดังนัๅน นักการตลาดจึงควรมีการสืไอสารการตลาด
รวมเปกับสืไออืไนโ ชน สืไอสิไงพิมพ์ สืไอทรทัศน์ สืไอวิทยุ สืไออินตอร์นใต หรือมຌกระทัไงการ฿ชຌพนักงานขาย
อธิบายขຌอมูลรายละอียดของสินคຌากผูຌบริภค฿หຌกิดการตอบสนอง฿นการตัดสิน฿จซืๅอมากขึๅน  

 

ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัยครัๅงตอไป 

แี การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ มุงนຌนศึกษา฿นสวนของผูຌบริภคพียงดຌานดียว เมเดຌศึกษา฿น
ดຌานขององค์กรธุรกิจ หรือการตลาดของบรนด์ธุรกิจนัๅนโ ซึไงถຌาหากมีการศึกษาพิไมติมจะท า฿หຌสามารถ
ขຌา฿จละรับรูຌถึงภาพรวมของการสืไอสารการตลาดผานเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ ิLine Official 

Account) เดຌดียิไงขึๅน 

โี การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ มุงนຌนศึกษาฉพาะครือขายทรศัพท์มือถือ ซึไงเดຌก ทรูมูฟ 
ิTrue Move) ดีทค ิDtac) อเออส ิAIS) ดังนัๅน ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงตอเป จึงควรศึกษาบรนด์สินคຌา
ประภทอืไนโ ทีไนอกหนือจากนีๅ พืไอทีไจะเดຌทราบถึงพฤติกรรมของผูຌบริภคตอสินคຌาประภทอืไน พืไอทีไจะ
เดຌขຌอมูลละผลการวิจัยเป฿ชຌ฿หຌประยชน์มากยิไงขึๅน 

ใี การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey Research) ดยการ฿ชຌ
บบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นการกใบขຌอมูลพียงอยางดียว ดังนัๅนจึงควรท าการวิจัยชิงคุณภาพ
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ควบคูกันเปดຌวย ชน กาสัมภาษณ์บบจาะลึก ิDept Interview) หรือการสนทนากลุม ิFocus Group) 

พืไอทีไจะชวย฿หຌขຌา฿จถึงการรับรูຌ ความตຌองการละพฤติกรรมการตอบสนองของผูຌบริภคทีไหมาะสมต อ
การสืไอสารการตลาดเดຌอยางครอบคลุมมากยิไงขึๅน 

ไี การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ มุงศึกษาตเลน์ออฟฟຂชียลอคคานต์ผานเลน์อปพลิคชัน ซึไง
฿นปัจจุบันมีอปพลิคชันทีไป็นปรกรมสนทนาหลากหลายทีไผูຌบริภค฿หຌความสน฿จ ดังนัๅน จึงควร
ท าการศึกษาปรียบทียบกับอปพลิคชันอืไนโ ชน WhatsApp, Facebook Messenger, KakaoTalk, 

WeChat ป็นตຌน พืไอทราบถึงนวนຌมการ฿ชຌงานของผูຌบริภค ละน าเปพัฒนาอปพลิคชัน฿หຌกิด
ประสิทธิภาพมากทีไสุด 
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การศึกษารูปบบการตัดสิน฿จของผูຌบริภคที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌา
วัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ฿นขตกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล 

A Study Decision Making Styles Of Consumer Which Effect to 

Buying Decision the of Modern Trade Construction Material Stores 

in Bangkok and Suburban area 

 

สุธารัตน์ ดอกตาลยงค์ 1 
ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ุ Ph.D.2 

ทรงพร หาญสันติ, Ph.D.3 

บทคัดยอ 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ 1ี พืไอศึกษาความตกตางกันของปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภค฿น
ขตกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม 
ิModern Tradeี  2ี พืไอศึกษารูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
ลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม  ฿นขตกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล การวิจัยครัๅงนีๅป็น
การศึกษาบบสืบคຌน ละการศึกษาชิงพรรณนา ดย฿ชຌวิธีการส ารวจ ดຌวยการกใบบบสอบถามตัๅงต  
วันทีไ 20 มกราคม ถึง ใแ มีนาคม พ.ศ. โ558 ซึไงกลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริภคทีไลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌาน
วัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Tradeี ฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล  ดยตຌองป็นผูຌทีไมีสัญชาติ
เทย มีชืไออยู฿นทะบียนบຌานกรุงทพมหานคร มีอายุตัๅงต 25 ปขึๅนเป ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตัๅงต 
15,000  ขึๅนเป จ านวน 400 คน จากนัๅนผูຌวิจัยเดຌน าขຌอมูลมาวิคราะห์ดย฿ชຌปรกรมวิคราะห์ทางสถิติ
ส ารใจรูป  

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของรูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของพฤติกรรมผูຌบริภค฿นรຌานวัสดุ
กอสรຌางบบ฿หม  อยู฿นระดับมาก ละระดับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม  อยู
฿นระดับมาก 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดຌานระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน มี
ความสัมพันธ์ชิงบวกกับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ของผูຌบริภค  อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ 3) การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับ
รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภคทีไตกตางกัน ทัๅง 8 ดຌาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ค าส าคัญ: รูปบบการตัดสิน฿จซืๅอ การตัดสิน฿จซืๅอ พฤติกรรมของผูຌบริภค 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์
2
 ทีไปรึกษา อาจารยป์ระจ า สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

3
 ทีไปรึกษา อาจารยป์ระจ า สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the personal factors affecting the 

consumer’s decision making of Modern Trade Construction Material Stores in Bangkok and 
Suburban area ; 2) to study decision making styles effecting customer toward  Buying 

Decision  of  Modern Trade Construction  Material Stores in Bangkok and Suburban area. 

This qualitative and descriptive research by survey method provided input for the 

questionnaire design. Sample time period were between January 20, 2015 to March 31, 

2015. The samples in the research were 400 men and women who are Thai Nationality,  

25 years old and over, the monthly income is more than 15,000 baht  and live in Bangkok 

and Suburban area. This research used statistical software to analyze the collected  data.  

From The research found that the 1) customer’s decision making styles of buying 
product in the modern trade construction  material stores is high level as same as buying 

decision making level  moreover  the research 2) The sample with  the educations and 

monthly income. Correlated positively with the buying decision making in the modern 

trade construction material stores A statistically significant 3) The decision making to 

purchase in the modern trade construction material stores Correlated positively with  the 

decision making styles in the modern trade stores, all 8 factors. 

Keywords: Decision Making Style, Decision Making, Consumer behavior 

 

บทน า 

฿นขตกรุงทพมหานครมีจ านวนประชากรมากกวา  10 ลຌานคนละดຌวยจ านวนประชากรทีไ
หนานนท า฿หຌกิดปัญหาการจราจรติดขัดละสงผล฿หຌสียวลา฿นการดินทาง ประชากรตຌองการความ
สะดวกสบายมากขึๅน รຌานคຌาปลีกสมัย฿หม (Modern Trade) ป็นทางลือก฿หมสามารถอ านวยความ
สะดวก฿หຌกผูຌบริภคทีไเมตຌองการสียวลา฿นการดินทาง มีสินคຌาหลากหลาย฿หຌลือกซืๅอ มีการจัดวาง
สินคຌาทีไป็นหมวดหมูสามารถหางาย บรรยากาศ฿นรຌานยในสบายนืไองจากติดอร์ ละมีการจัดรายการ
สงสริมการขาย (Promotion) อยางตอนืไองพืไอดึงดูดความสน฿จของลูกคຌาปัจจัยหลานีๅป็นสวนส าคัญทีไ
ท า฿หຌพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของประชากรทีไอาศัยอยู฿นกรุงทพมหานครปลีไยนเปจากดิม  ผูຌ
ประกอบธุรกิจจ าหนายสินคຌาวัสดุกอสรຌางจึงตຌองมีการปรับตัวมากขึๅนนืไองจากพฤติกรรมผูຌบริภคมีการ
ปลีไยนปลงเปชอบความทันสมัยความสะดวกสบาย฿นการลือกซืๅอสินคຌาทีไมี฿หຌลือกหลายชนิด ฿นสถานทีไ
หงดียว (One-Stop Shopping Center) (ยุทธนา ลิมบานยใน, 2550) ธุรกิจคຌาปลีกวัสดุกอสรຌางละ
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ตกตงบຌานมีศักยภาพติบตสูงจากก าลังซืๅอของผูຌบริภคทีไพิไมขึๅนละการติบตของภาคอสังหาริมทรัพย์
ตภาวะการขงขันทีไมีนวนຌมรุนรงขึๅนนืไองจากผูຌคຌาราย฿หญรงขยายสาขาอยางตอนืไอง จะหในเดຌจาก
การติบตของยอดคຌาปลีก฿นหมวดดังกลาวของผูຌประกอบการราย฿หญทีไติบตถึง  รຌอยละ 16 ตอป฿นชวง
ป 2009 - 2012 ซึไงป็นอัตราติบตทีไสูงกวายอดคຌาปลีกดยรวม฿นหมวด Non-grocery ทีไติบตพียง
ราว รຌอยละ 3 ตอปดยปัจจัยสนับสนุนส าคัญมาจากรายเดຌของประชากรทีไปรับตัวดีขึๅนทัๅง฿นกรุงทพฯ 
ละตางจังหวัด นอกจากนีๅยังมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการทีไพฤติกรรมของผูຌบริภคชอบความสะดวกสบาย 
ละมีความตຌองการนวัตกรรมการชຌอปปຂຕงบบ฿หมโ ดยรຌานคຌาบบ฿หม (Modern Trade) ป็นรຌานคຌาทีไ
ตอบจทย์พฤติกรรมการลือกซืๅอสินคຌา ละรวมถึงมีสินคຌาบบ฿หมโ มีการท าการสืไอสารทางการตลาด จัด
ปรมทชัไน ฆษณา  พืไอดึงดูดลูกคຌา  การจัดกิจกรรมพืไอสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับลูกคຌา  ท า฿หຌผูຌบริภค
หันมาซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌาบบ฿หม ( Modern trade) มากขึๅนอีกทัๅงบางสวนมีการปรับปลีไยนพฤติกรรม
หันมาปรับปรุงตกตงบຌานดຌวยตนอง ิDIY: Do It Yourself) ท า฿หຌสินคຌากีไยวกับบຌานป็นทีไตຌองการของ
ผูຌบริภครายยอยมากขึๅน(ศูนย์วิจัยศรษฐกิจละธุรกิจ ธนาคารเทยพาณิชย์, 2556)   

ดยการศึกษารูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริ ภคป็นครืไองมือทีไชวย฿หຌนักการตลาด 
(Marketer) ผูຌคຌาปลีก (Retailer) ละผูຌประกอบการรຌานคຌาบบ฿หม (Modern Trade)  สามารถขຌาถึง
พฤติกรรมละความตຌองการของผูຌบริภคกลุมตางโ ฿นปัจจุบันเดຌดียิไงขึๅน ดยรูปบบการตัดสิน฿จซืๅอของ
ผูຌบริภคนัๅนถูกมองวาป็นสิไงทีไผูกติดถาวรอยูกับลักษณะนิสัยหรือบุคคลิกภาพของผูຌบริภคตละคนเป
ตลอด ซึไงนวความคิดนีๅเดຌคลຌายคลึงกับนวความคิดทางจิตวิทยากีไยวกับบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยของ
มนุษย์ (Sproles & Kendall,1986  จากหตุผลดังกลาวท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จ฿นการศึกษารูปบบของ
การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดกอสรຌางบบ฿หม ิModern Tradeี ฿นกรุงทพมหานคร ดยจะ
ท าการศึกษาความตกตางของปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคทีไสงผลการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌ
บริการ฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ทีไตกตางกัน ละศึกษาความสัมพันธ์ทีไมีผลตอ
รูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคทัๅง 8 รูปบบ เดຌก   การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา 
การ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง การ฿หຌความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรม
ของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไ
ตไ ากวา การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน  การลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ ละ
การลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ  กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการ฿น
รຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade)  ดยการศึกษา฿นครัๅงนีๅผูຌประกอบธุรกิจรຌานคຌาวัสดุกอสรຌาง
บบ฿หม (Modern Trade) สามารถน าผลการศึกษาเปปรับปรุงตราสินคຌาละรຌานคຌาพืไอ฿หຌสามารถดึงดูด
การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการของผูຌบริภค ละยังสามารถน าเปป็นนวทาง฿นการวางผนละ
พัฒนากลยุทธ์ทางดຌานการตลาดพืไอ฿หຌธุรกิจรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade)  สามารถ
ตอบสนองตอพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไตกตางกัน อีกทัๅงยังชวยพิไมผลประกอบการละสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ศรษฐกิจ฿นปัจจุบันเดຌอีกดຌวย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาถึงความตกตางกันของปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
สินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล 

2. พืไอศึกษารูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภคทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿น
รຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล 

 

นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌองการตัดสิน฿จซืๅอ 

การตัดสิน฿จของผูຌซืๅอเดຌรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลดຌาน ตางโ เดຌก อายุ ขัๅนตอนวัฏจักร
ชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ทางศรษฐกิจ การศึกษา รูปบบการด ารงชีวิต ละบุคลิกภาพปัจจัย
สวนบุคคลมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคป็นอยางมาก ดยดຌานบุคลิกลักษณะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซืๅอ พราะบุคลิกลักษณะป็นผลรวมของทัศนคติละนิสัยของบุคคล ผูຌบริภคตละคนจะมี
บุคลิกทีไตกตางกันเป ชน ป็นคนละอียดออน ปຂดผย มีความคิดสรຌางสรรค์ หรือป็นคนมีระบียบ ป็น
ตຌน บุคคลทีไมีบุคลิกตางกันหลานีๅจะมีพฤติกรรมการซืๅอทีไตกตางกัน ิอรชร  มณีสงฆ์, 2554) ลักษณะ
ดังกลาวมีความส าคัญตอนักการตลาดพราะ มันกีไยวพันกับอุปสงค์  ิDemand) ฿นตัวสินคຌาทัๅงหลาย การ
ปลีไยนปลงทางปัจจัยสวนบุคคลชีๅ฿หຌหในถึงการกิดขึๅนของตลาด฿หม ละตลาดอืไนกใจะหมดเป หรือลด
ความส าคัญลง ิอดุลย์ จาตุรงคกุล, โ5ไไี 

จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวา การตัดสิน฿จของผูຌซืๅอเดຌรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลดຌานตางโ 
ซึไงเดຌก อายุ ขัๅนตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ทางศรษฐกิจ การศึกษา รูปบบการ
ด ารงชีวิต  ละบุคลิกภาพ ดยบุคลิกลักษณะของพฤติกรรมการตัดสิน฿จของผูຌซืๅอจะตกตางกันเป การ
ตัดสิน฿จซืๅอทีไตกตางกันท า฿หຌผูຌผลิต ละผูຌประกอบตຌองมีการหาชองทางละ฿ชຌความตกตาง฿นการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคมาป็นชองทางทางการตลาด  

นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌองของรูปบบการตัดสิน฿จ 

 รูปบบการตัดสิน฿จของผูຌบริภคกิดจากรูปบบลักษณะทางจิต฿จ ิMental orientation) ของ
มนุษย์ตละคน ซึไงท าหนຌาทีไป็นตัวก าหนดลักษณะนิสัย ิPersonality traits) ละรูปบบวิธีทีไผูຌบริภคต
ละคน฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ ดยทีไลักษณะทางจิต฿จหลานีๅจะมีทัๅงลักษณะทางดຌานความคิด ิCognitive) ละ
ลักษณะทางดຌานอารมณ์ (Affective) ซึไงหลานีๅลຌวนป็นลักษณะนิสัยพืๅนฐานของผูຌบริภค (Sproles and 

Kendall ,1986) ฿นงานวิจัยของ Sproles and Kendall ิแ้่ๆี เดຌพัฒนาครืไองมือทีไมีชืไอวา Consumer 

Style Inventory (CSI) พืไอ฿ชຌ฿นการวัดประมินรูปบบการตัดสิน฿จของผูຌบริภค ดย Consomer Style 



 

4-5 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

Inventory (CSI) เดຌถูกพัฒนาขึๅนจากสมมติฐานทีไวา พฤติกรรมการตัดสิน฿จของผูຌบริภคสามารถอธิบายเดຌ
ดยบงป็น ่ รูปบบเดຌก การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมี
ราคาพงละมีชืไอสียง การ฿หຌความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับ
ความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไตไ ากวา การลือกซืๅอสินคຌาดย
เมเดຌมีการวางผนมากอน การลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ ละการลือกซืๅอสินคຌาจากตรา
สินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ (วิภาดา พงศ์พุทธิพูน, 2553) 

 จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวารูปบบการตัดสิน฿จสามารถบงออกเดຌป็น 8 ดຌาน คือ การ฿หຌ
ความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง การ฿หຌ
ความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอ
สินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไตไ ากวา การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน การ
ลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ ละการลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ 

 

นวคิดละทฤษฎีที่กี่ยวขຌองพฤติกรรมของผูຌบริภค 

วิชียร วงศ์ณิชชากุล ละคณะ ิ2553) เดຌกลาววา พฤติกรรมผูຌบริภค หมายถึงกระบวนการ
ตัดสิน฿จ ซึไงป็นการปฏิบัติของตละบุคคลทีไจะกีไยวขຌองดยตรงกับการซืๅอละการ฿ชຌสินคຌาหรือบริการ
ตางโ นอกจากนีๅ Kotler ิ1997) กลาววา มดลพฤติกรรมผูຌบริภค ิConsumer behavior model) ป็น
การศึกษาถึงหตุจูง฿จ ทีไท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ ดยมีจุดริไมตຌนจากการทีไกิดสิไงกระตุຌน 
ิStimulus) ทีไท า฿หຌกิดความตຌองการ สิไงกระตุຌนผานขຌามา฿นความรูຌสึกนึกคิดของผูຌซืๅอ ิBuyer’s black 
box) ซึไงปรียบสมือนกลองด า ทีไผูຌผลิตละผูຌขายเมสามารถคาดเดຌ ความรูຌสึกนึกคิดของผูຌซืๅอทีไจะเดຌรับ
อิทธิพลจากลักษณะตางโ ของผูຌซืๅอ มຌจะมีการตอบสนองผูຌซืๅอ ิBuyer’s response) หรือการ ตัดสิน฿จ
ของผูຌซืๅอ ิBuyer’s purchase decision) จะท า฿หຌขຌา฿จถึงสาหตุหรือหตุผลวาท าเมผูຌบริภคถึงตัดสิน฿จ
ซืๅอหรือเมซืๅอ ผลิตภัณฑ์ตัว฿ดตัวหนึไงละสดง฿หຌหในถึงหตุจูง฿จทีไท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์นัๅน 

มดลพฤติกรรมผูຌบริภคสามารถอธิบายเดຌดังนีๅ 

 1. สิไงกระตุຌนภายนอก ิStimulus) บงออกป็น 2 ปัจจัย เดຌก 1).สิไงกระตุຌนทางการตลาด ป็น
สิไงกระตุຌนทีไสามารถควบคุมละจัด฿หຌมีขึๅน ดยจะกีไยวขຌองกับสวนประสมทางการตลาด ิMarketing Mix) 

ประกอบดຌวย สิไงกระตุຌนดຌานผลิตภัณฑ์ ิProduct) สิไงกระตุຌนดຌานราคา ิPrice) สิไงกระตุຌนดຌานชองทางการ
จ าหนาย ิPlace) ละสิไงกระตุຌนดຌานการสงสริมการตลาด ิPromotion) 2).สิไงกระตุຌนอืไนโ ป็นสิไงกระตุຌน
ภายนอกองค์กร เมสามารถควบคุมเดຌ เดຌก สิไงกระตุຌนทางศรษฐกิจ ทคนลยี การมือง วัฒนธรรม ละ
อืไนโ 
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2. กลองด า หรือความรูຌสึกนึกคิดของผูຌซืๅอ กลองด า หรือความรูຌสึกนึกคิดของผูຌซืๅอจะสงผลถึงการ
ตอบสนองของผูຌซืๅอ ิBuyer's responses) ซึไงผูຌบริภคจะมีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาจากสิไงตางโ หลานีๅ การ
ลือกผลิตภัณฑ์ ิProduct Choice) ทีไจะมาตอบสนองความตຌองการ ชน ผูຌบริภคลือกซืๅอนมสดป็น
ครืไองดืไมส าหรับมืๅอขຌา, การลือกตราสินคຌา ิBrand Choice) ชน หากตຌองการดืไมนมตอนชຌาจะตຌองดืไม
นมยีไหຌออะเร, การลือกผูຌขาย ิDealer Choice), วลา฿นการซืๅอ ิPurchase Time) ละปริมาณการซืๅอ 
ิPurchase Amount) 

3. ขัๅนตอนการตัดสิน฿จของผูຌซืๅอ ิBuyer's decision process) จะสงผลตอความรูຌสึกนึกคิดของผูຌ
ซืๅอซึไง ประกอบดຌวยการรับรูຌปัญหา ิProblem recognition) การคຌนหาขຌอมูล ิInformation search) 

การประมินผลทางลือก ิEvaluation of alternatives) ละพฤติกรรมภายหลังการซืๅอ ิPost purchase 

behavior) 

4. ลักษณะของผูຌซืๅอ ิBuyer's Characteristics) ถือวาป็นปัจจัยภาย฿นทีไสงผลถึงความรูຌสึกนึกคิด
ของผูຌซืๅอ ซึไงลักษณะของผูຌซืๅอประกอบดຌวย ปัจจัยดຌานวัฒนธรรม ิCultural) ปัจจัยดຌานสังคม ิSocial) 

ปัจจัยสวนบุคคล ิPersonal) ละปัจจัยดຌานจิตวิทยา ิPsychological) 

5. ขัๅนตอนการตัดสิน฿จของผูຌซืๅอ จะสงผลตอการตอบสนองของผูຌซืๅอ ดยขัๅนตอนการตัดสิน฿จซืๅอ
ประกอบเปดຌวย 5 ขัๅนตอน คือ การรับรูຌถึงความตຌองการหรือปัญหา ิProblem/Need Recognition) การ
คຌนหาขຌอมูล ิInformation Search) การประมินทางลือก ิEvaluation of Alternatives) การตัดสิน฿จ
ซืๅอ ิPurchase Decision) ละ พฤติกรรมภายหลังการซืๅอ ิPost-purchase Behavior) 

 จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวา พฤติกรรมของผูຌบริภค หมายถึง การกระท าของบุคคลทีไกีไยวกับการ
ลือก ซืๅอ ละ฿ชຌ สินคຌาละบริการ ซึไงกอนทีไจะเดຌมาตຌองมีสิไงรຌามากระตุຌน ฿หຌกิดความรูຌสึกนึกคิด พืไอ
ตอบสนองละน าเปสูผานกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงกใมีหลายปัจจัยทีไมีผล฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอ 
ทัๅงปัจจัยทางดຌานสังคมละวัฒนธรรม ปัจจัยสวนบุคคลละปัจจัยทางจิตวิทยา ดังนัๅนผูຌทีไจะก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดจึงตຌองอาศัยการวิคราะห์พฤติกรรมของผูຌบริภคพืไอป็นการคຌนหา฿หຌทราบถึงลักษณะความ
ตຌองการ พฤติกรรมการซืๅอ ละการ฿ชຌของผูຌบริภค พืไอ฿หຌกลยุทธ์ทางการตลาดทีไก าหนดขึๅ นสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคเดຌอยางหมาะสมละตรงกับกลุมปງาหมายมากทีไสุด ดยอาจอาศัย
ทคนิคละครืไองมือ฿นรูปบบของค าถามมาชวย฿นการวิคราะห์วา กลุมปງาหมายราคือ฿คร อะเรทีไซืๅอ 
ท าเมจึงซืๅอ ฿ครมีสวน฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ซืๅออยางเร ทีไเหนละมืไอเร หากราทราบพฤติกรรมหลานีๅลຌว 
จะป็นจุดริไมตຌนทีไดีน าเปสูผนการตลาดทีไมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค
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เดຌอยางหมาะสมละท า฿หຌกิดการซืๅอซๅ า สงผล฿หຌองค์กรมีการติบต฿นดຌานยอดขายละการท าก าเรอีก
ดຌวย 

นวคิดกี่ยวกับธุรกิจรຌานคຌาปลีกสมัย฿หม (Modern Trade)  

ฐิติพร จาตุรวงศ์ จาะธุรกิจคຌาปลีกสมัย฿หม: ผูຌจัดการ (2551) กลาวเวຌวา การคຌาปลีกสมัย฿หมคือ 
รูปบบการคຌาปลีกทีไมีกระบวนการจัดจ าหนายทีไมุงนຌน฿นการน าสนอสินคຌาทีไมีความหลากหลาย มีระบบ
การจัดการทีไอาศัยความรูຌความช านาญละทคนลยีมาชวย฿นการตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา 
น าเปสูความสัมพันธ์ทีไชืไอมยงกันระหวาง ผูຌผลิต ผูຌคຌาปลีกละลูกคຌา  

Modern Trade หรือการคຌาขายปลีกสมัย฿หม นับป็นนวนຌมทีไส าคัญของสังคมทัไวลก พราะ
ป็นระบบการคຌาทีไมีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย ละมีตຌนทุนตไ า นืไองจากมีการประหยัดจากขนาด 
ปัจจุบันรຌานคຌาปลีกสมัย฿หมทีไกิดขึๅน฿นประทศเทยตละบบมีลักษณะฉพาะตกตางกันเป ตัๅงต
นวคิดหลัก งินลงทุน ทีไตัๅง ลักษณะขนาดครงสรຌางของอาคารรวมเปถึงการตกตง ขนาดพืๅนทีไ฿ชຌสอย
หรือพืๅนทีไตัๅงวางสินคຌา ลูกคຌากลุมปງาหมายทีไตกตางกันเป สินคຌาทีไวางจ าหนาย ปริมาณสินคຌา ละ
ประภทสินคຌาทีไวางจ าหนายตลอดจนบริการตางโ ทีไจัด฿หຌมีภาย฿นสถานประกอบการ ลักษณะดนรຌานคຌา
ปลีกสมัย฿หมคือ  

1. ความหลากหลายของสินคຌา บงป็นกลุมสินคຌาบริภค ละอุปภค 

2. มีการน าระบบทคนลยีมา฿ชຌด านินการความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการ 

3. การบริหารจัดการ ดยความรูຌ ความช านาญ อยางมืออาชีพ 

4. มีการตกตงรຌานทีไสวยงามสะอาดตา มีครืไองปรับอากาศยในสบาย จัดรียงสินคຌาหลากหลาย
ชนิดอยางป็นระบียบพืไอ฿หຌผูຌบริภคลือกซืๅอเดຌองตามความพอ฿จ หรือทีไรูຌจักกัน฿นศัพท์ self service ซึไง
ป็นการบริการตนอง  

5. ตัๅงอยู฿นท าลทีไการดินทางเปมาสะดวก มีการบริการตางโ ทีไท า฿หຌสะดวกประหยัดวลา฿น
การจับจาย฿ชຌสอย  

6. จัดรายการสงสริมการขายทีไจู ง฿จละมีการ฿ชຌระบบการสืไอสารการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท า฿หຌกิดประสิทธิผลการท างานทีไดี 
 จากนิยามขຌางตຌนสามารถสรุปเดຌวา รຌานคຌาปลีกสมัย฿หม (Modern Trade) การคຌาปลีกสมัย฿หม
คือ รูปบบการคຌาปลีกทีไมีกระบวนการจัดจ าหนายทีไมุงนຌน฿นการน าสนอสินคຌาทีไมีความหลากหลาย มี
ระบบการจัดการทีไอาศัยความรูຌความช านาญละทคนลยีมาชวย฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ลูกคຌา น าเปสูความสัมพันธ์ทีไชืไอมยงกันระหวาง ผูຌผลิต ผูຌคຌาปลีกละลูกคຌา นับป็นนวนຌมทีไส าคัญของ
สังคมทัไวลก พราะป็นระบบการคຌาทีไมีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย ละมีตຌนทุนตไ า นืไองจากมีการ
ประหยัดจากขนาด  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

ตัวปรตຌน 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

วัสดุกอสรຌาง หมายถึง สินคຌาทีไ฿ชຌ฿นการกอสรຌางทุกชนิดบงป็น 2 กลุมคือ 1. สินคຌาส าหรับงาน
ครงสรຌางเดຌกปูนกระบืๅองมุงหลังคาผนยิปซัมหลใกสຌนทอนๅ าเมຌปรรูป  ละ 2. สินคຌาส าหรับงาน
ตกตงเดຌกซรามิคสุขภัณฑ์สีอุปกรณ์เฟฟງาละสินคຌาบใดตลใดอืไนโ  

 รຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) หมายถึง หຌางหรือรຌานขนาดกลาง฿หญ
ออกบบรຌานละจัดวางสินคຌาป็นหมวดหมูพืไอความสวยงามละป็นระบียบบริการทันสมัยพืไอดึงดูด
ลูกคຌา฿ชຌบริการมากขึๅนการด านินธุรกิจมีทัๅงบบครอบครัวละมืออาชีพลงทุนสูงขึๅนละระบบจัดการ
บริหารงานซับซຌอนมากขึๅน  

รูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของพฤติกรรมผูຌบริภค หมายถึง ผูຌบริภคตละคนมีรูปบบการ
ตัดสิน฿จละพฤติกรรมทีไตกตางกันออกเปตามลักษณะนิสัยสวนตัวของตละคน ดยลักษณะนิสัยจะป็น
ตัวก าหนดรูปบบวิธีทีไผูຌบริภค฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ บงออกป็น 8 รูปบบ เดຌก การ฿หຌความส าคัญกับ
คุณภาพของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง การ฿หຌความส าคัญกับความ
฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา การ฿หຌ
ความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไตไ ากวา การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน  การลือกซืๅอสินคຌา
ดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ ละการลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ 

 

 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุ
กอสรຌางบบ ฿หม (Modern Trade) 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล :2543) 

 

สมมติฐานทีไ 1 

t-test,F-test,LSD 

ตัวปรตาม 
รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภค (Sproles 

and Kendall :1986)  

  การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา  

  การ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมี             
     ชืไอสียง  
  การ฿หຌความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรมของ 
     สินคຌา  
  การ฿หຌความส าคัญกับความพลิดพลิน฿นการลือก  
     ซืๅอสินคຌา  

  การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไต  ากวา  

  การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน  

  การลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ  

 การลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ  

 



 

4-9 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ระบียบวิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก ผูຌบริภคทีไลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการ฿นรຌานคຌาวัสดุ

กอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล จ านวน 400 คน ทัๅงพศชายละ
พศหญิงทีไมีอายุ 25 ปขึๅนเป 

 

กลุมตัวอยางท่ี฿ชຌ฿นการวิจัย 

การลือกกลุมตัวอยาง มีอายุตัๅงต 25 ปขึๅนเป ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล
ละป็นผูຌบริภคทีไลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ผูຌวิจัยจึงท าการหา
ขนาดกลุมตัวอยางจากการสูตรค านวณบบทราบจ านวนประชากร ทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 มีผล
ดังนีๅ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

 

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง฿นการวิจัย 

฿ชຌวิธีการสุมลือกกลุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอน (Multi-stage Sampling) เปยังกลุมผูຌลือกซืๅอ
สินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นขตกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล ละนຌน
กใบขຌอมูบจากบุคคลทีไตใม฿จละสะดวก฿นการ฿หຌขຌอมูล จ านวน 400 ชุด 

ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅสามารถจกจงตามสมมติฐานเดຌดังนีๅ 
สมมุติฐานทีไ 1 ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคทีไตกตางกันมีการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌา

วัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑลตกตางกัน 

 ตัวปรอิสระ ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภค 

 ตัวปตาม การตัดสินลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) 

สมมติฐานทีไ 2 รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภคมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿น
รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ฿นขตกรุงทพละปริมณฑล 

 ตัวปรอิสระ รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภค 

 ตัวปรตาม การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern 

Trade) ฿นขตกรุงทพละปริมณฑล 

 

ความนาชื่อถือของครื่องมือ฿นการวิจัย 
  

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅ คือ บบสอบถาม ดยมีทัๅงค าถามบบปลายปຂด 
(Open-end Question) ละค าถามปลายปຂด (Close-end Question) จ านวน 1 ชุด 
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สวนทีไ 1 บบสอบถามขຌอมูลกีไยวกับปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคทีไลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการ
฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑล เดຌก 
พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน รายจายฉลีไยตอดือน ละลักษณะทีไอยูอาศัย  

สวนทีไ โ บบสอบถามขຌอมูลขຌอมูลกีไยวกับรูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ฿นรຌานคຌาวัสดุ
กอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) มีทัๅงหมด ่ ดຌาน เดຌก การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา การ
฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง การ฿หຌความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรมของ
สินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไตไ า
กวา การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน การลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ ละการ
ลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ ดยค าถามดัดปลงมาจากงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ของ 
Lysonski,S and Durvasula,S (1996) 

สวนทีไ ใ บบสอบถามขຌอมูลกีไยวกับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการรຌานคຌาวัสดุกอสรຌาง
บบ฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑล ดยค าถามดัดปลงมาจากงานวิจัยทีไ
กีไยวขຌอง ของ Lysonski,S and Durvasula,S (1996) 

 

ความนาชื่อถือของคร่ืองมือ฿นการวิจัย 
 

 ผูຌศึกษาเดຌสรຌางบบสอบถามตามกรอบนวคิดการศึกษา ซึไงตຌองตรวจสอบความทีไยงตรง ความ
ชืไอมัไน ดังนีๅ 

1. การหาความทีไยงตรง ( Validity) ดยการตรวจสอบ ละพิจารณานืๅอหาของบบสอบถามวา 
ควบคุมปัจจัยทีไสอดคลຌองกับสมมติฐาน฿นการศึกษาหรือเม ซึไงป็นการทดสอบ ความทีไยงตรงชิงนืๅอหา 
ิContent Validity) ละความทีไยงตรงตามครงสรຌาง (Construckt Validity) ดยค าถามดัดปลงมาจาก
การทบทวนวรรณกรรม ฿นงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ดยอຌางอิงขຌอค าถามตละขຌอจากบบสอบถามของงานวิจัย
ตางประทศดยดัดปลงป็นภาษาเทย ละปรับนืๅอหาจากขຌอค าถามดิม฿หຌ ขຌากับรืไองทีไผูຌวิจัยตຌองการ
ศึกษา   

2. การทดสอบความนาชืไอถือ (Reliability) พืไอ฿หຌน฿จวาค าถามมีความนาชืไอถือ ฿นชิงสถิติ 
วิธีการทดสอบ กระท าดยน าบบสอบถามเปทดลอง฿ชຌ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางทีไมีลักษณะคลຌายคลึง
กับประชาการ฿นการท าการศึกษารຌอยละ 10 ของจ านวนตัวอยางทัๅงหมด หรือทากับจ านวน 40 ชุด พืไอ
ทดสอบวาค าถามตละขຌอ฿นบบสอบถามสามารถสืไอความหมายเดຌตรงตามทีไผูຌศึกษาก าหนดเวຌหรือเม 
หลังจากนัๅน น าบบสอบถามเปกใบรวบรวมขຌอมูลละทดสอบดຌวยปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ พิไอหาคา
สัมประสิทธิ่อัลฟຆา (Alpha coefficient) ซึไงเดຌผลวิคราะห์ความนาชืไอถือของรูปบบการตัดสิน฿จของ
ผูຌบริภค ฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล จากกลุมตัวอยางทีไคยลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌาง
บบ฿หม (Modern Trade) ดยมีคาสัมประสิทธิ่อัลฟຆาสดงตามตารางทีไ 1 ณ ระดับความชืไอมัไน เ.้5  
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พืไอ฿หຌมัไน฿จวาบบสอบถามมีความนาชืไอถือละหมาะสมทีไจะน ามา฿ชຌ฿นการวิจัย ถຌาคา Cornbach's 

Alpha มีคามากกวา 0.6 (Malhotra et al.,2006) สดงวาบบสอบถามมีความนาชืไอถือ 

ตารางทีไ แ  คาสัมประสิทธิ่อัลฟຆาจากการทดสอบความนาชืไอถือ (Reliability)   

ปัจจัยทีไศึกษา 
คาสัมประสิทธิ่

อัลฟຆา 
จ านวนค าถาม 

รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภค 0.906 ใโ 

 -การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา 0.793 ใ 

 -การ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง  0.836 5 

 -การ฿หຌความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา 0.829 ใ 

 -การ฿หຌความส าคัญกับความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา  0.811 ใ 

 -การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไตไ ากวา 0.782 ไ 

 -การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน 0.744 5 

 -การลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ  0.821 5 

 -การลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ 0.816 4 

การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ 0.786 8 

คาความนาชืไอถือรวมทุกดຌาน 0.924 40 

ทีไมา: จากการศึกษาจากการศึกษาของผูຌวิจัย 

การประมวลผลละการวิคราะห์ขຌอมูล 

ประมวลผลดย฿ชຌปรกรม SPSS for WINDOW พืไอท าการวิคราะหางสถิติ จากนัๅนจึงน าผล
ค านวณทางสถิติทีไเดຌมาขียนการวิคราะห์ ละน าสนอผลการวิจัยตอเป 

วิคราะห์ผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัย พบวาระดับของรูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม 
ิModern Trade) ของผูຌบริภครวมมีคาฉลีไยทีไ 3.54 หรือ฿นระดับมาก มืไอพิจารณารายดຌานพบวา ดຌาน
การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา อยู฿นระดับมาก ดຌวยคาฉลีไย 4.10 ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับตรา
สินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง อยู฿นระดับปานกลาง ดຌวยคาฉลีไย 3.12 ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับความ
฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา อยู฿นระดับมาก ดຌวยคาฉลีไย 3.51 ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับความ
พลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา อยู฿นระดับมาก ดຌวยคาฉลีไย 3.42 ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌา
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ทีไตไ ากวา อยู฿นระดับมาก ดຌวยคาฉลีไย 3.94 ดຌานการลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอน อยู฿น
ระดับมาก ดຌวยคาฉลีไย 3.75 ดຌานการลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ อยู฿นระดับปานกลาง ดຌวย
คาฉลีไย 3.25 ละดຌานการลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ อยู฿นระดับปานกลาง ดຌวย
คาฉลีไย 3.29 ตามล าดับ 

 ระดับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการ฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) 

พบวาดยรวมดຌานการ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌา อยู฿นระดับมาก ดຌวยคาฉลีไย 3.97 หาก
พิจารณา฿นตละขຌอ พบวา ค าถามขຌอทีไผูຌตอบบบสอบถามมีระดับความส าคัญมากทีไสุด เดຌก ทานมักจะ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาจากสินคຌาละบริการมีคุณภาพนาชืไอถือละมีความ ดຌวยคาฉลีไย 4.23  ละค าถามขຌอทีไ
ผูຌตอบบบสอบถามมีระดับความส าคัญนຌอยทีไสุด เดຌก ทานมักจะตัดสิน฿จซืๅอของ฿ชຌ฿นบຌานจาก ชืไอตรา
สินคຌา ความนิยมละการหในผูຌอืไน฿ชຌ  ดຌวยคาฉลีไย 3.41 

นอกจากนีๅยังสามาถสรุปผลงานวิจัยออกเดຌป็นตารางตางโ ดังนีๅ 
ตารางที่ 2 ขຌอมูลสวนบุคคลมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌารຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ

฿หม ิModern Trade) ฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑล 

ปัจจัยสวนบุคคล 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌารຌานคຌาวัสดุกอสรຌาง
บบ฿หม ิModern Trade)           

พศ -           

อายุ -           

ระดับการศึกษา            

อาชีพ -           

รายเดຌฉลีไยตอดือน            

รายจายฉลีไยตอดือน -           

ลักษณะทีไอยูอาศัย -           

จ านวนผูຌอยูอาศัย -           

หมายหตุ:  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันทีไระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางทีไ 2 การวิจัย฿นครัๅงนีๅ ดยการวิคราะห์การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัว
ปร โ กลุม ดຌวยคา t-test การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัวปรมากกวา 2 กลุม ดຌวยคา     
F-test (One-Way ANOVA) ละการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) พบวา กลุมตัวอยาง
ทีไมีระดับการศึกษา ละ รายเดຌฉลีไยตอดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุ
กอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) สวนปัจจัยสวนบุคคลดຌาน พศ อายุ อาชีพ รายจายฉลีไยตอดือน 
ลักษณะทีไอยูอาศัย จ านวนผูຌอยูอาศัย เมมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌ า฿นรຌานคຌาวัสดุ
กอสรຌางบบ฿หม ิModern Trade) 

ตารางท่ี 3  การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) มีผลตอ
รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภค ละทดสอบสมมติฐาน 

รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรม
ผูຌบริภค   

การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการรຌานคຌาวัสดุ
กอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade)   

ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพ
ของสินคຌา    

ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌา
ทีไมีราคาพงละมีชืไอสียง    

ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับความ฿หม
ละนวัตกรรมของสินคຌา    

ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับความ
พลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา    

ดຌานการ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌา
ทีไตไ ากวา    

ดຌานการลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการ
วางผนมากอน    

ดຌานการลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไน
ชวยตัดสิน฿จ    

ดຌานการลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌา
ละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ    

หมายหตุ :  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันทีไระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางทีไ 3 การวิจัย฿นครัๅงนีๅ ดยการวิคราะห์การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัว
ปร โ กลุม ดຌวยคา t-test การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัวปรมากกวา 2 กลุม ดຌวยคา     
F-test (One-Way ANOVA) ละการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)  พบวา การตัดสิน฿จ
ลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) มีความสัมพันธ์กับรูปบบการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ฿นรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ทุกดຌาน 

การอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางทีไ 4  สรุปความสอดคลຌองของผลการศึกษาทียบคียงกับผลการศึกษาทีไกีไยวขຌอง 

 
ผลการศึกษาที่
กี่ยวขຌอง 

ความ
สอดคลຌอง 

ผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 

 

พนิดา เทยออน 

(2554) 

 

X 

ระดับการศึกษาละรายเดຌฉลีไยทีไ
ตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จ
ลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการรຌานคຌา
วัสดุกอสรຌางบบ฿หม  ิModern 

Trade)  

สุคนธา สงชติเกร 

(2551) 

+ 

 

 

พศ อายุ อาชีพ รายจายฉลีไย 
ลักษณะทีไอยูอาศัย ละจ านวนผูຌอยู
อาศัยทีไตกตางกันเมมีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ฿ชຌบริการ
รຌ า น คຌ า วั ส ดุ ก อ ส รຌ า ง  บ บ
฿หม ิModern Trade)  

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การ฿หຌความส าคัญกับ

คุณภาพของสินคຌา 

กฤตย์ ชียงประทุม 

ิ2549ี 
 

คุณภาพของสินคຌามีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นระดับมาก 
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ผลการศึกษาที่
กี่ยวขຌอง 

ความ
สอดคลຌอง 

ผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การ฿หຌความส าคัญกับตรา
สินคຌาทีไมีราคาพงละมี

ชืไอสียง 

พรนิภา ทองหวียง 

ิ2549ี 

สรชา นิไมทวัฒน ์

ิ2544ี 

+ 

 

X 

ตร าสิ น คຌ า ทีไ มี ร า ค าพง ละ มี
ชืไ อ  สี ย ง ผูຌ บ ริ  ภ ค มี ผ ล ต อ ก า ร
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การ฿หຌความส าคัญกับ

ความ฿หมละนวัตกรรม
ของสินคຌา 

จันทนา ปัญญา฿จ 

(2552) 

 

+ 

 

 

ความ฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา
พบวามีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
อยู฿นระดับมาก นืไองจากผูຌบริภค
฿หຌความสน฿จ฿นการลือกซืๅอสินคຌาทีไ
ออกมาลาสุดละดูทันสมัย 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การ฿หຌความส าคัญกับ

รูปบบการความ
พลิดพลิน฿นการลือกซืๅอ

สินคຌา 

Wesley,S.,LeHew,M., 

&Woodside,A.G. (2006) 
+ 

ก า ร ฿ หຌ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค ว า ม
พลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา
พบวามีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
฿นระดับมาก ดยผูຌบริภตจะลือก
ซืๅอสินคຌาพืไอความสนุกสนานป็น
หลัก 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การ฿หຌความส าคัญกับราคา

สินคຌาทีไตไ ากวา 

Fan, Jessie X.&  

Xiao,Jing J. (1998) 

 

กฤตย์ ชียงประทุม 

ิ2549ี 

+ 

 

 

X 

การ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไ
ตไ ากวามีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ฿น

ระดับมาก 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌ

มีการวางผนมากอน 

Fan, Jessie X.&  

Xiao,Jing J. (1998) 
+ 

การลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการ
วางผนมากอนพบวามีผลตอการ

ตัดสิน฿จซืๅอ฿นระดับมาก 
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ผลการศึกษาที่
กี่ยวขຌอง 

ความ
สอดคลຌอง 

ผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌ

ผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ 

สรชา นิไมทวัฒน ์

ิ2544ี 

ณรงค์ฤทธิ่ จวงวาณิชย์ 

ิ2550ี 

+ 

 

X 

 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌ
ผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จพบวามีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นระดับมาก 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌาน
การลือกซืๅอสินคຌาจากตรา
สินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ 

อนันต์ สัมพันธภาพ 

(2550) 

สรชา นิไมทวัฒน ์

ิ2544ี 

+ 

 

X 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาจากตรา
สินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบพบวามี
ผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอยู฿น

ระดับปานกลาง 

หมายหตุ : + หมายถึง มีความสอดคลຌอง 

      X หมายถึง ขัดยຌง หรือเมมีความสอดคลຌอง 

จากตารางทีไ 4 จากผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅ  สรุปเดຌวา ปัจจัยสวนบุคคลทางดຌานระดับการศึกษา ละ
รายเดຌฉลีไย  มีผลตอระดับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Tradeี ของ
ผูຌบริภคดยรวมทีไตกตางกัน ละยังพบวาสวนระดับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม 
ิModern Tradeี ของผูຌบริภค มีผลตอ รูปบบการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค฿นรຌานวัสดุ
กอสรຌางบบ฿หม ิModern Tradeี ฿นทุก 8 ดຌาน 

ผลการวิจัยพบวามีความสอดคຌองกับสุคนธา สงชติเกร (2551) ทีไมีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละ
บริการตามปัจจัยพืๅนฐานสวนบุคคลของผูຌบริภคทีไมีพศ  อาชีพ ลักษณะทีไอยูอาศัยละจ านวนผูຌทีไอยูอาศัย
฿นบຌานตางกันมีระดับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ฿นภาพรวมเมตกตางกัน ละผูຌบริภคทีไมีระดับ
การศึกษา ละรายเดຌตอดือนตางกันมีระดับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการตกตางกัน  ละผูຌบริภค 
หตุผลทีไสอดคลຌองนืไองมาจากระดับการศึกษาของผูຌบริภคสวน฿หญอยู฿นระดับสูงกวาปริญญาตรีขึๅนเปจึง
สงผล฿หຌสามารถคຌนหาขຌอมูลละคัดกรองขຌอมูลขาวสารของผลิตภัณฑ์ละราคาทีไสามารถตอบสนองตอ
ความตຌองการของตนอง อีกทัๅงการทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกันท า฿หຌความสามารถ฿นการลือกซืๅอ
สินคຌาละ฿ชຌบริการกใยอมตกตางกัน ผูຌมีรายเดຌนຌอยมักจะตัดสิน฿จลือกซืๅอจากสินคຌาทีไมีราคาตไ ากวา สวน
ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌสูงสามารถลือกซืๅอสินคຌาทีไมีคุณภาพ฿นราคาทีไสูงกวาเดຌ 
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รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของสินคຌาพบวามีความสอดคลຌองกับก
ฤตย์ ชียงประทุม ิ2549ี ดยสรุปเดຌวาปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ลูกคຌา฿หຌความส าคัญกับคุณภาพทีไเดຌ
มาตรฐาน ดยผูຌบริภคหลานีๅมีการวางมาตรฐานละความคาดหวังกีไยวกับคุณภาพทีไสูงมาก฿นการลือก
ซืๅอสินคຌา 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการ฿หຌความส าคัญกับตราสินคຌาทีไมีราคาพงละมีชืไอสียงพบวามีความ
สอดคลຌองกับ พรนิภา ทองหวียง ิ2549ี พบวาปัจจัยดຌานราคามีความส าคัญตอการตัดสิน฿จลือกรຌานคຌา
วัสดุกอสรຌาง ดยราคาของสินคຌาตຌองมีความหมาะสม฿หຌเดຌมาตรฐาน นืไองจากผูຌบริภคหลานีๅชืไอวาราคา
ป็นตัวบงชืๅถึงคุณภาพของสินคຌา  

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการ฿หຌความส าคัญกับความ฿หมละนวัตกรรมของสินคຌาพบวามีความ
สอดคลຌองกับ จันทนา ปัญญา฿จ (2552) พบวาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จลือกรຌานคຌาวัสดุกอสรຌาง
มากทีไสุดคือ ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ดยจะลือกรຌานคຌาทีไมีสินคຌาครบถຌวน ป็นสินคຌา฿หม  สภาพ฿ชຌการเดຌ มี
สินคຌารุน฿หม ทันสมัย ซึไงผูຌบริภคหลานีๅมักจะพิไมความตืไนตຌนดยการสาะหาสิไง฿หมโ ท า฿หຌผูຌบริภค฿น
กลุมนีๅมัก฿หຌความส าคัญอยางมากกับกระส฿หมโ ละสินคຌาทีไทันสมัย  

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการ฿หຌความส าคัญกับรูปบบการความพลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา
พบวามีความสอดคลຌองกับ Wesley,S., LeHew, M., & Woodside, A.G. ิ2006ี ดยผลการศึกษาของ
พวกขาสรุปเดຌวา  รูปบบการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์อยางมากตอความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภคละรูปบบตางโของหຌางสรรพสินคຌา นัไนคือสภาพวดลຌอมของหຌางสรรพสินคຌาเมมีอิทธิพลตอ
รูปบบการตัดสิน฿จของผูຌบริภค นืไองจากผูຌบริภคกลุมนีๅมักจะป็นผูຌบริภคทีไเปลือกซืๅอสินคຌาพืไอความ
สนุกสนาน เมเดຌ฿หຌความส าคัญกับสภาพวดลຌอมละปัจจัยรอบขຌางมากนัก 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการ฿หຌความส าคัญกับราคาสินคຌาทีไตไ ากวาพบวามีความสอดคลຌองกับ 

Fan, Jessie X.&  Xiao,Jing J. (1998) ทีไพบวาผูຌบริภคชาวจีนสวน฿หญมักจะมีการปรียบทียบราคา
สินคຌาอยางนຌอย 3 ตราสินคຌากอนทีไจะท าการตัดสิน฿จซืๅอ ดยผูຌบริภคกลุมนีๅมักจะมีการปรียบทียบราคา
สินคຌากอนการตัดสิน฿จซืๅอสมอ  

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการลือกซืๅอสินคຌาดยเมเดຌมีการวางผนมากอนพบวามีความสอดคลຌอง
กับ กับ Fan, Jessie X.&  Xiao,Jing J. (1998) พบวาผูຌบริภคสวน฿หญมักจะปลีไยนปลงตราสินคຌาทีไซืๅอ
ป็นประจ า ละหากพบตราสินคຌาละผลิตภัณฑ์ทีไชืไนชอบบบ฿หมกใจะปลีไยนทันที นืไองจากผูຌบริภคกลุม
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นีๅมักจะเมสน฿จหรือ฿หຌความส าคัญกับงินทีไตຌองจายออกเป ละถຌาพบวาสินคຌาสามารถตอบสนองตอความ
พึงพอ฿จเดຌกใจะตัดสิน฿จซืๅอ฿นทันที 

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการลือกซืๅอสินคຌาดย฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จมีความสอดคลຌองกับผล
การศึกษาของ สรชา นิไมทวัฒน์ ิ2544ี พบวาบุคคลทีไมีคูครองจะ฿หຌคูครองป็นผูຌนะน า฿นการตัดสิน฿จ
ลือกรຌานคຌาวัสดุกอสรຌาง หากเมมีคูครองจะ฿หຌชางป็นผูຌนะน า นืไองจากผูຌบริภคมักมีความรูຌสึกวามีตรา
สินคຌาหรือรຌานคຌา฿หຌลือกมากกินเป ละมีความรูຌสึกวาขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จกอนการซืๅอมีมากกิน เป 
สงผล฿หຌกิดความสับสน฿นการลือกซืๅอสินคຌา จึงจ าป็นตຌอง฿หຌผูຌอืไนชวยตัดสิน฿จ  

รูปบบการตัดสิน฿จดຌานการลือกซืๅอสินคຌาจากตราสินคຌาละรຌานคຌาทีไชืไนชอบ มีความสอดคลຌอง
กับผลการศึกษาของอนันต์ สัมพันธภาพ (2550) พบวาปัจจัยทางการตลาดทีไมีความส าคัญตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอ฿นดຌานผลิตภัณฑ์คือความชืไอถือ฿นตราสินคຌา สินคຌามีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน ดຌานบริการ คือผูຌจัดการ
รຌานหรือจຌาของรຌานมีอัธยาศัยดีป็นกันอง มีสภาพวดลຌอมทีไมีการตกตงภาน฿นละภายนอกอยาง
สวยงามละทันมัย  ผูຌบริภคกลุมนีๅมักจะขຌาเปลือกซืๅอสินคຌา฿นรຌานคຌาดิมโ ละมักจะซืๅอตราสินคຌาดิมโ 
จนกลายป็นนิสัย 

ขຌอสนอนะ 

1. รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ควรมีการคัดสรรสินคຌาทีไมีตราสินคຌาทีไเดຌรับการ
ยอมรับละมีชืไอสียงป็นทีไรูຌจักอยางพรหลาย มาจ าหนายพืไอป็นการดึงดูดลูกคຌา นืไองจากกลุมตัวอยาง
สวน฿หญลຌวลือกซืๅอสินคຌาทีไตนองคุຌนคยละเดຌรับการยอมรับป็นอันดับรก  มากกวาตราสินคຌาทีไมีต
ฉพาะการฆษณา หรือมียอดการจ าหนายสูง กลุมตัวอยางจะ฿หຌความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง 
ผูຌประกอบการควรนຌนสินคຌาทีไมีการยอมรับละป็นทีไรูຌจักอยางพรหลายขຌามาจ าหนาย  พราะผูຌบริภค
อาจจะเมกลຌาทีไจะ฿ชຌสินคຌาทีไตนองเมรูຌจัก 

2. รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ฿หຌความสนับสนุนสินคຌา฿หมละนวัตกรรมของสินคຌา 
พราะกลุมตัวอยาง มีความสนุกสนานละตืไนตຌนมืไอเดຌลือกซืๅอของ฿ชຌ฿นบຌานละ฿ชຌบริการบบ฿หมโ 
รวมถึงชอบทดลองซืๅอของ฿ชຌ฿นบຌานทีไมีรูปบบ฿หมโละดูทันสมัย ท า฿หຌรຌานวัสดุกอสรຌางทีไมีการน าสินคຌาทีไ
มีทคนลยี ละนวัตกรรม฿หมโ ขຌามาสามารถดึงดูดผูຌบริภคเดຌดี พราะผูຌบริภคจะมีการขຌาเป฿ชຌบริการ
ละทดลองสินคຌาบบ฿หมโ มาทดลอง฿ชຌ ดังนัๅนผูຌประกอบการควรมีการน าสินคຌารูปบบ฿หมโ ละดู
ทันสมัยขຌามาจ าหนายพืไอป็นทางลือกละป็นการน าตลาดกอนผูຌประกอบการรายอืไนจะน ามาจ าหนาย 

3. รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ควร฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌความส าคัญกับความ
พลิดพลิน฿นการลือกซืๅอสินคຌา ฿น พราะกลุมตัวอยางมีความรูຌสึกพลิดพลินละมีความสุขมากมืไอเดຌ
ลือกซืๅอของ฿ชຌ฿นบຌาน ต฿นทางกลับกันกิจกรรมการลือกซืๅอของ฿ชຌ฿นบຌานป็นกิจกรรมทีไผูຌบริภคสวน
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฿หญเมเดຌลือกท าป็นประจ า ละเมคอยมีวลา฿นการลือกซืๅอของ฿ชຌ฿นบຌานจากรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน จึงสนอนะเดຌวา รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ควรมี
กิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับลูกคຌา การจัดกิจกรรมดยจัดปรมทชัไน พืไอดึงดูดกลุมผูຌบริภค 

4. รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ควรมีการส ารวจราคากับหลงอืไนโ พราะผูຌบริภค
จะนຌนทีไความคຌมคากับสินคຌาทีไผูຌบริภคซืๅอเป มีการปรียบทียบราคาจากหลายโหลง ดังนัๅนจึงจ าป็นทีไ
ตຌองมีการจัดปรมทชัไน การสงสริมการตลาดอยูตลอด พราะสังคมการซืๅอขาย฿นสมัยนีๅผูຌบริภคมีการ
ลือกซืๅอสินคຌาจากหลายหลง ละมีการปรียบทียบราคาละความคุຌมคา฿นการลือกซืๅอสินคຌามากขึๅน  

สรุปดยภาพรวมเดຌดังนีๅ รຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) ถือวาป็นนวัตกรรมการ
ลือกซืๅอสินคຌาบบ฿หมอีกทางลือก ทีไตอบจทย์ของพฤติกรรมผูຌบริภคป็นอยางมาก จากการวิจัยพบวา
รูปบบการตัดสิน฿จของพฤติกรรมผูຌบริภคมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ฿นทุกดຌาน การทีไรຌานคຌาบบ฿หมมีสินคຌา
ทีไคุณภาพป็นทีไยอมรับ มีชืไอละตราสินคຌาทีไป็นทีไรูຌจักละเดຌรับการยอมรับ รวมถึงการมีสินคຌาทีไหลาย
หลายครบวงจร มีรูปบบทันสมัย มีนวัตกรรม฿หมโ พืไอพิไมความสะดวกสบาย฿นชีวิตประจ าของผูຌบริภค 
รຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) มีการน าการบริการออกบบบຌานมา฿ชຌ฿นกลุมลูกคຌาทีไป็น
จຌาของบຌาน ถือวาป็นอีกทางลือกทีไกลุมของผูຌบริภคทีไชอบลือกซืๅอละตกตงบຌานดຌวยตนอง (DIY) การ
มีปรกรมทดลองตกตงบຌานมาป็นตัวชวย฿นการสรຌางเอดีย ป็นการสรຌางกิจกรรมภาย฿นครอบครัวละ
สรຌางความพลินพลิด฿นการลือกซืๅอสินคຌาท า฿หຌกิดความสนุกสนาน ละผูຌบริภคทีไลือกซืๅอสินคຌาอง
สามารถสอบถามความรูຌของสินคຌาเดຌกับพนักงานขายทีไมีการอบรมความรูຌ ละชีไยวชาญ฿นสินคຌา 

พฤติกรรมของผูຌบริภค฿นปัจจุบันมีการปลีไยนปลงเป มีการหาขຌอมูลละปรียบทียบสินคຌาดຌวย
ตัวองมากขึๅน สวน฿หญผูຌบริภคจะมีความชืไอถือขຌอมูลทีไมีการผยพรอยูบนครือขายสังคมออนเลน์ ท า
฿หຌการ฿ชຌสืไอสารออนเลน์ ป็นชองทางการลือกซืๅอสินคຌาทีไตอบสนองพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลง
เป ซึงถือวาสิไงนีๅคือสิไงทีไรຌานวัสดุกอสรຌางบบ฿หม ตຌองจาะกลุมลูกคຌาละวิคราะห์พฤติกรรมการบริภคทีไ
ปลีไยนเป ดยอาศัยชองทางหลานีๅพืไอพัฒนารຌานคຌาบบ฿หม ฿หຌขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌมากทีไสุด ชนการ
ฆษณา ผานสืไอออนเลน์ พืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌอยางรวดรใว ดังนัๅนผูຌประกอบรຌานคຌาบบ฿หม ควรมี
การปรับปลีไยนการติดตอสืไอสารทุกรูปบบทีไหมาะสมกับผูຌบริภคกลุมนัๅน หรือสิไงทีไผูຌบริภคปຂดรับ 
(Exposure) ทุกรูปบบ รูปบบตางโของ (Integrated Marketing Communication-IMC) ซึงป็นทีไ
นิยม฿ชຌกันมาก ตัวอยางชน การฆษณาผานสืไอตางโ การสืไอสารทางการตลาด การสรຌางภาพลักษณ์ละ
การจดจ าของบรนด์ พืไอท า฿หຌลูกคຌากิดการยอมรับ ป็นตຌน 
 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 
 

1. ควรพิไมตัวปร฿นสวนของพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นการท าการวิจัยครัๅงตอเป ซึไงจะชวยพิไม
ขอบขต฿นการศึกษา฿หຌครอบคลุมตัวปรดยรวมของพฤติกรรมผูຌบริภค ซึไงจะชวย฿หຌผูຌประกอบการ
รຌานคຌาวัสดุกอสรຌางบบ฿หม (Modern Trade) สามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาด฿หຌสอดคลຌองกับ
ผูຌบริภคเดຌดียิไงขึๅน 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

2.  ผูຌทีไสน฿จละตຌองการศึกษาพิไมติม฿นอนาคตควรขยายขอบขตการศึกษา฿หຌครอบคลุมถึงกลุม
ตัวอยาง฿นภูมิภาคอืไนโ ฿นประทศ รวมถึงศึกษากับกลุมตัวอยางทีไอยู฿นวัยอืไนโ ดยสามารถน าผลการวิจัย
ทีไเดຌมาปรียบทียบวารูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคทีไอยู฿นภูมิภาคทีไตางกัน  

3. ผูຌทีไสน฿จละตຌองการทีไจะศึกษาพิไมติม฿นรืไองอิทธิพลของปัจจัยภายนอก (context) ทีไมีผล
ตอรูปบบการตัดตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค (context-dependency) ฿นอนาคต ควรมีการทดสอบ
ปรียบทียบระหวางปัจจัยภายนอกอืไนโ พืไอป็นการสนับสนุนนวความคิดกีไยวกับรูปบบการตัดสิน฿จ
ซืๅอสินคຌาทีไวารูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคนัไนขึๅนอยูกับปัจจัยภายนอก 

4. นืไองจากงานวิจัยชิๅนนีๅเดຌลือกรูปบบ฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค฿นรຌานวัสดุกอสรຌาง
บบ฿หม (Modern Trade) ฿นขตกรุงทพมหานคร ทานัๅน ดังนัๅน ผูຌทีไสน฿จละตຌองการศึกษาพิไมติม฿น
อนาคต จึงควรพิไมรูปบบของการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นรຌานวัสดุกอสรຌางบบดัๅงดิม มาทดสอบดยสามารถ
น าผลการวิจัยทีไเดຌมาปรียบทียบวารูปบบการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค ระหวางรຌานวัสดุกอสรຌ าง
บบ฿หม ละ บบดัๅงดิม จะมีผลการทดสอบตกตางกันหรือเม อยางเร 

5. ผูຌทีไสน฿จจะศึกษาพิไมติม  ควรพิไมทฤษฎีการสืไอสารทางการตลาดขຌามา นืไองจากพฤติกรรม
ของผูຌบริภคทีการปลีไยนปลงเป มีการลือกซืๅอสินคຌาผานชองทางออนเลน์มากขึๅน ซึงชองทางการสืไอสาร
หลานีๅจะรวดรใวละขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌดียิไงขึๅน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี ศึกษาสภาพการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการซอมบ ารุงอากาศ
ยาน โีสรຌางครงรางการพัฒนาการซอมบ ารุงอากาศยานตຌนบบพืไอน าเป฿ชຌกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสิน฿จ฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน ิDecision support systems in aircraft maintenance : 

DSSACMี ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลคือ บบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือผูຌปฏิบัติงาน฿นฝຆา ย
ชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี จ านวน โ้ไ คน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลคือ คาความถีไ คา
รຌอยละ คาฉลีไย คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย สภาพการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการซอมบ ารุงอากาศยานพบวา แี ดຌานผนการ
ซอมบ ารุง คือ ปริมาณงานประภทงานประจ าิRoutine jobี อยู฿นระดับมาก ละการจัดล าดับงานพืไอ
ขຌาพืๅนทีไของตละหนวยงานอยู฿นระดับปานกลาง โีดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือ 
ประสบการณ์ละความช านาญ฿นการกຌปัญหาอยู฿นระดับมาก ละสภาพวดลຌอมมีความปลอดภัย฿นการ
ปฏิบัติงานอยู฿นระดับปานกลาง ใี ดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง คือ การสงคืน
ครืไองมือละอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานอยู฿นระดับปานกลาง ละการวางผนการ฿ชຌครืไองมือพิศษ อยู
฿นระดับปานกลาง ละไี ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงคือ คุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของ
พนักงานอยู฿นระดับปานกลาง ละการเดຌรับพัสดุ ครืไองมือ ทันตามวลาทีไรຌองขอ ละงบประมาณ฿นการ

                                                           
1บทความวิจัยฉบับนีๅป็นสวนหนึไงของวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาอก 
2นักศึกษาปริญญาอก สาขาการจดัการทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
3ทีไปรึกษาหลัก ผูຌชวยศาสตราจารย ์คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
4ทีไปรึกษารวมฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
5ทีไปรึกษารวมบริษัท IBM Solutions Delivery จ ากัด 
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ซอมบ ารุง อยู฿นระดับปานกลาง สวนครงรางการพัฒนาการซอมบ ารุงอากาศยานตຌนบบพืไอน าเป฿ชຌกับ
ระบบสนับสนุนการตัดสิน฿จ฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน ิDSSACMี ทีไคຌนพบ คือ รางปัจจัยทีไก าหนด฿หຌ
หัวหนຌางานหรือผูຌควบคุมการซอมบ ารุง น าเปปฏิบัติการควบคุมกิจกรรมหลักตามล าดับความส าคัญ฿นการ
กຌปัญหา ดังตอเปนีๅ1ี การจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์ กีไยวกับผนการ฿ชຌ คูมือการ฿ชຌ ละกณฑ์การ
฿ชຌระบียบการจัดหาพัสดุ โี ระบบการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง กีไยวกับกณฑ์นัดหมายกิจกรรม 
การบริหารงบประมาณ ละการตรียมความพรຌอมลวงหนຌา ใี ผนการซอมบ ารุง กีไยวกับการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน การประมินผลการซอมบ ารุง ละการควบคุมความพรຌอม ไี การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ กีไยวกับการสงฝຄกอบรมละกระตุຌนตือน การตรียมสิไงสนับสนุน฿นการปฏิบัติงาน ละการสรຌาง
ความพรຌอมทุกครัๅงกอนสัไงด านินงาน 

ค าส าคัญ: ิแี การควบคุม ิโี ปัจจัยสนับสนุนการซอมบ ารุงิใี การซอมบ ารุงอากาศยาน 
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Abstract 

 The objectives of this research are to : 1.) To study the controlling condition of 

supported factors of aircraft maintenance. 2.) To create structural development of original 

aircraft maintenance to use with Decision Support Systems in Aircraft Maintenance : 

DSSACM. The instrument using to record information is query, sampling groups are 294 

performers in Technical Department of Thai Airways International (Public) Co., Ltd., 

statistic uses in this information analysis is frequency value, percentage, average value 

and standard deviation. 

Results of controlling condition of supported factors of aircraft maintenance are 

found that : 1) Maintenance plan or quantity of routine job is on high level and job 

itemization to fit the area of each working unit is on medium level. 2) Efficiency of human 

resources managerial or experiences and skills in solving problems is on high level, and 

safety environment of performance is on medium level. 3) Managerial of instruments and 

equipments after used is on medium level and extra-instruments using plan is on 

medium level. 4) Maintenance quality control or quality of performance among staff is on 

medium level, materials and equipments received on time as requested and 

maintenance budgeting is on medium level,  structural development of original aircraft 

maintenance to use with Decision Support System in Aircraft Maintenance found to be 

the draft of factors determined for supervisors or maintenance controllers to bring up to 

perform and control key activities respective to the levels of importance in solving 

problems as follows : 1) Managerial of instruments and equipments using plan, using 

manual and criterion of materials providing rules. 2) Maintenance quality control system 

of activities’ schedule, budgeting and readiness preparation in advance. 3) Maintenance 
plan of job’s importance itemization, evaluation of maintenance and readiness control. 4) 

Managerial of human resources in training and stimulation, performance support 

preparation and creation of readiness at all time before operation. 

Keywords: (1)  Control  (2)  Maintenance Support Factors (3)  Aircraft Maintenance 
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บทน า 

 ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

 ฝຆายชาง ของ บริษัท การบินเทย จ ากัด (มหาชน) มีหนຌาทีได านินการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอ
รักษาสภาพความสมควรดินอากาศ พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวาการท างานของระบบการบินสามารถด านินเปเดຌ
อยางตอนืไองภาย฿ตຌระดับความชืไอมัไนละความปลอดภัยตามมาตรฐานการออกบบอากาศยาน฿นทุกโ
รุนของบริษัทผูຌผลิตอากาศยานละขຌอก าหนดขององค์การบริหารการบินหงสหรัฐอมริกา (Federal 

Aviation Administration : FAA) องค์การความปลอดภัยดຌานการบินหงสหภาพยุรป (European 

Aviation Safety Agency : EASA) องค์การขนสงทางอากาศของประทศลูกคຌา ิรายงานประจ าปบริษัท 
การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี , โ55ไ : แ5ี  
ป พ.ศ. โ55็ ฝຆายชางเดຌมีนยบายส าคัญพืไอการพัฒนาศักยภาพ฿น ไ ดຌาน ประกอบดຌวย             แี 
การพิไมรายเดຌจากการ฿หຌบริการซอมบ ารุงอากาศยาน โี ลดละควบคุมคา฿ชຌจายอยางยัไงยืน                    
ใี ตรียมความพรຌอมพืไอรองรับสภาพการณ์ปลีไยนปลงจากภายนอก ละไี สรຌางภาพลักษณ์ของบริษัท 
ิฉลิมพล อินทรวงศ์ุ โ55็ : แี ดຌวยหตุผลดังกลาว ป็นหตุ฿หຌผูຌศึกษา ซึไงป็นพนักงานประจ า฿นฝຆายชาง
เดຌมองหในถึงความสียหายหากเมมีการปลีไยนปลงวิธีการจัดการซอมบ ารุงคือ แ) ความลาชຌาของการซอม
บ ารุงอากาศยานจะพิไมขึๅนรืไอยโนืไองจากจ านวนอากาศยานพิไมขึๅนตรงซอมมีทาดิม โ ) การพิไมขึๅน
ของตຌนทุนการซอมบ ารุงอากาศยาน ใ) อกาส฿นการท าก าเร ไ) ภาพพจน์ของบริษัทมืไอกิดความลาชຌา
จากการปฏิบัติการบิน 5) การขงขัน฿นอุตสาหกรรมการบิน ละๆ) ความสามารถ฿นการป็นศูนย์กลาง
การบินของภูมิภาคป โ55่ ตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ แแ ิโ555 -โ55้ี 
ิTG.update, โ555ี 
 จึงป็นหตุ฿หຌมีความสน฿จท าการวิจัย รืไอง การควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุง
อากาศยานของฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ดยศึกษาประดในส าคัญ฿น ไ ดຌานคือ ดຌาน
ผนการซอมบ ารุง ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง
ละดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง ดยหลักการวิจัยละพัฒนา (Research and 

development)฿หຌเดຌมาซึไง ขຌอคຌนพบ฿หมคือ นวัตกรรมการจัดการ ิProcess innovationีละระบบ
สนับสนุนการตัดสิน฿จิProduct innovationี พืไอคຌนหาวิธีการจัดการกับความลาชຌาทีไกิดจากการ
ปฏิบัติงานซอมบ ารุงอากาศยาน ตอเป 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ แ กรอบนวคิดรืไองการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง  
               บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          แ. พืไอศึกษาสภาพการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง บริษัท 
การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿นดຌานผนการซอมบ ารุง ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดຌาน
การควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง ละดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง 

โ. พืไอสรຌางครงรางการพัฒนาการซอมบ ารุงอากาศยานตຌนบบพืไอน าเป฿ชຌกับระบบสนับสนุน
การตัดสิน฿จ฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน ิDSSACMี 
 

วิธีการวิจัย 

ประชากรละกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ กลุมพนักงานสังกัดกองซอม฿หญอากาศยาน ฝຆายชางดอนมือง จ านวน แุแใใคน 

ิกองซอม฿หญอากาศยาน โเ มกราคม พ.ศ.โ55ๆี  ท าการคัดลือกจากกลุมประชากร ดຌวยหลักการ
ก าหนดขนาดกลุมตัวอยางของครซีไละมอร์กน (Krejcie and Morgan แ้็เ : ๆเ้) เดຌจ านวน โ้ไ คน  

ผนการสุมกลุมตัวอยาง นืไองจากประชากรป็นพนักงานสังกัดกองซอม฿หญอากาศยาน ฝຆายชาง
ดอนมือง มีระดับต าหนงงานตกตางกัน พืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางทีไป็นตัวทนประชากร จึงออกบบสุม
ตัวอยางบบบงระดับชัๅนตามสัดสวนของประชากร  
   ดຌานพืๅนทีไ กองซอม฿หญอากาศยาน ฝຆายชางดอนมือง บริษัทการบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 

ดຌานนืๅอหา กีไยวกับการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆาย
ชาง  

การควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน
ของฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿น ไ ดຌาน 

ประกอบดຌวย 

แ. ดຌานผนการซอมบ ารุง  
โ. ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ใ. ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง 
ไ. ดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง 
 

ลักษณะสวนบุคคล 

แ. อายุ  
โ. ต าหนงงาน 

ใ. ระดับงินดือน 

ไ. ระดับการศึกษา 

5. ประสบการณ์ท างาน 
 

 

ตัวปรตຌน ตัวปรตาม 
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บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿นดຌานผนการซอมบ ารุง ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงละดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง 
                 ดຌานวลา ท าการศึกษาขຌอมูล฿นชวงดือน ธันวาคม พ.ศ.  โ55็ – มษายน โ55่  

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

แ. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาคือบบสอบถาม บงออก โ สวน  
                        สวนทีไ แ ขຌอมูลกีไยวกับปัจจัยสวนบุคคล ประกอบดຌวย อายุ ต าหนงงาน ระดับ
งินดือน  ระดับการศึกษา ละประสบการณ์ท างาน 

                        สวนทีไ โ ขຌอมูลกีไยวกับการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน
ของฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนีบงออกป็น ไ ตอน ดังนีๅ แี ผนการซอมบ ารุง โี
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใี การควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงละไีการจัดการครืไองมือ 
พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง 
                        สวนทีไ 3 ขຌอมูลกีไยวกับขຌอสนอนะการจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน  

โ. ขัๅนตอนการสรຌางครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล มีขัๅนตอนด านินการดังตอเปนีๅ 
                        โ.แ ศึกษาคຌนควຌาจาก วรรณกรรม อกสาร บทความละผลงานวิจัยอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
พืไอน ามาป็นนวทาง฿นการสรຌางครืไองมือวิจัย 

โ.โ ก าหนดครงสรຌางของครืไองมือละขอบขตนืๅอหาตามกรอบนวคิดของการวิจัย 

                        โ.ใสรຌางบบสอบถามขัๅนตຌนน าสนออาจารย์ทีไปรึกษา ตรวจสอบความถูกตຌอง ความ
ทีไยงตรงชิงนืๅอหา (Content validity) ละปรับปรุงครืไองมือตามค านะน า 
โ.ใ.แ ความทีไยงตรงชิงนืๅอหา (Content validity) ท าดยน าบบสอบถาม มาหาคาดัชนีความสอดคลຌอง 
(Index of objection congruency:IOC) ดยผูຌชีไยวชาญ จ านวน ใ คนละคัดลือกฉพาะขຌอค าถามทีไมี
คาดัชนีความสอดคลຌองตัๅงต เ.5 ขึๅนเปมา฿ชຌ ผลการหาคาดัชนีความสอดคลຌองพบวา บบสอบถามมีคา 
IOC = เ.้็่ สูงกวากณฑ์ทีไก าหนด       

                             โ.ใ.โ การหาคาความชืไอมัไนของครืไองมือ (Reliability) ของบบสอบถาม ทีไ
ระดับคาสัมประสิทธิ่อลฟาของครอนบาค (Cronbach' s alpha coefficient) ทากับหรือมากกวา เ.็5 
ผลการทดสอบจ านวน ใเ ชุด กับกลุมตัวอยางทีไเม฿ชประชากรกลุมตัวอยาง ของการวิจัยครัๅงนีๅ พบวา ผล
การทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถาม ฿นภาพรวม มีคาความชืไอมัไนทากับ เ.้ๆไ ถือวา มีความ
ชืไอมัไนอยู฿นกณฑ์สูง  
 

วิธีการด านินการกใบขຌอมูล  
การส ารวจชิงปริมาณพืไอการส ารวจการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน

ของฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿น ไ ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานผนการซอมบ ารุง ดຌาน
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงละดຌานการจัดกา ร



 

4-28 

 

หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

ครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง จากกลุมประชากร จ านวน แุแใใคน ลือกป็นกลุมตัวอยาง 
จ านวน โ้ไ คน 

 

การวิคราะห์ขຌอมูล  
                สวนทีไ แ ฿ชຌวิธีการวิคราะห์ดຌวยสถิติ เดຌก คาความถีไ คารຌอยละลຌวน าสนอ ขຌอมูลพืๅนฐาน 
฿นรูปบบตารางประกอบค าอธิบาย 

                สวนทีไ โ ฿ชຌวิธีการวิคราะห์ดຌวยสถิติ เดຌก คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐาน  ลຌวน าสนอ
ขຌอมูล฿นรูปบบตารางประกอบค าอธิบาย 

สวนทีไ 3 ขຌอมูลกีไยวกับขຌอสนอนะการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานน าสนอ฿นรูปบบบรรยายชิง
พรรณนา 
 

ผลการวิจัย 

พบวา ผูຌตอบบบสอบถาม สวน฿หญมีอายุมากกวา 45 ป รຌอยละ 69.90 ด ารงต าหนงงานระดับ
ผูຌปฏิบัติงาน รຌอยละ 48.60 มีระดับงินดือนมากกวา 60ุ000 บาท รຌอยละ 54.40 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีรຌอยละ 53.60 มีประสบการณ์ท างานมากกวา 25 ป รຌอยละ 35.40 มากทีไสุดมีความคิดหใน
กีไยวกับการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด 
ิมหาชนี จ านกป็นรายดຌานดังนีๅ 

ดຌานผนการซอมบ ารุง฿นภาพรวม อยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 3.02 ุ ..DS  = 0.50ี พบวา                         
ความหมาะสมของปริมาณงานประภทงานประจ า ิRoutine jobี อยู฿นระดับมาก ิ X = 3.64 ุ ..DS  = 

0.70ี ป็นล าดับทีไ แ ละความหมาะสม฿นการจัดล าดับงานพืไอขຌาพืๅนทีไของตละหนวยงานอยู฿นระดับ
ปานกลาง ิ X = 2.80 ุ ..DS  = 0.84ี ป็นล าดับสุดทຌาย  

ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์฿นภาพรวม อยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 3.04 ุ 
..DS  = 0.54ี พบวา ประสบการณ์ละความช านาญ฿นการกຌปัญหาอยู฿นระดับมาก ิ X = 3.41 ุ ..DS  

= 0.70ี ป็นล าดับทีไ แ ละสภาพวดลຌอม มีความปลอดภัย฿นการปฏิบัติงานอยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 

2.60 ุ ..DS  = 0.90ี ป็นล าดับสุดทຌาย 

ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง฿นภาพรวม อยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 3.01 ุ ..DS  = 

0.54ี พบวา คุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของพนักงานอยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 3.36 ุ ..DS  = 0.72ี 
ป็นล าดับทีไ แ การเดຌรับพัสดุ ครืไองมือ ทันตามวลาทีไรຌองขอ อยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 2.68 ุ ..DS  = 

0.81ี ละงบประมาณ฿นการซอมบ ารุง อยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 2.68 ุ ..DS  = 0.79ี ป็นล าดับ
สุดทຌาย ทาโ กัน 
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ดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง฿นภาพรวม อยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 

2.90 ุ ..DS  = 0.62ี พบวา การสงคืนครืไองมือละอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานอยู฿นระดับปานกลาง ิ X

= 3.10 ุ ..DS  = 0.68ี ป็นล าดับทีไ แ ละการวางผนการ฿ชຌครืไองมือพิศษ อยู฿นระดับปานกลาง ิ X

= 2.73 ุ ..DS  = 0.82ี ป็นล าดับสุดทຌาย 

การจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน พบวา ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู฿นระดับ
ปานกลาง ิ X = 3.04 ุ ..DS  = 0.54ี ป็นล าดับทีไ 1 ละดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการ
ซอมบ ารุงอยู฿นระดับปานกลาง ิ X = 2.90 ุ ..DS  = 0.62ี ป็นล าดับสุดทຌาย 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลรืไองการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง 
บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ครัๅงนีๅ ผูຌศึกษายึดหลักการระบียบวิธีวิจัยดยน าระดับความคิดหใน
กีไยวกับการจัดการซอมบ ารุงอากาศยานทีไกลุมตัวอยางสวน฿หญสดงความคิดหในมากทีไสุด ละนຌอยทีไสุด
ทีไคຌนพบ มาท าการอภิปรายดยหาความสอดคลຌองกับงานวิจัยทีไกีไยวขຌองพืไอยืนยันผลการคຌนพบจากความ
คิดหในของกลุมตัวอยางดย จ านกป็นรายดຌานดังนีๅ 

ดຌานผนการซอมบ ารุง พบวา ความหมาะสมของปริมาณงานประภทประจ า ิRoutine job)อยู
฿นระดับมาก ป็นล าดับทีไ แ ละความหมาะสม฿นการจัดล าดับงานพืไอขຌาพืๅนทีไของตละหนวยงาน อยู
฿นระดับปานกลาง ป็นล าดับสุดทຌาย สอดคลຌองกับนวคิดของดวงตา ละอียดดี ิโ5ไ้ี ท าการศึกษารืไอง 
การจัดท าผนบ ารุงรักษาชิงปງองกัน฿หຌสอดคลຌองกับผนการผลิตทีไเมนนอน พบวา การจัดท าผนการ
บ ารุงรักษาชิงปງองกัน฿หຌกับหนวยงานซอมบ ารุง ดยการบงงานออกป็น ใ สวน เดຌก แี การปรับปรุง
ระบบการท างาน฿นปัจจุบัน ดย฿ชຌระบบครงสรຌางอกสารละออกบบอกสาร฿หຌสมบูรณ์  โ ี การสรຌาง
ระบบบ ารุงรักษาชิงปງองกัน  ฿หຌป็นมาตรฐานละน ามาปฏิบัติกับครืไองจักรหลัก ใี การสรຌางปรกรม
คอมพิวตอร์มาชวยสนับสนุนระบบงานซอมบ ารุงของหนวยงานปัจจุบัน พบวา ความลาชຌาิDelay) ลดลง
จากรຌอยละ ใ.โ ป็นรຌอยละ เ.่แ คิดป็นรຌอยละ ็5.โใ กลาวคือ การวางผนการซอมบ ารุงอากาศยานทีไ
สามารถควบคุมความเมนนอนของปริมาณงานจะสามารถท า฿หຌควบคุมผนการซอมบ ารุงทีไสามารถสง
มอบอากาศยานเดຌตามหมายก าหนดการ ดຌวยวิธีการควบคุม แี จัดล าดับความส าคัญของงานประจ าวัน
พืไอ฿หຌการขຌาพืๅนทีไของตละหนวยงานมีล าดับความตอนืไองกัน โี ท าการประมินผลการซอมบ ารุง
อากาศยาน ทีไมีอายุมากกวา แไ ปทุกวันพืไอควบคุมปริมาณงาน ละใี ควบคุมความพรຌอมของขຌอมูล 
วัสดุ อุปกรณ์ พืไอการซอมบ ารุงลวงหนຌาอยางนຌอย โ วันกอนปຂดงาน 

ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์พบวา ประสบการณ์ละความช านาญ฿นการ
กຌปัญหาอยู฿นระดับมาก ป็นล าดับทีไ แ ละสภาพวดลຌอมมีความปลอดภัย฿นการปฏิบัติงานอยู฿นระดับ
ปานกลาง ป็นล าดับสุดทຌาย สอดคลຌองกับนวคิดของวุฒิภูมิ ลิศปรีชากมล (2551) ท าการศึกษารืไอง 
การควบคุมคุณภาพดยวิธีซิกซ์ซิกมา ของบริษัทอินนวกซ์ ิประทศเทยี พบวา นวทางการปรับปรุง



 

4-30 

 

หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

กระบวนการผลิตดยวิธีซิกซ์ซิกมาสามารถลดจ านวนของสียละพิไมประสิทธิภาพการผลิตคิดป็นรຌอยละ 
ไเ.โ5 ดยปรับปรุงการฝຄกอบรม฿หຌพนักงานมีความรูຌละคุຌนคยกับวิธีการ฿หมโ฿นขัๅนตอนการผลิต ละ
สอดคลຌองกับนวคิดของภูวนัย กษบุญชู ิโ55เีท าการศึกษารืไอง ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของ
ขຌาราชการกองทัพรือ กรณีศึกษาขຌาราชการสังกัดกองรือภาคทีไ แ พบวา ปัจจัยทีไสงผลตอประสิทธิภาพ฿น
การปฏิบัติงาน คือ การสนับสนุนขຌาราชการเดຌรับการศึกษาพิไมพูนความรูຌ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 
฿หຌพียงพอละหมาะสมกับภาวะ฿นปัจจุบันกลาวคือ การพิไมประสิทธิภาพการท างานของทรัพยากร
มนุษย์ทีไส าคัญคือการ฿หຌความรูຌ การกระตุຌนตือน฿หຌบุคคลมีความตระหนัก฿นการ 1) การสรຌาง
สภาพวดลຌอมการท างานทีไมีความปลอดภัยดຌวยตนอง 2) ก าหนด฿หຌหัวหนຌาหรือผูຌควบคุมงานท าการ
จัดตรียมสิไงสนับสนุน฿นการปฏิบัติงานพืไอความมีประสิทธิภาพละความปลอดภัยละ 3)ก าหนด฿หຌ
หัวหนຌาหรือผูຌควบคุมงานขຌาคຌนหาละตรียมขຌอมูลพืไอการปฏิบัติงานซอมบ ารุง฿หຌพรຌอมทุกครัๅงกอนสัไง
ด านินงาน  

ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงพบวา คุณภาพ฿นการปฏิบัติงานของพนักงานอยู฿นระดับ
ปานกลาง ป็นล าดับทีไ แ การเดຌรับพัสดุ ครืไองมือ ทันตามวลาทีไรຌองขอ อยู฿นระดับปานกลาง ละ
งบประมาณ฿นการซอมบ ารุง อยู฿นระดับปานกลาง ป็นล าดับสุดทຌาย ทาโ กัน สอดคลຌองกับนวคิดของสุ
จินต์ วงษ์ชู ิโ55โี ท าการศึกษารืไอง การศึกษาระดับปัญหาละอุปสรรค฿นการซอมบ ารุงอากาศยานของ
กองปฏิบัติการซอมอากาศยานลานจอด ฝຆายชาง บริษัทการบินเทย จ ากัดิมหาชนี พบวา ปัญหาละ
อุปสรรคทีไส าคัญคือการจัดการงบประมาณ ละวัสดุอุปกรณ์อยู฿นระดับมาก ปัญหาดຌานการวางผนการ
ซอมบ ารุง ดຌานการประสานงาน ดຌานการควบคุมละตรวจสอบ ดຌานสถานทีไ฿นการท างานอยู฿นระดับปาน
กลาง กลาวคือการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงคือการควบคุมปัจจัยส าคัญของการปฏิบัติงาน฿หຌมีความ
ทีไยงตรง มนย า คือ 1) กณฑ์นัดหมายการเดຌรับพัสดุ ครืไองมือ ทันตามวลาทีไรຌองขอ 2) การมี
งบประมาณพียงพอพืไอการบริหารการซอมบ ารุง 3) ท าการตรียมความพรຌอมดຌานอกสารกอนปຂดงาน
ลวงหนຌา 2 วันทุกครัๅง ละ 4) ท าการประชุมหาขຌอสรุป฿นผนการซอมบ ารุงละนืๅองานดยผูຌชีไยวชาญ
ของหนวยงานกอนรับมอบอากาศยานพืไอการซอมบ ารุง  

ดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง พบวา การสงคืนครืไองมือ ละอุปกรณ์
หลังการปฏิบัติงานอยู฿นระดับปานกลาง ป็นล าดับทีไ แ ละการวางผนการ฿ชຌครืไองมือพิศษ อยู฿นระดับ
ปานกลาง ป็นล าดับสุดทຌาย สอดคลຌองกับนวคิดของรัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ ิโ55เี ศึกษารืไอง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด านินงานคลังพัสดุ : กรณีศึกษาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  พบวา สภาพปัญหาทีไคຌนพบ คือ 
แี คลังพัสดุขาดระบียบ฿นการจัดกใบละการจัดวางรักษาอยางป็นระบบ โี กระบวนการรับละจัดกใบ 
กระบวนการบิกจายพัสดุ ละกระบวนการตรวจนับป็นเปอยางลาชຌาละมีขຌอผิดพลาด ละนวทาง
ปรับปรุงคือ 1) การจัดกระบวนการ 5 ส 2) บงกลุมความส าคัญของพัสดุดยพิจารณาจาก การก าหนด
ปริมาณการจัดกใบ การจัดหมวดหมูพัสดุ การสรຌางรหัสพัสดุ พืไอพิไมความสะดวก฿นการบิกจาย 3) การ
ปรับปรุงขຌอมูล฿นระบบคลังพัสดุ฿หຌมีความถูกตຌอง กลาวคือ หัว฿จส าคัญของการซอมบ ารุงคือการมีความ
พรຌอมพียงพอของครืไองมือ อุปกรณ์ ดังนัๅนการพิไมประสิทธิภาพการซอมบ ารุงอากาศดຌานครืไองมือ 
อุปกรณ์ คือ 1) ก าหนดผนการ฿ชຌครืไองมือพิศษดยระบุวัน วลาริไมตຌน฿ชຌ ละวันลຌวสรใจ ทีไชัดจน  2) 
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จัดตรียมคูมือการ฿ชຌ ครืไองมือ พัสดุ ละอุปกรณ์ ฿หຌมีความพรຌอม  3) ก าหนดกณฑ์การ฿ชຌระบียบการ
จัดหาพัสดุ ฿หຌมีความทันสมัยกับสถานการณ์ ละ4) ก าหนดพืๅนทีไจัดวาง ครืไองมือ พัสดุ ละอุปกรณ์ กอน 
ระหวาง ละหลังการปฏิบัติงาน฿หຌมีความชัดจนพืไอการตรวจสอบละควบคุม 

การจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน พบวา ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู฿นระดับ
ปานกลาง ป็นล าดับทีไ 1 ละดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุงอยู฿นระดับปาน
กลาง ป็นล าดับสุดทຌาย สอดคลຌองกับนวคิดของฉัตรชัย ชยพันธ์ ิโ55ไี ท าการศึกษารืไอง               
ปัจจัยสนับสนุนการซอมบ ารุงอากาศยานระดับซอมยอย ของ กองซอมบ ารุงอากาศยาน ฝຆายชาง บริษัท  
การบินเทย จ ากัด ิมหาชน ) พบวา ปัจจัยสนับสนุนการซอมบ ารุงอากาศยานระดับซอมยอย เดຌก              
ความพรຌอมของครืไองมือ อุปกรณ์ ชิๅนงาน ความพรຌอมของพนักงาน การวางผน ละกณฑ์การตัดสิน฿จ
ท าการจัดซืๅอจัดหาชิๅนงานละสอดคลຌองกับนวคิดของกมลวรรณ สงวนสิริกุล ิโ55เี ท าการศึกษารืไอง 
นวทางการลดขัๅนตอนกระบวนการท างาน฿นหนวยงานรัฐวิสาหกิจดຌานการขนสงมวลชนละขนสงสินคຌา 
พบวา การมุงนຌนลดความสูญปลานืไองจากการรอคอย การมีปริมาณขຌอมูลทีไมีความซๅ าซຌอน รวมทัๅงวลา
สูญปลาทีไกิดขึๅน฿นระบบการดินอกสาร การปรับปรุงวิธีการท างานพืไอลดวลาปฏิบัติงานดยทคนิค 
ECRS ประกอบดຌวย การก าจัด (Eliminate) การผสมผสาน (Combine) การจัดล าดับ฿หม (Rearrange)  

การท า฿หຌงายขึๅน (Simplify) ท า฿หຌความสูญปลา฿นการ฿ชຌทรัพยากร ทัๅงดຌานวลาด านินงานละอกสาร
ลดลง รຌอยละ โ5.5เ กลาวคือปัจจัยหลักทีไท า฿หຌการซอมบ ารุงอากาศยานป็นเปตามผนอยางมี
ประสิทธิภาพคือ 1) การจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง฿หຌมีความพรຌอม฿ชຌ฿นชวงวลาทีไ
ก าหนด 2) ฿หຌความส าคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง 3) นຌนยๅ าการปฏิบัติตามผนการ
ซอมบ ารุง 4) บริหารก าลังพล฿หຌสอดคลຌองกับการปฏิบัติงานตละวัน 

 

ขຌอสนอนะ 
 

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการศึกษามีดังนีๅ 
  1. ดຌานผนการซอมบ ารุง หัวหนຌางานควรท าการควบคุม 1.1) การจัดล าดับความส าคัญของงาน
ประจ าวันพืไอ฿หຌการขຌาพืๅนทีไของตละหนวยงานมีล าดับความตอนืไองกัน 1.2) ท าการประมินผลการซอม
บ ารุงอากาศยาน ทีไมีอายุมากกวา แไ ปทุกวันพืไอควบคุมปริมาณงานละ1.3) ควบคุมความพรຌอมของ
ขຌอมูล วัสดุ อุปกรณ์ พืไอการซอมบ ารุงลวงหนຌาอยางนຌอย 2 วันกอนปຂดงาน 

2. ดຌานประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์หัวหนຌางานควรท าการควบคุม 2.1) กณฑ์การ
ขຌารับการฝຄกอบรม฿นสายงานอาชีพ 2.2) การกระตุຌนตือน฿หຌบุคคลมีความตระหนัก฿นการสรຌาง
สภาพวดลຌอมการท างานทีไมีความปลอดภัยดຌวยตนอง 2.3) ท าการจัดตรียมสิไงสนับสนุน฿นการ
ปฏิบัติงานพืไอความมีประสิทธิภาพละความปลอดภัยละ2.4) คຌนหาละตรียมขຌอมูลพืไอการปฏิบัติงาน
ซอมบ ารุง฿หຌพรຌอมทุกครัๅงกอนสัไงด านินงาน  

3. ดຌานการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุงหัวหนຌางานควรท าการควบคุมปัจจัยส าคัญของการ
ปฏิบัติงาน คือ 3.1) กณฑ์นัดหมายการเดຌรับพัสดุ ครืไองมือ ทันตามวลาทีไรຌองขอ 3.2) การบริหาร
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งบประมาณพียงพอพืไอการบริหารการซอมบ ารุง 3.3) ท าการตรียมความพรຌอมดຌานอกสารกอนปຂดงาน
ลวงหนຌา 2 วันทุกครัๅง ละ 3.4) ท าการประชุมหาขຌอสรุป ฿นผนการซอมบ ารุงละนืๅองานดย
ผูຌชีไยวชาญของหนวยงานกอนรับมอบอากาศยานพืไอการซอมบ ารุง 

4. ดຌานการจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอมบ ารุง หัวหนຌางานควรท าการควบคุม ความ
พรຌอมพียงพอของครืไองมือ อุปกรณ์ ดย 4.1) ก าหนดผนการ฿ชຌครืไองมือพิศษดยระบุวัน วลาริไมตຌน
฿ชຌ ละวันลຌวสรใจทีไชัดจน 4.2) จัดตรียมคูมือการ฿ชຌ ครืไองมือ พัสดุ ละอุปกรณ์ ฿หຌมีความพรຌอม 4.3) 

ก าหนดกณฑ์การ฿ชຌระบียบการจัดหาพัสดุ ฿หຌมีความทันสมัยกับสถานการณ์ ละ4.4) ก าหนดพืๅนทีไจัดวาง 
ครืไองมือ พัสดุ ละอุปกรณ์ กอน ระหวาง ละหลังการปฏิบัติงาน฿หຌมีความชัดจนพืไอการตรวจสอบละ
ควบคุม 

5. การจัดการซอมบ ารุงอากาศยาน หัวหนຌางานควรท าการควบคุมปัจจัยหลักทีไท า฿หຌการซอมบ ารุง
อากาศยานป็นเปตามผนอยางมีประสิทธิภาพคือ 5.1) การจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์฿นการซอม
บ ารุง฿หຌมีความพรຌอม฿ชຌ฿นชวงวลาทีไก าหนด 5.2) ฿หຌความส าคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพการซอม
บ ารุง 5.3) นຌนย าการปฏิบัติตามผนการซอมบ ารุง 5.4) บริหารก าลังพล฿หຌสอดคลຌองกับการปฏิบัติงานต
ละวัน 

 

ขຌอสนอนะครงรางการพัฒนาการซอมบ ารุงอากาศยาน 

ก าหนด฿หຌหัวหนຌางานหรือผูຌควบคุมการซอมปฏิบัติการควบคุมกิจกรรมตามล าดับตอเปนีๅ 
1.การจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์ กีไยวกับผนการ฿ชຌละการจัดกใบ คูมือการ฿ชຌ ละกณฑ์

การ฿ชຌระบียบการจัดหาพัสดุ 
2.ระบบการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง กีไยวกับกณฑ์นัดหมายกิจกรรม การบริหาร

งบประมาณ ละการตรียมความพรຌอมลวงหนຌา 

3.ผนการซอมบ ารุง กีไยวกับการจัดล าดับความส าคัญของงาน การประมินผลการซอมบ ารุง ละ
การควบคุมความพรຌอม 

4.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กีไยวกับการสงฝຄกอบรมละกระตุຌนตือน การตรียมสิไงสนับสนุน฿น
การปฏิบัติงาน ละการสรຌางความพรຌอมทุกครัๅงกอนสัไงด านินงาน 
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ที่ไมนนอน. กรุงทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี. ิโ55ไี. บันทึกสรุปผลการซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง. 

กรุงทพมหานคร. บริษัท การบินเทยจ ากัด ิมหาชนี. 
ภูวนัย กษบุญชู. ิโ55เี. ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของขຌาราชการกองทัพรือ กรณีศึกษา 

การซอมบ ารุงอากาศยาน 

1.การจัดการครืไองมือ พัสดุ อุปกรณ์ 
1.1 ผนการ฿ชຌละการจัดกใบ 

1.2 คูมือการ฿ชຌ 
1.3 กณฑ์การ฿ชຌระบียบการจัดหา
พัสดุ 

2.ระบบการควบคุมคุณภาพการซอมบ ารุง 
     2.1 กณฑ์นัดหมายกิจกรรม 

2.2 การบริหารงบประมาณ 

     2.3 ตรียมความพรຌอมลวงหนຌา 
 

3.ผนการซอมบ ารุง 
   3.1การจัดล าดับความส าคัญของงาน 

3.2 ประมินผลการซอมบ ารุง 
3.3 ควบคุมความพรຌอม 

4.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    4.1 สงฝຄกอบรมละกระตุຌนตือน 

    4.2 ตรียมสิไงสนับสนุน฿นการปฏิบัติงาน 

    4.3 สรຌางความพรຌอมทุกครัๅงกอนสัไง
ด านินงาน 



 

4-34 

 

หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

ขຌาราชการสังกัดกองรือภาคที่ แ.ชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ยุทธ์ เกยวรรณ์. ิโ55เี. การวิจัยพื่อการบริหารอุตสาหกรรม.กรุงทพฯ : ศูนย์สืไอสริมกรุงทพ. 
รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์. ิโ55เี. การปรับปรุงประสิทธิภาพการด านินงานคลังพัสดุ : กรณีศึกษาหนวยงาน  
          รัฐวิสาหกิจ. กรุงทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วุฒิภูมิ ลิศปรีชากมล.(2551).การควบคุมคุณภาพดยวิธีซิกซ์ซิกมา ของบริษัทอินนวกซ์  
           ิประทศไทยี จ ากัด. ชียง฿หม. รายงานการศึกษาคຌนควຌาดຌวยตนอง (บธ.ม.ี.  
           มหาวิทยาลัยชียง฿หม. 
สุจินต์ วงษ์ชู. ิโ55โี. การศึกษาระดับปัญหาละอุปสรรค฿นการซอมบ ารุงอากาศยานของกอง 
            ปฏิบัติการซอมอากาศยานลานจอด ฝຆายชาง บริษัทการบินไทย จ ากัดิมหาชนี.  
            กรุงทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ิค.ม.ี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

TG.update, โ555. การซอมบ ารุงอากาศยานของฝຆายชาง. กรุงทพมหานคร. บริษัท การบินเทยจ ากัด  
             ิมหาชนี. 
 

 



 

4-35 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 
 

 

การบริหารความปลอดภยั฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพื่อความมั่นคง฿นธุรกิจการบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด ิมหาชนี  

Safety Management for Aircraft Maintenance to Stability in Business 

Aviation of Thai airways International Public Company Limited.1 

 

บดินทร์ กຌวบຌานดอน, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษาการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน
พืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 2) พืไอคຌนหานวทางการบริหารความ
ปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบินครืไองมือคือประดในขຌอค าถาม ดຌวย
วิธีการประชุมกลุมกับผูຌ฿หຌขຌอมูลคือพนักงานฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี จ านวน 34 คน 

                 ผลการวิจัย 1) ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร พบวา ระดับความตระหนัก฿นความ
ปลอดภัยมีขຌอจ ากัด สวนหนวยงานความปลอดภัยมีอ านาจการกຌปัญหาทีไมีขຌอจ ากัดละอุปกรณ์ปງองกัน
อันตรายจากการท างานมีความสะดวก฿นการ฿ชຌงานนຌอย 2) ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย 
พบวา มีการฝຄกอบรม หรือท าการจัดนิทรรศการ พืไอสรຌางความตระหนักพียง แ ครัๅงตอ ป ละ3) ดຌาน
การติดตามประมินผล พบวาฝຆายชางมีหนวยงานรับผิดชอบพืไอการตรวจสอบขัๅนตอนการซอมบ ารุงพียง 
แ หนวยงานความเมปลอดภัยกิดจากบุคคล กิดจากความบกพรองของการก ากับดูล ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานความเมปลอดภัยจากการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ กิดจาก ความเมพียงพอ นืไองจากการสงคืน
กินวลาก าหนด ละความเมปลอดภัยจากสภาพวดลຌอม฿นการท างาน สวนนวทางการบริหารความ
ปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง คือ1) การสรຌางความตระหนัก 2) กณฑ์การอบรมความรูຌ 3) สรຌางพฤติกรรม
การ฿ชຌครืไองมือ฿หຌถูกตຌอง 4) ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของฝຆายชาง 5) สรຌางทัศนคติการสวม
อุปกรณ์ปງองกันอันตราย 6) วางผนการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ 7) ตัๅงคณะท างานฝງาติดตามการสรຌางสิไง
อ านวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ: การจัดการความปลอดภัย ุ การซอมบ ารุง ุ ความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน 

  

                                                           
1บทความวิจัยฉบับนีๅป็นสวนหนึไงของครงการวิจัยรืไองความตระหนกั฿นการปฏิบัติการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความ
ปลอดภัย฿นการบิน ฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
2ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทคนลยี อาจารย์ประจ าหลักสตูรการจัดการทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
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Abstract 

 This research aims : 1) Making studies to the safety management for aircraft 

maintenance to stability in business aviation of Thai airways international public company 

limited. 2) Guideline for the safety management for aircraft maintenance to stability in 

business aviation.  Tool is the question topics. A group of information to 34 employee of 

technical department of Thai airways international public company limited. 

                 Result of research : 1) Thesafety culturein the organizationfound awareness 

level on limited safety. The safety division took ways to solve the restricted problem and 

protective equipment without working. 2) The training course of safety management 

system found to train or exhibition. To make observers awareness just one time a year. 

And 3) Evaluation found that technical department. The cause of unsafe are lack of 

control and careless of personal and theequipment not enough. Because of the 

returnexceeded the timelimit, and the environment of working is unsafe. The guidelines 

of the safety management are : 1) Making awareness. 2) The criteria for training. 3) Making 

observes of the correct tools. 4) Establishes are the safety standards of the Technical 

Department. 5) Making personal protection equipment attitude is correct. 6 ) Planning to 

use the tools and equipment. 7) Set the working group for the facility and operations 

support. 

Keywords: Safety Management , Maintenance , Stability in business aviation 

 

บทน า 

 มิถุนายน แ้้เ อากาศยานรุน BAC-11 ของสายการบินบริติชอร์วย์ทีไยวบินทีไ 5ใ้เ ออก
ดินทางจากสนามบินบอร์มิไงฮม เปยังสนามบินมาลากาของสปนระหวางท าการบินกิดหตุกระจก
หนຌาตางดຌานซຌาย฿นหຌองนักบินหลุดออกจากตัวอากาศยาน จากการสอบสวนหาสาหตุ พบวากระจกหຌอง
นักบินมีปัญหารืไองการ฿ชຌสลักกลียวผิดขนาดยึดกระจก นืไองจากชางซอมบ ารุง฿ชຌสลักกลียวกาเปทียบ
หาขนาดกับสลักกลียว฿นคลังพัสดุ ดยเมตรวจสอบจากคูมือซอมบ ารุง ิวใบเซต์. gotcha.co.th. 

Feb02,2015) ตอมาดือนสิงหาคม 2005 อากาศยานของสายการบินฮลิออสอร์วย์ส ทีไยวบินทีไ 5โโ 
ดินทางจากเซปรัส เปปลายทางกรุงอธนส์ พบหตุขัดขຌองครืไองยนต์ดับละขาดการติดตอระหวาง
ครืไองบินกับหอควบคุมจนกิดอุบัติหตุครืไองบินตกท า฿หຌผูຌดยสารนักบินละลูกรือสียชีวิตทัๅงล า จากการ
ตรวจสอบหาสาหตุ พบวา แี มีรายงานปัญหารืไองระบบความดันอากาศ฿นครืไองบินกอนท าการบินโี มี
การตรวจพบอุปกรณ์จากซากครืไองบินทีไป็นหลักฐานส าคัญ คือผงควบคุมรงดันอากาศ฿นอากาศยาน มี
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ต าหนงสวิตซ์ถูกปรับอยู฿นต าหนงควบคุม ิManualีทนทีไจะป็นต าหนงอัตนมัติ ิAuto) ใี มี
รายงานชางซอมบ ารุงขຌาท าการตรวจสอบความรียบรຌอยละหมุนสวิตซ์ปรับความดันอากาศ฿นอากาศ
ยาน จากระบบอัตนมัติิAutoีป็นระบบควบคุม ิManualีพืไอตรวจสอบระบบกอนบินละเมเดຌหมุน
กลับ฿นต าหนงดิม ป็นหตุ฿หຌผูຌดยสาร นักบินละลูกรือหมดสติิวใบเซต์.gotcha.co.th. Feb02,2015) 

จากหตุการณ์ตัวอยาง ดังกลาวทัๅง โ สายการบินพบวาปัจจัยส าคัญทีไป็นสาหตุของอุบัติหตุทางการบิน
คือการปฏิบัติงานซอมบ ารุงอากาศยาน จึงป็นหตุ฿หຌองค์การการบินพลรือนระหวางประทศ (ICAO) ฿หຌ
ความส าคัญกับการตรวจสอบมาตรฐาน ขัๅนตอนการซอมบ ารุงอากาศยาน฿นทุกสายการบินรวมทัๅงสายการ
บินของประทศเทย 

วันทีไ แ็ กุมภาพันธ์ โ55่ กรมการบินพลรือน เดຌรับค าตือนจากองค์การการบินพลรือนระหวาง
ประทศ (ICAO) ระบุอาจลดระดับความนาชืไอถือมาตรฐานการบินของเทยจากระดับ A ป็นระดับ B 

บืๅองตຌน กรณีทีไ ICAO ตຌองการ฿หຌกรมการบินพลรือนท าการกຌเขรงดวนกีไยวกับรืไองการออก฿บอนุญาต
ตางโ รวมถึงการออก฿บสัไงพัก฿บรับรองผูຌด านินการ฿นอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ. โ55่) ตอมา
วันทีไ ็ มีนาคม โ55่ เดຌกิดหตุอากาศยาน บบ C202 ของกรมฝนหลวงละการบินกษตร เถลออก
นอกทางวิไงทีไกองบิน 41 ชียง฿หม นืไองจากระบบบรกขัดขຌองละอากาศยานเดຌรับความสียหายบริวณ
ฐานลຌอ (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ. โ55่) ละดือนมษายน โ55่ ส านักขาว VOA ของสหรัฐอมริกา
วิคราะห์วา รายงานทีไออกมา฿นชิงลบของ ICAO ท า฿หຌกิดความป็นเปเดຌวา ICAO อาจปรับลดระดับ
ความนาชืไอถือของอุตสาหกรรมการบิน฿นประทศเทย จากกลุมทีไ 1 มาป็นกลุมทีไ 2 ละป็นสัญญาณ
ตอืนทีไท า฿หຌหนวยงานตรวจสอบการบินของสหรัฐ (FAA) มีผนขຌามาประมินรืไองความปลอดภัยดยนຌน
ความส าคัญ฿น 3 ประดในหลัก คือ 1) รืไองการออก฿บอนุญาตนักบิน 2) มาตรฐานการจัดการทีไยวบินละ
3) มาตรฐานความพรຌอมของครืไองบิน฿นการบินอยางปลอดภัย (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ. โ55่) ซึไง
ความกีไยวขຌองดังกลาวสงผลตอระดับความชืไอมัไน฿นความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการสายการบินก
ผูຌดยสาร 

จากการศึกษาสาหตุละผลกระทบตางทีไกิดจากการปฏิบัติงานซอมบ ารุงอากาศยาน ชนกรณี แี 
รืไองความบกพรอง฿นการท างานคือขาดความตระหนัก กรณีชางซอมบ ารุงหมุนสวิตซ์ปรับความดันอากาศ
฿นอากาศยาน โี รืไองการ฿ชຌสลักกลียวผิดขนาดจนป็นหตุ฿หຌกระจกหຌองนักบินหลุดระหวางท าการบิน 
ป็นตຌน ซึไงความบกพรองดังกลาวป็นกรณีตัวอยางทีไสงผลถึงระดับความนาชืไอถือ฿นมาตรฐานการบิน ทีไ
สงผลตอความมัไนคงดຌานความปลอดภัย฿นอุตสาหกรรมการบินป็นหตุ฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จท าการศึกษา
รืไองความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด 
ิมหาชนี ดยนຌนศึกษา฿น 3 ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กรดຌานการฝຄกอบรม
การจัดการความปลอดภัยละดຌานการติดตามประมินผล พืไอความคุมความผิดพลาดบกพรองจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือชางซอมบ ารุงอากาศยาน ละคຌนหานวทางการจัดการความปลอดภัย฿นการ
ซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นอุตสาหกรรมการบินอยางยัไงยืน 
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วัตถุประสงค ์

           แ. พืไอศึกษาความคิดหในกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอ
ความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿น 3 ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานวัฒนธรรม
ความปลอดภัย฿นองค์กรดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัยละดຌานการติดตามประมินผล 

           โ. พืไอคຌนหานวทางการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿น
ธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 

ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

1.เดຌขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับสภาพการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน บริษัท การ
บินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
  2. เดຌขຌอมูลนวทางการการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ ใ กรอบนวคิดรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง 
              ฿นธุรกิจการบินบริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 

 

 

 

 

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศ
ยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน 

บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 

1. ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร 

2. ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย 

3. ดຌานการติดตามประมินผล 

สภาพละนวทางการบริหาร
ความปลอดภัย฿นการซอม

บ ารุงอากาศยาน บริษัท การ
บินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
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วิธีการวิจัย 

การส ารวจชิงคุณภาพ 

 

ผูຌวิจัยก าหนดวิธีการส ารวจขຌอมูลการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความ
มัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿น 3 ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย฿นองค์กรดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัยละดຌานการติดตามประมินผลดຌวยวิธีการ
ประชุมกลุมกับผูຌ฿หຌขຌอมูลคือพนักงานฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี จ านวน ใไ คน พืไอ แี 
ท าการคຌนหาขຌอมูลชิงลึกกีไยวกับสภาพความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿นดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กรดຌานการฝຄกอบรม
การจัดการความปลอดภัยละดຌานการติดตามประมินผลละโี ก าหนดกณฑ์การประมินตัวชีๅวัด การ
จัดการความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน  

การสังคราะห์ขຌอมูลสภาพการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง
฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี มีขอบขต ดังนีๅ 
 

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 

                 การคัดลือกประชากร 

       แ. ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักคือ พนักงานฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนีจ านวน ใไคน 

                        โ. กณฑ์การคัดลือกกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจากกลุมประชากรคือก าหนดจากประชากรทีไมี
คุณสมบัติตรงตามทีไครงการประชุมกลุมก าหนดเวຌ ดย฿ชຌขนาดพียงบางสวนของประชากรกลุมปງาหมาย 
ละลือกมาพียงจ านวนหนึไงทานัๅน ิชาย พธิสิตา. โ55ๆี ขนาดกลุมยอยควรมีผูຌ฿หຌขຌอมูลกลุมละ ่ – ้ 
คน ิกุหลาบ รัตนสัจธรรม.โ55็ี  
                        ใ. การก าหนดขาดกลุมตัวอยางหรือผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก ท าการคัดลือกจากประชากร฿น
ฝຆายชาง ดยก าหนด฿หຌหนวยงาน฿นฝຆายชางจ านวน แ่ หนวยงาน สงตัวทนขຌารวมประชุมกลุม฿น
ครงการ จึงเดຌจ านวนผูຌ฿หຌขຌอมูลรวม ใไ คน สวนการบงกลุมยอยพืไ อประชุมกลุมตามหัวขຌองาน บง
ออกป็น ใ หัวขຌอดยยึดกณฑ์การก าหนดขนาดกลุมยอยควรมีผูຌ฿หຌขຌอมูลกลุมละ ่ – ้ คน นืไองจาก
พนักงานมีจ านวน ใไ คน จึงก าหนดขนาดดังนีๅ 
                             กลุมทีไ แ ท าการประชุมกลุมรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุ ง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร จ านวน แโ คน 

                             กลุมทีไ โ ท าการประชุมกลุมรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัยจ านวน แแ คน 

                             กลุมทีไ ใ ท าการประชุมกลุมรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการติดตามประมินผล จ านวน แแ คน 

                        ไ. คุณสมบัติของผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 
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                             ไ.แป็นพนักงานประจ าพนักงานฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
ิมหาชนีด ารงต าหนงงานระดับผูຌปฏิบัติงาน  
                             ไ.โ มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสูงกวา 
     ไ.ใ ดຌานพืๅนทีไ ฝຆายชาง บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 

5. ดຌานนืๅอหา คือประดในขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอม 

บ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ฿น 3 ดຌาน 
ประกอบดຌวย ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กรดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัยละดຌาน
การติดตามประมินผล 

ๆ. ดຌานระยะวลา ศึกษาชวงวลา ดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.โ55่ 

ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

การวิจัยรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน 
บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ครัๅงนีๅ ผูຌวิจัย ก าหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ
ประดในขຌอค าถาม มีรายละอียดดังนีๅ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  
1. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือประดในขຌอค าถามทีไเดຌจากการสังคราะห์ทฤษฎีละนวคิด

กีไยวกับความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดยบงออก 3 
ประดใน  
                                  ประดในทีไ แ ขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร 

                                  ประดในทีไ โ ขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย 

                                  ประดในทีไ ใ ขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการติดตามประมินผล 

2.ขัๅนตอนการสรຌางครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล มีขัๅนตอนด านินการดังตอเปนีๅ 
2.แ น าผลสรุปขຌอมูลการสังคราะห์นวคิดกีไยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัย

฿นการปฏิบัติงาน มาก าหนดป็นหัวขຌอหลัก ละประดในยอย฿นการตัๅงขຌอค าถาม ของครืไองมือวิจัย 

2.2 น าผลสรุปทฤษฎีละนวคิดกีไยวกับ การบริหาร การวิคราะห์ SWOT การสรຌางกล
ยุทธ์การจัดการ มาก าหนดป็นนืๅอหา สนับสนุนการสรຌางประดในขຌอค าถาม 
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การกใบรวบรวมขຌอมูล 

การกใบรวบรวมขຌอมูลรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง
฿นธุรกิจการบิน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยด านินการกใบขຌอมูลดຌวยวิธีการประชุม
กลุมยอย (Focus group) ดังตอเปนีๅ       
                        แ. ท าหนังสือรียนชิญกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก ทีไมีคุณสมบัติตรงตามขຌอก าหนดการวิจัย
ครัๅงนีๅ 
                        โ. ปຂดท าการประชุมกลุมตามวัน วลาทีไ ก าหนด 

                        ใ. จัดตรียมการด านินการประชุมกลุม ดังนีๅ แี วางผนการด านินการประชุมกลุม
ดยก าหนดหัวหนຌาทีมประชุมกลุมคือผูຌวิจัย จ านวน แคนก าหนดผูຌชวยพืไอควบคุมกลุมการประชุมละสรุป
ขຌอมูล จ านวน ใ คนดยยกตามกลุมงาน ละก าหนดตัวผูຌท าหนຌาทีไจดบันทึกการประชุม จ านวน ใคนดย
ยกตามกลุมงาน โี จัดตรียมสถานทีไ ครืไองขียน ครืไองคอมพิวตอร์ จอภาพ ครืไ องฉายละกระดาษ
ปลาพืไอการสนอนะขຌอมูลจากกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 

                        ไ. ผูຌวิจัยท าการน าสนอขຌอมูลสรุปสภาพหตุการณ์อุบัติหตุจากการซอมบ ารุงอันป็น
ผลตอการจัดล าดับความนาชืไอถือ฿นการบินทีไสงผลตอความมัไนคง฿นธุรกิจการบินตอทีไประชุมลຌ วตัๅงขຌอ
ค าถามตามประดในค าถามทีไก าหนดเวຌตอกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลพืไอท าการสนอนะ ปัญหา นวทางการปรับปรุง
การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน รวมกัน  
                       5. สิไงทีไคาดวาจะเดຌรับจากการประชุมกลุม คือ แีเดຌขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับสภาพ
การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนีละโี เดຌขຌอมูล
นวทางการการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน บริษัท 
การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน
ครัๅงนีๅผูຌวิจัยยึดนวคิดการวิคราะห์ขຌอมูลชิงคุณภาพของ ชาย พธิสิตา ิโ55ๆี กลาววา “การวิคราะห์
ขຌอมูลคือกระบวนการจัดระบียบ หาครงสรຌาง ละหาความหมายของขຌอมูลทีไรวบรวมมา ตกขຌอมูลละ
ท าการจัดระบียบลຌวน าสนอ ออกมาป็นขຌอมูลสรุป ละยึดองค์ประกอบส าคัญของการวิคราะห์ขຌอมูล 
ใ ประการคือ แี การจัดระบียบขຌอมูล โีการสดงขຌอมูล฿นรูปบบพรรณนา ละใี การหาขຌอสรุปละ
ตีความผลการวิจัย ดยน าขຌอมูลทีไเดຌทัๅงหมดมาสังคราะห์ ป็นขຌอความตอนืไองพืไอน าสนอขຌอมูลดิบิชาย 
พธิสิตา.โ55ๆี ส าหรับการน าสรุป฿นตละประดในค าถาม ดังนีๅ 

ประดในทีไ แ ขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความ
มัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร ผูຌ฿หຌขຌอมูล สดงความคิดหในดังนีๅ“พนักงาน
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ขาดความตระหนัก฿นความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน นืไองจาก พนักงานขาดความรูຌ ขຌอมูล฿น
การท างานพนักงานเมทราบกฎ ขຌอบังคับ พนักงานขาดการสืไอสารระหวางท างานพนักงานขาดความ
สะดวก฿นการท างาน “ฝຆายชางมีหนวยงานความปลอดภัยทีไเมมีอ านาจการกຌปัญหาทีไพียงพอ มี
ขຌอจ ากัด฿นการท างานรวมกันระหวางหนวยงานความปลอดภัยละจຌาหนຌาทีไความปลอดภัยนืไองจากตางมี
ภาระงานประจ า “มีการฝຄกอบรมพืไอสรຌางความตระหนักเมพียงพอ “มืไอพบความเมปลอดภัยจากการ
฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ มีความเมพรຌอม พนักงาน฿หຌความสน฿จ฿นการขียนรายงาน สงหัวหนຌาหนวยงานพืไอ
ปรับปรุง ปງองกันอันตรายนຌอย “มีการน าสนอปัญหาตามล าดับตเมเดຌรับการกຌเขจึงมีการสะสมปัญหา
สิไงวดลຌอมมาก “พนักงานมีชัไวมงการท างานมากกินเป พนักงานเมนิยม฿ชຌครืไองปງองกัน หรืออุปกรณ์
ปງองกันอันตรายจากการท างาน “เมปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ 
ละยานพาหนะ “การหลีกลีไยงงาน฿นความรับผิดชอบ “พนักงานเมปฏิบัติตามคูมือการซอมบ ารุง
นืไองจากชืไอมัไน฿นประสบการณ์ตนองมาก ิบริษัท การบินเทยจ ากัดิมหาชนี. โ55่ี 

สรุปผลการวิจัยประดในทีไ แ ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร พบวา  
1.พนักงานขาดความตระหนัก฿นความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน นืไองจาก พนักงาน

ขาดความรูຌ ขຌอมูล฿นการท างานพนักงานเมทราบกฎ ขຌอบังคับ พนักงานขาดการสืไอสารระหวางท างาน
พนักงานขาดความสะดวก฿นการท างานนืไองจาก มีการฝຄกอบรมพืไอสรຌางความตระหนักเมพียงพอ  

2. ฝຆายชางมีหนวยงานความปลอดภัยทีไมีอ านาจการกຌปัญหาจ ากัด฿นการท างานรวมกันระหวาง
หนวยงานความปลอดภัยละจຌาหนຌาทีไความปลอดภัยนืไองจากตางมีภาระงานประจ าท า฿หຌปัญหาการ
จัดการสภาพวดลຌอม฿นการท างานพืไอความปลอดภัยเดຌรับการกຌเขชຌา จึงมีการสะสมปัญหา
สภาพวดลຌอมละป็นหตุ฿หຌพนักงาน฿หຌความสน฿จ฿นการขียนรายงาน สงหัวหนຌาหนวยงานพืไอปรับปรุง 
ปัญหาความเมปลอดภัยจากการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ระดับนຌอย 

3. พนักงานมีชัไวมงการท างานมากกินเป พนักงานเมนิยม฿ชຌครืไองปງองกัน หรืออุปกรณ์ปງองกัน
อันตรายจากการท างานท า฿หຌเมปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
ยานพาหนะละหลีกลีไยงงาน฿นความรับผิดชอบเมปฏิบัติตามคูมือการซอมบ ารุงนืไองจากชืไอมัไน฿น
ประสบการณ์ตนองมาก 

ประดในทีไ โ ขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความ
มัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย ผูຌ฿หຌขຌอมูล สดงความคิดหในดังนีๅ  “มี
การฝຄกอบรมพืไอสรຌางความตระหนักเมพียงพอ “มีการสืไอสารพืไอชวย฿นการกระตุຌนตือน ทัๅงจากทีไ
ประชุม หรืออกสารตือนความปลอดภัยประจ าบอร์ด นຌอย “เมปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿น
การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละยานพาหนะ “ท าการฝຄกอบรม จัดนิทรรศการ “พนักงานเมปฏิบัติตาม
คูมือการซอมบ ารุงนืไองจากชืไอมัไน฿นประสบการณ์ตนองมาก ิบริษัท การบินเทยจ ากัดิมหาชนี. โ55่ี 

สรุปผลการวิจัยประดในทีไ โ ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย พบวา มี การฝຄกอบรม 
หรือท าการจัดนิทรรศการ พืไอสรຌางความตระหนักเมพียงพอ สวนการสืไอสาร฿นหนวยงานพืไอชวย฿นการ
กระตุຌนตือน ทัๅงจากทีไประชุม หรืออกสารตือนความปลอดภัยประจ าบอร์ด นຌอย จึงท า฿หຌพนักงาน
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บางสวนละลยการปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ละคูมือ
การซอมบ ารุงนืไองจากชืไอมัไน฿นประสบการณ์ตนองมากกวาขຌอตือนขัๅนตอน฿นคูมือ 

ประดในทีไ ใ ขຌอค าถามกีไยวกับการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความ
มัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการติดตามประมินผล ผูຌ฿หຌขຌอมูล สดงความคิดหในดังนีๅ “อธิบายขัๅนตอนการ
ท างานกอนปลอย฿หຌปฏิบัติงาน จัดตรียมครืไองมืออุปกรณ์ ฿หຌถูกตຌองตามการมอบหมายงาน ละ฿หຌ
ระยะวลาทีไพียงพอพืไอการปฏิบัติงาน “ก าหนด฿หຌมีหนวยงานรับผิดชอบพืไอการตรวจสอบขัๅนตอนการ
ท างานเดຌตลอดวลา พืไอ฿หຌการซอมบ ารุงมีความปลอดภัยตามขຌอก าหดของ ICAO “ฝຆายชางมีหนวยงาน
ความปลอดภัยทีไเมมีอ านาจการกຌปัญหาทีไพียงพอ มีขຌอจ ากัด฿นการท างานรวมกันระหวางหนวยงาน
ความปลอดภัยละจຌาหนຌาทีไความปลอดภัยนืไองจากตางมีภาระงานประจ า “ความเมปลอดภัยกิดจาก 
คน วิธีการปງองกันคือ จัดตัๅงผูຌทนหนวยตละหนวยงาน฿หຌป็นผูຌรวบรวม อกสาร ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ทีไเมปลอดภัย พืไอสงสริม฿หຌหนวยงานความปลอดภัยน าสนอทีไประชุมทุกสัปดาห์ “ความเม
ปลอดภัยจากการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ปรับปรุงดยก าหนด฿หຌบุคคลทีไตຌองการ฿ชຌอุปกรณ์ ละพบวามี
ความเมพรຌอม฿หຌท าการขียนรายงาน สงหัวหนຌาหนวยงานพืไอปรับปรุง ปງองกันอันตรายตอเป “ความเม
ปลอดภัยจากสภาพวดลຌอม ฿นการท างาน มีหนู฿นรงงาน “ก าหนด฿หຌหนวยงานความปลอดภัยมีอ านาจ
หนຌาทีไ฿นการกຌเขตามขຌอก าหนดความปลอดภัย฿นการท างาน “พนักงานขาดขวัญละก าลัง฿จ฿นการ
ทุมทการท างาน “เมปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละยานพาหนะ 
“วิธีการสรຌางความตระหนัก฿นการท างาน฿หຌมีความปลอดภัยคือ สรຌางจิตส านึกดยการกระตุຌนตือน 
ฝຄกอบรมทุกปพืไอ฿หຌกิดป็นความจ า “ตัๅงคณะกรรมการฝງาติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย
฿นการท างาน “จัดระบียบดย฿หຌหัวหนຌางานท าการตรวจสอบความพรຌอม คุณภาพ ละการ฿ชຌครืไอง
ปງองกันสวนบุคคลทุกครัๅงกอนละระหวางปฏิบัติงาน “กระจายขาวสารการกิดอุบัติหตุ ละนวทาง฿น
การปງองกัน฿หຌทัไวถึงทัๅงฝຆายชาง “ตัๅงหนวยงานรับผิดชอบดยตรง “ท าการฝຄกอบรม จัดนิทรรศการ 
ิบริษัท การบินเทยจ ากัดิมหาชนี. โ55่ี 

สรุปผลการวิจัยประดในทีไ ใ ดຌานการติดตามประมินผล พบวา  
1. ฝຆายชางมีหนวยงานรับผิดชอบพืไอการตรวจสอบขัๅนตอนการซอมบ ารุงเมทัไวถึงทุกหนวยงาน ละ
หนวยงานความปลอดภัย มีอ านาจการกຌปัญหาทีไมีขຌอจ ากัด฿นการท างานรวมกันระหวางหนวยงานความ
ปลอดภัยละจຌาหนຌาทีไความปลอดภัยนืไองจากตางมีภาระงานประจ าการฝງาติดตามทีไส าคัญคือ ควรท า
การสรຌางความตระหนัก฿นการท างาน฿หຌมีความปลอดภัยดยสรຌางจิตส านึกดຌวยการกระตุຌนตือน ฝຄกอบรม
ทุกปพืไอ฿หຌกิดป็นความจ า 
2. ความเมปลอดภัยกิดจากบุคคล กิดจากการขาดการก ากับดูล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานป็นหตุ฿หຌ
พนักงานบางสวนละลยการปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
ยานพาหนะการฝງาติดตามทีไส าคัญคือ จัดระบียบดย฿หຌหัวหนຌางานท าการตรวจสอบความพรຌอม คุณภาพ 
ละการ฿ชຌครืไองปງองกันสวนบุคคลทุกครัๅงกอนละระหวางปฏิบัติงาน 
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3. ความเมปลอดภัยจากการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ กิดจาก ความเมพียงพอ นืไองจากเมมีการสงคืน฿น
วลาก าหนด อยูระหวางการซอม ละทดสอบปรับคาครืไองมือการฝງาติดตามทีไส าคัญคือ ตัๅงคณะกรรมการ
ฝງาติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย฿นการท างาน 

4. ความเมปลอดภัยจากสภาพวดลຌอม ฿นการท างาน นืไองจาก มีหนวยงานความปลอดภัยมีอ านาจหนຌาทีไ
฿นการกຌเขตามขຌอก าหนดความปลอดภัย฿นการท างานจ ากัด การฝງาติดตามทีไส าคัญคือ ตัๅงหนวยงาน
รับผิดชอบดยตรง ท าการฝຄกอบรม จัดนิทรรศการ ละกระจายขาวสารการกิดอุบัติหตุ ละนวทาง฿น
การปງองกัน฿หຌทัไวถึงทัๅงฝຆายชาง 
 

อภิปรายผล 

ประดในทีไ แ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการ
บิน ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร พบวา  
1. ระดับพนักงาน พบวา พนักงานขาดความตระหนัก฿นความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน 
นืไองจาก มีความรูຌ ขຌอมูล฿นการท างานเมพียงพอ พนักงานเมทราบกฎ ขຌอบังคับ พนักงานขาดการสืไอสาร
ระหวางท างานพนักงานขาดความสะดวก฿นการท างานนืไองจาก มีการฝຄกอบรมพืไอสรຌางความตระหนักเม
พียงพอ มีการสืไอสารขຌอมูลกระตุຌนตือนเมสอดคลຌองกับชวงวลาทีไหมาะสมตอการปฏิบัติงาน สอดคลຌอง
กับนวคิดของนววิธ จิตต์วรเกร ิโ55ไี ท าการศึกษารืไองความตระหนักดຌานความปลอดภัย฿นการท างาน
ของพนักงาน บริษัท บสท์ พอร์ฟอร์มนซ์ อในจินียริไง จ ากัด พบวา พนักงานมีพฤติกรรม฿นการท างาน 
ดຌานการ฿ชຌครืไองมือ฿หຌถูกตຌองตามประภทของการ฿ชຌงานระดับมาก พนักงานมีความตระหนักมาก฿นการ
ตรวจสอบครืไองมือครืไองจักร การปฏิบัติตามกฎระบียบอยางครงครัด มีการวางผนการท างานละซอม
บ ารุงครืไองมือ ครืไองจักรประจ าปอยางครงครัด กลาวคือ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุง
อากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร การจัดการทีไจะ
สามารถลดละควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงานอันสงผลตอครืไองบินละความมัไนคง฿นธุรกิจการบินเดຌ
คือ การสรຌางวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานดຌวยวิธีการ 1) การสรຌางความตระหนัก
฿นความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานดยการ฿หຌขຌอมูล ประชาสัมพันธ์ ละบอร์ดประกาศ฿น
หนวยงาน 2) สรຌางผนการสงพนักงานขຌารับการอบรมความรูຌ ทีไสอดคลຌองกับภาระงานของหนวยงาน
พืไอ฿หຌมีความรูຌ ความช านาญ ความขຌา฿จ฿นกฎ ขຌอบังคับ ทีไตรงกับภาระหนຌาทีไทีไตຌองตัดสิน฿จ 3) สนับสนุน
พฤติกรรม฿นการท างานดย฿หຌความส าคัญดຌานการ฿ชຌครืไองมือ฿หຌถูกตຌองตามประภทของการ฿ชຌงาน 

2. ระดับหนวยงาน พบวา ฝຆายชางมีหนวยงานความปลอดภัยทีไมีอ านาจการกຌปัญหาจ ากัด มีขຌอจ ากัด฿น
การท างานรวมกันระหวางหนวยงานความปลอดภัยละจຌาหนຌาทีไความปลอดภัยนืไองจากตางมีภาระงาน
ประจ าป็นหตุท า฿หຌปัญหาการจัดการสภาพวดลຌอม฿นการท างานพืไอความปลอดภัยเดຌรับการกຌเขลาชຌา 
ป็นหตุ฿หຌพนักงาน฿หຌความสน฿จ฿นการขียนรายงาน พืไอสงหัวหนຌาหนวยงานปรับปรุงนຌอย สวนปัญหา
ความเมปลอดภัยจากการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ทีไมีสภาพเมพรຌอม฿ชຌงาน฿นระดับนຌอย สอดคลຌองกับนวคิด
ของนัยนาฎ อัศวศรียธิน ิโ55เี ท าการศึกษารืไองความปลอดภัย฿นการท างานของพนักงานรงเฟฟງาพลัง
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ชีวมวล A พบวา พนักงานสวน฿หญมี฿หຌความส าคัญกีไยวกับ กรณีมีอุปกรณ์ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌช ารุดจะเม
น ามา฿ชຌงาน ละรีบสงซอมทันที ละรายงานสภาพการท างานทีไเมปลอดภัย฿หຌหัวหนຌางานทราบทันที
ระดับมาก พนักงานมีการปฏิบัติตามปງายตือนอันตรายทีไติด฿นทีไท างานระดับปานกลาง กลาวคือการ
บริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานปัจจัยส าคัญ คือ 1) นยบายมอบหมายอ านาจการกຌปัญหาละ
งบประมาณทีไพียงพอ฿หຌกับหนวยงานความปลอดภัยของตละพืๅนทีไงาน 2) นยบายการจัดหาบุคลากร฿หຌ
มีจ านวนพียงพอกับการปฏิบัติงาน฿นตละฝຆายงาน ละ               3) นยบายการมอบหมายอ านาจ
หนຌาทีไ฿หຌจຌาหนຌาทีไความปลอดภัยระดับหัวหนຌาหนวยงาน พืไอปรับปรุงปัญหาความเมปลอดภัยจากท างาน 

3. วัฒนธรรมการท างาน พบวา การมีชัไวมงการท างานตอคนมากกินเป การเมนิยม฿ชຌครืไองปງองกัน หรือ
อุปกรณ์ปງองกันอันตรายจากการท างานนืไองจากความเมสะดวก฿นการปฏิบัติงาน การเมปฏิบัติตาม
ขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละยานพาหนะละเมปฏิบัติตามคูมือการซอม
บ ารุงนืไองจากชืไอมัไน฿นประสบการณ์ตนองมากสอดคลຌองกับนวคิดของขนิษฐา รืองจิตชัชวาล ิโ55โี 
ท าการศึกษารืไองทัศนคติของพนักงานฝຆายปฏิบัติการผลิตชัไวคราว ทีไมีตอระบบความปลอดภัย฿นการ
ท างานบริษัท อล ทีอีซี จ ากัด จังหวัดล าพูน ดย พนักงานมีความคิดหในตอระบบความปลอดภัย฿นการ
ท างาน ดຌานพฤติกรรม พบวา พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัย฿นการท างานกีไยวกับการเมปรับตง
หรือวัดชิๅนงานขณะครืไองจักรท างาน ดຌานสาหตุอุบัติหตุคือ ความประมาท พฤติกรรมสีไยงของพนักงาน 
ความเมพรຌอมท างานทางรางกายละจิต฿จ ความรูຌ ความสามารถ฿นวิธีการ฿ชຌครืไองมือ ครืไองจักร 
กลาวคือ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบินดຌาน
วัฒนธรรมความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานปัจจัยส าคัญคือ 1) หัวหนຌางานควรท าการประมิน
ชัไวมงการท างาน฿หຌหมาะสมกับปริมาณงานกอนมอบหมายงาน 2) หัวหนຌางานควร฿หຌความส าคัญกับการ
฿ชຌครืไองปງองกัน หรืออุปกรณ์ปງองกันอันตรายจากการท างาน  3) หัวหนຌางานควรท าการกระตุຌนตือน
พนักงานทุกครัๅงกีไยวกับ การเมปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
ยานพาหนะละการหลีกลีไยงงาน฿นความรับผิดชอบ 

                 ประดในทีไ โ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบิน ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย พบวา มีการฝຄกอบรม หรือท าการจัดนิทรรศการ พืไอ
สรຌางความตระหนักเมพียงพอ สวนการสืไอสาร฿นหนวยงานพืไอชวย฿นการกระตุຌนตือน ทัๅงจากทีไประชุม 
หรืออกสารตือนความปลอดภัยประจ าบอร์ด นຌอย จึงท า฿หຌพนักงานบางสวนละลยการปฏิบัติตาม
ขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ละคูมือการซอมบ ารุงนืไองจากชืไอมัไน
฿นประสบการณ์ตนองมากกวาขຌอตือนขัๅนตอน฿นคูมือสอดคลຌองกับนวคิดของพิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล 
ิโ55โี ท าการศึกษารืไอง ทัศนคติตอความปลอดภัย฿นการท างานของพนักงานบริษัทบางกอกลใป อนด์ 
คอสมติก จ ากัด มี พบวา ทัศนคติดຌานความปลอดภัย฿นการท างาน องค์ประกอบส าคัญคือ ความรูຌ ความ
ขຌา฿จทีไถูกตຌองตอระบบความปลอดภัย฿นการท างาน การสวมอุปกรณ์ปງองกันอันตรายสวนบุคคล การ฿ชຌ
อุปกรณ์ปງองกันสวนบุคคลหมาะสมกับลักษณะงาน การปฏิบัติตามกฎระบียบความปลอดภัย จะชวยลด
การกิดอันตรายจากการท างาน กลาวคือ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความ
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มัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัย องค์ประกอบส าคัญ คือ 1) การฝຄกอบรม 
2) การจัดนิทรรศการความปลอดภัย ซึไงจะท า฿หຌหนวยงานสามารถสรຌางความตระหนักละทัศนคติดຌาน
ความปลอดภัย฿นการท างาน฿นภาพรวมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

                 ประดในทีไ ใ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบิน ดຌานการติดตามประมินผล พบวา  
1. ระดับหนวยงาน พบวา ฝຆายชางมีหนวยงานรับผิดชอบพืไอการตรวจสอบขัๅนตอนการท างาน พืไอ฿หຌการ
ซอมบ ารุงมีความปลอดภัยตามขຌอก าหนดของ ICAO เมทัไวถึงทุกหนวยงาน ละหนวยงานความปลอดภัย 
มีอ านาจการกຌปัญหาจ ากัด การมีขຌอจ ากัด฿นการท างานรวมกันระหวางหนวยงานความปลอดภัยละ
จຌาหนຌาทีไความปลอดภัยนืไองจากตางมีภาระงานประจ าการติดตามประมินผลระดับหนวยงาน ทีไส าคัญคือ 
แี สรຌางความตระหนัก฿นการท างาน฿หຌมีความปลอดภัยดย แ.แีสรຌางจิตส านึกดຌวยการกระตุຌนตือนดย
การน าสนอขຌอมูล สาหตุ ละผลของอุบัติหตุ อันตรายจากความบกพรอง฿นการท างาน ละแ.โี 
ฝຄกอบรมความปลอดภัย฿นการท างานทุกปพืไอ฿หຌกิดป็นความจ า สอดคลຌองกับนวคิดของนคร สะสม 
ิโ55แี ท าการศึกษารืไองพฤติกรรมมนุษย์ละความปลอดภัย฿นการท างาน กรณีศึกษาบริษัท มททล 
กรุงทพ จ ากัด พบวา พนักงานสวน฿หญมีพฤติกรรมปฏิบัติงานอยางปลอดภัย฿นการปງองกันตนองจากการ
ท างาน฿นระดับสูง มีทัศนคติละความรูຌรืไองการปງองกันอันตรายจากการท างาน฿นระดับสูง  กลาวคือ การ
บริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการฝຄกอบรมการ
จัดการความปลอดภัย ปัจจัยทีไส าคัญของความส ารใจ ทีไกีไยวขຌองระดับหนวยงาน คือ 1) นยบายมาตรฐาน
ความปลอดภัยของฝຆายชาง 2) มอบหมาย฿หຌหัวหนຌางาน฿นหนวยงานมีหนຌาทีไรับผิดชอบการตรวจสอบ
ขัๅนตอนการท างาน พืไอ฿หຌการซอมบ ารุงมีความปลอดภัยตามขຌอก าหนดของ ICAO 3) สงสริมครงการ
สรຌางพฤติกรรมปฏิบัติงานอยางปลอดภัยทัๅงดຌานทัศนคติละความรูຌรืไองการปງองกันอันตรายจากการ
ท างาน  
2. ระดับบุคคล พบวา ความเมปลอดภัยกิดจากความบกพรองของบุคคล เดຌก การขาดการก ากับดูล 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานป็นหตุ฿หຌพนักงานบางสวนละลยการปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿น
การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละยานพาหนะการติดตามประมินผลทีไส าคัญคือ ก าหนด฿หຌมีจัดระบียบดย฿หຌ
หัวหนຌางานท าการตรวจสอบความพรຌอม คุณภาพ ละการ฿ชຌครืไองปງองกันสวนบุคคลทุกครัๅงกอนละ
ระหวางปฏิบัติงาน สอดคลຌองกับนวคิดของ พิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล ิโ55โี ท าการศึกษารืไอง ทัศนคติ
ตอความปลอดภัย฿นการท างานของพนักงานบริษัทบางกอกลใป อนด์ คอสมติก จ ากัด พบวา พนักงานมี
ทัศนคติตอการสวมอุปกรณ์ปງองกันอันตรายสวนบุคคล การ฿ชຌอุปกรณ์ปງองกันสวนบุคคลหมาะสมกับ
ลักษณะงาน การปฏิบัติตามกฎระบียบความปลอดภัย จะชวยลดการกิดอันตรายจากการท างาน ละ
พนักงานทีไท างาน฿นจุดสีไยงตຌองสวม฿สอุปกรณ์ปງองกันอันตรายสวนบุคคลตลอดวลา สวนองค์ประกอบ
ดຌานพฤติกรรม พบวา พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติตอระบบความปลอดภัย฿นการท างานอยู฿นระดับดี 
กีไยวกับการสวมชุดปฏิบัติงานทีไรัดกุมหมาะสม การปฏิบัติงานดຌวยความระมัดระวัง ละปฏิบัติตาม
ค านะน าคูมือการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ กลาวคือ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน
พืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการติดตามประมินผล ปัจจัยทีไส าคัญของความส ารใจ ทีไกีไยวขຌอง
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ระดับบุคคล คือ 1) การก ากับดูล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ดยหัวหนຌางาน  2) ก าหนด฿หຌหัวหนຌางาน
ขຌาตรวจสอบพนักงานกีไยวกับการปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
ยานพาหนะ 3) สรຌางทัศนคติการสวมอุปกรณ์ปງองกันอันตรายสวนบุคคล ทีไหมาะสมกับลักษณะงาน  
3. การติดตามประมินผล พบวา ความเมปลอดภัยจากการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ กิดจาก ความเมพียงพอ 
นืไองจากเมมีการสงคืน฿นวลาก าหนด อยูระหวางการซอม ละทดสอบปรับคาครืไองมือการฝງาติดตามทีไ
ส าคัญคือ ตัๅงคณะกรรมการฝງาติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน
พืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน สอดคลຌองกับนวคิดของ ของรัศลี จอประยูร ิโ55แี ท าการศึกษารืไอง 
ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัย฿นการท างานของพนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล ิสยามี 
พบวา พนักงานหในดຌวยวาปัจจัยทีไป็นสาหตุการกิดอุบัติหตุ฿นการท างาน คือ การลือก฿ชຌครืไองมือ 
อุปกรณ์ทีไมีความถูกตຌอง สงผลตอความปลอดภัย฿นการท างานอยู฿นระดับมาก  กลาวคือ การบริหารความ
ปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌานการติดตามประมินผล ปัจจัยทีไ
ส าคัญของความส ารใจ ทีไกีไยวขຌองกับครืไองมือ อุปกรณ์ คือ 1) การวางผนการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ 2) 

การก าหนด฿หຌคลังครืไองมือ ท าการติดตามการสงคืนทุกครัๅงทีไครบก าหนดวลา 3) การตัๅงคณะท างานฝງา
ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย฿นการท างานดຌานครืไองมือ อุปกรณ์  
4. การติดตามประมินผลความเมปลอดภัยจากสภาพวดลຌอม ฿นการท างาน พบวา หนวยงานความ
ปลอดภัยมีอ านาจหนຌาทีไ฿นการกຌเขตามขຌอก าหนดความปลอดภัย฿นการท างานจ ากัด การติดตาม
ประมินผลทีไส าคัญคือ แี ตัๅงหนวยงานรับผิดชอบการติดตามประมินผลความเมปลอดภัยจาก
สภาพวดลຌอม ฿นการท างานดยตรง ละโี ท าการฝຄกอบรม จัดนิทรรศการ ละกระจายขาวสารการกิด
อุบัติหตุ ละนวทาง฿นการปງองกัน฿หຌทัไวถึงทัๅงฝຆายชาง สอดคลຌองกับนวคิดของรัศลี จอประยูร ิโ55แี 
ท าการศึกษารืไอง ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัย฿นการท างานของพนักงานบริษัท คาร์ตัน 
ออปทิคัล ิสยามี พบวา พนักงานหในดຌวยวาปัจจัยทีไป็นสาหตุการกิดอุบัติหตุ฿นการท างาน คือ 
สภาพวดลຌอม฿นการท างาน การบริหารจัดการความปลอดภัย พฤติกรรมการท างานทีไปลอดภัย ฿นระดับ
มาก กลาวคือ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ดຌาน
การติดตามประมินผล พบวา ปัจจัยทีไส าคัญของความส ารใจ ทีไกีไยวขຌองกับสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 
คือแ) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย฿นการท างาน โ) จัดตัๅงคณะท างาน ฝງาติดตาม ตรวจสอบ 
มาตรฐานการ฿ชຌ การสรຌางสิไงอ านวยความสะดวก สิไงสนับสนุน ฿นการปฏิบัติการซอมบ ารุงอากาศยาน ใ ) 

หัวหนຌางานตຌองควบคุมสภาพวดลຌอมการท างาน฿หຌมีความปลอดภัยตอพนักงานมากทีไสุด 
 

ขຌอสนอนะ 

การวิจัยรืไองการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน 
ครัๅงนีๅผูຌวิจัยท าการสังคราะห์ขຌอมูลดยการจ านกกลุมการระบุปัญหา ขຌอจ ากัดละนวทางการปรับปรุง
กຌเขจากการระดมสมองดຌวยวิธีการประชุมกลุมจากผูຌ฿หຌขຌอมูล ละสังคราะห์ผลสรุปรวมกับงานวิจัยทีไอยู
฿นประภทอุตสาหกรรม พบขຌอสนอนะพืไอการบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน ดังนีๅ 
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หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ 

                 ประดในทีไ แ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบิน ดຌานวัฒนธรรมความปลอดภัย฿นองค์กร นวทาง฿นการปรับปรุง คือ  
                        แ.การสรຌางความตระหนักรืไองความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานดຌวยการ
น าสนอขาวสาร ขຌอมูล กีไยวกับอุบัติหตุทางการบิน สาหตุละวิธีการปງองกัน ดยสืไอบอร์ดประกาศ ละ
งานนิทรรศการความปลอดภัยประจ าป 
                        โ.การอบรมความรูຌ ทีไสอดคลຌองกับภาระงานของหนวยงานดຌวยการวางผนหลักสูตร
การฝຄกอบรม฿หຌกับพนักงาน฿หຌตรงกับสายงาน฿นหนຌาทีไ ชน หลักสูตการซอมบ ารุงอากาศยานขัๅนพืๅนฐาน 
หลักสูตรการซอมบ ารุงอากาศยานตามระดับชนิดอากาศยาน หลักสูตรความบกพรอง฿นการท างาน ละ
หลักสูรการจัดการความปลอดภัย฿นการท างาน ป็นตຌน 

                        ใ. สรຌางพฤติกรรม฿นการท างานดย฿หຌความส าคัญดຌานการ฿ชຌครืไองมือ฿หຌถูกตຌองตาม
ประภทของการ฿ชຌงาน ดย฿หຌหัวหนຌางานท าการตรวจสอบความถูกตຌองของชนิดครืไองมือกับคูมือการซอม
บ ารุงอากาศยานทุกครัๅงทีไมอบหมายงาน 

                        ไ. มอบหมายอ านาจการกຌปัญหาละงบประมาณทีไพียงพอ฿หຌกับหนวยงานความ
ปลอดภัยของตละพืๅนทีไงาน  
                      5. วางผนจัดหาบุคลากร฿หຌมีจ านวนพียงพอกับการปฏิบัติงาน฿นตละฝຆายงาน  
                        ๆ. มอบหมายอ านาจหนຌาทีไ฿หຌ จຌาหนຌาทีไความปลอดภัยระดับหัวหนຌา ฿หຌมีหนຌาทีไ
ตรวจสอบ กຌเข ปງองกันปัญหาความเมปลอดภัยจากท างาน฿นหนวยงาน 

                      ็. ก าหนด฿หຌหัวหนຌางานท าการประมินชัไวมงการท างาน฿หຌหมาะสมกับปริมาณ  
                      ่.ก าหนด฿หຌหัวหนຌางานตรวจสอบการ฿ชຌอุปกรณ์ปງองกันอันตรายจากการท างาน 

                      ้. ท าการกระตุຌนตือนพนักงาน฿นการประชุมกอนมอบหมายงานทุกครัๅงกีไยวกับ  
ความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน 

                 ประดในทีไ โ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบนิ ดຌานการฝຄกอบรมการจัดการความปลอดภัยนวทาง฿นการปรับปรุง คือ 

                        แ. วางผนการฝຄกอบรมรืไองความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน ตาม
ขຌอก าหนดพระราชบัญญัติการบินของกรมการบินพาณิชย์ ประจ าป  
                        โ.การจัดนิทรรศการความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน ประจ าป ฿หຌมีนืๅอหา
การน าสนอทีไมีความหลากหลาย กีไยวกับประดในความมัไนคง฿นธุรกิจการบิน ละความปลอดภัย฿นการ
ซอมบ ารุง   
                 ประดในทีไ ใ การบริหารความปลอดภัย฿นการซอมบ ารุงอากาศยานพืไอความมัไนคง฿นธุรกิจ
การบิน ดຌานการติดตามประมินผล นวทาง฿นการปรับปรุง คือ  
                        แ.ก าหนดนยบายมาตรฐานความปลอดภัยของฝຆายชาง ฿หຌมีความครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน฿นทุกดຌาน 

                        โ.ก าหนดหนวยงานรับผิดชอบพืไอการตรวจสอบ ความถูกตຌอง ขัๅนตอนละครืไองมือ
฿นการซอมบ ารุงอากาศยาน 
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                        ใ.สงสริมครงการสรຌางพฤติกรรมปฏิบัติงาน ทัศนคติละความรูຌรืไองการปງองกัน
อันตรายจากการท างาน 

                        ไ.ก าหนด฿หຌหัวหนຌางานมีหนຌาทีไ ก ากับดูล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานการ฿ชຌครืไองมือ 
อุปกรณ์ ละครืไองปງองกันสวนบุคคลระหวางท าการซอมบ ารุงอากาศยาน 

                        5.ก าหนด฿หຌหัวหนຌางานขຌาตรวจสอบการปฏิบัติตามขຌอก าหนด ความปลอดภัย฿นการ
฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละยานพาหนะ 

                        ๆ. ก าหนด฿หຌฝຆายวางผนท าการวางผนการ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ การซอมบ ารุง
อากาศยานลวงหนຌา 
                        ็.ก าหนด฿หຌจຌาหนຌาทีไคลังครืไองมือ ท าการติดตามการสงคืนทุกครัๅงทีไครบก าหนดวลา
การ฿ชຌงาน  
                        ่.ตัๅงคณะท างานฝງาติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย฿นการท างานดຌาน
ครืไองมือ อุปกรณ ์

                        ้.จัดตัๅงคณะท างาน ฝງาติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการ฿ชຌ การสรຌางสิไงอ านวยความ
สะดวก สิไงสนับสนุน ฿นการปฏิบัติการซอมบ ารุงอากาศยาน  
                        แเ. ก าหนด฿หຌหัวหนຌางานตຌองควบคุมสภาพวดลຌอมการท างาน฿หຌมีความปลอดภัยตอ
พนักงานมากทีไสุด 
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ความพึงพอ฿จของผูຌดยสารที่฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ 

ของสายการบินตຌนทุนต่ าณ ทาอากาศยานดอนมือง 
Passengers’ Satisfaction ีith Information Technology System Proิided    

by Low Cost Airline At Donmuang Airport 

 

อัญชลี  สงเชย1
 

ระพีพร ศรีจ่าปา, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ 1) พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบ
ทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ
฿หຌบริการ ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก ดຌานผลการ฿หຌบริการละดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ 2) พืไอหา
วิธีการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุน
ตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลคือบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ
ผูຌดยสาร จ านวน 400 คน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลคือ คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละคาสวน
บีไยงบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา ผูຌดยสารสวน฿หญป็นพศหญิง อายุระหวาง 31- 40 ป สถานภาพสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌฉลีไยตอดือน ระหวาง 20,001  30,000 
บาท มีความพึงพอ฿จ฿นการดินทางดยสายการบินนกอร์ พืไอทองทีไยว มีวิธีการลือกซืๅอบัตรดยสารดย
ผานอินตอร์นใต มากทีไสุด มีความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการ
บินตຌนทุนตไ า ดังนีๅ 1) ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ คือขัๅนตอนการ฿หຌบริการทีไมีความคลองตัว เม
ซับซຌอน ละความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก 2) ดຌ านสิไงอ านวยความสะดวก กีไยวกับ
อุปกรณ์มีความทันสมัย ละความสะดวกสบาย฿นการลือกซืๅอ อยู฿นระดับมาก 3) ดຌานผลของการ
฿หຌบริการ รืไองการผยพรขຌอมูลทีไถูกตຌอง ละเดຌรับบริการตรงตามทีไคาดหวัง อยู฿นระดับมาก 4) ดຌาน
ระบบทคนลยีสารสนทศ คือความรวดรใว มีขัๅนตอน฿นการ฿หຌบริการเมซับซຌอน ขຌอมูลครบถຌวนสมบูรณ์ 
ความถูกตຌอง อยู฿นระดับมาก  สวนวิธีการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌดยสาร คือ ผูຌบริหารสายการบินตຌนทุน
ตไ าควร฿หຌการสนับสนุน 1) สรຌางระบบการคຌนหา฿หຌมีความสะดวก งาย รวดรใว มีความคลองตัว เมซับซຌอน 
2) การจัดหาตรียมการ อุปกรณ์฿หຌมีความทันสมัย 3) ก าหนดขຌอมูลทีไถูกตຌอง ทีไยงตรง สามารถน ามา฿ชຌ

                                                           
1นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาจัดการการบิน คณะบรหิารธรุกิจ มหาวทิยาลัยนครพนม 
2
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการจดัการการบิน คณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ป็นกณฑ์฿นการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการทีไตรงกับความตຌองการของผูຌดยสารละ4) ท าการพัฒนา฿หຌระบบ
อินตอร์นใต฿หຌสดงผลทีไรวดรใว฿นการบริการ 

ค าส าคัญ: (1) ความพึงพอ฿จ (2) ผูຌดยสารสายการบิน (3) สายการบินตຌนทุนตไ า 

Abstract 

 The objective of this study 1) Study the passengers’ satisfaction with information 
technology system provided by low cost airline at donmuang airport. 2) To find a way to 

passengers’ satisfaction with information technology system provided by low cost airline 

at donmuang airport. The tools for data collection was a questionnaire. The sample are 

passengers 400 people. The statistics are frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

                 The result of this study, found  most of the passengers were women aged 

between 31- 40 years old, single, with a bachelor's degree, employees of private 

companies. The average monthly income of between 20,001 - 30,000 baht  satisfaction of 

traveling by airline Nok Air. The Guide How to buy tickets over the Internet, most are 

satisfied with the use of information technology systems of the low cost airlines 1) the 

process of service that offers a streamlined process is not complicated at a high level. 

And speed of service. At a high level, 2) the facilities that a modern device. At a high 

level and comfort in buying. At a high level. 3) the effect of providing the dissemination 

of accurate information is high. The service is exactly as expected. At a high level, and 4) 

Information Technology found that the speed of the service. At a high level And step in 

providing uncomplicated. At a high level And the completeness and accuracy of the data. 

At a high level. The way of satisfying the passenger service information technology 

systems of low-cost airlines at the airport, Don Muang is. Low-cost airline executives 

should support: 1) a system for providing a fast, flexible, easy, simple, uncomplicated 2) 

procurement arrangements. The device is available in a modern way. 3) Make the 

information is accurate and can be used as the basis for police service that meets the 

needs of passengers and 4) the development of the internet, and the ability to display 

fast. service call The objective is to step in to provide complex services. 

Keywords: (1) –assengers’ Satisfaction (2) Information Technology System (3) Low Cost 

Airline 
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บทน า 

 ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

การคมนาคมทางอากาศ สงผล฿หຌการดินทางดยครืไองบินป็นทีไนิยมพราะมีความสะดวก 
รวดรใวละปลอดภัย ธุรกิจการบินนัๅนมีการจริญติบตทีไรวดรใวกอ฿หຌกิดรายเดຌก สายการบินป็น
จ านวนมาก นืไองจากผูຌบริภคตຌองการความสะดวกรวดรใว ประหยัดละความปลอดภัย฿นการดินทางทัๅง
฿นละนอกประทศ จึงป็นหตุ฿หຌสายการบินกอตัวพัฒนาระบบธุรกิจของสายการบินพืไอมุงนຌนการ
฿หຌบริการทีไมีตຌนทุนทีไตไ าลงด านินงานรูปบบประหยัด ตยังคงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลดยการ
฿ชຌวิธีลดคา฿ชຌจาย฿นดຌานการ฿หຌบริการสิไงอ านวยความสะดวกตางโท า฿หຌรูปบบ สายการบินตຌนทุนตไ า การ
พัฒนาการ฿หຌบริการของสายการบินตຌนทุนตไ า ดยน าระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌพืไออ านวยความ
สะดวกกผูຌ฿ชຌบริการหรือผูຌดยสารครืไองบิน ดยการประยุกต์฿ชຌทคนลยีสารสนทศส าหรับระบบการ
฿หຌบริการดຌานขຌอมูล ตารางทีไยวบิน การส ารองทีไนัไง การช าระงิน ละการขຌาถึงขຌอมูลตางโ ของสายการ
บินตຌนทุนตไ าทีไ฿หຌบริการ (วใบเซต์.Eiearning.northcm.ac.th. June22, 2014) ป 2552-2556 สายการ
บินตຌนทุนตไ ามีสวนบงการตลาดทีไพิไมขึๅน ดยสายการบินตຌนทุนตไ าอยูทีไรຌอยละ 46 สายการบิน฿หຌบริการ
ตใมรูปบบมีสวนบงการตลาดรຌอยละ 54 ดยการบินเทยป็นสายการบินทีไมีสวนบงตลาดจากการบิน฿น
ประทศ รຌอยละ 31.6 รองลงมา คือ เทยอร์อชียรຌอยละ 23.2 นกอร์ รຌอยละ 22.7 ละบางกอกอร์
วย์สรຌอยละ 22.5 (วใบเซต์.marketeer.co.th. June15, 2014) 

กลุมปງาหมายของสายการบินตຌนทุนต ไา คือผูຌบริภคทีไตຌองการ฿ชຌบริการสายการบินพืไอป็น
ยานพาหนะ฿นการดินทางเป สวนหนึไงมาจากกลุมผูຌ฿ชຌบริการดิมของสายการบินละกลุมผูຌ฿ชຌบริการดิมทีไ
ดินทางดยรถเฟ รถดยสาร หรือ รถสวนบุคคล ปัจจุบัน พบวา ผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหาดຌานการจองตั็ว ดຌาน
การช าระงิน ดຌานการคืนตั็ว ปัญหาดຌานราคา ปัญหาการลืไอนทีไยวบินกิดความลຌาชຌา ท า฿หຌกิดความ
สียหาย ปัญหาดຌานการ฿หຌบริการของสายการบิน (ฉันทลักษณ ์มงคล, 2549)  

จากการศึกษาความป็นมาดังกลาว ป็นหตุ฿หຌผูຌวิจัย มีความสน฿จท าการศึกษา รืไอง ความพึง
พอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยาน
ดอนมือง ดยนຌนศึกษาดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก ดຌานผลการ
฿หຌบริการละดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ พืไอหานวทาง฿นการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌ
บริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ าตอเป 
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กรอบนวคิด฿นการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของ 
           สายการ บินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการ
บินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานสิไงอ านวยความ
สะดวก ดຌานผลการ฿หຌบริการละดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ  

2. พืไอหาวิธีการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของ
สายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง 
 

วิธีการวิจัย 

ประชากรละกลุมตัวอยาง 
ประชากร ละกลุมตัวอยาง เดຌก ผูຌดยสารชาวเทยของสายการบินตຌนทุนต ไา จ านวน  400 คน 

นืไองจากจ านวนผูຌดยสารชาวเทยทีไดินทางดยสายการบินตຌนทุนต ไาทัๅงหมด ซึไงเมสามารถทราบเดຌนนอน 
พราะจ านวนผูຌดยสารทีไดินทางกับสายการบินตຌนทุนต ไา นัๅนมีอัตราขึๅนลงอยูตลอดวลาเมคงทีไนนอน 
การ฿ชຌกลุมตัวอยางจ านวน 400 ตัวอยาง อຌางอิงจากตารางส ารใจรูป฿นการก าหนดขนาดกลุมตัวอยางของ 

Yamane ทีไระดับความชืไอมัไน 95%  
การสุมตัวอยาง  ฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบเมค านึงถึงความนาจะป็นดຌวยการสุมตัวอยางบบตาม

ความสะดวก (Convenience Sampling) ดยน าบบสอบถามเปจก฿หຌกับผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการสายการ

ปัจจัยสวนบุคคล 

1. พศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายเดຌฉลีไยตอดือน  

ความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า 

ณ ทาอากาศยานดอนมือง 
 

      1. ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ  
     2. ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก  
     3. ดຌานผลการ฿หຌบริการ 
     4. ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ 

     

 

ตัวปรตຌน ตัวปรตาม 

1. การลือกดินทางดยสายการบนิ  
2. วัตถุประสงค์การดินทาง 
3.วิธีการลือกซืๅอบัตรดยสาร 
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บินตຌนทุนตไ ากลุมสายการบินนกอร์ ละกลุมสายการบินเทยอร์อชีย ทีไทาอากาศยานดอนมือง 
นืไองจากป็นผูຌดยสารกลุม฿หญทีไสามารถพบเดຌสะดวก  

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือบบสอบถามทีไผูຌวิจัย สรຌางขึๅนดย บงออกป็น 3 ตอน คือ 

ตอนทีไ 1 ขຌอมูลพืๅนฐาน ของผูຌตอบบบสอบถาม บงออกป็น 2 สวน  
สวนทีไ 1 ขຌอมูลพืๅนฐาน ประกอบดຌวย 1) พศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับ

การศึกษา 5) อาชีพละ6) รายเดຌฉลีไยตอดือน  
สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับความพึงพอ฿จ฿นการดินทาง ประกอบดຌวย 1) การลือก

ดินทางดยสายการบิน 2) วัตถุประสงค์การดินทาง 3)วิธีการลือกซืๅอบัตรดยสาร 

                        ตอนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ 
ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก ดຌานผลการ฿หຌบริการละดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ  
                        ตอนทีไ 3 ขຌอความคิดหในพิไมติมกีไยวกับปัญหา฿นการ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง  

ขัๅนตอน฿นการสรຌางครืไองมือละหาคุณภาพบบสอบถาม มีดังนีๅ  
                      1. ศึกษาคຌนควຌาจากอกสาร ต ารา บทความละผลงานวิจัยอืไนโ ทีไกีไยวขຌองพืไอน ามา
ป็นนวทาง฿นการสรຌางบบสอบถาม ดย฿หຌครอบคลุมวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ  
                      2. ก าหนดครงสรຌางของบบสอบถามละขอบขตนืๅอหาตามกรอบนวคิดของการวิจัย 

                      3. กณฑค์าความชืไอมัไนของครืไองมือ (Reliability) ดຌวยวิธีการของครอนบัค    
(The Coefficient of Alpha) กับผูຌดยสาร ทีไเม฿ชกลุมปງาหมาย จ านวน 30 คน (ยุทธ เกยวรรณ์, 2550) 
ละน าขຌอมูลทีไเดຌเปทดสอบความชืไอมัไน ดຌวยวิธีของ ครอนบัค ทีไระดับความชืไอมัไน เมนຌอยกวา 0.70  

                      4. การค านวณคาความชืไอมัไนของบบทดสอบดยวิธีของคูดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 

Richardson Formula) ดຌวยคาสัมประสิทธิ่อัลฟຆาครอนบัค (The Coefficient of Alpha) (กียรติสุดา  
ศรีสุข, 2552) ผลการทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถาม฿นภาพรวม มีคาความชืไอมัไนทากับ 0.81 ซึไง
ถือวาบบสอบถามมีความชืไอมัไนอยู฿นกณฑ์มีความชืไอมัไนสูง ดังตาราง 
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ตารางทีไ 1 ผลการทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการ 

                ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง 
 

 

ความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบ
ทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ 

ทาอากาศยานดอนมือง 
 

 

 

จ านวนค าถาม 

 

 

Cronbach’s Alpha 

(n = 30   ,    400) 

ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ  7 0.61       0.80 

ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก  4 0.56       0.72 

ดຌานผลการ฿หຌบริการ 3 0.16       0.71 

ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ 6 0.70       0.83 

ภาพรวม 20 0.81       0.91 

 

                 ด านินการกใบรวบรวมขຌอมูลดยบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จ านวน 400 คน ตาม
ขຌอก าหนดการศึกษา ดยท าการจกบบสอบถาม฿หຌกับผูຌดยสาร฿ชຌบริการของระบบทคนลยีสารสนทศ
ของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ละรอรับกลับทันทีทีไกรอกขຌอมูลสรใจพืไอ เม฿หຌ
ขຌอมูลคลาดคลืไอนละสามารถตอบค าถามกผูຌตอบบบสอบถามเดຌมืไอผูຌตอบบบสอบถามกิดขຌอสงสัย    
 

การวิคราะห์ขຌอมูล  
                 ตอนทีไ 1 ขຌอมูลพืๅนฐาน ของผูຌตอบบบสอบถาม บงออกป็น 2 สวน  
                             สวนทีไ 1 ขຌอมูลพืๅนฐาน ฿ชຌสถิติ คาความถีไ คารຌอยละ 

                             สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับความพึงพอ฿จ฿นการดินทาง ฿ชຌสถิติ คาความถีไ คารຌอยละ 

                 ตอนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ฿ชຌสถิติ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน  
                 ตอนทีไ 3 ขຌอความคิดหในพิไมติมกีไยวกับปัญหา฿นการ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ฿ชຌการบรรยายชิงพรรณนา 

                 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล  เดຌก คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย  ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 

การวิจัยรืไองความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการ
บินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง฿นครัๅงนีๅผูຌวิจัยท าการกใบขຌอมูลกับกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน 
ดยน าบบสอบถามเปจก฿หຌกับผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการสายการบินตຌนทุนตไ ากลุมสายการบินนกอร์ ละ
กลุมสายการบินเทยอร์อซียทีไทาอากาศยานดอนมือง นืไองจากป็นผูຌดยสารกลุม฿หญทีไสามารถพบเดຌ
สะดวกละป็นสายการบินกรณีศึกษา฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ซึไงผลดังกลาวผูຌวิจัยคาดวาสายการบินตຌนทุนตไ าทีไ
นอกหนือจากนีๅจะสามารถน าขຌอมูลมา฿ชຌพืไอประยชน์฿นธุรกิจการบินตอเปดยผลการวิจัยมีขຌอสรุปพืไอ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยขຌอทีไ 1 ดังนีๅ 

ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง รຌอยละ 75.25 มีอายุ ระหวาง 31 - 40 ป รຌอยละ 
44.00 มีสถานภาพสด รຌอยละ 64.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีรຌอยละ 69.50 มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทอกชน รຌอยละ 58.25 มีรายเดຌฉลีไยตอดือน ระหวาง 20,001  30,000 บาทรຌอยละ 38.00 มี
ความพึงพอ฿จ฿นการดินทาง พบวา ดินทางดยสายการบินนกอร์ จ านวน 241 คน คิดป็นรຌอยละ 
60.25 ดยมีวัตถุประสงค์฿นการดินทางพืไอทองทีไยว จ านวน 217 คน คิดป็นรຌอยละ 54.25 มีวิธีการ
ลือกซืๅอบัตรดยสารผานอินตอร์นใต จ านวน 225 คน คิดป็นรຌอยละ 56.25 มากทีไสุด มีความพึงพอ฿จตอ
การ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง จ านก
ป็นรายดຌาน ดังนีๅ  
                 1. ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.61 , ..DS  

= 0.67) ดยพบวา ขัๅนตอนการ฿หຌบริการมีความคลองตัว เมซับซຌอน อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.77, ..DS  

= 0.67) ป็นอันดับทีไ 1ละความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.50, ..DS  = 0.67)  
ป็นอันดับสุดทຌาย 

                 2. ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.70, ..DS  = 0.67)  
ดยพบวา อุปกรณ์มีความทันสมัย อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.80, ..DS  = 0.67) ป็นอันดับทีไ 1ละ ความ
สะดวกสบาย฿นการลือกซืๅอ อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.58, ..DS  = 0.67) ป็นอันดับสุดทຌาย 

                 3. ดຌานผลของการ฿หຌบริการ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.72, ..DS  = 0.67) ดย
พบวา การผยพรขຌอมูลทีไถูกตຌองอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.78, ..DS  = 0.67) ป็นอันดับทีไ 1ละเดຌรับ
บริการตรงตามทีไคาดหวัง อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.66, ..DS  = 0.67) ป็นอันดับสุดทຌาย 

                 4. ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( X  = 3.65, ..DS  = 0.67) 
ดยพบวา ความรวดรใว฿นการรียก฿ชຌบริการ อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.71, ..DS  = 0.67) ป็นอันดับทีไ 1
ละขัๅนตอน฿นการ฿หຌบริการเมซับซຌอน  อยู฿นระดับมาก ละความครบถຌวนสมบูรณ์ละความถูกตຌองของ
ขຌอมูล อยู฿นระดับมาก ( X  = 3.58, ..DS  = 0.67) ป็นอันดับสุดทຌาย ทาโ กัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยรืไองความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง ผูຌวิจัยท าการอภิปรายดยอาศัยความ
สอดคลຌองของงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง มาสนับสนุนผลสรุปทีไคຌนพบจากการวิจัย จ านกป็นรายดຌานดังนีๅ  
                 1. ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ พบวา ขัๅนตอนการ฿หຌบริการมีความคลองตัว เม
ซับซຌอน อยู฿นระดับมาก ป็นอันดับทีไ 1ละความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก ป็นอันดับ
สุดทຌาย สอดคลຌองกับนวคิดของกิตติชัย ธนทรัพย์สิน ละ สุรพันธ์ เชยชนะ (2550) ท าการศึกษารืไอง
ปัจจัยทีไมีผลตอการลือกรูปบบการดินทางของสายการบินตຌนทุนต ไาละสายการบินเทย  พบวา ปัจจัยทีไ
ผูຌดยสารมีความพึงพอ฿จมากทีไสุดตอสายการบินตຌนทุนต ไาเดຌก ราคาคาดยสาร  ละการบริการอาหาร
ครืไองดืไม การตรงตอวลา ละดຌานความปลอดภัย กลาวคือ ผูຌดยสารสวน฿หญป็นพศหญิง ทีไ มีอายุ 
ระหวาง 31- 40 ละมีวัตถุประสงค์฿นการดินทางพืไอทองทีไยว ดังนัๅนสิไงส าคัญของความตຌองการรับ
บริการกีไยวกับขัๅนตอนการบริการของสายการบินพืไอการดินทางคือ ความสะดวกงาย ละเมมีความ
ซับซຌอนกัน฿นรืไองการขຌาถึงขຌอมูลการจองตั็ว การลือกทีไยวบิน การประมินคา฿ชຌจาย ดยสามารถคຌนหา
ขຌอมูลจากระบบทคนลยีสารสนทศพืไอความคลองตัว฿นการ฿ชຌบริการสายการบินตຌนทุนตไ า ซึไงสอดคลຌอง
กับนวคิดของคอร์ดับปຂ้ลสกีๅ รัสท์ ละซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) กลาววา 
คุณภาพการ฿หຌบริการ ป็นสวนขยายของบริการ กระบวนการบริการ ละองค์กรทีไ฿หຌบริการ ทีไสามารถ
ตอบสนองหรือท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จ฿นความคาดหวังของบุคคล 

                 2. ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก พบวา อุปกรณ์มีความทันสมัย อยู฿นระดับมาก ป็นอันดับทีไ 
1ละ ความสะดวกสบาย฿นการลือกซืๅอ อยู฿นระดับมาก ป็นอันดับสุดทຌายสอดคลຌองกับนวคิดของอินทิ
รา จันทรัฐ (2552) ท าการศึกษารืไองความคาดหวังละการรับรูຌจริงตอคุณภาพการบริการสายการบิน
ตຌนทุนต ไาทีไยวบินภาย฿นประทศ พบวา ระดับความคาดหวังละการรับรูຌของลูกคຌาทีไมีตอคุณภาพการ
บริการสายการบินตຌนทุนต ไา ทีไยวบินภาย฿นประทศ มีความคาดหวังอยู฿นระดับมาก ฿นดຌานความสะดวก 
ของสิไงอ านวยความสะดวกตางพืไอการดินทาง กลาวคือผูຌดยสารสวน฿หญ ป็นพศหญิงมีอายุ ระหวาง 
31- 40 ป มีสถานภาพสดละมีวัตถุประสงค์฿นการดินทางพืไอทองทีไยว ดังนัๅนสิไงอ านวยความสะดวกทีไ
ผูຌดยสารสวน฿หญมีความคาดหวังคือการเดຌรับบริการทีไทันสมัยกีไยวกับครืไองอ านวยความสะดวกระหวาง
การ฿ชຌบริการ พืไอความสุข฿นการ฿ชຌบริการละการดินทางดยสายการบินทีไลือก฿ชຌบริการ ซึไงสอดคลຌอง
กับนวคิดของบิทนอร์ (Bitner, 1992) กลาววา คุณภาพการ฿หຌบริการสามารถวัดดยผานความพึงพอ฿จ
ของผูຌรับบริการจากความคาดหวังทีไผูຌรับบริการตัๅงเวຌ  
                  3. ดຌานผลของการ฿หຌบริการ พบวา การผยพรขຌอมูลทีไถูกตຌองอยู฿นระดับมาก ป็นอันดับทีไ 
1ละเดຌรับบริการตรงตามทีไคาดหวัง อยู฿นระดับมาก ป็นอันดับสุดทຌายสอดคลຌองกับนวคิดของพรรณระ
พี สุรินทรรัฐ (2548) ท าการศึกษารืไองสวนประสมทางการตลาดพืไอการบริการมีผลตอภาพลักษณ์สาย
การบินนกอร์ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการสวน฿หญป็นพศหญิง อายุตไ ากวา 30 ป อาชีพพนักงานบริษัท ลูกจຌาง มี
รายเดຌสูงกวา 25,000 บาทตอดือน ละพบวา สวนประสมทางการตลาดพืไอการบริการ ประกอบดຌวย 
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ผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย การสงสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ฿หຌบริการ
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ มีผลตอภาพลักษณ์ของสายการบินนกอร์ ฿นระดับมาก การรับรูຌสืไอฆษณาผาน
สืไอวิทยุ หนังสือพิมพ์ปสตอร์฿บปลิว กลาวคือ ผูຌดยสารสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับการคຌนหาขຌอมูล ชน 
ตารางบิน ราคา ละวิธีการจองทีไยวบิน ดย฿ชຌระบบอินตอร์นใตป็นหลัก฿นการขຌาถึงสวนของการ
฿หຌบริการของสายการบินซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของบิทนอร์ (Bitner, 1992) กลาววา คุณภาพการ
฿หຌบริการสามารถวัดดยผานความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการจากความคาดหวังทีไผูຌรับบริการตัๅงเวຌ  
                 4. ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ พบวา ความรวดรใว฿นการรียก฿ชຌบริการ อยู฿นระดับ
มาก ป็นอันดับทีไ 1ละขัๅนตอน฿นการ฿หຌบริการเมซับซຌอน อยู฿นระดับมาก ละความครบถຌวนสมบูรณ์
ละความถูกตຌองของขຌอมูล อยู฿นระดับมาก  ป็นอันดับสุดทຌาย ทาโ กันสอดคลຌองกับนวคิดของ 
ดุษณีญา อินทนุพัฒน์ (2547) ท าการศึกษารืไองความยินดีทีไจะจายของผูຌดยสารทีไลือก฿ชຌบริการของสาย
การบินตຌนทุนตไ า ดย฿ชຌการศึกษาบบ Contingent Valuation Method (CVM) จากการศึกษา พบวา ผูຌ
ทีไคยดยสารดຌวยสารการบินเทยนัๅนเดຌหันมาลือก฿ชຌบริการของสายการบินตຌนทุนตไ ามากทีไสุด คิดป็นรຌอย
ละ 54 ของผูຌ฿ชຌบริการสายการบินตຌนทุนตไ าทัๅงหมด ผูຌดยสารจะ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของความปลอดภัย
ละรืไองทคนลยี฿นการสืไอสารทีไเดຌ฿หຌพืไออ านวยความสะดวก฿หຌกิดผูຌดยสารมากกวารืไองของความรใว
ละมีความยินดีทีไจะจายพิไมมากกวาทีไจะเมเดຌรับความสะดวกสบายทัๅงทางดຌานทคนลยีทีไทันสมัยหรือมี
ความปลอดภัยการ฿ชຌทคนลยีบัตรครดิตพืไอช าระคาตั็วดยสาร กลาวคือ ผูຌดยสารสวน฿หญป็นพศ
หญิง ทีไ มีอายุ ระหวาง 31- 40 ละมีวัตถุประสงค์฿นการดินทางพืไอทองทีไยว ดังนัๅนผูຌดยสารสวน฿หญจึง
฿หຌความส าคัญกับการคຌนหาขຌอมูล ชน ตารางบิน ราคา ละวิธีการจองทีไยวบิน ดย฿ชຌระบบอินตอร์นใต
ป็นหลัก฿นการขຌาถึงสวนของการ฿หຌบริการของสายการบินละคาดหวังวาจะเดຌรับความรวดรใว฿นการ
รียก฿ชຌบริการ ดยมีขัๅนตอน฿นการ฿หຌบริการเมซับซຌอนซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของคอร์ดับปຂ้ลสกีๅ รัสท์ 
ละซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) กลาววา คุณภาพการ฿หຌบริการ ป็นสวนขยาย
ของบริการ กระบวนการบริการ ละองค์กรทีไ฿หຌบริการ ทีไสามารถตอบสนองหรือท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จ
฿นความคาดหวังของบุคคล 

 

ขຌอสนอนะ 

                  
การก าหนดขຌอสนอนะพืไอตอบวัตถุประสงค์การวิจัยขຌอทีไ 2 ผูຌวิจัย บงออกป็น 2 สวนคือ 

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัยละขຌอสนอนะการวิจัยครัๅงตอเป ดยก าหนดวิธีการสนอนะดຌวยวิธีการ
อาศัยคาฉลีไย ดยก าหนด฿หຌคาฉลีไยมากทีไสุด คือ มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด ละคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือ มี
ความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด ละป็นขຌอดຌอยทีไคຌนพบ วิธีการจัดการคือ ฿หຌหนวยงานดยผูຌควบคุมทีไมีอ านาจ 
หนຌาทีไ ฿หຌท าการปรับปรุงกิจกรรมนัๅนดยรงดวน พืไอการพัฒนา ตอเป  

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัย  พบวา นวทางการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการ
ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศของสายการบินตຌนทุนตไ า ณ ทาอากาศยานดอนมือง มีดังนีๅ 
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                        1. ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ผูຌบริหารสายการบินตຌนทุนตไ าควรสรຌาง
ระบบการคຌนหาขຌอมูล ชน ตารางบิน ราคา ละวิธีการจองทีไยวบิน ดย฿ชຌระบบอินตอร์นใต฿หຌมีความ
สะดวก งาย รวดรใว มีความคลองตัว เมซับซຌอน พืไอรักษาระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการสายการบิน
ตอเป  
                        2. ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก ผูຌบริหารสายการบินตຌนทุนตไ าควร฿หຌการสนับสนุนการ
จัดหาตรียมการ ฿นสวนอุปกรณ์฿หຌมีความทันสมัย พรຌอม฿ชຌพืไอรักษาระดับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการ
สายการบินตอเป  
                        3. ดຌานผลของการ฿หຌบริการ ผูຌบริหารสายการบินตຌนทุนตไ าควรท าการก าหนดขຌอมูลทีไ
ถูกตຌอง ทีไยงตรง สามารถน ามา฿ชຌป็นกณฑ์฿นการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการทีไตรงกับความตຌองการของ
ผูຌดยสาร 

                        4. ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ ผูຌบริหารสายการบินตຌนทุนตไ าควรพัฒนา฿หຌระบบ
อินตอร์นใตภาย฿นองค์กร฿หຌมีความสามารถ฿นการสดงผลทีไรวดรใว฿นการรียก฿ชຌบริการ ละควบคุม
เม฿หຌมีขัๅนตอน฿นการ฿หຌบริการทีไซับซຌอน   
  ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 

                          1. ควรท าการศึกษารืไองประสิทธิภาพการประมวลผลของวใบเซต์องค์กรพืไอ
สนับสนุนการตัดสิน฿จของผูຌดยสาร ดຌวยวิธีการชิงคุณภาพพืไอคຌนหาขຌอมูลชิงลึกพืไอสรຌางกลยุทธ์ฉพาะ
ธุรกิจตอเป 

                          2. ควรท าการศึกษารืไองความสะดวก฿นการลือกซืๅอตั็วครืไองบิ นดยระบบ
อินตอร์นใตผูຌดยสาร ดຌวยวิธีการชิงคุณภาพพืไอคຌนหาขຌอมูลชิงลึก฿นการสรຌางกลยุทธ์การขຌาถึงกลุม
ลูกคຌาปງาหมายของธุรกิจตอเป 

                         3. ควรท าการศึกษารืไองคาดหวังของผูຌดยสารทีไตัดสิน฿จซืๅอตั็วครืไองบินพืไอการ
ดินทางดຌวยสายการบินตຌนทุนตไ า 
                         4. ควรท าการศึกษารืไอง การจัดการขຌอมูลทางวใบเซต์พืไอการ฿หຌบริการผูຌดยสารทีไ
ตัดสิน฿จซืๅอตั็วครืไองบินพืไอการดินทางดຌวยสายการบินตຌนทุนตไ า 
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การลงทุนปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี ศึกษาการลงทุนของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 2ี 
ศึกษาปัญหาละอุปสรรคของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 3ี ศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา
ของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย การศึกษาครัๅงนีๅเดຌท าการกใบรวบรวมขຌอมูลจากผูຌปลูกยางพารา฿น
จังหวัดชียงราย จ านวน ใ5เ ตัวอยาง฿นอ าภอวียงชัย อ าภอชียงของ ละอ าภอทิง ดยการ฿ชຌ
บบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ละน าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์ชิงพรรณนา 

 ผลการวิคราะห์ตຌนทุน พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา โเ เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ แแ.ใเ ตຌนทุน
ผันปรฉลีไยรຌอยละ ่่.็เ พืๅนทีไขนาดมากกวา โเ เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ โเ.่แ ตຌนทุนผันปรฉลีไย
รຌอยละ ็้.แ้ ผลการวิคราะห์รายเดຌฉลีไย พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา โเ เร ป โ55ใ -โ55็ ทากับ 
แ5ุ็ๆแ.ไเ , โโุ5้้.่่ ุ แุ้ใแ่.5โ ุ แุ้เโ็.5แ ละ แ5 ,เไใ.แ่ บาทตอเร ตามล าดับ พืๅนทีไขนาด
มากกวา โเ เร ป โ55ใ-โ55็ ทากับ แ5ุ็โๆ.้แ ุ โโุ็่แ.โโ ุ แุ้แ็ไ.เไ , แุ้เๆ5.ไแ ละ 
แไ,้โๆ.ๆ่บาทตอเร ตามล าดับ ละผลการวิคราะห์ก าเร พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา 20 เร ฿นปทีไ 7-11 มี
ก าเรฉลีไย 48,916.17บาทตอเร ละพืๅนทีไขนาดมากกวา 20 เร ฿นปทีไ 7-11 มีก าเรฉลีไย 59,904.17บาท
ตอเรผลการวิคราะห์ปัญหาละอุปสรรค บงออกป็น ไ ดຌาน พบวา แี ดຌานการผลิต มีปัญหาละ
อุปสรรคระดับปานกลาง ิ ̅= ใ.เใี โี ดຌานการดูลรักษา มีปัญหาละอุปสรรคระดับปานกลาง ิ ̅= 

ใ.เ้ี ใี ดຌานการตลาด มีปัญหาละอุปสรรคระดับปานกลาง ิ ̅= ใ.โใี ละ ไี ดຌานการสงสริม มี
ปัญหาละอุปสรรคระดับมาก ิ ̅= ใ.่เีผลการวิคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพารา พบวา 
กษตรกรมีการยอมรับ฿นระดับปานกลางคิดป็นรຌอยละ ไ้.็แดย฿นสวนของการวิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรอิสระหลายตัวปรกับตัวปรตาม พบวา ตัวปรทีไกีไยวขຌองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ5 เดຌก  พศ ิX1ีุอายุิX2ีุ จ านวนรงงาน฿นครัวรือนิX4ีุขนาดพืๅนทีไปลูกิX6ีุ รายเดຌจากการ

                                                           
1นักศึกษาปริญญาท สาขาศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมจຌ 
2ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์อาจารย์ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์กษตรทรัพยากรละสิไงวดลຌอม คณะศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมจຌ 
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ประกอบอาชีพอืไนิXๆีุรายจายการลงทุนปลูกยางพาราิX็ีุความรูຌของกษตรกรกีไยวกับวิธีการปลูก
ยางพารา ิX10ีละทัศนคติของกษตรกรตอการยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากจຌาหนຌาทีไส านักงาน
กองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองิX11ี 

ค าส าคัญ: การลงทุน ุ การยอมรับวิธีการปลูกยางพารา 

 

Abstract 

 This study on the investment of para rubber growers in Chiang Rai Province has 

the objectives to: 1ี analyze investment cost and return of these para rubber growers, 2ี 
examine the pertinent problems and obstacles in para rubber production, and 3ี 
understand the para rubber growers’ adoption of the recommended production 
practices. The needed information for the present study was compiled by questionnaire 

format from ใ5เ samples of para rubber growers in Wiang Chai, Chiang Khong, and 

Thoeng Districts of Chiang Rai Province for descriptive statistics analysis. 

 From production cost analysis, it was found that, for planted area less than โเ rai, 

fixed cost and variable cost accounted for แแ.ใเ %and ่่.็เ % of the total cost 

respectively.  For area greater than โเ rai, fixed cost was โเ.่แ% and variable cost was 
็้.แ้ %. The investigation on income found that the average yearly income of rubber 

plantation in area less than โเ rai during 2010  2014 were แ5,็ๆแ.ไเ , โโ,5้้.่่ , 
แ้,ใแ่.5โ , แ้,เโ็.5แ and แ5,เไใ.แ่ baht per rai, respectively while the corresponding 

figures for rubber plantation in area greater than โเ rai were แ5,็โๆ.้แ , โโ,็่แ.โโ , 
แ้,แ็ไ.เไ , แ้,เๆ5.ไแ and แไ,้โๆ.ๆ่ baht per rai.  On profit for7  11 years old rubber 

plantation, the analysis revealed in area under 20 rai the average yearly profit 

was48,916.17baht per rai while in area greater than20 rai it was59,904.17baht per rai.The 

study on problems and obstacles was conducted on four aspects: แ)Production having 

moderate degree of problems and obstacles ิ ̅= ใ.เใี, โีCrop care and protection having 

moderate extent of problems and obstacles ิ ̅= ใ.เ้ี, ใีMarketing facing moderate 

degree of problems and obstacles ิ ̅= ใ.โใี,and ไีAgricultural extension confronting the 

most prevalent difficulties ิ ̅= ใ.่เี. On the adoption of recommended agricultural 

practices, the finding indicated the para rubber growers adopted the advice to a 

moderate degree ิไ้.็แ%ี. Meanwhile the analysis on the relationship between various 

independent variables and the dependent variable provided the conclusion that the 
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factors explaining the growers’ adoption of recommended practices at เ.เ5 statistically 

significant level included gender ิX1), age ิX2), number of household farm labor ิX4), 

rubber tree planted area ิX5), income from other employment (X6), investment 

expenditure for rubber tree planting (X7), knowledge and understanding of para rubber 

growers about methods and techniques in rubber tree planting ิXแเี, and the growers’ 
attitude towards the adoption of recommended agricultural practices provided by the 

extension workers of the Office of Rubber Replanting Aid Fund and other relevant 

agencies ิXแแี. 

Keywords: Investment ,Adoption of para rubber 

 

บทน า 

ยางพารา  (Para rubberี ชืไอทางพฤกษศาสตร์วา  Hevea  brasiliensis  ป็นเมຌยืนตຌนประภท
เมຌผลัด฿บ ถิไนก านิดของยางพาราอยู฿นทวีปอมริกา฿ตຌบริวณลุมมนๅ าอมซอน  ซึไงมีฝนตกชุก เดຌก 
ประทศบราซิล ปรู คลัมบีย วนซุอลา ละบลิวีย ดยชาวพืๅนมืองรียกว า  ฮกาชูฮ ิcaotchu) 

ปลวา ตຌนเมຌรຌองเหຌ ิกรมสงสริมการกษตร, 2556ี ยางพาราจะมีนๅ ายางสีขาว ฿บออนสีออกมวงดงป็น
มัน ปลีไยนป็นสีนๅ าตาลปนสຌมหรือดง ฿บรียงวียน ฿บประกอบบบนิๅวมือ มี฿บยอย 5-7 ฿บ รูปรีกมรูป
฿บหอก หนาหมือนผนหนัง ดอกสีขาวปนหลือง มีกลิไนหอม  ผลหຌงตกขนาด฿หญ รูปทรงกลม มี 3 

มลใด มืไอกตใมทีไ ผนังผลตกดีดมลใดรง กระดในเปเกล ยางพารานัๅนป็นเมຌ฿นวงศ์ดียวกับมัน
ส าปะหลัง ละหุง กสน ปลຌานຌอย ปຈยซียน ละชวนชม มีทอนๅ ายาง฿นปลือกเมຌ ชาวสวนยางจะกรีด
ปลือกป็นรอยฉียง฿หຌนๅ ายางเหลลง฿นภาชนะทีไรองรับ จากนัๅนจึงกใบนๅ ายางมาลຌวติมกรดนๅ าสຌม 
ินๅ าสຌมสายชูี หรือกรดฟอร์มิก ิformic acid) พืไอ฿หຌนๅ ายางจับตัว ลຌวจึงทลงพิมพ์฿หຌป็นยางผนพืไอ
จ าหนาย ยางพารามีประยชน์หลากหลาย ชน ท าลูกบอลส าหรับลนกีฬา ยางรถยนต์ ยางรัดของ ยางลบ 
รองทຌา ถุงมือยาง ถุงยาง ป็นตຌนิสารานุกรมผลิตผลละผลิตภัณฑ์จากพืช, 2556) 

฿นป พ.ศ. 2366 มีการคຌนพบวายางพาราละลายเดຌ฿นฮกซน ิhexane) การคຌนพบนีๅท า฿หຌ
สามารถคຌาขายยางพาราบบป็นกຌอน ลຌวน าเปละลาย฿ชຌทีไปลายทางเดຌ ตยังมีปัญหารืไองผนยางตก
฿นทีไอุณหภูมิตไ าละหนียวหนืดมืไอถูกความรຌอน ชาลส์กูຍดยียร์ ป็นผูຌคຌนพบวิธีการ฿สซัลฟอร์ลงเป฿นนๅ า
ยางพารา พืไอ฿หຌมลกุลของเอซปรีน ิisoprene) ฿นนๅ ายางสรຌางพันธะ จับกันดีขึๅนละยืดหยุนสวนการ
น ายางพาราขຌามา฿นถบอชียนัๅน ฿นป พ.ศ. 2419 มีการน ามลใดยางพาราจากอมซอนเปปลูก฿น
ประทศอังกฤษ ละตอมายังศรีลังกา สิงคปร์ มาลซีย ละเทย ปัจจุบันเทยป็นประทศทีไผลิตยางพารา
มากทีไสุด฿นลก รองลงมา คือ อินดนีซีย มาลซีย ละวียดนามสวน฿นประทศเทยนัๅน฿นป พ .ศ. 2443 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ จຌามืองตรังเดຌน าพันธุ์ยางพารามาจากประทศมาลซีย ละท าการทดลองปลูก
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ครัๅงรก ทีไอ าภอกันตัง จังหวัดตรัง  หลังจากนัๅนจึงพรหลายเปทัไวทัๅง 14 จังหวัดของภาค฿ตຌ ละขยาย
เปสูภาคตะวันออกละภาคตะวันออกฉียงหนือิสารานุกรมผลิตผลละผลิตภัณฑ์จากพืช, 2556) 

จะหในเดຌวายางพาราป็นพืชศรษฐกิจทีไมีความส าคัญตอศรษฐกิจของประทศ นืไองจากยางพารา
ป็นสินคຌาสงออกทีไมีอัตราการขยายตัวพิไมมากขึๅนดยฉพาะกลุมสินคຌากษตร ละอุตสาหกรรมกษตร
ปรรูป ท า฿หຌมีมูลคาการสงออกสูงกวาพืชศรษฐกิจชนิดอืไนโ ละสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌประทศเทยป็น
อันดับหนึไง฿นปัจจุบันประทศเทยป็นประทศทีไสามารถสงออกยางพาราเดຌป็นอันดับหนึไงของลก (ส านัก
ศรษฐกิจการกษตร, 2556) 

 

ความส าคัญของปัญหา 

จากการส ารวจพบวา มีกษตรกรบางสวนทีไถูกชักชวนหรือมีการลอกรียนบบจากพืไอนกษตรกร
ทีไประสบความส ารใจละขຌามาลงทุนพาะปลูกยางพาราทัๅงโ ทีไยังขาดความรูຌ ขาดประสบการณ์ดຌานการ
พาะปลูก การบ ารุงดูลรักษาสวนยาง การปรรูปละการจ าหนายผลผลิต อีกทัๅงยางพาราตຌอง฿ชຌ
ระยะวลา฿นการพาะปลูกประมาณ 6  7 ป กวาจะ฿หຌผลผลิตจึงกอ฿หຌกิดปัญหาตามมามากมาย ชน 
การเมจริญติบตของตຌนยางพารา ตຌนยางพาราเม฿หຌผลผลิตนๅ ายาง ขาดความรูຌละวิธีการกีดยางทีไถูกตຌอง 
ตຌนทุนการผลิตยางพาราสูง ฯลฯ จึงท า฿หຌผูຌวิจัยเดຌลใงหในถึงความส าคัญทีไจะศึกษาการลงทุนปลูกยางพารา฿น
จังหวัดชียงราย พืไอศึกษาการลงทุนการปลูกยางพารา ปัญหาละอุปสรรครวมถึงศึกษาการยอมรับวิธีการ
ปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย ทัๅงนีๅขຌอมูลทีไเดຌจากการศึกษาสามารถน าเปป็น
ประยชน์หรือป็นขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จปลูกยางพาราของกษตรกร หรือ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสงสริมการ
ปลูกยางพารา฿หຌกับกษตรกรของหนวยงานภาครัฐละภาคอกชนทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงรายละ
จังหวัดอืไนโ ตอเป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์  ดังนีๅ 
1. พืไอศึกษาการลงทุนของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

2.พืไอศึกษาปัญหาละอุปสรรคของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

3. พืไอศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาการลงทุนของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย ครัๅงนีๅเดຌก าหนดวิธีวิจัยดังตอเปนีๅ 
 

 

 



 

4-61 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

สถานที่ด านินการวิจัย 

การศึกษาครัๅงนีๅเดຌด านินการ฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงราย จ านวน 3 อ าภอ ประกอบดຌวย อ าภอวียง
ชัย อ าภอชียงของ ละอ าภอทิง 
 

ประชากรละกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครัๅงนีๅประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา คือ ผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงรายจ านวน 3 อ าภอ 

มีจ านวนครัวรือนกษตรกรทัๅงสิๅน 2,767 ราย ดยท าการสุมตัวอยางดย฿ชຌสูตรของยามาน ิTaro 

Yamane, 1967: 125) ทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 หรือคาความคลาดคลืไอนรຌอยละ 5 หรือ 0.05 ของ
กลุมตัวอยาง ลຌวน ามาสรุปป็นชวงการค านวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรทางสถิติ ดังนีๅ 
 ค านวณหาขนาดกลุมตัวอยางทีไหมาะสมจากประชากร ดย฿ชຌสูตรของ Taro Yamane, 

1967: 125 ดังนีๅ 
 

 n     =    

 
 

ก าหนด฿หຌ  n  =  ขนาดกลุมตัวอยาง 
 N  =  จ านวนประชากรทัๅงหมด 

 e  =  คาความคลาดคลืไอนทีไจะยอมรับเดຌิallowable error)  

ทนคาตามสูตร  

n     =  
(0.05)22,7671

2,767


  =   349 ≈  350 

  

 ฿นการศึกษาครัๅงนีๅค านวณกลุมตัวอยางจากประชากร 2,767 รายเดຌกลุมตัวอยางจ านวน 350 

ตัวอยาง  
 

วิธีกใบรวบรวมขຌอมูล  

การกใบรวบรวมขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅบงป็นขຌอมูล2 ประภท ดังนีๅ 1.ขຌอมูลปฐมภูมิ  
(Primary Data)ป็นการกใบรวบรวมขຌอมูลภาคสนามดย฿ชຌบบสอบถามิQuestionnaireีกับกษตรกร
กลุมตัวอยางจ านวน350ตัวอยาง ฿นจังหวัดชียงรายจ านวน3อ าภอประกอบดຌวย อ าภอวียงชัย อ าภอ
ชียงของ ละอ าภอทิง2.ขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ป็นการรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจากหลงขຌอมูล
ตางโ เดຌก อกสารทางวิชาการต าราอกสารการฝຄกอบรม อกสารงานวิจัยทีไกีไยวขຌองวิทยานิพนธ์ละการ
คຌนควຌาอิสระตลอดจนการสืบคຌนขຌอมูลทางวใบเซต์จากหนวยราชการละอกชนทีไกีไยวขຌอง 
 

N 

1 + N(e)
2
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ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการศึกษา 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ บบสอบถามซึไงมีลักษณะป็นค าถามปลายปຂด ิClose 

ended question) ละค าถามปลายปຂด ิOpen ended question) ดยบงออกป็น 3สวน ดังนีๅสวน
ทีไ 1ขຌอมูลการลงทุนของผูຌปลูกยางพารา ฿นจังหวัดชียงรายสวนทีไ 2 ขຌอมูลปัญหาละอุปสรรค฿นการปลูก
ยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงรายละสวนทีไ 3 ขຌอมูลการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌ
ปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

 

วิธีการวิคราะห์ขຌอมูล 

 การวิคราะห์ขຌอมูล  บงตามวัตถุประสงค์เดຌ ดังนีๅ 
 สวนทีไ 1ขຌอมูลการลงทุนของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย฿ชຌวิธีการวิคราะห์ชิง

ปริมาณ บงการวิคราะห์ออกป็น ใสวน ดังนีๅ 
1. การวิคราะห์ตຌนทุนการผลิต 

   TC   =   TFC + TVC 

ก าหนด฿หຌ   
 TC    =    ตຌนทุนรวม฿นการปลูกยางพารา ิบาที 

TFC = ตຌนทุนรวมคงทีไ฿นการปลูกยางพารา ิบาที 
TVC = ตຌนทุนรวมผันปร฿นการปลูกยางพารา ิบาที 

2. การวิคราะห์รายเดຌ 
   TR   =   P  × Q 

ก าหนด฿หຌ  TR  =  รายรับรวมทัๅงหมดจากการปลูกยางพารา (บาท) 

   P  =  ราคาตอหนวยของผลผลิตยางพารา (บาท/กิลกรัม) 

  Q  =  ปริมาณผลผลิตยางพารา (กิลกรัม) 

 

3. การวิคราะห์ก าเร 

  π =    TR    TC 

ก าหนด฿หຌ π =  ผลตอบทนจากการปลูกยางพารา (บาท) 

TR  =  รายเดຌทัๅงหมดจากการปลูกยางพารา (บาท) 

TC  =  ตຌนทุนรวมจากการปลูกยางพารา(บาท) 

 สวนทีไ 2 ขຌอมูลปัญหาละอุปสรรค฿นการปลูกยางพารา฿ชຌวิธีการประมาณคา ิRating 

Scaleี บงระดับของปัญหาละอุปสรรคป็น 5 ระดับ ตามรูปบบของ Likert’s Scale คือ ระดับมาก
ทีไสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนຌอย ระดับนຌอยทีไสุด 

 วิธีการปลความหมายของระดับปัญหาละอุปสรรค฿นการปลูกยางพาราของกษตร ดย
฿ชຌสูตรการหาคาพิสัย ละ฿ชຌสูตรการค านวณหาอันตรภาคชัๅน ิวิชิต อูอຌนุ 2548: 114ี ดังนีๅ 



 

4-63 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ความกวຌางของอันตรภาคชัๅน = 

=  =      0.8 

 

  คะนนทีไมีคาสูงสุด – คะนนทีไมีคาตไ าสุด 

จ านวนชัๅน 

  5  1  

 5 

  

 

  ดังนัๅน สามารถบงระดับกณฑ์ฉลีไยเดຌ 5 ระดับ ดังนีๅ 
  คาคะนนฉลีไย ความหมาย 

 คะนน  4.21 - 5.00   อยู฿นกณฑ์มากทีไสุด 

 คะนน  3.41  4.20   อยู฿นกณฑ์มาก  

 คะนน  2.61 - 3.40   อยู฿นกณฑ์ปานกลาง 
 คะนน  1.81  2.60  อยู฿นกณฑ์นຌอย 

 คะนน  1.00 - 1.80  อยู฿นกณฑ์นຌอยทีไสุด 

 

สวนทีไ 3ขຌอมูลการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย ฿ชຌ
สถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics) เดຌก คารຌอยละิPercentage) คาฉลีไย ิMean) สวน
บีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviation) คาสูงสุด ิMaximum) คาตไ าสุด ิMinimum)  

 ใ.แ การยอมรับการสงสริมการ฿ชຌวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัด
ชียงราย ลักษณะป็นค าถามบบลือกตอบรวมทัๅงหมด โ5 ขຌอ ดยบงออกป็น ็ หัวขຌอ คือแ.การลือก
พืๅนทีไปลูก 2.การลือกพืๅนทีไ฿นการปลูกยางพารา ใ.การปลูก ไ.การ฿สปุຉย 5.การตัดตงกิไง ๆ.การก าจัด
วัชพืช ็.การปลูกพืชคลุมดิน ดยกณฑ์การ฿หຌคะนนคือ ผูຌทีไปฏิบัติตาม฿หຌ แ คะนน ถຌาเมปฏิบัติตาม฿หຌ 
เ คะนน ละพิจารณาจากคารຌอยละของคะนนความรูຌ฿นตละขຌอ 

 ใ.โการวิคราะห์ละ฿ชຌการวิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ิMultiple Regression 

Analysisี พืไอหาความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระหลายตัวปรกับตัวปรตาม ดยวิคราะห์บบ Enter

พืไอหาความสัมพันธ์ของปรอิสระ 11 ตัวปร เดຌก พศุ อายุุ ระดับการศึกษาุ จ านวนรงงาน฿น
ครัวรือนุ ขนาดพืๅนทีไปลูกยางพาราุ รายเดຌจากการประกอบอาชีพอืไนุ รายจายจากการลงทุนปลูก
ยางพาราุ จ านวนการรับขຌอมูลขาวสารุ จ านวนการขຌาฝຄกอบรมุ ความรูຌของกษตรกีไยวกับวิธี การปลูก
ยางพารา ละทัศนคติตอการรับวิธีการการปลูกยางพาราจากจຌาหนຌาทีไส านักงานกองทุนสงคราะห์การท า
สวนยาง ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง สวนตัวปรตาม คือ การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูก
ยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

 การวิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึไงหาความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระหลายตัวปรกับตัวปร
ตาม ความสัมพันธ์ของตัวปรอยู฿นรูป Linear Function 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 + b10X10 + b11X11 

ก าหนด฿หຌ 
 Y = การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

 a = คาคงทีไ 
 b1-11 = คาสัมประสิทธิ่ของความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระตละตัวกับตัวปรตาม  
มืไอควบคุมคาของตัวปรอิสระทีไมีอยู฿นสมการเดຌคงทีไลຌว 

 X1 = พศ  

 X2 = อายุ 
 X3 = ระดับการศึกษา 
 X4 = จ านวนรงงาน฿นครัวรือน 

 X5 = ขนาดพืๅนทีไปลูกยางพารา 
 X6 = รายเดຌจากการประกอบอาชีพอืไน 

 X7 = รายจายจากการลงทุนปลูกยางพารา 
X8 = จ านวนการรับขຌอมูลขาวสาร 

X9 = จ านวนการขຌาฝຄกอบรม 

X10 = ความรูຌละความขຌา฿จของกษตรกรกีไยวกับวิธีการปลูกยางพารา  
X11 = ทัศนคติตอการยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากจຌาหนຌาทีไส านักงานกองทุน

สงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง   
 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

ผลการวิคราะห์การลงทุนของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

 ผลการวิคราะห์ตຌนทุนของผูຌปลูกยางพารา จากกษตรกรกลุมตัวอยาง จ านวน ใ5เ ตัวอยางพบวา 
พืๅนทีไขนาดตไ ากวา20 เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยจ านวน 5,446.58บาทตอเร คิดป็นรຌอยละ แแ.ใเละมีตຌนทุน
ผันปรฉลีไยจ านวน ไโ,758.62 บาทตอเร คิดป็นรຌอยละ ่่.็เสวนพืๅนทีไขนาดมากกวา20 เร มีตຌนทุน
คงทีไฉลีไยจ านวน 10,475.86บาทตอเร คิดป็นรຌอยละ โเ.่แ ละมีตຌนทุนผันปรฉลีไยจ านวน 39,854.93

บาทตอเร คิดป็นรຌอยละ ็้.แ้ 

 ผลการวิคราะห์รายเดຌจากการจ าหนายยางกຌอนถຌวยคละของกษตรกรกลุมตัวอยางจ านวน ใ5เ 
ตัวอยางพบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา 20 เร มีรายเดຌฉลีไย฿นป 2553-2557 ทากับ แ5ุ็ๆแ.ไเ , โโุ5้้.่่ ุ 
แุ้ใแ่.5โ ุ แุ้เโ็.5แ ละ แ5,เไใ.แ่ บาทตอเร ตามล าดับ พืๅนทีไขนาดมากกวา โเ เร มีรายเดຌฉลีไย
฿นป โ55ใ-โ55็ ทากับ แ5ุ็โๆ.้แ ุ โโุ็่แ.โโ ุ แุ้แ็ไ.เไ , แุ้เๆ5.ไแ ละ แไ,้โๆ.ๆ่ บาทตอเร 
ตามล าดับ 
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ผลการวิคราะห์ก าเรจากการจ าหนายยางกຌอนถຌวยคละของกษตรกรกลุมตัวอยางจ านวน ใ5เ 
ตัวอยาง พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา 20 เร ฿นปทีไ 1-6 มีก าเรฉลีไยิ-42,012.02) บาทตอเร ฿นปทีไ 7-11 มี
ก าเรฉลีไย 48,916.17บาทตอเร ละพืๅนทีไขนาดมากกวา 20 เร ฿นปทีไ 1-6  มีก าเรฉลีไยิ-ไๆ,ๆ่แ.้เ) 

บาทตอเร ฿นปทีไ 7-11 มีก าเรฉลีไย 59,904.17 บาทตอเร 
 

 

 

ผลการวิคราะห์ปัญหาละอุปสรรค฿นการปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

 ผลการวิคราะห์ปัญหาละอุปสรรค฿นการปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงรายของกษตรกรกลุม
ตัวอยางจ านวน ใ5เ ตัวอยางพบวา ปัญหาละอุปสรรคดຌานการผลิต฿นภาพรวมอยู฿นกณฑ์ระดับปาน
กลาง มีคาฉลีไยทากับ 3.03ปัญหาละอุปสรรคดຌานการดูลรักษา฿นภาพรวมอยู฿นกณฑ์ระดับปานกลาง 
มีคาฉลีไยทากับ 3.09 ปัญหาละอุปสรรคดຌานการตลาด฿นภาพรวมอยู฿นกณฑ์ระดับปานกลาง มีคาฉลีไย
ทากับ 3.23 ปัญหาละอุปสรรคดຌานการสงสริม฿นภาพรวมอยู฿นกณฑ์ระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.80 

 

ผลการวิคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงราย 

ผลการวิคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผูຌปลูกยางพารา฿นจังหวัดชียงรายของ
กษตรกรกลุมตัวอยางจ านวน ใ5เ ตัวอยางพบวา กษตรกรมีการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา฿นระดับปาน
กลางคิดป็นรຌอยละ ไ้.็แ รองลงมามีการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา฿นระดับมาก คิดป็นรຌอยละ ไ5.็แ 
ละมีการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา฿นระดับนຌอย คิดป็นรຌอยละ ไ.5็ดย฿นสวนของการวิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระหลายตัวปรกับตัวปรตาม พบวา ตัวปรทีไกีไยวขຌองอยางมีนัยส าคัญทีไ
ระดับ เ.เ5 เดຌก ิX1), อายุ ิX2), จ านวนรงงาน฿นครัวรือน ิX4), ขนาดพืๅนทีไปลูก ิX5), รายเดຌจากการ
ประกอบอาชีพอืไน (X6), รายจายการลงทุนปลูกยางพารา (X7), ความรูຌของกษตรกรกีไยวกับวิธีการปลูก
ยางพารา ิXแเีละทัศนคติของกษตรกรตอการยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากจຌาหนຌาทีไกองทุน
สงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิXแแี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา โเ เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ แแ.ใเ ตຌนทุนผันปร
ฉลีไยรຌอยละ ่่.็เ พืๅนทีไขนาดมากกวา โเ เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ โเ.่แ ตຌนทุนผันปรฉลีไยรຌอยละ 
็้.แ้ ผลการวิคราะห์รายเดຌฉลีไย พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา โเ เร ป โ55ใ-โ55็ ทากับ แ5,็ๆแ.ไเ , 
โโ,5้้.่่ , แ้,ใแ่.5โ , แ้,เโ็.5แ ละ แ5,เไใ.แ่ บาทตอเร ตามล าดับ พืๅนทีไขนาดมากกวา โเ เร มี
รายเดຌฉลีไย฿นป โ55ใ-โ55็ ทากับ แ5,็โๆ.้แ , โโ,็่แ.โโ , แ้,แ็ไ.เไ , แ้,เๆ5.ไแ ละ แไ,้โๆ.ๆ่ 
บาทตอเร ตามล าดับ ละผลการวิคราะห์ก าเร พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา 20 เร ฿นปทีไ 7-11 มีก าเรฉลีไย 
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48,916.17 บาทตอเร ละพืๅนทีไขนาดมากกวา 20 เร ฿นปทีไ 7-11 มีก าเรฉลีไย 59,904.17 บาทตอเร ซึไง
สอดคลຌองกับ ชานน ชูกษมรัตน์ ิโ55ๆ: 25ี ทีไพบวา ตຌนทุนสวนยางขนาดลใกมีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ 
แโ.โ่ ละตຌนทุนผันปรฉลีไยรຌอยละ ่็.็โ สวนพืๅนทีไสวนยางขนาดกลางมีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ 
แโ.แ้ ละตຌนทุนผันปรฉลีไยรຌอยละ ่็.่แผลการวิคราะห์รายเดຌฉลีไย พบวา พืๅนทีไสวนยางขนาดลใก฿น
ปทีไ ็-แแ ทากับ ใุๆๆใ.5เ ุ 5ุ่ไไ.ใเ ุ แเุ็ๆ่.่เ ุ แ5ุโ็็.้เ ละ โเุใ็แ.่เ บาทตอเร ตามล าดับ 
พืๅนทีไสวนยางขนากลางมีรายเดຌฉลีไย฿นป ็-แแ ทากับ ใุ่็้.เเ ุ ๆุแโโ.ๆเ ุ แแุ5ใ่ ุแ5ุไ5้.่เ ละ 
โเุใ็แ.่เ บาทตอเร ตามล าดับ ละผลการวิคราะห์ก าเร พบวา พืๅนทีไสวนยางขนาดลใก ฿นปทีไ ็ -แแ มี
ก าเรฉลีไยทากับ ่ๆุไแเ.่เ บาทตอเร ละพืๅนทีไสวนยางขนาดกลาง ฿นปทีไ ็ -แแ มีก าเรฉลีไยทากับ 
้โุๆเใ.แเ บาทตอเร 
 ฿นสวนของปัญหาละอุปสรรค฿นการปลูกยางพารา พบวา กษตรกรมีปัญหาละอุปสรรคระดับ
ปานกลาง เดຌก ดຌานการผลิต ดຌานการดูลรักษา ละดຌานการตลาด ละกษตรกรมีปัญหาละอุปสรรค
ระดับมาก เดຌก ดຌานการสงสริม ซึไงสอดคลຌองกับ ประยุทธ ชนชิต ิโ55ไ : 5ไี กษตรกรมีปัญหาระดับ
มาก เดຌก ประดในดຌานราคา ประดในดຌานการผลิต ละประดในดຌานการสงสริม 

มืไอพิจารณาการยอมรับการสงสริมการ฿ชຌวิธีการปลูกยางพารา พบวา กษตรกรมีการยอมรับ
วิธีการปลูกยางพารา฿นระดับปานกลางคิดป็นรຌอยละ ไ้.็แ รองลงมามีการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา
฿นระดับมาก คิดป็นรຌอยละ ไ5.็แ ละมีการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา฿นระดับนຌอย คิดป็นรຌอยละ 
ไ.5็ ซึไงสอดคลຌองกับ ฐิตินนท์ คชนิล ิโ55แ:ๆ่ี ทีไพบวา กษตรกรยอมรับทคนลยีการปลูกยางเป
ปฏิบัติระดับปานกลาง คิดป็นรຌอยละ ๆใ.ๆเ รองลงมายอมรับทคนลยีการปลูกยางเปปฏิบัติระดับมาก 
คิดป็นรຌอยละ ใ5.แเ ละยอมรับทคนลยีการปลูกยางเปปฏิบัติระดับนຌอย คิดป็นรຌอยละ แ.ใเ 

จากการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระหลายตัวปรกับตัวปรตาม  พบวา ตัวปรทีไ
กีไยวขຌองหรือมีความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 กับการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา
ของผูຌปลูกยางพารา มีจ านวน ่ ตัวปร เดຌกพศ ิX1), อายุ ิX2), จ านวนรงงาน฿นครัวรือน ิX4),ขนาด
พืๅนทีไปลูก ิX5),รายเดຌจากการประกอบอาชีพอืไน (X6),รายจายการลงทุนปลูกยางพารา (X7),ความรูຌของ
กษตรกรกีไยวกับวิธีการปลูกยางพารา ิXแเีละทัศนคติของกษตรกรตอการยอมรับวิธีการการปลูก
ยางพาราจากจຌาหนຌาทีไส านักงานกองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิXแแี ดยมี
ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับระดับการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา เดຌก พศ ิX1),รายจายการลงทุน
ปลูกยางพารา (X7),ความรูຌของกษตรกรกีไยวกับวิธีการปลูกยางพารา ิXแเีละทัศนคติของกษตรกรตอ
การยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากจຌาหนຌาทีไส านักงานกองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิXแแี ละปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์ชิงลบกับระดับการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา 
เดຌกอายุ ิX2), จ านวนรงงาน฿นครัวรือน ิX4), ขนาดพืๅนทีไปลูก ิX5), รายเดຌจากการประกอบอาชีพอืไน 

(X6) ซึไงสอดคลຌองกับฐิตินนท์ คชนิล ิโ55แ:็ไ-็่ี ทีไพบวา ปัจจัยทีไมีความกีไยวขຌองอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ เดຌก แ.จ านวนรงงาน โ.รายจาย฿นการลงทุนท าสวนยางพารา฿นตละป ละ ใ.ทัศนคติของ
กษตรกรตอทคนลยีการปลูกยางพารา ดยปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับการยอมรับทคนลยีการ
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ปลูกยางพาราของกษตรกร คือ แ.รายจาย฿นการลงทุนท าสวนยางพารา฿นตละป ละโ.ทัศนคติของ
กษตรกรตอทคนลยีการปลูกยางพารา สวนตัวปรทีไมีความสัมพันธ์ชิงลบคือ จ านวนรงงาน 

 

สรุปละขຌอสนอนะ 

สรุป 

 ผลการวิคราะห์ตຌนทุน พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา โเ เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ แแ.ใเ ตຌนทุนผัน
ปรฉลีไยรຌอยละ ่่.็เ พืๅนทีไขนาดมากกวา โเ เร มีตຌนทุนคงทีไฉลีไยรຌอยละ โเ.่แ ตຌนทุนผันปรฉลีไย
รຌอยละ ็้.แ้ ผลการวิคราะห์รายเดຌฉลีไย พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา โเ เร ป โ55ใ -โ55็ ทากับ 
แ5,็ๆแ.ไเ , โโ,5้้.่่ , แ้,ใแ่.5โ , แ้,เโ็.5แ ละ แ5,เไใ.แ่ บาทตอเร ตามล าดับ พืๅนทีไขนาด
มากกวา โเ เร มีรายเดຌฉลีไย฿นป โ55ใ-โ55็ ทากับ แ5,็โๆ.้แ , โโ,็่แ.โโ , แ้,แ็ไ.เไ , แ้,เๆ5.ไแ 
ละ แไ,้โๆ.ๆ่ บาทตอเร ตามล าดับ ละผลการวิคราะห์ก าเร พบวา พืๅนทีไขนาดตไ ากวา 20 เร ฿นปทีไ 7-

11 มีก าเรฉลีไย 48,916.17 บาทตอเร ละพืๅนทีไขนาดมากกวา 20 เร ฿นปทีไ 7-11 มีก าเรฉลีไย 59,904.17 
บาทตอเร ผลการวิคราะห์ปัญหาละอุปสรรค บงออกป็น ไ ดຌาน พบวา แี ดຌานการผลิต มีปัญหาละ
อุปสรรคระดับปานกลาง โี ดຌานการดูลรักษา มีปัญหาละอุปสรรคระดับปานกลาง ใี ดຌานการตลาด มี
ปัญหาละอุปสรรคระดับปานกลาง ละ ไี ดຌานการสงสริม มีปัญหาละอุปสรรคระดับมากผลการ
วิคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพารา พบวา กษตรกรมีการยอมรับ฿นระดับปานกลางคิดป็นรຌอยละ 
ไ้.็แดย฿นสวนของการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระหลายตัวปรกับตัวปรตาม พบวา 
ตัวปรทีไกีไยวขຌองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 เดຌก ิX1), อายุ ิX2), จ านวนรงงาน฿นครัวรือน 
ิX4), ขนาดพืๅนทีไปลูก ิX5), รายเดຌจากการประกอบอาชีพอืไน (X6), รายจายการลงทุนปลูกยางพารา (X7), 

ความรูຌของกษตรกรกีไยวกับวิธีการปลูกยางพารา ิXแเีละทัศนคติของกษตรกรตอการยอมรับวิธีการการ
ปลูกยางพาราจากจຌาหนຌาทีไกองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิXแแี 
 

ขຌอสนอนะ 

1. การปลูกยางพารา฿นระยะกอน฿หຌผลผลิต กษตรกรควรปลูกพืชซมยางพารา พืช
ลຌมลุกหรือพืชระยะสัๅน เดຌกสับปะรด กลຌวย มะละกอ ขຌาวเร ขຌาวพด ตงม ป็นตຌน  พืไอกอ฿หຌกิด
รายเดຌ฿นชวงทีไยางพารายังเม฿หຌผลผลิต 

2. จຌาหนຌาทีไของส านักงานกองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานอืไนโทีไ
กีไยวขຌองควรขຌามา฿หຌความรูຌกีไยวกับยางพารา฿นรืไองทีไกษตรกรขาดความรูຌความขຌา฿จมากขึๅน  

3. จຌาหนຌาทีไของส านักงานกองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานอืไนโทีไ
กีไยวขຌองควรขຌามาสงสริม฿หຌกษตรกรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัไวทีไชืไอ ซรูลียมนืไองจากซรูลียมป็นพืช
วันสัๅน รากจะมีปม฿นการตรึงเนตรจน฿นอากาศ ชวยควบคุมวัชพืช฿นสวนยางพารา ชวยพิไมอินทรีวัตถุ
อาหาร฿นดิน ละลดปัญหาการกิดเฟเหมຌ฿นสวนยางพาราอีกดຌวย 
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4. นืไองจากกษตรกรเดຌรับรายเดຌจากการขายยางกຌอนถຌวนคละ ซึไงมีราคาคอนขຌางตไ ามืไอ
ทียบกับยางผนทีไผานการปรรูปลຌว ดังนัๅนกษตรกรควรปรรูปป็นยางผนรมควัน พืไอพิไ มรายเดຌ
฿หຌกกษตรกรตอเป 

5. รัฐบาลควรพิไมการ฿หຌความรูຌชิงวิชาการ ตลาดการซืๅอขายยางพาราตลอดจนดຌาน
ราคายางพารา฿หຌมีความครอบคลุม 

6. การปลูกยางพารากษตรกรควร฿ชຌรงงานทีไมีทักษะฉพาะดຌาน พืไอ฿หຌตຌนยางทีไปลูก
จริญติบตละประสิทธิภาพสูงสุด หาก฿ชຌรงงานทีไเมคุณภาพ หรือรงงานทีไมีทักษะเมพียงพออาจท า
฿หຌตຌนยางพาราตายเดຌ 
จຌาหนຌาทีไของส านักงานกองทุนสงคราะห์การท าสวนยาง ละหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌองขຌามานะน า
สงสริม฿หຌกษตรกรท าปุຉย฿ชຌองพืไอนลดตຌนทุน฿นการผลิตลง 

รายการอຌางอิง 
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การประยุกต์฿ชຌตัวบบสินคຌาคงคลังของอุตสาหกรรมผลิตคร่ืองหมายขຌาราชการ  
กรณีศึกษา บริษัทพัฒนนิมิตร จ ากัด 

Application of Inventory Model for the Government Officer Insignia 

Industry: A Case Study of Pattananimittr Co., Ltd 

 

พรนัชชา สันทัดลขา1 

ทิพย์รัตน์ ลาหวิชียร2 

บทคัดยอ 

การศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอปรียบทียบความมนย า฿นการพยากรณ์ปริมาณความตຌองการ
฿ชຌผลิตภัณฑ์ครืไองหมายดาวนายรຌอยทหารบก ดຌวยทคนิคอนุกรมวลา 3 วิธี คือ วิธีการหาคาฉลีไย
คลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก (Weighted Moving Average), วิธีอกซ์พนนชียล (Exponential Smoothing), 
วิธียกสวนประกอบ (Decomposition Method) ดย฿ชຌวิธีการวัดความมนย า 3 วิธี คือ คาฉลีไยความ
ผิดพลาดสัมบูรณ ์(Mean Absolute Deviation: MAD), คาฉลีไยความผิดพลาดก าลังสอง (Mean Square 

Error: MSE), คาฉลีไยของรຌอยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 
นอกจากนัๅนจะท าการค านวณหาปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัดทีไสุด ละจุดการสัไงซืๅอทีไหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ครืไองหมายดาวนายรຌอยทหารบก ของบริษัทกรณีตัวอยาง 

จากผลการศึกษาสดง฿หຌหในวาวิธีการพยากรณ์อกซ์พนนชียล มีความมนย าสูงสุด นืไองจาก
฿หຌคาฉลีไยความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation: MAD) กับคาฉลีไยความผิดพลาดก าลัง
สอง (Mean Square Error) ตไ าสุดผูຌศึกษาน าผลการค านวนการพยากรณ์การสัไงซืๅอผลิตภัณฑ์ทัๅงปมา
ค านวนหาการสัไงซืๅอบบประหยัดสรุปเดຌวาปริมาณการสัไงซืๅอสินคຌาทัๅงปทากับ  4,750 ชิๅนวางผนสัไงซืๅอ
ทัๅงหมด 7 ครัๅงป็นจ านวนครัๅงละ 721 ชิๅนดยมีจุดสัไงซืๅออยูทีไ 1,000 ชิๅน 

ค าส าคัญ: การพยากรณ,์ การจัดการสินคຌาคงคลัง 

  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์
2
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์
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Abstract 

The objective of this research was to compare the accuracy of three time series 

forecasting techniques for the Government Officer Insignia, which are (i) Weighted Moving 

Average (ii) Exponential Smoothing and (iii) Decomposition Method of time series by using 

three accuracy measurements, which are (i) Mean Absolute Deviation (ii) Mean Square 

Error and (iii) Mean Absolute Percentage Error. In additional, this study also calculated the 

optimum order point of the Government Officer Insignia of year 2014. The results of this 

study could be used for decision making on the inventory management of the 

Government Officer Insignia of the case study company. 

The results showed that the Exponential Smoothing of time series was the most 

accuracy model because of the minimum values of the Mean Absolute Deviation and 

Mean Square Error. This paper found the firm would have demand of the Government 

Officer Insignia of year 2014 is 4,750 each and the optimal order quantity was 721 each 

per Purchase Order (PO). Number of order will be 7 POs per year and reorder point is 

1,000 each. 

Keywords: Forecasting, Inventory 

 

บทน า 

ดຌวยสภาพศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน การขงขันธุรกิจมีพิไมมากขึๅน ผูຌประกอบการตละรายตางหันมา
฿หຌความสน฿จ฿นการปรับกลยุทธ์ พืไอลดตຌนทุนการผลิต พิไมสวนบงทางการตลาดละผลประกอบการ ฿น
การปรับกลยุทธ์นัๅนจ าป็นตຌองทราบถึงปัญหาละนวทางทีไ฿ชຌ฿นการกຌปัญหาพืไอ฿หຌธุรกิจประสบ
ความส ารใจ ตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตป็นอุตสาหกรรมทีไมีความส าคัญตอประทศป็น
อยางมาก รองจากอุตสาหกรรมกษตรซึไงป็นอุตสาหกรรมหลัก฿นการสงออก อีกทัๅงประชาชนสวน฿หญของ
ประทศมีอาชีพดຌานการผลิตรองจากอุตสาหกรรมกษตร ดังขຌอมูลการส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร พ.ศ.2556 ฿นเตรมาสทีไ 3 จ านวน 5.4 ลຌานคน (ส านักงานสถิติหงชาติ กระทรวงทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร, 2556) ซึไงปัจจุบันการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร จ าป็นตຌอง฿ชຌขຌอมูลทีไกิดขึๅน฿น
อดีต พืไอพยากรณ์ขຌอมูลทีไจ าป็น฿นอนาคต ซึไงสิไงทีไกิด฿นอนาคตนัๅนคาดการณ์เดຌยากจึงมีความจ าป็นตอ
ผูຌบริหารมากทีไตຌอง฿ชຌขຌอมูลพืไอพยากรณ์ขຌอมูลพืๅนฐาน ซึไงการพยากรณ์ทีไมนย านัๅนป็นประยชน์อยางยิไง
ตอการตัดสิน฿จละ฿ชຌวางผนจุดการสัไงซืๅอทีไหมาะสม พืไอทีไจะตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาเดຌอยาง
ทันถวงที ละป็นประยชน์ตอการวางผนการผลิตละวางผนสินคຌาคงคลังส าหรับผูຌบริการอีกดຌวย 
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นืไองจากประทศเทยมีจ านวนประชากรพิไมมากขึๅน รวมทัๅงภาครัฐมีนยบายพัฒนาประทศ฿น
หลายโดຌาน กอ฿หຌกิดหนวยงานตางโขึๅนมารองรับการปฎิบัติงานพิไมมากขึๅน การพัฒนาดังกลาวมีความ
จ าป็นตຌองพิไมบุคลากรผูຌปฎิบัติงานตามเปดຌวย ทัๅง฿นหนวยงานภาครัฐละรัฐวิสาหกิจ ซึไงหนวยงาน
ดังกลาวตางกใมีครืไองบบของหนวยงาน พืไอป็นอกลักษณ์ของหนวยงานนัๅนโ จึงท า฿หຌตลาดครืไองบบ
ละครืไองหมายมีการขงขันพืไอพิไมการตลาดอีกดຌวย 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅผูຌท าการวิจัยก าหนดขอบขตการวิจัยกีไยวขຌองกับบริษัทซึไงประกอบธุรกิจ฿นการ
ผลิตครืไองตงกาย ครืไองหมายยศขຌาราชการ ทหาร ต ารวจ ละพลรือน ดยมุง นຌนพืไอ฿หຌตอบสนอง
ความตຌองการ฿นตลาดของครืไองหมายส าหรับขຌาราชการละหนวยงานตางโทัๅงภาย฿นประทศละ
ตางประทศ ดยจะท าการการวิจัยละศึกษายอดขายของผลิตภัณฑ์ครืไองหมายขຌาราชการทหารป็นหลัก 
อันเดຌกครืไองหมายศดาวนายรຌอย ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ทีไมียอดจ าหนายสูงสุ ดของสินคຌาครืไองหมายยศ
ทหารบกของบริษัท สดงดังตารางทีไ 1 การผลิตดังกลาวจ าป็นตຌองมีการวางผน฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการ฿นตละป ทัๅงนีๅรวมเปถึงการส ารองสินคຌา฿หຌหมาะสมละพียงพอตอความตຌองการ฿นตละ
ชวงวลา ซึไงจากการตรวจสอบขัๅนตຌนปัญหาของบริษัทคือบริษัทมิเดຌมีการวางผนการผลิตละส ารองสินคຌา 
พียงต฿ชຌการคาดการณ์฿นการผลิตทานัๅน ท า฿หຌมีการผลิตทีไเมนนอน ซึไงอาจสงผล฿หຌบริษัทมีตຌนทุน฿น
การผลิตทีไสูงขึๅน หรืออาจเมมีการส ารองสินคຌาเวຌอีกดຌวย 

ตารางท่ี 1สดงจ านวนยอดขายละจ านวนชิๅนของผลิตภัณฑ์ครืไองหมายตางโของทหารบก 

 ดาวนายรຌอยทหารบก           ดาวนายพันทหารบก 

ป จ านวน / ชิๅน ยอดขายรวม / บาท จ านวน / ชิๅน ยอดขายรวม / บาท 

2551 4,100 287,000 1,170 163,800 

2552 4,030 282,100 1,260 176,400 

2553 4,120 288,400 1,440 201,600 

2554 4,250 297,500 1,450 203,000 

2555 4,470 312,900 1,575 220,500 

2556 4,750 332,500 1,610 225,400 

ทีไมา: บริษัทพัฒนนิมิตร จ ากัด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาปรียบทียบทคนิคทีไหมาะสม฿นการพยากรณ์ปริมาณความตຌองการของผลิตภัณฑ์
ดาวนายรຌอยทหารบกดຌวยทคนิคการพยากรณ์อนุกรมวลา 3 บบ คือ วิธีการหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวง
นๅ าหนักวิธีอกซ์พนนชียล ละวิธีการพยากรณ์บบยกสวนประกอบ 

2. พืไอหาปริมาณการสัไงซืๅอทีไหมาะสม฿นตละครัๅงของผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอยทหารบก ตาม
วิธีการสัไงซืๅอทีไประหยัด 

3. พืไอหาจุดสัไงซืๅอสินคຌาทีไหมาะสมของบริษัทกรณีศึกษาหลังจากประยุกต์฿ชຌการบริหารสินคຌาคง
คลังบบปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัด 

 

นวคิดทฤษฎีละงานวิจัยที่กี่ยวขຌอง 
 

1.  นวคิดละทฤษฎีการพยากรณ์ 

วินัย พุทธกูล (2551) ละอัจฉรา จันทร์ฉาย (2545) กลาวถึงการพยากรณ์เวຌดังนีๅ การพยากรณ์ 
คือ การคาดการณ์ถึงสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไจะกิดขึๅน฿นชวงวลาอนาคต ละน าคาพยากรณ์ทีไเดຌนัๅนมา฿ชຌประยชน์
ตอการตัดสิน฿จละการวางผน฿นปัจจุบัน฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยทัไวเปการพยากรณ์จะถูกจัดบงตาม
หนຌาทีไหลักทีไกีไยวขຌองดังนีๅ ฿นดຌานการงินละการบัญชี อุปสงค์ทีไประมาณการจะป็นขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการ
จัดท างบประมาณการขาย ซึไงจะป็นจุดริไมตຌน฿นการท างบประมาณการงิน พืไอจัดสรรทรัพยากร฿หຌทุก
สวนขององค์การอยางทัไวถึงละหมาะสม ฿นดຌานการตลาด อุปสงค์ทีไประมาณเวຌจะป็นตัวก าหนดควตຌา
การขายของพนักงานหรือน าเปสรຌางยอดขายปງาหมายของผลิตภัณฑ์ ฿นดຌานการผลิตอุปสงค์ทีไประมาณเวຌ
ถูกน ามา฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการด านินงานตาง฿นฝຆายการผลิต ส าหรับหนวยธุรกิจ การพยากรณ์อุปสงค์ตอ
สินคຌาของกิจการมีความส าคัญตอการวางผน฿นรืไองก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมถึงงบประมาณ
ด านินการ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌสามารถท าการผลิตสินคຌาหรือตรียมการส าหรับการบริการเดຌอยางถูกตຌองละ
หมาะสม การวางผนทีไผิดผลาดอันนืไองมาจากขຌอมูลจากการพยากรณ์ยอดขายทีไผิดผลาด สามารถท า฿หຌ
กิดผลสียหายกกิจการเดຌ ชน ตຌนทุนพิไมขึๅนการสียอกาสทีไจะเดຌรับรายเดຌหรือก าเรป็นตຌน ทคนิคหรือ
วิธีการพยากรณ์มีอยู 2 วิธี฿หญโ คือ ทคนิคการพยากรณ์ชิงคุณภาพ ละ ทคนิคการพยากรณ์ชิง
ปริมาณ  

1.1 ทคนิคการพยากรณ์ชิงคุณภาพ 

การพยากรณ์ชิงคุณภาพป็นการพยากรณ์ยอกขายทีไเดຌรับความนิยมมาก฿นทางปฎิบัติพราะ 
อาศัยตัวลขทีไเมตຌองมีการค านวณอยางซับซຌอนทากับการพยากรณ์ยอดขายชิงปริมาณ ถึงมຌจะมีตัวลข
มาประกอบบຌางกใเมจ าป็นตຌองน ามาหารูปบบ ดยทัไวเปตัวลขทีไน ามา฿ชຌประกอบการพยากรณ์กใคือ
ตัวลขยอดขาย฿นอดีต ทัๅงนีๅขຌอมูลอืไนโทีไน ามา฿ชຌมนการพยากรณ์กใอาจจะมีเดຌทัๅงขຌอมูลทีไป็นชิงปริมาณ
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ละชิงคุณภาพ นืไองจากการพยากรณ์ยอดขายป็นกระบวนการทีไมีระบบละตຌองอาศัยครืไองมือตางโมา
ชวย฿นการพยากรณ์ ดยฉพาะอยางยิไงวิจารณญาณทีไถูกตຌอง วิสัยทัศน์ ละประสบการณ์฿นอดีตของ
ผูຌบริหาร ซึไงจะป็นครืไองมือชวยทีไส าคัญ฿นการพยากรณ์ยอดขาย฿หຌมีความถูกตຌองมากทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ 

1.2 การพยากรณ์ชิงปริมาณ 

ป็นวิธีการทีไ฿ชຌขຌอมูล฿นอดีตพืไอท านายตัวปรทีไสน฿จ฿นอนาคตดยขຌอมูลทีไ ฿ชຌนัๅนตຌองมี
ความสัมพันธ์กันดยสามารถบงบบจ าลองของการพยากรณ์ชิงปริมาณออกป็น  2 ประภท฿หญโคือ1.

ตัวบบอนุกรมวลาป็นการพยากรณ์ดย฿ชຌตัวบบอนุกรมวลานัๅน฿ชຌหลักการทีไวาอดีตป็นครืไองชีๅอนาคต
ดังนัๅนจึง฿ชຌขຌอมูล฿นอดีต฿นการคาดคะนสิไงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตการส ารวจลักษณะขຌอมูลบืๅองตຌนจะชวย
฿หຌตัดสิน฿จลือก฿ชຌตัวบบการพยากรณ์เดຌหมาะสมยิไงขึๅนนืไองจากตัวบบการพยากรณ์อนุกรมวลามี
หลายตัวบบชนการหาคาฉลีไย, การหาคาฉลีไยคลืไอนทีไ ,การหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก, การปรับ฿หຌ
รียบบบอใกซ์พนนซียล, การพยากรณ์ดย฿ชຌนวนຌมฯลฯ (สุทธิมาช านาญวช, 2551) 

1.3 การวัดความมนย า฿นการพยากรณ์ 

ความมนย าของทคนิคการพยากรณ์คือยอดพยากรณ์ทีไตกตางจากยอดขายทีไกิดขึๅนมากนຌอยค
เหนถຌาตกตางกันนຌอยสดงวาพยากรณ์เดຌคอนขຌางมนย าดังนัๅนการวัดความมนย าดูจากความผิดพลาด
฿นการพยากรณ์ถຌาความผิดพลาด฿นการพยากรณ์ตไ าสดงวาทคนิคนัๅนมนย าถຌาความผิดพลาด฿นการ
พยากรณ์สูงสดงวาทคนิคนัๅนเมมนย าซึไงการวัดความมนย ามี 3 วิธีคือ วัดคาฉลีไยความผิดพลาด
สัมบูรณ์, วัดคาฉลีไยความผิดพลาดก าลังสองละวัดคาฉลีไยของรຌอยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ 

2 นวคิดละทฤษฎีสินคຌาคงคลัง 

สินคຌาคงคลัง หมายถึง สินคຌาหรือวัตถุดิบทีไหนวยธุรกิจจัดกใบรักษาเวຌส าหรับ฿ชຌประยชน์฿น
อนาคต ชน พืไอการจ าหนายหรือพืไอ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตหรือปรรูปสินคຌา อันป็นผลผลิตของกิจการ
ตอเป สินคຌาคงคลังจึงมีลักษณะชนวัตถุดิบ, ชิๅนสวนละสวนประกอบ, ชิๅนงานหรือสินคຌาทีไก าลังการผลิต, 

สินคຌาส ารใจรูป, สิไงของ฿ชຌสอย ป็นตຌน มูลคาของสินคຌาคงคลัง ณ วลา฿ดวลาหนึไงของกิจการอาจมีคามาก
ถึง 50% ของคา฿ชຌจายการลงทุน(Render et al., 2006) ซึไงประภทของตຌนทุนทีไกีไยวกับสินคຌาคงคลังบง
ออกเดຌ 3 ประภทคือ คา฿ชຌจาย฿นการกใบรักษา, คา฿ชຌจาย฿นการสัไงซืๅอหรือสัไงผลิตละคา฿ชຌจายมืไอสินคຌา
ขาดคลนดังนัๅนผูຌบริหารจะตຌองพิจารณาวาธุรกิจควรจะมีสินคຌาคงคลังจ านวนทา฿ดจึงพียงพอหมาะสมถຌา
สัไงซืๅอปริมาณมากโอาจจะเดຌสวนลดละลดความสีไยงตอการเมมีสินคຌาขาย฿หຌลูกคຌาท า฿หຌลดคา฿ชຌจายมืไอ
สินคຌาขาดคลนตธุรกิจตຌองสียคา฿ชຌจาย฿นการรักษาสินคຌา฿หຌมีสภาพทีไพรຌอมขายหรือขຌาสูกระบวนการ
ผลิตมากขึๅนผูຌบริหารจะตຌองพิจารณาผลรวมของคา฿ชຌจายทัๅง 3 ประภท฿หຌมีคาตไ าสุดพืไอทีไจะเดຌก าเรสูงสุด 
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2.1 บบจ าลองปริมาณสั่งซืๅอที่ประหยัด 

บบจ าลองปริมาณสัไงซืๅอทีไประหยัดมีการ฿ชຌกันมานานนับยຌอนหลังเปเกลถึงปค .ศ. 1915 ละกใ
ยังคงมีการประยุกต์฿ชຌอยูจนปัจจุบัน (Render et al., 2006) ละยอมรับกันวาป็นบบจ าลองพืๅนฐาน
ส าหรับการวิคราะห์สินคຌาคงคลังทีไ฿ชຌงายหมาะสมกับกรณีทัไวเปมืไออุปสงค์ตอรายการสินคຌาคงคลังเม
กีไยวขຌองกัน 

ตຌนทุนทีไกีไยวขຌอง฿นการวิคราะบบจ าลอง EOQ มีพียง 2 ชนิดทานัๅนคือตຌนทุนการสัไงซืๅอละ
ตຌนทุนการกใบรักษาพราะตຌนทุนอืไนโทัๅงหมดคงทีไตามขຌอสมมติบบจ าลองชนมูลคาสินคຌาทีไสัไงซืๅอจะคงทีไ
พราะอุปสงค์ทัๅงปคงทีไ (ละก าหนด฿หຌราคาสินคຌา฿นการสัไงซืๅอตละครัๅงคงทีไดຌวย) วัตถุประสงค์ของการ
วิคราะห์คือตຌองการหาปริมาณการสัไงซืๅอตละครัๅง (Order quantity: Q) ทีไท า฿หຌตຌนทุนทัๅงหมด (ทัๅงป) มี
คาตไ าทีไสุดจากความสัมพันธ์ตຌนทุนรวมทัๅงปทากับตຌนทุนการสัไงซืๅอตอปรวมกับตຌนทุนการกใบรักษาตอป  Q 

คือปริมาณการสัไงซืๅอทีไหมาะสมหรือประหยัดทีไสุด เดຌดังสมการ 

  √        

 

วิธีการวิจัย 

1. กใบขຌอมูลปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอย ตัๅงตปพ .ศ.2551 จนถึง 
ดือนธันวาคม ปพ.ศ.2556 ดยรวบรวมจากขຌอมูลของบริษัทกรณีศึกษา 

2 พยากรณ์ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอยดย฿ชຌขຌอมูลปริมาณการขายป  
2557 ฿นการพยากรณ์ดย฿ชຌอนุกรมวลา 3 บบ คือ วิธีการหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก วิธีอกซ์
พนนชียลละ วิธีบบยกสวนประกอบซึไงวิธีการพยากรณ์ทัๅง 3 วิธีมีวิธีการดังตอเปนีๅ 

2.1 การพยากรณ์คาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก  

 ทฤษฎีของการพยากรณ์วิธีนีๅวาป็นการ฿หຌนๅ าหนักขຌอมูล฿นอดีตทีไเมทากันซึไงลักษณะของขຌอมูล฿น
อดีตเมคงทีไมีการปลีไยนปลงเปตามกาลวลาดังนัๅนจึงเมควร฿ชຌขຌอมูล฿นอดีตยຌอนหลังเกลกินเปการ
พยากรณ์ควรขึๅนอยูกับขຌอมูล฿นอดีตทีไ฿กลຌตัวคือขຌอมูลทีไพิไงผานมาเมนานดยงานวิจัยชุดนีๅเดຌ฿หຌนๅ าหนัก
ขຌอมูลลาสุดมากกวาดยศึกษา 2 งวดยຌอนหลังดยก าหนดคา   ละ  ป็นนๅ าหนักของขຌอมูลจะตຌองมีคา
รวมกันทากับ 1 ดังสมการทีไ 2 จะมีการ฿หຌนๅ าหนักขຌอมูลคา    ละ   ทีไหมาะสมคือ (0.9,0.1), (0.8, 

0.2), (0.7, 0.3), (0.6, 0.4), (0.5,0.5) ตามล าดับ จากผลการค านวณการพยากรณ์ คาปรียบทียบคาฉลีไย
ความผิดพลาดสัมบูรณ์ทีไมีคาตไ าสุดจะป็นคูทีไหมาะสมทีไสุด                         
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2.2 วิธีการพยากรณ์ดย฿ชຌตัวบบวิธีอกซ์พนนชียล 

 ป็นทคนิคทีไหมาะสมกับขຌอมูลทีไคอนขຌางเมปลีไยนปลงคือ฿ชຌขຌอมูล฿นอดีตมาถวงนๅ าหนักต
นๅ าหนักทีไถวงขຌอมูลกับขຌอมูล฿นอดีตเมทากันดยการศึกษา฿นครัๅงนีๅศึกษาตัๅงตคาα = 0.1 จนถึงα = 1.0 

ละลือกคาทีไ฿หຌคาฉลีไยความผิดพลาดสัมบูรณ์ตไ าทีไสุดมาทนคา฿นสมการทีไ 3                 
 

2.3 วิธียกสวนประกอบอนุกรมวลา 

จากทฤษฎีการพยากรณ์บบยกสวนประกอบอนุกรมวลา จะมีอยูดຌวยกัน 2 วิธี คือวิธียก
สวนประกอบบบพหุละวิธียกสวนประกอบบบพิไม (อัจฉราจันทร์ฉาย , 2544) งานวิจัยนีๅ฿ชຌวิธียก
สวนประกอบอนุกรมวลาบบพหุ พราะมีความหมาะสมตอขຌอมูลอนุกรมวลามากกวาวิธียก
สวนประกอบบบพิไม นืไองมาจากตัวประกอบทัๅง 4 สวน มีความสัมพันธ์กันนัๅนคือ ถຌาสวนประกอบ฿ด
สวนประกอบหนึไงมีคาปลีไยนปลงเป ิพิไมขึๅน/ลดลงี จะมีผลกระทบตอการปลีไยนปลงของ
สวนประกอบอืไนโทีไหลือดຌวย ดยจะ฿ชຌวิธีค านวณดยปรกรม Minitab 

3.  ทดสอบความมนย าของการพยากรณ์อุปสงค์การสัไงซืๅอผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอยตละวิธีดຌวยวิธี
คาฉลีไยความผิดพลาด, วิธีคาฉลีไยความผิดพลาดก าลังสองละวิธีคาฉลีไยของรຌอยละความผิดพลาด
สัมบูรณ์฿นวิธีพยากรณ์ดียวกัน 

4. ลือกวิธีการพยากรณ์ทีไหมาะสมทีไสุด ดยมีความมนย า฿นการพยากรณ์มากทีไสุด คือมีคา
ความคลาดคลืไอนนຌอยทีไสุด ลือกคาทีไหมาะสมทีไสุดมาหาคาการสัไงซืๅอบบประหยัดละหาจุดสัไงซืๅอซๅ า  

(ROP) 

 5. น าขຌอมูลปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอยเปหาสินคຌาคงคลัง ดังนีๅ 
                 5.1หาปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัดทีไสุด (Economic Order Quantity: EOQ)  

               5.2 จุดการสัไงซืๅอพิไม (Reorder Point: ROP)  

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาขຌอมูลกใบป็นรายป ตัๅงตดือนมกราคม ป พ .ศ. 2551 จนถึงดือนธันวาคม ปพ.ศ. 

2556 ดยผลการศึกษาจากบริษัทกรณีศึกษา มีดังนีๅ 

1. ขຌอมูลปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์ครื่องหมายยศดาวนายรຌอยทหารบก 

 ท าการกใบขຌอมูลปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอยทหารบก ตัๅงตดือน
มกราคม ป พ.ศ. 2551 จนถึงดือนธันวาคม ปพ.ศ. 2556 สามารถรวบรวมขຌอมูลเดຌจากฐานขຌอมูลของ
บริษัทกรณีศึกษา สามารถกใบรวบรวมขຌอมูลเดຌดังตารางทีไ 2 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอยทหารบก 

ดือน ปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอยทหารบก : ชิๅน 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

มกราคม 300 300 300 340 220 220 

กุมภาพันธ์ 340 200 210 330 200 210 

มีนาคม 250 170 250 280 200 220 

มษายน 220 200 310 300 340 350 

พฤษภาคม 310 350 250 300 380 300 

มิถุนายน 300 200 240 350 200 500 

กรกฎาคม 550 250 610 250 290 550 

สิงหาคม 430 500 350 250 1030 1050 

กันยายน 300 810 400 800 240 250 

ตุลาคม 500 600 650 500 770 500 

พฤศจิกายน 250 250 250 300 250 250 

ธันวาคม 350 200 300 250 350 350 

ผลรวม 4,100 4,030 4,120 4,250 4,470 4,750 

ทีไมา: บริษัทพัฒนนิมิตร จ ากัด 

 

2. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยวิธี คาฉลี่ยคลื่อนที่ถวงนๅ าหนัก (Weighted Moving Average)  

 งานวิจัยชุดนีๅ฿หຌนๅ าหนักขຌอมูลลาสุดมากกวาขຌอมูล฿นอดีต ดยศึกษาจ านวน 2 ปลาสุด (n = 2) 
ละ฿หຌนๅ าหนัก    ละ   ทีไหมาะสมคือ (0.9,0.1), (0.8, 0.2), (0.7, 0.3), (0.6, 0.4), (0.5,0.5) 

ตามล าดับ ซึไงนๅ าหนักรวม    ละ   ตຌองมีคาทากับ 1 เดຌดังตารางทีไ 3 
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ตารางท่ี 3 ตารางสดงค านวณคานๅ าหนักทีไตกตางกันของผลิตภัณฑ์ครืไองหมายยศดาวนายรຌอย 

W1 W2 ปริมาณการสัไงซืๅอฉลีไยป 
2557 

MAD MSE MAPE 

0.9 0.1 4,722 แใๆ.ๆ โๆ,ใใแ.ใใ ใ.แ 

0.8 0.2 4,694 แๆโ.5 ใโ,็แ้.เ ใ.ๆ 

0.7 0.3 4,666 แ5ใ.่ ใเ,ใ้5.ใ ใ.5 

0.6 0.4 4,638 แไ5.เ โ่,โๆๆ.เ ใ.ใ 

0.5 0.5 4,610 แ4็แ.ใ ใ5,โใ็.ใ ใ.่ 

 

จากตารางทีไ 2 คานๅ าหนักทีไ฿ชຌ฿นการพยากรณ์ทีไหมาะสมคือวิธีทีไ฿หຌคาความคลาดคลืไอนตไ าทีไสุด 
W1ทากับเ.้เ ฿หຌคาพยากรณ์มนย าทีไสุดพราะ฿หຌคา MAD MSE MAPE ตไ าทีไสุด ดังวิธีคิดอยางละอียด
เดຌดังตารางทีไ 4W1 =เ.้, W2 = 0.1                         
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ตารางท่ี 4 การพยากรณ์ดยทคนิคคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนักของผลิตภัณฑ์ 

งวดทีไ ป คาทีไกิดขึๅนจริง คาพยากรณ์คาฉลีไย
คลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก 

วิธีคิด 

1 2551 4,100 - - 

2 2552 4,030 - - 

3 2553 4120 4,037 (0.9*4030)+(0.1*4100) 

4 2554 4250 4,111 (0.9*4120)+(0.1*4030) 

5 2555 4470 4,237 (0.9*4250)+(0.1*4120) 

6 2556 4750 4,448 (0.9*4470)+(0.1*4250) 

7 2557  4,722  

 

3. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยทคนิคอกซ์พนนชียล (Exponential Smoothing) 

 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยทคนิคอกซ์พนนชียล (Exponential Smoothing) วิธีนีๅจะ฿หຌ
ความส าคัญกับขຌอมูลปัจจุบันมากทีไสุด ละจะ฿หຌความส าคัญลดหลัไนลงเปกับขຌอมูล฿นอดีต ดยน าอาคา
ความคลาดคลืไอนของคาพยากรณ์฿นอดีตมาพิจารณาดຌวย ซึไงค านวณเดຌดังตารางทีไ 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการพยากรณ์ดยทคนิคอกซ์พนนชียลของผลิตภัณฑ์ ทีไ α = 0.1 1.0 

ป คาจริงทีไกิดขึๅน α = 0.1 α = 0.2 α = 0.3 α = 0.4 α = 0.5 α = 0.6 α = 0.7 α = 0.8 α = 0.9 α = 1 

2551 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 

2552 4030 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 

2553 4120 4093 4086 4079 4072 4065 4058 4051 4044 4037 4030 

2554 4250 4096 4093 4091 4091 4093 4095 4099 4105 4112 4120 

2555 4470 4111 4124 4139 4155 4171 4188 4205 4221 4236 4250 

2556 4750 4147 4193 4238 4281 4321 4357 4390 4420 4447 4470 

2557  4207 4305 4392 4468 4535 4593 4642 4684 4720 4750 

 MAD 202 194 185 177 168 160 152 145 138 132 

 MSE 86969 76688 67215 58657 51058 44409 38666 33759 29606 26117 

 MAPE 41.08 41.16 41.25 41.33 41.42 41.50 41.58 41.65 41.72 41.78 
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จากตารางทีไ 5 คา α ทีไ฿ชຌมีคาตัๅงต 0.1  1.00  ซึไงวิธีการพยากรณ์ทีไหมะสมคือ วิธีทีไ฿หຌ
ความคลาดคลืไอนตไ าทีไสุด 2 คาจาก 3 คา ของคาการวัดความมนย า (ดูจากสวนทีไรงงาของตาราง
ทีไ 5) 

3. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวย วิธียกสวนประกอบอนุกรมวลา (Decomposition of Time-

Series) 

 

ภาพที่ 1ปริมาณการสัไงซืๅอสินคຌา รายเตรมาส 

 จากวิธียกสวนประกอบอนุกรมวลามีการยกสวนประกอบของนวนຌมุ ฤดูกาลุ วัฎจักร
ละการปรผันบบผิดปกติออกมา ตนืไองจากความผันปรจากหตุการณ์ผิดปกติป็นสิไงทีไเม
สามารถท านายเดຌวาจะกิดขึๅนมืไอ฿ด หรืออาจจะเมกิดขึๅนกใเดຌ ดังนัๅนจึงสมควรก าจัดคาดัชนีการปร
ผันบบผิดปกต ิ(Irregular) ออกจากบบจ าลองอนุกรมวลาดยก าหนด฿หຌนๅ าหนักทีไ฿ชຌถวง฿นการหา
คาฉลีไยคลืไอนทีไ฿นขณะทีไดัชนีการคลืไอนเหวบบวัฎจักรนืไองจากชวงวลาการกิดเมสามารถ
คาดการณ์เดຌท า฿หຌเดຌสมการบบจ าลองการพยากรณ์ขຌอมูลอนุกรมวลาของปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์
ครืไองหมายยศดาวนายรຌอยทหารบก ของบริษัทกรณีศึกษาจากการค านวนดยปรกรม Minitab ซึไง
ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) ทีไเดຌจากการผลของการค านวนปรกรม Minitab มีคาดังนีๅ 

Yt=995.7220 + 6.1470 x 

ดยมืไอน าสมการของการพยากรณ์ขຌอมูลอนุกรมวลาทีไเดຌมา ทนคาละค านวณจะท า฿หຌเดຌ
คาของการพยากรณ์ ซึไงมืไอน ามาขียนกราฟพืไอปรียบทียบกับคาทีไกิดขึๅนจริงจะสามารถสดงเดຌ
ตามภาพทีไ 2 
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ภาพที ่2 กราฟปรียบทียบคาจริงกับคาพยากรณ์ดຌวยวิธียกสวนประกอบอนุกรมวลา 
 

ตารางท่ี 6 ขຌอมูลปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอยทหารบกของบริษัทกรณีศึกษา 5 ปลาสุด  

รายเตรมาส (ดือนมกราคม พ.ศ.2551  ธันวาคม พ.ศ.2558) 

ป เตรมาส งวด ดาวนายรຌอยทหารบก 

ป 2551 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 1 890 

ป 2551 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 2 830 

ป 2551 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 3 1,280 

ป 2551 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 4 1,100 

ป 2552 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 5 670 

ป 2552 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 6 750 

ป 2552 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 7 1,560 

ป 2552 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 8 1,050 

ป 2553 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 9 760 

ป 2553 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 10 800 

ป 2553 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 11 1,360 

ป 2553 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 12 1,200 
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ป 2554 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 13 950 

ป 2554 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 14 950 

ป 2554 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 15 1,300 

ป 2554 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 16 1,050 

ป 2555 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 17 620 

ป 2555 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 18 920 

ป 2555 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 19 1,560 

ป 2555 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 20 1,370 

ป 2556 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 21 650 

ป 2556 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 22 1,150 

ป 2556 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 23 1,850 

ป 2556 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 24 1,100 
 

ตารางท่ี 7 ผลการพยากรณ์ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอยทหารบกป 2557 ดຌวยวิธียก 

สวนประกอบอนุกรมวลา 
 

ป เตรมาส งวดทีไ คาพยากรณ์ (ชิๅน) 

ป 2557 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 25 792.60 

ป 2557 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 26 975.41 

ป 2557 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 27 1,578.60 

ป 2557 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 28 1,293.29 

   4,639.90 
 

ตัวอยางวิธีการค านวณคาพยากรณ์งวดทีไ 25  28  ของผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอยทหารบก สดงคา
ดังตารางทีไ 8  
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ตารางท่ี 8 ค านวณวิธีการยกสวนประกอบงวดทีไ 25  28  

ป เตรมาส ชวงวลา 
(t) 

ยอดขาย 

(1) 

คลืไอนทีไฉลีไย 4 
เตรมาส (2) 

คลืไอนทีไฉลีไย
กลาง (3) 

อัตราสวน
ฉลีไยคลืไอนทีไ 
(4)=(1)/(3) 

ป2551 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 1 890 -   

ป 2551 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 2 830 1,025   

ป 2551 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 3 1,280 970 998 1.2832 

ป 2551 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 4 1,100 950 960 1.1458 

ป 2552 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 5 670 1,020 985 0.6802 

ป 2552 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 6 750 1,008 1014 0.7398 

ป 2552 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 7 1,560 1,030 1019 1.5313 

ป 2552 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 8 1,050 1,043 1036 1.0133 

ป 2553 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 9 760 993 1018 0.7469 

ป 2553 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 10 800 1,030 1011 0.7911 

ป 2553 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 11 1,360 1,078 1054 1.2906 

ป 2553 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 12 1,200 1,115 1096 1.0946 

ป 2554 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 13 950 1,100 1108 0.8578 

ป 2554 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 14 950 1,063 1081 0.8786 

ป 2554 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 15 1,300 980 1021 1.2729 

ป 2554 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 16 1,050 973 976 1.0755 

ป 2555 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 17 620 1,038 1005 0.6169 

ป 2555 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 18 920 1,118 1078 0.8538 

ป 2555 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 19 1,560 1,125 1121 1.3913 

ป 2555 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 20 1,370 1,183 1154 1.1874 

ป 2556 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 21 650 1,255 1219 0.5333 

ป 2556 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 22 1,150 1,188 1221 0.9417 

ป 2556 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 23 1,850 - - - 

ป 2556 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 24 1,100 - - - 

 

ขัๅนตอนทีไ 1 ค านวณหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนักของตละงวดฤดูกาล฿นตละป ละคาฉลีไยคลืไอนทีไ
ถวงนๅ าหนักกลางของคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก 2 คา พืไอน าเปค านวณหาคาดัชนีฤดูกาล 
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ดยสดงตัวอยางดังนีๅ 
 

 จาก Mn = (Yt =1  + Yt =2  + Yt =3  + Yt =4  ) /4 

CMAn = (MA1 + MA2) / 2 

เดຌป็น  

M1 = (890 + 830 + 1,280 + 1,100 ) /4 = 1,025 

        M2 = (830 + 1,280 + 1,100 + 670 ) /4 = 970 

ละ 

       CMA1 = (1,025 + 970) / 2 = 998 

       CMA1 = (970 + 950 ) / 2 = 960 

ขัๅนตอนทีไ 2 น ายอดขายเปหารคาคลืไอนทีไฉลีไยกลางพืไอน าเปค านวณหาคาดัชนีฤดูกาลฉลีไย 

ดยสดงตัวอยางดังนีๅ 

 จาก St x It = YtCMAn ; ดย t ริไมทีไ t =3 ละ n =1  

เดຌป็น  

S3 x I3 = 1,280 / 998 = 1.2832 

       S4 x I4 = 1,110 / 960 = 1.1458 

ขัๅนตอนทีไ 3 น าอัตราสวนฉลีไยคลืไอนทีไเป฿ส฿นตารางหาคาดัชนีฤดูกาล฿นตละป พืไอหาน าเปค านวณหา
คาดัชนีฤดูกาลฉลีไย 
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ตารางท่ี 9 การหาคาดัชนีฤดูกาล 

 เตรมาสทีไ 1 เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 เตรมาสทีไ 4 

2551 - - 1.2832 1.1458 

2552 0.6802 0.7398 1.5313 1.0133 

2553 0.7469 0.7911 1.2906 1.0946 

2554 0.8578 0.8786 1.2729 1.0755 

2555 0.6169 0.8538 1.3913 1.1874 

2556 0.5333 0.9417 - - 

ผลรวม ใ.ไใ5โ ไ.โเ5เ ๆ.็ๆ้ไ 5.5แๆ็ 

ดัชนีฤดูกาล เ.ๆ่็เ เ.่ไแเ แ.ใ5ใ้ แ.แเใใ 

 

จากตารางทีไ 9 สดงตัวอยางการหาคาดัชนีฤดูกาลดังนีๅ 

 ดัชนีฤดูกาลเตรมาสทีไ 1= ใ.ไใ5โ / 5 = เ.ๆ่็เ 

ดัชนีฤดูกาลเตรมาสทีไ 2= ไ.โเ5เ / 5 = เ.่ไแเ 

ดัชนีฤดูกาลเตรมาสทีไ 3= ๆ.็ๆ้ไ / 5 = แ.ใ5ใ้ 

ดัชนีฤดูกาลเตรมาสทีไ 4= 5.5แๆ็ / 5 = แ.แเใใ 

ขัๅนตอนทีไ 4 น าคาดัชนีฤดูกาลทีไเดຌตละเตรมาสทัๅงหมดรวมกันลຌวน าเปหาคาคงทีไ฿นการปรับปรุงจากเตร
มาสทัๅงหมดทีไมีจ านวน 4 เตรมาส ควรมีดัชนีเตรมาสรวมทากับ 4 

 คาคงทีไ฿นการปรับปรุง =4 / 3.9853  

        = 1.0037 

ขัๅนตอนทีไ 5 น าคาคงทีไ฿นการปรับปรุงมาคูณกับคาดัชนีฤดูกาลทีไเดຌจะเดຌคาดัชนีฤดูกาลทีไปรับปรุงลຌว ดัง
ตารางทีไ 10 
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ตารางท่ี 10 การหาคาดัชนีฤดูกาลทีไปรับปรุงลຌว 

เตรมาส ดัชนีฤดูกาลทีไยังเมเดຌ 
ปรับปรุง 

คาคงทีไ฿นการปรับปรุง คาดัชนีฤดูกาลทีไ
ปรับปรุงลຌว 

เตรมาสทีไ 1 เ.ๆ่็เ 1.0037 0.6896 

เตรมาสทีไ 2 เ.่ไแเ 1.0037 0.8441 

เตรมาสทีไ 3 แ.ใ5ใ้ 1.0037 1.3589 

เตรมาสทีไ 4 แ.แเใใ 1.0037 1.1074 

   4.000 

 

ขัๅนตอนทีไ 6 ฿หຌน ายอดขายเปหารดຌวยคาดัชนีฤดูกาลทีไปรับปรุงลຌวของตละเตรมาส พืไอหาคาขจัด
อิทธิพลของฤดูกาล ดังตารางทีไ 11 

ตารางท่ี 11 การหาคาขจัดอิทธิพลฤดูกาล 

ป เตรมาส ชวงวลา (t) ยอดขาย ดัชนีฤดูกาลทีไ
ปรับปรุงลຌว 

คาขจัด
อิทธิพลของ

ฤดูกาล 

ป2551 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 1 890 0.6896 1,290.65 

ป 2551 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 2 830 0.8441 983.28 

ป 2551 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 3 1,280 1.3589 941.95 

ป 2551 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 4 1,100 1.1074 993.30 

ป 2552 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 5 670 0.6896 971.61 

ป 2552 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 6 750 0.8441 888.50 

ป 2552 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 7 1,560 1.3589 1,148.00 

ป 2552 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 8 1,050 1.1074 948.15 

ป 2553 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 9 760 0.6896 1,102.13 

ป 2553 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 10 800 0.8441 947.74 

ป 2553 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 11 1,360 1.3589 1,000.82 

ป 2553 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 12 1,200 1.1074 1,083.59 

ป 2554 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 13 950 0.6896 1,377.66 

ป 2554 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 14 950 0.8441 1,125.44 

ป 2554 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 15 1,300 1.3589 956.67 

ป 2554 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 16 1,050 1.1074 948.15 

ป 2555 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 17 620 0.6896 899.10 
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ป 2555 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 18 920 0.8441 1,089.90 

ป 2555 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 19 1,560 1.3589 1,148.00 

ป 2555 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 20 1,370 1.1074 1,237.10 

ป 2556 เตรมาสทีไ 1 งวดทีไ 21 650 0.6896 942.61 

ป 2556 เตรมาสทีไ 2 งวดทีไ 22 1,150 0.8441 1,362.37 

ป 2556 เตรมาสทีไ 3 งวดทีไ 23 1,850 1.3589 1,361.41 

ป 2556 เตรมาสทีไ 4 งวดทีไ 24 1,100 1.1074 993.30 

 

ขัๅนตอนทีไ 7 ค านวณหาคา Linear Regression พืไอน าเปหาค านวณหาคานวนຌม  

ค านวณหาคา Linear Regression เดຌดังนีๅ 

 

เดຌสมการ Y = 995.7220 + 6.1470x; มืไอ x คือชวงวลา สดงการค านวณคาพยากรณ์งวดทีไ 
25-28 ดังนีๅ 

ขัๅนตอนทีไ 7 ค านวณคานวนຌม 

 เดຌป็น Yt = 995.7220 + 6.1470x 

Y25 = 995.7220 + (6.1470 x 25) = 1,149.40 

                      Y26 = 995.7220 + (6.1470 x 26) = 1,155.54  
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          Y27 = 995.7220 + (6.1470 x 27) = 1,161.69 

          Y28 = 995.7220 + (6.1470 x 28) = 1,167.84 

ขัๅนตอนทีไ 8 ค านวณคาพยากรณ์  

 จาก   =    x    x    

 เดຌป็น Y25 = 1149.40 x 0.6896 x 1 = 792.63 

Y25 = 1149.40 x 0.6896 x 1 = 975.41  

  Y25 = 1149.40 x 0.6896 x 1 = 1,578.60  

Y25 = 1149.40 x 0.6896 x 1 = 1,293.29  

 

การปรียบทียบความมนย าของการพยากรณ์ 
 

 หลังจากการวิคราะห์อนุกรมวลาดຌวยทัๅง 3 วิธีลຌวจึงทาการปรียบทียบความมนย าของการ
พยากรณ์ดยดูคาความคลาดคลืไอนของตละวิธี฿นการพยากรณ์ดยดูคาความคลาดคลืไอนซึไงสามารถ
น ามาสดงเดຌตามตาราง 12 

ตารางท่ี 12 ปรียบทียบคาความคลาดคลืไอน 

วิธีการพยากรณ์ MAD MSE MAPE 

วิธีการหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก 136.6 26,331.3 31.1 

วิธีอกซ์พนนชียล 132 26,117 41.78 

ทคนิคการพยากรณ์บบยก
สวนประกอบ(Quarter) 146 36,791.5 37.7 

 

 ซึไงจากการปรียบทียบคาความคลาดคลืไอนของการพยากรณ์จากตารางทีไ 11 สดง฿หຌหในวาคา
ความคลาดคลืไอนของการพยากรณ์ทัๅง 3 วิธีมีความตกตางกันมากนืไองจากทัๅง 3 วิธีนีๅป็นวิธีทีไหมาะสม
กับชุดอนุกรมวลาทีไลักษณะตกตางกันดยการพยากรณ์วิธีอกซ์พนนชียล (Exponential smoothing) 

฿หຌคา MAD ละ MSE ตไ าทีไสุด) ต฿นขณะดียวกันวิธีการพยากรณ์บบวิธีการหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวง
นๅ าหนัก (Weighted Moving Average) กใ฿หຌคา MAPE ตไ าทีไสุด 



 

4-137 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 ซึไงจากการปรียบทียบความมนย าของการพยากรณ์ท า฿หຌทราบถึงวิธี฿นการพยากรณ์ทีไหมาะสม
ทีไมีความมนย าพืไอน าเป฿ชຌ฿นการวางผนทางธุรกิจส าหรับการควบคุมปริมาณสินคຌาคงคลังปพ .ศ. 2557 

ตามวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌของงานวิจัยนีๅ 
 

การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซืๅอผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอย ปพ.ศ. 2557  

 

ซึไงจากขຌอมูลการพยากรณ์ปริมาณการสัไงซืๅอวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ปพ .ศ. 2557 ชวย฿หຌผูຌบริหารของ
บริษัทกรณีศึกษามีขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ฿นการวางผนละควบคุมปริมาณสินคຌาคงคลัง฿หຌหมาะสม  

(EOQ) จากคาพยากรณ์ปริมาณการซืๅอผลิตภัณฑ์ป 2557 ทากับ 4750 ชืๅน 

 �� =  
Cc

2DCo  

 

ทนคา฿นสมการทีไ (4) �� =  √                       

 �� = 721  

 

จ านวนครัๅงทีไสัไงซืๅอ = 
EOQ

งปีจ ำนวนต้องกำรท้ัปริมำณควำม  

=4750/721 

=7 ครัๅง 

 

การหาจุดสั่งซืๅอซๅ า(Reorder point)  

จากขຌอมูลวลาน า (Lead time) ป็นวลา 2 สัปดาห์ละอัตราการ฿ชຌสินคຌาป็น 500 ชิๅนตอ
สัปดาห์ 

จุดสัไงซืๅอซๅ า = ความตຌองการ฿นการรอสินคຌา 

 = 2 x 500 

 = 1,000 
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จากการศึกษาจึงสรุปผลการหาปริมาณการสัไงซืๅอบบประหยัดของป 2557 คือ 

สัไงซืๅอครัๅงละ 721 ชิๅน 

ป็นจ านวน 7 ครัๅง 
จุดสัไงซืๅอซๅ า 1,000 ชิๅน 

พืไอลดตຌนทุนคา฿ชຌจาย฿นการสัไงซืๅอละการกใบรักษาวัตถุดิบจึงควร฿ชຌการสัไงซืๅอEOQ ป็น
ทางลือก฿นการลดตຌนทุนการผลิตละสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌาละท างานรวมกับผูຌผลิตเดຌสะดวก
ยิไงขึๅนละชวย฿หຌสามารถรักษาความเดຌปรียบ฿นการขงขันทางธุรกิจตอเป 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยขຌางตຌน สดง฿หຌหในวาการพยากรณ์ทีไหมาะสมทีไจะน ามาค านวณปริมาณการ
สัไงซืๅอผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอย คือวิธีอกซ์พนนชียล ซึไง฿หຌคาฉลีไยความผิดพลาดสัมบูรณ์ละคาฉลีไย
ความผิดพลาดก าลังสองตไ าทีไสุด ละน าคาพยากรณ์มาค านวณหาปริมาณการสัไงซืๅอผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอย 
เดຌปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัด เดຌทากับ 721 ชิๅนละจากปริมาณการผลิต ขຌอมูลจาก฿นสายการผลิต 500 

ชิๅนตอสัปดาห์สามารถค านวนจุดสัไงซืๅอซๅ า฿น 1 ปคือ 1000 ชิๅน 

 

สรุปผลการวิจัยละขຌอสนอนะ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอน าทคนิคการพยากรณ์ระยะสัๅนมาก าหนดปริมาณการสัไงซืๅอ
วัตถุดิบทางตรงขัๅนประหยัด (EOQ) ดຌวยทคนิคการพยากรณ์อนุกรมวลา 3 บบ คือการพยากรณ์บบ
วิธีการหาคาฉลีไยคลืไอนทีไถวงนๅ าหนัก (Weighted Moving Average), วิธีอกซ์พนนชียล 
(Exponential Smoothing) ละวิธีบบยกสวนประกอบ (Classical Decomposition) ลือกวิธีทีไมี
ความมนย ามากทีไสุดดยปรียบทียบคาคาฉลีไยความผิดพลาดสัมบูรณ์  (Mean Absolute Deviation: 

MAD) คาฉลีไยความผิดพลาดก าลังสอง (Mean Square Error: MSE) ละคาฉลีไยของรຌอยละความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ผลของการศึกษาขຌอมูลอนุกรมวลาของ
ปริมาณการสัไงซืๅอผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณีศึกษาวิธีทีไ฿หຌคาความมนย าตไ าทีไสุด  2 ฿น 3 คาคือวิธีวิธีอกซ์
พนนชียล (Exponential Smoothing)  ป็นวิธีทีไพยากรณ์ขຌอมูลของบริษัทกรณีศึกษาเดຌมนย าทีไสุด 

  

สรุปผลการวิจัย 

1. การพยากรณ์ทีไหมาะสมทีไน าเป฿ชຌ฿นการพยากรณ์ระยะสัๅนของทคนิคการพยากรณ์อนุกรม
วลาดຌวยวิธีอกซ์พนนชียล (Exponential Smoothing) มีความหมาะสมทีไสุด฿นการน ามาพิจารณา฿ชຌ
ตัวบบการสัไงซืๅอขัๅนประหยัดสุดพราะ฿หຌคาคาฉลีไยความผิดพลาดสัมบูรณ์  (Mean Absolute 
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Deviation: MAD)ตไ าทีไสุดมืไอปรียบทียบกับวิธีอืไนโอีก 2 วิธีคือพยากรณ์บบวิธีการหาคาฉลีไยคลืไอนทีไ
ถวงนๅ าหนัก (Weighted Moving Average) ละทคนิคการพยากรณ์บบยกสวนประกอบ 

(Decomposition Method) 

 

2. การค านวนปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)สามารถค านวน
เดຌจากคาพยากรณ์ ซึไงจากผลการศึกษาหลังจากลือก฿ชຌผลจากวิธีอกซ์พนนชียล (Exponential 

Smoothing) ลຌวน ามาคิดปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัด เดຌทากับ 721 ชิๅนละจากปริมาณการผลิต ขຌอมูล
จาก฿นสายการผลิต 500 ชิๅนตอสัปดาห์สามารถค านวนจุดสัไงซืๅอซๅ า฿น 1 ปคือ 1000 ชิๅนหมายถึงหลังจาก฿ชຌ
ลดลงเปรืไอยโจนถึง 1,000 ชิๅนลຌวจะตຌองริไมสัไงซืๅอ฿หม 

 

 

ขຌอสนอนะ 

1. จากผลการพยากรณ์ท า฿หຌสามารถประมาณการสินคຌาคงคลังบริษัทกรณีศึกษาควรน าการสัไงซืๅอ
บบปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัดประยุกต์฿ชຌจัดการการสัไงซืๅอกับวัตถุดิบรายการอืไนพืไอลดตຌนทุนการสัไงซืๅอ
ละการจัดกใบ 

2. จากผลการศึกษาปริมาณการสัไงซืๅอทีไประหยัดของผลิตภัณฑ์ท า฿หຌรูຌปริมาณการสัไงละจ านวน
ครัๅงทีไชวย฿หຌบริษัทกรณีศึกษาลดตຌนทุนการสัไงซืๅอจึงควรน าเปประยุกต์฿ชຌทนวิธีดิมทีไสัไงมากใบเวຌปริมาณ
มากกินเป 

3. จากผลการพยากรณ์ท า฿หຌสามารถประมาณการสินคຌาคงคลังทัๅงปบริษัทกรณีศึกษาสามารถ
น าเปประยุกต์฿ชຌจัดการการสัไงซืๅอกับวัตถุดิบบบการควบคุมปริมาณการคຌา฿หຌสอดคลຌองกับการผลิตละ
การสงมอบเดຌพืไอลดตຌนทุนการสัไงซืๅอ 

4. การพยากรณ์การสัไงซืๅอบางครัๅงขຌอมูลกใขึๅนอยูกับปัจจัยอืไนทีไเม฿ชกีไยวกับมิติของวลาพียงอยาง
ดียวชนศรษฐกิจลกขณะนัๅนสภาพอากาศหรือจ านวนค าสัไงซืๅอของลูกคຌาทีไมาเมสมไ าสมอ 

5. ควรพิไมชองทางการซืๅอผลิตภัณฑ์ดาวนายรຌอยทหารบก฿นหลายโชองทาง ชน ผานชองทาง
อินตอร์นใต ดຌวย 

 

 

 

 

 



 

 

4-140 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

รายการอຌางอิง 
 

กุลฑลีรืไนรมย์.  โ545.การพยากรณ์การขาย.กรุงทพมหานคร: รงพมิพ์หงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครืไองบบทหารบกละการตงครืไองบบทหารบก [ออนเลน์].  ขຌาถึงมืไอ แ5 ธันวาคม 2556.  ขຌาถึงเดຌ
จาก http://www2.crma.ac.th/organ/ps_uniform.html 

ทรงศิร ิตຌสมบัติ.  โ539.ทคนิคการพยากรณ์ชิงปริมาณ.กรุงทพมหานคร: ฟຂสิกส์ซในตอร์ 
ประสงค์ ประณีตพลกรัง ละคณะ.  โ547.การบริหารการผลิตละการปฎิบัติการ.กรุงทพมหานคร: 

บริษัท ธรรมสาร จ ากัด 

มนตรี จังธนสมบัติ.  โ554.การจัดการการด านนิงาน.พิมพ์ครัๅงทีไ 1.  กรุงทพมหานคร: ส านักพิมพ์มค
กรอ  ฮิล 

วินัย พุทธกูล.  โ551.การวิคราะห์ชิงปริมาณพื่อการจัดการทางธุรกิจ.  พิมพ์ครัๅงทีไ 1.  

กรุงทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
สุทธิมา ช านาญวช.  โ552.การวิคราะห์ชิงปริมาณ. พิมพ์ครัๅงทีไ 5.  กรุงทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์ 

จ ากัด 

อัจฉรา จันทร์ฉาย.  โ544.การพยากรณ์พื่อการตัดสิน฿จทางธุรกิจ.2,000 ลม.พิมพ์ครัๅงทีไ 1.  

กรุงทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อมรศิริ ดิสสร.  โ550.การบริหารสินคຌาคงคลัง.พิมพ์ครัๅงทีไ 1.  กรุงทพมหานคร: อดียนสตร ์
Barry, R. and M. E. Hanna  2008.  “—uantitative Analysis for Management.Person 

International Edition. 

Heizer, J. and B. Render.  2005.  “Operations management.  7thed.  Person Prentice Hall 

William, J. S. 2011.  “Operations Management.Singapore: McGraw r Hill Companies. 

 

 

http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx?/a%7b676%7d%7b723%7d%7b697%7d%7b722%7d%7b706%7d+%7b717%7d%7b704%7d%7b724%7d%7b699%7d/a|a4d3b9d2c2+cdc0d4bbc3d1aaadd2caa1d8c5/-3,-1,0,B/browse
http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx?/a%7b676%7d%7b723%7d%7b697%7d%7b722%7d%7b706%7d+%7b717%7d%7b704%7d%7b724%7d%7b699%7d/a|a4d3b9d2c2+cdc0d4bbc3d1aaadd2caa1d8c5/-3,-1,0,B/browse
http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx?/a%7b676%7d%7b723%7d%7b697%7d%7b722%7d%7b706%7d+%7b717%7d%7b704%7d%7b724%7d%7b699%7d/a|a4d3b9d2c2+cdc0d4bbc3d1aaadd2caa1d8c5/-3,-1,0,B/browse
http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx?/a%7b717%7d%7b705%7d%7b707%7d%7b712%7d%7b724%7d%7b707%7d%7b724%7d+%7b692%7d%7b724%7d/a|cdc1c3c8d4c3d4+b4d4cacac3/-3,-1,0,B/browse


 

4-93 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 

 

 

การ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการลงทุนทางการงิน 

ของผูຌลงทุนประภทบุคคล ฿นยุคสารสนทศการสื่อสาร 
Uses and Gratification of Individual investors toward Financial investment 

Media Information Communication Era 

 

ธนพร กุมภิรักษ์1
 

พรพรรณ ประจักษ์นตรุ Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการลงทุนการงินของผูຌลงทุนประภท
บุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสารมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ทีไสงผลตอการ
สวงหาขาวสารการลงทุนทางการงินกับสงผลตอการ฿ชຌประยชน์ ละความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุน
ทางการงิน พืไอศึกษาการสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ ทีไสงผลตอการ฿ชຌประยชน์ ละความพึงพอ฿จ
ขาวสารการลงทุนทางการงินการศึกษา฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ 
นักลงทุนประภทบุคคล ผูຌ฿ชຌสืไอออนเลน์จ านวน ไเเ คน วิธีด านินการวิจั ยเดຌออกบบสอบถามพืไอการ
ทดสอบละการน าสนอผลการวิคราะห์ดຌวยสถิติพรรณนา ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดย฿ชຌสถิติอຌางอิง 
เดຌก T- test การวิคราะห์ความปรปรวนจ านกทางดียว ิOne-way ANOVA ) ละการปรียบทียบ
ชิงซຌอนรายคู ิMultiple comparison) ของ LSD ฿นกรณีทีไพบความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการศึกษา ปัจจัยการสวงหาขาวสารของสืไอ฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร พบวา สวน฿หญ ฿ชຌ
อินตอร์นใต 1  2 วันตอสัปดาห์ มีความถีไ฿นการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ มากกวา 7 ครัๅงตอ
สัปดาห์ ละ฿ชຌอินตอร์นใต฿นวลา 10.เแ-แไ.เเ น.พืไอสวงหาขาวสาร 1  2 วันตอสัปดาห์ มีการ
สวงหาขาวสารผานทางวใบเซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ดยประภทของขาวสารทางการ
ลงทุนทางการงินทีไลือกสวงหา ป็นขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจละผลิตภัณฑ์ทางการงิน ละมีวัตถุประสงค์
การสวงหาขาวสารดຌานการการลงทุนทางการงินทีไผยพรผานออนเลน์ทีไมีความสด฿หมทันหตุการณ์  
ละการสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงิน   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 1) ลักษณะทางประชากร จ านกตาม พศ  อายุ ระดับ
การศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกันสงผลตอการสวงหาขาวสาร ตกตางกัน  อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 2) ลักษณะทางประชากร จ านกตาม พศ อายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกัน
สงผลตอการ฿ชຌประยชน์ ขาวสารการลงทุนทางการงิน ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญ 3) ลักษณะทาง

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ทีไปรึกษา อาจารยป์ระจ า คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

http://www.set.or.th/
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ประชากร จ านกตาม พศ อายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกันสงผลตอความพึงพอ฿จ
ขาวสารการลงทุนทางการงิน ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญ 4) การสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ สงผล
ตอการ฿ชຌประยชน์ของขาวสารการลงทุนทางการงินตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ ละ 5) การสวงหา
ขาวสาร฿นยุคสารสนทศ สงผลตอความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงินตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ: การ฿ชຌประยชน์ / ความพึงพอ฿จ / ขาวสารการลงทุนทางการงิน / สารสนทศการสืไอสาร 
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Abstract 

 In this research is studied Uses and gratification of individual investors Toward 

financial investment media information communication era. The purpose is to study 

demographic characteristics that affecting to the information seeking from financial 

investment.This is the Quantitative Research. The samples of this study are users 

ofIndividual investors who have media exposure behavior on online resources total 400 

person . The study were analyzed by using statistical program: descriptive statistics, T-test, 

One-way Anova and least significant difference ิLSD) multiple comparison in case in 

which differences were found at a statistically significant level. 

Factor from the information communication is found that user uses internet 1 - 2 

day per week. The frequency for finding information is from online media more than 7 

times per week. The user is used internet in 10.00AM-2.00PM for seeking information 1 - 2 

times per week. It can be seen that the user found the information from The Stock 

Exchange of Thailand website (www.set.or.th) for find the investment. It is information for 

financial investment . The aim of these is opened for the financial investment online 

broadcasting.    

 The first result is found that people with difference gender, age, education and 

income per month it is directly affected for finding information. The second result is 

shown people with difference gender, age, education and income per month it is directly 

affected to the benefit of using financial investment information. The third result is 

observed that people with difference gender, age, education and income per month it is 

directly affected to the gratification of the financial investment information. The forth 

result of finding information is directly affected to the benefit from difference financial 

investment information. The final result is investigated with the finding information for 

gratification with the difference financial investment information. 

Keywords: Uses and gratification / Financial investment information / Information 

communication 
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บทน า 

กระสลกาภิวัฒน์สรຌางความชืไอมยงของตลาดการงินทัไวลก การผอนปรนกฎกณฑ์ทางการคຌา
ละความกຌาวหนຌาทางทคนลยีสารสนทศ สรຌางความสะดวกรวดรใว฿นการคลืไอนยຌายงินทุน  ผูຌลงทุน
จึงมีทางลือกมากมาย฿นการลงทุน การบริหารความสีไยงผานนวัตกรรมทางการงินทีไสรຌา งสรรค์ขึๅนผาน
องค์ความรูຌทีไผสมกันหลายดຌาน ขຌอมูลขาวสารถือป็นกลเกส าคัญของตลาดงินละตลาดทุน การควบคุม
ภาย฿นจะประสบความส ารใจเดຌจากการมีขຌอมูลทีไถูกตຌองละพียงพอ฿นการตัดสิน฿จ มีการสืไอสารกันอยาง
ชัดจนละทัไวถึง การปຂดผยขຌอมูลละขาวสารกิจการ฿นตลาดทุนอยางถูกตຌองครบถຌวนละทันวลาถือ
ป็นหัว฿จส าคัญ฿นการสรຌางความทาทียมละความปรง฿สของตลาดการงินละตลาดทุนพราะขຌอมูล
ขาวสารป็นสวนประกอบส าคัญ฿นการตัดสิน฿จ รวมทัๅงยับยัๅงความชืไอมัไน฿นการลงทุนละสรຌางสถียรภาพ
ของตลาดทุน฿นระยะยาว ิอัจฉรา ยมสินธุ์ุ โ555ี 

การขยายขอบขต฿นการประกอบธุรกิจของสถาบันการงิน เมเดຌจ ากัดคพียงธนาคารพาณิชย์ทีไมี
การรับฝากถอนงินทานัๅน ตยังรวมเปถึงสถาบันการงินประภทอืไน โ อยางชน บริษัทงินทุนหลักทรัพย์ 
จึงสงผล฿หຌการขงขันระหวางสถาบันการงินทวีความรุนรง สถาบันการงินตาง โ จึงตຌองปรับตัวการ
บริการป็นบบครบวงจร ตราสารทางการงิน฿นปัจจุบันมีความซับซຌอนมากขึๅน ซึไงตางจาก฿นอดีต ทีไตรา
สารทางการงิน ชน บัญชีงินฝาก เมเดຌมีความซับซຌอน ต฿นปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการงินเดຌมีการพัฒนา
รูปบบ฿หຌซับซຌอนยิไงขึๅน พืไอตอบสนองความตຌองการของนักลงทุน ชน ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ท า
฿หຌตຌองรียนรูຌละรับทราบขຌอมูลการวางผนการงิน พืไอลือก฿ชຌตราสาร฿นการลงทุน฿หຌหมาะกับอัตภาพ
ของตนอง (รัชนีกร วงศ์จันทร์ุ 2553) 

 การทีไบุคคลจะเดຌมาซึไงขຌอมูลขาวสารทีไจะสนองตอบความตຌองการของตน ทัๅงทีไกีไยวขຌองกับความ
ตຌองการสวนตัว หนຌาทีไการงานละการรียนรูຌ จึงตຌองริไมตຌนดຌวยการสวงหา ิKrikelas, 1983 p.5) จาก
การขຌาสูยุคสารสนทศการสืไอสารทีไท า฿หຌขຌอมูลทวีความส าคัญขึๅนสืไออินตอร์นใตละสืไออิลใกทรอนิกส์ ถือ
ป็นสืไอพืไอการขຌาถึงขຌอมูลทีไปัจจุบันมี฿ชຌกันอยางพรหลาย การสวงหาขຌอมูลกีไยวกับการลงทุนจึงป็น
การ฿ชຌประยชน์อยางมากกับผูຌลงทุนดຌวยชนกัน ยกตัวอยางชน การซืๅอขาย฿นตลาดหลักทรัพย์ ขຌอมูลของ
บริษัททีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ซึไงป็นขຌอมูลขาวสารดຌานงบการงิน รายชืไอผูຌ ถือ
หุຌน คณะกรรมการ สิทธิการ฿ชຌประยชน์การลงทุน ฯลฯ ทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยน าสนอพืไอ฿หຌ
บริการกบริษัทสมาชิก ผูຌขายขຌอมูล สืไอหนังสือพิมพ์ สถาบันการศึกษา กองทุน องค์กรภาครัฐ ละนัก
ลงทุนทัไวเป ดยมีวัตถุประสงค์พืไอการ฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์ หรือพืไอ฿ชຌศึกษาประกอบการลงทุนจึง
จ าป็นตຌองหาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลหลาย โ หลง ซึไงหลงขຌอมูลควรมีความนาชืไอถือ ถูกตຌอง ทันสมัย 
ละงายตอการ฿ชຌงาน ชน การ฿หຌบริการ IR Website ส าหรับบริษัทจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์ หรือ
การคຌนหาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลทางอินทอร์นใตอืไน โ จึงจะหในเดຌวาการพัฒนาทคนลยีการสืไอสาร฿น
ปัจจุบันการกຌาวสูยุคสารสนทศการสืไอสาร ขຌอมูลขาวสารเมพียงตตຌองถูกตຌอง ตขຌอมูลขาวสารตຌอง
ขຌาถึงผูຌลงทุนทางการงินเดຌอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ ิตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย, มปพ.ี 
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 ขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ตอผูຌลงทุนจึงจะตຌองมีความถูกตຌอง รวดรใว ละทันวลา  พราะ
ขຌอมูลทีไเดຌรับถูกตຌองตลาชຌา ขຌอมูลยอมเมสามารถป็นประยชน์ตอผูຌลงทุนเดຌทันการณ์ละ฿นทางกลับกัน 
หากขຌอมูลทีไเดຌรับมຌมีความรวดรใวตหากมีความผิดพลาด ขຌอมูลกใอาจสรຌางความสียหายกผูຌ฿ชຌเดຌมาก 
ละทีไส าคัญทีไสุดขຌอมูลตຌองสามารถน าเปวิคราะห์ดย฿ชຌครืไองมือการวิคราะห์ทีไมีประสิทธิภาพ฿นการ
ประมินหตุการณ์ ระดับกระสงินละระดับความสีไยงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอผูຌลงทุนจะเดຌออกบบ
กลยุทธ์การลงทุนเดຌอยางหมาะสม ิศุภชัย ศรีสุชาติุ โ5ไ้ี 

ดຌวยหตุนีๅงานวิจัยจึง฿หຌความสน฿จศึกษาการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการ
ลงทุนการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสารทัๅงนีๅผูຌวิจัยจะศึกษาปรียบทียบกับ
ปัจจัยลักษณะทางประชากร ละประภทของหลงขาวสาร฿นยุคสารสนทศ ทีไสงผลกับการ฿ชຌประยชน์ 
ละความพึงพอ฿จจากขาวสารการลงทุนทางการงิน ทัๅงนีๅผลวิจัยทีไเดຌจะน าเปพัฒนาขาวสารการลงทุน
การงินผานสารสนทศการสืไอสาร ฿หຌป็นประยชน์ละสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับนักลงทุนทางการงิน
เดຌมากทีไสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ทีไสงผลตอการสวงหารขาวสารการลงทุนทางการงิน 

2. พืไอศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ทีไสงผลตอการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทาง
การงิน           

3. พืไอศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ทีไสงผลตอความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน 

4. พืไอศึกษาการสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ ทีไสงผลการตอการ฿ชຌประยชน์ ขาวสารการ
ลงทุนทางการงิน    

5. พืไอศึกษาการสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ ทีไสงผลตอความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการลงทุน
ทางการงิน           

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยลักษณะทางประชากรทีไตางกัน สงผลตอการสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงิน
ตกตางกัน 

2. ปัจจัยลักษณะทางประชากรทีไตางกัน สงผลตอการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน
ตกตางกัน 

3. ปัจจัยลักษณะทางประชากรทีไตางกัน สงผลตอความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน
ตกตางกัน 
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4. การสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศทีไตางกัน สงผลตอการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทาง
การงินตกตางกัน    

5. การสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศทีไตางกัน สงผลตอความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุน
การงินตกตางกัน    

นิยามศัพท ์

 การลงทุน฿นหลักทรัพย์  หมายถึง วิธีการสะสมงินพืไอกอ฿หຌกิดผลตอบทน฿นอนาคตทีไคาดวา
จะเดຌรับมากขึๅนผานสถาบันทางการงิน เดຌก ธนาคารพาณิชย์ บริษัทงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทย ดยการลงทุนผานสินทรัพย์ทางการงิน  
 ลักษณะทางประชากรหมายถึง  พศ อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ละอาชีพ 

 การสวงหาขาวสารหมายถึง วิธีการ฿นการสวงหาขาวสารดยวัดจากความบอยครัๅง 
วัตถุประสงค์ ละประดใน ของผูຌรับสาร฿นการคຌนหาขาวสารการลงทุน฿นหลักทรัพย์ 
 สื่อออนเลน์หมายถึง ทคนลยีการสืไอสารทีไป็นชองทางสืไอสารผานทางระบบอินตอร์นใต พืไอ
สนอขຌอมูลตาง โ การลงทุนทางการงิน เดຌก 

1) วใบเซต์ของสถาบันการงิน ประกอบดຌวย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทงินทุนหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

2) สืไอสังคมออนเลน์ ชน ฟสบุຍค(Facebook) ยูทูป(Youtube) ของสถาบันการงินละ
บริษัทหลักทรัพย์ ละบลใอกสวนบุคคล 

 การ฿ชຌประยชน์หมายถึง การน าขຌอมูลขาวสารทีไเดຌจากการสวงหาขาวสารจากสืไอ เป฿ชຌ
ประยชน์ดຌาน฿ดดຌานหนึไง ตามความตຌองการของตละบุคคล฿นดຌานตาง โ เดຌก ความตຌองการรูຌหตุการณ์
ความตຌองการขຌอมูลพืไอสนทนา ความตຌองการมีสวนรวมความ ตຌองการสนับสนุนการตัดสิน฿จ฿นการลงทุน
฿นหลักทรัพย ์

 ความพึงพอ฿จหมายถึง ระดับของความพอ฿จทีไผูຌรับสารเดຌรับจากการสวงหาขาวสารจากสืไอ฿หม
ทีไกีไยวขຌองกับการลงทุน฿นหลักทรัพย์ ชน การ฿ชຌขาวสารพืไอประยชน์ทางดຌานขຌอมูล การ฿ชຌขาวสารพืไอ
ประยชน์ระหวางขຌอมูลทางสังคมกับการรับรูຌขาวสาร  

วิธีการวิจัย 

 การศึกษา การ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการลงทุนการงินของผูຌลงทุนประภท
บุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร ป็นการศึกษาชิงปริมาณ ิQuantitative Method) ดย฿ชຌการวิจัยชิง
ส ารวจ ิSurvey Approach) ครืไองมือทีไ฿ชຌป็นบบสอบถาม ิQuestionnaire) ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 
พืไอตอบปัญหาการวิจัย ดยการ฿ชຌบบสอบถามออนเลน์ผานทางสืไอคอมพิวตอร์ ท าการกใบรวบรวม
ขຌอมูล 
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 การวิคราะห์ ละประมวลผลขຌอมูล ด านินการประมวลผลขຌอมูล น ามาวิคราะห์ดยวิธีการทาง
สถิติ ดังนีๅ 
 1. สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พืไออธิบายลักษณะทัไวเปของกลุมตัวอยาง เดຌก 
ความถีไ (Frequency) รຌอยละ (Percentage) คาฉลีไยลขคณิต (Arithmetic Mean) ละคาบีไยงบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) พืไอปรียบทียบความตกตาง ละทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระละตัวปรตาม สถิติทีไ฿ชຌประกอบดຌวย Independent sample t-test 

กรณี 2 ตัวปร ละ One-way ANOVA กรณีตัวปรมากกวา 2 ตัวปร ซึไงการวิคราะห์ความปรปรวน
ทางดียวถຌาพบวามีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู 
 

 ประชากรละกลุมตัวอยาง 

 ประชากร฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌ฿ชຌสืไอ฿หมทาง วใบเซต์ของสถาบันการงิน  สืไอสังคมออนเลน์ ทัๅงนีๅ
ผูຌวิจัยศึกษาขຌอมูลประชากรจากขຌอมูลนักลงทุนทางการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล ผูຌปຂดบัญชีซืๅอขาย
หลักทรัพย์ ิตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยุ พฤศจิกายน โ55็ี จ านวน 3,000,000 คน ซึไงป็น ผูຌ฿ชຌ
การสืไอสารสนทศ เดຌก ผูຌ฿ชຌสืไอทางวใบเซต์ สืไอสังคมออนเลน์  
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ บบสอบถามรืไองการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จาก
ขาวสารการลงทุนการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร 
 สวนทีไ 1 ปจัจัยลักษณะทางประชากร 

 สวนทีไ โ ปัจจัยกีไยวกับการสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงินจากสืไอออนเลน์ 
 สวนทีไ ใ ปัจจัยกีไยวกับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงินจากสืไอออนเลน์ของผูຌลงทุน
ประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร 

 สวนทีไ 4 ปัจจัยกีไยวกับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงินจากสืไอออนเลน์ของผูຌลงทุน
ประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสาร 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

฿นการวิคราะห์ขຌอมูลส าหรับงานวิจัยรืไอง การ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ จากขาวสารการ
ลงทุนการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ  
วิคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจัย การวิคราะห์ขຌอมูลละการปลความหมายของผลการวิคราะห์
ขຌอมูล ผูຌท าการวิจัยเดຌก าหนดการวิคราะห์ขຌอมูล สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์จะ฿ชຌคาสถิติ t-test กับกลุม
ตัวอยางสองกลุมสวนการวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว (One - way ANOVA) กับกลุมตัวอยางทีไ
มากกวาสองกลุมขึๅนเปหากพบความตกตางจะท าการทดสอบความตกตางป็นรายคูดย฿ชຌวิธี LSD ละ
฿ชຌคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน (–erson’s –roduct Moment Correlation Coefficient) 
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หรือสหสัมพันธ์ชิงสຌนตรง ดยการวิคราะห์การถดถอยชิงสຌนบบพหุ ิMultiple Linear Regression 

Analysis) 

 พศ พบวา สวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็นรຌอยละ 69.30 ละพศชายคิดป็นรຌอยละ 30.80 

ผูຌลงทุนประภทบุคคลทีไมีพศตางกัน มีการสวงหาขาวสาร ประภทของขาวสารทางการลงทุนทางการงิน 
ละวัตถุประสงค์การสวงหาขาวสารดຌานการลงทุนทางการงิน เมตกตางกัน สวนผูຌลงทุนประภทบุคคล
ทีไมีพศตางกัน มีการสวงหาขาวสาร฿นภาพรวม รวมถึงดຌานการสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงิน 
ตกตางกัน ดยพศหญิงมีการสวงหาขาวสารมากกวาพศชาย ผูຌลงทุนประภทบุคคลทีไมีพศตางกัน มี
ระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทีไระดับ .05 ดยทีไพศหญิง
มีความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงินมากกวาพศชาย   

อายุพบวา ผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุทีไตางกันมีระดับการสวงหาขาวสารกีไยวกับการ
สวงหาขาวสารการลงทุนทางการงิน เมตกตางกัน สวนผูຌลงทุนประภทบุคคลทีไมีอายุตางกัน มีการ
สวงหาขาวสาร฿นภาพรวม รวมถึงประภทของขาวสารทางการลงทุนทางการงิน ละวัตถุประสงค์การ
สวงหาขาวสารดຌานการลงทุนทางการงิน ตกตางกัน ผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุ 31  35 ป ละ 
อายุ 46  50 ป มีระดับการสวงหาขาวสารมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุ 26  30 ป  การ
ปรียบทียบอายุกับระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงินพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมี
อายุทีไตางกันมีระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน ผูຌลงทุนประภท
บุคคลทีไมีอายุ 31  35 ป ละ อายุ 46  50 ป มีระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน
มากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุ 26  30 ป การปรียบทียบอายุกับระดับความพึงพอ฿จขาวสาร
การลงทุนทางการงินพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุทีไตางกันมีระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุน
ทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุ 
31  35 ป 36  40 ป 41  45 ป ละ อายุ 46  50 ป มีระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทาง
การงินมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอายุ 26  30 ป   

ระดับการศึกษา พบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีระดับการศึกษาสูงสุดทีไตางกันมีระดับการ
สวงหาขาวสารกีไยวกับการสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงิน เมตกตางกัน ผูຌลงทุนประภทบุคคล 
ทีไมีการศึกษาระดับปริญญาทมีระดับประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงินขาวสารมากกวาผูຌลงทุน
ประภทบุคคล ทีไมีการศึกษาระดับตไ ากวาปริญญา ละปริญญาตรีระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุน
ทางการงิน พบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีระดับการศึกษาสูงสุดทีไตางกันมีระดับความพึงพอ฿จการลงทุน
ทางการงินขาวสาร ภาพรวม ตกตางกัน ผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีการศึกษาระดับปริญญาทมีระดับ
ความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงินขาวสารมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา การปรียบทียบรายเดຌฉลีไยตอดือนกับระดับการสวงหาขาวสาร
พบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตางกันมีระดับการสวงหาขาวสาร฿นภาพรวม ละ
ทุกดຌาน เดຌก การสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงินประภทของขาวสารทางการลงทุนทางการงิน 
ละวัตถุประสงค์การสวงหาขาวสารดຌานการลงทุนทางการงิน ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
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ระดับ .05 ดยผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 30,000  45,000 บาท 45,001  60,000 

บาท 60,001  75,000 บาท ละ 75,000 บาทขึๅนเป มีระดับการสวงหาขาวสารดຌานประภทของ
ขาวสารทางการลงทุนทางการงินมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตไ ากวา 15,000 

บาท  ละ 15,001  30,000 การปรียบทียบรายเดຌฉลีไยตอดือนกับระดับความพึงพอ฿จขาวสารการ
ลงทุนทางการงินพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตางกันมีระดับความพึงพอ฿จ
ขาวสารการลงทุนทางการงิน ฿นภาพรวม ตกตางกัน ผูຌลงทุนประภทบุคคลทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 

15,001  30,000 บาท 30,001  45,000 บาท 45,001  60,000 บาท 60,001  75,000 บาท ละ 
75,000 บาทขึๅนเป มีระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมมากกวาผูຌลงทุนประภท
บุคคล ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตไ ากวา 15,000 บาท  

อาชีพหลักพบวา การปรียบทียบอาชีพกับระดับการสวงหาขาวสารพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล 
ทีไมีอาชีพทีไตางกันมีระดับการสวงหาขาวสาร฿นภาพรวม ละดຌาน ประภทของขาวสารทางการลงทุน
ทางการงิน ละวัตถุประสงค์การสวงหาขาวสารดຌานการลงทุนทางการงิน เมตกตางกัน สวนผูຌลงทุน
ประภทบุคคล ทีไมีอาชีพทีไตางกัน มีระดับการสวงหาขาวสารดຌานการสวงหาขาวสารการลงทุนทาง
การงินตกตางกัน ผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน ขຌาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว ละนักลงทุน มีระดับการสวงหาขาวสารดຌานการสวงหาขาวสารการลงทุนทาง
การงิน มากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคลทีไมีอาชีพรับจຌาง ละผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอาชีพนักลงทุน มี
ระดับการสวงหาขาวสารดຌานการสวงหาขาวสารกาลงทุนมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีอาชีพอืไน โ 
การปรียบทียบอาชีพกับระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน พบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล 
ทีไมีอาชีพทีไตางกันมีระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน ฿นภาพรวม เมตกตางกัน  การ
ปรียบทียบอาชีพกับระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน พบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมี
อาชีพทีไตางกันมีระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน ฿นภาพรวม เมตกตางกัน   
 การสวงหาขาวสาร฿นสืไอออนเลน์ 3 อันดับรก เดຌก คาฉลีไยสูงสุด คือ การสวงหาขาวสาร
ผานทางวใบเซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) คาฉลีไยทากับ 3.36 รองลงมา วใปเซต์฿นครือ
ตลาดหลักทรัพย์ ิชน www.settrade.comุwww.setsmart.comี คาฉลีไยทากับ 3.16 อันดับสาม 
วใบเซต์ของธนาคาริชนwww.kasikornbank.comุwww.ktb.comี คาฉลีไยทากับ 3.09 ละอันดับ
สุดทຌายสวงหาขาวสาร฿นสืไอออนเลน์ ผานทางวใบบอร์ดดຌานการลงทุนิชน www.pantip.com/สินธรี 
คาฉลีไยทากับ 2.50 

 ประภทของขาวสารทางการลงทุนทางการงิน สวงหาขาวสาร฿น 3 ประภทรก เดຌก คาฉลีไย
สูงสุด คือขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจละผลิตภัณฑ์ทางการงิน คาฉลีไยทากับ 3.35 รองลงมา ขຌอมูลดຌานการ
ลงทุนทางการงิน คาฉลีไยทากับ 3.24 อันดับสาม อัตราดอกบีๅย อัตราลกปลีไยน ผลตอบทน คาฉลีไย
ทากับ 3.16ละอันดับสุดทຌายผลประกอบการ งบการงินของบริษัท คาฉลีไยทากับ 2.79 

 วัตถุประสงค์การสวงหาขาวสารดຌานการการลงทุนทางการงินพบวา คาฉลีไยสูงสุด คือ ขຌอมูล
ขาวสารทางออนเลน์ป็นการผยพรขาวสารทีไมีความสด฿หมทันหตุการณ์ คาฉลีไยทากับ 3.47 รองลงมา 
ขาวสารการวางผนการงินทีไผยพรผานออนเลน์มีรายละอียดสอดคลຌองตรงกับความตຌองการ คาฉลีไย

http://www.set.or.th/
http://www.pantip.com/สินธร
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ทากับ 3.39 ละอันดับสาม ซึไงป็นอันดับสุดทຌาย ขຌอมูลขาวสารทางออนเลน์ป็นทางลือก฿นการคຌนหา
ขຌอมูลขาวสารทีไสะดวกมากชองทางหนึไงคาฉลีไยทากับ 3.04 

การวิคราะห์ระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนการงินจากสืไอออนเลน์ ของผูຌลงทุนประภท
บุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร ดยน าสนอ฿นรูปของคาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐานคาฉลีไย ละ
สวนบีไยงบนมาตรฐาน ของระดับความคิดหในกีไยวกับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงินจาก
สืไอออนเลน์ ของผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร (n = 400) 

 

การ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน x  SD การปลผล ล าดับ 

1. สามารถ฿ชຌขຌอมูลขาวสารพืไอการวางผนการลงทุน 3.42 1.19 มาก 1 

2. สามารถคຌนหาขຌอมูลละสืบคຌนขຌอมูลยຌอนหลังเดຌ
สะดวก 

3.08 1.23 ปานกลาง 9 

3. สามารถมีความรูຌพิไมขึๅนจากขຌอมูลขาวสารทีไเดຌจาก
ขຌอมูลดຌานการลงทุนทางการงิน 

3.37 1.15 ปานกลาง 2 

4. สามารถคຌนหาขຌอมูลขาวสารบทความ การวิคราะห์ 
ทราบความคลืไอนเหวดຌานการลงทุนเดຌรวดรใว 
สะดวก 

3.15 1.28 ปานกลาง 5 

5. สามารถน าขຌอมูลประมาณการผลตอบทนจากการ
ลงทุน 

3.18 1.10 ปานกลาง 4 

6. สามารถลดความวิตกกังวล฿นการตัดสิน฿จลงทุน
จากขาวสารทีไเดຌรับ 

2.92 1.12 ปานกลาง  16 

7. สามารถน าขຌอมูลขาวสารเป฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จลงทุน 3.19 1. 15 ปานกลาง 3 

8. ขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับ ลดความสีไยงจากกการ
ตัดสิน฿จลงทุน 

2.98 1.13 ปานกลาง 15  

9. สามารถลกปลีไยนความคิดหในระหวางผูຌลงทุน
ดຌวยกัน 

3.12 1.16 ปานกลาง 7 

10. สามารถน าขຌอมูลขาวสารเปป็นหลงอຌางอิง 3.04 1.12 ปานกลาง 13 
11. ฿ชຌสืไอออนเลน์ป็นชองทางการติดตอกับสถาบันการงิน 3.08 1.22 ปานกลาง  8 

12. การสืไอสารผานสืไอออนเลน์ท า฿หຌ ถาม  ตอบ 
กีไยวกับขาวสารการลงทุนเดຌทันที 

3.07 1.21 ปานลาง  10 

13. สืไอออนเลน์ป็นชองทางผยพร ขຌอมูลขาวสาร  
3.08 1.23 ปานกลาง 9  

14. สืไอออนเลน์ป็นชองทางทีไท า฿หຌมีสวนรวม฿นการ
พิจารณาตัดสิน฿จลือกลงทุน 

3.12 1.14 ปานกลาง 6 
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15. สามารถ น าความรูຌจากสืไอออนเลน์ สริมการ
ตัดสิน฿จ สรຌางความชืไอมัไน฿นการลงทุน 

3.05 1.17 ปานกลาง 12  

16. มีฐานขຌอมูลผานสืไอออนเลน์฿ชຌส าหรับการ
พิจารณาลงทุนเดຌมากพียงพอ 

3.06 1.13 ปานกลาง 11 

17. ขาวสารจากสืไอออนเลน์ท า฿หຌสามารถคาดหวัง
ผลตอบทน หรือลดความสีไยงจากลงทุนเดຌอยาง
สมหตุสมผลมากยิไงขึๅน 

3.03 1.11 ปานกลาง  14 

18. ขาว/บทวิคราะห์ จากผูຌนะน าการลงทุนการ
ลงทุน สรຌางความชืไอมัไน฿นการลงทุนทางการงิน 

3.11 1.11 ปานกลาง 8 

รวมฉลี่ย 3.11 0.85 ปานกลาง - 

 

 การปรียบทียบจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร กับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการ
ลงทุนทางการพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสารทีไตางกันมี
ระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .05 มืไอท าการทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไยป็นรายคูดຌวยวิธีการทดสอบ LSD พบวาผูຌ
ลงทุนประภทบุคคลทีไมีจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร 1  2 วัน 3  4 วัน ละทุกวัน
ตอสัปดาห์ มีระดับประยชน์การ฿ชຌขาวสารการลงทุนทางการงินมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล จ านวน
ครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร ตไ ากวา 1 วัน ตอสัปดาห์ 
 การปรียบทียบความถีไอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร กับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุน
ทางการพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีความถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ ิตอวันีทีไ
ตางกันมีระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดบั .05 มืไอท าการทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไยป็นรายคูดຌวยวิธีการทดสอบ LSD พบวา
ผูຌลงทุนประภทบุคคลทีไมีความถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ 2  3 ครัๅง 4  5 ครัๅง 6 - 7 

ครัๅง ละมากกวา 7 ครัๅงตอวันมีระดับประยชน์การ฿ชຌขาวสารการลงทุนทางการงิน ดยรวมมากกวาผูຌ
ลงทุนประภทบุคคล ทีไมคีวามถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ 1 ครัๅงตอวัน 

 การปรียบทียบชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร กับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการ
ลงทุนทางการพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสารทีไตางกันมี
ระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .05 มืไอท าการทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไยป็นรายคูดຌวยวิธีการทดสอบ LSD ผูຌลงทุน
ประภทบุคคล ทีไมีชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร 10.01  14.00 น. 14.01  18.00 น. 
18.01  22.00 ละ 22.01  .02.00 มีระดับประยชน์การ฿ชຌขาวสารการลงทุนทางการงิน ดยรวม
มากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร 02.01  06.00 น. 
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คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน ของผูຌ
ลงทุนประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร (n = 400) 

ความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน x  SD การปลผล ล าดับ 

1. ขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับมีความทันสมัย ทันหตุการณ ์ 3.67 1.09 มาก 1 

2. ขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับมีความหลากหลายนาสน฿จ 3.09 1.16 ปานกลาง 5 

3. ขຌอมูลขาวสารทีไน าสนอผานสืไอออนเลน์มีความ
นาชืไอถือ 

3.17 1.05 ปานกลาง 3 

4. ขຌอมูลขาวสารทีไน าสนอผานสืไอออนเลน์มีความ
ครบถຌวน฿นการตัดสิน฿จลงทุน 

2.88 1.09 ปานกลาง 6 

5. ขຌอมูลขาวสารตรงกับความตຌองการ 3.21 1.06 ปานกลาง 2 

6. ขຌอมูลขาวสารการมีความรวดรใว สามารถขຌาถึง
ขຌอมูลเดຌสะดวกรวดรใว 

3.16 1.30 ปานกลาง 4 

รวมฉลี่ย 3.20 .84 ปานกลาง - 

 

 การปรียบทียบจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร กับความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการ
ลงทุนทางการพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสารทีไตางกันมี
ระดับการ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน พบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไ
มีจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร 1  2 วัน 3  4 วัน ละทุกวันตอสัปดาห์ มีระดับความ
พึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌขาวสารการลงทุนทางการงินมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล จ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใต
พืไอสวงหาขาวสาร ตไ ากวา 1 วัน ตอสัปดาห์ 
 การปรียบทียบจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร กับความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการ
ลงทุนทางการพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมคีวามถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ ิตอวันีทีไ
ตางกันมีระดับความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน ผูຌลงทุนประภท
บุคคลทีไมคีวามถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ 2  3 ครัๅง 4  5 ครัๅง 6 -7 ครัๅง ละมากกวา 
7 ครัๅงตอวันมีระดับความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการลงทุนทางการงิน ดยรวมมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล 
ทีไมคีวามถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ 1 ครัๅงตอวัน 

 การปรียบทียบชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร กับความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการ
ลงทุนทางการพบวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสารทีไตางกันมี
ระดับความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการลงทุนทางการงิน฿นภาพรวมตกตางกัน ผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมี
ชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร14.01  18.00 น. ละ 18.01  22.00 น. มีระดับความพึง
พอ฿จ฿นขาวสารการลงทุนทางการงิน ดยรวมมากกวาผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีชวงวลาทีไ฿ชຌอินตอร์นใต
พืไอสวงหาขาวสาร 02.01  06.00 น. 
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 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
  สมมติฐานทีไ แ ลักษณะทางประชากร จ านกตาม อาชีพ ตางกันสงผลตอการสวงหาขาวสาร 
เมตกตางกัน ฿นสวนของลักษณะทางประชากร จ านกตาม พศ  อายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไย
ตอดือน ตางกันสงผลตอการสวงหาขาวสาร ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ละ .05 

  สมมติฐานทีไ 2 ลักษณะทางประชากร จ านกตาม พศ ละอาชีพ ตางกันสงผลตอ การ฿ชຌ
ประยชน์ ขาวสารการลงทุนทางการงิน เมตกตางกัน ฿นสวนของลักษณะทางประชากร จ านกตาม 
อายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกันสงผลตอการ฿ชຌประยชน์ ขาวสารการลงทุนทาง
การงิน ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01  

  สมมติฐานทีไ 3 ลักษณะทางประชากร จ านกตามอาชีพ ตางกันสงผลตอ ความพึงพอ฿จขาวสาร
การลงทุนทางการงิน เมตกตางกัน ฿นสวนของลักษณะทางประชากร จ านกตาม พศ อายุ ระดับ
การศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ตางกันสงผลตอความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงิน ตกตาง
กัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01  

  สมมติฐานทีไ 4 การสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ จ านกตามจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอ
สวงหาขาวสาร ความถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ตอวัน ละชวงวลาทีไทาน฿ชຌ
อินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสารตางกัน สงผลตอประยชน์฿นขาวสารการลงทุนทางการงินตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ละ 0.5 

  สมมติฐานทีไ 5 การสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ จ านกตามจ านวนครัๅงทีไ฿ชຌอินตอร์นใตพืไอ
สวงหาขาวสาร ความถีไ฿นการการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ตอวัน ละชวงวลาทีไทาน฿ชຌ
อินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสารตางกัน สงผลตอความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการลงทุนทางการงินตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ปัจจัยการสวงหาขาวสารของสืไอ฿หม พบวา สวน฿หญ ผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุค
สารสนทศการสืไอสาร฿ชຌอินตอร์นใต 1  2 วันตอสัปดาห์ มีความถีไ฿นการสวงหาขาวสารผานสืไอออนเลน์ 
มากกวา 7 ครัๅงตอสัปดาห์ ฿ชຌอินตอร์นใต฿นวลา 10.01 – 14.00 น. ดยสวงหาขาวสารผานทางวใบเซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ป็นขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจ ละผลิตภัณฑ์ทาง  การงิน ดยการ
สวงหาขาวสารผยพรผานออนเลน์ทีไมีความสด฿หมทันหตุการณ์ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ จารุ
วรรณ กิตตินราภรณ์ ิโ55แี พบวา พฤติกรรมการปຂดรับสืไอมีความสัมพันธ์กับความ  พึงพอ฿จตอขาวสาร
ทีไป็นการ฿ชຌประยชน์ตอตนองละตนองสน฿จ ดยการรับขาวสารทีไมีความรูຌพิไมขึๅนจากหลงขຌอมูล
ขาวสารตาง โ การขຌาถึงครือขายท าเดຌงายละทันหตุการณ์ รูปบบการน าสนอนาสน฿จกวาสืไออืไน โ  
ละมืไอพิจารณาขຌอคຌนพบนีๅ ยังหในวาสอดคลຌองกับนวคิดของนักวิชาการหลายคน เดຌก นวคิดของ 
McCombs and Becker (1979) อธิบายถึง ความตຌองการ฿ชຌสืไอพืไอตຌองการรูຌทันหตุการณ์ รูຌขาวคราวทีไมี
ความทันสมัยนวคิดของ Krikelas (1983) การสวงหาขาวสาร พืไอตຌองการความรูຌ จึงสวงหาความรูຌพืไอ

http://www.set.or.th/
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฿ชຌ฿นการศึกษาละวิคราะห์฿นประดใน นวคิดของ Charles Atkin  (1978)อธิบายวาการสวงหา
ขาวสารพืไอตอบสนองความตຌองการรูຌ฿นหตุการณ์ ตຌองการค านะน า฿นการปฏิบัติ฿หຌถูกตຌอง พืไอ
สริมสรຌางความมัไนคง฿หຌกับตัวองนวคิดของ Schramm (1973)ความตຌองการขาวสารนัๅนกิดจากความเม
รูຌหรือความเมน฿จของตละ บุคคล พืไอสนองความอยากรูຌความน฿จสูงละนวคิดของพสนันท์ ปัญญา
พร ิ2555) อธิบายวา  วใบเซต์ หรือ Web  ป็นสวนหนึไงบนอินตอร์นใต ซึไงกลายป็นหลงขຌอมูลขนาด
฿หญถูกสรຌางขึๅนพืไอ฿ชຌอาน ละตอบตຌขຌอมูลตาง โ ผานสืไอประภท วใบพจ ิWebpage) จึงป็นทีไนิยมสูง
฿นปัจจุบันท า฿หຌสถาบันการงินสวน฿หญ ลือก฿ชຌสืไอวใบเซด์ผยพรขຌอมูลตัวอักษร ขຌอมูลภาพ ขຌอมูลสียง
ละภาพคลืไอนเหวมีลูกลนละทคนิคการน าสนอทีไหลากหลาย  ดยสามารถท าเดຌรวดรใว ละผยพร
เดຌทัไวลก ชน พืไอ฿หຌมีความรูຌ ละสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการกຌปัญหาเดຌ ตลอดจนพืไอสนอง
ความสน฿จสวนบุคคล ท า฿หຌผูຌลงทุนประภทบุคคลสามารถตัดสิน฿จสวงหาขาวสาร ดย฿หຌความสน฿จตอ
ขาวสารการลงทุนฉพาะทีไสน฿จ ลຌวน ามาประมินปรียบทียบผลตอบทนทีไจะเดຌรับจากการรับรูຌขาวสาร
นัๅนพืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละตัดสิน฿จ 

 ทัๅงนีๅจากการศึกษาปัจจัยการสวงหาขาวสารการลงทุนทางการงิน ฿นอันดับสุดทຌาย คือ การ
สวงหาขาวสาร฿นสืไอออนเลน์ ผานทางวใบบอร์ดดຌานการลงทุนิชน www.pantip.com/สินธรี  ดย
สวงหาขຌอมูลกีไยวกับผลประกอบการงบการงินของบริษัท ละการสวงหาขาวสารขຌอมูลทางออนเลน์
ป็นทางลือก฿นการคຌนหาขຌอมูลขาวสารทีไสะดวกมากชองทางหนึไงสดง฿หຌหในวาผูຌลงทุนประภทบุคคล
สวงหาขาวสารผานทางวใบบอร์ดดຌานลงทุนนຌอยทีไสุดทัๅงนีๅสวนหนึไงอาจมองวาวใบบอร์ดดຌานลงทุนนีๅจะ
ตกตางจากความตຌองการของตนอง หรืออาจมีขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการประมินการลงทุนทีไเมมากพอ ซึไง
สอดคลຌองกับนวคิดของฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ ิ2557) อธิบายวา การลงทุนของผูຌลงทุนตกตางกันเป ผูຌ
ลงทุนสวนมากลงทุนพืไอหวังรายเดຌหรือหวังผลก าเร ซึไงเดຌจากการขายหลักทรัพย์ หรือตຌองการเดຌทัๅงสอง
อยาง ผูຌลงทุนตางมีวัตถุประสงค์฿นการลงทุนตามความตຌองการละภาวะวดลຌอมของผูຌลงทุน  ทัๅงนีๅหาก
ตຌองการ฿หຌวใบบอร์ดดຌานการลงทุนิชน www.pantip.com/สินธรี จากการศึกษานีๅ  หในวาควร
ประยุกต์฿ชຌตามนวคิดของ จนิสตาร์ รักษ์สิริสภา ิ2553) ดยตระหนักถึง ขาวสารขຌอมูลตาง โ ผูຌคຌนหา
ขຌอมูลจะลือก฿ชຌขຌอมูลดยกลัไนกรอง ตามความตกตางตามประสบการณ์ ความตຌองการความชืไอ ทัศนคติ 
ความรูຌสึกนึกคิด ฯลฯ ของตละบุคคล ดังนัๅนวใบบอร์ดดຌานการลงทุนจึงจ าป็น  ควรศึกษาความตຌองการ
ดຌานขຌอมูลขาวสารการลงทุนทีไผูຌลงทุนประภทบุคคลมีความตຌองการหรือสน฿จ ละมีขຌอมูลหลายดຌาน Link 

ชืไอมยงกันพืไอ฿หຌผูຌลงทุนสามารถประมินกลัไนกรองขຌอมูลเดຌชัดจนมากยิไงขึๅน พืไองายตอการตัดสิน฿จ
ลงทุน 

 จากการศึกษา การ฿ชຌประยชน์ขาวสารการลงทุนการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุค
สารสนทศการสืไอสารดยรวม พบวา มีความคิดหในดยรวม อยู฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ ฿น 3 พบวา อันดับรก อยู฿นระดับมากคือ สามารถ฿ชຌขຌอมูลขาวสารพืไอการวางผนการลงทุน ล าดับ
ถัดเป มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง เดຌก อันดับรองลงมาคือสามารถมีความรูຌพิไมขึๅนจากขຌอมูลขาวสาร
ทีไเดຌจากขຌอมูลดຌานการลงทุนทางการงินอันดับสาม คือสามารถน าขຌอมูลขาวสารเป฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จลงทุน 
ดังนัๅนการผยพรขาวสารการลงทุนการงินจึงควรพัฒนาขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการผยพร พืไอ฿หຌระดับการ฿ชຌ

http://www.pantip.com/สินธร
http://www.pantip.com/สินธร)%20จาก
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ขาวสารการลงทุนของผูຌลงทุนสวนบุคคลสามารถ฿ชຌการ฿ชຌประยชน์จากขาวสารผานสืไอ฿หม฿นระดับทีไมาก
ขึๅน ซึไงสามารถประยุกต์฿ชຌตามนวคิดของ ศูนย์สงสริมการพัฒนาความรูຌตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทย ิ2557ี นวคิดของ McQuail and other (1972) นวคิดของ McQuail and other 

(1972) ละนวคิดของ กาญจนา กຌวทพ ละ นิคม ชัยขุนพล ิ2555) ดยการศึกษาความตຌองการ฿น
ศึกษาคຌนควຌาขຌอมูลผานสืไอ฿หมของผูຌลงทุนสวนบุคคล พืไอสามารถลือกรายการขาวสารการลงทุนทีไ
หลากหลายครอบคลุมตรงตามความตຌองการของนักลงทุนสวนบุคคล ท า฿หຌทราบถึงหตุการณ์ทีไกีไยวขຌอง
กับผูຌลงทุนสวนบุคคล สามารถปຂดรับ หรือสวงหาขຌอมูลเดຌตรงกับทีไนักลงทุนสวนบุคคล฿หຌความสน฿จ
สามารถน าเป฿ชຌ฿นการวางผนการลงทุน การซืๅอขายผานตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดตามประมินผลจาก
การกใบรวบรวมขຌอมูลตาง โ กีไยวกับลูกคຌา พืไอป็นการ฿ชຌประยชน์฿นการผยพรขຌอมูล฿หຌกับผูຌตຌองการ
วางผนการลงทุน ละสามารถคลຌอยตามขຌอมูลขาวสารทีไเดຌจากการสวงหาขาวสารนัๅน  พืไอน าเป฿ชຌป็น
ขຌอมูลประกอบการวางผนการลงทุนทัๅงนีๅจากพิจารณานวคิดหในของ สถาบันวิจัยละ฿หຌค าปรึกษาหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ิโ55็ี ยังหในวา ขຌอมูลขาวสารออนเลน์ถือป็นสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวัน ซึไงผูຌ
ลงทุนสามารถรับขຌอมูลขาวสารดຌานการลงทุนผานวใบเซต์ สืไอละสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงสวน฿หญป็นกลุมผูຌ
มีศักยภาพการลงทุน ทัๅงนีๅการรับขຌอมูลขาวสาร ชน ขาวสารการวางผนการงินนัๅน จะมุงนຌนความส าคัญ
ของปัจจัยสวนบุคคลของผูຌรับสาร  ดยจะ฿หຌขຌอมูลการวางผนการงิน฿หຌตรงกับกลุมทีไป็นประชากรกลุม
ตัวอยาง จึงหในวา การรับขຌอมูลขาวสารของผูຌลงทุนสวนบุคคล  จะลือกสืไอทีไมีขຌอมูลตรงกับความตຌองการ
ของตนอง ดยจ าป็นตຌองสวงหาขຌอมูลทีไหลากหลายตามความสะดวก พืไอ฿ชຌพิจารณาวิคราะห์ตัดสิน฿จ 
ทัๅงนีๅขຌอมูลขาวสารทางอินตอร์นใต มีขาวสารทีไสด฿หมของขาวตละวัน หรือมีขຌอมูลปลีไยนปลง
คลืไอนเหวเดຌตลอดวลา ดังนัๅนจึงหในวา การผยพรขຌอมูลขาวสารการลงทุนทางอินตอร์นใต ป็นสืไอ฿หม
ซึไงผูຌลงทุนสวนบุคคล฿ชຌป็นนวทาง฿นการสวงหาขຌอมูลขาวสารทีไงาย สะดวก฿นการลือกอานขาวอืไน โ 
หรือการยຌอนกลับมาทีไหนຌาจอรก รวมทัๅงขาวสารมีความชัดจน ดยจัดหมวดหมูขาวอาเวຌตามหนຌาตาง โ 
เดຌ จึงมุงนຌนการผยพรขຌอมูลทีไหลากหลาย ชัดจน ตรงประดใน พืไอพิไมสามารถผยพรขຌอมูลขาวสาร
เดຌตรงตามความสน฿จ฿นการสวงหาขຌอมูลกีไยวกับฐานทางการงินของลูกคຌา นยบายการลงทุน หรือการ
ลือกตราสาร฿นตลาดงิน พืไอจัดท านยบายการลงทุนทัๅงนีๅขຌอมูลทัๅงหมดผูຌลงทุนสวนบุคคลสามารถ฿ชຌ
ประกอบการตัดสิน฿จก าหนดสัดสวน฿นการลงทุนเดຌอยางประสิทธิภาพมากขึๅน 

 ความพึงพอ฿จขาวสารการลงทุนทางการงินของผูຌลงทุนประภทบุคคล฿นยุคสารสนทศการสืไอสาร
ดยรวม พบวา มีความคิดหในดยรวม อยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ฿น 3 อันดับรก 
พบวา คาฉลีไยมากทีไสุดป็นอันดับรก อยู฿นระดับมากคือ ขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับมีความทันสมัย ทัน
หตุการณ์ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ McCombs and Becker (1979) อธิบายการ฿ชຌสืไอตามความพอ฿จ
พืไอตຌองการรูຌทันหตุการณ์ พืไอความทันสมัย฿นล าดับถัดเป มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง เดຌก อันดับ
รองลงมาคือขຌอมูลขาวสารตรงกับความตຌองการ฿นประดในนีๅมีผลการวิจัยสอดคลຌองกับนวคิดของ
นักวิชาการหลายทาน เดຌก  Katz and Others (1974) อธิบายาความพอ฿จทีไเดຌรับจากการ฿ชຌสืไอ ตาม
ความตຌองการของตละบุคคล ชน ตຌองการป็นคนรอบรูຌทันสมัย พืไอป็นทีไยอมรับของบุคคลอืไน ละมี
ความคาดหวังจากสืไอมวลชนวา การบริภคขาวสารจากสืไอมวลชนจะชวยสนองความตຌองการเดຌ จึงมีการ
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ลือกปຂดรับ รายการตาง โ พืไอ฿หຌเดຌรับความพึงพอ฿จตามทีไตຌองการเดຌ คือ ป็นคนทีไมีความรอบรูຌทันสมัย 
ชน ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงทัศนคติ   
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ยังพบวา การสวงหาขาวสาร฿นยุคสารสนทศ สงผลตอการ฿ชຌ
ประยชน์ ละความพึงพอ฿จ฿นขาวสารการลงทุนทางการงินตกตางมืไอพิจารณาลຌวหในวาสอดคลຌอง
กับงานวิจัย วิมลพรรณ อาภาภท ละคณะ ิ2554) พบวา ความคาดหวังการ฿ชຌ ละ ความพึงพอ฿จตอ  
ฟชบุຍค (Facebook) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสืไอสาร฿นฟสบุຍค(Facebook) นอกจากนีๅยังพบวา 
การ฿ชຌฟชบุຍคทุกวัน สงผลตอความคาดหวัง การ฿ชຌประยชน์อยู฿นระดับมาก  งานวิจัยของ สุปัญนี ปลัไง
กมล ิโ55โี พบวา การการสวงหาขาวสารจากสืไอมวลชน สืไอบุคคล สืไอฉพาะกิจ ละสืไอ฿หม มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการออมของประชาชน ดยทัศนคติทีไตกตางกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การคออมของประชาชน ดยการ฿ชຌสืไอทีไตกตางกันตละประภท สงผล฿หຌพฤติกรรมการออมทีไตกตาง
กันงานวิจัยของ วรลักษณ์ ดวงอุดม ิโ55เี พบวา จากการ฿ชຌประยชน์ขຌอมูลขาวสารดຌานการลงทุน มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จดยสอดคลຌองกับทฤษฎีการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จจากการสืไอสาร
ดยนຌนความส าคัญของผูຌรับสาร ตอการลือกรับสืไอละลือก฿ชຌนืๅอหาของขาวสารทีไตอบสนองตอความ
ตຌองการของตนอง พืไอการ฿ชຌประยชน์ทาง฿ดทางหนึไง ชน พืไอประกอบการตัดสิน฿จ มืไอมีความตัๅง฿จทีไ
นนนอนลຌว การ฿ชຌสืไอจึงป็นกิจกรรมทีไมีปງาหมาย ทิศทางทีไบุคคลจะลือกสวงหาขาวสารจึงกิดจาก
ความตຌองการ฿ชຌสืไอละความพึงพอ฿จของบุคคลนัๅนโ ดังนัๅนจึงกลาวเดຌวา ปัจจัยสวนบุคคล การสวงหาสืไอ 
การ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จขาวสารมีความตกตางกัน ทัๅงนีๅกอนการพัฒนาขຌอมูลขาวสารผานสืไอ
฿หมจึงควรศึกษาถึงความตຌองการของกลุมปງาหมายทีไป็นผูຌลงทุนประภทบุคคล ทีไมีความชอบ ความสน฿จ
ตอรายละอียดของขຌอมูลตกตางกัน ชน ผูຌลงทุนสวน฿หญป็นพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌตอดือนเม
มากนัก กใควร฿หຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการลงทุนตไ า ความสีไยงตไ า พืไอน าสนอขຌอมูลข าวสารเดຌตรงกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุมปງาหมายเดຌมากทีไสุด   

สรุปละขຌอสนอนะ 

 จากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยสามารถสรุปละขຌอสนอนะพืไอน าเป฿ชຌการ฿ชຌประยชน์ตาม
ประดในตาง โ ดังนีๅ  

1. การผยพรขຌอมูล฿นสืไอ฿หม ควรมุงนຌนขาวสารทีไป็นความรูຌพืไอสรຌ างความสน฿จ฿นการ
สวงหาขาวสาร฿หຌกับผูຌลงทุนเดຌน ามาประมินปรียบทียบผลตอบทนทีไจะเดຌรับจากการรับรูຌขาวสารนัๅน
พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละตัดสิน฿จ 

2. ควรศึกษาความตຌองการดຌานขຌอมูลขาวสารการลงทุนทีไผูຌลงทุนประภทบุคคลมีความตຌองการ
หรือสน฿จ ละมีขຌอมูลหลายดຌาน Link ชืไอมยงกันพืไอ฿หຌผูຌลงทุนสามารถประมินกลัไนกรองขຌอมูลเดຌ
ชัดจนมากยิไงขึๅน พืไองายตอการตัดสิน฿จลงทุน กอนการลงขຌอมูล฿นวใบบอร์ดดຌานการลงทุน    

3. การผยพรขຌอมูลขาวสารการลงทุนทางอินตอร์นใต ควรมุงนຌนการผยพรขຌอมูลทีไ
หลากหลาย ชัดจน ตรงประดใน พืไอพิไมสามารถผยพรขຌอมูลขาวสารเดຌตรงตามความสน฿จ฿นการ
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สวงหาขຌอมูลกีไยวกับฐานทางการงินของลูกคຌา นยบายการลงทุน หรือการลือกตราสาร฿นตลาดงิน 
พืไอจัดท านยบายการลงทุนทัๅงนีๅขຌอมูลทัๅงหมดผูຌลงทุนสวนบุคคลสามารถ฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จก าหนด
สัดสวน฿นการลงทุนเดຌอยางประสิทธิภาพมากขึๅน 

4. ควรจัดท าป็นการถามตอบหรือการค านะน า ผานชองทางออนเลน์พืไอ฿หຌบริการกับนักลงทุน
เดຌทันทีตามชวงวลาถามตอบทีไก าหนดทีไหมาะสม ชน การก าหนดชวงวลาถามตอบ฿นชวงทีไผูຌลงทุน฿ชຌ
อินตอร์นใต฿นชวงวลา 10.01 – 14.00 น. ซึไงป็นชวงวลาทีไผูຌลงทุนสวน฿หญ฿ชຌอินทอร์นใต    

5. การผยพรขຌอมูลขาวสารผานสืไอ฿หมควรค านึงถึงหลงขຌอมูลทีไมีความนาชืไอถือ ดยการลือก
น าสนอจากหลงขຌอมูลขาวสารทีไป็นจริง สามารถตรวจสอบทีไมาของขาวสารเดຌ พืไอชวย฿หຌผูຌลงทุนทราบ
ถึงสถานการณ์ตาง โ กอนตัดสิน฿จลงทุน พืไอ฿หຌผูຌลงทุนพึงพอ฿จทีไเดຌมีพืๅนฐานความรูຌจากการติดตามขาว
ผานสืไอออนเลน์ สามารถ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละตัดสิน฿จลงทุน฿นหลักทรัพย์เดຌอยางมีหตุผล หมาะสมกับ
สถานการณ์ ละศักยภาพ฿นการหาขຌอมูลของผูຌลงทุน  

6. ควรมุงนຌนผยพรขຌอมูลขาวสารทีไพิไมติมความรูຌทีไจ าป็น฿นการวิคราะห์ละตัดสิน฿จลงทุน
฿นหลักทรัพย์เดຌอยางมีหตุผล หมาะสมกับสภาพวดลຌอม ละศักยภาพของตนอง พืไอ฿หຌผูຌลงทุนลด
ภาระความสีไยงจากการทีไจะเมเดຌรับผลตอบทนครบตามจ านวนทีไคาดหวังจากการลงทุนนัๅนดຌวย สิไงทีไนัก
ลงทุนน ามาพิจารณาประกอบการตัดสิน฿จลงทุน  

7. ควรพัฒนาการผยพรขຌอมูลขาวสารทีไมุงนຌนพืไอ฿หຌสอดรับกับกลุมปງาหมายซึไงป็นพศชาย ทีไ
มีลักษณะการลือกขຌอมูลตามหลักหตุละผล  การก าหนดชวงวลาถามตอบ฿นชวงทีไผูຌลงทุน฿ชຌ
อินตอร์นใต฿นชวงวลา 10.01 – 14.00 น. ซึไงป็นชวงวลาทีไผูຌลงทุนสวน฿หญ฿ชຌอินทอร์นใต  พืไอพิไม
อ านาจ฿นการตัดสิน฿จลงทุนของผูຌลงทุนประภทบุคคลเดຌรใวขึๅน  มีความคลองตัวกวา ยืดหยุนสูง  

 

ขຌอสนอนะครัๅงตอไป 

 

แ. ควรศึกษาพัฒนางานวิจัย฿นการพัฒนาขຌอมูลขาวสาร฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌลงทุน
ประภทบุคคล พืไอน าเป฿ชຌ฿นการพัฒนามนูขຌอมูลขาวสาร฿หຌครบถຌวน ดยสนอ฿หຌศึกษา ความคาดหวัง
ขຌอมูลขาวสารการลงทุน ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จลงทุน ของนักลงทุนประภทบุคคล  

โ. ควรศึกษาพัฒนางานวิจัย฿นดຌานความนาชืไอถือของขาวสารดຌานการลงทุนทางการงิน ผานสืไอ
สังคมออนเลน์ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จลงทุน ของนักลงทุนประภทบุคคล 
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ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา  
ละทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌบริภคสินคຌาฟช่ัน 

The Study of Marketing Communication Strategy: attitude and consumer 

behavior toward advertising spam technique of fashion retailers on 

celebrity Instagram account 

 

ศิรณา บัวทิง1 

พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา
ละผูຌมีชืไอสียง พฤติกรรมการ฿ชຌสืไออินสตากรมของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไน ตลอดจนทัศนคติละพฤติกรรม
การซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนจากรຌานคຌาทีไท าการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌ าน฿นอินสตากรม
ดาราละผูຌมีชืไอสียง ฿ชຌการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดย฿ชຌบบสอบถาม 
ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางจ านวน ไเเ คน ซึไงกลุมตัวอยาง
ทัๅงหมดป็นผูຌ฿ชຌอินสตากรม ละมีพฤติกรรมการติดตาม ิFollow) ดาราละผูຌมีชืไอสียง฿นอินสตากรม  

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศ อาชีพ ละรายเดຌตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรม
เมตกตางกัน ฿นขณะทีไกลุมตัวอยางทีไมีอายุ ละการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมทีไ
ตางกันอยางมีนัยสถิติทีไส าคัญ฿นระดับ เ.เ5 ละมืไอพิจารณาถึงความสัมพันธ์฿นตละดຌาน พบวา แี 
พฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการสืไอสารการตลาด
บบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง โี ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการสืไอสารการตลาดบบ
ฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียงมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค
สินคຌาฟชัไนจากรຌานคຌาทีไท าการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด, การฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา, อินสตากรม, สินคຌาฟชัไน 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

Abstract 

 The purposes of this research are: 1) to study marketing communication strategies 

of advertising spam technique of fashion retailers on celebrity Instagram account 2) to 

study Instagram use behaviors 3) to study consumer’s attitude toward advertising spam 

technique of fashion retailers on celebrity Instagram account 4) to study purchasing 

behavior toward advertising spam technique of fashion retailers on celebrity Instagram 

account. The data was collected by questionnaire survey from 400 samples, who are 

Instagram users while they are following celebs on Instagram. 

 The results showed that the effects on behaviors are the same among samples 

who have different gender, careers and incomes level, while the effects are different 

among samples who have different age and education level. For correlation between 

each pair, the study found that: 1) Instagram use behaviors has positive correlation with 

consumer’s attitude toward advertising spam technique of fashion retailers on celebrity 
Instagram account. 2) Consumer’s attitude toward advertising spam technique of fashion 
retailers on celebrity Instagram account has positive correlation with purchasing behavior 

toward advertising spam technique of fashion retailers on celebrity Instagram account. 

Keywords : Marketing Communication Strategies, advertising spam technique on celebrity 

Instagram account, Instagram, fashion retailers 

 

บทน า 

การฆษณาป็นครืไองมือสืไอสารทางการตลาด฿นการน าสนอขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ
รวมทัๅงนวคิดผานสืไอเปยังผูຌบริภคทีไป็นกลุมปງาหมายพืไอสนองความตຌองการ สรຌางรงจูง฿จละสรຌาง
ทัศนคติทีไดีกผูຌบริภค ปลีไยนปลงพฤติกรรมของมนุษย์ละสังคม ละกิดการขงขันดຌานคุณภาพทีไป็น
ประยชน์ตอผูຌบริภค฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการ ินิธินันท์ สุขสน , 2551ี ซึไง฿นปัจจุบัน
ผูຌประกอบการลือกการด านินการสืไอสารการตลาดละการฆษณาผานสืไอสังคมออนเลน์มากกวาสืไอหลัก 
ดย ณัฏฐา อุยมานะชัย ิโ55ไี กลาวเวຌวา฿นระยะวลาทีไผานมาถึงปัจจุบัน สืไอออนเลน์มีนวนຌมวาจะ
เดຌรับความนิยมสูงขึๅน฿นอนาคต นืไองดຌวยสืไอออนเลน์มีอิทธิพลตอบุคคลละสังคมพิไมมากขึๅน ทัๅงนีๅสืไอ
ออนเลน์มีจุดดน฿นรืไองการพรกระจายเดຌงายละรวดรใว มีตຌนทุนทีไตไ า ทัๅงยังขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌทุก
ทีไทุกวลา ละสามารถ฿ชຌเดຌกับสินคຌาละบริการกือบทุกประภท จากหตุผลดังกลาวท า฿หຌสืไอฆษณา
ออนเลน์เดຌรับการพัฒนาอยางเมหยุดยัๅง 
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

อินสตากรมป็นสืไอสังคมออนเลน์ประภทหนึไงทีไเดຌรับความนิยมอยางมาก฿นการ฿ชຌป็นครืไองมือ
การสืไอสารการตลาด อินสตากรมป็นอพพลิคชัไนบนมือถือละทใบลใตส าหรับชร์รูปภาพ ป็นอพทีไ
฿ชຌงานงายจึงป็นทีไนิยมอยางรวดรใว จากสถิติของเทยมาร์กใตติๅง (2557) ผยวา฿นปัจจุบันมีผูຌ฿ชຌอินสตาก
รมทัไวลกมากกวา 150 ลຌานคนละรูปทีไถูกชร์ออกเปป็นจ านวน 16 พันลຌานรูป ปัจจุบันประทศเทยมี
อัตราการ฿ชຌอินสตากรมพิไมมากขึๅนจากทีไคยมีจ านวนผูຌ฿ชຌพียง 240,000 ราย พิไมขึๅนป็น 1,551,649 
ราย ซึไงอินสตากรมก าลังป็นสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผูຌ฿ชຌงานอยางพรหลาย ทัๅงหลาดาราละผูຌมีชืไอสียง
นิยมลนป็นจ านวนมาก ท า฿หຌกิดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นคอมมนต์ ิComment) 

บนอินสตากรมของดาราขึๅน การฝากรຌาน฿นอินสตากรมนีๅกิดจากการทีไผูຌทีไขายสินคຌาผานทางอินสตาก
รมหในวาชองคอมมนต์฿ตຌภาพของดาราป็นพืๅนทีไทีไถูกมองหในมากชนดียวกับรูปภาพ จึงป็นชองทางหนึไง
ทีไผูຌขายสินคຌาจะท าการฝากรຌานพืไอทีไจะฆษณารຌานของตัวอง จะหในเดຌจากขຌอความ ชน ฝากรຌาน ขอ
อนุญาตฝากรຌานนะคะ ป็นตຌน ละจะมีการติดฮชทใก# ชน #สืๅอผຌากรด A #กระปຉางานทຌ ป็นตຌน 

ผลการส ารวจจากซชียลอิงค์ ิ2557) พบวา ฿นครึไงปรกของป พ.ศ. 2556 มีจ านวนรຌานคຌา
กิดขึๅน฿นอินสตากรมเมนຌอยกวา 35,414 รຌาน ละครึไงปหลังของป พ.ศ. 2556 มีจ านวนรຌานคຌากิดขึๅนเม
นຌอยกวา 66,559 รຌาน มีอัตราการติบตมากกวารຌอยละ88 ละ฿นครึไงปรกของป พ.ศ. 2557 มีจ านวน
รຌานคຌากิดขึๅนเมนຌอยกวา 163,271 รຌาน ซึไงมีอัตราการติบตสูงถึงรຌอยละ 145 นอกจากนีๅการส ารวจพบวา
การตลาดบบฝากรຌานติบตมากถึงรຌอยละ 470 ดยครึไงปรกของป พ.ศ. 2556 มีรຌานคຌาฝากรຌานจ านวน 
207,609 รຌาน ละพิไมขึๅนป็น 975,141 รຌาน ฿นชวงครึไงปรกของปพ.ศ. 2557 ดยความถีไ฿นการพสรูป
ภาพบนอินสตากรมของดาราละบุคคลทีไมีชืไอสียง มีผลตอการพิไมจ านวนคอมมนต์ ิComment) ฝาก
รຌาน จากขຌอมูลของซชียลรงค์ ิ2557) พบวา฿นชวงครึไงปรกของป 2557 มีดาราพสภาพบนอินสตาก
รมจ านวน 25,451 ครัๅง มีคอมมนต์ ิComment) กิดขึๅนทัๅงหมด 3,817,650 ครัๅง ดยคอมมนต์ 
ิComment) ทีไป็นการฝากรຌานของรຌานคຌามากถึง 975,141 ครัๅง หรือทากับ 26% ละซชียลอิงค์ 
ิ2557) เดຌท าการส ารวจประภทสินคຌาทีไผูຌบริภคคยซืๅอผานชองทางฝากรຌานบนอินสตากรมของดารา 
ดยส ารวจจากกลุมตัวอยาง 502 คน  ทีไ฿ชຌอินสตากรมละคยซืๅอสินคຌาผานรຌานคຌาทีไฝากรຌานบนอินสตา
กรมของดารา ส ารวจ฿นระหวาง วันทีไ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ดย฿ชຌบบสอบถาม พบวา สินคຌาทีไ
ผูຌบริภคซืๅอมากทีไสุดคือ สินคຌาฟชัไน/สืๅอผຌา รองลงมา เดຌก อุปกรณ์เอที ละอาหารสริม/ครีมบ ารุงผิว  

จากจ านวนการคอมมนต์ ิComment) ฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราทีไพิไมมากขึๅนอยางรวดรใว 
ป็นพราะพืๅนทีไนีๅป็นพืๅนทีไฆษณาทีไงายละคุຌมคา จึงกิดป็นกระส฿นสังคมขึๅนมา สรຌางความร าคาญ฿จ
฿หຌกับจຌาของอินสตากรมอยางมาก ซึไงกใมีดาราบางสวนทีไเมพอ฿จพราะหในตคอมมนต์ฝากรຌานทีไเมเดຌ
กีไยวกับรูปภาพหรือบางคนกใอยากอานคอมมนต์ฟนคลับตกลับหในตขຌอความฝากรຌาน ท า฿หຌดาราละ
ผูຌมีชืไอสียงรูຌสึกวาป็นการเมคารพความป็นสวนตัว จึงประกาศงดฝากรຌาน฿นอินสตากรม ชน ขาวจาก
เทยรัฐออนเลน์ (2557) น าสนอรืไองดารารียกรຌองพืๅนทีไสวนตัว฿นอินสตากรม ดยการประกาศงดฝาก
รຌาน ซึไงเดຌสัมภาษณ์ความคิดหในของดาราทีไเดຌรับผลกระทบจากการฝากรຌาน ตัวอยางชน พลอย ฌอ
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มาลย์ ดารานักสดง กลาววาตຌองการสรຌางพืๅนทีไเวຌ฿หຌพืไอนหรือฟนคลับ การฝากรຌานท า฿หຌเมหในคอม
มนต์ของฟนคลับ พราะมีการฝากรຌานคอนขຌางยอะ จึงตຌองมีการประกาศงดฝากรຌานขึๅนมา  

จากจากตัวอยางผลการส ารวจละสถิติทีไกลาวมาขຌางตຌน ท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษา
กีไยวกับการท าการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌานบนอินสตากรมดารา พราะป็นนวทางทีไปลก฿หม
ละเม฿ชการสืไอสารการตลาดบบกา ละจะหในเดຌวาการทีไมีจ านวนรຌานคຌาบนอินสตากรมพิไมขึๅนอยาง
รวดรใวนัๅนมองเดຌวาปัจจุบันคนนิยมซืๅอขายผานสืไอสังคมออนเลน์กันมากขึๅน ซึไงการฝากรຌานปรียบสมือน
ชองทางการฆษณาสินคຌาผานคอมมนต์บนอินสตากรมของดารา ท า฿หຌผูຌขายสินคຌามีนวทาง฿นการพิไม
ยอดขายของตัวอง การฝากรຌานจึงป็นชองทาง฿หมอีกชองทางหนึไง฿นการท าการสืไอสารการตลาดทีไ
นาสน฿จ  

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงเดຌศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา ละทัศคติ
ละพฤติกรรมของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไน ดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังนีๅ 

1. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง 

2. พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไออินสตากรมของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไน 

3. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนทีไมีตอการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตา
กรมดาราละผูຌมีชืไอสียง  

4. พืไอศึกษาพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนจากรຌานคຌาทีไท าการสืไอสารการตลาด
บบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง 

ส าหรับการศึกษามีการตัๅงสมมติฐานวิจัยดังนีๅ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี แ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันสงผล฿หຌมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตาก
รมของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ โ พฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภค
สินคຌาฟชัไนทีไมีตอการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง 

สมมติฐานการวิจัยที่ ใ ทัศนคติของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอ
สินคຌาของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนจากรຌานคຌาทีไท าการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละ
ผูຌมีชืไอสียง 

ส าหรับระบียบวิธีการวิจัย จะป็นการศึกษาชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดย฿ชຌ
บบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿ชຌค าถามปลายปຂด ิClose-ended 

Questionnaire) ดยกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน ซึไงป็นผูຌ฿ชຌอพพลิคชัไนอินสตากรม
ละมีการติดตาม (Follow) ดาราละผูຌมีชืไอสียง฿นอินสตากรม ระยะวลา฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
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ระหวางดือนกุมภาพันธ์ ถึงดือนมษายน 2558 จากนัๅนน าบบสอบถามทีไกใบรวบรวมเดຌเปทดสอบความ
ชืไอมัไนซึไงสามารถวิคราะห์คาความนาชืไอถือของบบสอบถามเดຌทากับ 0.91 

ทัๅงนีๅบบสอบถามเดຌบงออกป็น 4 สวน ดังนีๅ 

สวนที่ 1 ป็นค าถามกีไยวกับขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

สวนที่ 2 ป็นค าถามกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมของผูຌตอบบบสอบถาม  

สวนที่ 3 ป็นค าถามกีไยวกับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿น
อินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง 

สวนที่ 4 ป็นค าถามกีไยวกับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคจากรຌานคຌาทีไท าการสืไอสาร
การตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง 

มืไอกใบรวบรวมขຌอมูล ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลรียบรຌอยลຌว จึงน าเปประมวลผลขຌอมูล
หาคาทางสถิติ ดย฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ละการวิคราะห์ขຌอมูลชิง
อนุมาน ิInferential Statistics Analysis) ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌผลสรุปการศึกษาวิจัย ดังนีๅ 

จากผลการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางทีไมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรม
ละมีการติดตาม (Follow) ดาราละผูຌมีชืไอสียง฿นอินสตากรม จ านกตามพศพบวาป็นผูຌหญิงคิดป็น
รຌอยละ 79 ละพศชายคิดป็นรຌอยละ 21 จ านกตามอายุพบวากลุมตัวอยางมีชวงอายุระหวาง 26  33 

ป มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 43 รองลงมาคือ ชวงอายุนຌอยกวา 25 ป คิดป็นรຌอยละ 30 ละชวงอายุ 34 ป
ขึๅนเป คิดป็นรຌอยละ 27 ตามล าดับ  จ านกตามระดับการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษา฿น
ระดับปริญญาตรี มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 76 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 17 

ละตไ ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดป็นรຌอยละ 7 ตามล าดับ จ านกตามอาชีพพบวากลุมตัวอยางป็น
พนักงานบริษัทอกชน คิดป็นรຌอยละ 40 รองลงมาป็น จຌาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว คิดป็นรຌอยละ 27 

ขຌาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดป็นรຌอยละ 16 นักรียน/นิสิต/นักศึกษา คิดป็นรຌอยละ 11 ละอาชีพ
อิสระ คิดป็นรຌอยละ 6 จ านกตามรายเดຌฉลีไยตอดือนพบวากลุมตัวอยางมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 10ุ001 

 20ุ000 บาท มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 36 รองลงมาคือรายเดຌฉลีไยตอดือน 20,001  30,000 บาท คิด
ป็นรຌอยละ 28 รายเดຌฉลีไยตอดือน 30,001  40,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 19 รายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 40,001 คิดป็น 11 ละรายเดຌฉลีไยตอดือนตไ ากวา 10,000 บาท คิดป็น 6 ตามล าดับ จะหในเดຌ
วาความตกตางของลักษณะทางประชากรคอนขຌางจะตกตางกัน 

ดังนัๅน กลุมตัวอยางทีไมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมทีไ
ตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดทางดຌานประชากรศาสตร์ของ ยุบล บใญจรงค์กิจ (2543) ทีไชืไอ฿น
ความคิดวาคนทีไมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ทีไตกตางกันจะมีพฤติกรรมทีไตกตางกันเปดຌวย ดยมืไอ
สรุปผลการอภิปรายจากการทดสอบสมมติฐานทีละตัวปร ดังตอเปนีๅ 
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พศ พบวา พศทีไตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมตกตางกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
ภาสกร จิตร฿ครครวญ ิโ55ใี มีผลงานวิจัย พบวา พศหญิงมีการ฿ชຌงานสังคมออนเลน์ ิ Social 

Network) มากกวาพศชาย ดยอาจป็นพราะผຌหูญิง ป็นพศทีไชอบพูด ชอบคุย ชอบติดตอกับพืไอนโ ฿น
ตละวันมากกวาพศชาย ซึไงสงผล฿หຌพศหญิงขຌา มา฿ชຌบริการครือขายสังคมออนเลน์ติดตอกับพืไอนโ฿น
ครือขาย ิNetwork) มากกวาพศชาย 

อาย ุพบวา ชวงอายุทีไตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมทีไตกตางกัน สอดคลຌองกับผลวิจัยของ 
กนกวรรณ สมรักษ์ (2556) พบวา อายุป็นปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌคนมีความตกตางกัน฿นรืไองความคิดละ
พฤติกรรม ดยทัไวเปลຌวคนทีไมีอายุนຌอยมักมีความคิดสรีนิยมมากกวา ละคนทีไมีอายุมากกวามักจะมี
ความคิดอนุรักษณ์นิยม นอกจากนีๅอายุยังป็นสิไงก าหนดความตกตาง฿นรืไองความยากงาย ฿นรืไองการชัก
จูง฿จดຌวย สรุปเดຌวากลุมคนทีไมีอายุตางกันลักษณะของการ฿ชຌสืไอกใตกตางกัน 

ระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาทีไตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมทีไตกตางกั น 
สอดคลຌองกับ นวคิดของศิริวรรณ สรีรัตน์ ิโ5ใ่ี วาการศึกษาป็นปัจจัยทีไท า฿หຌคนมีความคิดทัศนคติ
ละพฤติกรรมตกตางกัน คนทีไมีการศึกษาสูงจะมีการ฿ชຌสืไอทีไหลากหลายกวา ละมีระยะวลาการ฿ชຌสืไอทีไ
มากกวา 

อาชีพ ละ รายไดຌ พบวา อาชีพละจ านวนรายเดຌทีไตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมเม
ตกตางกัน สอดคลຌองกับผลการวิจัย ของ ชนิตว์ปຂยา สงยในพันธุ์ (2554) พบวาขຌอมูลดຌานอาชีพ ละ
รายเดຌทีไตกตางกัน มีการ฿ชຌสืไอออนเลน์ทีไเมตกตางกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรม พบวากลุมตัวอยางมีความถีไ฿นการขຌา฿ชຌอินสตาก
รมจ านวน แ  ไ ครัๅงตอวัน มากทีไสุด ละสวน฿หญ฿ชຌอินสตากรมดยฉลีไยตอวันป็นระยะวลา แ -ไ 
ชัไวมง นอกจากนัๅนยังพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมพืไอติดตาม ิFollow) ดาราละผูຌ
มีชืไอสียงทีไตนองชืไนชอบ ละพบวามีการติดตาม ิFollow) ดาราละผูຌมีชืไอสียงทีไถูกฝากรຌาน คิดป็นรຌอย
ละ ่เ 

การศึกษาพบวา พฤติกรรมการ฿ชຌอินสตากรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ
การสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ 
วิรจน์ อรุณมานะกุล ิ2543) วาหากมีการ฿ชຌสืไออินตอร์นใตทีไมากละหลากหลาย สงผลตอทัศนคติ฿นงดี 
คือมอง฿นงของประยชน์ทีไจะเดຌมากกวา 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌาทีไฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา พบวากลุม
ตัวอยางมีการติดตาม ิFollow) รຌานคຌาทีไฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียงจ านวน แ  ไเ รຌาน 
มากทีไสุด ละพบวากลุมตัวอยางมีการขຌาชมรຌานคຌาทีไฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียงจ านวน 
แ  ไ รຌานตอวัน มากทีไสุด นอกจากนัๅนยังพบวาพบวากลุมตัวอยางมีการซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌาทีไฝากรຌาน฿น
อินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียงป็นจ านวนงิน แ  5เเ บาทตอครัๅงมากทีไสุด 
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ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตาก
รมดาราละผูຌมีชืไอสียงมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคสินคຌาฟชัไนจาก
รຌานคຌาทีไท าการสืไอสารการตลาดบบฝากรຌาน฿นอินสตากรมดาราละผูຌมีชืไอสียง สอดคลຌองกับ Assael 

(แ้้5ี กลาววา หากสามารถฆษณา฿หຌผูຌบริภคสรຌางความชืไอทีไป็นบวก฿หຌกับตราสินคຌาเดຌลຌว ผูຌบริภค
จะมีนวนຌม฿นการประมินตราสินคຌา฿นงบวกละท าการซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌบริการ฿นทีไสุด ซึไงหากผูຌบริภค
กิดความพึงพอ฿จกใจะสรຌางทัศนคติ฿นงบวก ละมีนวนຌมทีไจะกิดความตัๅง฿จซืๅอขึๅน ซึไงความตัๅง฿จซืๅอ
สามารถ฿ชຌท านายพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นอนาคตเดຌ ชน นวนຌมการซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌบริการซๅ าพิไมขึๅน 
ป็นตຌน 

ขຌอสนอนะดຌานการตลาด 

1. จากผลการศึกษาพบวา การฝากรຌาน฿นอินสตากรมสงผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาตอผูຌบริภค ดังนัๅน 
รຌานคຌา฿นอินสตากรมควรหากลยุทธ์อยางสรຌางสรรค์฿นการฝากรຌาน พืไอดึงดูด฿หຌลูกคຌากิดความสน฿จละ
กิดพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาดยเมกอ฿หຌกิดความร าคาญ 

ขຌอสนอนะดຌานการวิจัย 

1. ควรศึกษาพิไมติม฿นดຌานทัศนคติของดาราหรือผูຌมีชืไอสียงตอการฝากรຌานของรຌานคຌา฿นอินสตากรม
ดาราละผูຌมีชืไอสียง 

2. ควรศึกษาพิไมติมรืไองกลยุทธ์การฝากรຌาน฿นอินสตากรมดารา ชน รูปบบของขຌอความ ละอืไนโ ทีไ
สงผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา฿นอินสตากรม 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีๅ ส ารใจลุลวงเปเดຌดຌวยดี จากการชวยหลือละการสนันสนุนของบุคคลหลาย
ฝຆาย ผูຌวิจัยจึงขอขอบคุณทุกทานทีไกีไยวขຌองเวຌ ณ อกาสนีๅ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์นตร อาจารย์ทีไปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีไชวย฿หຌ
ค าปรึกษา ดูลอา฿จ฿ส ชวยหลือ฿หຌผานอุปสรรคปัญหาตางโ ตลอดการท าวิจัยครัๅงนีๅป็นอยางดี ละ
ชีๅนะสิไงทีไป็นประยชน์ตอการท าวิทยานิพนธ์มาดยตลอด รวมทัๅงขอขอบพระคุณ ผูຌชวยศาสตราจารย์ 
ดร.อัศวิน นตรพธิ่กຌว ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ละอาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรกຌว 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีไกรุณาสละวลาชวย฿หຌขຌอคิดหในละค านะน าทีไป็นประยชน์ตอการ
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ลมนีๅ฿หຌดีละสมบูรณ์ยิไงขึๅน ตลอดจนคณาจารย์ทุกทานทีไเดຌประสิทธิ่ประสาทวิชา
ความรูຌมาตลอดชวงระยะวลาของการศึกษา 

ขอขอบคุณผูຌตอบบบสอบถามทุกทานทีไกรุณาสละวลา฿หຌความรวมมือ฿นการตอบบบสอบถาม 
ละรຌานคຌาออนเลน์ทีไ฿หຌขຌอมูล฿นการสัมภาษณ์ชิงลึกป็นอยางดี รวมทัๅงขอบคุณพืไอนโทุกคน ทัๅงพืไอน
ปริญญาท฿นคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการละพืไอนตางคณะ ทีไคอยชวยหลือ฿นการกใบ
ขຌอมูลละสนอขຌอคิดหในตางโ ละชวยหลือ฿นทุกโรืไองดຌวยความตใม฿จละขอขอบพระคุณครอบครัว 
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 สุดทຌายนีๅ ผูຌวิจัยหวังป็นอยางยิไงวาวิทยานิพนธ์ลมนีๅจะป็นสวนหนึไงของงานวิชาการทีไสามารถ
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กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดละการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ 
บนครือขายสังคมออนไลน์ 

Marketing Communication Strategy and Image Perception of Publishing 

Through Social Networking 

 

ชนาภา ลิศวุฒิวงศา1 

พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ดยการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌกีไยวขຌองจาก ใ ส านักพิมพ์ Salmon Books ส านักพิมพ์ a 

book  ละส านักพิมพ์ happening ละพืไอศึกษาการรับรูຌขาวสาร การรับรูຌภาพลักษณ์ดຌานการบริหาร
ลูกคຌาสัมพันธ์ ละความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌขาวสารละภาพลักษณ์ดຌานการบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ดยศึกษากลุมตัวอยางทีไขຌา฿ชຌงานบนครือข ายสังคมออนเลน์
ประภทฟซบุຍก ิFacebook)ของส านักพิมพ์ขนาดกลางผูຌผลิตนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ ทัๅงพศ
ชายละหญิง ชวงอายุตัๅงต แ5 - ไไ ป 

 ผลการศึกษาชิงคุณภาพพบวา ส านักพิมพ์ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสืไอสารการตลาดบน
ครือขายสังคมออนเลน์พืไอการประชาสัมพันธ์ ละสรຌางชุมชนออนเลน์ ดยลือก฿ชຌสืไอดัๅงดิมละสืไอ
ออนเลน์ พืไอการสรຌางบรนด์ละยอดขาย ดยก าหนดรูปบบนืๅอหา ชวงวลาละบุคลิกของการสืไอสาร 
พืไอการสืไอสารทีไสงถึงผูຌรับ฿นชวงวลาทีไหมาะสมละนาสน฿จ ผานครืไองมือการสืไอสารการตลาดบน
ครือขายสังคมออนเลน์หลายประภทรวมกัน ดยลือก฿ชຌสืไอออนเลน์ป็นหลักละพัฒนาวใบเซต์รวมดຌวย 
พืไอลือก฿ชຌครืไองมือสืไอสารบนครือขายสังคมออนเลน์ตละประภท฿หຌหมาะสมกับรูปบบทีไตຌองการ
ประชาสัมพันธ์ ละตละส านักพิมพ์มีกลุมปງาหมายทีไตกตางกัน 

  ผลการศึกษาชิงปริมาณพบวา พศทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสารละการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกัน ฿นขณะทีไอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนมีการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไเมตกตางกัน ละการรับรูຌ
ขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌภาพลักษณ์ดຌานการบริหาร
ลูกคຌาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์  

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ครือขายสังคมออนเลน์ ส านักพิมพ์ขนาดกลาง การรับรูຌขาวสาร 
การรับรูຌภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ 
                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2
 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ า คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

 This research has objectives for studying about marketing communication strategy 

of publishing through social networking by depth interview 3 persons from 3 publishing is 

Salmon Books, A book  and Happening publishing. In addition, for studying about news 

perception and image perception of customer relationship management of publishing 

through social networking and correlation between news perception and image 

perception of customer relationship management perception of publishing through social 

networking by targets survey that used social networking, both of male and female 15-44 

years old that was perceived the publishing who generate creative nonfiction books 

through social networking on Facebook. 

  The result of qualitative research is the publishing has objectives of marketing 

communication through social networking for public relations and create online 

community. They choose traditional media and Social media for branding and circulation, 

by content format, period of time and characteristic of communication for attract the 

target audience in the right time through mediums of communication on social 

networking. They choose social media is the main of mediums and develop website 

together for preferred format releases. Each publisher has a different target audience. 

   The result of quantitative research is different gender has different news 

perception and image perception of publishing trough social networking. While age, 

status, education, jobs and income per month has news perception of publishing trough 

social networking no different. Between news perception and image perception of 

publishing through social networking has correlate a positive and the same direction. 

Keyword : Communicative marketing strategy, social networking, publishing, news 

perception, image perception, public relations, customer relationship management 
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บทน า 
ธุรกิจสืไอสิไงพิมพ์มีการจริญติบตตอนืไองทุกป สงผล฿หຌกิดส านักพิมพ์นຌอย฿หญขึๅนหลายหง 

สามารถบงกลุมสวนบงทางการตลาดเดຌป็น 4 กลุม ดังนีๅ (1) กลุมผูຌน าตลาด (2) กลุมส านักพิมพ์ขนาด
฿หญ (3) กลุมส านักพิมพ์ขนาดกลาง ละ (4) กลุมส านักพิมพ์ขนาดลใก ดย฿นกลุมผูຌน าตลาดละกลุม
ส านักพิมพ์ขนาด฿หญสามารถพิมพ์หนังสือละจัดจ าหนายเดຌดຌวยตัวอง ท า฿หຌรายเดຌสวน฿หญมาจากการ
รับป็นตัวทนจ าหนายจากส านักพิมพ์ขนาดกลางละขนาดลใกป็นหลัก ฿นขณะทีไกลุมส านักพิมพ์ขนาด
กลางละขนาดลใกยังตຌองพึไงพาผูຌจัดจ าหนายละกระตุຌนตัวองพืไอพัฒนายอดขายละความอยูรอด 
ิฐานศรษฐกิจ, 2556ี 

สัดสวนก าเรรายเดຌของส านักพิมพ์ขนาดกลางละขนาดลใก฿นป พ.ศ.2554 ป็นอันดับทีไ 1 ละ 2 

มีรายเดຌมากกวากลุมผูຌน าตลาดละกลุมส านักพิมพ์ขนาด฿หญ  คิดป็นรຌอยละ 38.79 ละ 37.55 

ตามล าดับ สดง฿หຌหในวาการติบตทางดຌานรายเดຌของส านักพิมพ์ขนาดกลางละขนาดลใกมีนวนຌม
มากกวาส านักพิมพ์ขนาด฿หญละกลุมผูຌน าตลาด นอกจากนีๅขຌอมูลการส ารวจดยสมาคมผูຌจัดพิมพ์ละผูຌจัด
จ าหนายหงประทศเทย฿นป 2555 พบวา นวนຌมการติบตของส านักพิมพ์ขนาดกลางมีสัดสวนถึงรຌอย
ละ 17.5 ตอป มืไอทียบกับส านักพิมพ์฿นกลุมผูຌน าตลาด ละส านักพิมพ์ขนาด฿หญทีไมีรายเดຌติบตฉลีไย
พียงรຌอยละ 5 ตอป ละส านักพิมพ์ขนาดลใกมีการติบตทีไลดลงรຌอยละ 0.24 (สิรนันท์, 2555) 

มืไอพิจารณาถึงประภทหนังสือทีไจัดจ าหนายอยู฿นปัจจุบัน พบวาหนังสือทีไผลิตดยกลุมผูຌน าตลาด
ละส านักพิมพ์ขนาด฿หญจะมีนืๅอหาทีไหลากหลาย ครอบคลุมหลายกลุมปງาหมาย ชน หนังสือกีไยวกับ
ความชืไอ ศาสนา สุขภาพ การ์ตูนส าหรับดใก นิตยสาร นิยาย ตลอดจนหนังสือรียน ป็นตຌน ฿นขณะทีไกลุม
ส านักพิมพ์ขนาดกลางซึไงมีสัดสวนการจริญติบตทีไมากกวา ลือกผลิตหนังสือทีไมีนืๅอหาฉพาะจาะจง
กลุมปງาหมาย ป็นการด านินการทางการตลาดบบ “นิช มาร์กต(Niche Market) ดຌวยการสรຌาง
อกลักษณ์ของส านักพิมพ์ตนอง พืไอขงขันกับส านักพิมพ์฿นระดับดียวกันทีไมีถึง 41 ส านักพิมพ์ ละ
สามารถพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌขงขันกับส านักพิมพ์กลุมผูຌน าตลาดละขนาด฿หญอีกดຌวย 

(OKnation, 2554) 

จากขຌอมูลบืๅองตຌนกีไยวกับประภทนืๅอหาของส านักพิมพ์ขนาดกลาง  พบวา ส านักพิมพ์ขนาด
กลางผลิตหนังสือทีไมีนืๅอหาสองประภทมากทีไสุด เดຌก นิยาย ละหนังสือประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ 
(Creative Non-Fiction) 

 หนังสือประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ (Creative Non-Fiction) คือ หนังสือทีไมีการขียนนืๅอหาทีไ
มีพืๅนฐานจากความจริงหรือขຌอทใจจริง ดย฿ชຌทคนิคการลารืไองบบนวนิยาย ลักษณะการถายทอดของ
นืๅอหานวสารคดีชิงสรຌางสรรค์ (Creative Non-Fiction) ประกอบดຌวยการน าสวนประกอบส าคัญของนว
นิยาย รูปภาพ ค าอธิบาย บทสนทนา หรือหตุการณ์ออกมาถายทอด(Robert L. Root, 2008) ซึไงอาจมี
ความคลຌายคลึงกับนวนิยายทัไวเป จุดดนของหนังสือประภทนีๅ คือ การลาหตุการณ์ผานประสบการณ์ 
ความทรงจ า หรือการคຌนพบของผูຌขียน พืไอดึงดูด฿จนักอาน (Margot&Nicole, 2013)  
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หนังสือประภท Creative Non-Fiction เดຌรับความนิยมละครองสวนบงการตลาด ดยมืไอ
พิจารณาจากการจัดอันดับจากผูຌจัดจ าหนายสิไงพิมพ์ราย฿หญบริษัท ซีอใดยูคชัไน จ ากัด(มหาชน) พบวา 9 

฿น 20 ลม ของหนังสือทีไขายดีทีไสุดประจ าดือนกันยายน พ.ศ. 2557 คือหนังสือประภทสารคดีชิง
สรຌางสรรค์ (Creative Non-Fiction) รายการหนังสือขายดีรายสัปดาห์ 20 อันดับรก ประจ าดือน
กันยายน 2557 จากบริษัท ซีอใดยูคชัไน จ ากัด(มหาชน) สดง฿หຌหในวานืๅอหานว Creative Nonfiction 

เดຌรับความนิยมกือบทียบทากับนืๅอหานวนวนิยาย 

  ธุรกิจส านักพิมพ์ป็นธุรกิจทีไมีการขงขันสูง ดังนัๅนการก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดทีไมี
ประสิทธิภาพดຌวยการ฿ชຌกลยุทธ์บบผสมผสาน ทัๅงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนาย ละการ
สงสริมการตลาด จะชวย฿หຌส านักพิมพ์สามารถขงขันพืไอพิไมสวนบงการตลาดเดຌ จากผลการศึกษาของ
วิทยานิพนธ์ ของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ละชาญชัย ชติชวงชัชวาล (2549) รืไอง “การด านินงานดຌาน
การตลาดสืไอสิไงพิมพ์฿นทัศนะของผูຌบริหารรงพิมพ์ ละรืไอง “การสืไอสารการตลาดหนังสือธรรมะ
ประยุกต์บบบูรณาการส านักพิมพ์ดีอใมจี สะทຌอน฿หຌหในถึงการผสานกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ดย฿ชຌ
ครืไองมือการสืไอสารบบดัๅงดิมละบบออนเลน์ สุกานดา ปานพชร (2556) พบวา การลือก฿ชຌสืไอตัๅงต
อดีตจนถึงปัจจุบัน ฿หຌความส าคัญตัๅงตการขัๅนตอนการคัดลือกผลิตนืๅอหาทีไจะสืไอสาร  การออกบบ
รูปลม พืไอสนองตอความตຌองการของกลุมปງาหมายของส านักพิมพ์ การออกงานสดงสินคຌา การมอบ
สวนลดกีไยวกับปริมาณการสัไงซืๅอ การฆษณาผานสืไอผานสืไอมวลชนละสืไออินตอร์นใตป็นหลัก พืไอสรຌาง
ชุมชนออนเลน์ส าหรับการประชาสัมพันธ์สินคຌา การสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมผูຌอานดยตรงผานวใบเซต์ 
ฟซบุຍก(Facebook) ป็นตຌน  

 พฤติกรรมการปຂดรับสืไอทีไปลีไยนเปจากดิมของกลุมปງาหมายทีไปຂดรับขาวสารจากครือขายสังคม
ออนเลน์พิไมมากขึๅน สดง฿หຌหในวา อิทธิพลของการสืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์ขຌามามีบทบาท
มากขึๅน฿นชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึไงถือป็นอกาส฿นการสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์ขนาดกลาง ฿หຌ
ขຌามามีพืๅนทีไ฿นการสืไอสารสูกลุมปງาหมายมากยิไงขึๅน 

  Facebook ป็นครืไองมือดຌานการสืไอสารการตลาดทีไชวยพิไมศักยภาพ฿หຌส านักพิมพ์ขนาดกลาง฿หຌ
สามารถขຌาถึงผูຌอานหนังสือเดຌมากยิไงขึๅน นืไองจากท า฿หຌกลุมผูຌอานขຌามามีสวนรวมกับส านักพิมพ์ละ
ติดตามผลงานของนักขียนทีไชืไนชอบเดຌตลอดวลา ส านักพิมพ์สามารถลกปลีไยนหรือสรຌางความสัมพันธ์
กับลูกคຌา(CRM) ละน าความคิดหในของผูຌอานมาพัฒนาหรือตอยอดผลงานละบริการ นอกจากนีๅการ
สืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์ยังสามารถสืไอสารสูกลุมผูຌอานเดຌดยตรง จาะกลุมอายุ พศ 
การศึกษา มຌกระทัไงพืๅนทีไทีไตຌองการสืไอสารกับผูຌอาน สามารถชืไอมยงขຌากับสืไออืไนบนครือขายสังคม
ออนเลน์ละประมินผลการสืไอสารบนครือขายสังคมออนเลน์เดຌ นอกจากนีๅ Facebook ป็นครืไองมือ
การสืไอสารการตลาดทีไประหยัดคา฿ชຌจาย ส านักพิมพ์เมจ าป็นตຌอง฿ชຌงบประมาณ฿นการสรຌางพจ 
ิincquity,โ55ๆี  
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ดยฉพาะอยางยิไง มืไอทียบกับการสืไอสารการตลาดผานสืไอรูปบบดิมทีไผูຌบริภคเมมีสวนรวม
ละลกปลีไยนความคิดหในกับส านักพิมพ์เดຌ ส านักพิมพ์หลานีๅจึงปรับตัวละขຌามา฿ชຌประยชน์ของสืไอ
บนครือขายสังคมออนเลน์มากขึๅน พราะมีนวนຌมการสรຌางการจริญติบตของส านักพิมพ์฿นทางทีไดี 
ทวาการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ เมพียงตมีชองทางการสืไอสารทีไดี ตตຌองมีนืๅอหาทีไจะสืไอสาริContent 

Marketingี หรือกลยุทธ์ทีไดีประกอบกันจึงประสบความส ารใจ เมพียงตขียนขຌอความพืไอประชาสัมพันธ์
ทัไวเปทานัๅน ตตຌองค านึงเปถึงวา มืไอกลุมปງาหมายเดຌอานขຌอความหรือนืๅอหานัๅนลຌวจะมีการตอบรับ
หรือปฏิกิริยาอยางเร ผลทีไเดຌจะป็นอยางเรตอเป ท าอยางเร฿หຌผูຌอานนัๅนรูຌสึกละกิดความสน฿จติดตาม
ส านักพิมพ์หรือบงปันรืไองราวหลานัๅนออกเป ิscbsme, โ55ๆี 

  จากการทบทวรรณกรรมจากงานวิจัยรืไองทีไผานมาพบวา ยังเมมีงานวิจัยรืไอง฿ดทีไศึกษากลยุทธ์
การสืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์ของส านักพิมพ์ขนาดกลางทีไนຌนผลิตหนังสือประภท 
Creative Non-Fiction ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงหในวาการสืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์ของ
ส านักพิมพ์มีความส าคัญตอการด านินธุรกิจส านักพิมพ์ พืไอสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมผูຌอาน฿หຌสนับสนุน
ส านักพิมพ์ จึงศึกษารืไอง “กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์  ซึไง
คาดวาผลจากการวิจัยครัๅงนีๅจะสามารถสดง฿หຌหในถึงปัจจัยส าคัญหรือกลยุทธ์ทีไจะชวยสงสริมการ
ประชาสัมพันธ์พืไอการสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์฿นยุคทคนลยี฿หຌประสบผลส ารใจยิไงขึๅน พืไอป็ น
นวทาง฿หຌการสืไอสารการตลาดกับกลุมผูຌอานเดຌอยางตอนืไองละ฿หຌการสนับสนุนอยางนนฟງน 
นอกจากนีๅยังป็นฐานขຌอมูลพืไอการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ตอเป  

วัตถุประสงค์ 
1. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์  

2. พืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์  

3. พืไอศึกษาการรับรูຌภาพลักษณ์ดຌานการบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์  

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌขาวสารละภาพลักษณ์ดຌานการบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์  

ทฤษฎีละงานวิจัยที่กี่ยวขຌอง  
1. นวคิดกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communications)  

  นวคิดละกระบวนการวางผนการสืไอสารดยประยุกต์฿ชຌครืไองมือการสืไอสารหลายขนงบบ
ผสมสานดຌวยความสรຌางสรรค์฿หຌกิดประยชน์สูงสุด พืไอสืไอสารกับกลุมปງาหมาย฿หຌกิดความขຌา฿จ฿น
สาระส าคัญละตระหนักถึงคุณคาของสินคຌาละบริการหรือองค์กริสริมยศ ธรรมรักษ์ , กียรติศักดิ่ วัฒน
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ศักดิ่, ณัฐา ฉางชูต ละสุมาลี ลใกประยูรุ 2554)ดยการวางผนการสืไอสารการตลาดบบครบวงจรมี 6 

ขัๅนตอน ดังนีๅ ิ1ี การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) ิโี การวิคราะห์
สถานการณ์ (Situation Analysis) ิใี การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการสืไอสาร (Communication 

Objectives) ิไี การก าหนดงบประมาณ (Budget) ิ5ี การพัฒนาปรกรมการสืไอสารการตลาดบบครบ
วงจร ิๆี การประมินผล (Evaluation) (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ ละศิริวรรณ สรรีรัตน์ุ 2555) 

 ครือขายสังคมขยายตัวเปทัไวลก ฟซบุຍก(Facebook)คือครือขายสังคมทีไ฿หญทีไสุด ป็นเปเดຌยาก
ทีไนักรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยจะเม฿ชຌฟซบุຍก(Facebook)หรือมายสปซ(Myspace)ป็น
ประจ า ระบบหลานีๅกลายป็นชองทางการสืไอสารทีไพรหลายจนคนมากมายกือบทุกวัยทบจะเม฿ชຌอีมล
อีกลย จากซิกซ์ดีกรีส์พัฒนาเปป็นฟรนด์สตอร์จนถึงฟซบุຍก(Facebook) ครือขายสังคมกลายป็นสวน
หนึไงของอินตอร์นใตทีไป็นทีไรูຌจักดยทัไวเปละมีอยูทุกหนทุกหง (ดวิด คิร์กพทริก, 2554) นอกจาก
การฆษณาละท าธุรกิจบนฟซบุຍก(Facebook)จะพิไมครือขายของกลุมปງาหมายเดຌลຌว ครือขายสังคม
ออนเลน์ยังขຌามาชวยรืไองการบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ทางสังคม(Social CRM) อีกดຌวย 

   สืไอสังคมออนเลน์เดຌรับความนิยมละมีนักวิชาการหลายทานเดຌ฿หຌค านิยามกีไยวกับสืไอสังคม
ออนเลน์ละครือขายสังคมออนเลน์ อาท ิดวิด คิร์กพทริก, คลารา ชีห์ จนท า฿หຌสืไอสังคมออนเลน์กลาย
มาป็นครืไองมืออีกประภทหนึไง฿นการสืไอสารการตลาด 

2. ทฤษฎีกี่ยวกับการรับรูຌขาวสาร  

  การทีไตละบุคคลลือกรับขຌอมูลขาวสาร ตีความ ละปลความหมาย ดยมีปัจจัยภายนอกละ
ภาย฿นของตละบุคคลรวมดຌวย฿นการจดจ าละรับรูຌ ท า฿หຌกิดการรับรูຌละขຌา฿จความหมายของขาวสาร
นัๅนตกตางกัน ซึไง฿นการวิจัยนีๅผูຌวิจัยน านวคิดกีไยวกับการรับรูຌขาวสารมาศึกษาตัๅงตกระบวนการลือก
รับรูຌ จดจ า ตลอดจนการการตัดสิน฿จซืๅอหรือการสงตอขาวสารกีไยวกับส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ พืไอศึกษาวาสิไง฿ดป็นปัจจัยกระตุຌนผูຌอานกลุมปງาหมายทีไรับรูຌขาวสารบนครือขายสังคมออนเลน์
฿หຌกิดการจดจ าละตัดสิน฿จซืๅอหรือสงตอขาวสารตอเป ดยสิไงทีไมีอิทธิพลกระทบตอการรับรูຌบุคคลนัๅนมี
หลายอยาง  บงป็น ใ ประการหลัก ดังนีๅ (1) ลักษณะประจ าตัวของบุคคลทีไป็นสิไงรຌา (2) สถานการณ์
วดลຌอมของบุคคลทีไป็นสิไงรຌา (3) คุณลักษณะของผูຌรับรูຌ ิสิทธิชค วรานุสันติกุลุ โ5ไๆี 

3. นวคิดกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร  

  ภาพขององค์กรหนวยงานทีไกิดจากการสืไอสารสูกลุมปງาหมาย สรຌางการรับรูຌ ละกิดภาพลักษณ์ 
การจดจ า ซึไงกีไยวพันกับประสบการณ์ของตละบุคคลทีไมีตอองค์กรหรือหนวยงานหลานัๅนดຌวย ซึไงการ
ก าหนดภาพลักษณ์ตามกรอบทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดิMarketing Mix)ทัๅง ไ สวน รวมเปถึงดຌาน
การบริการละดຌานองค์กรจ านกเดຌดังนีๅ (1)ภาพลักษณ์ทีไพึงประสงค์ดຌานสินคຌาหรือบริการทีไจ าหนาย 
(2)ภาพลักษณ์ทีไพึงประสงค์ดຌานราคา (3)ภาพลักษณ์ทีไพึงประสงค์ดຌานชองทางการกระจายสินคຌา 
(4)ภาพลักษณ์ทีไพึงประสงค์ดຌานการสงสริมการตลาด (4.1)ภาพลักษณ์ตอกิจกรรมการสืไอสารการตลาด 

(4.2)ภาพลักษณ์ตอกิจกรรมสงสริมการขาย฿นงรูปบบละอรรถประยชน์ตอผูຌบริภค (5)ภาพลักษณ์ทีไ
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พึงประสงค์ดຌานการบริการ (6)ภาพลักษณ์ทีไพึงประสงค์ดຌานองค์การถือวาป็นอกลักษณ์ฉพาะตัวหรืออัต
ลักษณ์ิIdentity) ิพจน์ ฿จชาญสุขกิจุ 2548) 

4. นวคิดกี่ยวกับการบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management)  

  Woodruff (in Chi et al. 2004) ฿หຌค านิยามค าวา คุณคาของลูกคຌา (Customer Value) เวຌดังนีๅ 
ความพึงพอ฿จทีไลูกคຌารับรูຌ การประมินผลคุณภาพ ละผลกระทบ฿นดຌานปງาหมายของลูกคຌา ฿นตละ
กลุมปງาหมายลูกคຌารายบุคคลนัๅนมีความตกตางกัน ฉะนัๅนคุณคาของลูกคຌา (Customer Value) จึงมี
ความส าคัญตัๅงตการสงมอบความรูຌสึกพิศษกลูกคຌา ซึไงอาจพิไมก าเร฿หຌกองค์กร ดังนัๅนองค์กรจึง
จ าป็นตຌองก าหนดปງาหมาย฿นการจัดกิจกรรมการตลาด พืไอสรຌางคุณคาของลูกคຌาละพัฒนาความรูຌพืไอ
รักษาลูกคຌาดิมละดึงดูดลูกคຌา฿หม ดยมีองค์ประกอบตอเปนีๅ 

1. Functional หมายถึง คุณภาพการรับรูຌละความคาดหวังตอประสิทธิภาพการท างานของสินคຌา
ละบริการ  

2. Perceived Sacrifices หมายถึง การสูญสียดຌานสินคຌาละบริการทีไกิดจากการรับรูຌระยะสัๅน
หรือคา฿ชຌจายระยะยาว ชน ผูຌอานเมเดຌรับขาวสารจากชองทางการสืไอสารทีไผูຌอานติดตามป็น
ประจ า ชน สืไอฟซบุຍก(Facebook) ท า฿หຌสินคຌาละบริการ รวมถึงส านักพิมพ์กิดการสูญสีย
ปฏิสัมพันธ์กับผูຌอาน 

3. Social Value หมายถึง คานิยมทางสังคมทีไเดຌรับจากสินคຌาละบริการ ชน ผูຌอานบางกลุมนิยม
อานหนังสือประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ ฿นขณะทีไผูຌอานอีกกลุมนิยมอานหนังสือประภทนว
นิยาย  

4. Emotional value หมายถึง คุณคาทางอารมณ์ความรูຌสึกทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาละบริการ คือ 
การสรຌางคุณคาทางดຌานความรูຌสึกของสินคຌาละบริการสูผูຌบริภค พืไอสรຌางความประทับ฿จก
ผูຌบริภค฿หຌกิดความผูกพันทางอารมณ์ความรูຌสึกกับสินคຌาละบริการนัๅน ชน ผูຌอานรูຌสึก
ประทับ฿จ฿นการสืไอสารของส านักพิมพ์ นักขียน หรือนืๅอหาของหนังสือ ท า฿หຌผูຌอานติดตาม
ส านักพิมพ์นัๅนโ อยางตอนืไอง 

นวคิดกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  

  การศึกษากีไยวกับประชากรมนุษย์ทีไมีขຌอมูลทางสถิติตัวลขขຌามากีไยวขຌอง ดยป็นการศึกษาดຌาน
ขนาด ครงสรຌาง การกระจายตัว ละการปลีไยนปลงประชากร ณ วลา฿ดวลาหนึไง ละขอบขตพืๅนทีไ฿ด
พืๅนทีไหนึไง อาศัยปัจจัยตางโ มาบงจ านก ชน อายุ พศ การศึกษา สถานะทางสังคมละศรษฐกิจ ป็น
ตຌน  ดยคุณภาพของขຌอมูลประชากรนัๅนจ าป็นตຌองมีความมนย า (Accuracy) ซึไงหมายถึงความ
ถูกตຌองระหวางตัวลขทีไน าสนอกับจ านวนจริงโ ของปรากฏการณ์ของประชากรนัๅนตรงกัน 
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งานวิจัยที่กี่ยวขຌอง 

  ปาริชาติ จัดดี ิ2552) ศึกษารืไอง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์พืไอการตลาด ละภาพลักษณ์ของ
ทรศัพท์คลืไอนทีไฮຌาส์บรนด์ พบวา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์พืไอการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไฮຌาส์
บรนด์มี ๆ กลยุทธ์ อีกทัๅงลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสาร ละภาพลักษณ์ทีไตกตาง
กัน สดง฿หຌหในวาการรับรูຌขาวสารละภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์สอดคลຌองกัน 

  สุกานดา ปานพชร (2556) ศึกษารืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของหนังสือ
ธรรมะประยุกต์ ส านักพิมพ์ดีอใมจี พบวา กระบวนการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของหนังสือธรรมะ
ประยุกต์ ส านักพิมพ์ดีอใมจีมี ๆ ขัๅนตอน 

 บญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ ิ2552ี ศึกษารืไอง การรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผานครือขาย
สังคมออนเลน์ พบวา พศ อายุ สถานภาพ การศึกษาทีไตกตางกันเมมีผลตอการปຂดรับขาวสารผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกัน ตอาชีพละรายเดຌ ทีไตกตางกันมีผลตอการปຂดรับขาวสารผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกัน ละการปຂดรับขาวสารผานครือขายสังคมออนเลน์มีความสัมพันธ์
กับการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึไงการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผานครือขายสังคม
ออนเลน์มีมากกวาการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทีไเมผานครือขายสังคมออนเลน์ 

ปຂยะพร ขตบรรพต ิ2553ี ศึกษารืไอง พฤติกรรมการรับการสืไอสารการตลาดผานสืไอ฿หมของ
ผูຌบริภค฿นขตอ าภอมืองชียง฿หม พบวา พฤติกรรมการ฿ชຌอินตอร์นใตมีจ านวนรຌอยละ ่็.้ ป็นสมาชิก
จดหมายอิลใกทรอนิกส์ิE-mail) รຌอยละ ่่.่ ละวใบชุมชนออนเลน์ิSocial Networking) รຌอยละ 5เ.ๆ 
ชวงวลาการ฿ชຌอินตอร์นใตคือ ชวง โเ.เแ-โไ.เแ น. วใบชุมชนออนเลน์ิSocial Networking) รຌอยละ ้ใ 
เดຌรับการสืไอสารการตลาด฿นรูปบบการนะน าสินคຌา฿หมมากทีไสุด 

  ศริยา จตุรพันธ์ ิ2553ี ศึกษารืไอง การติดตามการสรຌางสารพืไอการประชาสัมพันธ์ครืไองดืไม
อลกอฮอล์฿นสืไอ฿หม พบวา ผูຌประกอบการน าสนอขຌอมูลประชาสัมพันธ์ทางวใบเซต์มากทีไสุด ฿นขณะทีไ
ผูຌบริภคน าสนอขຌอมูลประชาสัมพันธ์ทางครือขายทางสังคมฟซบุຍก ิFacebook) มากทีไสุด ละพบ
รูปบบการผสมผสานผานมัลติมีดีย ดຌานการ฿ชຌทคนิคตัวอักษร การน าสนอภาพนิไง ภาพคลืไอนเหว 
สียง ละคลิปวิดีอ สวนนืๅอหาทีไพบ฿นสัดสวนมากทีไสุด คือ การสืไอสารการตลาดผานกิจกรรม 

วิธีการศึกษา 
  สวนทีไ 1 ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ สัมภาษณ์บบชิงลึก(In-Depth interview) ส านักพิมพ์ทีไ
น าสนอนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์(Creative Nonfiction) เดຌก ส านักพิมพ์ Salmon Books 

ส านักพิมพ์ a book  ส านักพิมพ์ happening 

  สวนทีไ 2 ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ส ารวจกลุมปງาหมายประชากรทีไอาศัย฿นขตกรุงทพมหานคร
ละปริมณฑล จ านวน 400 คน อายุตัๅงต 15 - 44 ป ซึไงคยมีพฤติกรรมปຂดรับขຌอมูลขาวสารของ
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ส านักพิมพ์฿ดส านักพิมพ์ Salmon Books ส านักพิมพ์ a book  ละส านักพิมพ์ happeningทีไมีการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารบนครือขายสังคมออนเลน์ประภทฟซบุຍก (Facebook) 

ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการศึกษา 
  การวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัย฿ชຌบบสัมภาษณ์บบชิงลึก ป็นนวทาง฿นการสัมภาษณ์ดยมี
ประดในค าถามทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์การวิจัย มีลักษณะป็นค าถามปลายปຂด(Open-ended 

Question) บบจาะลึก  

การวิจัยชิงปริมาณ ผูຌวิจัย฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaire) ดย฿นบบสอบถามป็นค าถาม
ปลายปຂด(Closed-ended Question) ดังนีๅ  

  สวนที ่1 ค าถามกีไยวกับลักษณะทางประชากร เดຌก พศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ละ
รายเดຌฉลีไยตอดือน ประกอบดຌวยค าถามหลัก 6 ขຌอ ดย฿ชຌสถิติรຌอยละ (Percentage) ละคาฉลีไย
(Mean) พืไออธิบายขຌอมูลบืๅองตຌนของกลุมตัวอยาง  

สวนที่ 2 ค าถามกีไยวกับการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ รืไองขຌอมูล
ของส านักพิมพ์ กิจกรรมละรูปบบการสืไอสารทีไกลุมตัวอยางรับรูຌกีไยวกับส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ดย฿ชຌค าถามหลัก 5 ขຌอ วัดขຌอมูลบบมาตราสวนประมินคา(Likert Scale) ดยป็นการวัด฿น
ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)พืไออธิบายขຌอมูลความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บน
ครือขายสังคมออนเลน์ ฿ชຌสถิติรຌอยละ (Percentage) คาฉลีไย(Mean) ละคาสวนบีไยงบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) พืไออธิบายขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์ 

สวนที่ 3 ค าถามกีไยวกับการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ลักษณะ
การตอบค าถามบบตัวลือก ละวัดขຌอมูลบบมาตราสวนประมินคา(Likert Scale) ฿ชຌสถิติรຌอยละ 

(Percentage) คาฉลีไย(Mean) ละคาสวนบีไยงบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ประกอบดຌวย
ค าถาม 8 ขຌอ 

การกใบรวบรวมขຌอมูล 

  ฿นสวนการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ ผูຌวิจัยท าการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยบงป็น 2 ขัๅนตอน ดังนีๅ  

  1. กใบขຌอมูลดยการจกบบสอบถามผานหนຌา Facebook Page ของทัๅง 3 ส านักพิมพ์  

  2. กใบขຌอมูลดยผานระบบออนเลน์ ลงทะบียนบบสอบถามผานวใบเซต์ 
http://doc.google.com พืไอสรຌางบบสอบถามละจกบบสอบถามผานครือขายสังคมออนเลน์  

การวิคราะห์ขຌอมูล 

  สวนทีไ 1 หลังจากกใบรวบรวมขຌอมูลจากการสัมภาษณ์บบจาะลึก ตรวจสอบความถูกตຌองของ
นืๅอหารียบรຌอยลຌว ผูຌวิจัยจะ฿ชຌวิธีพรรณนาชิงวิคราะห์นืๅอหา พืไออธิบายกีไยวกับนวทาง฿นการ
ด านินงานกีไยวกับการตลาดของส านักพิมพ์, วัตถุประสงค์ของการสืไอสารการตลาดบนครือขายสังคม
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ออนเลน์, กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ละ กลวิธีการสืไอสาร
การตลาดของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ดยน าขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์หลงขຌอมูล
ประภทบุคคลละอกสารมาปรียบทียบกับนวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

  สวนทีไ 2 หลังจากกใบรวบรวมขຌอมูลละตรวจสอบความถูกตຌองเดຌครบตามจ านวนทีไตຌองการลຌว 

ผูຌวิจัยจะท าการลงรหัสละประมวลผลดຌวยคอมพิวตอร์ ฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS ดยมีสถิติชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) พืไออธิบายขຌอมูลบืๅองตຌน ละสถิติชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) พืไอทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยชิงคุณภาพ 

 ส านักพิมพ์ขนาดกลางผูຌผลิตหนังสือทีไมีนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ก าหนดนวคิดละ
กระบวนการวางผนการสืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์ดยการก าหนดรูปบบนืๅอหาหลัก
ป็นรูปภาพ ผยพร฿น ใ ชวงวลาตอวัน เดຌก ชวงทีไยง บาย ละหัวคไ านอกจากนีๅมีการก าหนดบุคลิก
ของการสืไอสาร฿หຌผูຌอานรูຌสึกถึงความป็นกันองหมือนพืไอน พืไอการสืไอสารทีไสงถึงผูຌรับ฿นชวงวลาทีไ
หมาะสมละนาสน฿จ ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญทัๅงหมด฿ชຌนวคิดละกระบวนการวางผนการสืไอสารลักษณะ
ดียวกัน  

  ดังทีไ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กลาววา รูปบบทีไผยพรลง฿นสืไอ
สังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) นຌนภาพบรรยากาศ ดยก าหนด ใ ชวงวลาริไมตัๅงตชวง
สายจนถึงชวงคไ า ละตຌองการสืไอสารกับผูຌอานหมือนป็นพืไอนคนหนึไง  

ดຌานจຌาหนຌาที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book กลาว฿นทิศทางดียวกันวา ส านักพิมพ์ A 

Book กใมีการก าหนดรูปบบนืๅอหาประภทรูปภาพชนกัน ตนຌนภาพถายทีไมีการจัดฉากสวยงามขึๅนมา
ผยพร฿นชวงวลาทีไคลຌายคลึงกับส านักพิมพ์ Salmon ฿นสวนของบุคลิกทีไสืไอสารออกมาป็นลักษณะ
ความท 

นอกจากนีๅ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ ์happening กลาวสริม฿นทิศทางดียวกัน พิไมติม
กระบวนการซืๅอฆษณา฿นการสืไอสารพืไอนຌนขาวทีไมีความส าคัญ นຌนการสืไอสารผานภาพชนดียวกับ โ 
ส านักพิมพ์ขຌางตຌน ก าหนดการผยพรทุกวัน วันละเมกิน ใ พสต์ ตเมเดຌจาะจงวลาทีไชัดจน ละ
ก าหนดบุคลิกการสืไอสารบบวัยรุน มีสัญลักษณ์ทนสีหนຌา ละขຌาถึงงาย 

  ส านักพิมพ์ขนาดกลางผูຌผลิตหนังสือทีไมีนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์฿ชຌครืไองมือการ
สืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์หลายประภทรวมกัน ดย จຌาหนຌาที่สื่อสารการตลาด 

ส านักพิมพ์ A Book ละ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ happening ลือก฿ชຌสืไอออนเลน์ป็นหลัก 
เดຌก ทวิตตอร์ ิTwitter) อินสตากรม (Instagram) ละฟซบุຍก ิFacebook) ละยูทูป ิYoutube) 
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฿นขณะทีไบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books พัฒนาวใบเซต์รวมดຌวย พืไอลือก฿ชຌครืไองมือ
สืไอสารบนครือขายสังคมออนเลน์ตละประภท฿หຌหมาะสมกับรูปบบทีไตຌองการประชาสัมพันธ์  

  ส านักพิมพ์ขนาดกลางผูຌผลิตหนังสือทีไมีนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการสืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์พืไอการประชาสัมพันธ์ละสรຌางชุมชนออนเลน์ ดย
บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books ละ จຌาหนຌาที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book  
ลือก฿ชຌสืไอดัๅงดิมละสืไอออนเลน์ พืไอการสรຌางบรนด์ละยอดขาย ดยการสงสืไอประชาสัมพันธ์กับสืไอ
ดัๅงดิมทีไมีความสัมพันธ์กันอยูลຌวละนຌนยๅ าอกลักษณ์ของส านักพิมพ์ ฿นขณะทีไบรรณาธิการบริหาร
ส านักพิมพ ์happening ลือก฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ พืไอการสรຌางชุมชนทีไมีความชอบหมือนกันดยฉพาะ 

   กลุมปງาหมายของส านักพิมพ์ขนาดกลางผูຌผลิตหนังสือทีไมีนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ต
ละหงมีความตกตางกันทัๅงรืไองความสน฿จละชวงอายุ ละเดຌรับผลตอบรับจากกลุมปງาหมายทีไ
ตกตางกันชนกัน บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กลาวถึงกลุมปງาหมายหลักของ
ส านักพิมพ์วา  คือกลุมชวงอายุ แ่-โ5 ป ละ฿หຌการตอบรับดຌวยยอดเลค์ ิLike) ยอดชร์ (Share) บน
สืไอประภทฟซบุຍก ิFacebook) ละยอดขายหนังสือทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง  

  ฿นขณะทีไ จຌาหนຌาที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book กลาววา คือชวงอายุ 20-30 ป ละ
เดຌรับการตอบรับผานการพูดคุยของกลุมปງาหมายบนพจของส านักพิมพ์ ท า฿หຌป็นการชืไอมยง
กลุมปງาหมาย฿หมพิไมขึๅน ละบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Happening กลาวถึงกลุมปງาหมายของ
ส านักพิมพ์วา ป็นกลุมทีไ฿หຌติดตามส านักพิมพ์อยูลຌว ละมีการปฏิสัมพันธ์พืไอสดงความชืไนชอบ  

  บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กลาวถึงขຌอสียดຌานหนึไงของสืไอสังคมออนเลน์
วา อาจป็นการบมพาะลักษณะนิสัยบางอยางกับกลุมปງาหมายทีไยังมีวิจารณญาณเมมากพอ มืไอ
ส านักพิมพ์ป็นผูຌบริการจึงตຌยຌงเดຌเมมากนัก ฿นขณะทีไ จຌาหนຌาที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book 

ประสบปัญหาดຌานลักษณะนิสัยของกลุมปງาหมายชนกัน ส านักพิมพ์ตຌองรียนรูຌทีไจะจัดการการสืไอสารพืไอ
ตอบสนองความตຌองการกลุมปງาหมาย นอกจากนีๅบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ happening กลาวถึง
ปัจจัยสนับสนุนของสืไอสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) วา ป็นตัวชวย฿นการพิไม
กลุมปງาหมายเดຌดีมาก ละพิไมติมถึงปัจจัยอุปสรรควา มืไอนยบายลดการสดงขาวสารสูกลุมปງาหมาย
ของสืไอบีบผูຌ฿ชຌงาน฿หຌซืๅอฆษณา ท า฿หຌส านักพิมพ์ตຌองหาชองทางทีไรองรับการสืไอสารกับกลุมปງาหมายทีไ
ยัไงยืน 

ผลการวิจัยชิงปริมาณ 

สวนที่ แ ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางทีไขຌา฿ชຌงานบนครือขายสังคมออนเลน์ บงป็นพศหญิง รຌอยละ 55.ใ ละพศชาย 
รຌอยละ ไไ.่ สวน฿หญอยู฿นชวงอายุ โแ-ใเ ป รຌอยละ ่ไ มีสถานภาพสด รຌอยละ ้แ  ระดับการศึกษา฿น
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ระดับปริญญาตรี รຌอยละ ็5.่ สวน฿หญประกอบอาชีพอาชีพพนักงานบริษัทอกชน รຌอยละ 5เ.5 ดยมี
รายเดຌตอดือนอยูทีไ 10,001-20,000 บาท รຌอยละ ไ5.5  

  กลุมตัวอยางกือบทัๅงหมดคยรับรูຌขาวสารดยรวมของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ รຌอย
ละ ้ๆ.5 ฿นชวงวลา 19.01  21.00 น. มากทีไสุด รຌอยละ โ5.ใ มีความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ทุกวัน มากทีไสุด รຌอยละ ไ็.่ ละ฿ชຌ
ระยะวลา฿นการรับรูຌ 15-30 นาที มากทีไสุด รຌอยละ ใ็.5 สวน฿หญรับรูຌขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์ A Book มีคาฉลีไย 3.2โ 

สวนที่ โ การรับรูຌขาวสารละภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนไลน์ 

 การรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนไลน์ 

  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเดຌรับปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌดຌานสภาพวดลຌอมของส านักพิมพ์
บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) อยู฿นระดับสูง ดยปัจจัยกระตุຌนสงผลตอพศ
หญิงมากกวาพศชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย ใ.ไ็ สวน฿หญเดຌรับปัจจัยกระตุຌนจากพืไอนหรือสังคมรอบขຌาง
ติดตามส านักพิมพ์นัๅน (พบหในดยบังอิญ มิเดຌถูกชักชวนี มีคาฉลีไย 3.86  กลุมตัวอยางเดຌรับปัจจัย
กระตุຌนการรับรูຌดຌานลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก
ิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยปัจจัยกระตุຌนสงผลตอพศหญิงมากกวาพศชายลใกนຌอย มี
คาฉลีไย ใ.5เ สวน฿หญเดຌรับปัจจัยกระตุຌนจากความนาสน฿จของนืๅอหาหนังสือของส านักพิมพ์ มีคาฉลีไย 
3.62  

 กลุมตัวอยางเดຌรับปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌดຌานคุณลักษณะของผูຌรับรูຌของส านักพิมพ์บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยปัจจัยกระตุຌนสงผลตอพศหญิง
มากกวาพศชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย ใ.ใ็ สวน฿หญเดຌรับปัจจัยกระตุຌนจากตຌองการความผอนคลายจากการ
อานหนังสือ มีคาฉลีไย 3.64  

  กลุมตัวอยางรับรูຌขาวสารกีไยวกับประภทนืๅอหาดຌานขาวประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บน
ครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยนืๅอหาดຌานขาว
ประชาสัมพันธ์สงผลตอพศชายมากกวาพศหญิงลใกนຌอย มีคาฉลีไย  3.23 สวน฿หญรับรูຌนืๅอหาดຌานขาว
ประชาสัมพันธ์รืไอง การนะน า หนังสือออก฿หม ของส านักพิมพ์ มีคาฉลีไย 3.50  

  กลุมตัวอยางรับรูຌขาวสารกีไยวกับประภทนืๅอหาดຌานขาวกิจกรรมทางการตลาดของส านักพิมพ์บน
ครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยนืๅอหาดຌานขาวกิจกรรม
ทางการตลาดสงผลตอพศหญิงมากกวาพศชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย ใ.ไเ สวน฿หญรับรูຌนืๅอหาดຌานขาว
กิจกรรมทางการตลาดรืไอง ปรมชัไนการขายของส านักพิมพ์ มีคาฉลีไย 3.52  

  กลุมตัวอยางรับรูຌขาวสารกีไยวกับรูปบบการสืไอสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ 
ประภทฟซบุຍกิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยรูปบบการสืไอสารสงผลตอพศหญิงมากกวาพศ
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ชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย  3.68 สวน฿หญรูปบบการสืไอสารประภท  ภาพนิไง ชน ภาพบรรยากาศ ภาพ
บุคคล มีคาฉลีไย 3.94  

 การรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนไลน์ 

กลุมตัวอยางรับรูຌขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ดຌานคุณคาทางอารมณ์ความรูຌสึกตอสินคຌาละบริการ
ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดย
ภาพลักษณ์ของตละสงผลตอพศหญิงมากกวาพศชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย ใ.่แ สวน฿หญรับรูຌขาวสาร
กีไยวกับภาพลักษณ์ดຌานคุณคาทางอารมณ์ความรูຌสึกตอสินคຌาละบริการของส านักพิมพ์ทีไติดตามสรຌาง
ความประทับ฿จ฿หຌกผูຌอานผานชองทางการสืไอสารบนครือขายสังคมออนเลน์อยางสมไ าสมอ มีคาฉลีไย 
3.79  

   กลุมตัวอยางรับรูຌขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ดຌานคานิยมทางสังคมของส านักพิมพ์บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยภาพลักษณ์ของตละสงผลตอพศ
หญิงมากกวาพศชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย ใ.็ไ สวน฿หญรับรูຌขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ดຌานคานิยมทาง
สังคมของส านักพิมพ์ทีไติดตามมีชืไอสียง ป็นทีไยอมรับ฿นกลุมสังคม มีคาฉลีไย 3.66 

 กลุมตัวอยางรับรูຌขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ดຌานคุณภาพการรับรูຌละความคาดหวังตอการ
ท างานของสินคຌาละบริการของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) 
ดยรวมอยู฿นระดับสูง ดยภาพลักษณ์ของตละสงผลตอพศหญิงมากกวาพศชายลใกนຌอย มีคาฉลีไย 
ใ.่โ สวน฿หญรับรูຌขาวสารกีไยวกับภาพลักษณ์ดຌานคุณภาพการรับรูຌละความคาดหวังตอการท างานของ
สินคຌาละบริการของส านักพิมพ์ทีไติดตามมีอกลักษณ์หนังสือฉพาะ ดดดนชัดจน มีความหลากหลาย
ทางดຌานนืๅอหา มีคาฉลีไย 3.85  

สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

  จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลทดสอบสมมติฐานทีไ แ เดຌดังตารางตอเปนีๅ 

การรับรูຌขาวสาร พศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายเดຌฉลีไยตอ

ดือน 

ปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌ
ดຌานสภาพวดลຌอม  

เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

ปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌ
ดຌาน ลักษณะประจ าตัว  

เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง ตกตาง 

ปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌ เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 
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ดຌาน คุณลักษณะของผูຌ
รับรูຌ 

ประภทนืๅอหาดຌานขาว
ประชาสัมพันธ์ 

เมตกตาง เมตกตาง ตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

ประภทนืๅอหาดຌานขาว
กิจกรรมทางการตลาด 

เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

รูปบบการสืไอสาร
ประภทภาพคลืไอนเหว 

เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

รูปบบการสืไอสาร
ประภทภาพขຌอความ 

ตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

รูปบบการสืไอสาร
ประภทภาพนิไง  

ตกตาง ตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

รูปบบการสืไอสาร
ประภทลิงค์วใบเซต์ 
ิWebsite)  

ตกตาง ตกตาง เมตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

รูปบบการสืไอสาร
ประภทขຌอความปกติ 

ตกตาง ตกตาง ตกตาง เมตกตาง เมตกตาง 

  ซึไงพบวา ลักษณะประชากรทีไตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน฿นบางดຌานทานัๅน ดังนัๅนจึงเมป็นเปตาม
สมมติฐานทีไ แ  

  มืไอท าการทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไยป็นรายคู ดຌวยวิธีการทดสอบของ LSD พบวา 
การศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) ฿นบางดຌานทีไตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไ แ ดังตอเปนีๅ 

1. กลุมตัวอยางทีไมีอายุ 21-30 ป มีการรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทภาพนิไง รูปบบการสืไอสาร
ประภทขຌอความปกติของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกับ กลุมตัวอยางทีไมี
อายุ 31-40 ปอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5  

2. กลุมตัวอยางทีไมีอายุ 15-20 ป มีการรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทลิงค์วใบเซต์ ิWebsite) ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกับ กลุมตัวอยางทีไมีอายุ 21-30 ปอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 
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3. กลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาตไ ากวาปริญญาตรีมีการรับรูຌประภทนืๅอหาดຌานขาว
ประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกับ กลุมตัวอยางทีไมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 

4. กลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีการรับรูຌประภทนืๅอหาดຌานขาวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกับ กลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 

5. กลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาตไ ากวาปริญญาตรีมีการรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทขຌอความ
ปกติของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกับ กลุมตัวอยางทีไมีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 

6. กลุมตัวอยางทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน฿นระดับนຌอยกวา หรือทากับ 10,000 บาท มีการรับรูຌปัจจัย
กระตุຌนการรับรูຌดຌานลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกับ 
กลุมตัวอยางทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน฿นระดับมากกวา 30,000 บาทขึๅนเปอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไ .เ5 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

 กลุมตัวอยางทีไมีพศตกตางกัน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ดยรวม ภาพลักษณ์ดຌานคุณคาทางอารมณ์
ความรูຌสึกตอสินคຌาละบริการ คานิยมทางสังคม ละคุณภาพการรับรูຌละความคาดหวังตอประสิทธิภาพ
การท างานของสินคຌาละบริการของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) 
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 ยกวຌนการรับรูຌภาพลักษณ์ของตละส านักพิมพ์บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5  

  กลุมตัวอยางทีไมีอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดຌฉลี่ยตอดือนตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ดยรวม ภาพลักษณ์ของตละส านักพิมพ์ ภาพลักษณ์ดຌานคุณคาทางอารมณ์ความรูຌสึกตอสินคຌา
ละบริการ คานิยมทางสังคม ละคุณภาพการรับรูຌละความคาดหวังตอประสิทธิภาพการท างานของ
สินคຌาละบริการของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไเมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5  

สมมติฐาน 3 การรับรูຌขาวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) 

  การรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ กับการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์
บนครือขายสังคมออนเลน์ มีความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ทีไระดับ .001 ดยมีความสัมพันธ์ชิง
บวก ละมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน ดยมีคาสัมประสิทธิ่สัมพันธ์ิrี ดังตารางตอเปนีๅ 

 



 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   5-25 

ความสัมพันธ์ 
การรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน

ครือขายสังคมออนไลน์ 

การรับรูຌปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌดຌานสภาพวดลຌอม .334** 

การรับรูຌปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌดຌานลักษณะประจ าตัว .357** 

การรับรูຌปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌดຌานคุณลักษณะของผูຌรับรูຌ .428** 

การรับรูຌประภทนืๅอหาดຌานขาวประชาสัมพันธ์ .484** 

การรับรูຌประภทนืๅอหาดຌานขาวกิจกรรมทางการตลาด .511** 

การรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทภาพนิไง .294** 

การรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทภาพคลืไอนเหว .294** 

การรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทภาพขຌอความ .409** 

การรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทลิงค์วใบเซต์ 
ิWebsite) 

.370** 

การรับรูຌรูปบบการสืไอสารประภทขຌอความปกติ .333** 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

  ลักษณะประชากรทีไมีความตกตางดຌานพศ มีการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ตกตางกัน พบวา ลักษณะประชากรทีไมีพศ อายุทีไตกตางกัน มี
การรับรูຌขาวสารกีไยวกับรูปบบการสืไอสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก
ิFacebook) ตกตางกัน  

ลักษณะประชากรทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตกตาง มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับปัจจัยกระตุຌนการ
รับรูຌดຌานลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) 
ตกตางกัน อาจกิดจากความสน฿จของกลุมปງาหมายปຂดรับตกตางกัน ซึไงขึๅนอยูกับการลือก฿หຌความ
สน฿จ (Selective Attention) ทีไSchiffman and Kanuk (2010, p179-183) กลาววาผูຌบริภคลือกทีไจะ
฿หຌความสน฿จ ดยลือก฿นสิไงทีไตรงกับความตຌองการของตน หรือป็นสิไงทีไผูຌบริภคสน฿จ ละมองผานหรือ
ลดสิไงทีไเมกีไยวขຌองกับความสน฿จนัๅนออกเป ละผูຌบริภคยัง฿หຌความสน฿จ฿นรายละอียดตางกัน฿นสิไง
ดียวกัน 

฿นขณะทีไพศทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารกีไยวกับปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌขาวสาร ประภท
นืๅอหาขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) เมตกตางกัน  
ละอายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารทีไเมตกตางกันดังนีๅ 
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ิแีอายุกับปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌขาวสาร ประภทนืๅอหาขาวสาร ละรูปบบการสืไอสารประภท
ภาพคลืไอนเหว ภาพขຌอความ ิโีรายไดຌฉลี่ยตอดือนกับปัจจัยกระตุຌนการรับรูຌขาวสารดຌานสถานการณ์
วดลຌอมของบุคคล คุณลักษณะของผูຌรับรูຌ ประภทนืๅอหาขาวสาร ละรูปบบการสืไอสาริใีการศึกษา 
อาชีพมีการรับรูຌขาวสารทีไเมตกตางกันทุกดຌานการรับรูຌ ดังนัๅน จึงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไ แ ทีไวา 
ลักษณะประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟ
ซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน  

นืไองจากกลุมตัวอยางทีไรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ประภทฟซบุຍก
ิFacebook) อาจเดຌรับอิทธิพลจากสถานการณ์วดลຌอมของบุคคล ลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์ขຌามา
ป็นสิไงรຌา หรือความตຌองการรับรูຌขาวสารของผูຌรับรูຌ สอดคลຌองกับทีไ Schiffman and Kanuk (2010, 

p.75) กลาวถึงกระบวนการละปัจจัยการรับรูຌขาวสารวา มนุษย์ตละคนลื อก จัดระบียบ ละปล
ความหมายของสิไงกระตุຌน เปป็นความหมายละป็นภาพทีไติดอยู หากจะ฿หຌความหมายอยางงาย การรับรูຌ 
คือ วิธีการทีไรามองลกรอบตัว หากผูຌบริภคตละคนเดຌรับการกระตุຌนจากสิไงรຌาดียวกัน฿นสภาพวดลຌอม
หมือนกัน จะลือก จัดการ ละตีความตกตางกัน ขึๅนอยูกับความตຌองการ คานิยมละความคาดหวัง 

มืไอผลการวิจัยเมป็นเป฿นทิศทางดียวกันทุกดຌาน จึงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไ แ ทีไวา ลักษณะ
ประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก 
ิFacebook) ตกตางกัน 

 ลักษณะประชากรทีไมีความตกตางดຌานพศ มีการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขาย
สังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ตกตางกัน พบวา พศทีไตกตางกัน มีการรับรูຌภาพลักษณ์
ดຌานคุณคาทางอารมณ์ความรูຌสึกตอสินคຌาละบริการ รวมถึงดຌานคานิยมทางสังคม ละดຌานคุณภาพการ
รับรูຌละความคาดหวังตอประสิทธิภาพการท างานของสินคຌาละบริการของส านักพิมพ์บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ตกตางกัน  

  กลุมปງาหมายทีไมี พศตกตางกัน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ขຌางตຌนตกตางกัน อาจกิดจาก
องค์ประกอบของการกิดภาพลักษณ์ดຌานการรับรูຌละความประทับ฿จ (Perception and Impression) 

ดังทีไ พจน์ ฿จชาญสุขกิจ (2548) กลาววา ชองทางการสืไอสารละองค์ประกอบฉพาะบุคคลจะป็นตัวกรอง
การรับรูຌกอนการตีความหมายตามความคิดของบุคคลนัๅน ความประทับ฿จมีความกีไยวพันกับคุณภาพละ
ปริมาณความทรงจ า  

  ลักษณะประชากรทีไมีความตกตางดຌานพศกับการรับรูຌภาพลักษณ์ของตละส านักพิมพ์ ละอายุ 
อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไเมตกตาง
กัน นืไองจากกลุมปງาหมายอาจเดຌรับการพัฒนาละตอบสนองความตຌองการผานทักษะการสืไอสารระหวาง
ส านักพิมพ์สูกลุมปງาหมายเดຌป็นอยางดี ดังทีไ มลินดา เนคมปຊ (2546) กลาววา ความตຌองการของลูกคຌา
ป็นนวทาง฿นการพัฒนาสินคຌาละชองทางการจัดจ าหนาย หลายองค์กรพัฒนาสินคຌาละบริการ รวมทัๅง
฿ชຌสืไอ฿นการติดตอสืไอสารละ฿ชຌชองทางตางโ ฿นการตอบสนองความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌา  
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  มืไอผลการวิจัยเมป็นเป฿นทิศทางดียวกันทุกดຌาน จึงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไ โ ทีไวา ลักษณะ
ประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก 
ิFacebook) ตกตางกัน 

    นืไองจากกลุมตัวอยางทีไรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ประภทฟซบุຍก
ิFacebook) อาจ฿หຌความส าคัญ฿นการรับรูຌภาพลักษณ์ทีไสอดคลຌองกับคานิยมทางสังคม ชน ส านักพิมพ์
ติดตามมีชืไอสียง ป็นทีไยอมรับ฿นกลุมสังคมหรือเดຌรับการยกยองวาสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกบุคคลทัไวเป
สอดคลຌองการศึกษาจากวิทยานิพนธ์รืไอง “การสืไอสารการตลาดหนังสือธรรมะประยุกต์บบบูรณาการ
ส านักพิมพ์ดีอใมจี สุกานดา ปานพชร ิ2556ีกลาววา การฆษณาผานสืไอมวลชนละสืไออินตอร์นใตป็น
หลัก พืไอสรຌางชุมชนออนเลน์ส าหรับการประชาสัมพันธ์สินคຌา การสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมผูຌอานดยตรง
ผานวใบเซต์ ฟซบุຍกิFacebook) ป็นตຌน ละคลารา ชีห์ (2553) กลาวถึง ประยชน์ของวใบเซต์ครือขาย
สังคมออนเลน์วา สามารถชวย฿หຌผูຌ฿ชຌขຌาถึงพืไอนของพืไอนละครือขายทีไกวຌางขวางขึๅน  ซึไงป็นการขยาย
ขอบขตของกลุมปງาหมายเดຌดຌวย  

  นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับทีไ สริมยศ ธรรมรักษ์, กียรติศักดิ่ วัฒนศักดิ่, ณัฐา ฉางชูต ละสุมาลี 
ลใกประยูร (2554) กลาวถึงการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communications)คือ การประยุกต์฿ชຌครืไองมือการสืไอสารการตลาดขนงตางโ รวมกัน ฿หຌกิดประยชน์
ละสืไอสารเปยังกลุมปງาหมาย ดຌวยนืๅอหาลักษณะจูง฿จละนืๅอหามีลักษณะป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรทีไวางเวຌ ซึไงนักสืไอสารการตลาดตຌองขຌา฿จถึงจุดขใงจุดออนละวิธีการ
ประยุกต์฿ชຌครืไองมือการสืไอสารตางโ ฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุดมืไอน ามา฿ชຌรวมกัน฿หຌสงสริมสนับสนุนตรา
สินคຌานัๅน 

  ผลการวิจัยชิงคุณภาพ พบวา การก าหนดรูปบบนืๅอหา ชวงวลาละบุคลิกของการสืไอสารผาน
ครืไองมือการสืไอสารการตลาดประภทตางโ ทัๅงสืไอดัๅ งดิมละสืไอสังคมออนเลน์ พืไอการประชาสัมพันธ์ 
การสรຌางบรนด์ ยอดขาย ละการสรຌางชุมชน ผลตอบรับน ามาซึไงยอดขาย การชืไอมยงกลุมปງาหมาย
฿หม ละการปฏิสัมพันธ์ระหวางส านักพิมพ์ละกลุมปງาหมายพิไมขึๅนจริง 

  ทัๅง 3 ส านักพิมพ์฿หຌความส าคัญการก าหนดนวคิดละกระบวนการวางผนการสืไอสารการตลาด
ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์มีการก าหนดรูปบบนืๅอหา ชวงวลาละบุคลิกของการสืไอสาร 
พืไอการสืไอสารทีไสงถึงผูຌรับ฿นชวงวลาทีไหมาะสมละนาสน฿จ ดยนຌนรูปบบการสืไอสารผานภาพ ฿นชวง
วลาทีไมีคนออนเลน์ยอะ คือ ชวงบาย ชวงยใน ละชวงคไ า บุคลิกลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับกลุมปງาหมาย
สดงออกดຌวยการสืไอสารทีไป็นกันอง พืไอการขຌาถึงงาย 

 นอกจากนีๅส านักพิมพ์นຌนการชืไอมยงกับกลุมปງาหมายผานครืไองมือการสืไอสารการตลาด
ประภทตางโ ทัๅงสืไอดัๅงดิมละสืไอสังคมออนเลน์ ดยนຌนทีไ สืไอสังคมออนเลน์มากทีไสุด พืไอตอบ
วัตถุประสงค์ทีไส านักพิมพ์ตัๅงเวຌ คือ การประชาสัมพันธ์ การสรຌางบรนด์ ยอดขาย ละการสรຌางชุมชน 
ทัๅงนีๅกลุมปງาหมายของทัๅง ใ ส านักพิมพ์มีความตกตางกันละการตอบรับสูส านักพิมพ์กใตกตางกัน ซึไง
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

การตอบรับสามารถสรุปเดຌดังนีๅ  การสืไอสารการตลาดบนครือขายสังคมออนเลน์ประภทฟซบุຍก
ิFacebook) น ามาซึไงยอดขาย การชืไอมยงกลุมปງาหมาย฿หม ละการปฏิสัมพันธ์ระหวางส านักพิมพ์ละ
กลุมปງาหมายพิไมขึๅน  

  ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยชิงปริมาณ ทีไพบวา การรับรูຌขาวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) ดยมีความสัมพันธ์
ชิงบวก สดง฿หຌหในวา ยิไงกลุมปງาหมายมีการรับรูຌขาวสารมากทา฿ด การรับรูຌภาพลักษณ์กใมากขึๅนทานัๅน 
ดังนัๅนจึงถือวาป็นเปตามสมมติฐานทีไ ใ ทีไวา การรับรูຌขาวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก ิFacebook) 

   ดังผลการวิจัยดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก
(Facebook) พบวา ลักษณะประชากรทีไมีความตกตางดຌานพศ อายุ อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน หลังจาก
เดຌรับรูຌขาวสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก (Facebook) ลຌว มีการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไเมตกตางกัน ทัๅงยังมีผลตอบรับกลับสูส านักพิมพ์
ป็นอยางดี อันนืไองจากการก าหนดกระบวนการสืไอสารของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ทีไเดຌผล 

สอดคลຌองกับทีไ ชืไนจิตต์ จຌงจนกิจ ิโ5ไ่ี ฿หຌความหมายของ การบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ ิCRMี 
วาหมายถึง กระบวนการ฿นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกคຌาอยางตอนืไอง ริไมตຌนจากการบงลูกคຌา
ออกป็นกลุมโ ละออกบบกิจกรรมสรຌางสัมพันธภาพทีไดีกับลูกคຌาตละกลุม พืไอสรຌางขຌอสนอทีไดีละ
คุณคาพิไมหนือคูขง นอกจากนีๅพืไอชดชยความเมพอ฿จของลูกคຌาจากการจัดตัๅงศูนย์บริการลูกคຌา ละ
งานวิจัยของ บญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ ิ2552ี ศึกษารืไอง การรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ พบวา พศ อายุ สถานภาพ การศึกษาทีไตกตางกันเมมีผลตอการปຂดรับขาวสาร
ผานครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกัน ตอาชีพละรายเดຌ ทีไตกตางกันมีผลตอการปຂดรับขาวสาร
ผานครือขายสังคมออนเลน์ทีไตกตางกัน ละการปຂดรับขาวสารผานครือขายสังคมออนเลน์มี
ความสัมพันธ์กับการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึไงการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผานครือขาย
สังคมออนเลน์มีมากกวาการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทีไเมผานครือขายสังคมออนเลน์ 

สรุปละขຌอสนอนะ 

  จากการศึกษาชิงคุณภาพละชิงปริมาณรืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บน
ครือขายสังคมออนเลน์ พบวา ผลการวิจัยชิงคุณภาพดຌานกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บน
ครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) การวางผนตัๅงตริไมตຌนจนเดຌรับการตอบรับจาก
กลุมปງาหมายป็นเป฿นลักษณะดียวกัน คือ กลุมปງาหมายเดຌรับรูຌขาวสารละภาพลักษณ์฿นวงกวຌางดยเม
จ ากัดความตกตางทางลักษณะประชากร สอดคลຌองกับผลวิจัยชิงปริมาณทีไวา ลักษณะทางประชากรทีไ
ตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารละการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภท
ฟซบุຍกิFacebook) ทีไเมตกตางกัน อีกทัๅงการรับรูຌขาวสารละการรับรูຌภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
ครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook)มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบวก ผูຌวิจัยจึงหในสมควร฿น
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การก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของส านักพิมพ์บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍก
ิFacebook)฿หຌด านินตอเป  

  พียงพัฒนาการสืไอสารการตลาดทีไหมาะสมกับกลุมปງาหมาย฿นตละชวงวัย ความสน฿จของ
กลุมปງาหมาย฿หຌเดຌอยางตอนืไอง นอกจากการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ป็นตัวชวย฿นการประชาสัมพันธ์
ขาวสารละสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา ผานรูปบบการสืไอสารทิศทางดียวกันคือ การสืไอสารผานภาพ 
ควรสรຌางสรรค์การสืไอสารรูปบบอืไน ชน การพิไมนืๅอหาทีไสืไอสารกีไยวกับความนิยมของพศชายหรือหญิง
฿นชวงวลานัๅน฿หຌมากขึๅน พืไอดึงดูดความสน฿จกลุมปງาหมาย ละปรับรูปบบ฿หຌสอดคลຌองกับความชอบ
ของตละพศ ดยฉพาะรูปบบการสืไอสารประภท ภาพขຌอความ ภาพนิไง ลิงค์วใบเซต์ ิWebsite) ละ
ขຌอความปกติ นืไองจากผลการวิจัยชิงปริมาณกลุมปງาหมายพบวากลุมปງาหมายมีการรับรูຌ฿นรูปบบสืไอ
หลานีๅตกตางกัน รูปบบการสืไอสารป็นกุญจส าคัญ฿นการดึงดูดความสน฿จของกลุมปງาหมายทีไ฿ชຌ
ครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟซบุຍกิFacebook) ละพิไมติมนืๅอหาทีไกีไยวกับลักษณะประจ าตัวของ
ส านักพิมพ์ สดง฿หຌกลุมปງาหมายขຌาถึงคุณคาสินคຌาละบริการ สามารถรับรูຌถึงคุณภาพละรูຌสึกวาเดຌรับ
สิไงทีไตรงกับความคาดหวัง พืไอดึงดูดกลุมปງาหมาย฿หมรักษากลุมปງาหมายกาตอเป ละการด านินธุรกิจ
สิไงพิมพ์฿หຌจริญติบตอยางขใงรง  
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 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน์ 
ของนิตยสารลอฟฟซียล ไทยลนด์ 

L’Officiel Thailand Online Marketing Strategies 

มธาวี จริญผล1 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2  
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ 1) พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของ
นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ 2) พืไอศึกษาการตอบสนองของผูຌอาน฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอ
ออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ ดย฿ชຌการวิจัยชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌบริหาร
ละผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล  เทยลนด์ 
จ านวน 3 คน เดຌก บรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณา ผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี ละผูຌอ านวยการ
ฝຆายฆษณากลุมผลิตภัณฑ์ ละกลุมผูຌอานปງาหมายหลักของนิตยสาร คือ ผูຌหญิงวัยท างาน สน฿จฟชัไน
อายุ 20-36 ป ละกลุมปງาหมายรอง ผูຌทีไสน฿จฟชัไนเมจ ากัดอายุ จ านวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ 
ประกอบเปดຌวย 4 ขัๅนตอนเดຌก 1) การวิคราะห์สถานการณ์ตลาดปัจจุบันทีไปลีไยนปลง  2) การก าหนด
กลุมปງาหมายทีไป็นวัยรุนพิไมติมจากกลุมปງาหมายหลัก  3) การก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผาน
สืไอออนเลน์ เดຌก การลือก฿ชຌสืไอน าสนอนืๅอหาสารทีไรวดรใวละมีความถีไสูง การสืไอสารผานบรนด์อม
บาสดอร์ละบิวตีๅบลใอกกอร์ ก าหนดงบประมาณการสืไอสารการตลาด ผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร ละ
ระยะวลา฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร ลอฟฟซียล เทยลนด์ 4) การประมินผล 

จากการมีสวนรวมของกลุมปງาหมาย  

สวนผลการวิจัยตอบสนองของผูຌอานพบวา กลุมผูຌอานกิดความขຌา฿จ฿นนืๅอหาละรูปบบการ
น าสนอนิตยสาร  มืไอขຌาถึงขຌอมูลผานชองทางของฟซบุຍกป็นอันดับ 1 นืไองจากตรงกับพฤติกรรมการ฿ชຌ
ชีวิตประจ าวันของผูຌอานมากทีไสุด สวนดຌานความรูຌสึกกลุมผูຌอานพอ฿จละสน฿จการน าสนอนืๅอหาทีไ
กีไยวกับฟชัไนทีไรวดรใว ละป็นบบนาทีตอนาที (Real Timeี ดยท า฿หຌกิดพฤติกรรมการตงกาย
ลียนบบศิลปຂน ดารา บรนด์อมบาสดอร์ รวมถึงยังสงผลตอการรวมสนุกท ากิจกรรมการซืๅอ ละสมัคร
สมาชิกกับนิตยสาร 

ค าส าคัญ นิตยสารุ การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ุ  กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

The purposes of this research are to examine the online marketing strategies of 

L’Officiel Thailand, and, to study the response of readers towards those strategies. This 
qualitative research involved in-depth interviews with three L’Officiel Thailand executives 

in charge of online marketing strategies (the Editor-in-Chief and Publisher, the Director of 

Technology, and, the Director of Advertising for Product Group), and, with ten individuals 

from the main target readers group (fashion-oriented working females from 20 to 36 years 

of age) and from the secondary target readers group (fashion-oriented readers of all age 

ranges).  

This research has found the online marketing strategies of L’Officiel Thailand to 
comprise four stages: 1) analysis of changing market situation; 2) classification of teenagers 

as a target group in addition to the main target group; 3) determination of online 

marketing strategies (e.g. strategy for the selection of channel, strategy for the timely and 

highly frequent presentation of contents, strategy for communication through brand 

ambassadors and beauty bloggers, strategy for online marketing budgeting, and, strategy 

for online marketing duration planning); and, 4) evaluation of L’Officiel Thailand with 
involvement of the target groups. 

The online marketing strategies are found to have improved the understanding of 

readers where contents and presentation of the magazine is concerned. Facebook is the 

most popular channel as it is most consistent with the daily routine of the readers. As for 

the readers, they are satisfied with and interested in real-time fashion contents which 

consequently leads to the behavior where they dress the way artists, stars and brand 

ambassadors do. This affects how they participate in activities ofthe magazine, purchase 

the magazine and subscribe to the magazine as well.  

Keywords : Magazine, Online Marketing Communication, Strategic Marketing 

Communication  
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

฿นประทศเทยนิตยสารสตรีถือก านิดขึๅนมืไอป พ.ศ. 2431 ิอุบลวรรณ ปຂติพัฒนะฆษิต ละอวย
พร พานิชุ 2532: 19ี ละพัฒนามาป็นล าดับ จนปัจจุบันความนาสน฿จของสืไอออนเลน์เดຌติบตขึๅนเป
พรຌอมกับอินทอร์นใต ทัๅง฿นดຌานการพัฒนาทคนลยีรับ-สง ขຌอมูล฿หຌรวดรใวยิไงขึๅนนัๅน ละอินทอร์นใตยัง
มีบทบาทพิไมขึๅนอยางมาก฿นชีวิตประจ าวัน นืไองจากกลุมผูຌอานลือก฿ชຌอินทอร์นใตตลอดวลา ิส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ุ 2557: 40-42)  

อีกทัๅง฿นสังคมขຌอมูลขาวสารยุค฿หม฿นปัจจุบัน จะหในเดຌวาผูຌอานตางมีพฤติกรรมการสพขຌอมูล
ขาวสารละความบันทิงผานอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน จึงสงผล฿หຌผูຌประกอบการนิตยสารละสิไงพิมพ์
มีการปลีไยนปลงชองทางการน าสนอนืๅอหาสาระ ความบันทิง ดຌวยการปรปลีไยนจากรูปบบสืไอ
สิไงพิมพ์จากกระดาษป็นบบออนเลน์ ดยมีการ฿สภาพคลืไอนเหว พลง ละดนตรีประกอบ พืไอสรຌาง
สีสันละกระตุຌน฿หຌผูຌอานกิดความสน฿จมากขึๅน ซึไงนิตยสารตละฉบับตาง฿ชຌกลวิธีนีๅ฿นการวางผนกลยุทธ์ 
ดยมีการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการขຌามากีไยวขຌอง อันน าเปสูการปຂดสนามประลองการสรຌางรง
ดึงดูด฿หຌกลุมผูຌอาน ิASTV ผูຌจัดการออนเลน์, 2552ี  

ดยจะหในเดຌจากกรณีตัวอยาง฿นป พ .ศ.2557 ธุรกิจสืไอสิไงพิมพ์ขนาด฿หญของประทศ
สหรัฐอมริกาอยาง ดอะนิวยอร์ก เทม์ ิThe New York Timeี ฿นการปลดพนักงานออก อันสืบนืไอง มา
จากภาวะการถดถอยของรายเดຌหลักจากการซืๅอฆษณาทีไตไ าลงอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅกลุมผูຌบริหารจึง  กิด
รงผลักดันรืไองงบประมาณการลงทุนสืไอดิจิทัล นืไองจากภายหลังจากการส ารวจของผูຌผลิตหนังสือพิมพ์
ฉบับนีๅพบวา ผูຌอานสวน฿หญบริภคขาวสารจากสมาร์ทฟน ดยปรากฎการณ์นีๅก าลังกิดขึๅน฿นประทศเทย 
พราะฉะนัๅน฿นวงการสืไอสารมวลชนทุกขนงจึงรงพัฒนาระบบสืไอดิจิทัลของตนอง พืไอ฿หຌตรงกับความ
ตຌองการของผูຌอาน อันจะน าเปสูการพิไมรายเดຌการขายฆษณาตอเป ินิวยอร์กเทม์สะทือนุ 2557ี  

฿นท านองดียวกันรายเดຌหลักจากการขายฆษณาของนิตยสาร฿นรูปบบของกระดาษ                
ซึไงถือวาป็นสืไอสิไงพิมพ์บบดัๅงดิมประสบกับภาวะยอดขายลดลง จากการรายงานขาวจากบริษัท                 
นีลสใน เทยลนด์ จ ากัด เดຌรายงานภาพรวมการ฿ชຌงบประมาณผานสืไอ฿นชวง 2 ดือน ิม.ค-ก.พี ของ ป 
พ.ศ.2557 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของป พ.ศ.2556 เดຌมีการติบตลดลงอยางหในเดຌชัด              
ดยการ฿ชຌสืไอฆษณาผานหนังสือพิมพ์ มูลคา 1,811 ลຌานบาท ลดลง 14.78ั ละนิตยสารมีมูลคา 637  
ลຌานบาท ลดลง 17.91ั ฿นขณะดียวกันการ฿ชຌงบประมาณ฿นสืไออินทอร์นใตเดຌรับความสน฿จอยางมาก 
นืไองจากผูຌ฿หຌบริการอินทอร์นใตมีการขงขันอยางรุนรง ท า฿หຌตຌนทุน฿นการ฿ชຌอินทอร์นใตต ไาลงจ านวน
ผูຌ฿ชຌพิไมสูงขึๅนบรรดาบรนด์สินคຌาตางโ จึงลือก฿ชຌสืไอนีๅ฿นการฆษณาละประชาสัมพันธ์ พืไอ฿หຌขຌาถึง
กลุมปງาหมายมากทีไสุด ิประชาชาติธุรกิจออนเลน์ุ 2557) 

กระนัๅน กใเมเดຌหมายความวาสืไอสิไงพิมพ์กระดาษก าลังจะหมดเป พราะยังสามารถพิมพ์จาก 
หนຌาจอคอมพิวตอร์ออกมาอานเดຌละปัจจัยอีกประการหนึไงทีไมีผลท า฿หຌสืไอสิไงพิมพ์ยังคงอยูคือ              
ภาพสวยงามทีไพิมพ์อยูบนกระดาษทีไมีคุณภาพละควรกใบรักษา ิASTV ผูຌจัดการออนเลน์, 2552ี ดังทีไ 
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Boczkowski สนอวา สืไอกาจะเมสูญหายเปตจะปลีไยนเป (Shift) รวมทัๅงสຌนกัๅนระหวางพรมดน
ระหวางสืไอกากับสืไอออนเลน์จะมีการรัไวซึม (Leaky) ผานกันเปมา ชน ราอาจจะพบขาวจากหนังสือพิมพ์
เปปรากฎบนสืไอสิไงพิมพ์ออนเลน์฿นทางกลับกันกใอาจจะมีขาวบางขาวจากสืไอออนเลน์ เปตีพิมพ์อยู฿น
หนังสือพิมพ์” (กาญจนา กຌวทพ ละนคิม ชัยขุนพล, 2556: 36)  

อีกทัๅ งปัจจุบันผูຌ บริหารละผูຌ ผลิต฿นวงการสืไ อสิไ ง พิมพ์฿นประทศเทย เดຌพยายาม฿ชຌ            
ชองทางของอินทอร์นใตป็นครืไองมือ฿นการผยพรขาวสาร฿หຌกับกลุมผูຌอาน พืไอปรับตัว฿หຌอยูรอด฿น
ภาวะทีไศรษฐกิจถดถอย ดຌวยหตุนีๅจึงมีนิตยสารจ านวนมาก฿ชຌวิธีการน าสนอนิตยสารผานทางวใบเซต์มาก
ขึๅน ดังกรณีของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ ิL’Officiel Thailand) ทีไตຌองปรับตัวน าสนอ฿หຌ           
ขຌากับ สืไอออนเลน์ทีไปรผันเปตามสภาพวดลຌอมของสังคม จากความลๅ าสมัยท า฿หຌสืไอดัๅงดิมประสบภาวะ
ยอดขายทีไลดลง ละตางปรับมดลธุรกิจ฿หຌขຌากับยุคสมัยทีไปลีไยนเป ดຌวยการน าสนอความนาสน฿จของ
นิตยสารผานสืไอออนเลน์ 

นับตัๅงตปຂดตัวของนิตยสารลอฟฟซียล ฿นประทศเทย ตลอดระยะวลา 3 ปทีไผานมา               
ฝຆายผูຌผลิตเดຌมีการพัฒนานืๅอหาละรูปบบจนป็นทีไยอมรับของกลุมผูຌอาน กลาวเดຌวานืๅอหาสาระ สวน
฿หญของนิตยสารตใมปດยมดຌวยรืไองราวรายละอียดลงลึกกีไยวกับฟชัไน฿นรูปบบนาทีตอนาที ิReal 

Timeี จึงท า฿หຌขຌอมูลมีความรวดรใวละนาชืไอถือ  อีกทัๅงยัง฿ชຌวิธีการน าสนอนืๅอหาละการ
ประชาสัมพันธ์นิตยสารผานบรนด์อมบาสดอร์ อยาง ชมพู อารยา อ ฮาร์กใต ซึไงป็นดารามีชืไอสียง 
ละป็นทีไยอมรับ฿นวงการบันทิงวาธอป็นผูຌน าฟชัไนทีไมีคนมาติดตามความคลืไอนเหว ผานลกซซียลทีไ
อยู฿นอันดับตຌนโ ของประทศเทย ซึไงนับวาป็นจุดขใงของนิตยสารทีไยังเมมีฉบับเหนท า฿นรูปบบนีๅ อีกทัๅง
นิตยสารฉบับนีๅยังป็นสืไอกลางทีไชวยสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับผูຌอานดยปรียบสมือนคูมือทีไ฿หຌความรูຌผาน
การ฿ชຌชองทางของซซียล มีดีย฿นการผยพร พืไอ฿หຌผูຌอานปຂดรับเดຌอยางสะดวก รวดรใว ละสามารถ
อานเดຌตลอด 24 ชัไวมง ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌนิตยสารฉบับนีๅสามารถอยูรอดเดຌ฿นภาวการณ์ถดถอยของสืไอ
สิไงพิมพ์ นืไองจากกลุมปງาหมายของนิตยสารมีความหลากหลาย เมจ ากัดพศละวัย  นอกจากนีๅยัง฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาสืไอดຌานมัลติมีดีย อยางครบวงจรทัๅง วใบเซต์ ิWebsite) ฟซบุຍก ิFacebookี 
รายการทีวีบนยูทูบ ิYouTubeี หรือ ลอฟฟซียล ทีวี (L’Officiel T”) ละอินสตากรม ิInstagramี ซึไง
นิตยสารฟชัไนฉบับอืไน฿นประทศเทยยังเมมีการพัฒนาสืไอ฿นดຌานนีๅทาเหรนัก  

ทัๅงนีๅ  ยังสามารถท าการประมินสถิติผูຌ ขຌายีไยมชมสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล                 
เทยลนด์ วันทีไ 15 มกราคม 2558 พบวา ฟซบุຍกมีผูຌยีไยมชมมากทีไสุดจ านวน 377,994 คน รองลงมาคือ 

ยูทูบ ิMy Material Worldี  มีผูຌยีไยมชมจ านวน 219,141 ครัๅง ละอินสตากรมมีผูຌยีไยมชมจ านวน 

57,000 คน  (ดูภาพทีไ 1) 
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ภาพที่ 1 สถิติสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียลเทยลนด์ วันทีไ 15 มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงที่มา: L’Officiel Thailand, 2558: 15 มกราคม. สบืคຌนจาก 

https://www.facebook.com/LOfficielThailand, http://youtube.com/LOfficielThailand/ ละ 

http://instagram.com/LOfficielThailand/ 

งานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับนิตยสารผานสืไอออนเลน์นัๅนสวน฿หญนัๅน จะนຌนทีไกลยุทธ์การสืไอสาร
การตลาดผานสืไอวใบเซต์ ฿นฐานะสืไอออนเลน์พียงอยางดียว อาทิ การวิจัยของทรรศนีย์ อัครทัตคะ 
(2551) รืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดธุรกิจรຌานหนังสือออนเลน์ของเทย กรณีศึกษาวใบเซต์จม฿ส

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ทรรศนีย์%20อัครทัตคะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดอทคอม ดิษยา กังฮ ิ2552ี เดຌศึกษาวิจัยรืไอง การ฿ชຌสืไอออนเลน์กับการปรับตัวนิตยสารเทย ดยมี 
วใบเซต์ของ 3 องค์กร คือ บริษัทมติชน จ ากัด บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิคท จ ากัด ละบริษัทอัมรินทร์พริๅ
นติๅงอนด์พับลิชชิไง จ ากัด ป็นกลุมตัวอยาง฿นการศึกษา มนสิตา ผุยพอกสิน ิ2552ี เดຌศึกษาวิจัยรืไอง กล
ยุทธ์การสืไอสารการตลาดของนายอินทร์ดอทคอม ศึกษาป็นวใบเซต์ชนกัน  

งานวิจัยนีๅจึงลใงหในความส าคัญของ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟซียล เทยลนด์ ผานชองทาง วใบเซต์ ฟซบุຍก ยูทูบ ละอินสตากรม ฿นการประชาสัมพันธ์ 
การตลาด พิไมชองทางรายเดຌ฿หม฿หຌกับนิตยสาร พืไอสรຌางความอยูรอด฿นชวงยุคภาวะตกตไ าของสืไอสิไงพิมพ์ 
อีกทัๅงยังป็นการสรຌางปฏิสัมพันธ์กับกลุมผูຌอาน ฿นการดึงดูดกลุมผูຌอาน฿หຌปຂดรับนืๅอหา ขຌอมูลขาวสาร ผาน
นิตยสารเดຌตรงตามความตຌองการ ซึไงยังเมหในดนชัด฿นนิตยสารทีไน าสนอนืๅอหาประภทฟชัไนหัว
ตางประทศจากฉบับอืไน 

ค าถามน าวิจัย 

1. นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ มีการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์อยางเร 

2. ผูຌอานมีการตอบสนองตอการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทย
ลนด์ อยางเร  

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร ลอฟฟซียล เทยลนด์ 

2. พืไอศึกษาการตอบสนองของผูຌอาน฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟ
ซียล เทยลนด์ 

ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

1. พืไอป็นนวทาง฿นการประยุกต์นวคิดกีไยวกับการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ 
ดยฉพาะอยางยิไงกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร 

2. พืไอป็นนวทางการพัฒนาการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ส าหรับผูຌประกอบการนิตยสาร
฿นประทศเทย 

ขอบขตการศึกษา 

฿นการศึกษาครัๅงนีๅมุงศึกษาฉพาะกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟ
ซียล เทยลนด์ ผาน 4 สืไอออนเลน์ เดຌก วใบเซต์ http:// LOfficielthailand.com/  ฟซบุຍก 

http://facebook.com/LOfficielThailand/ ยูทูบ http://youtube.com/LOfficielThailand/ ละ                   
อินสตากรม http://instagram.com/LOfficielThailand/ ทานัๅน ดย฿ชຌระยะวลา฿นการกใบขຌอมูล            
ป็นวลา 3 ดือน ตัๅงตดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงดือนมกราคม 2558 ท าการสัมภาษณ์ชิงลึกจาก             

http://lofficielthailand.com/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
http://youtube.com/LOfficielThailand/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
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1) บรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณา 2) ผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี 3) ผูຌอ านวยการฝຆายฆษณา
กลุมผลิตภัณฑ์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ จ านวน 3 ทาน ละกลุมผูຌอานผานสืไอออนเลน์ของ
นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ จ านวน 10 ทาน ดยมีกลุมปງาหมายหลักคือ ผูຌหญิงวัยท างานทีไสน฿จ
ฟชัไน อายุ 20-36 ป ละกลุมปງาหมายรองคือ ผูຌทีไสน฿จฟชัไนเมจ ากัดอายุ 

นิยามศัพท์ 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล ไทยลนด์ หมายถึง  

การวางผนการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ ฿นประดในของ 1ี การวิคราะห์สถานการณ์ตลาด   2ี 
การก าหนดกลุมปງาหมาย 3ี การก าหนดกลยุทธ์฿นการสืไอสารผานสืไอออนเลน์ ละ 4ี การประมินผลการ
ท างาน 

การตอบสนองของผูຌอานผานสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล ไทยลนด์  หมายถึง การทีไ
ผูຌอานเดຌกิดความขຌา฿จ ความรูຌสึก ละพฤติกรรม ดังนีๅ 

โ.แ ความขຌา฿จ หมายถึง ความสามารถ฿นการตีความ ความหมายของนืๅอหา ละรูปบบ         
฿นการน าสนอของนิตยสาร   

โ.โ ความรูຌสึก หมายถึง ความพอ฿จละเมพอ฿จตอนืๅอหา ละรูปบบ รวมทัๅงการขຌาถึงขຌอมูล
ขาวสาร ตลอดจนการกิดอารมณ์ความรูຌสึกประภทอืไนโดຌวย   

โ.ใ พฤติกรรม หมายถึง การทีไผูຌอานผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียลเทยลนด์ มีการ
กดเลค์ ชร์ คอมมนท์ เดຌรับรงจูง฿จอันเปสูพฤติกรรมการลียนบบ การสมัครสมาชิกหรือ ละการซืๅอ
นิตยสาร  

สื่อออนไลน์ ิOnline Mediaี หมายถึง ชองทางการสืไอสารผานอินทอร์นใตของนิตยสาร                
ลอฟฟ ซียล  เทยลนด์  ฿นทีไนีๅ เดຌก   วใบเซต์  http://LOfficielthailand.com/ ฟซบุຍ ก 

http://facebook.com/LOfficielThailand/ ยูทูบ http://youtube.com/LOfficielThailand/  

ละอินสตากรม http://instagram.com/LOfficielThailand/  

ผูຌอาน / ผูຌบริภค ิConsumer) หมายถึง ผูຌทีไเดຌรับขຌอมูลขาวสารผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟซียล เทยลนด์ ละ฿นการวิจัยครัๅงนีๅผูຌบริภคละผูຌอานคือค าดียวกัน  

กรอบนวคิด 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม฿นประดในดังตอเปนีๅ 

นวคิดกีไยวกับนิตยสาร ิMagazine) 

นวคิดกีไยวกับสืไอออนเลน์ ิOnline Media) 

นวคิดกีไยวกับการสืไอสารการตลาด ิMarketing Communication) 

http://lofficielthailand.com/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
http://youtube.com/LOfficielThailand/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
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นวคิดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดออนเลน์ (Strategy Online Marketing Communication) 

นวคิดการตอบสนองของผูຌบริภค ิConsumer Responses) 

จากการทบทวนวรรณกรรมละนวคิดกีไยวกับนิตยสาร ฿นดຌานบทบาทหนຌาทีไ จุดดน จุดดຌอย 
รวมถึงความส าคัญของสืไอออนเลน์฿นวงการสืไอสิไงพิมพ์ อันน าเปสูการวางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด 
ตลอดจนการมุงนຌนการตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคนัๅน ท า฿หຌงานวิจัยรืไอง กลยุทธ์การสืไอสาร
การตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ สามารถสดงกรอบนวคิดงานวิจัยเดຌดัง
ภาพทีไ โ 

ภาพที่ 2 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล ไทยลนด์  
อาศัยขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn-Depth Interviewsี จากผูຌบริหารละผูຌมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบ  บงการพิจารณากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทย
ลนด์ ป็น ไ ประดใน ดังตอเปนีๅ  

1. การวิคราะห์สถานการณ์ตลาด 

จากผลการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา ปัจจุบันสถานการณ์ทางการตลาดของสืไอสิไงพิมพ์ดย ฉพาะ
นิตยสารกิดการปลีไยนปลง ตัๅงตสืไอ฿หมเดຌขຌามามีบทบาทตอการตอบสนองพฤติกรรมของผูຌอาน ดย
การวิคราะห์ชิงกลยุทธ์นัๅน นืไองจากยังมีผูຌอานจ านวนมากทีไยังนิยมการอานนิตยสารบบกระดาษอยู ดຌวย
หตุนีๅกลยุทธ์ทางการตลาดของนิตยสารฉบับนีๅจึงยังคงป็นเป฿นรูปบบสลับกันเปมาระหวางสืไอ฿หมละ
สืไอกา  

นอกจากนีๅผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ เดຌลใงหในถึงพฤติกรรม
ของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป ดยตาง฿หຌความส าคัญกับสืไอออนเลน์บนทรศัพท์มือถือ พืไอมุงนຌน ฿นการ

การตอบสนองของผูอ่้าน
ผา่นส่ือออนไลน์ของ
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด ์

       1. ดา้นความเขา้ใจ 

       2. ดา้นความรู้สึก 

       3. ดา้นพฤติกรรม 

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ของ
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด ์

      1. การวเิคราะห์สถานการณ์ตลาด 

      2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

      3. การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสาร 

          ผา่นส่ือออนไลน ์

      4. การประเมินผลการท างาน 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

฿ชຌประยชน์จากความรวดรใว฿นการสงขຌอมูลขาวสาร ดังนัๅนนิตยสารฉบับนีๅจึงน าขຌอดีของ           สืไอ
ออนเลน์มาพิไมชองทาง฿นการชืไอมความสัมพันธ์กับกลุมผูຌอาน฿นระหวางการผลิตนิตยสาร พืไอรักษา
ความสัมพันธ์ละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีของนิตยสารตอเป 

2. การก าหนดกลุมปງาหมาย  

จากผลการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา ผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี นิตยสารลอฟฟซียลเทยลนด์ 
ละบรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณา นิตยสารลอฟฟซียลเทยลนด์ มีความหในสอดคลຌองกัน ดย
ลใงหในถึงการพัฒนานวัตกรรมทคนลยีการสืไอสารอยางตอนืไอง ทีไท า฿หຌทรศัพท์มือถือมีคุณสมบัติมาก
ขึๅน ซึไงปรียบสมือนหลงรวบรวมอุปกรณ์ทีไหลากหลายเวຌ฿นครืไองดียวกัน พืไอรองรับการบริภคขาวสาร
ละความตຌองการของวัยรุน฿นยุคดิจิทัลนทีฟ (Digital Natives) ซึไงป็นกลุมผูຌอานนิตยสารทีไมีอายุระหวาง 
18-25 ป ทีไกิดมาพรຌอมกับทคนลยีทีไงายตอการ฿ชຌงานดยเมจ าป็นตຌองริไมขຌาจากหนຌาวใบเซต์ทีไตຌอง
ผานทางคอมพิวตอร์ รวมถึงความจ าป็นตຌอง฿ชຌทัๅง฿นรืไองงานละรืไองสวนตัว อีกทัๅงยังป็ นการสืไอสาร
สังคมทีไท า฿หຌปຂดกวຌางทางความรูຌ ดຌวยอพพลิคชัไนอันหลากหลายทีไขຌามาสนับสนุนความตຌองการขຌาถึง
ลกออนเลน์ดยเมมีขอบขตจ ากัด ละดຌวยหตุผลดังกลาวนีๅจึงท า฿หຌกลุมปງาหมายหลักของนิตยสารลอฟ
ฟซียล เทยลนด์ ทีไ฿ชຌสืไอออนเลน์จึงมีชวงอายุทีไนຌอยกวาผูຌอานนิตยสารบบกระดาษทีไมีอายุ 28 ป ขึๅนเป 
นอกจากนีๅฐานผูຌอานทีไป็นวัยรุนซึไงนิยมบริภคขาวสาร จากสืไอออนเลน์ ละป็นกลุมปງาหมายรองของ
นิตยสารนัๅน มีการพิไมจ านวนมากขึๅนจนกือบทียบทากับกลุมปງาหมายหลักของนิตยสารทีไป็นผูຌหญิงวัย
ท างานทีไสน฿จฟชัไน อายุประมาณ 20-36 ป 

3. การก าหนดกลยุทธ์฿นการสื่อสารผานสื่อออนไลน์ 

กลุมผูຌบริหารละผูຌทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียลเทยลนด์               
เดຌก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ ดังนีๅ  

3.แ กลยุทธ์ดຌานนืๅอหาทีไรวดรใวละมีความถีไสูง ฿นการสืไอสารการตลาดผาน                    

สืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์  

฿นการน าสนอนืๅอหาทีไนຌนดຌานการออกบบ ละยืดหยุนของนืๅอหาขาวสาร฿หຌหมาะสมกับ
ชวงวลาละชองทางของสืไอทีไ฿ชຌ พรຌอมทัๅงท า฿หຌผูຌอานรูຌสึกพอ฿จละสน฿จการน าสนอนืๅอหาทีไทันสมัย 
รวดรใว ละป็นบบนาทีตอนาที พืไอ฿หຌการผยพรเป฿นตละครัๅงประสบความส ารใจละ มี
ประสิทธิภาพ อีกทัๅงดຌวยทคนลยีท า฿หຌอุปกรณ์ติดตอสืไอสารคลืไอนทีไเดຌตลอดวลา เมผูกติดกับสถานทีไ฿น
การขຌาถึงละฉพาะจาะจงกลุมผูຌอานปງาหมาย ดังนัๅนการลือกชองทางการ฿ชຌ                      สืไอ
ออนเลน์มา฿ชຌ฿นการท าตลาด฿หຌหมาะกับนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ อาทิ ฟซบุຍก ฿นการป็นสืไอกลาง
฿นดຌานการชร์ประสบการณ์ การสดงความคิดหในสวนบุคคลจนน าเปสูการกิดสังคมออนเลน์ สวนยูทูบ
ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ทีไสียคา฿ชຌจายนຌอย฿นการฆษณาละสามารถ฿หຌคนทัไวลกชมพรຌอมกัน
ทันที  ดยฉพาะ฿นชวง Fashion Week ผูຌชม฿นประทศเทยสามารถรับชมเปพรຌอมกับการจัดงานทีไ
ตางประทศ ตอมาอินสตากรมถูกน ามา฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ละน าสนอความคลืไอนเหวของนิตยสาร
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ผานรูปภาพ ละเฟล์วีดิทัศน์เมกีไวินาที รวมถึงวใบเซต์ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการฆษณาละป็นหลงกใบ
ขຌอมูลทัๅงรูปภาพ เฟล์วีดิทัศน์ นืๅอหาทีไจะชวยสรຌางความสน฿จละสงเปยังผูຌอานปງาหมายเดຌจ านวนมาก 

นอกจากนีๅชวงวลา฿นการพสต์ละความถีไ฿นการหในฆษณามีความจ าป็นอยางมาก฿นการจดจ า
ละสงผล฿หຌกิดความจงรักภักดีทีไมีตอนิตยสาร ดยจะ฿ชຌความถีไ฿นการพสต์ขຌอมูล นืๅอหา ขาวสารทีไ
นาสน฿จทุกวัน ดยฉพาะชวงฤดูกาล Fashion Week จะพสต์ 7-10 วีดิทัศน์ตอสัปดาห์                 ฿น
ยูทูบ ซึไงดยปกติจะพสต์ 3-5 วีดิทัศน์ตอสัปดาห์ สวนอินสตากรมจะพสต์ 6 ครัๅง ตอวัน              ฟ
ซบุຍกดยฉลีไยจะพสต์ 3-6 ครัๅงตอวัน ละวใบเซต์จะพสต์ขาวสารประจ าวันกีไยวกับฟชัไนละนืๅอหา฿น
ลมบบสัๅนโ 

3.2 ดຌานครืไองมือ฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร ลอฟฟซียล เทย
ลนด์  

นิตยสารลอฟฟซียลเทยลนด์ จะลือก฿ชຌสืไอออนเลน์฿นชองทางของวใบเซต์ ฟซบุຍก ยูทูบ ละ
อินสตากรม นืไองจากสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายชิงกลยุทธ์ของนิตยสารคือ  กลุมผูຌทีไมีอายุ                  
20-36 ป ซึไงจะสพติดลกซชียลผานระบบของทรศัพท์มือถือละสมาร์ทฟนมากกวากลุมอืไนพืไอรองรับ
การบริภคขาวสารละความตຌองการของวัยรุน฿นยุคดิจิทัลนทีฟทีไกิดมาพรຌอมกับทคนลยี         ทีไงาย
ตอการ฿ชຌงานดยเมจ าป็นตຌองริไมขຌาจากหนຌาวใบเซต์ทีไตຌองผานทางคอมพิวตอร์  

3.3 กลยุทธ์การสืไอสารผานบรนด์อมบาสดอร์ละบิวตีๅบลใอกกอร์  

ดຌวยการ฿ชຌบรนด์อมบาสดอร์ ซึไงหมาะสมกับการลือก฿ชຌชองทางการสืไอสารผานวใบเซต์  ฟ
ซบุຍก ยูทูบ ละอินสตากรม การท า฿หຌกลุมผูຌอานกิดความขຌา฿จ฿นนืๅอหา ละรูปบบการน าสนอ
นิตยสาร มืไอขຌาถึงขຌอมูลผานชองทางสืไอออนเลน์อยาง วใบเซต์ ฟซบุຍก ยูทูบ ละอินสตากรม ดยท า฿หຌ
ผูຌอานกิดพฤติกรรมการตงกายลียนบบศิลปຂน ดารา บรนด์อมบาสดอร์  รวมถึงยังสงผลตอการรวม
สนุกท ากิจกรรม การซืๅอ ละสมัครสมาชิกกับนิตยสาร 

3.4 กลยุทธ์การก าหนดงบประมาณการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟซียล เทยลนด์  

นวทาง฿นการผยพรการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร ลอฟฟซียล                   
เทยลนด์ จากผลการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา บรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณานิตยสาร                        
ลอฟฟซียล เทยลนด์ เดຌวางผนจัดตัๅงงบประมาณ฿นการฆษณา ประชาสัมพันธ์สืไอออนเลน์ดย฿ชຌ             
จุดขใงของสืไอออนเลน์ มาชวยสริมกลยุทธ์การท าการตลาดของนิตยสาร นืไองจากชวยประหยัด
งบประมาณ฿นการด านินงาน เมวาจะป็นการท าการตลาดบบทางตรง ิDirect Marketingี ชน              
การฆษณาผานสืไอออนเลน์ดย฿ชຌจดหมายขาว ิNewletterี การท าปรมชัไนผานสืไอออนเลน์ดย฿ชຌ ปງาย
ฆษณาสินคຌาออนเลน์ ิDisplay Ads Bannersี อีกทัๅงยังชวยกระตุຌนการขายเดຌระยะวลาอันสัๅน ทัๅงนีๅการ
สงตอขຌอความ ละการบงปันประสบการณ์จากพืไอนสูพืไอนจะชวยลดตຌนทุน฿นการท าการตลาดอีกทาง
หนึไง  
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3.5 กลยุทธ์ดຌานระยะวลา฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร             

ลอฟฟซียล เทยลนด์ 

฿นการวางผนการสืไอสารการตลาดจะ฿ชຌวลามากหรือนຌอย จะขึๅนอยูกับวัตถุประสงค์ละ
ปງาหมายของผนการตลาด ดยผนระยะยาวจะ฿ชຌวลานานประมาณ 1-2 ป ละผนระยะสัๅนจะ฿ชຌวลา
ประมาณ 3-6 ดือน ทีไจะท า฿หຌสืไอออนเลน์ป็นทีไรูຌจักละเดຌผลตอบรับจากผูຌอาน 

4. การประมินผลการท างาน 

กลุมผูຌบริหารละผูຌทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล  เทยลนด์ เดຌ
ประมินผลการวางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดออนเลน์ จากการประมินผลของการจัดท ากลยุทธ์นีๅ
สามารถตรวจสอบเดຌจากจ านวนกดเลค์ลาสุด฿นดือนมกราคม 2558 ดยฟซบุຍกมียอดจ านวน             
คนถูก฿จถึง 377,996 คน สวนยูทูบมีคนดูคลิป My Material World ผูຌหญิงตຌองมีนาฬิกาบบเหนบຌาง  ถึง 
219,141 ครัๅง ละอินสตากรมมียอด Follow ถึง 57,000 คน 

สวนที่ 2 ขຌอมูลที่ไดຌจากการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn-Depth Interviewsี จากกลุมผูຌอาน
ปງาหมายของนิตยสารลอฟฟซียล ไทยลนด์ พื่อศึกษาการตอบสนองของผูຌอาน฿นการสื่อสาร
การตลาดผานสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล ไทยลนด์   

จากการสัมภาษณ์ชิงลึก กลุมผูຌอานปງาหมายหลักของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ ผูຌหญิง วัย
ท างานทีไสน฿จฟชัไน อายุ 20-36 ป ละกลุมปງาหมายรองคือ ผูຌทีไสน฿จฟชัไนเมจ ากัดอายุตาม             
กระบวนการตอบสนองของผูຌบริภคนัๅน สามารถสรุปผลการวิจัยเดຌ 3 ประดในดังนีๅ 

1. ดຌานความขຌา฿จ 

กลุมผูຌอานจะกิดความขຌา฿จ฿นนืๅอหา ละรูป บบการน าสนอนิตยสารลอฟฟซียล                 
เทยลนด์ทีไตຌองการน าสนอสูผูຌอาน อาทิ คอลัมน์ฟชัไน มืไอผูຌอานขຌาถึงขຌอมูลของนิตยสารผานชองทาง
ของวใบเซต์ ฟซบุຍก ยูทูบ ละอินสตากรม ซึไงตางหในวารูปบบการน าสนอมีความนาสน฿จ ความ
ทันสมัย สะดุดตา รวมถึงขຌอความทีไผูຌผลิตนิตยสารตຌองการสืไอสารนัๅนสามารถอานลຌว ท าความขຌา฿จงาย 
ดยสวน฿หญจะป็นนืๅอหาตางประทศ ซึไงจะมีค าศัพท์ทรนด์ฟชัไน ละผูຌอานสามารถรูຌความหมาย ละ
น าเปปฏิบัติ฿นการซืๅอสืๅอผຌา หรือตงกายตามสิไงทีไนิตยสารน าสนอพืไอตอบสนองความตຌองการของตนอง 
ทัๅงนีๅมืไอผูຌอานกิดความขຌา฿จละน าเปสูการกิดพฤติกรรมลຌว การน าสนอของนิตยสารยังสริมสรຌาง฿หຌ
ผูຌอานป็นผูຌน าสมัย พราะเดຌรับรูຌขຌอมูลกอนผูຌอืไน ทีไส าคัญการน าสนอจะตรงกับวลาหรือสถานทีไจริง  

2. ดຌานความรูຌสึก  

จากการทีไกลุมผูຌอานเดຌรับรูຌขาวสารทีไทันสมัย รวดรใว ฿นรูปบบนาทีตอนาที จึงท า฿หຌผูຌอานกิด
ความรูຌสึกพอ฿จตอการรับรูຌขาวสาร นืไองจากรูຌสึกวาตนองมีสวนรวม ดยจุดดนของการน าสนอนืๅอหา
หลานีๅจะน าเปสูการติดตามนืๅอหาผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ตอเป ตสวนของ
วใบเซต์นัๅนผูຌอานบางคนกิดความรูຌสึกเมคอยพอ฿จ ละสดงความคิดหในวาสามารถขຌาถึงขຌอมูลยาก หาก

https://www.facebook.com/LOfficielThailand/likes
https://www.youtube.com/watch?v=PkD-P37jahA
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มีการปຂดรับนืๅอหาผานชองทางมือถือระบบเอออส อยางเอฟน นืไองจากทรศัพท์นีๅเมรองรับปรกรม
ฟลชตຌองขຌาเปหลายขัๅนตอน สวนของยูทูบละอินสตากรมนัๅน ผูຌอานบางคนรูຌสึกวาเมสอดคลຌองกับ
ชีวิตประจ าวันของตนอง จึงลือกปຂดรับขาวสารจากฟซบุຍกป็นสวนตัว พราะขຌาถึงละขຌา฿จงาย ซึไง
กลุมผูຌอานจะเดຌรับการจูง฿จจากรูปภาพ สืๅอผຌา ผานการน าสนอจากนางบบหรือซลบริตีๅทัๅงชาวเทยละ
ตางประทศ ทัๅงนีๅยัง฿ชຌการดึงดูดความสน฿จผานดารา              นักสดงทีไมีชืไอสียง ป็นทีไยอมรับจาก
วงการบันทิง ละป็นผูຌมีอิทธิพล฿นการสรຌางรงจูง฿จตอความรูຌสึกของหลานักทองซชียล มีดีย  

ิภายหลังจากมีการส ารวจความคิดหในของกลุมผูຌอานซชียล มีดียี อยาง ชมพู อารยา อ ฮาร์กใต  

3. ดຌานพฤติกรรม 

จากการทีไกลุมผูຌอานเดຌรับรงจูง฿จ฿นการน าสนอนืๅอหานิตยสาร ทัๅงจากผูຌผลิต ละดาราทีไมี
ชืไอสียง อยาง ชมพู อารยา อ ฮาร์กใต จึงท า฿หຌผูຌอานกิดพฤติกรรมดังตอเปนีๅ อาทิ พฤติกรรมลียนบบ
การตงกายจากศิลปຂนดารา ดังจะหในเดຌจากประมินผลการตอบรับทีไวัดจากยอดกดเลค์ละการติดตาม 

อีกทัๅงภายหลังจากทีไกลุมผูຌอานเดຌรับรูຌถึงขຌอมูลขาวสารจากการก าหนดนืๅอหา฿นสืไอออนเลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟซียล เทยลนด์ ละกิดความตຌองการทีไจะป็นสวนหนึไงกับกิจกรรมทีไนิตยสารจัดขึๅน นอกจากนีๅยั ง
ท า฿หຌกิดพฤติกรรมการสมัครสมาชิก หรือตอบค าถามลกกับการเดຌสินคຌาบรนด์นม ประภท
ครืไองส าอาง กระปຉาละอืไนโ ตทัๅงนีๅผูຌอานบางรายตางหในตางวาการฆษณาประชาสัมพันธ์นิตยสาร
ฉบับนีๅ ยังควร฿หຌขຌอมูลทีไละอียดมากกวานีๅ พืไอจะสามารถขຌา฿จ฿นประดในทีไนักการตลาดก าลังน าสนอ 
อีกทัๅงยังควรมีการจัดการประชาสัมพันธ์นิตยสาร฿หຌมากขึๅน รวมถึงความจ าป็น฿นการก าหนดกฎกติกาละ
การประกาศผล฿หຌผูຌอานเดຌรวมสนุกกับกิจกรรมทีไนิตยสารจัดขึๅนอยางชัดจน  

อภิปรายผล 

สวนที่ 1 ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล                     

ไทยลนด์  

การสืไอสารการตลาด นับเดຌวาป็นกลยุทธ์การสืไอสารทีไมีความส าคัญอยางมาก฿นทุกภาคธุรกิจ ฿น
การสืไอสารขຌอมูล ขาวสารตางโจากองค์กรเปสูผูຌอานปງาหมาย ดยฉพาะส าหรับองค์กรธุรกิจทีไมีการ
ขงขันสูง อยางธุรกิจสืไอสิไงพิมพ์ นิตยสาร ฿นปัจจุบันเดຌกิดนิตยสารฉพาะกลุมจ านวนมาก ดยฉพาะ
นิตยสารฟชัไน นืไองจากป็นสืไอสิไงพิมพ์ทีไเดຌรับความนิยมอยางมาก฿นกลุมผูຌอานสังคมเทย ินธกฤต วันตຍะ
มล์, 2555: 1ี 

ปัจจุบันดຌวยการพัฒนาละปลีไยนปลงดຌานนวัตกรรมทคนลยีอยางเมหยุดยัๅง ทัๅง฿นดຌาน
ทคนลยีคอมพิวตอร์ ละความรใวของระบบอินทอร์นใต จึงท า฿หຌผูຌอาน฿นสังคมกิดพฤติกรรม                 

การตัดสิน฿จซืๅอหรือการกระท าตางโ ตอนิตยสารทีไปลีไยนปลงเป ดຌวยหตุนีๅผูຌบริหารนิตยสาร                

ลอฟฟซียลเทยลนด์ จึงค านึงถึงการวางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ 4                
ขัๅนตอน ดังนีๅ 
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1. การวิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  

นืไ องจากผูຌบริหารละผูຌ รับผิดชอบสืไ อออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟ ซียล เทยลนด์                         
เดຌวิคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดของสืไอสิไงพิมพ์ทีไปลีไยนปลงเป ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด  การ
วางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ดยนักการตลาดจ าป็นตຌองท าการศึกษาวิคราะห์สถานการณ์            
ทางการตลาดขององค์กรละนวนຌมดຌานสภาพวดลຌอมของธุรกิจ (Michael A. Belch ละ George E. 

Belch, 2008: 34) 

ดังทีไผูຌบริหารเดຌวิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดลຌววาปัจจุบันวงการสืไอสิไงพิมพ์มีการขงขันสูง 
อีกทัๅงกลุมผูຌซืๅอนัๅนมีการปลีไยนปลงพฤติกรรมการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร ดยนิยมบริภคผานนวัตกรรมทาง
ทคนลยีอยางสืไอออนเลน์ ซึไงชองทางนีๅจะชวย฿หຌกิดการขຌาถึงนืๅอหาเดຌงาย รวดรใว ละเดຌทุกสถานทีไ
ทุกวลา ดังนัๅนหลาผูຌบริหารจึง฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดผานชองทางดังกลาว฿นการสรຌางความสัมพันธ์
ระหวางผูຌผลิตละผูຌอานบบรวดรใวนาทีตอนาที ชนดียวกับงานวิจัยของ ดิษยา กังฮ ิ2552ี รืไอง การ
฿ชຌสืไอออนเลน์กับการปรับตัวนิตยสารเทย พบวา การก าหนดนยบายทีไ฿หຌความส าคัญกับวใบเซต์ ดยมี
ผนทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบวใบเซต์ดยฉพาะ มีจุดมุงหมาย฿นการปຂดวใบเซต์พืไอป็นชองทางการ
ประชาสัมพันธ์นิตยสาร ละป็นชองทางหนึไง฿นการผยพรขຌอมูลขององค์กร฿นการติดตอสืไอสารทีไ สรຌาง
ความสัมพันธ์กับกลุมผูຌอาน ซึไงสอดคลຌองกับการสัมภาษณ์ของผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี  นิตยสารลอฟฟ
ซียล เทยลนด์ ทีไกลาวถึงความส าคัญของสืไอออนเลน์          มา฿ชຌ฿นการท ากลยุทธ์การตลาดพืไอพิไม
ความสัมพันธ์ระหวางนิตยสารกับกลุมผูຌอาน  

นอกจากนีๅระยะวลา฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ ผูຌบริหารนิตยสารลอฟฟซียล เทย
ลนด์ เดຌก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ ดยประกอบดຌวยผนระยะยาว฿ชຌวลา
ประมาณ 1-2 ป ละผนระยะสัๅนจะ฿ชຌวลาประมาณ 3-6 ดือน ฿นการน าสนอนืๅอหาทีไนຌนดຌานการ
ออกบบ การยืดหยุนของนืๅอหาขาวสาร฿หຌหมาะสมกับชวงวลาละชองทางของสืไอทีไ฿ชຌพืไอ฿หຌการ
ผยพร ซึไงสอดคลຌองกับหลักการก าหนดระยะวลาทีไ฿ชຌ (ยุบล บใญจรงค์กิจ, 2554: 45) ทีไกลาวถึง
ผนการตลาด฿นระยะยาว (Long Term) ดย฿ชຌระยะวลาประมาณ 1-2 ป สวนผนการตลาดระยะสัๅนจะ
฿ชຌระยะวลา 3-6 ดือน ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับวัตถุประสงค์ละปງาหมายของผนการตลาดป็นส าคัญ               
ซึไงสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของผูຌผลิตนิตยสาร ทีไตຌองการท า฿หຌสืไอออนเลน์ ป็นทีไรูຌจักละเดຌ                     
ผลตอบรับจากผูຌอาน 

2. การก าหนดกลุมปງาหมาย  

จากกลุมปງาหมายของสืไอสิไงพิมพ์ นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ ประกอบดຌวยกลุมปງาหมาย
หลักคือ ผูຌหญิงวัยท างานทีไสน฿จฟชัไน อายุ 20-36 ป ละกลุมปງาหมายรองคือ ผูຌทีไสน฿จฟชัไน เมจ ากัด
พศละอายุนัๅน ภายหลังจากวิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของสืไอสิไงพิมพ์ปัจจุบันทีไพฤติกรรมของ
กลุมผูຌอาน฿นการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌปลีไยนปลงเป ดยหันมา฿ชຌทคนลยีของสืไอออนเลน์฿นการ
บริภคนืๅอหา ซึไงป็นกลุมผูຌอานนิตยสารทีไมีอายุระหวาง 18-25 ป ละป็นกลุมปງาหมายรองของนิตยสาร
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บบกระดาษ ดຌวยหตุนีๅผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์จึงผลักดัน การ
ตอบสนองความตຌองการของกลุมผูຌอานกลุมนีๅดຌวยนวัตกรรมทคนลยีการสืไอสาร พืไอรองรับการบริภค
ขาวสารละความตຌองการของวัยรุน฿นยุคดิจิทัลนทีฟ (Digital Natives) ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการ
วางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด (ธียรทศ ประพฤติชอบ, 2014: 212) ทีไกลาวถึงกลุมคนกลุมนีๅซึไง
ติบตมาพรຌอมทคนลยีละมีทักษะ฿นการ฿ชຌคอมพิวตอร์มีความคุຌนคยกับอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ละ
พรຌอมทีไจะปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์ทุกรูปบบ ชนดียวกับงานวิจัยของ ธิญาดา พรรณบัว ิ2551ี รืไองกล
ยุทธ์การสืไอสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล พบวา ผูຌอานกลุมปງาหมายทีไป็นวัยรุน฿หຌความสน฿จปຂดรับ
ขຌอมูลขาวสาร กิดการรียนรูຌ ละการลียนบบมากกวาผูຌอานกลุม฿หญ            ซึไงสอดคลຌองกับการ
สัมภาษณ์ บรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณา นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ ทีไจะผลักดันผูຌอาน
วัยรุน฿หຌกลายป็นกลุมปງาหมายหลักของสืไอออนเลน์ละสืไอสิไงพิมพ์ นิตยสาร               ลอฟฟซียล เทย
ลนด์  

3. การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน์ 

ตามหลักนวคิดของการวางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดนัๅน กลุมผูຌบริหารละผูຌมีความ
รับผิดชอบดຌานการตลาดสืไอออนเลน์ จ าป็นตຌองมีการวางผนการสืไอสารการตลาด฿หຌมีประสิทธิภาพ พืไอ
ตอบสนองสิไ งทีไคาดหวังหรือความตຌองการของกลุมผูຌอาน อีกทัๅ งตຌองท า฿หຌ กิดการตัดสิน฿จซืๅอ               

฿นกลุมผูຌอานปງาหมาย ดยกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล              
เทยลนด์ 5 กลยุทธ์  ดังตอเปนีๅ  

3.1 กลยุทธ์การลือก฿ชຌสืไอ  หรือ การลือกครืไองมือการสืไอสารการตลาดผาน                  

สืไอออนเลน์ ผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ เดຌ฿หຌความส าคัญกับการลื อก
ครืไองมือการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ ซึไงสอดคลຌองกับหลักการตัๅงครืไองมือ฿นการสืไอสาร (IMC 

Tools) ของสืไอกาละสืไอออนเลน์ (ยุบล บใญจรงค์กิจ, 2554: 34) ทีไกลาวถึงการ฿หຌความส าคัญ฿นดຌาน
พืๅนทีไ วลา ละการลือก฿ชຌชองทางการสืไอสารทีไผยพรเปยังผูຌอานเดຌอยางรวดรใว ซึไงสอดคลຌองกับขຌอมูล
สัมภาษณ์ของผูຌอ านวยการฝຆายทคนลยี ทีไกลาวถึงการก าหนดครืไองมือ฿นการสรຌางกลยุทธ์การสืไอสาร
ออนเลน์ 4 ชองทาง เดຌก 1ี วใบเซต์ ฿นการฆษณาละป็นหลงกใบขຌอมูลทัๅงรูปภาพ เฟล์วีดิทัศน์ 
นืๅอหาทีไชวยสรຌางความสน฿จละสงเปยังผูຌอานปງาหมายเดຌจ านวนมาก 2ี ฟซบุຍก พืไอป็นสืไอกลาง฿นดຌาน
การบงปันประสบการณ์ การสดงความคิดหในสวนบุคคล 3ี ฿ชຌยูทูบ น าสนอเฟล์วีดิทัศน์สัๅนโ ซึไงป็น
ชองทางการประชาสัมพันธ์ทีไคา฿ชຌจายนຌอย฿นการฆษณาละสามารถ฿หຌ           คนทัไวลกชมพรຌอมกั น
ทันที ดยฉพาะ฿นชวง Fashion Week ทีไน าสนอบบรวดรใวนาทีตอนาที ละ              4ี อินสตาก
รม ฿ชຌประชาสัมพันธ์ละน าสนอความคลืไอนเหวของนิตยสารผานรูปภาพ  

3.2 กลยุทธ์น าสนอนืๅอหาสารทีไรวดรใวละมีความถีไสูง ผูຌบริหารนิตยสารลอฟฟซียล 
เทยลนด์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์การก าหนดนืๅอหาของขຌอมูลขาวสารละการวางผนการตลาดทีไ
ผสมผสานรูปบบของสืไอกาละสืไอออนเลน์ขຌาเวຌดຌวยกัน ดยค านึงถึงการออกบบ ละยืดหยุนของ
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

นืๅอหาขาวสาร฿หຌหมาะสมกับชวงวลาละชองทางของสืไอทีไ฿ชຌ อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับนิตยสาร฿นรูปบบ
กระดาษ พืไอ฿หຌการผยพรเป฿นตละครัๅงสามารถ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ ละสงสริมการขายตอเป 
ดยกลยุทธ์฿นการน าสนอนืๅอหาออนเลน์นัๅนจะนຌนการ฿ชຌความถีไ฿นการพสต์ขຌอมูล นืๅอหา ขาวสารทีไ
นาสน฿จทุกวัน ดังจะหในเดຌจากชวงฤดูกาล Fashion Week 7-10 วีดิทัศน์ตอสัปดาห์ ฿นยูทูบ อินสตาก
รม 6 ครัๅงตอวัน ฟซบุຍกดยฉลีไย 3-6 ครัๅงตอวัน ละวใบเซต์จะพสต์ขาวสารประจ าวันชนดียวกับ
งานวิจัยของทรรศนีย์ อัครทัตคะ (2551) รืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดธุรกิจรຌานหนังสือออนเลน์ของ
เทย พบวากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดทีไทางองค์กรก าหนดขึๅน มีการค านึงถึงการออกบบนืๅอหาพืไอ
สงสริมการตลาดละประชาสัมพันธ์ ซึไงสอดคลຌองกับขຌอมูลทีไพบจากการสัมภาษณ์ผูຌบริหารนิตยสารลอฟฟ
ซียล เทยลนด์ ฿นการสง E-Card ของนิตยสาร ฿นชวงทศกาล                 ทีไกิดพฤติกรรมการสงตอ 
ิShareี ฿นกลุมผูຌอาน ดยป็นการประชาสัมพันธ์ละสงสริมการขายนิตยสารทางอຌอม  

3.3. กลยุทธ์การสืไอสารผานบรนด์อมบาสดอร์ละบิวตีๅบลใอกกอร์ ดຌวยการ฿ชຌ            
บรนด์อมบาสดอร์รวมทัๅงบิวตีๅบลใอกกอร์ ซึไงป็นกลุมผูຌทีไมีอิทธิพลป็นผูຌน าทางความคิด น าสนอนืๅอหา
ผานชองทางการสืไอสารผานวใบเซต์ ฟซบุຍก ยูทูบ ละอินสตากรม การท า฿หຌกลุมผูຌอานกิดความขຌา฿จ฿น
นืๅอหาละรูปบบการน าสนอนิตยสาร มีกิจกรรมตางโ ชน ท า฿หຌผูຌอานกิดพฤติกรรมการตงกาย
ลียนบบศิลปຂน ดารา บรนด์อมบาสดอร์ รวมถึงยังสงผลตอการรวมสนุกท ากิจกรรม การซืๅอ ละ
สมัครสมาชิกกับนิตยสาร ซึไงป็นสิไงทีไท า฿หຌกลุมผูຌอานมีความสน฿จ฿นนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ 
สอดคลຌองกับ Lawrence Ang ิ2014ี ทีไน าสนอเวຌวา การ฿ชຌบุคลลทีไมีชืไอสียงนัๅนจะท า฿หຌกิดผลดีตอการ
สรຌางตราสินคຌา ทัๅง฿นงของการรับรูຌ การมีทัศนคติทีไดี ละนวนຌม฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา 

3.4. กลยุทธ์การก าหนดงบประมาณการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร 
ลอฟฟซียล เทยลนด์ นวทาง฿นการผยพรการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร                           
ลอฟฟซียล เทยลนด์ จากผลการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา บรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณานิตยสาร
ลอฟฟซียล เทยลนด์เดຌวางผนจัดตัๅงงบประมาณ฿นการฆษณา การประชาสัมพันธ์ของ              สืไอ
ออนเลน์ดย฿ชຌจุดขใงของสืไอออนเลน์ มาชวยสริมกลยุทธ์การท าการตลาดของนิตยสาร นืไองจากชวย
ประหยัดงบประมาณ฿นการด านินงาน เมวาจะป็นการท าการตลาดบบทางตรง ิDirect Marketingี 
ชน การฆษณาผานสืไอออนเลน์ดย฿ชຌจดหมายขาว ิNewletterี การท าปรมชัไนผาน            สืไอ
ออนเลน์ดย฿ชຌปງายฆษณาสินคຌาออนเลน์ ิDisplay Ads Bannersี อีกทัๅงยังชวยกระตุຌนการขายเดຌ฿น
ระยะวลาอันสัๅน ทัๅงนีๅการสงตอขຌอความ ละการบงปันประสบการณ์จากพืไอนสูพืไอนจะชวยลดตຌนทุน
฿นการท าการตลาดอีกทางหนึไง ซึไงสอดคลຌองกับหลักการตัๅงงบประมาณ (Michael A. Belch ละ George 

E. Belch, 2008: 26) ทีไกลาวถึงนวทางการก าหนดงบประมาณ จากบนลงลาง (Top-down Approach) 
ซึไงป็นการก าหนดงบประมาณดยผูຌบริหารระดับสูงสูผนกตางโ ละป็นนวทางทีไผูຌบริหารนิยม฿ชຌ มาก
ทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับนยบายของบรรณาธิการบริหารละผูຌพิมพ์ผูຌฆษณานิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ 
อีกทัๅงกลยุทธ์การก าหนดงบประมาณ฿นการฆษณา฿นตละดือนนัๅน จ าป็นตຌองขึๅนอยูกับลูกคຌาวาจะนຌน
คมปญบบเหน ซึไงผูຌบริหารจะด านินการตามผนการตลาดของคมปญนัๅนดຌวย 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ทรรศนีย์%20อัครทัตคะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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3.5. กลยุทธ์ดຌานระยะวลา฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสาร            
ลอฟฟซียล เทยลนด์฿นการวางผนการสืไอสารตลาดจะ฿ชຌวลามากหรือนຌอยพียง฿ดจะขึๅนอยูกับ
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของผนการตลาดดยผนระยะยาวจะ฿ชຌวลานานประมาณ 1-2 ป ละผน 

ระยะสัๅนจะ฿ชຌวลาประมาณ 3-6 ดือน ทีไจะท า฿หຌสืไอออนเลน์ป็นทีไรูຌจักละเดຌผลตอบรับจากผูຌอาน 

4. การประมินผล  

จากการก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล               
เทยลนด์ นัๅนป็นการประมิน฿นรูปบบ Validation พืไอตรวจสอบระบบละสืไอออนเลน์นัๅนสามารถ
ท างานตามความตຌองการของผูຌอานเดຌหรือเม  รวมถึงยังป็น฿นลักษณะของ Load Testing ทีไมุงนຌน
ปริมาณการ฿ชຌงาน฿นวลาดียวกัน ซึไงการประมินผล฿นดือนมกราคม 2558 นัๅนป็นการประมินผล
ระหวางท ากิจกรรมผานสืไอออนเลน์ ซึไงสอดคลຌองกับหลักการประมินผลการท างาน (Evaluation) (ยุบล 
บใญจรงค์กิจ, 2554: 28-29) ทีไกลาววา การประมินผลระหวางด านินกิจกรรมนัๅน พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅนละน ามาปรับปรุงกຌเข฿นครัๅงหนຌา ซึไงสอดคลຌองกับผูຌผลิตนิตยสารลอฟฟ-ซียล เทย
ลนด์ ทีไประมินผลตามสถิติของผูຌอานเดຌวา ครืไองมือการสืไอสารการตลาดทีไเดຌรับความสน฿จละตรงกับ
ความตຌองการของผูຌอานอันดับ 1 คือ ฟซบุຍก ดยมียอดจ านวนคนถูก฿จถึง 377,994 คน ดยวัดยอด฿น
วันทีไ 15 มกราคม 2558 อันดับ 2 คือ ยูทูบ ดยวัดจากยอดคนดูคลิป My Material World ผูຌหญิงตຌองมี
นาฬิกาบบเหนบຌาง ถึง 219,141 ครัๅง ละอันดับ 3 อินสตากรม มียอดติดตามถึง 57k หรือ 57,000 คน 

สวนชองทางของวใบเซต์นัๅนจากการครบรอบการจัดท าวใบเซต์ 2 ป 6 ดือน                 ท า฿หຌ
กิดปรากฎการณ์การลงฆษณาบนหนຌาวใบเซต์จ านวนมาก ดยสังกตเดຌจากความถีไ฿นการฆษณาบรนด์
฿นหนຌา Home ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของดิษยา กังฮ ิ2552ี รืไอง การ฿ชຌ                        สืไอ
ออนเลน์กับการปรับตัวนิตยสารเทย พบวา วใบเซต์ ป็นชองทางการประชาสัมพันธ์นิตยสาร                
ละป็นชองทางหนึไง฿นการผยพรขຌอมูลขององค์กร รวมถึงการสรຌางรายเดຌ฿หຌกองค์กร 

สวนที่ 2 ศึกษาการตอบสนองของผูຌอาน฿นการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟซียล ไทยลนด์ 

ตามหลักนวคิดของกระบวนการสืไอสารการตลาดออนเลน์ตางกิดขึๅนจากผูຌผลิตนิตยสาร              
ดยท าการสงขຌอมูลขาวสารทางการตลาด อาทิ ขຌอมูลของนิตยสาร หรือขຌอมูลกีไยวกับสถานทีไจ าหนาย
สินคຌา ดยสงผานครืไองมือสืไอสารการตลาดเดຌก การฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสงสริมการขาย 
การตลาดทางตรง การตลาดชิงกิจกรรม การตลาดออนเลน์ ละผูຌสนับสนุน ป็นตຌน เปยังผูຌอาน
กลุมปງาหมาย ซึไงถือวาป็นผูຌรับสาร ละมืไอผูຌอานเดຌรับขาวสารทางการตลาดลຌว จะท าการสงปฏิกริยา
ตอบกลับมา฿นรูปบบของการตอบสนองตางโ อาทิ การซืๅอหรือเมซืๅอสินคຌา การกิดทัศนคติชอบ              
หรืออคติ ละกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมละเมมีสวนรวม ดยผานกระบวนการ 3 ขัๅนตอนดังนีๅ ินธกฤต 
วันตຍะมล์, 2555: 5-6ี 

 

https://www.facebook.com/LOfficielThailand/likes
https://www.youtube.com/watch?v=PkD-P37jahA
https://www.youtube.com/watch?v=PkD-P37jahA
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

1. ดຌานความขຌา฿จ  

กลุมผูຌอานจะกิดความขຌา฿จ฿นนืๅอหา ละรูปบบการน าสนอนิตยสารลอฟฟซียล               
เทยลนด์ทีไตຌองการน าสนอสูผูຌอาน ซึไงสวน฿หญป็นนืๅอหาจากตางประทศ มีค าศัพท์ทรนด์ฟชัไนทีไขຌา฿จ
ยาก ตผูຌผลิตเดຌ฿ชຌรูปบบการน าสนอทีไนาสน฿จผานสืไอออนเลน์ พืไอสรຌางความนาสน฿จ ละ฿ชຌภาษาทีไ
ขຌา฿จงาย  อาทิ ฟซบุຍก อินสตากรม ละยูทูบ ทีไสริมสรຌางการป็นผูຌน าสมัย฿หຌกับผูຌอานเดຌรับรูຌกอนผูຌอืไน 
มຌวาสืไอออนเลน์บางประภทอยางวใบเซต์ นัๅนผูຌอานบางคนสดงความคิดหในวาสามารถขຌาถึงขຌอมูลยาก 
รูปบบการน าสนอซับซຌอน จึงท า฿หຌขຌา฿จยาก ละเมคอยปຂดรับขຌอมูลจาก        สืไอออนเลน์ประภทนีๅ 
ซึไงขัดยຌงกับนวคิดกีไยวกับชองทางการสืไอสารการตลาดของ Michael A. Belch and George E. Belch 
ิ2008ี ละ Kent Wertime and Ian Fenwick ิ2007ี ทีไกลาววาวใบเซต์นัๅนป็นชองทางการสืไอสาร
การตลาดทีไตอบสนองกลุมผูຌอานมากทีไสุด ิMichael A. Belch and George E. Belch, 2008: 158; 

Kent Wertime and Ian Fenwick, 2007: 71ี 

2. ดຌานความรูຌสึก  

กลุมผูຌอานทีไป็นกลุมปງาหมายของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ ซึไงป็นพศหญิง ละมี
ความรูຌสึก สน฿จ฿นดຌานความสวยความงาม การตงกายทีไสริมบุคลิกภาพ฿หຌตนองมีภาพลักษณ์ทีไดี ดย
มักมีความตຌองการหาขຌอมูลกีไยวกับดຌานนีๅจากสืไอออนเลน์ของนิตยสารฟชัไน มากกวาสืไอสิไงพิมพ์ 
นืไองจากสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌงาย รวดรใว ตลอดวลา ละสามารถรับรูຌขຌอมูลขาวสารประภทนีๅ
กอนผูຌอืไน ดังนัๅนมืไอกลุมผูຌอานหลานีๅเดຌปຂดรับสารจากนิตยสารผานชองทางการสืไอสารการตลาดออนเลน์ 
จะท า฿หຌกิดความรูຌสึกพึงพอ฿จ ภาคภูมิ฿จทีไเดຌรับขาวสารทีไทันสมัยรวดรใว สมือนผูຌทีไป็นผูຌน าทรนด์ของ
สังคม  

นอกจากนีๅกลุมผูຌอานยังกิดความรูຌสึกปรารถนาละเดຌรับการจูง฿จจากรูปภาพสืๅอผຌา ผานการ
น าสนอจากนางบบหรือซลบริตีๅทัๅงชาวเทยละตางประทศ  พืไอน ามา฿ชຌกับตนอง฿นการพัฒนา
บุคลิกภาพ ซึไงผูຌผลิตนิตยสารสามารถตอบสนองกลุมผูຌอานเดຌตรงตามความตຌองการ ดังจะหในเดຌการ
ประมินผลกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดทีไผูຌบริหารเดຌด านินการตามสถิติผูຌอานนิตยสารฉบับนีๅ฿นดือน
มกราคม 2558 ดยสอดคลຌองกับงานวิจัยของพรวเพลิน สายศรีกศล ิ2554ี รืไองการบริหารองค์การ
ละการสืไอสารการตลาดนิตยสารฉพาะกลุม SMEs พบวา ตามการคาดการณ์ของผูຌบริหารละพนักงาน
ตางมองวาจะมีกลุมผูຌอานนิตยสารมีนวนຌมทีไพิไมขึๅน นืไองจากมีความรูຌสึกพอ฿จ฿นกลยุทธ์การสืไอสาร
การตลาดดยฉพาะสืไอออนเลน์ของนิตยสาร  

3. ดຌานพฤติกรรมที่มีตอสื่อออนไลน์ของนิตยสาร 

ภายหลังจากทีไผูຌอานกิดกระบวนการรับรูຌ ละความรูຌสึกตามหลักการของบบจ าลองล าดับขัๅน
ของผลกระทบ ิHierarchy of Effect Model) ิธัชมน ศรีกนจันทร์, 2544: 33) ทีไกลาววา หลังจาก
ผูຌอานรับรูຌขຌา฿จนืๅอหา฿นสืไอออนเลน์ของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ จากรูปบบการน าสนอทัๅงการ
ตกตงภาพทีไทันสมัย ป็นสากล ละเฟล์วีดิทัศน์ตางโ อันน าเปสูความรูຌสึก การมีทัศนคติทีไดีละเมดีตอ
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นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ลຌว จะท า฿หຌกิดพฤติกรรมตางโเดຌก การพฤติกรรมอยากป็น สวนหนึไง
กับกิจกรรมทีไนิตยสารจัดขึๅน ชน การกดเลค์ กดชร์ คอมมຌนท์นืๅอหาผานสืไอออนเลน์ประภท วใบเซต์ 
ฟซบุຍก ยูทูบ ละอินสตากรม รวมทัๅงขຌารวมกิจกรรมทีไทางนิตยสารจัดขึๅนพืไอ฿หຌผูຌอานเดຌรวมสนุก อาทิ 
การสมัครสมาชิก การตอบค าถามลกกับการเดຌสินคຌาบรนด์นม฿นประภทตางโ ดยสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ มนสิตา ผุยพอกสิน ิ2552ี รืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด            ของนายอินทร์
ดอทคอม พบวา ฿นวใบเซต์มีการสืไอสารกับลูกคຌาผานชองทางตางโ ทัๅงภาพนิไงละภาพคลืไอนเหว พืไอ
สืไอสารถึงกิจกรรมสงสริมการขายตางโ ตส าหรับผูຌอานนิตยสารลอฟฟซียล          เทยลนด์บางราย
ตางหในตางวาการฆษณาประชาสัมพันธ์นิตยสารฉบับนีๅผานวใบเซต์ ละชองทางอืไนโ นัๅน ควร฿หຌขຌอมูลทีไ
ละอียดมากกวานีๅ ละขຌา฿จ฿นประดในทีไนักการตลาดก าลังน าสนอ อีกทัๅงยังควรบอกกฎกติกาการ
ประกาศผล฿หຌผูຌอานทีไรวมสนุกกับกิจกรรมทีไนิตยสารจัดขึๅนอยางชัดจน อันจะน าเปสูการตัดสิน฿จรวมสนุก
กับกิจกรรมสงสริมการตลาดประภทอืไนตอเป นอกจากนีๅกลุมผูຌอานบางสวนยังมีพฤติกรรม฿นการลือก
ตงกายลียนบบ หรือตามทีไเดຌรับขຌอมูล฿นรืไองฟชัไนละการ ตงกายตางโจากนิตยสารอีกดຌวย 

ขຌอสนอนะ฿นการประยุกต์฿ชຌผลการวิจัย 

1. บรนด์อมบาสดอร์ ป็นสิไงทีไกระตุຌนความสน฿จผูຌบริภคเดຌมากทีไสุด ดังนัๅน฿นการสืไอสาร
การตลาดของนิตยสาร จึงควรมุง฿หຌความส าคัญ฿นการ฿ชຌบรนด์อมบาสดอร์อยางตอนืไอง 

2. ครืไองมือ฿นการสืไอสารการตลาดทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌอานเดຌมากทีไสุด คือ ฟซบุຍก นืไองจาก
ขຌา฿จละขຌาถึงงาย ดังนัๅน ฿นการก าหนดครืไองมือสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์               นักการ
ตลาดจึ งควร฿ชຌหลั กการของ ฟซบุຍ ก  มา พัฒนาครืไ องมือการสืไ อสารประภทอืไนโ  พืไ อ  พิไ ม                   

ชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ ละการสรຌางรายเดຌ฿หຌกับนิตยสาร 

3. ความถีไ฿นการพสต์ขຌอมูลขาวสารผานสืไอออนเลน์ ป็น฿นรูปบบนาทีตอนาที ิReal Timeี 
นัๅนท า฿หຌผูຌอานมีความรูຌสึกถึงการมีสวนรวม ละรูຌสึกถึงการป็นคนทันสมัย จนน าเปสูการชร์ขຌอมูล
ขาวสารของนิตยสารเปยังผูຌอาน ดังนัๅนการวางผนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอออนเลน์ จึ งควร
ค านึงถึงระยะวลา฿นการพสต์นืๅอหาของนิตยสารป็นส าคัญ 

4. นวัตกรรมทางทคนลยีของสืไออนเลน์ นัๅนชวย฿หຌผูຌอานขຌาถึงนืๅอหาเดຌสะดวก รวดรใว ละ
ทุกทีไทุกวลา ดังนัๅน นักการตลาดจึงควรพัฒนาสืไอออนเลน์อยางตอนืไองละสรຌางความสัมพันธ์ระหวาง
ผูຌผลิตละผูຌอานเดຌอยางรวดรใว 

ขຌอสนอนะพ่ือการวิจัยครัๅงตอไป  
1. นิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ มีการน าสนอภาพลักษณ์ของนิตยสารจากบุคลิกภาพ               

ของบรนด์อมบาสดอร์สูผูຌอาน ซึไงอาจนับเดຌวาป็นนิตยสารหัวตางประทศฉบับรก฿นประทศเทยทีไมี
การ฿ชຌกลยุทธ์บรนด์อมบาสดอร์ ดังนัๅนผูຌสน฿จจึงควรศึกษาพิไมติมกีไยวกับประสิทธิผลของ           
การ฿ชຌกลยุทธ์บรนด์อมบาสดอร์฿นการประชาสัมพันธ์นิตยสาร  
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2. รูปบบนืๅอหาของนิตยสารลอฟฟซียล เทยลนด์ นัๅนสามารถสรຌางความสน฿จ฿หຌกับ ผูຌอาน 
ดังนัๅนผูຌสน฿จควรท าการศึกษาพิไมติม฿นรูปบบการวิคราะห์นืๅอหาสาร ิContent Analysisี พืไอศึกษา
กลยุทธ์ดຌานนืๅอหาทีไปรากฎ฿นสืไอ฿หมตางโ พืไอท าการวิคราะห์ การก าหนดนืๅอหาทีไสามารถตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌอานเดຌ 

3. การศึกษาการตอบสนองความตຌองการของผูຌอานจากนิตยสารลอฟฟซียล  เทยลนด์ ผูຌวิจัยเดຌ
ท าการสัมภาษณ์ชิงลึก พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึกจากกลุมปງาหมายหลักละกลุมปງาหมายรองของนิตยสารทีไ
฿ชຌสืไอออนเลน์ทานัๅน ดังนัๅนหากผูຌสน฿จตຌองการศึกษาพฤติกรรมของผูຌอานนิตยสาร ควร   ท าการวิจัยชิง
ปริมาณ พืไอศึกษาการตอบสนองความตຌองการของผูຌอาน฿นดຌานความพึงพอ฿จ              ดຌานการปຂดรับ
สืไอ ละดຌานทัศนคติ  
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กระบวนการการสื่อสารการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน์ของละครวที฿นประทศไทย 

The Process of Social Media Marketing Communication in Thailand’s 
Theater 

 

ชัยภัทร  ปຂติสุตระกูล1 

อัศวิน นตรพธิ์กຌว, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยพืไอศึกษากระบวนการท างาน฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคม
ออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทย พืไอ฿ชຌป็นนวทางการวางผนละการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการ
สืไอสารการตลาดของละครวที฿นประทศเทยอนาคต ดยการวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ฿ชຌวิธีการกใบ
ขຌอมูลดยการสัมภาษณ์ชิงจาะลึก ิIn-Depth Interview) ผูຌทีไท าหนຌาทีไดูลรืไองการประชาสัมพันธ์ละ
การสืไอสารการตลาด หรือผูຌทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นสวนดังกลาว จากนัๅนจึงน าขຌอมูลจากการสัมภาษณ์
ทัๅงหมดมาประกอบรางละยกป็นประดในตางโ ทีไมีความชืไอมยงกัน จากนัๅนจึงมาประกอบการศึกษา
ขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง ิDocumentary Source)  

  ผลการศึกษาพบวากระบวนการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศ
เทย นຌนการสืไอสารนืๅอหาของละครวที มีจุดประสงค์หลักพืไอสรຌางการรับรูຌ ริไมตัๅงตการวิคราะห์จุด
ขใงละอกาส฿นการท าการตลาดของละครวทีตละรืไอง จากนัๅนจึงการด านินการสืไอสารการตลาดดย
฿ชຌขຌอมูลหรือนืๅอหาทีไเดຌมาจากกระบวนการผลิตละครวที มีน าสนอขຌอมูลอยางตอนืไอง ดย฿ชຌกลยุทธ์การ
น าสนอความคลืไอนเหวตางโ กีไยวกับละครวทีเปยังกลุมผูຌรับสารทีไป็นกลุมปງาหมายหรือผูຌชม อีกทัๅงยัง
มีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทาง฿นการสรຌางครือขายละสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌ฿ชຌงานคนอืไนโ 
รวมทัๅงยังน าสนอขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับบริษัทละกลุมละครวทีของตนองอีกดຌวย ซึไงนวนຌมปริมาณการ
สืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทยนาจะมีนวนຌมสูงขึๅนละน าจะมี
ประสิทธิภาพทีไพิไมมากขึๅนดຌวย นืไองจากบริษัทละกลุมละครวทีตางโ หในวาสืไอสังคมออนเลน์ป็นชอง
ทางการสืไอสารการตลาดทีไขຌาถึงผูຌบริภคเดຌงาย ตຌนทุน฿นการด านินงานตไ าหรือทบจะเมมี ละยังสรຌาง
การรับรูຌกับกลุมปງาหมายเดຌ฿นปริมาณมาก 

 

ค าส าคัญ : กระบวนการสืไอสารการตลาดุ ละครวทีุ สืไอสังคมออนเลน์ 
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Abstract 

 This research aimed to study the process of social media marketing 

communication inThailand’s theater to makes the direction plan of social media 
marketing communication inThailand’s theater in the future. The qualitative research 

methods employed in this study used the in-dept interview of marketers who take 

responsibility in social media marketing in each theater company and theater troupe. 

Then, the information from all interviews and assembles were separated issues that 

coherent and assembled of relevant documents. 

   According to the study of communication matrix in online marketing of theatre in 

Thailand, it reveals that most plays put an emphasis on its contents and increasing 

perception rate of audiences. Begins with the analysis of the strengths and opportunities 

in the markets of each stage. Then, operations, marketing communications, using 

information or content derived from the production stage. Continuous data are 

presented. Targeted audiences are perceived by observing multiple movements of the 

plays and its productions. In addition, the use of online social media is selected as 

another communicating channels to related users : audiences, producer, theater's set, 

and company profile. There's an inclining trends of online marketing communication of 

the theater in Thailand. This figure is also expected to possess an effective outcome. As a 

result from this, I could infer that online marketing communication is another tools in 

connecting to people with its low-cost feature, and less time consumption while having 

such high positive impact. 

 

Keywords : Marketing Communication, Social Media Marketing, Theater 
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บทน า 
 การสืไอสารถือวาป็นหัว฿จส าคัญอยางยิไงส าหรับการท าการตลาดยุคทุนนิยมทีไมีการขงขันทาง
การตลาดสูง ดังนัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญจึง฿หຌความส าคัญกับการสืไอสารการตลาด พืไอน าสนอสินคຌา
ละบริการของตนองเปยังผูຌบริภค ละดຌวยยุคสมัยทีไปลีไยนปลงเป ท า฿หຌทคนลยี฿นการสืไอสาร
กຌาวหนຌาเปมาก สงผล฿หຌมีชองทางส าหรับการสืไอสารการตลาดมากขึๅนตามเปดຌวย ดยทีไ฿นยุคปัจจุบันสืไอทีไ
เดຌรับความสน฿จจากผูຌประกอบการละผูຌบริภคป็นอยางมากกใคือสืไออินทอร์นใต  ซึไงสืไอชนิดนีๅป็นสิไงทีไ
ก าลังปลีไยนปลงลกเปอยางรวดรใวละมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของคนพิไมขึๅนรืไอยโ  ดังนัๅนจึงป็นเปเดຌวา 

ผูຌบริภคมีอกาสเดຌรับรูຌละสวงหาขຌอมูลดຌานการฆษณาจากสืไออินทอร์นใต ฿นสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกับการ
รับรูຌทางสืไออืไนโ 

   ดยทีไปัจจุบันอินทอร์นใตป็นทีไนิยม฿ชຌกันอยางพรหลาย มีรูปบบการ฿หຌบริการทีไหลากหลาย 

สามารถ฿ชຌงานเดຌงายละสะดวกรวดรใว การ฿ชຌงานอินทอร์นใตสามารถบงออกป็น 2 ยุค เดຌก ยุครก
รียกวา Web 1.0 ซึไงมีลักษณะการน าสนอขຌอมูลทางดียว นืไองจากผูຌจัดท าวใบเซต์จะท าหนຌาทีไป็นผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลหรือน าสนอนืๅอหา ฿หຌกับผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตพียงอยางดียว ผูຌ฿ชຌงานเมสามารถตຌตอบขຌอมูลบน
วใบเซต์เดຌ ตอมา฿นยุคทีไสอง รียกเดຌวาป็นยุคของ สืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Mediaี ดย฿ชຌงานผาน
ทคนลยี Web 2.0 ซึไงป็นครืไองมือทีไ฿ชຌงานบนระบบอินตอร์นใตละครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไ
อนุญาต฿หຌผูຌ฿ชຌงานตละคนสามารถขຌาถึง ลกปลีไยน สรຌางสรรค์นืๅอหา ละสามารถ฿ชຌป็นชองทาง
ส าหรับการสืไอสารกับบุคคลอืไน รวมถึงสามารถขຌารวมครือขายออนเลน์ตางโ เดຌดຌวย ซึไง฿นปัจจุบันการ
฿หຌบริการบนครือขายอินตอร์นใตนัๅนมีการน ามา฿ชຌ฿นการสืไอสารระหวางบุคคลพืไอท าการสืไอสาร
การตลาดหรือการสืไอสารทางธุรกิจ ตลอดจนการสืไอสาร฿นองค์กรตางโ ิWilliamson Andy, 2013 : 9ี  

  จากวิวัฒนาการการสืไอสารการตลาดทีไมีการพัฒนามาอยางตอนืไอง ผนวกกับการทีไนักการตลาดมี
ชองทางการสืไอสารการตลาดทีไมากขึๅนจากทคนลยีทางการการสืไอสารทีไพัฒนาเปอยางเมหยุดยัๅง ท า฿หຌ
ปัจจุบันการสืไอสารการตลาดเมเดຌจ ากัดอยูทีไวิธีการบบดิมโ อีกตอเป พราะนักการตลาดยุค฿หมมักจะหา
อกาสละชองทางทีไจะท า฿หຌสินคຌาหรือบริการของตนป็นทีไจดจ าละน าเปสูพฤติกรรมการซืๅอ ดังทีไสรี  
วงษ์มณฑา (2540: 3) เดຌกลาวถึงการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการวา ป็นกระบวนการของการพัฒนา
ผนงานการสืไอสารการตลาดทีไตຌอง฿ชຌการสืไอสารพืไอจูง฿จหลายรูปบบกับกลุมปງาหมายอยางตอนืไอง 
ปງาหมายของการสืไอสารตลาดบบบูรณาการคือ การทีไจะมุงสรຌางพฤติกรรมของกลุมปງาหมาย฿หຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการของการตลาด ดยการพิจารณาวิธีการสืไอสารตราสินคຌา (Brand Contacts) 

พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายเดຌรูຌจักสินคຌาทีไจะน าเปสูความรูຌ ความคุຌนคยละความชืไอมัไน฿นสินคຌา 

  ดังนัๅนจากปัจจัยทางดຌานการสืไอสารการตลาดทัๅงหมดทีไเดຌกลาวมา  รวมทัๅงชองทางการ
ติดตอสืไอสารกับผูຌบริภค฿นสืไอสังคมออนเลน์ ท า฿หຌนักการตลาด฿นปัจจุบันมักจะลือกชองทางการสืไอสาร
การตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทางหนึไง฿นการสืไอสาร เมวຌนมຌตการสืไอสารการตลาดของสืไอ
บันทิงอยาง ละครวที 
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 ละครวที เดຌถือก านิดขึๅนละถูกบันทึกเวຌ฿นประวัติศาสตร์ครัๅงรก฿นสมัยกรีก มีจุดก านิดมาจาก
การสดงพืไอบูชาทพจຌา จากนัๅนละครวทีละการสดงเดຌพรหลายละถูกพัฒนาตอนืไองมารืไอยโตาม
ยุคสมัย ทัๅง฿นงของรูปบบการสดง นืๅอหา องค์ประกอบตางโ ฿นละครวที รวมทัๅงจุดมุงหมายของการ
จัดการสดง ฿นสวนของประทศเทย ละครวทีเดຌขຌามาสูประทศเทยครัๅงรก฿นสมัยรัชการทีไ 6 ละเดຌรับ
การพัฒนามารืไอยโ ตามการปลีไยนปลงของสังคม มีการจัดการรียนการสอนดຌานการละคร บรรจุ฿น
หลักสูตรการศึกษา฿นมหาวิทยาลัย จึงท า฿หຌศาสตร์ของการละครริไมป็นทีไพรหลาย฿นกลุมของนิสิต 
นักศึกษา ตตอมามืไออุตสาหกรรมภาพยนตร์ริไมขຌามามีบทบาทกับสังคมเทยมากขึๅน ท า฿หຌละครวทีถูก
ลดบทบาทลง จนกระทัไงเดຌมีบริษัทผลิตละครวทีขนาด฿หญ เดຌผลิตผลงานละครวทีออกสูสังคมอยาง
ตอนืไอง สงผล฿หຌศาสตร์ละครวทีเดຌกลับมาป็นทีไสน฿จของสังคมอีกครัๅง ฿นปัจจุบันมีบริษัทละกลุมละคร
วทีทีได านินการละผลิตละครวทีหลายกลุม อาธิ 

1. รงละคร มืองเทย รัชดาลัย ธียตอร์ ทีไกอตัๅงดย บริษัท ซีนริอ จ ากัด ซึไงป็นผูຌ 

ริริไมการกลับมาผลิตละครพลงวทีรืไอง฿หญมากมาย ชน ฟງาจรดทราย ดอะ มิวสิคัล ุบัลลังก์มฆ ดอะ 
มิวสิคัลุ ทวิภพ ดอะ มิวสิคัล ละลาสุดกับละครวทีทีไมียอดการสดงมากกวา 100 รอบการสดงอยาง
ละครพลง สีไผนดิน ดอะ มิวสิคัล ซึไง฿นละครวทีตละรืไองทีไทางบริษัทเดຌผลิตขึๅนนัๅน สามารถกระตุຌน
ละสรຌางกระสความตืไนตัว฿นสังคมกีไยวกับสืไอบันทิงขนงละครวที฿หຌมีมากขึๅน 

2. บริษัท ดรีมบຍอกซ์ จ ากัด กอตัๅงขึๅนดยบุคลากรผูຌกอตัๅง ดส อในทอร์ทนมຌนท์ ละ  

รงละครกรุงทพ  ดยทีไบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด มีจุดประสงค์฿นการกอตัๅงขึๅนพืไอทีไจะสืบสานงานดຌาน
ศิลปะการละคร งานบันทิง ละการสดงบนวที฿หຌป็นทีไรูຌจักของคนเทย฿นวงกวຌาง ละมีปງาหมาย฿น
การผลิตผลงานพืไอสรຌางรงบันดาล฿จ ทัศนคติละจิตส านึกดีงาม฿หຌกับสังค ิDreambox,2015)  

3. บริษัท จ อส อล กลบอล มีดีย จ ากัด ิดิมชืไอ บริษัท จ อส อล จ ากัด กอตัๅง฿น 

ป พ.ศ. 2523ี ซึไงละครวทีทีไทางบริษัท จ อ อล กลบอล มีดีย รับหนຌาทีไผลิตละเดຌความนิยมสูงสุด
นัไนกใคือละครพลง สุนทราภรณ์ ดอะ มิวสิคัล ทีไเดຌมีการผลิตอยางตอนืไองมาป็นวลา 5 ปติดตอกัน
ตัๅงตป พ.ศ.2554 จนกระทัไงถึงรืไองลาสุด฿นป พ.ศ. 2558  

4. ดมครซีไ ธียตอร์ สตูดิอ ป็นกลุมผูຌผลิตละครวทีรงลใก บริหารงานดยกลุมศิลปຂนทีไ 

รัก฿นศิลปะละตຌองการสรຌางศิลปะป็นอาชีพ ปัจจุบันดมครซีไผลิตผลงานถึง 8-10 ชิๅนตอปดยป็น
ผลงานจากศิลปຂนทัๅงทีไขຌามา฿ชຌพืๅนทีไละศิลปຂนของดมครซีไอง ผลงานตละชิๅนมีความหลากหลาย฿น
รูปบบการน าสนอดຌวยชนกัน ดยทางสตูดิอมีอุปกรณ์ละทีมทีไจะรองรับตละปรดักชัไนอยางมืออาชีพ 
ิBangkok Theater Festival, 2557) 

  จะหในเดຌวาละครวทีเดຌขຌามามีบทบาทกับสังคมเทยมากขึๅน หลังจากทีไมีการจริญติบตของ
ธุรกิจดຌานละครวทีของบริษัทผูຌผลิตละครขนาด฿หญ ป็นการปลุกกระสละครวที฿นสังคมเทยดຌวยผลงาน
ดຌานความบันทิงทีไนาชืไนชม พราะการจัดท าละครวทีรืไองหนึไงนัๅนตຌองอาศัยวลา รงกาย รง฿จ ละ
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ความรวมมือรวม฿จจากทีมงานหลายโฝຆาย นืไองจากกระบวนการการท าละครวทีนัๅนมีความยุงยากละ
ซับซຌอนมากกวาการสรຌางสรรค์สืไอบันทิงขนงอืไนโ ตຌองอาศัยชวงระยะวลาการซຌอมกอนการสดงจริง
นาน ละมีตຌนทุน฿นการผลิตสูงส าหรับละครบางรืไองทีไมีองค์ประกอบยอะหรือป็นการสดงบบตใม
รูปบบ มຌจะมีการท าการตลาดละมีการฆษณาประชาสัมพันธ์อยางตอนืไอง ผลตอบรับของละครวที
บางรืไองอาจจะเมดีทาทีไควร  

  สุวรรณี  จักราวรวุธ ผูຌก ากับการสดงบริษัท ดส อในตอร์ทนมนท์ จ ากัด เดຌสดงทัศนคติตอ
รืไองนีๅเวຌวา สาหตุทีไละครวทีเมประสบความส ารใจรืไองรายเดຌอาจมาจากปัญหา฿นการฆษณา
ประชาสัมพันธ์ พราะมีผูຌสน฿จอยากชม ตซืๅอบัตรเมทัน ท า฿หຌพลาดเปอยางนาสียดาย ิบิสินสเทยุ  
2550)  

  ดยทัศนคติดังกลาวสอดคลຌองกันกับความคิดหในของถกลกียรติ  วีรวรรณ ผูຌบริหารบริษัท ซีนริ
อ จ ากัด ทีไเดຌสดงทัศนคติเวຌวา การท าละครวที฿หຌประสบความส ารใจ฿นรืไองของรายเดຌละคุณคาทาง
ศิลปะนัๅนป็นรืไองยาก ซึไงจะประสบความส ารใจเดຌนัๅนตຌองผสมผสานระหวางนืๅอรืไอง นักสดง สืๅอผຌา 
ฉาก รวมถึงการท าการตลาดอยางตอนืไอง฿นสวนของฆษณาประชาสัมพันธ์ ิบิสินสเทยุ 2550) 

  เม฿ชพียงตบริษัทผูຌผลิตละครวทีขนาด฿หญทานัๅนทีไประสบปัญหา฿นงของการฆษณา
ประชาสัมพันธ์ มຌตกลุมผูຌผลิตละครวทีรงลใกกใประสบปัญหาชนดียวกัน 

  นืไองจากผูຌทีไชมละครวทีป็นกลุมฉพาะ บางคนป็นทัๅงผูຌชม ละผูຌจัดท าละครดຌวย การเปชม
ละครวทีจึงปรียบสมือนการเปพบจอผูຌทีไมีความสน฿จ฿นรืไองดียวกัน ป็นคนละครชนดียวกัน การ
ประชาสัมพันธ์ละครจึงป็นการบอกกันปากตอปาก฿นกลุมพืไอน ละกลุมคนละครดຌวยกันอง นอกจากนีๅ 
การจัดสดงละคร฿นตละรืไองจ าป็นตຌอง฿ชຌงบประมาณมาก-นຌอยตางกันเป ตอยางเรกใตาม ผูຌจัดสดง
ละครเมสามารถ฿ชຌงบประมาณ฿นการจัดสดงสูงทาละครวทีรง฿หญเดຌ นืไองจากตຌองการ฿หຌคนดูรูຌสึก
฿กลຌชิดกับการสดง จึงเมสามารถจุคนดู฿นตละรอบเดຌมาก ดังนัๅนการประชาสัมพันธ์มืไอมีการจัดการ
สดงจึงมัก฿ชຌชองทางการสืไอสารผานทางอินทอร์นต นืไองจากป็นสืไอประชาสัมพันธ์ทีไขຌาถึงบุคคลฉพาะ
กลุมเดຌ ป็นการสืไอสารสองทางท า฿หຌกิดการตอบตຌกันเดຌงาย ละ฿ชຌงบประมาณนຌอย ถึงเม฿ชຌลย฿นการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร ิพิชญา พิริยะประธานคุณุ 2556) 

  จากปัญหาดังกลาว฿นท า฿หຌนักการตลาดของละครวที฿นปัจจุบันหันมา฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสาร
การตลาดบบบูรณาการพืไอพิไมชองทางการสืไอสาร฿หຌละครวทีป็นทีไรูຌจัก฿นวงกวຌางมากขึๅน ละนนอน
วาหนึไง฿นกลยุทธ์การท าการตลาดบบบูรณาการทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด คือการสืไอสารการตลาดผาน
สืไอสังคมออนเลน์ นืไองจากมีระบบตลาดทีไมีการสืไอสารบบครบวงจร คือ฿ชຌ฿นการฆษณาละถายทอด
ขาวสารกีไยวกับละครวที฿หຌกับลูกคຌาเดຌตรงกลุมปງาหมาย อีกทัๅงยังสามารถลือกขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌ 
สงขຌอมูลเปยังกลุมปງาหมายยอย โ เดຌ ละยังสามารถตรวจสอบเดຌวากลุมปງาหมายมีการตอบรับหรือการ
ปฏิสธ ท า฿หຌสามารถปรับปลีไยนนืๅอหาละขຌอมูล฿หຌหมาะสมกับกลุมปງาหมายเดຌอีกดຌวย  ดังนัๅนการท า
การตลาดของละครวที฿นประทศเทยทีไ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์จึงเดຌรับความนิยมมากขึๅน นืไองจากตຌนทุนของ
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กิจกรรมตไ า ตลอดจนสามารถวัดผลเดຌ รียกเดຌวา การท าตลาดทางตรงผานสืไอสังคมออนเลน์ มีความส าคัญ
ตอละครวทีมาก อีกทัๅงยังอ านวยความสะดวกกพนักงานขาย ประมินผลการตัดสิน฿จกีไยวกับจ านวน
ผูຌสน฿จเดຌอยางชัดจน ละ สามารถรวบรวมขຌอมูลกลุมปງาหมายเดຌ นอกจากนีๅยังมีความส าคัญตอผูຌบริภค 

ชน สามารถ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จ กิดความสะดวกสบาย฿นการลือกซืๅอสินคຌา ละสรຌาง
ความพึงพอ฿จกลูกคຌาเดຌ ป็นตຌน 

  ดຌวยประสิทธิภาพของสืไอสังคมออนเลน์ดังทีไเดຌกลาวมา ท า฿หຌนักการตลาด฿นกลุมละครวทีนิยม฿ชຌ
สืไอสัมคมออนเลน์มาท าการตลาด ตปัญหากใคือยังเมมีอกสารหรืองานวิจัยทีไกีไยวขຌองทีไเดຌรวบรวม
กีไยวกับกระบวนการการท าการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทย นืไองจากทีไผาน
มานักสืไอสารการตลาดของละครวที฿นเทยนัๅน ฿ชຌความรูຌสึก การคิดวิคราะห์ ละความนาป็นของการท า
การตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์มาดยตลอด ซึไงทีไผานมาจึงประยุกต์การท าการตลาดของละครวทีมาจาก
การท าการตลาดของสินคຌาละบริการอืไนโ ท า฿หຌการท าการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวทียังเม
ประสิทธิภาพทาทีไควร อีกทัๅงปัจจัยทางสังคมละปัจจัยปัญหาของสินคຌาละบริการดຌานละครวทีทีไมีความ
ป็นปัจจกสูง ท า฿หຌการน ากลยุทธ์หรือกลวิธีของการสืไอสารการตลาดผานสืไองสังคมออนเลน์ของสินคຌาละ
บริการชนิดอืไนมาประยุกต์฿ชຌ จึงเมมีประสิทธิภาพทาทีไควร 

  ดังนัๅนงานวิจัยรืไองนีๅจึงเดຌถูกจัดท าขึๅนพืไอสรຌางกรอบละบบผนส าหรับรากฐานการท า
การตลาด฿นสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทย พืไอ฿หຌนักการตลาดส าหรับละครวทียุค฿หม  
นักวิชาการทางดຌานการละคร ละผูຌทีไสน฿จทัไวเป เดຌ฿ชຌป็นนวทางพืไอทีไจะพัฒนาการท าการตลาดของ
ละครวที฿นรูปบบนีๅตอเป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. พืไอศึกษากระบวนการท างาน฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿น
ประทศเทย 

2. พืไอศึกษานวทางการวางผนละการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการสืไอสารการตลาดของละคร
วที฿นประทศเทย 

ระบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษารืไองกระบวนการการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศ
เทย ป็นงานวิจัยทีไนຌนศึกษาขัๅนตอนละวิธีการด านินการการท าการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไบริษัท
หรือกลุมละครผูຌผลิตละครวทีน ามา฿ชຌ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌระบียบวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดย
อาศัยวิธีการสัมภาษณ์ชิงจาะลึก ิ In-Depth Interview) จากการสัมภาษณ์ผูຌทีไท าหนຌาทีไดูลรืไองการ
ประชาสัมพันธ์ละการสืไอสารการตลาด หรือผูຌทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นสวนดังกลาว จากนัๅนจึงน า
ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์ทัๅงหมดมาประกอบรางละยกป็นประดในตางโ ทีไมีความชืไอมยงกัน จากนัๅนจึง
มาประกอบการศึกษาขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง ิDocumentary Source) ละสง฿หຌกับผูຌสัมภาษณ์เดຌ
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ตรวจสอบความถูกตຌองอีกครัๅง กอนจะน าสนอผลการศึกษาละน ามารียบรียงสรุปผลป็นกระบวนการ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึไงระบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยชิๅนนีๅประกอบดຌวย 

กลุมผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ 
  พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลกีไยวกับกระบวนการการท าการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของตละบริษัทหรือ
กลุมผูຌผลิตละครวที ผูຌวิจัยเดຌท าการติดตอเปยังบริษัทละกลุมผูຌผลิตละครวทีชัๅนน า฿นประทศเทยทีไมี
ความหลากหลาย฿นมิติตางโ ชน ดຌานของการบริหารงาน รูปบบการด านินธุรกิจ ขนาดขององค์กร ละ
ปງาหมายของการด านินกิจการ พืไอขอสัมภาษณ์บบจาะลึกบุคคลากรทีไมีต าหนงละมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง
฿นกระบวนการการการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที ดยบริษัทหรือกลุมละครทีไ
ผูຌวิจัยเดຌติดตอเปพืไอท าการกใบขຌอมูล เดຌก 

1. รงละคร มืองเทย รัชดาลัย ธียตอร์ ด านินงานภาย฿ตຌ บริษัท ซีนริอ จ ากัด 

2. บริษัท ดรีมบຍอกซ์ จ ากัด ฿นสวนงานของละครวทีละละครพลง 

3. บริษัท จ อส อล กลบอล มีดีย จ ากัด ฿นสวนของ JSL Events & Showbiz 

4. ดมครซีไ ธียตอร์ สตูดิอ 

  ฿นการสัมภาษณ์บบจาะลึกนีๅ ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการลือกผูຌถูกสัมภาษณ์บบจาะจง (Purposive 

Sampling) ดยการคัดลือกบุคคลทีไมีสวนกีไยวขຌองหรือมีหนຌาทีไดยตรง฿นกระบวนการสืไอสารการตลาด
ผานสืไอสังคมออนเลน์ รวมทัๅงสิๅน 8 คน ดยบงออกป็น หงละ 2 คน เดຌก 

1. ผูຌบริหารุ หัวหนຌาฝຆายหรือผูຌวางผนนยบายการสืไอสารการตลาดของบริษัทหรือกลุมละครวที 

2. ผูຌด านินงานตามนยบายหรือผูຌผลิตสืไอละดูลสืไอสังคมออนเลน์ของบริษัทหรือกลุมละครวที
นัๅนโ 

ครื่องมือ฿นการวิจัย 

  การสัมภาษณ์พืไอกใบขຌอมูล฿นการศึกษารืไองนีๅตຌองการขຌอมูลจาะลึกกีไยวกับกระบวนการ
วางผนละการท างานดຌานการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของบริษัทละกลุมผูຌผลิตละครวที 
ดังนัๅนทางผูຌศึกษาเดຌลือก฿ชຌบบสัมภาษณ์ (Interview) บบเมมีครงสรຌาง (Non Structure Interview) 

ดย฿ชຌรูปบบการสัมภาษณ์บบเมป็นทางการ (Informal Interview) ซึไงป็นการตัๅงค าสัมภาษณ์พืไอการ
สัมภาษณ์เวຌอยางกวຌางโ พืไอป็นนวทาง฿นการกใบขຌอมูล ดยทีไ฿นการสัมภาษณ์นัๅนจะนຌน฿หຌผูຌถูก
สัมภาษณ์เดຌสดงความคิดหใน ทัศนะ หรือตอบค าถามบบเมจ ากัดค าตอบ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลกีไยวกับ
กระบวนการ฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของบริษัทละกลุมผูຌผลิตละครวทีรืไองนัๅนโ 
อยางละอียดละชัดจนทีไสุด พืไอน าเป฿ชຌป็นขຌอมูลส าหรับการสรุปผลการศึกษาตอเป 
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ผลการวิจัย 

  จากการศึกษากระบวนการท างาน฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿น
ประทศเทยพบวาบริษัทหรือกลุมละครวทีตางโ ทีไเดຌลือกมาป็นกลุมตัวอยางการวิจัยนัๅนมีวิธีการ
ด านินงาน฿นสวนของการผลิตคอนขຌางมีความคลຌายคลึงกันละมีกระบวนการสืไอสารการตลาดควบคูเปกับ
กระบวนการผลิตละครวที บงออกป็น 4 ชวง฿หญโ ดังนีๅ 

1. ชวงกอนการซຌอม  

฿นระยะนีๅจะป็นชวงวลาของการวางผนการผลิตวาจะท าการจัดสรຌางละครวทีรืไอง 

อะเร ริไมจากการคัดลือกบทหรือการพัฒนาบท หากป็นละครพลงอาจจะริไมท าการต งพลงหรือ
ประพันธ์พลงเปพรຌอมโกัน หลังจากนัๅนจึงประมินความป็นเปเดຌ฿นการผลิต หากมีความป็นเปเดຌจึงน า
บทละครวทีดังกลาวมาท าการประมินคา฿ชຌจายพืไอจัดตรียมงบประมาณละด านินงาน฿นสวนของการ
บริหารจัดการละการจัดสรຌางป็นละครวทีรืไองนัๅนโ 

          ฿นชวงกอนการซຌอมป็นชวงทีไยังมีความเมนนอนของการผลิตละครวที นืไองจากยังตຌอง
รอการสรุปผลกีไยวกับบุคคลทีไจะมารวมงาน฿นฝຆายตางโรวมถึงนักสดงดຌวย ดังนัๅน฿นชวงนีๅการสืไอสาร
การตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ จะ฿ชຌขຌอมูลบางสวนทีไมีการสรุปรียบรຌอยละผานการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการบริหารหรือผูຌอ านวยการสรຌางลຌว จึงสามารถน าขຌอมูลหลานัๅนมาท าการสืไอสารการตลาดผานสืไอ
สังคมอออนเลน์เดຌกอน ชน ชืไอรืไองของละครวทีทีไจะท าการด านินการผลิตุ รายละอียดบางสวน
กีไยวกับนืๅอหาของละครวทีรืไองนัๅนโ เมวาจะป็นชืไอผูຌประพันธ์ ชืไอผูຌก ากับการสดง หรือชวงระยะวลา
คราวโ ทีไจะจัดสดง ป็นตຌน 

2. ชวงระวลาของการตรียมการสดงละการซຌอมการสดง 

ถือวาป็นชวงทีไมีความยาวนานละกินระยะวลาสวน฿หญของการผลิตละครวที ดย 

บริษัทละกลุมละครวทีตางโ จะริไมด านินการจากการหาทีมงานฝຆายตางโทีไจะมารับผิดชอบหนຌาทีไตางโ 
฿นละครรืไองนัๅนโ จากนัๅนจึงมาสูขัๅนตอนของการจัดหานักสดง ซึไงนักสดงทีไลือกมานัๅนนอกจากจะตຌองมี
ความหมาะสมกับบทบาททัๅง฿นรืไองของตัวละครละความสามารถทางการสดงลຌว ยังตຌองสามารถ฿ชຌ
ป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ละครวทีรืไองนัๅนโ เดຌดຌวย 

      ดยทีไ฿นขัๅนตอนของการจัดหาทีมงานละนักสดงจะ฿ชຌการกใบขຌอมูลหรือนืๅอหาทีไจะท าการ
สืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์อาเวຌกอนตยังเมมีการผยพรออกเปสูชองทางตางโ จนกวาจะมี
การสรุปทีไชัดจน ชน ฿นการคัดลือกนักสดงจะมีการกใบภาพบรรยากาศการคัดลือกนักสดงอาเวຌละ
รอจนกวาจะมีการสรุปวานักสดงทีไจะมารับบทตางโ฿นละครวทีรืไองนัๅนโ ป็น฿คร จึงจะท าการผยพร
ภาพถายหรือคลืปวีดีอ฿นการคัดลือกออกเปตางสืไอสังคมออนเลน์ ป็นตຌน 
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        มืไอเดຌทีมงานฝຆายตางโ ละนักสดงทีไจะมารับบท฿นละครวทีครบถຌวนลຌวจึงขຌาสูชวงของ
ซຌอมการสดงละจัดตรียมหรือจัดสรຌางองค์ประกอบตางโ ฿นการสดง ฿นชวงนีๅการด านินการจะถูกบง
ออกป็น 3 กลุม฿หญโดຌวยกันคือ  

- ฝຆายการสดง จะมีการควบคุมดูลละวางทิศทางของการสดง฿หຌป็นเปตามบททีไเดຌวาง
อาเวຌ ดยมีผูຌก ากับการสดงป็นหัวหนຌา฿นการด านินการซຌอมละมีทีมงานฝຆายก ากับการ
สดงชวยหลือ฿นรืไองของการจัดตรียมการซຌอม฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ฝຆายองค์ประกอบศิลปຊหรือฝຆายศิลปกรรม ด านินการผลิตองค์ประกอบดຌานภาพของการสดง
ทัๅงหมด ชน ครืไองตงกาย สง ฉากละอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทัๅงทคนิคพิศษตางโ 
ดยการท างาน฿นฝຆายนีๅจะมีนักออกบบป็นผูຌออกบบละด านินการควบคุมการผลิต฿หຌ
ป็นเปตามนืๅอหาละบริบททีไกิดขึๅน฿นบทละครวทีรืไองนัๅน ซึไงองค์ประกอบศิลปຊละงาน
ทางดຌานการออกบบทัๅงหมดจะป็นการตกลงรวมกันระหวางนักออกบบละผูຌก ากับการ
สดงวาตຌองการ฿หຌองค์ประกอบศิลปຊออกมาป็นอยางเร 

- ฝຆายการตลาดละธุรการ จะบริหารงานดยผูຌบริหารปรดักชัไน ิProduction Manager) หรือ
ผูຌทีไมีอ านาจ฿นการตัดสิน฿จ฿นรืไองงบประมาณ ซึไง฿นบางบริษัทหรือบางกลุมละครวทีงาน฿น
ฝຆายนีๅจะด านินงานดยผูຌควบคุมการผลิต (Producer) ดยหนຌาทีไหลักโ ของงาน฿นฝຆายนีๅคือ
การบริหารละครวทีรืไองนัๅนโ ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด฿นงของคุณภาพของละครวที ดย
ทีไตຌอง฿ชຌงบประมาณทีไมีอยูอยางจ ากัด฿หຌคุຌมคาทีไสุด 

  การท างาน฿นชวงระยะวลานีๅทุกฝຆายตຌองท างานอยางสอดประสานกันละเป฿นทิศทางดียวกัน฿หຌ
เดຌมากทีไสุด ละตຌองเมขัดกับภาพลักษณ์ขององค์กรหรือภาพรวมของละครวทีรืไองนัๅนโ รวมถึงการ
สืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์กใมีความจ าป็นจะตຌองสอดรับกับการท างานของทุกฝຆาย กลาวคือ฿น
ขัๅนตอนนีๅจะนຌนการน าสนอความคลืไอนเหวตางโ ของกระบวนการผลิตละครวที฿นรืไองนัๅนโ ชน ภาพ
การซຌอมการสดงุ ขຌอมูลละความคืบหนຌาของงานทางดຌานการออกบบละผลิตองค์ประกอบศิลปຊดຌาน
ตางโ รวมเปถึงการน าสนอขຌอมูลกิจกรรมตางโ ทีไกิดขึๅนพืไอประชาสัมพันธ์ละครวทีผานสืไอตางโ ชน 
การรับชิญเปออกรายการทรทัศน์ุ พิธีกรรมการบวงสรวงละครวทีุ การถายภาพนิไงหรือภาพคลืไอนเหว
พืไอการประชาสัมพันธ์ละครวที นอกจากนีๅยังมีการน าภาพ วีดีอ ขาว หรือบทความทีไสืไออืไนโเดຌกลาวถึง
ละครวทีรืไองนัๅนโ มาผยพรทางสืไอสังคมออนเลน์ทีไบริษัทหรือกลุมละครดูลอยูดຌวย 

3. ชวงระยะวลาของการจัดสดง 

ป็นชวงวลาหลังจากทีไการด านินงานทัๅงหมดบรรลุถึงปງาหมายทีไเดຌผานกระบวนการ 

ซຌอมลຌว จะป็นชวงทีไทีมงานฝຆายตางโ จะเดຌน าสนอผลงานตอผูຌชม ละจะริไมมีการวัดผลหรือ
ประมินผลงานของตนอง฿นงของคุณภาพ ชน ฝຆายการสดงจะประมินคุณภาพของการสดงวาผูຌชม
เดຌรับสารของบทละครหรือมีความขຌา฿จ฿นนืๅอหาหรือประดในทีไตຌองการจะน าสนออยางเร ละป็นเป฿น
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ทิศทางดียวกันกับทีไผูຌก ากับการสดงเดຌวางทิศทางเวຌหรือเม ทางฝຆายงานดຌานบริหารจะท าการประมินผล
การด านินงาน฿นรืไองของการสืไอสารการตลาดละการบริหารจัดการทางดຌานตางโ วากิดประสิทธิภาพ
หรือเม ดยจะ฿ชຌยอดของการจองตั็วละการรับรูຌของผูຌชมผานสืไอตางโ ป็นตัวชีๅวัดการด านินงาน฿นฝຆาย
ของตนอง 

 ขัๅนตอนนีๅ฿นสวนของการสืไอสารการตลาดจะป็นการน าอาบทวิจารณ์ บทความ หรือขาว ทีไสืไอ
ตางโ เดຌมีการพูดถึงละครวทีรืไองนัๅนโ มาท าการผยพรผานชองทางสืไองสังคมออนเลน์ขององค์กร พืไอ
ป็นการตอกยๅ าถึงความส ารใจละป็นการยๅ าความคิดของผูຌบริภคกีไยวกับมาตราฐานละคุณภาพของ
ละครวทีรืไองนัๅนโ จนน าเปสูพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคบางกลุมทีไตຌองการความมัไน฿จ฿นความคุຌมคา
ละคุณภาพของละครวที ซึไงนืๅอหา฿นสวนนีๅจะนຌนคัดลือกฉพาะนืๅอหาทีไสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับ
ละครวที นืไองจากป็นการสะทຌอนถึงคุณภาพงานทีไป็นผลผลิตของบริษัทหรือกลุมละครวทีของตนองอีก
ดຌวย นอกจากนีๅยังมีการผยพรภาพหรือขຌอมูลกีไยวกับการสดงบางสวนทีไนาประทับ฿จ ชน ฉากส าคัญ
฿นรืไองุ ฉากประทับ฿จ฿นรืไองุ ฉากทีไนักสดงเดຌสดงออกทางความรูຌสึกหรือเดຌ฿ชຌทักษะทางการสดง
อยางตใมทีไ ฯลฯ 

4. ชวงหลังจากการสดงรอบสุดทຌายสิๅนสุดลง ิระยะประมินผลการด านินงานภาพรวมี  

ทีมงานดຌานการบริหารจะท าการประมินผลการด านินงานทัๅงหมดพืไอจัดท าป็นรายงานส าหรับ฿ชຌป็นนว
ทางการด านินงาน฿นการผลิตละครวทีรืไองตอเป ดยการประมินจะท า฿นหลายมิติดຌวยกัน ชน การ
ประมินยอดการขายบัตรุ การประมินดຌานการสืไอสารการตลาดุ การประมินทีมงานฝຆายตางโ ฯลฯ 

  หลังจากทีไการสดงจบลงการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ยังมีความจ าป็นทีไจ าตຌอง
ด านินการตอเปพืไอรักษากลุมผูຌติดตามรวมถึงรักษาความสัมพันธ์ระหวางผูຌ฿ชຌงานอาเวຌ ดังนัๅนผูຌดูลสืไอ
สังคมออนเลน์ของบริษัทหรือกลุมละครวทีจ าป็นทีไจะตຌองหาวิธีการหรือนืๅอหามาสรຌางการพูดคุยป็น
ระยะโ หลังจากทีไละครวทีรืไอง฿หมก าลังด านินการสรຌางอยู ซึไงนืๅอหาสวน฿หญทีไท าการผยพรมักจะ
นຌนนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับภาพลักษร์ขององค์กร ชน นืๅอหากีไยวกับวงการละครวทีุ ขຌอมูลหรือขาวสาร
กีไยวกับการจัดสดงละครวทีรืไองอืไนโุ ภาพหรือวีดีอประมวลภาพผลงานละครวทีทีไผานมา 

สรุปผลการวิจัย 

  กระบวนการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทย นຌนการสืไอสาร
นืๅอหาของละครวที มีจุดประสงค์หลักพืไอสรຌางการรับรูຌ ดยริไมตຌนกระบวนการสืไอสารการตลาดผานสืไอ
สังคมออนเลน์ตัๅงตการวิคราะห์จุดขใงละอกาส฿นการท าการตลาดของละครวทีตละรืไอง จากนัๅนจึง
การด านินการสืไอสารการตลาดดย฿ชຌขຌอมูลหรือนืๅอหาทีไเดຌมาจากกระบวนการผลิตละครวที฿นทุกโ 
ขัๅนตอนละน าสนออยางตอนืไอง ดย฿ชຌกลยุทธ์การน าสนอความคลืไอนเหวตางโ กีไยวกับละครวทีเปยัง
กลุมผูຌรับสารทีไป็นกลุมปງาหมายหรือผูຌชม อีกทัๅงยังมีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทาง฿นการสรຌาง
ครือขายละสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌ฿ชຌงานคนอืไนโ รวมทัๅงยังน าสนอขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับบริษัทละกลุม
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ละครวทีของตนองอีกดຌวย ดย฿นตละบริษัทหรือกลุมละครวทีจะมีกระบวนการสืไอสารการตลาดทีไมี
ความลຌายคลึงกันตกใจะตกตางกันเป฿นนืๅอหาของละครวทีหรือวิศัยทัศน์องค์กรทีไเดຌตัๅงเวຌ฿นตอนกอตัๅง 

อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการศึกษาทีไเดຌน าสนอเป฿นขຌางตຌน พบวากระบวนการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคม
ออนเลน์มีการน าสนอขຌอมูลกีไยวกับละครวทีรืไองนัๅนโ อยางตอนืไองตัๅงตกระบวนการรก฿นการผลิต
ละครวทีจนถึงขัๅนตอนสุดทຌาย ดยมีนวทางการวางผนละการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการสืไอสาร
การตลาดของละครวที฿นประทศเทย ดังนีๅ 

1. วิคราะห์ปัญหาละอกาส (An Analysis of Problems or Opportunities) 

ป็นกระบวนการทีไนักวางผนละสืไอการตลาด฿หຌความส าคัญมากทีไสุดส าหรับการริไมตຌน
กระบวนการสืไอสารการตลาด฿นละครวทีรืไองตางโ นืไองจากละครวทีทีไมีนืๅอหาตกตางกันจะตຌองมี
กระบวนการการสืไอสารกาตลาดทีไตกตางกันเปตามบริบทของละครรืไองนัๅนโดຌวย กลาวคือ ผูຌทีไท าหนຌาทีไ
วางผนหรือด านินการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์฿นละครวทีตຌองวิคราะห์฿หຌเดຌวา ละครวที
รืไองนัๅนโ มีจุดขายอะเรทีไจะท า฿หຌผูຌชมกิดความสน฿จละน าเปสูพฤติกรรมการซืๅอ 

2. ก าหนดวัตถปุระสงค ์(Determine the Objectives)  

ดยมากการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์฿นละครวทีตละรืไองจะมีจุดประสงค์
หลักพืไอสรຌางการรับรูຌ นืไองจากป็นสืไอทีไขຌาถึงผูຌบริภคหรือกลุมปງาหมายเดຌงาย฿นระยะวลาอันสัๅน ต
เมเดຌสรຌางรงจูง฿จ฿นการซืๅอมาก นืไองจากผูຌชมสวน฿หญนอกจากจะตຌองการทราบกีไยวกับนืๅอหาของบท
ละครลຌว ยังตຌองการทราบถึงผลตอบรับของละครวทีทีไมาจากผูຌชมคนอืไนโ ดຌวย ท า฿หຌวัตถุประสงค์รอง
ของการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทยจะถูกปรับปลีไยนเปตาม
สถานการณ์ละชวงระยะวลาตางโของการด านินการผลิตละครวทีดຌวย 

3. การลือกผูຌรับสาร (Select the Target Audience) 

ดยมากกลุมผูຌรับสาร฿นสืไอสังคมออนเลน์ของละครวทีวที฿นประทศเทยจะ฿หຌความสน฿จกับ
รูปบบละนืๅอหาของละครป็นหลัก ดังนัๅนการลือกผูຌรับสารของละครวทีรืไองตางโ จึงมีการปรับปลีไยน
ละมีกลุมทีไเมตายตัว ยกวຌนตกลุมผูຌชมทีไป็นผูຌติดตามหรือป็นฟนของกลุมละครวทีหรือบริษัทผูຌผลิต
ละครวทีนัๅนโ 

4. การลือกครืไองมือสืไอสารการตลาด (Select the Marketing Communication Mix)  

ชองทาง฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์นຌนเปทีไพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลน์ของตัวผูຌบริภคมาก นืไองจากยิไงมีจ านวนผูຌ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์฿ดมาก กใจะสงผล฿หຌป็นอกาส
฿นการสืไอสารการตลาดเปยังผูຌบริภคเดຌงาย ดังนัๅน บริษัทละกลุมละครวทีตางโ จึงวิคราะห์ละมอง
พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ของผูຌบริภคป็นหลัก ซึไงดยมากจะ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์ผานอพลิ
คชัไน ดังนีๅ Facebook Fan Page , Youtube, Instagram ละ Twitter ป็นหลัก 
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5. การลือกกลยุทธ์ขาวสาร (Select the message Strategy) 

บริษัทละกลุมละครวทีทุกหงทีไลือกมาป็นกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยลือก฿ชຌกลยุทธ์การ
น าสนอความคลืไอนเหวของละครวทีป็นหลัก กลาวคือ มีการสืไอสารนืๅอหาทีไป็นกิจกรรมทีไละครวที
รืไองนัๅนโ ก าลังปฏิบัติอยู พืไอป็นการน าสนอขຌอมูลทีไฃมีความ฿หมอยูสมอ อีกทัๅงยังป็นการสรຌางความ
฿กลຌชิดกับกลุมผูຌชมทีไป็นผูຌบริภคอีกดຌวย ท า฿หຌหในถึงกระบวนการการผลิตละสรຌางป็นครือขายสังคม
ออนเลน์ของละครวทีรืไองนัๅนโ หรือของกลุมละครนนัๅนโขึๅนมา 

6. ก าหนดงบประมาณ฿นการสืไอสาร (Determine a Budget) 

การก าหนดงบประมาณ฿นการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿น
ประทศเทยยังเมมีรูปบบทีไนชัด ตดยมากบริษัทละกลุมละครวทีไตางโ จะจัดสรรงบประมาณการ
สืไอสารผานสืไอสังคมออนเลน์เวຌ฿นอัตราสวนทีไนຌอยกวาการสืไอสารการตลาดผานชองทางอืไนโ นืไองจาก
ลใงหในวาการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทางทีไลงทุนนຌอยหรืออาจจะเมตຌองลงทุนลย 

7. การด านินงานตามกลยุทธ์ (Implementation the Strategy) 

บริษัทละกลุมละครวทีจะตงตัๅงผูຌท าหนຌาทีไรับผิดชอบดูลชองทางการสืไอสารผานสืไอสังคม
ออนเลน์ขึๅนมา  จากนัๅนจึง฿หຌเปสังกตการณ์ละกใบขຌอมูลทีไป็นภาพหรือวีดีอพืไอท าการผยพรลงสืไอ
สังคมออนเลน์฿นทุกวัน วันละประมาณ 4-5 ครัๅงตามชวงวลาทีไมีผูຌ฿ชຌงานสืไอสังคมอนเลน์ประภทตางโ 
หนานน ละนอกจากนัๅนยังสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมผูຌ฿ชຌงานทีไป็นผูຌชมหรือผูຌบริภคดຌวยกิจกรรมตางโ 
ชน การลนกม การตอบค าถาม การรวมสนุกกับกิจกรรมพืไอสงสริมการขาย฿นรูปบบตางโอีกดຌวย 

8. การประมินผล (Evaluate the Results) 

การประมินผล฿นกระบวนการการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์จะถูกบงป็นการ
ประมินผล฿นสองรูปบบดຌวยกัน ฿นสวนรกกใคือยอดของการขຌาถึงสืไอละการมีสวนรวม฿นนืๅอหาขຌอมูล
฿นสืไองสังคมออนเลน์฿นชองทางตาง ดยประมินผลจากยอดการกดถูก฿จุ การบงปันขຌอความหรือนืๅอหา
นัๅนโ ละการถูกกลาวถึงนืๅอหาตางโทีไถูกผยพรออกเป ละ฿นสวนทีไสองกใคือยอดการจ าหนายบัตรชม
ละครวที ยิไงถຌาหากทัๅงสองสวนมีความสอดคลຌองกัน นัไนหมายถึงการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคม
ออนเลน์นัๅนกิดประสิทธิภาพ 

ขຌอสนอนะ 

  การสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ถือป็นชองทางทีไเดຌรับความนิยมอยางมาก นืไองจากมี
ความสะดวก฿นการ฿ชຌงาน งายตอการขຌาถึงของผูຌบริภคละกลุมปງาหมาย อีกทัๅงยังมีตຌนทุนของสืไอนຌอย
หรือทบจะเมตຌอง฿ชຌตຌนทุน฿นการด านินการลย ซึไงการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละคร
วที฿นประทศเทยยังป็นเปพืไอนຌนการสรຌางการรับรูຌของผูຌบริภคทีไป็นกลุมผูຌชมป็นหลัก ดยอาศัย
วิธีการละกลยุทธ์การผยพรนืๅอหาละขຌอมูลกีไยวกับละครวทีรืไองนัๅนโ ทีไมีการผยพรขຌอมูล฿หมอยู
สมอ ท า฿หຌผูຌชมรูຌสึกป็นสวนหนึไงละสรຌางความรูຌสึกผูกพันทีไเดຌติดตามความคลืไอนเหวนัๅนโ รวมถึงยัง
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สามารถพูดคุยกับผูຌบริภคเดຌดยตรง฿นวลาอันสัๅน ยิไงท า฿หຌการสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ยัง
สามารถสรຌางอกาส฿นการสืไอสารการตลาดทีไมากกวาการสรຌางการรับรูຌ ถຌาหาก฿นอนาคตจะมีการพิไมการ
ลงทุนหรือพิไมงบประมาณ฿นการด านินการ฿นสวนนีๅขึๅนมา กในาจะท า฿หຌการด านินงานละกระบวนการ
การสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทศเทยกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล
สูงสุด ฿นงของการสรຌางการรับรูຌจนน าเปสูพฤติกรรมการซืๅอต็ัวขຌาชมการสดง 

  ฿นงของการศึกษาละการวิจัยทีไสามารถตอยอดเดຌ ทางผูຌวิจัยลใงหในวาการคຌนควຌาละการวิจัย
ควรมีการลงลึงละศึกษา฿นรายละอียดกีไยวกับกลยุทธ์หรือวิธีการ฿นการจัดท าสืไอตางโ รวมทัๅงนืๅอหาทีไ
ผยพรลง฿นสืไอสังคมออนเลน์ ชน การคัดลือกรูปภาพหรือการจัดท านืๅอหาทีมีผลตอการกดเลค์ ชร์ 
หรือ การรຌา฿หຌผูຌบริภคหรือผูຌรับสารมีสวนรวม฿นนืๅอหานัๅนโ ป็นตຌน พืไอการสืไอสารการตลาดผานสืไอ
สังคมออนเลน์ของละครวที฿นประทสเทย฿หຌมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุดตอเป฿นอนาคต 
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การศึกษารูปบบ นืๅอหา ละกลยุทธ์฿นการสื่อสารการตลาด฿นสื่อสังคมของคายพลงไทย 

The Study of Contents and Strategies of Marketing Communication 

in Social Media of Thai Record Labels 

 

วาสิฏฐี ศรีติรัตน์1 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไองนีๅจัดท าขึๅนดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษารูปบบนืๅอหา ละกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคม
พืไอการสืไอสารการตลาดของคายพลงเทย ป็นงานวิจัยชิงคุณภาพมีนวคิดทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัย เดຌก 
นวคิดสืไอสังคมละกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด นวคิดชุมชนออนเลน์ นวคิดอุตสาหกรรมบันทิง ละ
พลงเทย฿นปัจจุบัน ฿ชຌครืไองมือ฿นการศึกษาคือตารางบันทึกขຌอมูลส าหรับการวิคราะห์นืๅอหา ละนว
ค าถามสัมภาษณ์฿นการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌบริหารคายพลง ดยลือกคายพลงทีไมีผูຌติดตาม฿นสืไอสังคมมาก
ทีไสุดจากครือบริษัท อาร์อส จ ากัด ิมหาชนี ละครือบริษัท จีอใมอใม กรมมีไ จ ากัด ิมหาชนี ป็น
กรณีศึกษา เดຌก คายกามิกาซ ิอาร์อสี ละคายจีนีไรคคอร์ด ิจีอใมอใม กรมมีไี 

 ผลการวิจัยพบวาสืไอสังคมทีไคายพลง฿ชຌมากทีไสุดคือ ทวิตตอร์ฟซบุຍก ละอินสตากรม 
ตามล าดับ ดยคายกามิกาซ฿ชຌนืๅอหาดຌานอารมณ์มากทีไสุด มีความถีไ฿นการพสต์มาก พสต์นืๅอหาซๅ า 
ละ฿ชຌภาษาวัยรุน ดຌานคายจีนีไรคคอร์ด฿ชຌนืๅอหาทีไมีลักษณะผสมระหวางดຌานอารมณ์ละดຌานการคิดมาก
ทีไสุด ความถีไ฿นการพสต์นຌอยกวาคายกามิกาซ ตพสต์สมไ าสมอ ตละชองทางนืๅอหาตกตางกัน ซึไง
ตรงกับกลยุทธ์ทีไคายพลงก าหนดเวຌ฿หຌสอดคลຌองกับกลุมปງาหมาย ดยคายกามิกาซมีกลุมปງาหมายคือ
วัยรุนตอนตຌน ขณะทีไคายจีนีไรคคอร์ดมีกลุมปງาหมายคือคนทีไชืไนชอบพลงรใอก  นอกจากนีๅดຌานกลยุทธ์฿น
การสืไอสารพบวา คายกามิกาซนຌนความป็นกันอง ความสด฿ส สรຌางบรรยากาศบบพีไนຌอง ละคายจีนีไ
รคคอร์ดนຌนทีไความนาสน฿จของนืๅอหา ความป็นตัวของตัวอง ทัๅงนีๅ กลยุทธ์ทีไคายพลงทัๅงสองคาย฿ชຌ฿น
การสืไอสารนัๅนป็นเปอยางสอดคลຌองกับนวพลงละอกลักษณ์ 

ค าส าคัญ : นืๅอหา กลยุทธ์ การสืไอสารการตลาด สืไอสังคม คายพลงเทย 
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Abstract 

 This research on The Study of Contents and Strategies of Marketing 

Communication in Social Media of Thai Record Labels is conducted with the objectives 

of studying and analyzing the use and the strategic of social media in marketing 

campaigns among Thailand’s top record labels. This research is qualitative. The concepts 

and theories involved include the concept of social media as marketing strategies, the 

concept of social network and its implications, the concept of entertainment industry 

and the concept of contemporary Thai music. The tools used to collect data are tables 

with which we recorded acquired data and analyzed the content as well as the degree 

of social media used by each record label. There is also a list of questions which we 

used in conducting in-depth interviews with record labels’ executives. In choosing record 
labels for this research, the highest number of followers on social media was our sole 

criterion. The labels included in this research are Kamikaze, a record label owned by RS 

Public Company Limited and Genie Records, a rock record label under GMM Grammy 

Public Company Limited. 

 From our research’s findings, the most popular social media that Thailand’s top 
record labels use regularly in their marketing campaigns are Twitter, Facebook and 

Instagram, respectively. Regarding the online content of each label, we found that while 

those of Kamikaze are emotion-oriented, very frequently updated and teenagers-friendly, 

those of Genie Records are rather a mix between emotion and contemplation. Their 

posts are less frequently updated, though are still on a regular basis. From this, one can 

see that each record label has their own target audience and thus the content of their 

advertising or marketing campaigns is understandably very different. To put it simply, 

each record label corresponds to the specific marketing strategies of their own company 

and uses social media based on behaviors of their target audience. For Kamikaze, their 

target group are pre-teens and early adolescents. In contrast, for Genie Records, their 

target group are much broader. It can be a person of any age group who is interested in 

rock music. This means that the Genie records’ fans are generally older than those of 
Kamikaze’s artists. Furthermore, we also studied the marketing strategies in general and 

found that Kamikaze’s online campaigns often give off the air of friendliness. They 
represent joy, and often create the atmosphere of love between brothers and sisters. 
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Conversely, for Genie Records, the campaigns are more self-assured and somewhat 

reserved. They seem to try to not be annoying to their followers. 

 In any case, the strategies used in communicating through social media generally 

correspond to music type and music identity of each record label. And with social media 

always ready at hands, the record companies can now communicate with the consumers 

directly, much more clearly and better than ever before. 

Keywords: Contents, Strategies, Marketing Communication, Social Media, Thai Record 

Labels 

 

บทน า 
 บทความวิจัยฉบับนีๅมาจากผลการวิจัยสวนหนึไง฿นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาท ซึไงท าการศึกษา
รูปบบนืๅอหาละกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด฿นสืไอสังคมของคายพลงเทย ดยมีคายพลงเทยทีไมี
จ านวนผูຌติดตาม฿นสืไอสังคมมากทีไสุด 2 คายพลงป็นกรณีศึกษา เดຌก คายกามิกาซละคายจีนีไรคคอร์ด 
ดยมีจุดมุงหมายพืไอน าสนอองค์ความรูຌทีไมาจากผลการศึกษารูปบบนืๅอหาละกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคม 
ซึไงถือป็นอีกหนึไงชองทางหลักทีไคายพลง฿ชຌ฿นการสืไอสารละป็นปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางความสัมพันธ์ทีไ
ดีระหวางคายพลงกับผูຌบริภคกลุมปງาหมาย อันจะสงผล฿หຌกิดการติดตามละสนับสนุนผลงานของ
ศิลปຂนละคายพลง฿นระยะยาว 

ที่มาละความส าคัญของปัญหา 

 ฿นประทศเทยบริษัทขนาด฿หญทีไท าธุรกิจ฿นอุตสาหกรรมพลงมาอยางยาวนานคือบริษัท อาร์
อส จ ากัด ิมหาชนี ิอาร์อสี ละบริษัท จีอใมอใม กรมมีไ จ ากัด ิมหาชนี ิกรมมีไ ซึไ งมีนวพลงทีไ
หลากหลาย ทัๅงพลงเทยสากล อาทิ ปຈอป รใอก ดຍนซ์ ละพลงลูกทุง ดย฿นอดีตบริษัทมักสืไอสารผานสืไอ
กระสหลัก ดยฉพาะอยางยิไงรายการทรทัศน์หรือคลืไนวิทยุของคาย ตปัจจุบัน฿นยุคทีไผูຌคนสวน฿หญ
นิยมติดตอสืไอสารผานสืไอ฿หมหรือสืไอออนเลน์ สืไอออนเลน์จึงป็นครืไองมือส าคัญดยฉพาะส าหรับคาย
พลง ซึไงมีกลุมปງาหมายอยู฿นชวงวัยรุนละวัยท างาน ดยคายพลงตละคายมีจ านวนผูຌติดตาม฿นสืไอ
สังคมตกตางกัน ซึไงงานวิจัยนีๅลือกศึกษาคายกามิกาซละคายจีนีไรคคอร์ด พราะป็นคายพลงยอด
นิยมละจากสถิติ฿นสืไอสังคมพบวามีจ านวนผูຌติดตามมากทีไสุดมืไอทียบกับคายอืไน฿นครือ 

 กามิกาซ ิKamikaze) ป็นคายพลง฿นครือบริษัท อาร์อส จ ากัด ิมหาชนี นຌนบุคลิกภาพ 
“สบ กวน ซา ละมีความป็นผูຌน า ภาย฿ตຌสลกนวา กามิกาซ คายพลงเทย พืไอคนเทย หัว฿จวัยรุน 
ดยมีนวคิดหลักคือ ตຌองการ฿หຌวัยรุนมีพลงทีไป็นพลงของตนองฟัง น าสนอนืๅอหาทีไ฿กลຌตัว ลดชองวาง
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ดຌานภาษาละอายุของคนฟังพลง ซึไงจะชวยสรຌางอารมณ์ละความรูຌสึกรวมเปกับพลงเดຌมากยิไงขึๅน จึง
กิดป็นจุดริไมตຌนของคายกามิกาซ ิilovekamikaze, โ55็ี 

 คายกามิกาซสรຌางสรรค์งานพลงนวสมัยนิยม ิTrendy) ทีไมีทวงท านองสนุกสนาน สด฿ส ปลก
฿หม ป็นอกลักษณ์อันดดดนละตกตางจากคายพลงเทยอืไน โ ดยปัจจุบันคายกามิกาซเดຌขยายนว
พลง฿หຌมีความหลากหลายมากยิไงขึๅน ละมีการรวมท างานพลงกับศิลปຂนคายอืไน โ ทัๅงนีๅ การสรຌางสรรค์
งานพลงจะอยูภาย฿ตຌนวคิด Kids Strike มีกลุมผูຌฟังปງาหมายคือ วัยรุนอายุระหวาง ้ - แ็ ป ดย
ปัจจุบันมีศิลปຂน฿นคาย 18 กลุม 

 ดຌานคายจีนีไรคคอร์ด ิgenie records) ป็นคายพลง฿นครือกรมมีไ นຌนศิลปຂนนวพลงรใอก
ละนวพืไอชีวิต ภาย฿ตຌการด านินงานของนายวิชียร ฤกษ์เพศาล กรรมการผูຌจัดการบริษัท ปຂดตัวป็น
ทางการ วันทีไ แ มกราคม ป พ.ศ. โ5ไแ ดຌวยมุมมองบบ Music Lover ละนวคิดทีไวา “ดนตรี฿นลกนีๅ
มีรูปบบมากมาย ควรทีไจะมีทางลือก฿หຌกับนักฟังพลงอยางปຂดกวຌาง ทัๅงนีๅ นืไองจาก฿นขณะนัๅนวงการ
พลงเทยยังอยู฿นยุคบุกบิก การสรຌางสรรค์ผลงานพลงคอนขຌางจ ากัดอยู฿นสายการผลิตฉพาะกลุมละ
ฉพาะทาง ศิลปຂนหลายคนจึงเมมีอกาสน าสนอผลงานทีไมาจากการรังสรรค์ของตนองพราะขຌอจ ากัด
ทางธุรกิจบางอยาง จีนีไรคคอร์ดจึงกิดขึๅนดยหวังป็นสวนหนึไง฿นการสนับสนุนวงการพลงเทย฿หຌติบต
อยางสถียร เมนຌนดຌานรูปรางหนຌาตา ต฿หຌความส าคัญกับคุณภาพ ความสามารถ ละตัวตนของศิลปຂน 
ซึไงตຌองมีความตกตางละชัดจน ดຌวยนิยามทีไวา “Genie is Chance (genie-records, โ55็ี 

 จีนีไรคคอร์ด฿นปัจจุบันมีศิลปຂนจ านวนมาก฿นสังกัด ดยฉพาะอยางยิไงศิลปຂนนวพลงรใอก ดย
ทางคายเดຌจัดคอนสิร์ต฿หญ “Genie Fest แๆ ปหงความรใอก นืไอง฿นอกาสครบรอบ แๆ ป มืไอวันทีไ 
แเ พฤษภาคม โ55็ ซึไงการฆษณาละประชาสัมพันธ์คอนสิร์ตนีๅ฿ชຌสืไอสังคมป็นชองทางหลัก฿นการ
สืไอสาร ดยกรรมการผูຌจัดการบริษัทจีนีไรคคอร์ดกลาววา นืไองจากคอนสิร์ตนีๅกิดจากความตຌองการของ
กลุมฟนคลับทีไสดงความคิดหในมาทางสืไอสังคม การ฿ชຌชองทางดังกลาวจึงสามารถสืไอสารถึง
กลุมปງาหมายเดຌดยตรงละเมรบกวนผูຌอืไน อีกทัๅงดยปกติกใ฿ชຌสืไอสังคม฿นการสงขຌอมูลขาวสารตาง โ ถึง
กลุมผูຌฟังอยูลຌว ทางคายจึงหในวาสืไอดังกลาวมีความหมาะสมทีไจะ฿ชຌประชาสัมพันธ์คอนสิร์ต฿หญครัๅงนีๅ 
ิจีนีไรวมพลศิลปຂนขัๅนทพพาหรดฉลอง แๆ ปหงความรใอก, โ55็ี 

 คายกามิกาซละคายจีนีไรคคอร์ดมีนวพลงละศิลปຂนทีไดดดนมีอกลักษณ์ มีการวางจุดยืน
หรือต าหนง ิPositioning) ทีไตกตางกันอยางชัดจน ดยคายกามิกาซจะนຌนนวพลงทีไทันสมัย น าสิไง
ทีไอยู฿นกระสสังคมมาพัฒนาประยุกต์฿ชຌ฿นพลง ละมีการพัฒนาบุคลิกภาพของศิลปຂน฿หຌมีความสด฿ส 
ราริง พืไอ฿หຌตรงกับลักษณะละความตຌองการของผูຌฟังปງาหมายคือกลุมวัยรุน ขณะทีไคายจีนีไรคคอร์ดจะ
ดดดน฿นนวพลงรใอก บุคลิกภาพละอกลักษณ์ของศิลปຂนจึงตกตางจากคายกามิกาซอยางชัดจน 
ดยจะนຌนทีไความทตามรูปบบของศิลปຂนรใอก ซึไงจะตอบจทย์ของกลุมผูຌฟังปງาหมายทีไมีอายุดยฉลีไย
มากกวากลุมผูຌฟังของคายกามิกาซ 
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 ทัๅงนีๅนืไองจากคายกามิกาซละคายจีนีไรคคอร์ดมีกลุมผูຌฟังปງาหมายคือวัยรุน  วัยท างาน ซึไง
ป็นกลุมทีไมักจะติดตอละปຂดรับขຌอมูลขຌอมูลขาวสารตาง โ ผานสืไอออนเลน์ ดยจากผลส ารวจการมีละ
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นครัวรือนของส านักงานสถิติหงชาติ พบวา กลุมวัยรุนทีไมีอายุระหวาง แ5 - 
โไ ป มีสัดสวนการ฿ชຌอินทอร์นใตสูงกวากลุมอืไนจากรຌอยละ ใ้.็ ฿นป พ.ศ. โ55เ ป็นรຌอยละ 5แ.้ ฿นป 
พ.ศ. โ55ไ ละคาดวาการ฿ชຌอินทอร์นใตของกลุมดังกลาวนาจะมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนรืไอย โ นอกจากนีๅยัง
พบวา กลุมวัยรุนมัก฿ชຌอินทอร์นใต฿นการคຌนหาขຌอมูลทัไวเป/ สินคຌาหรือบริการ มากถึงรຌอยละ ็้.ๆ 
ิส านักงานสถิติหงชาติ, โ555ี 

 ดຌวยปัจจัยทีไกลาวมาผูຌวิจัยจึงสน฿จศึกษาการ฿ชຌสืไอสังคม฿นมิติการสืไอสารการตลาดละกลยุทธ์฿น
การ฿ชຌสืไอสังคมของธุรกิจพลง฿นประทศเทย ดยฉพาะสืไอสังคมทีไเดຌรับความนิยมสูง฿นปัจจุบัน เดຌก ฟ
ซบุຍกทวิตตอร์ ยูทูบ อินสตากรม ละเลน์ ดยจะศึกษาละท าความขຌา฿จลักษณะ สถานการณ์ กลยุทธ์ 
รวมถึงนวนຌม฿นประดในดังกลาว อันน ามาซึไงการประยุกต์ การพัฒนาการสืไอสาร ละความขຌา฿จ฿นการ
฿ชຌสืไอสังคมกับผูຌบริภคยุคปัจจุบัน฿หຌดียิไงขึๅน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 พืไอศึกษารูปบบนืๅอหาละกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาด฿นสืไอสังคมของคายพลงเทย 

วิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยรืไอง การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายพลงเทยป็นงานวิจัยชิง
คุณภาพ ดยมุงทีไจะศึกษาลักษณะการ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดละกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมของ
คายพลงเทย ดยผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการศึกษา 2 วิธี เดຌก การวิคราะห์นืๅอหา ิContent Analysis) ละการ
สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview)  

 การวิคราะห์นืๅอหาป็นกระบวนการวิคราะห์นืๅอหา฿นทุกรูปบบทีไคายพลง฿นกรณีศึกษา
สืไอสารผานสืไอสังคม เดຌก ขຌอความ รูปภาพ คลิปวิดีอ ละการจัดกิจกรรมตาง โ ฿นชวงวันทีไ 1 สิงหาคม 
 30 ตุลาคม ป พ.ศ. 2557 รวมระยะวลา 3 ดือน ซึไงป็นชวงวลาทีไมีการจัดกิจกรรมส าคัญของคาย
พลง คือ คายกามิกาซ ศึกษากิจกรรม “AIS 3G One-2-Call! Kamikaze Dance นรมิต Concert 
ละคายจีนีไรคคอร์ด ศึกษากิจกรรม “บอดีๅสลมดัม-มะ-ชา-ติ ประกอบกับการสัมภาษณ์ชิงลึก ซึไงป็น
กระบวนการศึกษาดยการสัมภาษณ์ผูຌบริหารคายพลง฿นกรณีศึกษา รวม 4 คน เดຌก คุณหทัย ศราวุฒิ
เพบูลย์ ผูຌอ านวยการกลุมงานกามิกาซ ธุรกิจพลง บริษัท อาร์อส จ ากัด ิมหาชนี , คุณณัฐพล อนุกูล
รังสรรค์ Senior Marketing Executive คุณนนลนีย์ พันธชติรัตน์ Senior Creative ละคุณวิชียร ฤกษ์
เพศาล ผูຌกอตัๅงละกรรมการผูຌจัดการคายจีนีไรคคอร์ด พืไอสอบถามกลยุทธ์฿นการ฿ชຌสืไอสังคม 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก ตารางบันทึกขຌอมูล ิCoding Sheet) ซึไง฿ชຌนวคิดรืไองกล
ยุทธ์ของ Duncan (โเเ5ี ป็นหลัก฿นการสรຌางตาราง ละนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผูຌบริหารคายกามิ
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กาซละคายจีนีไรคคอร์ด ดยตารางบันทึกขຌอมูลจะยกตามประภทของสืไอสังคมดยผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการ
น าสนอบบพรรณนาวิคราะห์ ิAnalytical Description)  

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยรืไองการ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายพลงเทย ผูຌวิจัยท าการกใบ
ขຌอมูลดຌวยวิธีการวิคราะห์นืๅอหา ฿นสืไอสังคม 5 ประภท คือ ฟซบุຍกทวิตตอร์ ยูทูบ อินสตากรม 
ละเลน์ ของคายกามิกาซละคายจีนีไรคคอร์ด ฿นระยะวลา ใ ดือน ซึไงป็นชวงทีไคายพลงจัดคอนสิร์ต
฿หญ ละการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌบริหารคายพลง กีไยวกับกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคม฿นการสืไอสารการตลาด 
ดยการน าสนอผลงานวิจัยป็นดังตอเปนีๅ 

 แี การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายกามิกาซ 

 โี การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายจีนีไรคคอร์ด 

 ใี กลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายกามิกาซ 

 ไี กลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายจีนีไรคคอร์ด 

แี การ฿ชຌสื่อสังคมพื่อการสื่อสารการตลาดของคายกามิกาซ  

 การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาด ผูຌวิจัยบงรูปบบนืๅอหาป็น ใ ประภท ตามลักษณะ
การตอบสนองตอกลยุทธ์จากนวคิดวัตถุประสงค์ละกลยุทธ์การสืไอสารของ Duncan (โเเ5ี ดยมี
ผลการวิจัย ิสดง฿นตารางฉพาะ 3 อันดับสูงสุดของตละรูปบบี ดังนีๅ 

 

 



 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ประภทสื่อ
สังคม 

รูปบบการพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะนืๅอหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

Facebook 

ิจ านวนพสต์
ทัๅงหมด ไๆใ
พสต์ี 

- รຌอยละ 55 ป็นการพสต์ขຌอความ
พรຌอมรูปภาพ 

- รຌอยละ โ้ ป็นการพสต์ขຌอความ
พรຌอมคลิปวิดีอ 

- รຌอยละ แโ ป็นการพสต์ขຌอความ 

- รຌอยละ ไโ ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ โ5 ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี 

- รຌอยละ แ็ ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ
ิพฤติกรรมี ผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ โ้,5็แ 
เลก์ 

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไยคือ 1แใ 
คอมมຌนต์ 

- จ านวนชร์ฉลีไยคือ 4่ ครัๅง 

- รຌอยละ โ็ ของ
พสต์ มีลิๅงก์เป
วใบเซต์หลัก  

- รຌอยละ ไ.5 ป็น
การพสต์ขຌอความ
ซๅ า 

Twitter 

(จ านวนทวีต 

ทัๅงหมด 
แ,โใใทวีต) 

- รຌอยละ ้้.้ ป็นการพสต์
ขຌอความ  

- รຌอยละ 0.แ ป็นการพสต์
ขຌอความพรຌอมรูปภาพ 

- รຌอยละ ใใ ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี 

- รຌอยละ ใโ ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ โแ ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ 

ิพฤติกรรมี 

 

- จ านวนรีทวีตฉลีไยคือ 8 ครัๅง 

- จ านวนฟวอริทฉลีไยคือ แใ  

ฟวอริท 

- รຌอยละ ้้ มีลิๅงก์
เปสืไอสังคมอืไนของ
ทางคาย 

- รຌอยละ แ5 ป็น
การทวีตขຌอความ
ซๅ า  

- รຌอยละ 1 ป็น
การรีทวีตจาก
ผูຌ฿ชຌงานอืไน  
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Youtube 

ิจ านวนคลิป
ทัๅงหมด ่เ
คลิปี 

- รຌอยละ 55 ป็นคลิปพลง 

- รຌอยละ โ็ ป็นคลิปอืไน โ 

- รຌอยละ แ่ ป็นคลิปการสดง
ของศิลปຂน 

 

- รຌอยละ ็ไ ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌีผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ แ็ ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ ้ ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ 
ิพฤติกรรมี 

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไยคือ โใ้ 
คอมมຌนต์ 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ ไ,ๆ้เ 
เลก์ 

- จ านวนดิสเลก์ฉลีไยคือ โใๆ
ดิสเลก์ 

- จ านวนวิวฉลีไยคือ 5เเ,้ๆใ 
วิว 

 

Instagram 
ิจ านวนพสต์
ทัๅงหมด ็็้
พสต์ี 

- รຌอยละ ่่ ป็นรูปภาพ 

- รຌอยละแโ ป็นคลิปวิดีอ 

- รຌอยละ ใไ ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี  

- รຌอยละ โๆ ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ 
ิพฤติกรรมี ผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ แ5 ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี  ผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี  

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไยคือ แ้ 
คอมมຌนต์ 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ 4,204เลก ์

 

เลน์ 

ิจ านวนพสต์
ทัๅงหมด ๆโ 

- รຌอยละ ้่ ป็นการพสต์นืๅอหา
ดียวกัน ทัๅงขຌอความ฿นชตละ
พสต์฿นหนຌาเทม์เลน์ 

- รຌอยละ โ ป็นการพสต์ฉพาะ

- รຌอยละ ใไ ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี ผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ โ5 ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไยคือ ้เ็ 
คอมมຌนต์ 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ 2,เ่แ 

 



 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 

 

 

พสต์ี ขຌอความ฿นชต ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ แไ ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี  

 

เลก์ 
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 จากการศึกษาการ฿ชຌสืไอสังคมของคายกามิกาซสามารถสรุปขຌอมูลภาพรวมเดຌดังผนภูมิวงกลม
ขຌางตຌน  ดยพบวาสืไอสังคมทีไมีการ฿ชຌมากทีไสุดคือ ทวิตตอร์ มีจ านวนการทวีตรวม 1,233 ทวีต สวน฿หญ
ป็นการพสต์฿นรูปบบขຌอความ ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการรับรูຌี ละสืไอสังคมทีไมีการ฿ชຌงานรองลงมา 
คือ อินสตากรม ละฟซบุຍก ตามล าดับ 

โี การ฿ชຌสื่อสังคมพื่อการสื่อสารการตลาดของคายจีนี่รคคอร์ด 

 การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาด ผูຌวิจัยเดຌบงรูปบบนืๅอหาป็น ใ ประภท ตาม
ลักษณะการตอบสนองตอกลยุทธ์จากนวคิดวัตถุประสงค์ละกลยุทธ์การสืไอสารของ Duncan (โเเ5ี 
ดยมีผลการวิจัย ดังนีๅ 

 

47% 

30% 

18% 

3% 
2% 

สรุปข้อมูลการใช้ส่ือสังคมของค่ายกามกิาเซ่ 

ทวติเตอร์ (ขอ้ความ/ การรับรู้) 

อินสตาแกรม (รูปภาพ/ อารมณ์) 

เฟซบุ๊ก (ขอ้ความ+รูปภาพ/ อารมณ์) 

ยทููบ (เพลง/ การรับรู้+อารมณ์) 

ไลน์ (แชต+ไทมไ์ลน์/ การรับรู้+
อารมณ์) 



 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ประภทสื่อ
สังคม 

รูปบบการพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะนืๅอหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

Facebook 

ิจ านวนพสต์ 

ทัๅงหมด โโ็ 
พสต์ี 

- รຌอยละ 5โ ป็นการพสต์
ขຌอความพรຌอมรูปภาพ 

- รຌอยละ โ้ ป็นการพสต์
ขຌอความพรຌอมคลิปวิดีอ 

- รຌอยละ 19 ป็นการพสต์
ขຌอความ 

- รຌอยละ 57 ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี 

- รຌอยละ แ็ ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ
ิพฤติกรรมี  

- รຌอยละ 16 ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี 

 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ 
3,422เลก ์

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไย
คือ 27 คอมมຌนต์ 

- จ านวนชร์ฉลีไยคือ 67 
ครัๅง 

- รຌอยละ 21 ของพสต์มีลิๅงก์เป
ยังวใบเซต์หลัก ิwww.genie-

records.comี 

- รຌอยละ 14 ของพสต์มีลิๅงก์เป
ยังวใบเซต์อืไน โ 

- รຌอยละ 3 ป็นการพสต์
ขຌอความซๅ า 

Twitter 

(จ านวนทวีต 

ทัๅงหมด ใไ่
ทวีต) 

- รຌอยละ 62 ป็นการพสต์
ขຌอความพรຌอมรูปภาพ 

- รຌอยละ 37 ป็นการพสต์
ขຌอความ  

- รຌอยละ 1 ป็นการพสต์
ขຌอความพรຌอมคลิปวิดีอ 

 

- รຌอยละ 63 ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี 

- รຌอยละ 17 ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ 10 ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ 

ิพฤติกรรมี 

 

- จ านวนรีทวีตฉลีไยคือ 
131ครัๅง 

- จ านวนฟวอริทฉลีไยคือ 
55 

ฟวอริท 

- รຌอยละ 41 ป็นการรีทวีตจาก
ผูຌ฿ชຌงานอืไน  

- รຌอยละ 15 มีลิๅงก์เปสืไอสังคม
อืไนของทางคาย 

- รຌอยละ 8 มีลิๅงก์เปวใบเซต์
หลัก  

- รຌอยละ ๆ มีลิๅงก์เปวใบเซต์อืไน 
โ 

http://www.genie-records.com/
http://www.genie-records.com/
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ประภทสื่อ
สังคม 

รูปบบการพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะนืๅอหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

- รຌอยละ 5 ป็นการทวีต
ขຌอความซๅ า  

- รຌอยละ 3 ป็นการตอบ
ขຌอความผูຌ฿ชຌงานอืไน 

Youtube 

ิจ านวนคลิป
ทัๅงหมด ใๆ 
คลิปี 

- รຌอยละ 58 ป็นคลิปพลง 

- รຌอยละ 34 ป็นคลิปอืไน โ 

- รຌอยละ 8 ป็นคลิปการสดง
ของศิลปຂน 

 

- รຌอยละ 100 ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌีผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี 

 

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไย
คือ โ12 คอมมຌนต์ 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ 
3,555เลก ์

- จ านวนดิสเลก์ฉลีไยคือ 
72ดิสเลก ์

- จ านวนวิวฉลีไยคือ 
340,662 วิว 

 



 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ประภทสื่อ
สังคม 

รูปบบการพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะนืๅอหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

Instagram 
ิจ านวนพสต์
ทัๅงหมด ่ไ 
พสต์ี 

- รຌอยละ 60 ป็นรูปภาพ 

- รຌอยละ 40 ป็นคลิปวิดีอ 

- รຌอยละ 64 ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการ
รับรูຌี  ผสมกับดຌานอารมณ์ ิความรูຌสึกี  

- รຌอยละ 14 ป็นนืๅอหาดຌานการปฏิบัติ 
ิพฤติกรรมี ผสมกับดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี 

- รຌอยละ 11 ป็นนืๅอหาดຌานอารมณ์ 
ิความรูຌสึกี  

- จ านวนคอมมຌนต์ฉลีไย
คือ 4 

คอมมຌนต์ 

- จ านวนเลก์ฉลีไยคือ 988

เลก์ 
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 จากการศึกษาการ฿ชຌสืไอสังคมของคายจีนีไรคคอร์ดสามารถสรุปขຌอมูลภาพรวมเดຌดังผนภูมิวงกลม
ขຌางตຌน  ดยพบวาสืไอสังคมทีไมีการ฿ชຌมากทีไสุดคือ ทวิตตอร์ มีจ านวนการทวีตรวม 348ทวีต สวน฿หญป็นการ
พสต์฿นรูปบบขຌอความ ป็นนืๅอหาดຌานการคิด ิการรับรูຌี ละสืไอสังคมทีไมีการ฿ชຌงานรองลงมา คือ ฟซบุຍก 
ละอินสตากรม ตามล าดับ 

ใี กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อสังคมพื่อการสื่อสารการตลาดของคายกามิกาซ 

 การศึกษากลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายกามิกาซ ผูຌวิจัยกใบขຌอมูลดยการ
สัมภาษณ์ คุณหทัย ศราวุฒิเพบูลย์ ผูຌอ านวยการกลุมงานกามิกาซ ธุรกิจพลง บริษัท อาร์อส จ ากัด 
ิมหาชนี, คุณณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ Senior Marketing Executive ละคุณนนลนีย์ พันธชติรัตน์ Senior 

Creative พบวา คายกามิกาซ฿ชຌสืไอสังคมหลากหลายประภท ดยมองวาทุกชองทางป็นอกาสทีไป็น
ประยชน์ตอการสืไอสาร ดยทีมงานดຌานสืไอสังคมจะทดลอง฿ชຌสืไอสังคมตละประภทกอน฿นขัๅนตຌน พืไอศึกษา
การ฿ชຌละกลุมผูຌ฿ชຌงานตละชองทาง ซึไงการสืไอสาร฿นชองทางทีไหลากหลายมีขຌอดีคือ สามารถสงขาวสารถึง
กลุมปງาหมายเดຌครอบคลุม ดยเมวากลุมปງาหมายจะ฿ชຌสืไอสังคม฿ดกใสามารถติดตามขຌอมูลขาวสารจากคายเดຌ
เมตกตางกัน ทัๅงนีๅ ผูຌวิจัยขอยกผลการศึกษาป็นประดในยอย ดังนีๅ 

 • ผูຌรับสาร ทางคายมองวามี โ กลุม ดยกลุมหลักคือฟนคลับหรือ Core Fan ซึไงป็นกลุมวัยรุน
ตอนตຌน ิPre-Teen) ทีไติดตามทุกชองทางตจะมีวัยตกตางลใกนຌอย ชน ผูຌติดตาม฿นทวิตตอร์จะมีอายุดย
ฉลีไยมากกวาผูຌติดตาม฿นฟซบุຍกหรือยูทูบ ิณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ , สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี ดยCore 

Fan ถือป็นผูຌรับสารสวน฿หญ ซึไงขຌามาติดตามสมไ าสมอ ละอีกกลุมคือกลุมคนทัไวเปทีไชืไนชอบบางผลงานจะ
ขຌามาติดตามป็นชวง โ ิหทัย ศราวุฒิเพบูลย์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

50% 

33% 

12% 

5% 

สรุปข้อมูลการใช้ส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 

ทวติเตอร์ (ขอ้ความ/ การรับรู้) 

เฟซบุ๊ก (ขอ้ความ+รูปภาพ/ การรับรู้) 

อินสตาแกรม (รูปภาพ/ การรับรู้+อารมณ์) 

ยทููบ (คลิปเพลง/ การรับรู้+อารมณ์) 



 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   5-79 

 • กระบวนการสืไอสาร คายกามิกาซมีกระบวนการสืไอสาร฿นสืไอสังคม ดยจะกระจายชุดนืๅอหาทีไจะ
ท าการสืไอสาร฿นทุกสืไอสังคมของคาย จากนัๅนจะดึงประดในยอยทีไอยู฿นนืๅอหาดังกลาวมาสืไอสารอยางตอนืไอง 
ินนลนีย์ พันธชติรัตน์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • ชวงวลาทีไสืไอสารทางคายพิจารณาจากพฤติกรรมกลุม Core Fan ซึไงสวน฿หญป็นนักรียน จึงอิง
จากชวงวลากอนเปรงรียน พักกลางวัน ละชวงคไ าทีไกลับถึงบຌาน ซึไงปัจจุบันนักรียนขຌา฿ชຌงานสืไอสังคม
ตัๅงตชวงกอนเปรงรียน นอกจากนีๅยังอิงจากสถิติฟซบุຍกทีไระบุชวงวลาทีไผูຌติดตามฟนพจออนเลน์มากทีไสุด
คือ แ้.เเ น. ซึไงป็นวลาทีไนักรียนกลับถึงบຌาน ทางคายจึงลือกปลอยพลง฿หม โ ฿นวลานีๅ ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับ
ลักษณะนืๅอหาทีไจะสืไอสารดຌวย อาทิ ทวิตตอร์หรืออินสตากรมป็นนืๅอหาขนาดสัๅน ดูเดຌทันที ขณะทีไยูทูบ฿ชຌ
วลา฿นการปຂดรับ ินนลนีย์ พันธชติรัตน์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • การบงสัดสวนนืๅอหา ดยปกติทางคายจะ฿ชຌสืไอสังคมพูดคุยกับกลุมปງาหมายประชาสัมพันธ์
ขาวสารศิลปຂนละผลงานพลง ดย฿นชวงทีไคายมีกิจกรรม ชน คอนสิร์ต฿หญจะมีการพิไมติมนืๅอหาทีไ
กีไยวกับคอนสิร์ต ชน พสต์พลงละชิญชวน฿หຌเปฟังพลงนีๅ฿นคอนสิร์ต บืๅองหลังการซຌอม ป็นตຌนทัๅงนีๅ 
นืไองจากคอนสิร์ตป็นกิจกรรมทีไรวบรวมทัๅงศิลปຂนละผลงานพลงของคาย ดังนัๅน ทุกนืๅอหาจึงลຌวนป็นเป฿น
ทิศทางดียวกัน ิหทัย ศราวุฒิเพบูลย์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • ความสัมพันธ์ระหวางคายละฟนพลง ทางคายนຌนความป็นมิตร ิfriendly) เมท า฿หຌผูຌติดตาม
รูຌสึกถูกยัดยียดจึงมีนวคิดคือท า฿หຌผูຌติดตามรูຌสึกหมือนพูดคุยกับพืไอนหรือคน฿กลຌตัว ดยสรຌางตัวตน฿นชืไอ พีไ
กากຌา ท าหนຌาทีไป็นผูຌดูลพจ ทัๅงนีๅ นืไองจากผูຌติดตามสวน฿หญป็นกลุมวัยรุนตอนตຌน การมีพีไกากຌาจะชวยลด
ความป็นทางการละท า฿หຌผูຌติดตามรูຌสึกหมือนมีพีไมาลาขาว กิดความ฿กลຌชิดมากขึๅน นอกจากนีๅ สืไอสังคม
ของตละศิลปຂนทีไฟนคลับป็นผูຌดูลจะมีการดึงนืๅอหาจากสืไอสังคมของคายเปพสต์ตอท าหนຌาทีไสมือน
ทีมงาน ดยพบวาฟนคลับพอ฿จทีไเดຌท าหนຌาทีไนีๅ ซึไงถือวาป็นการชวยสรຌางความ฿กลຌชิดรูปบบหนึไง ินนลนีย์ 
พันธชติรัตน์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • การสรຌางการติดตามละการมีสวนรวม สืไอสังคมท า฿หຌการสืไอสารป็นเปอยางรวดรใว จากดิมการ
ประชาสัมพันธ์พลงหรือมิวสิกวิดีอตຌองออนอร์฿นทรทัศน์ ตปัจจุบันคายพสต์เดຌอง฿นสืไอสังคม 
กลุมปງาหมายจะขຌามาติดตาม฿นชองทางนีๅมากขึๅน ดยคายจะประกาศวลาปลอยพลงล วงหนຌา 
กลุมปງาหมายจะกิดการรับรูຌละขຌามารอสมือนป็นการนัดหมาย ซึไงการสืไอสารหลานีๅเม฿ชพียงพืไอพิไม
ยอดขาย ตป็นการสรຌางความสัมพันธ์กับฟนพลง ดยท า฿หຌฟนพลงขຌามามีสวนรวมมากขึๅน ิหทัย ศรา
วุฒิเพบูลย์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • ลักษณะการพูดคุย ป็นเปตามนืๅอหา฿นสืไอสังคมอาทิ ยูทูบป็นคลิปวิดีอ การพูดคุยกิดจากคลิป
หรือป็นประดในของคลิปนัๅน โ ขณะทีไฟซบุຍกจะป็นรืไองวิถีชีวิต ิLifestyle) ป็นสวน฿หญ การพูดคุยป็นคน
ละบบ ชน ฿นฟซบุຍกพสต์รูปศิลปຂนละขຌอความจຌงขาวสารอัลบัๅม฿หม คอมมຌนต์จะป็นการชืไนชมศิลปຂน 
สวน฿นยูทูบการจຌงขาวอยู฿นรูปบบคลิปทีซอร์ คอมมຌนต์จึงป็นประดในกีไยวกับนืๅอหาคลิปดຌานทวิตตอร์
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การพูดคุยจะเมชัดจนทาฟซบุຍกหรือยูทูบ ดยการตอบรับจะอยูรูปบบการรีทวีตละฟวอริท
ชนดียวกับเลน์ ินนลนีย์ พันธชติรัตน์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • การวัดผล คายพลงวัดผลดย฿ชຌสถิติทีไสืไอสังคมระบุเวຌ ดยน าสถิติของตละพลงหรือศิลปຂนมา
ปรียบทียบกับพลงอืไน โ ทีไปลอย฿นชวงนัๅน ละปรียบทียบกับศิลปຂน฿นคาย รวมถึงศิลปຂนตางคาย ดย
ปกติคลิปพลง฿นยูทูบของคายจะมียอดขຌาชม ๆเเุเเเ  แุเเเุเเเ ครัๅง ิviews) ภาย฿นระยะวลา ่ วัน
รก ซึไงหากมีคลิปพลงทีไเมป็นเปตามกณฑ์นีๅทีมงานจะวิคราะห์พืไอหาสาหตุวามีปัจจัย฿ดท า฿หຌพลงนีๅยอด
วิวตไ าวาระดับปกติทีไพลงอืไน฿นคายท าเดຌ ละมีการปรับปลีไยนผนการสืไอสารตามสถานการณ์ ิณัฐพล 
อนุกูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • การชืไอมยงกับสืไอกระสหลัก การ฿ชຌสืไอสังคมชืไอมยงกับสืไอกระสหลักท า฿หຌการสืไอสารเดຌผล
มากขึๅน ชน มืไอศิลปຂนเปออกรายการทรทัศน์ คายจะจຌง฿นสืไอสังคมลวงหนຌา โ -ใ วัน จากนัๅนจะขຌามา
พสต์ซๅ าพืไอยๅ าเม฿หຌฟนพลงลืม ดยฉพาะ฿นวันออกอากาศ หากรายการออกอากาศวลา แเ.เเ น. คายจะ
พสต์ขาวนีๅ฿นวลา ่.เเ น. ซึไงจะท า฿หຌมีคนติดตามดูรายการมากขึๅน รวมถึงพูดคุยกีไยวกับรายการ฿นระหวาง
ออกอากาศ ินนลนีย์ พันธชติรัตน์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • ขຌอดี ทางคายมองวาลักษณะทีไดดดนของการสืไอสาร฿นสืไอสังคมคือ การสืไอสารทีไป็นบบสอง
ทาง ิtwo-way communication) คายสามารถรับรูຌความคิดหในของฟนพลงเดຌ เมวาจะสืไอสารนืๅอหา฿ด 
การรับรูຌความคิดหในหรือผลตอบรับสามารถท าเดຌภาย฿นระยะวลาทีไรวดรใว นอกจากนีๅ สืไอสังคมท า฿หຌทุกคน
มีพืๅนทีไสืไอป็นของตนอง ศิลปຂนสามารถสืไอสารกับฟนพลงเดຌดยตรงขณะทีไฟนพลงกใขຌาถึงศิลปຂนเดຌมาก
ขึๅน ิหทัย ศราวุฒิเพบูลย์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • ขຌอสีย คายเมสามารถควบคุมกระบวนการสืไอสารเดຌ ทัๅงนีๅ หากกิดการปัດนปຆวน฿นสืไอสังคม ฿นขัๅน
รกทางคายจะเมขຌาเปจัดการ นืไองจากจะมีกลุมฟนคลับทีไปกปງองละจัดการคนทีไขຌามากอกวน ดยหาก
ยังเมสามารถหยุดการกอกวนหลานีๅเดຌ ทางคายจะริไมขຌาเปจัดการ ดยการตักตือนทางขຌอความสวนบุคคล 
ิChat) ละหากยังเมหยุดกอกวนจะด านินการบลใอกละบนบัญชีผูຌ฿ชຌงานนัๅน อยางเรกใตามหากเม฿ชการ
กอกวน฿นระดับทีไรุนรงทางคายจะเมขຌาเปด านินการ พราะมองวาการบลใอกสมือนป็นการกระตุຌน฿หຌคน
ตอตຌาน ิหทัย ศราวุฒิเพบูลย์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 • การสืไอสารผานสืไอสังคม฿นอนาคต ปัจจุบันทางคายยังมีการ฿ชຌกูกิๅลพลัสละพินทอร์รสท์
ประกอบดຌวย ตยังเม฿ชຌป็นชองทางหลัก นืไองจากยังมีจ านวนผูຌ฿ชຌงานเมมาก ดย฿นอนาคตหากมีสืไอสังคม
฿หมกิดขึๅน เดຌรับความนิยมจากผูຌ฿ชຌงาน฿นประทศเทยละหมาะสมกับนืๅอหาทีไมี ทางคายจะขຌาเป฿ชຌ
ชองทางหลานีๅอยางนนอน ิณัฐพล อนุกูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, โ่ ตุลาคม โ55็ี 

 จากการศึกษาขຌอมูลพบวา คายกามิกาซมีลักษณะการ฿ชຌสืไอสังคมทีไสอดคลຌองกับพฤติกรรมการ
สืไอสารของกลุมปງาหมายหลัก ซึไงมักพูดคุยกับพืไอน฿นสังคมออนเลน์ ลักษณะนืๅอหาทีไพบป็นเปตามกลยุทธ์ทีไ
ทางคายก าหนดเวຌคือ การพูดคุยมีความป็นกันอง มีการทักทายละพูดคุยรืไองอืไน โ นอกหนือจากรืไอง
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ศิลปຂนละพลง มีจ านวนการพสต์ตอวันคอนขຌางมาก ละสรຌาง “พีไกากຌา ขึๅนมา พืไอสรຌางความสัมพันธ์฿น
ระดับทีไ฿กลຌชิดมากยิไงขึๅน 

4ี กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อสังคมพื่อการสื่อสารการตลาดของคายจีนี่รคคอร์ด 

 การศึกษากลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารการตลาดของคายจีนีไรคคอร์ด ผูຌวิจัยกใบขຌอมูลดย
การสัมภาษณ์ คุณวิชียร ฤกษ์เพศาล ผูຌกอตัๅงละกรรมการผูຌจัดการคายจีนีไรคคอร์ดพบวา คายจีนีไรคคอร์ดมี
การ฿ชຌสืไอสังคมหลายชองทาง ชนดียวกันกับคายกามิกาซ ตยังเมมีการ฿ชຌออฟฟຂชียลเลน์ ตจะฝากขาว
ประชาสัมพันธ์฿นออฟฟຂชียลเลน์ของ GMM Grammy ดยยกผลการศึกษาเดຌดังนีๅ 

 • ผูຌรับสาร ทางคายมองวาผูຌรับสารสวน฿หญป็นกลุมดียวกันคือฟนพลงทีไขຌามาติดตามรับขาวสาร
฿นทุกชองทาง ตอาจตกตางกันบຌางดຌวยLifestyleละความชืไนชอบ฿นการ฿ชຌงานสืไอสังคม ตาง โ ชน 
ผูຌติดตาม฿นทวิตตอร์จะมีอายุดยฉลีไยมากกวาผูຌติดตาม฿นอินสตากรมผูຌติดตาม฿นอินสตากรมอายุคอนขຌาง
นຌอยกวาสืไอสังคมอืไนละจะชืไนชอบ฿นตัวศิลปຂนมากกวาผูຌติดตาม฿นยูทูบ ซึไงติดตามรับนืๅอหาทีไป็นผลงาน
พลง เมนຌนทีไศิลปຂน ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • กระบวนการสืไอสาร ทางคายมีการจัดการนืๅอหา ิCustomize) ฿หຌหมาะสมกับรูปบบของตละ
สืไอสังคม ดยจะเมพสต์นืๅอหาซๅ าซຌอน ตนຌนการสรຌางความชืไอมยง฿นทุกชองทาง ชน การรายงาน
บรรยากาศหนຌางาน฿นวันทีไมีคอนสิร์ต จะป็นการพสต์หลายครัๅงตอนืไองกัน ดย฿ชຌชองทาง฿นทวิตตอร์หรือ
อินสตากรม ละฟซบุຍก฿ชຌ฿นการรายงานบรรยากาศดยรวม พราะจะ฿หຌนืๅอหามากกวาทวิตตอร์หรือ
อินสตากรม ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • ชวงวลาทีไสืไอสาร อิงจากสถิติทีไสืไอสังคมระบุดยจะสืไอสาร฿นชวงทีไมีผูຌ ขຌา฿ชຌงาน ิonline) จ านวน
มาก ซึไงพบวาป็นวลา โเ.เเ น. ทางคายจึงลือกปลอยคลิปวิดีอวลานีๅ ซึไงตางจาก฿นอดีตทีไชวงวลาการ
สืไอสารของคายคอนขຌางจ ากัด ดยการประชาสัมพันธ์หรือปຂดตัวพลง฿หมมักถูกก าหนด฿หຌอยู฿นรายการชวง 
เเ.เเ  เแ.เเ น. ซึไงป็นชวงทีไผูຌชมนຌอย การมีพืๅนทีไสืไอสังคมจึงท า฿หຌคายพลงมีอิสระ฿นการลือกวลาสืไอสาร
มากขึๅน ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • การบงสัดสวนนืๅอหา นืไองจากมีศิลปຂน฿นคายจ านวนมาก สืไอสังคมของคายมีฟนพลงของ
ศิลปຂนหลายคนติดตามการจัดดสวนนืๅอหาจึงป็นสิไงส าคัญ ดยตຌองครอบคลุมทุกศิลปຂน ตป็นเปอยาง
สอดคลຌอง นอกจากนีๅ฿นชวงวลาทีไทางคายมีกิจกรรม฿หญ ชน คอนสิร์ตดัมมะชาติของวงบอดีๅสลมจะมีการ
สืไอสารทัๅง฿นสืไอสังคมของคายพลงละของทางวง ดยสวน฿หญจะสืไอสาร฿นสืไอสังคมของวง นืไองจากมี
ผูຌติดตามจ านวนมากซึไงป็นฟนพลงดยตรง อีกทัๅงสืไอสังคมของคายจะบงพืๅนทีไพืไอสืไอสารขาวของศิลปຂนคน
อืไน โ ดຌวย ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • ความสัมพันธ์ระหวางคายละฟนพลง คายจีนีไรคคอร์ดมีนวคิดคือ การสืไอสารตຌองเมกอ฿หຌกิด
ความร าคาญหรือรบกวนผูຌติดตาม ดังนัๅน จึงเมสืไอสารชิงประชาสัมพันธ์ดยตรง ตนຌนความนาสน฿จละ
ติดตามอยางตอนืไอง ิFollow up) ดยรักษาอกลักษณ์คือ ความป็นพลงรใอก ซึไงทุกสืไอสังคม฿นครือขาย 
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ิสืไอสังคมคาย สืไอสังคมศิลปຂน ละสืไอสังคมผูຌบริหารคายี จะมีลักษณะรวมกันคือ มีการ฿หຌนวคิดการ฿ชຌชีวิต
ฝงอยู฿นนืๅอหา ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • การสรຌางการติดตามละการมีสวนรวม ถือป็นสิไงส าคัญของธุรกิจพลง฿นปัจจุบัน ดยการสืไอสาร
฿นสืไอสังคมสามารถสรຌางการติดตามละการมีสวนรวมมากขึๅนจาก฿นอดีต พราะสืไอสั งคมมีพืๅนทีไ฿หຌผูຌ฿ชຌงาน
สามารถสดงความคิดหใน ดยหนຌาทีไของคายคือ ตຌองสืไอสารสมไ าสมอ พืไอรักษาผูຌติดตามละท า฿หຌกิดการ
ติดตามอยางตอนืไอง ดยถຌาสืไอสารเดຌดี ฟนคลับเดຌขຌาถึง รูຌจักตัวตนศิลปຂน กิดความชืไนชอบละสนับสนุน
ผลงาน ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • ลักษณะการพูดคุย สืไอสังคมตละชองทางมีการพูดคุยตกตางกัน ดยสืไอสังคมทีไมีการพูดคุย
฿กลຌชิดทีไสุดคืออินสตากรม นืไองจากลักษณะการ฿ชຌงาน ดย฿นฟซบุຍกละทวิตตอร์ทางคายจะสืไอสารขาว
หรือขຌอมูลทีไคอนขຌางป็นทางการ ดຌานยูทูบจะนຌนทีไผลงานพลง ขณะทีไอินสตากรมนืๅอหาป็นภาพละคลิป
วิดีอ ซึไงป็นชิงอารมณ์ความรูຌสึก การพูดคุยจึง฿กลຌชิดละป็นกันอง ดยมืไอปรียบทียบอินสตากรมคาย
ละอินสตากรมศิลปຂนพบวา บัญชีของศิลปຂนมีระดับทีไ฿กลຌชิดมากกวา พราะผูຌติดตามรูຌสึกเดຌพูดคุยกับศิลปຂน
ดยตรง ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่พฤศจิกายน โ55็ี 

 • การวัดผล ฿ชຌอຌางอิงจากสถิติทีไสืไอสังคมระบุ ละทางคายวิคราะห์พิไมติมดຌานระดับการรับรูຌ 
ิTop of Mind) ซึไงจากการจัดอันดับศิลปຂนขององค์กรตาง โ พบวา ศิลปຂน฿นคายเดຌรับความนิยมละการรับรูຌ
฿นระดับสูง อาทิ บอดีๅสลม ปງาง คใอกทล ฯลฯ ซึไงอันดับหลานีๅป็นการชวยสะทຌอนเดຌวาการสืไอสาร฿น
ชองทางตาง โ ประสบความส ารใจ ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่พฤศจิกายน โ55็ี 

 • การชืไอมยงกับสืไอกระสหลัก นืไองจากบริษัท จีอใมอใม กรมมีไ จ ากัด ิมหาชนี มีสืไอ฿นครือ
หลายชองทาง ดยสืไอหลานีๅทางคายจะ฿ชຌงานตกตางจากการสืไอสาร฿นสืไอสังคม ดยสืไอกระสหลักจะ฿ชຌพืไอ
ท า฿หຌผลงานป็นทีไพรหลาย฿นวงกวຌาง ขณะทีไสืไอสังคมป็นการสืไอสารบบขຌาถึงดยตรง฿นระดับบุคคล 
ิInterpersonal) ความ฿กลຌชิดมากกวาการสืไอสารผานสืไอกระสหลัก ิวิชียร ฤกษ์เพศาล , สัมภาษณ์, โ่ 
พฤศจิกายน โ55็ี 

 • ขຌอดี การสืไอสาร฿นสืไอสังคมท าเดຌตลอดวลา ทัๅง฿นงการสงสารละการขຌาถึง ซึไงป็นการหลุดพຌน
จากขຌอจ ากัด฿นอดีตทีไการสืไอสารของคายพลงมักอยู฿นรายการวิทยุหรือทรทัศน์ ซึไง มืไอออกอากาศเปลຌว 
การขຌาถึงนืๅอหาจะท าเดຌยาก ิวิชียร ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • ขຌอสีย การสืไอสาร฿นสืไอสังคมป็นเปอยางอิสระ ตางคนตางมีสืไอของตนองความขຌา฿จผิด฿นการ
สืไอสาร ิCommunication break-down) จึงอาจกิดขึๅนเดຌ ดຌวยความสะดวก฿นการสืไอสาร การพรกระจาย
ขຌอมูลจึงกิดอยางรวดรใว ซึไงอาจกอ฿หຌกิดผลสียเดຌหากขຌอมูลทีไสงตอป็นขຌอมูลทีไผิดพลาด ิวิชียร ฤกษ์
เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 • การสืไอสารผานสืไอสังคม฿นอนาคต ฿นระยะ฿กลຌทางคายยังเมมีผน฿นการขยายชองทางสืไอสังคม 
ดยจะพิจารณาจากความนิยมของผูຌบริภคละความหมาะสมกับคายพลงประกอบกัน ตัวอยางชน ซชียล
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คม ซึไงป็นอีกหนึไงสืไอสังคมทีไเดຌรับความนิยม ตทางคายเมเดຌลือก฿ชຌ พราะมองวาดຌวยธรรมชาติการ฿ชຌงาน
คอนขຌาง฿ชຌ฿นการสืไอสารรืไองสวนบุคคลหรือชีวิตประจ าวัน ซึไงเมหมาะกับการ฿ชຌงานของคายพลง ิวิชียร 
ฤกษ์เพศาล, สัมภาษณ์, โ่ พฤศจิกายน โ55็ี 

 จากการศึกษาขຌอมูลดยตารางบันทึกขຌอมูลละการสัมภาษณ์ตามทีไกลาวมาพบวา คายจีนีไรคคอร์ด
มีนวทาง฿นการ฿ชຌสืไอสังคมทีไดดดนคือ ความป็นคายพลงรใอก การสืไอสารนຌนทีไความนาสน฿จของนืๅอหา 
ดยยึดนวคิดเมกอ฿หຌกิดความร าคาญหรือรบกวนผูຌติดตาม การพูดคุยป็นกันองละตรงเปตรงมา จ านวน
การพสต์ตอวันดยฉลีไยนຌอยกวาคายกามิกาซ ซึไงป็นเปตามนวคิดทีไทางคายวางเวຌ นอกจากนีๅ ผูຌบริหารคาย
ขຌามารวมพูดคุย฿นสืไอสังคม ซึไงชวยพัฒนาความสัมพันธ์กัลกลุมปງาหมาย฿หຌ฿กลຌชิดมากขึๅน ทัๅงยังป็นการสดง
นวทางของคายพลง฿หຌชัดจนมากขึๅนดຌวย 

การอภิปรายผล 

 ผูຌวิจัยเดຌอภิปรายผลทีไป็นประดในส าคัญภาย฿ตຌปัญหาน าวิจัย ดังนีๅ 

แี อภิปรายผลการ฿ชຌสื่อสังคมพื่อการสื่อสารการตลาดของคายพลงไทย 

 ผลการวิคราะห์รูปบบนืๅอหาจะหในเดຌวา คายพลงกรณีศึกษามีการ฿ชຌสืไอสังคมหลากหลายชองทาง 
เดຌก ฟซบุຍกทวิตตอร์ ยูทูบ อินสตากรม ละเลน์ ดยสอดคลຌองกับนวคิดของ Mayfield (โเเ่ี ทีไบง
ลักษณะของสืไอสังคมเวຌ ดังนีๅ ชองทางครือขายสังคม ิSocial Network) คือ ฟซบุຍกเลน์ ชองทางนืๅอหา
ชุมชน ิContent Communities) คือ ยูทูบ อินสตากรม ละเมครบลใอก ิMicroblogging) คือ ทวิตตอร์ 
ซึไงลຌวนป็นสืไอสังคมทีไเดຌรับความนิยม฿นปัจจุบัน ดยจากนวคิดลักษณะของสืไอสังคมของ ดนุวศิน จริญ 
ิโ55ๆี พบวาสืไอสังคมของคายพลงเทยทัๅงสองคายมีความดดดนคลຌายคลึงกันดังนีๅ  

 • ความป็นครือขายสังคม ิSocial Networking) สืไอสังคมป็นพืๅนทีไ฿นการพูดคุย ติดตอสืไอสาร ละ
ลกปลีไยนความคิดหในกัน จนกิดรวมกลุมของคนทีไชืไนชอบศิลปຂนหรือนวพลงดียวกัน ละพัฒนา
ความสัมพันธ์ป็นกลุมฟนคลับอันน ามาซึไงการติดตามละสนับสนุนผลงานศิลปຂน฿นระยะยาว  

 • การผยพร ิPublish) ฿นอดีตการสืไอสารของคายพลงอยู฿นรายการวิทยุหรือทรทัศน์ดยฉพาะ
การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีอ ซึไงเดຌรับการจัดสรรวลาอยู฿นชวงดึก ตปัจจุบันคายพลงมีสืไอสังคมสามารถ
ก าหนดวลาละนืๅอหาเดຌอยางอิสระ อีกทัๅงสืไอสารเดຌภาย฿นระยะวลาอันรวดรใว 

 • วิดีอ ิVideo) จากการศึกษาพบวาคายพลงทัๅงสองคาย฿ชຌยูทูบป็นอีกหนึไงชองทางหลัก฿นการ
สืไอสาร ทัๅงนีๅ นืไองจากพลงซึไงป็นนืๅอหาหลักตຌอง฿ชຌการสืไอสารบบคลิปวิดีอ จึงพบวามีคลิปวิดีอจ านวน
มากละป็นนืๅอหาทีไมีการชืไอมยงกับสืไอสังคมอืไน ดยพบวาพลงหนึไงพลงมีคลิปวิดีอทีไกีไยวขຌองมากกวา แ 
คลิป อาทิ ทีซอร์Lyric Videoมิวสิกวิดีอ การสดงพลง฿นคอนสิร์ต ฯลฯ 

 • การสงขຌอความขนาดสัๅน ิMicroblogging) ทีไคาย฿ชຌ฿นการสืไอสารคือทวิตตอร์ ซึไงพบวามีการ฿ชຌงาน
฿นลักษณะทักทาย จຌงขาวสารขนาดสัๅน ละลิๅงก์เปชองทางอืไน นอกจากนีๅยังพบการ฿ชຌงาน฿นลักษณะการ
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ทวีตขຌอความซๅ านืไองจาก฿นทวิตตอร์การสืไอสารป็นเปอยางรวดรใ ว บางครัๅงจึงพบวาคายพลงมีการทวีต
ขຌอความทีไคยทวีตลຌว พืไอพิไมอกาส฿หຌขาวสดง฿นหนຌาเทม์เลน์อีกครัๅง 

 • การติดตอระหวางบุคคล ิInterpersonal) เลน์ป็นสืไอสังคมทีไมีลักษณะดังกลาวดดดนมากกวาสืไอ
สังคมอืไน ซึไงพบวาคายกามิกาซ฿ชຌเลน์ป็นอีกหนึไงชองทางหลัก฿นการสืไอสาร นืไองจากก าลังเดຌรับความนิยม
ละมีกลุมปງาหมายคาย฿ชຌงานจ านวนมาก ดยพบวามีการสงขຌอมูลจากคายกามิกาซถึงผูຌติดตาม฿นรูปบบ
ชต ซึไงจะชวยสรຌางความ฿กลຌชิดพราะป็นการสืไอสารถึงผูຌติดตามดยตรง 

 • การทใก ิTagging) จากผลการวิจัยพบการ฿ชຌงานบบทใกมาก฿นฟซบุຍกทวิตตอร์ ละอินสตาก
รม ดยฉพาะอยางยิไงอินสตากรมจะมีการทใกศิลปຂนทีไอยู฿นรูปภาพ ซึไงจะกอ฿หຌกิดการชืไอมยงเปยังบัญชี
ผูຌ฿ชຌงานของศิลปຂนคนนัๅน โ อันป็นการสรຌางการติดตามอยางตอนืไอง฿หຌกิดขึๅน 

 ทัๅงนีๅ มืไอวิคราะห์฿นสืไอสังคมทีไคายพลง฿ชຌทัๅง 5 ประภท สามารถอภิปรายเดຌ ดังนีๅ 

 • ฟซบุຍก จากการศึกษาพบวาฟซบุຍกป็นชองทางหลักทีไคายพลง฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร ทัๅงขาวสารทีไ
ป็นทางการ ละการพูดคุยบบป็นกันอง นืไองจากมีการ฿ชຌงานทีไสามารถพสต์นืๅอหาเดຌหลายรูปบบ อาทิ 
ขຌอความ คลิปวิดีอ รูปภาพ รวมถึงการชร์นืๅอหาจากหลงอืไน โ ละคุณสมบัติบางอยางทีไอืๅอตอการสืไอสาร
การตลาด ชน การสรຌางหนຌา event ฿หຌกดขຌารวมมืไอมีกิจกรรมตาง โ  

 • ทวิตตอร์ นืไองจากการ฿ชຌงานทีไดดดนของทวิตตอร์ดຌานความรวดรใวละการรับสงขຌอมูลทีไ
กระชับ ขຌา฿จงาย คายพลงจึง฿ชຌทวิตตอร์฿นการสืไอสารทีไลิๅงก์เปยังสืไอสังคมอืไนหรือวใบเซต์หลัก ดยจะทวีต
ป็นขຌอความสัๅน ดึงดูดความสน฿จ พืไอสรຌางการติดตามตอ ทัๅงนีๅ นืไองจากลักษณะทีไป็นขຌอความขนาดสัๅนละ
การเหลของขຌอมูล฿นหนຌาเทม์เลน์จะป็นเปอยางรวดรใว จึงพบวาทวิตตอร์ของคายพลงมักมีการทวีต
ขຌอความซๅ า ทัๅงนีๅ พืไอพิไมอกาส฿นการเดຌรับขຌอมูลขาวสารนัๅน โ ฿หຌมากยิไงขึๅน  

 • ยูทูบ การสืไอสารพลงป็นสิไงทีไคาย฿หຌความส าคัญ ดยฉพาะ฿นรูปบบคลิปวิดีอซึไงคายพลง
ลือก฿ชຌชองทางยูทูบ ถึงมຌปัจจุบันจะมีวใบเซต์อืไนทีไพสต์คลิปวิดีอเดຌ ทัๅงนีๅ นืไองจากยูทูบป็นวใบเซต์ยอด
นิยม ดยพบวา คายพลงจะอัพหลดคลิปวิดีอ฿นยูทูบ จากนัๅนจะน าเปประชาสัมพันธ์฿นสืไอสังคมอืไน จึงกลาว
เดຌวา ยูทูบป็นคลังกใบผลิตภัณฑ์หลักทีไส าคัญของคายพลง฿นปัจจุบัน 

 • อินสตากรม นืไองจากลักษณะนืๅอหาทีไนຌนรูปภาพละคลิปวิดีอขนาดสัๅน การ฿ชຌงานอินสตากรม
จึงป็นนืๅอหาทีไกีไยวกับตัวศิลปຂนป็นสวน฿หญ นอกจากนีๅ พบวาปัจจุบันคายพลงมีการ฿ชຌอินสตากรมป็นอีก
หนึไงชองทาง฿นการปลอยตัวอยางพลง฿หม โ ิทีซอร์ี จากดิมทีไพบพียง฿นยูทูบ จึงท า฿หຌนืๅอหา฿นอินสตาก
รมของคายพลง฿นปัจจุบันมีความหลากหลายจาก฿นอดีตมากขึๅน  

 • เลน์ บทบาทของเลน์฿นการสืไอสารของคายพลงมีนวนຌมพิไมขึๅนสอดคลຌองกับกระสความนิยม฿น
การ฿ชຌงาน ดยคายพลงบางคายละศิลปຂนบางคนมีบัญชีผูຌ฿ชຌงานเลน์บบป็นทางการ ิOfficial Account) 
ซึไงลักษณะการ฿ชຌงาน฿นเลน์รองรับรูปบบทีไหลากหลาย฿กลຌคียงกับฟซบุຍก ปัจจุบันองค์กรตาง โมีการ฿ชຌ
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ชองทางดังกลาว฿นการสืไอสารละจัดกิจกรรมพิไมมากขึๅน ทัๅง฿นรูปบบของขຌอความ฿นชตพสต์฿นหนຌาเทม์
เลน์ ละสติๆกกอร์ 

 นอกจากนีๅดຌานลักษณะนืๅอหาทีไสืไอสาร฿นสืไอสังคมพบวาคายกามิกาซสืไอสารนืๅอหา฿นดຌานอารมณ์
มากทีไสุด ขณะทีไคายจีนีไรคคอร์ดสืไอสารนืๅอหาทีไมีลักษณะผสมระหวางดຌานอารมณ์ละดຌานการคิดมากทีไสุด 
ซึไงสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายของทางคาย ดยกลุมปງาหมายของคายกามิกาซมีอายุดยฉลีไยนຌอยกวา
กลุมปງาหมายของคายจีนีไรคคอร์ด การสืไอสารจึงนຌนชิงอารมณ์ กระตุຌนความรูຌสึก สรຌางความ฿กลຌชิด ละลด
ความป็นทางการ สวนการสืไอสารของคายจีนีไรคคอร์ด ทีไนຌนจ านวนการพสต์เมมาก ตสืไอสารอยาง
สมไ าสมอ เมรบกวนผูຌติดตาม จึงพบวานืๅอหาสวน฿หญป็นลักษณะการจຌงขาวสารตาง โ ละฝงดຌวยนืๅอหา
ทางดຌานอารมณ์ ซึไงสอดคลຌองกับกลยุทธ์ทีไคายก าหนดเวຌ   

โี อภิปรายผลกลยุทธ์การ฿ชຌสื่อสังคมพื่อการสื่อสารการตลาดของคายพลงไทย 

 ผลการวิคราะห์นืๅอหารืไองกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการสืไอสารตลาดของคายพลงเทย จากการ
สัมภาษณ์ผูຌบริหารคายพลงพบวา การสืไอสาร฿นสืไอสังคมถือป็นอีกหนึไงชองทางหลัก฿นการสืไอสาร พราะ
ปัจจุบันผูຌคนปຂดรับขาวสาร฿นสืไอสังคมมากขึๅน ดยมຌการสืไอสารการตลาดจะปลีไยนรูปบบมาอยู฿นสืไอสังคม 
จากดิมทีไอยู฿นชองทางสืไอกระสหลัก ตการสืไอสารยังคงตຌองมีการวางผนทีไป็นขัๅนตอน ซึไงสอดคลຌ องกับ
หลักการวางผนการสืไอสารการตลาด ิดารา ทีปะปาล, โ5ไแี ดังนีๅ 

 • การวิคราะห์ละระบุกลุมผูຌรับสารปງาหมาย คายพลง฿ชຌกลุมปງาหมายป็นหลัก฿นการสรຌางนว
ทางการสืไอสารวา ควรพสต์นืๅอหาอยางเร ชวงวลา฿ด ดยนຌนความสอดคลຌองกับพฤติกรรมกลุมปງาหมาย
ละความหมาะสมกับอกลักษณ์ของคายพลง 

 • การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสืไอสาร คายพลง฿ชຌสืไอสังคมสืไอสารกับผูຌติดตาม ซึไงสวน฿หญป็น
กลุมฟนพลงของคาย ละขຌามาติตตามขาวสาร ซึไงพบวาคายพลงนຌน฿ชຌสืไอสังคม฿นการสรຌางละพัฒนา
ความสัมพันธ์กับกลุมดังกลาว อันจะกอ฿หຌกิดการติดตามอยางตอนืไองละสนับสนุนศิลปຂน฿นระยะยาว ซึไง
ป็นสิไงส าคัญทีไคายพลงคาดหวัง นอกจากนีๅสืไอสังคมยังป็นสมือนประตูทีไปຂดรอคนกลุมทีไสน฿จศิลปຂนหรือ
ผลงานพลงของคายเดຌขຌามาติดตามละขຌาถึงขาวสารเดຌ 

 • การออกบบขาวสาร คายพลงมีการออกบบนืๅอหา฿หຌมีลักษณะทีไสอดคลຌองกับนวพลงละ
บุคลิกของคาย พืไอสรຌางความป็นอกลักษณ์฿หຌชัดจน อาทิ คายกามิกาซป็นคายพลงวัยรุน จะนຌนทีไความ
สด฿ส ความทันสมัย ขณะทีไคายจีนีไรคคอร์ดป็นคายพลงรใอก นຌนทีไความท ความป็นตัวของตัวอง ซึไงสิไง
หลานีๅสดงออก฿นลักษณะของภาษาทีไ฿ชຌละประดในนืๅอหาทีไสืไอสาร 

 • ชองทางการสืไอสาร การ฿ชຌสืไอสังคมท า฿หຌคายพลงสืไอสารเดຌอยางอิสระ นืไองจากเมถูกจ ากัดดຌาน
ชองทางละวลาซึไงการประชาสัมพันธ์ผลงานของคายพลงมักอยู฿นรายการวิทยุหรื อทรทัศน์ มีการ
ออกอากาศ฿นวลาทีไนนอนละจ ากัด ต฿นสืไอสังคมคายพลงมีบทบาทป็นผูຌสงสารสามารถสืไอสารถึง
กลุมปງาหมายเดຌตามกลยุทธ์ทีไคายก าหนด 
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 • งบประมาณ฿นการสืไอสาร การ฿ชຌสืไอสังคม฿นการสืไอสารเมมีตຌนทุนคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอพืๅนทีไสืไอหรือ
ซืๅอชวงวลา ดังชนการสืไอสาร฿นชองทางสืไอกระสหลัก ตสืไอสังคม฿นปัจจุบันกใมีการซืๅอขายฆษณา฿น
รูปบบตาง โ ตทัๅงนีๅจากผลการวิจัยพบวาคายพลงยังเมมีการซืๅอฆษณา฿นสืไอสังคม ต฿ชຌกลยุทธ์การท า
นืๅอหา฿หຌนาสน฿จละสืไอสารอยางสมไ าสมอ พืไอสรຌางการติดตาม฿หຌกิดขึๅน 

 • การประมินผล การ฿ชຌสืไอสังคมคอนขຌางสะดวกตอการประมินผล นืไองจากจะมีสถิติทีไสดง฿หຌ
จຌาของบัญชีผูຌ฿ชຌงานรับรูຌละมีการอัพดตตลอดวลา ท า฿หຌการประมินผลการสืไอสารท าเดຌอยางสะดวกละ
รวดรใว ดยพบวา การ฿ชຌสืไอสังคมชวยดຌานความส ารใจดยรวมของศิลปຂน นืไองจากจะ ชวยพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหวางศิลปຂนละฟนพลงอันกอ฿หຌกิดการติดตามละสนับสนุน฿นระยะยาว 

 นอกจากนีๅ มืไอวิคราะห์ผลการวิจัยตามนวคิดของ Duncan (โเเ5ี พบวา คายพลงกรณีศึกษา฿ชຌ
รูปบบนืๅอหาทีไมุง฿หຌกิดการตอบสนองตกตางกัน ดยคายกามิกาซมีการ฿ชຌรูปบบนืๅ อหาทีไมุง฿หຌกิดการ
ตอบสนองดຌานอารมณ์มากทีไสุด ขณะทีไคายจีนีไรคคอร์ดมีการ฿ชຌรูปบบนืๅอหาทีไมุง฿หຌกิดการตอบสนองดຌาน
อารมณ์ผสมกับดຌานการคิดมากทีไสุด สอดคลຌองกับลักษณะของกลุมปງาหมายละนวทางของตละคาย ทัๅงนีๅ
จะหในเดຌวา ทัๅงสองคายตาง฿ชຌรูปบบนืๅอหาทีไมุง฿หຌกิดการตอบสนองทางดຌานอารมณ์ป็นกลยุทธ์ส าคัญ ซึไง
สอดคลຌองกับพลงทีไจัดป็นสินคຌาEmotional Product คือ ป็นสินคຌาทีไผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอจากอารมณ์หรือ
ความชืไนชอบป็นหลักนัไนอง ิอภิศิลปຊ ตรุงกานนท์, โ55แี  

สรุปละขຌอสนอนะ 

 นืไองจากพฤติกรรมการสืไอสารของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป มีการสืไอสารละท ากิจกรรม฿นชองทาง
ออนเลน์มากขึๅน สืไอสังคมประภทตาง โ ขຌามามีบทบาท฿นชีวิตประจ าวัน ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมวัยรุน  

วัยท างาน ซึไงป็นกลุมปງาหมายหลักของธุรกิจคายพลงเทย ดังนัๅน การจะสืไอสาร฿หຌขຌาถึงกลุมดังกลาวจึงตຌอง
฿ชຌสืไอสังคม฿นการสงขຌอมูลขาวสารละพูดคุย ดยองค์กรทีไสดงบทบาทป็นผูຌสงสารจะตຌองวางกลยุทธ์฿นการ
สรຌางบรรยากาศของตละชองทางการสืไอสาร ฿หຌสอดคลຌองกับธรรมชาติของตละสืไอสังคม รวมถึงพฤติกรรม
ของกลุมปງาหมาย ละตຌองรักษาอกลักษณ์ของคายพลงเวຌ฿นทุก โ ชองทาง พืไอสรຌางการรับรูຌละความ
ขຌา฿จทีไตรงกัน฿นมุมมองของผูຌบริภค 

 นอกจากนีๅ ดຌวยทคนลยีทีไจริญกຌาวหนຌาท า฿หຌการฟังพลงบบเมสียคา฿ชຌจายป็นเปอยางสะดวก 
จากดิมทีไรายเดຌหลักของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมพลง ตปัจจุบันสถานการณ์ตลาดพลงเทยมีนวนຌมการ
ติบตลดลงการสรຌางทัศนคติละความสัมพันธ์ทีไดีกับฟนพลงจึงป็นสิไงทีไคายพลงมุงหวังละพยายามสรຌาง 
ผานกิจกรรมละการสืไอสาร฿นชองทางตาง โ พราะจะกอ฿หຌกิดการติดตามละสนับสนุนผลงานศิลปຂน฿น
ระยะยาว ซึไงป็นสิไงส าคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมพลงยุคปัจจุบัน 

ขຌอสนอนะส าหรับการน าผลวิจัยไปประยุกต์฿ชຌ 
 • จากการวิจัยพบวาคายพลง฿หຌความส าคัญกับการรักษาอกลักษณ์ของคาย฿นทุกชองทางซึไงป็นสิไง
ส าคัญทีไองค์กรควรมี฿นการสืไอสารพราะป็นการสรຌางความชัดจน฿นการรับรูຌของผูຌบริภค 
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 • พฤติกรรมผูຌบริภคป็นสิไงส าคัญทีไควรน ามาพิจารณา ดยฉพาะกลุมปງาหมายขององค์กร พืไอการ
หานวทางการสืไอสารทีไหมาะสมทัๅงดຌานนืๅอหา วลา รวมถึงชองทาง฿นการสืไอสาร 

ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอไป 

 • งานวิจัยนีๅมุงศึกษา฿นประดในผูຌสงสารละนืๅอหา ดังนัๅน อาจศึกษาพิไมติมดຌานผูຌรับสาร ทัศนคติ
ละความพึงพอ฿จตอการสืไอสาร฿นสืไอสังคม ซึไงจะชวย฿หຌทราบประสิทธิผลการสืไอสารดียิไงขึๅน 

 • ฿นอนาคตอาจศึกษาคายพลงอืไน โ ดยป็นคายทีไมีกลุมปງาหมายตกตางจากงานวิจัยนีๅ อาทิ คาย
พลงลูกทุง ซึไงจะชวยพิไมองค์ความรูຌ฿นการ฿ชຌสืไอสังคมของอุตสาหกรรมบันทิง฿หຌครอบคลุมยิไงขึๅน 
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กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจสืๅอผຌาฟช่ันผานครือขายสังคมออนไลน์ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา รูปบบธุรกิจละผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทาง
การตลาด ปัจจัยหงความส ารใจละพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ การวิจัย
ครัๅงนีๅป็นงานวิจัยชิงคุณภาพดยศึกษาจากผูຌประกอบการทีได านินธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคม
ออนเลน์จ านวน ่ ราย ละผูຌบริภคจ านวน ็ ราย กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการสัมภาษณ์บบจาะลึก 
ละน าขຌอมูลทีไเดຌมา วิคราะห์นืๅอหา สรุปผลการศึกษาละน าสนอผลการศึกษา฿นรูปบบการพรรณนา
ความ 

 ผลการศึกษา พบวา แี ธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ สวน฿หญป็นธุรกิจ
ประภทคຌาปลีก ป็นกิจการจຌาของคนดียว มีการก าหนดกระบวนการ฿นการด านินธุรกิจ โี 
ผูຌประกอบการสวน฿หญลือก฿ชຌกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละความตกตาง ก าหนดราคาดยค านึงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ละก าลังซืๅอของผูຌบริภค ลือก฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมสูง ฿หຌ
ความส าคัญกับการบอกตอของผูຌบริภค ใี ปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจนัๅนมาจากคุณภาพละความ
ตกตางของผลิตภัณฑ์ การอา฿จ฿สผูຌบริภค ละคุณลักษณะของผูຌประกอบการ ไี ผูຌบริภคมีรงจูง฿จ฿น
การซืๅอมาจากผลิตภัณฑ์ สวน฿หญหาขຌอมูลสินคຌาดຌวยตนอง ดยกลยุทธ์ทางการตลาดนัๅนมีผลตอความพึง
พอ฿จของผูຌบริภค ผลการศึกษา ขຌอสรุปละขຌอสนอนะของการศึกษาครัๅงนีๅสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทาง
฿นการประกอบการธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ หรือธุรกิจทีไมีความ฿กลຌคียงกันตอเป 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจุ สืๅอผຌาฟชัไนุ ครือขายสังคมออนเลน์ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study business models and management 

plans,  marketing strategies, key success factors, and consumer behaviors of purchasing 

clothes through online social networks. This research was qualitative research. Data were 

collected from a sample of 8 clothes entrepreneurs through online social network and  7 

consumers who purchased clothes through social network. In-depth interview was used 

as a method to collect data. Data obtained were them analyzed to generate conclusions 

and to present results of this study in the descriptive form. 

 The results of this study showed that: 1) online clothes sale mostly was retail 

business; the business was sole proprietorship. 2) the marketing plans of the sample 

entrepreneurs mostly focused on product quality and differentiation, pricing based on 

product quality and consumer purchasing power, popular social network as their product 

presentation, convenient method of delivery  and payment, and word-of-mouth. 3) key 

success factors came from product quality and differentiation, care for consumers, and 

characteristics of entrepreneurs. 4) the sample consumers had  their purchasing incentive 

from the product; they mostly searched for information by themselves from social 

networks. Marketing strategies influenced consumer satisfaction. The results, conclusions, 

and suggestions of this study would be used as guidelines for managing clothes business 

through online media and similar business.   

Keywords: Business strategy, fashion clothes, online social network 
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บทน า 
 สืไอสังคมออนเลน์นัๅน฿นปัจจุบันมຌวาจะยังเมครอบคลุมผูຌ฿ชຌจ านวนมากหมือนทรทัศน์ 

วิทยุ ตป็นสืไอทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌรใวละตลอดวลา อีกทัๅงมีคา฿ชຌจายนຌอยกวา ตถึงมຌวาสืไอ
สังคมออนเลน์จะยังถูกจ ากัดดຌวยจ านวนคนทีไขຌาถึงอินตอร์นใตของเทยซึไงยังถือวามีสัดสวนนຌอยมืไอทียบ
กับจ านวนประชากรทัๅงหมดของประทศเทย ละกระจุกตัวอยูทีไประชากร฿นมือง฿หญทานัๅน อยางเรกใ
ตามสืไอสังคมออนเลน์กใยังคงเดຌปรียบ฿นรืไองของความรวดรใวพราะธุรกิจสามารถสืไอสารถึงผูຌบริภคเดຌ
ดยตรงทันทีตลอดวลา สืไอสังคมออนเลน์มีนวนຌมติบตอยางตอนืไอง ทัๅงจากครงสรຌางพืๅนฐานทีไจะมี
ความกຌาวหนຌามากขึๅนรืไอยโ ประกอบกับพฤติกรรมการบริภคสืไอออนเลน์มากขึๅนทนทีไสืไอดัๅงดิม ดย
ปัจจุบันนัๅนคนอายุนຌอย฿ชຌวลาดูทรทัศน์ลดลง ดยอยูกับคอมพิวตอร์ละทรศัพท์มือถือมากขึๅน ละดຌวย
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดยฉพาะครงสรຌางพืๅนฐานทีไอืๅออ านวย฿หຌการสืไอสารออนเลน์มีความรวดรใว
ละรองรับปริมาณขຌอมูลเดຌมากขึๅนเปอีก สงผล฿หຌ฿นอนาคตขຌางหนຌาคนสวน฿หญจะยิไง฿ชຌวลาอยูกับ
คอมพิวตอร์ละทรศัพท์มือถือมากขึๅนเปอีก ซึไงจะสงผลตอนืไอง฿หຌลกของสืไอสังคมออนเลน์ขยายตัว
พิไมขึๅน ิธนาคารเทยพาณิชย์ จ ากัดุ 2555) 

สืไอสังคมออนเลน์นัๅนป็นชองทางทีไป็นประยชน์อยางยิไงส าหรับธุรกิจ ชน ชวย฿หຌธุรกิจ
ขนาดลใกทีไเมมีก าลังทรัพย์พียงพอส าหรับการฆษณาสินคຌาทางทรทัศน์มีชองทางทางการตลาด ชวย฿หຌ
ธุรกิจทีไมีสินคຌาละบริการหลากหลายบงท าการตลาดกับผูຌบริภคตละกลุมเดຌดຌวยตຌนทุนตไ า ท า฿หຌ฿น
ปัจจุบันมีผูຌประกอบการธุรกิจขนาดยอมทีไ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทางหลักของธุรกิจกิดขึๅนอยาง
มากมายทัๅงทีไป็นผูຌประกอบการอยางตใมตัวละผูຌทีไประกอบธุรกิจป็นอาชีพสริม ซึไงธุรกิจทีไเดຌรั บความ
นิยมคือการขายสินคຌาฟชัไนตางโ อาทิชน สืๅอผຌาละครืไองประดับ ผานทางครือขายสังคมออนเลน์ 
ิพนาลี กุลยานนท์ุ 2556ี 

สืๅอผຌาฟชัไน ป็นสินคຌาทีไนิยมส าหรับคนรักการตงตัว ออกบบมาพืไอตอบสนองความ
ตຌองการ฿นกลุมผูຌบริภคหลากหลายกลุม ทัๅงนักรียน นักศึกษา หรือส าหรับวัยท างาน สืๅอผຌาฟชัไนนัๅนจะ
ปลีไยนปลงเปตามความนิยม ธุรกิจขายสืๅอผຌาฟชัไนป็นทีไนิยมอยางมาก นืไองจากริไมตຌนงาย฿ชຌงินลงทุน
เมมาก ละ฿นปัจจุบันมีหลงจ าหนายสืๅอผຌาฟชัไน฿นราคาสงมากมายทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
สืๅอผຌาฟชัไนป็นสินคຌาทีไมีก าลังการซืๅอสูง จึงนับป็นอกาสทีไดีทีไผูຌประกอบการจะขຌามาท าธุรกิจประภทนีๅ
ละชองทางการจัดจ าหนายสืๅอผຌาฟชัไนทีไนิยม฿นปัจจุบัน คือ ชองทางออนเลน์ ฿นปัจจุบันมีผูຌทีไสน฿จขຌา
มาสูธุรกิจนีๅป็นจ านวนมาก จึงท า฿หຌกิดการขงขันทีไรุนรง ิศูนย์วิจัยกสิกรเทย, โ555ี 

ผูຌวิจัยองกใป็นหนึไง฿นผูຌทีไ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ มืไอพบวาครือขายสังคมออนเลน์
นอกจากจะมีประยชน์฿นงการติดตอสืไอสาร การสรຌางความสัมพันธ์฿นสังคมลຌว ยังมีประยชน์฿นดຌาน
ธุรกิจอยางมหาศาลอีกดຌวย จึงท า฿หຌกิดความสน฿จ฿นธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ ละ
เดຌริไมตຌนท าการศึกษา พืไอทีไผูຌวิจัยละผูຌทีไสน฿จจะสามารถน าขຌอมูลความรูຌทีไเดຌท าการศึกษา฿นครัๅงนีๅทัๅง฿น
ดຌานนวทาง฿นการบริหาร กลยุทธ์ทางการตลาด ละนวคิดตางโ ทีไน ามา฿ชຌ฿นสภาพวดลຌอมทีไมีการ
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ขงขันสูง รวมถึงพฤติกรรมของผูຌบริภค มา฿ชຌประยชน์฿นการประกอบธุรกิจพืไอ฿หຌธุรกิจประสบ
ความส ารใจ ละสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจประภทอืไนโ ทีไมีความคลຌายคลึงกันตอเป 

วัตถุประสงค ์

แ. พืไอศึกษารูปบบธุรกิจละผนการบริหารจัดการธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ 
โ. พืไอศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ 
ใ. พืไอศึกษาปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ 
ไ. พืไอศึกษาพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ 

การทบทวนวรรณกรรมละอกสารที่กี่ยวขຌอง 
฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌศึกษาอกสารตางโทีไกีไยวขຌองละทบทวนทฤษฎีตางโพืไอน ามาป็น

กรอบนวคิด฿นการศึกษา ซึไงมีรายละอียด ดังตอเปนีๅ 

ขຌอมูลทั่วไปของธุรกิจสืๅอผຌาฟชั่นผานครือขายสังคมออนไลน์ ธุรกิจรຌานขายสืๅอผຌา
ออนเลน์ ป็นอีกหนึไงธุรกิจทีไมีนวนຌมติบตอยางตอนืไอง จุดขใงของธุรกิจนีๅคือ ความหลากหลายของ
สินคຌา ราคาจ าหนายตอหนวยเมสูง การมีตຌนทุน฿นการด านินการตไ า ละหลงซืๅอสืๅอผຌาราคาสงหางาย 
สวนจุดออนคือสินคຌามีการลอกลียนบบเดຌงาย อาจจะขายเดຌฉพาะลูกคຌาบางกลุมทานัๅน การตรียม
ความพรຌอมส าหรับริไมตຌนท าธุรกิจริไมจากขຌอมูลพืๅนฐาน คือศึกษาพฤติกรรมของลูกคຌา  ติดตามกระส
ฟชัไน ท าความขຌา฿จ฿นระบบธุรกิจซืๅอขายออนเลน์ จากนัๅนจะตຌองตรียมความพรຌอมกีไยวกับรຌานคຌา
ออนเลน์ ลือกประภทวใบเซต์ ตัๅงชืไอดมนของรຌานคຌา จดทะบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา ปຂดบัญชี
งินฝากธนาคารส าหรับอนงินคาสินคຌา ละจัดตรียมขຌอมูลละรายละอียดทีไส าคัญอืไนโ บนวใบเซต์ 
ิศูนย์วิจัยกสิกรเทย , โ555ี  

นวความคิดกี่ยวกับครือขายสังคมออนไลน์ ครือขายสังคมออนเลน์ หมายถึง สังคม
ออนเลน์ทีไมีการชืไอมยงกันพืไอสรຌางครือขาย฿นการตอบสนองความตຌองการทางสังคม฿นกลุมคนทีไมีความ
สน฿จรวมกัน ิCharungjirakiat ุ 2012ี ครือขายสังคมออนเลน์ทีไ฿หຌบริการตามวใบเซต์สามารถบง
ขอบขตตามการ฿ชຌงานดยดูทีไวัตถุประสงค์หลักของการขຌา฿ชຌงาน ชน฿ชຌ฿นการประกาศตัวตน สดง
ผลงาน พืไอชืไอมตอการสืไอสารซึไงกันละกัน หรือพืไอการประกอบอาชีพป็นตຌน 

นวความคิดดຌานรูปบบธุรกิจ การด านินธุรกิจการคຌา฿นประทศเทยมีหลายรูปบบ 
ซึไงผูຌท าธุรกิจควรลือกรูปบบทีไหมาะสมกับลักษณะของกิจการ งินทุน ความรูຌความสามารถ฿นการด านิน
ธุรกิจ พืไอ฿หຌการประกอบธุรกิจนัๅนบรรลุถึงวัตถุประสงค์  O.C. Ferrel ละ Geoffrey Hirt (โเเ5 : ่5ี 
เดຌบงรูปบบธุรกิจเวຌ ใ รูปบบ คือ กิจการจຌาของคนดียว , หຌางหุຌนสวน ละ บริษัทจ ากัด ฉัตยาพร 
สมอ฿จ ิโ55โ : โเี เดຌจ านกประภทของธุรกิจออกป็น ไ ประภท เดຌก  การบริการุ การคຌาปลีกุ 
การคຌาสง ละ การผลิต  

นวความคิดกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารหมายถึง การด านินการ฿นกิจกรรม
ตางโ ฿นองค์การ พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทีไองค์การเดຌตัๅงปງาหมายเวຌ ิวิชียร วิทยอุดมุ โ55แี  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ภาระหนຌาทีไบืๅองตຌน ไ ประการของการบริหารจัดการ มีขัๅนตอนคือ ิSamuel C.Certo ุ โเเ็ี การ
วางผน การจัดองค์การ การชีๅน า ละ  การควบคุม ดย Robert L. Katz (กลาวถึง฿น Samuel C.Certo 

ุ โเเ็ี กลาวเวຌวาทักษะส าคัญ ใ ประการพืไอความส ารใจ฿นการบริหารจัดการ เดຌก แ. ทักษะดຌาน
ทคนิค การ฿ชຌความรูຌละความชีไยวชาญฉพาะทาง฿นการปฏิบัติงาน โ. ทักษะดຌานมนุษยสัมพันธ์ ใ. 
ทักษะดຌานความคิด ความสามารถ฿นการขຌา฿จองค์การดยรวม  

นวความคิดกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด แ. การวิคราะห์สิไงวดลຌอมทางการตลาด  บง
เดຌป็น โ ประภท คือ สิไงวดลຌอมภายนอกละภาย฿นธุรกิจ ดยท าออกมา฿นรูปบบของการวิคราะห์ 
SWOT พืไอหาอกาสทางการตลาด ละ฿ชຌ฿นการวางผนกลยุทธ์ทางการตลาดตอเป โ. การวางต าหนง
ผลิตภัณฑ์ คือ วิธีการทีไผลิตภัณฑ์ถูกจ ากัดความดยผูຌบริภค ิKotler and Armstrong อຌางถึงดย สุวิมล 
มຌนจริง : โ5ไๆี ยกตัวอยางชน฿นตลาดรถยนต์ วอลวป็นรถทีไ฿หຌความปลอดภัยสูง บนซ์ป็นรถทีไ
หรูหรา ป็นตຌน ใ. กลยุทธ์สวนประสมการตลาด ประกอบดຌวย ผลิตภัณฑ์ คือการมีสินคຌาทีไตอบสนองความ
ตຌองการของลูกคຌากลุมปງาหมายเดຌ ราคา คือขาย฿นราคาทีไผูຌบริภคยอมรับเดຌ ละผูຌบริภคยินดีจายพราะ
มองหในวาคุຌม การจัดจ าหนาย คือกระจายสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรมการซืๅอพืไอ฿หຌความสะดวก ละ
การสงสริมการตลาด คือการจูง฿จ฿หຌกิดความชอบ฿นสินคຌาละกิดพฤติกรรมอยางถูกตຌอง (สรี วงษ์
มณฑา : โ5ไโี 

นวความคิดดຌานปัจจัยสูความส ารใจ  ิKey Success Factor) ผูຌบริหาร฿นตละองค์กร
จะตຌองสามารถระบุปัจจัยหงความส ารใจ฿นอุตสาหกรรมทีไตนขงขัน พราะจะป็นตัวก าหนดนวทางกล
ยุทธ์ ิอารีย์ ผຌวสกุลพันธ์ , โ55โี องค์ประกอบทีไสงผลตอการท ารຌานออนเลน์฿หຌส ารใจมีดังนีๅ แ. ศึกษา฿หຌ
ดีวาควรขายอะเรจึงจะมีคนซืๅอ 2. ควรตัๅงราคา฿หຌหมาะสมกับคุณภาพสินคຌาทีไขาย ใ. ตัๅงชืไอรຌานคຌา฿หຌป็นทีไ
จดจ างาย ไ. ควรจัดการสงสริมการขายพืไอดึงดูดความสน฿จจากลูกคຌา ละพืไอสรຌางปฏิสัมพันธ์กับลูกคຌา
เป฿นตัว 5. ตຌองท า฿หຌลูกคຌามัไน฿จวาขຌอมูลสวนตัวของลูกคຌามีความปลอดภัย  ิพนาลี กุลยานนท์ : โ55ๆี 

นวความคิดดຌานพฤติกรรมผูຌบริภค  Kotler (แ้้ไี กลาววาพฤติกรรมผูຌบริภค 
ิConsumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึไงผูຌบริภค ท าการคຌนหา  การคิด การซืๅอ การ฿ชຌ ละการ
ประมินผล฿นการซืๅอสินคຌาหรือบริการ ซึไงคาดวาสามารถตอบสนองความตຌองการของขา  ค าถามทีไ฿ชຌพืไอ
ประกอบการคຌนหาลักษณะพฤติกรรมผูຌบริภค คือ ๆ Ws ละ แH  ซึไงประกอบดຌวย What?  Why?  

Who?  When?   Where? ละ How? สุวิมล มຌนจริง ิโ5ไๆ : แ5แี กลาววาผูຌบริภคมีกระบวนการการ
ตัดสิน฿จซืๅอ ริไมจาก การรับรูຌปัญหา การคຌนหาขຌอมูล การประมินผลทางลือก ละสดงออกดยการ
ตัดสิน฿จซืๅอละพฤติกรรมหลังการซืๅอ  

วิธีการวิจัย 

ขอบขตของการวิจัย  
การวิจัยนีๅ ป็นป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดยผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการกใบ

รวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn-depth Interview) รวมกับการสังกตการณ์ 
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ิObservation) การคຌนควຌาละวิคราะห์ขຌอมูลอกสารตางโทีไกีไยวขຌอง ิDocumentary Research) ท า
การส ารวจผูຌประกอบธุรกิจละผูຌบริภคทีไลือกซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์฿นพืๅนทีไ
กรุงทพมหานครละปริมณฑล นืๅอหา฿นการวิจัยครัๅงนีๅประกอบเปดຌวยการศึกษานวคิดละทฤษฎี 
ครือขายสังคมออนเลน์ รูปบบธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยหงความส ารใจ 
พฤติกรรมผูຌบริภคละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลละกณฑก์ารคัดลือก 

฿นการศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บบจาะลึก (In-depth Interview) ซึไงเดຌมีการ
คัดลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง (Purposive Sampling) คือกใบขຌอมูลจากผูຌประกอบธุรกิจละผูຌบริภค
ทีไลือกซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ ดยลือกผูຌประกอบการทีไประกอบธุรกิจนีๅมาลຌวเมตไ า
กวา แ ป นืไองจากผูຌประกอบการกลุมนีๅจะมีนวคิดหรือกลยุทธ์ทีไสามารถท า฿หຌกิจการของตนประสบ
ความส ารใจละอยูรอดเดຌภาย฿ตຌการขงขันทีไสูง ดยเดຌสัมภาษณ์ผูຌประกอบการจ านวน ่ ราย สวน
ผูຌบริภคทีไท าการสัมภาษณ์นัๅนลือกสัมภาษณ์ผูຌบริภคทีไมีพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคม
ออนเลน์อยางสมไ าสมอละตอนืไองท า฿หຌผูຌวิจัยสามารถศึกษาถึงความตຌองการ ละสิไงจูง฿จทีไกอ฿หຌกิด
พฤติกรรมการซืๅอ ดยเดຌสัมภาษณ์ผูຌบริภคจ านวน ็ ราย 

ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการกใบรวบรวบขຌอมูล 

การศึกษาครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดຌวยวิธีการสัมภาษณ์
จากกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักดยมีครืไองมือ฿นการวิจัยประกอบดຌวย บบสัมภาษณ์ ผูຌวิจัยเดຌสรຌางนวค าถาม
พืไอ฿ชຌส าหรับป็นนวทาง฿นการสัมภาษณ์ผูຌ฿หຌขຌอมูล ซึไงป็นการสัมภาษณ์บบชิงลึกดยนวทาง฿นการ
สัมภาษณ์นัๅนจะสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึไงผูຌวิจัยเดຌสรຌางบบสัมภาษณ์ขึๅนมา โ ฉบับ ส าหรับ
สัมภาษณ์ผูຌประกอบการละผูຌบริภค 

การตรวจสอบขຌอมูล 

ผูຌวิจัยเดຌท าการตรวจสอบขຌอมูลดย฿ชຌการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา ิ Data 

Triangulation) พืไอตรวจสอบวาขຌอมูลทีไกใบรวบรวมนัๅนถูกตຌองละมีความนาชืไอถือของขຌอมูลหรือเม 
ป็นการตรวจสอบหลงขຌอมูล฿นรืไองวลา สถานทีไ ละบุคคล ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌ ตรวจสอบขຌอมูล
฿น โ รูปบบดยรูปบบรกผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการสัมภาษณ์จากกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล โ กลุม ทัๅงนีๅขຌอมูลทีไเดຌ฿นตละ
กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจะถูกน ามาชืไอมยงพืไอประมวลละวิคราะห์วามีความสอดคลຌองหรือขัดยຌงกันทัๅงภาย฿น
ละระหวางกลุม ตละกลุมหรือเม กรณีขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์มีความขัดยຌงเมตรงกันกับขຌอมูลทีไเดຌ
จากผูຌ฿หຌสัมภาษณ์คน฿ดคนหนึไง ผูຌวิจัยจะน าขຌอมูลทีไเดຌเปสัมภาษณ์กับผูຌ฿หຌขຌอมูลอืไนถึงประดในดังกลาวอีก 
พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงความถูกตຌองละนาชืไอถือของขຌอมูล ฿นดຌานวลาละสถานทีไผูຌวิจัย฿ชຌวีธีการสุมสัมภาษณ์ซๅ า
ดยปลีไยนวลาละสถานทีไ฿นการสัมภาษณ์พืไอตรวจสอบวาขຌอมูลทีไเดຌรับเมมีการปลีไยนปลงมຌจะ
ปลีไยนวลาละสถานทีไสัมภาษณ์ ดย฿นรูปบบทีไสองผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการศึกษาจากขຌอมูลทุติยภูมิ ซึไงเดຌก 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

การส ารวจอกสาร งานวิจัยตางโทีไกีไยวขຌอง ละรวบรวมน าความรูຌละขຌอมูลทีไเดຌมากลัไนกรอง วิคราะห์
ละปรียบทียบกับขຌอมูลปฐมภูมิทีไเดຌจากการสัมภาษณ์กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล หากขຌอมูลทีไเดຌมีความขัดยຌงหรือ
ขาดความนาชืไอถือ ผูຌวิจัยจะด านินการคຌนควຌาละตรวจสอบพิไมติม พืไอป็นการยืนยันละหาขຌอสรุป
พืไอ฿หຌกิดความชัดจนละความถูกตຌองนาชืไอถือของขຌอมูลตอเป 

การวิคราะห์ขຌอมูล 

การวิจัยครัๅงนีๅเดຌด านินการสัมภาษณ์ครบลຌว ผูຌวิจัยด านินการวิคราะห์ขຌอมูล ดยมี
ขัๅนตอนดังนีๅ 1) ขຌอมูลชิงคุณภาพทีไเดຌจาการสัมภาษณ์ชิงลึกกับกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลน ามาตรวจสอบความ
ครบถຌวนของขຌอมูล 2) วิคราะห์นืๅอหา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) วิคราะห์นืๅอหาขຌอมูลทีไเดຌจาก
การรวบรวมอกสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองประกอบกับขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูล 4) สรุป
ผลการวิจัยน าสนอ฿นรูปบบของการพรรณนาความดังประดในตอเปนีๅ รูปบบลักษณะธุรกิจละผนการ
บริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคม
ออนเลน์ ละ พฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ของผูຌบริภค 

การพิทักษ์สิทธิผูຌ฿หຌขຌอมูลละบทบาทผูຌวิจัย 

 ผูຌวิจัยเดຌค านึงถึงจรรยาบรรณผูຌวิจัยละพิทักษ์สิทธิตัๅงตริไมตຌนกระบวนการกใบขຌอมูล 
จนกระทัไงน าสนอผลงานการวิจัย ดังนีๅ 

แ.  ผูຌวิจัยนะน าตัวกผูຌ฿หຌขຌอมูลวา ป็นนักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พรຌอมทัๅงบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทัๅงนวค าถามทีไจะ฿ชຌ฿นการ
สัมภาษณ์ 

โ.  ผูຌวิจัยขอความรวมมือ฿นการ฿หຌขຌอมูลจากผูຌ฿หຌขຌอมูลตละราย รวมทัๅงขออนุญาต
บันทึกขຌอมูล ดย฿ชຌครืไองบันทึกสียงตลอดการสัมภาษณ์ 

ใ.  ผูຌวิจัยเดຌบอกผูຌ฿หຌขຌอมูลทราบวา ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์จะน าเป฿ชຌพืไอป็นสวน
หนึไงของการท าวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตทานัๅนผูຌวิจัยจะเมน าเป฿ชຌผิดวัตถุประสงค์
ดังกลาวดยดใดขาด ละหากผูຌ฿หຌขຌอมูลเมสะดวกทีไจะตอบ฿นค าถาม฿ด ผูຌ฿หຌขຌอมูลสามารถปฏิสธ฿นการ
ตอบค าถามดังกลาวเดຌตลอดวลา 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษารืไอง กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์  
เดຌศึกษาถึงรูปบบธุรกิจผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจ
สืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ ละศึกษาถึงพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคม
ออนเลน์  สามารถน าผลการศึกษามาวิคราะห์สรุปผลละอภิปราย ดังตอเปนีๅ 
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1. รูปบบธุรกิจละผนการบริหารจัดการธุรกิจสืๅอผຌาฟชั่นผานครือขายสังคมออนไลน์ 
แ.แ รูปบบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจนัๅนอาจท าเดຌ฿นหลายรูปบบ เมวาจะป็นการคຌาปลีก การคຌาสงละ
การผลิต ดยทัไวเปธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์รูปบบธุรกิจทีไนิยมมากทีไสุดจะป็น
รูปบบธุรกิจการคຌาปลีก คือการรับสินคຌาจากหลงตางโ มาจ าหนาย฿หຌกับผูຌบริภค ทัๅง฿นรูปบบทีไมีการ
กใบสตใอกสินคຌาละบบทีไรับค าสัไงซืๅอกอนลຌวจึงน าสินคຌามาจ าหนาย ทีไรียกวาการพรีออดอร์ ดย
ผูຌประกอบการจะเดຌรับก าเรจากสวนตางราคา ซึไงธุรกิจรูปบบนีๅมีความสะดวก฿นการจัดตัๅง ละ฿ชຌตຌนทุน
฿นการด านินงานเมมากนัก อีกทัๅงยังมีความสีไยง฿นการด านินงานนຌอยทีไสุดดຌวย สืๅอผຌาที่ขายอยูจะมี
หลงรับมาขายคะ กใมเีปรับมาจากตามจตุจักรอะคะ รากใจะเปซืๅอรຌานสงที่รารับมาประจ่า พราะวา สวน
฿หญจะดูนืๅอผຌาคะ” (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนส าหรับผูຌชาย, โ55่ี ฿นสวนของผูຌประกอบการมีความ
ชีไยวชาญป็นพิศษหรือมีงินทุนมากพอจะประกอบธุรกิจ฿นรูปบบของธุรกิจการผลิตละจ าหนาย นัไนคือ
การออกบบละตัดยใบสืๅอผຌา฿นตราสินคຌาของตนองละจัดจ าหนายผานทางครือขายสังคมออนเลน์ 
นัไนหมายถึงการทีไผูຌประกอบการมีชางฝมือหรือมีครืไองจักร฿นการตัดยใบของตนอง สืๅอของรຌานผมตัดอง
ครับพราะธุรกิจของผมมีรงทอ รงยใบ มีสกรีน ท่าองทุกอยางครับครบวงจรลย (ผูຌประกอบการสืๅอผຌา
นวรใอค, โ55่ี ซึไงธุรกิจรูปบบนีๅจะตຌองบกรับตຌนทุนละความสีไยงทีไมากขึๅนตกใสามารถสรຌางก าเร
฿หຌกับธุรกิจเดຌมากขึๅนชนกัน ดยทีไผูຌประกอบการ฿นบางสวนลือก฿ชຌรูปบบผสมผสานกันระหวางการคຌา
ปลีกละการผลิตดยทีไนอกจากจะผลิตสินคຌาพืไอจ าหนายองลຌวยังมีการรับสินคຌาจากหลงตางโ มา
จ าหนายควบคูเปพืไอ฿หຌมีสินคຌาทีไหลากหลายละตอนืไอง  สืๅอผຌาที่รຌานมีทัๅงรับมาดຌวยละกใตัดอง สวน
฿หญจะปຓนรับมาพราะการตัดคอนขຌาง฿ชຌวลา (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนนวกุຍกกิๆก, โ55่ี สอดคลຌอง
กับ ฉัตยาพร สมอ฿จ ิ2552 : 20ี กลาวถึงการรูปบบธุรกิจเวຌวานอกจากขຌอจ ากัดลักษณะของตละ
อุตสาหกรรมลຌว ดยทัไวเปการประกอบธุรกิจจะตຌองศึกษาความพรຌอมของทรัพยากร ชน งินทุน รงงาน 
ครืไองจักร ละวัตถุดิบ ซึไงจะป็นปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางขຌอจ ากัด฿นการลงทุน 

แ.โ กระบวนการ฿นการด านินธุรกิจ 

฿นการด านินธุรกิจเมวาจะป็นธุรกิจประภท฿ดโ กใตามจ าป็นจะตຌองมีกระบวนการ฿น
การด านินธุรกิจ  ธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ถึงมຌจะป็นธุรกิจขนาดลใกกใจ าป็น
จะตຌองมีกระบวนการ฿นการด านินธุรกิจพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของผูຌประกอบการ ริไมตຌนจากการ
วางผน ตัๅงตการริไมวางนวทางของกิจการวาจะท าการขายสืๅอผຌาฟชัไนประภท฿ด กลุมปງาหมายจะ
ป็นคนกลุมเหน ลือกหลงสินคຌาทีไเวຌ฿จเดຌ มีสินคຌาทีไดีมีคุณภาพ ละตຌองสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌขายสง
หรือจຌาของวัตถุดิบดຌวย มีการก าหนดปริมาณสินคຌาคงคลัง฿หຌหมาะสมท า฿หຌมีสินคຌาพืไอตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌบริภคเดຌตลอดวลาละ฿นขณะดียวกันตຌองเมมีสินคຌาคงคลังทีไมากกินเปนืไองจากสินคຌา
ฟชัไนจะลຌาสมัยอยางรวดรใว ราจะเมเดຌปຓนคนที่สตຍอกของยอะนื่องจากพืๅนที่จ่ากัด ตวาพอรับออร์
ดอร์มา พอราดูศักยภาพลຌววาตัวนีๅมันนาจะขายเดຌยอะรากใคุยจะกับซัพฯ ิSupplier) ราลยวา฿หຌกใบ
สินคຌาผื่อเวຌลย พราะลูกคຌาดี็ยวนีๅรอเมเดຌลย วลาตຌองปຈะโ  (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนนวกุຍกกิๆก, 

โ55่ี หลังจากนัๅนจะตຌองออกบบการน าสนอสินคຌา฿หຌมีความนาสน฿จละค าอธิบายขຌอมูลสินคຌาทีไป็น
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ประยชน์ตอการตัดสิน฿จของลูกคຌาละน าสนอผานครือขายสังคมออนเลน์ทีไครอบคลุมลูกคຌาปງาหมาย
มากทีไสุด มืไอขายสินคຌาเดຌจะตຌองมีผนการจัดสงทีไรวดรใวละประหยัดคา฿ชຌจาย หากมีหตุฉุกฉินหรือสิไง
ทีไเมเดຌคาดคิดชนสินคຌาขาดตลาดเมสามารถสง฿หຌถึงมือผูຌบริภคเดຌทันภาย฿นวลาทีไก าหนด หรือสินคຌามี
ปัญหาชนช ารุด หรือคุณลักษณะเมตรงตามทีไเดຌฆษณาเวຌชนสี หรือขนาดเมถูกตຌองอาจตຌองมีผนฉุกฉิน
เวຌพืไอรับมือกับสถานการณ์ชนนีๅ ปัญหารื่องเซส์เมตรงกับการขอสงคืนสินคຌานี่ยปกติจะวัดเซส์เวຌละจะ
ลงเซส์เวຌ กใจะเมมีปัญหา ตถຌาปຓนต่าหนิจะปຓนอะเรที่สกรีนมาหมดลຌวนนอน การตรวจต่าหนินี่ย
หนื่อยนะ ตกใท่า฿หຌราเมตຌองมากຌปัญหาที่มันจะกิด  (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนนวอินดีๅ, โ55่ี 
ละสุดทຌายจะตຌองมีการส ารวจความตຌองการของลูกคຌา ดยจากการสอบถาม การสังกต หรือการติดตาม
ขาวสารพืไอน ามา฿ชຌ฿นการปรับปรุงการวางผน฿นครัๅงตอโ เป ซึไงสอดคลຌองกับ Samuel C.Certo ิโเเ็ี 
เดຌกลาวถึง การวางผน รวมถึงการก าหนดหนຌาทีไการงานทีไตຌองปฏิบัติ พืไอบรรลุปງาหมายขององค์การ 
การรางรูปบบงานวาควรด านินการอยางเร ละก าหนดวาจะด านินงานมืไอเร กิจกรรมของการวางผน
นຌนทีไการบรรลุปງาหมาย ผูຌบริหารจะวางนวทางอยางชัดจนวาองค์การจะตຌองท าชนเรพืไอประสบ
ความส ารใจเวຌ฿นผนการด านินงานของพวกขา  

โ. กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสืๅอผຌาฟชั่นผานครือขายสังคมออนไลน์  
โ.แ ดຌานผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ทางดຌานผลิตภัณฑ์นัๅนถือเดຌวาป็นกลยุทธ์หลักทีไส าคัญทีไสุดของธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไน

ผานครือขายสังคมออนเลน์ นืไองจากป็นธุรกิจทีไมีการขงขันทีไสูง การขຌามา฿นธุรกิจสามารถท าเดຌงาย 
ดังนัๅนผูຌประกอบการจะตຌองสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน ซึไงกลยุทธ์การสรຌางความตกตางละการ
สรຌางจุดดนของรຌานคຌา ชนการน าสินคຌาทีไเมสามารถหาซืๅอจากรຌานคຌาทัไวเป หรือหาซืๅอเดຌยากมาจ าหนาย 
หรือการสรຌางธีมของรຌาน฿หຌมีความป็นอกลักษณ์พืไอจาะตลาดลูกคຌาฉพาะกลุม ละการ฿ส฿จ฿นคุณภาพ
ของสินคຌาทีไจ าหนาย จะท า฿หຌกิจการมีความเดຌปรียบ฿นการขงขันมากขึๅน นืไองจากลูกคຌาทีไซืๅอสินคຌาผาน
ครือขายสังคมออนเลน์มักตຌองการสิไงทีไมีความตกตาง เมสามารถหาซืๅอเดຌจากรຌานคຌาทัไวโเป หรือหาซืๅอ
เดຌยาก ขายสืๅอผຌาฮนด์มดคะ สวน฿หญจะหมาะกับวัยรุนมากกวา นวโคะ พราะหนูท่ามานานลຌว 
พอเปซิร์จ฿นกูกิๅลกใจะจอของหนูปຓนคนรกลยคะ ปຓนของมีลักษณะฉพาะ เมหมือน฿คร  
(ผูຌประกอบการสินคຌาฮนด์มด, 2558) กิจการทีไมีจุดดนหรือรูปบบฉพาะของรຌาน จะท า฿หຌลูกคຌากิด
ความสน฿จ มืไอสน฿จลຌวท าการทดลองซืๅอ หากสินคຌานัๅนสามารถสรຌางอรรถประยชน์ละความพึงพอ฿จ
฿หຌกับลูกคຌาเดຌลูกคຌาจะกิดการรียนรูຌละกิดการซืๅอซๅ าหรือบอกตอประสบการณ์฿หຌกับบุคคลอืไนโ 
สอดคลຌองกับ สุวิมล มຌนจริง ิโ5ไๆี ทีไเดຌกลาววา ทัไวเปลຌวผูຌบริภคจะลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ฿หຌ
คุณคาสูงสุด สิไงส าคัญคือการท าความขຌา฿จกีไยวกับความตຌองการละกระบวนการตัดสิน฿จของผูຌบริภค 
ละมอบคุณคาทีไหนือกวานัๅน฿หຌกับผูຌบริภค ดยการพยายามสรຌางขຌอสนอทีไมีความตกตาง ละสงมอบ
฿หຌกับลูกคຌาดຌวยคุณคาทีไหนือกวาคูขงขัน ธุรกิจสามารถสรຌางความตกตาง฿นดຌานตางโ เดຌก  ความ
ตกตางดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานการบริการ ดຌานบุคลากร ดຌานชองทาง ละดຌานภาพลักษณ์  
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โ.โ ดຌานราคา 

นืไองจากป็นธุรกิจการจ าหนายสืๅอผຌาฟชัไน ดังนัๅนผูຌบริภคสินคຌาประภทนีๅจะอยู฿นกลุม
วัยรุน ตัๅงตระดับมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย เปจนถึงกลุมคนทีไริไมท างาน฿หมโ ผูຌป ระกอบการ
ธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ ลือกทีไจะ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดดຌานราคา ดยการตัๅง
ราคา฿หຌหมาะสมกับคุณภาพของสินคຌา ตเมพงกินเป พอหมาะกับผูຌบริภคทีไป็นวัยรุน ตัๅงตชวงมัธยม
ปลาย จนถึงวัยริไมตຌนท างาน ซึไงยังมีรายเดຌเมมากนัก ท า฿หຌสามารถตัดสิน฿จซืๅอเดຌ฿นทันที คือรานຌนที่
ขายราคาเมพง พอหในราคานีๅซืๅอเดຌลยเมตຌองคิดยอะ ลຌวกใราขายเมพงมากพ่ือที่ราจะเดຌวลุมยอะ
คะราคาริ่มตຌนประมาณ ไ5เ คยขายพงสุดอยูที่ แ,5้เ คะตามคุณภาพตามนืๅอผຌา (ผูຌประกอบการ
สืๅอผຌาฟชัไนนวกุຍกกิๆก, โ55่ี ซึไงดยฉลีไยราคาทีไผูຌบริภคสามารถยอมรับเดຌ หรือสามารถตัดสิน฿จซืๅอเดຌ
฿นทันทีอยูทีไ ใเเ-5เเ บาท ดังนัๅนกิจการจึงควรน าสินคຌาทีไมีคุณภาพ หมาะสมกับการตัๅงราคา ใเเ -5เเ 
บาทนีๅมาจ าหนายป็นหลัก ละอาจพิไมสินคຌาระดับราคาอืไนโ พืไอป็นทางลือก฿หຌกับลูกคຌา ละ฿นการตัๅง
ราคาทีไดีควรสามารถทีไจะยืดหยุนเดຌ สอดคลຌองกับ ฉัตยาพร สมอ฿จ ิ2552ี เดຌกลาวถึงกลยุทธ์สวนประสม
ทางการตลาดดຌานราคาวา ผูຌบริภคจะท าการปรียบทียบหากมูลคาของสินคຌาสูงกวาหรือหมาะสมกับ
ราคา ผูຌบริภคกใจะตัดสิน฿จซืๅอ ดังนัๅนผูຌก าหนดกลยุทธ์ดຌานราคาจะตຌองค านึงถึงปัจจัยดังตอเปนีๅ คือ 1ี การ
ยอมรับของผูຌบริภค฿นมูลคาผลิตภัณฑ์วาสูงหรือหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นัๅน  โี ตຌนทุนผลิตภัณฑ์ละ
คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌอง ใี การขงขัน฿นตลาด 4ี  ปัจจัยอืไนโ ชน กลยุทธ์การตัๅงราคาของคูขงขัน 

โ.ใ ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย 

฿นการประกอบธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ชองทางการจัดจ าหนายทีไ
ส าคัญคือครือขายสังคมออนเลน์ทีไมีประสิทธิภาพ ฿นปัจจุบันนีๅครือขายสังคมออนเลน์ทีไนิยม฿ชຌกันมาก
ทีไสุด฿นประทศเทยเดຌก ฟสบุຍค , อินสตากรม ละ เลน์ ซึไง฿นตละครือขายจะมีคุณสมบัติทีไตกตาง
กัน นืไองจากผูຌบริภคมีการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์หลายรูปบบ กิจการควรมีชองทางการน าสนอ
สินคຌา฿หຌครอบคลุมทุกครือขาย ละ฿ชຌประยชน์จากตละครือขาย฿หຌมากทีไสุดพืไอสรຌางอกาส฿นการขาย 
สอดคลຌองกับ พิชามญชุ์ มะลิขาว ิ2554ี  พบวาความคิดหในดຌานสวนประสมการตลาดทีไประกอบการ
ตัดสิน฿จซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนบนครือขายสังคมออนเลน์ฟซบุຍคดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ผูຌตอบ
บบสอบถามมีความคิดหในดຌานชองทางการจัดจ าหนายดยรวม฿นระดับมาก  

฿นดຌานชองทางการช าระงินผูຌประกอบการลือก฿ชຌวิธีการอนงินผานทางธนาคาร ดย
ผูຌประกอบการลือกปຂดบัญชีกับธนาคาร฿หญทีไมีผูຌ฿ชຌจ านวนมาก ผูຌประกอบการมักปຂดบัญชีเวຌอยางนຌอย โ 
ธนาคารพืไอป็นทางลือก฿หຌผูຌบริภคกิดความสะดวก฿นการอนงิน รามี ใ บงค์หลักโคะ คือ K-bank 

, SCB ลຌวกใ BBL ตดี็ยวนีๅริ่มมาถามยอะวามีกรุงเทยมัๅย฿นอนาคตนาจะปຂดพ่ิม  (ผูຌประกอบการ
สืๅอผຌาฟชัไนนวกุຍกกิๆก, โ55่ี 

฿นการจัดสงสินคຌาชองทางจัดสงสินคຌาเดຌรับความนิยมมากทีไสุดคือทางเปรษณีย์ นืไองจาก
มีคา฿ชຌจายเมสูงนักละมีระบบการลงทะบียนทีไท า฿หຌสามารถติดตามสถานะ฿นการจัดสงสินคຌาเดຌทาง
อินตอร์นใตมืไอจัดสงสินคຌาทางเปรษณีย์ลຌวผูຌประกอบการจะตຌองจຌงรหัสการสง฿หຌกับลูกคຌาพืไอ฿หຌลูกคຌา
สามารถติดตามสถานะการจัดสงเดຌ ดยการจัดสงสินคຌาผูຌประกอบการอาจ฿ชຌการสงป็นรอบพืไอ฿หຌงายตอ
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การบริหารจัดการ ซึไงจะตຌองจຌง฿หຌลูกคຌาทราบอยางชัดจน ส าหรับการจัดสงสินคຌาปริมาณมากโ เปยัง
พืๅนทีไตางจังหวัด อาจ฿ชຌวิธีการสงดยรถตูຌ หรือรถทัวร์พืไอป็นการประหยัดคาจัดสง ถຌามีคนมาสั่งทางพจ
กใจะสงทางเปรษณีย์ EMS ครับ ผมสงทบทุกวันลยครับพ่ือปຓนการลดเม฿หຌปຓนดินพอกหางหมูครับ
พราะราจะนຌนเปรษณีย์ยอะครับ มีรຌานนึงที่คຌาสั่งประจ่า คือจะสงเปที่ภูกใต จຌานีๅจะพิศษหนอย คือจะ
สงทางรถตูຌ รถดวน (ผูຌประกอบการสืๅอผຌานวรใอค, โ55่ี 

โ.4 ดຌานการสงสริมการตลาด 

฿นการท าธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ซึไงมีการขงขันสูง กลยุทธ์ทีไมี
ความจ าป็นตอการขงขันคือการสงสริมการตลาด ดยกลยุทธ์ดຌานการสงสริมการตลาดทีไผูຌประกอบการ
ธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์฿หຌความส าคัญเดຌก การบอกกันบบปากตอปากของ
ผูຌบริภค ดยทีไผูຌบริภคทีไซืๅอสินคຌาละทดลอง฿ชຌลຌวกิดความพึงพอ฿จมีนวนຌมทีไจะบอกตอละนะน า
พืไอน฿หຌขຌามาชมสินคຌาของกิจการ ดยฉพาะหากผูຌ฿ชຌสินคຌาป็นบุคคลทีไมีชืไอสียงกใยิไงสงผลตอภาพลักษณ์
ของกิจการละสินคຌามากยิไงขึๅน ซึไง฿นทีไนีๅการบอกกันบบปากตอปากนัๅนคือการชร์ผานครือขายสังคม
ออนเลน์ เมวาจะป็นการขຌาเป฿หຌความคิดหในตอรຌานคຌาหรือสินคຌา หรือการน าสินคຌามารีวิว คือการ
ทดลอง฿ชຌสินคຌาลຌวถายรูปขณะ฿ชຌสินคຌาละสดงความคิดหใน ป็นชองทางหนึไงส าหรับผูຌบริภคทีไมีความ
สน฿จ฿นสินคຌาจะขຌามาหาขຌอมูลพืไอตัดสิน฿จซืๅอ วิธีที่ท่า฿หຌคนมาติดตามพ่ิมขึๅนสวน฿หญจะปຓนบบปาก
ตอปาก ชคดีที่พ่ือนโ จะปຓนคนที่ดังหนอยปຓนซลใบ฿นเอจีขากใรีวิว฿หຌคนกใขຌามาฟอลลว์กันยอะคะ 
หมือนกับปຓนลูกซมากกวาคะ (ผูຌประกอบการสินคຌาฮนด์มด, 2558) สอดคลຌองกับการศึกษาของ ฤทธิ่
ฤชา ชาญชีไยว ิ2556ี พบวา ธุรกิจเดຌ฿หຌความส าคัญกับการพูดปากตอปาก จากลูกคຌาคนหนึไงเปยังลูกคຌา
อีกคนหนึไง ดຌวยหตุนีๅผูຌขายจึงมีการจัดรายการสงสริมขายพืไอกระตุຌนการพูดปากตอปากของลูกคຌา ตถึง
กระนัๅนการฆษณาสินคຌากใยังมีความส าคัญนืไองจากป็นชองทางทีไจะท า฿หຌสินคຌาป็นทีไรูຌจักอยางพรหลาย 
ฉะนัๅนการ฿ชຌพืๅนทีไฆษณาบนสืไอสังคมออนเลน์กใยังมีความจ าป็น หากกิจการตຌองการ฿หຌผูຌบริภครูຌจักหรือ
พบหในป็นจ านวนมากกใควรทีไจะ฿ชຌบริการฆษณาพราะจะท า฿หຌมียอดขายทีไมากขึๅน พ่ือ฿หຌขຌาถึงคนงาย
คือผมจะซืๅอฆษณากอน฿หຌคนจอยอะโ ฿หຌคนหในยอะที่สุดลຌวกใพอคนหในยอะกใจะกิดการจดจ่า พอ
จดจ่าลຌวคนจะขຌาถึงบรนด์รางายครับ (ผูຌประกอบการสืๅอผຌานวรใอค, โ55่ี นอกจากนัๅนลຌวกลยุทธ์
การสงสริมการขายชนการลดราคา หรือการยกวຌนคาบริการจัดสงสินคຌา มืไอซืๅอสินคຌาครบตามจ านวนทีไ
ก าหนด จะชวยกระตุຌน฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอทีไรวดรใวยิไงขึๅน ละท า฿หຌกิดการซืๅอ฿นปริมาณทีไมากขึๅนอีก
ดຌวย มีท่าปຓนปมชั่นรายดือนถຌาอยางซืๅอ แ ชิๅน รากใสงฟรีลงทะบียน ซืๅอ ใ ชิๅนขึๅนเป กใสงฟรี EMS ถຌา
ซืๅอ ่ ชิๅน สามารถลือกชุด฿นรຌานฟรี แ ชุด (ผูຌประกอบการสินคຌาพรีออดอร์, โ55่ี ดยผูຌประกอบการ
จะตຌองพิจารณาลือก฿ชຌครืไองมือ฿นการสงสริมการตลาด฿หຌหมาะสม ซึไงพบวาธุรกิจสวน฿หญเดຌ฿ชຌ
ครืไองมือ฿นการสงสริมการตลาดทัๅงหลายนีๅพืไอ฿หຌกิดความเดຌปรียบ฿นการขงขัน สอดคลຌองกับค ากลาว
ของ ฉัตยาพร สมอ฿จ ิ2552ี ฿นรืไองการสงสริมการตลาดวา การสงสริมการตลาดป็นกระบวนการทีไ฿ชຌ
฿นการติดตอสืไอสารกับกลุมปງาหมายพืไอกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกิดการกระท าตามทีไราปรารถนา ตัๅงต
การสรຌางความตระหนักละขຌา฿จ฿นผลิตภัณฑ์ กิดความชอบ ตຌองการ฿ชຌ ละจูง฿จ฿หຌซืๅอสินคຌาหรือบริการ   
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ใ. ปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจสืๅอผຌาฟชั่นผานครือขายสังคมออนไลน์ 
ปัจจัยสูความส ารใจป็นปัจจัยหลักทีไ฿ชຌก าหนดความส ารใจของธุรกิจ ดยปัจจัยสู

ความส ารใจจะป็นตัวก าหนดนวทางกลยุทธ์ของธุรกิจ ส าหรับธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคม
ออนเลน์นัๅน จากการศึกษาเดຌพบวาธุรกิจเดຌก าหนดปัจจัยหงความส ารใจบงออกป็น ใ หัวขຌอหลักโ ดังนีๅ 

ใ.แ อกลักษณ์ของสินคຌา  
เดຌกการลือกน าสินคຌาทีไมีคุณภาพดีมาจ าหนาย ละการสรຌางความตกตาง 

ผูຌประกอบการมีความคิดหในวาการจ าหนายสินคຌาสิไงทีไส าคัญกใคือตัวสินคຌาซึไงป็นสิไงทีไสามารถสงผล฿หຌ
ธุรกิจประสบความส ารใจ  ผูຌประกอบการจึง฿หຌความส าคัญกับการคัดลือกสินคຌาทีไมีคุณภาพทีไดีมาจ าหนาย 
เมวาจะป็นนืๅอผຌาทีไทนทาน สวม฿สสบาย มีความประณีต฿นการตัดยใบ หรือมຌกระทัไงรูปบบละขนาดทีไ
ป็นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพดีจะท า฿หຌผูຌบริภคทีไซืๅอสินคຌากิดความพึงพอ฿จสงผล฿หຌกิดพฤติกรรม
การซืๅอซๅ าละการบอกตอกันบบปากตอปาก พราะหากสินคຌาคุณภาพเมดี ผลทีไจะตามมาคือผูຌบริภค
นอกจากจะเมพึงพอ฿จละเมซืๅอซๅ าลຌว ยังอาจจะบอกตอกับคนรูຌจักหรือมຌกระทัไงบอกตอกัน฿นครือขาย
สังคมออนเลน์ซึไงจะสงผล฿นทางลบตอกิจการป็นอยางมาก  คิดวาตัวสินคຌาส่าคัญพราะวาถຌาสินคຌาราดี
ลຌวราพรีซนต์ออกเปดีครัๅงหนຌาขากใจะมาซืๅอ ตถຌาสินคຌาราเมดีครัๅงหนຌาขาจะเมมั่น฿จ คือราตຌองท่า฿หຌ
ลูกคຌาม่ัน฿จวาสินคຌาราดีจริงโ คิดวาตัวสินคຌานี่หละท่ีจะมัด฿จลูกคຌาท่า฿หຌราประสบความส่ารใจ ลูกคຌาจะ
รูຌวาถຌาอยากเดຌสืๅอผຌากุຍกกิๆกกใมารຌานรา (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนนวกุຍกกิๆก, โ55่ี สอดคลຌองกับ
ความคิดหในของ พนาลี กุลยานนท์ ิโ55ๆี เดຌกลาวถึงวิธีการท ารຌานคຌาออนเลน์ ฿หຌประสบผลส ารใจเวຌวา 
มຌวาการปຂดรຌานคຌาออนเลน์จะสามารถท าเดຌงายละประหยัดคา฿ชຌจายกใตาม ตการท ารຌานคຌาออนเลน์
฿หຌประสบความส ารใจนัๅนเมเดຌงายตามเปดຌวย พราะสิไงทีไส าคัญอีกสิไงหนึไงคือหลักการตลาด ซึไงสิไงทีไสงผล
ตอยอดขายละการท ารຌานออนเลน์฿หຌส ารใจคือผลิตภัณฑ์ มຌวารຌานคຌาออนเลน์จะถูกออกบบมาอยาง
สวยงาม ตหากผลิตภัณฑ์หรือสินคຌาทีไขายเมตรงกับความตຌองการของลูกคຌา กใเมเดຌท า฿หຌกิดยอดขายเดຌ 
พราะฉะนัๅนกอนทีไจะปຂดรຌานคຌาออนเลน์ตຌองศึกษาสินคຌาทีไจะขาย฿หຌดีวา สามารถขายเดຌหรือเม ควรขาย
อะเรจึงจะมีคนซืๅอ ฿นสวนของการสรຌางความตกตางป็นการสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน นืไองจาก
฿นธุรกิจประภทนีๅมีการขงขันทีไสูงการสรຌางความตกตางจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดความสน฿จ กอ฿หຌกิด
พฤติกรรมการทดลอง฿ชຌสินคຌา฿นครัๅงรก มืไอพบวาสินคຌามีคุณภาพทีไดีสามารถตอบสนองความตຌอ งการ
ของลูกคຌาจนกิดความพึงพอ฿จ กใจะท า฿หຌกิดการซืๅอซๅ าละการบอกตอ 

ใ.โ การ฿หຌความส าคัญกับผูຌบริภค  
นืไองดຌวยการขงขันทีไสูงผูຌประกอบธุรกิจมีอยูมากมายถึงมຌวาสินคຌาจะมีคุณภาพทีไดี มี

ความดดดนตกตางกใอาจถูกลียนบบเดຌดยงาย ดังนัๅนการดูลอา฿จ฿สละการรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีกับผูຌบริภคจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดความชืไอมัไน ละกิดความประทับ฿จกใป็นอีกหนึไงปัจจัยทีไผูຌประกอบการ
฿หຌความส าคัญ พราะสิไงทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคกลับมาซืๅอซๅ านอกจากจะป็นคุณภาพสินคຌาลຌว ตัว
ผูຌประกอบการองกใส าคัญทีไมีสวนท า฿หຌผูຌบริภคกิดความรูຌสึกประทับ฿จ ชน ฿นรืไองของสงขຌอความตอบ
กลับผูຌบริภคอยางรวดรใว ท า฿หຌผูຌบริภคหในวาผูຌขายมีความ฿ส฿จ พราะ฿นทางกลับกันหากการปลอย฿หຌ
ผูຌบริภครอนานอาจท า฿หຌกิดความเมประทับ฿จ ละอาจปลีไยน฿จเมท าการซืๅอสินคຌา ละการ฿หຌขຌอมูล
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สินคຌาทีไถูกตຌองละชัดจนจะชวยปງองกันปัญหาทีไจะกิดขึๅนหลังการขายเดຌ อยูที่วาราดูลลูกคຌายังเง ณ 
ตอนนีๅกใรูຌวาคนท่ารຌานสืๅอผຌายอะมาก ของกใหมือนโ กัน ราจะท่า฿หຌราดีกวาคนอ่ืนยังเง ราพยายาม
จะมใทช์฿หຌลูกคຌา อาจจะพงขึๅนหนอยตรากใมีบริการ฿หຌลูกคຌาทุกดຌาน การตอบเลน์กใจะตอบเว ถຌาตอบ
ชຌาเปนิดจึงขากใอาจจะปลี่ยน฿จ (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนนวอินดีๅ, โ55่ี ซึไงมีความสอดคลຌอง
฿กลຌคียงกับการศึกษาของ ภาณุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ ิโ555ี ซึไงเดຌศึกษาพบวา฿นสวนของธุรกิจออนเลน์ ปัจจัย
ดຌานความถึงพอ฿จละความชืไอมัไนของลูกคຌาออนเลน์นัๅนผลตอความส ารใจ ซึไงประกอบดຌวยสวนส าคัญ
เดຌก แ. คุณภาพของสวนติดตอผูຌ฿ชຌงาน โ. คุณภาพของขຌอมูลสินคຌา/บริการ ใ.การรับรูຌตอความปลอดภัย 
ละ ไ.การรับรูຌตอความป็นสวนตัว จึงท า฿หຌหในเดຌวาการ฿ส฿จ฿นรายละอียดลใกโนຌอยโของ
ผูຌประกอบการนัๅนสามารถป็นพืๅนฐานทีไจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ พราะการดูลอา฿จ฿สละ
การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผูຌบริภคนัๅนป็นสวนหนึไง฿นการสรຌางความจงรักภักดีตอสินคຌา สอดคลຌองกับ
การศึกษาของ Maditinos, Mitsinis & Sotiriadou (โเเ่ี ทีไเดຌศึกษาถึงความพึงพอ฿จของลูกคຌาตอ
สารสนทศ ระบบ ละการบริการ ละความจงรักภักดี฿นธุรกิจออนเลน์ ผลการศึกษาพบวาคุณภาพของ
สารสนทศละคุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอ฿จของผูຌบริภค ความพึงพอ฿จของผูຌบริภคละ
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูຌบริภค ตคุณภาพของระบบเมมีความส าคัญตอ
ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

ใ.ใ คุณลักษณะของผูຌประกอบการ 
฿นการด านินธุรกิจนัๅนทักษะความรูຌของผูຌประกอบการมีความส าคัญมาก ทักษะความรูຌทีไ

ผูຌประกอบการธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์จะตຌองมีป็นอยางนຌอยนัไนคือความรูຌ฿นดຌาน
การลือกสินคຌา นัไนหมายถึงผูຌประกอบการรูຌวาผຌาชนิดเหนทีไมีคุณภาพ ทนทาน สวม฿สสบาย รูຌจักรูปบบ
การตัดยใบวารูปบบ฿ดทีไท า฿หຌสินคຌาออกมาสวยงามละทนทาน ตอมาคือตຌองรูຌจักหลงสินคຌาหรือวัตถุดิบ
ทีไจะรับมาท าการผลิตหรือจ าหนาย  ดยทีไผูຌประกอบการจะตຌองมีทักษะ฿นดຌานการสืไอสารทีไดี มี
ความสามารถ฿นการจรจาตอรอง การมีทักษะดຌานการสืไอสารจะท า฿หຌเดຌปรียบ฿นการสรຌางความสัมพันธ์  
ละสุดทຌายคือผูຌประกอบการจะตຌองมีทักษะ฿นการคิดวิคราะห์ มีความขຌา฿จ฿นกระบวนการทัๅงหมดของ
ธุรกิจ สามารถทีไจะชืไอมยงความสัมพันธ์ของสิไงวดลຌอมวามีผลกระทบ฿ดโ ตอกิจการบຌางพืไ อสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ตางโ เดຌอยางถูกตຌอง ตอนนีๅรียนอยู อกผูຌประกอบการ ตวาอาจริงโ มันปຓน
ประสบการณ์มากกวา พราะวาที่บຌานรากใขายสืๅอผຌาหมือนกันรากใลยพอจะรูຌวาผຌานีๅคืออะเร หลงตรง
นีๅถูกกวา พอรียนลຌวมันกใจะมีกลยุทธ์฿หຌรามา฿ชຌที่รຌานคะ (ผูຌประกอบการสืๅอผຌาฟชัไนส าหรับผูຌชาย , 

โ55่ี สอดคลຌองกับ  Robert L. Katz (กลาวถึง฿น Samuel C.Certo , โเเ็ี กลาวเวຌวา ผูຌบริหารทีไ
พรຌอมดຌวยทักษะดຌานการบริหารจัดการทีไจ าป็นนัๅนมีนวการท างานทีไดีละคอนขຌางประสบความส ารใจ 
ทักษะส าคัญ ใ ประการพืไอความส ารใจ฿นการบริหารจัดการ เดຌก แี ทักษะดຌานทคนิค รวมถึงการ฿ชຌ
ความรูຌละความชีไยวชาญฉพาะทาง฿นการปฏิบัติงานชิงทคนิคละกฎระบียบ฿นการปฏิบัติงาน โี 
ทักษะดຌานมนุษยสัมพันธ์ ป็นทักษะทีไสรຌางความรวมมือ฿นกลุมงาน ซึไงรวมถึงทักษะทีไ฿ชຌกีไยวขຌอ งกับ
ทัศนคติละการติดตอสืไอสาร ละใี ทักษะดຌานความคิด หมายถึงความสามารถ฿นการขຌา฿จองค์การ
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ดยรวม ผูຌบริหารทีไมีทักษะดຌานความคิดสามารถขຌา฿จความสัมพันธ์ระหวางภาระหนຌาทีไทัๅงหลายของ
องค์การทีไกืๅอกูลกันละกัน ความสัมพันธ์ระหวางองค์การละสิไงวดลຌอมขององค์การ 

4. พฤติกรรมของผูຌบริภค฿นการซืๅอสืๅอผຌาฟชั่นผานครือขายสังคมออนไลน์ 
4.แ ทัศนคติที่ผูຌบริภคมีตอการซืๅอสืๅอผຌาฟชั่นผานครือขายสังคมออนไลน์ 
ทัศนคตินัๅนมีผลท า฿หຌผูຌบริภคพรຌอมทีไจะสดงปฏิกิริยาตอบสนองดຌวยพฤติกรรมตางโ 

จากการศึกษาพบวา ผูຌบริภคมีทัศนคติตอการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์฿นชิงบวกวา
การซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์นัๅนมีความสะดวก รวดรใว สามารถขຌาถึงเดຌตลอดวลา เม
ตຌองสียวลาดินทาง มีสินคຌา฿หຌลือกหลากหลาย สามารถหาซืๅอสินคຌาทีไป็นสินคຌาพิศษฉพาะกลุมเดຌ ละ
ดยสวน฿หญราคาจะถูกกวาซืๅอจากรຌาน พราะธุรกิจออนเลน์เมตຌองมีคา฿ชຌจายกีไยวกับการชาพืๅนทีไขาย 
ท า฿หຌตຌนทุนถูกกวา  บางรຌานคຌาที่ขาย฿นนใต บางบบมันเมมี฿นทຌองตลาดทั่วเปกใซืๅอ฿นนใต ลຌวกใบางที
ราคาจะถูกกวาที่ราเปดินซืๅอตามตลาดพราะขาตຌองจายคาที่คะ (คุณพชร ินามสมมุติี, โ55่ี ต
กระนัๅนผูຌบริภคกใยังกังวล฿นครัๅงรกโ ของการซืๅอ วาสินคຌาทีไเดຌรับจะมีลักษณะเมตรงกับทีไเดຌรับขຌอมูลเวຌ 
ชนสี หรือขนาดของสืๅอผຌา ซึไงตางจากการซืๅอสินคຌาจากรຌานทีไสามารถทดลองสัมผัสนืๅอผຌา ตรวจตราลาย
ละอียดของสินคຌา ละลองสวม฿สกอนการตัดสิน฿จซืๅอเดຌ สวน฿นรืไองความกังวล฿นความสีไยงทีไจะเมเดຌรับ
สินคຌา ผูຌบริภคมีความกังวลนຌอยกวา นืไองจากกอนการลือกซืๅอสินคຌาผูຌบริภคมักจะหาขຌอมูลจากผูຌทีไคย
ซืๅอมากอนทัๅงการสอบถามดยตรงจากพืไอนหรือญาติสนิทละการหาขຌอมูลจากอินตอร์นใต ขຌอสียของ
มันคือบางทีอาจจะเดຌของเมตรงกับที่ราตຌองการสวนความกังวลกใคยกังวลนะคะ ตวาสวน฿หญคือจะหาดู
ขຌอมูล฿นวใบวามีบอร์ติดตอมัๅย มีทางเหนติดตอกับคຌาเดຌบຌาง วลาสั่งซืๅอกใจะติดตอสอบถามทรตามของ 
สวน฿หญดูที่หนຌาชื่อถือเดຌมีขຌอมูล มีคนมารีวิว (คุณรัตน์ ินามสมมุติี, โ55่ี หรืออาจ฿ชຌวิธีการทดลอง
ซืๅอสินคຌา฿นจ านวนทีไนຌอยกอนละหากกิดความพึงพอ฿จจึงท าการซืๅอครัๅงตอโเป฿นปริมาณทีไมากขึๅน 
฿นทางกลับกันหากเมกิดความพึงพอ฿จกใจะเมซืๅอสินคຌาจากรຌานนัๅนอีก สอดคลຌองกับ สุวิมล มຌนจริง 
ิโ5ไๆ : แ5แี เดຌกลาวถึงขัๅนตอนของการตัดสิน฿จซืๅอ ริไมตัๅงต การรับรูຌปัญหาหรือความตຌองการ การ
คຌนหาขຌอมูลถຌาผูຌบริภคมีขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์ทีไมากพอละมีความสีไยงภัยนຌอย ผูຌบริภคกใจะ
ด านินการซืๅอเดຌทันที มืไอผูຌบริภคเดຌประมวลขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์ตางโลຌวกใจะน ามาประมินวาสินคຌา
฿ดดีกวากัน น าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอจากทางลือกทีไผูຌบริภคชอบมากทีไสุด ภายหลังจากการซืๅอละการ฿ชຌ 
ผูຌบริภคจะมีประสบการณ์ตามระดับความพอ฿จหรือเมพอ฿จภายหลัง ดังนัๅนผูຌประกอบการทีไตຌองการ฿หຌ
รຌานคຌาขายสืๅอผຌาผานชองทางออนเลน์เดຌรับความนาชืไอถือ จนลูกคຌากิดความสน฿จทีไจะซืๅอสินคຌาภาย฿น
รຌานมากขึๅน สิไงทีไผูຌประกอบการจะตຌองปฏิบัติ เดຌก การสดงขຌอมูลชิงลึกของตัวสินคຌา฿หຌลูกคຌา เดຌหใน
อยางชัดจน มีการอัพดทความคลืไอนเหวของรຌาน฿หຌลูกคຌาเดຌรับรูຌอยูสมอ จัดสงสินคຌาละติดตอกับลูกคຌา
เดຌอยางรวดรใว ละทีไส าคัญการ฿ส฿จกับการดูลลูกคຌา นับป็นสิไงทีไสามารถสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับ
ลูกคຌาจนท า฿หຌกิดการกลับมาซืๅอซๅ า ท า฿หຌอกาสทีไจะประสบความส ารใจมีคอนขຌางสูง  

4.โ รงจูง฿จที่สงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

ผูຌบริภคมีความหใน฿นการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์วา สิไงทีไป็น
รงจูง฿จ฿นการตัดสิน฿จซืๅอนัไนคือตัวสินคຌา คือมืไอพบหในภาพสินคຌาลຌวกิดความชอบหรือความสน฿จกใจะ
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ตัดสิน฿จซืๅอเดຌ฿นทันที ดย฿นบางครัๅงผูຌบริภคมิเดຌ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมการตลาด฿ดโ พียงคพบ
สินคຌาทีไถูก฿จกใตัดสิน฿จซืๅอเดຌ฿นทันที กใดูท่ีสินคຌาถຌามันสวยดี ราชอบกใซืๅอลยนะ มันกใงายดีเปรษณีย์สงถึง
บຌาน (คุณรพี ินามสมมุติี , โ55่ี สอดคลຌองกับ วิกานดา ปกปຂงมือง ิโ55โี เดຌศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยชียง฿หม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญ
ลือกซืๅอสินคຌาประภทสืๅอยืด ทีชิๆต/สืๅอยืด ดยเมทราบชนิดของผຌา ดยหตุผลทีไลือกซืๅอคือ บบสืๅอผຌา
ฟชัไนถูก฿จ ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงควร฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿หຌป็นประยชน์฿นการฆษณาละ
ประชาสัมพันธ์ ฿หຌมีผูຌหในสินคຌา฿หຌมากทีไสุดพืไอสรຌางอกาส฿นการขาย หลังจากนัๅนผูຌบริภคจะกิดความ
ประทับ฿จละมีพฤติกรรมการซืๅอซๅ าละบอกตอกัน฿นทางทีไดีหรือเมนัๅนขึๅนอยูกับคุณภาพของสินคຌา ละ
การสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา 

4.ใ การขຌาถึงหลงขຌอมูลของครือขายสังคมออนไลน์ 
ดຌวยทคนลยี฿นปัจจุบันท า฿หຌผูຌบริภคทีไมีความสน฿จ฿นสินคຌา฿ดโ กใตามสามารถคຌนหา

ขຌอมูลจนกระทัไงกิดความมัไน฿จลຌวจึงท าการตัดสิน฿จซืๅอ ฿นธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสัไงคมออนเลน์
กใชนกัน ผูຌบริภคลือกทีไจะหาขຌอมูลดຌวยตนองจาก ฟสบุຍค ละ อินสตากรม นืไองจากมีความสะดวก
ละมีขຌอมูลพียงพอส าหรับการตัดสิน฿จพืไอเดຌสินคຌาทีไถึงพอ฿จมากทีไสุด สอดคลຌองกับ สุวิมล มຌนจริง 
ิโ5ไๆี กลาววา ถຌาผูຌบริภคมีขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาทีไมากพอละมีความสีไยงภัยนຌอย ผูຌบริภคกใจะ
ด านินการซืๅอเดຌทันทีดยเมจ าป็นตຌองคຌนหาขຌอมูลกอน ต฿นบางกรณี ความตຌองการนัๅนเมสามารถถูก
สนองเดຌ฿นทันที ผูຌบริภคกใจะจดจ าความตຌองการนัๅนเวຌ พืไอหาขຌอมูลมาชวย฿นการตัดสิน฿จซืๅอ฿นภายหลัง 
นอกจากนีๅผูຌบริภคยังรับค านะน า ละขຌอมูลจากพืไอนหรือคนรูຌจักทีไคย฿ชຌสินคຌาลຌวบอกตอกันอีกดຌวย 
มืไอผูຌบริภคพบสินคຌาทีไตຌองการลຌวอาจจะหาขຌอมูลของสินคຌาพิไมติมอีกดยขຌาเปคຌนหาขຌอมูลจากผูຌทีไคย
฿ชຌสินคຌานัๅนโ ลຌวน ามาบอกตอประสบการณ์ หรือมຌกระทัไงการสอบถามจากผูຌขายดยตรง ดย฿ชຌ เลน์ 
ป็นครืไองมือ฿นการติดตอกับผูຌขาย ลຌวสุดทຌายจึงท าการตัดสิน฿จซืๅอ สอดคลຌองกับ การศึกษาของ ฤทธิ่
ฤชา ชาญชีไยว ิ2556ี พบวาครือขายสังคมออนเลน์ทีไผูຌบริภคสวน฿หญ฿ชຌติดตอกับผูຌขายสวน฿หญคือ 
อินสตากรม ฟสบุຍค  ละ เลน์ ดังนัๅนผูຌประกอบการควรทีไจะจຌงขຌอมูลสินคຌาอยางชัดจน มีการบริหาร
ชองทางการสืไอสารทัๅงทาง ฟสบุຍค อินสตากรม ละ เลน์ ฿หຌมีประสิทธิภาพ จะท า฿หຌผูຌบริภคกิดการ
ตัดสิน฿จซืๅอทีไงายละรวดรใวมากยิไงขึๅน ละจะป็นการสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางผูຌประกอบการกับ
ผูຌบริภคอีกดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว ิ2554ี พบวาความคิดหในตอสวน
ประสมการตลาดดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ผูຌ฿หຌบริการทีไมีการจัดนืๅอหา฿ตຌภาพสินคຌาดี หาขຌอมูลสินคຌา
เดຌงายมีภาพสินคຌาหลายมุมครบถຌวน มีความสะดวกรวดรใว฿นการคຌนหา ผูຌขายตอบรับการสัไงซืๅออยาง
รวดรใว รูปบบการน าสนอมีความนาสน฿จ ผูຌขายมีการก าหนดระยะวลา฿นการจัดสงอยางนนอน ละ
ลูกคຌาเดຌรับสินคຌาตามก าหนดวลาทีไเดຌนัดหมายเวຌนัๅน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนดຌาน
จ านวนครัๅงทีไซืๅออยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

4.4 ความพึงพอ฿จที่มีตอกลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์การตลาดนัๅนมีผลป็นอยางมากตอทุกโ ธุรกิจ ดยฉพาะธุรกิจทีไมีการขงขันสูง
อยางธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไน จากการศึกษาท า฿หຌทราบวากลยุทธ์การตลาดทีไมีผลตอความพึงพอ฿จของผูຌบริภค
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กอ฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอมากทีไสุดคือกลยุทธ์ดຌานผลิตภัณฑ์ ฿นทีไนีๅกใคือการคัดลือกละจ าหนายสินคຌาทีไมี
คุณภาพดี มีการสรຌางความตกตางเมหมือน฿คร มีจุดดนทีไหาจากหลงอืไนเดຌยาก สอดคลຌองกับ ฉัตยาพร 
สมอ฿จ ิโ55ๆี กลาววาผลิตภัณฑ์ประกอบดຌวยสินคຌา บริการ ละความคิด ผลิตภัณฑ์ตຌองมี
อรรถประยชน์ละมีมูลคา฿นสายตาของผูຌบริภคจึงท า฿หຌผลิตภัณฑ์สามารถขายเดຌ นอกจากนัๅนคือกลยุทธ์
การสงสริมการขาย เดຌกการ฿หຌสวนลดพิศษหรือบริการจัดสง฿หຌฟรีมืไอซืๅอสินคຌาครบตามจ านวนทีไ
ก าหนด ท า฿หຌผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จละซืๅอ฿นปริมาณทีไมากขึๅน ดยความพึงพอ฿จทีไมีตอกลยุทธ์
ทางดຌานราคา ชนการตัๅงราคาทีไเมพง มีความหมาะสมกับคุณภาพสินคຌา ราคาสามารถยืดหยุนเดຌ ละ
กลยุทธ์ชองทางการจัดจ าหนายทีไสะดวกรวดรใว ทัๅง฿นดຌานการคຌนหาสินคຌาทีไสน฿จ การติดตอสืไอสาร
ระหวางผูຌซืๅอละผูຌขายทีไมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดสงสินคຌาทีไรวดรใวตรงตามวันละวลาทีไนัดเวຌนัๅนกใ
มีผลท า฿หຌผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จดຌวย ดังนัๅนกลาวดยสรุปเดຌวากลยุทธ์ทางการตลาดทัๅงตຌาน ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย ละการสงสริมการตลาดนัๅนมีผลตอความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 
ผูຌประกอบการควรวางกลยุทธ์ทางการตลาดอยางหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จสงผล฿หຌธุรกิจ
ประสบความส ารใจ สอดคลຌองกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว ิ2554ี พบวาความคิดหในตอสวน
ประสมการตลาดดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนดຌานคา฿ชຌจายทีไซืๅอสืๅอผຌาฟชัไนบนครือขายสังคมออนเลน์
ฟซบุຍค อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.5 ลักษณะการซืๅอ 

ผูຌบริภคสินคຌาประภทสืๅอผຌาฟชัไนนัๅนสวน฿หญป็นกลุมวัยรุนชวงระหวางมัธยมปลาย 
นักศึกษามหาวิทยาลัย เปจนถึงกลุมผูຌริไมตຌนท างาน ระดับความตຌองการของผูຌบริภคตละคนจะมีความ
ตกตางกันตามคุณลักษณะละก าลังซืๅอของผูຌบริภค จากการสัมภาษณ์ ผูຌบริภคดยสวน฿หญจะท าการ
ซืๅอสินคຌาครัๅงละเมกิน ใ ชิๅน ราคาฉลีไยทีไซืๅอนัๅนอยูทีไ 5เเ ถึง แ ,เเเ บาท ดยท าการซืๅอ 1 ถึง 2 ครัๅงตอ
ดือน ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว ิ2554ี  พบวาคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสืๅอผຌาฟชัไน
บนครือขายสังคมออนเลน์ฟสบุຍคดยฉลีไยทากับ 760.25 บาทตอครัๅง จ านวนครัๅงทีไซืๅอฉลีไยทากับ 1.65 

ครัๅงตอดือน ละจ านวนทีไซืๅอฉลีไยอยูทีไ 1.97 ชิๅนตอดือน ดังนัๅนผูຌประกอบการควรท าการฆษณาละ
น าสนอสินคຌา฿หมโ อยางนຌอยดือนละ 2 ครัๅง ละควร฿ชຌกลยุทธการสงสริมการขายพืไอกระตุຌน฿หຌกิด
การซืๅอ฿นปริมาณทีไมากขึๅน ชนการจัดสินคຌาป็นซใท หรือการ฿หຌสวนลดตามจ านวนสินคຌาทีไซืๅอ ป็นตຌน 
นอกจากนัๅนจะหในเดຌวาการตัๅงราคาสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกับก าลังซืๅอของผูຌบริภค ละป็นราคาทีไผูຌบริภค
สามารถตัดสิน฿จซืๅอเดຌทันที จะสงผลตอยอดขายป็นอยางมาก พราะหากตัๅงราคาสินคຌาสูงกินเป ถึงมຌจะ
ป็นสินคຌาทีไผูຌบริภคมีความตຌองการตอาจยังเมตัดสิน฿จซืๅอ฿นทันที สงผล฿หຌสียอกาส฿นการขายเดຌ 
สรุปละขຌอสนอนะ 

 ธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์นัๅนมีความตกตางจากธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไน
ทัไวโเป฿นหลายดຌาน อาทิชน การริไมตຌนธุรกิจสามารถท าเดຌงายกวา ฿ชຌงินลงทุนริไมรกตไ า เมมีตຌนทุนคา
ชาสถานทีไ เมจ าป็นตຌองสตใอกสินคຌาจ านวนมาก ตการทีไเมมีหนຌารຌาน ท า฿หຌผูຌบริภคเมสามารถจับตຌอง
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หรือทดลองสินคຌากอนการซืๅอเดຌ ละ฿นการซืๅอ ผูຌบริภคจะเมเดຌรับสินคຌา฿นทันที ดังนัๅนจึงป็นหนຌาทีไของ
ผูຌประกอบการทีไจะตຌองสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค  จากการศึกษา฿นครัๅงนีๅท า฿หຌพบวาธุรกิจสืๅอผຌา
ฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ สวน฿หญมีรูปบบป็นธุรกิจการคຌาปลีก ดยผูຌประกอบการทีไมีความ
ชีไยวชาญหรือมีงินลงทุนมากพออาจมีการผลิตสินคຌาออกจ าหนาย฿นตราสินคຌาของตนอง  ผูຌประกอบการ
สวน฿หญลือกทีไจะ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดดຌานผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละการสรຌางความตกตาง มีการ
ก าหนดราคาดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ละก าลังซืๅอของผูຌบริภค ลือก฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์
ทีไเดຌรับความนิยมสูงป็นชองทาง฿นการน าสนอผลิตภัณฑ์ ละ฿หຌความส าคัญกับการบอกตอของผูຌบริภค 
ดยทีไปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจนัๅนมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสรຌางความตกตาง การอา฿จ
฿สดูลผูຌบริภค ละคุณลักษณะของผูຌประกอบการ ซึไงจะตຌองมีทักษะทีไ฿ชຌการด านินธุรกิจเดຌก ความรูຌ฿น
ตัวสินคຌา หลงสินคຌาหรือวัตถุดิบ ละมีทักษะ฿นการสืไอสารทีไดี จากการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูຌบริภค 
พบวาผูຌบริภคมีรงจูง฿จ฿นการซืๅอจากผลิตภัณฑ์ทีไมีความตกตาง ดยผูຌบริภคหาขຌอมูลสินคຌาจากฟสบุຍค
ละอินสตากรม ซึไงสามารถท าเดຌตลอดวลา ฿นการซืๅอตละครัๅง฿ชຌงินประมาณ 5เเ – แุเเเ บาท 
ผูຌบริภคสวน฿หญทีไมีประสบการณ์การซืๅอสินคຌาผานครือขายสังคมออนเลน์จะมีทัศนคติ฿นชิงบวก ส าหรับ
ความกังวล฿นรืไอง สินคຌาทีไเดຌรับจะมีลักษณะเมตรงกับทีไเดຌรับขຌอมูลเวຌ หรือความสีไยงทีไจะเมเดຌรับสินคຌา 
ผูຌบริภคมีความกังวลนຌอย ละความกังวลนีๅจะกิดขึๅน฿นการซืๅอครัๅงรกทานัๅน นืไองจากกอนการลือกซืๅอ
สินคຌาผูຌบริภคมักจะหาขຌอมูลจากผูຌทีไคยซืๅอมากอน หรือ฿ชຌวิธีการทดลองซืๅอสินคຌา฿นจ านวนทีไนຌอยกอนละ
หากกิดความพึงพอ฿จจึงท าการซืๅอครัๅงตอโเป฿นปริมาณทีไมากขึๅน ฿นทางกลับกันหากเมกิดความพึงพอ฿จ
กใจะเมซืๅอสินคຌาจากรຌานนัๅนอีก ซึไงการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌประกอบการสามารถน าเป฿ชຌประยุกต์ พืไอป็น
นวทาง฿นการปรับตัวส าหรับการด านินธุรกิจพืไอ฿หຌทันตอการขงขัน฿นปัจจุบันเดຌ 

ประยชน์จากการวิจัย 

แ. ประยชน์ชิงการจัดการ 
แ.แ ดຌานรูปบบธุรกิจละผนการบริหารจัดการธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการทีไจ าหนาย

สินคຌาผานครือขายสังคมออนเลน์นัๅน ป็นผูຌทีไ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์อยูลຌวละมองหในชองทางวา
สามารถประกอบธุรกิจเดຌ นืไองจาก฿นสังคมปัจจุบันครือขายอินตอร์นใตขຌามามีบทบาทป็นอยางมาก฿น
ชีวิตประจ าวัน ฿นการท าธุรกิจบนครือขายสังคมออนเลน์นัๅน ริไมตຌนงาย ฿ชຌงินลงทุนนຌอย สามารถขายเดຌ
ตลอดวลา ละคลองตัวพราะสวน฿หญลຌวจะป็นกิจการจຌาของคนดียว อีกทัๅงผูຌประกอบการจะตຌองมี
ผนละกระบวนการ฿นการด านินธุรกิจทีไดี พืไอป็นการก าหนดทิศทางของธุรกิจ  

แ.โ ดຌานกลยุทธ์ทางการตลาด พบวา สินคຌาทีไน ามาจ าหนายผานครือขายสังคมออนเลน์
นัๅนตຌองมีความตกตางละมีคุณภาพ สามารถ฿ชຌงานเดຌจริง ละตัๅงราคาอยู฿นระดับทีไหมาะสม น าสนอ
สินคຌาผานชองทางทีไผูຌบริภคขຌาถึงเดຌงายละรวดรใว การสงสริมการตลาดทีไผูຌบริภคยัง฿หຌความสน฿จ คือ 
การ฿หຌสวนลดตางโ หรือการถมของสมนาคุณ  การท าธุรกิจผานครือขายสังคมออนเลน์นัๅนตຌองท า฿หຌคน
รูຌจักมากโ ดังนัๅนการฆษณาหรือการบอกตอปากตอปากของผูຌบริภคจึงป็นสิไงส าคัญ 
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แ.ใ ดຌานปัจจัยหงความส ารใจ พบวา ปัจจัยทีไท า฿หຌธุรกิจสามารถเปถึงปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 
฿นตละธุรกิจอาจจะมีปัจจัยทีไตกตางกัน ผูຌประกอบการจะตຌองขຌา฿จ฿นธุรกิจของตนองละสามารถ
ก าหนดเดຌวาอะเรจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจ จาก การศึกษาพบวา ปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจ
สืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ คือ การจ าหนายสินคຌาทีไดีมีคุณภาพ มีความตกตางจากคู
ขงขัน ละการมีสัมพันธ์อันดีกับลูกคຌา ทัๅงนีๅผูຌประกอบการจะตຌองมีความรูຌทักษะหรือประสบการณ์฿นดຌาน
ตางโ  ทัๅงดຌานทคนิค ดຌานมนุษย์สัมพันธ์ละดຌานความคิด หากธุรกิจมีการบริหารจัดการทีไดีผูຌประกอบการ
มีความรูຌทักษะละน าประสบการณ์ทีไผานมาน ามา฿ชຌกใจะสามารถท า฿หຌธุรกิจด านินเปเดຌอยางราบรืไน 

แ.ไ ดຌานพฤติกรรมของผูຌบริภค พบวา ผูຌบริภคสวน฿หญจะมีทัศนคติ฿นชิงบวก฿นการซืๅอ
สินคຌาผานครือขายสังคมออนเลน์ ผูຌบริภคจะท าการคຌนหาสินคຌาทีไตຌองการ ละขຌอมูลของสินคຌาทาง
ครือขายสังคมออนเลน์ ดยจะ฿หຌความส าคัญกับสินคຌาป็นหลัก ถຌารูปบบสินคຌาป็นทีไพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภคกใจะตัดสิน฿จซืๅอเดຌทันที ละการ฿หຌสวนลด หรือของถมจะป็นสิไงกระตุຌนทีไท า฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จ
ซืๅอรใวขึๅน ผูຌบริภคสวน฿หญมีพฤติกรรมการซืๅอสืๅอผຌาผานครือขายสังคมออนเลน์ดือนละหนึไงถึงสองครัๅง
ดยท าการตัดสิน฿จซืๅอดຌวยตนอง 

โ. ประยชน์ชิงทฤษฎี 
การวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌศึกษานวคิด ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง ประกอบเปดຌวย แี นวคิด

ครือขายสังคมออนเลน์ ซึไงเดຌอธิบายถึงความป็นมาละประภทของครือขายสังคมออนเลน์  โี นวคิด
รูปบบธุรกิจ ซึไงเดຌอธิบายถึงรูปบบละประภท฿นการด านินธุรกิจการคຌา การลือกรูปบบ฿หຌหมาะสม
รวมทัๅงขຌอดีขຌอสียของตละประภท ใี นวคิดการบริหารจัดการธุรกิจซึไงเดຌอธิบายถึงการด านินการ฿น
กิจกรรมตางโ การด านินการ฿นกิจกรรมตางโ กระบวนการบริหารละดຌานทักษะ฿นการบริหาร  ไี 
นวคิดกลยุทธ์การตลาด ซึไงเดຌอธิบายถึงการวิคราะห์สิไงวดลຌอมทางการตลาด การวางต าหนงผลิตภัณฑ์
ละสวนประสมการตลาด 5ี นวคิดปัจจัยหงความส ารใจ ซึไงเดຌอธิบายถึงปัจจัยตางโทีไจะท า฿หຌธุรกิจ
ประสบความส ารใจ  ๆี นวคิดพฤติกรรมผูຌบริภค ซึไงเดຌอธิบายถึงพฤติกรรมผูຌบริภคละกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอ 

จากการศึกษาทีไเดຌน าทฤษฎีตางโ นีๅน ามาอธิบายผลการศึกษาซึไงกีไยวกับการด านินธุรกิจ
สืๅอผຌาฟชัไนผานครือขายสังคมออนเลน์ การ฿ชຌกลยุทธ์ของผูຌประกอบการทีไท า฿หຌสามารถอยูรอด฿น
สภาวะทีไมีการขงขันสูง฿นปัจจุบันเดຌ จึงป็นประยชน์฿นการน าเปพัฒนาตอยอดหรือสรຌางองค์ความรูຌ
฿หมโ ส าหรับป็นนวทาง฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌผูຌประกอบการรายกาหรือราย฿หมทีไก าลังจะริไมตຌนขຌา
ธุรกิจประภทนีๅ 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

แ. นืไองจากการวิจัยครัๅงนีๅป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ ซึไงเดຌกใบขຌอมูลดยการสัมภาษณ์ชิง
ลึกจากผูຌประกอบการละผูຌบริภคทีไอยู฿นขตกรุงทพละปริมณฑล ตกใยังมีผูຌประกอบการละผูຌบริภค
อีกจ านวนมากทีไอยู฿นขตตางจังหวัดซึไงอาจจะมีนวทางการด านินธุรกิจหรือความคิดหในทีไตกตางกัน
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ออกเป ดยขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต จึงควรมีการศึกษา฿นขตพืๅนทีไอืไน฿นตละจังหวัดดຌวย 
ละควรสอบถามจากหนวยงานหรือนักวิชาการทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌเดຌทราบถึงขຌอมูลทีไชัดจนยิไงขึๅน 

โ. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษา฿นชิงคุณภาพดຌวยวีธีการสัมภาษณ์ชิงลึก  ซึไง฿นอนาคต
นัๅนควรท าการศึกษาดยการวิจัยชิงปริมาณควบคูกันเปดຌวยพืไอจะเดຌขຌอมูลของกลุมตัวอยางทีไมากขึๅน ละ
เดຌขຌองมูล฿นมุมมองทีไกวຌางละรอบดຌานมากยิไงขึๅน อีกทัๅงยังสามารถวัดผล฿นชิงสถิติเดຌอีกดຌวย  

ใ. การวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมุง นຌนศึกษากลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจสืๅอผຌาฟชัไนผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ ซึไงผูຌวิจัยพบวา฿นปัจจุบันยังมีสินคຌาอีกมากมายหลายประภททีไจ าหนายผาน
ชองทางนีๅ ดยงานวิจัย฿นอนาคตควรศึกษาหาขຌอมูลพิไมติม฿นผลิตภัณฑ์กลุมอืไนนอกหนือจากผลิตภัณฑ์
สืๅอผຌาฟชัไนดຌวย ชน ครืไองส าอางค์ ครืไองประดับ  หนังสือ ทรศัพท์ละอุปกรณ์สริม ป็นตຌน 
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ของรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 
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marketing of Pet Cafe 

วรมาศ   บุบผาชาติ1 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ของผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆ
สัตว์ลีๅยง ละพืไอศึกษาถึงความภักดี ความมัไนคงละความผูกพันตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง  รวมถึงศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์กับความภักดี ความมัไนคงละความผูกพันตอรຌาน
คาฟຆสัตว์ลีๅยง ดยการวิจัยชิงส ารวจจากผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีอายุ
ระหวาง 20-45 ป จ านวน 400 คน ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล  

 ผลการวิจัย พบวา การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากความรูຌสึกละจากประสาทสัมผัส 
สามารถขຌาถึงผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงเดຌมากทีไสุด ดยสามารถรับรูຌเดຌจากประสาทสัมผัสละกิดป็น
ความประทับ฿จของผูຌมา฿ชຌบริการ น ามาซึไงความภักดีทีไตຌองการกลับมา฿ชຌบริการอีก ดยมีความมัไนคงตัๅง฿จ
ทีไจะ฿ชຌบริการรຌานนัๅนโ ประกอบกับกิดทัศนคติทีไดีตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ละสุดทຌายผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆ
สัตว์ลีๅยงกิดป็นความผูกพัน รูຌสึกป็นสวนหนึไงของรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ลຌวท าการนะน าบอกตอผูຌอืไน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  พศหญิงละผูຌทีไมีสัตว์ลีๅยงจะมีการรับรูຌการตลาดชิง
ประสบการณ์มากกวาพศชายละผูຌทีไเมมีสัตว์ลีๅยง  ละพบวา การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ของ
ผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง มีความสัมพันธ์กับความภักดี ความมัไนคง ละความผูกพันตอรຌานคาฟຆสัตว์
ลีๅยง                                                                   

ค าส าคัญ : ความภักด ีุ ความมัไนคง ุ ความผูกพัน ุ การตลาดชิงประสบการณ์ ุ รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 
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ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   5-109 

Abstract 

 This research aims to study experiential marketing perception of Pet cafe 

customers and also examine loyalty, commitment and engagement that customers have 

for the cafe.  This also includes an objective to study a relationship between experiential 

marketing perception and loyalty, commitment and engagement for the cafe. The 

process to achieve this research by surveying and gathering information from 400 

customers being serviced in cafes located in Bangkok aged between 20-45 years old. 

Questionnaire is used as a tool for information gathering in this research. 

 This research reveals that experiential marketing perception via feeling and senses 

can reach customers the most. They perceive via senses, in turn creates customers 

impression. This then causes royalty for returning for services and goods. They tend to 

engage for a certain service along with good attitude toward pet cafe. Lastly, 

commitment is built resulting in a creation of being a part of pet cafe. This can be a 

suggestion for other new customers. 

 From assumption investigating, it is found that females and pet owners have a 

higher sense of experiential marketing perception than males and non-pet owners. Also, 

experiential marketing perception of pet cafe customers is strongly related to loyalty, 

commitment and engagement. 

 

Keywords : Loyalty, Commitment, Engagement, Experiential Marketing, Pet Cafe  
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันลกของธุรกิจเดຌมีการขงขันกันอยางมาก  การกิดขึๅนของทคนลยีชนิดตางโ  ท า฿หຌ
ธุรกิจจ าป็นตຌองปรับตัวขຌาหาผูຌบริภคละพยายามหากลยุทธ์ตางโทีไท า฿หຌเดຌปรียบคูขง ิธนศ ยุคันตว
นิชชัย, 2553ี พืไอทีไจะสามารถอยู฿นตลาดเดຌอยางมัไนคง ซึไงกลยุทธ์ทางการตลาดมีการปรับปลีไยนเปตาม
สถานการณ์ หรือปรับพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ทัๅ งนีๅนวคิดทางการตลาดมีการพัฒนา
รืไอยมาริไมตัๅงตการตลาดบบดัๅงดิม ิTraditional Marketingี จนมาถึงนวคิดการสืไอสารการตลาดชิง
บูรณาการ ิIntegrated Marketing Communicationี ตนืไองดຌวยคน฿นสังคมมีวิธีการด านินชีวิตละ
พฤติกรรมการบริภคทีไปลีไยนปลงเป ท า฿หຌการ฿ชຌกลยุทธ์การตลาดบบดิมนัๅนเมสามารถครอบคลุม
พฤติกรรมผูຌบริภคเดຌ   

ฉะนัๅนจึงเดຌกิดกลยุทธ์฿หมทางการตลาดทีไรียกวา การตลาดชิงประสบการณ์ ิExperiential 

Marketingี ซึไงป็นกระบวนการทีไระบุถึงความตຌองการของลูกคຌา ดยผานการสืไอสารบบสองทาง 
(Smilansky, 2009) ทัๅงนีๅตຌองมีการสรຌางความรูຌสึกทีไดี นาประทับ฿จละตอกยๅ าขຌาเป฿นความทรงจ าของ
ลูกคຌา พืไอ฿หຌลูกคຌากิดความชืไนชอบละผูกพันภักดี฿นสินคຌาหรือบริการ สงผล฿หຌกลับมาซืๅอหรือ฿ชຌบริการ
นัๅนโอีก ซึไงการตลาดชิงประสบการณ์ถูกน ามา฿ชຌป็นกลยุทธ์การขงขันทางธุรกิจ฿นปัจจุบัน ดยฉพาะ
ธุรกิจนว฿หมทีไกิดขึๅนอยางรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงซึไงป็นธุรกิจทีไปลก฿หม ละป็นทรนด์ทีไมารงอยู฿น
ขณะนีๅ ดยป็นรຌานอาหารทีไน าสัตว์ลีๅยงมาป็นสิไงจูง฿จละปຂดประสบการณ์฿หຌกับผูຌทีไมา฿ชຌบริการ   

การน าการตลาดชิงประสบการณ์มา฿ชຌ฿นธุรกิจนัๅน มีความส าคัญละยังมีความสัมพันธ์กับการ
สรຌางความภักดี ความมัไนคงละความผูกพันอีกดຌวย นืไองจากมืไอผูຌ฿ชຌบริการมีความจงรักภักดีกับตรา
สินคຌาลຌว การกลับมา฿ชຌบริการครัๅงตอเปกใจะกิดความมัไนคง ซึไงความมัไนคงนีๅมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผูຌ฿ชຌบริการทีไมีตอตราสินคຌาดยฉพาะอยางยิไง฿นชิงพฤติกรรมของผูຌบริภคกลาวคือ มีความมุงมัไนตัๅง฿จ
ทีไจะ฿ชຌตราสินคຌานัๅนโ ละท าการตัดสิน฿จซืๅอ ถึงมຌวาจะตຌองผชิญกับทางลือกหรือการข งขันจากตรา
สินคຌาอืไนโกใตาม (Utpal M. Dholakia, 1997) 

อยางเรกใตาม การทีไจะท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการอยูกับตราสินคຌาเดຌนานทีไสุด พืไอ฿หຌธุรกิจติบต฿นอนาคต
อยางยัไงยืนกใคือ การสรຌางความผูกพัน ดย฿นทางการตลาดนัๅน การสรຌาง฿หຌลูกคຌามีความผูกพันกับตรา
สินคຌา คือ การพยายามสรຌาง฿หຌกิดความผูกพันทางดຌานอารมณ์ ิEmotional Attachment) มีความรัก฿น
ตราสินคຌานัๅนโ มีความรูຌสึกป็นจຌาของ ละมีนวนຌมทีไจะ฿ชຌตอเป฿นอนาคตละหาลูกคຌาพิไม฿หຌดຌวยความ
ตใม฿จ 

ฉะนัๅน การศึกษารืไองความภักดี ความมัไนคง ละความผูกพัน จะชวย฿หຌขຌา฿จละขຌา ถึง
ผูຌ฿ชຌบริการมากยิไงขึๅน พืไอทีไจะรักษาฐานผูຌ฿ชຌบริการดิม฿หຌคงอยู ละสรຌางทัศนคติละการจดจ าทีไดี ผาน
การตลาดชิงประสบการณ์ พืไอป็นการดึงผูຌ฿ชຌบริการราย฿หมโจากคูขงอีกดຌวย  
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1. พืไอศึกษาการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ของผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง  

2. พืไอศึกษาความภักดีของผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 

3. พืไอศึกษาความมัไนคงของผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง                                                                                   

4. พืไอศึกษาความผูกพันของผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง  

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์กับความภักดี ความมัไนคงละ     
ความผูกพันตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 

นิยามศัพท์ 
1. ลูกคຌา หมายถึง ผูຌทีไ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง฿นขตกรุงทพมหานคร  

2. รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง หมายถึง รຌานคาฟຆทีไ฿หຌบริการทัๅง อาหาร ขนม ครืไองดืไม ดยจะมีสัตว์ลีๅยง
อยู฿นรຌาน เมวาจะป็นสุนัข มว ตามตละคาฟຆนัๅนโ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถลนเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับ
ขຌอก าหนดของตละรຌาน  

3.การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ หมายถึง การปຂดรับถึงประสบการณ์ทีไผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับจาก
รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง จนกิดความรูຌสึกทีไดีนาประทับ฿จละตอกยๅ าขຌาเป฿นความทรงจ าของผูຌ฿ชຌบริการ กิด
ป็นความชืไนชอบละผูกพันภักดีตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง สงผล฿หຌกลับมาซืๅอหรือ฿ชຌบริการนัๅนอีก ดยตละ
บุคคลอาจจะตอบสนองหรือมีพฤติกรรมทีไตกตางกันขึๅนอยูกับประสบการณ์ดิมละการรียนรูຌของ
ผูຌ฿ชຌบริการตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ทัๅงนีๅการตลาดชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ 5 อยาง เดຌก การตลาด
จากประสาทสัมผัส ิSense Marketing) ุการตลาดจากความรูຌสึก ิFeel Marketing) ุการตลาดจาก
ความคิด ิThink Marketing) ุการตลาดจากการกระท า ิAct Marketing) ละการตลาดจากการชืไอมยง 
ิRelate Marketing) 

4.ความภักดี ิLoyalty) หมายถึง การทีไผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงกิดความพึงพอ฿จ อยาก
กลับมา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงซๅ าอีก มีการบอกตอนะน าผูຌอืไน฿หຌมา฿ชຌบริการ รวมถึงเมตຌองการ
ลือก฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงอืไน 

5.ความมัไนคง ิCommitment) หมายถึง การทีไผูຌบริภคมีความหนักนนละมีความมุงมัไนตัๅง฿จทีไ
฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง อยากลกปลีไยนความคิดประสบการณ์฿นรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ละมีทัศนคติทีไ
ดีทีไจะ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงนัๅนโ อยางเมลังล฿จ 

6.ความผูกพัน ิEngagement) หมายถึง ความชืไอมัไน ความเวຌ฿จ ดยผูຌ฿ชຌบริการตใม฿จทีไจะทุมท
วลา฿หຌกับรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง อีกทัๅงมีความปรารถนาทีไจะป็นสมาชิกของรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงทัๅง฿นปัจจุบัน
ละอนาคต 

 



 
5-112 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

นวคิดทฤษฎีที่฿ชຌ฿นการวิจัย 

1. นวคิดกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูຌรับสาร ิDemographic Characteristics of 

Receiverี 

ลักษณะทางประชากร ิDemographic Characteristics) เดຌก พศ อายุ การศึกษา สถานทาง
ศรษฐกิจละสังคม  ดยผูຌรับสารทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความสน฿จ฿นการ
รับขาวสารตกตางกันเปดຌวย ฿นงานวิจัยนีๅ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌลักษณะทางประชากรป็นตัวปร฿นการทดสอบ
สมมติฐาน ทีไมีความกีไยวขຌองตอการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ ดย฿ชຌตัวปรพศ ซึไงป็นลักษณะทาง
ประชากรทีไบุคคลเดຌรับมาตก านิด ประกอบดຌวยพศชาย ละพศหญิง ดยพศจะป็นตัวก าหนดบทบาท
หนຌาทีไของบุคคล ความตกตางทางพศท า฿หຌบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอสืไอสารทีไตกตางกัน กลาวคือ 
พศหญิงมีนวนຌมละมีความตຌองการทีไจะสงละรับขาวสารมากกวาพศชาย ฿นขณะทีไพศชายเมเดຌมี
ความตຌองการทีไจะสงละรับขาวสารตพียงอยางดียวทานัๅน ตมีความตຌองการทีไจะสรຌางความสัมพันธ์
อันดี฿หຌกิดจากการรับขาวสารนัๅนดຌวย ละตัวปรการมีสัตว์ลีๅยง ซึไงถือป็นสถานะทางศรษฐกิจละสังคม 
ทีไจะป็นครืไองชีๅถึงรืไองทีไกลุมจะสน฿จรับรูຌขาวสารนัๅน บุคคลทีไมีสถานะทางศรษฐกิจละสังคมทีไตกตาง
กันทัๅงการประกอบอาชีพ รายเดຌ  ศาสนา  ยอมสงผลตอการรับสารทีไตกตางกันดຌวย ิสาระดีดี.คอม, 

โ55โี 

2. นวคิดการตลาดชิงประสบการณ์ ิExperiential Marketingี 

การตลาดชิงประสบการณ์ ิExperiential Marketingี  ป็นชองทาง฿นการสืไอสารตราสินคຌา 
นวคิดนีๅชืไอวา การตลาดชิงประสบการณ์ เมเดຌพียงตนຌนทีไลักษณะละประยชน์ของสินคຌาทานัๅน  
ตยังป็นการชืไอมยงอกลักษณ์ละความสน฿จจากประสบการณ์ของผูຌบริภคตละคน  (Kevin Lane 

Keller, 2012) ดยการตลาดชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ (Schmitt, 1999)  เดຌก 
การตลาดชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ิSenseี ุการตลาดชิงประสบการณ์จากความรูຌสึก ิFeelี ุ
การตลาดชิงประสบการณ์จากความคิด ิThinkี ุการตลาดชิงประสบการณ์จากการกระท า ิActี ละ
การตลาดชิงประสบการณ์จากความชืไอมยง ิRelateี ซึไง฿นงานวิจัยนีๅ การตลาดชิงประสบการณ์มีความ
กีไยวขຌองกับรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง นืไองจากผูຌทีไมา฿ชຌบริการตละบุคคลตางมีประสบการณ์ทีไตางกัน ซึไงการ
ขຌามา฿ชຌบริการ฿นรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงถือป็นการปຂดประสบการณ์฿หຌผูຌ฿ชຌบริการผานองค์ประกอบตางโของ
การตลาดชิงประสบการณ์ดังทีไกลาวมาขຌางตຌน   

ส าหรับวิธีการประมินละครืไองมือทีไ฿ชຌกับการตลาดชิงประสบการณ์นัๅน จากงานวิจัยของ 
Josko Brakus (อຌางถึง฿น Schmitt, 1999) เดຌมีการ฿ชຌครืไองมือฉพาะส าหรับวัด Sense, Feel, Think, 

Act ละ Relate ดย฿ชຌค าถามทีไกีไยวขຌองกับอารมณ์ความรูຌสึก ซึไงบงชวงสกลป็น 7 ชวง จากเมคยเป
จนถึงมากทีไสุด พืไอป็นการวัดความนาชืไอถือละถูกตຌอง อยางเรกใตาม฿นการวัดผลของการตลาดชิง
ประสบการณ์นัๅน Schmitt (1999) หในวา การวัดจากระยะวลาการ฿ชຌสินคຌาหรือบริการนัๅนโของลูกคຌา
ป็นวิธีทีไดีทีไสุด นอกจากนีๅ Kotler (1983) ยังเดຌพิไมติมวา ควรจะวัดจากตัวบุคคลดຌวยดยจะกีไยวขຌองกับ
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การรับรูຌ ทัศนคติละพฤติกรรม ชน การวัดระดับการระลึกถึงตราสินคຌา หรือการรับรูຌบรนด์฿นชวงกอน 
ระหวางด านินการละหลังคมปญ  การปลีไยนปลง฿นการรับรูຌของลูกคຌา รวมถึงพฤติกรรมการซืๅอ ป็น
ตຌน  

3. นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับพฤติกรรมผูຌบริภค ิCustomer Behavior) 

นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับพฤติกรรมผูຌบริภคป็นอีกสวนหนึไงทีไมีความกีไยวขຌองละสัมพันธ์กับ
งานวิจัยนีๅ นืไองจากการทีไบุคคลจะลือก฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงนัๅน จะตຌองมีกระบวนการคิด ละท า
การตัดสิน฿จดยอาศัยทัๅงขຌอมูล รงจูง฿จ ประสบการณ์ รวมถึงทัศนคติละรูปบบการด านินชีวิตของต
ละบุคคล ดย Schiffman  and Kanuk (1987) เดຌสนอบบจ าลองพืไอสดง฿หຌหในถึงปัจจัยทีไก าหนด
พฤติกรรมผูຌบริภค รวมถึงการชืไอมยงเปสูกิจกรรมของผูຌบริภค ซึไงบงป็นขัๅนปัจจัยน าขຌา ิ Inputี  ขัๅน
กระบวนการ ิProcessี ละขัๅนผลลัพธ์ ิOutputี ซึไงมืไอกิดพฤติกรรมละทัศนคติทีไดีลຌว กใจะกิดการ
ซืๅอซๅ า หรือ กลับมา฿ชຌบริการจนกิดป็นความภักดี ความมัไนคง จนกลายป็นความผูกพันตอรຌานคาฟຆสัตว์
ลีๅยง฿นทีไสุด 

2.1 ความภักดี ิLoyalty), ความมัไนคงตอตราสินคຌา ิBrand commitment) ละการสรຌางความผูกพันกับ
ลูกคຌา ิCustomer Engagement) 

ความภักดีตอตราสินคຌาิLoyalty) ป็นผลมาจากการรียนรูຌของผูຌบริภควาตราสินคຌาสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของตนองเดຌ  ป็นสิไงทีไสดงทัศนคติ฿นชิงบวกตอตราสินคຌา ซึไงผลกใคือ มีการซืๅอ
ตราสินคຌาดิมอยางตอนืไอง ิAssael,แ้้โี  สวนความมัไนคงตอตราสินคຌา ิBrand commitment) คือ 
การทีไผูຌบริภคมีความหนักนนมัไนคงตอตราสินคຌานัๅน ดยผูຌบริภคมักจะซืๅอสินคຌาหรือบริการนัๅนพียงตรา
สินคຌาดียวอยางเมลังล฿จ  ิจุฑามาศ ศาสตรวาหา, โ55็ี ซึไงความมัไนคงตอตราสินคຌานีๅสามารถน ามา
ปรียบทียบกับคูขง ดย฿ชຌการคาดการณ์พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคอีกดຌวย (factum group, -)   

ส าหรับการสรຌางความผูกพันกับลูกคຌาิCustomer Engagement) คือ การพยายามสรຌาง฿หຌลูกคຌา
กิดความผูกพันทางดຌานอารมณ์ ิEmotional Attachment) มีความรัก฿นสินคຌาหรือบริการนัๅน มี
ความรูຌสึกป็นจຌาของ ละมีนวนຌมทีไจะ฿ชຌสินคຌาหรือบริการตอเป฿นอนาคต รวมทัๅงบอกตอดຌวยความตใม
฿จ ิวิลิศ ภูริวัชร, 2555ี 

ดังนัๅนมืไอบุคคลเดຌรับประสบการณ์ทีไดี มีทัศนคติทีไดีลຌว กใจะกอ฿หຌกิดความภักดี พรຌอมทีไ จะซืๅอ
ซๅ าหรือกลับมา฿ชຌบริการอีก ทัๅงยังบอกตอกลุมคนขຌางคียง ละมืไอมา฿ชຌบริการครัๅงตอเป บุคคลหลานีๅจะมี
ความมัไนคงกิดขึๅน กลาวคือ มีความมุงมัไนตัๅง฿จทีไจะมา฿ชຌบริการ ดยเมปลีไยน฿จเปรຌานคูขง ละมืไอ
ระยะวลาผานเปกใจะกอ฿หຌกิดป็นความผูกพันตอตราสินคຌา฿นทีไสุด  ดยผูຌ฿ชຌบริการจะรูຌสึกป็นสวนหนึไง
ของตราสินคຌา มีความยึดมัไน ปกปງองละรักษาชืไอสียงของตราสินคຌานัๅนโ 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

4. หลักการสรຌางตราสินคຌา ิBrandingี 

การสรຌางตราสินคຌานัๅนป็นสิไงทีไส าคัญ นืไองจากตราสินคຌาจะชวยสรຌางมูลคาพิไมยอดขาย สรຌางผล
ก าเรละความมัไนคงทางธุรกิจ ถึงมຌวาตราสินคຌาจะป็นสิไงทีไจับตຌองเมเดຌ ตสามารถอธิบาย฿หຌความรูຌสึก
ละความหมายทีไดีเดຌ ท า฿หຌผูຌบริภคยอมทีไจะซืๅอหรือ฿ชຌบริการ พืไอ฿หຌตัวองเดຌสิไงทีไตัวองพอ฿จ ดังนัๅน
นอกจากคุณสมบัติทีไมีอยูดิมของสินคຌาหรือบริการลຌว ผูຌผลิตหรือจຌาของตราสินคຌาจะตຌองสรຌางความ
ผูกพัน ิEmotional Connections) พืไอตอกยๅ า฿หຌผูຌบริภคกิดความพอ฿จละพรຌอมกลับมา฿ชຌสินคຌาหรือ
บริการนัๅนโดຌวย พืไอเม฿หຌปลีไยน฿จเป฿ชຌตราสินคຌาอืไน ตการสรຌางตราสินคຌาตຌอง฿ชຌระยะวลายาวนาน 
พืไอสรຌางความทรงจ าทีไดีของตราสินคຌา฿หຌกับผูຌบริภค ตຌองมีความสมไ าสมอ ิConsistency) ละมีการ
พัฒนาอยางตอนืไองอีกดຌวย (ศูนย์ขຌอมูล SMEs Knowledge Center, 2556) 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประชากรทีไมีพศตางกัน มีการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ทีไตกตางกัน 

2. ผูຌทีไมีสัตว์ลีๅยงละเมมีสัตว์ลีๅยง มีการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ทีไตกตางกัน  

3 .การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์ตอความภักดี 

4. การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์ตอความมัไนคง 

5. การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์ตอความผูกพัน 

ขอบขตละวิธีด านินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก ประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร ดยลือกสุมจาก
ผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงจ านวน 400 คน ทีไมีอายุระหวาง 20-45 ป ดยท าการศึกษารຌานคาฟຆสัตว์ทีไ
ตัๅงอยู฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน 6 รຌาน เดຌก รຌาน Purr Cat Café Club , รຌาน kitty Cat Café , 

รຌาน Caturday Cafe,  รຌาน Makura Cat Cafe , รຌาน Cataholic Café ละรຌาน True Love Café  

การรับรูຌการตลาดชิงประการณ์ 
ิExperiential Marketingี 

ความผูกพัน ิEngagementี 

ความมัไนคง ิCommitmentี 

ความภักดี ิLoyaltyี 

       ลักษณะประชากร 
- พศ 

- การมีสตัว์ลีๅยง 
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ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอน ิMulti – stage Samplingี ดยสุมตัวอยางบบ
จาะจง ิPurposive  sampling) ซึไงเดຌท าการลือกรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงจ านวน 6 รຌานทีไมีชืไอสียง ละ฿ชຌวิธี
สุมบบงาย ิSimple random sampling) ดยสุมดຌวยวิธีจับสลาก ิLottery) ละท าการสอบถาม
ผูຌ฿ชຌบริการตามหมายลขนัๅนโ ซึไง฿นทีไนีๅก าหนด฿หຌกลุมตัวอยางมีจ านวนทากับ 400 คน บงสุมตัวอยาง
รຌานละ 70 คน  

หลังจากทีไผูຌวิจัยท าการรวบรวมขຌอมูลลຌว ละท าการตรวจสอบความครบถຌวนของบบทดสอบ
พืไอความสมบูรณ์ลຌว จึงท าการลงรหัส ละประมวลผลขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS ิStatistical 

Package for the Social Scienceี for Windows ฿นการค านวณคาสถิติตางโ฿นการวิจัย พืไอน าสนอ
ละสรุปผล฿นการวิจัย 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย สามารถสดงออกมาป็นตารางภาพรวมของการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์
ของกลุมตัวอยางเดຌดังนีๅ 

ตารางทีไ 1 ภาพรวมของการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ของกลุมตัวอยาง 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ 

  ̅ 

 

 

 S.D           ปลผล 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส    

1.การมีอกาสเดຌลน เดຌสัมผัส ละเดຌ฿หຌอาหารสัตว์ลีๅยง฿นรຌาน
คาฟຆสัตว์ลีๅยง 

4.30 0.616 
มากทีไสุด 

2.ความอยากทีไจะลน สัมผัส ละ฿หຌอาหารสัตว์ลีๅยง฿นรຌานคาฟຆ
สัตว์ลีๅยง 

4.24 0.707 
มากทีไสุด 

3.ความรูຌสึกถูกกระตุຌนรຌามืไอขຌาเป฿ชຌบริการ฿นรຌานคาฟຆสัตว์
ลีๅยง 

3.73 0.948 
มาก 

รวม 4.09 0.602 มาก 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากความรูຌสึก    

4.ความรูຌสึกมีความสุข มืไอขຌาเป฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 4.42 0.590 มากทีไสุด 

5.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงสามารถตอบสนองจุดมุงหมาย฿นการมา฿ชຌ
บริการเดຌดี 

4.22 0.648 
มากทีไสุด 
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6.ความพอ฿จตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 4.39 0.595 มากทีไสุด 

รวม 4.34 0.529 มากทีไสุด 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากความคิด    

7.มืไอขຌาเป฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง บรรยากาศ฿นรຌานท า฿หຌ
มีจินตนาการละความคิดสรຌางสรรค์กิดขึๅน 

3.98 0.720 
มาก  

8.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงท า฿หຌกิดความคิดตอยอดกีไยวกับสัตว์ลีๅยง 
ชน อยากลีๅยงสัตว์ อยากมีรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ป็นตຌน 

3.79 0.925 
มาก 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ 

  ̅ 

 

 

 S.D           ปลผล 

9.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงป็นธุรกิจทีไสรຌางสรรค์ ปลก฿หม 4.20 0.713 มาก 

รวม 3.99 0.601 มาก 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากการกระท า    

10.การมา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงป็นกิจวัตรทีไตຌองการจะ
ท าประจ า 

3.31 0.911 
ปานกลาง 

11.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงมีกิจกรรมทีไตຌองการท าหรือขຌารวม 3.55 0.827 มาก 

12.การมีพฤติกรรมทีไปลีไยนเปจากดิม หลังจากมา฿ชຌบริการรຌาน
คาฟຆสัตว์ลีๅยง 2.94 1.108 

 

ปานกลาง 

รวม 3.27 0.773 ปานกลาง 

การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากการชื่อมยง    

13.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงท า฿หຌมีปฏิสัมพันธ์ตอกลุมคนรักสัตว์ลีๅยง 3.85 0.753 มาก 

14.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงท า฿หຌมีรืไองราวหรือประดในเปพูดคุยกับ
พืไอนเดຌ 

4.10 0.627 
มาก 

15.รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงท า฿หຌป็นคนทันสมัยทันกระสสังคม 3.79 0.824 มาก 

รวม 3.91 0.592 มาก 
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จากตางรางทีไ 1 การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ของกลุมตัวอยาง ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
ิคาฉลีไย 3.92ี มืไอพิจารณายกตามองค์ประกอบทัๅง 5 ดຌานของการตลาดชิงประสบการณ์ลຌว 
องค์ประกอบทีไมีคาฉลีไยสูงสุด คือ การตลาดชิงประสบการณ์จากความรูຌสึก ิคาฉลีไย 4.34ี รองลงมาคือ 
การตลาดชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ิคาฉลีไย 4.09ี ละองค์ประกอบทีไมีคาฉลีไยนຌอยสุด คือ
การตลาดชิงประสบการณ์จากการกระท า ิคาฉลีไย 3.27ี  

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการ฿ชຌสถิติ T-Test พบวา พศหญิงละผูຌทีไมีสัตว์ลีๅยงมีการรับรูຌ
การตลาดชิงประสบการณ์มากกวาพศชายละผูຌทีไเมมีสัตว์ลีๅยง สงผล฿หຌมีการมา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์
ลีๅยงมากกวา นอกจากนีๅจากการหาคาความสัมพันธ์ดย Correlation พบวา การรับรูຌการตลาดชิง
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์ตอความภักดี ความมัไนคง ละความผูกพันป็นชิงบวก ดยรຌานคาฟຆสัตว์
ลีๅยงท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จละผูຌมา฿ชຌบริการมีความมุงมัไนตัๅง฿จทีไจะมา฿ชຌบริการซๅ า ทัๅงยังพูดถึงรຌานคาฟຆ
สัตว์ลีๅยงดຌวยทัศนคติทีไดีดຌวย ซึไงผลการศึกษาป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

การอภิปรายผล  

จากการศึกษาความภักดี ความมัไนคง ละความผูกพันผานการตลาดชิงประสบการณ์กับรຌานคาฟຆ
สัตว์ลีๅยง มีประดในส าคัญทีไน ามาอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 

1.ปัจจัยดຌานขຌอมูลสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ประชากรทีไมีพศตางกัน มีการรับรูຌการตลาดชิง
ประสบการณ์ทีไตกตางกัน ดยพศหญิงจะมีการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์มากกวาพศชาย ซึไงจาก
การสังกตการณ์ลຌวจะหในวา พศหญิงมา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงมากกวาพศชาย ทัๅงนีๅสอดคลຌองกับ
ปัจจัยรืไองพศ฿นงานวิจัยของ ชนิชา ปຂยชยันต์ ละ จริญาภรณ์ ชวยรือง ิ2555ี  ซึไงอาจวิคราะห์เดຌวา 
พศหญิงมีลักษณะการคิดบบยงความสัมพันธ์ ิRelational Styleี ซึไงป็นการคิดทีไสัมพันธ์กับอารมณ์ 
ท า฿หຌมีความรูຌสึกละรับรูຌตอการตลาดชิงประสบการณ์เดຌมากกวาพศชายทีไมีลักษณะการคิดบบ
วิคราะห์ ิAnalytical Styleี สงผล฿หຌพศชายสวน฿หญทีไมา฿ชຌบริการนัๅน มา฿ชຌบริการนืไองจากถูกชักชวน
ดยคนรักหรือครอบครัว  

สวนปัจจัยดຌานขຌอมูลสวนบุคคลอีกปัจจัยหนึไง ผลการวิจัยพบวา ผูຌทีไมีสัตว์ลีๅยงละเมมีสัตว์ลีๅยง มี
การรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ทีไตกตางกัน ดย฿นงานวิจัยนีๅ ผูຌทีไมีสัตว์ลีๅยง฿นบຌานจะมา฿ชຌบริการรຌาน
คาฟຆสัตว์ลีๅยงมากกวาผูຌทีไเมมีสัตว์ลีๅยง สอดคลຌองกับนวคิดของ ทวีศักดิ่ สิริรัตน์รขา ิ2554ี ทีไกลาววา  
การมีสัตว์ลีๅยงสามารถชวย฿นรืไองการรับรูຌสัมผัส ละการตอบสนองทางอารมณ์เดຌดี  ทัๅงนีๅสามารถ
วิคราะห์เดຌวา ผูຌทีไมีสัตว์ลีๅยงจะสามารถมีการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์เดຌดีกวาผูຌทีไเมมีสัตว์ลีๅยง อีก
ทัๅงมีความรักละชืไนชอบสัตว์ลีๅยงป็นการสวนตัว ท า฿หຌตຌองการมา฿ชຌบริการพืไอทีไจะเดຌ฿กลຌชิดหรือลนกับ
สัตว์ลีๅยง  
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          2.ปัจจัยดຌานการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ของกลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา มี
ความสัมพันธ์กับความภักดี ความมัไนคง ละความผูกพันตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ดย฿นสวนของการตลาด
ชิงประสบการณ์ ตามนวคิดของ Kevin Lane Keller (2012) ชืไอวา การตลาดชิงประสบการณ์ เมเดຌ
พียงตนຌนทีไลักษณะละประยชน์ของสินคຌาทานัๅน ตยังป็นการชืไอมยงอกลักษณ์ละความสน฿จ
จากประสบการณ์ของผูຌบริภคตละคน ซึไง฿นผลการวิจัยนีๅ สดง฿หຌหในวา ผูຌทีไมา฿ชຌบริการทีไรຌานคาฟຆ
สัตว์ลีๅยงตละคน สวน฿หญมีประสบการณ์กับสัตว์ลีๅยง บางรายมีสัตว์ลีๅยงทีไบຌาน บางรายมีความชืไนชอบ
สวนตัว จึงป็นปัจจัยทีไท า฿หຌมา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง  

 นอกจากนีๅผูຌ฿ชຌบริการทีไมีการรับรูຌ หรือมีประสบการณ์รวมกับรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงมีนวนຌมทีไจะมา
฿ชຌบริการอีกตอเป฿นอนาคต ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ Schmitt (1999) ทีไกลาวเวຌวา การตลาดชิง
ประสบการณ์สามารถสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา฿นระยะยาวละยังสรຌางยอดขายเดຌดຌวย ดยพิไมการรับรูຌ
จากค าพูดปากตอปาก  

          หากน าผลการวิจัยมาวิคราะห์ยกป็นรายองค์ประกอบ จะหในวาการับรูຌการตลาดชิง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ิSenseี นัๅน ผูຌทีไ฿ชຌบริการสามารถขຌาถึงเดຌมาก ทัๅงนีๅ นืไองจากป็นการ
สืไอสารดยตรงผานการมองหใน  การเดຌยิน การสัมผัส  การเดຌกลิไน รวมถึงการลิๅมรส ตามนวคิดของ 
Hyatt ิอຌางถึง฿น Schmitt ,1999) ชืไอวา ประสาทสัมผัสทัๅง 5 เมเดຌป็นพียงคตัวกระตุຌนทานัๅน ตยัง
ป็นการสรຌางความสุขความพอ฿จดຌวย มืไอมีการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสทีไดีลຌว 
ยอมสงผลตอการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากความรูຌสึก ิFeelี ทีไป็นอารมณ์ความรูຌสึกภาย฿นของ
ผูຌ฿ชຌบริการ หากพิจารณาประกอบกับการสังกตการณ์ละขຌอสนอนะของผูຌ฿ชຌบริการ จะหในวา ผูຌทีไขຌา
มา฿ชຌบริการรูຌสึกมีความสุข สนุก ละอบอุน มืไอเดຌ฿กลຌชิดกับสัตว์ลีๅยงละมีการลกปลีไยนความคิดหใน
กับผูຌอืไน฿นรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง  

สวนการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากความคิด ิThinkี จะหในวา ธุรกิจรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง
นีๅป็นธุรกิจนว฿หม ซึไงมีวิธีการคิดทีไสอดคลຌองกับ Schmitt (1999) ดยรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงมีการคิดบบ
อกนัย ิConvergent Thinkingี ละบบอนกนัย ิDivergent Thinkingี ซึไงมีการท าการตลาดทีไอยูบน
หลักหตุผล ป็นเปเดຌ ต฿นขณะดียวกันกใจัดรูปบบรຌานอยางสรຌางสรรค์ ท า฿หຌผูຌขຌามา฿ชຌบริการกิด
จินตนาการ ดยมีการสรຌางประสบการณ์ทีไปลก฿หม฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ   

ส าหรับดຌานการรับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์จากกระท านัๅน จากผลวิจัยพบวา รຌานคาฟຆสัตว์
ลีๅยงยังป็นธุรกิจนว฿หม ละยังมีการจัดกิจกรรมนຌอย ท า฿หຌผูຌมา฿ชຌบริการอาจจะยังเมคอยมีสวนรวม
ทา฿ดนัก บางรายอาจจะยังเมรูຌจักธุรกิจนวนีๅหรือมา฿ชຌบริการครัๅงรก ท า฿หຌยังเมซึมซับจนป็นพฤติกรรม
ทีไท าป็นกิจวัตร  อยางเรกใตาม฿นดຌานความกีไยวยง ิRelateี จากองค์ประกอบทัๅง4 ขຌางตຌน ท า฿หຌกอกิด
ป็นประสบการณ์ฉพาะบุคคล ละบุคคลนัๅนโจะท าการบอกตอ Schmitt (1999) ซึไงผลวิจัย฿นสวนนีๅ
คอนขຌางสอดคลຌองกับนวคิดการตลาดชิงประสบการณ์ นืไองจากผูຌทีไมา฿ชຌบริการสวน฿หญจะท าการบอก
ตอดຌวยทัศนคติทีได ี
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3.ปัจจัยดຌานความภักดี  จากผลการวิจัย พบวา รຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จละผูຌ
มา฿ชຌบริการอยากกลับมา฿ชຌบริการอีก ถึงมຌวาผูຌทีไมา฿ชຌบริการบางรายอาจจะมาพราะครอบครัว หรือป็น
ผูຌ฿ชຌบริการทางอຌอม ชน ผูຌปกครองพาลูกโมาลนกับสัตว์ลีๅยงทีไรຌาน ป็นตຌน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดความ
ภักดีทีไวา การทีไจะกิดความภักดีตอตราสินคຌาเดຌนัๅน  จะตຌองประกอบดຌวยผูຌทีไตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาดຌวยตนอง 
ิDecision-making Unit) หมายถึง  ผูຌบริภคอาจจะเมเดຌป็นผูຌ฿ชຌสินคຌาหรือป็นผูຌซืๅอสินคຌานัๅน ตป็นผูຌ
ตัดสิน฿จวาจะซืๅอสินคຌาตราอะเรหรือ฿ชຌบริการนัๅนหรือเม 

งืไอนเขทีไวาความภักดีตอตราสินคຌาป็นกระบวนการของการตัดสิน฿จละการประมินนัๅน สะทຌอน
฿หຌหในถึงการตัดสิน฿จซืๅอ  มืไอตราสินคຌาหลายตราถูกปรียบทียบกัน฿นทางจิตวิทยาละถูกประมินดยมี
กฎกณฑ์ทีไนนอนมากีไยวขຌอง ฿นทีไสุดตราสินคຌาทีไหมาะสมทีไสุด กใจะเดຌรับการลือก ซึไงผลสุดทຌายของ
กระบวนการตัดสิน฿จละประมินนีๅ จะท า฿หຌผูຌบริภคพัฒนาระดับของความผูกพันเปสูตราสินคຌา  หาก
วิคราะห์฿นงานวิจัยนีๅ จะหในเดຌวา ถຌาผูຌมา฿ชຌบริการลือก฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์฿ดละมีความพึงพอ฿จ กใ
จะมา฿ชຌบริการรຌานดิมซๅ า ตหากผูຌ฿ชຌบริการยังท าการประมินละมีการปรียบทียบหารຌานทีไดีกวานัๅน 
มืไอรຌานอืไนมีการจัดปรมชัไน ผูຌ฿ชຌบริการกใอาจจะปลีไยนเป฿ชຌบริการทีไรຌานอืไนเดຌ  

นอกจากนีๅความภักดียังมีความสัมพันธ์กับการับรูຌการตลาดชิงประสบการณ์ ดยผลวิจัยพบวา ผูຌทีไ
มีความประทับ฿จหรือพึงพอ฿จจะกลับมา฿ชຌบริการซๅ า สอดคลຌองกับ J.Josko Brakus ิ2009ี ทีไท าการวิจัย
รืไอง Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty? ดยเดຌระบุวา   
ประสบการณ์มีผลกระทบตอความพึงพอ฿จ฿นตราสินคຌาของผูຌบริภค ละความจงรักภักดีทัๅงทางตรงละ

ทางอຌอม นัไนอง 

   4.ปัจจัยดຌานความความม่ันคง ตามนวคิดความมัไนคงตอตราสินคຌา ิBrand commitment) 
สามารถน าเปปรียบทียบกับคูขงเดຌ ดย฿ชຌการคาดการณ์พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค การ฿ชຌงานละ
ทัศนคติทีไมีตอบรนด์ (factum group, -) มืไอพิจารณาประกอบกับผลการวิจัยนีๅ หากพูดกับคนอืไนถึงรຌาน
คาฟຆสัตว์ลีๅยง ผูຌ฿ชຌบริการจะพูดดຌวยทัศนคติทีไดีละมีความมุงมัไนตัๅง฿จทีไ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ซึไง
สดง฿หຌหในถึงการชืไอมยงทางจิตวิทยาระหวางผูຌมา฿ชຌบริการกับรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ทีไสอดคลຌองกับ
นวคิดดังกลาว ละสามารถจัดกลุมผูຌ฿ชຌบริการเดຌพียง 3 กลุม คือผูຌ฿ชຌทีไมีความมัไนคง ิCommitted 

usersี เดຌก ผูຌ฿ชຌบริการจะ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงทีไตนมีความมัไนคงทานัๅน ุ ผูຌ฿ชຌทีไมีนวนຌมความ
มัไนคง ิInclined usersีเดຌก ผูຌ฿ชຌบริการมีความมัไนคงทีไจะ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์นัๅนโตยังมีอกาสเป฿ชຌ
บริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงอืไนโเดຌ ละผูຌ฿ชຌทีไเมรูຌจักบรนด์ ิUninformed non-usersี เดຌก ผูຌ฿ชຌบริการ
มา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ดยเมรูຌจักรຌานนวนีๅมากอน ซึไงสวน฿หญ คือ ผูຌมา฿ชຌบริการครัๅงรก ดยมา
ตามครอบครัว พืไอน หรือคนรัก 

อยางเรกใตาม ฿นอนาคตหากธุรกิจนว฿หมมีการขยายตัวละป็นทีไรูຌจั กมากยิไงขึๅน ประกอบกับ
งานวิจัยมีการศึกษาชิงคุณภาพ ดยศึกษาชิงลึก กใอาจจะสามารถบงกลุมของผูຌทีไมา฿ชຌบริการเดຌละอียด
มากยิไงขึๅน 
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5.ปัจจัยดຌานความผูกพัน ผลการวิจัยนีๅ พบวา ผูຌ฿ชຌบริการจะยังคง฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงทัๅง
฿นปัจจุบันละคาดวาจะ฿ชຌบริการตอ฿นอนาคต ซึไงสอดคลຌองกับ วิลิศ ภูริวัชร ิ2555ี ระบุวา การสรຌาง
ความผูกพันกับลูกคຌา หรือ Customer Engagement คือ การพยายามสรຌาง฿หຌลูกคຌากิดความผูกพัน
ทางดຌานอารมณ์ ิEmotional Attachment) มีความรัก฿นสินคຌาหรือบริการนัๅน มีความรูຌสึกป็นจຌาของ 
ละมีนวนຌมทีไจะ฿ชຌสินคຌาหรือบริการตอเป฿นอนาคตละบอกตอ฿หຌดຌวยความตใม฿จ  

นอกจากนีๅผลการวิจัยยังสดง฿หຌหในวา ผูຌทีไมา฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงสวน฿หญ มีความผูกพัน
กับสัตว์ลีๅยง฿นรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ดยอยู฿นระดับมาก ซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ  วิลิศ ภู ริวัชร 
ิ2555ี ทีไระบุถึงสาหตุทีไผูຌบริภคตัดสิน฿จลือก฿ชຌสินคຌาหรือบริการของบรนด์นัๅนโวา ผูຌบริภคลือกซืๅอ
บรนด์ของสินคຌาจากความกีไยวขຌองละความผูกพันกับบรนด์นัๅน มากกวาการลือกสินคຌาทีไมีความ
ตกตาง ละมืไอพิจารณาประกอบกับผลการวิจัยทีไพบวา ผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงมีความปรารถนา
ทีไจะป็นลูกคຌาประจ าลຌว จะหในวาผูຌ฿ชຌบริการกิดความผูกพันละมีความรักชืไนชอบ฿นรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง 
ซึไงสอดคลຌองกับ วรวิสุทธิ่ ภิญญยาง ิ2554ี ทีไมองวา การสรຌางความผูกพันระหวางลูกคຌากับบรนด์นัๅน 
ประยชน์ทีไบรนด์จะเดຌรับ คือ สามารถชวยสรຌางฟนพันธุ์ทຌ ิBrand Advocateีดยป็นกลุมลูกคຌาทีไรัก
ละสนับสนุนบรนด์ ชวยปกปງองมืไอถูกกลาวหา฿นงลบ ละยังชวยบอกตอ฿หຌผูຌอืไนเดຌรูຌจักละสนับสนุน
บรนด์นัๅนโดຌวย  

ขຌอสนอนะ฿นการน าไป฿ชຌประยชน์ 
1. นืไองจากผูຌบริภคสวน฿หญป็นพศหญิงทีไมีความคิดทีไสัมพันธ์กับอารมณ์ จึงควรจัดกิจกรรม฿หຌ

สอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌมา฿ชຌบริการ ชน การจัดกิจกรรมถายรูปกับสัตว์ลีๅยง การจัดวันพิศษ฿หຌ
ผูຌ฿ชຌบริการอุຌมสัตว์ลีๅยงเดຌ ป็นตຌน ส าหรับผูຌ฿ชຌบริการทีไป็นพศชายซึไงมีความคิดบบวิคราะห์ตามหตุผล 
ทางรຌานควรจะดึงดูดความสน฿จดຌวยบรรยากาศของรຌานละมนูอาหาร 

2. ควรท า฿หຌรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงมีความนาสน฿จละนา฿ชຌบริการ ดยนຌน฿นรืไองคอนซปของรຌาน
ทีไนาดึงดูด฿จ รวมถึงรักษาความสะอาด฿นรຌาน พืไอ฿หຌผูຌมา฿ชຌบริการกิดความประทับ฿จมืไอขຌามา฿ชຌบริการ 

            3. พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการยังคง฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยงทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต ทางรຌานจึงควร
ปลูกฝังละสรຌางทัศนคติทีไดี฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ ดยสรຌางผานพนักงาน฿นรຌานดຌวยการ฿หຌบริการดຌวยความ
ตใม฿จ ยิๅมยຌมจม฿ส ละตอบขຌอซักถามหรือ฿หຌค านะน ากีไ ยวกับรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ซึไงจะท า฿หຌ
ผูຌ฿ชຌบริการประทับ฿จละกิดความมุงมัไนตัๅง฿จทีไจะ฿ชຌบริการรຌานนัๅนโตอเป 

ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

1.ควรท าการศึกษาวิจัย฿นชิงคุณภาพ พืไอทีไจะเดຌน าขຌอมูลจากสวนสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุม
มาวิคราะห์฿นชิงลึกอยางละอียด ละน ามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการ฿นปัจจุบัน  
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2. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาฉพาะผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง฿นขตกรุงทพมหานครทานัๅน 
ดังนัๅนการศึกษาครัๅงตอเปควรมีการศึกษาผูຌ฿ชຌบริการรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง฿นขตตางจังหวัด นืไองจากธุรกิจนีๅ
มีการขยายเป฿นพืๅนทีไตางจังหวัด พืไอจะเดຌน าผลการศึกษาทีไเดຌมาปรียบทียบความตกตาง฿นตละขต
พืๅนทีไ 

3.ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยดຌานอืไนทีไอาจสงมีผลตอความจงรักภักดี ความมัไนคงละความผูกพัน
ตอรຌานคาฟຆสัตว์ลีๅยง ชน ดຌานการสงสริมการตลาด การสงสริมการขาย ป็นตຌน พืไอทีไจะเดຌน าขຌอมูลมา
วางผนกลยุทธ์ทางการตลาด฿หຌหมาะสม รวมถึงควรศึกษาวิจัยอยางตอนืไองดຌวย 
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รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

฿นขตกรุงทพมหานคร 
Types of Advertising on Cell Phones Influencingthe Consumer Decision 

Making in Bangkok 

 

อริสรา  เวยจริญ1
 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไอง “รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของ
ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษารูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ  ทีไมีผล
ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร ละพืไอปรียบทียบลักษณะประชากร
กับรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ ทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ป็นการวิจัยชิง
ปริมาณ ิQuantitative Research) ดຌวยการกใบบบสอบถาม ิQuestionnaire) กับกลุมตัวอยางอายุ 18 
ปขึๅนเป จ านวนทัๅงสิๅน 400 คน 

 ผลจากการศึกษา พบวา  รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม
การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครตกตางกัน ดยรูปบบการฆษณาสงผานทางเลน์ 
ิLINE) มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงความคิดหในตอขຌอความทีไสงผานทางเลน์ ิLINE) ท า฿หຌกิด
การจดจ าตราสินคຌาเดຌมืไอตຌองการซืๅอ ท า฿หຌทราบรายละอียดของสินคຌามากขึๅน พรຌอมสรຌางความนาชืไอถือ
฿นสินคຌานัๅน ฿นขณะทีไรูปบบการฆษณาสงผานอสอใมอส เมน฿จวามีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ ทางดຌ าน
ลักษณะทางประชากร พบวา  รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ฿น
กลุมชวงอายุ 18-24 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา ละกลุม
ชวงอายุ 40 ปขึๅนเป 

ค าส าคัญ :  รูปบบการฆษณา / ทรศัพท์มือถือ / พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 
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Abstract 

 The objectives of the study on “Types of Advertising on Cell –hones Influencing 
the Consumer Decision  Making in Bangkok are to examine the types of advertising on 
cell phones that influence the buying decision process of consumers in Bangkok and to 

compare between demographic and the types of advertising on Cell Phones influencing 

the consumer decision making. Using questionnaires, a survey of 400 consumers aged 

between 18 to over 40 was conducted to collect information for this quantitative 

research. 

 The results reveal that each type of advertising on cell phones has different 

influence on the buying decision process of consumers in Bangkok with the messaging 

application LINE having the greatest influence on consumers’ buying decision.  The 
comments on the advertisement on LINE help create greater brand awareness, provide 

more detailed information, and add reliability to the product advertised.  Short Message 

Service (SMS), on the other hand, has no impact on their buying decision.  

Demographically, it is found that advertising on cell phones has influence on the buying 

decisions of consumers aged 18-24 with a high school diploma, vocational certificate, or  

a diploma as well as those aged over 40. 

Keyword : Types of Advertising / cell phones / Consumer Decision Making 
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บทน า 
ปัจจุบันการฆษณามีการ฿ชຌชองทางการสืไอสารหลาย โ รูปบบ ทัๅงสืไอบบดัๅงดิม ชน สืไอ

ทรทัศน์ สืไอวิทยุ สืไอหนังสือพิมพ์ สืไอนิตยสาร ฯลฯ ละสืไอรูปบบ฿หมทางอินทอร์นใต ชน การสง     
อีมล์ การขียนบทความ฿นฟซบุຍก ิFacebook)  การฆษณา฿นสิร์ชอในจิๅน ิSearch Engine)  การ
ฆษณา  ฿นกมออนเลน์ ิGame)  การฆษณา฿นยูทูบ ิYouTube)  การฆษณา฿นเลน์ ิLine) ฯลฯ ดย
ผานทัๅง   ครืไองคอมพิวตอร์ุ นใตบุຍก ิNetbook),  ทใบลใต ิTablet),  ทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ดยฉพาะ
ทรศัพท์มือถือ ทคนลยีมีการพัฒนากຌาวเกล สัญญาทรศัพท์พัฒนาสูระบบ 3G ละก าลังพัฒนาขຌาสู
ระบบ 4G ท า฿หຌการรับสงขຌอมูล เมวาจะป็นภาพ สียง รูปตาง โ ท า฿หຌงาย สะดวก ครืไองทรศัพท์มือถือ
ประภทสมาร์ทฟน หรืออนดรอยด์ ิSmart Phone or Android) ทีไสามารถท าเดຌทัๅงทรศัพท์  สนทนา 
ิchat)  สงรูปภาพ  ถายรูป ถายวีดีอ ละการมีระบบสัญญาณทีไท า฿หຌขຌาวใบเซต์ตางโ เดຌงาย ชวย฿หຌการ
ชมภาพยนตร์ การฟังพลงเดຌ฿นครืไองดียว ประกอบกับราคาครืไองทรศัพท์มือถือมีหลายระดับราคา ท า
฿หຌผูຌบริภคสามารถป็นจຌาของทรศัพท์มือถือเดຌงาย ละทรศัพท์มือถือกลายป็นครืไองมือสืไอสารทีไ
ผูຌบริภคน าติดตัวตลอดวลา สงผล฿หຌการรับขาวสารของผูຌบริภคปลีไยนปลงอยางมาก พฤติกรรมของ
ผูຌบริภค฿นการรับสารของผูຌบริภคหันมารับจากทางทรศัพท์มือถือ ทนการดูรายการจากทรทัศน์ ฟัง
รายการจากสืไอวิทยุ อานขาวสารตาง โ จากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารบบดิม วิธีการรับสารของผูຌบริภค
จะ฿ชຌวิธีการปຂดอานหรือชมจากทรศัพท์มือถือ การชมรายการทรทัศน์เมจ าป็นตຌองอยูทีไบຌาน จะอยูทีไเหน
กใเดຌทีไมีระบบสัญญาณ    กใสามารถดูรายการทรทัศน์จากระบบสัญญาณทรศัพท์มือถือเดຌ ขຌอมูลจากสถิติ
ผูຌ฿ชຌงานทรศัพท์มือถือประทศเทย ดยนับฉพาะผูຌ฿หຌบริการหลักทัๅง 3 ราย฿หญของประทศเทย ิอຌางถึง
฿นวใบเซต์ veedvil,mobile-in-review 2013ี เดຌก AIS, dtac ละ TrueMove  พบวา ฿นเตรมาสรก
ประจ าป พ.ศ.2556 มี   ยอดผูຌ฿ชຌงานรวมทัๅงสิๅน 81.89 ลຌานราย ดย AIS มีสมาชิก 35.7 ลຌานคน, dtac มี
สมาชิ ก  25.3 ลຌ านคน  ละ  TrueMove มี สมาชิ ก  20.89 ลຌ านคน  ดั งผนภาพทีไ  1  

 

ผนภาพทีไ 1 จ านวนผูຌ฿ชຌงานทรศัพท์มือถือเตรมาสรกประจ าป พ.ศ.2556 
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ทีไมา : http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review-2013 

 

สวน฿นเตรมาสทีไ 3 ขຌอมูลกีไยวกับ การ฿ชຌงานทรศัพท์มือถือของมืองเทยประจ าป พ.ศ.2556 
ิอຌางถึง฿นวใบเซต์ veedvil,mobile-in-review-q3-2013ี พบวา จ านวนผูຌ฿ชຌงานทรศัพท์พิไมขึๅนเปอยูทีไ
ยอด 88.9 ลຌานคน ดย AIS มีสมาชิก 39.1 ลຌานคน, dtac มีสมาชิก 27.4 ลຌานคน ละ TrueMove มี
สมาชิก 22.4 ลຌานคน ดังผนภาพทีไ 2 

                                                          

ผนภาพทีไ 2  จ านวนผูຌ฿ชຌงานทรศัพท์มือถือเตรมาส 3 ประจ าป พ.ศ.2556 

   

ทีไมา : http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review-q3-2013       

฿นขณะทีไประชากร฿นประทศเทยมีจ านวน 67.9 ลຌานคน สดง฿หຌหในวา ประชากรบางคนมี
หมายลขทรศัพท์มากกวา 1 บอร์ทร ละวใบเซต์ veedvil (อຌางถึง฿น  วใบเซต์ veedvil,mobile-in-

review-q3- 2013) รายงานวา ยอดผูຌ฿ชຌงานอินตอร์นใตผานทรศัพท์มือถือประทศเทย฿นชวงเตรมาส
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รกประจ าป พ.ศ.2556 อยูทีไ 24 ลຌานคน มืไอถึงเตรมาสทีไ 3 ประจ าป พ.ศ.2556 พิไมขึๅนป็น 36.4 ลຌาน 

ประกอบกับ BuzzCity (อຌางถึง฿นกรุงทพธุรกิจ, 24 ม.ย.2557ี ซึไงป็นบริษัทครือขายฆษณาผาน
อุปกรณ์มือถือทีไ฿หຌบริการบรนด์สินคຌาละอจนซีไ เดຌขຌาถึงครือขายทัไวลก กลาววา ยอดฆษณาบน
ทรศัพท์มือถือ฿นประทศเทยพิไมขึๅนถึง 42ั ละคนเทย฿ชຌทรศัพท์มือถือมากขึๅน เมวาจะป็นพืไอ
ติดตอสืไอสาร พืไอความบันทิง หรือพืไอ฿ชຌป็นชองทาง฿นการจับจาย ดังนัๅนหลายองค์กรเมวาจะป็น
รຌานคຌาปลีก ธนาคาร หรือมຌตรงรมตางกใหันมาพิไมงบประมาณดຌานการฆษณาบนมือถือ พืไอป็นการ
ขยายอกาส฿หຌกับธุรกิจตัวอง ฿นขณะทีไนางวรรณี  รัตนพล ิอຌางถึง฿นฐานศรษฐกิจ ,  22-25 ธ.ค.2556)   

ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอพีจี มีดีย บรนด์ส จ ากัด ละนายกสมาคมมีดีย อยนซี ละธุรกิจสืไอ
หงประทศเทย กลาววา สืไออีกหนึไงชองทางทีไหลายอยนซีริไมหันมา฿หຌความสน฿จ คือ ทรศัพท์มือถือ 
พราะจากนวนຌมของผูຌบริภคชาวเทยทีไนิยม฿ชຌสมาร์ทฟนมากขึๅน สงผล฿หຌมีการคาดการณ์วา ภาพรวม
ของธุรกิจฆษณาดิจิทัล฿นสิๅนปนีๅอาจมีมูลคา 3,730 ลຌานบาท  ติบต 34.12% มืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไง
มีมูลคาอยูทีไประมาณ 2,780 ลຌานบาท    ละ฿นอีก 3-4 ป ขຌางหนຌา คาดการณ์วาจะมีมูลคาตะ 1 หมืไน
ลຌานบาท ละกลุมสินคຌาทีไมีการ฿ชຌงบผานสืไอฆษณาดิจิทัลมากทีไสุด฿นปทีไผานมา 10 อันดับรก คือ  ทร
คนนาคม ผลิตภัณฑ์ดูลผิว รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ครืไองดืไมปราศจากอลกอฮอล์ ธนาคาร ครืไองดืไม
อลกอฮอล์ ครืไองส าอาง ครืไองสุขภัณฑ์ ละผลิตภัณฑ์ดูลสຌนผม  มืไอพิจารณาสินคຌาหรือบริการทีไ
ฆษณาผานสืไอฆษณาดิจิทัล พบวา มีสินคຌาหลากหลายประภท การวิจัยครัๅงนีๅลือกสินคຌาประภทอาหาร
หรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด ซึไงป็นกลุมประภทสินคຌาทีไผูຌบริภคตຌองบริภคทุกวัน ป็นตัวทนสินคຌา 

  ฿นขณะทีไ Varnali, Toker, ละ Yilmaz (2011) อธิบายถึง รูปบบการฆษณาบน
ทรศัพท์มือถือ        มีหลากหลายรูปบบ ชน อสอใมอส ิSMS : Short  Message Service),  อีมล์ 
ิE-mail), มบาย อพพลิคชัไน ิMobile Application), กม ิGame) ป็นตຌน ดยอสอใมอส ิSMS) 

ป็นรูปบบการฆษณาทีไสินคຌาตาง โ นิยม฿ชຌ฿นการสงขຌอความถึงผูຌบริภค เมวา จะป็นขຌอความสงสริม
การขาย ขຌอความสดงความยินดี ขຌอความอวยพร ฯลฯ สวนอพพลิคชัไนทีไผูຌบริภคเทยนิยม คือ   LINE 

(อຌางถึง฿นวใบเซต์ line.kapook.com) ป็นอพพลิคชัไนทีไสามารถชท ิchat) สรຌางกลุม สงขຌอความ 
ฟสต์   รูปตาง โ หรือจะทรคุยกันบบสียงกใเดຌ ดยขຌอมูลทัๅงหมดเมตຌองสียคา฿ชຌจาย หาก฿ชຌงานทีไมี
พใคกจอินทอร์นใตอยูลຌวมียอดผูຌ฿ชຌทีไป็นคนเทย 24 ลຌานคน มากป็นอันดับสองของลก  การศึกษาครัๅง
นีๅลือกรูปบบการฆษณา 2 รูปบบ คือ 1. อสอใมอส ิSMS : Short  Message Service) ป็นรูปบบ
การฆษณาสินคຌาประภทอาหารละครืไองดืไมฟาสต์ฟูງดตางโ  ชน เกทอดคอฟซี มคดนัลด์ รຌาน
ครืไองดืไมคอฟฟດวิลด์ ฯลฯ ฿ชຌป็นครืไองมือสืไอสารกับผูຌบริภค฿นการรับสิทธิพิศษตาง โ  2. เลน์ ิLINE) 

อพพลิคชัไนทีไคนเทย฿ชຌมากป็นอันดับสองของลก 

จากขຌอมูลขຌางตຌน ผูຌวิจัยสน฿จทีไจะศึกษารูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอการ
พฤติกรรมตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค คือ อสอใมอส ิSMS) ละ เลน์ ิLINE) รวมถึงความคิดหในตอรูปบบ
การฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไสงผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ พืไอน าผลวิจัยมาป็นนวทาง฿น
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การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคตอการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ ละป็นนวทางวางกล
ยุทธ์การวางผนการ฿ชຌสืไอฆษณา 

บนทรศัพท์มือถืออยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงน ามาพืไอพัฒนาการรียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับ
สถานการณ์ทีไปลีไยนปลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.พืไอศึกษารูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของ 

ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 

 2. พืไอศึกษาความตกตางของลักษณะประชากรกับรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมี      
ผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 
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นิยามศัพท์ 
รูปบบการฆษณา ิTypes of Advertising) หมายถึง รูปบบทีไ฿ชຌ฿นการสนอหรือ   การ

สงสริมการตลาดผานสืไอตาง โ ทีไมิ฿ชบุคคล พืไอสงขาวสาร฿นรืไองของความคิด ขาวสาร   ของสินคຌาหรือ
บริการ ดยมีผูຌอุปถัมภ์ทีไระบุเวຌ พืไอสรຌางชืไนชอบ฿นตราสินคຌา หรือพืไอ฿หຌความรูຌกับผูຌบริภค ซึไง฿น
การศึกษาครัๅงนีๅ ลือกรูปบบ  การ฿ชຌอสอใมอส ิSMS : Short Message Service),  เลน์ ิLINE)  

 ทรศัพท์มือถือ ิCell Phones) หมายถึง อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร ดยผาน
ครือขายของทรศัพท์มือถือตละผูຌ฿หຌบริการ ทรศัพท์มือถือ฿นปัจจุบัน นอกจากการทรขຌา ทรออก ยังมี
คุณสมบัติพืๅนฐานของทรศัพท์มือถือทีไพิไมขึๅนมา ชน การสงขຌอความสัๅนอสอใมอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก 
ตารางนัดหมาย กม การ฿ชຌงานอินทอร์นใต บลูทูธ อินฟรารด กลຌองถายภาพ อใมอใมอส วิทยุ ครืไองลน
พลง ละจีพีอส ป็นตຌน 

 พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ิConsumer Decision Making) หมายถึง การทีไ
ผูຌบริภคกิดกระบวนการลือกสิไงตาง โ ทีไมีตัๅงต 2 สิไงขึๅนเป ป็นกระบวนการ฿นการพิจารณา ประมิน 
ละลือกระหวางสิไงตาง โ หลานัๅน 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย   

ตัวปรอิสระ         ตัวปรตาม    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- รายได้ 

-อาชีพ 

รูปแบบการโฆษณาบน
โทรศัพท์มือถือ 

- เอสเอ็มเอส (SMS) 

ไลน์ (

พฤตกิรรมการตัดสินใจซือ้
สินค้าประเภท  

อาหารหรือเคร่ืองด่ืมฟาสต์ฟู้ ด 
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วิธีการวิจัย 

 ป็นการ฿ชຌระบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) พืไอ฿หຌทราบถึง
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคตอรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ฿นขตกรุงทพมหานคร 
ดย฿ชຌการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey Research Method)  บบวัดครัๅงดียว ิSingle Cross-sectional 

Design) ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา คือ บบสอบถาม ิQuestionnaire) ทีไมีการตัๅงค าถามทัๅงปลายปຂด 
(Open-ended questions) ละค าถามปลายปຂด (Close-ended questions)  กับประชากรอายุ 18 ป
ขึๅนเป ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร การศึกษาตัๅงตมัธยมศึกษาตอนตຌน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ละสูงกวาปริญญาตรี ละป็นกลุมทีไคยเดຌรับหรือคยกดสง อสอใม
อส ิShort Message Service : SMS) ละคยรวมกิจกรรมผานเลน์ ิLINE) กีไยวกับสินคຌาประภท
อาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด ผานทางทรศัพท์มือถือ ดยการจก฿หຌกลุมตัวอยางป็นผูຌตอบ
บบสอบถามดຌวยตนอง จ านวน 400 คน 

ผลการวจัิยละการอภิปรายผล 

 ผลวิจัย 

1. การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค เดຌผลดังนีๅ 

 กลุมตัวอยางป็นพศหญิง รຌอยละ 51.25 พศชาย รຌอยละ 48.75 ดยกลุมสวน฿หญอายุ 18-24 ป 
คิดป็นรຌอยละ 50.50 ส าหรับการศึกษา กลุมตัวอยางสวน฿หญ   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดป็น
รຌอยละ 44.25  มีรายเดຌสวนตัวตอดือน฿นระดับ 10,001-25,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 42.75 ละมีอาชีพ
ป็นนักรียน/นักศึกษา คิดป็นรຌอยละ 46.25  

 พฤติกรรมการ฿ชຌทรศัพท์มือถือของกลุมตัวอยาง ฿ชຌวลาดยฉลีไยทีไท ากิจกรรมบนทรศัพท์มือถือ
2-4 ชัไวมงตอวัน คิดป็นรຌอยละ 37.75  การ฿ชຌทรศัพท์มือถือ฿ชຌพืไอสนทนาคิดป็นรຌอยละ 94.75  ละ
คຌนหาขຌอมูล คิดป็นรຌอยละ 60.50 

                กลุมตัวอยางคยเดຌรับขຌอความอสอใมอส ิSMS) ของกลุมสินคຌาประภทอาหารหรือ
ครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด คือ กลุมเกทอด ชน คอฟซี ชสตอร์กริลล์ มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 50.50 มืไอเดຌรับ
ขຌอความอสอใมอสจากสินคຌาประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด จะปຂดอานมืไอสะดวก คิดป็นรຌอย
ละ 28.75 ดยหตุผลทีไเมปຂดอานขຌอความอสอใมอส พราะ เมสน฿จ฿นกิจกรรม คิดป็นรຌอยละ 16.00 
฿นขณะทีไหตุผลทีไปຂดอานขຌอความอสอใมอส พราะ ขຌอความนาสน฿จ/ตรงความตຌองการ คิดป็นรຌอยละ 
49.50  มืไอปຂดอานขຌอความอสอใมอส ละมีขຌอความ “คลิกพืไออานตอ จะเมคลิกพืไออานตอ คิดป็น
รຌอยละ 64.13  สวนหตุผลทีไ “คลิกพืไออานตอ พราะ ขຌอความทีไเดຌรับตรงกับความสน฿จ คิดป็นรຌอยละ 
16.25 นอกจากนีๅกลุมตัวอยางคยกดสงอสอใมอส พืไอรวมรายการกับสินคຌาประภทอาหารหรือครืไองดืไม
ฟาสต์ฟูງด คิดป็นรຌอยละ 37.25 ซึไงกลุมสินคຌาทีไคยกดสงอสอใมอส คือ กลุมเกทอด ชน คอฟซี ช
สตอร์กริลล์ คิดป็นรຌอยละ 21.25 หตุผลทีไกดสงอสอใมอส พืไอรวมกิจกรรมกับสินคຌาประภทอาหาร
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หรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด พราะ ตຌองการสวนลด หรือรับฟรี คิดป็นรຌอยละ 35.50 มืไอเดຌรับหรือกดสงอส
อใมอสของสินคຌาประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງดลຌวคยซืๅอสินคຌาหลานัๅน คิดป็นรຌอยละ 54.00  
ดยหตุผลทีไซืๅอสินคຌาหลานัๅน พราะ บริภคสินคຌานัๅนอยูลຌว คิดป็นรຌอยละ 38.00 ละตราสินคຌา
ประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງดทีไคยซืๅอจากการเดຌรับหรือกดสงอสอใมอส มากทีไสุด คือ เกทอดค
อฟซี  

 พฤติกรรมกลุมตัวอยางตอขຌอความ฿นเลน์ ิLINE) ดยกลุมตัวอยางดยฉลีไย฿ชຌวลาลนเลน์ 2-4 
ชัไวมงตอวัน คิดป็นรຌอยละ 37.25 กิจกรรมทีไขຌารวม฿นเลน์ คือ การสนทนา ิchat) คิดป็นรຌอยละ 92.00 
ลຌวคยรวมกิจกรรมกับกลุมสินคຌาประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด   คือ กลุมเกทอด ชน คอฟซี     
ชสตอร์กริลล์ คิดป็นรຌอยละ 59.25 มืไอเดຌรับขຌอความผานทางเลน์จากสินคຌาประภทอาหารหรือ
ครืไองดืไมฟาสต์ฟูງดจะปຂดอานฉพาะขຌอความทีไสน฿จ คิดป็นรຌอยละ 31.25 สวนหตุผลทีไเมปຂดอาน 
ิblock) พราะ เมสน฿จกิจกรรมละรูຌสึกร าคาญ คิดป็นรຌอยละ 8.50 ละหตุผลทีไรวมกิจกรรมกับสินคຌา
ประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງด พราะ ตຌองการดาวน์หลดสติกกอร์ คิดป็นรຌอยละ 73.50 มืไอ
รวมกิจกรรมของสินคຌาประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງดลຌว คยซืๅอสินคຌาหลานัๅน คิดป็นรຌอยละ 
55.25  ดยหตุผลทีไซืๅอสินคຌาหลานัๅน พราะ บริภคสินคຌานัๅนอยูลຌว คิดป็นรຌอยละ 41.75 ละตรา
สินคຌาประภทอาหารหรือครืไองดืไมฟาสต์ฟูງดทีไคยซืๅอจากการรวมกิจกรรม฿นเลน์ มากทีไสุด คือ เกทอดค
อฟซี  

 ความคิดหในตอขຌอความอสอใมอส ิSMS) ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ สูงสุด 3  อันดับรก คือ 
ท า฿หຌจดจ าตราสินคຌานัๅนเดຌมืไอตຌองการซืๅอ ท า฿หຌทราบรายละอียดสินคຌามากขึๅน/สรຌางความนาชืไอถือ฿น
สินคຌานัๅน ละท า฿หຌอยากลองบริภคสินคຌานัๅน สวนความคิดหในตอขຌอความ฿นเลน์ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอ สูงสุด 3 อันดับรก คือ ท า฿หຌจดจ าตราสินคຌานัๅนเดຌมืไอตຌองการซืๅอ ท า฿หຌทราบรายละอียดสินคຌามาก
ขึๅน ละสรຌางความนาชืไอถือ฿นสินคຌานัๅน ดย฿นภาพรวม รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ ทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ คือ เลน์ ิLINE)  

 2. การทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐาน 2.1 : รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครตกตางกัน 

 จากผลการศึกษา พบวา  คาฉลีไยความคิดหในตอรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไตกตาง
กัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคดยรวมตกตางกัน ทัๅงท า฿หຌทราบรายละอียดสินคຌา
มากขึๅน สรຌางความนาสน฿จ฿นตัวสินคຌานัๅน สรຌางความคุຌนคย฿นสินคຌานัๅน ท า฿หຌกิดความชอบหรือมี
ทัศนคติทีไดี฿นสินคຌานัๅน สรຌางความนาชืไอถือ฿นสินคຌานัๅน ท า฿หຌจดจ าตราสินคຌานัๅนเดຌมืไอตຌองการซืๅอ ท า฿หຌ
อยากลองบริภคสินคຌานัๅน ท า฿หຌกิดความตัๅง฿จจะซืๅอสินคຌานัๅน ท า฿หຌซืๅอสินคຌานัๅนบอยขึๅน ิกรณีคย฿ชຌ
สินคຌานัๅนมาลຌวี ท า฿หຌซืๅอสินคຌานัๅนจ านวนมาก ิกรณีคย฿ชຌสินคຌานัๅนมาลຌวี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05  มืไอพิจารณาป็นรายรูปบบ พบวา รูปบบเลน์ ิLINE) มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ 
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 สมมติฐาน 2.2 : ลักษณะประชากรทีไตกตางกัน รับรูຌรูปบบฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคทีไตกตางกัน 

จากผลการศึกษา พบวา คาฉลีไยความคิดหในตอรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ทีไจ านกตามลักษณะประชากร เมมีความตกตางกัน ยกวຌนจ านกตามอายุ 
กับระดับการศึกษา ทีไมีความตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  มืไอพิจารณาลักษณะตาม
อายุ พบวา รูปบบการฆษณาทีไสงผานอสอใมอส ิSMS) ทีไ กลุมชวงอายุ 18-24 ป กับกลุมชวงอายุ 40 

ปขึๅนเป มีความคิดหใน วา มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอมากกวากลุมอายุ 25-29 ป  ฿นขณะทีไระดับการศึกษา 
กับรูปบบการฆษณาทีไสงผานเลน์ ิLINE) ทีไกลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายละการศึกษา
อาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา มีความคิดหใน วา มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอมากกวากลุมการศึกษาปริญญาตรี 

การอภิปรายผล  
พฤติกรรมผูຌบริภคทีไท ากิจกรรมบนทรศัพท์มือถือ฿ชຌวลาดยฉลีไย 2-4 ชัไวมงตอวัน ละวลา

ดยฉลีไยทีไผูຌบริภคลนเลน์ตอวัน 2-4 ชัไวมง สอดคลຌองกับ บริษัท ทีอในอส กลบอล ิโ55็ี ผยผลวิจัย
ผูຌบริภคกลุมดิจิทัล ชีๅคนเทย฿ชຌวลากวา 3.1 ชัไวมงตอวันกับทรศัพท์มือถือ กิจกรรมทีไขຌารวม฿นเลน์ คือ 
การสนทนา ิchat) ซึไงตรงกับผลวิจัยของ Lifemedia Research Bank (2014ี ทีไส ารวจผูຌ฿ชຌ
ทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟน วา กิจกรรมทีไขຌารวม฿นเลน์สูงสุด คือ การสนทนา ิchat) ผูຌบริภคมืไอเดຌรับ
ขຌอความอสอใมอส จะปຂดอานหมือนสะดวก  สวนมืไอเดຌรับขຌอความผานทางเลน์ จะอานฉพาะขຌอความ
ทีไสน฿จ สดง฿หຌหในวา ผูຌบริภคเมปຂดอานขຌอความทุกขຌอความ เมวาจะสงผานทางอสอใมอสหรือเลน์ 
ลຌวจะเมปຂดอานทันที ซึไงตรงกับงานวิจัยของ บุษลักษณ์ ิ2549ี  ทีไพบวา ผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไสวน฿หญ
มีทัศนคติละปฏิกิริยาตอบสนองชิงอารมณ์ “นิไงฉย กับขຌอความอสอใมอส สวนหตุผลทีไปຂดอาน
ขຌอความอสอใมอส นืไองจาก ขຌอความนาสน฿จ/ตรงความตຌองการ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
BuzzCity (2014) ทีไกลาววา ผูຌบริภคหในฆษณาบอย ตรูຌสึกวา ฆษณาทีไหในนัๅนขຌอมูลเมตรงประดใน เม
ตรงกับสิไงทีไผูຌบริภคตຌองการดังนัๅนผูຌฆษณาตຌองสนอขຌอมูลมาก โ พรຌอม฿สขຌอมูลตาง โ  ชน วีดีอ 
บทความ ภาพถาย ป็นตຌน พืไอท า฿หຌผูຌบริภคปຂดอาน ชนดียวกับ Hrizuk ละ Jones (2014:75,81ี เดຌ
ยกตัวอยางของการตัดสิน฿จกีไยวกับอาหารละครืไองดืไม วา ผูຌบริภคสวน฿หญตัดสิน฿จซืๅอกิดจากการทีไจะ
ตอบสนองความตຌองการของครอบครัวป็นส าคัญ นอกจากนีๅ หตุผลทีไปຂดอานขຌอความอสอใมอสหรือขຌอ
ความทีไสงผานเลน์ พราะ ขຌอความกีไยวกับการสงสริมการขาย สอดคลຌองกับ Ninth (2014ี กลาววา 
ฆษณาทีไผูຌบริภคตอบสนองมากทีไสุด คือ ขຌอมูลการลดราคา ฿นขณะทีไผูຌบริภคคยซืๅอสินคຌามืไอเดຌรับหรือ
กดสงอสอใมอส ิSMS) 54ั หรือมืไอรวมกิจกรรม฿นเลน์ลຌว คยซืๅอสินคຌาหลานัๅน 55.25ั 
ชนดียวกับผลวิจัยของ Zocial inc. (2014ี กลาววา พฤติกรรมการซืๅอของผาน Official Account 

฿นเลน์มี 30ั สดง฿หຌหในวา ผูຌบริภคมีพฤติกรรม฿นการซืๅอสินคຌามากขึๅนมืไอเดຌรวมกิจกรรม สวนหตุผล
ทีไผูຌบริภคจะคยซืๅอสินคຌาหลานัๅน พราะผูຌบริภคคยบริภคสินคຌานัๅนอยูลຌว ซึไงสอดคลຌองกับ Smith 

ละ Zook (2011:96ี วา การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทีไกีไยวพันตไ า    ผูຌซืๅอมีประสบการณ์กับการ฿ชຌสินคຌา มี
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ความคุຌนคยกับสินคຌา สวนการทีไผูຌบริภคคยกดสงอสอใมอสมีจ านวนนຌอยกวาผูຌบริภคทีไเมคยกดสงอส
อใมอส ิSMS) บางคน฿หຌหตุผลวา เมตຌองการสียคา฿ชຌจาย฿นการสงอสอใมอส ิSMS) 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครตกตางกัน ดยรูปบบการฆษณาทีไสงผาน 
เลน์ ิLINE) คาฉลีไย 3.62  มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ฿นขณะทีไรูปบบการฆษณาสงผานอสอใม
อส ิSMS) คาฉลีไย 2.65 ผูຌบริภคเมน฿จวามีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงสอดคลຌองกับ ทลนอร์ รีสิร์ช 
ิ2557ี กลาววา ประทศเทยมีพียง 31ั ของกลุมตัวอยาง ทีไ฿ชຌบริการสงขຌอความสัๅนพียงควันละครัๅง
ทานัๅน ซึไงอาจป็นพราะความนิยม฿นการ฿ชຌบริการ LINE หรือ WhatsApp ทีไมากกวา สวนความคิดหในทีไ
สงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ เดຌก ท า฿หຌทราบรายละอียดสินคຌามากขึๅน สรຌางความนาสน฿จ฿นตัวสินคຌานัๅน 
สรຌางความคุຌนคย฿นสินคຌานัๅน ท ากิดความชอบหรือมีทัศนคติทีไดี฿นสินคຌานัๅน สรຌางความนาชืไอถือ฿นสินคຌา
นัๅน ท า฿หຌจดจ าตราสินคຌานัๅนเดຌมืไอตຌองการซืๅอ ท า฿หຌอยากลองบริภคสินคຌานัๅน ท า฿หຌซืๅอสินคຌานัๅนบอยขึๅน 
ิกรณีคย฿ชຌสินคຌานัๅนมาลຌวี ท า฿หຌซืๅอสินคຌานัๅนจ านวนมาก ิกรณีคย฿ชຌสินคຌานัๅนมาลຌวี สอดคลຌองกับ 
Ryan ละ Jones (2011:229ี  อธิบายถึง การสรຌางสรรค์ออนเลน์฿หຌประสบความส ารใจ   ดຌวยการท า฿หຌ
ผูຌบริภคจดจ าตราสินคຌา฿นจิต฿ตຌส านึก สงมอบคุณคาทีไมัไน฿จวา สามารถสรຌางความสน฿จ เมวาจะป็น 
ขຌอมูลความบันทิง ป็นตຌน สามารถตอบสนองความพึงพอ฿จ฿นความตຌองการ สรຌางความชืไอมัไนละความ
เวຌวาง฿จตอตราสินคຌา ชนดียวกับ Greenberg ละ Kates (2014:37ี อธิบายถึง การสงนืๅอหาตรง
ประดใน มีคุณคา ดึงดูด฿จ สรຌางการมีสวนรวมกับกลุมปງาหมาย ละสอดคลຌองกับ Schiffman ละ 
Kanuk (2007:512ี กลาววา ผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอทีไเดຌรับอิทธิพลจากจิตวิทยา อันประกอบเปดຌวย 
รงจูง฿จ การรับรูຌ ทัศนคติทีไมีตอสินคຌา 

 ผลสมมติฐานลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันของกลุมผูຌบริภคทีไรับรูຌการฆษณาบน
ทรศัพท์มือถือ ทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอทีไตกตางกัน พบวา เมตกตางกัน฿นกือบทุกลักษณะ 
เมวา จะป็นลักษณะทางพศ รายเดຌ อาชีพทีไเมตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับผลวิจัยของ Lifemedia 

Research Bank (2014ี ทีไส ารวจผูຌ฿ชຌทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟน วา พศชาย  พศหญิง มีพฤติกรรม฿น
การ฿ชຌ LINE ทีไหมือนกัน สวนรูปบบการฆษณาสงผานอสอใมอส มีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ฿น
กลุมชวงอายุ 18-24 ป ละกลุมชวงอายุ 40 ปขึๅนเป สอดคลຌองกับ สุชาดา  สุภาการิ2558ี กลาววา 
ผูຌบริภคทีไ฿ชຌอินทอร์นใตทีไมีอายุระหวาง 18-24 ป ฿ชຌอินทอร์นใตตลอดวลา ริไมชຌอปปຂຕงออนเลน์ คຌนหา
ขຌอมูลออนเลน์กีไยวกับสินคຌาทีไสน฿จจะซืๅอ ฿นขณะทีไรูปบบการฆษณาผานเลน์ มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จซืๅอ฿นกลุมการศึกษา   ระดับการศึกษามัธยมปลาย กับกลุมการศึกษาอาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา 
ซึไงสอดคลຌองกับลักษณะชวงอายุ 18-24 ป ทีไ฿ชຌอินทอร์นใตตลอดวลา ละชຌอปปຂຕงออนเลน์  
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สรุปละขຌอสนอนะ 

สรุป 

จากผลการศึกษา หในเดຌวา รูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร คือ รูปบบฆษณาสงผานทางเลน์ ิLINE)    มีผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอของผูຌบริภค ดังนัๅนการท าฆษณาควรนຌนเปทีไรูปบบการฆษณาสงผานทางเลน์ ิLINE)  นืไองจาก
ผูຌบริภคเมตຌองสียคา฿ชຌจายของคาบริการ ฿นขณะทีไรูปบบการฆษณาสงผานอสอใมอส ิSMS) จะตຌอง
สียคา฿ชຌจายกับการสงอสอใมอสพืไอรวมกิจกรรมกับตราสินคຌา ดังนัๅนตราสินคຌาอาจวางผนกีไยวกับรืไอง
คา฿ชຌจายการสงอสอใมอสของผูຌบริภคทีไปรับลดคาบริการ พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับผูຌบริภค นอกจากนีๅ
การสรຌางสรรค์ขຌอความฆษณาตຌองปรับ฿หຌตรงกับความสน฿จ ความตຌองการของผูຌบริภคมากขึๅน พืไอ
กระตุຌน฿หຌผูຌบริภคขຌามารวมกิจกรรม 

฿นขณะทีไลักษณะทางประชากร ตอรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือเมมีความตกตางกัน มี
พียงกลุมชวงอายุ 18-24 ป ทีไระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา ทีไ
ตกตางกัน ซึไงผูຌบริภคกลุมนีๅ฿ชຌชีวิตอยูกับอินทอร์นใต ชຌอปปຂຕงออนเลน์ มากกวากลุมอืไน นืไองจากกลุมนีๅ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌากิดจากการคຌนหาขຌอมูลทางอินทอร์นใต สามารถซืๅอสินคຌาดยเม   ตຌองหในสินคຌา
จริง มักจะทดลองละปลีไยนตราสินคຌาเปรืไอย โ  เมมีความจงรักภักดีตอตราสินคຌา นอกจากนีๅรูปบบ
การฆษณาสงผานอสอใมอส  มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของกลุมชวงอายุ 40 ปขึๅนเป ซึไงนักการตลาด
สามารถน าเปวางผนการฆษณาทีไจะกระตุຌน฿หຌกลุมอายุ 40 ปขึๅนเป ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามากขึๅน นืไองจาก
ป็นกลุมทีไมีรายเดຌ อกาสทีไจะซืๅอสินคຌาป็นเปเดຌมาก การวางผนฆษณาควรสนอสิไงทีไคุຌมคาทีไหในเดຌ
ชัดจน ฿นขณะทีไกลุมอืไน โ เมคอยมัไน฿จหรือเมกลຌาทดลองซืๅอสินคຌา ดังนัๅนตราสินคຌาคงตຌองสรຌางความ
มัไน฿จ฿หຌมากขึๅนกับกลุมผูຌบริภคหลานีๅ จากผลวิจัยกีไยวกับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาเดຌผลวา ผูຌบริภคจะซืๅอ
สินคຌาทีไคยบริภคสินคຌานัๅนอยูลຌว ดังนัๅนการกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคบริภคสินคຌา ดຌวยการ฿ชຌวิธีการบริหาร
ลูกคຌาสัมพันธ์ ิCRM : Customer Relationship Management) ทีไป็นกิจกรรมทางการตลาดทีไกระท า
ตอลูกคຌาอยางตอนืไอง ดยมุง฿หຌลูกคຌากิดความขຌา฿จ ละกิดการรับรูຌทีไดีจนรูຌสึกชอบตราสินคຌานัๅน ป็น
การมุงนຌนทีไกิจกรรมการสืไอสารบบสองทาง ทีไมีจุดมุงหมายพืไอพัฒนาความสัมพันธ์ระหวางตราสินคຌากับ
ลูกคຌาพืไอ฿หຌกิดประยชน์ทัๅงสองฝຆายอยางยัไงยืน ิชืไนจิตต์  จຌงจนกิจ , 2546:12ี ตัวอยางชน การสงค า
อวยพรวันกิด การสงขຌอสนอพิศษตาง โ  ป็นตຌน ตามผนภาพทีไ 3 
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ผนภาพทีไ 3  ตัวอยางการสงค าอวยพรวันกิด การสงขຌอสนอพิศษตาง โ 

 

การจัดกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์ควรท าอยางตอนืไอง ดຌวยการ฿ชຌอกาสของทศกาลตาง โ  หรือ
การสรຌางสรรค์กิจกรรม฿หม โ พืไอ฿หຌผูຌบริภคขຌารวม ป็นการสรຌาง฿หຌลูกคຌากิดความความคุຌนคย จน
พัฒนาป็นความชืไนชอบ ละกิดทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌา สงผล฿หຌผูຌบริภคมัไน฿จ฿นตราสินคຌามากขึๅน 
นอกจากการสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับลูกคຌา การสรຌางสรรค์ขຌอความฆษณาตຌองสรຌางสรรค์฿หຌตรงกับความ
ตຌองการของลูกคຌา อาจ฿ชຌสิไงสนับสนุนอืไน โ  ชน การรับรองดຌวยการรับประกันสินคຌาซึไงมีระยะวลาทีไยาว
กวาดิม วิธีการรับประกันการคืนงิน฿หຌกับลูกคຌาหากเมพอ฿จ฿นสินคຌา ดຌวยการคืนงินทีไสะดวก งายดาย 
ป็นตຌน  พืไอชวย฿หຌผูຌบริภคกิดการตัดสิน฿จซืๅอ฿นทีไสุด  

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยตอไป 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการศึกษารูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือทีไมีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร ดยศึกษารูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือ 2 
รูปบบ คือ อสอใมอส ิSMS),  เลน์ ิLINE)  ฿นขณะทีไลักษณะทางประชากร  มีความคิดหในตอรูปบบ
การฆษณาทีไเมตกตางกัน ดังนัๅนส าหรับการวิจัย฿นอนาคตนัๅน ควรท าการศึกษากีไยวกับพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคกับรูปบบการฆษณาบนทรศัพท์มือถือรูปบบอืไน โ พืไอปรียบทียบ วา มีความตกตางกัน
หรือเม นอกจากนีๅอาจท าการศึกษารูปบบของกิจกรรมทีไสินคຌาจัดขึๅน พืไอศึกษา วา กิจกรรมรูปบบ฿ดทีไ
สงผล฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา 
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การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน ละปัจจัย฿นการปลี่ยนตราสินคຌาทรศัพท์คลื่อนที่ 

Marketing Communication ,Engagement and Factors Influencing   Brand 

Switching of Smartphone 

 

ชรฌา กนกประจักษ์1 
วรัชญ์ ครุจิตุ Ph.D.2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1ี ศึกษาการ฿ชຌการสืไอสารการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟน
ละซัมซุง฿นประทศเทย 2ี ศึกษาระดับความผูกพันของลูกคຌาผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไตอการปลีไยนตรา
สินคຌา 3) ศึกษาถึงปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌาของผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง 

ดยระบียบวิธีวิจัย฿ชຌการวิจัยชิงคุณภาพ บงป็น  2 สวน คือ สวนทีไ 1 ป็นการศึกษาละ
วิคราะห์ขຌอมูลจากอกสารตางโทีไกีไยวขຌองกีไยวกับการสืไอสารการตลาด ละสวนทีไ 2 ฿ชຌการสัมภาษณ์ชิง
ลึกจากหลงขຌอมูลทีไป็นผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนตราสินคຌาภาย฿นระยะวลา 6 ดือน ดยจะบง
ออกป็น 3 กลุม ตามระดับความผูกพัน กลาวคือ 1ี ลูกคຌาทีไมีความผูกพันตอตราสินคຌาสูง 2ี ลูกคຌาทีไมี
ความผูกพันตอตราสินคຌา฿นระดับปานกลาง ละ 3ี ลูกคຌาทีไมีความผูกพันตอตราสินคຌา฿นระดับตไ า กีไยวกับ
ปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ  

ผลการวิ จั ย  มีดั งนีๅ  ส วนทีไ  1 ผลการศึกษาพบวา  การ฿ชຌการสืไ อสารการตลาดของ
ทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง฿นประทศเทยทีไสามารถสืบคຌนเดຌจากอินทอร์นใต มีดังนีๅ  คือ            
1) การฆษณาผานสืไอหลัก เดຌก ทรทัศน์ 2) สืไอออนเลน์ เดຌก วใบเซต์ทีไป็นทางการของตราสินคຌา การ
ท าการตลาดบบเวรัล 3) สืไอภายนอก เดຌก ปງายฆษณาตามสถานทีไตางโ  4) การประชาสัมพันธ์ เดຌก 
การจัดงานปຂดตัวสินคຌา 5) การสงสริมการขาย เดຌก การผอนช าระบบเมสียดอกบีๅย การลดราคา
ครืไองทรศัพท์คลืไอนทีไ การจกของถมมืไอซืๅอทรศัพท์คลืไอนทีไ  นอกจากนีๅซัมซุงยัง฿ชຌสืไอออนเลน์
ประภท ฟซบุຍค ฟนพจ ฆษณาฝงผานการน าสินคຌาเปทรกอยู฿นรายการทรทัศน์หรือละคร การ
ประชาสัมพันธ์ ผานกิจกรรมพืไอชวยหลือสังคมละกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา  
  สวนทีไ 2 ผลการศึกษาพบวา ผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไมีระดับความผูกพันตอตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไ
ปลีไยนมา฿ชຌ฿นปัจจุบัน ทีไตกตางกันจะมีผลตอการปลีไยนตราสินคຌาของทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไตกตางกัน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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กลาวคือ ระดับความผูกพันตอตราสินคຌา฿นปัจจุบัน฿นระดับทีไมากกวาจะท า฿หຌมีความจงรักภักดีละความ
พึงพอ฿จตอตราสินคຌามากกวา ละท า฿หຌปลีไยนตราสินคຌานຌอยละมีนวนຌมทีไจะซืๅอซๅ า  

ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌาของทัๅงผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง คือ 1) 

ปัจจัยดຌานราคา 2) ปัจจัยดຌานคุณภาพของทรศัพท์คลืไอนทีไ 3) ปัจจัยดຌานการทีไทรศัพท์คลืไอนทีไมีรุน
฿หมโทีไมีทคนลยีทีไทันสมัย 4) ปัจจัยทางดຌานตราสินคຌาของทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไมีจุดดนกวาคูขง 5) 

ปัจจัยทางดຌานภาพลักษณ์ของตราสินคຌา 6) ขຌอมูลจากการวิจารณ์ของผูຌ฿ชຌจริงหรือการนะน าสินคຌา  
ปัจจัยทีไเมมีผลตอการตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌาของทัๅงผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง คือ  

1) ปัจจัยทีไกีไยวกับการสียสิทธิประยชน์ทีไเดຌรับจากทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาดิม    2) ปัจจัยทีไกีไยวกับ
พืไอน คนรูຌจักหรือคน฿นครอบครัว 3) การทีไผูຌมีชืไอสียง ชน นักสดง ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ  
 

ค าส าคัญ:  การสืไอสารการตลาด, ความผูกพัน, การปลีไยนตราสินคຌาุ ทรศัพท์คลืไอนทีไ 
 

Abstract 

Objectives of this research were to study marketing communication processed in 

Thailand by the two successful brands in smartphone market named Samsung and 

Iphone, customer engagement affecting to the brand switching and the factors influencing 

on brand switching. The study was the qualitative research using Documentary Research 

to study marketing communication derived from data collection broadcasted via internet 

and conducting In-depth interview to obtain information from the smartphone brand 

switchers who switched brand within 6 months and to classify interviewees into 3 groups 

according to the levels of customer engagement : Fully engaged customers, Engaged 

customers and Disengaged customers in order to study factors involving brand switching. 

The results of this study were as follow, 

1.The marketing media used for marketing communication processed in Thailand of 

Samsung and Iphone were traditional media such as television, online media such as 

official website and viral clip, out of home media such as billboards ,public relation such 

as product-launch event and sales promotion. Moreover, Samsung focused on online 

media that provoked customer interaction through Samsung facebook fanpage ,product 

placement and activities for customer relation management and social responsibility.  



 

ๆ-3 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

2.The difference level in customer engagement with the current smartphone brand 

affected to the varied brand switching ,brand satisfaction and brand loyalty. The higher 

level of customer engagement with the current smartphone brand led to the higher 

brand loyalty and brand satisfaction ;in addition ,they tended to repeat purchasing and 

not to switch brand. 

3.Factors influencing brand switching were price ,quality ,developed technology 

,outstanding feature, brand image ,actual user aspect and recommendation. Factors 

which didn’t have influence on brand switching were benefits from the previous brand 
,Influences of friends and family and celebrity endorsement. 

Keywords: Marketing communication, customer engagement ,brand switching, 

smartphone 

บทน า 

ทรศัพท์คลืไอนทีไป็นสมือนปัจจัยทีไ 5 ฿นการด านินชีวิตของมนุษย์฿นศตวรรษทีไ 20 เปรียบรຌอย
ลຌว ดຌวยการด านินชีวิตประจ าวัน฿นปัจจุบันทีไจะตຌองด านินชีวิตอยูนอกบຌานประมาณ    12 ชัไวมงตอวัน 
ฉะนัๅนการติดตอสืไอสารระหวางกัน฿นตางสถานทีไผานอุปกรณ์สืไอสารอยางทรศัพท์คลืไอนทีไจึงกลายป็นสิไง
ส าคัญทีไขาดเมเดຌ นอกจากนีๅ คน฿นปัจจุบันเมเดຌ฿ชຌงานทรศัพท์คลืไอนทีไพียงค฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร
ระหวางกันพียงทานัๅน ตยัง฿ชຌงาน฿นการฟังพลง ฿ชຌงานอินทอร์นใต การขຌารวมสืไอสังคมออนเลน์ 
รวมถึงการลนกม ดังจะหในเดຌวาคนเทยมีการ฿ชຌงานทรศัพท์คลืไอนทีไพิไมขึๅนรืไอยโ   

ดຌวยหตุนีๅปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตละพัฒนาทรศัพท์คลืไอนทีไจึงมีการขงขันกันอยางสูง
มาก นืไองจากอุปสงค์ ิDemandี ของผูຌบริภคทีไมากขึๅนอยางรวดรใวละหลากหลายขึๅน ตนืไองจาก
ทรศัพท์คลืไอนทีไป็นสินคຌาอิลใกทรอนิกส์ทีไตຌองอาศัยการพัฒนาตอยอดทคนลยีอยางตอนืไอง ความ
ตกตางของสินคຌานัๅนจึงเมเดຌตกตางกันมากนัก ทางบริษัทผูຌผลิตทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาตางโจึง
จ าป็นตຌองสรຌางตราสินคຌาของตน฿หຌป็นทีไรูຌจักละยอมรับ฿นสายตาของผูຌบริภค ตราสินคຌาทีไป็นทีไรูຌจัก
ละอยู฿น฿จของผูຌบริภคป็นอันดับตຌนโ ิTop of mindี จึงมีอกาสมากกวาทีไจะเดຌรับความเวຌวาง฿จ฿น
การลือกซืๅอจากผูຌบริภค ดังนัๅนผูຌผลิตทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาตางโจึงพยายามทีไจะสรຌางตราสินคຌาของ
ตน฿หຌป็นทีไนาชืไอถือละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภคเดຌวาพวกขาจะเมถูกทิๅงหรือพิกฉยมืไอกิด
ความผิดพลาด฿นตัวสินคຌาพืไอทีไจะเดຌป็นตัวลือกตຌนโของผูຌบริภค การสรຌางตราสินคຌาของตละตราสินคຌา
จึงตຌองสรຌางบุคลิกภาพของตราสินคຌา ิBrand Personalityี ทีไตกตางกันพืไอสรຌางการจดจ า฿น฿จของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดตางโ อาทิชน การฆษณาผานสืไอตางโ ิAdvertisingี การ



 

 

ๆ-4 

        

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ประชาสัมพันธ์ ิPublic relationsี      การสงสริมการขาย ิSales promotionี การขายดยบุคคล 
ิPersonal sellingี การตลาดทางตรง ิDirect marketingี ละการสนับสนุนกิจกรรม ิSponsorshipี 

อีกทัๅงทรศัพท์คลืไอนทีไนัๅนผูຌบริภคมีนวนຌมทีไจะปลีไยนตราสินคຌาบอยป็นอันดับตຌนโ ดังนัๅนการ
สรຌางตราสินคຌาของทรศัพท์คลืไอนทีไ฿หຌป็นอันดับหนึไง฿น฿จผูຌบริภคนัๅน การท า       การสืไอสารการตลาด
ตางโจึงมีความส าคัญป็นอยางมาก฿นปัจจุบันพืไอปງองกันเม฿หຌผูຌบริภคปลีไยนเป฿ชຌตราสินคຌาของคูขง 
ละนอกหนือเปจากการสืไอสารการตลาดทีไตละตราสินคຌาตางขงขันกัน฿นการดึงดูด฿จลูกคຌา฿หຌหันมา
ลือกซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ปัจจัยอีกอยางหนึไงทีไมีความส าคัญมาก คือ การสรຌางความ
ผูกพันกับลูกคຌา ิCustomer Engagementี            การสรຌาง฿หຌลูกคຌากิดความจงรักภักดีตอตราสินคຌา
ผาน  “การสรຌาง฿หຌลูกคຌามีความผูกพันลึกซึๅงกับตราสินคຌาคือการพยายามสรຌาง฿หຌกิด Customer 

Engagement (CE) ซึไงป็นระดับสูงสุดทีไลูกคຌาจะกิดความผูกพันทางดຌานอารมณ์ ิEmotional 

Attachment) มีความรัก฿นตราสินคຌานัๅน มีความรูຌสึกป็นจຌาขຌาวจຌาของกับตราสินคຌา ละมีนวนຌมทีไจะ
฿ชຌตอเป฿นอนาคตจนชัไวชีวิตละหาลูกคຌาพิไม฿หຌดยความตใม฿จ ป็นอีกทางหนึไงทีไตราสินคຌาควร฿หຌความ
สน฿จ นืไองจากหากตราสินคຌาสามารถสรຌางความผูกพัน฿นระดับสูงจนกิดป็นความจงรักภักดีพืไอทีไจะ
ปງองกันพฤติกรรมการปลีไยนตราสินคຌาของผูຌบริภคทีไอาจจะกิดขึๅนจากปัจจัยอืไนโเปเดຌนัๅนอง                                      
ิบุริม อทกานนท์,2554ี ดยตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไมีชืไอสียงละป็นผูຌน า฿นดຌานยอดขายมากทีไสุด 
2 อันดับ อันเดຌก ซัมซุง ละเอฟน ทีไมีการท าการสืไอสารการตลาดอยางมีประสิทธิภาพจนท า฿หຌยังคง
ครอง฿จผูຌบริภคเดຌอยางตอนืไองยาวนาน  

ดຌวยหตุนีๅผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จ฿นการศึกษาถึงนวคิดรืไองความผูกพันของลูกคຌาทีไป็นนวคิดทีไมี
ความส าคัญมากขึๅนรืไอยโ฿นปัจจุบัน ทางผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษาถึงความผูกพันของลูกคຌากับตราสินคຌา
ทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน อีกทัๅงนวคิดความผูกพันของลูกคຌานัๅนยังป็นปัจจัยหนึไงทีไ
สรຌางความจงรักภักดี฿หຌกิดกับลูกคຌาทีไจะสามารถปງองกันการตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌาเดຌอีกดຌวย ดังนัๅน
ผูຌวิจัยจึงมุงนຌนทีไจะศึกษากีไยวกับความผูกพันของลูกคຌาทีไมีผลตอ      การสรຌางความจงรักภักดีจนท า฿หຌ
ผูຌบริภคตัดสิน฿จเมปลีไยนตราสินคຌา พืไอท า฿หຌผูຌผลิตสินคຌาเดຌลใงหในถึงความส าคัญของการสรຌางความ
ผูกพันละน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ฿นอนาคต อีกทัๅงผูຌวิจัยยังคงศึกษากีไยวกับการสืไอสารการตลาดละปัจจัย
อืไนโ฿นการปลีไยนตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไผูຌบริภคปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันอีกดຌวย ดยจะมุงเปทีไ
ทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาทีไอยู฿น฿จละเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภคป็นอันดับหนึไงละอันดับสองคือซัม
ซุงละเอฟน ตามล าดับ ดยผูຌวิจัยจะศึกษาถึงการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดของทัๅงสองตราสินคຌา 
พืไอทีไจะเดຌป็นประยชน์฿นการน าเปวางผนของผูຌผลิตสินคຌาตางโ฿นการหในความส าคัญของการ฿ชຌ
ครืไองมือการสืไอสารการตลาดทีไมีผลตอการปลีไยนจากตราสินคຌาดิมมา฿ชຌอีกตราสินคຌาหนึไง ละป็น
นวทาง฿นการพัฒนา฿นดຌานอืไนโทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคปลีไยนมา฿ชຌตราสินคຌาของตน฿นอนาคตตอเป 

 

 

วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาการ฿ชຌการสืไอสารการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง฿นประทศเทย  



 

ๆ-5 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

2. ศึกษาระดับความผูกพันของลูกคຌาผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไตอการปลีไยนตราสินคຌา  
3. ศึกษาถึงปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌาของผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัๅง฿ชຌระบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดยบงออกป็น 
2 วิธี คือ 

1. การวิคราะห์ขຌอมูลจากอกสารตางโ (Documentary Research) ทีไกีไยวขຌองกับการ
สืไอสารการตลาดของตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง฿นประทศเทยทีไมี         การผยพร
ผานสืไอตางโ ทีไสามารถสืบคຌนเดຌจากอินทอร์นใต พืไอน ามาวิคราะห์฿นรูปบบของการพรรณนาชิง
วิคราะห์ (Descriptive Statistics) ซึไงถือป็นขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿น
การวิคราะห์ละน ามา฿ชຌตอบปัญหาน าวิจัย฿หຌชัดจนมากยิไงขึๅน  

2. การวิจัยบบการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) ซึไงถือป็นขຌอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data)  พืไอศึกษาถึงความผูกพันของลูกคຌาละปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌาของผูຌ฿ชຌ
ทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุง 
 

วิธีการกใบขຌอมูล 

 การวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌการกใบรวบรวมจาก โ หลงขຌอมูลดังนีๅ 
แ. หลงขຌอมูลปฐมภูมิ ิPrimary Dataี ซึไงป็นหลงขຌอมูลประภทบุคคล กลาวคือ การ

สัมภาษณ์ชิงลึก ซึไงผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ คือผูຌทีไ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนตราสินคຌาซึไงสามารถ฿หຌขຌอมูลชิง
ลึกกีไยวกับปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไดยป็นผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนตรา
สินคຌาภาย฿นระยะวลา 6 ดือน  จ านวน 12 คน 

  2. หลงขຌอมูลทุติยภูมิ ิSecondary Dataี ป็นการกใบรวบรวมขຌอมูลทางอกสารทีไ
กีไยวขຌองกับการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละซัมซุงทีไสามารถสืบคຌนเดຌจาก
อินทอร์นใต 
 

สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ แ การ฿ชຌครื่องมือสื่อสารการตลาดของทรศัพท์คลื่อนที่ไอฟนละซัมซุง฿นประทศไทย 

 จากผลการศึกษาการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนละ       ซัมซุง฿น
ประทศเทย สามารถสรุปป็นตารางเดຌ ดังนีๅ 
 

 

ซัมซุง  ไอฟน 
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จากตารางมืไ อ ปรียบทียบการสืไ อสารการตลาดของซัมซุ งละเอฟนจะหในเดຌว า
ทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาซัมซุง฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดหลากหลายกวาตราสินคຌาเอฟน ดยเอฟน
ละซัมซุงเดຌท าฆษณาผานสืไอหลักหมือนกัน ดยฆษณาผานสืไอทรทัศน์ ตเอฟนนัๅน฿นชวงรกฆษณา
ดยผูຌ฿หຌบริการครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไเดຌรับสิทธิ่฿นการจ าหนายเอฟน฿นประทศเทย จนกระทัไง
บริษัทการปຂดตัวทรศัพท์คลืไอนทีไรุนเอฟน หกละเอฟน หก พลัส฿นเทยมืไอป พ.ศ. 2557 นัๅน ทีไทาง
อปปຂຕลริไมขຌามาท าการสืไอสารการตลาดองป็นครัๅงรก ดยการลือก฿ชຌสืไอทรทัศน์นัๅนป็นการสรຌาง
การตระหนักรูຌเดຌอยางรวดรใวละเปยังผูຌบริภค฿นวงกวຌาง อีกทัๅงสืไอทรทัศน์ยังชวย฿นการสรຌางความ
นาชืไอถือของตราสินคຌาเดຌอีกดຌวย  

1.การฆษณา  
- สืไอหลัก เดຌก ทรทัศน์  
- สืไอออนเลน์ เดຌก  

- ผนปງายฆษณาทางวใบเซต์ทคนลยีละ
ชุมชนออนเลน์ตางโ ิBanner) 

- ฟซบุຍค ฟนพจ (Facebook Fanpage) 

- วใบเซต์ทีไป็นทางการของ  ตราสนิคຌา 
(Official Website)  

- การการท าการตลาดบบ 

เวรัล (Viral marketing) 

- ฆษณาฝงผานการน าสินคຌาเปทรกอยู฿นรายการ
ทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (Product Placement) 

- สืไอภายนอก ชน ทรทัศน์฿น 

- รถเฟฟງาบีทีอส ปງายฆษณากลางจຌงบนชานชาลา
รถเฟฟງา        บีทีอส 

1.การฆษณา  
- สืไอหลัก เดຌก ทรทัศน์  
- สืไอออนเลน์ เดຌก  

- วใบเซต์ทีไป็นทางการของ  ตราสนิคຌา (Official 

Website)  

- การการท าการตลาดบบเวรลั (Viral 

marketing) 

 

- สืไอภายนอก ชน ทรทัศน์฿นรถเฟฟງา บีทีอส ปງาย
ฆษณากลางจຌงบนชานชาลารถเฟฟງา        บีทีอส 

 

 

 

 

 

 

2. การประชาสัมพนัธ ์

- การจัดกิจกรรมทางการตลาดพืไอปຂดตัวสินคຌา 
- การรวมงานทีไกีไยวกับกิจกรรมทาง 

การตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไละทคนลย ี                

- กิจกรรมพืไอชวยหลือสังคม 

- กิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา 

2. การประชาสัมพนัธ ์

- การจัดกิจกรรมทางการตลาดพืไอปຂดตัวสินคຌา 
 

 

 

 

 

3. การสงสริมการขาย 

- การผอนช าระบบเมสียดอกบีๅย 

- การลดราคาครืไองทรศัพท์คลืไอนทีไ 
- การจกของถมมืไอซืๅอทรศัพท์คลืไอนทีไ 

3. การสงสริมการขาย 

- การผอนช าระบบเมสียดอกบีๅย 

- การลดราคาครืไองทรศัพท์คลืไอนทีไมืไอซืๅอพรຌอม
พใกกจครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไ 
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 นอกจากนีๅซัมซุงละเอฟนยังนຌนการ฿ชຌสืไอออนเลน์ชนดียวกัน กลาวคือ การจัดท าวใบเซต์ของ
ตนอง฿หຌงายตอการขຌาถึงพืไอป็นชองทางหนึไง฿นการผยพรขຌอมูลตางโของตราสินคຌา อีกทัๅงการท า
การตลาดนว฿หมอยางการตลาดบบเวรัล ดยการน าคลิปวีดิอผยพรผานทางสืไอออนเลน์ พืไอ฿หຌกิด
การสงตอกันจนป็นทีไนิยมอยางพรหลายทีไทัๅงสองตราสินคຌาจัดท าขึๅน ตสิไงทีไซัมซุงท าพิไมติมมากกวากใ
คือ การฆษณาผานผนปງายฆษณาทางวใบเซต์ทคนลยีละชุมชนออนเลน์ตางโ ิBanner) ละการ
สรຌางฟซบุຍค ฟนพจ ิFacebook Fanpage)     Samsung Mobile Thailand ทีไป็นชองทาง฿นการ
สืไอสารกับลูกคຌาของซัมซุงดຌวย  

นอกจากนีๅซัมซุงยัง฿ชຌการฆษณาฝง ดยการน าผลิตภัณฑ์ของตนเปทรกอยู฿นรายการทรทัศน์
หรือละครตางโ ส าหรับการฆษณาผานสืไอภายนอก ทัๅงซัมซุงละเอฟนหใน   ความส าคัญของสืไอนีๅละ
ท าการฆษณาผานผนปງายฆษณา฿นสถานทีไตางโทีไคิดวาลูกคຌาของตนจะดินทางผานหรือหในฆษณา
หลานัๅนเดຌบอยครัๅง 

สวนการประชาสัมพันธ์นัๅนซัมซุงละเอฟน จัดกิจกรรมพืไอปຂดตัวอยางยิไง฿หญพืไอ฿หຌ ผูຌมีชืไอสียง
ละประชาชนเดຌขຌาชมละสัมผัสครืไองป็นครัๅงรก ตซัมซุงนຌนท าการประชาสัมพันธ์ทีไมากกวา ดย
การขຌารวมงานทีไกีไยวกับกิจกรรมทางการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไละทคนลยี  อีกทัๅงยังจัดกิจกรรม
สรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา฿หຌมากขึๅนผานกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌบริภค ดย฿หຌผูຌบริภคมีสวน
รวม฿นกิจกรรมตางโ ตัวอยางชน กิจกรรม “Wide Selfie “niversity Challenge ของซัมซุง กาลใคซีไ 
นຌต สีไ ดยปຂดอกาส฿หຌนิสิต นักศึกษารวมประกวดภาพหมูจากการ฿ชຌฟังก์ชัไนการถายบบซลฟດมุมกวຌาง 
ิWide Selfieี ดຌวยทรศัพท์คลืไอนทีไซัมซุง กาลใคซีไ นຌต สีไ ชิงทุนการศึกษารวมมูลคากวา 150,000 บาท 
รวมถึง    การท ากิจกรรมชวยหลือสังคมพืไอสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿นสายตาผูຌบริภคอีกดຌวย ชน ครงการ
พืไอสังคม Samsung Hope for Children ละซัมซุง กาลใคซีไ กิฟท์ ฟอร์ เลฟຊ ชวยหลือดใกเทย฿หຌมี
สุขภาพดี ป็นตຌน  

ส าหรับการสงสริมการขายพืไอพิไมยอดขาย ทัๅงซัมซุงละเอฟนนຌนการท าการสงสริมการขาย
ดยการผอนช าระบบเมสียดอกบีๅย รวมถึงการลดราคาครืไองทรศัพท์คลืไอนทีไมืไอซืๅอทรศัพท์คลืไอนทีไ
ละมืไอซืๅอทรศัพท์คลืไอนทีไพรຌอมพใกกจครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไ ดย     ซัมซุงยังมีการพิไมการจก
ของถมมืไอซืๅอทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไมีมากกวาเอฟนดຌวย 

 

สวนที่ 2 ผลการศึกษาที่ไดຌจากการค าถามคัดลือกผูຌ฿หຌขຌอมูลรื่องความผูกพันตอตราสินคຌา
ทรศัพท์คลื่อนที่  ที่ปลี่ยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน (Screening Questionsี 

จากค าถามคัดลือกผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไกีไยวกับความผูกพันตอตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌ
฿นปัจจุบันทัๅงหมด 11 ขຌอ ทีไป็นค าถามทีไ฿ชຌ฿นการคຌนหาระดับความผูกพันของลูกคຌา ซึไงอธิบายการ
ตัดสิน฿จของลูกคຌาตอการ฿ชຌสินคຌาของ Gallup ิ2006ี ิas cited in Muller, 2010ี ดยขຌอค าถาม 11 

ขຌอ เดຌก  
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การวัดความผูกพันดຌานหตุผล 

1.คุณมีความพึงพอ฿จดยรวม฿นตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน
อยางเร 

2.คุณมีความอยากทีไจะลือก฿ชຌหรือซืๅอซ ๅา฿นตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู
฿นปัจจุบันอยางเร 

3.คุณมีความอยากทีไจะนะน า฿นตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน
฿หຌพืไอนหรือคนทีไกีไยวขຌองอยางเร 

การวัดความผูกพันดຌานอารมณ์฿นระดับความชื่อม่ัน฿นตราสินคຌา 

4.คุณสามารถชืไอมัไน฿นตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันนีๅ 
5.คุณเดຌรับทุกอยางทีไตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันนีๅบอกเวຌ 

การวัดความผูกพันดຌานอารมณ์฿นระดับความซ่ือสัตย์฿นตราสินคຌา 

6.คุณรูຌสึกวาเดຌรับการดูลอยางยุติธรรมจากตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌ
อยู฿นปัจจุบันนีๅ 

7.ถຌากิดปัญหากับตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันนีๅ     คุณ
สามารถเดຌรับการกຌปัญหาอยางป็นทีไนาพอ฿จ 

 การวัดความผูกพันดຌานอารมณ์฿นระดับความภูมิ฿จ฿นตราสินคຌา 

  8.คุณรูຌสึกภูมิ฿จทีไเดຌ฿ชຌตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันนีๅ 
  9.คุณรูຌสึกวาเดຌรับการ฿หຌกียรติจากตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿น
ปัจจุบันนีๅ 
 การวัดความผูกพันดຌานอารมณ์฿นระดับความหลง฿หล฿นตราสินคຌา 

  10.ตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันป็นตราสินคຌาทีไหมาะสม
ส าหรับคุณ 

  11.หากเมมีตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบันนีๅ  คุณจะรูຌสึกอึดอัด
฿จ ล าบาก฿จ 

ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌคะนนค าถาม฿นตละขຌอ ซึไงผลทีไออกมานัๅนจะท า฿หຌทราบถึงระดับ      ความผูกพัน
ทีไตกตางกันออกเปของผูຌ฿หຌขຌอมูล ดยผลคะนนของค าถาม฿นตละขຌอยังสดงถึงความรูຌสึกของผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลทีไมีตอตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน฿นงมุมตางโอีกดຌวย  

สรุปผลการศึกษาทีไเดຌจากการส ารวจผานค าถามคัดลือกผูຌ฿หຌขຌอมูล สามารถสรุปเดຌวา ผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไ
มีระดับความผูกพันสูงตอตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน      มีนวนຌมทีไจะตอบ
ค าถามทุกขຌออยู฿นระดับสูงถึงสูงมาก กลาวคือ ผูຌ฿หຌขຌอมูลตอบวามีความ       พึงพอ฿จดยรวม฿นตรา
สินคຌามากถึงมากทีไสุดละจะซืๅอซๅ า฿นตราสินคຌาดิม฿นครัๅงตอเป   จะบอกตอนะน า฿หຌพืไอนหรือคนรูຌจัก
อยางนนอน รูຌสึกชืไอมัไน฿นตราสินคຌามากละรูຌสึกวาเดຌรับทุกอยางตามทีไตราสินคຌาบอกเวຌ อีกทัๅงยังรูຌสึกวา
เดຌรับการดูลอยางยุติธรรมจากตราสินคຌา รูຌสึกภูมิ฿จละป็นกียรติ รวมถึงหในวาป็นตราสินคຌาหมาะสม
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กับตนมาก ดยจะรูຌสึกอึดอัด฿จหากเมมี    ตราสินคຌาทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน  
ส าหรับผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไมีระดับความผูกพันปานกลาง มีนวนຌมทีไตอบค าถามทุกขຌออยู฿นระดับปาน

กลางถึงสูง กลาวคือ ผูຌ฿หຌขຌอมูลตอบวามีความพึงพอ฿จดยรวม฿นตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา
฿ชຌอยู฿นปัจจุบันปานกลางถึงมาก ดยคิดวาจะเดຌรับการดูลอยางยุติธรรมจากตราสินคຌา ละรูຌสึกภูมิ฿จ
ละป็นกียรติ฿นตราสินคຌาปานกลาง ละเมรูຌสึกอึดอัด฿จมากนัก หากเมมีตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไ
ปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน 

ส าหรับผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไมีระดับความผูกพันตไ าตอตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿น
ปัจจุบัน มีนวนຌมทีไตอบค าถามทุกขຌออยู฿นระดับปานกลางถึงตไ า กลาวคือ ผูຌ฿หຌขຌอมูลตอบวาเมพึงพอ฿จ฿น
ตราสินคຌา ดยคิดวาจะเดຌรับการดูลอยางยุติธรรมจากตราสินคຌานຌอย ละรูຌสึกภูมิ฿จละป็นกียรติ฿นตรา
สินคຌาปานกลางถึงตไ า ละเมรูຌสึกอึดอัด฿จมากนักหากเมมีตราสินคຌาทีไปลีไยนมา฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน 

 

สวนที ่3 ผลการศึกษาปัจจัย฿นการปลี่ยนตราสินคຌาของผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลื่อนที่ไอฟนละซัมซุง 

สรุปผลการศึกษาทีไเดຌจากสัมภาษณ์ชิงลึก สามารถสรุปเดຌวา ปัจจัย฿นการปลีไยนตราสินคຌามาก
ทีไสุดของผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅง 3 กลุม คือ ปัจจัยดຌานราคาละคุณภาพ ซึไงผูຌ฿หຌขຌอมูลทุกคน฿หຌความหในป็นอก
ฉันท์ ดย฿หຌหตุผลวา ราคาของทรศัพท์คลืไอนทีไตຌองสมหตุสมผลมืไอทียบกับคุณภาพละตราสินคຌา 
ดังนัๅนการทีไราคาถูกจนกินเป กใเมเดຌท า฿หຌผูຌ฿หຌขຌอมูลตຌองการปลีไยนมา฿ชຌ นืไองจากราคาถูกมากกินเป ท า
฿หຌคิดวาคุณภาพเมดี เมนาชืไอถือ การตัๅงราคาจึงตຌองสอดคลຌองกับคุณภาพเมถูกหรือพงจนกินเป 

 รองลงมาคือ ปัจจัยทีไทรศัพท์คลืไอนทีไ มีรุน฿หมโทีไมีทคนลยีทีไทันสมัย ดยผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌ
หตุผลวาทคนลยีทีไพัฒนามากขึๅน ท า฿หຌการ฿ชຌงานงายละรวดรใวมากขึๅนละตอบสนองความตຌองการ
เดຌดีขึๅนป็นหตุผลหลักทีไท า฿หຌตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌา 

รวมถึงปัจจัยรืไองตราสินคຌาของทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไมีจุดดนกวาคูขง ดยผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌหตุผลวา 
จุดดนนัๅนตຌองป็นจุดดนทีไตอบสนองความตຌองการหรือสามารถกຌเขปัญหาเดຌ หากเมสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ฿นการ฿ชຌงาน ถึงจะมีจุดดนกวากใเมเดຌท า฿หຌตัดสิน฿จปลีไยน   ตราสินคຌา  

ปัจจัยดຌานภาพลักษณ์ของตราสินคຌา ดยผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌหตุผลวา ภาพลักษณ์ของตราสินคຌาท า฿หຌ
ภูมิ฿จละดูดีขึๅนวลาถือหรือ฿ชຌงาน ท า฿หຌป็นทีไยอมรับ ละดูทันสมัย หรูหรา หมือนป็นครืไองประดับ ถຌา
ตราสินคຌาผูຌผลิตป็นของประทศชัๅนน าละเดຌรับการยอมรับ กใจะท า฿หຌสงสริมภาพลักษณ์ของตนละท า
฿หຌป็นทีไยอมรับของสังคมมากขึๅน  

ปัจจัยดຌานขຌอมูลจากการวิจารณ์ของผูຌ฿ชຌจริงหรือการนะน าสินคຌา฿นวใบเซต์ตางโ ทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅง 
3 กลุมมีความหในวามีผลตอการปลีไยนตราสินคຌา ดยผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌหตุผลวา ขຌอมูลจากผูຌ฿ชຌจริงป็นขຌอมูล
ทีไชืไอถือเดຌ ซึไงขຌอมูลทีไเดຌมาจากประสบการณ์การ฿ชຌงานดยตรง ละมักจะคຌนหาขຌอมูลทัๅงจากสืไอออนเลน์
ละสอบถามจากคนรูຌจัก ตอยางเรกใตาม ส าหรับขຌอมูลดຌานลบทีไเดຌรับ กใจะมีการกลัไนกรองขຌอมูลกอนทีไ
จะตัดสิน฿จชืไอหรือตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌาดຌวย  

รองลงมาอีกคือ ปัจจัยดຌานตราสินคຌาของทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไมีชืไอสียงละมีความนาชืไอถือ ดย
ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌหตุผลวา ความนาชืไอถือนัๅนค านึงตัๅงตประทศทีไผลิตทีไจะท า฿หຌกิดความมัไน฿จวามีชืไอสียง
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

หรือนาชืไอถือ฿นระดับ฿ด รวมถึงการทีไผูຌบริภคยอมรับละปลีไยนมา฿ชຌมากขึๅน การบริการหลังการขายทีไ
สะดวกละขຌาถึงเดຌ ท า฿หຌกิดความชืไอมัไนละมัไน฿จทีไจะปลีไยนตราสินคຌามา฿ชຌชนกัน ปัจจัยดຌานการ
ฆษณาทรศัพท์คลืไอนทีไ ผูຌ฿หຌขຌอมูลกลาววาฆษณามีสวน฿นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์จนท า฿หຌกิด
ความสน฿จ ตยังเมสามารถท า฿หຌตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌา ซึไง฿หຌขຌอมูลอีกวาฆษณาป็นทางหนึไงทีไจะ
น าเปสูการหาขຌอมูลปรียบทียบตอเป ละปัจจัยดຌานการนะน าจากผูຌอืไน  ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลกลาววาการ
นะน าจากผูຌ฿ชຌจริง จะเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองซึไงประกอบการตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌาเดຌ ตอยางเรกใตามผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลยังหาขຌอมูลจากหลงอืไนโประกอบดຌวย 

ส าหรับปัจจัยทีไเมมีผลตอการปลีไยนตราสินคຌามากทีไสุดของผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅง 3 กลุมคือปัจจัยดຌานการ
฿ชຌวลา฿นการลือกซืๅอทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌา฿หม ซึไงผูຌ฿หຌขຌอมูลทุกคน฿หຌความหในป็นอกฉันท์วา 
ปัจจุบันการหาขຌอมูลสามารถท าเดຌงาย เมสียวลา ละป็นสิไงทีไจ าป็นตຌองท าอยูลຌวมืไอตัดสิน฿จทีไจะ
ปลีไยนตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ  

รองลงมาคือ ปัจจัยดຌานการสียสิทธิประยชน์ทีไเดຌรับจากทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาดิม ดยทัๅง 
3 กลุมทีไมีความคิดหในตรงกันวา ทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาดิมทีไ฿ชຌหลายตราสินคຌาเมเดຌมีสิทธิประยชน์
฿ดโ฿หຌ ถึงมຌวาจะมีสิทธิประยชน์฿หຌ กใเมเดຌ฿ชຌ จึงเมมีผลตอการปลีไยนตราสินคຌา 

รองลงมาอีกคือ ปัจจัยดຌานการจัดกิจกรรมพิศษทางการตลาด ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลสวนหนึไง฿หຌขຌอมูลวา
เมเดຌขຌารวมกิจกรรมหลานีๅลย จะซืๅอผานทางศูนย์บริการตามหຌางสรรพสินคຌา กิจกรรมพิศษทาง
การตลาดหลานีๅจึงเมเดຌมีผล฿นการปลีไยนตราสินคຌา สวนปัจจัยดຌานอิทธิพลของพืไอน คนรูຌจักหรือคน฿น
ครอบครัว ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿หຌหตุผลวาจะตัดสิน฿จดຌวยตัวอง ยึดความคิดของตนป็นหลัก เมสน฿จวาคนรอบขຌาง
จะ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌา฿ด ตผูຌ฿หຌขຌอมูลบางคน฿หຌขຌอมูลวา   การหในพืไอน คนรูຌจักหรือคน฿น
ครอบครัว฿ชຌ ท า฿หຌกิดความคุຌนคยละหในถึงขຌอดีขຌอสียเดຌชนกัน ละปัจจัยดຌานการทีไผูຌมีชืไอสียง ชน 
นักสดง฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลสวน฿หญกลาววา การทีไนักสดงหรือผูຌมีชืไอสียง฿ชຌป็นพียง
การดึงดูดความสน฿จ ตเมเดຌท า฿หຌตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌามา฿ชຌตาม ตนຌนทีไการ฿ชຌงานตอบสนองความ
ตຌองการเดຌมากกวา อยางเรกใตามผูຌ฿หຌขຌอมูลบางคน กลาววาการทีไนั กสดงหรือผูຌมีชืไอสียง฿ชຌตราสินคຌา
ทรศัพท์คลืไอนทีไ฿ด มีผลท า฿หຌตຌองการปลีไยนมา฿ชຌตาม ละคิดวาหากนักสดงหรือผูຌมีชืไอสียงลือก฿ชຌ จึง
สรุปวาตราสินคຌานัๅนตຌองมีคุณภาพดี ละป็นการสริมภาพลักษณ์ทีไดีขึๅนดຌวย 

 

อภิปรายผล 

การ฿ชຌครื่องมือสื่อสารการตลาดของทรศัพท์คลื่อนที่ไอฟนละซัมซุง฿นประทศไทย 

การสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไซัมซุงนัๅน นืไองจากป็นตราสินคຌาทีไยังเมป็น
ทีไรูຌจักของผูຌบริภค฿นชวงรกทีไขຌาสูตลาดทรศัพท์คลืไอนทีไ จึงท า฿หຌการสืไอสารการตลาดของซัมซุงนัๅนนຌน
การ฿ชຌสืไอละกิจกรรมทีไหลากหลายอยางตอนืไอง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการสืไอสารการตลาดบบบูรณา
การ (Integrated Marketing Communication หรือ IMCี ของ Don E. Schultz ิอຌางถึง฿น Kotler 
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and Armstrongุแุ้้้ p.ไใ้ี ทีไกลาววาการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการป็นการผสมผสานครืไองมือ
สืไอสารมา฿ชຌรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทัๅงการฆษณาผานสืไอมวลชน ิMass-media Advertising) การ
ขายดยพนักงาน (Personal Sellingี  การสงสริมการขาย ิSales Promotion) การประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) การตลาดทางตรง ิDirect Marketingี บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ละอืไน โ ดังนัๅน 
การท าการสืไอสารการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไซัมซุงจึงมีการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดทีไหลากหลาย 
ดยฆษณาป็นสิไงทีไ ซัมซุง฿หຌความส าคัญมาก พราะถือวาป็นสืไอทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌรวดรใว เมวา
จะป็นทางสืไอหลัก ชน ทรทัศน์ สืไอภายนอก ชน ปງายประกาศตามสถานทีไตางโ สืไออินทอร์นใต ชน 
ปງายประกาศบนวใบเซต์ ิBannerี การประชาสัมพันธ์ผานกิจกรรมตางโ ละการสงสริมการขาย  

อีกทัๅงซัมซุงยังสรຌางตราสินคຌา฿หຌป็นทีไตระหนักรูຌละจดจ าเดຌงายดຌวยการ฿ชຌกลยุทธ์น าบุคคลทีไมี
ชืไอสียงมาป็นพรีซในตอร์นะน าละ฿ชຌสินคຌา ท า฿หຌตราสินคຌาป็นทีไรูຌจักเดຌอยางรวดรใวละนาชืไอถือ 
การ฿ชຌพรีซในตอร์ทีไมีลักษณะคลຌายกับผูຌบริภคกลุมปງาหมายดย฿ชຌชมพู อารยา อ ฮาร์กต ป็นนักสดง
ทีไป็นผูຌหญิงสมัย฿หมทีไสน฿จทคนลยี ละชอบขຌาสังคม มาชักชวนผูຌบริภคขຌามารวมป็นสังคมดียวกัน
คือ สังคมกาลใคซีไ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ฮอร์บิร์ต ซี. คลมน ิas cited in Fill, 2002ี ซึไง
อธิบายวามืไอผูຌรับขาวสารเดຌพิจารณาหในวาผูຌสงขาวสารมีลักษณะมีสนห์ดึงดูด฿จ กใจะท า฿หຌกิดอิทธิพล
ชิญชวน฿หຌกิดความคลຌอยตามยอมรับ ดยผานกระบวนการทีไรียกวา “Identification ป็นการพิสูจน์
หรือสดงความหมือนกัน หรือความสัมพันธ์อยาง฿ดอยางหนึไงกับผูຌสงขาวสาร ซึไงการพิสูจน์หรือสดง
ความหมือนกันดังกลาวนีๅ กิดขึๅนมืไอผูຌรับขาวสารเดຌรับการจูง฿จอันกิดจากลักษณะของผูຌสงขาวสารจึงเดຌ
สวงหารูปบบความสัมพันธ์บางอยางกับผูຌสงขาวสาร฿นสิไงทีไตนยึดถือป็นบบฉบับพืไอสดงความ
หมือนกันหรือ฿ฝຆฝันทีไจะป็น ชน ฿นงของความชืไอ ทัศนคติ  

สวนการสืไอสารการตลาดของทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนนัๅน ฿ชຌการสืไอสารการตลาดทีไมีลักษณะ
คลຌายคลึงกนักับซัมซุง เมวาจะป็นการฆษณาทางสืไอทรทัศน์ การจัดกิจกรรมพิศษทางการตลาดดຌวยการ
จัดงานปຂดตัว การสงสริมการขายการลดราคาครืไองพรຌอมการการสมัครพใกกจ ตสวน฿หญการสืไอสาร
การตลาดของเอฟน฿นรุนรกจนถึงเอฟน หຌา ซีละเอฟนหຌาอสจะท าดยผูຌ฿หຌบริการครือข าย
ทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไเดຌรับสิทธิ่฿หຌจ าหนาย฿นเทย จนมาถึงเอฟนรุน หกละหก พลัส ทีไเอฟนริไมท าการ
สืไอสารการตลาดอง ตกใจ ากัดพียงคการฆษณาทางสืไอทรทัศน์ละสืไอปງายฆษณาตามสถานทีไตางโ
ทานัๅน  

อยางเรกใตามถึงมຌวาเอฟนจะเมเดຌท าการสืไอสารการตลาดอยางหลากหลายหรือมากนักมืไอ
ทียบกับซัมซุง ตเอฟนกใเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภคชาวเทยป็นอยางดี พราะเอฟน฿ชຌกลยุทธ์ตรา
สินคຌาระดับลก ิGlobal Brandี ทีไมีความนาชืไอถือ ซึไงสินคຌาทีไมีตราสินคຌาสากลถือป็นสินคຌาทีไมี
สัญลักษณ์ของมาตรฐานทีไป็นสิไงทีไยอมรับทัไวลก ซึไงมีกลุมผูຌบริภคทีไตัดสิน฿จซืๅอเดຌดยเมตຌองมีขຌอกังวล
฿ดโ พราะป็นตราสินคຌาทีไป็นทีไยอมรับจากความชืไอมัไนของผูຌบริภคอง ิสรรค์ชัย ตียวประสริฐกุล



 

 

ๆ-12 

        

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

,2547ี ดຌวยกลยุทธ์นีๅองทีไยังคงท า฿หຌเอฟนยังป็นตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไเดຌรับความนิยมละ
ประสบความส ารใจดຌานยอดขายละสวนครองตลาด฿นตลาดชนดียวกับซัมซุง 

 

ความผูกพัน฿นตราสินคຌาทรศัพท์คลื่อนที่ ท่ี฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน 

จากผลการวิจัยจะหในเดຌวาการสรຌางความผูกพันกับลูกคຌามีความส าคัญมาก฿นการสรຌางความ
จงรักภักดีพืไอ฿หຌกิดการซืๅอซๅ าละเมปลีไยนเป฿ชຌตราสินคຌาอืไน ดยสอดคลຌองกับนวคิดรืไองการสรຌาง
ความผูกพันนัๅนมีผล฿นการสรຌางละน าเปสูความจงรักภักดีของลูกคຌา ดยSchiffman า Kanuk ิ2007ุ 
p.220ี กลาววา ความจงรักภักดี฿นตราสินคຌา (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอ฿จทีไสม ไาสมอละ
การซืๅอหรือ฿ชຌบริการ฿นตราสินคຌาดิมขององค์กร฿ดองค์กรหนึไง ป็นการศึกษาถึงอุปนิสัยการซืๅอหรือการ฿ชຌ
บริการของผูຌบริภคละพบวาตราสินคຌาทีไมีสวนครองตลาดมากขึๅน กิดจากกลุมของผูຌซืๅอหรือผูຌ฿ชຌบริการทีไ
มีความจงรักภักดีตอตราสินคຌา  

ดยผลการวิจัยยังพบวา ความผูกพันนัๅนกิดจากความรูຌสึกพึงพอ฿จหลังจากทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌ฿ชຌ
ทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌานัๅนลຌวประมินวาการ฿ชຌงานป็นเปเดຌดี ป็นเปตามทีไตຌองการละคาดหวัง มืไอ
กิดความพึงพอ฿จกใจะท า฿หຌยังคง฿ชຌตราสินคຌานัๅนตอเปละจะกิดพฤติกรรมการซืๅอซๅ า  ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของรสชงพร กมลสวิน ละธีรพล ภูรัต ิ2536, น.4-5) ทีไสรุปวา   ดยปกติลຌวผูຌบริภคจะท า
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿ดโ หลังจากทีไเดຌมีการประมินผลการ฿ชຌงานของสินคຌานัๅน ิProduct Performance) 

กอนทีไจะซืๅอสินคຌานัๅนผูຌบริภคอาจจะตัๅงความหวังกีไยวกับคุณสมบัติการ฿ชຌงานของผลิตภัณฑ์฿นดຌาน฿ดดຌาน
หนึไง หลังจากเดຌทดลอง฿ชຌสินคຌาลຌวผูຌบริภคกใจะปรียบทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีไทຌจริงกับ
คุณสมบัติทีไเดຌคาดหวังเวຌตรก ตราสินคຌาทีไคุณสมบัติทีไทຌจริงของผลิตภัณฑ์สอดคลຌองกับหรือดีกวา
คุณสมบัติทีไผูຌบริภคเดຌคาดหวังเวຌ ผูຌบริภคกใจะกิดความพึงพอ฿จละยังคง฿ชຌผลิตภัณฑ์นัๅนต อเป ฿นทาง
ตรงกันขຌามถຌาหากวาผลิตภัณฑ์นัๅนเมสามารถทีไจะสนองตอบตอความคาดหวังของผูຌบริภคเดຌ ผูຌบริภคกใจะ
กิด      ความเมพึงพอ฿จขึๅน ความพึงพอ฿จของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์หนึไงนัๅนกิดจากการทีไผูຌบริภคเดຌ
ผานกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์นัๅน จากตัวลือกหลายโตัวมา฿ชຌลຌวพบวาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ดังกลาวสอดคลຌองกับความคาดหวังของผูຌบริภค ละความพึงพอ฿จนัๅนจะน าผูຌบริภคกลับเปซืๅอผลิตภัณฑ์
นัๅนมา฿ชຌซๅ าอีก ิRepurchase) 

จากผลการวิจัยยังพบอีกวา ระดับความผูกพันตอตราสินคຌาสูงจะท า฿หຌตราสินคຌานัๅนกลายป็นตรา
สินคຌาดียวทีไผูຌบริภคจะ฿ชຌ กลายป็นสิไงทีไมีความส าคัญ฿นชีวิตของขา ถึงมຌวาจะมีตราสินคຌาอืไนทีไ
หมือนกัน ฿ชຌเดຌหมือนกัน ตกใเมสามารถทนเดຌ ซึไงถือวามีระดับความผูกพัน฿นระดับทีไสีไ คือ ตราสินคຌา
ของฉัน ิPassion) ฿นระดับนีๅลูกคຌามองหในคุณคาของตราสินคຌาละการทีไเดຌมีตราสินคຌานัๅนโ ป็นสวนหนึไง
ของการ฿ชຌชีวิต ทัๅงยังเมสามารถทดทนดຌวยตราสินคຌาอืไนเดຌ  ถึงมຌจะป็นสินคຌาหรือบริการบบดียวกันกใ
ตาม พูดงายโ สิไงทีไกิดขึๅนป็นความตกตางทีไกิดขึๅนของความวา “ชอบ กับค าวา “รัก นัไนอง ละคง
เม฿ชป็นตราสินคຌาอันดับรกทีไลือก฿ชຌ ตกลับป็นตราสินคຌาดียวทีไลูกคຌาลือก฿ชຌ ิวิลิศ ภูริวัชร, 2556ี 

 

 



 

ๆ-13 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

 

 

ความตกตางของปัจจัย฿นการปลี่ยนตราสินคຌาระหวางผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลื่อนที่ตราสินคຌาไอฟน  กับ
ตราสินคຌาซัมซุง 

ส าหรับปัจจัยทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไปลีไยนมา฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟน฿นปัจจุบันมีความหในตกตางจาก
ผูຌทีไปลีไยนมา฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไซัมซุง฿นปัจจุบันวามีอิทธิพล฿นการปลีไยนตราสินคຌามากคือ ปัจจัยดຌาน
พืไอน คนรูຌจักหรือคน฿นครอบครัว มีอิทธิพลตอการปลีไยนมา฿ชຌ ทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาเอฟน฿น
ปัจจุบัน จะหในเดຌชัดจนวาตราสินคຌาเอฟนสรຌางภาพลักษณ์ทีไป็นตราสินคຌาทีไมีชืไอสียง฿นระดับลก มี
ความนาชืไอถือ ผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ฿นราคาสูง ท า฿หຌลูกคຌาทีไ฿ชຌเอฟนมีภาพลักษณ์ทีไดี ดูหรูหรานืไองจาก
฿ชຌทรศัพท์ทีไมีราคาสูง ท า฿หຌกิดความภาคภูมิ฿จละกิดป็นคานิยมทีไวาถຌาตຌองการดูดี มีฐานะตຌอง฿ชຌตรา
สินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟน การทีไผูຌ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไเอฟนเดຌรับอิทธิพลจากสังคมทีไ฿ชຌเอฟน ละ
ตຌองการป็นสวนหนึไงของสังคมนัๅน การ฿ชຌสินคຌาตราสินคຌาดียวกันหมือนป็นการปรับตัว฿หຌขຌากับสังคม
หมือนวาพูดคุยภาษาดียวกัน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ  Assael (1998) ทีไวา ปัจจัยทางดຌาน
สภาพวดลຌอม ิEnvironment influences) หมายถึง สภาพวดลຌอมตางโทีไมีอิทธิพลตอ  การตัดสิน฿จ
ซืๅอของผูຌบริภค อันเดຌก วัฒนธรรมประพณี บรรทัดฐาน฿นสังคม คานิยมของคน฿นสังคมหรืออิทธิพลทีไ
เดຌรับมาจากพืไอน สมาชิก฿นครอบครัวละกลุมบุคคลอืไนโ฿นสังคม ละสอดคลຌองกับนวคิดของ 
Schiffman า Kanuk ิ2000ี ละ Assael ิ1998ี ทีไวาการมีปฏิสัมพันธ์กับ   กลุมคนทีไคบคຌาสมาคมดຌวย ชน 
พืไอน พอม หรือ พีไนຌอง ป็นตຌน หรือทีไรียกวาป็นอิทธิพลทีไมาจากครอบครัว กลุมพืไอน (Family and 

Peer Group Influences) ดยครอบครัวจะป็นหลงทีไมีอิทธิพลตอการกิดทัศนคติของบุคคลมากทีไสุด 
นืไองจากครอบครัวป็นสถาบันทีไ฿หຌขຌอมูลละปลูกฝังความชืไอ ละคานิยมตางโ฿หຌกับบุคคล สวนอิทธิพล
ของพืไอนกใจะกิดมาก฿นกลุมวัยรุนซึไงจะสรຌางทัศนคติละพฤติกรรม฿หຌกิดเดຌอยางรวดรใว 

  ส าหรับปัจจัยทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไปลีไยนมา฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาซัมซุง฿นปัจจุบันมีความหใน
วาป็นปัจจัยส าคัญ฿นการปลีไยนตราสินคຌา฿นครัๅงนีๅ คือ ปัจจัยดຌานความมีจุดดนทีไมากกวาคูขงของ
ทรศัพท์คลืไอนทีไซัมซุง ละป็นผูຌน าทางทคนลยีของซัมซุง รวมถึงราคาทีไถูกกวามืไอทียบกับตรา
สินคຌาคูขง ท า฿หຌผูຌ฿หຌขຌอมูลสวน฿หญปลีไยนมา฿ชຌซัมซุง ซึไงป็น         การประมินทางลือกของ
ผูຌบริภค (Evaluation of alternative) ดยผูຌบริภคกใจะท าการประมินตราสินคຌาทีไป็นตัวลือกทัๅงหมด
จากคุณสมบัติทีไกีไยวขຌองละมีความส าคัญตอตนอง (Kotler,2000) จากการทีไซัมซุงพยายามสรຌางจุดดน
฿นตละรุนละสรຌางความตกตางจากตราสินคຌาอืไนโ อีกทัๅงจุดดนนัๅนยังพยายามทีไจะกຌปัญหาละ
ชวย฿หຌการ฿ชຌงานทรศัพท์คลืไอนทีไงายมากยิไงขึๅน สามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคเดຌมาก
ขึๅน ดยผูຌบริภคจะลือกตราสินคຌาทีไเดຌคะนนรวมสูงสุดหลังจากทีไเดຌประมินตราสินคຌาตางโ฿นตละ
คุณสมบัติลຌว ทัๅงนีๅผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอตราสินคຌาทีไมีคุณสมบัติทีไผูຌบริภคหในวาส าคัญดดดนทีไสุด 
บางครัๅงผูຌบริภคจึงอาจน าคุณสมบัติดนมาชดชย฿นคุณสมบัติดຌอย นืไองจากคุณสมบัติดังกลาวมี
ความส าคญั฿นสายตาของผูຌบริภคมากกวา (Engel et al., 1993) 
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ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์฿นมุมมองผูຌ฿หຌขຌอมูลที่ปลี่ยนตราสินคຌาทรศัพท์คลื่อนที่ 
ผูຌบริภคสามารถลือกซืๅอหรือปลีไยนตราสินคຌาตามความตຌองการของตน การสรຌาง     ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์นัๅนจึงป็นการพิไมทางลือก฿หຌกับผูຌบริ ภคทางหนึไง ตส าหรับธุรกิจ
ทรศัพท์คลืไอนทีไ ทีไนຌนการพัฒนาทคนลยี ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลกลาววา การสรຌาง              ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ดยการมี฿หຌลือกหลากหลายรุน ท า฿หຌผูຌบริภคหในวาผลิตภัณฑ์อาจยังเมเดຌรับ
การพัฒนาทาทีไควรกอนทีไจะออกมาสูตลาด อีกทัๅงการทีไตราสินคຌาออกสินคຌามาหลากหลายละบอย
จนกินเป ท า฿หຌผูຌบริภคคิดวาอาจเมเดຌรับการดูล฿นการบริการหลังการขายอยางพียงพอ รวมถึงท า฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ทีไลือก฿ชຌกลายป็นเมเดຌรับความสน฿จ นืไองจากมีรุน฿หมโทีไขຌามา  

ขຌอสนอนะ  

1. จากผลการวิจัยพบวา การสรຌางความผูกพันกับลูกคຌา฿หຌกิด฿นระดับสูง จะท า฿หຌลูกคຌามี
นวนຌมทีไจะมีความจงรักภักดีตอตราสินคຌาละน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอซๅ าละเมปลีไยนเป฿ชຌ  ตราสินคຌา
อืไน ดังนัๅนผูຌประกอบการตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไควรสรຌางความผูกพัน฿หຌกิดขึๅนกับลูกคຌาของตนพืไอจะ
ป็นหนทางหนึไง฿นการปງองกันการปลีไยนตราสินคຌาของลูกคຌา 

2. จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอ฿จตอสินคຌาป็นสิไงทีไส าคัญมากทีไจะสรຌางความผูกพันซึไง
น าเปสูความจงรักภักดีของลูกคຌา ดังนัๅนความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌงานละประสิทธิภาพของทรศัพท์คลืไอนทีไ
ตามทีไลูกคຌาคาดหวัง฿นการ฿ชຌงานสินคຌาวาจะตຌองป็นเปเดຌอยางดีละมีประสิทธิภาพ จึงป็นสิไงหนึไงทีไท า฿หຌ
กิดความผูกพันของลูกคຌา ดังนัๅนผูຌประกอบการตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไจึงควรนຌนการผลิตสินคຌาทีไดีมี
คุณภาพละตอบสนองความตຌองการลูกคຌา฿หຌกิดความพึงพอ฿จสูงสุดพืไอจะป็นการสรຌางความจงรักภักดี
ละปງองกัน฿หຌลูกคຌาเมปลีไยนตราสินคຌา 

3. จากผลการวิจัยพบวา ฆษณานัๅนเมเดຌมีอิทธิพล฿นการท า฿หຌลูกคຌา฿หมปลีไยนมา฿ชຌ
ทรศัพท์คลืไอนทีไ ตฆษณาจะมีผล฿หຌลูกคຌาทีไมีความผูกพัน฿นระดับสูงทานัๅนทีไจะคง฿ชຌสินคຌาอยูละเม
ปลีไยนเป฿ชຌตราสินคຌาอืไน ดังนัๅนหากผูຌประกอบการตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ ตຌองการทีไจะท า฿หຌการ
ฆษณาของตนมีประสิทธิภาพละท า฿หຌฆษณามีสวนส าคัญทีไจะท า฿หຌลูกคຌายังคง฿ชຌสินคຌาตอละเม
ปลีไยนเป฿ชຌตราสินคຌาอืไนกใจ าป็นตຌองสรຌางความผูกพันตอลูกคຌาของตน฿นระดับสู ง ดยท าฆษณา฿หຌ
นาสน฿จพืไอพิไมประสิทธิผลของฆษณามากขึๅน 

4. จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยทางดຌานภาพลักษณ์ของตราสินคຌา ป็นสิไงทีไผูຌบริภค฿นปัจจุบัน฿หຌ
ความสน฿จ นืไองจากตราสินคຌาทีไมีภาพลักษณ์ดี มีชืไอสียงละนาชืไอถือนัๅนจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดความ
เวຌวาง฿จวาจะเดຌรับการดูลทีไดีหลังจากปลีไยนมา฿ชຌ ละภาพลักษณ์ทีไดีสอดคลຌองกับบุคลิกภาพของ
ผูຌบริภค จะท า฿หຌผูຌบริภครูຌสึกมีความผูกพันกับตราสินคຌาซึไงจะน าเปสูความจงรักภักดีตอตราสินคຌา ดังนัๅน 
ผูຌประกอบการตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไจึงควรสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกิดขึๅน฿น฿จของผูຌบริภค ซึไง
ภาพลักษณ์ขององค์กรนัๅนสามารถสืไอออกมาทาง การสืไอสารการตลาดตางโ เมวาจะป็น การท าฆษณาทีไ
สดงออกถึงตราสินคຌาทีไสอดคลຌองกับผูຌบริภคกลุมปງาหมาย การท ากิจกรรมพืไอสังคมตางโ การสรຌาง
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ความสัมพันธ์กับผูຌบริภคผานงานสดงสินคຌาหรือการประชาสัมพันธ์พืไอปຂดงานทีไยิไง฿หญ มีความนาสน฿จ
ละมีความนาชืไอถือ  ป็นตຌน 

5. จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยทีไมีผลตอกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไมีความผูกพันตอตราสินคຌา฿นระดับตไ านัๅน
คือ การสงสริมการขาย นืไองจากกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลกลุมนีๅเมเดຌมีความผูกพันกับ          ตราสินคຌาจึงเมสน฿จ
กีไยวกับภาพลักษณ์ หรือการฆษณา ดังนัๅนการทีไผูຌประกอบการจะสามารถดึงดูด฿จ฿หຌกลุมปງาหมายกลุมนีๅ
ปลีไยนมา฿ชຌสินคຌาของตนเดຌนัๅน การท ากิจกรรมสงสริมการขายทีไมีความนาสน฿จละมีความคุຌมคามากกวา 
จึงป็นวิธีทีไจะท า฿หຌกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลกลุมนีๅกิดความตຌองการทีไจะทดลองปลีไยนตราสินคຌามา฿ชຌสินคຌาเดຌ 

6. จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยดຌานการทีไผูຌมีชืไอสียง ชน นักสดง  ฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ เมเดຌมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จปลีไยนตราสินคຌาของผูຌบริภค ตกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจะสน฿จฆษณา฿นงมุมของการ
รับรูຌขຌอมูลทรศัพท์คลืไอนทีไรุน฿หมโหรือรุน฿หมลาสุด รวมถึงคุณสมบัติดนโของตละรุนนัๅนโ ดังนัๅนหาก
ผูຌประกอบการจะท าการสืไอสารการตลาดเมวาจะป็น การฆษณา ประชาสัมพันธ์ตางโ หากตຌองการ฿ชຌ
นักสดงหรือผูຌทีไมีชืไอสียง฿นการดึงดูดความสน฿จนัๅน อาจท า฿หຌการสืไอสารการตลาดนาสน฿จมากขึๅน ต
เมเดຌท า฿หຌกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลปลีไยนมา฿ชຌตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไของตน ตอยางเรกใตามสิไงทีไจะขาดเมเดຌ
฿นการสืไอสารการตลาดนัๅน ควรมี   การ฿หຌขຌอมูลละรายละอียดกีไยวกับสินคຌาทีไจะท า฿หຌผูຌบริภครูຌจักละ
รูຌสึกสน฿จจนน าเปสู      การป็นตัวลือกหนึไงมืไอตຌองการปลีไยนตราสินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไ฿นทีไสุด 

 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 

แ. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพดยการสัมภาษณ์ชิงลึกจากกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลพียงเมกีไคน 
ดังนัๅน฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป หากตຌองการ฿หຌขຌอมูลสามารถอຌางอึงถึงกลุมตัวอยางทีไมีจ านวนมากขึๅน จึง
ควรท าการวิจัยชิงปริมาณควบคูเปดຌวย พืไอทีไจะเดຌผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางจ านวนมาก  

โ. การวิจัยครัๅงนีๅ ส าหรับ฿นสวนของการวิจัยอกสารกีไยวกับการสืไอสารการตลาดของ     ตรา
สินคຌาทรศัพท์คลืไอนทีไตราสินคຌาซัมซุงกับเอฟนนัๅน ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยอกสารพืไอสรุปกีไยวกับการ
สืไอสารการตลาดของทัๅงสองตราสินคຌา นืไองจาก฿นปัจจุบันเอฟนพิไงจะจัดตัๅงสาขาทีไป็นของตนอง฿น
ประทศเทยละยังเมท าการสืไอสารการตลาดองมากทาทีไควร ดังนัๅ น฿นอนาคตพืไอทีไจะเดຌรับขຌอมูล
กีไยวกับการสืไอสารการตลาดของทัๅงสองตราสินคຌาทีไป็นผูຌน าดຌานทรศัพท์คลืไอนทีไอยางชัดจนมากขึๅน 
ควรจัดท าการสัมภาษณ์กับผูຌทีไกีไยวขຌองหรือรับผิดชอบกีไยวกับการสืไอสารการตลาดของทัๅงสองตราสินคຌา
ดຌวย 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1ี ลักษณะทางประชากรของผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา   
2ี ทัศนคติของประชากรตอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต 3ี การปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต 4ี ความสัมพันธ์ของการปຂดรับ ละการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต ละความสัมพันธ์ของการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด ละทัศนคติ
ตอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ตของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงส ารวจ ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล  

ดยการสุมตัวอยางบบบังอิญ฿นสถานทีไตาง โ รวมทัๅงสิๅน 5 หง สถานทีไละ ่เ ตัวอยาง จากสาขาของ
กรนด์สปอร์ต ละหຌางสรรพสินคຌาทีไจ าหนายผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของกรนด์สปอร์ต ฿ชຌคาสถิติ 
ประกอบดຌวย รຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐาน คา T-test คา F-test ละสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์
บบพียร์สัน ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา  
แ. ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชายมากกวาพศหญิง อยู฿นกลุมอายุ โแ-ใเ ป ป็นสด มี

รายเดຌตอดือน แเ,เเเ-โเ,เเเ บาท 

โ. ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี นิยมออกก าลังกายดຌวยการวิไง ละมี
ความถีไ฿นการลนกีฬาหรือออกก าลังกายตอดือน ใ-ไ  ครัๅง 

ใ. ผูຌตอบบบสอบถามมีการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาด ชน การป็นผูຌสนับสนุนทาง
การตลาด การสงสริมการขาย ละการฆษณา ฿นระดับมาก 

ไ. ผูຌตอบบบสอบถามมีการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด฿นระดับมาก 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสตูรปริญญาอก คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒ-

นบริหารศาสตร ์
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5. ผูຌตอบบบสอบถามมีทัศนคติหในดຌวยตอปัจจัยตาง โ ดยรวมของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์
สปอร์ต ชน ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการสืไอสารทางการตลาด  ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละ
ดຌานการสืไอสารตราสินคຌา  

6. ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน ชน อายุ สถานภาพ มีการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสาร
การตลาดทีไตกตางกัน ทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5 

็. ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน ชน พศ อายุ มีการรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาด
ทีไตกตางกัน ทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5 

่. การปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาด ชน การฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสงสริมการขาย 
การขายดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมทางการตลาด การป็นผูຌสนับสนุนทางการตลาด 
การตลาดพืไอสังคม ละการตลาดออนเลน์ มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาดของ
ประชากร฿นขตกรุงทพมหานครระดับปานกลาง 

้. การรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ละดຌาน
ชองทางการจัดจ าหนาย฿นระดับปานกลาง 

แเ. การรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติดຌานการสืไอสารการตลาด ละ
ดຌานการสืไอสารตราสินคຌา฿นระดับตไ า 

ค าส าคัญ: การปຂดรับ/การรับรูຌ/การสืไอสารการตลาด/ทัศนคติ/กรนด์สปอร์ต 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study: 1) the demographic characteristics of 

the consumers of sport’s clothes; 2) the attitude to Grand Sport’s clothes among 
population; 3) the exposure of Grand Sport’s marketing communications; 4) the 
relationships between exposure and perception of Grand Sport’s marketing 
communications and between perception and attitude to Grand Sport’s clothes among 
population in Bangkok.  

 This research was conducted using survey research method where questionnaires 

were used as a tool to collect data from 5 Grand Sport’s sale places, 80 people per 

place, totally 400 people in Bangkok, using Grand Sport’s clothes. Samples were selected 
using accidental sampling. Statistics consisting of percentage, mean, standard deviation, T-

test, F-test and –earson’s Correlation –roduct Moment Coefficient were used in data 
analysis.   

 The finding research results were: 
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1. The majority of respondents are males, age between 21-30 years, single and 

have monthly income 10,000-20,000 baht. 

2. The majority of respondents are bachelor, exercising by running and exercising 

3-4 times a month. 

3. Respondents reported a high level in exposure of marketing communications as 

sponsorship marketing, sale promotion and advertising. 

4. Respondents reported a high level in perception of marketing communications. 

5. Respondents agreed with attitude towards Grand Sport’s clothes as products, 
price, marketing communications, distribution channels and brand communication. 

6. Different age and status each showed exposure of marketing communications is 

different at statistical significant level of 0.05          

7. Different gender and age each showed perception of marketing 

communications is different at statistical significant level of 0.05 

8. Exposure of marketing communications as advertising, public relations, sale 

promotion, personal selling, direct marketing, event marketing, sponsorship marketing, 

social marketing and online marketing was statistically correlated with perception of 

marketing communications among population in Bangkok in middle level. 

9. Perception of marketing communications was statistically correlated with 

attitude towards products, price and place in middle level. 

10. Perception of marketing communications was statistically correlated with 

attitude towards marketing communications in low level. 

  
Keywords: Exposure/Perception/Marketing Communication/Attitude/Grand Sport  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6-20 

         

    หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

บทน า 

ที่มาละความส าคัญของปัญหา 

 ฿นปัจจุบันอุตสาหกรรมสิไงทอของเทยมีนวนຌมติบตสูงขึๅน ดยฉพาะผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาทีไกิดขึๅน
ตามกระสนิยม ทีไผานมาธุรกิจผลิตชุดกีฬาของเทยเดຌรับการวาจຌาง฿หຌผลิตชุดกีฬาส าหรับการขงขัน
ฟุตบอลลก 2014 ทีไประทศบราซิล ละถือวาป็นฐานการผลิตทีไส าคัญ ดยชุดกีฬาทีไผลิตจากรงงาน฿น
เทยเดຌถูกน าเป฿ชຌ฿นการขงขันฟุตบอลลก 2014 สดง฿หຌหในวา ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของเทยมีศักยภาพ
ละป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล จึงป็นผลดีท า฿หຌฟชัไนชุดกีฬาของเทยกลับมาตืไนตัวละติบตอยาง
ตอนืไอง ิผูຌจัดการออนเลน์, 2557ี สวนหนึไงมาจากกระสรักสุขภาพดຌวยการออกก าลังกาย ละกีฬา฿น
ประทศทีไเดຌรับความสน฿จมากขึๅน ซึไงมาจากนักกีฬาเทยทีไเปสรຌางชืไอสียง฿นระดับลก ท า฿หຌชุดกีฬาของ
เทยเดຌรับความนิยมพิไมขึๅน ละชวย฿หຌฟชัไนชุดกีฬาของเทยสามารถติดตลาด ปัจจุบันเดຌมีการน า
นวัตกรรมตัดยใบดຌวยลซอร์ ท า฿หຌชุดกีฬาเมมีรอยตะขใบ เมระคายคืองตอผิวหนัง ป็นอีกหตุผลหนึไงทีไ
ชวยสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาเทย  

 ชุดกีฬาป็นผลิตภัณฑ์ทีไยังคงเดຌรับความนิยมจากผูຌลนกีฬาละกองชียร์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ
ควร฿ชຌอกาส฿นการพิไมยอดขาย ดยปรับกลยุทธ์ดຌานสงสริมการตลาด พืไอกระตุຌน฿หຌกิดการจับจายมาก
ขึๅน สิไงทีไท า฿หຌผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีนวนຌมขยายตัว สวนหนึไงมาจากการจัดขงขันกีฬา ชน การขงขัน
ฟุตบอลลก ป็นสิไงกระตุຌน฿หຌผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีนวนຌมติบตละขยายตัว พราะอยู฿นชวงกระสทีไคน
ก าลัง฿หຌความสน฿จ สามารถพิไมยอดขายจากบรรดากองชียร์ทีไมีความตຌองการซืๅอชุดกีฬา พืไอกใบสะสม
ป็นของทีไระลึก สงผล฿หຌยอดขายชุดกีฬา฿นประทศพิไมขึๅน สวนการขงขันกีฬาอชียนกมส์ สามารถชวย
กระตุຌนหรือพิไมยอดขาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาเดຌชนกัน หากกีฬาชนิด฿ดทีไนักกีฬาท าผลงานเดຌดี กใจะกิด
ป็นกระสท า฿หຌคนสน฿จทีไจะลนกีฬาชนิดนัๅน โ มากขึๅน ดยฉพาะ฿นกลุมดใกละยาวชน ิศูนย์วิจัย
กสิกรเทย, 2553ี 
 การขงขันกีฬาภาย฿นประทศกใมีสวนชวย฿หຌนวนຌมของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาติบตขึๅน นืไองจาก
฿นปัจจุบันการขงขันกีฬามีรูปบบป็นกีฬาอาชีพมากขึๅน ท า฿หຌกระสกีฬาภาย฿นประทศมีความตืไนตัว 
สงผล฿หຌชุดกีฬาป็นทีไสน฿จกฟนกีฬาหรือผูຌทีไชืไนชอบการลนกีฬา ละกระสรักสุขภาพกใป็นสิไงทีไคน
เทย฿หຌความส าคัญ รวมเปถึงการรณรงค์฿หຌคนเทยออกก าลังกาย ดย฿ชຌกิจกรรมละฆษณาประชาสัมพันธ์
ผานสืไอตาง โ อยางตอนืไอง ท า฿หຌชุดกีฬาป็นทีไตຌองการของคนทีไรักสุขภาพละอยากออกก าลังกาย ทัๅงนีๅ 
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีนวนຌมจะติบตพิไมขึๅน฿นอนาคต จากการออกบบชุดกีฬาทีไป็นฟชัไนมากขึๅน ดย
เมถูกจ ากัดวาตຌอง฿สลนกีฬาทานัๅน ยังสามารถ฿สป็นชุดล าลองเดຌดຌวย ซึไงจะชวยพิไมความถีไ฿นการ฿ชຌ
ประยชน์จากผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา นอกจากนีๅผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของเทยเดຌมีการขยายฐาน
ลูกคຌาเปสูกลุมสถานศึกษา สมสรกีฬา หนวยงานราชการ หรือการป็นผูຌสนับสนุน฿นการจัดขงขันกีฬา
ตาง โ ท า฿หຌความตຌองการชุดกีฬามีนวนຌมพิไมสูงขึๅน ิศูนย์วิจัยกสิกรเทย, 2553ี 
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 ตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา฿นประทศเทย บงออกเดຌป็น 3 กลุม ดังนีๅ 
1ี   ชุดกีฬาส าหรับตลาดบน ป็นชุดกีฬาทีไน าขຌาจากตางประทศ ลักษณะป็นบรนด์ชัๅนน า ราคาอยู

ทีไประมาณ 1,000 บาทขึๅนเป มีสัดสวนประมาณรຌอยละ 20 ของตลาดชุดกีฬาทัๅงหมด ผูຌบริภคมีก าลังซืๅอ
สูง ละมีความจงรักภักดี฿นบรนด์ 

2ี   ชุดกีฬาส าหรับตลาดกลาง ป็นชุดกีฬาทีไคนเทยผลิต หรือลอกลียนบบบรนด์ชัๅนน า ราคาอยูทีไ
ประมาณ 300 - 1,000 บาท มีสัดสวนประมาณรຌอยละ 50 ของตลาดชุดกีฬาทัๅงหมด ผูຌบริภคมีก าลังซืๅอเม
สูงมาก ละพิจารณาราคาป็นหลัก 

3ี  ชุดกีฬาส าหรับตลาดลาง ป็นชุดกีฬาทีไคนเทยผลิต รวมถึงชุดกีฬาทีไเมมีบรนด์ละชุดกีฬา
ลอกลียนบบบรนด์ชัๅนน า ราคาเมกิน 300 บาท มีสัดสวนประมาณรຌอยละ 30 ของตลาดชุดกีฬา
ทัๅงหมด ผูຌบริภคมีขຌอจ ากัดรืไองรายเดຌ ละเมเดຌมองรืไองคุณภาพป็นหลัก ิศูนย์วิจัยกสิกรเทย, 2553ี 

กรนด์สปอร์ต ิGrand Sportี บริษัทผลิตครืไอง฿ชຌละอุปกรณ์กีฬาทีไอยูคูกับคนเทยมานานกวา 
50 ป กอตัๅงขึๅน฿นป พ.ศ. 2504 ดยนายกิจ พฤกษ์ชะอุม มีสัญลักษณ์ป็นรูปลายปกนก พัฒนาจนป็นทีไ
ยอมรับทัๅง฿นประทศละตางประทศ ฿นป พ.ศ. 2512 ป็นบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬารายรกทีไมีการติดตรา 
Made in Thailand พืไอ฿หຌป็นทีไรูຌจักมากขึๅน ฿นป พ.ศ. 2513 ริไมผลิตชุดกีฬา ดยนຌนคุณภาพละการ
ตัดยใบ พืไอ฿หຌมีความตกตางจากรຌานอืไน โ ิเมตรี ลิมปຂชาติ , โ548, น. 78ี ฿นป พ.ศ. 2514 ถูกลือก฿หຌ
ป็นชุดกีฬาส าหรับการขงขันกีฬาอชียนกมส์ ครัๅงทีไ 6 ทีไประทศเทยป็นจຌาภาพ ตอจากนัๅน฿นป พ.ศ. 
2522 สงออกผลิตภัณฑ์เปยังฮองกงละผลิตชุดกีฬา฿หຌกับทีมชาติบาห์รน ฿นป พ.ศ. 2527 เดຌรับรางวัล
สินคຌาเทยดีดนจากสมาคมนิยมเทย ิเมตรี ลิมปຂชาติ , 2548, น. 86ี ละ฿นป พ.ศ. 2543 เดຌรับ
ครืไองหมายสัญลักษณต์ราสินคຌาเทยจากกรมสงสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีบริษัท฿นครือ 
10 บริษัท ผลิตชุดกีฬาละอุปกรณ์กีฬา ภาย฿ตຌชืไอ Grand Sport “Onyx ละ “GSX มีบริษัทรวม
ทุน คือ บริษัท วีกຌาบอลส์ มนูฟคจอริไง จ ากัด ผลิตลูกบอลทุกประภท ชน ฟุตบอล บาสกตบอล 
วอลลย์บอล ฟุตซอล สงออกจ าหนายทัไวลก  

 ผลิตภัณฑ์฿นครือกรนด์สปอร์ต บงออกป็นกลุม โ เดຌดังนีๅ  
1) กลุม Basic ป็นชุดกีฬานักรียนราคาถูก ราคาฉลีไยตไ ากวา 100 บาท 

2) กลุม Premier ป็นชุดขงขันกีฬา ราคาตัวละ 100 - 300 บาท 

3) กลุม Active ป็นชุดคอปก สืๅอจใคกใต ราคาตัวละ 100 - 300 บาท 

4) กลุม Exercise ป็นชุดอรบิก วิไง ส าหรับออกก าลังกาย มีหลายระดับราคา 
5) ชุดกอล์ฟ ภาย฿ตຌชืไอ Onyx 

6) ชุดฟชัไนกีฬา ภาย฿ตຌชืไอ GSX  
กรนด์สปอร์ตท าหนຌาทีไป็นผูຌสนับสนุนทางการตลาด ดยขຌาเปสนับสนุนการกีฬาหงประทศ

เทยดຌานงบประมาณ บริการ หรือการจัดหาชุดกีฬา฿หຌกับนักกีฬาส าหรับการขงขันกีฬาภาย฿นประทศ 
ชน กีฬาหงชาติ กีฬายาวชนหงชาติ นอกจากนีๅกรนด์สปอร์ตยังขຌามาสนับสนุน จัดหาชุดกีฬา฿หຌกับ
นักกีฬาทีมชาติเทยส าหรับการขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ชน อชียนกมส์ อลิมปຂกกมส์ ป็นชองทาง
หนึไง฿นการสืไอสารการตลาดทีไชวย฿หຌผลิตภัณฑ์ของกรนด์สปอร์ตป็นทีไรูຌจัก ละชวยจาะกลุมปງาหมาย
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ฟนกีฬาชนิดตาง โ นืไองจากกรนด์สปอร์ตจะออกบบชุดกีฬา฿หຌกับนักกีฬาทีมชาติทุกชนิดกีฬา ละมี
ความดดดน฿นสวนของสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซึไงป็นรูปลายปกนกทีไจะปรากฎอยูบนสืๅอละกางกงทีไ
นักกีฬาสวม฿ส ป็นการชวยตอกยๅ าบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาเทย฿หຌป็นทีไจดจ า฿นกลุมปງาหมายทีไป็นคนรุน
฿หม ละสามารถสรຌางการรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา ดยชุดกีฬาจะป็นสิไงทีไชวยสงสริมดຌานศักยภาพ 
ผยพรความป็นเทยผานการตงกาย ละป็นก าลัง฿จส าคัญ฿หຌนักกีฬาน าชัยชนะกลับมาสูประทศเทย 
ทัๅงนีๅนักกีฬายังเดຌเปสดงความสามารถสูสายตาชาวลก ดังค าขวัญ มีสปຂริต มีกรนด์สปอร์ต ิบริษัท 
สยามสปอร์ต ซินดิคท จ ากัด ิมหาชนี, โ555ี 

จากหตุผลหรือขຌอมูลทีไกลาวมาขຌางตຌน ท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษาการสืไอสารการตลาด 
ตราสินคຌาผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต ละทัศนะของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร นืไองจากป็น
ผลิตภัณฑ์ทีไมีชืไอสียงมืไอปรียบทียบกับบรนด์กีฬาเทยอืไน โ พราะมีการสืไอสารการตลาดทีไหลากหลาย 
มีความนาสน฿จ ละป็นบรนด์ทีไป็นทีไรูຌจักละอยูคูคนเทยมานานกวา 50 ป ท า฿หຌกรนด์สปอร์ตป็น
ผลิตภัณฑ์กีฬาทีไมีผูຌบริภคอยู฿นกลุมคนทุกพศทุกวัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1ี พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรของผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา฿นขตกรุงทพมหานคร 

2ี พืไอศึกษาทัศนคติของประชากรตอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต฿นขตกรุงทพมหานคร 

3ี พืไอศึกษาการปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ตของประชากร฿น
ขตกรุงทพมหานคร 

4ี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการปຂดรับ ละการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
กรนด์สปอร์ตของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

5ี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด ละทัศนคติตอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา     
กรนด์สปอร์ตของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1ี ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาดทีไตกตางกัน 

2ี ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาดทีไตกตางกัน 

3ี การปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาดของ
ประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

4ี การรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอผลิตภัณฑ์ของประชากร฿นขต
กรุงทพมหานคร 
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กรอบนวคิดการวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด ได้แก่ การ
โฆษณา  , การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด 
ได้แก่ การโฆษณา การเปิดรับด้านการส่ือสาร
การตลาด  ได้แก่  การโฆษณา   , การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย , การขาย
โดยบุคคล , การตลาดทางตรง , การตลาดเชิง

การรับรูຌดຌานการสื่อสารการตลาด เดຌก รูຌจัก
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา , ทราบถึงคุณสมบัติ 
ประยชน์ของผลิตภัณฑ์ , มีความรูຌสึกทีไดีตอ
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา , กิดความสน฿จ฿น
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา , กิดความชืไนชอบ฿น
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา ุ กิดความตຌองการ
ละซืๅอผลิตภัณฑ์ 

การปຂดรับดຌานการสื่อสารการตลาด เดຌก 
การฆษณา  , การประชาสัมพันธ์ การสงสริม
การขาย , การขายดยบุคคล , การตลาด
ทางตรง , การตลาดชิงกิจกรรม ,  การป็น
ผูຌสนับสนุนทางการตลาด ,  การตลาดพืไอ
สังคม , การตลาดออนเลน์ 

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา ได้แก่ ปัจจัย
ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาด ปัจจยัด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ 

ลกัษณะทางประชากร 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) สถานภาพ 

4) ระดบัการศึกษา 

5) อาชีพ 

6) รายไดต่้อเดือน 

7) ประเภทกีฬาท่ีเล่น 

8) ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือ 

     ออกก าลงักาย 
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วิธีการวิจัย 

ระบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยรืไอง “การสืไอสารการตลาด ละตราสินคຌาผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต ฿น
ทัศนะของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ละ฿ชຌการวิจัยชิงส ารวจ ดยการ
วัดผลของตัวปรละสมมติฐานตาง โ พียงครัๅงดียว ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูล 

ครื่องมือ฿นการกใบขຌอมูล  

ครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล คือ บบสอบถาม ดยบงออกป็น 4 สวน ดังนีๅ 
 

สวนทีไ 1 ค าถามกีไยวกับลักษณะทางประชากร ชน พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายเดຌตอดือน ประภทกีฬาทีไลน ความถีไ฿นการลนกีฬาหรือออกก าลังกายตอดือน ิจ านวน 8 ขຌอี ป็น
ลักษณะค าถามทีไมีหลายค าตอบ฿หຌลือก 

สวนทีไ 2 ค าถามกีไยวกับการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาด ชน การฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การสงสริมการขาย การขายดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดชิงกิจกรรม การป็น
ผูຌสนับสนุนทางการตลาด การตลาดพืไอสังคม การตลาดออนเลน์ ิจ านวน 9 ขຌอี 

สวนทีไ 3 ค าถามกีไยวกับการรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาด ชน รูຌจักผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา 
ทราบถึงคุณสมบัติ ประยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรูຌสึกทีไดีตอผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา กิดความสน฿จ฿น
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา กิดความชืไนชอบ฿นผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌา มีความตຌองการละซืๅอผลิตภัณฑ์ 
ิจ านวน 6 ขຌอี 

สวนทีไ 4 ค าถามกีไยวกับทัศนคติตอปัจจัยตาง โ ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต สามารถบง
ออกเดຌป็นปัจจัยตาง โ ชน ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานราคา ปัจจัยดຌานการสืไอสารทางการตลาด 
ปัจจัยดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ปัจจัยดຌานการสืไอสารตราสินคຌา ิจ านวน 22 ขຌอี 

 

การสุมตัวอยางละกใบรวบรวมขຌอมูล 

กใบรวบรวมขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ซึไงป็นประชากรผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของ
กรนด์สปอร์ต฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน 400 คน ดยการสุมตัวอยางบบบังอิญ฿นสถานทีไตาง โ 
รวมทัๅงสิๅน 5 หง สถานทีไละ ่เ ตัวอยาง จากสาขาของกรนด์สปอร์ต ชน กรนด์สปอร์ต สาขานวมิ
นทร์ กรนด์สปอร์ต สาขาหัวหมาก ละหຌางสรรพสินคຌาทีไจ าหนายผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของกรนด์สปอร์ต 
ชน ดอะมอลล์บางกะปຂ ซในทรัลลาดพรຌาว ฟชัไนเอส์ลนด์ 
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ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถาม 

ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย ิรຌอยละ 51ี มากกวาพศหญิง ิรຌอยละ 49ี สดง฿หຌ
หในวา ผูຌบริภคของกรนด์สปอร์ตสวน฿หญป็นพศชาย ป็นกลุมทีไมีความสน฿จกีฬาชนิดตาง โ ชน 
ฟุตบอล ซึไงป็นกีฬาทีไกรนด์สปอร์ตป็นผูຌสนับสนุน สอดคลຌองกับงานวิจัยของสุมน สุทธิวนาสันต์ ิ2548ี 
รืไอง ปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอชุดกีฬาของผูຌบริภค฿นหຌางสรรพสินคຌา ฿นขต
กรุงทพมหานคร พบวา ผูຌบริภคสวน฿หญป็นพศชายมากกวาพศหญิง สามารถน ามาประยุกต์฿ชຌกับการ
สืไอสารการตลาดกับพศหญิง นืไองจากผูຌบริภคผลิตภัณฑ์กีฬามีจ านวนพศหญิงนຌอยกวาพศชาย ชน 
ตัวทน฿นการฆษณาควรนຌนเปทีไนักกีฬาผูຌหญิง หรือออกบบผลิตภัณฑ์กีฬาส าหรับผูຌหญิงพิไมขึๅน ชน 
ชุดอรบิก ชุดวายนๅ า พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคทีไป็นพศหญิงมากขึๅน 

 ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญอายุ 21-30 ป ิรຌอยละ 37.25ี  ป็นสด ิรຌอยละ 68.5ี ดยสวน
฿หญมีรายเดຌ 10,000-20,000 บาท ิรຌอยละ 23.75ี ละการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี ิรຌอยละ 61ี 
สดง฿หຌหในวา ผูຌบริภคของกรนด์สปอร์ตป็นกลุมทีไมีลักษณะทางประชากรทีไหลากหลาย มຌอายุ 
สถานภาพ รายเดຌ หรือการศึกษาจะตกตางกัน ตกในิยม฿นตราสินคຌาของกรนด์สปอร์ตหมือนกัน ซึไง
สงผลตอการปຂดรับขาวสารทีไมีความคลຌายคลึงกัน ละตอบสนองตอขาวสารเมตกตางกัน สอดคลຌองกับ
รืไอง ปัจจัยของการปຂดรับขาวสาร ของกลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กลาววา ลักษณะ
ทางประชากร ชน รายเดຌ ระดับการศึกษา มีผลตอการปຂดรับขาวสารตาง โ ทีไมีความคลຌายคลึงกัน มีการ
ตอบสนองตอขาวสารละสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์เมตกตางกัน  

ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นนักรียน นิสิต ละนักศึกษา ิรຌอยละ 30.75ี สดง฿หຌหในวา
ผูຌบริภคของกรนด์สปอร์ตป็นนักรียน นิสิต ละนักศึกษาทีไ฿หຌความส าคัญกับกีฬา ป็นฟนกีฬา หรือ
ติดตามการขงขันกีฬาตาง โ ทีไกรนด์สปอร์ตป็นผูຌสนับสนุน ละป็นกลุมผูຌบริภคทีไซืๅอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
ของกรนด์สปอร์ต สอดคลຌองกับงานวิจัยของสมชษฐ์ การคຌา ิ2548ี รืไอง ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ
ลือกซืๅอผลิตภัณฑ์สืๅอผຌากีฬา พบวา ผูຌบริภคสวน฿หญป็นนักรียน นักศึกษา ซืๅอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาพืไอ฿ชຌ
฿นการออกก าลังกาย ละอิทธิพลทีไมีผลตอการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาสวน฿หญมาจากนักกีฬาทีไมี
ชืไอสียง 
 ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญนิยมวิไงออกก าลังกาย จ านวน แ่5 คน ิรຌอยละ ไๆ.โ5ี รองลงมา 
คือ กีฬาอืไน โ ชน บดมินตัน ทควันด ทบิลทนนิส สควอช ิรຌอยละ ใ5ี ละมีความถีไ฿นการลนกีฬา
หรือออกก าลังกายตอดือน 3-4  ครัๅง ิรຌอยละ 29ี สอดคลຌองกับรายงานการส ารวจของส านักงานสถิติ
หงชาติ ิ2554ี รืไอง การส ารวจพฤติกรรมการลนกีฬาหรือออกก าลังกายของประชากร พ.ศ. 2554 
พบวา ประภทกีฬาทีไป็นทีไนิยมของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร คือ วิไง รองลงมา คือ กีฬาอืไน โ ชน 
ฟຂตนส อรบิก ยคะ ละมีความถีไ฿นการลนกีฬาหรือออกก าลังกายตอดือน 3 ครัๅงขึๅนเป สามารถน ามา
ประยุกต์฿ชຌกับกลยุทธ์การตลาดของกรนด์สปอร์ต นืไองจากผูຌบริภคของกรนด์สปอร์ตสวน฿หญนิยมวิไง
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    หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ออกก าลังกาย ดังนัๅน ควรนຌนท าการตลาดดຌานผลิตภัณฑ์กีฬาทีไกีไยวกับประภทวิไง ชน การลงทุน฿นการ
ฆษณา ประชาสัมพันธ์ สงสริมการขาย หรือออกบบผลิตภัณฑ์฿หมส าหรับวิไงดยฉพาะ 

 

การปຂดรับขาวสารดຌานการสื่อสารการตลาดของผูຌตอบบบสอบถาม 

 ผูຌตอบบบสอบถามปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดกีไยวกับการป็นผูຌสนับสนุนทาง
การตลาด฿นระดับมาก ิx  = 3.76ี นืไองจากกรนด์สปอร์ตป็นผลิตภัณฑ์กีฬาทีไป็นผูຌสนับสนุนการขงขัน
กีฬาทัๅง฿นประทศละระดับนานาชาติ มีการออกผลิตภัณฑ์฿หม฿นชวงทีไมีการขงขันกีฬา ชน ซีกมส์ 
อชียนกมส์ อลิมปຂกกมส์ ซึไงป็นชวงทีไกระสของกีฬาก าลังเดຌรับความสน฿จ สงผล฿หຌป็นทีไรูຌจักละป็น
ทีไชืไนชอบ ตลอดจนสามารถสรຌางยอดขายพิไมมากขึๅน สอดคลຌองกับรืไอง การป็นผูຌสนับสนุนหลักอยาง
ป็นทางการของบรนด์กีฬา ADIDAS ฿นการขงขันกีฬาอลิมปຂกกมส์ ครัๅงทีไ 29 ป็นการสรຌางจุดดน
หรือความนาสน฿จ฿หຌกับฟนกีฬา ภาย฿ตຌคมปญ “Together โเเ่, Impossible is Nothing ป็นการ
น านักกีฬาทีมชาติจีนทีไขຌารวมการขงขันมาสดง฿นฆษณา ดยหนังสือรืไอง กลยุทธ์การตลาดละการ
วางผน ของปณิศา มีจินดา ละศิริวรรณ สรีรัตน์ ิ2554ี กลาววา การป็นผูຌสนับสนุนทางการตลาด 
บริษัทจะมอบงินหรือผลิตภัณฑ์ พืไอลกกับการผยพรขาวสารของตราสินคຌา ป็นการชวยสรຌาง
ภาพลักษณ์ทีไดี พิไมคุณคา ละสรຌางความตกตาง฿หຌกับตราสินคຌา  
 ผูຌตอบบบสอบถามปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดกีไยวกับการสงสริมการขาย฿นระดับ
มาก ิx  = 3.47ี นืไองจากกรนด์สปอร์ตมีวิธีการปຂดตัวผลิตภัณฑ์฿หม ดยรวมมือกับหຌางสรรพสินคຌา 
฿นชวงทีไมีการขงขันกีฬา ชน ซีกมส์ อชียนกมส์ อลิมปຂกกมส์ นอกจากนีๅยังมีการจัดกิจกรรมลนกม
ชิงของรางวัล การขายสินคຌาราคาพิศษ หรือการลดราคา ฿ชຌระยะวลาเมกิน 1 สัปดาห์ หรือประมาณ 4 
วัน ฿นการจัดกิจกรรมสงสริมการขาย สอดคลຌองกับงานวิจัยของสมชษฐ์ การคຌา ิ2548ี รืไอง ปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์สืๅอผຌากีฬา พบวา การสืไอสารทางการตลาดทีไมีการปຂดรับละผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของผูຌบริภคมากทีไสุด คือ การสงสริมการขาย ชน การลดราคา หรือการ฿ชຌ
คูปอง ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของรืไนฤดี ตชะอินทราวงศ์ ิ2541ี รืไอง การสืไอสารการตลาด ณ จุด
ขาย ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา การสงสริมการขายป็นวิธีการทีไ
สามารถดึงดูดความสน฿จของผูຌบริภคเดຌดี มีความหลากหลาย ท า฿หຌผูຌบริภคกิดความสน฿จละสามารถ
ขายสินคຌาเดຌ ดยหนังสือรืไอง การสืไอสารการตลาด ของนธกฤต วันตຍะมล์ ิ2555ี กลาววา การสงสริม
การขายสามารถนຌมนຌาว฿จผูຌบริภคเดຌดยตรง ชน พิไมการทดลอง฿ชຌ การซืๅอซๅ า หรือความถีไ฿นการ฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์  ชน การลดราคา การลนกม การประกวดหรือขงขัน พืไอ฿ชຌตอสูຌกับคูขงรายอืไน 

 ผูຌตอบบบสอบถามปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดกีไยวกับการฆษณา฿นระดับมาก ิx  = 

3.46ี นืไองจากกรนด์สปอร์ต฿ชຌนักกีฬาป็นตัวทน฿นการฆษณาหรือน าสนอสินคຌา ชน การ฿ชຌนักกีฬา
ฟุตบอลทีมชาติเทยป็นตัวทน฿นการฆษณาสืๅอฟุตบอล AFF SUZUKI CUP ซึไงฟุตบอลถือวาป็นกีฬาทีไ
ก าลังป็นกระสหรือป็นทีไสน฿จ ประกอบกับความมีชืไอสียงของนักกีฬา ป็นสิไงทีไชวย฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไ
สน฿จมากยิไงขึๅน สอดคลຌองกับภาคนิพนธ์ของนงนຌอย ทองตาหมก ิ2550ี รืไอง การ฿ชຌนักกีฬาป็น



 

6-27 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ตัวทน฿นการฆษณาสินคຌา พบวา การ฿ชຌนักกีฬาป็นตัวทน฿นการฆษณา จะตຌองมีความสัมพันธ์กับ
ชนิดของสินคຌา กระสความนิยมของกีฬากใ ป็นสิไงทีไมีผลตอการ฿ชຌนักกีฬาป็นตัวทน฿นการฆษณา 
ประกอบกับความมีชืไอสียงของนักกีฬากใป็นสิไงส าคัญ ดยหนังสือ “อกสารการสอนชุดวิชาการสืไอสาร
การตลาด ของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิโ55ไี กลาววา การฆษณาป็นวิธีสืไอสารทีไสามารถนຌม
นຌาว฿จ กระตุຌน฿หຌกิดการรับรูຌ ความสน฿จ ตลอดจนความตຌองการทีไจะซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภค 

การรับรูຌขาวสารดຌานการสื่อสารการตลาดของผูຌตอบบบสอบถาม 

 ผูຌตอบบบสอบถามรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด฿นระดับมาก ิx  = 3.55ี นืไองจากกรนด์
สปอร์ตมีวิธีการสืไอสารการตลาดทีไหลากหลาย ท า฿หຌผูຌบริภคมีการปຂดรับจากขาวสารละมีผลตอการรับรูຌ 
ตัๅงตการรูຌจักผลิตภัณฑ์ ทราบถึงคุณสมบัติหรือประยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรูຌสึกทีไดีตอผลิตภัณฑ์ กิด
ความสน฿จ ชืไนชอบ ความตຌองการละซืๅอผลิตภัณฑ์ สอดคลຌองกับหนังสือรืไอง “ปรัชญานิทศศาสตร์ละ
ทฤษฎีการสืไอสาร ของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิโ55แี กลาววา การรับรูຌป็นการประมินหรือ฿หຌ
ความหมายกับสิไงทีไขຌามา฿นกระบวนการรับรูຌ ขึๅนอยูกับปัจจัยภาย฿นตนอง ชน ประสบการณ์฿นอดีต 
ระบบการ฿หຌคุณคาของสิไงตาง โ ทีไตกตางกัน฿นตละบุคคล หรืออารมณ์ความรูຌสึกทีไตกตางกันเปตาม
ภาวะสวนบุคคล ดยหนังสือรืไอง การสืไอสารระหวางบุคคล ของชิตาภา สุขพล า ิ2548ี กลาววา การ
รับรูຌ กิดขึๅนมืไอมีสิไงรຌามากระตุຌน ผานการลือกสรรทีไจะรับรูຌจากกระบวนการลือกรับ น าเปสูการประมวล
ความคิด หารายละอียด วิคราะห์ชืไอมยงขຌอมูล ละตีความ ดยอาศัยประสบการณ์ ความชืไอ คานิยม
กีไยวกับสิไงนัๅน โ ฿นดຌานกายภาพ อารมณ์ความรูຌสึกทีไตกตางกัน ท า฿หຌการตีความละประมินคาของต
ละบุคคลตกตางกันเป ละหนังสือรืไอง หลักนิทศศาสตร์ ของภากิตติ่ ตรีสุกล ิ2554ี กลาววา การ
รับรูຌมีความสัมพันธ์กับการสืไอสาร ดยมีบทบาทส าคัญตอการสรຌางความรูຌสึกหรือทัศนคติทัๅง฿นดຌานบวก
ละดຌานลบ 

ทัศนคติตอปัจจัยตาง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของผูຌตอบบบสอบถาม 

 ผูຌตอบบบสอบถามมีทัศนคติหในดຌวยตอปัจจัยดยรวมของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ต ชน 
ดຌานผลิตภัณฑ์ ิx  = 3.72ี ดຌานราคา ิx  = 3.69ี ดຌานการสืไอสารทางการตลาด ิx  = 3.57ี ดຌานชองทาง
การจัดจ าหนาย ิx  = 3.57ี ละดຌานการสืไอสารตราสินคຌา ิx  = 3.83ี สอดคลຌองกับงานวิจัยของสุมน สุทธิ
วนาสันต์ ิ2548ี รืไอง ปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอชุดกีฬาของผูຌบริภค฿นหຌางสรรพสินคຌา
฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีการศึกษาทัศนคติกีไยวกับดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ละดຌานการสงสริม
การตลาด ซึไงผูຌตอบบบสอบถามมีทัศนคติทีไดีตอปัจจัยดยรวมตละดຌาน หนังสือรืไอง การสืไอสารพืไอ
การนຌมนຌาว฿จ ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ิ2556ี กลาววา ทัศนคติมาจากการรียนรูຌ ซึไงจะเมกิดจนกวา
เดຌรับขຌอมูลหรือประสบการณ์จากสิไงนัๅนดຌวยตนอง ละประมินสิไงนัๅนเป฿นทิศทาง฿ดทิศทางหนึไง ทัศนคติ
มาจากการประมินคา กีไยวขຌองกับอารมณ์ละความรูຌสึก ป็นการประมินดยรวมตอสิไงของ บุคคล หรือ
ประดใน อาจกิดจากขຌอมูลขาวสารหรือประสบการณ์ สดงผานทางความคิด ความรูຌสึกละพฤติกรรม มี
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อิทธิพลตอความคิดละพฤติกรรม หรือการตัดสิน฿จ฿นสิไงทีไบุคคลนัๅนก าลังผชิญ ทั ศนคติทีไมาจาก
ประสบการณ์ดยตรงมีนวนຌมทีไจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนัๅน โ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาด
ทีไตกตางกัน 

 พบวา อายุทีไตกตางกัน มีการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดทีไตกตางกัน นืไองจากผล
การทดสอบคา Sig. = 0.000 ซึไงนຌอยกวาระดับนัยส าคัญ เ.เ5 ดยกลุมอายุ 51-60 ป มีการปຂดรับขาวสาร
ดຌานการสืไอสารการตลาดมากทีไสุด นืไองจากป็นวัยทีไ฿หຌความส าคัญกับสุขภาพละการออกก าลังกาย 
นอกจากนีๅยังป็นกลุมทีไติดตามผลิตภัณฑ์กีฬาของกรนด์สปอร์ตมานาน ซึไงมีความภักดีตอตราสินคຌา 
รองลงมา คือ กลุมอายุตไ ากวา 20 ป ป็นกลุมทีไชอบตามกระสกีฬา ติดตามการขงขันกีฬาตาง โ ซึไงสวน
฿หญกรนด์สปอร์ตจะขຌาเปสนับสนุนการขงขันกีฬานัๅน โ จึงมีสวนชวย฿หຌมีการปຂดรับขาวสารดຌานการ
สืไอสารการตลาด฿นระดับมาก ละยังพบวาสถานภาพทีไตกตางกัน มีการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสาร
การตลาดทีไตกตางกัน นืไองจากผลการทดสอบคา Sig. = เ.เเแ ซึไงนຌอยกวาระดับนัยส าคัญ เ.เ5 ดย
สถานภาพสมรสมีการปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดมากกวาสถานภาพสด นืไองจากกลุมทีไมี
ครอบครัวลຌวจะนิยมออกก าลังรวมกัน หรือขຌาชมการขงขันกีฬาตาง โ รวมกัน ชน การขงขันฟุตบอล 
สามารถอธิบายเดຌจากรืไองกระบวนการปຂดรับขาวสารของปรมะ สตะวทิน ิ2533ี กีไยวกับการลือก฿หຌ
ความสน฿จ ดยคนราจะลือกรับสารทีไนาสน฿จหรือทีไตนองมีความสน฿จ ซึไงมีความสอดคลຌองกับทัศนคติ
ละความชืไอ ละหลีกลีไยงสารทีไขัดยຌงกับทัศนคติละความชืไอของตนอง 
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดทีไ
ตกตางกัน 

 พบวา พศทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดทีไตกตางกัน นืไองจากผล
การทดสอบคา Sig. = 0.012 ซึไงนຌอยกวาระดับนัยส าคัญ เ.เ5 ดยพศหญิงมีการรับรูຌขาวสารดຌานการ
สืไอสารการตลาดมากกวาพศชาย นืไองจาก฿นปัจจุบันกรนด์สปอร์ตเดຌขຌามาสนับสนุนวงการฟุตบอลเทย 
ดยน านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติเทยมาป็นตัวทน฿นการฆษณา กลุมนักกีฬาฟุตบอลถือวาป็นกลุมนักกีฬา
ทีไก าลังดงดังละป็นทีไชืไนชอบของผูຌบริภคทีไป็นพศหญิง มีสวนชวย฿หຌผูຌบริภคทีไป็นพศหญิงมีการ
ปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดของกรนด์สปอร์ตมากขึๅน สงผลตอการรับรูຌขาวสารดຌานการ
สืไอสารการตลาดของกรนด์สปอร์ตมากขึๅนดຌวย ละยังพบวา อายุทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารดຌานการ
สืไอสารการตลาดทีไตกตางกัน นืไองจากผลการทดสอบคา Sig. = 0.000 ซึไงนຌอยกวาระดับนัยส าคัญ เ.เ5 

ดยกลุมอายุตไ ากวา 20 ป มีการรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดมากทีไสุด นืไองจากป็นกลุมทีไชอบ
ตามกระสกีฬา ติดตามการขงขันกีฬาตาง โ อยาง฿กลຌชิด รองลงมา คือ กลุมอายุ 51-60 ป ป็นกลุมทีไมี
ความจงรักภักดีตอตราสินคຌา สามารถอธิบายเดຌจากทฤษฎีวาดຌวยการรับรูຌจากหนังสือรืไอง  “ปรัชญานิทศ
ศาสตร์ ละทฤษฎีการสืไอสาร ของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิ2551) ดยกระบวนการรับรูຌ การ
ประมินละการ฿หຌความหมายขึๅนอยูกับปัจจัยภาย฿นตนอง ชน ประสบการณ์฿นอดีต ความตຌองการสวน



 

6-29 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

บุคคล ระบบการ฿หຌคุณคาตาง โ ทีไตกตางกันของตละบุคคล ความชืไอ อารมณ์ ละความรูຌสึกทีไ
ตกตางกันเปตามภาวะสวนบุคคล  

 สมมติฐานที่ 3 การปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌดຌานการสืไอสาร
การตลาดของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

 นืไองจากผลการทดสอบคา Sig. = 0.000 ซึไงนຌอยกวาระดับนัยส าคัญ เ.เ5 ละมีคาความสัมพันธ์ 
ิrี = 0.415 จึงสรุปเดຌวา การปຂดรับดຌานการสืไอสารการตลาดของกรนด์สปอร์ต มีความสัมพันธ์กับการ
รับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาดของประชากร฿นขตกรุงทพมหานครระดับปานกลาง สามารถอธิบายเดຌจาก
รืไองการปຂดรับขาวสารของสุรพงษ์ สธนะสถียร ิ2533ี กีไยวกับวัตถุประสงค์ของการลือกปຂดรับ
ขาวสาร ดยผูຌรับสารจะลือกปຂดรับขาวสาร พืไอตอบสนองความตຌองการดຌานความอยากรูຌ ซึไงสงผล฿หຌกิด
การรับรูຌ ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของอัญญา สุศรีวรพฤฒิ ิ2545) รืไอง “การรับรูຌ฿นต าหนงตราสินคຌา 
ทัศนคติ ละความตัๅง฿จซืๅอของผูຌบริภค พบวา มืไอผูຌบริภคกิดการรับรูຌ จะกิดการกใบรวบรวมขຌอมูลเวຌ
฿นระบบความทรงจ า ดยจะปຂดรับขาวสารทีไสอดคลຌองกับความชืไอละประสบการณ์฿นอดีตของตน 

 สมมติฐานที่ 4 การรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอผลิตภัณฑ์ของ
ประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 
 นืไองจากผลการทดสอบคา Sig. = 0.000 ซึไงนຌอยกวาระดับนัยส าคัญ เ.เ5 จึงสรุปเดຌวา การรับรูຌ
ดຌานการสืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติดຌานผลิตภัณฑ์ ราคา ละชองทางการจัดจ าหนาย฿น
ระดับปานกลาง มีคาความสัมพันธ์ ิrี = 0.476, 0.417 ละ 0.404 ตามล าดับ ละการรับรูຌดຌานการ
สืไอสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติดຌานการสืไอสารการตลาด ละการสืไอสารตราสินคຌา฿นระดับตไ า 
มีคาความสัมพันธ์ ิrี = 0.234 ละ 0.213 ตามล าดับ ดังนัๅน การรับรูຌดຌานการสืไอสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอผลิตภัณฑ์ของกรนด์สปอร์ต฿นระดับทีไตกตางกัน สามารถอธิบายเดຌจากรืไอง
การรับรูຌของภากิตติ่ ตรีสุกล ิ2554ี กีไยวกับการรับรูຌละการสืไอสารทีไมีความกีไยวขຌองละสัมพันธ์กัน ดย
การรับรูຌมีบทบาทส าคัญตอการสรຌางความรูຌสึก หรือทัศนคติทีไมีตอบุคคลอืไน฿นดຌานบวกละดຌานลบ ซึไง
ทิศทางของทัศนคติทีไกิดขึๅนจะสงผลตอรูปบบละวิธีการสืไอสารของมนุษย์ ละยังสามารถอธิบายเดຌจาก
รืไองทัศนคติของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ิ2556ี กีไยวกับลักษณะของทัศนคติเดຌวา ทัศนคติมาจากการ
ประมินคา ซึไงมีความกีไยวขຌองกับอารมณ์ละความรูຌสึก ป็นการประมินดยรวมตอสิไงของ บุคคล หรือ
ประดใน บางทัศนคติกิดขึๅนจากขຌอมูลขาวสารหรือประสบการณ์ จะสดงผานทางความคิด ความรูຌสึก ละ
พฤติกรรม 
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ขຌอสนอนะ 

 1ี นืไองจากผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญปຂดรับขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาด฿นระดับมาก
พียง 3 ดຌาน คือ การฆษณา การสงสริมการขาย ละการป็นผูຌสนับสนุนทางการตลาด ดังนัๅน กรนด์
สปอร์ตควรปรับปรุงดຌานการสืไอสารการตลาด ดยลงทุนหรือพิไมชองทางการสืไอสารการตลาดของบรนด์
กีฬา฿หຌครอบคลุมกวาดิม ชน การประชาสัมพันธ์ การขายดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด การตลาดพืไอสังคม ละการตลาดออนเลน์ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์กีฬาป็นทีไรูຌจักมากยิไงขึๅน สงผล
ตอยอดขายทีไพิไมขึๅน ละมีสวนชวย฿หຌธุรกิจสามารถติบตเดຌ฿นระยะยาว  

 2ี ผูຌทีไมีความสน฿จละตຌองการศึกษากีไยวกับบรนด์ชุดกีฬาของเทยสามารถลือกศึกษา฿น
ประดในอืไน โ ทีไมีความส าคัญหรือมีความนาสน฿จ ชน การปรียบทียบระหวางบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชนิด
ดียวกัน หรือศึกษา฿นประดในของนักกีฬาอาชีพทีไมีตอผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา พืไอป็นประยชน์ก
ผูຌประกอบการกีไยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา ละสามารถน าผลการศึกษามา฿ชຌ฿นการปรับปรุงธุรกิจ หรือ
ประชาชนทีไมีความสน฿จ พืไอป็นนวทาง฿นการศึกษาหรือท าวิจัย฿นอนาคต 

 3ี จากผลการศึกษาวิจัย ป็นตัวชีๅวัดทีไผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ชุดกีฬากรนด์สปอร์ตสามารถ
น ามาปรับปรุงขຌอบกพรองของวิธีการสืไอสารการตลาด พืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌมีการปຂดรับขาวสาร ตลอดจนกิด
การรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดอยางทัไวถึง ซึไงจะสงผลตอทัศนคติของผูຌบริภคละยอดขายทีไ
พิไมขึๅน 
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ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
คอนดมินียมพื่อการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

The Relationship Between Marketing Mix Factors and  

Investors’ Decision Making on Buying Condominium 

in Bangkok 

 

อัชฌา ติลกวิชัย 1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ของนักลงทุน฿น
กรุงทพมหานคร โี ศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดละปัจจัยอืไน โ ทีไกีไยวขຌองทีไมีผลตอ 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร ละ 3ี หาความสัมพันธ์ระหวาง
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสวนประสมการตลาด ละปัจจัยอืไน โทีไกีไยวขຌองกับการตัดสิน฿จลือก
ซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 การวิจัยป็นการวิจัยชิงส ารวจ การกใบรวบรวมขຌอมูล฿ชຌบบสอบถามกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ใ่5 คน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก รຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละสถิติทดสอบ
ความสัมพันธ์คือ การทดสอบเคสควร์ 

 ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุอยูระหวาง โๆ -ใ5 ป  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานบริษัทอกชน มีรายเดຌฉลีไย โ5ุเเแ-ใ5ุเเเ บาท/ดือน นักลงทุน
หในดຌวยกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางจัดจ าหนาย การสงสริมการตลาด กระบวนการ฿หຌบริการ 
พนักงานละสภาพวดลຌอม รวมถึงผลตอบทนละอกาส฿นการพิไมคา วามีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
คอนดมินียมพืไอการลงทุน  นักลงทุนตัดสิน฿จซืๅอดยพิจารณาจากทีไตัๅง ราคา หลงขຌอมูล อัตราคาชา/
ดือน ละอัตราผลตอบทน  ผลการศึกษาพบวา พศ อาชีพ ละรายเดຌ/ดือนเมมีความสั มพันธ์กับการ
ตัดสิน฿จ ฿นขณะทีไอายุละระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จ  ปัจจัยผลิตภัณฑ์  
การสงสริมการตลาด พนักงานละสภาพวดลຌอมรวมถึงอกาส฿นการพิไมคาเมมีความสัมพันธ์กับการ
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหวางประทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติสตมฟอรด์ 
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ตัดสิน฿จ ฿นขณะทีไราคา ชองทางการจัดจ าหนาย การ฿หຌบริการ รวมถึงผลตอบทนมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 

 ค าส าคัญ :  ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสิน฿จซืๅอ, คอนดมินียมพืไอการลงทุน 

Abstract 

 The purposes of the study were to 1) study demographic characteristics of 

investors in Bangkok, 2) study marketing mix factors and other related factors which effect 

on investors’ decision making on buying condominium in Bangkok, and 3) find out 
relationship between demographic characteristics, marketing mix factors including other 

related factors and investors’ decision making on buying condominium in Bangkok. 

 The survey research was conducted. As the research tool, the questionnaires were 

distributed to sample group and the complete ใ่5 of them were collected. The 

percentage, mean, standard deviation, and chi-square test were used as statistical 

analysis. 

 The result of study found that the majority of the respondents were female, 26-

35 years of age, bachelor degree attainment, working at private company, with average 

income 25,001-35,000 Baht/month. The investors agreed that all factors effect on 

decision making on buying condominium; product, price, promotion, physical evidence, 

place, process of service, and people and also agreed with yield and growth value.  The 

investors decided to buy condominium by considering location, price, source of 

information, rent/month and yield. There were no relationship between gender, 

occupation, and income/month and investor’s decision. On the other hand, there were 

relationship between age including education and investors’ decision. There were no 

relationship between product, promotion, people, physical evidence including growth 

value and investor’s decision. Meanwhile, there were relationship between price, place, 

process of service including yield and investors’ decision making on buying condominium 
in Bangkok. 

 

Keywords: Marketing Mix Factors, Buying Decision Process, Condominium Investment               
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บทน า ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

  คอนดมินียม (Condominium) ป็นทีไอยูอาศัยรวมกันบบหนึไงทีไก าลังเดຌรับความนิยม
พรหลายอยางรวดรใว พราะป็นรูปบบการอยูอาศัยทีไอยูลຌวสะดวกสบาย ละสอดคลຌองกับการ฿ชຌชีวิต
ของคนรุน฿หมป็นอยางยิไง ปัจจุบันคอนดมินียมถือวาเดຌทวีบทบาทขึๅนมาจนขึๅนทียบชัๅนเดຌกับบຌานจัดสรร
เดຌลຌว ดยฉพาะ฿นขตกรุงทพมหานคร ซึไงกระสความนิยมทีไพรหลายนีๅริไมปรากฏ฿หຌหในอยางดนชัด
ดยฉพาะหลังกิดวิกฤตการณ์นๅ าทวม฿หญชานมืองกรุงทพมหานครชวงครึไงหลังของป โ55ไ ป็นตຌนมา  
คอนดมินียมเมพียงตเดຌรับความนิยม฿นการซืๅอพืไออยูอาศัยทานัๅน ฿นอีกดຌานหนึไงยังกใเดຌรับความนิยม
฿นการซืๅอพืไอการลงทุนดຌวย ดยถือป็นการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ทางตรง คือการเดຌมาซึไงสิทธิ่฿นการ
ครอบครองดยคาดหวังผลก าเรจากราคาทีไสูงขึๅนหรือรายเดຌ฿นรูปบบของคาชา฿นตละดือน จัดป็น
อสังหาริมทรัพย์ทีไถือวามีสภาพคลองคอนขຌางสูง คือสามารถน ามาปลอยชาละขายตอเดຌงายกวาบຌาน
ประภทอืไน นืไองจากมีความตຌองการอยางกวຌางขวางทัๅงจากชาวเทยละชาวตางชาติทีไขຌามาท างานละ
พ านัก฿นกรุงทพมหานคร  จากรายงานการวิจัยคอนดมินียม พ.ศ. โ55ๆ ิฐานศรษฐกิจุ โ55ๆ : 

ออนเลน์ี ท าลทีไตัๅงของครงการคอนดมินียมทีไติดนวรถเฟฟງานับป็นปัจจัยส าคัญ฿นอันดับตຌน โ ทีไ
ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญ  ดังนัๅนการลงทุน฿นขตมืองทีไ฿กลຌสถานีรถเฟฟງาจึงสงผล฿หຌหาผูຌชาเดຌงายละเดຌคา
ชาดีดຌวย  อัตราผลตอบทน ิYieldี ตอปกใจะอยู฿นระดับทีไสูงกวาอัตราดอกบีๅยงินฝากธนาคาร฿น
ปัจจุบัน ละมืไอตຌองการถอนงินลงทุนคืนกใมีความคลองตัวสูง฿นการขายตอพืไอท าก าเร  หาก
คอนดมินียมตัๅงอยู฿นท าลทีไมีความตຌองการสูงลຌว อกาส฿นการพิไมคา (Growth Value) กใจะยิไงสูงมืไอ
วลาผานเป มูลคาของคอนดมินียมจะยิไงสูงขึๅนตามกาลวลา  ซึไงอาจสรຌางก าเรเดຌมากอยางทีไคาดเมถึง
ลยทีดียว  จากการส ารวจอัตราหຌองชุดปลอยชา฿นตลาด฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานคร ณ ดือนมิถุนายน 
โ55ๆ พบวามีจ านวนหຌองชุด฿หຌชามากกวา ๆุแเเ ยูนิต อัตราหຌองชุดปลอยชาดยรวมติบตสูงขึๅนจากป 
โ555 ถึง แโ% ซึไงสดงวาคอนดมินียมปลอยชายังคงมีความตຌองการจากนักลงทุนอยางตอนืไองรวมถึง
เดຌรับการตอบรับทีไดีจากกลุมผูຌชาอีกดຌวย 

฿นการท าธุรกิจกอสรຌางหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กีไยวกับคอนดมินียมนัๅน ผูຌประกอบการหรือ 
Business Developer จ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองทราบละขຌา฿จถึงนวทางการตัดสิน฿จของนักลงทุน  
นืไองจากนักลงทุนตละคนกใมีลักษณะฉพาะตัวละศักยภาพทีไตกตางกันเป  ดังนัๅนจึงมีความสน฿จละ
ความตຌองการรูปบบคอนดมินียมทีไตกตางกัน  รวมถึง฿หຌความส าคัญ฿นรายละอียดของตละปัจจัยเม
ทาทียมกัน  งานวิจัย฿นครัๅงนีๅจึงป็นการศึกษาวิจัยภาย฿ตຌกรอบของค าถามงานวิจัย 3 ขຌอ 
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 แ.  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักลงทุนมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการ
ลงทุน฿นกรุงทพมหานครหรือเม  

โ.  ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ละปัจจัยผลตอบทนละอกาส฿นการพิไมคามีผลตอการ
ตัดสิน฿จของนักลงทุน฿นการลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานครหรือเม   

ใ.  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสวนประสมการตลาด ละปัจจัยอืไน โ เดຌก ผลตอบทน
ละอกาส฿นการพิไมคามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จของนักลงทุน฿นการลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการ
ลงทุน฿นกรุงทพมหานครหรือเม   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 แ. พืไอศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ของนักลงทุนทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
คอนดมินียมพืไอการลงทุนของนักลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 โ. พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ละปัจจัยอืไน โ เดຌก ผลตอบทนละอกาส฿น
การพิไมคา ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุนของนักลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 ใ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสวนประสมการตลาด ละ
ปัจจัยอืไน โ เดຌก ผลตอบทนละอกาส฿นการพิไมคา กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการ
ลงทุนของนักลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

            แ. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ละรายเดຌ/ดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿น
กรุงทพมหานคร 

 โ. ปัจจัยสวนประสมการตลาด เดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางจ าหนาย การสงสริมการตลาด 
พนักงาน กระบวนการ฿หຌบริการละสภาพวดลຌอม มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียม
พืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 ใ. ปัจจัยอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง เดຌก ผลตอบทน ละอกาส฿นการพิไมคา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 
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ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

 แ. ท า฿หຌทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ละปัจจัยอืไน 
เดຌก ผลตอบทนละอกาส฿นการพิไมคา ตลอดจนการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอ 

การลงทุน ละความสัมพันธ์ระหวางตัวปรตຌนละตัวปรตาม 

 โ. นักลงทุนละบุคคลทัไวเปสามารถน าผลการศึกษาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพิจารณาลือกซืๅอ
คอนดมินียมพืไอการลงทุนเดຌ 

 ใ. หนวยงานภาครัฐละหนวยงานอกชนทีไกีไยวขຌองสามารถน าผลการศึกษาเป฿ชຌประกอบการ
วางผนการด านินงานพืไอพัฒนาสินคຌา ซึไง฿นทีไนีๅคือคอนดมินียม ละการ฿หຌบริการ฿หຌสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของนักลงทุน  ทัๅงนีๅ พืไอพิไมอกาส฿นการขายละผลก าเร฿หຌมากขึๅน  

กรอบนวคิดการวิจัย 

 ตัวปรตຌน/ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

1. พศ (Gender) 

2. อายุ (Age) 

3. ระดับการศึกษา (Education) 

. อาชีพปัจจัยสวนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ชองทางจ าหนาย (Place) 

4. การสงสริมการตลาด (Promotion) 

 พนกังาน 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียม 

พื่อการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

ปัจจัยอ่ืน ๆ 

1. ผลตอบทน (Yield) 

 โอกาสในการเพ่ิมค่า  
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การทบทวนวรรณกรรม  

คอนดมินียมพื่อการลงทุน  

 ความผันผวนของภาวะศรษฐกิจละการมือง฿นประทศตาง โ รวมถึงความผันผวนของตลาด
สินทรัพย์ลงทุนประภทตาง โ ชน หุຌน ตราสารหนีๅ ละทองค า ท า฿หຌนักลงทุนจ านวนมากตຌองหันมามอง
สินทรัพย์ลงทุนประภทสินทรัพย์ทຌจริงทีไมีความมัไนคงพืไอกระจายการลงทุนละลดความสีไยง
อสังหาริมทรัพย์ถือป็นทางลือก฿นการกระจายการลงทุนพืไอลดความสีไยงทีไดี  คอนดมินียมป็น
สินทรัพย์ทีไหมาะอยางยิไงกับการลงทุนพราะป็นสินทรัพย์ทีไมีความมัไนคงสูง ความสีไยงตไ า  นอกจากนีๅยัง
สามารถชวยคุຌมครองจຌาของจากงินฟງอเดຌคอนขຌางดี พราะมืไอราคาสินคຌาละคาครองชีพปรับสูงขึๅน 
อสังหาริมทรัพย์จะปรับราคาสูงขึๅนตาม การลงทุน฿นคอนดมินียมสามารถลงทุนเดຌทีละยูนิต ท า฿หຌ
สามารถจ ากัดวงงินลงทุนเดຌชัดจน ซึไงสิไงนีๅองท า฿หຌคนทัไวเปสามารถลงทุนเดຌ นอกจากนัๅนการลงทุน฿น
คอนดมินียมพืไอ฿หຌชาหรือขาย ยังป็นสิไงทีไมีความยุงยากนຌอยกวาการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ขนาด฿หญ 
โ หรือนຌอยกวาการลงทุน฿นบຌานประภทอืไน โ ดຌวย  ขຌอดีอีกประการหนึไงคือ รืไองสิทธิประยชน์ทางภาษี
จากภาครัฐ ดยผูຌกูຌยืมซืๅอคอนดมินียมมีสิทธิน าดอกบีๅยผอนช าระทีไตຌองจาย฿นตละปมาหักป็นคา
ลดหยอน฿นการค านวณภาษีเดຌสูงถึง แเเุเเเ บาท ละผูຌขายคอนดมินียมกาพืไอซืๅอคอนดมินียมหรือ
บຌานหลัง฿หม มีสิทธิขอคืนภาษีงินเดຌหัก ณ ทีไจายละคาอากรเดຌทัๅงจ านวน หรือส าหรับผูຌซืๅอคอนดมินียม
฿นป โ555 ซึไงซืๅอทีไอยูอาศัยป็นครัๅงรก มีอกาสน า แเ% ของคาซืๅอมาหักป็นคาลดหยอนภาษีเดຌดຌวย  
นักลงทุนควรลือกลงทุนฉพาะคอนดมินียมทีไน฿จวาป็นทีไตຌองการของตลาดทานัๅน ดยกอนตัดสิน฿จ
ลงทุนตຌองส ารวจละวิคราะห์฿หຌทราบนชัดกอนวา หากจ าป็นตຌองการขายขึๅน฿นทันทีจะตຌองขายเดຌ หรือ
มีคนอยากขຌามาซืๅอตอละตຌองขายเดຌ฿นราคาทีไเมขาดทุนดຌวย  กณฑ์ตัดสิน฿จลงทุน฿นลักษณะนีๅ หลามือ
อาชีพ฿นตางประทศถือป็นกฎทองทีไยึดถือ฿ชຌปฏิบัติกันอยางครงครัด ป็นการกຌปัญหารืไองการลงทุน
ลຌวมีปัญหาขาดสภาพคลอง 

 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมของครืไองมือการตลาด ซึไงธุรกิจ฿ชຌรวมกันพืไอ฿หຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด฿นตลาดปງาหมาย (Kotler, 1994 : ้่ี องค์ประกอบของสวนประสมการตลาด 
ประกอบดຌวย 7 ปัจจัย ดังนีๅ ผลิตภัณฑ์ ิProduce), ราคา ิPrice), การจัดจ าหนาย ิPlace),  
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การสงสริมการตลาด ิPromotion), พนักงาน (People), กระบวนการ฿หຌบริการ (Process of Service) 

ละสภาพวดลຌอม ิPhysical Evidence) ิศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะุ โ5ไๆ : 5ใี   

 

ทฤษฎีการตัดสิน฿จลือกซืๅอ 

 อรชร มณีสงฆ์ จ านียร บุญมา มานพ ชุมอุน ละพงศ์ทพ ติมสงวนวงศ์ ิโ55โ : แใเี กลาววา
กระบวนการตัดสิน฿จของผูຌบริภค ริไมจากผูຌบริภคกิดตระหนักถึงความตຌองการหรือปัญหา ซึไงอาจป็น
ความปรารถนาภาย฿นหรือจากปัจจัยภายนอก การคຌนหาขຌอมูลประมินทางลือกทีไป็นเปเดຌละกิดการ
ตัดสิน฿จซืๅอ 

 กระบวนการตัดสิน฿จลือกซืๅอ  

 การระบุปัญหา (Identify the Problem) ป็นขัๅนตอนทีไผูຌบริภครับรูຌถึงปัญหาหรือความ
ตຌองการทีไอยากมีสินทรัพย์ถาวรหรือทีไอยูอาศัยป็นของตนอง 

 การคຌนหาทางลือก (Generate Alternatives) มืไอทราบถึงความตຌองการละความจ าป็น฿น
การซืๅอทีไอยูอาศัยป็นของตนองลຌว ถัดมากใป็นขัๅนตอนการหาขຌอมูลกีไยวกับคอนดมินียมพืไอสนอง
ความตຌองการ  ดยหลงขຌอมูลอาจมาจาก หลงขຌอมูลภาย฿น (Internal Sources) ชน การรับรูຌ การจูง
฿จ หรือทัศนคติของผูຌทีไมีคยซืๅอคอนดมินียมมากอน  หรือหลงขຌอมูลภายนอก (External Sources) ชน 
พนักงานขาย ฆษณาผานสืไอทรทัศน์หรือสืไอสิไงพิมพ์ ป็นตຌน 

 การประมินทางลือก (Evaluate Alternatives) มืไอคຌนพบทางลือกทีไหมาะสมลຌวขัๅนตอน
ตอมากใคือ การประมินผลประยชน์ทีไจะเดຌรับจากตละครงการ  ดยพิจารณาจากจุดดนตางโ ชน 
ท าลทีไตัๅง ทีไจอดรถ ชืไอสียงของครงการ หรือสิไงอ านวยความสะดวกดยรอบ 

 การท าการตัดสิน฿จ (Make the Decision) หลังจากทีไเดຌประมินผลประยชน์ทีไจะเดຌรับจากต
ละครงการลຌว กใมาถึงขัๅนตอนการตัดสิน฿จซืๅอครงการทีไหในวาสามารถตอบสนองความตຌองการเดຌมาก
ทีไสุด ซึไงจัดป็นขัๅนตอนทีไยากล าบากทีไสุด฿นกระบวนการ  

 การปฏิบัติตามการตัดสิน฿จ (Implement the Decision) หลังจากเดຌลือกทีไครงการทีไดีทีไสุด  
ลຌวจึงจัดการซืๅอคอนดมินียมครงการทีไเดຌตัดสิน฿จลือกเวຌ 
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 การประมินผลลัพธ์ละการจัดหาการปງอนกลับ (Evaluate the Results and Provide 

Feedback) หลังจากทีไผูຌบริภคเดຌขຌาพัก฿นคอนดมินียมลຌว ผูຌบริภคจะประมินผลลัพธ์หรือความพึง
พอ฿จเดຌ 3 ประการ เดຌก สอดคลຌองกับความคาดหวัง (Neutral feeling), พึงพอ฿จกับผลทีไเดຌรับ 
(Satisfaction feeling) ละผิดหวังกับผลลัพธ์ (Dissatisfaction feeling) 

  

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงส ารวจ (Survey Research) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย
สวนประสมทางการตลาดกับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นขตกรุงทพมหานคร
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ บบสอบถามละน าบบสอบถามมาวิคราะห์ขຌอมูล฿นชิงปริมาณ ลຌวจึง
ปลความหมาย  

 ประชากร 

 ประชากร฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  ป็นกลุมประชากรทีไตຌองตัดสิน฿จลือกซืๅอ คอนดมินียมพืไอ 

การลงทุน฿นกรุงทพมหานครทานัๅน ซึไงเมทราบจ านวนประชากรทีไนนอน จากขຌอมูลยอดขาย
คอนดมินียม฿นงาน DDProperty Show ทีไจัดขึๅนมืไอวันทีไ แเ-แๆ กันยายน โ55็ ทีไผานมา ณ ซในทรัล 
พลาซา บางนา พบวาเดຌรับการตอบรับอยู฿นระดับทีไนาพอ฿จละมียอดขายรวมกวา ไๆ ลຌานบาท  
ดยบงป็นยอดขายส าหรับครงการทีไน าสนอผลตอบทนการลงทุนละรับประกันการคาชาถึง 17.5 

ลຌานบาท ิDDpropertyุ โ55็: ออนเลน์)  ขຌอมูลหลานีๅชีๅ฿หຌหในวาการลงทุน฿นคอนดมินียมยังคงเดຌรับ
ความสน฿จจากนักลงทุนอยางตอนืไอง  ดຌวยหตุนีๅผูຌวิจัยจึงลใงหในถึงความส าคัญละ฿หຌความสน฿จศึกษา
ประชากรกลุมนีๅ  

 กลุมตัวอยาง 

 การก าหนดขนาดกลุมตัวอยาง฿นกรณีเมทราบขนาดประชากร (Infinite Population) ดย฿ชຌสูตร 
W.G. Cochran (1953) ิศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะุ โ5ไเ: โ้เี จะเดຌจ านวนทากับ ใ่5 ตัวอยาง  
ผูຌวิจัยท าการสุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) ดยกใบขຌอมูลจาก 2 งาน เดຌก 
Home in Style @ CentralPlaza Bangna จัดขึๅนดยบริษัทสยามบิสซินสซัพพลาย จ ากัด ฿นระหวาง
วันทีไ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. โ55็ ละ House & Condo Residence @ CentralPlaza Rama 2 จัดขึๅนดย 
บริษัท ออกเนซอร์ ลิมิตใด พารนอร์ชิป ฿นวันทีไ 9-15 ธันวาคม โ55็  นอกจากนีๅผูຌวิจัยท าการสุม
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ตัวอยาง ดย฿ชຌความสะดวก (Convenience Sampling) ดยป็นการลือกสุมตัวอยางจนครบตามจ านวน
ทีไตຌองการ ดยท าการบบสอบถามวันละ 55 ชุด ป็นวลา 7 วัน จะเดຌทัๅงสิๅน ใ่5 ชุด 

 

ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย   

 ขຌอมูลชิงปริมาณ 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็นบบสอบถามทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅนพืไอศึกษาปัจจัยทางการตลาดละ
ปัจจัยอืไน โ ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมิ นียมพืไอการลงทุน บบสอบถาม แ ชุด  
บงออกป็น 4 ตอน ดังนีๅ 

 ตอนทีไ แ ป็นบบสอบถามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผูຌตอบบบสอบถาม ประกอบดຌวย พศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  

 ตอนทีไ โ ป็นบบสอบถามกีไยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาดประกอบดຌวย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ชองทางการจัดจ าหนาย การสงสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ฿หຌบริการ ละสภาพวดลຌอมของ
สถานทีไ ละปัจจัยอืไน โ ประกอบดຌวย ผลตอบทนละอกาส฿นการพิไมคา บบสอบถามมีลักษณะป็น
บบตรวจสอบรายการ 

 ตอนทีไ ใ ป็นบบสอบถามกีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน 
ประกอบดຌวย ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย การสงสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ
฿หຌบริการ ละสภาพวดลຌอมของสถานทีไ  ละปัจจัยอืไน โ ประกอบดຌวย ผลตอบทนละอกาส฿นการ
พิไมคา ลักษณะค าถามป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิคอร์ท 

 ตอนทีไ 4  ป็นบบสอบถามการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน บบสอบถามมีลักษณะ
ป็นบบตรวจสอบรายการ 

 

 ขຌอมูลชิงคุณภาพ 

 ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์พืไอกใบขຌอมูลจากผูຌชีไยวชาญดຌานการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์  ป็นการ
สอบถามถึงภาพรวมของธุรกิจการซืๅอ ขาย ละชาคอนดมินียม฿นป โ55็ ละปัจจัยอืไน นอกหนือจาก
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ปัจจัยทางดຌานการตลาดทีไกระตุຌน฿หຌนักลงทุนซืๅอคอนดมินียม ดยท าการสัมภาษณ์ผูຌชีไยวชาญทัๅงหมด 3 

ทาน เดຌก 

 คุณภัทรา อัคสวัฒนา: จຌาของบริษัท Double Plus Services ด านินธุรกิจ฿นฐานะ Real Estate 
Agency 

 คุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์: R&D Department Manager/ Investor Relations Manager บริษัท 
L.P.N. Development Public Company Limited 

 คุณฉลิมกียรติ จรามรบูรพงศ์: จຌาของธุรกิจสวนตัว฿หຌชาคอนดมินียม 

 

การกใบรวบรวมขຌอมูล 

 ขຌอมูลชิงปริมาณ 

 ผูຌวิจัยเดຌท าการสงบบสอบถาม฿หຌผูຌตอบบบสอบถาม฿น 2 งาน เดຌก Home in Style @ 

CentralPlaza Bangna ฿นระหวางวันทีไ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. โ55็ ละ House&Condo Residence @ 

CentralPlaza Rama 2 ฿นระหวางวันทีไ 9-15 ธันวาคม โ55็ จากนัๅนจึงคัดลือกฉพาะฉบับทีไสมบูรณ์
ลຌวน าขຌอมูลทีไเดຌมาท าการวิคราะห์ดຌวยวิธีทางสถิติ 

 ขຌอมูลชิงคุณภาพ 

 ผูຌวิจัยเดຌท าการสัมภาษณ์พืไอกใบขຌอมูลจากผูຌชีไยวชาญดຌานการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ทัๅงหมด 3 

ทานตามทีไเดຌกลาวถึงกอนหนຌานีๅ฿นหัวขຌอ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

 

การวิคราะห์ขຌอมูล 

 แ. บบสอบถามตอนทีไ แ น าขຌอมูลดຌานประชากรศาสตร์ ละตอนทีไ โ น าขຌอมูลดຌานปัจจัยสวน
ประสมการตลาดละปัจจัยอืไน โ มาวิคราะห์ดยการหาคารຌอยละ 

 โ. บบสอบถามตอนทีไ ใ น าขຌอมูลปัจจัยมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุนมา
วิคราะห์ดยการหาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน  
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 3. บบสอบถามตอนทีไ ไ น าขຌอมูลดຌานการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุนมาวิคราะห์
ดยหาคารຌอยละ 

 ไ. หาความสัมพันธ์ระหวางบบสอบถามตอนทีไ แ กับตอนทีไ ไ ละความสัมพันธ์ระหวาง
บบสอบถามตอนทีไ โ กับตอนทีไ ไ ท าการวิคราะห์ดยหาคาเคสควร์ (Chi-Square) 

 

ผลการวิจัยละอภิปรายผล 

 ขຌอมูลทางดຌานประชากรศาสตร์ 

 ฿นสวนของขຌอมูลทางประชากรศาสตร์ ผูຌตอบบบสอบถามมีทัๅงสิๅนจ านวน ใ่5 คน สวน฿หญป็น
พศหญิง รຌอยละ ๆโ.เ่ ทีไหลือป็นพศชาย รຌอยละ ใ็.้โ กือบครึไงหนึไงมีอายุอยูระหวาง โๆ-ใ5 ป รຌอย
ละ ไโ.ๆเ สวน฿หญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รຌอยละ ๆๆ.็5 รองลงมาจบปริญญาท รຌอยละ โ5.ไ5 
สวน฿หญผูຌตอบบบสอบถามท างาน฿นบริษัทอกชน รຌอยละ ๆไ.้ไ รองลงมาท าธุรกิจสวนตัว / คຌาขาย 
รຌอยละ แ5.เๆ มีรายเดຌฉลีไยตอดือน อยูระหวาง โ5ุเเแ-ใ5ุเเเ บาท รຌอยละ ๆ็.เแ รองลงมามีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนอยูระหวาง ใ5ุเเเ-ไ5ุเเเ บาท รຌอยละ แๆ.ๆโ 

 ขຌอมูลปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพื่อการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมิ นียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร  
ดยภาพรวม฿นทุกปัจจัยคาความหในดຌวยอยู฿นระดับมาก ิ X = ไ.แ้ี มืไอพิจารณาป็นรายปัจจัยพบวา 
ปัจจัยดຌานสภาพวดลຌอม หในดຌวยมากทีไสุด ซึไงมีคาฉลีไยอยู฿นระดับมากทีไสุด ิ X = ไ.่ไี รองลงมาป็น
ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์มีคาฉลีไยอยู฿นระดับหในดຌวยมากทีไสุด ิ X = ไ.5่ี ปัจจัยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
หในดຌวยระดับมาก ิ X = ไ.โ็ี ปัจจัยดຌานผลตอบทน หในดຌวยระดับมาก ิ X = ไ.โเี ปัจจัยดຌานอกาส
฿นการพิไมคา หในดຌวยระดับมาก ิ X = ไ.แๆี ปัจจัยดຌานราคา หในดຌวยระดับมาก ิ X = ไ.แเี ปัจจัยดຌาน
ชองทางการจ าหนาย หในดຌวยระดับมาก ิ X = ใ.้ๆี ปัจจัยดຌานพนักงาน หในดຌวยระดับมาก  
ิ X = ใ.่ๆี ละปัจจัยดຌานสงสริมการตลาด หในดຌวยระดับมาก ิ X = ใ.็เี ตามล าดับ 

 ขຌอมูลดຌานการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพื่อการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 ฿นสวนของการตัดสิน฿จซืๅอ นักลงทุนเดຌพิจารณาสถานทีไตัๅงของคอนดมินียมพืไอการลงทุนวาควร
ตัๅงอยู฿กลຌรถเฟฟງา BTS/MRT รຌอยละ ไโ.่ๆ รองลงมาป็นสถานทีไตัๅงอยู฿กลຌสถานศึกษาหรือหลงงาน 
รຌอยละ ใ็.ไเ  นักลงทุนพิจารณาวาระดับราคาทีไหมาะสม คือ แ ลຌานถึง ใ ลຌานบาท รຌอยละ 5ไ.่แ ละ 
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ใ ลຌานถึง 5 ลຌาน รຌอยละ โ5.แ้  ดยจะตัดสิน฿จซืๅอหลังจากการเดຌรับค านะน าจากพนักงานขายอยาง
ละอียดลຌว รຌอยละ 5้.้โ  มีความหในวาอัตราคาชาทีไควรเดຌรับ คือ แเุเเเ บาท/ดือนละตไ ากวา 
รຌอยละ 5ๆ.แเ  ละพิจารณาจากอัตราผลตอบทนทีไควรเดຌรับทีไ ๆ.เ-ๆ.5% ตอป รຌอยละ 5ไ.่เ 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ 1 พบวา ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จ
ลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร฿นบางปัจจัยดังตอเปนีๅ พศ, อาชีพละรายเดຌของ
นักลงทุนเมมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จ ถือป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก ฿นขณะทีไอายุ  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จ฿นดຌานสถานทีไตัๅง ราคาละคาชาตอดือน  ละระดับการศึกษา  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร฿นดຌานสถานทีไตัๅง
ละราคา ถือป็นการปฏิสธสมมติฐานหลัก 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ  2 พบวา  ปัจจัยส วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร฿นบางปัจจัยดังตอเปนีๅ ผลิตภัณฑ์ , 
ก า รส ง  ส ริ มก า รตลาด , พนั ก ง านละสภาพวดลຌ อม เม มี ค ว ามสั ม พันธ์ กั บการตั ดสิ น ฿ จ  
ถือป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก  ฿นขณะทีไราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จ฿นดຌานหลงขຌอมูลทานัๅน  

ชองทางการจ าหนายมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จ฿นดຌานสถานทีไตัๅงทานัๅน   กระบวนการ฿หຌบริการมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร฿นดຌานสถานทีไตัๅง
ทานัๅน ถือป็นการปฏิสธสมมติฐานหลัก 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ 3 พบวา ปัจจัยอืไน โ ทีไกีไยวขຌองมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือก
ซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร฿นบางปัจจัยดังตอเปนีๅ อกาส฿นการพิไมคาเมมี
ค ว า มสั ม พั น ธ์ กั บ ก า รตั ด สิ น ฿ จ   ป็ น ก า ร ยอม รั บ สม มติ ฐ า นห ลั ก  ฿ นข ณะ ทีไ ผ ล ต อบ ท น 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร฿นดຌานคาชาตอ
ดือนทานัๅนถือป็นการปฏิสธสมมติฐานหลัก 

 

จากการศึกษารืไองความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
คอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวิจัยพบประดในทีไควรน ามาอภิปรายผลดังตอเปนีๅ 

 แ. ผลการศึกษาปัจจัยที่ มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพื่อการลงทุน฿น
กรุงทพมหานคร 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 ปัจจัยทีไสงผล฿หຌนักลงทุนตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานครมาก
ทีไสุด คือ ปัจจัยดຌานสภาพวดลຌอม รองมาป็นปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ปัจจัยดຌานผลตอบทน ปัจจัยดຌานอกาส฿นการพิไมคา ปัจจัยดຌานราคา ปัจจัยดຌานชองทางจ าหนาย ปัจจัย
ดຌานพนักงาน ละปัจจัยดຌานการสงสริมการตลาด ตามล าดับ ส าหรับรายละอียดของทุกปัจจัยเดຌผล
การศึกษาดังนีๅ 

 แ.แ ปัจจัยดຌานสภาพวดลຌอม  นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมากทีไ สุ ด  ิ X = ไ .่ไี  
นักลงทุนหในดຌวยกับปัจจัยยอย เดຌก การมีสิไงอ านวยความสะดวก ชน มีทีไจอดรถ รຌานคຌาละรຌานอาหาร 
ระบบรักษาความปลอดภัยมีความทันสมัย ระบบชืไอมตออินทอร์นใตมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีซนพืๅนทีไสี
ขียวละซนส าหรับดใก฿นสวนกลาง ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของทิพย์พาภรณ์ อมรวชกุล 
ิโ555ี ทีไสรุปเวຌวา การจัดพืๅนทีไสาธารณะภาย฿นครงการ ทัๅงสวนสาธารณะ ซนดใกลนละพืๅนทีไจอดรถ 
รวมถึงการมีสิไงอ านวยความสะดวกตาง โ มีสวนกระตุຌน฿หຌกิดการซืๅอคอนดมินียม฿นอ าภอมือง 
ชียง฿หม    

 แ.โ ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมากทีไสุด ิ X = ไ.5่ี นักลงทุน 

หในดຌวยกับปัจจัยยอย เดຌก คอนดมินียมตัๅงอยู฿นท าลชุมชนดินทางสะดวกดຌวยระบบขนสงมวลชน 
จຌาของครงการมีชืไอสียงละมีภาพลักษณ์ทีไดี การออกบบตຌองมีความสวยงามละ฿ชຌงานอยางคุຌมคา 
ตลอดจนขนาดพืๅนทีไ฿ชຌสอยมีความหมาะสม ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของนิธิวดี สุขหมด 
ิโ55แี ทีไหในวา ผลิตภัณฑ์ป็นปัจจัยทีไมีสวน฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมมือสองของผูຌทีไอยูอาศัย
฿นขตกรุงทพมหานคร  สวนงานวิจัยของศิริลักษณ์ อยูประสริฐ ิโ55แี กลาวว า ผูຌลงทุน฿หຌความส าคัญ
กั บ ผลิ ต ภัณฑ์  ป็ น อั นดั บ  รก  ต ลอดจน ง านวิ จั ย ขอ ง หนึไ ง ฤทั ย   น า ว์ ด า  ิ โ 5 5ๆ ี  พบว า  
นักลงทุนสน฿จคอนดมินียมขนาด แ หຌองนอนป็นสวน฿หญ 

 แ.ใ ปัจจัยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ไ.โ็ี นักลงทุน
หในดຌวยกับปัจจัยยอย เดຌก การ฿หຌบริการยืดหยุนเดຌตามตຌองการ การน าชมหຌองตัวอยางละอธิบาย
รายละอียด มีการจอง การท าสัญญาป็นขัๅนตอนชัดจน ละน าสนอขายทีไขຌา฿จงายพรຌอมการสดง
มดล ใ มิติของอาคารละหຌองพัก มีงานวิจัยทีไสนับสนุนผลการศึกษานีๅ คือ นิธิวดี สุขหมด ิโ555ี พบวา 
ปัจจัยดຌานการ฿หຌบริการมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมิ นียมมือสองของผูຌอยูอาศัย฿น
กรุง ทพมหานครอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ ระดับ .เ5  ฿นขณะทีไ งานวิจัยของทิพย์พาภรณ์  
อมรวชกุล ิโ555ี มีขຌอคຌนพบวา รูปบบการน าสนอขายทีไขຌา฿จงายดຌวยอกสาร มดลอาคาร/หຌองพัก 
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ละการสดงบบ ใ มิติ รวมถึงกระบวนการ฿หຌบริการน าชมหຌองตัวอยาง จัดอยู฿น 3 อันดับรกทีไผูຌสน฿จ
ซืๅอคอนดมินียม฿นอ าภอมืองชียง฿หม฿หຌความส าคัญ    

 แ.4 ปัจจัยดຌานผลตอบทน นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ไ.โเี นักลงทุนหในดຌวยกับ
ปัจจัยยอย เดຌก อัตราผลตอบทนตอปสูงกวาอัตราดอกบีๅยงินฝากธนาคาร ละอัตราผลตอบทนตอปมี
นวนຌมสูงขึๅนรืไอย โ ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับการสัมภาษณ์คุณภัทรา อัคสวัฒนา ิโ55็ี จຌาของ
บริษัท ดับบิลพลัสซอร์วิส จ ากัด หในวาอัตราผลตอบทนควรอยูทีไ 5%-ๆ% ตอป ป็นอยางตไ า ละการ
สัมภาษณ์คุณสุริยา สุริ ยาภิวัฒน์  ิโ55็ี ผูຌ จัดการฝຆายวิจัยละพัฒนาของบริษัท อลพีอใน  
ดีวลลอปมนท์ จ ากัด ิมหาชนี หในวาผลตอบทนควรมากกวา 5%-ๆ% ตอป ตลอดจนการสัมภาษณ์คุณ
ฉลิมกียรติ จรามารบูรพงศ์ ิโ55็ี จຌาของธุรกิจสวนตัว฿หຌชาคอนดมินียมทีไหในวาผลตอบทนควร
มากกวา 5% ตอป 

 แ.5 ปัจจัยดຌานอกาส฿นการพิ่มคา  นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ไ.แๆี   
นักลงทุนหในดຌวยกับปัจจัยยอย เดຌก มูลคาของคอนดมินียมจะพิไมขึๅนมืไออุปสงค์฿นตลาดมาก ละ
มูลคาของคอนดมินียมพิไมขึๅนรืไอย โ มืไอวลาผานเป ผลการศึกษานีๅเดຌรับการสนับสนุนจากการ
สัมภาษณ์คุณฉลิมกียรติ จรามรบูรพงศ์ ิโ55็ี จຌาของธุรกิจสวนตัว฿หຌชาคอนดมินียมทีไกลาววาอกาส
฿นการพิไมคาควรมีมูลคาพิไมขึๅนอยางนຌอยปละ 5% ละจากการสัมภาษณ์คุณภัทรา อัคสุวัฒนา ิโ55็ี 
จຌาของบริษัทดับบิลพลัสซอร์วิส จ ากัด หในวามูลคางินสด฿นอนาคตจะลดลง ฿นขณะทีไคอนดมินียมจะ
มีมูลคาพิไมขึๅนรืไอย โ ฿นอนาคต 

 แ.6 ปัจจัยดຌานราคา นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ไ.แเี นักลงทุนหในดຌวยกับปัจจัย
ยอย เดຌก  มูลคา งินดาวน์ เมสู ง กินเป ราคาหมาะสมกับคุณภาพคอนดมิ นียม รูปบบ  

การผอนงินดาวน์มี฿หຌลือกเดຌหลากหลาย ละราคาป็นสิไงวัดผูຌทีไจะมาพักอาศัย ผลการศึกษานีๅสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของศิริลักษณ์ อยูประสริฐ ิโ55แี ฿นหัวขຌอปัจจั ยการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
คอนดมินียม฿นกรุงทพมหานครทีไผูຌบริภคนຌนความส าคัญรืไองราคาป็นอันดับรก ละงานวิจัยของ
อภิญญา สมสริมบุญ ิโ55โี พบวา จ านวนงินดาวน์มีสวนส าคัญ฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียม
ยานถนนทองหลอ  ละหนึไงฤทัย นาว์ด า ิโ55ๆี พบวา ราคาคอนดมินียม฿นกรุงทพมหานครทีไนัก
ลงทุนตຌองการคือ แุ5เเุเเเ-โุเเเุเเเ บาท 

 แ.็ ปัจจัยดຌานชองทางจัดจ าหนาย  นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ใ.้ๆี  
ดยนักลงทุนหในดຌวยกับปัจจัยยอย เดຌก การติดตอฝຆายขายละการขຌาถึงส านักงานขายสะดวก ขຌอมูล
ทางอินทอร์นตชวยพิไมความสะดวก฿นการหาขຌอมูล การออกบูธพืไอประชาสัมพันธ์คอนดมินียม฿น
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หຌางสรรพสินคຌาชัๅนน า ละการฆษณาทางสืไอทรทัศน์ชวย฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียม  
ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของนันทิยา ธนพงศ์ประสริฐ ิโ55เี สรุปวาชองทางจ าหนายทีไส าคัญ 
คือ สถานทีไจัดจ าหนายตຌองมีความดดดนส าหรับคอนดมินียม฿นนวสຌนทางการดินรถเฟฟງา  สวน
อภิญญา สมสริมบุญ ิโ55โี พบวากลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญกับชองทางจ าหนายป็นอันดับรก ละ
ป็นปัจจัยทีไมีอิทธิพลมากทีไสุด฿นการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมยานถนนทองหลอพืไอการลงทุน ดยมี
งานวิจัยของสมฤทัย ผุยวรรณ์ ิโ55ๆี สนับสนุนวาชองทางจ าหนายมีอิทธิพลมากทีไสุดตอการตัดสิน฿จซืๅอ
คอนดมินียมตามนวสຌนทางรถเฟสายสีนๅ างินของผูຌบริภค฿นขตฝัດงธนบุรี 

 แ.่ ปัจจัยดຌานพนักงาน นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ใ.่ๆี นักลงทุนหในดຌวยกับ
ปัจจัยยอย เดຌก การ฿หຌบริการสามารถยืดหยุนเดຌตามตຌองการของลูกคຌา พนักงานมีความรูຌ ฿น
คอนดมินียมป็นอยางดี พนักงานมีความกระตือรือรຌน฿นการ฿หຌบริการละตຌอนรับของพนักงาน  

มีความสุภาพรียบรຌอย ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของทิพย์พาภรณ์ อมรวชกุล ิโ555ี ทีไพบวา 
ผูຌสน฿จซืๅอคอนดมินียม฿นอ าภอมืองชียง฿หม฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌบริการ การตຌอนรับละอัธยาศัยทีไ
ดีของพนักงาน    

 แ.้ ปัจจัยดຌานการสงสริมการตลาด  นักลงทุน฿หຌความส าคัญระดับมาก ิ X = ใ.็เี  
ดยหในดຌวยกับปัจจัยยอย เดຌก การ฿หຌผอนดาวน์ดยเมคิดดอกบีๅย การ฿หຌสวนลดป็นงินสด  
การถมฟอร์นิจอร์ละครืไอง฿ชຌเฟฟງา ตลอดจนการจับรางวัลของสมนาคุณ ชน รถยนต์ ป็นตຌน  
ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของบุญลิศ มหาวิศษศิลปຊ ิโ5ไ่ี ทีไวาการสงสริมการตลาดมีผลตอ
การตั ดสิ น ฿จซืๅ อ ฟอร์ นิ  จอร์ ส าหรั บคอนดมิ นี ยม ฿นกรุ ง ทพมหานคร   ฿นขณะทีไ อภิ ชิ ต  
สุขสินธิ่ ิโ551ี พบวา กลุมตัวอยางทีไสน฿จซืๅอคอนดมินียม฿นกรุงทพมหานครชืไนชอบสวนลดพิศษมาก
ทีไสุด  สอดคลຌองกับงานของทรงภพ วชกุล ิโ55ๆี ฿นหัวขຌอสิไง กระตุຌนทางการตลาดทีไมีผลตอ 

การตัดสิน฿จซืๅอคอนดมิ นียม฿นกรุงทพมหานครทีไ หในวา การสงสริมการขายป็นสิไ งส าคัญ   
ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของภัทท์ชนก ประตูกຌว ิโ55ๆี ทีไพบวา ปัจจัยการสงสริมการตลาดละปัจจัย
กระบวนการขายทานัๅนทีไมีความสัมพันธ์ตอการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียม฿กลຌสถานีรถเฟฟງา 

 โ. ผลการศึกษาการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพื่อการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร 

 โ.แ สถานที่ตัๅงของคอนดมินียมพื่อการลงทุน นักลงทุนหในวา สถานทีไควรอยู฿กลຌรถเฟฟງา 
BTS/MRT มากทีไสุด รองลงมาสถานทีไควรอยู ฿กลຌสถานศึกษาหรือหล งงาน ฿กลຌหลงชอปปຂຕ ง 
หຌางสรรพสินคຌาละ฿กลຌยานรຌานอาหาร ตามล าดับ ผลการศึกษานีๅมีงานวิจัยสนับสนุน โ ทาน คือ  
นันทิยา ธนพงศ์ประสริฐ ิโ55เี กลาววา สถานทีไตัๅงคอนดมินียมตຌองปลอดภัยละมีคุณภาพ รวมถึง



 

6-49 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

นิยมคอนดมินียมทีไอยูหางจากรถเฟฟງา MRT เมกิน 200 มตร ละทรงภพ วชกุล ิโ55ๆี พบวา สถาน
ทีไตัๅงครงการมีผลตอการตัดสิน฿จ นอกจากนีๅผูຌวิจัยหในวาสถานทีไป็นปัจจัยทีไส าคัญทีไสุดทีไป็นตัวก าหนด
ความส ารใจ หรือความลຌมหลวส าหรับการลงทุน฿นคอนดมินียม ควรป็นสถานทีไทีไดินทางขຌาออกเดຌ
อยางสะดวกสบาย ละมีความจริญลຌว ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึไงทีไนิยม฿ชຌ฿นการลือกซืๅอ
คอนดมินียมพืไอการลงทุนมากทีไสุด฿นปัจจุบันคือ อยู฿กลຌรถเฟฟງา พราะประหยัดวลา฿นการดินทาง
เดຌมาก 

 โ.โ ราคาของคอนดมินียมพื่อการลงทุน  นักลงทุนหในวาราคาของคอนดมินียมพืไอ 

การลงทุนควรอยูทีไ 1,000,000-3,000,000 ลຌานบาท รองลงมาคือ ราคาทีไ 3,000,000-5,000,000 บาท 
ราคาทีไ 5,000,000-7,000,000 บาทละราคาทีไ 7,000,000 บาทขึๅนเป ตามล าดับ ผลการศึกษานีๅ
สอดคลຌองกับงานวิจัยของนันทิยา ธนพงศ์ประสริฐ ิโ55เี ทีไพบวา หຌองชุดตຌองมีราคาหมาะสมกับ
คุณภาพ สวนงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ อยูประสริฐ ิโ55แี พบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญพิจารณา
ปัจจัยดຌานราคาป็นหลัก ละ฿หຌความส าคัญดຌานราคาป็นอันดับรก  ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของสม
ฤทัย ผุยวรรณ์ ิโ55ๆี ทีไพบวา ราคาคอนดมินียม฿นนวสຌนทางการดินรถเฟฟງาสายสีนๅ างินทีไผูຌบริภค
ฝัດงธนบุรีลือกซืๅอมากทีไสุดคือ 1,500,000-2,000,000 บาท ซึไงผลการวิจัยตรงกับงานวิจัยของหนึไงฤทัย  
นาว์ค า ิโ55ๆี ละนันทิยา ธนพงศ์ประสริฐ ิโ55เี  

 โ.ใ หลงขຌอมูลกี่ยวกับคอนดมินียมพื่อการลงทุน  นักลงทุนตัดสิน฿จซืๅอมืไอเดຌรับค านะน า
จากพนักงานขาย฿หຌรายละอียดลຌว รองลงมา คือ มืไอเดຌศึกษาละคຌนควຌาครงการทางอินทอร์นใตลຌว 
ละมืไอเดຌยีไยมชมบูธประชาสัมพันธ์฿นหຌางสรรพสินคຌาลຌว ตามล าดับ ผลการศึกษานีๅมีงานวิจัยสนับสนุน 
คือ งานวิจัยของทิพย์พาภรณ์ อมรวชกุล ิโ555ี พบวา ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ คือปງายฆษณา สวน
งานวิจัยของศุภสวัสดิ่ รอดจริญ ิโ55ๆี พบวา การจัดบูธ฿นการนะน าสินคຌาหรือพืไอขาย฿นสถานทีไทีไนัก
ลงทุนขຌาถึงงาย ชน หຌางสรรพสินคຌา ป็นการกระตุຌนพฤติกรรมการซืๅอเดຌ 

 โ.4 อัตราคาชา/ดือนของคอนดมินียมพื่อการลงทุน นักลงทุนหในวา คาชาคอนดมินียม
พืไอการลงทุนควรอยูทีไ แเุเเเ บาท/ดือนละตไ ากวา รองลงมา คาชา/ดือนควรอยูทีไ แเุเเแ -โเุเเเ 
บาท/ดือน โเุเเแ-ใเุเเเ บาท/ดือน ละสูงกวา ใเุเเเ บาท/ดือน ตามล าดับ ส าหรับคาชาอยูทีไ 
แเุเเเ บาท/ดือน คิดป็นรายปมีรายเดຌ แโเุเเเ บาท/ป หากราคาซืๅออยูทีไ 1 ลຌานบาท อัตรา
ผลตอบทนคิดป็นรຌอยละตอปจะเดຌ แโ% ตอป ซึไงสูงกวาดอกบีๅยงินฝากธนาคาร ผลการศึกษานีๅ
สอดคลຌองบทสัมภาษณ์ของภัทรา อัคสวัฒนา ิโ55็ี ทีไยกตัวอยางราคาซืๅอทีไ แเุเเเุเเเ บาท เดຌคาชา/
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ดือน 5เุเเเ บาท ผลตอบทนจากคาชา ิ5เ ,000 x 12x100)  แเุเเเุเเเ = ๆ% คุຌมคากับการ
ลงทุน 

 โ.5 อัตราผลตอบทนของคอนดมินียมพื่อการลงทุน นักลงทุนหในวาอัตราผลตอบทนควร
อยูทีไ  ๆ.เ-ๆ.5% ตอป รองลงมาคือ 5.ๆ-ๆ.เ% ตอป ๆ.5% ตอปละสูงกวา ละ 5.เ-5.5% ตอป 
ตามล าดับ ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับการสัมภาษณ์คุณภัทรา อัคสวัฒนา, คุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์ ละคุณ 

ฉลิมกียรติ จรามารบูรพงศ์ ิโ55็ี ทีไหในวาอัตราผลตอบทนควรอยูทีไ 5%-ๆ% ตอป ป็นอยางตไ า   
ดยอนุชา กุลวิสุทธิ่ ิโ555ี กลาววา ผลตอบทนจากการลงทุนซืๅอคอนดมินียมมี โ ประการ คือ 
ผลตอบทนทีไเดຌระหวางถือครอง เดຌก คาชาหຌอง คาชาฟอร์นิจอร์ ประหยัดภาษี ละผลตอบทนมืไอ
ขายหรือลิกถือครอง เดຌก ก าเรจากมูลคาพิไม ก าเรจากงินตຌนทีไผอนช าระลຌว 

 ใ. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสวนประสม
การตลาด ละปัจจัยอ่ืน ๆ กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพื่อการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร  

 ใ.แ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียม
พืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร เดຌก อายุละระดับการศึกษา 

 อายุละระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอดຌานสถานที่ตัๅง  

 จากผลการศึกษา นักลงทุนสวน฿หญมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดป็นรຌอยละ 42.60 ละ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 66.75 ดยทีไนักลงทุนซึไงอยู฿นวัยท างานกลุมนีๅตัดสิน฿จซืๅอ
คอนดมินียม฿นท าล฿กลຌรถเฟฟງา BTS/MRT มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 42.86 นืไองจากตຌองการความ
สะดวกรวดรใว฿นการดินทางเปท างาน ซึไงคอนดมินียมท าล฿จกลางมืองจะชวยประหยัดวลาละคา
นๅ ามัน฿นการดินทางเดຌอยางมาก ดยผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับอนุชา กุลวิสุทธิ่ ิโ555ี ทีไวาท าลทีไตัๅง
ของคอนดมินียมป็นปัจจัยทีไมีบทบาทส าคัญมาก฿นงของการลงทุน  หากป็นท าลทอง ฿กลຌระบบขนสง
มวลชน ดินทางขຌาออกงาย มีสิไงอ านวยความสะดวกครบลຌว อยางเรสียกใยอมป็นทีไตຌองการของตลาด  
อีกทัๅงยังสงผล฿หຌเดຌรับคาชา฿นอัตราทีไสูงละมูลคา฿นอนาคตมีนวนຌมทีไจะพุงขึๅนสูงดຌวย  

 อายุละระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอดຌานราคา  

 นักลงทุนสวน฿หญทีไอยู฿นวัยท างาน 26-35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตัดสิน฿จซืๅอ
คอนดมินียม฿นชวงราคา 1,000,000-3,000,000 บาท มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 54.81  ราคาระดับนีๅ
นับป็นระดับทีไตไ าทีไสุดส าหรับการลงทุน฿นคอนดมิ นียมทีไกลุมตั วอยางสามารถรับภาระเดຌ   
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของสมฤทัย ผุยวรรณ์ ิโ55ๆี ทีไพบวา ราคาคอนดมินียม฿นนวสຌนทางการดิน
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รถเฟฟງาสายสีนๅ างินทีไผูຌบริภคฝัດงธนบุรีลือกซืๅอมากทีไสุดคือ 1,500,000-2,000,000 บาท  ดยกลุม
ตัวอยางสวนมากอยู฿นชวงอายุ 26-35 ปละจบการศึกษาระดับปริญญาตรีชนกัน  ฿นขณะทีไงานวิจัยของ
นันทิยา ธนพงศ์ประสริฐ ิโ55เี พบวา กลุมตัวอยาง฿นวัยท างานชวง 25-30 ปละจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวน฿หญสน฿จซืๅอคอนดมินียม฿นนวสຌนทางการดินรถเฟฟງา฿ตຌดิน฿นกรุงทพมหานคร฿น
ราคาตไ ากวา 1,500,000 บาท ละหในวาราคาตຌองมีความหมาะสมกับคุณภาพดຌวย  

 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอดຌานคาชาตอดือน  

 นักลงทุนสวน฿หญตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมทีไควรเดຌรับคาชา 10,000 บาทตอดือนหรือตไ ากวา 
มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 56.10  ฿นงของการลงทุน หนึไง฿นปัจจัยส าคัญกใคงจะหนีเมพຌนคาชาตอดือนทีไ
สามารถค านวณเดຌจนบางครงการออกฆษณาการรับประกันคาชา จ านวนคาชาตอดือน  
ป็นตัวลข฿นชิงปริมาณท า฿หຌขຌา฿จเดຌงาย  ดยคาชาจัดป็นหนึไง฿นผลตอบทนทีไเดຌระหวางถือครอง
คอนดมินียมตามทีไ อนุชา กุลวิสุทธิ่ ิโ555ี กลาวเวຌ  

 ใ.โ ปัจจัยสวนประสมการตลาด ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียม
พืไอการลงทุน฿นกรุงทพมหานคร เดຌก ราคา ชองทางการจัดจ าหนายละกระบวนการ฿หຌบริการ  

 ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอดຌานหลงขຌอมูล 

 นักลงทุนสวน฿หญมีความหในวาราคามีความคุຌมคาละสอดคลຌองกับคุณภาพของคอนดมินียม 
คิดป็นรຌอยละ 92.21 ละหในวาราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียม ดยจะตัดสิน฿จซืๅอ
มืไอเดຌรับขຌอมูลจากพนักงานขายอยางละอียดลຌว มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 57.92 ฿นขณะทีไนันทิยา ธน
พงศ์ประสริฐ ิโ55เี คຌนพบวากลุมตัวอยางตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียม฿นนวสຌนทางการดินรถเฟฟງา฿ตຌ
ดิน฿นกรุงทพมหานครมืไอเดຌรับขຌอมูลละการบริการจากพนักงานขาย รวมถึงการรับขาวสารจากนิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ ทรทัศน์ละอินตอร์นตดຌวย 

 ชองทางการจัดจ าหนายละกระบวนการ฿หຌบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอ 

ดຌานสถานที่ตัๅง 

 นักลงทุนสวน฿หญมีความหในวาชองทางการจัดจ าหนายมีความหมาะสมกับสภาพตลาดป็นอยาง
ดี คิดป็นรຌอยละ 82.34 ละมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียม ดยนักลงทุนจะลือกซืๅอ
คอนดมินียมทีไตัๅงอยู฿กลຌสถานีรถเฟฟງา BTS/MRT ป็นสวนมาก  การยีไยมชมบูธครงการหรือส านักงาน
ขายพืไอท าการจอง฿นชวงพรีซลล์กอนกอสรຌางชวย฿หຌนักลงทุนสามารถลือกทัๅงท าลครงการละท าล
หຌองชุดทีไดีเดຌกอนคนอืไน  ชน หຌองหัวมุมหรือหຌองทีไมีทิวทัศน์สวยงาม  นอกจากนีๅนักลงทุนยัง หในวา
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กระบวนการ฿หຌบริการป็นเปอยางถูกตຌองละรวดรใว คิดป็นรຌอยละ 75.84 ดยพนักงานน าสนอการขาย
฿นรูปบบทีไ฿จงายดຌวยมดลของอาคารละหຌองพัก รวมถึงมีกระบวนการ฿หຌบริการทีไยืดหยุน  สอดคลຌอง
กับอนุชา กุลวิสุทธิ่ ิโ555ี ทีไกลาวา การจองหຌองชวงพรีซลล์ท า฿หຌสามารถตอรองงืไอนเขการผอนดาวน์฿หຌ
สามารถผอนเดຌนຌอยกวาการผอนช าระงินกูຌจริง  ดังนัๅนนักลงทุนจึงมีอกาสท าก าเรระยะสัๅนเดຌ ทัๅง฿นบบ
การขาย฿บจองหรือขายปลีไยนชืไอสัญญาจะซืๅอจะขาย 

 ใ.ใ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่กี่ยวขຌอง ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอ
การลงทุน฿นกรุงทพมหานคร เดຌก ผลตอบทน  

 ผลตอบทนมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จลือกซืๅอดຌานคาชาตอดือน 

 นักลงทุนสวน฿หญมีความหในวาอัตราผลตอบทนมีสภาพคลองละ฿หຌผลตอบทนตอปสูง คิด
ป็นรຌอยละ 92.21  ผลตอบทนมีความสัมพันธ์การตัดสิน฿จลือกซืๅอ฿นดຌานคาชาตอดือน   
ดยนักลงทุนตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมดยคาดหวังอัตราผลตอบทน 6.0-6.5% ตอป คิดป็นรຌอยละ 
54.80  ละคาดหวังคาชาทีไ 10,000 บาทหรือตไ ากวาตอดือน คิดป็นรຌอยละ 56.10  จากการสัมภาษณ์ 
คุณภัทรา อัคสวัฒนา คุณฉลิมกียรติ จรามรบูรพงศ์ละคุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์ ิโ55็ี หากเดຌรับคาชา
ตอดือนยิไงสูง กใยอมสงผล฿หຌอัตราผลตอบทนตอปสูงขึๅนตามเปดຌวย  ดยอัตราผลตอบทนควรอยูทีไ 5ั-

ๆั ตอป  ละหากอัตราผลตอบทนตอปสูง มูลคาของคอนดมินียมกใมีนวนຌมทีไพิไมขึๅนสูง฿นอนาคต
ดຌวยชนกัน ซึไงนักลงทุนกใจะสามารถคาดหวังก าเรจากการพิไมคาเดຌ  ดยสูตรการค านวณอัตรา
ผลตอบทนมีดังนีๅ  

อัตราผลตอบทนตอป = (คาชาตอดือน x 12 ดือน)x 100 / ราคาซืๅอคอนดมินียม 

ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์ผูຌช่ียวชาญ฿นดຌานการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ 

พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล฿นสวนของปัจจัยอืไน โ นอกหนือจากปัจจัยทางดຌานการตลาดทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน ผูຌวิจัยเดຌสัมภาษณ์ผูຌชีไยวชาญดຌานการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ 3 

ทาน ดังนีๅ 

 1) คุณภัทรา อัคสวัฒนา: จຌาของบริษัท Double Plus Services 

 Double Plus Services ด านินธุรกิจ฿นฐานะ Real Estate Agent จัดหาทีไพัก฿หຌกับชาวตางชาติ
ตຌองการทีไพักพืไออยูอาศัย฿นระยะยาว ิExpatriate) ขัๅนตไ า 1 ป ดยท าหนຌาทีไป็นตัวกลางประสานงานพืไอ
ขายละ฿หຌชาบຌาน คอนดมีนียม อพาร์ทมຌนท์ ซอร์วิส อพาร์ทมຌนท์ ทาวน์ฮຌาส์ ออฟฟຂศละคลังสินคຌา 
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กลุมลูกคຌาจะป็นระดับ Exclusive จากสถานทูต รวมถึงบริษัทนๅ ามันละหຌางสรรพสินคຌาทีไสงพนักงาน
ระดับหัวหนຌาจากบริษัทม฿นตางประทศขຌามาดูลกิจการ฿นประทศเทย  คุณภัทรา฿หຌสัมภาษณ์วาปัจจัย
ทีไกระตุຌน฿หຌนักลงทุนซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุนดยการปลอยชามีดังตอเปนีๅ  

 ผลตอบทน ิYield)  ดยอัตราผลตอบทนควรอยูทีไ 5ั-ๆั ตอปป็นอยางตไ าหรือตຌอง
มากกวาหรือทากับอัตราดอกบีๅยธนาคาร ตัวอยางชน ราคาซืๅอ แเุเเเุเเเ บาท ดยเดຌรับคาชา 
5เุเเเ บาทตอดือน  

 ผลตอบทน ิ5เุเเเ x แโ ดือน x แเเ)/ แเุเเเุเเเ = ๆั  

 ซึไงอัตราผลตอบทนทีไ ๆั นัๅนสูงกวาอัตราดอกบีๅยงินฝากธนาคาร ถือเดຌวาครงการนีๅ฿หຌ
ผลตอบทนทีไสูง คุຌมคากับการลงทุน 

 อกาส฿นการพิ่มคา ิGrowth Valueี มูลคาของคอนดมินียมจะพิไมขึๅนหากมีอุปสงค์฿นตลาด
มาก  ซึไงตางจากมูลคาของงินสดทีไมีตลดลง ชน งินสดสิบลຌานบาท มูลคาปัจจุบัน ิPresent Value) คือ
สิบลຌาน ตมูลคางินสด฿นอนาคต ิFuture Value) จะยิไงลดลง ซืๅอของเดຌนຌอยลงดຌวยจ านวนงินสิบลຌาน
ทาดิม ฿นขณะทีไหากน างินกຌอนนีๅเปลงทุนซืๅอคอนดมินียม฿นท าลทีไดี จะยิไงท า฿หຌคอนดมินียมมี
มูลคาพิไมขึๅน฿นอนาคต 

 2) คุณฉลิมกียรติ จรามรบูรพงศ์ จຌาของธุรกิจสวนตัว฿หຌชาคอนดมินียม  

 ปัจจุบันท างานประจ าทีไบริษัท CMG Consulting Co., Ltd. ซึไง฿หຌบริการวิชาการละค าปรึกษา
ดຌานคณิตศาสตร์ประกันภัย ละงานวิจัยทัๅงทางดຌานสถิติ การตลาด ละสังคมศาสตร์  คุณฉลิมกียรติเดຌ
สดงความคิดหในถึงภาพรวมตลาดคอนดมินียม฿นป 2558 มืไอขຌาสูยุคประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) เวຌวาอกาส฿นการลงทุนจะมีมากขึๅน  มืไอภาวะศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอยางตอนืไอง ความตຌองการทางดຌานอสังหาริมทรัพย์ยอมมีมากขึๅน  ราคาอสังหาริมทรัพย์฿นท าล
ทีไดีจะมีราคาพุงสูงขึๅนอีกมาก ก าลังซืๅอจ านวนมหาศาลดยฉพาะจากชาวตางชาติจะหลัไงเหลขຌามา 
ขณะดียวกันคูขงขันจากตางชาติทีไมีความป็นมืออาชีพธุรกิจนีๅกใจะขຌามาด านินธุรกิจนีๅชนดียวกัน 
ผูຌประกอบการ฿นประทศจะตຌองมีการปรับ ตรียมตัว ละคาดการณ์ถึงสภาวะการณ์ตางโ ทีไอาจจะสงผล
กระทบตอธุรกิจละการลงทุนคอนดมินียม 

 คุณฉลิมกียรติป็นจຌาของหຌองชุดพืไอปลอยชา ชน ครงการ Premsiri Boutique Park อยู฿กลຌ
กับสีไยกกษตร-นวมินทร์ ดยผูຌชามีหลากหลายกลุม ทัๅงกลุมพนักงาน ขຌาราชการรวมทัๅงนักศึกษา  
ส าหรับคุณฉลิมกียรติลຌว ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมของนักลงทุน มีดังตอเปนีๅ 
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 ผลตอบทน ิYield) ควรมากกวา 5ั ตอป ดยป็นอัตราทีไสูงการน างินเปฝากธนาคาร 

ซึไงเดຌผลตอบทนจากดอกบีๅยงินฝากทีไตไ ากวา 

 อกาส฿นการพิ่มคา ิGrowth Valueี ควรจะมีมูลคาพิไมขึๅนอยางนຌอยปละ 5 ั ตอป  

 3) คุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์: R&D Department Manager/ Investor Relations Manager 

บริษัท L.P.N. Development Public Company Limited 

 บริษัท L.P.N. Development Public Company Limited ประกอบธุรกิจดຌานการ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอการ ขายละการชาครงการตางโ  ดยมุงมัไนป็นผูຌน าดຌานการ
พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ส าหรับกลุมปງาหมายระดับกลางถึงกลาง-ลาง  คุณสุริยาเดຌ฿หຌขຌอมูลวาภาพรวม
ธุรกิจคอนดมินียมป 2557 ซบซากวาปทีไลຌว สืบนืไองจากสถานการณ์ทางการมือง  ตคาดวา
สถานการณ์฿นครึไงปหลังจะฟืຕนดีขึๅนกวา฿นชวงครึไงปรก  ครงการทีไเดຌรับความนิยมสูงยังคงป็นครงการทีไ
มีท าลทีไ฿กลຌกับระบบขนสงมวลชน ตามนวรถเฟฟງา  พฤติกรรมของทัๅงนักลงทุนละผูຌชา฿นปัจจุบันจะ฿ชຌ
วลา฿นการตัดสิน฿จซืๅอนานมากขึๅน นืไองจากสถานการณ์ทางการมืองละศรษฐกิจทีไยังเมนนอน  สวน
ภาพรวมธุรกิจละการลงทุน฿นคอนดมินียมป 2558 นัๅน ทัๅงอุปสงค์ละอุปทานจะพิไมสูงขึๅน พืไอตอบรับ
สังคมประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทีไจะมีนักลงทุน คูคຌาละ
ลูกคຌาจ านวนมากหลัไงเหลขຌามา฿นประทศ 

 คุณสุริยาเดຌ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยทีไควรค านึงถึงพืไอประกอบการตัดสิน฿จซืๅอคอนดมินียมพืไอ
ลงทุนดังตอเปนีๅ 

ผลตอบทน ิYield)  ควรมากกวา 5ั-6% ตอป พืไอ฿หຌเดຌก าเรจากการปลอยชาละควรป็น
อัตราทีไสูงกวาดอกบีๅยงินฝากธนาคาร 

อัตราดอกบีๅย ิInterest Rate) ถຌาอัตราดอกบีๅยตไ ายอมป็นการกระตุຌน฿หຌนักลงทุนซืๅอ
คอนดมินียมพืไอการลงทุนเดຌงายขีๅน ถຌาอัตราดอกบีๅยขัๅนตไ าทีไทางธนาคารจะปลอยกูຌกสินชืไอ หรืองินกูຌ 
(Minimum Loan Rate) สูงกวา อัตราผลตอบทน ิRental Yield) กใจะเมป็นผลดีตอการลงทุนดยการ
ซืๅอคอนด พียงพืไอทีไจะเดຌมาซึไงคาชา ตดยมากลຌว หากอัตราดอกบีๅยขัๅนตไ าสูงกวาอัตราผลตอบทน
เมมากนัก กใยังถือวาปลอดภัยทีไจะลงทุนดยการซืๅอคอนดลຌวปลอยชา  หากอัตราดอกบีๅยสูงยอมท า฿หຌ
นักลงทุนมีอกาส฿นการซืๅออสังหาริมทรัพย์เดຌนຌอยลง ธุรกิจการ฿หຌชาอสังหาริมทรัพย์อาจจะยังคงจริญ
ติบดตอเป ตอยางเรกใตาม ท าลถือวาป็นปัจจัยส าคัญทีไสุดส าหรับธุรกิจนีๅ 
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จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเดຌวา ผูຌ ชีไยวชาญทัๅง 3 ทานมีความหในพຌองตຌองกันวา
นอกหนือจากปัจจัยทางดຌานการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จของนักลงทุนลຌว ผลตอบทน (Yield) ละ
อกาส฿นการพิไมคา (Growth Value) จัดวาป็นปัจจัยส าคัญชนกัน ดยผูຌวิจัยเดຌน าขຌอมูลดังกลาวเป฿ชຌ
ป็นตัวปรตຌน฿นกรอบนวคิด฿นการวิจัยครัๅงนีๅดຌวย 

 

ขຌอสนอนะ 

 ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยไป฿ชຌ 

 แ.แ ดຌานสภาพวดลຌอม  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿น
ระดับมากทีไสุด พราะฉะนัๅนนักลงทุนคอนดมินียมตຌองวางผนรืไองสิไงอ านวยความสะดวกป็นส าคัญ 
จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยละระบบชืไอมตออินทอร์นใตทีไมีประสิทธิภาพ 

 แ.โ ดຌานผลิตภัณฑ์  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿น฿น
ระดับมากทีไสุด  นักลงทุนคอนดมินียมตຌองสวงหาสถานทีไตัๅงทีไดินทางสะดวกดຌวยระบบขนสงมวลชน 
จຌาของครงการตຌองมีชืไอสียง การออกบบคอนดมินียมสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางคุຌมคา แ.ใ ดຌ า น
กระบวนการ฿หຌบริการ  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นระดับมาก 
การ฿หຌบริการทีไยืดหยุนเดຌตามตຌองการป็นปัจจัยทีไส าคัญ มีการน าชมหຌองตัวอยางอยางละอียด มีการจอง
ละการท าสัญญาป็นขัๅนตอนอยางชัดจน  

 แ.4 ดຌานผลตอบทน  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿น
ระดับมาก ดังนัๅน นักลงทุนคอนดมินียมตຌองพิจารณาอัตราผลตอบทนตอปทีไสูงกวาอัตราดอกบีๅยงิน
ฝากธนาคาร ละอัตราผลตอบทนตอปควรมีนวนຌมสูงขึๅนรืไอย โ 

 แ.5 ดຌานอกาส฿นการพิ่มคา  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการ
ลงทุน฿นระดับมาก  นักลงทุนควรลือกคอนดมินียมทีไมูลคามีนวนຌมพิไมขึๅนรืไอย โ มืไอวลาผานเป 

 แ.6 ดຌานราคา  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นระดับมาก 
พราะฉะนัๅน นักลงทุนคอนดมินียมตຌองพิจารณาระดับราคาทีไหมาะสม มูลคางินดาวน์เมสูงกินเป การ
ผอนงินดาวน์สามารถท าเดຌอยางหลากหลาย  

 แ.็ ดຌานชองทางจัดจ าหนาย  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการ
ลงทุน฿นระดับมาก ดังนัๅน การติดตอฝຆายขายตຌองมีความสะดวก ลงขຌอมูลทางอินทอร์นใต฿หຌครบถຌวน มี
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การออกบูธพืไอประชาสัมพันธ์฿นหຌางสรรพสินคຌาชัๅนน า ละมีการฆษณาทางสืไอทรทัศน์พืไอชวยกระตุຌน
การตัดสิน฿จซืๅอ 

 แ.่ ดຌานพนักงาน  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการลงทุน฿นระดับ
มาก การ฿หຌบริการสามารถยืดหยุนเดຌตามตຌองการของลูกคຌา อักทัๅงพนักงานขายตຌองมีความรูຌ฿น
คอนดมินียมป็นอยางดี  

 แ.้ ดຌานการสงสริมการตลาด  ทุกประดในมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอคอนดมินียมพืไอการ
ลงทุน฿นระดับมาก ดังนัๅน นักลงทุนคอนดมินียมตຌองพิจารณา฿นรืไองการสงสริมการตลาด ชน การ฿หຌ
ผอนดาวน์ดยเมคิดดอกบีๅย การ฿หຌสวนลดป็นงินสด การถมฟอร์นิจอร์ ตลอดจนการจับรางวัล  

 ขຌอสนอนะพื่อการวิจัยครัๅงตอไป 

 แ.แ ควรมีการศึกษาถึงรูปบบคอนดมินียมฉพาะทางตามสถานทีไตัๅง ดังนีๅ แี สถานทีไตัๅงอยู฿จ
กลางกรุงทพมหานคร หมาะส าหรับการลงทุนระยะสัๅนละระยะยาว พราะบริวณนีๅคาชาสูง มีอกาส฿น
การพิไมคา (Growth Value) มากขึๅน โี สถานทีไตัๅง฿นมืองถบริมมนๅ าจຌาพระยา ป็นทีไนิยมของกลุมคน
ทีไมีรายเดຌสูง ใี สถานทีไตัๅง฿กลຌสถานีรถเฟฟງาสรຌาง฿หม หวังประยชน์จากมูลคาพิไมมืไอครงการรถเฟฟງา
สรຌางสรใจ  ความเดຌปรียบคือราคาคอนดมินียมจะยังเมสูงมาก มีอกาสพิไมคา฿นอนาคตเดຌมาก ไี สถาน
ทีไตัๅง฿กลຌสถานศึกษา กลุมลูกคຌาหลักป็นนักรียน นักศึกษาละบุคลากร ละ 5ี สถานทีไตัๅง฿กลຌชายทะล 
ควรป็นสถานทีไเมเกลเปจากกรุงทพมหานครละมีสิไงอ านวยความสะดวกพรຌอม 

 แ.โ ควรมีการศึกษากีไยวกับความพึงพอ฿จของผูຌบริภคทีไอยูอาศัย฿นคอนดมินียม฿น
กรุงทพมหานคร ปรียบทียบกับความพึงพอ฿จของผูຌบริภคทีไอยูอาศัย฿นคอนดมินียมตางจังหวัด ชน 
ชียง฿หม ขอนกน ป็นตຌน 
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ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิ฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครื่องครัวผานทีวี
ฮมชຌอปปຂ้งของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

Marketimg Mix Factors Affecting a Decision Making on Purchasing Kitchen Equipment 

Through TV Home Shopping Program of Cunsumers in Metropolitan Area 

 

สุนันทา   จงจิตร์ 1 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษาปัจจัยทางประชากรทีไสงผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
อุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวี ฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานคร พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของ
ผูຌบริภค สงผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานคร 
ละปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภค
กรุงทพมหานคร 

วิธีด านินการวิจัยป็นการวิจัยชิงปริมาณ ผูຌวิจัย฿ชຌบบสอบถาม฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล กลุม
ตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร  
  ผลการวิจัยพบวา ผูຌบริภคทีไตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง สวน฿หญป็นพศ
หญิง อายุระหวาง30-39 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทฯอกชน มีรายเดຌระหวาง
10,001-20,000 บาท  ส าหรับพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค สวน฿หญสน฿จซืๅอครืไองคัๅนนๅ าผักผลเมຌยก
กากผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง ราคาสินคຌาทีไหมาะสมคือ 2,001-3,000 บาท ป็นราคาทีไผูຌบริภคพึงพอ฿จ฿นการ
จายซืๅอสินคຌา ทีวีเดรใคป็นรายการทีวีฮมชຌอปปຂຕงทีไผูຌบริภคสน฿จมากทีไสุด  ละปรมชัไนพิศษซืๅอ 1 ถม 
1ถือเดຌวาปรมชัไนทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคมากทีไสุด  ละปัจจัยสวนประสมการตลาด ดຌานผลิตภัณฑ์ผูຌบริภค฿หຌ
ความส าคัญ฿นรืไองของวัสดุของอุปกรณ์ครืไองครัวงายตอการท าความสะอาดหลัง฿ชຌงาน สินคຌามีราคาถูก
กวาทຌองตลาดซึไงป็นสวนส าคัญ฿นดຌานราคา  ดຌานชองทางการจัดจ าหนายจะตຌองป็นชองรายการทีไจัด
จ าหนายทีไมีความนาชืไอถือ ละการฆษณาสินคຌาตลอด โไ ชัไวมงพืไอการจดจ าของผูຌชมถือป็นสวน
ส าคัญทีไผูຌบริภค฿หຌความส าคัญ฿นดຌานการสงสริมการตลาด  

                                                                                                                                                                          
ค าส าคัญ : ทีวีฮมชຌอปปຂຕงุ อุปกรณ์ครืไองครัวุ สวนประสมทางการตลาด 

 

  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหวางประทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติสตมฟอรด์ 
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Abstract 

 This research aims to study the demographic factors which included age, sex, 

marital status, education, occupation, income per month affecting the decision to 

purchase kitchen equipment through TV Home Shopping Program. To study consumer 

buying behavior of consumers affecting the decision to purchase kitchen equipment 

through TV home shopping Program of consumer in Bangkok Metropolitan Area. To study 

the marketing mix factors which are product, price, distribution channel Program and 

marketing promotion affecting the decision to purchase kitchen equipment through TV 

home shopping Program of consumer in Bangkok Metropolitan Area.  

 Methodology is Quantitative Research. The questionnaires were used to collect 

data. The sample group used in this study  are consumers in Bangkok Metropolitan Area 

by determining the sample size by turning the table by way of Taro Yamane and the 

result was to collect data from 400 respondents and using a random residential livability 

will find a quota sample. 

 The results showed that Consumers decision to purchase kitchen equipment 

through TV home shopping Program most of the female, age between 30-39 years, 

education Bachelor’s Degree, private employees with incomes between 10,001-20,000 

baht.  For purchasing behavior of consumers. Most consumers are interested in buying a 

juicer kitchen extractor equipment  through TV home shopping Program. Price is 2,001-

3,000 baht is a reasonable price to pay for consumers satisfaction. TV Direct is television 

home shopping, consumers are very interested in buying kitchen equipment. And special 

promotions buy 1 get 1 free is a  promotion  that appeal the most to consumers. The 

marketing  mix factors regarding  product is  a focus on the material of kitchen equipment 

that  easy to clean after using. Goods are cheaper than the market price , which is an 

important part for price factor. Place factor, must  be a channels of distribution that are 

reliable  and advertising products 24 hours a day to achieve  audience awareness which is 

an  important to attract consumer s  focus on the promotion. 
                                                                                                                                                                           

. 

Keywords : TV home shopping, kitchen equipment, The marketing  mix 
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา  

ทรทัศน์ ถือเดຌวาป็นสืไอดัๅงดิมทีไผูຌบริภคสามารถขຌาถึงเดຌงายละมีอิทธิพลมากทีไสุด  ดย฿น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสืไอทรทัศน์เทยริไมกຌาวสูการปลีไยนปลงครัๅงส าคัญสูยุคระบบทีวีดิจิตอลละจ านวน
ชองทีไพิไมมากขึๅน ถือป็นอกาสส าหรับผูຌประกอบการหลายโธุรกิจทีไตຌองการพิไมชองทางการตลาด฿หຌ
ครอบคลุมผูຌบริภค อยางธุรกิจทีวีฮมชຌอปปຂຕง (TV Home Shopping) ซึไงป็นการท าทีวีดยเมตຌองขาย
ฆษณา ดยการจัดป็นรายการทรทัศน์พืไอท าการตลาด ขายสินคຌาผานทีวีตลอด 24 ชัไวมง พืไอทีไจะ
สามารถขຌาถึงตลาดผูຌบริภคเดຌอยางทัไวถึง  

ส าหรับธุรกิจทีวีฮมชຌอปปຂຕง การทีไมีชองรายการพิไมขึๅนนับวาป็นอกาสทางธุรกิจดย฿ชຌสืไอ
ทรทัศน์ป็นชองทางส าคัญ฿นการท าการตลาด฿นการสนอขายสินคຌาละบริการ ประกอบกับกลุมบริภค
สวน฿หญกวารຌอยละ 60 ยังนิยมรับชมชองรายการทรทัศน์(ศูนย์วิจัยกสิกรเทยุ 2557ี ซึไงป็นการพิไม
อกาส฿หຌผูຌบริภคปຂดมาพบรายการทรทัศน์เดຌบอยขึๅน ธุรกิจทีวีฮมชຌอปปຂຕง (TV Home Shopping) ยัง
จัดอยู฿น 8 ธุรกิจดาวรุง฿นการตอนรับทีวีดิจิตอล ซึไงมีมูลคาตลาดอยู 6,000-10,000 ลຌานบาท 
(webmaster marketeer, 2557) ถือเดຌวาป็นธุรกิจทีไมีนวนຌม฿นการติบตสูง สวนบงการตลาดของ
ธุรกิจทีวีฮมชຌอปปຂຕง฿นประทศเทยราย฿หญ คือ ทีวีเดรใค ครองสวนบง 31% รองลงมาคือ อชຌอปปຂຕง 
12% ละทรูซีลใค 9% , ทีวีดีชຌอป 8%  ตามล าดับ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557 ) จากสวนบงการตลาดท า
฿หຌผูຌประกอบการตละรายทัๅงรายดิมทีไอยู฿นตลาดละราย฿หมทีไจะขຌามา จ าป็นทีไจะตຌองหากลยุทธ์ชู
จุดดนทางการตลาดละสรຌางความตกตางจากธุรกิจทีวี ฮมชຌอปปຂຕงทัไวเป พืไอขยายตลาด ละจาะกลุม
ลูกคຌา฿หຌมีความหลากหลายมากขึๅน 

สินคຌาทีไขายผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงมีหลากหลายประภททีไน ามาจ าหนายขงขันกัน อุปกรณ์
ครืไองครัว ซึไงถือป็นสินคຌาทีไเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคมากทีไสุด จัดอยู฿นสินคຌา 5 อันดับทีไขายดี ซึไง
ก าลังขงขันกันรุนรง฿นปัจจุบัน(สยามธุรกิจุ 2558ี ละอุปกรณ์ครืไองครัวถือเดຌวาป็นอุปกรณ์ละ
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประกอบอาหารตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน ละยังมีการปรับปรุงละพัฒนา฿หຌมีรูปบบทีไ
ทันสมัยมาก อีกทัๅงยังชวยอ านวยความสะดวก฿นการท าครัว฿หຌงายขึๅน จึงกิดป็นทีไมาของงานวิจัย ปัจจัย
สวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวี ฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภค
กรุงทพมหานครละสามารถน าขຌอมูลทีไเดຌมานีๅมาป็นนวคิด฿นการพัฒนา ละปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภค ละยังชวย฿หຌธุรกิจฯเดຌรับประยชน์รวมกัน
ตอเป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1.  พืไอศึกษาปัจจัยทางประชากร เดຌก พศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไย

ตอดือน สงผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานคร 
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2.  พืไอศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค สงผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานคร 

3.  พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาด เดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย 
การสงสริมการตลาด ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภค
กรุงทพมหานคร 
 

ขอบขตการวิจัย   
การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅก าหนดขอบขต ดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงส ารวจ ดยการกใบขຌอมูลจาก

บบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดยมีขอบขตงานวิจัยดังนีๅ 
ขอบขตนืๅอหา 
การศึกษาท าวิจัยครัๅงนีๅ มุงศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ

อุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานครดยศึกษาจากกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาเดຌก ดຌานประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค สวนประสมทางการตลาด พืไอ฿ชຌ
ประยชน์฿นการคาดการณ์ตอเป 

ขอบขตดຌานประชากร ละกลุมตัวอยาง 
ประชากรทีไท าการศึกษาท าวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยจึงขอก าหนดกลุมประชากรป็นผูຌบริภคมีอายุ 20ป

ขึๅนเปซึไงป็นกลุมคนท างานมีรายเดຌทีไนนอนประชากรละก าหนดกลุมประชากรป็นผูຌบริภคทีไอยู฿นขต
ศรษฐกิจ ยานการคຌา ของกรุงทพมหานคร ซึไงหຌางรຌานบริษัท ละสถานทีไส าคัญมักจะตัๅงอยู ป็นขตทีไ
ผูຌบริภคมีก าลังซืๅอสูง ิBKK360, 2558 : ออนเลน์ี สวน฿หญกระจุกตัวอยู฿นขตพืๅนทีไชัๅน฿นเดຌก ขตดิน
ดง  ขตพญาเท  ขตบางซืไอ   ขตสาทร  ขตปทุมวัน  ิกรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย ุ 2557) 

จ านวนประชากรทัๅงหมด 462,447 คน  

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร มีอายุ 20ปขึๅนเปซึไงป็นกลุม
คนท างาน ก าหนดขนาดกลุมตัวอยางดยการปຂดตารางตามวิธีของ ทาร ยามาน (Taro Yamane) (อຌาง
ถึง฿นประกายรัตน์  สุวรรณ ละอมรวิทย์  วิศษสงวนุ 2555 :431) ทีไจ านวนประชากร 462,447 คน ทีไ
ระดับความชืไอมัไน 95% คาความคาดคลืไอน ื5% เดຌขนาดกลุมตัวอยางจ านวน 400 ตัวอยาง ดย฿ชຌการ
สุมบบเมอาศัยความนาจะป็น คຌนหากลุมตัวอยางบบควตา หรือการลือกตัวอยางดย฿ชຌสัดสวน 
(Quota Sampling)  

ขอบขตวลา 
ผูຌวิจัยจะท าการกใบรวบรวมขຌอมูลจากการตอบบบสอบถามของผูຌบริภคทีไสน฿จหรือมีความตัๅง฿จ

ซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง฿นกรุงทพมหานคร ฿ชຌระยะวลา฿นการกใบขຌอมูลตัๅงตดือน 
พฤศจิกายน 2557  มกราคม 2558 
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สมมติฐานการวิจัย  

1.  ขຌอมูลปัจจัยดຌานประชากร ประกอบดຌวยพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮม ชຌอปปຂຕงของผูຌบริภค
กรุงทพมหานครตกตางกัน 

2.  ขຌอมูลพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวผานทีวีฮม ชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานครตกตางกัน 

 3.  ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดຌวยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนาย การสงสริม
การตลาด กับการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานคร เมมี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติอยางมีนัยส าคัญ 
 

กรอบนวคิดการวิจัย 

ผูຌวิจัยเดຌบงตัวปรทีไจะศึกษาออกป็น 2 กลุม คือ 

      ตัวปรอิสระ                                                        ตัวปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
-  พศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

- รายเดຌตอดือน 

 

 

 

การตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์คร่ืองครัวผานทีวี 
ฮมชຌอปปຂ้งของผูຌบริภค฿น

กรุงทพมหานคร 
 

-การรับรูຌถึงความตຌองการ 
-การคຌนหาขຌอมูล 

-การประมินทางลือก 

-การตัดสิน฿จซืๅอ 

 

พฤติกรรมการซืๅอผูຌบริภค 

- ชนิดอุปกรณ์ครืไองครัว 
- ราคาทีไหมาะสม 

- ชองรายการทีไทานสน฿จ 

- ปรมชัไนทีไทานสน฿จ 

ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด 

-  ผลิตภัณฑ ์

- ราคา 
- ชองทางการจัดจ าหนาย 

- การสงสริมการตลาด 
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นวคิด ทฤษฎีละงานวจัิยที่กี่ยวขຌอง 
ผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษา รวบรวมอกสาร นวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ประกอบการวิจัย ดังนีๅ 
พฤติกรรมผูຌบริภค 

 ธัชมน  ศรีกนจันทร์ (2544 : 71) เดຌกลาววา พฤติกรรมผูຌบริภคหมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมทีไประชาชนขຌาเปมีสวนรวมพืไอสวงหา คัดลือก การซืๅอ การ฿ชຌ ละการประมินสินคຌาละ
บริการทัๅงหลายพืไอตอบสนองความตຌองการละความปรารถนาของตน ขณะทีไ สิทธิ่  ธีรสรณ์ (2551 : 89) 

เดຌ฿หຌความหมายของพฤติกรรมผูຌบริภควา กระบวนการทีไบุคคลหรือกลุมคนลือก฿ชຌหรือก าจัดสินคຌา 
บริการ ความคิด หรือประสบการณ์พืไอตอบสนองความตຌองการของตน ซึไงพฤติกรรมนีๅรวมถึงกิจกรรมละ
บทบาททีไหลากหลายจ านวนหนึไงของผูຌบริภค ผูຌบริภคมีบทบาททีไหลากหลาย ชน บทบาทการป็นผูຌ฿ชຌ 
(User) ซึไงจะค านึงถึงรืไองคุณลักษณะของสินคຌา ชน ตຌองการทราบวาจะ฿ชຌเดຌนานทาเร บทบาทการป็นผูຌ
จายงิน (Payer) ซึไงการจายซืๅอสินคຌา ละค านึง฿นรืไองราคาละประดในทางการงินอืไนโ ค าฆษณาทีไวา 
฿ชຌกอน จายทีไหลัง กใมุงเปทีไผูຌบริภคทีไป็นผูຌจายงิน พราะค ากลาวนีๅมุงตอบสนองความออนเหวของ
ผูຌบริภค฿นรืไองราคา บทบาทการป็นผูຌซืๅอ (Buyer) ซึไงสน฿จกับการด านินการซืๅอสินคຌา ชน ตัดสิน฿จวา
จะซืๅอสินคຌาทีไ฿ด ทีไรຌานคຌา ซืๅอทางทรศัพท์ หรือทางวใบเซต์ ป็นตຌน 

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

นธกฤต  วันตຍะมล์ ิ2555: 119-125ี กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค ชวย฿หຌนักการ
ตลาดสามารถขຌา฿จ฿นพฤติกรรมของผูຌบริภคเดຌดียิไงขึๅนอันจะน าเปสูการวางผนการสืไอสารทางการตลาด
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดย฿นปัจจุบัน นักวิชาการสวน฿หญ เดຌบงกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค
ออกป็น 5 ขัๅนตอนดังนีๅ  

1) การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) 

2) การสวงหาขຌอมูล (Information Search) 

3) การประมินทางลือก (Evaluation of Alternatives) 

4) การตัดสิน฿จซืๅอ (Purchase Decision) 

5) พฤติกรรมหลังการซืๅอ (Post purchase Behavior) 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

ธนวรรณ  สงสุวรรณ ละคณะ (2545 : 17-22) เดຌกลาวเวຌวา สวนประสมการตลาด หมายถึง
ครืไองมือทางการตลาดทีไสามารถควบคุมเดຌ ซึไงกิจการผสมผสานครืไองมือหลานีๅ฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการละสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกลูกคຌาปງาหมาย สวนประสมการตลาดประกอบดຌวยทุกสิไงทุก
อยางทีไกิจการ฿ชຌพืไอ฿หຌมีอิทธิพลนຌมนຌาวความตຌองการผลิตภัณฑ์ของกิจการ สวนประสมการตลาดบง
ออกป็น 4 กลุม ดังทีไรูຌจักกันวา 4Ps อันเดຌก ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหนาย 
(Place) ละการสงสริมการตลาด (Promotion)  
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ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

1.  ฿หຌป็นประยชน์ตอผูຌด านินธุรกิจขายตรงผานรายการทรทัศน์ ละผูຌทีไสน฿จธุรกิจประภทนีๅ 
฿ชຌป็นนวทาง฿นการวางผนการตลาด฿นการก าหนดกลยุทธ์พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

2.  ผลทีไเดຌจากการวิคราะห์ท า฿หຌทราบถึงกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค พืไอน ามา
พัฒนาตลาด฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคท า฿หຌการบริการมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

3. น าผลการวิจัยเปวางผนการ฿ชຌครืไองมือทางการตลาด฿นการสงสริมสินคຌา฿นกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด฿นตลาด 

 

การก าหนดประชากรละกลุมตัวอยาง 
ประชากรทีไท าการศึกษาท าวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือผูຌบริภคทีไมีอายุ 20 ปขึๅนเป ซึไงป็นกลุมคนท างาน 

อาศัยอยู฿นขตศรษฐกิจ ยานการคຌา ของกรุงทพมหานคร 

การก าหนดกลุมตัวอยาง คือผูຌวิจัยจึงขอก าหนดกลุมประชากรป็นผูຌบริภคทีไสน฿จหรือตัๅง฿จซืๅอ
สินคຌามีอายุ 20 ปขึๅนเปซึไงป็นกลุมคนท างาน ดย฿ชຌการสุมบบเมอาศัยความนาจะป็น คຌนหากลุม
ตัวอยางบบควตา หรือการลือกตัวอยางดย฿ชຌสัดสวน (Quota Sampling)  

 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลเดຌก คารຌอยละ คาความถีไ คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน  ละน า
ขຌอมูลทีไเดຌจากบบสอบถามมาวิคราะห์ดย฿ชຌ T-Test ุ฿ชຌ F-Test ิOne way ANOVAs) ละคา
สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ Pearson Correlation Coefficient 

ผลของการวิจัย 
จากการส ารวจความคิดหในจากผูຌบริภค อายุ 20 ปขึๅนเป จ านวน 400 ตัวอยาง สามารถสรุปผลการวิจัย
เดຌดังนีๅ 

1. ลักษณะทางประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม 

การวิคราะห์ขຌอมูลทางดຌานประชากรของกลุมตัวอยางผูຌบริภค อายุ 20 ปขึๅนเป ประกอบดຌวย 
พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ พบวาสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชายซึไงคิดป็นรຌอย
ละ 71 ของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด สวน฿หญมีอายุ 30-39 ป รองลงมาคืออายุ  20-29 ป อายุ 40-49 

ป ละอายุ 50-60 ปขึๅนเป ตามล าดับ ระดับการศึกษาสวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาคือ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี การศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา ละการศึกษาระดับมัธยมปลาย/
ปวช.หรือตไ ากวาตามล าดับ อาชีพสวน฿หญป็นพนักงานบริษัทฯอกชน รองลงมาคืออาชีพธุรกิจสวนตัว/
คຌาขาย อาชีพขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพนักรียน/นักศึกษา  ละอาชีพพอบຌาน/มบຌาน/กษียณอายุ/
วางงาน ตามล าดับ ดยสวน฿หญมีรายเดຌตอดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือรายเดຌตอดือน 
20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท  สูงกวา 50,001 บาท ละนຌอยทีไสุด
คือรายเดຌตอดือน ตไ ากวา 10,000 บาทตามล าดับ 
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2. ลักษณะพฤติกรรมการซืๅอของผูຌตอบบบสอบถาม 

การวิคราะห์ขຌอมูลพฤติกรรมการซืๅอของกลุมตัวอยางผูຌบริภค อายุ 20 ปขึๅนเปทีไสน฿จหรือตัๅง฿จ
ซืๅอสินคຌาผานทางทีวีฮมชຌอปปຂຕง พบวาสวน฿หญมีความสน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานรายการทีวีฮมชຌอ
ปปຂຕงคือสินคຌาครืไองคัๅนนๅ าผักผลเมຌยกกาก รองลงมาคือสินคຌาครืไองท านๅ าธัญพืช  ชุดกระทะ หมຌอนึไงตุຎน 

ครืไองท าเอศครีม ชุดมีดซรามิก ครืไองท าเขมຌวน ละนຌอยทีไสุดคือ สินคຌาชุดกลองอาหาร ตามล าดับ 
ผูຌบริภคสวน฿หญมีความสน฿จทีไจะจายงินพืไอซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวทีไราคา2,001-3,000 บาท รองลงมา
คือราคา 1,000-2,000 บาท ราคา 3,001-4,000 บาท ราคานຌอยกวา 1,000 บาท ราคา 4,001-5,000 

บาท ละราคาทีไผูຌบริภคสน฿จทีไจะจายงินพืไอซืๅอสินคຌานຌอยสุดคือราคา5,000 บาทขึๅนเป ตามล าดับ   
รายการทีวีฮมชຌอปปຂຕงทีไผูຌบริภคสวน฿หญสน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวคือ รายการทีวีเดรใค  รองลงมาคือ
รายการทรูซีลใคท์ รายการอชຌอปปຂຕง รายการชຌอปชานล  ละรายการทีไผูຌบริภคสน฿จซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวนຌอยสุดคือรายการทีวีดีชຌอป ตามล าดับ พรຌอมทัๅงปรมชัไนทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค฿นการซืๅอสินคຌาผาน
ทีวีฮมชຌอปปຂຕงสวน฿หญคือ ปรมชัไนปรมชัไนพิศษซืๅอ 1 ถม 1 รองลงมาคือปรมชัไนรับประกันความพึง
พอ฿จิยินดีคืนงินี  ปรมชัไนการจัดรายการสินคຌา ชนสวนลดหรือการชิงชค ปรมชัไนมีการสงสินคຌาถึง
หนຌาบຌานฟรีละการจัดปรมชัไนสวนลดรวมกับบัตรครดิต ตามล าดับ  

3. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครื่องครัวผานทีวีฮมชຌอ
ปปຂ้ง 

ดຌานผลิตภัณฑ์ พบวาผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความสน฿จ฿นรืไอง วัสดุของอุปกรณ์ครืไองครัวงายตอ
การท าความสะอาดหลัง฿ชຌงาน รองลงมาคือสินคຌามีคุณภาพละปลอดภัยกับผูຌบริภค สินคຌามีฉลากระบุ
ชัดจนถึงวิธีการ฿ชຌงานสินคຌา สินคຌามีมาตรฐานรองรับ ชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม฿นการรับรอง
ผลิตภัณฑ์วาหมาะสมกการ฿ชຌงาน ละสุดทຌายทีไผูຌบริภคสน฿จคือ ชืไอสียงของตราสินคຌาป็นทีไนาชืไอถือ
กผูຌบริภค ตามล าดับ  

ดຌานราคาพบวาผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความสน฿จพืไอ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวคือ 
สินคຌามีราคาถูกกวาทຌองตลาด รองลงมาคือ ราคาหมาะสมกับคุณภาพของสินคຌา มีปງายสดงราคาถูกตຌอง
ละชัดจนละสุดทຌายทีไผูຌบริภคมองคือ ราคาหมาะสมกับภาพลักษณ์ของตราสินคຌา ตามล าดับ  

ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวาสวน฿หญผูຌบริภค฿หຌความสน฿จคือ ชองรายการทีไจัดจ าหนายมี
ความนาชืไอถือ รองลงมาคือการตกตงละการจัดรียงสินคຌา ณ จุดขายนาสน฿จ สามารถสัไงซืๅอสินคຌาเดຌ
ตลอด โไ ชัไวมง ละสามารถสัไงซืๅอทาง call center/ websiteเดຌ ตามล าดับ  

ดຌานการสงสริมการตลาดทีไสามารถดึงดูด฿จผูຌบริภค สวน฿หญ฿หຌความส าคัญ฿นรืไอง มีการคืนงิน
หรือรับปลีไยนมืไอสินคຌามีปัญหา รองลงมาคือ การฆษณาสินคຌาตลอด โไ ชัไวมงพืไอการจดจ าของผูຌชม ฿ชຌ
ดาราทีไป็นทีไนิยมมาป็นพรีซในตอร์สินคຌาพืไอดึงดูดความสน฿จของลูกคຌา ละมีการจัดรายการพิศษ
สงสริมการขาย ชนการจกของถม, ฿หຌสวนลด ป็นตຌน ตามล าดับ  
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              4. การตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครื่องครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂ้ง 
ดຌานการรับรูຌถึงความตຌองการพบวาผูຌบริภคสวน฿หญตัดสิน฿จซืๅอดยพิจารณา฿หຌความส าคัญ฿น

รืไอง ทานซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวตามกระสนิยมการ฿ชຌสินคຌา฿นสังคมพืไอ฿หຌดูทันสมัย รองลงมาคือ ทานซืๅอ
พราะน าเปทนอุปกรณ์ครืไองครัวอันกาทีไช ารุด ทานซืๅอพราะตຌองการสิไงอ านวยความสะดวกสบาย฿น
การท าอาหาร ละสุดทຌายทีไผูຌบริภค฿หຌความส าคัญคือ ทานซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวพืไอน าเป฿ชຌภาย฿น
ครอบครัว ตามล าดับ  

ดຌานการคຌนหาขຌอมูล พบวาผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัว 
ดยการรับชมชองรายการขายสินคຌาจากทรทัศน์ ฿นขณะทีไผูຌชีไยวชาญทดลอง฿ชຌสินคຌา รองลงมาคือ ศึกษา
จากบทความจากผูຌทดลอง฿ชຌสินคຌาจากอินตอร์นใต ละสุดทຌายทีไผูຌบริภคสอบถามขຌอมูลจากสมาชิก฿น
ครอบครัว/พืไอน/คนรูຌจัก ผูຌทีไคย฿ชຌสินคຌา หรือพืไอขอค านะน า ตามล าดับ  

ดຌานการประมินทางลือก พบวาสวน฿หญผูຌบริภค฿หຌความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวดຌานนีๅดยการปรียบทียบตราสินคຌามีความนาชืไอถือมีครืไองหมายรับประกันคุณภาพ ละ
เตรตรองรืไองการเมสียคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง฿นการเปซืๅอสินคຌาพืไอประหยัดคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง 
ละสุดทຌายคือปรียบทียบราคาสินคຌาถูกกวาหຌางสรรพสินคຌา ตามล าดับ  

ดຌานการตัดสิน฿จซืๅอ พบวาผูຌบริภค฿หຌความส าคัญ฿นรืไอง ชวงปรมชัไนพิศษลดราคาสินคຌา 
รองลงมาคือ ตราสินคຌาป็นทีไรูຌจัก/มีภาพลักษณ์ทีไดีละการรับประกันสินคຌา ละราคาสินคຌาหมาะสมกับ
คุณภาพ ตามล าดับ  

 

              5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
อุปกรณ์ครื่องครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂ้ง                
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยดຌานประชากร เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ทีไตกตางกัน
มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงตกตางกัน 

             พศ พบวาพศชายละพศหญิงมีระดับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงเม
ตกตางกัน 

      อายุ พบวาอายุทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง เม
ตกตางกัน  
          ระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผาน
ทีวีฮมชຌอปปຂຕงเมตกตางกัน 

           อาชีพ พบวาอาชีพทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง ถຌา
มองภาพรวมการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงเมตกตางกัน             

 รายเดຌตอดือน พบวารายเดຌตอดือนทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผาน
ทีวีฮมชຌอปปຂຕง เมตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสินซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงตกตางกัน 
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            อุปกรณ์ครืไองครัวทีไทานสน฿จซืๅอผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง อุปกรณ์ครืไองครัวทีไทานสน฿จซืๅอผานทีวี
ฮมชຌอปปຂຕงทีไตกตางกันมีคาฉลีไยของระดับการตัดสินซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวเมตกตางกัน 

           ราคาสินคຌาทีไหมาะสมทีไทานตຌองการจายพืไอซืๅอสินคຌา พบวาราคาสินคຌาทีไหมาะสมทีไทาน
ตຌองการจาย ทีไตกตางกันมีคาฉลีไยของระดับการตัดสินซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงเม
ตกตางกัน  
           รายทีวีฮมชຌอปปຂຕง฿ดทีไทานสน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัว พบวารายทีวีฮมชຌอปปຂຕง฿ดทีไทานสน฿จซืๅอ
อุปกรณ์ครืไองครัวตกตางกัน การตัดสินซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวเมตกตางกัน  

          ปรมชัไนทีไดึงดูด฿จ พบวาปรมชัไนทีไดึงดูด฿จทีไตกตางกันมีคาฉลีไยของระดับการตัดสินซืๅอ
อุปกรณ์ครืไองครัวเมตกตางกัน  

            สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดเมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง  
         ดຌานผลิตภัณฑ์ พบวาดຌานผลิตภัณฑ์กับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงมี
ความสัมพันธ์กัน  

 ดຌานราคา พบวาดຌานราคากับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง มีความสัมพันธ์
กัน   

           ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวาดຌานชองทางการจัดจ าหนายกับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงมีความสัมพันธ์  
          ดຌานการสงสริมการตลาด  พบวาดຌานการสงสริมการตลาดกับการตัดสิน฿จซืๅออุปกรณ์ครืไองครัว
ผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงมีความสัมพันธ์กัน  

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยรืไอง ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅออุปกรณ์
ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงของผูຌบริภคกรุงทพมหานคร สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยละ
น ามาอภิปลายผลการวิจัยดังตอเปนีๅ 
 1. ผลการวิจัยปัจจัยทางประชากร อาจกลาวเดຌวา พศหญิง฿หຌความสน฿จหรือตัๅง฿จซืๅอสินคຌาผาน
ทางทีวีฮมชຌอปปຂຕง มากกวาพศชาย สอดคลຌองกับจรรยารักษ์  อินทรประสริฐ (2550) เดຌท าการศึกษา
ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ผานสืไอทรทัศน์ ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
กรณีศึกษา:  บริษัท ทีวีเดรใค จ ากัดสวน฿หญมีอายุระหวาง 30-39 ป ซึไงป็นกลุมชวงอายุของวัยผูຌ฿หญ มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวน฿หญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทฯอกชนมากทีไสุด ละรายเดຌตอดือน
อยูระหวาง 10,001-20,000 บาท    

 2. ปัจจัยดຌานพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคพบวา ผูຌบริภคสวน฿หญ มีความสน฿จซืๅอครืไองคัๅนนๅ า
ผักผลเมຌยกกาก รองลงมาคือสินคຌาครืไองท านๅ าธัญพืช พราะปัจจุบันพฤติกรรมการรักษาสุขภาพก าลัง
ป็นทีไนิยม  ซึไง฿กลຌคียงกับผลส ารวจของ SCB BANK ศูนย์วิจัยศรษฐกิจละธุรกิจ (2556) พบวากลุม
อาหารละครื่องดื่มพื่อสุขภาพ (health and wellness) ที่นวนຌมตลาดยังคงสด฿ส จากกระส



 

6-71 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

การตื่นตัว฿นรื่องการดูลรักษา ผูຌบริภคสวน฿หญพึงพอ฿จทีไจะจายงินพืไอซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวทีไราคา 

2,001-3,000 บาท ซึไงขัดยຌงกับจรรยารักษ์  อินทรประสริฐ (2550) เดຌท าการศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอ
การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ผานสืไอทรทัศน์ ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร กรณีศึกษา:  บริษัท ทีวีเด
รใค จ ากัด พบวาราคา ใุเเแ-5ุเเเ บาท ป็นราคาทีไหมาะสมกับการซืๅอผลิตภัณฑ์ผานสืไอทรทัศน์ สวน
รายการทีวีฮมชຌอปปຂຕงทีไผูຌบริภคสวน฿หญสน฿จคือ รายการทีวีเดรใค  รองลงมาคือรายการทรูซีลใคท์ ซึไง
สอดคลຌองกับ สมาคมทีวีฮมชຌอปปຂຕง ิประทศเทยี (2557) เดຌจัดอันดับสวนบงตลาดทีวีฮมชຌอปปຂຕง฿น
ประทศเทย ปรมชัไนทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคคือ ปรมชัไนปรมชัไนพิศษซืๅอ 1 ถม 1 รองลงมาคือปรมชัไน
รับประกันความพึงพอ฿จิยินดีคืนงินี  สอดคลຌองกับทฤษฏีของ ปຂยฉัตร  ลຌอมชวการ (2554)ถือเดຌวาป็น
การตลาดทีไมุงหวัง฿หຌกิดการตอบสนองทันที มุงนຌนกลุมปງาหมายฉพาะ ละจูง฿จลูกคຌามุงหวังกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์ละบริการ  
 3. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาดຌานผลิตภัณฑ์ พบวาผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความสน฿จ
฿นรืไอง วัสดุของอุปกรณ์ครืไองครัวงายตอการท าความสะอาดหลัง฿ชຌงาน รองลงมาคือสินคຌามีคุณภาพละ
ปลอดภัยกับผูຌบริภค สอดคลຌองกับภาวิณี  กาญจนาภา (2554 : 13-14) เดຌกลาวเวຌวา ผูຌบริภคกอนการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา จะค านึงถึงประยชน์การ฿ชຌงานสินคຌาป็นอันดับรก ลຌวจึงมองละอียดลงเปทีไ 
รูปลักษณ์ความสวยงาม ความทันสมัยของตัวสินคຌา ความสะดวกสบาย฿นการ฿ชຌงาน ความคงทนของสินคຌา 
พืไอมา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ดຌานราคา พบวาสินคຌามีราคาถูกกวาทຌองตลาด รองลงมาคือ ราคา
หมาะสมกับคุณภาพของสินคຌา สอดคลຌองกับ ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวาสวน฿หญผูຌบริภค฿หຌ
ความสน฿จคือ ชองรายการทีไจัดจ าหนายมีความนาชืไอถือ รองลงมาคือการตกตงละการจัดรียงสินคຌา ณ 
จุดขายนาสน฿จ สามารถสัไงซืๅอสินคຌาเดຌตลอด โไ ชัไวมง ละสามารถสัไงซืๅอทาง call center/ websiteเดຌ 
สอดคลຌองกับศูนย์วิจัยของกสิกรเทย (2557) ทีไเดຌกลาวกีไยวกับการท าการตลาดผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงเวຌวา 
การสรຌางความชื่อม่ัน฿นการสั่งซืๅอสินคຌาละบริการผานทางทรทัศน์ถือป็นสิ่งส าคัญ ดຌานการสงสริม
การตลาด  พบวาผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความส าคัญ฿นรืไอง มีการคืนงินหรือรับปลีไยนมืไอสินคຌามีปัญหา 
รองลงมาคือ การฆษณาสินคຌาตลอด โไ ชัไวมงพืไอการจดจ าของผูຌชม ฿ชຌดาราทีไป็นทีไนิยมมาป็น  พรีซใน
ตอร์สินคຌาพืไอดึงดูดความสน฿จของลูกคຌา ละมีการจัดรายการพิศษสงสริมการขาย ชนการจกของ
ถม, ฿หຌสวนลด ป็นตຌน ซึไงขัดยຌงกับจรรยารักษ์  อินทรประสริฐ (2550) เดຌท าการศึกษาปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ผานสืไอทรทัศน์ ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร กรณีศึกษา:  
บริษัท ทีวีเดรใค จ ากัด ซึไง฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌสวนลดงินสด ละการรับประกันความพึงพอ฿จิคืน
ผลิตภัณฑ์เดຌภาย฿นใเ วันี  
 

ขຌอสนอนะ 
 1. ดຌานผลิตภัณฑ์พบวา ผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความส าคัญมากทีไสุด฿นรืไอง วัสดุของอุปกรณ์
ครืไองครัวงายตอการท าความสะอาดหลัง฿ชຌงาน รองลงมาคือสินคຌามีคุณภาพละปลอดภัยกับผูຌบริภค 
พราะอุปกรณ์ครืไองครัวป็นครืไองมือทีไผูຌบริภค฿ชຌประกอบอาหาร฿นชีวิตประจ าวัน ละมีผลตอสุขภาพ
ผูຌ฿ชຌ ผูຌประกอบจึงควร฿หຌความส าคัญ  ซึไงผูຌประกอบการอาจ฿ชຌการสาธิตผลิตภัณฑ์ (Product 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

Demonstration) ขຌามา฿ชຌ฿นการท าการตลาด ซึไงป็นทคนิคทีไสรຌางรงจูง฿จ ชว์วาผลิตภัณฑ์ทีไก าลัง
สนอขายอยูนัๅนมีความดดดนอยางเร นอกจากนีๅการสาธิตยังป็นการชวยสริม฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไตຌองการขาย
นัๅนดูนาชืไอถือมากขึๅน พราะผูຌบริภคมืไอเดຌหในการสาธิตจากตัวอยางจริง 
 2. ดຌานราคาพบวาผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความสน฿จ฿นรืไอง สินคຌามีราคาถูกกวาทຌองตลาด ซึไง
ผูຌประกอบการควรปรับกลยุทธ์ดยการชูจุดดนดຌานราคา฿หຌสินคຌาทีไขายผานรายการถูกกวาทຌองตลาด 
พืไอ฿หຌลูกคຌารายเดຌ 10,000-20,000 บาท มีก าลังซืๅอสินคຌาเดຌ ละราคาทีไลูกคຌาพึงพอ฿จควรอยูระหวาง 
ใุเเ0-5ุเเเ บาท ซึไงป็นราคาทีไผูຌบริภคพึงพอ฿จทีไจะจาย พืไอทีไจะตอบสนองตอความตຌองการของ
ผูຌบริภคกลุมปງาหมาย   
 3.  ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวาสวน฿หญผูຌบริภค฿หຌความสน฿จคือ ชองรายการทีไจัด
จ าหนายมีความนาชืไอถือ ควรมีหนวยงานขຌามาตรวจสอบดูลละออก฿บรับรองการประกอบกิจการพืไอ
สรຌางความมัไน฿จ฿นการซืๅอสินคຌาของลูกคຌา ฿นดຌานมาตรฐานการบริการ ละคุณภาพของสินคຌา รองลงมา
คือการตกตงละการจัดรียงสินคຌา ณ จุดขาย฿หຌนาสน฿จ สามารถสัไงซืๅอสินคຌาเดຌตลอด โไ ชัไวมง ละ
สามารถสัไงซืๅอทาง call center/ websiteเดຌ ซึไงถือเดຌวาป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไผูຌประกอบการตຌองก าหนดกล
ยุทธ์฿หຌครอบคลุมกลุมลูกคຌาปງาหมาย  
 4.  ดຌานการสงสริมการตลาดทีไสามารถดึงดูด฿จผูຌบริภคสวน฿หญ฿หຌความส าคัญ฿นรืไอง มีการคืน
งินหรือรับปลีไยนมืไอสินคຌามีปัญหา พืไอสรຌางความนาชืไอถือของผูຌประกอบการตอผูຌบริภค สินคຌามีปัญหา
หลังจากซืๅอสินคຌาเป฿ชຌบริษัทยินดีรับผิดชอบซึไงอาจจะมีระยะวลา฿นการรับประกันสินคຌาระบุ฿หຌชัดจน  
รองลงมาคือ การฆษณาสินคຌาตลอด โไ ชัไวมงพืไอการจดจ าของผูຌชม ฿ชຌดาราทีไป็นทีไนิยมมาป็นพรีซใน
ตอร์สินคຌาพืไอดึงดูดความสน฿จของลูกคຌา ละมีการจัดรายการพิศษสงสริมการขาย ชนการจกของถม
, ฿หຌสวนลด ป็นตຌน ถือป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌชมรายการทีไตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาเดຌชัดจนจากผลการวิคราะห์ขຌอมูล  
 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 
1.  การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงนຌนศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ

อุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕงทานัๅน ดังนัๅนสินคຌาทีไท าการศึกษาอาจจะป็นประภทสินคຌาบางสวน
฿นทีวีฮมชຌอปปຂຕง ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเป อาจจะท าการวิจัยสินคຌาประภทอืไนโ฿นทีวีฮมชຌอปปຂຕงซึไงมี
ความหลากหลาย พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลประภทสินคຌามากขึๅน พืไอสามารถน าเป฿ชຌ฿นการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเดຌครอบคลุมมากยิไงขึๅน 

2.  การวิจัยมุงนຌนเปยังผูຌบริภคทีไซืๅออุปกรณ์ครืไองครัวผานทีวีฮมชຌอปปຂຕง ซึไงการวิจัยครัๅงตอเป 
อาจขยายเปยัง สืไอสังคมออนเลน์อืไนโ อาทิ ชน หนຌาวใบพทหลักของทีวีฮมชຌอปปຂຕง , Facebook, 

Twitter ป็นตຌน 

3.  นืไองจากการวิจัยครัๅงนีๅศึกษาจากดຌานผูຌบริภคคือผูຌซืๅอสินคຌา ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเป อาจ
ศึกษาจากผูຌประกอบการ คือผูຌทีไป็นจຌาของธุรกิจทีวีฮมชຌอปปຂຕง ฿นดຌานกระบวนการละกลยุทธ์การตลาด
฿หຌจาะลึกมากขึๅนดยอาจจะท าป็นการวิจัยชิงคุณภาพ อันจะสามารถป็นนวทาง฿หຌกับผูຌทีไสน฿จ
ประกอบธุรกิจ฿นดຌานนีๅเดຌมากยิไงขึๅน 
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ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก 

Factors Influencing the Decision to Study English Through Facebook 

 

 

ปัทมา ชูวงศ์1 
บทคัดยอ 

         การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) ปัจจัยดຌานประชากร เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ละระดับรายเดຌตอดือน โ) พฤติกรรมการ฿ชຌบริการฟซบุຍกละการติดตามพจสอนภาษาอังกฤษ 
3) ปัจจัยสวนประสมการตลาด ดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌานราคา ละ 4) ปัจจัยดຌานการยอมรับทคนลยี ดຌาน
การรับรูຌประยชน์ ละดຌานการรับรูຌความงาย ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก 

         ผูຌวิจัย฿ชຌบบสอบถามกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางจากผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟ
ซบุຍก จ านวน 400 คน กลุมตัวอยางทีไน ามา฿ชຌ฿นการศึกษาเดຌมาจากการสุมตัวอยางดยเม฿ชຌความนาจะป็น 
(Non probability sampling) ดยการลือกกลุมตัวอยางบบบังอิญ (Accidental Sampling) ฿ชຌ
บบสอบถามออนเลน์ฝากเวຌทีไกระดานขาวของพจสอนภาษาอังกฤษ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลเดຌก 
คารຌอยละคา ความถีไ คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละน าขຌอมูลทีไเดຌจากบบสอบถามมาวิคราะห์ดย฿ชຌ T-

Test ละ ฿ชຌ F-Test ิOne way analysis of variance: ANOVAs) 

          ผลการวิจัยพบวา ผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญป็นพศหญิง อายุระหวาง31-40 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌระหวาง15,001  30,000 บาท  ดຌาน
ปัจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก มีระดับความคิดหในอยู฿น
ระดับมาก ดย 1) ดຌานผลิตภัณฑ์ วีดีอสืไอการสอนทีไสนุกสนานขຌา฿จงายมีผลตอการตัดสิน฿จมากทีไสุด 2) 

ดຌานราคา คาอุปกรณ์การรียนมีราคาถูก มีผลตอการตัดสิน฿จมากทีไสุด  สวนความคิดหในตอปัจจัยดຌานกา
ยอมรับทคนลยีพบวามีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ดยมีระดับความคิดหในอยู฿น
ระดับมาก ดย 1) ดຌานการรับรูຌประยชน์ การรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกชวยประหยัดวลา฿นการ
ดินทางมีผลตอการตัดสิน฿จมาก 2) ดຌานการรับรูຌความงาย ผูຌรียนสามารถควบคุมการรียนเดຌดຌวยตัวอง
อยางป็นอิสระมีผลตอการตัดสิน฿จมากทีไสุด  ดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปัจจัยดຌานการตลาด 
เดຌก ผลิตภัณฑ์ มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกตกตางกัน  ละปัจจัยดຌานการยอมรับ
ทคนลยี เดຌกดຌานการรับรูຌความงายมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซุຍกตกตางกัน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหวางประทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติสตมฟอรด์ 
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ค าส าคัญ : การตัดสิน฿จ, รียนภาษาอังกฤษุ ฟซบุຍก 

 

Abstract 

             The objectives of this study are to : 1) Demographic characters which included 

genders, ages, educational levels, occupation and income per month  2) Personal 

behavior factors of Facebook usage 3) Marketing, Products and Prices, and 4) Technology 

acceptance factor, Perceived Usefulness and Perceived Ease of Used that influencing the 

decisions to study English language through Facebook. 

               Research Methodology A Sample of  400 cases were drawn from the follow up 

list of  English teaching Facebook fan pages, using Non probability Sampling by Accidental 

Sampling ; by posting the questionnaire on web boards of English school face page. Data 

collected and analyzed the frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Inferential Analyzed by T-Test method and F-Test method (One way analysis of variance: 

ANOVAs)  

               The results showed that: Most of the Facebook page followers were female, 

age between 31-40 years, education Bachelor’s Degree, private employees with incomes 
between 15,001-30,000 baht. For the Marketing mix influencing the decisions to study 

English through Facebook at a high level as 1) Product, provide user-friendly and easy 

understand studies’ tools &course influencing the decisions as highest level 2) –rice, 
inexpensive and fit all budget influencing the decisions as highest level. Technology 

acceptance factor influencing the decisions to study English through Facebook as a high 

level by 1) Perceived Usefulness, to study English through Facbook save travelling time 

influencing the decisions as high level 2) Perceived Ease of Used , user can learn English 

anywhere with flexible schedule influencing the decisions as a highest level. The test of 

hypothesis founded that the marketing factors which is product, influenced the decision 

to study English through Facebook. The Technology acceptance factors which is 

perceived ease of used influenced the decision to study English through Facebook. 

   
Keywords: Decision Making, English Study, Facebook 
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา  

฿นปัจจุบันภาษาอังกฤษป็นภาษาสากลของลกทีไ฿ชຌกันอยางพรหลาย  ฿นหลายโประทศเดຌ
ประกาศ฿หຌภาษาอังกฤษป็นภาษาราชการ ฿นกฎบัตรอาซียนองกใเดຌก าหนด฿หຌ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการ
สืไอสารระหวางกัน฿นการท างานรวมกันของจຌาหนຌาทีไรัฐบาลตลอดจนองค์กรละหนวยงานตางโทีไกีไยวขຌอง 
ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ละครอบคลุมเปถึงทุกสวนของประชาคมอาซียนดຌวย มืไอประ ทศเทยป็นอีก
หนึไงสมาชิกทีไก าลังจะกຌาวสูประชามคมอาซียน฿นอนาคตอัน฿กลຌ ภาษาอังกฤษจึงยิไงทวีความส าคัญละ
ความจ าป็นมากขึๅน ตกลับปรากฏวาระดับความสามารถดຌานภาษาอังกฤษของคนเทยอยู฿นระดับตไ ากวา
หลายโประทศ฿นกลุมประชาคมอาซียน จากการทดสอบวัดความสามารถดຌานทักษะภาษาอังกฤษ 
“JobStreet.com English Language Assessment ดยมีผูຌขຌารวมการทดสอบวัดความสามารถทัๅงสิๅน 
1,540,785 คน จาก 5 ประทศ คือ เทย มาลซีย สิงคปร์ อินดนีซีย รวมถึงฟຂลิปปຂนส์ พบวาประทศ
เทยอยูอันดับสุดทຌายดยมีผลคะนนพียง 55ปอร์ซในต์ ดยสิงคปร์เดຌคะนนสูงทีไสุด คิดป็นคาฉลีไยทีไ 
81 ปอร์ซในต ์(ผูຌจัดการออนเลน์, โ55ๆ: ออนเลน์) 
 นอกจากการทดสอบดังกลาว฿นกลุมประทศสมาชิกอาซียนลຌว  องค์กรดຌานการศึกษาของ
สวิตซอร์ลนด์  Education First (EF) เดຌท าการทดสอบทางอินทอร์นใต ประจ าป 2556 ฿นกลุม
ประชากรวัยท างาน จ านวน 750,000 คน จาก 60 ประทศทัไวลก ผลการส ารวจคุณภาพการ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษของคนเทยนัๅนตกอยูอันดับทีไ 55 ละถูกจัดอยู฿นกลุม “คุณภาพทักษะภาษาตไ ามาก สวน฿น
กลุมประทศสมาชิกอาซียนนัๅน มาลซียครองชมปຊ ละอยู฿นล าดับทีไ 11 ของลก ตามดຌวยสิงคปร์ 
อันดับทีไ 12  อินดนีซีย อันดับทีไ 24 ละวียดนาม อันดับทีไ 26  จึงหในเดຌชัดวาประทศอินดนีซียละ
วียดนามเดຌมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษคอนขຌางมาก สวนประทศเทยนัๅนทักษะภาษาอังกฤษอยูหางจาก
กลุมประทศสมาชิกอยางมาก ( กรุงทพธุรกิจออนเลน์, 2556 : ออนเลน์ี 
 ดังนัๅนประทศเทยจึงจ าป็นตຌองหามาตรการ฿นการพัฒนาการจัดการรียนรูຌดຌานภาษาอังกฤษ  
ดยสถาบันตางโละบุคลากรทีไมีบทบาท฿นดຌานการสอนควรมีการปรับปลีไยนวิธีการสอนดยสวงหา
ทคนิควิธีการสอน฿หมโ   ซึไง฿นปัจจุบันนีๅทคนลยีดຌานคอมพิวตอร์ละอินตอร์นใตป็นสืไอทีไขຌามามี
บทบาท฿นการด ารงชีวิตอยางมาก การน าสืไอออนเลน์ ฿หຌขຌามามีบทบาท฿นการพัฒนาการรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ฿หຌกับประชาชนเทย จึงนาป็นอีกทางลือกหนึไงทีไขຌาถึงประชาชนเดຌกวຌางละรวดรใวขึๅน ฿น
วารสาร Foreign Language Learning and teaching ดย วรวรรณ สลีสงสม ละ สุขสันต์ สุภศรษสิริ 
ิโ555: 106) เดຌกลาวเวຌวา “การสืไอสารพูดคุยผานสืไอออนเลน์สามารถป็นครืไองมือทางทคนลยีทีไชวย
กระตุຌนการสรຌางละการฝຄกฝนการ฿ชຌภาษา฿นวลาจริง   ป็นครืไองมือทีไปຂดอกาส฿หຌมีการ฿ชຌละฝຄกฝน
การ฿ชຌภาษานอกหຌองรียนกับผูຌทีไ฿ชละเม฿ชจຌาของภาษาเดຌ฿นชีวิตจริง จึงอาจกลาวเดຌวาสืไอออนเลน์
สามารถมีบทบาท฿นการชวยพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเดຌ 
 ฟซบุຍก  นับป็นสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผูຌ฿ชຌบริการสูงสุด฿นปัจจุบัน ดยทัไวลกมีจ านวนผูຌ฿ชຌ งานฟ
ซบุຍก มากถึง 1,230 ลຌานราย   ิ เทยรัฐออนเลน์ 2557 : Online ี ซึไงอันดับ 1 คือสหรัฐอมริกา มีผูຌ฿ชຌมาก
ถึง 180 ลຌานบัญชี ส าหรับประทศเทย฿นป 2014 มีผูຌ฿ชຌงานฟซบุຍกมากป็นอันดับ 9 ของลก จ านวน 26 
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ลຌานบัญชี ละมีผูຌ฿ชຌฟซบุຍก  มากป็นอันดับ ใ ฿นกลุมอาซียน รองจากฟຂลิปปຂนส์ ใๆ ลຌานยูสซอร์ ละอิน
ดนีซีบ ๆไ ลานยูสซอร์ บริษัทวิจัยการตลาด TNS เดຌท า การศึกษากลุมตัวอยาง฿นประทศเทย จ านวน 
แ,โ่้ คน มีอายุตัๅงต แๆ ปขึๅนเป ผลการวิจัยพบวา คนเทยยังอินอยูกับฟซบุຍกละ฿ชຌวลาอยูกับฟซบุຍก
ฉลีไยวันละ โ.ใ5 ชัไวมง ละคนเทย฿ชຌฟซบุຍก  มากป็นอันดับ แ ของพลตฟอร์มซชียลนใทวิร์ค ซึไงมี
การ฿ชຌมากกวายูทูปถงึ โ ทา ละมากกวาทวิตตอร์ถึง แเ ทา  

จากการทีไฟซบุຍกป็นสืไอสังคมออนเลน์ทีไขຌาถึงเดຌงายละมีผูຌ฿ชຌบริการจ านวนมาก จึงริไมมีผูຌนิยม
฿ชຌฟซบุຍกป็นชองทางธุรกิจมากขึๅน ละพบวาริไมมีการสอนภาษาอังกฤษผานทางสืไอฟซบุຍกดຌวยชนกัน  
จากการส ารวจพบวามีพจสอนภาษาอังกฤษละมีสมาชิกทีไติดตามพจสอนภาษาอังกฤษมาก กวาหนึไงลຌาน
เลค์ ละมีพจทีไมีสมาชิกผูຌติดตามมากกวาสองสนเลค์อยูหลายพจดຌวยกัน จากความนิยม฿นการ฿ชຌงาน
ครือขายสังคมออนเลน์ฟซ บุຍกละจ านวนผูຌทีไติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางสืไอฟซบุຍกดังกลาวขຌางตຌน 
กอรปกับทักษะภาษาอังกฤษของคนเทยทีไอยู฿นระดับรัๅงทຌาย ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาปัจจัยทีไจะ
สงผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกดยผูຌวิจัยจะศึก ษาปัจจัยดຌานประชากร ปัจจัยดຌาน
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการฟซบุຍกละการ฿ชຌฟซบุຍก฿นการรียนภาษาอังกฤษ  ปัจจัยการตลาดดຌานผลิตภัณฑ์ 
ละดຌานราคา ละปัจจัยดຌานการรับรูຌประ ยชน์ละการรับรูຌความงายจากมดลการยอมรับทคนลยี 
(Technology Acceptance Factor) ซึไงกีไยวกับพฤติกรรมการยอมรับทคนลยีสารสนทศ ทัๅงนีๅ
การศึกษาปัจจัยตางโดังกลาวพืไอทราบวาปัจจัยหลานัๅนมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางสืไอฟ
ซบุຍกตกตางกันหรือเม พืไอป็นนวทาง฿หຌกับผูຌทีไสน฿จประกอบธุรกิจดຌานการสอนภาษาอังกฤษ สามารถ
น าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทาง    ฟซบุຍก ซึไงป็นธุรกิจทีไมีนวนຌมทีไจะติบต
ขึๅนเดຌ฿นอนาคต  

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1.  พืไอศึกษาปัจจัยทางประชากร เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอ

ดือน ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  
2.  พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌบริการฟซบุຍก ละการรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ทีไมีผลตอการ

ตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  
3. พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาด เดຌก ผลิตภัณฑ์ ละ ราคา ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ

รียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  
4. พืไอศึกษาปัจจัยดຌานการยอมรับทคนลยีสารสนทศ ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษา 

อังกฤษทางฟซบุຍก  
 

ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

1.  ผลการวิจัยสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทางส าหรับคนทัไวเปทีไสน฿จท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทาง
สืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍก ทัๅงดຌานการตลาดละดຌานทคนลยี฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรมการ฿ชຌ  ฟซบุຍก฿น
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การรียนภาษาอังกฤษของผูຌ฿ชຌบริการฟซบุຍก ละผูຌทีไท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทางฟซ บุຍกสามารถน าเป
พัฒนากลยุทธ์การตลาด฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนพืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขัน 

2.  สถาบันการศึกษาละองค์กรตางโ ทัๅงภาครัฐบาลละอกชนสามารถน าผลการวิจัยทีไเดຌเป฿ชຌ
ป็นนว ทาง฿นการพัฒนาการรียนการสอน฿หຌกับนักรียน นักศึกษา หรือบุคลากรขององค์กรดย฿ชຌสืไอทีไมี
ประสิทธิภาพละงายตอการขຌาถึงชนฟซบุຍก  

3. ผลการวิจัยสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทางส าหรับผูຌทีไสน฿จพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพิไมติม฿หຌมี
ทาง ลือก฿นชองทางการรียนภาษาอังกฤษมากขึๅน 

 

ขอบขตการวิจัย   
ผูຌวิจัยเดຌบงตัวปรทีไจะศึกษาออกป็น 2 กลุม คือ 

ตัวปรอิสระ  (Independent variables) ไดຌก 
1.  ปัจจัยดຌานประชากร เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ รายเดຌฉลีไยตอดือน  
2.  พฤติกรรมการ฿ชຌบริการฟซบุຍก เดຌก ระยะวลาละความถีไ฿นการ฿ชຌฟซบุຍกละการติดตาม

พจสอนภาษาอังกฤษ 

3.  ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด เดຌก ผลิตภัณฑ์ ละราคา  
              4.  ปัจจัยดຌานการยอมรับทคนลยีสารสนทศ เดຌก การรับรูຌประยชน์ ละการรับรูຌความงาย
฿นการ฿ชຌทคนลยีดยการศึกษา TAM Model ฿นครัๅงนีๅ เมเดຌมุงศึกษาทัศนะคติตจะมุงเปทีไผลตอการ
ตัดสิน฿จจากปัจจัยดຌานการรับรูຌประยชน์ ละปัจจัยดຌานการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงาน นืไองจากงานวิจัย
ครัๅงนีๅมุงนຌนศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จป็นหลัก 

 

ตัวปรตาม   (Dependent variables) ไดຌก การตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางสืไอสังคมออนเลน์      
ฟซบุຍก 

 

สมมติฐานการวิจัย  

1.  ปัจจัยดຌานประชากร เดຌกพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌฉลีไยตอดือน ทีไ
ตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกตกตางกัน 

2.  พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍกละการติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกทีไตกตางกันมีผลตอ
การตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกตกตางกัน 

 3.  ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดຌวยผลิตภัณฑ์ ละ ราคา ทีไตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกตกตางกัน 

 4.  ปัจจัยดຌานการยอมรับทคนลยีเดຌก การรับรูຌประยชน์ ละการรับรูຌคววามงาย฿นการ฿ชຌ
ทคนลยีทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกตกตางกัน 
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กรอบนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

1.ทฤษฎีพฤติกรรมผูຌบริภค 

2.ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 

3.ทฤษฎีการยอมรับการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ Technology Acceptance Model (TAM) 

4.นวคิดกีไยวกับครือขายสังคมออนเลน์ 
5.ขຌอมูลกีไยวกับฟซบุຍก ิFacebook) 

6.ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับการสรຌางฟซพจ ิPage) 

7.งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
 

การก าหนดประชากรละกลุมตัวอยาง 
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅคือประชากรเทยผูຌทีไ฿ชຌบริการ ฟซบุຍกทีไป็นผูຌติดตามฟซพจสอน
ภาษาอังกฤษ฿นประทศเทย ดยเมระบุสถานทีไอยูอาศัย จ านวน 400 คน  

ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 

 

 

 

 

 

การตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง
ฟซบุຍก 

 

        ปัจจัยดຌานประชากร 

     1)   พศ          
     2)   อายุ 
     3)   ระดับการศึกษา 

4) อาชีพ     
5) รายเดຌ 

 

      พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍก 

 

       ปัจจัยทคนลยี 

1) การรับรูประยชน์ 
2) การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงาน 

 

       ปัจจัยสวนประสมการตลาด 

1) ปัจจัยผลิตภัณฑ์ 

2) ปัจจัยราคา 
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กลุมตัวอยางทีไน ามา฿ชຌ฿นการศึกษาเดຌมาจากการสุมตัวอยาง ดยเม฿ชຌความนาจะป็น (Non Probability 

Sampling) ดยการลือกกลุมตัวอยางบบบังอิญ    (Accidental- Sampling) ฿ชຌบบสอบถามออนเลน์
ฝากเวຌทีไกระดานขาวของพจสอนภาษาอังกฤษ  

สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลเดຌก คารຌอยละ คาความถีไ คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน  ละน าขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบสอบถามมาวิคราะห์ดย฿ชຌ T-Test ละ ฿ชຌ F-Test ิOne way ANOVAs)  

ผลของการวิจัย 

จากการส ารวจความคิดหในจากผูຌทีไ฿ชຌบริการฟซบุຍกทีไป็นผูຌติดตามฟซพจสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 400 

ตัวอยาง สามารถสรุปผลการวิจัยเดຌดังนีๅ 
 

1. ลักษณะทางประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม 

การวิคราะห์ขຌอมูลทางดຌานประชากรของกลุมตัวอยางผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  
ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ พบวาสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชายซึไง
คิดป็นรຌอยละ 79 ของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด สวน฿หญมีอายุ 31-40 ป รองลงมาคืออายุ  20-30 ป 
อายุตไ ากวา 20 ป อายุ 41-50 ป ละอายุ 51 ปขึๅนเป ตามล าดับ ระดับการศึกษาสวน฿หญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือการศึกษาระดับตไ ากวาอนุปริญญา การศึกษาระดับอนุปริญญา ละ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีตามล าดับ อาชีพสวน฿หญป็นพนักงานบริษัทอกชน  รองลงมาคือ
นักรียน/นักศึกษา รับราชการ จຌาของกิจการ/ผูຌประกอบการ รับจຌางทัไวเป  ละอาชีพ อืไนโ ตามล าดับ 
ดยสวน฿หญมีรายเดຌตอดือน 15,001-30,000 บาท รองลงมาคือรายเดຌตอดือนเมกิน 9,000 บาท 
9,001-15,000 บาท 30,001  45,000 บาท ละนຌอยทีไสุดคือรายเดຌตอดือนมากกวา 45,000 บาทขึๅนเป 
ตามล าดับ 

2. ลักษณะพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍกของผูຌตอบบบสอบถาม 

การวิคราะห์ขຌอมูลพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍกของกลุมตัวอยางผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟ
ซบุຍก  พบวาสวน฿หญมีความถีไ฿นการ฿ชຌฟซบุຍก  ทุกวัน รองลงมามีความถีไ฿นการ฿ชຌ 4-6 วันตอสัปดาห์  2-3 

วันตอสัปดาห์ ละนຌอยทีไสุดคือ 1 วันตอสัปดาห์ ตามล าดับ สวน฿หญมีการ฿ชຌบริการวันละ1-2 ชัไวมง ตอ
วัน รองลงมาคือวันละ3-4 ชัไวมง ตอวัน นຌอยกวาวันละ 1 ชัไวมง วันละ 5-6  ชัไวมงตอวัน  ละมากกวา
วันละ 6 ชัไวมงตอวัน ตามล าดับ   สวน฿หญมีการ฿ชຌฟซบุຍก  ฿นการรียนภาษาอังกฤษบางครัๅงตเมจริงจัง  
รองลงมาคือมีการ฿ชຌฟซบุຍก  ฿นการรียนภาษาอังกฤษอยางจริงจังพืไอพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ละมี
การ฿ชຌฟซบุຍก฿นการรียนภาษาอังกฤษอยางสมไ า สมอ ตามล าดับ ดยสวน฿หญมีการขຌาดูขຌอมูล฿นพจ
หรือกลุมทีไกีไยวกับภาษาอังกฤษดยติดตามอานทีไพจป็นประจ า รองลงมาคือมีการขຌาดูขຌอมูล฿นพจหรือ
กลุมทีไกีไยวกับภาษาอังกฤษดยติดตอขอรียนพิไมติมกับทางพจบบกลุมปຂด ละมีการขຌาดูขຌอมูล฿นพจ
หรือกลุมทีไกีไยวกับภาษาอังกฤษดยอานฉพาะทีไปรากฎ฿นหนຌา New Feeds ตามล าดับ ละสวน฿หญมี
การติดตามพจสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 2-5 กลุม/พจ รองลงมาคือ จ านวน 1 กลุม/พจ จ านวน 6-10 

กลุม/พจ ละ มากกวา 10 กลุม/พจ ตามล าดับ 
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3. ลักษณะของพจสอนภาษาอังกฤษที่ติดตามของผูຌตอบบบสอบถาม 

จากกลุมตัวอยางผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  พบวาสวน฿หญสน฿จรียนภาษา 
อังกฤษขัๅนพืๅนฐาน รองลงมาคือมีการรียนสนทนาทัไวเป สนทนาธุรกิจ ค าศัพย์ละ Idiom ตางโ หลัก
เวยากรณ์ หลักการขียน หลักการอาน ตามล าดับ ละสวน฿หญมีการรียนจากสืไอการสอนประภทรูปภาพ
ประกอบนืๅอหาภาษาอังกฤษ รองลงมาคือมีการรียนจากสืไอการสอนประภทหนังสือหรือนิตยสาร 
บทความ/ขาว วีดีอ ละพลง ตามล าดับ ฿นดຌานอาจารย์ผูຌสอนสวน฿หญตຌองการรียนกับอาจารย์ผูຌสอน
ป็นจຌาของภาษา รองลงมาคืออาจารย์ป็นผูຌสอนอยู฿นสถาบันภาษา อาจารย์ผูຌสอนป็นคนเทย อาจารย์
ผูຌสอนป็นผูຌมีชืไอสียง อาจารย์ผูຌสอนป็นทีม ตามล าดับ ดຌานคา฿ชຌจาย สวน฿หญมีคา฿ชຌจาย฿นการรียนทีไ
หมาะสมทีไตຌองการจายตไ ากวา 3,000 บาท รองลงมาคือ คา฿ชຌจาย 3,001-5,000 บาท 4,001-5,000 บาท 
ละมากกวา 5,000 บาท ตามล าดับ สวน฿หญลือกชองทางการช าระงินดยอนผานทางธนาคาร 
รองลงมาคือช าระทางคาน์ตอร์ซอร์วิส ละนຌอยทีไสุดคือช าระดยบัตรครดิต ตามล าดับ ดยเมมีผูຌตอบ
บบสอบถามทีไลือกช าระงินดยจຌงหักผานบัญชีธนาคารสวน฿หญตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซ 
บุຍกดยปัจจัยดຌานการขຌาถึงเดຌงาย ประหยัดวลา มีขຌอมูลการรียนหลากหลาย การ฿ชຌงานงาย ขຌอมูลมี
ความนาชืไอถือ ละ นຌอยทีไสุดคือสริมทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์ ตามล าดับ สวน฿หญทีไคิดวาการรียน
ภาษาอังกฤษทาง  ฟซบุຍกควรมีทคนลยีมีดຌานความรวดรใว฿นการสดงผลของพจ รองลงมาคือมีความ
ทันสมัยของขຌอมูลทางพจ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ละมีการรักษาความปลอดภัย฿น
การท าธุรกรรม ตามล าดับ 

4. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกี่ยวกับระดับความคิดหในของปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก 

ดຌานผลิตภัณฑ์ พบวา วีดีอสืไอการสอนทีไสนุกสนานขຌา฿จงาย  มีผลตอการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกมากทีไสุด ดยมีระดับความคิดหในอยู฿นระดับ มากทีไสุด รองลงมาคือ มีการ
รวบรวมนืๅอหาหลักสูตรการสอนเวຌอยางป็นระบบพืไอการยຌอนดู นืๅอหาทีไพสต์สอนภาษาอังกฤษมีความ
หลากหลาย (มีหลายพจี มีการกดชืไอมตอคลิปวีดีอหรือหนังสือออนเลน์เดຌงาย จຌาของพจขຌามาคุยละ
ตอบค าถามรวดรใวละ มีการพสต์สอนภาษาอังกฤษสมไ าสมอ มีหลักสูตรการสอนทีไชัดจนละป็นระบบ 
หนຌาพจมีการพสต์ภาพทีไสวยงาม จຌาของพจป็นจຌาของภาษา ละ จຌาของพจมีชืไอสียงป็นทีไรูຌจัก 
ตามล าดับ 

ดຌานราคา พบวาคาอุปกรณ์การรียนมีราคาถูก มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง        
ฟซบุຍก  มากทีไสุด ดยมีระดับความคิดหในอยู฿นระดับ มากทีไสุด รองลงมาคือความสะดวก฿นการช าระคา
รียน สามารถตอรองราคาคารียนเดຌ คารียนตอคอร์สถูกกวารียน฿นสถาบันทัไวเป ละคารียนมีความ
หมาะสมมืไอปรียบทียบกบัคุณภาพนืๅอหา วิชาละวิธีการรียนการสอน ตามล าดับ  
              5. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลกี่ยวกับระดับความคิดหในของปัจจัยดຌานการยอมรับการ฿ชຌ
ทคนลยีที่มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก 

 ดຌานการรับรูຌประยชน์ พบวา การรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ชวยประหยัดวลา฿นการ
ดินทาง มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  มากทีไสุด ดยมีระดับความคิดหในอยู฿นระดับ 



 

 

6-82 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

มาก รองลงมาคือ สามารถรับความรูຌดຌานภาษาอังกฤษทีไถูกตຌองนาชืไอถือ สามารถรับความรูຌดຌาน
ภาษาอังกฤษเดຌตลอดวลา ชวยสริมสรຌางทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์เดຌป็นอยางดี  ละชวยสริมสรຌาง
ทักษะการ฿ชຌ Social media เดຌป็นอยางด ีตามล าดับ  

ดຌานการรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงาน พบวา การรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  สามารถควบคุม
การรียนเดຌดຌวยตัวองละป็นอิสระ มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  มากทีไสุด ดยมี
ระดับความคิดหในอยู฿นระดับ มากทีไสุด รองลงมาคือ การติดตามพจงายพียงคกดเลค์ (Like) การ฿ชຌงาน
เมยุงยากซับซຌอน สามารถขຌาถึงฟซบุຍก เดຌทุกทีไทุกวลา ละ การสมัครสมาชิกฟซบุຍกงาย ตามล าดับ 

 

              5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก                

 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยดຌานประชากร ทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง   ฟ
ซบุຍก ตกตางกัน  

             พศ พบวา พศชายละพศหญิงมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก   ทัๅงดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการรับรูຌประยชน์ของทคนลยี ละ การรับรูຌความงายของทคนลยี ตกตาง
กัน 

      อายุ พบวา อายุทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกดຌ านผลิตภัณฑ์
ตกตางกัน สวนดຌานราคา ดຌานการรับรูຌประยชน์ของทคนลยี ละ การรับรูຌความงายของทคนลยี เม
ตกตางกัน  
             ระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง
ฟซบุຍก ดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌานราคาตกตางกัน สวนดຌานดຌานการรับรูຌประยชน์ของทคนลยี ละ การ
รับรูຌความงายของทคนลยี เมตกตางกัน 

             อาชีพ พบวาอาชีพทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน ฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ดຌานราคาละดຌานการรับรูຌความงายตกตางกัน สวนดຌานการรับรูຌประยชน์เมตกตางกัน  

             รายเดຌตอดือน พบวารายเดຌตอดือนทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง  
ฟซบุຍก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคาละดຌานการรับรูຌประยชน์ตกตางกัน สวนดຌานการรับรูຌความงายเม
ตกตางกัน 

          สมมุติฐานที่ 2 พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍกทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง
ฟซบุຍตกตางกัน 

             ความถีไ฿นการ฿ชຌฟซบุຍก  พบวาความถีไ฿นการ฿ชຌฟซบุຍกทีไตกตางกันมีระดับการ
ตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการรับรูຌประยชน์ของทคนลยี 
ละ การรับรูຌความงายของทคนลยี เมตกตางกัน 

           ชัไวมงการ฿ชຌฟซบุຍก  ตอวัน พบวาชัไวมงการ฿ชຌฟซบุຍก  ตอวันทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จ
รียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ละราคาตกตางกัน สวนดຌานการรับรูຌประยชน์ของ
ทคนลยี ละ การรับรูຌความงายของทคนลยีเมตกตางกัน 
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          ลักษณะการ฿ชຌฟซบุຍก  ฿นการรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  พบวาลักษณะการ฿ชຌฟซบุຍก฿นการ
รียนภาษาอังกฤษทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌาน
ราคาตกตางกัน สวนดຌานการรับรูຌประยชน์ของทคนลยี ละ การรับรูຌความงายของทคนลยีเม
ตกตางกัน 

            การติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  พบวาการติดตามพจสอนภาษาอังกฤษ
ทางฟซบุຍกทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌาน
การรับรูຌประยชน์ของทคนลยี ละ การรับรูຌความงายของทคนลยีเมตกตางกัน 

 จ านวนพจสอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ทีไติดตาม พบวาจ านวนพจสอนภาษาอังกฤษทีไติดตามทีไ
ตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌานการรับรูຌความงาย
ตกตางกัน สวนดຌานราคา ดຌานการรับรูຌประยชน์ของทคนลยีเมตกตางกัน 

            สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยดຌานการตลาดทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง
วใบเซต์ฟซ บุຍก ตกตางกัน 

         บบรียนภาษาอังกฤษ พบวาบบรียนภาษาอังกฤษทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ละดຌานการรับรูຌประยชน์ตกตางกัน สวนดຌานราคา ละดຌาน
การรับรูຌความงายของทคนลยีเมตกตางกัน 

 สืไอการสอนภาษาอังกฤษ พบวาสืไอการสอนภาษาอังกฤษทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานการรับรูຌประยชน์ตกตางกัน สวนดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ละดຌานการ
รับรูຌความงายของทคนลยีเมตกตางกัน   

           อาจารย์ผูຌสอน พบวาอาจารย์ผຌสอนทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง   ฟ
ซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ละดຌานการรับรูຌประยชน์ตกตางกัน สวนดຌานการรับรูຌความงายของ
ทคนลยีเมตกตางกัน 

          คา฿ชຌจาย฿นการรียน  พบวาคา฿ชຌจาย฿นการรียนทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการรับรูຌประยชน์ละดຌานการรับรูຌความงายของ
ทคนลยี เมตกตางกัน 

 ชองทางการช าระงิน พบวาชองทางการช าระงินทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการรับรูຌประยชน์ละดຌานการรับรูຌความงายของ
ทคนลยี เมตกตางกัน 

 สมมุติฐานที่  4 ปัจจัยดຌานการยอมรับทคนลยี ทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ทีไตกตางกัน 

         การรับรูຌประยชน์ พบวาการรับรูຌประยชน์ทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษ
ทางฟซบุຍก  ดຌานราคาตกตางกัน สวนดຌานผลิตภัณฑ์ เมตกตางกัน 

 การรับรูຌความงาย พบวาการรับรูຌความงายทีไตกตางกันมีระดับการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทาง
ฟซบุຍก  ดຌานผลิตภัณฑ์ ละดຌานราคา ตกตางกัน  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

อภิปรายผล 

   ผลการศึกษาวิจัยรืไอง ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสินรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยละน ามาอภิปลายผลการวิจัยดังตอเปนีๅ   
                1.จากผลการวิจัย ผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญป็นพศหญิง ซึไงอาจกลาวเดຌวาพศ
หญิง฿หຌความสน฿จกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดยอาศัยชองทางสืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍกมากกวาพศ
ชาย ละสวน฿หญมีอายุระหวาง ใแ  40 ป ดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากทีไสุด อีกทัๅงป็นพนักงาน
อกชนมากทีไสุด ละรายเดຌสวน฿หญอยูระหวาง 15,000  30,000 บาท จึงอาจกลาวเดຌวา ผูຌทีไติดตามพจ
สอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกป็นผูຌมีการศึกษา฿นระดับมาตรฐานละป็นผูຌทีไมีอาชีพพนัก งานอกชนทีไ
มัไนคงละรายเดຌปานกลาง อยู฿นชวงอายุงานทีไก าลังกຌาวหนຌาละยังตຌองการพัฒนาความ กຌาวหนຌา฿นอาชีพ
การงาน฿หຌติบตมากยิไงชึๅนดຌวยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสอดคลຌองกับ ทฤษฎีความตຌองการของ 
Abraham Maslow (อຌางถึง฿นสุพรรณี อินทร์กຌว 2555:56) นืไองจากคนกลุมนีๅมีความมัไนคงทางอาชีพ
ลຌวตกใยังมีความตຌองการทางดຌานการยกยอง ละตຌองการการประสบความ ส ารใจ฿นชีวิตมากยิไงขึๅนเปอีก 
สวนกลุมถัดมานัๅนจะป็นนักรียน/นักศึกษา ซึไงป็นผูຌมีรายเดຌนຌอยกวา 9,000 บาทตอดือน จึงป็นเปเดຌ
มากกวากลุมนีๅมีความสน฿จดຌานการศึกษาละจ าป็นตຌองมีทักษะทางภาษาพืไอการหางาน฿นอนาคต ละ
ลือกชองทางการศึกษาภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ซึไงป็นชองทางทีไขຌาถึงเดຌงายละคา฿ชຌจายเมสูง ละ
ดยรวมลຌวผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญมีรายเดຌอยู฿นระดับตไ ากวา 9,000 จนถึง 30,000 บาท 
นอกจากนีๅยังพบวาพนักงานราชการกใ฿หຌความสน฿จพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมางฟซบุຍก ชนกันดังนัๅนจึง
อาจป็นอีกกลุมปງาหมายทีไสามารถท าการตลาดเดຌ อาทิ ครู/อาจารย์ พยาบาล ป็นตຌน 

           2. จากการวิจัยพบวา ผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญป็นผูຌ฿ชຌ บริการฟซบุຍก ทุกวันละ
รองลงมาคือกือบทุกวัน กลาวคือ 5-6 วันตอสัปดาห์ ดยสองกลุมรวมกันมากกวารຌอยละ 80%  ดย
ผูຌ฿ชຌบริการมากกวา 50% ฿ชຌบริการฟซบุຍกวันละ 1-2 ชัไวมง ละกวา 25%  ฿ชຌบริการวันละ 3-4 ชัไวมง 
ซึไง฿กลຌคียงกับผลส ารวจของบริษัทวิจัยการตลาด TNS ฉลีไยการ฿ชຌฟซบุຍกของคนเทยอยูทีไ 2.35 ชัไวมงตอ
วัน ละจ านวนการติดตามอยูทีไประมาณ 2-5 กลุม พจ พืไอป็นการรับขຌอมูลความรูຌทีไหลากหลาย  จึงอาจ
กลาวเดຌวาผูຌทีไติดตามพจสอนภาษาอังกฤษป็นผูຌทีไ฿ชຌบริการฟซบุຍกกือบทุกวันดยนอกจาก฿ชຌติด  ตอ
สืไอสารกับพืไอนละครอบครัวลຌว ยัง฿ชຌประยชน์จากสังคมออนเลน์ฟซบุຍก  ฿นการพัฒนาทักษะทางดຌาน
ภาษาอังกฤษ ดยผูຌทีไรียนภาษาอังกฤษทางพจ ละ฿ชຌพัฒนาภาษาอังกฤษอยางจริงจังนัๅนมีกวารຌอย 60 

ลยทีดียว ดยกลุมหลานีๅจะติดตามรับขຌอมูลทีไพจป็นประจ า ละมีการขຌารียนบบกลุมปຂด ซึไงจะท า฿หຌ
การรียนมีประสิทธิผลมากขึๅนกวาพียงคติดตามอานจากหนຌาNew Feeds ทานัๅน ตกใมีสวนหนึไงทีไ
ติดตามบຌางตเมจริงจัง นืไองจากพจสอนภาษาอังกฤษบางพจปຂดขึๅนพืไอชร์ความรูຌทานัๅน ดังงานวิจัย
ของ กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ิโ55็ี วา฿นปัจจุบันมีการชร์ความรูຌดยเมมีคา฿ชຌจาย฿นชิงธุรกิจ นืไองจาก
จຌาของพจจะรูຌสึกภูมิ฿จมืไอมีคนกดเลค์บนหนຌาพจ ิPage) ของตนองมากโ หรือเดຌรับการสดงความ
คิดหใน ละชืไนชมป็นจ านวนมาก  อยางเรกใดี พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍก ทีไตกตางกัน อาทิชน ความถีไ฿น
การ฿ชຌตอสัปดาห์ ความตกตาง฿นการติดตามพจสอนภาษาอังกฤษ เมมีผลตอการตั ดสิน฿จรียน



 

6-85 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ตจ านวนพจทีไติดตามกลับมีผลตอการตัดสิน฿จ฿นดຌานผลิต ภัณฑ์อันเดຌก
รูปบบนืๅอหา การรียน การสอน หรืออาจารย์ผูຌสอน ตกตางกัน อันนืไองจากการติดตามพจหลายโพจ
ท า฿หຌสามารถปรียบทีไยบลักษณะของผลิตภัณฑ์เดຌมากขึๅน  

       3. ฿นดຌานปัจจัยการตลาดนัๅน ผลจากการวิจัยพบวา ปัจจัยการตลาดทัๅงดຌานผลิตภัณฑ์ ละ 
ดຌานราคา มีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของจิรัชญา ศุขภ
คา ละ ศิริจันทร์ พฤกษาอารักษ์ ิโ555ี ทีไพบวา ปัจจัยทีไมี อิทธิพลตอการตัดสิน฿จลือกรียน
ภาษาอังกฤษ฿นสถาบันสอนภาษา Enconcept เดຌกปัจจัยดຌานนืๅอหาหลักสูตรละคา฿ชຌจาย฿นการรียน  

นืๅอหาละหลักสูตรการรียนดย฿ชຌสืไอวีดีอทีไสนุกสนานละขຌา฿จงายมีผลตอการตัดสิน฿จรียนมากทีไสุด 
ซึไงจะหในเดຌวา ผูຌทีไติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญนัๅน สน฿จรียน฿นรืไองพืๅนฐานทัไวเป ละการ
สนทนาทัไวเป ดังนัๅนสืไอการสอนทีไขຌา฿จงายละสนุกสนานจึงมีสวนกระตุຌนละดึงความสน฿จของผูຌรียนเดຌ 
นอกจากนีๅการสามารถยຌอนดูนืๅอหาทีไคยสอนเปลຌวเดຌงายนัๅนกใมีความ ส าคัญการสอนทางพจนัๅนสามารถ
ยຌอนดูขຌอมูลกอนหนຌาเดຌตราบทาทีไจຌาของพจยังเมลบขຌอมูลนัๅนทิๅงเป สวนการพตส์ภาพทีไสวยงามบน
หนຌาพจนัๅนมีผลตอผูຌรียนชนกัน ตามทฤษฎี S-R Theory  (อຌางถึง฿น ศิริวรรณ สรีรัตน์ 2546:9) เดຌ
กลาวถึงสิไ งกระตุຌนทางการตลาด อันเดຌกสวนประสมการตลาดนัๅน สิไ งกระตุຌนดຌานผลิตภัณฑ์ 
ิproduct) ชน การออกบบผลิตภัณฑ์สวยงาม สามารถกระตุຌนความตຌองการของผูຌบริภคเดຌ  นอกจากนีๅ
ราพบวาอาจารย์ผูຌสอนมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ดยพบวาสวน฿หญสน฿จรียน
กับจຌาของพจทีไป็น จຌาของภาษากือบรຌอยละ 50 รองลงมาคือป็นผูຌสอนอยู฿นสถาบัน ซึไงอาจสะทຌอน฿หຌ
หในวาผูຌทีไสน฿จรียนภาษาอังกฤษนัๅน มีความชืไอมัไน฿นจຌาของภาษามากกวา หรืออยางนຌอยกใป็นผูຌทีไสอน
อยู฿นสถาบันภาษาซึไงสามารถชืไอถือเดຌวามีทักษะทางดຌานภาษามากกวาผูຌสอนทัไวเปทีไเมเดຌอยู฿นสถาบัน 

     นอกจากผลิตภัณฑ์ลຌว สิไงกระตุຌนดຌานราคา ิPrice stimulus) ชน การก าหนดราคาสินคຌาทีไ
มีอยู฿หຌ หมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ดยพิจารณาลูกคຌาปງาหมาย ตามทฤษฎี S-R Theory นัๅน ซึไงจากการวิจัย
พบวา อุปกรณ์การรียนมีราคาถูก มีผลตอการตัดสิน฿จรียนมากทีไสุด ดังนัๅนการก าหนดราคาทีไตรงกับ
ความตຌองการของกลุมปງาหมายจึงมีผลตอการดึงดูดกลุมลูกคຌาป็นอยางมาก สวนความสะดวก฿นรืไองการ
ช าระงินป็นปัจจัยรองลงมา ละมีขຌอสังกตุวาเมมีผูຌ฿ดลือกการช าระงินดยการหักงินทางบัญชีธนาคาร
ซึไงอาจจป็นเปเดຌวายังขาดความชืไอมัไน฿นระบบการหักบัญชีนัไนอง 
                        4. จากการวิจัยพบวา การรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก  ชวยประหยัดวลา฿นการ
ดินทาง สามารถรับความรูຌดຌานภาษาอังกฤษเดຌตลอดวลา ละผูຌรียนสามารถควบคุมการรียนเดຌดຌวย
ตัวองอยางป็นอิสระ ดยพบวากลุมผูຌ฿ชຌบริการสวน฿หญป็นพนักงานบริษัทอกชน ซึไงมีวลาสวนตัวนຌอย
กวากลุมอืไน นืไองจากตຌองท างานป็นวลา ดังนัๅนสืไอออนเลน์ฟซบุຍก จึงป็นทางลือกทีไสะดวก นืไองจาก
ขຌาถึงเดຌงาย ประหยัด สามารถควบคุมวลาเดຌดຌวยตนอง มืไอผูຌ฿ชຌบริการสามารถรับรูຌประยชน์ละความ
งายของทคนลยีจึงมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกตามจ าลองการยอมรับทคนลยี
ของ Davis ิอຌางถึง฿นบังอรรัตน์ ส านียงพราะ โ55ไ : 19) ซึไงกลาววา การรับรูຌความงาย฿นการ฿ชຌงานกใ
ป็นอีกสาหตุหนึไงทีไมีผลตอการรับรูຌถึงความมีประยชน์หากผูຌ฿ชຌงานสามารถรับรูຌถึงประยชน์รวมทัๅง
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รับทราบวาทคนลยีสารสนทศนัๅนสามารถน ามา฿ชຌงานเดຌงายกใจะสงผลกับทัศนคติตอการ฿ชຌงาน
(Attitude toward Using) ทีไจะกอ฿หຌกิดพฤติกรรมความตัๅง฿จ (Behavioral Intention to use) ฿นการ
฿ชຌงาน ละสงผล฿หຌมีการน าทคนลยีมา฿ชຌจริง ละกิดการยอมรับทคนลยี (Actual Use) ฿นทีไสุดซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของระวิ  กຌวสุก฿ส ละ ชัยรัตน์ จุสปาต (2556) ผูຌศึกษารืไอง ครือขายสังคม
ออนเลน์ กรณีฟซบุຍกกับการพัฒนาผูຌรียนทีไพบวาฟซบุຍกมีศักยภาพทีไจะป็นครืไองมือทีไมีประสิทธิภาพ฿น
การสืไอสาร ละสามารถประยุกต์ ส าหรับการรียนการสอนเดຌ นืไองจากขຌาถึงเดຌงาย มีอิสระ฿นการ฿ชຌ
ทคนลยี สามารถ฿ชຌเดຌทุกทีไ ทุกวลา ละเมถูกจ ากัดจากคนอืไนโ  นอกจากนีๅการติดตามพจสอน
ภาษาอังกฤษนัๅนงาย พียงคกดเลค์กใสามารถเดຌรับขຌอมูลจากพจทันที การ฿ชຌงานฟซบุຍกทีไงายนัๅนมีผลตอ
การติดสิน฿จของผูຌ฿ชຌบริการมาก               

        ซึไงจากทฤษฎีพฤติกรรมผูຌบริภค ของ Philip Kotler (Kotler 2000:172) กใเดຌกลาววาสิไง
กระตุຌนทางทคนลยี ิtechnological stimulus) ทคนลยี฿หมโสามารถกระตุຌนความตຌองการ฿หຌ฿ชຌ
บริการมากขึๅน สดงถึงความปลก฿หมของการ฿ชຌบริการของธุรกิจรຌาน ฿หຌบริการ ทีไตกตางเปจากคู
ขงขัน ท า฿หຌผูຌบริภคสน฿จบริภค ดังนัๅนการ฿ชຌทคนลยีของสืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍก อาจป็นสวนหนึไง
฿นการกระตุຌนความสน฿จ฿หຌผูຌรักการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ฿หຌหันมาสน฿จ฿ชຌฟซบุຍก ป็นชองทาง฿นการ
รียนกใป็นเดຌ 
 

ขຌอสนอนะ 
 1. จากการวิจัยพบวา พศ ชาย หญิง ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ มีระดับความคิดหในตอ
ปัจจัยการตลาดทัๅงดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌานราคาตกตางกัน ละทคนลยีมีผลตอ พศ ชาย หญิง ตางกัน 
ดังนัๅนผูຌประกอบธุรกิจจะตຌองศึกษาปัจจัยสวนบุคคลหลานีๅพืไอท าการตลาดละ฿ชຌทคนลยี฿หຌป็ น
ประยชน์ละสอดคลຌองกับผูຌบริภค฿นตละกลุม 

 2.ดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍก พบวาผูຌทีไติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญป็นผูຌทีไ฿ชຌบริการฟ
ซบุຍกป็นประจ ากือบทุกวัน ดังนัๅนการขຌาถึงกลุมปງาหมายดยการพสต์ขຌอความ฿หมโอยูสมอพืไอ฿หຌกิด
การกดเลค์ละชร์ขຌอความอาจป็นชองทางทีไท า฿หຌขຌอมูลทางพจกระจายเปยังกลุมลูกคຌาเดຌกวຌางขึๅนละ
รวดรใวยิไงขึๅน ฿นดຌานหลักสูตรการสอน฿นกลุมปຂดกใอาจสอน฿นระยะวลา 1-2 ชัไวมง฿นตละครัๅง นืไองจาก
ผูຌติดตามมากกวารຌอยละ 50 จะ฿ชຌวลากับฟซบุຍก วันละ 1-2 ชัไวมง นอกจากนีๅยังพบวากลุมผูຌติดตามพจ
ตยังเมเดຌขຌารวมรียน฿นกลุมปຂดยังมีถึงรຌอยละ 70 จึงอาจกลาวเดຌวา ยังสามารถขยายกลุมลูกคຌาเดຌอีก
มาก 

             3.฿นดຌานปัจจัยทางการตลาดนัๅนจะพบวา กลุมผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษสวน฿หญสน฿จ
รียนภาษาอังกฤษขัๅนพืๅนฐาน การสนทนาทัไวเป ละการสนทนาชิงธุรกิจ ดังนัๅนการสอนจึงอาจนຌนเปทีไ
หลักสูตรดังกลาว ดຌานอุปกรณ์หรือสืไอการสอนสวน฿หญสน฿จการสอนจากภาพประกอบนืๅอหา ดยอาจ
สริมดຌวยนืๅอหาอຌางอิงจากหนังสือ นิตยสาร ขาว ละบทความตางโ  ดยอาจารย์ผูຌสอนทีไป็นจຌาของ
ภาษาจะเดຌรับความสน฿จมากทีไสุด รอง ลงมาคืออาจารย์จากสถาบัน นืไองจากมีความนาชืไอถือ  ตทัๅงนีๅ 
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หากตຌองการป็นผูຌสอนองกใอาจ฿ชຌปัจจัยการตลาดอืไนโ ชวยสริมเดຌ  ฿นดຌานคา฿ชຌจายนัๅนจะอยูทีไระดับ ตไ า
กวา 3,000 เปจนถึง 5,000 ตอคอร์ส ซึไงป็นราคาทีไกลุมลูกคຌายอมรับเดຌ ชองทางการช าระงินทีไสะดวก
ละปลอดภัยส าหรับลูกคຌาคือการอนผานบัญชีธนาคาร 

             4.จากการวิจัยท า฿หຌทราบวาปัจจัยดຌานการยอมรับทคนลยีมีผลต อการตัดสิน฿จรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกอยู฿นระดับมากนืไองจากชวยประหยัดวลา฿นการดินทางละการ฿ชຌงานงาย 
สามารถควบคุมการรียนเดຌดຌวยตัวองละป็นอิสระ การติดตามพจงายเมยุงยากซับซຌอน ดังนัๅนผูຌ
฿หຌบริการสามารถทีไจะดึงประยชน์ของทคนลยีนีๅมาป็นจุดขาย ทัๅงนีๅควร฿หຌความส าคัญกับความถูกตຌอง
ของขຌอมูลนืไองจากมีความส าคัญละหากผิดพลาดจะท า฿หຌกลุมลูกคຌาขาดความชืไอถือละอาจสียกลุม
ลูกคຌาเปเดຌ  นอกจากนีๅควรมีการปรับปรุงดຌานทคนิคตางโ อยางตอนืไองพืไอดึงความสน฿จของกลุมลูกคຌา
฿หຌติดตามพจตอเป 

 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอไป 
1.การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงนຌนศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกของ

ผูຌติดตามพจสอนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก ฿นการวิจัยครัๅงตอเปอาจจาะจงเปยังกลุมผูຌทีไก าลังรียน
ภาษาอังกฤษทางฟซบุຍก฿นกลุมปຂดพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไชัดจนละสามารถ฿ชຌ฿นการก าหนดกลยุทธทาง
การตลาดเดຌครอบคลุมมากยิไงขึๅน 

 2.การวิจัยมุงนຌนเปยังผูຌ฿ชຌบริการฟซบุຍก ซึไงการวิจัยครัๅงตอเป อาจขยายเปยัง สืไอสังคมออนเลน์
อืไนโ ละการสอนภาษาอืไนโทีไนาสน฿จละมีการ฿ชຌ฿นทางธุรกิจ ชน ภาษาจีน ภาษาญีไปุຆน ภาษากาหลี 
ป็นตຌน  
 3.นืไองจากการวิจัยครัๅงนีๅศึกษาจากดຌานผูຌบริภคคือผูຌ฿ชຌบริการ ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเป อาจ
ศึกษาจากผูຌ฿หຌบริการ ฿นดຌานกระบวนการละกลยุทธ์การตลาด฿หຌจาะลึกมากขึๅนดยอาจจะท าป็นการ
วิจัยชิงคุณภาพ ดยสามารถศึกษาพิไมติมดຌานการจัดหนຌาพจ การพัฒนาหนຌาพจอยา งเร฿หຌหนຌาสน฿จ 
รวมทัๅงศึกษานวทางพัฒนาหนຌาพจพืไอรองรับฆษณาทีไจะมีขຌามาตอเป฿นอนาคตเดຌ 
 4. ฿นดຌานการวิจัยปัจจัยดຌานการตลาดครัๅงนีๅ ศึกษาปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌานราคาทานัๅน฿น
การวิจัยครัๅงตอเปอาจท าการศึกษาพิไมติม฿นดຌานการจัดจ าหนาย ละ ดຌานการสงสริ มการตลาด หรือ
อาจขยายเปยัง 7Ps ละสามารถศึกษาปัจจัยดຌานทคนลยทีไจาะลึกมากยิไงขึๅน ละอาจพิไมติมปัจจัย
ดຌานอืไนโ อาทิ ปัจจัยภายนอกดຌานวัฒนธรรม หรือ ดຌานสังคมทีไอาจสงผลตอการตัดสิน฿จของผูຌบริภค
ชนกัน 

5. หากมีการวัดผลจากาการรียนภาษาอังกฤษทางฟซบุຍกหรือภาษาอืไนโ หรือผานสืไอสังคม
ออนเลน์กใจะท า฿หຌงานวิจัยนาสน฿จละป็นประยชน์ตอการน าเป฿ชຌพัฒนาดຌานการศึกษาหรือธุรกิจดຌาน
การศึกษาเดຌมากยิไงขึๅน 
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http://www.positioningmag.com/content
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กลยุทธก์ารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถั่วหลือง 
฿นขตกรุงทพมหานคร 

Product Managing Strategy Affecting Consumer’s  
Attitude Toward Soymilk in Bangkok Metropolis 

 

วรรณดี  จิรกิจอนุสรณ์1 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี พืไอศึกษาสถานภาพสวนบุคคลละการจัดการผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร โี พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขต
กรุงทพมหานคร ใี พืไอปรียบทียบความตกตางระหวางสถานภาพสวนบุคคลของผูຌบริภคกับทัศนคติ
ของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร ไี พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางการจัดการ
ผลิตภัณฑ์กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร 

 การวิจัยป็นการวิจัยชิงส ารวจ ท าการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ไเเ 
คน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ เดຌก รຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบความตกตาง t-
Test ละ F-Test สถิติทดสอบความสัมพันธ์ คือ สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ของ Pearson 

 ผลการวิจั ยพบว า  ส วน฿หญของผูຌ ตอบบบสอบถามป็น พศหญิ ง  มีอายุ  โแ -ใเ ป                     
จบปริญญาตรี ป็นพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌฉลีไย แเุเเแ-ใเุเเเ บาท/ดือน ผูຌบริภคหในดຌวยมาก
กับการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองกีไยวกับบรรจุภัณฑ์ รสชาติ คุณภาพ ละความป็นประยชน์ ละ
หในดຌวย฿นระดับปานกลางกับการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองกีไยวกับตราสินคຌาละขนาดบรรจุ ทัศนคติ
ของผูຌบริภคนมถัไวหลืองตอสวนประสมการตลาดอยู฿นระดับมากทุกดຌาน เดຌก ชองทางการจ าหนาย 
สงสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ละราคา ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพศตกตางกัน มีทัศนคติ฿นการ
ดืไมนมถัไวหลืองตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 มีความสัมพันธ์ระหวางการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ เดຌก ประยชน์ คุณภาพ ตราสินคຌา บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุละรสชาติ กับทัศนคติของ
ผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 

ค าส าคัญ :  กลยุทธ์ ุ การจัดการผลิตภัณฑ์ ุ นมถัไวหลือง 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา การจดัการธุรกิจระหวางประทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติสตมฟอรด์ 
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Abstract 

 The objectives of the study are to 1) Investigate the personal characteristics and 

managing strategies towards soymilk in Bangkok Metropolis. 2) Investigate the soymilk 

consumer’s attitude in Bangkok Metropolis. 3) Compare the significant difference between 
the personal characteristics and and consumer’s attitude towards soymilk in Bangkok 
Metropolis. 4) Analyze and find out the relationship between managing strategy and 

consumer’s attitude towards soymilk in Bangkok Metropolis.  

 This research was conducted by using the quantitative survey by collecting 400 

samples answering by using the questionnaire. The percentage, mean, standard deviation, 

T-Test, F-Test and –earson’s correlation coefficient were used as the statistical analysis. 

 The result found that majority of the respondents were Female, 21-30 years of 

age, bachelor degree attainment and working for private companies with average income 

10,001-30,000 baht/month. Many respondents strongly agree to the concept of managing 

strategy towards the package, flavor quality, and utility of soymilk. While, there were 

respondents who moderately agree to the concept of managing strategy towards brand 

and size of soymilk. The consumer’s attitude towards marketing mix were rated at high 
level in every aspect, such as channel of distribution, marketing promotion, product and 

price. The different gender of consumer provided the different receiving soymilk attitude 

at .05 level of statistical significance. There were relationship between product managing 

such as utility, quality, brand, package, size and flavor with soymilk consumer’s attitude 
in Bangkok Metropolis at .05 level of statistical significance. 

 

Keywords :  Strategy , Product Managing , Soy milk  

 

 

 

  



 

6-93 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

บทน า (Introduction) 

  ตลาดนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมติบต฿นประทศเทยมานานกวา 20 ปลຌว ตอยู฿นลักษณะคอยป็น
คอยเปเมหวือหวา ตลาดนมถัไวหลืองมีอัตราการติบตบบคงทีไประมาณ 8-9 ปอร์ซในต์ตอป มาป็น
ระยะวลากือบ 15 ป  ฿นตลาดลกนมถัไวหลืองจัดป็นนมประภทหนึไง฿นผลิตภัณฑ์นมทางลือก (Dairy 

Alternative) ประกอบดຌวยนๅ านมขຌาว นๅ านมขຌาวอต นๅ านมขຌาวพด นๅ านม    อัลมอนด์ ฯลฯ ดยตลาด
ผลิตภัณฑ์นมทางลือกนัๅนนับวาป็นตลาดทีไมีความส าคัญมาก ดยฉพาะอยางยิไงนมถัไวหลืองนับวาป็น
หนึไง฿นครืไองดืไมจากธัญพืชทีไมีนวนຌมติบตอยู฿นกณฑ์สูงอยางตอนืไองตลอดชวงระยะ 5 ปทีไผานมา 
ดยปัจจัยหนุนนืไองส าคัญตอการขยายตัวของตลาดนมถัไวหลืองคือ ประชาชนมีความสน฿จ฿นรืไองการ
บริภคอาหารพืไอสุขภาพ ละผลงานวิจัยจ านวนมากสดงถึงการบริภคผลิตภัณฑ์ถัไวหลืองสามารถลด
ความสีไยง฿นการกิดรคหัว฿จละมะรใง ตลาดนมถัไวหลือง฿นประทศเทยกใมีการขยายตัวอยางตอนืไอง
ชนดียวกัน ดยมีนักลงทุนราย฿หมสน฿จขຌามาลงทุนผลิตนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม ท า฿หຌการขงขัน฿นตลาด
นมถัไวหลือง฿นประทศริไมดุดือดมากขึๅน กลุมปງาหมายของตลาดนมถัไวหลือง คือ ผูຌทีไหวง฿ย฿นสุขภาพ 
พราะผูຌบริภคสวน฿หญยอมรับนมถัไวหลือง฿นฐานะทีไป็นครืไองดืไมพืไอสุขภาพ ทัๅงผูຌสูงวัย กลุมดใกละ
วัยรุน   ิมาร์กใตอินฟ อนด์ คอมมิวนิคชัไนุ โ55็ : ออนเลน์ี 

 นวนຌมของตลาดนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมคาดวาการขยายตัวนาจะติบตเดຌประมาณ 5-10% 

ปัจจัยรกมาจากอัตราการบริภคนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมของคนเทยยังอยู฿นระดับตไ า คือประมาณ 4.5 ลิตร
ตอคนตอป นับวาป็นตัวลขทีไนຌอยละนຌอยมากมืไอทียบกับอัตราการดืไมนมของคนเทยทีไฉลีไยอยูทีไ 6.5 

ลิตรตอคนตอป ตลาดจึงมีอกาสขยายตัวเดຌอีกมาก  ิมาร์กใตอินฟ อนด์ คอมมิวนิคชัไนุ โ55็ี  ตลาด
นมถัไวหลืองพรຌอมดืไม฿นประทศเทย นับเดຌวาป็นตลาดทีไมีการติบตละขงขันรุนรงอยางตอนืไอง จะ
หในเดຌวา฿นป พ.ศ. โ55โ มีมูลคาตลาดนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม ็ุๆเเ ลຌานบาท ป พ.ศ. โ55ใ มีมูลคาตลาด
นมถัไวหลืองพรຌอมดืไม ุ่5เเ ลຌานบาท ป พ.ศ. โ55ไ มีมูลคาตลาดนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม ุ่่เเ บาท ป
พ.ศ. โ555 มีมูลคาตลาดนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม แแุเเเ ลຌานบาท ละป พ.ศ. โ55ๆ มีมูลคาตลาดนมถัไว
หลืองพรຌอมดืไมถึง แโุ5เเ ลຌานบาท จากตัวลขดังกลาวสดง฿หຌหในถึงการพิไมขึๅนดยตลอด ิมาร์กใตอิน
ฟ อนด์ คอมมิวนิคชัไนุ โ55ๆี   

 จากขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌน ท า฿หຌผูຌวิจัยลใงหในถึงความส าคัญ฿นการท าการศึกษารืไองกลยุทธ์ การ
จัดการผลิตภัณฑ์ทีไมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง อันนืไองมาจากปัจจุบันนีๅจากกระสสุขภาพทีไ
ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญละความสน฿จอยูป็นจ านวนมาก ละมีอาหาร ครืไองดืไมพืไอสุขภาพตางโ
มากมาย ซึไงหนึไง฿นอาหาร ครืไองดืไมพืไอสุขภาพนัๅน คือ นมถัไวหลือง ละจากขຌอมูลจะหในวา฿นปัจจุบันนีๅ
มีการขงขัน฿นตลาดนมถัไวหลืองนีๅคอนขຌางมาก ทัๅงผูຌประกอบจຌา฿หญ฿นตลาดละผูຌประกอบการรายยอย
ทีไขຌามาชวงชิงสวนบง฿นตลาดนีๅ อันนืไองมาจากกลุมผูຌบริภคทีไมีมากขึๅนละยังมีความตຌองการทีไตกตาง
ละหลากหลายมากยิไงขึๅน ประกอบกับมูลคา฿นตลาดนมถัไวหลืองมีตัวลขทีไพิไมสูงขึๅนป็นจ านวนทีไมากขึๅน
฿นตละป ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองนีๅ พืไอป็นประยชน์
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กผูຌทีไสน฿จ ละผูຌประกอบการราย฿หมทีไจะขຌามา฿นตลาดนีๅ ทัๅงนีๅพืไอทราบถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทีไส าคัญทีไ
สงผลตอทัศนคติของผูຌบริภคเดຌ อันจะน าเปสูการสรຌางหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองของตนอง฿หຌ
สามารถตอบสนองตอความตຌองการทีไตกตางกัน฿นกลุมลูกคຌาปງาหมายของตนองเดຌ 

ปัญหาน าการวิจัย 

จากประยชน์ทีไนมถัไวหลืองมีคุณคาทางภชนาการ ลดความสีไยงการกิดรคหัว฿จละมะรใง 
ปງองกันรคกระดูกพรุน พราะเมมีคลอรสตอรอล ตลอดจนสภาพตลาดนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมมีการ
ขยายตัวเดຌดีมาก ท า฿หຌผูຌวิจัย฿ครทีไสนอปัญหาน าการวิจัยดังตอเปนีๅ  

แ.  สถานภาพสวนบุคคลละการจัดการผลิตภัณฑ์ข องผูຌบริ ภคนมถัไ ว หลือง฿น ขต
กรุงทพมหานคร มีลักษณะป็นอยางเรนืไองจากปัจจัยดຌานสถานภาพสวนบุคคลทีไตกตางกันมีผลตอการ
จัดการผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภคทีไตกตางกัน  

โ. ทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานครมีลักษณะป็นอยางเร มากนຌอย
พียง฿ด นืไองจากทัศนคติทีไตกตางกันยอมมีผลตอการจัดการผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภคทีไตกตางกัน 

ใ. มีความตกตางระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขต
กรุงทพมหานครอะเรบຌาง มากนຌอยพียง฿ด นืไองจากสถานภาพสวนบุคคลละทัศนคติทีไตกตางกันยอมมี
ผลตอการจัดการผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภคทีไตกตางกัน 

ไ. มีความสัมพันธ์ระหวางการจัดการผลิตภัณฑ์กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขต
กรุงทพมหานครอะเรบຌาง มากนຌอยพียง฿ด นืไองจากทัศนคติทีไตกตางกันยอมมีผลตอการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภคทีไตกตางกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 แ. พืไอศึกษาสถานภาพสวนบุคคลละการจัดการผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภคนมถัไวหลืองทีไกีไยวกับ
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์฿นขตกรุงทพมหานคร 

 โ. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลืองทีไกีไยวกับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์฿นขต
กรุงทพมหานคร 

 ใ. พืไอปรียบทียบความตกตางระหวางสถานภาพสวนบุคคลของผูຌบริภคกับทัศนคติของ
ผูຌบริภคนมถัไวหลืองทีไกีไยวกับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์฿นขตกรุงทพมหานคร 

 ไ. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางการจัดการผลิตภัณฑ์กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง
฿นขตกรุงทพมหานคร 
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ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

 แ. ท า฿หຌผูຌประกอบการธุรกิจนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมทราบถึงกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์฿นขต
กรุงทพมหานคร ละทราบทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร 

 โ. ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองพรຌอมดืไม฿นดຌานตาง โ 

 ใ. ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จ฿นการประกอบธุรกิจ อันกีไยวขຌองกับการจัดการผลิตภัณฑ์
ของผูຌบริภคนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมตอเป 

 

สมมติฐานการวิจัย 

           1.  ผูຌบริภคทีไมีสถานภาพสวนบุคคลทีไตกตางกันมืไอจ านกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ละรายเดຌ/ดือน มีทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานครเมตกตางกัน 

           โ.  การจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองเดຌก ดຌานประยชน์ ดຌานคุณภาพ ดຌานตราสินคຌา  ดຌาน
บรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาด ละ ดຌานรสชาติ เมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿น ขต
กรุงทพมหานคร 
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กรอบนวคิดการวิจัย 

 ตัวปรตຌน/ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ แ กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

นิยามศัพท์ฉพาะ 

 กลยุทธ์ หมายถึง รูปบบหรือผนการทีไมุงสรຌาง฿หຌกิดความเดຌปรียบ฿นการขงขันหนือคูขง 
จากความตกตางดยนຌนทีไผนการทีไบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 

 กลยุทธ์การจัดการ หมายถึง การก าหนดนวทาง฿นการด านินงาน฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ผนงานทีไก าหนดเวຌเดຌก การวิคราะห์สภาพวดลຌอม การก าหนดผนงาน การด านินงานละการ
ประมินผล 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง นมถัไวหลืองพรຌอมดืไมทีไมีจ าหนายอยู฿นตลาด ป็นทีไนิยมรับประทานของ
ผูຌบริภค 

สถานภาพสวนบุคคล 

แ. พศ 

โ. อายุ 
ใ. ระดับการศึกษา 

ไ. อาชีพ 

5. รายเดຌ / ดือน 

การจัดการผลิตภัณฑ์ 

แ. ประยชน์ 
โ. คุณภาพ 

ใ. ตราสินคຌา 
ไ. บรรจุภัณฑ์ 

5. ขนาด 

ๆ. รสชาต ิ

 

ทัศนคติของผูຌบริภค 

นมถัไวหลือง 

฿นขตกรุงทพมหานคร 
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 ทัศนคติ หมายถึง ความรูຌสึกทางดຌานจิต฿จหรือพฤติกรรมทีไสดงออกนมถัไวหลือง เดຌก 
ความรูຌสึกพอ฿จ-เมพอ฿จ หรือชอบ-เมชอบ 

 ผูຌบริภค หมายถึง ผูຌมีอ านาจ฿นการตัดสิน฿จซืๅอนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม 

 นมถั่วหลือง หมายถึง นมถัไวหลืองพรຌอมดืไมทีไมีจ าหนาย฿นทຌองตลาด 

 นมถั่วหลืองพรຌอมดื่ม หมายถึง ครืไองดืไมชนิดหนึไงทีไเดຌจากการน าถัไวหลืองมาลຌาง฿หຌสะอาด ช
นๅ า บดกับนๅ าลຌวกรอง อาจปรุงตงรสดຌวยนๅ าตาล ละอาจติมสวนประกอบอืไน โ ชน ชาขียว นมผง 
ลຌวน ามาผานกรรมวิธีฆาชืๅอดຌวยความรຌอนลຌวบรรจุ฿นภาชนะทีไปຂดสนิท฿นสภาวะปราศจากชืๅอ พืไอ฿หຌ
ปลอดภัยตอการบริภค ิส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมุ โ5ไ่:ออนเลน์ ี 

 ประยชน์ หมายถึง  คุณประยชน์เดຌก สารอาหาร คุณคาทางภชนาการทีไผูຌบริภคจะเดຌรับจาก
การบริภคนมถัไวหลือง 

 คุณภาพ หมายถึง การทีไผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองเดຌรับการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันทีไเดຌรับ
การรับรองวาผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองนัๅนมีคุณภาพละป็นทีไยอมรับชืไอถือละมัไน฿จ฿นคุณภาพเดຌ 

 ตราสินคຌา หมายถึง ตรายีไหຌอผลิตภัณฑ์นมถัไวหลือง฿นตลาดปัจจุบันทีไมีวางจ าหนายอยู ทัๅงทีไป็นทีไ
รูຌจักละยังเมป็นทีไรูຌจัก฿นวงกวຌาง 

 บรรจุภัณฑ์  หมายถึง รูปบบ วัสดุ ละประภทของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมถัไวหลือง ทัๅง
รูปบบกลองกระดาษ ขวดกຌว ละขวดพลาสติก 

 ขนาด หมายถึง ปริมาณของนมถัไวหลืองทีไบรรจุ฿นตละผลิตภัณฑ์ ทีไหมาะสมตอการบริภค
ภาย฿นครัๅงดียว฿นตละครัๅง 

 รสชาติ หมายถึง ความอรอยถูกปาก มีกลิไนหอมหมาะกการบริภคละป็นทีไชืไนชองของ
ผูຌบริภค รวมถึงความหลากหลาย฿นรืไองของรสชาติดຌวย 

  

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

กลยุทธ์การจัดการ 

 กลยุทธ์การจัดการ คือ กระบวนการทีไประกอบดຌวยการวิคราะห์สภาพวดลຌอมละขຌอมูลส าคัญ
ของธุรกิจทีไ฿ชຌ฿นการประกอบการตัดสิน฿จ การวางนวทางการด านินงาน ละควบคุมการปฏิบัติงาน
ชิงกลยุทธ์ขององค์การพืไอทีไจะสรຌางความมัไน฿จวา องค์การสามารถทีไจะด านินการเดຌอยางสอดคลຌองกับ
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สภาพวดลຌอม ละสถานการณ์ทีไกิดขึๅน ตลอดจนสามารถมีการพัฒนาการละสามารถทีไจะขงขัน฿น
อุตสาหกรรมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับของกลยุทธ์การจัดการ 

 กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) ถูกก าหนดดยผูຌบริหารระดับสูงขององค์การ ชน 
กรรมการผูຌจัดการ ประธานกรรมการ หรือหัวหนຌาคณะผูຌบริหาร ป็นตຌน ซึไงมีการรวมกับคณะผูຌบริหารละ
ทีไปรึกษาดຌานกลยุทธ์การจัดการ ดยคาดการณ์สถานการณ์ละความตຌองการ฿นอนาคต พืไอก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจละวัตถุประสงค์หรือปງาหมาย฿นการด านินงานขององค์การ ดยกลยุทธ์องค์การจะป็น
กลยุทธ์หลัก฿นการด านินธุรกิจทีไป็นมบบละนวทาง฿นการก าหนดกลยุทธ์ ละการวางผน฿นระดับ
อืไน โ 

 กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ถูกก าหนดดยผูຌจัดการหรือผูຌบริหารทีไมีต าหนงป็นหัวหนຌา
หนวยธุรกิจ ทีไมีความป็นอิสระละความรับผิดชอบ฿นการด านินงานของตนอง ดยพยายามสรຌาง
ศักยภาพละความเดຌปรียบ฿นการด านินงาน฿หຌกหนวยธุรกิจ ปกติกลยุทธ์ระดับธุรกิจมักจะกีไยวขຌองกับ
การขงขัน จน฿นบางครัๅงถูกรียกวา กลยุทธ์การขงขัน 

 กลยุทธ์ระดับหนຌาทีไ (Function Strategy) ถูกก าหนดดยผูຌจัดการ฿นตละหนຌาทีไทางธุรกิจ ชน 
การผลิต การงิน การตลาด ละการบริหารบุคคล ดยมุงทีไการ฿ชຌทรัพยากรของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคลຌองกับกลยุทธ์฿นระดับองค์การละระดับธุรกิจ 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดทีไควบคุมเดຌ ซึไงตຌอง฿ชຌรวมกันพืไอตอบสนอง
ตอความตຌองการของตลาดปງาหมาย หรืออาจหมายถึงความกีไยวขຌอง 4 สวน คือ ผลิตภัณฑ์ ครงสรຌาง
ราคา ระบบการจัดจ าหนายละกิจกรรมการสงสริมการตลาด ซึไงก าหนดหลักกณฑ์ของระบบการตลาด
ขององค์การ จากความหมายนีๅเดຌสดงลักษณะของสวนประสมทางการตลาด คือ ป็นปัจจัยทางการตลาด
ทีไธุรกิจควบคุมเดຌ ตຌอง฿ชຌรวมกันหรือกีไยวขຌองกันทัๅง 4 ครืไองมือ มีวัตถุประสงค์การ฿ชຌพืไอสนองตอบความ
ตຌองการของตลาดปງาหมาย฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ประกอบดຌวยผลิตภัณฑ์ ิProduce) ราคา ิPrice) การจัด
จ าหนาย ิPlace) ละการสงสริมการตลาด ิPromotion) ซึไงรวมรียกวา 4–’s (ศิริวรรณ สรีรัตน์ ละ
คณะ, 2541 : 32-33) สามารถสรุปสาระส าคัญ เดຌดังนีๅ 

 1. ผลิตภัณฑ์ ิProduct) หมายถึง สิไงทีไผูຌขายสนอขายตอตลาดพืไอ฿หຌผูຌบริภคสน฿จอยากเดຌป็น
จຌาของ ละซืๅอมาพืไออุปภคละบริภคอันป็นการตอบสนองตอความตຌองการ ค าวาผลิตภัณฑ์มิเดຌมี
ความหมายหมายถึง วัตถุทีไมีรูปรางจับตຌองเดຌทานัๅน ตยังรวมถึงการบริการ สถานทีไ บุคคลละความคิด 
นืไองจากผลิตภัณฑ์มีความหมายกลาวรวมเปถึงสิไงทีไมีคุณคาสนอขายหรือผลประยชน์ทีไสนองตอบความ
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ตຌองการของผูຌบริภคเดຌ จึงจ าป็นตຌองพิจารณาถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ิProduct Component) 

ซึไงมีลักษณะส าคัญบงออกป็น 5 สวนคือ 

  1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก ิCore Product) หมายถึง ประยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ทีไผูຌบริภคหรือ
ผูຌ฿ชຌตຌองการดยตรงจากการซืๅอผลิตภัณฑ์หรือบริการนัๅน โ ชน ผลประยชน์หลักของรถยนต์ คือ 
ยานพาหนะ 

  1.2 ผลิตภัณฑ์ทัไวเป ิGeneric Product) หมายถึง รูปบบหรือลักษณะทัไวเปทีไประกอบขึๅน
ป็นผลิตภัณฑ์ ชน ตัวถังละลຌอของรถยนต์ 

  1.3 ผลิตภัณฑ์คาดหวัง ิExpected Product) หมายถึง ผลประยชน์ของผลิตภัณฑ์ทีไ
ผูຌบริภคหรือผูຌ฿ชຌคาดหวังวาตຌองมีประกอบขึๅนป็นปกติ฿นตัวผลิตภัณฑ์หลานัๅน ชน ครืไองปรับอากาศ
รถยนต์ 

  1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ ิAugmented Product) หมายถึง ผลประยชน์หรือบริการอืไน โ ทีไ
ผูຌบริภคหรือผูຌ฿ชຌเดຌรับจากการซืๅอสินคຌานัๅน ดยทีไผูຌขายมีความมุงหมายตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความ
สมบูรณ์หรือดนกวาคูขง ชน บริการหลังการขายทีไดีกวา 

  1.5 ผลิตภัณฑ์ทีไมีศักยภาพ฿นอนาคต ิPotential Product) หมายถึง ผลประยชน์หรือ
บริการอืไน โ ทีไป็นเปเดຌ ซึไงผูຌขายคิดพัฒนาขึๅนพืไอสนอ฿หຌผูຌบริภค หรือผูຌ฿ชຌ ฿นอนาคตนอกหนือจาก
ผลิตภัณฑ์ควบทีไมีอยู฿นปัจจุบัน พืไอสรຌางความพอ฿จมากยิไงขึๅน 

  ตราสินคຌาละการหีบหอ ิBrand and Packaging) นืไองจากผูຌบริภคจะเมทราบความ
ตกตางของสินคຌาลยถຌาเมมีตราสินคຌา ละนอกจากนัๅน ตราสินคຌาละการหีบหอป็นตัวสงสริมผลิตภัณฑ์
฿หຌท าหนຌาทีไเดຌอยางสมบูรณ์มากยิไงขึๅน อีกทัๅงป็นตัวสรຌางความจงรักภักดี฿หຌกิดขึๅน฿นตัวสินคຌาอีกดຌวย 

  สัญลักษณ์ ลายซใน การออกบบ ิBrand) หรือการทีไน าทัๅงหมดทีไกลาวมารวมกันพืไอบงบอก
สินคຌาหรือบริการของกลุมผูຌขาย ซึไงจะตกตางกันเป฿นตละตราสินคຌา จะมีความหมาย฿น 6 ขัๅน ดังนีๅ 1. 

คุณลักษณะของสินคຌา 2. ผลประยชน์ทีไจะเดຌรับ 3. คุณคาของสินคຌา 4. วัฒนธรรม 5. บุคลิกภาพ 6. ผูຌ฿ชຌ
สินคຌานัๅน โ 

  การบรรจุหีบหอ ิPackaging) ริไมจากการออกบบจนถึงการผลิตออกมาป็นบรรจุภัณฑ์ทีไ฿ชຌ
กใบสินคຌา ทุกวันนีๅบรรจุภัณฑ์ก าลังกลายป็นสวนหนึไงของครืไองมือทางการตลาดทีไส าคัญ การออกบบทีไดี
สามารถสรຌางคุณคาส าหรับลูกคຌาดຌวยหตุผล ดังนีๅ 1. ผูຌบริภคนิยมลือกสินคຌาดຌวยตัวองมากขึๅน พบวา 
53% ของการซืๅอกิดจากการซืๅอดยเมเดຌตัๅง฿จมากอน 2. ผูຌบริภคยอมจายพงพืไอความสะดวกสบายมาก
ขึๅน 3. การทีไหในตราสินคຌาละชืไอของบริษัทอยางชัดจนบนหีบหอ ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาทีไ
ตนองชืไนชอบอยูลຌว 4. มีการสรຌางสรรค์฿หมทีไกิดจากหีบหอบรรจุภัณฑ์ ชน ยาสีฟันจากหลอดบีบมา
ป็นขวดปัຖม 
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  ฉลากสินคຌา ิLabeling) นับวาป็นสวนหนึไงของบรรจุภัณฑ์ ทีไสามารถท าหนຌาทีไเดຌหลายหนຌาทีไ 
อาทิชน สามารถบงบอกวาสินคຌาอะเรหรือยีไหຌออะเร ฿ชຌบงกรดของสินคຌา ฿ชຌอธิบายสินคຌาละชวย
สงสริมการขายสินคຌา 

 2. ราคา ิPrice) หมายถึง จ านวนงินหรือสิไงอืไน โ ทีไมีความจ าป็นทีไตຌองจายพืไอ฿หຌเดຌมี
ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑ์฿นรูปตัวงิน ราคาป็น P ตัวทีไสองทีไกิดขึๅนถัดจาก Product 

ราคาป็นตຌนทุนของลูกคຌา ผูຌบริภคจะปรียบทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นัๅ น 
ถຌาคุณคาสูงกวาราคา ผูຌบริภคกใจะตัดสิน฿จซืๅอ ดังนัๅนผูຌก าหนดกลยุทธ์ดຌานราคา จะตຌองค านึงถึงคุณคาทีไ
รับรูຌ ตຌนทุนสินคຌาละคา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌอง การขงขันละปัจจัยอืไน โ 

 3. การจัดจ าหนาย ิPlace หรือ Distribution) หมายถึง ครงสรຌางของชองทางซึไงประกอบดຌวย
สถาบันละกิจกรรม ฿ชຌพืไอคลืไอนยຌายผลิตภัณฑ์ละบริการจากองค์การเปยังตลาด สถาบันทีไน าผลิตภัณฑ์
ออกสูตลาดปງาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมทีไชวย฿นการกระจายตัวสินคຌาประกอบดຌวยการ
ขนสง การคลังสินคຌา ละการกใบรักษาสินคຌาคงหลือ 

  3.1 ชองทางการจัดจ าหนาย ิChannel of Distribution หรือ Marketing Channel) 

หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจทีไมีความกีไยวขຌองกับการคลืไอนยຌายกรรมสิทธิ่฿นผลิตภัณฑ์ หรือป็น
การคลืไอนยຌายผลิตภัณฑ์จากผูຌผลิตเปยังผูຌบริภคหรือผูຌ฿ชຌทางธุรกิจ หมายถึง สຌนทางทีไผลิตภัณฑ์ ละ
ิหรือี กรรมสิทธิ่ทีไผลิตภัณฑ์ถูกปลีไยนมือเปยังตลาด฿นระบบชองทางการจัดจ าหนายประกอบดຌวย ผูຌผลิต 
คนกลาง ผูຌบริภค หรือผูຌ฿ชຌทางอุตสาหกรรม ซึไงอาจจะ฿ชຌชองทางตรงจากผูຌผลิตเปยังผูຌบริภค หรือผูຌ฿ชຌทาง
อุตสาหกรรมละ฿ชຌชองทางอຌอมจากผูຌผลิตผานคนกลาง เปยังผูຌบริภคหรือผูຌ฿ชຌทางอุตสาหกรรม 

  3.2 การกระจายตัวสินคຌา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคຌาสูตลาด ิPhysical 

Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานทีไกีไยวขຌองกับการด านินการวางผน การปฏิบัติการ
ตามผน ละสามารถควบคุมการคลืไอนยຌายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตละสินคຌาส ารใจรูป จากจุดริไมตຌนเป
ยังจุดสุดทຌาย฿นการบริภคพืไอตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาดยมุงหวังก าเร หรือหมายถึงกิจกรรมทีไ
กีไยวขຌองกับการคลืไอนยຌายผลิตภัณฑ์จากผูຌผลิตเปยังผูຌบริภค หรือผูຌ฿ชຌทางอุตสาหกรรมการกระจายตัว
สินคຌาทีไส าคัญมีดังนีๅ 1. การขนสง 2. การกใบรักษาสินคຌาละการคลังสินคຌา 3. การบริหารสินคຌาคงคลัง 

 4. การสงสริมการตลาด ิPromotion) ป็นครืไองมือการสืไอสารพืไอสรຌางความพึงพอ฿จตอตรา
สินคຌาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล ดย฿ชຌพืไอจูง฿จ฿หຌกิดความตຌองการพืไอตือนความทรงจ า฿น
ผลิตภัณฑ์ดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูຌสึกความชืไอ ละพฤติกรรมการซืๅอหรือป็นการติดตอสืไอสาร
กีไยวกับขຌอมูลระหวางผูຌขายกับผูຌซืๅอ พืไอสรຌางทัศนคติละพฤติกรรมการซืๅอการติดตอสืไอสารอาจ฿ชຌ
พนักงานขายท าการขาย ละการติดตอสืไอสารดยเม฿ชຌคน ครืไองมือ฿นการติดตอสืไอสารมีหลายประการ 
องค์การอาจลือก฿ชຌหนึไงหรือหลายครืไองมือ ซึไงจะตຌอง฿ชຌหลักการลือกครืไองมือการสืไอสารการตลาดบบ
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ประสมประสานกัน ดยการพิจารณาถึงความหมาะสมกับลูกคຌาผลิตภัณฑ์คูขง ดยบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกันเดຌ ครืไองมือการสงสริมการตลาดทีไส าคัญ มีดังนีๅ 

  4.1 การฆษณา ิAdvertising) ป็นกิจกรรม฿นการสนอขาวสารกีไยวกับองค์การ ละิหรือี 
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ทีไตຌองมีการจายงินดยผูຌอุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์฿นการฆษณาจะ
กีไยวขຌองกับ 1. กลยุทธ์การสรຌางสรรค์งานฆษณาละยุทธวิธีการฆษณา 2. กลยุทธ์สืไอ 

  4.2 การขายดย฿ชຌพนักงานขาย ิPersonal Selling) ป็นการสืไอสารระหวางบุคคลกับบุคคล
พืไอพยายามจูง฿จผูຌซืๅอทีไป็นกลุมปງาหมาย ฿หຌซืๅอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาตอความคิด หรือ
ป็นการสนอขายหนวยงานขายพืไอ฿หຌกิดการขาย ละสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับลูกคຌา งาน ฿นขຌอนีๅจะ
กีไยวขຌองกับ 1. กลยุทธ์การขายดย฿ชຌพนักงานขาย 2. การบริหารหนวยงานขาย 

  4.3 การสงสริมการขาย ิSales Promotion) ป็นสิไงจูง฿จทีไมีคุณคาพิศษทีไสามารถกระตุຌน
หนวยงานขาย ผูຌจัดจ าหนาย หรือผูຌบริภคคนสุดทຌาย ดยมีจุดมุงหมายพืไอ฿หຌกิดการขาย฿หຌกิ ดขึๅน฿น
ทันทีทัน฿ด ป็นครืไองมือกระตุຌนความตຌองการซืๅอทีไ฿ชຌสนับสนุนการฆษณา ละการขายดย฿ชຌพนักงาน
ขาย ซึไงสามารถกระตุຌนความสน฿จ การทดลอง฿ชຌหรือการซืๅอ ดยลูกคຌาคนสุดทຌายหรือบุคคลอืไน฿นชองทาง
การจ าหนาย การสงสริมการขายมี 3 บบ คือ 1. การกระตุຌนผูຌบริภค รียกวา การสงสริมการขายทีไมุงสู
ผูຌบริภค 2. การกระตุຌนคนกลาง รียกวา การสงสริมการขายทีไมุงสูคนกลาง 3. การกระตุຌนพนักงานขาย 
รียกวา การสงสริมการขายทีไมุงสูพนักงานขาย 

  4.4 การ฿หຌขาวละการประชาสัมพันธ์ ิPublicity and Public Relations) มีความหมาย
ดังนีๅ 1. การ฿หຌขาว ป็นการสนอขาวกีไยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินคຌา หรือบริษัททีไเมตຌองมี
การจายงิน฿นทางปฏิบัติจริง อาจตຌองมีการจายงินผานสืไอกระจายสียง หรือสืไอสิไงพิมพ์ การ฿หຌขาวป็น
สวนหนึไงของการประชาสัมพันธ์ 2. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามทีไจะสืไอสารดยมีการ
วางผนดยองค์การหนึไงพืไอสรຌางทัศนคติทีไดีตอองค์การตอผลิตภัณฑ์หรือตอนยบาย฿หຌกิดกับกลุม฿ด 
กลุมหนึไง มีจุดมุงหมายพืไอสงสริมหรือปງองกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

   4.5 การตลาดทางตรง ิDirect Marketing) การฆษณาพืไอ฿หຌกิดการตอบสนอง
ดยตรง ิDirect Response Advertising) ละการตลาดชืไอมตรงหรือการฆษณาชืไอมตรง มีความหมาย
ตางกันดังนีๅ 1. การตลาดทางตรงตอบสนองดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง โ ทีไนักการตลาด฿ชຌพืไอทีไจะ
สงสริมผลิตภัณฑ์ดยตรงตอผูຌซืๅอละท า฿หຌกิดการตอบสนอง฿นทันที ทัๅงนีๅตຌองอาศัยฐานขຌอมูลลูกคຌา ละ
การ฿ชຌสืไอตาง โ พืไอสืไอสารดยตรงกับลูกคຌาชน ฿ชຌสืไอฆษณาละคตตาลใอก 2. การฆษณา พืไอ฿หຌกิด
การตอบสนองดยตรง ป็นขาวสารการฆษณาซึไงถามผูຌอาน ผูຌรับฟัง หรือผูຌชม฿หຌกิดการตอบสนองกลับ
ดยตรงเปยังผูຌสงขาวสาร ซึไงอาจจะ฿ชຌจดหมายตรงหรือสืไออืไน ชนนิตยสาร วิทยุ ทรทัศน์ หรือปງาย
ฆษณา 3. การตลาดชืไอมตรงหรือการฆษณาชืไอมตรง หรือการตลาดผานสืไออิลใกทรอนิกส์ ป็นการ
ฆษณาผานระบบครือขายคอมพิวตอร์หรืออินทอร์นใต พืไอสืไอสารสงสริมละการขายผลิตภัณฑ์หรือ



 

6-102 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

บริการดยมุงหวังผลก าเรละการคຌา ครืไองมือส าคัญ฿นขຌอนีๅ ประกอบดຌวย 1. การขายผานทางทรทัศน์ 2. 

การขายดย฿ชຌจดหมายดยตรง 3. การขายดย฿ชຌคตตาลใอก 4. การขายผานทางทรทัศน์ วิทยุ ละ
หนังสือพิมพ์ ิศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ, 2546 : 53-55) 

ทฤษฎีอรรถประยชน์ 

 ทฤษฎีอรรถประยชน์ ป็นทฤษฎีทางศรษฐศาสตร์ ทีไ฿ชຌ฿นการอธิบายพฤติกรรมของผูຌบริภค ดย
มีขຌอสมมติวาผูຌบริภคจะลือกสินคຌาละบริการตาง โ มาบริภคพืไอ฿หຌตนองเดຌรับความพึงพอ฿จ หรือ
อรรถประยชน์สูงสุด ดยความพึงพอ฿จนัๅนสามารถวัดออกมาป็นตัวลขทีไนนอนเดຌ 

 อรรถประยชน์ ิUtility) หมายถึง ความพอ฿จทีไผูຌบริภคเดຌรับจากการบริภคสินคຌาละบริการ
ชนิดตาง โ หรือความพอ฿จทีไเดຌรับจากกิจกรรมตาง โ สินคຌาละบริการชนิด฿ดจะ฿หຌอรรถประยชน์มาก
หรือนຌอยขึๅนอยูกับระดับความตຌองการของผูຌบริภคทีไมีตอสินคຌาชนิดนัๅน ถຌาผูຌบริ ภคมีความตຌองการมาก
สดงวาสินคຌาหรือบริการชนิดนัๅนมีอรรถประยชน์มากตรงกันขຌาม ถຌาผูຌบริภคมีความตຌองการนຌอยสดงวา
สินคຌาหรือบริการนัๅนมีอรรถประยชน์นຌอยนัๅนอง 

งานวิจัยท่ีกี่ยวขຌอง 

 สุภาพ พิทักษ์สมบัติ  ิโ54โี  เดຌศึกษารืไองพฤติกรรมผูຌบริ ภคนมเฮคลซียม฿นขต
กรุงทพมหานคร พบวา ผูຌบริภคบริภคนมเฮคลซียมพราะหในวามีคุณคาตอรางกาย สริมสรຌางสุขภาพ
฿หຌมีความขใงรง ละกลัวตอรคกระดูกพรุน รสชาติ ความสะดวก฿นการซืๅอละความมีชืไอสียงของตรา
ยีไหຌอป็นหตุผลหลัก฿นการตัดสิน฿จซืๅอ พศหญิงดืไมนมมากกวาพศชาย ผูຌสูงอายุดืไมนมมากกวาผูຌบริภคทีไ
มีอายุนຌอย 

 พรทพ ตัๅงประพันธ์วงศ์ ิโ546 ี เดຌศึกษารืไองการปรียบทียบพฤติกรรมการบริภคละความ
คิดหในของนักศึกษา฿นการบริภคนมถัไวหลืองกับนมคสดทຌยูอชที ผลการวิจัยพบวา อยาก฿หຌผูຌผลิตนม
คสดทຌยูอชทีมีการพิไมคุณคาดยการติมสารอาหาร พืไอ฿หຌผูຌบริภคมองหในคุณคาละประยชน์ทีไ
พิไมขึๅน ฿หຌผูຌผลิตนมถัไวหลืองยูอชทีมีการพัฒนาละปรับปรุงดຌานรสชาติดย฿ชຌทคนลยีพืไอลดกลิไนของ
ถัไว ฿หຌความรูຌ฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑ์฿หຌถูกวิธีกชองทางการจัดจ าหนาย฿หຌสามารถพิไมอายุการกใบ
รักษา ละนอกจากนีๅควรมีการพัฒนารสชาติ฿หม พรຌอมทัๅงปรับปรุงดຌานการกระจายสินคຌา฿หຌครอบคลุม
พืไอพิไมการฆษณาผานสืไอทรทัศน์ละมีการสงสริมการขายอยางตอนืไอง 

 ศิวะ กาญจน์อรามกุล ิโ54้ ี เดຌศึกษารืไองครงสรຌางการตลาดละพฤติกรรมผูຌบริภคนมถัไว
หลืองพรຌอมดืไม฿นกรุงทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมนีๅเมนิยมการขงขันทางดຌานราคา ต
จะ฿ชຌการขงขันทีไเม฿ชราคามากกวา 

 วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ์ ิโ54้ ) เดຌศึกษารืไองพฤติกรรมการบริภคนมถัไวหลืองของผูຌบริภค฿น
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย ผูຌบริภคสวน฿หญมีหตุผลทีไลือกบริภคพราะมีคุณคาทางภชนาการ 
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ลือกวีธีบริภคจากการพิจารณาสวนประกอบบนฉลาก สวน฿หญตัดสิน฿จบริภคดຌวยตนอง ปัจจัยทีไมีผล
ตอการตัดสิน฿จซืๅอนมถัไวหลือง฿นระดับมากทีไสุด เดຌก รสชาติอรอยุ มีสารอาหารทีไมีประยชน์ตอสุขภาพ 
ละชืไอมัไน฿นคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 รศนา นิรนาท ิโ55เ ี เดຌศึกษารืไอง พฤติกรรมการบริภคละปัจจัยสวนประสมทางการตลาด
ทีไ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จซืๅอนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมของผูຌบริภค฿นขตจตุจักร  ผลการศึกษาพบวา ดยสวน฿หญ
ลือกดืไมนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมยีไหຌอเวตามิๅลค์ สูตรดัๅงดิม ประภทยูอชที ซึไงหตุผล฿นการดืไมพราะบ ารุง
สุขภาพ รสชาติละกลิไนอรอยถูก฿จ  

 จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม ิโ55โ ) เดຌศึกษารืไอง การรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมของผูຌบริภค
ตออาหารสริมสุขภาพ฿นขตกรุงทพมหานคร: กรณีศึกษานมถัไวหลืองยูอชที ผลการวิจัยพบวา ยีไหຌอของ
นมถัไวหลืองยูอชทีทีไกลุมตัวอยางรูຌจักมากทีไสุด คือ เวตามิลค์ กลุมตัวอยางสวน฿หญทราบถึงสวนประกอบ
ทีไส าคัญละป็นประยชน์ของนมถัไวหลืองยูอชที สวนมาตรฐานทีไกลุมตัวอยาง฿หຌความชืไอถือ฿นการลือก
ซืๅอนมถัไวหลืองมากทีไสุด คือ อย. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌละทัศนคติมาก
ทีไสุด คือ ดຌานผลิตภัณฑ์ กลุมตัวอยางทีไอยูวัยรุนวัยรียนอยาก฿หຌผูຌผลิตนมถัไวหลืองยูอชทีท าการพัฒนานม
ถัไวหลืองยูอชทีออกมา฿หม ดยท าการขยายสายผลิตภัณฑ์฿นดຌานรสชาติ คือ รสผสมธัญพืช ละมีการ
พิไมสารอาหารทีไมีสวน฿นการชวยพัฒนาละบ ารุงสมอง  นอกจากนีๅอยาก฿หຌมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นดຌาน
ขนาดทีไหมาะกการบริภค฿หຌหมดเดຌภาย฿นครัๅงดียว ผูຌประกอบการละนักการตลาดควรพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของนมถัไวหลืองยูอชที฿หຌมีความสวยงาม ความปลก฿หม ละสะดวกตอการบริภค พืไอดึงดู ด฿หຌ
ผูຌบริภคหันมาสน฿จผลิตภัณฑ์มากขึๅน  

              คณพล วิจักษนุกูล ิโ556 ี  เดຌศึกษารืไองการวิคราะห์ครงสรຌางละพฤติกรรมการขงขัน
฿นตลาดอุตสาหกรรมนมถัไว หลืองผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมนมถัไวหลือง฿นระหวางป พ.ศ. โ55แ-

โ55ไมีลักษณะครงสรຌางตลาดผูຌขายนຌอยรายละมีการกระจุกตัวสูง ดยมีบริษัททีไมีอิทธิพลราย฿หญถึง โ 
ราย฿นอุตสาหกรรมนีๅ  พฤติกรรมการขงขันดยเม฿ชราคานัๅนมีความส าคัญมากกวา ดังนัๅนผูຌผลิตตละราย
ควรทีไจะ฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมพรຌอมทัๅงมีการสนับสนุนละสงสริมจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดตางโอยางตอนืไอง 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงส ารวจ (Survey Research) พืไอศึกษากลยุทธ์การจัดการ
ผลิตภัณฑ์พืไอสรຌางทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็น
การสรຌางบบสอบถามส ารวจกลุมตัวอยางละน าบบสอบถามมาวิคราะห์ขຌอมูล฿นชิงปริมาณ ลຌวปล
ความหมาย  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ประชากรละกลุมตัวอยาง 

 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ ผูຌบริภคนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม฿นขตกรุงทพมหานคร พศชายละ
หญิง อายุทากับหรือมากกวา โเ ปขึๅนเป นืไองจากป็นผูຌมีอ านาจซืๅอละป็นผูຌทีไซืๅอหรือคยบริภคนมถัไว
หลืองทานัๅน ซึไงเมทราบจ านวนประชากรทีไนนอน 

 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือ ผูຌบริภคนมถัไวหลืองพรຌอมดืไม฿นขตกรุงทพมหานคร พศชาย
ละหญิง อายุทากับหรือมากกวา โเ ปขึๅนเป นืไองจากป็นผูຌมีอ านาจซืๅอละป็นผูຌทีไซืๅอหรือคยบริภคนม
ถัไวหลืองทานัๅน ซึไงเมทราบจ านวนประชากรทีไนนอนดย฿ชຌสูตรของ W.G. Cochran (แ้5ใี ิอຌางถึง฿น 
ยุทธ เกยวรรณ์ุ โ5ไ้: แเโี  กลุมตัวอยางทีไควร฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅทากับ ใ่5 คน ละส ารองเวຌ
ประมาณ แ5 คนพืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางทีไดี ซึไงรวมป็น ไเเ คน 

 

                                 สตูร n = 
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2
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d
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    ฿นมืไอ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     d = ระดับความคลาดคลืไอน = เ.เ5 

     P = สัดสวนประชากรทีไสน฿จจะศึกษาคือ 5เ% = 0.5 

     Z = คามาตรฐานตามระดับความชืไอมัไน฿นทีไนีๅ  
       ระดับความชืไอมัไน ้5% มีคา = แ.้ๆ 

    ทนคา n = 
2

2

)05.0(
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      = ใ่5 ตัวอยาง 
 

ผลการวิจัย 

 ผูຌตอบบบสอบถามซึไงป็นกลุมตัวอยาง฿นการวิจัย จ านวน ไเเ คน สวน฿หญป็นพศหญิง 
จ านวน โ5่ คน คิดป็นรຌอยละ ๆไ.5 มีอายุอยูระหวาง โแ-ใเ ป คิดป็นรຌอยละ 5ไ.็5 รองลงมามีอายุ 
ใแ-ไเ ป คิดป็นรຌอยละ ใ่.โ5 สวน฿หญมีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ ็็.โ5 
รองลงมาจบสูงกวาปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ แ่.เเ สวน฿หญผูຌตอบบบสอบถามมีอาชีพป็นพนักงาน
บริษัทอกชน คิดป็นรຌอยละ ่5.โ5 ผูຌตอบบบสอบถามมีรายเดຌฉลีไยประมาณ แเุเเแ -โเุเเเ บาท/
ดือน คิดป็นรຌอยละ ใๆ.5เ ซึไง฿กลຌคียงผูຌมีรายเดຌฉลีไยประมาณ โเุเเแ-ใเุเเเ บาท/ดือน คิดป็นรຌอย
ละ ใๆ.เเ ดยภาพรวมการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร เดຌก ดຌาน
ความป็นประยชน์ ดຌานคุณภาพ ดຌานตราสินคຌา ดຌานบรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาดบรรจุ ละดຌานรสชาติ อยู฿น
ระดับมาก ิ  = ใ.็โี ดยภาพรวมทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร มีความ
คิดหในอยู฿นระดับมาก ิ  = ใ.็5ี  

X

X
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 ผูຌบริภคทีไมีพศตกตางกันกิดทัศนคติ฿นการดืไมนมถัไวหลืองกีไยวกับสวนประสมการตลาด เดຌก 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจ าหนายละการสงสริมการตลาดทีไตกตางกัน฿นทุกรายการ ดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .เ5 จากผลการทดสอบสมมติฐานป็นการปฏิสธสมมติฐาน ผูຌบริภคทีไมีอายุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌ/ดือน ตกตางกันกิดทัศนคติ฿นการดืไมนมถัไวหลืองกีไยวกับสวนประสม
การตลาดเดຌก ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจ าหนาย ละการสงสริมการตลาดทีไเมตกตางกันทางสถิติ 
จากผลการทดสอบสมมติฐานป็นการยอมรับสมมติฐาน 

 ความสัมพันธ์ระหวางการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองของผูຌบริภคกับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไว
หลือง ดຌานประยชน์ มีความสัมพันธ์ทางสถิติทีไระดับ .เ5 ทัๅง ใ ตัวปรประกอบดຌวย นมถัไวหลืองมีสาร
ตຌานอนุมูลอิสระลดความสีไยงตอรคมะรใง (r = .225) นมถัไวหลืองชวยลดความสีไยงตอการกิดรค
กระดูกพรุน (r = .โ้่ี ละนมถัไวหลืองชวยลดความสีไยง฿นรคหัว฿จละหลอดลือด (r = .ใโ5ี  

 ดຌานคุณภาพ มีความสัมพันธ์ทางสถิติทีไระดับ .เ5 ทัๅง ใ ตัวปร ประกอบดຌวย มีมาตรฐานคุณภาพ
นาชืไอถือเดຌรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารละยา (r = .โโๆี วัตถุดิบมีความสด฿หมคัดจาก
ผลิตภัณฑ์ออร์กนิค (r = .ไเ่ี ละผานกรรมวิธีการผลิตดย฿ชຌทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพ (r = .แ่เี  

 ดຌานตราสินคຌา มีความสัมพันธ์ทางสถิติทีไระดับ .เ5 ทัๅง ใ ตัวปร ประกอบดຌวย ตราสินคຌาทีไมี
ชืไอสียงมีสวนส าคัญตอการบริภคนมถัไวหลือง (r = .แ5ใี ตราสินคຌา฿หมเมมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอนมถัไว
หลือง (r = .แๆ5ี ละตราสินคຌาทีไออกสียงงายละจดจ างายมีผลตอการลือกซืๅอนมถัไวหลือง (r = .ใเไี   

 ดຌานบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ทางสถิติทีไระดับ .เ5 โ ตัวปร ประกอบดຌวย สวนประกอบบน
ฉลากละขຌอมูลภชนาการมีผลตอการลือกซืๅอนมถัไวหลือง (r = .โแใี ละวัสดุของบรรจุภัณฑ์ ชน บบ
ขวดกຌว ขวดพลาสติก กลองกระดาษ มีผลตอรสชาติ (r = .โไๆี อีก แ ตัวปรเมมี ความสัมพันธ์ทางสถิติ 
คือ การระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์หมาะสมละชัดจน (r = .เ่โี   

 ดຌานขนาดบรรจุ มีความสัมพันธ์ทางสถิติทีไระดับ .เ5 พียง แ ตัวปร คือ มีการปรับขนาดบรรจุ฿หຌ
ลใกลงกวาทีไจ าหนาย฿นปัจจุบัน (r = .ใเโี อีก โ ตัวปรเมมีความสัมพันธ์ทางสถิติ คือ ขนาดบรรจุ฿น
ปัจจุบันหมาะสมตอการบริภค฿นตละครัๅง (r = .เแ5ี ละมีการปรับขนาดบรรจุ฿หຌ฿หญขึๅนกวาทีไ
จ าหนาย฿นปัจจุบัน (r = .เแแี   

 ดຌานรสชาติ มีความสัมพันธ์ทางสถิติทีไระดับ .เ5 ทัๅง ใ ตัวปร ประกอบดຌวย การพิไมรสธัญพืช
มากขึๅนชน ผสมขຌาวอຍต ขຌาวบาร์ลย์  ขຌาวกลຌอง ลูกดือย จมูกขຌาวสาลี  งาขาว ป็นตຌน        (r = .โใ็ี 
การพิไมสารอาหาร฿หຌมากขึๅน ชน ผสมคลซียม อมกาใวิตามินซี คอลลาจน  ซิงค์ิสังกะสีี ป็นตຌน (r 
= .โไใี ละการพิไมรสชาติทีไปลก฿หมมากขึๅน ชน รสชาขียวมัจฉะ รสนๅ าผึๅง  รสผลเมຌ รสคารามล รส
ชาเทย ป็นตຌน (r = .ใเ5ี 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 แ. ดຌานบรรจุภัณฑ์  ผูຌบริภคมีความคิดหใน฿นระดับมาก฿นดຌานบรรจุภัณฑ์ อาจป็นผลมาจาก
ผูຌบริภคกิดการรับรูຌจากประสบการณ์ตรงจากการบริภคดຌวยตนอง ซึไงผูຌบริภคมีความคิดหในวาการระบุ
วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์มีความชัดจนละมีความหมาะสมดยมีคาฉลีไยมากทีไสุด฿นบรรดา ใ ดຌานนีๅ 
อาจป็นผลมาจาก฿นรืไองกฏหมายการคุຌมครองผูຌบริภคทีไขຌมงวดละมีการบังคับ฿หຌผูຌประกอบการ฿หຌ
ความส าคัญ฿นรืไองการระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์฿หຌมีความชัดจน ละดยสวน฿หญ฿นการลือก
บริภคทุกครัๅง ผูຌบริภคจะ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองวันหมดอายุป็นสิไงรกจึงอาจท า฿หຌผูຌบริภคพิจารณาหใน
ถึงรืไองวันหมดอายุมากทีไสุดวา฿นปัจจุบันนีๅผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองมีความชัดจน฿นรืไองการระบุของวัน
หมดอายุทีไมีความหมาะสม  ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของสวนงานวิจัยของจันทร์กวี สุทธิพินิจ
ธรรม ิโ55โี เดຌสนอนะ฿หຌมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีความหมาะสม 

 โ. ดຌานรสชาติ  ผูຌบริภคหในดຌวยกับการพิไมสารอาหาร฿หຌมากขึๅนซึไงป็นสิไงทีไผูຌบริภคมีความ
คิดหในดยมีคาฉลีไยมากทีไสุดจากทัๅงหมด ใ ดຌาน฿นรืไองรสชาติดยผูຌบริภคหในดຌวยกับการพิไมสารอาหาร 
ชน ผสมคลซียม อมกาใวิตามินซี คอลลาจน  ซิงค์ิสังกะสีี ป็นตຌน อันนืไองมาจากกระสสุขภาพ฿น
ปัจจุบันละมีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพหลายประภททีไนิยมพิไมสารอาหารหลานีๅขຌาเปอันนืไองมาจาก
คุณประยชน์พิไมติมทีไผูຌบริภคจะเดຌรับมากยิไงขึๅน  ผูຌบริภค หในดຌวยกับการพิไมรสธัญพืช฿หຌมากขึๅน ชน 
ผสมขຌาวอຍต ขຌาวบาร์ลย์  ขຌาวกลຌอง ลูกดือย จมูกขຌาวสาลี  งาขาว ป็นตຌน  อันนืไองมาจากปัจจุบันนีๅ
ผูຌบริภคค านึงถึงคุณประยชน์ทีไจะเดຌรับมากขึๅนจากการบริภคนมถัไวหลือง ซึไงการพิไมรสธัญพืชนอกจาก
ผูຌบริภคจะเดຌรับประยชน์ลຌวยังเดຌรับรูຌถึงรสชาติทีไดีขึๅนนืไองจากธัญพืชป็นอาหารพืไอสุขภาพจึงมีความ
หมาะสม฿นการพิไมคุณประยชน์ดังกลาว฿นนมถัไวหลืองละยังสริมสรຌาง฿หຌผลิตภัณฑ์ดูมีคุณคาละนา
บริภคมากยิไงขึๅนละผูຌบริภคหในดຌวยกับการพิไมรสชาติทีไปลก฿หม฿หຌมากขึๅน ชน รสชาขียวมัจฉะ รส
นๅ าผึๅง  รสผลเมຌ รสคารามล รสชาเทย ป็นตຌน นืไองจากนมถัไวหลือง฿นปัจจุบันยังมีรสชาติทีไคอนขຌาง฿หຌ
ลือกนຌอยละสวน฿หญป็นรสชาติทีไผูຌบริภคคอนขຌางรูຌจักละคุຌนคยป็นอยางดีลຌว ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ยังเม
มีความหลากหลาย฿นดຌานรสชาติทาทีไควร ซึไงผูຌบริภคสวน฿หญตຌองการ฿หຌมีการพิไมรสชาติ฿หຌมากขึๅนพืไอ
ป็นการตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภค฿นปัจจุบันเดຌดียิไงขึๅน   ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ พรทพ ตัๅงประพันธ์วงศ์ ิ2546)  ศิวะ กาญจน์อรามกุล ิ2549)  สุภาพ พิทักษ์สมบัติ ิ2542)  

วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ่ ิ2549 ) ละรศนา นิรนาท ิ2550 ) ทีไพบวา ผูຌบริภคลือกบริภคพราะรสชาติดี 
ละมีคุณคาจากการติมสารอาหาร หในความส าคัญของคุณคาทางภชนาการ นอกจากนัๅนควรปรับปรุง
การลดกลิไนของถัไว฿หຌนຌอยลง ตลอดจนพัฒนารสชาติ฿หมขึๅนมาดຌวย สวนงานวิจัยของจันทร์กวี สุทธิพินิจ
ธรรม ิ2552) เดຌสนอนะ฿หຌขยายงานดຌานรสชาติ ชน การผสมรสธัญพืช พวกขຌาวอຍต ขຌาวบาร์ลย์     
ลูกดือย ป็นตຌน พรຌอม โ กับการพิไมสารอาหารลงเปดຌวย 

 ใ. ดຌานคุณภาพ   ผูຌบริภคหในดຌวยมากกับการสรຌางมาตรฐานคุณภาพนาชืไอถือเดຌรับการรับรอง
จากคณะกรรมการอาหารละยาซึไงมีคาฉลีไยมากทีไสุดจากทัๅง ใ ดຌาน อาจป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์นมถัไว
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หลืองทีไสามารถวางจ าหนาย฿นทຌองตลาดเดຌนัๅนจะตຌองเดຌรับการรับรองจากหนวยงานทีไเดຌรับความ
นาชืไอถือดังกลาว ท า฿หຌผูຌบริภคมีความชืไอมัไน฿นความปลอดภัยจากการบริภค     ผูຌบริภคหในดຌวยกับ
การผานกรรมวิธีการผลิตดย฿ชຌทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพนืไองจากผูຌบริภคอาจมีการรับรูຌวานมถัไวหลือง
ทีไดีละมีคุณภาพควรมีการผลิตทีไมีความสะอาดละผลิตดยครืไองจักรหรือทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพซึไง
จะสงผล฿หຌผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองมีคุณภาพทีไดีดຌวยนัๅนอง ละผูຌบริภคหในดຌวยกับวัตถุดิบตຌองมีความสด
฿หม คัดสรรจากผลิตภัณฑ์ออร์กนิค อันนืไองมาจากกระสสุขภาพทีไก าลังมารงอยู฿นขณะนีๅ ผูຌบริภค
สามารถรับรูຌเดຌวาผลิตภัณฑ์ทีไดีนัๅนตຌองมาจากวัตถุดิบทีไดีตຌองมีความสด ปราศจากสารคมีจือปน พืไอทีไ
ผูຌบริภคจะสามารถเดຌรับคุณประยชน์จากผลิตภัณฑ์พืไอสุขภาพอยางนมถัไวหลืองเดຌตใมประสิทธิภาพมาก
ขึๅน ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของ วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ่ ิ2549) พบวา ผูຌบริภคสวน฿หญมี
หตุผล฿นการบริภคพราะชืไอมัไน฿นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 ไ. ดຌานความป็นประยชน์  ผูຌบริภคนมถัไวหลืองมีการรับรูຌถึงคุณประยชน์ตางโ฿นระดับความ
คิดหในทีไคอนขຌางมาก เดຌก มีสารตຌานอนุมูลอิสระชวยลดความสีไยงตอการกิดรคมะรใง ชวยลดความ
สีไยง฿นรคหัว฿จละหลอดลือด ละชวยลดความสีไยงตอการกิดรคกระดูกพรุน ซึไงสอดคลຌองกับการ
รับรูຌของผูຌบริภคทีไมองวานมถัไวหลืองป็นครืไองดืไมพืไอสุขภาพอยางทຌจริงอันมากจากประยชน์ส าคัญทีไ
ผูຌบริภคกิดการรับรูຌเดຌนัๅนอง ละนมถัไวหลืองกใป็นครืไองดืไมพืไอสุขภาพอีกทางลื อกนึงนอกจาก นๅ า
ผลเมຌ ชาขียว หรือครืไองดืไมพืไอสุขภาพตางโ ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงควร฿หຌความส าคัญ฿นรืไอง
คุณประยชน์อยางตอนืไอง ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับทฤษฎีอรรถประยชน์ คือความพึงพอ฿จทีไผูຌบริภค
เดຌรับจากการบริภคสินคຌาละบริการชนิดตาง โ ละมีผลงานของศิวะ กาญจน์อรามกุล ิ2549) สุภาพ  
พิทักษ์สมบัติ ิ2542) วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ่ ิ2549)  จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม ิ2552)  สนับสนุนดยขา
หในวาผูຌบริภคตຌองการนมถัไวหลืองพรຌอมดืไมพราะมีประยชน์ มีสารอาหารทีไป็นประยชน์ตอสุขภาพ  
ผูຌบริภคลือกซืๅอดยค านึงถึงคุณประยชน์จากสารอาหารป็นหลักละประดใน฿นรืไองการรับรูຌคุณคาทาง
ภชนาการละการ฿หຌความส าคัญของคุณคาทางภชนาการทีไ฿ชຌ฿นการลือกซืๅอลຌวนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม฿นการซืๅอ ดยสนอนะ฿หຌพิไมสารอาหารขຌาเปพืไอชวยพัฒนาละบ ารุงสมอง 

 5.  ดຌานตราสินคຌา  ผูຌบริภคนมถัไวหลืองมีความคิดหใน฿นรืไองตราสินคຌาทีไมีชืไอสียงป็นทีไรูຌจักมี
สวนส าคัญป็นอยางยิไงตอการลือกบริภคนมถัไวหลืองดยมีคาฉลีไยสูงสุดจากปัจจัยทัๅง ใ ดຌาน อาจป็นผล
มาจากมีบริษัทผูຌผลิตนมถัไวหลืองราย฿หญ฿นประทศเทยเมกีไรายทีไผูຌบริภครูຌจักละมีความคุຌนคย อาทิ
ชน บริษัท กรีนสปอต ิประทศเทยี จ ากัด ผลิตเวตามิๅลค์ ละวีซอย บริษัท ลคตาซอย ิประทศเทยี 
จ ากัด ผลิตลคตาซอย ละ บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด ิมหาชนี ผลิตดีนา ซึไงบริษัทดังกลาวป็นผูຌผลิตนมถัไว
หลืองทีไเดຌรับความนาชืไอถือ฿นผลิตภัณฑ์  ผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพเดຌรับการรับรองละป็นทีไยอมรับมาป็น
ระยะวลานาน จึงท า฿หຌปัจจัยดังกลาวมีสวนส าคัญตอการลือกบริภค   ผูຌบริภคมีความคิดหในวาตรา
สินคຌาทีไออกสียงงายละจดจ างายมีผลตอการลือกซืๅอนมถัไวหลืองอาจป็นผลมาจากความสะดวกละงาย
฿นการจดจ า฿นการลือกซืๅอ฿นตละครัๅง  สวนปัจจัยทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดจากทัๅงหมด ใ ปัจจัยคือ ตรา
สินคຌา฿หมเมมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอนมถัไวหลือง ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวาตราสินคຌาทีไมีชืไอสียงป็นทีไรูຌจักมา
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ป็นระยะวลานานสงผล฿หຌผูຌบริภคกิดการตัดสิน฿จซืๅอทีไมากกวา ตราสินคຌา฿หมทีไยังเมป็นทีไรูຌจัก อัน
อาจจะมาจากผูຌบริภคยังขาดความมัไน฿จ฿นตัวผลิตภัณฑ์ตราสินคຌา฿หม วารสชาติอาจเมถูกปาก ผูຌบริภคยัง
เมคุຌนคย ละยังอาจเมมัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ป็นตຌน  ดังนัๅนผูຌประกอบการราย฿หมควร฿หຌ
ความส าคัญตอการพัฒนาตราสินคຌา฿หຌป็นทีไรูຌจักควบคูเปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละเดຌรับการ
ยอมรับจากผูຌบริภคดยทัไวเป ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สุภาพ พิทักษ์สมบัติ ิ2542) วา
ความมีชืไอสียงของตรายีไหຌอป็นหตุผลหลัก฿นการตัดสิน฿จซืๅอ 

 ๆ. ดຌานขนาดบรรจุ ผูຌบริภคสวน฿หญพึงพอ฿จ฿นขนาดบรรจุทีไจ าหนายอยู฿นปัจจุบันดยมีคาฉลีไย
สูงสุดจากทัๅงหมด ใ ปัจจัย อาจป็นผลมาจากผูຌบริภคมีความคิดหในวา ปัจจุบันขนาดบรรจุภัณฑ์นมถัไว
หลืองมี฿หຌลือกหลายขนาด เดຌก ขนาดลใกส าหรับดใก ชน แแเมิลลิลิตรุ แโ5 มิลลิลิตร ป็นตຌน  ขนาด
ปกติพรຌอมดืไม ชน แ่เ มิลลิลิตรุ โเเ มิลลิลิตรุ 230 มิลลิลิตรุ โ5เ มิลลิลิตร ป็นตຌน  ขนาด฿หญพรຌอม
ดืไม ชน ใเเ มิลลิลิตรุ ใใเ มิลลิลิตรุ 5เเ มิลลิลิตร ป็นตຌน ละขนาด฿หญพิศษส าหรับครอบครั ว 
แุเเเ มิลลิลิตร นอกจากนีๅผูຌบริภคมีความคิดหในกีไยวกับการปรับขนาดบรรจุ฿หຌลใกลงกวาทีไมีวาง
จ าหนาย฿นปัจจุบัน ดยมีคาฉลีไยมากกวา ความคิดหใน฿นรืไองการปรับขนาดบรรจุ฿หຌ฿หญขึๅนกวาทีไมีวาง
จ าหนาย฿นปัจจุบัน อาจป็นผลมาจากผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิงทีไอาจมีความตຌองการ฿น
การบริภค฿นตละครัๅง฿นปริมาณนຌอยละผูຌบริภคพศหญิงสวน฿หญคอนขຌาง฿หຌความส าคัญกับรูปรางท า
฿หຌปริมาณ฿นการบริภคตละครัๅงคอนขຌางป็นปริมาณนຌอยกวาพศชาย  ผลการศึกษานีๅสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม ิ2552 ) วาอยาก฿หຌมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นดຌานขนาดทีไหมาะก
การบริภค฿หຌหมดเดຌภาย฿นครัๅงดียว ละสะดวกตอการบริภค พืไอดึงดูด฿หຌผูຌบริภคหันมาสน฿จ
ผลิตภัณฑ์มากขึๅน                

 ปรียบทียบผูຌบริภคทีไมีพศตกตางกัน มีทัศนคติ฿นการดืไมนมถัไวหลืองตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 ทัๅง ไ ดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจ าหนาย ละ
ดຌานสงสริมการตลาด ดยผูຌบริภคพศหญิงมีทัศนคติตอนมถัไวหลืองทีไมีคาฉลีไยสูงกวาพศชาย ดยดຌาน
ผลิตภัณฑ์หในวานมถัไวหลืองมีประยชน์ตอสุขภาพ มีหลายรสชาติ มีความหลากหลายละมีการพิไม
สารอาหาร ดຌานราคาหในวา ราคานมถัไวหลืองถูกกวานมค ราคาหมาะสมทัๅงดຌานปริมาณละคุณภาพ 
ดຌานชองทางการจ าหนาย หในวา สถานทีไจ าหนายมีความสะดวก มีชืไอสียงละมีการจัดรียงสินคຌาอยาง
ป็นระบียบหาเดຌงาย ดຌานสงสริมการตลาด หในวามีการฆษณา฿นสืไอตาง โ มีการสงสริมการขายทีไดี 
ละมีการประชาสัมพันธ์ทีไดี หตุทีไป็นชนนีๅ สอดคลຌองตามนวคิดของสถานภาพสวนบุคคลทีไดย
ธรรมชาติ พศหญิงป็นพศทีไมีความป็นระบียบรียบรຌอย ชอบความสวยงาม  จึงท า฿หຌพศหญิง฿หຌ
ความส าคัญ฿นรืไองสุขภาพละความส าคัญกับนมถัไวหลืองมากกวาพศชาย  อันนืไองมาจากนมถัไวหลือง
ป็นอาหารสุขภาพ มีประยชน์ตอรางกาย อีกทัๅง฿นปัจจุบันนีๅมีผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองพืไอสุขภาพความงาม
ละการควบคุมนๅ าหนักป็นจ านวนมาก จึงอาจป็นการสนับสนุนผลการวิจัยทีไเดຌผลวาพศหญิงลือกดืไมนม
ถัไวหลืองมากกวาพศชาย  หรือป็นการสนับสนุนผลการวิจัยทีไเดຌมาวาปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศทีไตกตาง
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กันสงผลตอทัศนคติ฿นการบริภคนมถัไวหลืองทีไตกตางกันนัๅนอง  ซึไงผลงานวิจัยนีๅเดຌสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของสุภาพ พิทักษ์สมบัติ ิ2542) พบวา พศหญิงตัดสิน฿จซืๅอนมมากกวาพศชาย 

 การหาความสัมพันธ์ระหวางการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองดຌานประยชน์ ดຌานคุณภาพ ดຌาน
ตราสินคຌา ดຌานบรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาดบรรจุละดຌานคุณภาพ สวน฿หญมีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .เ5 มีประดในทีไควรน ามาอภิปรายผลเดຌ โ ประดในคือ 

 แ. การจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองดຌานประยชน์ ดຌานคุณภาพ ละดຌานตราสินคຌา มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
.เ5 ดຌานประยชน์มี ใ ตัวปร มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกระดับตไ า  จากผลการศึกษาดຌานประยชน์ ละ
ดຌานตราสินคຌามีความสัมพันธ์฿นทิศทางบวกระดับตไ า ละดຌานคุณภาพมีความสัมพันธ์฿นทิศทางบวกระดับ
ปานกลาง สดงวา การจัดการผลิตภัณฑ์ถຌาสามารถสรຌางประยชน์ มีคุณภาพ มีตราสินคຌา ทีไป็นทีไ
นาชืไอถือละเวຌวาง฿จกผูຌบริภคเดຌ ผูຌบริภคจะยังคงมีทัศนคติ฿นทิศทางบวกตอการบริภคนมถัไวหลือง  
นอกจากนีๅท า฿หຌสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหวางการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลือง ฿นดຌานประยชน์ ดຌาน
คุณภาพ ละดຌานตราสินคຌา กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลืองเดຌวาปัจจัยดังกลาวลຌวนลຌวตมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคซึไงป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ชน หากผูຌผลิตมีการพัฒนาละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿นดຌานดังกลาวจะสงผล฿หຌผูຌบริภคมีทัศนคติตอนมถัไวหลืองทีไดีขึๅนยิไงขึๅน  ป็นตຌน  ซึไงพบวา
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม ิ2552) คือ ทัศนคติดຌานประยชน์ของนมถัไวหลือง
ละทัศนคติดຌานความนาชืไอถือคือมีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานทีไมีความนาชืไอถือ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริภคนมถัไวหลือง 

 โ.  การจัดการผลิตนมถัไวหลืองดຌานบรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาดบรรจุ ละดຌานรสชาติ มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5  จากผล
การศึกษาดຌานบรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาดบรรจุ ละดຌานรสชาติ มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกระดับตไ า สดงวา
การจัดการผลิตภัณฑ์ถຌาสามารถสรຌางความนาชืไอถือละเวຌวาง฿จกผูຌบริภคดຌานบรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาด
บรรจุละดຌานรสชาติ ผูຌบริภคจะยังคงมีทัศนคติ฿นทิศทางบวกตอการบริภคนมถัไวหลือง  นอกจากนีๅท า
฿หຌสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหวางการจัดการผลิตภัณฑ์นมถัไวหลือง ฿นดຌานบรรจุภัณฑ์ ดຌานขนาดบรรจุ 
ละดຌานรสชาติ กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลืองเดຌดังนีๅ    ดຌานบรรจุภัณฑ์หากผูຌประกอบการ฿หຌ
ความส าคัญละมีการพัฒนาปรับปรุง฿นรืไอง  สวนประกอบบนฉลากละขຌอมูลภชนาการมีผลตอการ
ลือกซืๅอนมถัไวหลือง ละวัสดุของบรรจุภัณฑ์ ชน ขวดพลาสติก กลองกระดาษมีผลตอรสชาติจะสงผลตอ
ทัศนคติ฿นชิงบวกกับผูຌบริภคมากขึๅน ชน ผูຌประกอบการมีการพัฒนาวัสดุของบรรจุภัณฑ์฿หຌดีขึๅน สงผลตอ
รสชาติทีไดีขึๅนกใจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดทัศนคติ฿นชิงบวกตอการบริภคนมถัไวหลืองมากขึๅน ป็นตຌน ต
อยางเรกใตามหากผูຌประกอบการมีการพัฒนาละปรับปรุง฿นรืไอง การระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
หมาะสมละชัดจนจะเมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลืองตอยางเร ดຌานขนาดบรรจุ 
หากผูຌประกอบการมีการปรับขนาดบรรจุ฿หຌลใกลงกวาทีไจ าหนาย฿นปัจจุบันจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดทัศนคติ฿น
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ชิงบวกตอผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองมากยิไงขึๅน ฿นทางกลับกันหากผูຌประกอบการมีการปรับขนาดบรรจุ฿หຌ
฿หญขึๅนกวาทีไจ าหนาย฿นปัจจุบันจะเมสงผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง ดังนัๅนหากผูຌประกอบการ
ตຌองการ฿หຌผูຌบริภคกิดทัศนคติทีไดีตอนมถัไวหลืองมากขึๅนจึงควรมีการปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์฿หຌลใกลง
กวาดิม ทัๅงนีๅอาจมีการส ารวจละวิจัยถึงความตຌองการของผูຌบริภคพืไอ฿หຌสามารถทราบถึงความตຌองการทีไ
ทຌจริงของผูຌบริภคเดຌ  ดຌานรสชาติ หากผูຌประกอบการมีการพิไมรสธัญพืชมากขึๅน ชน ผสมขຌาวอຍต ขຌาว
บาร์ลย์  ขຌาวกลຌอง ลูกดือย จมูกขຌาวสาลี  งาขาว ป็นตຌน มีการพิไมสารอาหาร฿หຌมากขึๅน  ชน ผสม
คลซียม อมกาใวิตามินซี คอลลาจน  ซิงค์ิสังกะสีี ป็นตຌน ละมีการพิไมรสชาติทีไปลก฿หมมากขึๅน 
ชน รสชาขียวมัจฉะ  รสนๅ าผึๅง  รสผลเมຌ รสคารามล รสชาเทย ป็นตຌน จะสงผลตอทัศนคติทีไดีกับ
ผูຌบริภคนมถัไวหลืองมากยิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม ิ2552) คือ 
ทัศนคติดຌานรูปลักษณ์ทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคนมถัไวหลืองยูอชทีมากทีไสุด คือ มีรสชาติทีไดี 

สรุป ขຌอสนอนะ ละกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่นาสน฿จ 

แ. ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเป฿ชຌ 

 แ.แ ดຌานบรรจุภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบวา ทุกประดในมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿น
ขตกรุงทพมหานคร อยู฿นระดับมากทีไสุด ดังนัๅนผูຌประกอบการธุรกิจจ าหนายนมถัไวหลืองตຌองสรຌางบรรจุ
ภัณฑ์ทีไระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์อยางชัดจนละหมาะสม ตຌองมีขຌอมูลภชนาการบนฉลากอยาง
ชัดจน ละควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีความทันสมัย หมาะสมละสะดวกตอการบริภค฿นยุค
ปัจจุบันอยางสมไ าสมอ กลยุทธ์ดຌานบรรจุภัณฑ์ ทีไนาสน฿จ อาทิชน  

  กลยุทธ์ Occasion Packaging คือ฿ชຌวิธีการปรับหรือปลีไยนบรรจุภัณฑ์฿หຌป็นเปตามวาระ
นัๅนโ ชน ทศกาลกินจ อาจมีการออกผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองสูตรจ พืไอรับมือกับความตຌองการ฿นชวง
ทศกาลดังกลาว กใอาจมีการปรับปลีไยนบรรจุภัณฑ์฿หຌมีความตกตางละทันสมัยหมาะสมกับ฿นชวง
ทศกาล ป็นตຌน  

  กลยุทธ์฿ชຌวิธีการจัด หรือรวมหนวยสินคຌา  ซึไงป็นการสรຌางบรรจุภัณฑ์฿หຌสามารถกิดอกาส
฿นการขายตามวาระตางโเดຌมากยิไงขึๅน ชน ทศกาลวันม อาจมีการรวมหนวยสินคຌา฿หຌป็น Giftset จัด฿หຌ
สวยงาม หมาะสมกการน าเปป็นของขวัญ฿นวันม ป็นตຌน 

 แ.โ ดຌานรสชาติ จากผลการวิจัยพบวา ทุกประดในมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นขต
กรุงทพมหานคร อยู฿นระดับมาก ดังนัๅนผูຌประกอบการธุรกิจจ าหนายนมถัไวหลืองตຌองพิไมรสชาติทีไปลก
฿หม฿หຌมากขึๅน ชน รสชาขียวมัจฉะ รสนๅ าผึๅง รสผลเมຌ รสคารามล หรือรสชาเทย ป็นตຌน ควรมีการพิไม
สารอาหาร฿หຌมากขึๅนชน ผสมคลซียม อมกาใวิตามินซี คอลลาจน  ซิงค์ิสังกะสีี ป็นตຌน ตลอดจน
การพิไมรสธัญพืช฿หຌมากขึๅน ชน ผสมขຌาวอຍต ขຌาวบาร์ลย์ ขຌาวกลຌอง ลูกดือย จมูกขຌาวสาลี ละงาขาว 
ป็นตຌน กลยุทธ์ดຌานรสชาติทีไนาสน฿จ อาทิชน 
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  กลยุทธ์การสรຌางความตกตางละหลากหลาย฿นดຌานรสชาติ จากทีไเดຌกลาวมาขຌางตຌนวา
ผูຌประกอบการควรส ารวจความตຌองการของผูຌบริภคกลุมปງาหมายพืไอพิไมรสชาติผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถ
ตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภค฿นปัจจุบันเดຌดียิไงขึๅน 

  กลยุทธ์การสรຌางรสชาติ฿หຌป็นอกลักษณ์  พืไอป็นการสรຌางความตกตาง฿นดຌานรสชาติ฿หຌ
มีอกลักษณ์ละตกตางจากคูขงขัน ซึไงท า฿หຌผูຌบริภคสามารถรับรูຌถึงความตกตาง฿นรสชาติ ท า฿หຌ
ผลิตภัณฑ์สามารถสรຌางจุดขายเดຌจากความตกตางนีๅ ชน มีการลดกลิไนถัไว  การสรຌางกลิไนหอมทีไหมาะ
ละป็นทีไพอ฿จตอผูຌบริภคทัไวเป ป็นตຌน 

 แ.ใ ดຌานคุณภาพ จากผลการวิจัยพบวา ทุกประดในมีผลตอทัศนคติของผูຌบริ ภคนมถัไวหลือง฿น
ขตกรุงทพมหานคร อยู฿นระดับมาก ดังนัๅน ผูຌประกอบการธุรกิจจ าหนายนมถัไวหลืองตຌองสรຌางมาตรฐาน
คุณภาพ฿หຌป็นทีไนาชืไอถือเดຌ ตຌองเดຌรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารละยา กระทรวงสาธารณสุข 
มีกรรมวิธีการผลิตทีไ฿ชຌทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพ วัตถุดิบทีไ฿ชຌผลิตตຌองมีความสด฿หมสะอาด คัดสรรจาก
ผลิตภัณฑ์ออร์กนิค กลยุทธ์ดຌานคุณภาพทีไนาสน฿จ อาทิชน 

  กลยุทธ์การสรຌางความนาชื่อถือจากผลิตภัณฑ์   ดยการ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของ
ผลิตภัณฑ์ทีไตຌองเดຌรับการยอมรับละรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันการรับรองคุณภาพทีไมีชืไอสียง 
เดຌก HACCP, GMP, BRC, IFS, Kosher ละ HALAL ป็นตຌน 

 แ.ไ ดຌานความป็นประยชน์ จากผลการวิจัยพบวา ทุกประดในมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไว
หลือง฿นขตกรุงทพมหานคร อยู฿นระดับมาก ดังนัๅน ผูຌประกอบการธุรกิจจ าหนายนมถัไวหลือง ตຌองมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณประยชน์ตางโจากนมถัไวหลือง อาทิชน นมถัไวหลืองมีสารตຌานอนุมูลอิสระลดความ
สีไยงตอการกิดรคมะรใง ลดความสีไยงตอการกิดรคกระดูกพรุน ละลดความสีไยง฿นรคหัว฿จละ
หลอดลือด กลยุทธ์ดຌานความป็นประยชน์ ทีไนาสน฿จ อาทิชน 

 กลยุทธ์การสรຌางความตกตางดຌานคุณประยชน์  ดยทัๅงนีๅ อาจมีการสรຌางความตกตาง฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์ดยมุงนຌนทีไการสรຌางคุณประยชน์ทีไผูຌบริภคจะเดຌรับพิไมติมมากขึๅน ดยการพิไมสารอาหาร
ละวิตามินตางโ ฿หຌมากขึๅน ชน การพิไมวิตามินละรธาตุทีไจ าป็นตอรางกาย  อมกຌาใ  คอลลาจน ฿ย
อาหาร ป็นตຌน 

 แ.5 ดຌานตราสินคຌา จากผลการวิจัยพบวา ทุกประดในมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿น
ขตกรุงทพมหานคร อยู฿นระดับปานกลาง ดังนัๅนผูຌประกอบการธุรกิจจ าหนายนมถัไวหลืองตຌองพัฒนาตรา
สินคຌา฿หຌป็นทีไมีชืไอสียง ตราสินคຌาตຌองงายตอการจดจ าละออกสียงเดຌงาย เมควรมีชืไอทีไยาวกินเป ควร
กะทัดรัด ชัดจน มีสีสัน ลกຌบรนด์ทีไดดดน ป็นทีไสังกตุเดຌงาย กลยุทธ์ดຌานตราสินคຌา ทีไนาสน฿จ อาทิ
ชน 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

  กลยุทธ์การสรຌางความจดจ า฿นตราสินคຌา  ดังทีไเดຌกลาวมาลຌวบืๅองตຌน ทัๅงนีๅอาจมีการ
ประชาสัมพันธ์สรຌางความจดจ า฿หຌกผูຌบริภค ทัๅงนีๅอาจพิจารณาถึงความส าคัญละงบประมาณ นอกจากนีๅ
อาจสรຌางความจดจ า฿นตราสินคຌาจากทีไมาหรือหลงก านิดของสินคຌาเดຌ  ชน ผลิตภัณฑ์ผลิตจากมลใดถัไว
หลืองคุณภาพชัๅนดีทีไ อ.สันทราย จ.ชียง฿หม ป็นตຌน 

 แ.ๆ ดຌานขนาดบรรจุ จากผลการวิจัยพบวา ทุกประดในมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง
฿นขตกรุงทพมหานคร อยู฿นระดับปานกลาง ดังนัๅน ผูຌประกอบการธุรกิจจ าหนายนมถัไวหลืองตຌองศึกษา
พฤติกรรมผูຌบริภคดຌวยวา ฿นปัจจุบันผูຌบริภคนมถัไวหลืองดยสวน฿หญทัไวเปลຌวมีความตຌองการขนาด
บรรจุภัณฑ์ทีไสะดวกตอการบริภค฿นตละครัๅงอยูทีไขนาดทาเร พืไอทีไทางผูຌประกอบการจะเดຌน าเป
ปรับปรุงละพัฒนาสินคຌา฿หຌตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภค฿นปัจจุบันเดຌมากยิไ งขึๅน กลยุทธ์ดຌาน
ขนาดบรรจุทีไนาสน฿จ อาทิชน 

 กลยุทธ์การสรຌางความตกตางจากขนาดบรรจุ  นืไองจากปัจจุบันนีๅ พฤติกรรมการบริภคของ
ผูຌบริภคอาจมีการปลีไยนปลงเปตามยุคละสมัย จากวิถีชีวิตทีไรงรีบ วลาทีไจ ากัดละคานิยมความชืไอทีไ
ปลีไยนปลงเป ดังนัๅน ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ฿นดຌานขนาดบรรจุดังทีไกลาวมาลຌวบืๅองตຌน   

โ. ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

 จากผลการศึกษารืไอง กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ทีไมีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿น
ขตกรุงทพมหานคร ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเปดังนีๅ 

 โ.แ ผูຌสน฿จควรท าการศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคนมถัไวหลือง฿นจังหวัดอืไน โ ชน ชียง฿หม 
ขอนกน พิษณุลก นนทบุรี ละสงขลา ป็นตຌน พืไอทีไจะเดຌทราบถึงความคิดหในของผูຌบริภคทีไอยู฿น
สถานทีไทีไตกตางกัน ละท า฿หຌทราบวามีกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ดຌาน฿ดบຌางทีไหมือนหรือตกตางกัน
฿นตละพืๅนทีไ 

 โ.โ ผูຌสน฿จควรท าการประมินผลของความพึงพอ฿จทีไผูຌบริภคเดຌรับจากการบริภคนมถัไวหลือง
พืไอทีไจะเดຌน าขຌอมูลมาปรับปรุงละพัฒนานมถัไวหลือง฿หຌสามารถตอบสนองตอความตຌองการ ละตรง฿จ
กับผูຌบริภค฿นปัจจุบันมากทีไสุด 
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ทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ที่วางจ าหนายทนบบดิม 

Attitude and Factors Influencing Decision Making for Purchasing Bottle of 

Singha Beer 500 milliliter that Replace the Original 

 

ศิริพร วณามี1 

สารจน์ อพิทักษ์ชีวิน2 

ทรงพร หาญสันติ3 
บทคัดยอ 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ 1) พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรของผูຌบริภค  ฿นการตัดสิน฿จ
ซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 2) พืไอศึกษาลักษณะทาง
ประชากรของผูຌบริภค ทีไมีผลตอทัศนคติตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทน
บบดิม ใี พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทน
บบดิม ไี พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์
ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 5ี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติของผูຌบริภค
ละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทน
บบดิม การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการศึกษาบบสืบคຌน ิExploratory) ละการศึกษาชิงพรรณนา 
ิDescriptive) ดย฿ชຌวิธีการส ารวจ (Survey Method) ดຌวยการกใบบบสอบถามตัๅงต วันทีไ 5-โเ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ55่  ซึไงกลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริภคผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ 
มิลลิลิตร ละ ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยอาศัย฿นทุกขตพืๅนทีไของกรุงทพมหานคร ละมีอายุตัๅงต 20 ป
ขึๅนเป จ านวน ใ่5 คน จากนัๅนผูຌวิจัยเดຌน าขຌอมูลมาวิคราะห์ดย฿ชຌปรกรมวิคราะห์ทางสถิติส ารใจรูป 
ิStatistical Softwareี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญกับปัจจัยทางดຌานสวนประสม
การตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
฿นระดับปานกลาง  มีระดับทัศนคติตอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางทีไมีพศละอายุ ตกตางกัน ฿หຌระดับความส าคัญ
กีไยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยรวม
ตกตางกัน กลุมตัวอยางทีไมีพศ อายุ ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิลิตร ละ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท ครงการปรญิญาทสาขาบรหิารธุรกจิภาคคไ า คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร ์
2 ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
3 อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจภาคคไ า คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
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ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน ละการรับรูຌละเมรูຌวาบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มิลลิลิตร ถูกวางจ าหนายทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิลิตร ตกตางกัน  มีระดับทัศนคติตอ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยรวมตกตางกัน  ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับปัจจัยสวนผสมการตลาดทีไมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นระดับนຌอย 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ ปัจจัยทีไมีอิทธิพล ตัดสิน฿จซืๅอ บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 5เเ มิลลิลิตร 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study demographic of consumers’ buying 
decision of Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle; 2) to study 

demographic of consumer that affect consumers’ attitude towards Singha beer 500 ML 
bottle that replace the old 630 ML bottle; 3) to study consumers’ attitude towards 
Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle; 4) to study marketing mix 

that influence buying decisions of Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML 

bottle; 5) to study relationships between consumers’ attitude and influential factors of 
buying Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle This exploratory 

and descriptive research by survey method provided input for the questionnaire design.  

Samples were taken during the period of February 5-20, 2015. The samples for this 

research were 385 Singha 500 ML bottle and 630 ML bottle consumers, who are 20 years 

and older and stay in Bangkok. The researcher then used statistical software to analyze 

research data.  The result of the research found that the samples gave medium level of 

significance to marketing mix components that influence buying decision of Singha beer 

500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle.  Consumers generally have medium 

level of attitudes towards Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle.  

Moreover, sample groups with different gender and age generally value marketing mix 

components towards Singha 500 ML differently.  Sample groups of different gender, age, 

number of times that they drank and awareness of the 500 ML bottle replacing 630 ML 

generally have different attitude levels towards Singha 500 ML bottle.  And consumer 

attitude towards Singha 500 ML have a low level of positive relationship to marketing mix 

components that influenced buying decision of Singha 500 ML. 

Keywords: Attitude, Factors Influencing, Decision Making for Purchasing, Bottle of Singha 

Beer 500 milliliter 
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บทน า  

จากอดีตถึงปัจจุบัน  หลายประทศทัไวลกดืไมครืไองดืไมอลกอฮอล์พืไอการสังสรรค์  ขຌาสังคม  
ผูกมิตร  สดงความสัมพันธ์ทีไดีตอกัน  ทัๅง฿นระดับครอบครัวเปจนถึงการสรຌางความสัมพันธ์ระดับประทศ  
฿นรูปบบทีไตกตางตามวัฒนธรรมประพณีของตละประทศ  ปัจจุบัน 10 ประทศทีไมีการบริภค
ครืไองดืไมอลกอฮอล์มากทีไสุด เดຌก กาหลี฿ตຌ  รัสซีย  ฟຂลิปปຂนส์ เทย  ญีไปุຆน  บัลกรีย  ยูครน  สลวา
กีย  บราซิล  ละสหรัฐอมริกา  ตามล าดับ ิMatt Blakeุ 2014ี 

ครืไองดืไมอลกอฮอล์ชนิดรกของลกทีไมนุษย์ผลิตขึๅนคือบียร์  ก านิดขึๅนประมาณ 5,000 ป
ปัจจุบัน บียร์ยังคงป็นครืไองดืไมทีไคนทัไวลกนิยม MarketLineรายงานวา ตลาดบียร์ลกมีการขยายตัว
รຌอยละ 1 ฿นป 2010 จนมีมูลคากือบ 495,000 ลຌานหรียญสหรัฐอมริกา ละคาดวามูลคาตลาดจะ
ขยายตัวถึงรຌอยละ 6 ฿นชวงวลา 5 ป จนมีมูลคา กวา 523,500 ลຌานหรียญสหรัฐอมริกาซึไงจะมีปริมาณ 
กวา 183,000 ลຌานลิตร พิไมขึๅนกือบรຌอยละ 9 ฿น 5 ป (Lewis Pearson, 2014) 

ส าหรับตลาดบียร์฿นประทศเทยมีมูลคากวา 1.2 สนลຌานบาท บงป็นบียร์ตลาดบน ิPremium 

Lager) รຌอยละ 5 บียร์มาตรฐาน ิStandard Lager) รຌอยละ 10 ละบียร์ตลาดลาง ิEconomy Lager) 

รຌอยละ 85 ิศูนย์อัจฉริยะพืไออุตสาหกรรมอาหาร : 2551ี  ละฉพาะครึไงปนีๅมีทัๅงตลาดมีการจ าหนาย
บียร์เปลຌว 1,018 ลຌานลิตร (บริษัท บุญรอดบริววอร์รีไ จ ากัดุ มิถุนายน 2557 

ตารางท่ี 1  ปริมาณบียร์ทีไจ าหนาย฿นประทศเทยระหวางป 2538  2557  

     ิขຌอมูลป 2557 ป็นขຌอมูลดือนมกราคม – มิถุนายนี 

ป พ.ศ. ปริมาณทีไจ าหนาย ิลຌานลิตรี 

2538 642 

2539 752 

2540 882 

2541 957 
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ตารางท่ี แ ิตอี  

ป พ.ศ. ปริมาณทีไจ าหนาย ิลຌานลิตรี 

โ5ไโ แุเใเ 

โ5ไใ แุแๆโ 

โ5ไไ แุโใเ 

โ5ไ5 แุโ5็ 

โ5ไๆ แุ5็เ 

โ5ไ็ แุๆเเ 

โ5ไ่ แุ็เเ 

โ5ไ้ แุ้้้ 

โ55เ โุแโ5 

โ55แ โุเไไ 

โ55โ แุ่โแ 

โ55ใ แุ่่โ 

โ55ไ แุ้แเ 

2555 2,209 

2556 2,137 

2557 1,018 

ทีไมา : กรมสรรพสามิต (2556)  

ผูຌผลิตบียร์ราย฿หญ 2 ราย เดຌก บริษัท บุญรอดบริววอร์รีไ จ ากัด ผูຌกอตัๅงรงตຌมกลัไนบียร์หง
รกของเทย ฿นป พ.ศ.2473 ละ บริษัท เทยบฟวอรจ จ ากัด ิมหาชนี มีความปลีไยนปลงสวนบง
ตลาดทีไนาสน฿จ คือ ริไมตຌน บุญรอดฯ ป็นจຌาของสวนบงตลาดบียร์เทยกวารຌอยละ 90 กระทัไงเทยบฟฯ 
เดຌขຌามาปຂดตลาด฿นป 2535 ละบุญรอดฯ เดຌริไมสียสวนบงตลาด฿หຌเทยบฟฯ มารืไอยโ กระทัไงป 
2542 บุญรอดฯ หลือสวนบงตลาดพียงรຌอยละ 35 ละตกลงมาตไ าทีไสุด฿นป 2546 ทีไรຌอยละ 25 ฿นขณะ
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ทีไตอนนัๅนเทยบฟฯ เดຌสวนบงตลาดเปรຌอยละ 70 จากกลยุทธ์การขายหลຌาขาวพวงบียร์ บุญรอดฯ จึง
ทุมงบมหาศาลกับการฆษณาละปรับครงสรຌางการบริหาร฿หม฿หຌกิดความคลองตัวพืไอชิงสวนบงคืนมา  
฿นทีไสุดป 2551  กใทวงสวนบงตลาดกลับมาทีไประมาณรຌอยละ 55  ละพิไมขึๅนรืไอยโ  จากวันนัๅนถึงวันนีๅ
ยังคงครองสวนบงตลาดบียร์เทยอันดับ 1 มาตลอด ปัจจุบัน บุญรอดฯ ครองสวนบงตลาดบียร์ทีไรຌอยละ 
73 ฿นขณะทีไเทยบฟฯ หลือพียงรຌอยละ 23 ทานัๅน (บริษัท บุญรอดบริววอร์รีไ จ ากัด : มิถุนายน 2557) 

ภาพที่ 1  สวนบงตลาด฿นประทศเทยระหวางป 2538  2557  

 ิขຌอมูลป 2557 ป็นขຌอมูลดือนมกราคม – มิถุนายนี 

 

 

 

 

 

 

ทีไมา : บริษัท บุญรอดบริววอร์รีไ จ ากัด (2557) 

กวา 80 ป ทีไผูຌน าตลาดบียร์เทยอยางบุญรอดฯ เมมีการปลีไยนปลงผลิตภัณฑ์บียร์฿นคายตัวอง 
นอกจากการพิไมสายผลิตภัณฑ์ขึๅนมาอยาง สิงห์เลท์ ละลีอ กระทัไงปลายป พ.ศ. 2556 บุญรอดฯ เดຌหยุด
ผลิตบียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 630 มล. ทีไอยู฿นกลุมบียร์มาตรฐานละมีสวนบงตลาด฿นบียร์กลุมนีๅอยู
กวารຌอยละ 90 ชนะบียร์เทย฿นกลุมดียวกันอยางชຌางอใกซ์พอร์ทอยางทิๅงหาง ละหันมาริไมผลิตบียร์
สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มล. วางจ าหนายทนทีไ ตัๅงตกลางป 2556 ฿นราคาทีไปรับลดลง ดย฿หຌหตุผลวา
ขนาด 500 มล.  ป็นขนาดของขวดบียร์ทีไสากลนิยม สามารถรินบงดืไมเดຌจ านวน 2 กຌว พอดี เมมีหลือ
ทีไกຌนขวด ท า฿หຌกิดความคุຌมคาตอผูຌบริภค ิฉัตรชัย วิรัตน์ยสินทร์ ุ อຌางถึง ฐานศรษฐกิจุ 2557ี 

ป็นทีไนาสน฿จวา การตัดสิน฿จปลีไยนปลงครัๅง฿หญของบุญรอดฯ ผูຌน าตลาดบียร์เทย฿นครัๅงนีๅจะ
สงผลตอทัศนคติละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคอยางเร  ผูຌวิจัยจึงศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไ
มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
ดยหวังป็นอยางยิไงวาผลจากการวิจัยครัๅงนีๅจะสามารถน าเปปรับ฿ชຌประยชน์ป็นนวทาง฿นการก าหนด
ละวางผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ฿กลຌคียงหรือกีไยวขຌอง 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

แ. พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรของผูຌบริภค  ฿นการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ ขนาด 
500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

โ. พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรของผูຌบริภค ทีไมีผลตอทัศนคติตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ ขนาด 
500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

ใ. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทน
บบดิม 

ไ. พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

นิยามศัพท์ 

บียร์สิงห์ 500 มิลลิลิตร หมายถึง ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวาง
จ าหนายทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิตร 

บบดิม หมายถึง ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 630 มิลลิลิตร  ทีไยกลิกการผลิตลຌว 

มล. หมายถึง มิลลิลิตร 

บุญรอดฯ หมายถึง บริษัท บุญรอดบริววอร์รีไ จ ากัด ผูຌผลิตบียร์สิงห์  สิงห์เลท์  ละลีอ 

ไทยบฟฯ หมายถึง บริษัท เทยบฟวอรจ จ ากัดิมหาชนี ผูຌผลิตบียร์ชຌาง ชຌางอใกซ์พอร์ท อาชา 
ละฟดดอร์บรอย 

ผูຌบริภค หมายถงึ ผูຌทีไคยบริภคบียร์สิงห์ขวดกຌวทัๅงขนาด 630 มล. ละขนาด 500 มล. ดยมี
อายุ 20 ปขึๅนเป 

ทัศนคติ หมายถึง ความชืไอสวนบุคคล  ความรูຌสึกละพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์
บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 500 มิลลิลิตร  ทีไวางจ าหนายทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 630 มิลลิลิตร 
กีไยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีไจัดจ าหนาย ละการสงสริมการตลาด 
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นวคิดทฤษฎีละวรรณกรรมที่กี่ยวขຌอง 
นวคิดทฤษฎีที่กี่ยวขຌอง 

นวคิดทฤษฎีกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ทีไนิยม฿ชຌ฿นการบงสวนตลาด 
ประกอบเปดຌวย อายุ พศ ขนาดครอบครัว รายเดຌ อาชีพ การศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์ป็น
ครืไองมือทีไนักการตลาด฿ชຌชวยก าหนดตลาดปງาหมาย ิศิริวรรณ สรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ ละศุภร สรี
รัตน์ุ โ55โี 

ส าหรับการศึกษารืไองทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์
สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ตຌองอาศัยองค์ประกอบตาง โ ทาง
ประชากรศาสตร์ป็นนวทาง฿นการศึกษา นืไองจากปัจจัยตละปัจจัยของบุคคลหนึไงทีไตกตางกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือป็นพืๅนฐาน฿นการก าหนด฿หຌกิดทัศนคติละการ฿หຌระดับความส าคัญตอ
ปัจจัยทีไมอิีทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอทีไตกตางกันเดຌ 

นวคิดทฤษฎีกี่ยวกับทัศนคติ ทัศนคติป็นนวความคิดส าคัญทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยดຌานการตลาด ป็น
หนึไง฿นปัจจัยทีไจะท า฿หຌบุคคลตอบสนองตอสิไงตางโ ทัๅงดຌานพฤติกรรมละความคิด ิFishbein and Ajden 

,แ้็5ี รวมถึงการยอมรับสิไง฿หมโ เมวาจะป็นสินคຌา บริการ ทคนลยีหรือนวัตกรรม฿หม ิKotler and 

Kellerุ โเแโี นอกจากนีๅ ทัศนคติยังมีบทบาทส าคัญดຌานการอธิบายพฤติกรรมละการตัดสิน฿จซืๅอของ
ผูຌบริภคสวน฿หญขึๅนอยูกับทัศนคติ ิพิมพา  หิรัญกิตติ, โ55โ: ้ไี; (ธงชยั  สันติวงษ์, โ5ไๆ: แๆ็ี   

ความหมายของทัศนคติ คือ การวางนวความคิด ความรูຌสึก ฿หຌตอบสนอง฿นชิงบวกหรือชิงลบ
ตอคนหรือตอสิไงของ ฿นสภาวะวดลຌอมของบุคคลนัๅนโ ละทัศนคตินัๅนสามารถทีไจะรูຌหรือถูกตีความเดຌ
จากสิไงทีไคนพูดออกมาอยางเมป็นทางการ หรือจากการส ารวจทีไป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคล
หลานัๅน ิSchermerhornุ โเเเี 

องค์ประกอบของทัศนคติ  

แ. องค์ประกอบดຌานความรูຌ ความขຌา฿จ ิCognitiิe Componentี คือ ทัศนคติทีไจะสะทຌอน฿หຌ
หในถึงความชืไอ ความคิดหใน ความรูຌ ละขຌอมูลทีไบุคคลคนหนึไงมี ซึไงความชืไอ จะสดง฿หຌหในถึงความคิด
ของคน หรือสิไงของ ละขຌอสรุปทีไบุคคลเดຌมีตอบุคคลหรือสิไงของนัๅนโ ชน งานของฉันขาดความรับผิดชอบ 
ป็นตຌน 

โ. องค์ประกอบดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก ิAffectiิe Componentี คือ ความรูຌสึกฉพาะอยาง 

ซึไงกีไยวขຌองกับผลกระทบสวนบุคคล ซึไงเดຌจากสิไงรຌาหรือสิไงทีไกิดกอนท า฿หຌกิดทัศนคตินัๅนโ ชน ฉันเม
ชอบงานของฉัน ป็นตຌน 

ใ.  องค์ประกอบดຌานพฤติกรรม ิBehaิioral Componentี คือ ความตัๅง฿จทีไจะประพฤติ฿นทาง
฿ดทางหนึไง ดยมีรากฐานมาจากความรูຌสึกฉพาะจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล ชน ฉันก าลัง
เปท างานของฉัน  ป็นตຌน ิSchermerhornุ โเเเ: ็ๆี  
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ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ป็นครืไองมือทางยุทธวิธีทีไนักการตลาด฿ชຌ฿นการด านินกลยุทธ
ทางการตลาดละน าสนอคุณคาทีไดีกวาตอผูຌบริภคเดຌ ละจ านกสวนประสมทางการตลาดวาเดຌก 4 
สวนประกอบตอเปนีๅ ิArmstrong ละ Kotlerุ 2011)  

แ. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิไง฿ดกใตามทีไสามารถน าสนอสูตลาด พืไอดึงดูดความสน฿จ พืไอการ
ครอบครอง น าเป฿ชຌหรือบริภค ละสามารถตอบสนองความตຌองการหรือความจ าป็น ผลิตภัณฑ์ป็น
มากกวาสิไงทีไจับตຌองเดຌตยังรวมเปถึง บริการ บุคคล องค์กรณ์ สถานทีไ นวความคิด หรือสวนประสมของ
สิไงตางโหลานีๅ  

โ. ราคา (Price) ฿นมุมมองคบโ ราคา คือ จ านวนงินทีไตຌองจายพืไอสินคຌาหรือบริการหนึไงโ ต
฿นมุมมองทีไกวຌางขึๅน ราคา คือ ผลรวมของมูลคาทีไผูຌบริภคสียเปพืไอลกกับคุณประยชน์ทีไเดຌจาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึไงโ ราคาป็นสวนประกอบดียว฿นสวนประสมการตลาดทัๅงสีไทีไสรຌางรายเดຌ ฿นขณะ
ทีไสวนประสมอืไนโนัๅนป็นตຌนทุน  

ใ. ชองทางการจัดจ าหนาย (Place) หมายถึงกลุมคนหรือองค์กรณ์ทีไท าหนຌาทีไน าสงสินคຌาจาก
ผูຌผลิตสูผูຌบริภค ฿นวลา สถานทีไ ละปริมาณทีไหมาะสม ิHult, Pride ละ Ferrellุ 2012) 

ไ. การสงสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสืไอสารทีไสรຌางละรักษาความสัมพันธ์ทีไดี ตอ
ผูຌรับสาร ดยการ฿หຌขຌอมูลละจูง฿จผูຌฟัง฿หຌชืไอมัไน฿นองค์กรละยอมรับ฿นตัวผลิตภัณฑ์ ิHult, Pride ละ 
Ferrellุ 2012) 

วรรณกรรมท่ีกี่ยวขຌอง 

วรพจน์ กรียงเกรวณิช ิโ55เี ศึกษารืไองการบริหารการจัดการละปัจจัยทางการตลาดทีไมีผล
ตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภค฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พศตางกันมีปัจจัยทาง
การตลาดทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคดຌานราคา ละดຌานชองทางการจัดจ าหนาย
ตกตางกัน อายุตกตางกันมีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของดຌานชองทางการ
จัดจ าหนายตกตางกัน ระดับการศึกษาตกตางกันมีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภค
บียร์ของผูຌบริภคดຌานผลิตภัณฑ์ตกตางกัน จ านวนปทีไดืไมบียร์ตกตางกัน มีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผล
ตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคทุกดຌานผลิตภัณฑ์ ละดຌานราคาตกตางกัน สวนผูຌบริภคทีไดืไม
บียร์ยีไหຌอ฿นประทศ ชนิดของบียร์ บรรจุภัณฑ์ของบียร์ละความถีไ฿นการดืไมบียร์ตกตางกันมีปัจจัยทาง
การตลาดทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคทุกดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการ
จัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาดตกตางกัน ผูຌบริภคทีไดืไมบียร์ยีไหຌอตางประทศตกตางมีปัจจัย
ทางการตลาดทีไมีผลพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคทุกดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายละ
ดຌานการสงสริมการตาดตกตางกัน ผูຌบริภคทีไมีการปรียบทียบราคาทีไตกตางกันมีปัจจัยทางการตลาดทีไ
มีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคดຌานผลิตภัณฑ์ตกตางกัน  ผูຌบริภคทีไมีสถานทีไซืๅอบียร์
ตกตางกันมีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคดຌานราคา ละดຌานการ
สงสริมการตาดตกตางกัน   ละผูຌบริภคทีไมีประภทของสืไอตกตางกันมีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคทุกดຌานผลิตภัณฑ์ ละดຌานราคาตกตางกัน  พศพฤติกรรมการ
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บริภคบียร์ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับจ านวนปทีไดืไมบียร์ ละบรรจุภัณฑ์ของบียร์ สวนอายุมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนปทีไดืไมบียร์ละบรรจุภัณฑ์ของบียร์ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับจ านวนปทีไ
ดืไมบียร์ อาชีพมีความสัมพันธ์กับชนิดของบียร์ละสวนรายเดຌมีความสัมพันธ์กับยีไหຌอบียร์ตางประทศ 
ละชนิดของบียร์  

อินฟร์สิร์ช ิโ55ใี วิจัยรืไองทัศนคติละพฤติกรรม ผูຌบริภคละตรายีไหຌอ ผลิตภัณฑ์บียร์ ป 
โ55ใ ผลการวิจัยพบวา บียร์ลีอเดຌรับการอยถึงป็นชืไอรกมากทีไสุด  บียร์ทีไผูຌบริภคทุกคนรูຌจัก เดຌก 
บียร์ลีอ บียร์ชຌาง บียร์สิงห์ ขณะทีไบียร์เฮนกຌน อาชา ชຌางเลท์ ละชຌางดรຍาฟ ผูຌบริภคทุกคนกือบรูຌจัก 
ดຌานความซืไอสัตย์ตอตรายีไหຌอบียร์ บียร์ลีอมีผูຌบริภคซืไอสัตย์ตอตรายีไหຌอจ านวนมากทีไสุด หลักกณฑ์฿น
การลือกซืๅอยีไอหຌอบียร์ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญกับรสชาติของบียร์นุมลืไนคอมากทีไสุด รองลงมาป็นรืไอง
ราคา ดืไมเดຌรืไอยโ เมบืไอ สะดวก฿นการหาซืๅอ฿นรຌานคຌาทัไวเปละป็นยีไหຌอประจ าทีไดืไมอยู ผูຌบริภคบียร์
สิงห์฿หຌความส าคัญกับ แ. รสชาตินุมลืไนคอ  โ. มีการรักษาคุณภาพอยางสมไ าสมอ ใ. ฿ชຌสวนผสมทีไมี
คุณภาพ ไ. ป็นยีไหຌอประจ าทีไดืไม 5. ดืไมเดຌรืไอยโ เมบืไอ ระดับความพึงพอ฿จตอบียร์ยีไหຌอทีไดืไมประจ าบอย
ทีไสุด เดຌก บียร์สิงห์ รຌอยละ ้5 รองลงมา เดຌก ลีอละเฮนกຌน รຌอยละ ้โ ทากัน ชຌาง รຌอยละ ้แ 
ละอาชา รຌอยละ ็้ หากพิจารณาฉพาะพอ฿จมาก พบวาบียร์สิงห์มีคาฉลีไยสูงสุดทีไ ไ.ใไ ขณะทีไบียร์
อาชาเดຌตไ าสุดทีไ ใ.้่  ผูຌบริภคพอ฿จรสชาติละคุณภาพของบียร์ทีไดืไมประจ า ฿นทางตรงขຌามสวน฿หญเม
พอ฿จกับกิจกกรมสงสริมการขายละฆษณาทีไป็นขຌอจ ากัดของผลิตภัณฑ์บียร์  

บญจมาภรณ์ คชดช ิโ55ไี ศึกษารืไองปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์ของ
ผูຌบริภค ฿นขตอ าภอปากกรใด  จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ปัจจัยทางการตลาดทีไผูຌบริภค฿หຌ
ความส าคัญดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ยกวຌน 
ดຌานการสงสริมการตลาด อยู฿นระดับปานกลาง ปัจจัยยอยทีไส าคัญทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์เดຌก รสชาติ
ทีไดี ราคาหมาะสมกับคุณภาพ หาซืๅอเดຌงายมีจ าหนายทัไวเปตามล าดับ สวนปัจจัยดຌานการสงสริมการตลาด คือ 
การฆษณาผานสืไอหลากหลายประภท  อีกทัๅงพบวา ปัจจัยพืๅนฐานสวนบุคคลของผูຌบริภค มีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอบียร์ ละมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด  

อินฟร์สิร์ช ิโ55ไี วิจัยรืไองทัศนคติละพฤติกรรม ผูຌบริภคละตรายีไหຌอ ผลิตภัณฑ์บียร์ ป 
โ55ไ ผลการวิจัยพบวา ภูมิหลังของผูຌบริภคบียร์ ผูຌบริภคบียร์กระจาย฿นกลุมทุกอายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพละรายเดຌ นวนຌมของผูຌดืไมบียร์ป็นหนุม/สาวสด ิคนรุน฿หมี สัดสวนสูงขึๅน การศึกษา
ดีขึๅน รายเดຌดีขึๅนตามสภาพศรษฐกิจของผูຌบริภค ดยฉลีไยผูຌบริภคดืไมบียร์ถีไมากขึๅนกวาปทีไผานมา กลุม
ผูຌบริภคบียร์พศชายดืไมถีไกวาพศหญิง ผูຌบริภคอายุ ใ5-ไ5 ป ดืไมถีไกวากลุมอายุอืไนโ ผูຌบริภคกลุมอาชีพ
รับจຌางทัไวเปเป พนักงานขับรถ ละกษตรกร ดืไมถีไกวากลุมอาชีพอืไนโ หตุผลส าคัญทีไผูຌบริภคลือกดืไม
บียร์สิงห์ป็นยีไหຌอประจ าละเมลือกดืไมบียร์ยีไหຌออืไน มีดังนีๅ ชอบรสชาติินุมกลมกลอมขຌมขຌนี หาซืๅองาย 
เมดืไมลีอพราะเมชอบรสชาติลีอ ิรสออนเปจืดกินเปี เมดืไมชຌางพราะเมชอบรสชาติชຌาง ิขมขຌม/รง
เปี ดืไมลຌวปวดหัว เมดืไมเฮนากຌนพราะราคาพงเมชอบรสชาติเฮนากຌน ิออนเป จืดเปี เมดืไมอาชา 
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พราะเมชอบรสชาติอาชา ิเมขຌมขຌน ออนเปเปจืดเปี หลักกณฑ์฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอบียร์ ผูຌบริภค฿หຌ
ความส าคัญกับชาติของบียร์ลืไนคอมากทีไสุด รองลงมา ป็นยีไหຌอประจ าทีไดืไมอยูมีการรักษาคุณภาพบียร์
อยางสมไ าสมอ สะดวก฿นการหาซืๅอ฿นรຌานทัไวเป ฿ชຌสวนผสมทีไมีคุณภาพละราคา สวนผูຌบริภคบียร์สิงห์ 
฿หຌความส าคัญกับ แ. ป็นยีไหຌอประจ าทีไดืไม โ. รสชาตินุมลืไนคอ ใ. มีการรักษาคุณภาพ บียร์อยางสมไ าสมอ 
ไ.฿ชຌสวนผสมทีไมีคุณภาพ 5. ดืไมเดຌรืไอยโ เมบืไอ Brand Personality ของบียร์สิงห์ คือ สุขุม ป็นผูຌน า 
ความขຌม มีชืไอสียงป็นทีไรูຌจัก พฤติกรรมการดืไมบียร์สิงห์ ผูຌบริภครຌอยละ โ้ ดืไมบียร์สิงห์ประจ า  ดย
บงป็นผูຌทีไดืไมประจ า   ป็นยีไหຌอบอยทีไสุดจ านวนรຌอยละ ็ ิดืไมบียร์สิงห์ฉลีไยดือนละ ่ ครัๅงี ทีไหลือรຌอย
ละ  โโ ดืไมบียร์สิงห์ประจ าตบอยนຌอยกวายีไหຌออืไนโ ิดืไมบียร์สิงห์ฉลีไยดือนละ โ ครัๅงนຌอยกวายีไหຌอลีอ 
ชຌาง ละเฮนากຌน ี กลุมผูຌบริภคบียร์ทีไดืไมบียร์สิงห์ประจ า฿นสัดสวนทีไสูง เดຌก ผูຌบริภค฿นภาค฿ตຌ ละ
กรุงทพฯ ปริมณฑล กลุมผูຌบริภคอายุ โ5 ปขึๅนเป มีรายเดຌสูง ผูຌบริภคทีไดืไมบียร์สิงห์ป็นประจ าตบอย
นຌอยกวายีไหຌอลีอละชຌาง พราะบียร์สิงห์ราคาพงกวาลีอละชຌาง ละกลุมพืไอนดืไมลีอ  สวนผูຌดืไม
บียร์เฮนากຌนบอยกวาบียร์สิงห์ พราะสิงห์ดีกวารงกวาเฮนากຌน ผูຌบริภคบียร์รຌอยละ แ็ ยังคงดืไมบียร์
สิงห์ป็นครัๅงคราวหรือนานโครัๅง ิสวน฿หญดืไมนานสุดกวาดือนทีไผานมาี ผูຌบริภคบียร์กลุมนีๅเมดืไมบียร์
สิงห์ประจ าพราะบียร์สิงห์ราคาพง ิกลุมทีไดืไมลีอ  ชຌาง ละอาชา ประจ าี ละพราะเมชอบรสชาติ
บียร์สิงห์ รสขม ดีกรีรงเป ละเมนิยมดืไม฿นกลุมพืไอน ิกลุมทีไดืไมเฮนากຌน ละลีอประจ าี สวน
ผูຌบริภคบียร์ทีไหลือรຌอยละ 5ไ ปัจจุบันเมดืไมบียร์สิงห์ ลยนืไองจากหตุผลขຌางตຌน ิราคา รสชาติ/ดีกรี
ละการนิยมดืไม฿นกลุมพืไอน ี  

อินฟร์สิร์ช ิโ555ี วิจัยรืไองทัศนคติละพฤติกรรม ผูຌบริภคละตรายีไหຌอ ผลิตภัณฑ์บียร์ ป 
โ555 ผลการวิจัยพบวา บียร์ลีอป็นบียร์ทีไผูຌบริภคอยถึง ิSpontaneous aสูงสุด ตามดຌวยบียร์สิงห์
ละบียร์ชຌาง ตามล าดับ บียร์ทีไผูຌบริภคบียร์ทุกคน/กือบทุกคนรูຌจัก เดຌก บียร์ลีอ บียร์เฮนกຌน บียร์
สิงห์ ละบียร์ชຌาง การดืไมบียร์ยีไหຌอตางโ ิExperience Beer) ผูຌบริภคบียร์รຌอยละ 5ใ ดืไมบียร์ประจ า
พียงยีไหຌอดียว ทีไหลือรຌอยละ ไ็ มีบียร์ยีไหຌอทีไดืไมประจ ามากกวา แ ยีไหຌอ บียร์ทีไผูຌบริภคดืไมป็นประจ า 
ละประจ าบอยทีไสุด ลีอบียร์ รຌอยละ ่5 รองลงมาป็นบียร์ชຌาง รຌอยละ ใไ บียร์สิงห์ รຌอยละ โๆ เฮน
กຌน รຌอยละ แไ สวนยีไหຌออืไนโ มีผูຌดืไมประจ าเมถึง รຌอยละ 5 เดຌกอาชา รຌอยละ ไ ชຌาง Export รຌอยละ ใ 
ชຌางเลท์ชຌางดรຍาฟละสิงห์เลท์ รຌอยะ โ ทาโ กัน ความซืไอสัตย์ตอตรายีไหຌอบียร์ ิBrand Loyalty 

Analysis) ฿นตลาดผูຌบริภคบียร์ ลีอบียร์มีผูຌบริภคทีไซืไอสัตย์จ านวนมากทีไสุดคิดป็น รຌอยละ ็เ.ไ ของ
ตลาด พิไมขึๅนจาก การส ารวจปทีไผานมา จากรຌอยละ ๆๆ.ๆ พิไมขึๅนรຌอยละ ใ.่ ตามดຌวยบียร์ชຌาง บียร์สิงห์ 
ละบียร์เฮนกຌน ตามล าดับ ระดับจุดดึงดูด฿จของยีไหຌอบียร์ ิBrand Stock Analysis) บียร์สิงห์ คือ 
รสชาติ คุณภาพ ยีไหຌอ ตามล าดับ หลักกณฑ์฿นการลือกซืๅอบียร์ยีไหຌอสิงห์แ. รสชาตินุมลืไนคอ โ. เดຌสัมผัส
ถึงรสชาติบียร์อยางตใมทีไ ใ. ป็นยีไหຌอประจ าทีไดืไมอยู ไ. มีการรักษาคุณภาพบียร์ อยางสมไ าสมอ 5. ดืไมเดຌ
รืไอยโ เมบืไอ Brand Benefit ของบียร์สิงห์ แ.คุณภาพบียร์ โ.ความคุຌนคย ใ. สวนผสมของอลกอฮอล์ 
ภาพพจน์ของบียร์สิงห์ทีไส าคัญทีไผูຌบริภคบียร์ิทีไรูຌจักี มีดังนีๅ แ.มีคุณภาพ โ. มีชืไอสียง ใ.ป็นทีไรูຌจัก ไ.
ชวยหลือสังคม 5.ชืไอถือ/เวຌวาง฿จเดຌ 
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ภาพที ่โ  กรอบนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

 วิธีการกใบขຌอมูล 

฿นการศึกษารืไองทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์
ขวดกຌวขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative 

Research) ออกบบการศึกษาดย฿ชຌวิธีการวิจัยชิงพรรณนา ิDescriptive Research) ละ฿ชຌทคนิคการ
กใบขຌอมูลจากการส ารวจ ิSample Survey) ดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaire) ละ฿ชຌวิธีการกใบ
รวมรวมขຌอมูลทุติยภูมิ ดยการคຌนควຌารวมรวมจากอกสาร ต ารา นวคิด ทฤษฏีละวิทยานิพนธ์ต างโ ทีไ
กีไยวขຌองกับรืไองทีไท าการศึกษา การกใบรวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิ฿ชຌวิธีการส ารวจจากบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุมตัวอยางจ านวน 385 คน ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล จากประชาชนทีไ
อาศัยอยู฿นขตพืๅนทีไกรุงพทมหานคร  ป็นผูຌทีไคยบริภคบียร์สิงห์ขวดกຌวทัๅงขนาด 630 มล. ละขนาด 
500 มล. ดยมีอายุ 20 ปขึๅนเป ฿นระหวางวันทีไ 5-20 กุมภาพันธ์ 2558 ดຌวยบบสอบถามประภท฿หຌ
ผูຌตอบบบสอบถามกรอกขຌอมูลดຌวยตนอง ิSelf-Administration Questionnaires) มืไอเดຌรับ
บบสอบถามกลับมาจึงท าการรวบรวมขຌอมูลทัๅงหมดละน ามาวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติ ประกอบดຌวย 
คาความถีไ รຌอยละ คาคะนนฉลีไย ความปรปรวนการจัดระดับความส าคัญ ละความคิดหในตามคาฉลีไย
ละ฿ชຌการวิคราะห์สถิติการทดสอบที สถิติการวิคราะห์การผันปรทางดียว  สถิติการวิคราะห์หา
ผลตางของรายคู฿ชຌ LSD ละสถิติสัมประสิทธ์บบพียร์สัน 



 

ๆ-126 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 อุปกรณ์ 
 บบสอบถาม ครืไองขียน ครืไอง฿ชຌส านักงาน ครืไองคอมพิวตอร์ ทรศัพท์มือถือบบสมาร์ทฟน 
ปรกรมคอมพิวตอร์พืไอออกบบสอบถามออนเลน์ละพืไอพิไมการขຌาถึงของกลุมตัวอยางพืไอท าการ
กใบขຌอมูล ปรกรมคอมพิวตอร์ทางสถิติ พืไอการวิคราะห์ทางสถิติ ละวัสดุการพิมพ์ 

 ประชากร 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริภคผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิ ลิตร 
ละ ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยอาศัย฿นทุกขตพืๅนทีไของกรุงทพมหานคร ละมีอายุตัๅงต 20 ปขึๅนเป  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลพืไอการวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริภคผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด ๆใเ มิลลิลิตร ละ ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นชวงวันทีไ 5-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นืไองจากเม
ทราบจ านวนประชากรทีไนนอน จึงท าการค านวณขนาดของกลุมตัวอยาง ดย฿ชຌวิธีค านวณจากสัดสวน
ของประชากรทัๅงหมด ทางผูຌวิจัยจึงเดຌท าการสุมตัวอยางประชากรดยการค านวณประชากรตัวอยาง ิกัลยา 
วาณิชย์บัญชาุ 2545) ทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ ้5 จากการค านวนจะเดຌขนาดกลุมตัวอยาง n = 
384.16 ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงท าการก าหนดขนาดกลุมตัวอยางละกใบบบสอบถาม฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นจ านวน
ทัๅงหมด 385 ชุด  
 การสุมตัวอยาง 
 ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌศึกษา฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบสะดวก (Convenience Sampling)ดยคัด
กรองฉพาะประชาชนทีไมีอายุ 20 ปบริบูรณ์ขึๅนเป ป็นผูຌทีไคยบริภคบียร์สิงห์ขวดกຌวทัๅงขนาด 630 มล. 
ละขนาด 500 มล. ดยมีระยะวลา฿นการกใบขຌอมูลตัๅงตวันทีไ 5-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ55่  รวม
ระยะวลา แๆ วัน 

 ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากอกสาร ต ารา ละ
ผลการวิจัยทีไกีไยวขຌองทีไครอบคลุมนืๅอหา ละวัตถุประสงค์ของการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ดยเดຌออกบบค าถาม฿น
บบสอบถามป็น ไ สวน ดังนีๅ  
 สวนทีไ 1 ลักษณะทางประชากรของผูຌบริภค ดยมีลักษณะค าถามบบ฿หຌลือกตอบพียงขຌอดียว
ละป็นค าถามปลายปຂด ิClose-Ended Questionี มีจ านวน ้ ขຌอ ค าถามบัญญัติ ิNormal Scale) 

จ านวน 3 ขຌอ เดຌก ขຌอ แุ โ ละ ่ ค าถามรียงล าดับ ิOrdinal Scale) จ านวน ๆ ขຌอ เดຌก ขຌอ ใุ ไุ 5ุ 
ๆุ ็ ละ ้ 

 สวนทีไ 2  ทัศนคติทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 500 มล. ทีไวางจ าหนายทน ป็น 

ค าถามทีไผูຌตอบจะตຌองลือกตอบพียงขຌอดียวทานัๅนดยสรຌางค าถามบบอันตรภาคชัๅน ิ Interval Scale)  

ประกอบดຌวยขຌอค าถามจ านวน 12 ขຌอ บงป็นดຌานความรูຌ ความขຌา฿จ ิCognitive Component) มี
จ านวน 5 ขຌอ ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอทีไ 11 ขຌอค าถามชิงลบ ขຌอทีไ แุ ไุ ็ ละ แเ ดຌานอารมณ์ความรูຌสึก 
ิAffective Component) มีจ านวน 4 ขຌอ ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอทีไ  2, 5 ละ 12 ขຌอค าถามชิงลบ ขຌอทีไ 
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่ ดຌานพฤติกรรม ิBehavioral Component) มีจ านวน 3 ขຌอ ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอทีไ  6 ละ 9 ขຌอ
ค าถามชิงลบ ขຌอทีไ ใ  

สวนทีไ 3  ปัจจัยทางดຌานสวนประสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 

มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ดยป็นค าถามทีไผูຌตอบจะตຌองลือกตอบพียงขຌอดียวทานัๅนดย
สรຌางค าถามบบอันตรภาคชัๅน ิInterval Scale)  ประกอบดຌวยขຌอค าถามจ านวน 18 ขຌอ เดຌก  ดຌาน
ผลิตภัณฑ์ / สินคຌา มีจ านวน 5 ขຌอ ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอทีไ 1, 5, 9, 13 ละ 16 ดຌานราคา มีจ านวน 3 ขຌอ 
ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอทีไ 2, 6 ละ 10  ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย มีจ านวน 5 ขຌอ ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอ
ทีไ 3, 7, 11, 14 ละ 17 ดຌานการสงสริมการตลาด มีจ านวน 5 ขຌอ ขຌอค าถามชิงบวก ขຌอทีไ 4, 8, 12, 15 

ละ 18 

 สวนทีไ 4 ปัญหาละขຌอสนอนะของผูຌบริภคกีไยวกับผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 

 การทดสอบครื่องมือ 

ผูຌศึกษาเดຌสรຌางบบสอบถามตามกรอบนวคิดการศึกษา ละ฿ชຌการทดสอบครืไองมือดยทดสอบ
ความถูกตຌองของนืๅอหา ความนาชืไอถือของบบสอบถามดังนีๅ 

แ. การหาความทีไยงตรง ิValidity) ดยการตรวจสอบละพิจารณานืๅอหาของบบสอบถามดຌาน
ความทีไยงตรงชิงนืๅอหา ิContent Validity) ละความทีไยงตรงตามครงสรຌาง ิConstruct Validity) 

วาครอบคลุมปัจจัยทีไสอดคลຌองกับสมมติฐาน฿นการศึกษาหรือเม ดยน าบบสอบถามเปสนอตอประธาน
ละกรรมการทีไปรึกษา  

โ. การทดสอบความนาชืไอถือ ิReliability) ดยการน าบบสอบถามเปทดลอง฿ชຌ ิPre-test) กับ
กลุมตัวอยางทีไมีลักษณะคลຌายคลึงประชากรทีไจะท าการศึกษา จ านวน 30 ชุด หลังจากนัๅนวิคราะห์ขຌอมูล
ดຌวยคาสถิติความนาชืไอถือ จากการค านวณคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha 
Coefficient) จากผลการทดสอบพบวา คา α ความนาชืไอถือของการศึกษาครัๅงนีๅดยรวมมีคาทากับ 

0.613 ซึไงคาทีไหมาะสมทีไสดงวาบบสอบถามมีความนาชืไอถือเดຌนัๅนควรมีคามากกวา 0.60 (Malhotra 

et al., 2006) นับวาบบสอบถามนีๅมีความนาชืไอถือจึงเดຌน าบบสอบถามเปกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง
จ านวน 385 ชุด  

 วิธีการวิคราะห์ขຌอมูล  

 ขຌอมูลทุติยภูมิ วิคราะห์ดยน า นวคิด ทฤษฎี ละการศึกษาทีไกีไยวขຌองกใบรวบรวมมา วิคราะห์
รวมกับผลการศึกษาทีไเดຌจากขຌอมูลปฐมภูมิ พืไอจัดท าขຌอวิจารณ์ ละสรุปผลการศึกษา  

ขຌอมูลปฐมภูมิ ผูຌวิจัย฿ชຌปรกรมวิคราะห์ทางสถิติส ารใจรูป ิStatistical Softwareี ดยสถิติทีไ฿ชຌ
ดย฿ชຌการวิคราะห์เดຌก คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน การวิคราะห์การทดสอบความตกตางคาฉลีไย
ระหวางตัวปร โ กลุม ดຌวยคา t-test การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัวปรมากกวา 2 กลุม 



 

ๆ-128 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ดຌวยคา F-test (One-Way ANOVA) ละการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ละการ
วิคราะห์สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ของพียร์สัน 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปป็นตารางตางโเดຌดังตอเปนีๅ 
ตารางท่ี 1  ทัศนคติของผูຌบริภคตอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

ทัศนคติที่มีตอบียร์สิงห์ ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร 

ที่วางจ าหนายทนบบดิม 

MEAN S.D. ระดับ 

ดຌานความรูຌ ความขຌา฿จ 

คุณคิดวาบียร์สิงห์ขวดกຌวบบ฿หมนีๅ จะเมสามารถท า฿หຌผูຌดืไม ดืไม
เดຌมากขึๅน 

2.85 1.28 ปานกลาง 

คุณขຌา฿จวาการปลีไยนขนาดของขวด พืไอตຌองการก าเรพิไม 2.47 1.25 นຌอย 

คุณคิดวาการปลีไยนขนาดขวดครัๅงนีๅ จะเมสามารถท า฿หຌผูຌดืไมบียร์
คูขงหันมาดืไมบียร์สิงห์ทน 2.44 1.27 

นຌอย 

คุณคิดวาขวดกຌวบบดิม มีขนาดละปริมาณทีไหมาะสมดีอยูลຌว 2.27 1.14 นຌอย 

คุณคิดวาการทีไบียร์สิงห์ออกคมปญสิงห์กาลาปากอส จะสามารถ
ท า฿หຌยอดขายพิไมมากขึๅน 2.63 1.22 

ปานกลาง 

รวมดຌานความรูຌ ความขຌา฿จ 2.53 0.75 นຌอย 

ดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก 

มืไอทียบราคากับขนาดของบียร์สิงห์ขวดกຌวบบ฿หม ทีไวาง
จ าหนายทนขวดบบดิม 2.87 1.20 

ปานกลาง 

บียร์สิงห์ 5เเ มล. มีราคาทีไคุณพอ฿จ 2.81 1.04 ปานกลาง 
คุณรูຌสึกเมพอ฿จตอการปลีไยนปลงขนาดของขวดบบ฿หมครัๅงนีๅ 
พราะคุณตຌองจายพิไมมากขึๅน฿นการดืไมตครัๅง 2.75 1.26 ปานกลาง 

คุณชอบดีเซน์ละขนาดของขวดบียร์สิงห์ 500 มล. 3.08 1.15 ปานกลาง 

รวมดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก โ.่่ เ.็้ ปานกลาง 

ดຌานพฤติกรรม 

คุณดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มล. นຌอยครัๅงลง มืไอทียบกับ
ตอนดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มล. ใ.เแ 1.35 

ปานกลาง 

คุณตຌองการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 500 มล. ตอเปรืไอยโ ฿น
อกาสหนຌา 2.88 1.88 

ปานกลาง 

มຌจะปลีไยนปลงขนาดขวด฿หม คุณกใจะดืไมบียร์สิงห์ตอเป 3.26 1.30 ปานกลาง 



 

ๆ-129 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

รวมดຌานพฤติกรรม 3.05 เ.้8 ปานกลาง 
ภาพรวม 2.82 0.68 ปานกลาง 
 

จากตารางทีไ แ พบวาระดับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร 
พบวา ผูຌบริภคสวนมากมีทัศนคติตอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
฿นระดับหในดຌวยปานกลาง มีคาฉลีไยทากับ โ.่โ มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานความรูຌความขຌา฿จ 
มีระดับความหในดຌวยนຌอย มีคะนนฉลีไยทากับ โ.5ใ ดยหในดຌวยมากทีไสุด฿นขຌอคุณคิดวาบียร์สิงห์ขวด
กຌวบบ฿หมนีๅ จะเมสามารถท า฿หຌผูຌดืไม ดืไมเดຌมากขึๅน ละหในดຌวยนຌอยทีไสุด฿นขຌอคุณคิดวาขวดกຌว
บบดิม มีขนาดละปริมาณทีไหมาะสมดีอยูลຌว ดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก มีคะนนฉลีไยทากับ โ.่่ คือ
หในดຌวยระดับปานกลาง ดยหในดຌวยมากทีไสุด฿นขຌอคุณชอบดีเซน์ละขนาดของขวดบียร์สิงห์ 500 มล. 
ละหในดຌวยนຌอยทีไสุด฿นขຌอคุณรูຌสึกเมพอ฿จตอการปลีไยนปลงขนาดของขวดบบ฿หมครัๅงนีๅ พราะคุณ
ตຌองจายพิไมมากขึๅน฿นการดืไมตครัๅง ผูຌบริภคมีความหในดຌวยระดับปานกลางตอทัศนคติดຌานพฤติกรรม 
ดยมีคะนนฉลีไยทากับ ใ.เ5 ซึไงหในดຌวยมากทีไสุด฿นขຌอมຌจะปลีไยนปลงขนาดขวด฿หม คุณกใจะดืไม
บียร์สิงห์ตอเป ละหในดຌวยนຌอยทีไสุด฿นขຌอคุณตຌองการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 500 มล. ตอเปรืไอยโ 
฿นอกาสหนຌา 

ตารางท่ี โ ปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มล. 
ปัจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์
สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร  

MEAN S.D. ระดับ 

ดຌานผลิตภัณฑ์ 
รสชาติของบียร์ภาย฿ตຌยีไหຌอบียร์สิงห์ 4.04 1.09 มากทีไสุด 

ความมีชืไอสียงของบียร์สิงห์ 3.85 1.19 มาก 

ความทันสมัยละนาทดลองของรูปบบ฿หม 3.14 1.14 ปานกลาง 
ความคุຌมคามืไอทียบกับปริมาณ 3.45 1.14 มาก 

ปริมาณอลกอฮอล์ 5ั 3.32 1.08 ปานกลาง 
รวมดຌานผลิตภัณฑ์ 3.56 0.74 มาก 

ดຌานราคา 
ราคาทีไถูกลงจากบบดิม 3.33 1.21 มาก 

ความคุຌมคาของราคามืไอทียบคุณภาพกับบียร์ยีไหຌออืไน 3.46 1.09 มาก 

ความสมหตุสมผลของราคามืไอทียบกับวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิต 3.45 1.11 มาก 

รวมดຌานราคา 3.42 0.88 มาก 

ดຌานชองทางจัดจ าหนาย 

หาซืๅอดืไมเดຌงาย สะดวก 3.92 1.05 มาก 

มีวางจ าหนายสมอ เมขาด 3.86 1.09 มาก 



 

ๆ-130 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

รຌานคຌาชบียร์฿หຌมีความยในสมอ 3.90 1.12 มาก 

สถานทีไจ าหนายอยู฿กลຌทีไอยู 3.73 1.12 มาก 

รຌานคຌา, รຌานอาหาร, ผับ, บาร์ ตกตงสถานทีไดຌวยภาพหรืออุปกรณ์
สงสริมภาพลักษณ์บียร์สิงห์ 500 มล. อยางดึงดูด฿จ 

3.11 1.16 ปานกลาง 

รวมดຌานการจัดจ าหนาย 3.็เ 0.43 มาก 

ความทหรูของภาพละอุปกรณ์สงสริมภาพลักษณ์บียร์สิงห์ 5เเ 
มล. ทีไตกตงอยู฿นรຌานคຌา, รຌานอาหาร, ผับ, บาร์ 

3.22 1.15 ปานกลาง 

การนะน าสินคຌาของพนักงานชียร์บียร์ 3.14 1.15 ปานกลาง 
ปรมชัไนทีไท า฿หຌราคาสินคຌาถูกลง หรือ มีของถม 3.50 1.30 มาก 

ความสมาสมอของฆษณาละสืไอตางโ ของบียร์สิงห์ 5เเ มล. 3.16 1.14 ปานกลาง 
รวมดຌานสงสริมการตลาด 3.15 0.87 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.31 0.54 ปานกลาง 
 

จากตารางทีไ โ พบวาผูຌบริภคสวนมาก฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นภาพรวมระดับปานกลาง มีคาฉลีไยทากับ 3.ใแ มืไอ
พิจารณาป็นรายดຌาน  พบวา ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญดຌานผลิตภัณฑ์฿นระดับส าคัญมาก มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.5ๆ ดย฿หຌความส าคัญมากทีไสุด฿นขຌอรสชาติของบียร์ภาย฿ตຌยีไหຌอบียร์สิงห์ ส าคัญนຌอยทีไสุด฿นขຌอความ
ทันสมัยละนาทดลองของรูปบบ฿หม ดຌานราคา มีคาฉลีไยทากับ ใ.ไโ อยู฿นระดับส าคัญมาก ขຌอทีไส าคัญ
มากทีไสุดคือความคุຌมคาของราคามืไอทียบคุณภาพกับบียร์ยีไหຌออืไน ส าคัญนຌอยทีไสุดคือขຌอราคาทีไถูกลงจาก
บบดิม ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย มีคาฉลีไยทากับ 3.แโ มีความส าคัญ฿นระดับปานกลาง ดยขຌอทีไ
ส าคัญมากทีไสุดคือหาซืๅอดืไมเดຌงาย สะดวก ส าคัญนຌอยทีไสุดคือรຌานคຌา, รຌานอาหาร, ผับ, บาร์ ตกตงสถานทีไ
ดຌวยภาพหรืออุปกรณ์สงสริมภาพลักษณ์บียร์สิงห์ 500 มล. อยางดึงดูด฿จ ละดຌานการสงสริมการตลาด 
คาฉลีไยทากับ 3.แ5 อยู฿นระดับส าคัญปานกลาง ขຌอทีไส าคัญทีไสุดคือปรมชัไนทีไท า฿หຌราคาสินคຌาถูกลง 
หรือ มีของถม ส าคัญนຌอยทีไสุดคือขຌอการนะน าสินคຌาของพนักงานชียร์บียร์ 

ตารางท่ี ใ ความตกตางของปัจจัยสวนบุคคลตอระดับทัศนคติทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 
500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
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ปัจจัยสวนบุคคล ทัศนคติทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 
500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

ดຌาน
ความรูຌ 
ความ
ขຌา฿จ 

ดຌาน
อารมณ์ 

ความรูຌสึก 

ดຌาน
พฤติกรรม 

ภาพรวม 

พศ     

อายุ     

อาชีพ     

ระดับการศึกษา     

รายเดຌ     

ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 
ๆใเ มล.  
฿นระยะวลา ใ ดือน 

    

ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 
5เเ มล.  
฿นระยะวลา ใ ดือน 

    

การรับรูຌวาบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มล.  
วางจ าหนายทน ขนาด ๆใเมล. 

    

การรับรูຌวามีบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มล.  
วางจ าหนายนานพียง฿ดลຌว 

    

 หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.05 

 

จากตารางทีไ ใ การวิจัย฿นครัๅงนีๅ ดยการวิคราะห์การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัว
ปร โ กลุม ดຌวยคา t-test การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัวปรมากกวา 2 กลุม ดຌวยคา F-

test (One-Way ANOVA) ละการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)  พบวา กลุมตัวอยางทีไ
มีพศ อายุ ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิลิตร ละ ขนาด 5เเ มิลลิลิตร 
ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน ละการรับรูຌละเมรูຌวาบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ถูกวางจ าหนาย
ทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มล. ตกตางกัน มีระดับทัศนคติตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 
5เเ มิลลิลิตร ดยรวมตกตางกัน มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา กลุมตัวอยางทีไมีปริมาณครัๅง฿นการดืไม
บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิลิตร ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน  ละ การรับรูຌละเมรูຌวาบียร์สิงห์ขวด
กຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ถูกวางจ าหนายทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มล. ตกตางกัน มีระดับ
ทัศนคติตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดຌานพฤติกรรมเมตกตางกัน ละกลุม



 

ๆ-132 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ตัวอยางทีไมีปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน 
ตกตางกัน มีระดับทัศนคติตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดຌานความรูຌความขຌา฿จ
ละดຌานอารมณ์ความรูຌสึก เมตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4 ความตกตางของปัจจัยสวนบุคคลตอการ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

ปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยสวนผสมทางตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว 

ขนาด 500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

ผลิตภัณ
ฑ์ 

ราคา ชองทาง 
จัด

จ าหนาย 

สงสริม
การตลา

ด 

ภาพรวม 

พศ      

อายุ      

อาชีพ      

ระดับการศึกษา      

รายเดຌ      

ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด ๆใเ มล. ฿นระยะวลา ใ ดือน 

     

ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด 5เเ มล. ฿นระยะวลา ใ ดือน 

     

การรับรูຌวาบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มล.  
วางจ าหนายทน ขนาด ๆใเมล. 

     

การรับรูຌวามีบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มล.  
วางจ าหนายนานพียง฿ดลຌว 

     

 หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.05 

 

 จากตารางทีไ ไ การวิจัยครัๅงนีๅ ดยการวิคราะห์การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัวปร 
โ กลุม ดຌวยคา t-test การทดสอบความตกตางคาฉลีไยระหวางตัวปรมากกวา 2 กลุม ดຌวยคา F-test 

(One-Way ANOVA) ละการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) พบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศ



 

ๆ-133 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ละอายุ ตกตางกัน ฿หຌระดับความส าคัญกีไยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวด
กຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยรวมตกตางกัน ตมืไอพิจารณารายดຌานพบวา กลุมตัวอยางทีไมีอายุ
ตกตางตางกัน ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 
มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ดຌานผลิตภัณฑ์เมตกตางกัน กลุมตัวอยางทีไมีรายเดຌตกตางกัน ฿หຌ
ระดับความส าคัญกีไยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มิลลิลิตร ดຌานผลิตภัณฑ์ตกตางกัน กลุมตัวอยางทีไมีปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ 
มิลลิลิตร ละ ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน กลุมตัวอยางทีไมีระยะวลาการรับรูຌวามี
บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 5เเ มิลลิลิตร วางจ าหนายนานพียง฿จลຌว ตกตางกัน มีระดับการ฿หຌ
ความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวาง
จ าหนายทนบบดิม ดຌานชองทางจัดจ าหนายตกตางกัน กลุมตัวอยางทีไรูຌละเมรูຌวาบียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ถูกวางจ าหนายทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มล.  วางจ าหนายตกตางกัน มี
ระดับการ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 
มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ดຌานชองทางจัดจ าหนายละดຌานสงสริมการตลาดตกตางกัน  
 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวาง
จ าหนายทนบบดิม กับปัจจัยมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ทางดຌานสวนประสมการตลาด
ของบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 

  



 

ๆ-134 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 

ทัศนคติของผูຌบริภค ละปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์
บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มล. ที่
วางจ าหนายทนบบดิม 

ปัจจัย
สวนผสม
การตลาด 
ดຌาน
ผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัย
สวนผสม
การตลาด 
ดຌานราคา 

ปัจจัย
สวนผสม
การตลาด 
ดຌาน
ชองทาง
จัด
จ าหนาย 

ปัจจัย
สวนผสม
การตลาด 
ดຌาน
สงสริม
การตลาด 

ปัจจัย
สวนผสม
การตลาด
ที่มี
อิทธิพล
ตอการ
ตัดสิน฿จ
ซืๅอ 

ทัศนคติดຌานความรูຌความ
ขຌา฿จ 

rxy -0.064 -0.059 -เ.309* เ.175 -0.060 

Sig 0.213 0.245 0.000ึ 0.001ึ 0.242 

ระดับ มาก ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด ปานกลาง 
ทัศนคติดຌานอารมณ์
ความรูຌสึก 

rxy เ.216 เ.211 เ.289 เ.321 เ.285 

Sig 0.000ึ 0.000ึ 0.000ึ 0.000ึ 0.000ึ 
ระดับ นຌอย นຌอย นຌอย นຌอย นຌอย 

ทัศนคติดຌานพฤติกรรม rxy เ.299 เ.241 เ.341 เ.266 เ.309 

Sig 0.000ึ 0.000ึ 0.000ึ 0.000ึ 0.000ึ 
ระดับ นຌอย นຌอย นຌอย นຌอย นຌอย 

ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ์
บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 
5เเ มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหนายทนบบดิม 

rxy เ.203 เ.175 เ.161 เ.316 เ.236 

Sig 0.000ึ 0.001ึ 0.002ึ 0.000ึ 0.000ึ 
ระดับ นຌอย นຌอยทีไสุด นຌอยทีไสุด นຌอย นຌอย 

ึ หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.05 

 

  จากตารางทีไ 5 ดยการวิคราะห์สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ของพียร์สัน พบวาทัศนคติของผูຌบริภคทีไ
มีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยสวนมากมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับปัจจัย
สวนผสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นระดับ
นຌอย มืไอพิจารณารายดຌาน พบวาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มิลลิลิตร ดຌานความรูຌความขຌา฿จ มีความสัมพันธ์ชิงลบกับปัจจัยสวนผสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการ
ตัดสิน฿จผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นระดับปานกลาง  
 

 



 

ๆ-135 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยรืไองทัศนคติของผูຌบริภคละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์
ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม มืไอปรียบทียบกับขຌอมูลการวิจัยทีไกีไยวขຌอง
สามารถสรุปเดຌดังนีๅ 

ผลการวิจัยสอดคลຌองกับงานวิจัยของ อินฟสิร์ช ิโ55ใี ทีไท าการวิจัยรืไองทัศนคติละ 

พฤติกรรม ผูຌบริภคละตรายีไหຌอผลิตภัณฑ์บียร์ ป โ55ใ พบวา ฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอบียร์ยีไหຌอสิงห์ดืไม 
ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญกับรสชาติบียร์นุมลืไนคอมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัย฿นสวนปัจจั ยสวน
ประสมทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวาง
จ าหนายทนบบดิม ทีไพบวารสชาติของบียร์ภาย฿ตຌยีไหຌอบียร์สิงห์ มีความส าคัญมากทีไสุด  นอกจากนีๅ 
ผลการวิจัยดຌานตัวปรทีไสอบวัดความส าคัญละภาพพจนข์องบียร์ทัๅง 5 ยีไหຌอ ทีไรูຌจัก ิสิงห์ ลีอ ชຌาง เฮน
กຌน ละอาชาี ฿นทัศนะของคอบียร์ พบวา บียร์สิงห์มีชืไอสียงมากทีไสุด ซึไง฿กลຌคียงกับผลวิจัย฿นสวน
ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ดຌานผลิตภัณฑ์ ทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ดยชืไอสียงของบียร์สิงห์  มีความส าคัญ฿นระดับมาก
รองลงมาจากรสชาติ ดຌานสงสริมการตลาด ลักษณะกิจกรรมปรมชัไนซืๅอบียร์ถมบียร์ ป็นทีไชืไนชอบ
มากทีไสุดของผูຌบริภคบียร์สิงห์ ซึไงสอดคลຌองกับผลวิจัย฿นสวนปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ดຌาน
สงสริมการตลาด ทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวาง
จ าหนายทนบบดิม พบวาปรมชัไนทีไท า฿หຌราคาสินคຌาถูกลง หรือ มีของถม มีความส าคัญมากทีไสุด อยู
฿นระดับมาก  

ผลการวิจัยสอดคลຌองกับงานวิจัยของ อินฟสิร์ช ิโ55ไี ท าการวิจัยรืไองพฤติกรรมละ 

ทัศนคติผูຌบริภคละตรายีไหຌอผลิตภัณฑ์บียร์ ป โ55ไ พบวา จุดดึงดูด฿จดຌานรสชาติของบียร์ 5 ยีไหຌอ ทีไ
รูຌจัก ิสิงห์ ลีอ ชຌาง เฮนกຌน ละอาชาี รสชาติป็นปัจจัยทีไดึงดูดมากทีไสุดละบียร์สิงห์มีรสชาติดึงดูด฿จ
มากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัย฿นสวนปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ดยรสชาติของบียร์ภาย฿ตຌ
ยีไหຌอบียร์สิงห์ มีความส าคัญมากทีไสุด   

ผลการวิจัยสอดคลຌองกับงานวิจัยของ อินฟสิร์ช ิโ555ี ท าการวิจัยรืไองพฤติกรรมละ 

ทัศนคติผูຌบริภคละตรายีไหຌอผลิตภัณฑ์บียร์ ป โ555 พบวา จุดดึงดูด฿จของบียร์ยีไหຌอสิงห์ ใ อันดับรก 
เดຌก รสชาติ คุณภาพ ยีไหຌอ ตามล าดับ ซึไง฿กลຌคียงกับผลงานวิจัย฿นสวนปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไ
มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
ทีไเดຌผลวา ดຌานผลิตภัณฑ์ 



 

ๆ-136 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ภาพพจน์ของบียร์ยีไหຌอตางโ ฿นสวนของบียร์สิงห์ แ.มีคุณภาพ โ. มีชืไอสียง ใ.ป็นทีไรูຌจัก ไ.ชวยหลือ
สังคม 5.ชืไอถือ/เวຌวาง฿จเดຌ 

ผลการศึกษาดຌานลักษณะทางประชากรของผูຌบริภค฿นการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์  

ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม พบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศละอายุ ตกตางกัน  ฿หຌ
ระดับความส าคัญกีไยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มิลลิลิตร ทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ดยรวมตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยบางสวนของ บญจมา
ภรณ์ คชดช ิโ55ไี ทีไท าการศึกษารืไอง ปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์ของผูຌบริภค 
฿นขตอ าภอปากกรใด  จังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบพบวา พศละอายุ ทีไตกตางกัน การตัดสิน฿จซืๅอ
ตกตางกัน นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางทีไมีปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มิลลิลิตร ละ 
ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน ตกตางกัน มีระดับการ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวน
ประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ดຌาน
ชองทางจัดจ าหนาย ตกตางกัน ซึไง฿กลຌคียงกับผลการศึกษาบางสวนของ วรพจน์ กรียงเกรวณิช  ิโ55เี 
ทีไท าการศึกษารืไอง การบริหารการจัดการละปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของ
ผูຌบริภค฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบพบวา ผูຌบริภคทีไมีพศตางกัน มีปัจจัยทางการตลาดทีไ
มีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภคดຌานราคาละดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ตกตางกัน 
สวนผูຌบริภคทีไมีอายุตกตางกัน มีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของดຌานช อง
ทางการจัดจ าหนายตกตางกัน ผูຌบริภคทีไมีความถีไ฿นการดืไมบียร์ตกตางกัน มีปัจจัยทางการตลาดทีไมีผล
ตอพฤติกรรมการบริภคบียร์ของผูຌบริภค ดยรวมตกตางกัน  

บทสรุป  

 ทัศนคติของผูຌบริภคตอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม 
พบวา ผูຌบริภคหในดຌวยมากทีไสุด฿นดຌานพฤติกรรมวา มຌจะปลีไยนปลงขนาดขวด฿หม ผูຌบริภคกใจะดืไม
บียร์สิงห์ตอเป ละหในดຌวยนຌอยทีไสุด฿นดຌานความรูຌความขຌา฿จวา ขวดกຌวบบดิม มีขนาดละปริมาณทีไ
หมาะสมดีอยูลຌว  

 ปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร 
ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญดຌานผลิตภัณฑ์มากทีไสุดรืไองรสชาติของบียร์ภาย฿ตຌยีไหຌอบียร์สิงห์ ละ฿หຌ
ความส าคัญดຌานชองทางจัดจ าหนายนຌอยทีไสุด ฿นรืไองรຌานคຌา , รຌานอาหาร, ผับ, บาร์ ตกตงสถานทีไดຌวย
ภาพหรืออุปกรณ์สงสริมภาพลักษณ์บียร์สิงห์ 500 มิลลิลิตร อยางดึงดูด฿จ 

 ปัจจัยสวนบุคคลทีไมีผลตอระดับทัศนคติทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไ
วางจ าหนายทนบบดิม พบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศ อายุ ปริมาณครัๅง฿นการดืไมบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 
ๆใเ มิลลิลิตร ละ ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ภาย฿นระยะวลา ใ ดือน ละการรับรูຌละเมรูຌวาบียร์สิงห์ขวด



 

ๆ-137 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

กຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ถูกวางจ าหนายทนบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด ๆใเ มล. ตกตางกัน  มีระดับ
ทัศนคติตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยรวมตกตางกัน 

 ปัจจัยสวนบุคคลตอการ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวด
กຌวขนาด 500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม พบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศละอายุ ตกตางกัน ฿หຌระดับ
ความส าคัญกีไยวกับปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิ ตร 
ดยรวมตกตางกัน 

 ความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวาง
จ าหนายทนบบดิม กับปัจจัยมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ทางดຌานสวนประสมการตลาด
ของบียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 500 มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม พบวา ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ
ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยสวนมากมีความสัมพันธ์ชิงบวกกับปัจจัยสวนผสม
การตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นระดับนຌอย มืไอ
พิจารณารายดຌาน พบวาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดຌาน
ความรูຌความขຌา฿จ มีความสัมพันธ์ชิงลบกับปัจจัยสวนผสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จผลิตภัณฑ์
บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นระดับปานกลาง  
 

ขຌอสนอนะ 

 ผลการวิจัยครัๅงนีๅ ท า฿หຌทราบวา บียร์สิงห์มีจุดขใงทีไหนือกวาคูขงละป็นจุดดนทีไสุดของ
ตัวองนัไนคือปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ฿นสวนของรสชาติภาย฿ตຌยีไหຌอสิงห์ จนสามารถ฿ชຌจุดดนนีๅมาชวยประ
ครองจุดออนของตัวองจากกระสดຌานลบ฿นชวงริไมตຌนการปลีไยนปลงขนาดจาก ๆใเ มิลลิลิต ร ป็น 
5เเ มิลลิลิตร พราะมຌจะมีการปลีไยนปลงขนาดขวด฿หม ผูຌบริภคกใยังมีทัศนคติดຌานพฤติกรรมชัดจน 
ทีไจะดืไมบียร์สิงห์ตอเป ดังนัๅน พืไอป็นการสริมจุดขใงละ฿ชຌอกาสทีไบียร์ยีไหຌออืไนยังเมมีการลุกขึๅนมา
ปลีไยนปลงผลิตภัณฑ์อยางชนทีไสิงห์ 5เเ มล. ท าอยู ผูຌบริหารจึงควรพิจารณาวางผนกลยุทธ์พืไอก าจัด
จุดออนละลดอุปสรรค ดຌานราคา฿หຌผูຌบริภครูຌสึกมัไน฿จวาเดຌซืๅอสินคຌาทีไคุຌมคากับราคา ละเมรูຌสึกถูกอา
ปรียบ นืไองจากยังมีกลุมตัวอยางทีไมีทัศนคติดຌานอารมณ์ความรูຌสึก เมพอ฿จตอการปลีไยนปลงขนาดของ
ขวดบบ฿หมครัๅงนีๅ พราะตຌองจายพิไมมากขึๅน฿นการดืไมตละครัๅง จึงควรกຌปัญหาดຌานราคาพืไอลด
ความรูຌสึกหลานีๅลง ดຌานชองทางจัดจ าหนาย ป็นปัจจัยทีไตຌอง฿หຌความส าคัญอยางยิไง นืไองจากกลุมตัวอยาง
มีขຌอสนอนะจ านวนมากกีไยวกับรຌานคຌา รຌานอาหาร ทีไยังจ าหนายสิ งห์ 5เเ มล. ฿นราคาดิมดียวกับ 
สิงห์ ๆใเ มล. ป็นสาหตุของความเมพอ฿จตอตราสินคຌาเปดຌวย ดังนัๅน หากมีการบริหารจัดการละ
ทางออกทีไดีระหวางตัวทนจ าหนายกับรຌานคຌารຌานอาหาร ยอมรียกความรูຌสึกทีไดีตอตราสินคຌากลับมาเดຌ
ละผลดียอมกลับมาสูยอดขาย ดຌานสงสริมการตลาด ถึงมຌปรมชัไนทีไท า฿หຌราคาสินคຌาถูกลง หรือ มีของ
ถม จะมีความส าคัญมากทีไสุด กใเมควรยึดนวทางนีๅป็นหลักจนสูญสีย  Brand Personality คือ สุขุม 
ป็นผูຌน า ความขຌม ทีไสามารถชวยเดຌดຌวยของพรีมีไยม ทีไผูຌบริภคสัมผัสเดຌงายทีไสุด พราะบียร์สิงห์จ าหนาย



 

ๆ-138 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ราคาสูงกวาบียร์฿นทຌองตลาดสวน฿หญ ตกลับ฿ชຌของพรีมีไยมละน าสนอตัวองเมตางจากบียร์ยีไหຌออืไน
นัก 

 นวทางการก าหนดกลยุทธ์ดຌานปัจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 
500 มล. ทีไวางจ าหนายทนบบดิม ถึงมຌพศหญิงละชาย จะ฿หຌระดับความส าคัญกีไยวกับปัจจัยสวน
ประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดยรวมตกตางกัน ตถือวาป็น
คาฉลีไยความตางทีไนຌอยมาก ดังนัๅน บียร์สิงห์จึงควรวางต าหนงผลิตภัณฑ์บบสหพศ ตอาจมีการพิไม
กิจกรรมทางการตลาดทีไบงตามชวงอายุ พราะชวงอายุทีไตางกัน มีความชืไนชอบละความสน฿จทีไตกตาง
กัน พืไอขยายฐานผูຌบริภค ละครอง฿จผูຌบริภคหลากหลายขึๅน 

 ฿นดຌานปัจจัยสวนบุคคลทีไมีผลตอระดับทัศนคติทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌวขนาด 500 
มิลลิลิตร ทีไวางจ าหนายทนบบดิม หในชัดวา กลุมตัวอยางทีไมีอายุตัๅงต ไเ ปขึๅนเป มีคาฉลีไยดยรวม
ตไ าทีไสุด หากมีการกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคกลุมนีๅมีทัศนคติทางบวกตอสินคຌามากขึๅน จะป็นผลดีตอสินคຌาอยาง
มาก นืไองจากป็นผูຌบริภคทีไเมมีปัญหากับปัจจัยดຌานราคาละ฿หຌความส าคัญกับรสชาติ คุณภาพ ความมี
ชืไอสียงของผลิตภัณฑ์ ความภักดีตอตราสินคຌาของผูຌบริภคกลุมนีๅจะสรຌางความคุຌนคยเปสูคนยุค฿หมซึไง
ป็นลูกหลานตอเป 

นอกจากนีๅ  ควรมีการ฿หຌความรูຌละประชาสัมพันธ์ถึงประยชน์ละจุดมุงหมายของการ
ปลีไยนปลงผลิตภัณฑ์฿นทางทีไดี ชน 5เเ มล.คือ ปริมาณการดืไมบียร์ทีไหมาะสม฿นตละวัน หรือความ
คุຌมคาจากการบริภคขนาดของผลิตภัณฑ์฿หมทีไถูกกวาปริมาตรของผลิตภัณฑ์ดิม รวมทัๅงสงสริม฿นรืไอง
พฤติกรรมการดืไมบียร์ทีไดี ละปริมาณทีไหมาะสม฿นการดืไม พืไอสืไอสารความหวง฿ยเปสูผูຌบริภค ป็นการ
สรຌางทัศนคติอันดีตอผลิตภัณฑ์ 

฿นสวนทัศนคติของผูຌบริ ภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร มี
ความสัมพันธ์ชิงบวกกับปัจจัยสวนผสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ฿นระดับนຌอย  ฿นขณะทีไทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว 
ขนาด 5เเ มิลลิลิตร ดຌานความรูຌความขຌา฿จ เมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสวนผสมการตลาดทีไมีอิทธิพลตอ
การตัดสิน฿จผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ มิลลิลิตร จึงควรมีการวางกลยุทธ์สวนประสมทาง
การตลาด฿หຌขຌมขຌนจนสามารถสงผล฿หຌกิดทัศนคติทางบวกตอผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มิลลิลิตร ฿นทีไสุด  

ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอไป 

 ควรวิจัยพิไมติมถึงพฤติกรรมการซืๅอ การยอมรับ ผลิตภัณฑ์บียร์สิงห์ขวดกຌว ขนาด 5เเ 
มิลลิลิตร นืไองจากการปลีไยนปลงทีไวางจ าหนายทนบบดิม รวมถึงความภักดีตอตราสินคຌา฿นกรณีทีไมี
การปลีไยนปลงครัๅงนีๅ ละกระสนิยมบียร์ตางประทศละครืไองดืไมอลกอฮอล์ประภทอืไนโ พืไอรุกรับ
ปรับถอย ขงขันกับคูตอสูຌทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน 

สຌนทางกรุงทพฯ - ตกียว 

Marketing Factors Affecting Decision Making on The Selection of Airline Services 

Route Bangkok-Tokyo 

 

ณิชานันท์ ลีลาอัมพรสิน1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการลือก฿ชຌบริการดยสารสาย -การบินสຌนทางกรุงทพฯ - 
ตกียว มีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษาปัจจัยดຌานลักษณะประชากรศาสตร์ เดຌก พศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌละสายการบินทีไลือก฿ชຌบริการทีไมีผลตอการลือก฿ชຌบริการดยสารสาย -การบิน
สຌนทางกรุงทพฯ - ตกียว  ละ2) พืไอศึกษาปัจจัยทางการตลาด(7Ps) เดຌก สินคຌา/บริการ ราคา ชอง
ทางการจัดจ าหนาย การสงสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ฿หຌบริการ ละลักษณะทางกายภาพทีไ มี
ผลตอการลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ-ตกียว  

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ มีการกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถามทีไผูຌวิจัยพัฒนาจากกรอบ
นวคิด฿นการวิจัย ละผานการตรวจสอบจากผูຌทรงคุณวุฒิละผูຌชีไยวชาญทีไกีไยวขຌอง  

 ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง อายุ 31-40 ป สถานภาพสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานบริษัทอกชน ละมีรายเดຌทีไ 30,001-40,000 บาท ดยมากมีการลือก
ซืๅอทีไนัไงดยสารชัๅนประหยัด มีการช าระคาตั็วครืไองบินเป-กลับทีไราคา 20,001-30,000 บาท มีการช าระ
ผานบัตรครดิตผานทางอินตอร์นใตดยซืๅอบัตรดยสารลวงหนຌาป็นวลานาน ฿นดຌานความคิดหในตอสาย
การบินทีไลือก฿ชຌบริการพบวาลือกพราะป็นสายการบินทีไมีการจัดตารางบินทีไตรงตอวลาละมี
ภาพลักษณ์ป็นสายการบินหงชาติ ละ฿หຌความส าคัญกับพนักงาน฿หຌบริการชใคอินทีไสนามบินมากทีไสุด 
สวนดຌานปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ฿นภาพรวมความส าคัญอยู฿นระดับมากเดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌาน
ราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด สวน฿นดຌานบุคลากร ดຌานกระบวนการ
฿หຌบริการ ละดຌานภาพลักษณ์ความส าคัญอยู฿นระดับมากทีไสุด ดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปัจจัย
ดຌานประชากรศาสตร์เดຌก อายุทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน
ตกตางกัน ละปัจจัยดຌานการตลาดเดຌกดຌานราคา ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานบุคลากร ดຌานลักษณะ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหวางประทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติสตมฟอรด์ 
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ทางกายภาพละดຌานกระบวนการ฿หຌบริการทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสาย
การบินตกตางกัน 

 ค าส าคัญ : สายการบิน, การตัดสิน฿จ, บริการ 

Abstract 

  The objectives of this study were 1) to study the demographical 

characteristics which are gender, age, status, education, occupation, income, and airline 

affecting decision making on the selection of airline service route Bangkok - Tokyo 2) to 

study the marketing factors (7Ps) which are Product, Price, Place, Promotion, People, 

Process and Physical evidence that affected decision making of airline service route 

Bangkok - Tokyo. 

 This is a quantitative research by using questionnaire as a tool of collect data. 

The questionnaire is developed from conceptual framework and also verified by 

professionals and experts. 

 The study concluded that the majority of respondents were female, age 

between 31-40 years old, single, hold bachelor's degree, monthly income 30,001-40,000 

baht. Mostly selected economy class, with the price for round trip at 20,001-30,000 baht, 

payment by credit card/debit card via internet, by booking in advance for a long time. 

The perspective of selection the airline, mostly chosen because on time flight, time 

schedules are well management, the image of national airline and also found that check 

in staff is the most importance from all staff's functions. The marketing factors product, 

price, place and promotion are more importance in selection of airline and  people, 

process and physical evidence are the most importance in selection airline. The test of 

hypothesis founded that the demographical characteristics which is age, affected the 

decision making on the selection of airline service. The marketing factors which are price, 

promotion, people, process and physical evidence, affected decision making on the 

selection of airline service. 

Keywords : Airlines, Decisions, Services 

 

ความป็นมาละความส าคัญ 

 ฿นปัจจุบันธุรกิจการบินมีความส าคัญป็นอยางมาก นืไองจากการดินทางดยครืไองบิน฿ชຌวลา
นຌอยละมีความปลอดภัยสูง สามารถดินทางเกลเปยังจุดหมายปลายทางตางโเดຌทัไวลก ละดຌวยหตุนีๅท า
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฿หຌมีการขงขันสูงมาก฿นธุรกิจการบิน พืไอรองรับการติบตอยางรวดรใวของจ านวนผูຌ฿ชຌบริการ สายการ
บินหลักของชาติทีไ฿หຌบริการตใมรูปบบจ าป็นตຌองมีการพัฒนาพืไอกຌาวสูความป็นลิศละสรຌางความดด
ดนตกตางจากคูขง พืไอทีไจะสามารถครองสวนบงการตลาด฿นสຌน ทางการบิน฿หຌเดຌมากทีไสุด 

 ผูຌดยสารสายการบินจะมีอยู 2 กลุมหลักโคือ ผูຌดยสารทีไดินทางพืไอวัตถุประสงค์ทางธุรกิจละ
ผูຌดยสารทีไดินทางพืไอการทองทีไยวซึไงหากจะกลาวถึงผูຌดยสารทีไดินทางพืไอการทอง - ทีไยวลຌวนัๅน 
ปัจจุบันการทองทีไยวป็นทีไนิยมอยางมาก เมวาจะป็นชาวเทยหรือชาวตางชาติ มีการสนับสนุน   เมวาจะ
ป็นภาครัฐหรืออกชนผานทางสืไอฆษณาประชาสัมพันธ์ตางโ ท า฿หຌคนสน฿จทีไจะดินทางเปทองทีไยว
ตางประทศพืไอการพักผอนหยอน฿จ เดຌปຂดรับสิไง฿หมโ ประสบการณ์฿หมโ รียนรูຌวัฒนธรรม฿หมโ ยิไง
มากขึๅน ละหนึไง฿นประทศทีไอยู฿นดวง฿จของ฿ครหลายโคนทีไตຌองการเปทองทีไยว คือประทศญีไปุຆน 

 ประทศญีไปุຆนป็นประทศทีไมีสนห์นาคຌนหาป็นอยางยิไง เมวาจะป็นดຌานภาษา วัฒนธรรม 
สถานทีไทองทีไยว ดยฉพาะสัญลักษณ์ทีไบงบอกความป็นญีไปุຆนอยางภูขาเฟฟูจิ  รถเฟความรใวสูงชิน-คัน
ซใน ความอรอยของปลาดิบทีไรียกกันวา ซาชิมิ ละอีกมากมายทีไท า฿หຌ฿ครหลายโคน อยากสั มผัส
ประสบการณ์การทองทีไยวญีไปุຆน มืองทองทีไยวส าคัญละป็นทีไนิยมอยางมากเดຌก ตกียว อซากຌา 
กียวต ป็นตຌน  

 มีขຌอมูลสถิติจาก Japan National Tourism Organization  ทีไสดง฿หຌหในวาคนเทยมีการ
ดินทางดินทางขຌาประทศญีไปุຆนสูงขึๅนทบทุกปตัๅงตป 2553 - 2557 ยกวຌน฿นป พ.ศ. 2554 ปดียวซึไง
ป็นปทีไมีการกิดหตุการณ์สึนามิทีไประทศญีไปุຆน฿นวันทีไ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 ซึไงขຌอมูลสถิตินีๅท า฿หຌทราบ
ถึงความนิยมของชาวเทยทีไมีการดินทางขຌาสูประทศญีไปุຆนป็นอยางมาก (Japan National Tourism 

Organization, 2557 : ออนเลน์) 

   ละตัๅงตวันทีไ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ป็นตຌนมา ทางประทศญีไปุຆนมีมาตรการการ
ยกวຌน วีซาขຌาประทศญีไปุຆน฿หຌกับคนเทย ดยอนุญาต฿หຌผูຌดินทางประภทนักทองทีไยวสามารถพ านัก฿น
ประทศญีไปุຆนเดຌ 15 วันดยเมตຌองขอวีซา ซึไงมาตรการนีๅป็นการกระตุຌนศรษฐกิจการทองทีไยวของ
ประทศญีไปุຆนเดຌป็นอยางดี ดยป พ.ศ. 2556 มีคนเทยดินทางเปประทศญีไปุຆน 453,642 คน หรือกลาว
เดຌวามีคนเทยดินทางขຌาประทศญีไปุຆนพิไมสูงขึๅนจากป พ.ศ.2555 ถึง 74% ลยทีดียว 
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ภาพที่ : สถิติประชาชนเทยทีไดินทางเปยังประทศญีไปุຆน พ.ศ.2552-2556  

ที่มา : Japan National Tourism Organization, 2557 : online 

 จากการติบตของจ านวนประชากรเทยทีไดินทางขຌาสูประทศญีไปุຆนป็นอยางมาก ท า฿หຌการ
ขงขันทางดຌานธุรกิจสายการบินมีการขงขันสูง มีพัฒนาจริญติบตตอนืไองดຌวยชนกัน ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌ
พียงพอละรองรับจ านวนผูຌดยสารทีไมีนวนຌมวาจะสูงขึๅนรืไอยโ  

 ฿นวันทีไ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประทศ฿นกลุมอาซียนจะมีการรวมตัวกันทางศรษฐกิจหรือทีไ
รียกวา AEC (Asean Economics Community) จะมีผลป็นรูปธรรม ดยประทศเทยมีจุดดนทางดຌาน
การทองทีไยวละสาขาการบิน นืไองจากป็นประทศทีไอยูตรง฿จกลางของกลุมประทศอาซียน ดังนัๅนจึง
จะยิไงป็นอกาสของธุรกิจการบิน฿นการทีไจะพัฒนาศักยภาพการ฿หຌบริการพืไอตอบสนองความตຌองการทัๅง
ชาวเทยละชาวตางชาติทีไจะดินทางสຌนทางกรุงทพฯเปสูประทศญีไปุຆน สายการบินทีไมี฿หຌบริการ
ผูຌดยสารจากกรุงทพฯเปยังตกียวซึไงป็นมืองหลวงของประทศญีไปุຆนมีจ านวนเมนຌอย มีการขงขันสูง฿น
ตลาดธุรกิจการบิน รวมถึงมีการปຂดสຌนทางดยสาร฿หมของสายการบินตຌนทุนตไ าพืไอยงชิงสวนบงทาง
การตลาด 

 จากขຌอมูลทีไกลาวมาทัๅงหมด ทางผูຌวิจัยจึงลใงหในความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพทางดຌานการ
บริการของสายการบิน ดยฉพาะสายการบินมีการ฿หຌบริการตใมรูปบบ ซึไงการขຌาถึงความตຌองการของ
ผูຌดยสารอยางทຌจริงจะชวย฿หຌสามารถท าการตลาดเดຌตรงกับความตຌองการของผูຌดยสารมากทีไสุด 
สามารถครองสวนบงทางการตลาดเดຌมากขึๅน ผูຌวิจัยสน฿จศึกษารืไองปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว ดยสายการบิน฿หญทีไมีการบินตรง
จากกรุงทพฯเปยังตกียว ประทศญีไปุຆนละมีการ฿หຌบริการบบตใมรูปบบเดຌก สายการบิน เทย สาย
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การบินจปนอร์เลน์ ละสายการบินออลนิปปอนอร์วย์ ผูຌวิจัยจะท าการวิจัยฉพาะสายการบินเทย 
ป็นสายการบินประจ าชาติเทย ละสายการบินจปนอร์เลน์ ป็นสายการบินประจ าชาติญีไปุຆนทานัๅน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.พืไอศึกษาลักษณะประชากร เดຌก พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ สายการ
บินทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ-ตกียว 

 2.พืไอศึกษาปัจจัยทางการตลาดการตลาด (7Ps) เดຌก สินคຌา/บริการ ราคา ชองทางการจัด
จ าหนาย การสงสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ฿หຌบริการ ละลักษณะทางกายภาพทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว 

 ขอบขตการวิจัย 

 1.นืๅอหาการวิจัย 

 ศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว 

ฉพาะผูຌดยสารชาวเทยทีไลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินเทยซึไงป็นสายการบินหงชาติของประทศ
เทย ละผูຌดยสารชาวเทยทีไลือก฿ชຌบริการสายการบินจปนอร์เลน์ ซึไงป็นสายการบินหงชาติของ
ประทศญีไปุຆน 

 2.ประชากรละกลุมตัวอยาง 

 2.1ประชากร เดຌก ผูຌดยสารชาวเทย ทีไ฿ชຌบริการหรือคย฿ชຌบริการดยสารสายการบิน สຌนทาง
กรุงทพฯ-ตกียวกับสายการบินเทยละสายการบินจปนอร์เลน์ 

 2.2กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅคือ ผูຌดยสารชาวเทยทีไ฿ชຌบริการดยสารสาย การบิน
สຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว กับสายการบินเทย จ านวน 200 คนละสายการบินจปนอร์เลน์ จ านวน 
200 คน ทีไมีอายุตัๅงต 20 ปขึๅนเป พืไอป็นการกระจายการกใบขຌอมูล฿หຌทัไวถึงละหลีกลีไยงความล าอียง
฿นการกใบขຌอมูลจากสายการบินหงชาติ 

 3.พืๅนที่กใบขຌอมูล 

 พืๅนทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลคือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประทศเทย 

  4.ระยะวลากใบขຌอมูล 

 ตัๅงตดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1.ปัจจัยทางดຌานลักษณะของประชากรเดຌก พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ 
ละสายการบินทีไลือก฿ชຌบริการทีไตกตางกัน มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน
สຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว ตกตางกัน 

 2.ปัจจัยทางดຌานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) เดຌก สินคຌา/บริการ ราคา ชองทางการจัด
จ าหนาย การสงสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ฿หຌบริการ ละลักษณะทางกายภาพทีไตกตางกัน มี
ผลตอการตัดสิน฿จลือกดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว ตกตางกัน 

1.5 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 

 1.ผลของการวิจัยจะท า฿หຌทราบถึงปัจจัยการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสาร
สายการบินสຌนทางกรุงทพฯ-ตกียว พืไอน าเปสูการพัฒนากຌาวสูความป็นลิศทางดຌานธุรกิจการบิน ฿น
การปรับปรุงธุรกิจการ฿หຌบริการ฿หຌสอดคลຌองละตรงกับความตຌองการของผูຌ฿ชຌ- บริการดยสารสายการบิน  

ปัจจัยสวนบุคคล 

-  พศ 

- อายุ 
- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายเดຌ 
- สายการบิน 

 

 

 

 

การตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการ 

ดยสารสายการบิน 

สຌนทางกรุงทพฯ - ตกียว 

ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- สินคຌา/บริการ 

- ราคา 
- ชองทางการจัดจ าหนาย 

- การสงสริมการตลาด 

- พนักงาน 

- กระบวนการ฿หຌบริการ 

ลกัษณะทางกายภาพ
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 2.ผลของการวิจัยจะท า฿หຌขຌา฿จถึงปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ของผูຌดยสารสายการบินสຌน  ทาง
กรุงทพฯ-ตกียวมากขึๅน มีประยชน์฿นดຌานการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการ พืไอ฿หຌผูຌดยสารพึงพอ฿จ
สูงสุด พืไอป็นทีไนิยม ละกลับมา฿ชຌบริการซๅ าอีก 

 3.พืไอป็นนวทางส าหรับนักศึกษา นักวิจัย ละประชาชนทัไวเป พืไอ฿ชຌ฿นการศึกษาคຌนควຌา ละ
สามารถอຌางอิงตอเปเดຌ 

สรุป อภิปรายผล ละขຌอสนอนะ 

งานวิจัยรืไองปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทาง
กรุงทพฯ - ตกียว ป็นการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาถึงความ
คิดหในของผูຌดยสารทีไ฿หຌความส าคัญตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ - ตกียว 
฿นดຌานลักษณะประชากรละสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ปัจจัย หรือ 7Ps เดຌก ดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานบุคลากร ดຌานลักษณะ
ทางกายภาพ ดຌานกระบวนการ ผูຌวิจัยขอสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูลดังนีๅ 

ผลการวิจัย 

1.ขຌอมูลทั่วไปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 สวน฿หญกลุมตัวอยางป็นพศหญิง จ านวน 263 คนคิดป็นรຌอยละ 65.75 ละพศชาย จ านวน 
137 คน คิดป็นรຌอยละ 34.25 มีอายุระหวาง 31-40 ปมากทีไสุด จ านวน 220 คน คิดป็น รຌอยละ 55 

รองลงมาคืออายุ 20-30 ป  จ านวน 88 คน คิดป็นรຌอยละ 22 สวน฿หญมีสถานภาพสด จ านวน 231 คน 
คิดป็นรຌอยละ 57.75 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 160 คน คิดป็นรຌอยละ 40 ดຌานการศึกษา
พบวา สวน฿หญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดป็นรຌอยละ 64.50 รองลงมาคือ
การศึกษาระดับปริญญาทหรือสูงกวา จ านวน 118 คน คิดป็นรຌอยละ 29.50 สวน฿หญมีอาชีพพนักงาน
บริษัทอกชน จ านวน 213 คน คิดป็น 53.25 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว 117 คน  คิดป็น รຌอยละ 29.25 
ดຌานรายเดຌ สวน฿หญมีรายเดຌ 30,001-45,000 บาท จ านวน 152 คน คิดป็นรຌอยละ 38  รองลงมาคือ มี
รายเดຌ 45,001 บาทขึๅนเป จ านวน 144 คน คิดป็นรຌอยละ 36  
 

2.ขຌอมูลกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผูຌ฿ชຌบริการสายการบิน 

สวน฿หญผูຌดยสารลือกดินทางดຌวยทีไนัไงชัๅนประหยัด จ านวน 389 คน คิดป็นรຌอยละ 97.30 

รองลงมาคือชัๅนธุรกิจ จ านวน 11 คนคิดป็นรຌอยละ 2.8 มีการช าระคาตั็วครืไองบินเป-กลับ สวน฿หญอยูทีไ
ราคา 20,001-30,000 บาท จ านวน 229 คนคิดป็นรຌอยละ 57.3 รองลงมาคือราคาตไ ากวา 20,000 บาท 
จ านวน 113 คนคิดป็นรຌอยละ 28.3 ดຌานการช าระงินสวน฿หญช าระงินดຌวยบัตรครดิต/บัตรดบิตทาง
อินตอร์นใตจ านวน 226 คนคิดป็นรຌอยละ 56.5 รองลงมาคือ ช าระงิน ดยผานตัวทนจ าหนาย/รับช าระ
บัตรดยสาร จ านวน 134 คนคิดป็นรຌอยละ 33.5 ละพบวามีการซืๅอบัตรดยสารลวงหนຌาป็นวลานาน 
จ านวน 175 คน คิดป็นรຌอยละ 43.8  รองลงมาคือมีการซืๅอบัตรดยสาร฿นราคาพิศษมืไอดินทางป็นหมู
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คณะ จ านวน 80 คนคิดป็นรຌอยละ 20 ดยคิดวาพนักงานสวนงานบริการชใคอินทีไสนามบินมีความส าคัญ
มากทีไสุด จ านวน 150 คนติดป็นรຌอยละ 37.5 รองลงมาคือพนักงานสวนงานตຌอนรับบนครืไองบิน จ านวน 
141 คนคิดป็นรຌอยละ 35.3 ดยสวน฿หญคิดวาการ฿หຌบริการของสายการบินทีไลือก฿ชຌบริการมาป็นสาย
การบินทีไมีการจัดตารางบินทีไดี ตรงตอวลามากทีไสุด จ านวน 182 คนคิดป็นรຌอยละ 45.5 รองลงมาคือ
พนักงานบริการดຌวยความป็นมืออาชีพ จ านวน 145 คนคิดป็นรຌอยละ 36.3 ละดຌานภาพลักษณ์ของสาย
การบิน สวน฿หญคิดวาสายการบินทีไลือก฿ชຌบริการป็นสายการบินหงชาติ จ านวน 147 คนคิดป็นรຌอยละ 
36.8 รองลงมาคือภาพลักษณ์การป็นสายการบินทีไมีความปลอดภัยสูงจ านวน 136 คิดป็นรຌอยละ 34  

3.ขຌอมูลกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌ
บริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ-ตกียว 

 ดຌานผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ บรรยากาศ฿นหຌอง
ดยสารสะอาด รองลงมาคือทีไนัไงดยสารกวຌางนัไงสบาย อาหารละครืไองดืไมรสชาติดีละมีคุณภาพ ละ
ความบันทิง ภาพยนตร์ พลง กมส์ มี฿หຌลือกมากพอ ตามล าดับ 

 ดຌานราคา฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ ราคาคาดยสาร
สมหตุสมผล รองลงมาคือ มีการจຌงอัตราคาดยสารละคา฿ชຌจายอืไนโอยางละอียด มีการจຌงอัตราคา
สัมภาระทีไนๅ าหนักกินชัดจน ละการรับช าระคาดยสารผานทางออนเลน์ ตามล าดับ 

 ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ มี
การส ารองทีไนัไงหรือซืๅอบัตรดยสารทางอินตอร์นใต รองลงมาคือมีการส ารองทีไนัไงหรือซืๅอบัตรดยสารทาง
ทรศัพท์ละมีคาน์ตอร์จัดจ าหนายทีไทาอากาศยาน มีคาฉลีไยทากัน ละตัวทนจัดจ าหนายบัตรดยสาร
มากพียงพอ ตามล าดับ 

 ดຌานการสงสริมการตลาด฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ มีการ
ลดราคาบัตรดยสารมืไอส ารองทีไนัไงลวงหนຌา รองลงมาคือมีการสะสมเมค์พืไอลกสิทธิพิศษละมีการ
ฆษณาประชาสัมพันธ์ผานอินตอร์นใตละชองทางสืไออืไนโหบายชองทาง มีคาฉลีไยทากัน มีการลดราคา
บัตรดยสารมืไอดินทางป็นหมูคณะ ตามล าดับ 

 ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ มี
การ฿หຌบริการดຌวยความถูกตຌองละรวดรใว รองลงมาคือ ทีไยวบินออกดินทางละถึงจุดหมายตาม
ก าหนดวลา มีการจัดตารางทีไยวบินชัดจนขຌา฿จงาย ละทีไยวบินมีความถีไละตารางวลาหมาะสม 
ตามล าดับ 

 ดຌานลักษณะทางกายภาพ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ 
หຌองดยสารภาย฿นครืไองบินมีความสะอาด รองลงมาคือ อุปกรณ์ภาย฿นครืไองบินมีความ฿หม  มีชอง
฿หຌบริการชใคอินมากพียงพอ ละสัญลักษณ์ของสายการบิน฿นพืๅนทีไ฿หຌบริการมีความชัดจน  หางาย 
ตามล าดับ 



 

ๆ-148 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 ดຌานบุคลากร฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มืไอยกพิจารณามีรายละอียดดังนีๅ พนักงาน
฿หຌบริการดຌวยความรวดรใว ถูกตຌอง รองลงมาคือ พนักงาน฿หຌค านะน ากีไยวกับการบริการเดຌป็นอยางดี 
พนักงาน฿หຌบริการดຌวยความสุภาพ ยิๅมยຌมจม฿ส อา฿จ฿สผูຌดยสาร ละพนักงานตงกายรียบรຌอย
สะอาด ตามล าดับ 

 

สรุปวิคราะห์ตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานขຌอ 1 ปัจจัยทางดຌานลักษณะของประชากรศาสตร์คือ พศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายเดຌ ละสายการบินทีไตกตางกัน มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทาง
กรุงทพฯ -ตกียว เมตกตางกัน ยกวຌนดຌานอายุ มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน
สຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว ตกตางกัน 

 สมมติฐานขຌอ 2 ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดคือ ดຌานราคา ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌาน
บุคลากร ดຌานลักษณะทางกายภาพ ละดຌานกระบวนการ฿หຌบริการทีไตกตางกัน มีผลตอการตัดสิน฿จ
ลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว ตกตางกัน ยกวຌนดຌานผลิตภัณฑ์/การ
บริการ ละดຌานชองทางการจัดจ าหนาย มีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทาง
กรุงทพฯ -ตกียว เมตกตางกัน  

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการส ารวจปัจจัยสวนบุคคลพบวา ผูຌดยสารทีไ฿ชຌบริการดยสายการการบินสຌนทาง
กรุงทพฯ-ตกียว สวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชาย อายุระหวาง 31-40 ปละอายุ 20-30 ป 
ตามล าดับ ซึไงทัๅงสองกลุมนีๅป็นชวงพิไงริไมขຌาสูวัยท างานเดຌเมนานนัก ละดยสวน฿หญมีสถานภาพสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดยมากท างานบริษัทอกชน ละมีรายเดຌทีไ 30,001-40,000 บาท ดยจาก
ขຌอมูลทางดຌานลักษณะประชากรนีๅท า฿หຌทราบวา ผูຌดยสารกลุมนีๅป็นผูຌดยสารทีไมีความรูຌ อายุยังเมมากนัก 
อยู฿นชวงวัยท างานเดຌ มีรายเดຌป็นของตนองคือรียกเดຌวาป็นผูຌมีความตຌองการดินทางทองทีไยวละมี
อ านาจ฿นการตัดสิน฿จซืๅอดຌวยตัวอง ซึไงผลการวิจัยนีๅสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับลักษณะของผูຌบริภคของ 
สรี วงษ์มณฑาิ2542:30) คือตຌองป็นผูຌทีไมีความตຌองการซืๅอ มีอ านาจ฿นการซืๅอ ท า฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอ
ละพฤติกรรมการ฿ชຌ ละผลการวิจัยนีๅยังสอดคลຌองกับนวคิดของ Kotler (2552) ฿นดຌานลักษณะฉพาะ
สวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการ กลาวคือจากการวิจัยพบวา฿นดຌานอายุ ป็นปัจจัย
ส าคัญหนึไงทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการ ซึไงการท าการตลาดธุรกิจสายการบินควรมี
การค านึงถึงกลุมอายุของผูຌ฿ชຌบริการพราะกลุมอายุของผูຌ฿ชຌบริการมีผลตอการลือก฿ชຌบริการตกตางกัน 
การท าการตลาดจึงควรค านึงถึงละมีความชัดจน฿นกลุมลูกคຌาปງาหมายทีไมีความตกตางดຌานอายุดຌวย
ชนกัน 
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 จากผลการวิจัยพบวาสวน฿หญ ลือกทีไนัไงดยสารชัๅนประหยัด฿นการดินทางสຌนทางกรุงทพฯ
ตกียว มีการช าระคาตั็วครืไองบินเป-กลับทีไราคา 20,001-30,000 บาทดยช าระผาน บัตรครดิต/บัตรด
บิต ผานทาง อินตอร์นใต มีการซืๅอบัตรดยสารลวงหนຌาป็นวลานาน สวน฿นดຌานความคิดหในตอสายการ
บินทีไลือก฿ชຌบริการพบวา ลือกพราะคิดวาป็นสายการบินทีไมีการจัดตารางบินทีไดี ตรงตอวลา ละมี
ภาพลักษณ์ป็นสายการบินหงชาติ ละยังพบวา฿หຌความส าคัญกับพนักงาน฿หຌบริการชใคอินทีไสนามบิน
ป็นอยางมาก ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาวิจัยของชัยธัช จิตรุจิวัฒน์ (2551) เดຌศึกษากีไยวกับ "ปัจจัยทีไมีผล
ตอการลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบินเทยของบริษัท การบินเทย จ ากัดิมหาชนี ฿นสຌนทางบิน
กรุงทพฯ-สิงคปร์" ซึไงพบวาผูຌดยสารสวน฿หญมีอายุระหวาง 31-40ป มีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน มี
รายเดຌตอดือน 30,001-40,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาภาพลักษณ์ของการป็นสายการบิน
หงชาติมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการ ผลการศึกษาวิจัยนีๅสอดคลຌองกับการศึกษาวิจัยของชลลดา เชย
กุล ิ2555) ทีไเดຌศีกษากีไยวกับ "ภาพลักษณ์องค์กร คุณคาตราสินคຌา ละความพึงพอ฿จ฿นสวนประสม
การตลาดธุรกิจบริการ ทีไมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคຌาบริษัทเปรษณีย์เทย จ ากัด " ซึไงจากงานวิจัย
พบวาการรับรูຌภาพลักษณ์องค์กรละคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคຌา฿นการตัดสิน฿จ
ลือก฿ชຌบริการ ดยอาจกลาวเดຌวาการตัดสิน฿จลือกดยสารสายการบิน฿ดนัๅน ภาพลักษณ์การป็นสายการ
บินหงชาติ กระบวนการ฿หຌบริการ ละการ฿หຌบริการของพนักงานมีผลอยางมาก฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
บัตรดยสาร  
 ผลการวิจัยสอดคลຌองกับงานวิจัยของทนงชัย พใชรนຌอย (2549) ซึไงท าการวิจัยรืไอง"ปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอการลือก฿ชຌบริการของสายการบินเทย" ซึไงพบวาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการลือก฿ชຌบริการของสาย
การบินเทยคือดຌานภาพพจน์ของสายการบิน ดຌานการ฿หຌบริการของพนักงาน มีความส าคัญระดับมาก ละ
งานวิจัยนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของบุญรือน ทะประสพ (2548) ซึไงท าการศึกษาวิจัยรืไอง "ปัจจัยทีไมีผล
ตอการ฿ชຌบริการของผูຌดยสาร : กรณีศึกษาบริษัทสายการบินจปนอร์เลน์ อินตอร์นชัไนนล จ ากัด" ซึไง
พบวาสวน฿หญป็นพศหญิง ดยมากอายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพป็นพนักงาน
บริษัทอกชน มีวัตถุประสงค์฿นการดินทางพืไอ การทองทีไยว ดยปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ฿ชຌบริการมีภาพ
รวมอยู฿นระดับสูงคือดຌานราคา ดຌานการบริการ ดຌานความปลอดภัย ละดຌานชืไอสียงการประชาสัมพันธ์  
 กลาวดยสรุปคือจากการวิจัยพบวาความคิดหในตอปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือกดย฿ชຌบริการดยสารสายการบินสຌนทางกรุงทพฯ -ตกียว ฿นภาพรวมความส าคัญอยู฿น
ระดับมากเดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด สวน
ภาพรวมทีไมีความส าคัญมากทีไสุดเดຌก ดຌานบุคลากร ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ ดຌานภาพลักษณ์ ละมืไอ
ท าการทดสอบสมมติฐานพบวา ดຌานราคา ดຌานการ สงสริมการตลาด ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ การ
฿หຌบริการของบุคลากร ละภาพลักษณ์ทีไตกตางกันมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน
สຌนทางกรุงทพฯ-ตกียวตกตางกัน นืไองจากธุรกิจการบินป็นธุรกิจการ฿หຌบริการทีไเมสามารถจับตຌองเดຌ 
ดังนัๅนความส าคัญของการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการจะขึๅนอยูกับมุมมองการรับรูຌของผูຌดยสารป็นส าคัญ การ
ขຌา฿จถึงปัจจัยทางดຌานการตลาดของธุรกิจสายการบินจะสามารถชวยน าเปสูการพัฒนาศักยภาพการ
฿หຌบริการของสายการบินมากยิไงขึๅน พืไอตอบจทย์ความตຌองการทีไทຌจริงของผูຌดยสารซึไงถึงมຌวาดຌาน
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ราคาอาจจะมีความส าคัญตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการอยางมาก ตจากการศึกษาวิจัยท า฿หຌทราบวา
องค์ประกอบดຌานอืไนโอยางการ฿หຌบริการของพนักงาน กระบวนการจัดการระบบของสายการบิน 
ตารางวลาบิน ความสะดวกสบายของผูຌดยสาร รวมถึงภาพลักษณ์ของสายการบินกใมีสวนส าคัญอยางมาก
฿นการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดຌวยชนกัน ทัๅงนีๅจากการวิจัยสามารถกลาวเดຌอีกวา การพัฒนาดຌานการ
฿หຌบริการผานทางอินตอร์นใตละทคนลยีหรืออุปกรณ์ทีไทันสมัยมากขึๅน หากสามารถน ามาประยุกต์ขຌา
เดຌกับการ฿หຌบริการทางสายการบิน จะยิไงชวยพัฒนาภาพลักษณ์ของสายการบิน฿หຌดูดีละทันสมัยมากขึๅน
เปอีก 

  

ขຌอสนอนะ 

 จากผลการวิจัยรืไองปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการดยสารสายการบิน
สຌนทางกรุงทพฯ-ตกียว สามารถน ามาก าหนดป็นขຌอสนอนะชิงปฏิบัติการกับผนธุรกิจสายการบิน
หรือธุรกิจทีไกีไยวขຌองเดຌดังนีๅคือ 

 1. ควร฿ชຌสืไอฆษณาประชาสัมพันธ์ตางโ การฆษณาทางทรทัศน์ อินตอร์นใตละอืไนโ พืไอสรຌาง
การรับรูຌ฿นดຌานภาพลักษณ์อยูสมอ ซึไงจะท า฿หຌพิไมอกาสทางธุรกิจมากขึๅน ป็นการกระตุຌนการรับรูຌ
ขาวสารละภาพลักษณ์ทีไดีของสายการบิน ฿หຌผูຌทีไพบหในฆษณามีการรับรูຌจดจ าภาพลักษณ์ของสายการ
บินชิงบวก ละจะท า฿หຌผูຌดยสารกลุมดิมมีความรูຌสึกละทัศนคติทีไดีมีอกาสกลับมา฿ชຌบริการสายการบิน
ดิมนีๅซๅ าอีก ละรวมถึงมีอกาสส าหรับผูຌทีไเมคย฿ชຌบริการของสายการบินนัๅนโมาป็นผูຌ฿ชຌบริการสายการ
บินนัๅนโ฿นอนาคตเดຌ  

 2. ควร฿ชຌความกຌาวหนຌาทางดຌานทคนลยีขຌามาประยุกต์฿ชຌผสมผสานทางธุรกิจการบิน฿หຌเดຌ
ประสิทธิภาพสูงสุด สรຌางภาพลักษณ์การป็นสายการบินทีไทันสมัยอยูสมอ ละอ านวยความสะดวก฿หຌกับ
ผูຌดยสารสูงสุด อยางชนการพัฒนา Mobile Application ฿หຌขຌากับสายการบิน฿น ดຌานการบริการ การ
จองตั็วครืไองบิน การชใคอิน การลือกมนูอาหาร การลือกบริการสริมพิศษตางโผานทาง Mobile 

Application รวมถึงการพัฒนาการชืไอมตอ Mobile Application กับจอ Monitor บนครืไองบิน รวมถึง
การชืไอมตออินตอร์นใต หรือมຌตการสัไงอาหารหรือค าสัไงพิศษผานหนຌาจอ Monitor บนครืไองเปยัง
พนักงาน฿หຌบริการบนครืไองขณะก าลังบินทนการกดปุຆมรียกพนักงาน ป็นตຌน 

 3. ควรจัดปรมชัไนสงสริมการขายป็นระยะโตสามารถครอบคลุมเดຌตลอดทัๅงป ละจัด
ปรมชัไน฿หຌทันตอสถานการณ์ปัจจุบัน นืไองจากมีการขงขันสูงมาก฿นตลาดธุรกิจการบิน ดังนัๅนการจัด
ปรมชัไนสงสริมการขาย฿หຌทันตอสถานการณ์กใป็นสิไงทีไส าคัญยิไง สวนรูปบบการจัดปรมชัไนควร฿หຌมี
รูปบบทีไตกตางจากดิม พืไอดึงดูดความสน฿จ฿นมุมมองของลูกคຌาละป็นการกระตุຌนความตຌองการ
ดินทางทองทีไยวตลอดป 

 4. การพัฒนาบุคลากรพืไอ฿หຌมีทัศนคติทีไดีตอการท างานอยูสมอ ควรมีการจัดอบรมพนักงานดຌาน
การ฿หຌบริการ ทัศนคติทีไดีตอการ฿หຌบริการ ดยควรมีการกระตุຌน฿หຌพนักงานมีรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน รัก
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฿นวิชาชีพละการบริการอยูสมอ นอกจากนีๅควรมีการสงสริมการรียนรูຌดຌานภาษา฿หຌมากยิไงขึๅน พืไอป็น
การพัฒนาศักยภาพดຌานพนักงาน฿หຌบริการตใมทีไ 

 5. ขຌา฿จความตຌองการลูกคຌาดຌวยการวิคราะห์นวนຌมตลาดผูຌดยสารทีไชืไนชอบการดินทางพืไอ
การทองทีไยวละดินทางพืไอธุรกิจ ละท าการตลาดพืไอตอบสนองความตຌองการลูกคຌา฿หຌสูงกินกวาลูกคຌา
คาดหวัง พืไอ฿หຌกิดความรูຌสึกประทับ฿จ 

 6. มีการวัดความพึงพอ฿จจากลูกคຌาป็นระยะโละมีการติดตามผลอยูสมอ พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมา
อัพดททันสมัย ทราบถึงความตຌองการของลูกคຌาทีไอัพดทมากขึๅน ละน าเป฿ชຌพัฒนาธุรกิจการบินตอเป 

 7. ศึกษาสຌนทางการบินทีไท ารายเดຌสูง ส าหรับผูຌดยสารทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ พืไอท า 
การตลาด จัดปรมชัไน฿หຌตรงกับความตຌองการตามลักษณะพืๅนฐานความตຌองการตละชนชาติ รวมถึงการ
ท าการวิคราะห์จุดดน จุดดຌอยของสายการบินพืไอสรຌางความเดຌปรียบดຌานการคຌาละพืไอครองสวนบง
ตลาด฿หຌเดຌมากทีไสุด 

 

 

ขຌอสนอนะ฿นการท าการวิจัยครัๅงตอไป 

 1. นืไองจากการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงนຌนศึกษาเปทีไสวนประสมทางการตลาดตพียงอยางดียว
ทานัๅน ดังนัๅนนะน าการท าการวิจัยครัๅงตอเป ผูຌวิจัยสามารถวิจัยท าการวิจัย฿นดຌานทัศนคติ ความพึงพอ฿จ 
ความคาดหวังของผูຌดยสารบบจาะลึกเดຌ พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงมุมมองดຌานตางโของความตຌองการของลูกคຌา
หรือผูຌดยสาร 

 2. การท าการวิจัยครัๅงตอเปควรท าการศึกษาวิคราะห์จุดดน จุดดຌอย การปรียบทียบการ
฿หຌบริการตใมรูปบบของสายการบิน฿นระดับดียวกันละ Low Cost Airlines พืไอน าเป฿ชຌปรับปรุง
พัฒนาละพิไมชองทางการท าธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจมากยิไงขึๅน ทานกลางการขงขันทีไสูง฿นปัจจุบัน 

 3. ควรท าการวิจัยกีไยวกับความกຌาวหนຌาละการพัฒนาทางดຌานทคนลยีทีไกีไยวขຌองการธุรกิจ
การบินพืไอศึกษาความตຌองการ฿นมุมมองของลูกคຌาหรือผูຌดยสาร 

 4. การศึกษากลุมตัวอยาง นืไองจากการวิจัยครัๅงนีๅมีการกใบตัวอยางทีไสนามบินสุวรรณภูมิ
ทานัๅน ควรศึกษากลุมตัวอยางกลุมอืไนโเดຌอีก 
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ความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล ละการรับรูຌตราสินคຌา                           
 สายการบินไทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวไทย 

Information Needs, Information Seeking and Brand Perception of           
Thai Smile Airways among Thai Passengers 

 

         

         ประกาศิต  รักษากຌว1 

        จิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์ุ Ph.D.2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา  1) ความตຌองการขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของ
ผูຌดยสารชาวเทย  2) การสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  3) การรับรูຌตรา
สินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  4) ความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับ
ความตຌองการขຌอมูล ลักษณะทางประชากรกับการสวงหาขຌอมูล ละลักษณะทางประชากรกับการรับรูຌ
ตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  5) ความสัมพันธ์ระหวางความตຌองการขຌอมูลกับ
การสวงหาขຌอมูล ละการสวงหาขຌอมูลกับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาว
เทย   

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌวิธีการวิจัยบบส ารวจ  กลุมตัวอยางคือ ผูຌดยสาร  ชาว
เทยทีไ฿ชຌบริการทีไยวบินสายการบินเทยสมายล์ จ านวน 400 คน  การลือกตัวอยาง฿ชຌวิธีสุมตัวอยางบบ
บังอิญ   ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็นบบสอบถาม  วิธีการวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌคาความถีไ คารຌอยละ 
คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test การวิคราะห์ความปรปรวน ิANOVA) สถิติ
ทดสอบ F-test  หรือคาสถิติทดสอบ LSD  ละวิคราะห์สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ –earson’s –roduct 
Moment Correlation Coefficient        

ผลการวิจัยพบวา  1) กลุมตัวอยางสวน฿หญตຌองการขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ดยภาพรวม฿น
ระดับมาก ดยตຌองการขຌอมูลดຌานราคาบัตรดยสารมากทีไสุด  รองลงมาคือ ดຌานตารางทีไยวบิน ละ
ตຌองการขຌอมูลนຌอยทีไสุดดຌานรูปบบการ฿หຌบริการ  2) กลุมตัวอยางสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์
ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดยสวงหาขຌอมูลมากทีไสุดจาก Website: www.thaismileair.com  

รองลงมาคือ จากคนรูຌจัก ละสวงหาขຌอมูลนຌอยทีไสุดจากหนังสือพิมพ์    3) กลุมตัวอยางรับรูຌตราสินคຌา
สายการบินเทยสมายล์ดยภาพรวม฿นระดับมาก ดยรับรูຌตราสินคຌา  ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพมากทีไสุด  
รองลงมาคือ ดຌานพนักงาน ละรับรูຌตราสินคຌานຌอยทีไสุด฿นดຌานราคา  4) ฿นดຌานความตຌองการขຌอมูลของ
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2  รองศาสตราจารย์ คณบดี คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สายการบินเทยสมายล์  พศ ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการของผูຌดยสารชาวเทยทีไตางกัน มีความตຌองการ
ขຌอมูลเมตกตางกัน  อายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌทีไตางกัน มีความตຌองการขຌอมูลตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001  อาชีพทีไตางกัน มีความตຌองการขຌอมูลตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.01  5) ฿นดຌานการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์  พศของผูຌดยสารชาวเทยทีไ
ตางกัน มีการสวงหาขຌอมูลเมตกตางกัน  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละความถีไ฿นการ฿ชຌ
บริการทีไตางกัน มีการสวงหาขຌอมูลตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001  6) ฿นดຌานการ
รับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์  พศของผูຌดยสารชาวเทยทีไตางกัน มีการรับรูຌตราสินคຌาเมตกตาง
กัน  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตางกัน มีการรับรูຌตราสินคຌาตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.001  ความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกัน มีการรับรูຌตราสินคຌาตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05  7) ความตຌองการขຌอมูลกับการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาว
เทย มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบวก  8) การสวงหาขຌอมูลกับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของ
ผูຌดยสารชาวเทย มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบวก 

 

ค าส าคัญ:  ความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล การรับรูຌตราสินคຌา สายการบินเทยสมายล์ 
                  ผูຌดยสารชาวเทย 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were to study:  1) the information needs of Thai 

Smile Airways among Thai passengers;  2) the information seeking of Thai Smile Airways 

among Thai passengers;  3) the brand perception of Thai Smile Airways among Thai 

passengers;  4) the differences in information needs, information seeking and brand 

perception among Thai passengers of different demographical characteristics; 5) the 

relationships between information needs and information seeking and between 

information seeking and brand perception of Thai Smile Airways among Thai passengers. 

This research was conducted using survey research method where questionnaires 

were used as a tool to collect data from 400 passengers, traveled by using Thai Smile 

Airways. Samples were selected using accidental sampling. Statistics consisting of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA Variance Analysis, F-test, 

LSD and –earson’s Correlation –roduct Moment Coefficient were used in data analysis. 

The results of this research were:  1) Most samples reported a “high level of 
total information needs about Thai Smile Airways. The most frequently reported needs 
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involved airfare, followed by flight schedules, while least reported was service process.  

2) Samples’ information seeking about Thai Smile Airways can be summed up as 
“middle. The most frequently reported seeking medium was Website: 
www.thaismileair.com, followed by friends, while least reported was newspapers.  3) 

Samples’ brand perception of Thai Smile Airways can be summed up as “high. The most 
frequently reported perception involved physical evidence, followed by people, while 

least reported was price.  4) In information needs about Thai Smile Airways, Thai 

passengers of different gender and travel frequency are pretty similar. Different age, 

education and income each showed statistical differences in at a 0.001 significance level, 

while different occupation showed statistical differences at a 0.01 significance level.  5) In 

information seeking about Thai Smile Airways, Thai passengers of different gender is pretty 

similar, while different age, education, occupation, income and travel frequency each 

showed statistical differences at a 0.001 significance level.  6) In brand perception of Thai 

Smile Airways, Thai passengers of different gender is pretty similar. Different age, 

education, occupation and income each showed statistical differences at a 0.001 

significance level, while different travel frequency showed statistical differences at a 0.05 

significance level.  7) There was statistical correlation between information needs and 

information seeking about Thai Smile Airways among Thai passengers.  8) There was 

statistical correlation between information seeking and brand perception of Thai Smile 

Airways among Thai passengers. 

 

Keywords: Information Needs, Information Seeking, Brand Perception, Thai Smile Airways,      

Thai passengers 
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บทน า  

 ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

สืบนืไองจากมืไอ พ.ศ. 2544  ประทศเทยเดຌด านินนยบายการบินสรีของกระทรวงคมนาคม เดຌ
มีการผอนคลายกฎกณฑ์ทางสຌนทางการบินลง  สงผล฿หຌธุรกิจการบินชิงพาณิชย์ของอกชนสามารถขຌา
มาด านินธุรกิจเดຌอยางสรี  องค์กรธุรกิจการบินชิงพาณิชย์ของอกชนสามารถปฏิบัติการบินทับซຌอน฿น
สຌนทางบินภาย฿นประทศทีไสายการบินหงชาติ คือ บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี เดຌ  ซึไงตางจาก฿น
อดีตทีไการปฏิบัติการบินภาย฿นประทศ฿นสຌนทางบินหลัก โ บบเมหยุดพัก ิDirect Flight) เดຌรับ
อนุญาตฉพาะสายการบินหงชาติทานัๅน ิกรมการบินพาณิชย์ , 2541ี กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงอยาง
มากตอธุรกิจการบินชิงพาณิชย์ของประทศเทย 

จากการด านินนยบายดังกลาวกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไส าคัญ คือการมีสายการบินตຌนทุนต ไา 
ิLow-cost Airline) ทีไมีศักยภาพ฿นการขงขันดຌานราคามากกวาสายการบินทีไ฿หຌบริการตใมรูปบบ ิFull-

service Airline) ฿นประทศเทยตัๅงตปลาย พ.ศ. 2546   ละกิดป็นกระสความนิยมอยางตอนืไองละ
พิไมมากขึๅน฿นชวง 9-10 ปทีไผานมา สงผล฿หຌสายการบินตຌนทุนตไ ามีสวนบงการตลาดพิไมขึๅน มຌสายการ
บินทีไ฿หຌบริการตใมรูปบบมีสวนบงตลาดทีไสูงกวา ตการติบตของสวนบงการตลาดของสายการบิน
ตຌนทุนตไ ากลับพิไมขึๅน (สุปรีย์ ศรีส าราญ ละสินธวัฒน์ สินธนบดี, 2557ุ 16 มิถุนายน) ซึไงป็นสถานการณ์
ทีไสดงถึงศักยภาพ฿นการขงขันทีไดีกวาของสายการบินตຌนทุนตไ า฿นการบงสวนบงการตลาดมาจากสาย
การบิน฿หຌทีไบริการตใมรูปบบ         

กอปรกับพฤติกรรมของบริภค฿นปัจจุบันทีไมีความตຌองการทีไหลากหลายละมีการปลีไยนปลง
อยางรวดรใว  องค์กรธุรกิจการบินพาณิชย์มุง฿หຌความส าคัญกับการด านินธุรกิจ฿หຌครอบคลุมละ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌดยสาร฿นทุกกลุมตลาด ิSegment) ฿หม โ (Lobanov, 2011) พืไอตอสูຌกับ
คูขงดຌวยกลยุทธ์หลากหลายตราสินคຌา (Multi-brand) พืไอก าหนดต าหนงทางยุทธศาสตร์ ิPositioning) 

ตอบสนองความตຌองการของผูຌดยสาร฿นกลุมตลาดทีไตางกัน  รวมถึงการด านินธุรกิจตามกลยุทธ์ Product 

Diversification Strategy คือการสรຌางผลิตภัณฑ์หรือบริการตัว฿หมมาสนองกลุมตลาดอืไนภาย฿ตຌการ
ด านินการขององค์กรดิม  (นิวัติ ชติวงษ์, 2544)  ดยยังคงตຌองค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรตຌนสังกัด
พืไอเม฿หຌป็นการสียภาพลักษณ์ดิม   

บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี (กบท.ี ิ2556) จึงเดຌด านินกลยุทธ์กลุมธุรกิจองค์กร 
(Corporate Portfolio Strategy) ดยการพัฒนาศักยภาพละสรຌางความขใงกรง฿หຌกกลุมธุรกิจ 
รวมทัๅงปรับกลยุทธ์การตลาด฿หຌหมาะสมกับสภาพการขงขันละพืไอความคลองตัว฿นการพิไมความถีไของ
ทีไยวบิน฿หຌหมาะกับอุปสงค์ดังกลาว การบินเทยจึงตัๅงสายการบินเทยสมายล์ขึๅน ซึไงป็นหนวยธุร กิจ 
ิBusiness Unit) หนึไง ดยด านินการภาย฿ตຌด านินการภาย฿ตຌ฿บรับรองผูຌด านินการดินอากาศ    (Airline 

Operator Certificate: AOC) ดียวกันกับการบินเทยภาย฿ตຌชืไอ การบินเทยสมายล์ ิThai Smile 

Airways)  ขึๅนมืไอวันทีไ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ดยริไมปฏิบัติการบินทีไยวรก฿นสຌนทาง กรุงทพฯ 

ิสุวรรณภูมิ) - มากຍา ตัๅงตวันทีไ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ป็นตຌนมา  ละปຂดตัวอยางป็นทางการมืไอ
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

วันทีไ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ดย฿น พ.ศ. 2556  บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี มีผนการการ
จัดตัๅงหนวยธุรกิจการบินเทยสมายล์ ป็นบริษัทยอย ภาย฿ตຌชืไอวา บริษัท เทยสมายล์ อร์วย์ส จ ากัด 

ิThai Smile Airways Company Limited) ป็นบริษัทจ ากัดตามตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ 
ดยบริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ถือหุຌน 100 ปอร์ซในต์  ป็นผล฿หຌบริษัทมีสถานะป็นรัฐวิสาหกิจ  
ด านินธุรกิจดຌานการขนสงผูຌดยสารภาย฿นประทศละระหวางประทศ฿นระยะทางบินประมาณเมกิน 4 

ชัไวมงบิน  มีต าหนงทางการตลาดป็นสายการบินภูมิภาค ิRegional Airline) นຌนภูมิภาคอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌ ประทศจีนตอน฿ตຌ ละภูมิภาคอชีย฿ตຌ 

นับป็นรืไองส าคัญอยางมากนืไองจากการบินเทยสมายล์ ซึไงถือก านิดขึๅน฿นธุรกิจการบินชิง
พาณิชย์ของเทยเดຌกือบ 3 ป  นับป็นองค์กรทีไยังคอนขຌาง฿หมละยังมีการปลีไยนปลง฿นหลาย โ ดຌาน 
อาทิ นยบายุ กระบวนการ฿หຌบริการุ การปลีไยนปลงอกสิทธิ่ละสิทธิประยชน์บางประการของสมาชิก
ปรกรมสะสมเมล์เมล์ รอยัลออร์คิดพลัส ิRoyal Orchid Plus: ROP) ของการบินเทย฿นดือนตุลาคม
ละธันวาคม พ.ศ. 2557  กอปรกับการปลีไยนปลงสถานะองค์กร ผูຌบริหารุ การวางต าหนงตราสินคຌา 
ิBrand Positioning) ทีไเมคยปรากฏมากอน฿นธุรกิจการบินชิงพาณิชย์ของประทศเทยุ งืไอนเขการ
฿หຌบริการทีไตกตางจากรูปบบดิมุ  การปฏิบัติการบินการบินเทยสมายล์ทนการบินเทยอยางตใม
รูปบบจากกรุงทพฯ (สุวรรณภูมิ) สูบางสຌนทางบิน เดຌก ชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี 
ละหาด฿หญ ป็นตຌน  กอ฿หຌกิดความเมขຌา฿จขຌอมูลละเมพอ฿จองค์กรจนถึงขัๅนกิดการรຌองรียนถึงกรณี
ทีไผูຌดยสารเดຌส ารองทีไนัไงละซืๅอบัตรดยสารการบินเทย  ตมืไอถึงวลากลับเดຌรับการบริการดຌวยการบิน
เทยสมายล์  หรือกรณีทีไมีผูຌดยสารพสต์วิดีอรຌองรียน฿นฟซบุຍกถึงการปฏิสธการ฿หຌบริการรถขใน฿นหຌอง
ดยสาร WCHC (Wheelchair in Cabin) ิเทยรัฐออนเลน์ุ 2557, 19 กุมภาพันธ์; เทยรัฐออนเลน์ุ 2557, 

16 พฤศจิกายน)  ซึไงการรຌองรียนยอมกิดขึๅนจากความคาดหวังตอตราสินคຌาทีไเดຌรับรูຌมาจากการสืไอ
สารตราสินคຌากับการเดຌรับบริการจริงเมตรงกัน  ซึไงตຌนหตุกใคือ ความเมขຌา฿จหรือขຌา฿จขຌอมูลอยาง
คลาดคลืไอน  

สงผล฿หຌผูຌดยสารกิดความความตຌองการขຌอมูล  กิดความคาดหวังตอราย ละอียดทีไประสงค์ทีไจะ
เดຌขຌอมูลตราสินคຌาการบินเทยสมายล์  ตลอดจนการสวงหาขຌอมูลทางชองทางสืไอตาง โ ทัๅงทีไมาจากการ
สืไอสารการตลาดละตราสินคຌาของการบินเทยสมายล์ทีไป็นหลงขຌอมูลปฐมภูมิ ิPrimary Sources) หรือ
ขຌอมูลทีไเดຌมาจากหลงอืไนทีไเมมาจากการสืไอสารดยตรงจากการบินเทยสมายล์ทีไป็นหลงขຌอมูลทุติยภูมิ 
ิSecondary Sources) จนกอ฿หຌกิดการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์สืบเป 

จากสภาพการณ์ดังทีไเดຌกลาวมาขຌางตຌนนีๅป็นมูลหตุหงทีไมาละความส าคัญของปัญหาซึไงองค์กร
ธุรกิจการบินชิงพาณิชย์ทีไป็นบริษัทลูกของการบินเทยอยางสายการบินเทยสมายล์ผชิญอยู กลาวคือ มี
ขຌอมูลบางดຌานละรายละอียดกีไยวกับตราสินคຌาบางประการทีไยังเมป็นทีไประจักษ์฿นมน -ภาพของ
ผูຌดยสารชาวเทยมากนัก  ผูຌวิจัยจึงเดຌวิจัยรืไอง “ความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูลละการรับรูຌตรา
สินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย (Information Needs, Information Seeking and 

Brand –erception of Thai Smile Airways among Thai –assengers) 
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 วัตถุประสงค์ 
 1.  พืไอศึกษาความตຌองการขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 

 2.  พืไอศึกษาการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 

 3.  พืไอศึกษาการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 

 4.  พืไอศึกษาความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับความตຌองการขຌอมูล การสวงหา
ขຌอมูล ละการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 

 5.  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความตຌองการขຌอมูลกับการสวงหาขຌอมูล ละการสวงหา
ขຌอมูลกับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดย฿ชຌวิธีการวิจัยชิงส ารวจ 
ิSurvey Research) ประชากรทีไวิจัย เดຌก ผูຌดยสารชาวเทยทีไ฿ชຌบริการทีไยวบินสายการบินเทยสมายล์ทีไ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ละทาอากาศยานดอนมือง ดยอຌางอิงจากสถิติจ านวนผูຌดยสารชาวเทยทีไ
ดินทางทัๅงภาย฿นละระหวางประทศทีไทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 ิขຌอมูลถึงดือนสิงหาคมี 
รวมป็นจ านวน 33,560,184 คน  ละสถิติจ านวนผูຌดยสารชาวเทยทีไดินทางทัๅงภาย฿นประทศ           
ทีไทาอากาศยานดอนมืองดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (ป็นดือนทีไสายการบินเทยสมายล์ริไมปຂด฿หຌบริการ) 
จ านวน 938,418 คน  รวมทัๅงสิๅน 34,498,602 คน (บริษัท ทาอากาศยานเทย จ ากัด ิมหาชนี, 2557ี เป
พิจารณาขนาดของกลุมตัวอยาง ค านวณตามสูตรของ Taro Yamane  ซึไงเดຌกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน  
ดย฿ชຌวิธีการสุมบบบังอิญ ิAccidental Sampling)  ครืไองมือ฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม  บงป็น 
5 สวน เดຌก  1ี ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  2ี ความตຌองการขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของ
ผูຌดยสารชาวเทย  3ี ชองทางการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย   4ี ชอง
ทางการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  ละ  
5) การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  บบสอบถามสวนทีไ 2-5 มีคาความ
ชืไอมัไนทากับ 0.823ุ 0.814ุ 0.874 ละ 0.908 ตามล าดับ  ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลดยการกใบ
บบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูຌดยสารชาวเทยทีไ฿ชຌบริการทีไยวบินสายการบินเทยสมายล์ทีไทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง 

จากนัๅนวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยปรกรมส ารใจรูปดย฿ชຌสถิติดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 1.  สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิคราะห์ดยการหาคาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย 
ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ก าหนดการความคาฉลีไยดย฿ชຌกณฑ์ของกัลยา วานิชย์บัญชา  (2548ี 
บงป็น 5 ระดับ ดังนีๅ  

       คาฉลีไยอยูระหวาง  4.21-5.00  หมายถึง มีคาอยู฿นระดับมากทีไสุด 

       คาฉลีไยอยูระหวาง  3.41-4.20  หมายถึง มีคาอยู฿นระดับมาก 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

       คาฉลีไยอยูระหวาง  2.61-3.40  หมายถึง มีคาอยู฿นระดับปานกลาง 
       คาฉลีไยอยูระหวาง  1.81-2.60  หมายถึง มีคาอยู฿นระดับนຌอย 

       คาฉลีไยอยูระหวาง  1.00-1.80  หมายถึง มีคาอยู฿นระดับนຌอยทีไสุด 

2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิคราะห์ขຌอมูลพืไอท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัย฿ชຌ
สถิติการทดสอบคาสถิติ t-test  การวิคราะห์ความปรปรวน ิANOVA)  สถิติทดสอบ F-test  สถิติ-
ทดสอบ LSD  ละการวิคราะห์สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ –earson’s Correlation –roduct Moment 
Coefficient ดย฿ชຌกณฑ์การปลความของ Bartz (1996) บงป็น 5 ระดับ ดังนีๅ 

       คาความสัมพันธ์ตัๅงต  0.81 ขึๅนเป       หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู฿นระดับสูงมาก 

       คาความสัมพันธ์อยูระหวาง  0.61-0.80  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู฿นระดับสูง 
       คาความสัมพันธ์อยูระหวาง  0.41-0.60  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู฿นระดับปานกลาง 

               คาความสัมพันธ์อยูระหวาง  0.21-0.40  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู฿นระดับตไ า 
       คาความสัมพันธ์อยูระหวาง  0.00-0.20  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู฿นระดับตไ ามาก 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย   

 ลักษณะทางประชากรของผูຌดยสารชาวไทย 

กลุมตัวอยางสวน฿หญ  มากกวาครึไงป็นพศชายุ กือบครึไงหนึไงมีอายุระหวาง 20-30 ป, มากกวา
ครึไงหนึไงมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/ทียบทาุ มีอาชีพพนักงานบริษัท/หຌางรຌานมากทีไสุดุ       มีรายเดຌ
ตอดือน 30ุ001 บาทขึๅนเปมากทีไสุด ละมากกวาครึไงหนึไงมีความถีไ฿นการ฿ชຌบริการสายการบินเทยสมายล์ 
1-5 ครัๅงตอป  

 ความตຌองการขຌอมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวไทย   

กลุมตัวอยางมีความตຌองการขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ดยภาพรวม฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา
รายดຌาน พบวา มีความตຌองการขຌอมูลดຌานราคาบัตรดยสารมากทีไสุด  รองลงมาคือ ดຌานตารางทีไยวบิน 
ระบบสงสริมการตลาด การส ารองบัตรดยสาร ละรูปบบการ฿หຌบริการ ตามล าดับ  ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา 
ความคาดหวังตอรายละอียดทีไประสงค์ทีไจะเดຌขຌอมูลกีไยวกับสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย 
คือ ดຌานราคาบัตรดยสาร ละตารางทีไยวบิน ตามล าดับ  นืไองจากสอดคลຌองกับผลการศึกษาผูຌ฿ชຌบริการ
ทีไยวบินสายการบินอร์อชียของภารณี สกุลศรษฐี ิ2549ี ทีไกลุมตัวอยางมีความตຌองการขຌอมูลมากทีไสุด
฿นสองดຌานดังกลาว  ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา กลุมตัวอยางลใงหในถึงความส าคัญของขຌอมูลสายการบินเทย
สมายล์ตามล าดับขຌางตຌน อันนืไองมาจากป็นล าดับของขຌอมูลทีไป็นประยชน์ทีไกลุมตัวอยางคาดหวังจะ
เดຌรับ  สอดคลຌองกับทีไ บุษราคัม อีไยมอ าเพ ิ2544) เดຌวิคราะห์ความสัมพันธ์ของผูຌรับสารตอความ
ตຌองการขຌอมูล วาป็นความตຌองการขຌอมูลทีไป็นประยชน์กตน ิUtilization) ดยมีความตຌองการขຌอมูลทีไ
ป็นประยชน์กตนป็นส าคัญ ละความอยากรูຌอยากหใน ิCuriosity) ป็นความตຌองการขຌอมูล฿หม โ 
ของสายการบินเทยสมายล์ ฿นการประกอบการตัดสิน฿จซืๅอ฿นฐานะผูຌบริภค  ละสอดคลຌองกับทีไ Case 
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ิ2007ี กลาววา บุคคลยอมตຌองการขຌอมูลมืไอตะหนักรูຌถึงความเมพียงพอ฿นความรูຌของตน฿นการ
ตอบสนองปງาหมาย   ยิไงเปกวานัๅนผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความตຌองการขຌอมูล฿นรายละอียดทุก
ดຌานของสายการบินเทยสมายล์฿นระดับมาก นับป็นอกาส ิOpportunity)      ทีไอืๅออ านวย฿หຌองค์กร
สืไอสาร฿นสิไงทีไผูຌบริภคกลุมปງาหมายตຌองการ ยอมมีอกาส฿นการสัมฤทธิ่ผลมากกวาการสืไอสารทีไผูຌบริภค
กลุมปງาหมายเมเดຌมีความสน฿จ พิกฉย หรือเมอยากรับรูຌขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์  ซึไงสอดคลຌองกับทีไ 
Blackwell, Miniard & Engel (2006) กลาววา ความตຌองการขຌอมูลของบุคคลนับป็นอกาสทอง฿นการ
สืไอสารการตลาด฿นการนຌมนຌาว฿จ฿หຌบุคคลกลายมาป็นผูຌบริภคขององค์กร 

ผลการปรียบทียบความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับความตຌองการขຌอมูลสายการ
บินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย พบวา พศ ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกัน มีความตຌองการ
ขຌอมูลเมตกตางกัน  ขณะทีไ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตางกัน มีความตຌองการขຌอมูล
ตกตางกัน   สอดคลຌองกับทีไ Devadason & Lingam (1995) กลาววา ความตຌองการขຌอมูลกิดขึๅนละ
ปลีไยนปลงอยูตลอดวลาตามความตกตางของตละบุคคลอันมีผลสืบนืไองมาจากสภาพวดลຌอม 

องค์กร ละสวนทีไกีไยวขຌองกับตัวบุคคล  ละสอดคลຌองกับทีไ Frohmann (2004) กลาววา มีหลากหลาย
ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดความตຌองการขຌอมูล ชน รืไองทีไสน฿จ มูลหตุจูง฿จ ความตຌองการตัดสิน฿จ หนຌาทีไการงาน 
ครืไองมืออ านวยความสะดวกทีไมีอยู การสวงหาความรูຌ฿หม โ ความตຌองการสนับสนุนรืไอง         ทีไ
ถูกตຌองอยูลຌว ตຌองการสนับสนุนความคิดของตนอง ความตຌองการมีสวนรวม฿นรืไองตาง โ         ความ
ตຌองการจัดล าดับสิไงทีไคຌนพบ ปริมาณของหลงขຌอมูลทีไมีอยู พืๅนฐานชีวิตของตละบุคคล ความรูຌละ
ประสบการณ์ ระบบสังคม/การมือง/ศรษฐกิจ กฎหมาย ประยชน์จากการ฿ชຌขຌอมูลขาวสาร ป็นตຌน  ดย
ความตຌองการขຌอมูลของตละบุคคลอาจมีผลมาจากสภาวะทางสังคมละสภาวะทางจิต฿จทีไตกตางกัน  

ผลการทดสอบคาสหสัมพันธ์ระหวางความตຌองการขຌอมูลกับการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทย
สมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย พบวา ความตຌองการขຌอมูล อันประกอบดຌวย ดຌานตารางทีไยวบิน   ราคาบัตร
ดยสาร รูปบบการ฿หຌบริการ ระบบสงสริมการตลาด ละการส ารองบัตรดยสาร                       มี
ความสัมพันธ์กับการสวงหาขຌอมูลดยรวม฿นระดับปานกลาง ละมีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบวก   
สอดคลຌองกับทีไ Case (2007) กลาววา การทีไบุคคลตระหนักถึงความเมพียงพอ฿นความรูຌหรือคตຌองการ
พิไมพูนความรูຌ ละอยู฿นสถานการณ์ทีไตຌองการหาค าตอบมาจัดการกับปัญหาชีวิต บุคคลยอมตระหนักถึ ง
ความจ าป็นละสงผลตอพฤติกรรมการสวงหาขຌอมูลสืบเป  ดย฿นทางการตลาดลຌวสอดคลຌองกับทีไ ศุภร 
สรีรัตน์ ิ2545) กลาววา มืไอผูຌบริภครับรูຌถึงปัญหา ตระหนักถึงความเมรูຌหรือพียงอยากรูຌ กิดความพึง
ประสงค์ตอรายละอียดขຌอมูลกีไยวกับตราสินคຌา ผูຌบริภคจะอยู฿นฐานะทีไจะตຌองจัดการกับปัญหาดย฿ชຌ
ขຌอมูลป็นครืไองมือ  สอดคลຌองกับทีไ ิArnould, Price & Zinkhan (2004) กลาววา การกຌปัญหาจึง
ขึๅนอยูกับการมีขຌอมูลทีไพียงพอ ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา หากผูຌ฿ชຌบริการการบินเทยกิดตระหนักถึงความเมรูຌ฿น
ขຌอมูล หรือพียงคอยากพิไมความรูຌ฿หຌกับตนองกีไยวกับขຌอมูลของสายการบินเทยสมายล์ กใยอมกิด
พฤติกรรมการสวงหาขຌอมูลตามมา  ยิไงเปกวานัๅนยังสอดคลຌองกับทีไ Devadason & Lingam (1995ี 
กลาววา สามารถพิจารณาความตຌองการขຌอมูลเดຌจากลักษณะละหลงของขຌอมูลพืไอ฿หຌขຌา฿จถึงความ
ตຌองการขຌอมูลของบุคคลอยางชัดจน   
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การสวงหาขຌอมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวไทย   

กลุมตัวอยางมีการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ดยรวม฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณา
ชองทางการสวงหาขຌอมูล พบวา มีการสวงหาขຌอมูลผาน Website: www.thaismileair.com มากทีไสุด  
ร อ ง ล ง ม า คื อ  ค น รูຌ จั ก ุ  นิ ต ย ส า ร  SAWASDEE/  จุ ล ส า ร  Royal Orchid Plus Newsุ 
Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile, บิลบอร์ด/ปງายฆษณาุ 
ทรทัศน์, Call Center:  02 118 8888 ละหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ  มืไอพิจารณาชองทางการสวงหา
ขຌอมูล 5 อันดับรก พบวา กลุมตัวอยาง฿ชຌชองทางสืไอ฿หม (New Media) 3 ชองทาง ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา 

กลุมตัวอยาง฿หຌความสน฿จ฿นสืไอ฿หมมากทีไสุด อาจพราะป็นสืไอทีไขຌาถึงเดຌสะดวก ละป็นทีไนิยม฿นขณะนีๅ 
ซึไงสอดคลຌองกับทีไ Blackwell, Miniard & Engel ิ2006ี กลาวถึงชองทางการสวงหาขຌอมูลวา บุคคล
ยอมมีพฤติกรรม฿นการสวงหาขຌอมูลผานกระบวนการละชองทางทีไตางกัน  กลาวคือ ยอมลือกหลงทีไ
ขຌาถึงสะดวกละป็นหลงขຌอมูลทีไคุຌนคย หรือ฿ชຌงานอยูป็นประจ า  ละสอดคลຌองกับนวคิดของ 
Assael (1998) ทีไกลาววา บุคคลยอมมีกณฑ์฿นการปຂดรับสืไอทีไสะดวกละป็นทีไนิยม (Convenience 

and Preferences) ละยอมลือกสืไอทีไตนมีความพึงพอ฿จ   นอกจากดຌานนวคิดทฤษฎีขຌางตຌนลຌว   ยัง
สอดคลຌองกับผลการศึกษากอนหนຌา กลาวคือ มีการศึกษาการสวงหาสารสนทศพืไอการทองทีไยวของ
นักทองทีไยวชาวสหราชอาณาจักรกลุมผูຌมีรายเดຌสูงทีไดินทางมาประทศเทยของ ประภัสศรี คทส์ ิ2553ี 
พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสวงหาขຌอมูลดຌานสายการบินจากสืไออินทอร์นใตมากทีไสุด  ละสุจิ
ตรา เชยจันทร์ ิ2553) ศึกษาพฤติกรรมการทองทีไยว การสวงหาขาวสารการทองทีไยว ละทัศนคติทีไมี
ตอคุณลักษณะขาวสารการทองทีไยวบนสืไอออนเลน์ของผูຌ฿ชຌอินตอร์นใต฿นประทศเทย พบวา กลุม
ตัวอยางทีไคยสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวบนสืไอออนเลน์ขຌอมูลผาน Search Engineุ Web Site ละ
รูปบบอืไน โ (Web board, Blog, Social Network, E-Mail Address) มีมากกวากลุมตัวอยางทีไเมคย
สวงหา   สามารถมองอีกมุมหนึไงเดຌวา นอกจากปัจจัยทางดຌานความป็นสืไอทีไสะดวก ป็นทีไนิยม ละของ
สืไอ฿หม ทีไสงผลตอความพึงพอ฿จละลือกป็นชองทาง฿นการสวงหาขຌอมูลของกลุมตัวอยางลຌว   
สามารถพิจารณาเดຌวา กลุมตัวอยางอาจมีความชืไอมัไน฿นความมนย าละการน าเป฿ชຌประยชน์ของขຌอมูล
จากชองทางสืไอ฿หมกใป็นเดຌ   ดยสอดคลຌองกับผลการศึกษาความตຌองการขຌอมูลขาวสารละความพึง
พอ฿จของนักทองทีไยวชาวเทยตอสืไอประชาสัมพันธ์การทองทีไยวชิงกษตร฿นสถานีกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดชียง฿หมของ สภิตา สมจิตร ิ2550) ทีไกลุมตัวอยาง  มองวานืๅอหา฿นอินทอร์นใตมีความถูกตຌอง
ชัดจนละขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับจากอินทอร์นใตสามารถน าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 

ผลการปรียบทียบความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการสวงหาขຌอมูลสายการ-บิน
เทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย พบวา พศทีไตางกัน มีความตຌองการขຌอมูลเมตกตางกัน  ขณะทีไ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกันมีการสวงหาขຌอมูลตกตางกัน สอค
คลຌองกับทีไ Case (2007ี; Blackwell, Miniard & Engel (2006ี กลาววา อิทธิพลทีไสงผลตอพฤติกรรม
การสวงหาขຌอมูลกิดจากปัจจัยทัๅงภาย฿นละภายนอกของตัวบุคคล ดยมีผลมาจาก ซึไงหมารวมถึงทัๅง
ความรูຌละประสบการณ์ทีไสัไงสมมา ดย฿นทีไนีๅรวมถึงระดับการศึกษา อาชีพ ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการ
สายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  ละสอดคลຌองกับทีไประภาวดี สืบสนธ์ อຌางถึง฿น ชัชวาลย์ 

http://www.thaismileair.com/
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วงษ์ประสริฐ ิ2537) กลาววา บุคคลยอมสวงหาขຌอมูลพืไอตอบสนองปງาหมายการ฿ชຌขຌอมูลสวนบุคคล 
ชน การ฿ชຌพืไอการปฏิบัติอาชีพ พืไอการกຌปัญหา฿นชีวิตประจ าวัน พืไอการรียนรูຌ ฯลฯ  ดังนัๅนอาชีพการ
งานจึงป็นป็นหนึไง฿นปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมการลือกหลงขຌอมูล  ละสอดคลຌองกับผลศึกษาความ
ตຌองการสารสนทศละพฤติกรรมการสวงหาสารสนทศของวิศวกร บริษัท อดวานซ์อินฟร์ ซอร์วิส 
จ ากัด ิมหาชนี ส านักปฏิบัติการสวนภูมิภาคภาคหนือของอรอุมา สืบกระพัน ิ2552ี ทีไพบวา ผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญสวงหาขຌอมูลจากผูຌรวมงาน฿นระดับมาก ประภทของขຌอมูลทีไสวงหา฿นระดับมาก
คืออินทรานใต วัตถุประสงค์฿นการสวงหาขຌอมูลคือพืไอคຌนหาขຌอมูลทีไทันสมัยกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ฿น
ระดับมากละสวงหาขຌอมูลทุกวัน฿นระดับมากทีไสุด  นับป็นการสวงหาขຌอมูลพืไอความกຌาวหนຌา฿น
หนຌาทีไการงาน   ท า฿หຌพิจารณาถึงการวิจัย฿นครัๅงนีๅเดຌวา อาชีพการงานของผูຌ฿ชຌบริการสายการบินเทย
สมายล์ทีไตางกัน สงผลตอปງาหมาย฿นการ฿ชຌขຌอมูลสวนบุคคลตางกัน มีผลท า฿หຌการสวงหาขຌอมูลสายการ
บินเทยสมายล์ตกตางกัน 

 ผลการทดสอบคาสหสัมพันธ์ระหวางการสวงหาขຌอมูลกับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทย
สมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย พบวา การสวงหาขຌอมูล อันประกอบดຌวยชองทาง  ทรทัศน์ุ หนังสือพิมพ์ุ 
นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid Plus Newsุ บิลบอร์ด/ปງายฆษณาุ Call Center: 02 118 

8888, Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile 

Application: THAI Smile ละคนรูຌจัก  มีความสัมพันธ์กับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดย
ภาพรวม฿นระดับสูง ละมีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบวก  สอดคลຌองกับนวคิดกระบวนรับรูຌของ Assael 

(อຌางถึง฿น นธกฤต วันตຍะมล์ุ 2555) ทีไวา การรับรูຌคือการลือกสรร ิSelection) สิไงกระตุຌน  ดยบุคคลจะ
ลือกสวงหาหรือลือกรับสิไงกระตุຌนรวมถึงชองทางการสวงหาขຌอมูลทีไตรงกับความตຌองการ ทัศนคติสวน
บุคคล  ผานกระบวนการการจัดระบียบ ิOrganization) ละการตีความ ิInterpretation) ขຌอมูลจนกิด
ป็นมนภาพสวนบุคคล 

ชองทางการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์  
กลุมตัวอยางมีชองทางการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดยภาพรวม฿นระดับปานกลาง 

 มืไ อ พิ จ า ร ณ า ช อ ง ท า ง ก า ร รั บ รูຌ ต ร า สิ น คຌ า  พ บ ว า  มี ก า ร รั บ รูຌ ต ร า สิ น คຌ า ผ า น  Website: 
www.thaismileair.com   รองลงมาคือ คนรูຌจักุ ทรทัศน์ุ นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid 

Plus Newsุ  บิลบอร์ด/ปງายฆษณาุFacebook/Twitter/YouTube/InstagramุCall Center: 02 118 
8888ุ  Mobile Application: THAI Smile ละหนังสือพิมพ์ ตามล าดับจากผลการวิจัยขຌางตຌน พบวา 
ชองทางสืไอ฿หม (New Media) เดຌก Website: www.thaismileair.com  Website หลักของสายการ
บินป็นชองทางทีไกลุมตัวอยางรับรูຌตราสินคຌามากทีไสุด  รองลงมาคือ คนรูຌจัก ละสืไอดัๅงดิม (Traditional 

Media) เดຌก ทรทัศน์ุ นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News  สอดคลຌองกับ
บทความทางวิชาการของ Domokourova (2011) ทีไกลาวถึงความส าคัญของวใบเซต์ทางอินทอร์นใต
ส าหรับกิจกรรมการตลาดของธุรกิจการบินวา งืไอนเขหนึไง฿นการประสบความส ารใจ฿นธุรกิจคือการทีไ
องค์กรมีวใบเซต์ป็นของตัวอง ละควรมุง฿ชຌสืไอสารการตลาดป็นชองทางหลัก  นืไองจากเมพียงคผูຌคน
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ทุกมุมลกมีอกาสขຌาถึง ตรวมเปถึงการป็นชองทางขຌอมูลอันทันสมัยทีไตอบสนองความตຌองการขຌอมูลก
ผูຌบริภคเดຌทันวลา อันน ามาซึไงอกาส฿นการรับรูຌตราสินคຌาละภาพลักษณ์ทีไดีพิไมมากขึๅนจนอาจสงผลตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จลือก฿ชຌบริการ  นอกจากนีๅยังกลาวถึงผลการศึกษาสายการบินอรฟลอต  

(AeroflotRussian Airlines) สายการบินหงชาติของประทศสหพันธรัฐรัสซียทีไปຂดผยวาผูຌดยสาร
สวน฿หญของสายการบินอรฟลอตป็นผูຌทีไ฿ชຌอินทอร์นใตป็นประจ า ละครึไงหนึไงของผูຌดยสารทัๅงหมด฿ชຌ
อินทอร์นใตทุกวัน 

ยิไงเปกวานัๅน พบวา กลุมตัวอยางรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ผานสืไอดัๅงดิมมากกวาผาน
สืไอ฿หม  ยกวຌนชองทาง Website: www.thaismileair.com ทีไกลุมตัวอยางรับรูຌมากกวาผานสืไอดัๅงดิม 
ละชองทางหนังสือพิมพ์ทีไกลุมตัวอยางรับรูຌนຌอยกวาผานสืไอ฿หม   ผลการวิจัยนีๅสะทຌอน฿หຌหในวาการสืไอ
สารตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ผานสืไอดัๅงดิมยังคงมีประสิทธิผล (Efficiency)  สอดคลຌองกับ
กระบวนการรับรูຌกระบวนการรกของ Assael ิ1998ี  คือ การปຂดรับขຌอมูลทีไเดຌลือกสรร ิSelective 

Exposure) กลาวคือ ผูຌบริภคจะป็นผูຌลือกละตัดสิน฿จองวาจะปຂดอกาส฿หຌขຌอมูล฿ดขຌาถึงตนเดຌ฿น
ชองทางเหน ซึไงจะป็นขຌอมูลละชองทางทีไพอ฿จทานัๅน ดังนัๅนหาก บริษัท สายการบินเทยสมายล์ จ ากัด 
สืไอสารตราสินคຌาผานสืไอดัๅงดิมรวมกับ Website: www.thaismileair.com กใจะสงผล฿หຌการสืไอสารตรา
สินคຌาสายการบินเทยสมายล์ขຌาถึงกลุมลูกคຌาสวน฿หญเดຌ  

การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวไทย   

 1.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ 
 กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการดยรวม฿น

ระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด พบวา มีระดับการรับรูຌตราสินคຌากีไยวกับบริการอาหารวางละ
ครืไองดืไมฟรีบนทีไยวบินมากทีไสุด  รองลงมาคือ นๅ าหนักกระปຉาสัมภาระฟรี 20 กิลกรัมุ ครืไองบิน฿หมเดຌ
มาตรฐานความปลอดภัยทุกล าุ ลือกทีไนัไงเดຌดยเมสียคาธรรมนียมุ ป็นสายการบินทีไ฿หຌบริการบบตใม
รูปบบ ิFull-service Airlineี  ละสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ิROP) เดຌรับสิทธิประยชน์ชนดียวกับการ
บินเทย ตามล าดับ 

 2.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานราคา 

 กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานราคาดยรวม฿นระดับปาน
กลาง  ซึไงป็นรายละอียดกีไยวกับตราสินคຌาดຌานทีไกลุมตัวอยางมีการรับรูຌนຌอยทีไสุด  มืไอพิจารณา฿น
รายละอียด พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์วาอัตราคาดยสารคุຌมคา
สูงกวาราคาบัตรดยสารหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริการ ตามล าดับ  ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา การสืไอสารดຌาน
ราคาของสายการบินเทยสมายล์อาจเมมีประสิทธิผล (Efficiency) ทาทีไควรหากทียบกับดຌานอืไน โ  
สอดคลຌองผลการศึกษาผูຌ฿ชຌบริการทีไยวบินสายการบินอร์อชียของ ภารณี สกุลศรษฐี ิ2549ี ทีไวากลุม
ตัวอยางมีความตຌองการขຌอมูลราคาบัตรดยสารมากทีไสุด ซึไงกิดจากมีการรับรูຌตราสินคຌาดຌานราคานຌอย จึงมี
คาดหวังละประสงค์จะเดຌรับขຌอมูลดຌานดังกลาวมาก  
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   3.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย 

  กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย
ดยรวม฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด พบวา มีระดับการรับรูຌตราสินคຌาวาสามารถส ารอง
ทีไนัไงละช าระงินดยตัดบัตรครดิต/ดบิตออนเลน์ผาน Website: www.thaismileair.com ละ 
www.thaiairways.com ฿นระดับมาก  ละมีระดับการรับรูຌตราสินคຌาวาสามารถส ารองทีไนัไงละช าระงิน
ดยตัดบัตรครดิต/ดบิตผานระบบ Call Center: 02 118 8888 ฿นระดับปานกลาง 
  4.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานการสงสริมการตลาด 

  กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานการสงสริมการตลาด
ดยรวม฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด พบวา มีระดับการรับรูຌตราสินคຌาวาเดຌรับเมล์
สะสมรอยัลออร์คิดพลัส (ROP) ของการบินเทยสูงทีไสุด  รองลงมาคือ มีการลดราคาบัตรดยสาร฿นอกาส
ตาง โ   ละมีการจัดกิจกรรมจ าหนายบัตรดยสารราคาพิศษ ตามล าดับ 

  5.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานพนักงาน 

  กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานพนักงานดยรวม฿นระดับ
มาก  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด พบวา มีระดับการรับรูຌตราสินคຌาวาพนักงานตຌอนรับบนครืไองบินมี
คุณภาพ฿นการ฿หຌบริการสูงกวาการรับรูຌตราสินคຌาวาพนักงานตຌอนรับบนครืไองบินผานการฝຄกอบรมดຌาน
ความปลอดภัยมาตรฐาน  ซึไงป็นรายละอียดกีไยวกับตราสินคຌาดຌานทีไกลุมตัวอยางมีการรับรูຌป็นอันดับสอง
รองจากดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ  สอดคลຌองทีไ Miroshnichenko (2011) กลาว฿นบทความทาง
วิชาการวา นวนຌมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินชิงพาณิชย์฿นปัจจบันเดຌปลีไยนเป ซึไงจทย์ขຌอหนึไงทีไ
องค์กรธุรกิจการบินชิงพาณิชย์พึงค านึงคือการดึงดูดบุคลากรทีไมีคุณภาพมารวมงาน กลาวคือ การมุงนຌน
การพัฒนาเปทีไทรัพยากรบุคคลควบคูเปกับผลิตภัณฑ์/บริการ ฿นทຌายทีไสุดลຌวบุคคลากรทีไมีคุณภาพ
ดังกลาวจะกลายมาป็นสวนหนึไงของตราสินคຌาละภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร 

  6.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานกระบวนการบริการ 

  กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานกระบวนการบริการดยรวม
฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด พบวา มีระดับการรับรูຌตราสินคຌาวา฿หຌบริการทีไทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง฿นระดับมาก ละมีระดับการรับรูຌตราสินคຌาวาชใคอินผาน
อินตอร์นใต (iCheck-in) ผานทาง www.thaismileair.com เดຌ ฿นระดับปานกลาง 

  7.  การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินไทยสมายล์ดຌานสิ่งวดลຌอมทางกายภาพ 

  กลุมตัวอยางรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพดยรวม
฿นระดับมาก  ซึไงป็นรายละอียดกีไยวกับตราสินคຌาดຌานทีไกลุมตัวอยางมีการรับรูຌมากทีไสุด     มืไอพิจารณา
฿นรายละอียดพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌตราสินคຌาระดับมากทีไสุดกีไยวกับครืไองบบของพนักงานป็น
สีสຌมุ เทยสมายล์ ลูกรือสาวสวยยกล า พนักงานตຌอนรับบนครืไองบินมีฉพาะสาวสวย   ละมีการรับรูຌ
ระดับมากกีไยวกับลายครืไองบินป็นถบริบบิๅนพรຌอมค าวา  “Smileุ เทยสมายล์ ลูกรือสาวสวยยก
ล า พนักงานตຌอนรับบนครืไองบินมีฉพาะสาวสวยุ ลกຌของสายการบินุ รูปบบ การ฿หຌบริการป็นบบ
ทันสมัย ป็นมิตรละมีความคุຌมคา ิTrendy-Friendly-Worthyี สอดคลຌองกับ 

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaiairways.com/
http://www.thaismileair.com/
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วิถีชีวิตของคนรุน฿หม  ละสลกนภาษาเทย เทยสมายล์รอยยิๅมคูฟງา  ภาษาอังกฤษ Fly Smart 

with THAI Smile  ตามล าดับ   ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา การสืไอสารดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพของสาย
การบินเทยสมายล์มีประสิทธิผล (Efficiency)   สอดคลຌองผลการศึกษาการรับรูຌตราสินคຌานกอร์ของ
ผูຌดยสารชาวเทยของนิรัชยา ลิศรืองฤทธิ่ ิ2554ี ทีไวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌดຌานการน าสนออกลักษณ์
ทางกายภาพมากทีไสุด  ละสอดคลຌองกับผลการศึกษาการรับรูຌของผูຌบริภคตอกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์
องค์กรสายการบินคนยาอร์วย์สของ Chemayiek (2005) ทีไกลุมตัวอยางสวน฿หญมีการรับรูຌถึงการ
ปลีไยนปลงของสีุ ดีเซน์บนหางุ ครืไองยนต์ุ ปก ละล าตัวของครืไองบิน  สวน฿นดຌานลกຌ฿หมมีการ
ปลีไยนรูปบบการน าสนอดຌวยฉดสีทีไปลีไยนเป ชน สีขียว สีด า สีดงอ  ทนทีไ   ลกຌกาตรงหาง
ครืไองบินทีไถูกลบออกเป ดยลกຌ฿หมยังป็นทีไรูຌจักกันนຌอย  ซึไงดังทีไกลาวมานีๅป็น  การรับรูຌทีไป็น
รายละอียดกีไยวกับสิไงวดลຌอมทางกายภาพ 

  ผลจากการศึกษาสดง฿หຌหในวา ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปทีไตางกันของผูຌตอบบบสอบถาม
สงผลตอการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์    สอดคลຌองกับทฤษฎีความตกตางระหวางบุคคล 
ิIndividual Differences Theory) ทีไ De Fleur (2010) ละ Blackwell, Miniard & Eagel (2006) 

กลาววา บุคคลมีความตกตางกันหลายประการ ดยหนึไง฿นปัจจัยดຌานความตกตางดังกลาว คือ
ความสามารถ฿นการรับรูຌขຌอมูล ซึไงจะสนองลักษณะความตຌองการ  มูลคา รวมถึงวิถีการด านินชีวิตทีไ
ตกตางกัน จึงสงอิทธิพลตอพฤติกรรมการสืไอสารละพฤติกรรมขຌอมูลของตละบุคคลตกตางกัน   
  ท า฿หຌพิจารณาเดຌวา กลุมตัวอยางรับรูຌละหในถึงความดดดนละมีอกลักษณ์ของสาย
การบินเทยสมายล์  ซึไงดยภาพรวมลຌวกลุมตัวอยางมีการรับรูຌ฿นทิศทางดียวกันกับทีไองค์กรตຌองการ
สืไอสารตราสินคຌา  สอดคลຌองกับนวคิดของ Kotler & Keller (2012) ละ Kotler (1997) ทีไวาการ
ก าหนดต าหนงตราสินคຌาละการก าหนดบุคลิกภาพ฿หຌกับตราสินคຌาสรຌางความรูຌสึกละความป็น
อกลักษณ์  ดยองค์กรตຌองท าความรูຌจัก ก าหนดอัตลักษณ์ของตราสินคຌา ดยการศึกษาถึงความหมือน
ละความตางของผลิตภัณฑ์บริการของทัๅงตัวองละคูขง  พรຌอมทัๅงระบุละสรຌางอกลักษณ์ตามอัต
ลักษณ์ทีไถูกก าหนดตามทีไตนป็น  ป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์/บริการ฿หຌครอง฿จผูຌบริภค สงผล
฿หຌองค์กรเดຌรูຌจักตนองละคูขงอยางชัดจຌงขึๅน   ดังนัๅนจึงสอดคลຌองอย างป็นหตุป็นผลกันกับผล
การศึกษาการประมินประสิทธิผลของการสรຌางตราสินคຌาบนพืๅนฐานของการ฿ชຌงานจริงของ Fayvishenko 

(2011ี ทีไวาประสิทธิภาพของการสรຌางตราสินคຌาจึงป็นการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน กลาวคือ 
กอ฿หຌกิดรงกระตุຌนทางอารมณ์ ประหนึไงป็นการสะกด฿หຌผูຌบริภคหันมาซืๅอผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร
ตน  ดย฿นกรณีของ บริษัท สายการบินเทยสมายล์ จ ากัด ภาย฿ตຌตราสินคຌา ิBrand) สายการบินเทย
สมายล์ ิThai Smile Airways) เดຌสืไอสารตราสินคຌา ดยการน าสนอบุคลิกของตราสินคຌา ิBrand 

Character) ป็นบบทันสมัย ป็นมิตร ละมีความคุຌมคา ิTrendy-Friendly-Worthy) สอดคลຌองกับวิถี
ชีวิต ิLifestyle) ของคนรุน฿หมทีไมีความทันสมัยภาย฿ตຌสลกนสลกน “เทยสมายล์ รอยยิๅมคูฟງา หรือ 
“Fly Smart with THAI Smile ิThai Airways International Public Company Limited ิTHAIี, 
2012, March; THAIุ 2012, April)  อันสอดคลຌองกับภาพลักษณ์ตราสินคຌาอยางชัดจน 
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 สามารถพิจารณาเดຌอีกวา บริษัท สายการบินเทยสมายล์ จ ากัด ภาย฿ตຌตราสินคຌา 
ิBrand) สายการบินเทยสมายล์ ิThai Smile Airways) เดຌสืไอสารตราสินคຌา สอดคลຌองกับสวนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ิService Marketing Mix: 7–’s) ของ Payne (1993); Kotler ิ1997)  อัน
ประกอบดຌวย  (1) ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ ิProductี ดยการบริการสงมอบบริการทีไยวบินกผูຌดยสาร  

(2) ดຌานราคา ิPriceี ดยการก าหนดราคาทีไสอดคลຌองกับคุณคาของผลิตภัณฑ์/บริการ หมาะสมกับ
ต าหนงตราสินคຌาระดับการ฿หຌบริการละระบบศรษฐกิจ  (3) ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ิPlaceี ดย
การน าสนอชองทางการขຌาถึงการซืๅอผลิตภัณฑ์/บริการของสายการบินเทยสมายล์ทีไขຌากับยุคสมัยละ
พฤติกรรมผูຌบริภค  ิ4) ดຌานสงสริมการตลาด ิPromotionี ผานการฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
สงสริมการขาย กิจกรรมชิงรางวัล ดยมีวัตถุประสงค์฿นการมุง฿หຌกิดทัศนคติละพฤติกรรมการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์/บริการ  (5) ดຌานพนักงาน ิPeopleี ดยการคัดลือก ฝຄกอบรม ควบคุมคุณภาพการบริการ 
สรຌางความสัมพันธ์ระหวางพนักงานละผูຌดยสาร  (6) ดຌานกระบวนการบริการ ิProcessี ดยการกระสง
มอบผลิตภัณฑ์/บริการผานกระบวนการทีไท า฿หຌผูຌดยสารกิดความประทับ฿จสูงสุด  (7) ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาพ ิPhysical Evidenceี ดยการสรຌางละน าสนอลักษณะทางกายภาพอยางมีอกลักษณ์ จน
อาจป็นหนึไง฿นปัจจัย฿นการลือก฿ชຌบริการสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสาร 

ผลการปรียบทียบความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการรับรูຌตราสายการ
บินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทยดยภาพรวม พบวา พศทีไตางกัน มีการรับรูຌตราสินคຌาเมตกตางกัน  
ขณะทีไ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกัน มีการรั บรูຌตราสินคຌา
ตกตางกัน  ผลการวิจัยสดง฿หຌหในวา ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปทีไตางกันของผูຌตอบบบสอบถามสงผลตอการ
รับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์  สอดคลຌองกับทฤษฎีความตกตางระหวางบุคคล ิ Individual 

Differences Theory) ทีไ De Fleur (2010) ละ Blackwell, Miniard & Eagel (2006)  กลาววา บุคคล
มีความตกตางกันหลายประการ ดยหนึไง฿นปัจจัยดຌานความตกตางดังกลาว คือ ความสามารถ฿นการ
รับรูຌขຌอมูล ซึไงจะสนองลักษณะความตຌองการ ิNeeds) มูลคา ิValue) วิถีการด านินชีวิต ิLifestyles) ทีไ
ตกตางกัน  สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการสืไอสารละพฤติกรรมขຌอมูลของตละบุคคลทีไตกตางกัน   

 

สรุปละขຌอสนอนะ  

การวิจัยรืไอง “ความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล ละการรับรูຌตราสินคຌา สายการบินเทย
สมายล์ของผูຌดยสารชาวเทย  ท า฿หຌพบวา  1) ผูຌดยสารชาวเทยมีความตຌองการขຌอมูลสายการบินเทย
สมายล์ดยภาพรวม฿นระดับมาก ดยตຌองการขຌอมูลดຌานราคาบัตรดยสารมากทีไสุด ละนຌอยทีไสุดดຌาน
รูปบบการ฿หຌบริการ  นอกจากนีๅพศละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกัน มีความตຌองการขຌอมูลเม
ตกตางกัน  ฿นขณะทีไอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตางกัน มีความตຌองการขຌอมูลตกตางกัน  
2) ผูຌดยสารชาวเทยมีการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดย
สวงหาขຌอมูลมากทีไสุดจาก Website: www.thaismileair.com ละนຌอยทีไสุดจากหนังสือพิมพ์  

นอกจากนีๅพศทีไตางกัน มีการสวงหาขຌอมูลเมตกตางกัน  ฿นขณะทีไอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ 



 

ๆ-168 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกัน มีการสวงหาขຌอมูลตกตางกัน  3) ผูຌดยสารชาวเทยมีการรับรูຌตรา
สินคຌาสายการบินเทยสมายล์ดยภาพรวม฿นระดับมาก ดยรับรูຌตราสินคຌาดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพมาก
ทีไสุด ละนຌอยทีไสุด฿นดຌานราคา  นอกจากนีๅพศทีไตางกัน มีการรับรูຌตราสินคຌาเมตกตางกัน  ฿นขณะทีไอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละความถีไ฿นการ฿ชຌบริการทีไตางกัน มีการรับรูຌตราสินคຌาตกตางกัน   4) 

ความตຌองการขຌอมูลกับการสวงหาขຌอมูลสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทยมีความสัมพันธ์กัน   

ละ 5) การสวงหาขຌอมูลกับการรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวเทยมี
ความสัมพันธ์กัน 

 ขຌอสนอนะตอสายการบินไทยสมายล์ 
1. สายการบินเทยสมายล์สามารถน าผลการวิจัยเปปรับ฿ชຌ฿นการสืไอสารขຌอมูลกีไยวกับตราสินคຌา

เดຌอยางสอดคลຌองกับความคาดหวัง฿นรายละอียดทีไประสงค์ของผูຌดยสารชาวเทย กลาวคือ มุงนຌน฿น
รายละอียดขຌอมูลดຌานราคาบัตรดยสารมาป็นอันดับรก นืไองจากป็นรายละอียดขຌอมูลทีไกลุมตัวอยางมี
ความตຌองการมากทีไสุด 

2. สายการบินเทยสมายล์ควรรักษาความมีประสิทธิผลละพัฒนาอยางตอนืไอง฿หຌดียิไง  โ ขึๅนเป
ส าหรับสืไอสารการตลาดดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ นืไองจากป็นรายละอียดกีไยวกับตราสินคຌาสายการ
บินเทยสมายล์ทีไกลุมตัวอยางรับรูຌมากทีไสุด ฿นทางตรงกันขຌามควรมุ งสืไอสารการตลาดดຌานราคา ซึไงป็น
รายละอียดกีไยวกับตราสินคຌาดຌานทีไกลุมตัวอยางรับรูຌนຌอยทีไสุด 

3. สายการบินเทยสมายล์อาจพิจารณานวัตกรรมการสืไอสารตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ผาน
ครืไองมือทางการสืไอสารตลาด ดยนຌนชองทางผานสืไอ฿หม คือทาง www.thaismileair.com  Website 

ทางการของสายการบินเทยสมายล์  ละนຌนรักษาคุณภาพการ฿หຌบริการทีไดี  นืไองจากการบริการอยางมี
คุณภาพจะกิดการบอกตอจากผูຌดยสารทีไคย฿ชຌบริการ  ซึไงป็นสรຌางการรับรูຌตราสินคຌาทีไเมตຌองสีย
งบประมาณ฿นการลงทุน  รวมทัๅงเมควรมองขຌามการสืไอสารตราสินคຌาผานสืไอดัๅงดิม เดຌก ทรทัศน์ุ 
นิตยสาร SAWASDEE / จุลสาร Royal Orchid Plus News  ทีไมีศักยภาพ฿นการสรຌางการรับรูຌ 

 ขຌอสนอนะตอวดวงวิชาการ 
1. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาฉพาะชิงปริมาณ ดย฿นการศึกษาครัๅงตอเปควรมีการวิจัยชิง

คุณภาพ ชน การสัมภาษณ์ผูຌดยสารรวมกับการวิจัยชิงปริมาณ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก 

2. ควรมีการศึกษาความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล ละการรับรูຌตราสินคຌาองค์กรธุรกิจการ
บินชิงพาณิชย์อืไน โ พืไอศึกษาปรียบทียบความตกตางกับความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล ละ
การรับรูຌตราสินคຌาสายการบินเทยสมายล์ พืไอฐานขຌอมูลอันป็นประยชน์ทีไกวຌางขึๅน 

3. ฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรมีการสรຌางครืไองมือทีไรวบรวมรายละอียดบางประการทีไเดຌมีการ
ปลีไยนรูปบบหลังจากการกใบขຌอมูล฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ชน การรับบริการดຌานบัตรดยสารละบริการ
ปรกรมสะสมเมล์รอยัลออร์คิดพลัส ิRoyal Orchid Plus: ROP) เดຌทีไ THAI Contact Center: 02 356 
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1111 ตลอด 24 ชัไวมง ตัๅงตวันทีไ 1 ธันวาคม 2557 ป็นตຌนเป ิThai Smile Airways Company 

Limited, 

Call Center, 2015 April 24)ุ การพิไมชองทางการช าระงินผานคาน์ตอร์ซอร์วิส (Thai Smile 

Airways Company Limited, 2015, April B)ุ นิตยสารประจ าทีไยวบินรายดือน We Smile ของสาย
การบิน      เทยสมายล์ ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ดือนมษายน พ.ศ. 2558 (Thai Smile Airways Company 

Limited, 2015, April A) ป็นตຌน พืไอขຌอมูลทีไทันสมัยของผลการวิจ 

4. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางผูຌดยสารตางชาติ฿นการวิจัยครัๅงตอเป นืไองจากมีผูຌดยสาร
ชาวตางชาติ฿ชຌบริการทีไยวบินสายการบินเทยสมายล์ป็นจ านวนมากอยางตอนืไอง กอปรกับหลายสຌนทาง
บินภาย฿นประทศปฏิบัติการบินดຌวยสายการบินเทยสมายล์ทนทีไการบินเทยทีไป็นทีไรูຌจัก     มากอน อัน
ป็นการเดຌรียนรูຌละตรวจสอบความตຌองการขຌอมูล การสวงหาขຌอมูล ละการรับรูຌตราสินคຌาสายการบิน
เทยสมายล์ของผูຌดยสารชาวตางชาติ 
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การรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสื่อสารการตลาด 

ของตราสินคຌาลคตาซอย 

The information perceptions and satisfaction  

on marketing communication of  Lactasoy’s brand. 

 

อนุสรา นารัตน์1 
อุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1ี ศึกษาการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย 2ี 
ศึกษาลักษณะทางประชากรกับการรับรูຌขาวสารทางการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย 3ี ศึกษาลักษณะ
ทางประชากรกับความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย   4ี ศึกษาความสัมพันธ์
ระหวางการรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย  

การวิจัยบงป็น 2 สวน คือ 1ี การวิจัยชิงคุณภาพ ป็นการศึกษาละวิคราะห์ขຌอมูลจาก
อกสารตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสืไอสารการตลาด ละ 2ี การวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌวิธีการส ารวจ ดยการ฿ชຌ
บบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง ละกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือ 
ผูຌบริภคตราสินคຌาลคตาซอยทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน ไเเ คน  สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ 
การจกจงความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน การทดสอบคา T-Test การวิคราะห์
ความปรปรวน One-Way ANOVA ละวิคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ –earson’s  –roduct Moment  
Correlation Coefficient ซึไงประมวลผลดยคอมพิวตอร์ปรกรมส ารใจรูป SPSS 

 ผลการวิจัย มีดังนีๅ สวนทีไ 1 ผลการศึกษาพบวา การ฿ชຌการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌา           
ลคตาซอย฿นประทศเทยทีไมีผยพรทางสืไออินทอร์นใต มีดังนีๅ คือ  1) การฆษณาผานสืไอหลัก เดຌก 
วิทยุละทรทัศน์ 2) สืไอออนเลน์  เดຌก วใบเซต์ของตราสินคຌา 3) การประชาสัมพันธ์ เดຌก การปຂดตัว
สินคຌา   4) การสงสริมการขาย  นอกจากนีๅตราสินคຌาลคตาซอยยัง฿ชຌสืไอออนเลน์ประภท ฟซบุຍก ฟน
พจ ฆษณาฝงผานการน าสินคຌาเปทรกอยู฿นรายการทรทัศน์หรือละคร   กิจกรรมพืไอชวยหลืสังคม
ละกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌบริภค 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 สวนทีไ 2  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากร พบวา  1ี กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศ
หญิง มีอายุ 40 ปขึๅนเป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวน฿หญมีอาชีพป็นพนักงานบริษัทอกชน ละมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนมากกวา 30,000 บาท  2ี การรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตา
ซอย พบวา การรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย มีระดับการรับรูຌดยรวมอยู฿น
ระดับมาก ละผูຌบริภคมีการรับรูຌขาวสารดຌานชองทางของการรับรูຌขาวสารทางการตลาดกีไยวกับตราสินคຌา
ลคตาซอยอยู฿นระดับมาก เดຌก การรับรูຌจากสืไอทรทัศน์  การรับรูຌผานสืไอสิไงพิมพ์  ละการรับรูຌผานสืไอ
วิทยุ  ตามล าดับ 3ี ความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของผูຌบริภคดยรวมละปัจจัยทัๅง 4 ดຌานอยู฿น
ระดับมาก รียงตามล าดับ เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละดຌานการ
สงสริมการตลาด ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 1ี ลักษณะทางประชากร พบวา กลุม
ตัวอยางทีไมีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกันมีการรับรูຌขาวสาร
การสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอยเมตกตางกัน ยกวຌนอาชีพทานัๅนทีไมีการรับรูຌตกตางกัน 
2ี ลักษณะทางประชากร พบวา กลุมตัวอยางทีไมีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ละรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดตราสินคຌาลคตาซอยตกตางกัน 3ี การรับรูຌขาวสาร
ทางการตลาดเมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอยตอยาง
฿ด 

ค าส าคัญ:  การรับรูຌขาวสาร ความพึงพอ฿จ การสืไอสารการตลาด ตราสินคຌา ลคตาซอย 

 

Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the marketing communication of  

Lactasoy’s brand 2) to study the demographic characteristics with perception of 

marketing information of  Lactasoy’s brand 3) to study the demographic characteristics 
with satisfaction on marketing communication of  Lactasoy’s brand and 4) to study the 
relation between information perception and satisfaction on marketing communication of  

Lactasoy’s brand. 

 This research is divided to 2 sections; 1) Qualitative research is the study and 

analysis of data from documents which relate to marketing communication and 2) 

Quantitative research use the survey method by using questionnaire as tool in data 

collection from sample. The sample used in this research are the 400 consumers of  

Lactasoy’s brand in Bangkok. The statistics used in this research are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANO”A and –earson’s product 
moment correlation coefficient are evaluated by computer software SPSS. 
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 The results of this study were as follows: 1.The marketing media used for 

marketing communication strategies processed in Thailand of Lactasoy’s were traditional 
media such as radio and television, online media such as official website, public relations 

such as product-launch events and sales promotion. Moreover, Lactasoy’s focused on 
online media that provoked customer interaction through its Facebook fan page, product 

placement and activities for customer relation management and social responsibility. 2. 

Demographic characteristics reveal that 1ี the most samples were female, above 40, 

graduated in bachelor degree, employees in private companies and received income per 

month over 30,000 baht. 

2ี The information perception of marketing communication of  Lactasoy’s brand 
found that the information perception of marketing communication of  Lactasoy’s brand 
were totally in high level. And the consumers has higher perception of information 

channels of Lactasoy’s brand can be sorted; television; printing media and radio 

communication respectively. 3ี The satisfaction on marketing communication of 

consumer in overview and all of 4 factors are in high level and can be sorted; product, 

price, distribution channel and promotion respectively. 1ี The hypothesis testing found 

that demographic characteristics revealed that the sample with different sex, age, 

education level and income per month had not different information perception of 

marketing communication of  Lactasoy’s brand excepted only career that was different. 
2ี demographic characteristics revealed that the sample with different sex, age, marital 

status, education level and income per month had the different satisfaction on marketing 

communication of  Lactasoy’s brand. 3ี The perception of marketing information was not 

related to the satisfaction on marketing communication of  Lactasoy’s brand. 
 

Keywords: Information Perception, Satisfaction, Marketing Communication, Brand, 

Lactasoy 
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บทน า 
ปัจจุบันตลาดนมถัไวหลืองมีการติบตอยางตอนืไอง ซึไงนมถัไวหลืองนับวาป็นหนึไง฿นผลิตภัณฑ์

ครืไองดืไมพืไอสุขภาพ ทีไมีการขยายตัวพิไมมากขึๅนของตลาดนมถัไวหลืองทีไติบต฿นประทศเทยมานานกวา  
20 ปลຌว ตอยู฿นลักษณะคอยป็นคอยเปเมหวือหวาละมีอัตราการติบตบบกຌาวกระดด ดยตดิม
นัๅนนมถัไวหลืองป็นพียงผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพทางลือกส าหรับผูຌทีไเมสามารถดืไมนมวัวเดຌ ฿น
ตลาดลกนมถัไวหลืองจัดป็นนมประภทหนึไง฿นผลิตภัณฑ์นมทางลือก ิDairy Alternative) ซึไงเมนับรวม
นมพะ ดยตลาดผลิตภัณฑ์นมทางลือกนัๅนนับวาป็นตลาดทีไมีความส าคัญทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภค
ป็นอยางมาก  

฿นอุตสาหกรรมการผลิตนมถัไวหลืองของเทยนัๅน นอกจากจะผลิตพืไอตอบสนองความตຌองการ
บริภคภาย฿นประทศทีไมีสัดสวนถึงรຌอยละ 80 ของการผลิตทัๅงหมดลຌว อีกสวนหนึไงยังสามารถท า
การตลาดถบภูมิภาคอชียดຌวย ซึไงป็นผลมาจากการท าตลาดอยางตอนืไองของผูຌประกอบการ ดยนมถัไว
หลืองนับป็นผลิตภัณฑ์นมทีไเดຌรับการกระตุຌนตลาดจากผูຌประกอบการมาดยตลอด ตัๅงตการคิดคຌนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หมขຌาสูตลาดอยางตอนืไอง ทัๅงทางดຌานรสชาติทีไมุงนຌนการสรຌางมูลคาพิไมพืไอขยายฐาน
ผูຌบริภค ละการปรับปลีไยนบรรจุภัณฑ์฿หຌมีความสะดวก฿นการบริภคมากขึๅน รวมทัๅง มีการน ากลยุทธ์฿น
รูปบบของการจัดกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมสงสริมการขาย ละกิจกรรมพิศษ รวมถึงชองทางการ
รับรูຌขาวสารของตราสินคຌา พืไอสรຌางการรับรูຌ฿นตัวสินคຌา ท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาด
น ามาซึไงการตัดสิน฿จซืๅอ ละป็นการกระตุຌนยอดขาย฿หຌพิไมขึๅน สงผล฿หຌตลาดนมถัไวหลืองมีการขยายตัว
พิไมขึๅนทามกลางสภาวะการขงขันทีไรุนรง฿นปัจจุบัน 

อยางเรกใตาม อุตสาหกรรมการผลิตนมถัไวหลือง฿นประทศเทยมีการจริญติบตมานาน ตมี
ลักษณะบบคอยป็นคอยเป ดยมีผูຌผลิตทีไริไมบุกบิกตลาดนมถัไวหลือง คือ บริษัท กรีนสปอต ิประทศ
เทยี จ ากัด ซึไงป็นผูຌผลิตนมถัไวหลืองภาย฿ตຌครืไองหมายการคຌา เวตามิๅลค์ ละ วีซอย ละบริษัท 
ลคตาซอย จ ากัด ซึไงป็นผูຌผลิตนมถัไวหลืองภาย฿ตຌครืไองหมายการคຌา ลคตาซอย ป็นตຌน นับเดຌวา
ป็น 2 ผูຌผลิตราย฿หญ฿นประทศเทย  ทีไมีปริมาณการจ าหนายนมถัไวหลืองภาย฿นประทศดยรวมมีการ
ขยายตัวอยางตอนืไอง ดังจะหในเดຌจากปริมาณการจ าหนายนมถัไวหลืองทีไปรับตัวพิไมขึๅนจาก 188.9 ลຌาน
ลิตร฿นป พ.ศ. 2545 ป็น 322.9 ลຌานลิตร ฿นป พ.ศ. 2549 พิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ 15.1 ตอป ซึไงปัจจุบัน
บริษัท ลคตาซอย จ ากัด เดຌครองต าหนงผูຌน าตลาดนมถัไวหลือง฿นประทศ 

นางสาวสุพัชรมณี ศรีวลี ผูຌอ านวยการฝຆายการตลาด กลุมบริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด ปຂดผยวา จาก
มูลคาตลาดรวมผลิตภัณฑ์นมพรຌอมดืไมของป 2557 มีมูลคา 55,508 ลຌานบาท ิรวมทุกผลิตภัณฑ์ทัๅงนมวัว 
นมถัไวหลือง นมปรีๅยว นมผสมมอลต์ทีไป็นยูอชทีพาสจอเรซ์ละสตอริเลซ์ี มีการติบต 3% ทียบจาก
ปทีไผานมา ซึไงมูลคาตลาดนมถัไวหลือง ิยูอชที พาสจอเรซ์ ละสตอริเลซ์ี มีประมาณ 14,625 ลຌานบาท 
ติบต 7% จากปทีไผานมา  ปัจจุบันบริษัท ลคตาซอย จ ากัด เดຌครองสวนบงตลาดตลาดครืไองดืไมพืไอ
สุขภาพของมูลคาตลาดนมถัไวหลืองทัๅงหมดถึงรຌอยละ 55.3  รองลงมาคือ ดีนา ครองสวนบงตลาดถึงรຌอย
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ละ 25.7        เวตามิๅลค์ ครองสวนบงตลาดรຌอยละ 18.2 ละอืไนโ อีกรຌอยละ 0.8 ตามล าดับ ิมาร์กใต
ธียร์, 2557ี 

การติบตขึๅนของ บริษัท ลคตาซอยนัๅน ถือเดຌวาป็นปรากฏการณ์ทีไสามารถกระตุຌนความสน฿จ
จากทัๅงผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมนมถัไวหลือง รวมเปถึงผูຌบริภคเดຌป็นอยางมาก ดังนัๅน พืไอป็นการ
สรຌางจุดดนละจุดตกตาง฿หຌกิดขึๅนกับตราสินคຌา บริษัท ลคตาซอย จึงประกอบธุรกิจการผลิตนมถัไว
หลืองพียงตราสินคຌาดียว เมปะปนกับตราสินคຌาอืไน บริษัท ลคตาซอย สามารถผลิตนมถัไวหลืองสู
ทຌองตลาดเดຌมากกวา 1,200 ลຌาน กลองตอป ละยังสงออกเปจ าหนาย฿นตางประทศกวา 35 ประทศทัไว
ลก อีกทัๅงบริษัท ลคตาซอย เดຌปรับรูปบบการรุกตลาดมาตลอด ละมุงมัไนพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ออกมาอยางเมหยุดยัๅง ละยังคงคิดคຌนรสชาติ฿หมโ พืไอสรຌางความตกตาง ละพิไมความนิยม
การบริภคนมถัไวหลืองลคตาซอยมากยิไงขึๅน พืไอทีไสามารถจาะครอบคลุมทุกกลุมปງาหมายเดຌอยางตรง
จุด ซึไงป็นสิไงทีไตราสินคຌาอืไนเมสามารถออกบบผลิตภัณฑ์เดຌครอบคลุมทุกกลุมปງาหมายบบนีๅ ละป็น
นวความคิดทีไท า฿หຌสามารถสรຌางความสน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค฿นการลือกบริภคเดຌป็นอยางมาก  

กลยุทธ์การตลาดทีไส าคัญของลคตาซอย คือกลยุทธ์จุดขายดຌานความคุຌมคา คุຌมราคา ดຌวยการตัๅง
ราคาตไ ากวาคูขง 20% พืไอตอกยๅ ารืไองความคุຌมคาคุຌมราคาป็นหลัก ซึไงป็นกลยุทธ์การตลาดทีไบรนด์
อืไนโเมสามารถท าเดຌ สงผล฿หຌทีไผานมาสินคຌาของลคตาซอยเดຌรับการตอบรับจากผูຌบริภคป็นอยางดี 
มຌวาจะเมคอยมีการสืไอสารการตลาด ชน การจัดสงสริมการขายละกิจกรรมทางการตลาดมากทากับคู
ขงขันรายอืไนโ กใตาม  ขณะทีไการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมมีนวคิดการลือกจาะกลุมปງาหมายอยางชัดจน
มากขึๅน ชน การจาะกลุมดใกดยผลิตภัณฑ์ลคตาซอย 5 บาท ทีไมี Massage วา "ลคตาซอย 5 บาท" 
พืไอตอกยๅ าการจดจ า฿หຌกับกลุมผูຌบริภค จึงสงผล฿หຌลคตาซอย มีจุดยืนทีไขใงกรงละเดຌรับการยอมรับ
จากผูຌบริภคมาจนถึงทุกวันนีๅ  ิมาร์กใตอินฟ, 2556ี 

มืไอ บริษัท ลคตาซอย เดຌรับการยอมรับจากผูຌบริภคมากขึๅน ปัญหาทีไกิดขึๅนหลังจากนัๅนคือ การ
ทีไตราสินคຌาคูขงพยายามขຌามายงชองทางการตลาด ท า฿หຌบริษัท ลคตาซอย ตຌองคิดหากลยุทธ์พืไอ
หลีกหนีละหาชองทางการตลาดทางอืไนจากคูขงขัน นัไนคือ การท ากิจกรรมการตลาดทุกรูปบบ ภาย฿ตຌ
คมปญตางโ ละ฿ชຌชองทางการสืไอสารการตลาดทุกรูปบบ เมวาจะป็น การฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การสงสริมการขาย ละอืไนโ ฿หຌขຌาถึงทุกกลุมปງาหมาย พืไอ฿หຌผูຌ บริภคนัๅนมีความพึง
พอ฿จตอตราสินคຌามากขึๅนดຌวย 

฿นสภาวะทีไการขงขันทางการตลาดมีสูงขึๅน อุตสาหกรรมนมถัไวหลืองกิดการติบตมากขึๅน 
ผูຌประกอบการกใประสบกับสภาวะของการขงขันทีไรุนรง จึงกิดตราสินคຌา฿นอุตสาหกรรมนมถัไวหลือง
จ านวนมาก ท า฿หຌผูຌบริภคสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์รูຌสึกเดຌวาเมจ าป็นตຌองยึดติดกับตราสินคຌา฿ดสินคຌาหนึไง 
นืไองจากมีสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ทีไตຌองสนองกับความตຌองการละความพึงพอ฿จของผูຌบริภคเดຌ฿กลຌคียงกัน
ป็นอยางมาก จึงท า฿หຌความภักดี฿นตราสินคຌา ิBrand Loyaltyี ลดลง ละอาจน ามาซึไงยอดขายลดลงเดຌ  
ทัๅงนีๅผูຌบริหารตราสินคຌาของบริษัท ลคตาซอย คิดวาหากปลอย฿หຌป็นชนนีๅตอเป ผูຌบริภคคงจะเมนึกถึง
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ตราสินคຌาของบริษัท ลคตาซอย เดຌป็นอันดับรก ดังนัๅนผูຌบริหารตราสินคຌาของบริษัท ลคตาซอยจึงเดຌ
คิดกลยุทธ์ขึๅนมา฿หม พืไอทีไจะสรຌางความตกตางละความหลากหลาย฿หຌ กิดขึๅนกับตราสินคຌา จึงเดຌมีการ
ปรับกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ดยการท าตลาดชิงรุกมากขึๅน ซึไงการสืไอสารการตลาดบริษัท ลคตา
ซอย฿ชຌละประสบความส ารใจ ดยสามารถรักษาต าหนงผูຌน าตลาดนมถัไวหลืองเวຌ  มาจนถึงปัจจุบัน คือ 
การ฿ชຌการออกบบผลิตภัณฑ์฿หมทีไมีกลุมปງาหมายทีไตกตางกัน ละการฆษณา การประชาสัมพันธ์ ละ
การสงสริมการขายอยางตอนืไอง   

การสรຌางตราสินคຌาผานการสืไอสารการตลาด ป็นอีกหนึไงกลยุทธ์ทีไนักการตลาดจ านวนมากหันมา
฿หຌความส าคัญ ละพยายามคຌนหาวิธี ละกลยุทธ์฿นการสรຌางตราสินคຌา฿หຌมีความขใงกรงละสามารถ
ครอง฿จผูຌบริภค ความสัมพันธ์ระหวางการสืไอสารกับการตลาด หากพิจารณางายโดยมองทีไองค์ประกอบ
ของการสืไอสาร พบวา จຌาของผลิตภัณฑ์ ทีไป็นผูຌท าหนຌาทีไ฿นการสงสารดยผานนักการตลาดทีไป็นป็นผูຌสง
สาร ิSenderี สวนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีไตຌองการนຌมนຌาว฿จผูຌบริภคปງาหมาย เดຌก นืๅอหาขาวสาร 
ิMessageี ดยอาศัยชองทางสืไอสาร ิChannelี ถึงผูຌบริภคปງาหมาย ละสืไอ ิMediaี เดຌก สืไอวิทยุ
ละทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์ ละสืไอออนเลน์ ป็นตຌน ฿นการสืไอสารขຌอมูลผานนืๅอหาขาวสารทีไตຌองการจะ
สืไอสารเปถึงผูຌบริภคปງาหมาย ซึไงกใคือผูຌรับสาร ิReceiverี ทีไมีกระบวนการตัดสิน฿จ ละน ามาซึไงความพึง
พอ฿จของพฤติกรรมของผูຌรับสารทีไตกตางกันออกเปจะขึๅนอยูกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางดຌานจิตวิทยา รูปบบการด านินชีวิตละคานิยมของตละคน การทีไผูຌบริภค 
ตัดสิน฿จ ละมีพฤติกรรมตอความพึงพอ฿จอยางหนึไง ภายหลังจากการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดนัๅน 
คือผลหรือปฏิกิริยาตอบสนองทีไสะทຌอนกลับเปสูผูຌสงสารทีไป็นจຌาของผลิตภัณฑ์ จากนัๅนจึงน าผลมาศึกษา
วิคราะห์ ปรับปรุงกຌเขตอเป พืไอ฿หຌประสบความส ารใจสูงสุดทางธุรกิจ ละจຌาของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
นักการตลาดชวยกันคิดพัฒนาชองทางการสืไอสาร (Channel) สืไอ ิMedia) สรຌางการสืไอสารการตลาดบบ
บูรณาการ ิIntegrated Marketing Communication)  พืไอ฿หຌครอบคลุมตอพฤติกรรมของกลุมปງาหมาย
ทีไมีมากขึๅน มีการวางผน฿นการ฿ชຌครืไองมือรูปบบ฿ดบบหนึไงหรือผสมผสานกันดยทุกการสืไอสารจะ
มุงหวังเปทีไตราสินคຌาพรຌอมกับสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมปງาหมายรวมดຌวย  นีไคือคุณลักษณะของการ
สืไอสารบบบูรณาการทีไนักการตลาดสวน฿หญนิยม฿ชຌ฿นปัจจุบันป็นกลยุทธ์หลัก฿นการบริหารจัดการพืไอ
ปງาหมาย฿นการสรຌางการรับรูຌขาวสารตอตราสินคຌา ทีไน ามาซึไงความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาด ละ
ท า฿หຌกลุมปງาหมายมีความจงรักภักดีตอตราสินคຌา฿นระยะยาวอีกดຌวย ทัๅงนีๅการกิดความภักดีตอตราสินคຌา
เดຌนัๅนผูຌบริภคตຌองมีความพึงพอ฿จตอตราสินคຌาหนึไงเมวาจะกิดจากความชืไอมัไน หรือการนึกถึง ผูຌบริภค 
ละกิดการซืๅอซๅ าตอนืไองตลอดมา ฿นปัจจุบันกิดความหลากหลาย฿นตราสินคຌา ประกอบกับการ฿ชຌกล
ยุทธ์ทางการตลาดมากมายพืไอดึงดูด฿จ฿หຌผูຌบริภคปลีไยนหรือหันเป฿ชຌสินคຌาตรา฿หมโ อยูสมอ การสืไอสาร
การตลาดมีความส าคัญป็นยางยิไง ละมีความสัมพันธ์ดยตรงกับการรับรูຌดຌานขาวสารละความพึงพอ฿จ
ตอขาวสารของผูຌบริภค ทีไจะสงผล฿หຌกิดความภักดีตอตราสินคຌา จึงป็นทีไมาของการศึกษาการรับรูຌ
ขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดตราสินคຌาลคตาซอยของผูຌบริ ภค฿นขต
กรุงทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอศึกษาการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย  
2ี พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรกับการรับรูຌขาวสารทางการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย 

3ี พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรกับความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตา
ซอย  

 4ี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาด
ของตราสินคຌาลคตาซอย  
 

วิธีการวิจัย 

การศึกษารืไอง การรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตา
ซอย ดยท าการศึกษาตราสินคຌาลคตาซอย ผูຌวิจัยเดຌท าการกใบขຌอมูล 2 บบ คือ บบรกป็นการวิจัย
ชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดยการวิจัยอกสาร ิDocumentary Researchี พืไอศึกษาการ
สืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ละบบทีไสองป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative 
Researchี ดยการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey Researchี พืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอ
การสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ดยผูຌวิจัยเดຌก าหนดนวทางการด านินวิจัย พืไอบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกลาวขຌางตຌน ตามรายละอียดดังตอเปนีๅ 

1. การวิคราะห์ขຌอมูลจากอกสารตางโ (Documentary Research) ทีไกีไยวขຌองกับการ
สืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอยทีไมีการผยพรผานชองทางการสืไอสารตางโ พืไอน ามา
วิคราะห์฿นรูปบบของการพรรณนาชิงวิคราะห์ (Descriptive Statistics) ซึไงถือป็นขຌอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการวิคราะห์ละน ามา฿ชຌตอบปัญหาน าวิจัย฿หຌชัดจนมากยิไงขึๅน 
ดยศึกษาขຌอมูลจากอกสารตางโ ทีไสามารถสืบคຌนเดຌจากสืไออินทอร์นใตทานัๅน เดຌก  การฆษณาผานสืไอ
หลัก เดຌก  วิทยุละทรทัศน์  สืไอออนเลน์ ิวใบเซต์ละฟซบุຍก ฟนพจี การประชาสัมพันธ์ การ
สงสริมการขาย ฆษณาฝง ิผานการน าสินคຌาเปทรกอยู฿นรายการทรทัศน์หรือละครี กิจกรรมพืไอ
ชวยหลือสังคมละกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌบริภค  ศึกษา฿นชวงระยะวลาทีไมีการครองตัวป็น
ผูຌน าตลาดนมถัไวหลืองอยางป็นทางการของบริษัท ลคตาซอย จ ากัด ระหวางดือนสิงหาคม 2554  

ธันวาคม 2557 

  2. การวิจัยการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี ทีไ กีไยวขຌองกับการรับรูຌ
ขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ดยการวิจัยชิงส ารวจ 
ิSurvey Researchี฿นลักษณะการกใบขຌอมูลบบวัดครัๅงดียว ิOne-shot descriptive studyี สถิติทีไ฿ชຌ
฿นการวิจัย คือ การจกจงความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน การทดสอบคา T-Test 

การวิคราะห์ความปรปรวน One-Way ANOVA ละวิคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ –earson’s  –roduct 
Moment  Correlation Coefficient  ซึไงเดຌกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริภคตราสินคຌาลคตา
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ซอยทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน ไเเ คน  ครืไองมือ฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม บงป็น 
3 สวน เดຌก 1ี ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 2ี การรับรูຌขาวสารละชองทางการรับรูຌขาวสารการ
สืไอสารการตลาดตราสินคຌาลคตาซอยของผูຌบริภค ละ 3ี ความพึงพอ฿จ฿นการสืไอสารการตลาดของตรา
สินคຌาลคตาซอยของผูຌบริภค บบสอบถามสวนทีไ 2-3 มีคาความชืไอมัไนทากับ 0.916 ละ 0.867 

ตามล าดับ  ละมีคาความชืไอมัไนดยรวมอยูทีไ 0.722 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลดยการกใบบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางผูຌบริภคตราสินคຌาลคตาซอยทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

สวนที่ แ การสื่อสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย  
 ผลการศึกษาพบวา การ฿ชຌการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย฿นประทศเทยทีไมี
ผยพรทางสืไออินทอร์นใต มีดังนีๅ คือ การฆษณาผานสืไอหลัก เดຌก วิทยุละทรทัศน์  สืไอออนเลน์  
เดຌก วใบเซต์ทีไป็นทางการของตราสินคຌา ละฟซบุຍก ฟนพจ การประชาสัมพันธ์ เดຌก การปຂดตัว
สินคຌา ละการสงสริมการขาย นอกจากนีๅตราสินคຌาลคตาซอยยัง฿ชຌฆษณาฝงผานการน าสินคຌาเปทรก
อยู฿นรายการทรทัศน์หรือละคร กิจกรรมพืไอชวยหลือสังคมละกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌบริภค 
ดยลคตาซอยนຌนท าฆษณาหลายชุด ดยยังท าฆษณาทีไ฿ชຌนักสดงตามกลุมปງาหมายทีไตกตางกัน฿น
ภาพยนตร์ฆษณาพืไอสรຌางความสน฿จทีไมากขึๅนจากผูຌบริภคอีกดຌวย รวมถึงการท าสปอตวิทยุ ผานทา ง
คลืไน Cool 93 Fahrenheit ป็นตຌน นอกจากนีๅลคตาซอยยังนຌนการ฿ชຌสืไอออนเลน์ กลาวคือ การจัดท า
วใบเซต์ของตนอง฿หຌงายตอการขຌาถึงพืไอป็นชองทางหนึไง฿นการผยพรขຌอมูลตางโของตราสินคຌา ตสิไง
ทีไลคตาซอยท าพิไมติมกใคือ การสรຌางฟซบุຍก ฟนพจ ิFacebook Fanpage) ทีไป็นชองทาง฿นการ
สืไอสารกับลูกคຌาของลคตาซอยดຌวย ทัๅงนีๅลคตาซอยยัง฿ชຌการฆษณาฝง฿นการน าผลิตภัณฑ์ของตนเป
ทรกอยู฿นรายการทรทัศน์หรือละครตางโ ชน รายการซิทคอมฮง ฮง ฮง ป็นตຌน สวนการ
ประชาสัมพันธ์นัๅน    ลคตาซอยยังเดຌจัดท ากิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา฿หຌมากขึๅนผานกิจกรรม
สรຌางความสัมพันธ์กับผูຌบริภคดย฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวม฿นกิจกรรมตางโ ตัวอยางชน กิจกรรม “ลคตา
ซอยครบรอบ 30 ป เมวาอะเรจะปลีไยนเป ลคตาซอยรักคุณเมปลีไยนปลง ทีไลคตาซอยน าสนอ
ผลิตภัณฑ์ทีไมีประยชน์ตอสุขภาพของคนเทยอยางตอนืไอง จึงเดຌจัดท ากิจกรรมนีๅขึๅนมา  ละอีกหนึไง
กิจกรรม฿หญ คือ การป็นผูຌสนับสนุนหลักของคอนสิร์ตอาสาสนุก “Encore –lus by Lactasoy Too 
Much So Much ”ery Much จากนักรຌองดังระดับซุปปอร์สตาร์ บิร์ด-ธงเชย มคอินเตย์ ซึไงจกบัตร
คอนสิร์ต฿หຌกับลูกคຌาลคตาซอยละคนเทยทัไวประทศ 1,000 ฿บ พรຌอมกิจกรรม Meet & Greet ทีไอิม
พใค อารีนา มืองทองธานี ซึไงการจัดกิจกรรมดังกลาวถือป็นการคืนก าเร฿หຌกับผูຌบริภค ป็นตຌน  รวมถึง
การท ากิจกรรมพืไอชวยหลือสังคมพืไอสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿นสายตาผูຌบริภคอีกดຌวย ชน ครงการพืไอ
สังคมคายอนุรักษ์พิทักษ์สิไงวดลຌอม คายบຌานทอฝัน ณ บຌานทอฝัน ละครงการบงปันความหวง฿ยจาก
฿จลคตาซอย ป็นตຌน ดยบริษัทลคตาซอย จ ากัด เดຌมีการจกนมถัไวหลืองลคตาซอย฿หຌผูຌบริภคดืไม
ฟรีอีกดຌวย 
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สวนที่ โ การรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการสื่อสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย 

ลักษณะทางประชากรของผูຌบริภคตราสินคຌาลคตาซอย 

ผูຌบริภคสวน฿หญป็นพศชายมากกวาพศหญิง ป็นพศหญิง จ านวน โไไ คน คิดป็นรຌอยละ 
ๆแ.เ ป็นพศชาย จ านวน แ5ๆ คน คิดป็นรຌอยละ ใ้.เ ตามล าดับ 

ผูຌบริภคสวน฿หญมีอายุมากกวา ไเ ปขึๅนเป จ านวน แโโ คน คิดป็นรຌอยละ ใเ.5 รองลงมามีอายุ 
โเ-โไ ป จ านวน ่ๆ คน คิดป็นรຌอยละ โแ.5 ละอายุ โ5 -โ้ ป จ านวน ็็ คน คิดป็นรຌอยละ แ้.ใ 
ตามล าดับ อายุของผูຌบริภคทีไนຌอยทีไสุดคือ อายุนຌอยกวา โเ ป จ านวน ใ5 คน คิดป็ นรຌอยละ ่.เ 

ตามล าดับผูຌบริภคสวน฿หญมีสถานภาพป็นสด จ านวน โแเ คน คิดป็นรຌอยละ 5โ.5 รองลงมาสถานภาพ
สมรสลຌว จ านวน แๆ่ คน คิดป็นรຌอยละ ไโ.เ ละหยารຌาง/หมຌาย จ านวน โโ คน คิดป็นรຌอยละ 5.5 
ตามล าดับ 

 ผูຌบริภคสวน฿หญมีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี จ านวน โแ5 คน คิดป็นรຌอยละ 5ใ.่ รองลงมา
มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จ านวน ๆ็ คน คิดป็นรຌอยละ แๆ.็ ละมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 55 
คน คิดป็นรຌอยละ แใ.่ ตามล าดับ การศึกษาของผูຌบริภคทีไนຌอยทีไสุดคือ ตไ ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน ใไ คน คิดป็นรຌอยละ ่.5 

 ผูຌบริภคสวน฿หญมีอาชีพป็นพนักงานบริษัทอกชน จ านวน โแ่ คน คิดป็นรຌอยละ 5ไ.5 
รองลงมาป็นนักรียน/นักศึกษา จ านวน 5่ คน คิดป็นรຌอยละ แไ.5 ละประกอบธุรกิจสวนตัว จ านวน 
5ใ คน คิดป็นรຌอยละ แใ.โ ตามล าดับ อาชีพของผูຌบริภคทีไนຌอยทีไสุด คือ มบຌาน/พอบຌาน จ านวน โเ คน 
คิดป็นรຌอยละ 5.เ 

 ผูຌบริภคสวน฿หญมีรายเดຌฉลีไยตอดือนมากกวา ใเุเเเ บาทขึๅนเป จ านวน แโ้ คน คิดป็นรຌอย
ละ ใโ.ใ รองลงมามีรายเดຌ แเุเเแ-โเุเเเ บาท จ านวน แแโ คน คิดป็นรຌอยละ โ่.เ ละ โเุเเแ -

ใเุเเเ บาท จ านวน 102 คน คิดป็นรຌอยละ โ5.5 ตามล าดับ รายเดຌของผูຌบริภคทีไนຌอยทีไสุด คือ นຌอยกวา
หรือทากับ แเุเเเ บาท จ านวน 5็ คน คิดป็นรຌอยละ แไ.โ 

การรับรูຌขาวสารของตราสินคຌาของผูຌบริภคตราสินคຌาลคตาซอย 

ผูຌบริภคมีการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดกีไยวกับตราสินคຌาลคตาซอย฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณา฿นรายดຌาน พบวา ผูຌบริภคมีการรับรูຌอยู฿นระดับมากทัๅง โ ดຌาน เดຌก ดຌานการ
รับรูຌขาวสารทางการตลาดละดຌานชองทางของการรับรูຌขาวสาร ตามล าดับ  

ผูຌบริภคมีการรับรูຌขาวสารทางการตลาดกีไยวกับตราสินคຌาลคตาซอย ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณา฿นรายขຌอ พบวา ผูຌบริภคมีการรับรูຌ฿นระดับมากทัๅงหมด ขຌอทีไมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก มี
ขนาดบรรจุภัณฑ์ตัๅงต แโ5-แุเเเ มิลลิลิตร  สลกน พลังของคนทุมท  มีนวคิดทีไวา คุຌมคา คุຌม
ราคา มีขนาดบรรจุภัณฑ์฿หมลาสุด 5เเ มิลลิลิตร ละสูตรตຌนรับป็นรสชาติรกของลคตาซอย 
ตามล าดับ สวนการรับรูຌทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ มีรสชใอคกลต จากผลการวิจัยดังกลาว฿นประดในทีไ
กีไยวขຌองกับการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดกีไยวกับตราสินคຌา  ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ 
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Schramm ิ1973ี ทีไเดຌกลาววา ผูຌรับสารมักจะรับรูຌขาวสาร ดยมีปງาหมายทีไชัดจน ละสามารถ
ตอบสนองความตຌองการตามจุดประสงค์ของตนองเดຌ ดยเป฿นทิศทางดียวกับ นวคิดของ Assael 

ิ2004ี ทีไเดຌกลาววา ผูຌบริภคมักจะรับรูຌขຌอมูลขาวสารของตราสินคຌาทีไตนองลือกจนกวาจะสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของตนองเดຌ ดยขຌอมูลหลานีๅจะป็นประยชน์ตอผูຌบริภคทีไมีปງาหมายชัดจน 
นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับนวคิดของ J. Paul Peter ละ Jerry Olson ิas cite in G. Belch & M. 

Belchี ทีไเดຌกลาววา ผูຌบริภครับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับตราสินคຌา พืไอตຌองการจะเดຌรับสิไงทีไสัมผัสเดຌ฿นชิง
รูปธรรม ดยป็นคุณประยชน์ทีไสามารถจับตຌองเดຌ ชน คุณประยชน์ทีไเดຌรับจากการบริภค ละรสชาติ 
ป็นตຌน 

การรับรูຌขาวสารดຌานชองทางของการรับรูຌขาวสารทางการตลาดตราสินคຌาลคตาซอย 

ชองทางของการรับรูຌขาวสารทางการตลาดกีไยวกับตราสินคຌาลคตาซอยของผูຌบริภค ฿นภาพรวม
อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา฿นรายขຌอ พบวา ผูຌบริภคมีการรับรูຌ฿นระดับมากทุกขຌอ ขຌอทีไมีคาฉลีไยสูงสุด 
เดຌก การรับรูຌจากสืไอทรทัศน์  การรับรูຌผานสืไอสิไงพิมพ์  การรับรูຌผานสืไอวิทยุ  ตามล าดับ ชองทางการรับรูຌ
ของผูຌบริภคทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ การรับรูຌขาวสารผานสืไอประชาสัมพันธ์ จากผลการวิจัยดังกลาว฿น
ประดในทีไกีไยวขຌองกับดຌานชองทางของการรับรูຌขาวสารทางการตลาดตราสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด
ของดารา ทีปะปาล (2541) เดຌกลาววา ทรทัศน์ (Television) ป็นสืไอทีไสามารถรับเดຌดຌวยการฟังละ
มองหใน จึงมีสวนชวยอยางมากตอการรับรูຌ ละขຌา฿จของผูຌรับขาวสาร ทรทัศน์ป็นสืไอทีไเดຌรับการยอมรับ
ดยทัไวเป฿นวงการฆษณาวา ป็นสืไอฆษณา฿นอุดมคติ พราะสามารถ฿หຌทัๅงภาพ สียงการคลืไอนเหว ละ
สี ทา฿หຌผูຌทาฆษณาสามารถสรຌางสรรค์งานฆษณาพืไอจูง฿จผูຌรับขาวสารเดຌดีกวาสืไอประภทอืไน โ 

นืไองจากป็นสืไอทีไมีความยืดหยุนสูง ละสามารถครอบคลุมตลาดมวลชนเดຌดี พราะทรทัศน์สามารถนา
ขาวสารขຌาถึงผูຌคนป็นจานวนมากเดຌอยางดี ละสอดคลຌองกับนวคิดของ Assael ิ2004ี; Solomon 

ิ2011ี; G. Belch ละ M. Belch ิ2012ี ทีไเดຌกลาววา ผูຌบริภคมักตຌองการทีไจะรับรูຌขຌอมูลขาวสาร
กีไยวกับสินคຌา นืไองมาจากสินคຌาหมด กิดความเมพึงพอ฿จ฿นสินคຌาทีไ฿ชຌอยู ความตຌองการสินคຌา฿หม ละ
การกระตุຌนของนักการตลาดผานการฆษณา ละประชาสัมพันธ์ ป็นตຌน สอดคลຌองกับนวคิดของ G. 

Belch ละ M. Belch ิ2012ี ทีไกลาวเวຌวา ผูຌบริภคมักจะรับรูຌขຌอมูลขาวสารจากหลงขຌอมูลภายนอก 
ิExternal searchี ดังตอเปนีๅ คือ ิ1ี หลงขຌอมูลจากสืไอบุคคล ิPersonal searchี ชน พืไอน บุคคล฿น
ครอบครัว ละพืไอนรวมงาน ป็นตຌน ิ2ี หลงขຌอมูลจากนักการตลาด ิMarket-controlled  searchี 
ชน การฆษณา การจัดกิจกรรมสงสริมการขาย ิSale promotionี ละสืไอฉพาะกิจ฿นรูปบบตางโ 
ป็นตຌน ิ3ี หลงขຌอมูลจากสืไอสิไงพิมพ์ ิPublic sourceี ชน นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป็นตຌน ละ ิ4ี 
ประสบการณ์สวนตัว ิPersonal experienceี ชน การทดสอบสินคຌาดຌวยตนอง ป็นตຌน    นอกจากนีๅยัง
สอดคลຌองกับนวคิดของ Watson, Viney, ละ Schomaker ิ2002ี เดຌกลาววา การรับรูຌขຌอมูลขาวสาร
ของผูຌบริภคนัๅนขึๅนอยูกับความตຌองการ ละความยากงาย฿นการขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสาร ฿นกรณีทีไ
ผูຌบริภคตຌองการรับรูຌขຌอมูลขาวสารจากหลงขຌอมูลภายนอกนัๅน มักจะคຌนหาจากสืไอประชาสัมพันธ์ สืไอ
ฆษณา สืไอมวลชน หรือวใบเซต์องค์กร ป็นตຌน ละนวคิดของ Assael ิ1988ี ทีไเดຌกลาววา ฆษณานัๅนมี
ผลอยางมากตอการรับรูຌขาวสารของผูຌบริภคทีไเมกระตือรือรຌน นืไองจากนืๅอหา฿นฆษณาสามารถสรຌาง



 

ๆ-183 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ความรูຌสึก฿หຌกิดขึๅน฿นจิต฿จกับผูຌบริภคเดຌ ชน ความสุข ความศรຌา ความหวาดกลัว ป็นตຌน การสรຌาง
ความสุข฿หຌกิดขึๅนกับผูຌบริภค฿นการฆษณานัๅนจะตຌองน าสนอถึงคุณประยชน์฿นดຌานทีไดีของสินคຌาหรือ
การน าสนอสินคຌาภาย฿ตຌบริบททีไดี ิGood contextี 

ความพึงพอ฿จตอการสื่อสารการตลาดของตราสินคຌาของผูຌบริภคตราสินคຌาลคตาซอย 

ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย฿นภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณาปัจจัยทัๅง ไ ดຌาน พบวา ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทัๅงหมด รียงตามคาฉลีไย 
เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาด ตามล าดับ 
จากผลการวิจัยดังกลาว฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดกีไยวกับตราสินคຌา  
ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ นายกิรติ คชนทวา ิ2555ี การรับรูຌขาวสาร ละความพึงพอ฿จตอขาวสาร
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพ ละความตัๅง฿จซืๅอของผูຌบริภค พบวา ิ1) 

ผูຌบริภคกลุมจนอรชัไนวาย฿หຌความส าคัญกับประดในรืไองการ฿ส฿จดูลรูปราง ละสุขภาพของตนอง
อยางสมไ าสมอมากทีไสุด ดยมีการรับรูຌขาวสารจากสืไอสารมวลชน ชน การฆษณาทางทรทัศน์ ละสปอต
ฆษณาทางสถานีวิทยุ มากทีไสุด ทัๅงนีๅพืไอตຌองการเดຌความรูຌกีไยวกับคุณสมบัติของสารอาหาร ละ
คุณประยชน์ทีไรางกายจะเดຌรับจากการบริภค ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอขาวสารจากการเดຌรับรูຌพืไอตาม
กระสนิยมรืไองความสวยงาม ละพืไอตຌองการเดຌรับความรูຌกีไยวกับคุณประยชน์ของสินคຌามากทีไสุด สวน
ประดในทีไท า฿หຌกิดความตัๅง฿จซืๅอตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพมากทีไสุด คือ ราคาของตราสินคຌา ิ2) การ
รับรูຌขาวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพของผูຌบริภค มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอ฿จตอขาวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพผูຌบริภค ิ3) 

การรับรูຌขาวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพของผูຌบริภค มี
ความสัมพันธ์กับความตัๅง฿จซืๅอตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพของผูຌบริภค ิ4) ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค
ตอขาวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพของผูຌบริภค มีความสัมพันธ์กับ
ความตัๅง฿จซืๅอตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพของผูຌบริภค ละ ิ5) ผูຌบริภคทีไมีพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีความตัๅง฿จซืๅอตราสินคຌาครืไองดืไมพืไอสุขภาพของผูຌบริภคทีไ
ตกตางกันผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ดຌานผลิตภัณฑ์฿น
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นรายขຌอ พบวา ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทุกขຌอ รียง
ตามคาฉลีไย เดຌก บรรจุภัณฑ์สงสริม/รักษาสิไงวดลຌอม  รสชาติอรอย ถูกปาก  บรรจุภัณฑ์ระบุ
รายละอียดของ สวนผสม สถานทีไผลิตอยางชัดจน  มีรสชาติป็นอกลักษณ์ ละปຂดงาย สะดวกตอการ
บริภค ตามล าดับ สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุดคือ บรรจุภัณฑ์ทันสมัยเดຌมาตรฐาน จาก
ผลการวิจัยดังกลาว฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดกีไยวกับตราสินคຌา  ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Stavros et al. (1999) ทีไเดຌศึกษารืไองการตลาดพืไอสิไงวดลຌอมละทฤษฎีการ
กระท าดຌวยหตุผลของ Fishbein พบวา ทัศนคติตอการซืๅอสินคຌาพืไอสิไงวดลຌอมของกลุมตัวอยางชาว
อังกฤษ ละชาวกรีซ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัๅง฿จซืๅออยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ  .01 ดย
สวน฿หญชืไอวาการซืๅอสินคຌาพืไอสิไงวดลຌอมป็นการชวยอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ละสอดคลຌองกับนวคิดของ 
Fishbein and Ajzen (1975 cited in Peter and Olson, 2008) ทีไกลาววา ความตัๅง฿จสดงพฤติกรรม



 

ๆ-184 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ของบุคคลกิดจากทัศนคติตอการท าพฤติกรรมนัๅน ดยผูຌทีไมีทัศนคติดีตอพฤติกรรมยอมมีความตัๅง฿จกระท า
พฤติกรรม฿นระดับสูงกวาผูຌทีไมีทัศนคติทางลบ ซึไงทัศนคติตอพฤติกรรมนีๅป็นผลมาจากความชืไอกีไยวกับผล
จากการกระท าพฤติกรรม ละการประมิน฿นความชืไอนัๅน ดยผูຌทีไชืไอวาพฤติกรรมบางอยางจะท า฿หຌ
กิดผลลัพธ์ทีไตนพึงพอ฿จ กใจะม ี

ทัศนคติทางบวกตอพฤติกรรมนัๅน ละสงผล฿หຌบุคคลนัๅนมีความตัๅง฿จสดงพฤติกรรม฿นทีไสุด ชน กลุม
ตัวอยางทีไชืไอวาการซืๅอผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌบรรจุภัณฑ์พืไอสิไงวดลຌอมป็นการชวยลดปริมาณขยะละประมิน
วาการชวยลดปริมาณขยะป็นสิไงทีไดี กใจะมีความตัๅง฿จสดงพฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑ์นัๅน ป็นตຌน ละ
สอดคลຌองกับนวคิดของณรงค์  จิวังกูรละคณะ (2544) ทีไกลาวถึงหีบหอสินคຌา (Packaging) วาตัวหีบหอ
องประหนึไงกใป็นครืไองตงกายของสินคຌา คนราถຌาสวมครืไองตงกายทีไเม หมือนดิม บุคลิกภาพยอม
ปลีไยนปลงเปตามครืไองตงกายนัๅนโ หีบหอองกใชนดียวกัน ละหีบหอกใถือป็นสิไงรกทีไผูຌบริภค
มองหในกอนตัวสินคຌาดຌวยซๅ าดังนัๅนหีบหอทีไดีละหมาะสมกใจะชวยสงสริมการขาย฿หຌกับสินคຌาเดຌอีกดຌวย 

ละสอดคลຌองกับนวคิดของธีรพันธ์ ลห์ทองค า ิ2545ี ทีไกลาววา บรรจุภัณฑ์จัดป็นสืไอประภทหนึไงทีไ
สามารถสรຌางละดึงดูดความสน฿จของผูຌบริภค ละยังป็นสืไอทีไส าคัญสุดทຌายทีไผูຌบริภคกลุมปງาหมายเดຌมี
อกาสหในละสัมผัสกอนตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ดยบรรจุภัณฑ์นอกจากจะท าหนຌาทีไ฿นการบรรจุสินคຌาละ
ปกปງองสินคຌาลຌว ยังมีหนຌาทีไพิศษอืไนโอีก ชน ท าหนຌาทีไรียงรຌองความสน฿จของผูຌบริภค กระตุຌน
พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค ป็นสัญลักษณ์฿หຌกับตราสินคຌานัๅนโ หรือ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับตัวสินคຌานัๅน 

ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ดຌานราคา฿นภาพรวม
อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา฿นรายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด คือ ราคาถูก
กวานมถัไวหลืองยีไหຌออืไน โ สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมาก เดຌก ปริมาณสินคຌาทีไเดຌรับตอ
ราคา มีความคุຌมคากวายีไหຌออืไน โ ละราคาหมาะสมกับคุณคาทีไเดຌรับ สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ
฿นระดับปานกลาง เดຌก สดงราคา฿หຌหในอยางชัดจน ละราคามีความหมาะสมกับปริมาณสินคຌา 
ตามล าดับ จากผลการวิจัยดังกลาว฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดกีไยวกับ
ตราสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ (2552) ราคา (Price) หมายถึง จ านวน
ทีไตຌองจายพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์/บริการ หรือป็นคุณคาทัๅงหมดทีไลูกคຌารับรูຌพืไอ฿หຌเดຌผลประยชน์จากการ฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์/บริการคุຌมกับงินทีไจายเป สอดคลຌองกับนวคิดของ Armstrong and Kotler ิ2009) หรือ
หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑ์฿นรูปตัวงิน ราคาป็น P ตัวทีไสองทีไกิดขึๅน ถัดจาก Product ราคาป็นตຌนทุน 

(Cost) ของลูกคຌา ผูຌบริภคจะปรียบทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์นัๅน ถຌาคุณคาสูงกวาราคาผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอ ดังนัๅน ผูຌก าหนดกลยุทธ์ดຌานราคาตຌองค านึงถึง  

(1) คุณคาทีไรับรูຌ฿นสายตาของลูกคຌา ซึไงตຌองพิจารณาการยอมรับของลูกคຌา฿นคุณคาของผลิภัณฑ์วาสูงกวา
ผลิตภัณฑ์นัๅน (2) ตຌนทุนสินคຌาละคา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌอง (3) การขงขัน (4) ปัจจัยอืไน โ ละสอดคลຌองกับ
นวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซืๅอกใตอมืไอผูຌบริภคท าการประมิน
ทางลือกละท าการตัดสิน฿จ ดยปกติผูຌบริภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตไ า นักการตลาดจึงควรคิดราคานຌอย 
ลดตຌนทุนการซืๅอหรือท า฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จดຌวยลักษณะอืไนโ ส าหรับการตัดสิน฿จอยางกวຌางขวางผูຌบริภค
มักพิจารณารายละอียด ดยถือป็นอยางหนึไง฿นลักษณะทัๅงหลายทีไกีไยวขຌองส าหรับสินคຌาฟุຆมฟือย ราคา



 

ๆ-185 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

สูงเมท า฿หຌการซืๅอลดนຌอยลง นอกจากนีๅราคายังป็นครืไองประมินคุณคาของผูຌบริภคซึไงกใติดตามดຌวยการ
ซืๅอ  

ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ดຌานชองทางการจัด
จ าหนาย฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา฿นรายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับ
มาก เดຌก การ฿หຌรายละอียดของสินคຌาบนวใบเซต์ การ฿หຌรายละอียดของสินคຌาบนสืไอฆษณาทางสปอต
วิทยุ การกระจายสินคຌาเดຌทัไวถึง หาซืๅองายละการ฿หຌรายละอียดบนสืไอฆษณาทางทรทัศน์ ประภทของ
รຌานละท าลทีไตัๅงมีสวน฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ตามล าดับ สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง 
เดຌก สินคຌาวางจ าหนายตลอดละพียงพอตอความตຌองการ จากผลการวิจัยดังกลาว฿นประดในทีไกีไยวขຌอง
กับการรับรูຌขาวสารการสืไอสารการตลาดกีไยวกับตราสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด กนกศักดิ่ ซิมตระกูล 
ิ2543ี กลาววา ดຌวยคุณสมบัติตางโ ของวใบเซต์ท า฿หຌวใบเซต์ป็นครืไองมือ฿นการสรຌางตราสินคຌาเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพครืไองมือหนึไง ตอยางเรกใตามสวนทีไมีอิทธิพล฿นการสรຌางประสบการณ์รวมระหวางตรา
สินคຌากับผูຌ฿ชຌบริการกใคือรายละอียดตางโ ของวใบเซต์อง ทัๅงนีๅพราะคลใดลับของการสรຌางวใบเซต์นัๅนยัง
เมเดຌอยูทีไพียงการสรຌาง฿หຌผูຌ฿ชຌบริการรูຌจักทานัๅน ตตຌองท า฿หຌกิดการกลับขຌามา฿ชຌซๅ าลຌวซๅ าอีก฿หຌเดຌ นัไน
คือการสรຌางตราอินทอร์นใต฿หຌกิดเม฿ชคพียงการสรຌางวใบเซต์  ละสอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ  
สรีรัตน์ (2541) ทีไกลาววา ความสะดวก฿นการซืๅอละการจัดสดงสินคຌาเวຌ฿นต าหนงทีไมองหในชัดจน ทีไ
ป็นชนนีๅอาจป็นพราะความสะดวก฿นการซืๅอป็นปัจจัยหนึไงทีไผูຌบริภคน าเปพิจารณามืไอมีความตຌองการ
สินคຌาละการจัดสดงสินคຌา฿หຌชัดจนป็นสมือนการกระตุຌน฿หຌผูຌบริภครูຌถึงปัญหาละสามารกຌเขเดຌ
นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับนวคิดของสรี วงษ์มณฑา (2540) ทีไกลาวเวຌวาสืไอทรทัศน์ป็นสืไอฆษณา
ประภทหนึไงทีไเดຌรับความนิยมอยางมาก฿นการฆษณา นืไองจากทรทัศน์มีคุณสมบัติทีไ฿หຌทัๅงภาพละสียง 

ตลอดจนการคลืไอนเหว ซึไง สรຌางความดึงดูดเดຌมากละป็นสืไอทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌมาก  
ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอย ดຌานการสงสริม

การตลาด฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา฿นรายขຌอ พบวา ขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับ
มาก เดຌก การจัดกิจกรรมสงสริมการขายตามหຌางสรรพสินคຌา การ฿ชຌพรีซนต์ตอร์฿นการฆษณาสินคຌามี
การจัดกิจกรรมรดชว์ตามสถานทีไตาง โ ป็นผูຌสนับสนุน฿นการจัดกิจกรรมพืไอสังคม ละการ฿ชຌสปอต
วิทยุ฿นการฆษณาสินคຌา ตามล าดับ จากผลการวิจัยดังกลาว฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับการรับรูຌขาวสารการ
สืไอสารการตลาดกีไยวกับตราสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของสิทธิ่  ธีรสรณ์ (2551) ทีไกลาวถึงขຌอดีของ
การสงสริมการขายวา ป็นการกระตุຌน฿หຌคนกระท าการบางอยาง ซึไงอาจป็นการทดลอง฿ชຌหรือซืๅอสินคຌา 

ดยผูຌท าการตลาดพิไมคุณคาดย฿ชຌราคาหรือขຌอสนอบางอยาง ซึไงรียกวาปลีไยนความสัมพันธ์ระหวาง
ราคากับคุณคาผูຌบริภคจะมองวาสินคຌามีคุณคาทีไจับตຌองเดຌ ละสอดคลຌองกับนวคิดของสรี วงษ์มณฑา 
(2540) ทีไกลาวเวຌวาการท ากิจกรรมพิศษ฿นฐานะครืไองมือการสืไอสารนัๅนตຌอง฿หຌกิจกรรมดังกลาวเดຌรับการ
ผยพรสูผูຌบริภคกลุมปງาหมาย฿หຌเดຌกวຌางขวางทีไสุด ตຌอง฿หຌการสืไอสารนัๅนพิไมการป็นทีไรูຌจัก฿หຌกับสินคຌา
ละบริษัท ตຌองท า฿หຌผูຌบริภคชืไนชมสินคຌา ละถຌาป็นเปเดຌ฿หຌกลุมปງาหมายละสืไอมวลชนขຌามารวมงาน
มากโ ซึไงตຌองยึดหลักทีไจะจัดกิจกรรมพิศษนีๅ฿หຌ“ปลก ฿หม ฿หญ ดัง พราะหากขาดคุณสมบัติทีไวานีๅการ
จัดกิจกรรมอาจเมเดຌผลทาทีควร สวนขຌอทีไผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง เดຌก การจัด
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กิจกรรมพืไอรวมสนุกบนสืไอออนเลน์ การจัดกิจกรรมพืไอลุຌนรับรางวัลตาง การลือก฿ชຌสืไอฆษณาทีไ
หลากหลาย ละการฆษณาประชาสัมพันธ์อยางตอนืไอง ตามล าดับ 

 

สรุปละขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะตอบริษัทลคตาซอย 

 จากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅพบวา ลคตาซอยมีวิธีการสืไอสารทางการตลาดทีไหลากหลายชองทาง 
ชน การฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุละทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์  การจัดกิจกรรมทางการตลาด การป็น
ผูຌสนับสนุนทางการตลาด การตลาดพืไอสังคม ละการตลาดออนเลน์  ซึไงผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญจะ
มีการรับรูຌขาวสารดຌานการสืไอสารทางการตลาด฿น฿นระดับมาก 3 ดຌานรก  คือ การฆษณา สืไอสิไงพิมพ์
ละการจัดกิจกรรมพิศษ ละมีความพึงพอ฿จตอการสืไอสารทางการตลาดทีไมากคงดิม มຌวาจะเมคอยมี
การสืไอสารการตลาด ชน การจัดสงสริมการขายละกิจกรรมทางการตลาดมากทากับคูขงขันรายอืไนโ 
กใตาม  ขณะทีไการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมมีนวคิดการลือกจาะกลุมปງาหมายอยางชัดจนมากขึๅน  อีกทัๅง
ลคตาซอยป็นตราสินคຌาผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองอันดับตຌนโ ของตราสินคຌาระดับดียวกัน ละยังคงครอง
ต าหนงผูຌน าตลาดนมถัไวหลืองของประทศเทย  จึงท า฿หຌการบริภคสินคຌาของผูຌบริภคกใ ยังคงบริภค
สินคຌาลคตาซอยคงดิม มຌจะรับรูຌขาวสารจากหลากหลายชองทางกใตามกใเมท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿น
ดຌานของความพึงพอ฿จมากตอยาง฿ด ตทัๅงนีๅลคตาซอยควร จะมีการปรับปรุงดຌานการสืไอสารทาง
การตลาด฿นดຌานอืไน โ ฿หຌครอบคลุมกวาดิม พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายทีไบริ ภคทีไหลากหลายเดຌขຌาถึงตัวตรา
สินคຌาเดຌมากขึๅน พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองลคตาซอยป็นทีไรูຌจักอยางกวຌางมากยิไงขึๅน ละสงผลตอ
ยอดขายทีไพิไมขึๅน฿นอนาคต ซึไงมีสวนชวย฿หຌธุรกิจผลิตภัณฑ์นมถัไวหลืองลคตาซอยสามารถติบตเดຌ฿น
ระยะยาว  

ขຌอสนอนะชิงวิชาการ 
 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษากีไยวกับการรับรูຌขาวสารละความพึงพอ฿จตอการ
สืไอสารการตลาดของตราสินคຌาลคตาซอยของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร ซึไงป็นการศึกษาวิจัย
กีไยวกับนมถัไวหลือง ดยการวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาชิงปริมาณละการศึกษาชิงคุณภาพ฿นดຌานของ
บทความละอกสารตางโทีไกีไยวขຌอง ฿นครัๅงตอเปควรมีการวิจัยชิงคุณภาพ ชน การสัมภาษณ์ประธาน
บริษัท ฝຆายการตลาดสัมพันธ์รวมกับการวิจัยชิงปริมาณ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก 
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การรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของผูຌบริภคตอภาพลักษณต์ราสินคຌา
รຌานอาหารประภทปຂ้งยาง กรณีศึกษา : บาร์บีคิวพลาซา 

Rebranding and consumer response on brand image  

of Grilled food Case Study : Bar-B-Q Plaza 

 

พัชรพร  ฟืດองคอน1 

อุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์2 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยรืไอง การรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของผูຌบริภคตอภาพลักษณ์      ตรา
สินคຌารຌานอาหารประภทปຂຕงยาง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พืไอศึกษาการรีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิว พลาซา 2) 

พืไอศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภค 3) พืไอศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌากับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิว พลาซา  หลังจาก
การรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค ละ 4) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติ    การสืไอสารการตลาดกับ
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ซึไง฿ชຌวิธีการวิจัย 2 สวน คือ 1) การวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative 

Research) ดยท าการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn-Depth Interview)    คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผูຌชวย
กรรมการผูຌจัดการ ละผูຌบริหารบรนด์บาร์บีคิวพลาซา พืไอศึกษาถึงการท ารีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิว
พลาซา ละ 2) การวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดยท าการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey 

Research) ดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿น     การกใบขຌอมูลจากผูຌบริภคทีไ฿ชຌ
บริการรຌานอาหารปຂຕงยางบาร์บีคิวพลาซา ฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน 400 กลุมตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัย คือ การจกจงความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน T-Test ละ One-Way 

ANOVA ซึไงประมวลผลดยคอมพิวตอร์ปรกรมส ารใจรูป SPSS 

ผลการวิจัยพบวา 
ผลการวิจัยชิงคุณภาพ พบวา การรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซานีๅมีปງาหมายพืไอตຌองการปรับ

ภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซา฿หຌดูทันสมัยขึๅน ละพืไอขยายกลุมปງาหมายเปสูกลุมวัยรุน ละกลุมวัยท างาน 
ดยมีกระบวนการท ารีบรนด์ดิๅง โ สวน คือ แี การรีบรนด์ดิๅงภาย฿นองค์กร ดยนຌนเปทีไการท าการ
สืไอสารภาย฿นองค์กร พืไอสรຌางความขຌา฿จรวมกัน ฿หຌมีความชืไอเป฿นทิศทางดียวกันกีไยวกับการรีบรนด์
ดิๅงครัๅง฿หญขององค์กร ละโ) การรีบรนด์ดิๅงภายนอกองค์กร ดยการปลีไยน มาสคอต ลกຌ การจัดตก

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ตตงรຌาน ภาชนะ Table Top Experience ละวิธีการสืไอสารเปยังผูຌบริภค พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกลยุทธ์
ของบาร์บีคิวพลาซา ทีไวา บาร์บีคิวพลาซาป็นรຌานทีไสามารถสงตอความสุข ความสนุก ละประสบการณ์ทีไ
ดี฿หຌกับลูกคຌาเดຌ    

ผลการวิจัยชิงปริมาณ พบวา  
การตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา  
ผูຌบริภคทีไมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ละอาชีพทีไตกตางกันมีการรับรูຌภาพลักษณ์ตรา

สินคຌาบาร์บีคิวพลาซาตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  ตผูຌบริภคทีไมีพศ ละรายเดຌ
ตางกันนัๅน มีการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาเมตกตางกัน  

การตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด 

ผูຌบริภคทีไมีอายุตางกัน มีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดตกตางกัน อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ตผูຌบริภคทีไมีพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌตางกัน
นัๅน มีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดเมตกตางกัน    

การตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ ความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา 

ผูຌบริภคทีไมีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌาน
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซาตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ตผูຌบริภคทีไมีพศ ละอายุทีไตกตางกันนัๅน มีการตอบสนอง   ดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซาเมตกตางกัน 

การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา หลังจาก
การรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามสมมติฐานของการวิจัย 
สามารถสรุปผลเดຌวา มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา฿นระดับทีไพิไมขึๅนจะท า฿หຌ
กิดพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา฿นดຌานความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ดยฉลีไย
พิไมขึๅน  

 ละทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทางทรทัศน์ ปງายฆษณา             การ
สงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใต เมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา ฿นดຌานของความถีไ฿นการขຌามา฿ชຌบริการ ตทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการ
ฆษณาทางหนังสือพิมพ์นัๅนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ      บาร์บีคิวพลาซา ฿นดຌานของ
ความถีไ฿นการขຌามา฿ชຌบริการ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   

 

ค าส าคัญ : การรีบรนด์ดิๅงุ การตอบสนองุ ภาพลักษณ์ตราสินคຌาุ การสืไอสารการตลาด 
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Abstract 

 The objectives of the research of “Rebranding and consumer response on brand 
image of Grilled food were 1) to study the rebranding of BB— –laza 2) to study the 
demographic characteristics and consumer response on BBQ Plaza 3) to study the relation 

between the perception of brand image and consumer behavior on service usage of BBQ 

Plaza after rebranding and 4) to study the relation between communication attitude and 

consumer behavior on service usage of BBQ Plaza. The research was divided to 2 parts 

included 1) qualitative research by in-depth interview with Mr. Chataya Supanapong, 

Executive Vice President and BB— –laza’s Brand Director to study the rebranding of BB— 
Plaza and 2) quantitative research by survey research using questionnaire as tool in data 

collection from 400 consumers who use the service of BBQ Plaza in area of Bangkok. The 

statistics values used in research were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

t-test and one-way ANOVA which proceeded by computer software SPSS 

  The results found that 

 Results of qualitative research revealed that the rebranding of BBQ Plaza had the 

goal to adjust the image of BBQ Plaza to be modern and expand the target group to the 

teenage and working age. The rebranding process contained to 2 parts were แี the 

internal organization rebranding, focusing on the internal communication for cooperative 

understanding and provided the belief in the same direction About the big rebranding of 

organization and โี external organization rebranding by change mascot, logo, decoration, 

utensil, table top experience and communication method to consumers to correspond 

with the strategy of BBQ Plaza that BBQ Plaza is the shop that can hand over the 

happiness, fun and good experience for customers. 

Results of quantitative research found that  

The response of brand image perception of BBQ Plaza 

The consumers with difference of age, status, education and career of consumer 

were statistically significant at level of 0.05 but the consumers with difference of sex and 

salary had not different perception of brand image of BBQ Plaza.  

 The response of attitude of marketing communication 

 The consumers with different age had the significant different response of attitude 

of marketing communication statistically at level of 0.05 but the consumers with 

difference of sex, status, education, career and salary had not different response of 

attitude of marketing communication. 



 

ๆ-192 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 The response of behavior on service usage of BBQ Plaza and frequency on service 

usage of BBQ Plaza 

 The consumers with different status, education, career and salary had the 

significant different response of behavior on service usage in the way of frequency on 

service usage of BBQ statistically at level of 0.05 but the consumers with difference of sex 

and age had not different response behavior of service usage in the way of frequency on 

service usage of BBQ Plaza. 

 The perception of brand image related to the consumer service usage behavior of 

BBQ Plaza after rebranding statistically significant at level of 0.05. This was regarded to 

the research hypothesis and able to conclude that when consumers percept more brand 

image of BBQ Plaza, the frequency of service usage was increased on the average. 

 And the attitude of marketing communication in TV advertisement, billboard, 

promotion and direct marketing on the Internet had no relevance to the service usage 

behavior of BBQ Plaza but the attitude of marketing communication in advertisement on 

newspaper related to the service usage behavior of BBQ Plaza statistically significant at 

level of 0.05 

Keywords: Rebranding, Response, Brand Image, Marketing Communication 

 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

การด านินชีวิตของคนมืองหลวง฿นปัจจุบัน มักจะ฿ชຌวลาอยูนอกบຌานมากขึๅน นืไองจากสังคม 
ละสิไงวดลຌอมมีการปลีไยนปลง คนสวน฿หญตຌอง฿ชຌชีวิตอยางรงรีบพืไอออกเปท างานหารายเดຌมาป็น
คา฿ชຌจาย฿นการด ารงชีวิต ละการกิดขึๅนของหຌางสรรพสินคຌา คอมมูนิตีๅมอลล์ ป็นสิไงทีไดึงดูด฿จ฿หຌคน฿ชຌ
ชีวิตอยูนอกบຌาน หรือมຌกระทัไงรຌานอาหารทีไกิดขึๅน฿หมตลอดวลา มี฿หຌลือกมากมาย ทัๅงรຌานทีไปຂดตาม
หลงชุมชน ริมถนน ละตามหຌางสรรพสินคຌา จากนวนຌมทีไกลาวมาขຌางตຌนนีๅ ท า฿หຌคานิยม ละทัศนคติ
฿นการบริภคอาหารปลีไยนปลงเปตามกระสนิยม จากตกอนรารับประทานอาหารพืไอประทังความหิว 
ท า฿หຌราอิไมทຌอง ตปัจจุบันการรับประทานอาหารกลายป็นฟชัไน คนรานิยมรับประทานอาหารตาม
กระส ดยการหารຌานอาหารจากวใบเซต์ตางโทีไมีคนนะน า การรับประทานอาหารจึงสมือนป็น
กิจกรรมอยางนึง ทีไท า฿หຌราเดຌพบปะสังสรรค์กับพืไอน คนรัก ละครอบครัว ป็นชวงวลาหงการพักผอน 
คลายครียดจากการท างาน จึงท า฿หຌคนมีพฤติกรรมออกเปทานอาหารนอกบຌานพิไมมากขึๅน ดยประ ภท
อาหารทีไคนเทยนิยมรับประทาน เดຌก อาหารฟาสฟูຈต สุกีๅ ชาบู อาหารญีไปุຆน ละอาหารปຂຕงยาง ป็นตຌน ซึไง
จะหในเดຌวารຌานอาหารประภทนีๅป็นรຌานอาหารทีไอยู฿นกระส จึงท า฿หຌเดຌรับความนิยมป็นอยางมาก ทาง
ศูนย์วิจัยกสิกรเทยเดຌกลาววา อัตราการติบตของรຌานอาหารประภทดังกลาวนีๅจะมีอัตราการติบตสูงขึๅน
เดຌอีก ดย฿นตละปจะมีอัตราการติบตฉลีไยเมตไ ากวา 10% ซึไงสังกตหในเดຌจากการขยายสาขาพิไมขึๅน
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ของรຌานทีไมีอยูลຌว฿นตลาด ิรຌานอาหารเกละบอร์กอร์ุ สุกีๅละชาบู ละอาหารญีไปุຆน รัๅงชมปຊมูลคา
ตลาดสูงุ โ55ๆี 
 ปัจจุบันรຌานอาหารปຂຕงยางมีการกิดขึๅนมากมาย ท า฿หຌกิดการขงขันกันขึๅน฿นตละบรนด์ จนท า
฿หຌตลาดอาหารปຂຕงยาง฿นป พ.ศ. โ55ๆ มีมูลคา ไุใเเ ลຌานบาท ละมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนถึง 5ุเเเ ลຌาน
บาท ฿นป พ.ศ. โ55็ ิดังสดง฿นภาพทีไ แ.1ี  
 

 
 

ภาพทีไ แ.แ ตลาดอาหารปຂຕงยาง 
หลงทีไมา: Marketeerุ โ55็. 

 

รຌานอาหารปຂຕงยาง฿นเทยนีๅมี ไ รูปบบ ดยบงป็น ปຂຕงยางบบญีไปุຆน คือ มิยาบิ นิกุยะ คิงคอง 
ปຂຕงยางกาหลี คือ ซูกิชิ ปຂຕงยางบบเทย คือ พนยางค า ละปຂຕงยางสเตลมองกล คือ บาร์บีคิว พลาซา  
ิปຂຕงยาง จะค Trendy หรือ Culture?, 2557ี   

มืไอกลาวถึงรຌานอาหารปຂຕงยางบรนด์คนเทย ทีไมีอายุยาวนานทีไสุด คงจะหนีเมพຌน รຌานอาหารปຂຕง
ยางทีไ฿ชຌชืไอวา บาร์บีคิวพลาซา ิBar-B-Q Plaza) ซึไงอยูภาย฿ตຌการดูลของ บริษัท ดอะ บาร์บีคิว
พลาซา จ ากัด ริไมกอตัๅงขึๅนมืไอป โ5ใเ ดยคุณชูพงศ์  ชูพจน์จริญ ปัจจุบันนีๅบาร์บี คิวพลาซาทีไมีอายุถึง 
โ็ ป มีสาขา฿นประทศ จ านวน แเโ สาขา ละสาขาตางประทศ จ านวน แ่ สาขา คือ ประทศมาลซีย 
ละอินดนีซีย มีพนักงานมากกวา ใุเเเ คน นวคิดของรຌานอาหารบาร์บีคิวพลาซา คือ ป็นรຌานอาหาร
ปຂຕงยางสเตลมองกลีย จุดดนของของบาร์บีคิวพลาซา คือ การ฿ชຌกะทะทองหลืองทีไมีอกลักษณ์ฉพาะตัว 
นๅ าจิๅมสูตรพิศษ ละ฿ชຌตัวมาสคอต คือ บาร์บีกอน ดยมีจุดประสงค์หลักทีไ฿ชຌบาร์บีกอน฿นการสืไอสาร คือ 
การ฿หຌความรักความผูกพันระหวางบาร์บีกอนกับผูຌบริภค ิคารคตอร์มาร์กตติๅง ฿ครมีเมตกทรนด์ , 
2557ี  ละ฿ชຌสลกนวา ตัวจริง อรอยจริง รืไองปຂຕงยาง   
 ปัจจุบันนีๅบาร์บีคิวพลาซาเดຌมีการปรับปลีไยนผูຌบริหารดยมีคุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผูຌชวย
กรรมการผูຌจัดการ ละผูຌบริหารบรนด์บาร์บีคิวพลาซา ซึไงป็นทายาทของคุณชูพงศ์  ชูพจน์จริญ ขึๅนมา
บริหารตอป็นรุนทีไ โ หลังจากเดຌรับต าหนงลຌว คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ เดຌริไมท าการวางผนทีไจะ     รี
บรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซาครัๅง฿หญกอนครบรอบ โ5 ป ของบาร์บีคิวพลาซา ฿นป โ555 พืไอสรຌางความ
ตกตาง ละประสบการณ์฿หม฿หຌกับลูกคຌา ดยริไมตัๅงตการปรับครงสรຌางภาย฿นองค์กร ดຌวยการพิไม
สายการบริหารงาน฿นระดับผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ ประกอบเปดຌวย คุณนีรดา  ชูพจน์จริญ ผูຌชวย
กรรมการผูຌจัดการ ดูลดຌานการจัดซืๅอ คุณชนินทร์ ชูพจน์-จริญ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ ดูลดຌานการวิจัย
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละคุณรืองชาย  สุพรรณพงศ์ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ ดูลดຌานอปอรชัไนละ
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การตลาด นอกจากนีๅเดຌมีการดึงผูຌบริหารมืออาชีพจากสถาบันการงิน อจนซีไ ละศูนย์การคຌา ขຌามารวม
งาน฿นการท าการตลาด พืไอมารวมกันปรับกลยุทธ์การท าการตลาด ปรับปลีไยนภาพลักษณ์ของบาร์บีคิว
พลาซา฿หຌทันสมัย การปรับมาสคอต การปรับ    ลกຌ มนูอาหาร การปรับปรุงละตกตงรຌานบาร์บีคิว
พลาซา฿หมทัๅงหมด ดยมีการปรับรูปลักษณ์฿หຌมีความทันสมัยมากขึๅน รวมทัๅงท าการขยายสาขา฿หมทัๅง฿น
ประทศ ละตางประทศ ซึไงงบการลงทุน฿นสวนรกนีๅก าหนดเวຌ โ5เ ลຌานบาท ละ฿นสวนตอมาจะป็น
การท าการสืไอสารการตลาด ดยการ฿ชຌฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดท าคมปญ รวมถึงการจัดปรมชัไน
พืไอกระตุຌนยอดขายตลอดทัๅงป พรຌอมขยายฐานลูกคຌาพืไอจาะกลุมคนวัยรุนละคนวัยท างาน ซึไงตดิมคน
ทีไมา฿ชຌบริการรຌานบาร์บีคิว พลาซานัๅนจะป็นกลุมของครอบครัวป็นสวน฿หญ นอกจากนัๅน ยังมีการน าคุณ
ตຎอ ฉันทวิช์ ธนะสวี ขຌามาป็นพรีซนตอร์คนรก฿หຌกับบาร์บีคิวพลาซา พืไอมาท า฿หຌภาพลักษณ์ของบ
รนด์ดูดใกมากขึๅน ซึไงงบ฿นสวนนีๅเดຌมีการก าหนดเวຌ โ5เ ลຌานบาท รวมงบทัๅงหมด฿นการท ารีบรนด์ดิๅง฿น
ครัๅงนีๅ คือ 5เเ ลຌานบาท ิบาร์บีคิว พลาซายกครืไองรอบ โ5 ป, 2556ี  

จะหในเดຌวาหลังจากทีไริไมรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซาครัๅง฿หญ ตัๅงตดือน ตุลาคม โ55ๆ ทางบาร์
บีคิวพลาซาเดຌมีการท าการตลาดอยางตอนืไอง ละทีไส าคัญการท าการตลาดของบาร์บีคิวพลาซายังมีความ
ดดดนกวาคูขงรຌานอาหารประภทปຂຕงยาง ละดน฿จผูຌบริภคมาดยตลอด ซึไงจะหในวาคมปญหรือ
ปรมชัไนทีไออกมาประสบความส ารใจเดຌตามปງาหมายทีไทางบาร์บีคิวพลาซาตัๅงเวຌ ทัๅง฿นรืไองของการพิไม
ยอดขาย ขยายฐานลูกคຌาเปสูกลุมวัยรุน ละคนวัยท างาน สามารถสรຌางภาพลักษณ์฿หม฿หຌดูดใก อีกทัๅง
ผูຌบริภคกับบรนด์มีสวนรวมกัน฿นการท ากิจกรรมรวมกัน จึงท า฿หຌสามารถสรຌางความผูกพันระหวางบ
รนด์กับผูຌบริภคเดຌป็นอยางดี  
 ดຌวยหตุนีๅผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะท าการศึกษาถึงการรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของ
ผูຌบริภคตอภาพลักษณ์ตราสินคຌารຌานอาหารประภทปຂຕงยาง ดยผูຌวิจัยจะท าการศึกษารຌานอาหารปຂຕงยาง
บาร์บีคิวพลาซา ซึไงศึกษาถึงกระบวนการรีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิวพลาซา ละศึกษา฿นดຌานผูຌบริภควา
ผูຌบริภคมีการรับรูຌภาพลักษณ์ของทางบาร์บีคิวพลาซาอยางเร ผูຌบริภคมีทัศนคติกีไยวกับการสืไอสาร
การตลาดอยางเร ละทัๅงการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌากับทัศนคติการสืไอสารการตลาดนัๅนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการของผูຌบริภคอยางเร พืไอ฿หຌทางบริษัทฯสามารถด านินการวางผน฿นการ฿ชຌกล
ยุทธ์ทางการสืไอสารการตลาดเดຌอยางถูกตຌอง ละคงความป็นผูຌน า฿นตลาดอาหารปຂຕงยางสืบตอเป 

วัตถุประสงค ์  

1. พืไอศึกษาการรีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิวพลาซา 
2. พืไอศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภค 

3. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌากับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์
บีคิวพลาซา หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติการสืไอสารการตลาดกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บี
คิวพลาซา  
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภคตกตาง
กัน 

2. การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา 

หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค 

3. ทัศนคติการสืไอสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา  

วิธีด านินการวิจัย 

 การศึกษารืไอง การรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของผูຌบริภคตอภาพลักษณ์ตราสินคຌา
รຌานอาหารประภทปຂຕงยาง ดยท าการศึกษารຌานอาหารประภทปຂຕงยาง คือ บาร์บีคิวพลาซา การวิจัยนีๅจะ
บงป็น 2 สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ 1 ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดยท าการสัมภาษณ์บบจาะลึก 
ิIn-Depth Interview) คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ ละผูຌบริหารบรนด์บาร์บีคิว
พลาซา นืไองจากป็นผูຌคิดริริไมท าการวางผนการรีบรนด์ดิๅง บาร์บีคิวพลาซา พืไอศึกษาถึงกระบวนการ           
รีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา ดยมีนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์บบจาะลึกกับผูຌบริหารระดับสูงของ 
บริษัท ดอะ บาร์บีคิว พลาซา จ ากัด ดังนีๅ 

1) ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ 
2) ขຌอมูลทัไวเปของบริษัท 

3) ขຌอมูลกีไยวกับการรีบรนด์ดิๅง 
จากนัๅนผูຌวิจัยน าขຌอมูลทีไ เดຌจากการสัมภาษณ์จาะลึกมาวิคราะห์ ละ฿ชຌ การพรรณนา            

ชิงวิคราะห์ ิAnalytical Description) ดย฿ชຌนวคิด ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองมาป็นกรอบ฿นการวิคราะห์
ขຌอมูล 

สวนทีไ 2 ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดยท าการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey 

Research) ดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูลจากผูຌบริภคทีไ฿ชຌบริการ
รຌานอาหารปຂຕงยาง บาร์บีคิวพลาซา ฿นขตกรุงทพมหานคร ทัๅงนีๅ บาร์บีคิวพลาซามีสาขาทีไ฿หຌบริการทัไว
ประทศทัๅงหมด 102 สาขา ต฿นการศึกษาครัๅงนีๅจะลือกฉพาะสาขา฿นขตกรุงทพมหานคร นืไองจาก
ป็นขตทีไมีจ านวนสาขากิดขึๅนมากทีไสุด  

กลุมตัวอยาง คือ ผูຌบริภคทีไ฿ชຌบริการรຌานอาหารปຂຕงยาง บาร์บีคิวพลาซา ฿นขตกรุงทพมหานคร 
จ านวน 400 กลุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยาง ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ คือ พืไอ฿หຌกิดการกระจายของขຌอมูล ละกลุม
ตัวอยางอยางครอบคลุมทุกพืๅนทีไขตของกรุงทพมหานคร ผูຌวิจัยจึง฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอน 
(Multi-stage random sampling) ดังนีๅ 
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 ขัๅนที่ 1 การสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ดยผูຌวิจัยก าหนดพืๅนทีไทีไตຌองการ
ศึกษา เดຌก ขตลาดพรຌาว ขตปทุมวัน ขตวัฒนา ขตรามอินทรา ละขตบางกะปຂ ซึไงผูຌวิจัย฿ชຌกณฑ์การ
ลือกจากพืๅนทีไทีไมีสถานทีไตัๅงหຌางสรรพสินคຌา฿หญ 5 อันดับ เดຌก ซในทรัลลาดพรຌาว ซในทรัลวิลด์ ทอมิ
นอล 21 ฟชัไนเอลนด์ ละดอะมอลล์ บางกะปຂ ตามล าดับ จากทีไผูຌวิจัยเดຌท าการลือกสถานทีไตัๅงจาก
หຌางสรรพสินคຌา นืไองจาก บาร์บีคิวพลาซาท าการปຂดสาขาขึๅนตามหຌางสรรพสินคຌา 
 ขัๅนที่ 2 การลือกตัวอยางบบควตຌา ิQuota Sampling) ดยท าการจกบบสอบถาม฿น
พืๅนทีไทีไก าหนดทัๅง 5 ขต ดังนีๅ ขตลาดพรຌาว 80 ชุด ขตปทุมวัน 80 ชุด ขตวัฒนา 80 ชุด ขตรามอินทรา 
80 ชุด ละขตบางกะปຂ 80 ชุด ฿นสัดสวนทีไทา โ กัน พืไอ฿หຌเดຌจ านวนกลุมตัวอยางทัๅงหมด 400 ชุด ดัง
สดง฿นตารางทีไ แ.แ 

ตารางท่ี แ.1 สดงกลุมตัวอยาง  
 

ล าดับที่     ขต         พืๅนที่ จ านวนกลุม
ตัวอยาง 

1. ลาดพรຌาว ซในทรัลลาดพรຌาว 80 

2. ปทุมวัน ซในทรัลวิลด์ 80 

3. วัฒนา ทอมินอล 21 80 

4. รามอินทรา ฟชัไนเอลนด์ 80 

5. บางกะปຂ ดอะมอลล์  บาง
กะปຂ 

80 

รวม    5 ขต        5 พืๅนที่ 400 

 

 ขัๅนที่ 3 การสุมตัวอยางดยสะดวก ิConvenience Sampling) ดยการออกบบสอบถาม
พืไอสอบถามผูຌบริภคทีไคย฿ชຌบริการรຌานอาหารปຂຕงยาง บาร์บีคิวพลาซา ตามขตทีไท าการลือกเวຌ ทัๅงหมด 
400 ตัวอยาง 

มืไอท าการกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌว ผูຌวิจัยวิคราะห์ขຌอมูลดยการน าบบสอบถามทีไเดຌรวบรวมมา
ด านินการตรวจสอบ กຌเขขຌอมูล ิEditing) ลงรหัส ิCoding) ละน ามาประมวลผลขຌอมูลดຌวยปรกรม
ส ารใจรูป ดยการวิคราะห์ขຌอมูลพืไอน าสนอ ละท าการสรุปผล฿นการวิจัย ดยสามารถบงการวิคราะห์
ขຌอมูลเดຌดังนีๅ 

1. สถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics)  

1.1 ขຌอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ซึไงประกอบดຌวยขຌอมูลทางดຌานพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ดยการหาความถีไ ิFrequency) ละ
รຌอยละ (Percentage) พืไออธิบายขຌอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
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1.2 ขຌอมูลการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ดยการหาความถีไ 
ิFrequency) ละรຌอยละ (Percentage)  

1.3 ขຌอมูลการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา ดยการหา
รຌอยละ (Percentage) คาฉลีไย ิMean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิSDี  

1.4 ขຌอมูลการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซา ดยการหา
รຌอยละ (Percentage) คาฉลีไย ิMean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิSDี  

2. สถิติชิงอนุมาน ิInferential Statistics) ดยการทดสอบสมมติฐาน 

 2.1 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภค
ตกตางกัน    

  1) พศทีไตกตางมีการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภคตกตางกัน 
ดยสถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบคือ t-test Independent 

  2) อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตกตางมี
การตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภคตกตางกัน ดยสถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบคือ F-test ดยวิธี 
One-Way ANOVA 

 2.2 การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิว 
พลาซา หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค ดยสถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบคือ Pearson Correlation 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 2.3 ทัศนคติการสืไอสารการตลาด เดຌก การฆษณาทางทรทัศน์ ปງายฆษณา การ
ฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการบาร์บีคิวพลาซา ดยสถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบคือ Pearson Correlation (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅ สามารถสรุปผลการวิจัย เดຌป็น 2 สวน คือ สวนทีไ 1 สรุปผลการวิจัยชิงคุณภาพ 

กีไยวกับการรีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิวพลาซา ละสวนทีไ 2 สรุปผลการวิจัยชิงปริมาณ ซึไงประกอบดຌวย 
การวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา ิDescriptive analysis) ดยมีขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทางประชากรของ
กลุมตัวอยาง ขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ขຌอมูลกีไยวกับการ
ตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา ละขຌอมูลกีไยวกับการตอบสนองดຌานทัศนคติ
การสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซา ละการวิคราะห์ขຌอมูลชิงอนุมาน ิInferential analysis) ป็น
ผลการวิจัยของการทดสอบสมมติฐาน ดยมี 3 สมมติฐาน คือ สมมติฐานทีไ 1 ลักษณะทางประชากรทีไ
ตกตางกันมีการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภคตกตางกัน สมมติฐานทีไ 2 การรับรูຌภาพลักษณ์
ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิว พลาซา หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค 
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ละสมมติฐานทีไ 3 ทัศนคติการสืไอสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา 

รายละอียดผลการวิจัยมีดังนีๅ 

สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยชิงคุณภาพ การรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา   
 ปัจจุบันธุรกิจรຌานอาหาร฿นประทศเทยมีการขงขันกันทีไรุนรงมาก ผูຌประกอบการราย฿หมมีพิไม
มากขึๅนรืไอยโ สภาพวดลຌอม ละความตຌองการของผูຌบริภคมีการปลีไยนปลงเปจากตกอน รຌานอาหาร
ตางโจึงริไมมีการปรับตัวขึๅน พืไอ฿หຌอยูรอดเดຌ ทามกลางการขงขันทีไรุนรง รวมทัๅงมีการปรับกลยุทธ์ของ
องค์กรพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรมทีไปลีไยนปลงเปของผูຌบริภค 

ดังนัๅน จึงป็นหตุผลทีไบาร์บีคิวพลาซาตัดสิน฿จรีบรนด์ดิๅงครัๅง฿หญ ฿นปพุทธศักราช 2555 ทีไบาร์
บีคิวพลาซามีอายุ 25 ป พืไอหวังทีไจะปรับภาพลักษณ์฿หຌบรนด์ดูทันสมัย พรຌอมทัๅงขยายกลุมปງาหมายเปสู
กลุมวัยรุน ละวัยท างาน อีกทัๅงยังคงรักษากลุมปງาหมายดิม คือ กลุมครอบครัวเปพรຌอมโกัน รวมถึงการ
กระตุຌน฿หຌลูกคຌาดิมขຌามา฿ชຌบริการซๅ าควบคูกันเป ดยบาร์บีคิวพลาซาเดຌท าการรีบรนด์ดิๅง฿น 2 สวน คือ 
การรีบรนด์ดิๅงภาย฿นองค์กร ละการรีบรนด์ดิๅงภายนอกองค์กร  

การรีบรนด์ดิๅงภาย฿นองค์กรของบาร์บีคิวพลาซานัๅน บาร์บีคิวพลาซาจะนຌนเปทีไการสืไอสาร
ภาย฿นองค์กรป็นหลัก พืไอ฿หຌคนภาย฿นองค์กรมีความขຌา฿จทีไตรงกัน มีความชืไอเป฿นทิศทางดียวกันกอน 
ถึงสาหตุของการทีไจะตຌองกิดการปลีไยนปลงองค์กรครัๅง฿หญขึๅน มืไอคนภาย฿นองค์กรมีความชืไอรวมกัน
ลຌววาการปลีไยนปลงนัๅนมีความส าคัญ พนักงานทุกฝຆายจะริไมปรับตัวพืไอปลีไยนปลงเปตามทีไองค์กร
มุงหวัง ดยท าการปลีไยนปลงตัๅงตวิธีการคิด วิธีการบริหารงาน การสืไอสารภาย฿นองค์กร ละวิธีการ
ท างานของคนภาย฿นองค์กร มืไอถึงคราวทีไองค์กรจะตຌองท าการสืไอสารออกเปสูผูຌบริภค พืไอ฿หຌผูຌบริภค
รับรูຌถึงภาพลักษณ์฿หม รับรูຌถึงความป็นบาร์บีคิวพลาซา จะท า฿หຌการสืไอสารทีไองค์กรท าการสืไอสารออกเป
นัๅน สงเปถึงตัวผูຌบริภคดยตรง ละผูຌบริภคจะสามารถขຌา฿จถึงความป็นบาร์บีคิวพลาซาเดຌอยางทຌจริง  

ละการรีบรนด์ดิๅงภานนอกองค์กรของบาร์บีคิวพลาซานัๅน บาร์บีคิวพลาซาเดຌท าการปรับปลีไยน
฿นรืไองของ มาสคอต ลกຌ การจัดตกตงรຌาน ภาชนะ Table Top Experience ละวิธีการสืไอสารเปยัง
ผูຌบริภค ดยมาสคอตบาร์บีกอนเดຌถูกปรับ฿หຌมีรูปลักษณ์ทีไมีความทันสมัยขึๅน บาร์บีกอนมีหนຌาตาทีไสืไอ
อารมณ์ออกมาถึงความสนุกสนาน ละมีความป็นมิตรมากขึๅน ซึไงบาร์บีคิวพลาซา ตຌองการท า฿หຌบาร์บีกอน
รูปลักษณ์฿หมนีๅสามารถป็นตัวทนชืไอมยงบรนด์ขຌากับความสุขทีไบาร์บีคิวพลาซาตຌองการมอบ฿หຌกับ
ลูกคຌาทุกทานเดຌ การปรับปลีไยนลกຌนัๅนบาร์บีคิวพลาซาเดຌลือก฿ชຌสีขียวพียงสีดียว มีรูปกะทะ
ทองหลืองซึไงป็นอกลักษณ์ของบาร์บีคิวพลาซาเวຌบนลกຌ ละมีค าวา BAR-B-Q PLAZA ทีไ฿ชຌตัวอักษรทีไ
สามารถมองหในเดຌอยางชัดจน การปรับปลีไยนมนูอาหารดยการออกชุดอาหาร฿หมโตลอดวลา มีการ
ทยอยปรับปรุงการจัดตกตงรຌาน฿หຌทันสมัย สด฿ส ละปรับปลีไยนอุปกรณ์ภาย฿นรຌาน฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ
อยางสะดวกขึๅน ชน การปลีไยนชุดครืไองคียงจากซรามิคป็นมลานิน การพิไมครืไองดูดควันฝังลงเปทีไ
ตาบนตຍะ ป็นตຌน ละอีกสิไงสุดทຌายของการรีบรนด์ดิๅงภาย฿นองค์กร คือ การปรับปลีไยนวิธีการสืไอสาร
เปยังผูຌบริภค ดยการท าการสืไอสารผานการท าการสืไอสารการตลาด นຌนเป฿นการจัดท าปรมชัไน การ
ออกคมปญ พรຌอมทัๅงจัดกิจกรรม฿หຌลูกคຌาขຌามามีสวนรวมกับบรนด์ สรຌางความผูกพันธ์กับบรนด์ ดย
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การออกคมปญตางโนัๅน ตຌองจัดท า฿หຌมีความสอดคลຌองกับกลยุทธ์ขององค์กรทีไนຌน฿นรืไองคุณภาพของ
อาหาร ความสนุกสนาน ละประสบการณ์รวม ซึไงจะหในเดຌวาเมวาจะป็นคมปญ Line Must Buy 

คมปญลาเขบาร์บีกอน หรือคมปญท ามืๅอนีๅ฿หຌดีทีไสุด ตาง฿หຌความส าคัญกับการทีไลูกคຌามีประสบการณ์
รวมกับบรนด์ ความสนุกสนาน ละความสุขทีไกิดขึๅนภาย฿นรຌานเดຌอยางลงตัว ซึไงสามารถสืไอเดຌวาบาร์บี
คิวพลาซาป็นรຌานทีไสามารถสงตอความสุข ความสนุก ละประสบการณ์ทีไดี฿หຌกับลูกคຌาเดຌ 

สวนที่ 2 สรุปผลการวิจัยชิงปริมาณ  

การวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา ิDescriptive analysis) 

1. ขຌอมูลกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 จากกลุมตัวอยางทัๅงหมด 400 คน ประกอบเปดຌวยพศชาย 165 คน พศหญิง 235 คน ซึไงจาก
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุระหวาง 25-29 ป มีสถานภาพสด มีการศึกษาอยู฿นระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือนอยูทีไ 10,001  20,000 บาท
มากทีไสุด 

2. ขຌอมูลกี่ยวกับการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา 

 จากการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซานัๅน กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความถีไ
ของการ฿ชຌบริการดยฉลีไยอยูทีไ 1 ครัๅงตอดือน มีระยะวลา฿นการ฿ชຌบริการ 1 ชัไวมง 30 นาที ชวงวลาทีไ
ขຌามา฿ชຌบริการ 17.00-19.00 น. คา฿ชຌจายตอครัๅงทีไมา฿ชຌบริการ 1,001-1,500 บาท ละมา฿ชຌบริการกับ
ครอบครัวมากทีไสุด 

3. ขຌอมูลกี่ยวกับการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา 

 กลุมตัวอยางมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาดยรวมอยู฿น
ระดับมาก ซึไงประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิว
พลาซา อยู฿นระดับมากทีไสุด คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซา คือ ตัวบาร์บีกอนป็นมังกรสีขียว รองลงมา 
คือ การรับรูຌสลกนของบาร์บีคิวพลาซา คือ ตัวจริง อรอยจริง รืไองปຂຕงยาง ดยมีคาฉลีไยอยู฿นระดับ
มาก สวนประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาอยู ฿นระดับนຌอยสุด 
คือ บาร์บีคิวพลาซาป็นรຌานอาหารปຂຕงยางสเตลมองกล  

4. ขຌอมูลกี่ยวกับการตอบสนองดຌานทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซา 

4.1 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การฆษณาทางทรทัศน์ 
 กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การฆษณาทางทรทัศน์ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไง
ประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การฆษณาทางทรทัศน์มากทีไสุด คือ ฆษณา
ทางทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซา ท า฿หຌทานสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซาเดຌ รองลงมา คือ ฆษณาทาง
ทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซามีความนาสน฿จ ละดึงดูด฿จมากกวาฆษณาทางทรทัศน์ของคูขง฿นธุรกิจ
อาหารประภทดียวกัน สวนประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การฆษณาทาง
ทรทัศน์ อยู฿นระดับนຌอยสุด คือ ฆษณาทางทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซาท า฿หຌทานสน฿จขຌามา฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา  
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4.2 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ปງายฆษณา  
 กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด ปງายฆษณา ดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไงประดในทีไท า
฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด ปງายฆษณามากทีไสุด คือ ปງายฆษณาของบาร์บีคิว พลาซา 
ท า฿หຌทานสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซาเดຌ รองลงมา คือ ปງายฆษณาของบาร์บีคิวพลาซามีความนาสน฿จ 
ละดึงดูด฿จมากกวาปງายฆษณาของคูขง฿นธุรกิจอาหารประภทดียวกัน สวนประดในทีไท า฿หຌกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด ปງายฆษณา ฿นระดับนຌอยสุด คือ ปງายฆษณาของบาร์บีคิวพลาซา
ท า฿หຌทานสน฿จขຌามา฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา  

4.3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
 กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ดยรวมอยู฿นระดับมาก 
ซึไงประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การฆษณาทางหนังสือพิมพ์มากทีไสุด คือ 
ฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซา ท า฿หຌทานสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซาเดຌ รองลงมา คือ 
ฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซามีความนาสน฿จ ละดึงดูด฿จมากกวาฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ของคูขง฿นธุรกิจอาหารประภทดียวกัน สวนประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด 
การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ฿นระดับนຌอยสุด คือ ฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซาท า฿หຌทาน
สน฿จขຌามา฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา 

4.4 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การสงสริมการขาย 

 กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การสงสริมการขาย  ดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไง
ประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การสงสริมการขายมากทีไสุด คือ  ทานชอบ
กิจกรรมการจับคูปองพืไอรับสวนลดคาอาหารของบาร์บีคิวพลาซา รองลงมา คือ ทานชอบกิจกรรม
ประภทสัไงอาหาร฿นชุดทีไจัดปรมชัไนลຌวเดຌรับของถมของบาร์บีคิว พลาซา สวนประดในทีไท า฿หຌกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การสงสริมการขาย฿นระดับนຌอยสุด คือ ทานชอบกิจกรรมการสง
ชิงชคพืไอลุຌนรับรางวัล  

4.5 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินทอร์นใต 

 กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใต ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก ซึไงประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไอ
อินทอร์นใตมากทีไสุด คือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซา มีกิจกรรมทีไนาสน฿จทีไสามารถ
กระตุຌน฿หຌทานขຌารวมกิจกรรม รองลงมา คือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซา มีความพรຌอม฿น
การตอบค าถาม ละวใบเซต์ของบาร์บีคิวพลาซามีรายละอียดทีไครบถຌวนตรงตามความตຌองการของทาน 
สวนประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใต฿น
ระดับนຌอยสุด คือ ขຌอมูล ขาวสารของทางบาร์บีคิว พลาซา ทีไสงทาง E-mail ป็นประยชน์ตอทาน  
 จากการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซาทัๅง 5 ดຌาน เดຌก การฆษณา
ทางทรทัศน์ ปງายฆษณา การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไอ
อินทอร์นใต มืไอพิจารณารายดຌานลຌว กลุมตัวอยางมีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไงประดในทีไท า฿หຌ
กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาดมากทีไสุด คือ การสงสริมการขาย รองลงมา คือ การฆษณา



 

6-201 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ทางทรทัศน์ สวนประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นระดับนຌอยสุด คือ การ
ฆษณาทางหนังสือพิมพ์  

2.2 การวิคราะห์ขຌอมูลชิงอนุมาน ิInferential analysis) การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่ตกตางกันมีการตอบสนองตอบาร์บีคิว พลาซาของ
ผูຌบริภคตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  
 พศ 

 พศทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาเมตกตางกัน  
 พศทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดทัๅง 5 ดຌาน เดຌก การฆษณา
ทางทรทัศน์ ปງายฆษณา การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไอ
อินทอร์นใตเมตกตางกัน 

 พศทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์
บีคิวพลาซา เมตกตางกัน 

 อาย ุ

 อายุทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาตกตาง
กัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 อายุทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทาง
ทรทัศน์ ปງายฆษณา ละการฆษณาทางหนังสือพิมพ์เมตกตางกัน ตอายุทีไตกตางกันนัๅนมีการ
ตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไอ
อินทอร์นใต ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 อายุทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 สถานภาพ 

 สถานภาพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา
ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 สถานภาพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณา
ทางทรทัศน์ ปງายฆษณา การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใตเมตกตางกัน ต
สถานภาพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 สถานภาพทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌ
บริการบาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
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 ระดับการศึกษา 
 ระดับการศึกษาทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิว
พลาซาตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 ระดับการศึกษาทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดทัๅง 5 ดຌาน 
เดຌก การฆษณาทางทรทัศน์ ปງายฆษณา การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การสงสริมการขาย ละ
การตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใตเมตกตางกัน 

 ระดับการศึกษาทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ
฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 อาชีพ 

 อาชีพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาตกตาง
กัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 อาชีพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทาง
ทรทัศน์ การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใตเม
ตกตางกัน ตอาชีพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานปງายฆษณา 
ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 อาชีพทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 รายไดຌ 
 รายเดຌทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาเม
ตกตางกัน 

 รายเดຌทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานปງายฆณา ละ
การฆษณาทางหนังสือพิมพ์เมตกตางกัน ตรายเดຌทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานทัศนคติการ
สืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทางทรทัศน์ การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไอ
อินทอร์นใต ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 รายเดຌทีไตกตางกันมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ       
บาร์บีคิวพลาซา หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการบาร์บีคิวพลาซา หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไง
ป็นเปตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนัๅนจึงสามารถสรุปผลเดຌวา มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌภาพลักษณ์ตรา
สินคຌาบาร์บีคิวพลาซา฿นระดับทีไพิไมขึๅนจะท า฿หຌกิดพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา฿นดຌานความถีไ
ของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ดยฉลีไยพิไมขึๅน 
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 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ        
บาร์บีคิวพลาซา  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทางทรทัศน์ 
ปງายฆษณา การสงสริมการขาย ละการตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใต เมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ฿นดຌานของความถีไ฿นการขຌามา฿ชຌบริการ ตทัศนคติ           การ
สืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทางหนังสือพิมพ์นัๅนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิว
พลาซา ฿นดຌานของความถีไ฿นการขຌามา฿ชຌบริการ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05   
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลขຌางตຌน สามารถยกการวิคราะห์ละอภิปรายผลเดຌป็น โ สวนดังนีๅ คือ แี การรี
บรนด์ดิๅงของบาร์บีคิวพลาซา ละ โี การตอบสนองของผูຌบริภค ดຌานการับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌา ดຌาน
ทัศนคติการสืไอสารการตลาด ละดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ดยตละสวนมีรายละอียด
ดังนีๅ 

สวนที่ แ การรีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิวพลาซา 

 ผลการวิคราะห์นืๅอหา รืไอง การรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา จากการสัมภาษณ์ คุณชาตยา 
สุพรรณพงศ์ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ ละผูຌบริหารบรนด์บาร์บีคิวพลาซา พบวา บาร์บีคิวพลาซามี
กระบวนการรีบรนด์ดิๅงทีไสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Muzellec ละ Lambkin ิอຌางถึง฿น Chai-Lee Goi, 

2011) ทีไศึกษารืไอง Review on Models and Reasons of Rebranding ทีไเดຌกลาวถึงกระบวนการรีบ
รนด์ดิๅงเวຌวา กระบวนการรีบรนด์ดิๅงมี ใ กระบวนการ คือ แี ปัจจัยรีบรน์ดิๅง ซึไงกิดจากการทีไองค์กรมี
การปลีไยนปลงผูຌบริหาร การปลีไยนปลงกลยุทธ์ขององค์กร การกิดการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอม 
ละการปลีไยนปลงต าหนงทางการขงขัน฿นตลาดขึๅน ซึไงปัจจัยดังกลาวจึงท า฿หຌกิดการรีบรนด์-    ดิๅ
งองค์กรขึๅน โี ปງาหมายของการรีบรนด์ดิๅง ดยการทีไองค์กรตຌองการทีไจะสรຌางอัตตลักษณ์ หรือการสรຌาง
ภาพลักษณ์฿หมขึๅน ละ ใี กระบวนการรีบรนด์ดิๅง จะบงออกป็น โ สวน คือ การรีบรนด์ดิๅงภาย฿น
องค์กร ดยการปลีไยนวัฒนธรรมภาย฿นองค์กร ละการรีบรนด์ดิๅงภายนอกองค์กร ดยการสรຌาง
ภาพลักษณ์฿หม฿หຌกับองค์กร ป็นตຌน ดยจากการศึกษากระบวนการรีบรนด์ดิๅงของ Muzellec ละ 
Lambkin ิอຌางถึง฿น Chai-Lee Goi, 2011) พบวา การ  รีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซามีกระบวนการทีไ
สอดคลຌองกัน ซึไงผูຌวิจัยสามารถสรุปกระบวนการรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา฿นรูปบบผนภาพทีไ แ.โ เดຌ
ดังนีๅ  
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ภาพที่ แ.โ กระบวนการรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา 

จากผนภาพขຌางตຌนนีๅ ผูຌวิจัยสามารถอธิบายเดຌวา บาร์บีคิวพลาซามีปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการรี-    บ
รนด์ดิๅงขึๅนคือ บาร์บีคิวพลาซามีการปรับปลีไยนผูຌบริหารขึๅน ซึไงน าทายาทขึๅนมาบริหารงานตอป็นรุนทีไ โ 
ผูຌบริหารริไมรูຌสึกถึงการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนรอบโตัว ทัๅ งรืไองของสถาพวดลຌอม฿นปัจจุบันมีการ
ปลีไยนปลงเป ดยบาร์บีคิวพลาซาเมสามารถท าการสืไอสารการตลาด฿นรูปบบดิมโเดຌ รวมทัๅงคูขง฿น
ธุรกิจรຌานอาหารมีมากขึๅน ท า฿หຌผูຌบริภคมีทางลือกทีไยอะขึๅน จึงท า฿หຌความตຌองการของผูຌบริภค
ปลีไยนปลงเปเดຌตลอดวลา ซึไงจากปัจจัยรีบรนด์ดิๅงทีไกลาวมานีๅ ท า฿หຌบาร์บีคิวพลาซาเดຌก าหนด
ปງาหมายของการรีบรนด์ดิๅงครัๅงนีๅขึๅนกใพืไอทีไจะปรับภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซา฿หม ดย฿หຌมีความทันสมัย
มากขึๅน อีกทัๅงยังตຌองการขยายกลุมปງาหมาย฿หม เปสูกลุมวัยรุน ละวัยท างาน พิไมขึๅนจากดิม ซึไงน าเปสู
กระบวนการการท ารีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา ดยบาร์บีคิวพลาซามีการท า            รีบรนด์ดิๅงขึๅนทัๅง
ภาย฿นองค์กร ละภายนอกองค์กร ซึไงการรีบรนด์ดิๅงภาย฿นองค์กรนัๅน บาร์บีคิวพลาซามุงนຌนเปทีไการท า
การสืไอสารป็นหลัก พืไอ฿หຌคนภาย฿นองค์กรมีความขຌา฿จทีไตรงกัน มีความชืไอเป฿นทิศทางดียวกันกอนถึง
สาหตุของการทีไจะตຌองกิดการปลีไยนปลงองค์กรครัๅง฿หญขึๅน มืไอคนภาย฿นองค์กรมีความชืไอรวมกัน
ลຌววาการปลีไยนปลงนัๅนมีความส าคัญ พนักงานทุกฝຆายจะริไมปรับตัวพืไอปลีไยนปลงเปตามทีไองค์กร
มุงหวัง ดยท าการปลีไยนปลงตัๅงตวิธีการคิด วิธีการบริหารงาน การสืไอสารภาย฿นองค์กร ละวิธีการ
ท างานของคนภาย฿นองค์กร มืไอถึงคราวทีไองค์กรจะตຌองท าการสืไอสารออกเปสูผูຌบริภค พืไอ฿หຌผูຌบริภค
รับรูຌถึงภาพลักษณ์฿หม รับรูຌถึงความป็นบาร์บี-คิวพลาซา จะท า฿หຌการสืไอสารทีไองค์กรท าการสืไอสารออกเป
นัๅน สงเปถึงตัวผูຌบริภค ละผูຌบริภคจะสามารถขຌา฿จถึงความป็นบาร์บีคิวพลาซาเดຌอยางทຌจริง ละการ
ท ารีบรนด์ดิๅงภายนอกองค์กร บาร์บีคิวพลาซาเดຌท าการปรับปลีไยน฿นรืไองของ มาสคอต ลกຌ การจัด
ตกตงรຌาน ภาชนะ Table Top Experience ละวิธีการสืไอสารเปยังผูຌบริภค  

ทัๅงนีๅ มืไอวิคราะห์กระบวนการรีบรนด์ดิๅงของบาร์บีคิวพลาซาลຌว พบวา มีความสอดคลຌองกับ
นวคิดปัจจัยความส ารใจ฿นการท ารีบรนด์ดิๅงของ บญจมาศ  ขจรข า  ิโ5ไ้ี ทีไเดຌกลาวถึง ปัจจัย

ปัจจยัรีแบรนด์ดิง้ 
บาร์บีควิพลาซ่า 

เป้าหมายรีแบรนด์
ดิง้ 

กระบวนการรีแบรนด์
ดิง้ 

บาร์บีควิพลาซ่า เกิดการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหาร 

 สภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงไป 

 ผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการ 

 สร้างภาพลกัษณ์ใหม่
ให้มีความทนัสมยั 

 ตอ้งการขยายฐาน
ลูกคา้

การรีแบรนด์ดิง้ภายในองค์กร 
และ 

การรีแบรนด์ดิง้ภายนอก
องค์กร 

 การปรับเปล่ียน
วฒันธรรมองคก์ร (การ
ส่ือสารภายใน)

 การปรับเปล่ียนมาสคอต  
 โลโก ้ 
 ภาชนะ อุปกรณ์ 

 การจดัตกแต่งร้าน 

 วิธีการส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภค
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ความส ารใจของการท า รีบรนด์ดิๅงเวຌวา  การจะท ารีบรนด์ดิๅง฿หຌประสบความส ารใจนัๅน ตຌองประกอบดຌวย 
ใ ปัจจัย ดังนีๅ แี มืไอองค์กรจะปลีไยนปลง จะตຌองปลีไยนทัๅงหมดภาย฿นองค์กร ทัๅงดຌานกลยุทธ์ การตลาด 
บุคลิกภาพ ละการสืไอสารภาย฿นองค์กร ดยตຌองปลีไยนทุกดຌาน฿หຌมีความสอดคลຌองกัน โี ผูຌบริหารละ
พนักงานทุกคนตຌอง฿หຌความรวมมือ฿นการปรับปลีไยนดຌวย฿จ ละ ใี ตຌองมีการสืไอสาร฿หຌพนักงานทุกระดับ
ละทุกคน เดຌรับรูຌถึงสาหตุของการปลีไยนปลง ละตຌองท า฿หຌทุกคน฿นองค์กรมองหในการปลีไยนปลง
ป็นภาพดียวกันดຌวย  

การวิคราะห์ชิงพรรณนา  

1. ลักษณะประชากรของผูຌบริภคบาร์บีคิวพลาซา 
จากผูຌตอบบบสอบถาม฿นการวิจัยครัๅงนีๅ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง 

25-29 ป มีสถานภาพสด มีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน ละมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนอยูทีไ 10,001  20,000 บาทมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ มาลินี มาลีคลຌาย 
ิ2554) ศึกษารืไอง การรับรูຌการสืไอสารการตลาดของผูຌบริภคทีไมีผลตอภาพลักษณ์ ตราสินคຌาอิชิตัน฿นขต
กรุงทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคสวน฿หญป็นพศหญิงมากกวาพศชาย มีอายุอยู฿นชวง
ระหวาง 25-29 ป มีสถานภาพสด การศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน 
ละสวน฿หญมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 10,001-20,000 บาท ผลการวิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา ผูຌบริภค
ของบาร์บีคิวพลาซาป็นกลุมวัยท างาน มีลักษณะงานทีไมัไนคง ซึไงสังกตเดຌจากฐานงินดือนทีไเดຌรับ สามารถ
น าขຌอมูลบืๅองตຌนเป฿ชຌ฿นการจัดท าการสืไอสารการตลาด฿หຌตรงกับกลุมปງาหมาย ละตรงกับความตຌองการ
ของกลุมปງาหมายเดຌอยางทຌจริง 

2. การตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา 
จากการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซานัๅน กลุมตัวอยางสวน฿หญมีความถีไ

ของการ฿ชຌบริการดยฉลีไยอยูทีไ 1 ครัๅงตอดือน มีระยะวลา฿นการ฿ชຌบริการ 1 ชัไวมง 30 นาที ชวงวลาทีไ
ขຌามา฿ชຌบริการ 17.00-19.00 น. นืไองจากป็นวลาหลังลิกงานหรือหลังจากลิกจากกิจกรรมตางโ
ประจ าวัน คา฿ชຌจายตอครัๅงทีไมา฿ชຌบริการ 1,001-1,500 บาท ละมา฿ชຌบริการกับครอบครัวมากทีไสุด พืไอ
ป็นการพบปะสังสรรค์กันภาย฿นครอบครัว ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ รุจิรา ถาวระ ิ2549) ศึกษารืไอง 
พฤติกรรมการบริภคอาหารบบบุฟฟຆต์ของผูຌบริภค : กรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญีไปุຆนชาบูชิ ผล
การศึกษาพบวา บุคคลทีไมีสวนตัดสิน฿จ฿นการลือกรับประทานซูกิชิ สวน฿หญ คือ ครอบครัว ละพืไอน 
สวนชวงวลาทีไรับประทานซูกิชิสวน฿หญรับประทาน฿นชวงยใน ิ16.01-19.00 น.ี นืไองจากป็นวลาหลัง
ลิกงาน 

3. การตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซา   
กลุมตัวอยางมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาดยรวมอยู฿น

ระดับมาก ซึไงประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิว
พลาซา อยู฿นระดับมากทีไสุด คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซา คือ ตัวบาร์บีกอนป็นมังกรสีขียว ซึไง
สอดคลຌองกับนวคิดของ วรุต ศรีสมัย ิ2545ี ทีไเดຌกลาววา ภาพลักษณ์ตราสินคຌา คือ การรับรูຌของ



 

ๆ-206 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ผูຌบริภคทีไมีตอตราสินคຌาหนึไงโทีไกิดขึๅนมาจากการชืไอมยงตางโของขຌอมูลทีไกีไยวกับตราสินคຌาทีไอยู฿น
ความทรงจ าของผูຌบริภค ประภทของขຌอมูลทีไถูกชืไอมยงนัๅน อาจป็นคุณสมบัติของสินคຌา คุณประยชน์
ของสินคຌาหรือทัศนคติทีไผูຌบริภคมีตอสินคຌานัๅนโ ซึไงจะมีผลตอการปลความหมาย฿นตราสินคຌานัๅน ท า฿หຌ
กิดป็นภาพลักษณ์ตราสินคຌาทีไอยู฿น฿จของผูຌบริภค ตามทีไกลุมตัวอยางมีการรับรูຌถึงภาพลักษณ์ตราสินคຌา
บาร์บีคิวพลาซา฿นรืไองของมาสคอตวาป็นมังกรสีขียว ละสอดคลຌองกับนวคิดของ กิตติ  สิริพัลลภ 
ิ2542ี ทีไเดຌกลาววา การชืไอมยงตราสินคຌา หมายถึง ขาวสารทีไกีไยวขຌองกับตราสินคຌา เดຌก ขาวสาร
กีไยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ขาวสารกีไยวกับผูຌซืๅอละผูຌ฿ชຌ ขาวสารทีไกีไยวกับหลงทีไมาของสินคຌา ซึไงผูຌบริภครับรูຌ 
จดจ า ละชืไอมยงตราสินคຌาเดຌ ละผูຌบริภคสามารถรียกขาวสารดังกลาวออกมาเดຌ มืไอกลาวถึงตรา
สินคຌานัๅน โ จึงท า฿หຌกลุมตัวอยางสามารถชืไอมยงตราสินคຌาเดຌวา มืไอหในบาร์บีกอนลຌวท า฿หຌกลุม
ตัวอยางรับรูຌเดຌวาป็นมาสคอตของบาร์บีคิวพลาซา  

ละประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิว
พลาซา รองลงมา คือ การรับรูຌสลกนของบาร์บีคิวพลาซา คือ ตัวจริง อรอยจริง รืไองปຂຕงยาง ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ จันทร์ญาวรรณ เพรวัน ิโ555ี ศึกษารืไอง การปรีบทียบภาพลักษณ์ตราสินคຌา
ออิชิกับตราสินคຌาอิชิตันทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ชาขียวอิชิตัน มีระดับการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณารายดຌาน
ล าดับรก คือ ดຌานความหมายของตราสินคຌา รองลงมา คือ สลกนของตราสินคຌา ละสอดคลຌองกับ
บทความของ อิงค์ควิตีๅ ิม.ป.ป.ี รืไอง คลใดลับการตัๅงสลกน฿หຌติดปาก ซึไงบทความเดຌกลาววา การคิดสล
กน฿หຌกับบริษัทนัๅน ตຌอง฿ชຌค าทีไสัๅน กระชับ จ างาย มืไอเดຌยินลຌวสามารถพูดซๅ าเดຌ ละตຌองสืไอความหมาย
เดຌทันทีวาป็นธุรกิจกีไยวกับอะเร ผลการวิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา     สลกนของบาร์บีคิวพลาซา
นัๅนมีการ฿ชຌค าทีไสัๅน ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถจดจ า ละรับรูຌเดຌทันทีวาป็นรຌานอาหารปຂຕงยางบาร์บีคิวพลาซา 

 

4. การตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซา 
ส าหรับการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซา พบวา กลุมตัวอยางมี

ทัศนคติการสืไอสารการตลาด ดຌานการฆษณาทางทรทัศน์ ดຌานปງายฆษณา ละดຌานการฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด ดຌาน
การฆษณาทัๅง 3 ดຌาน มากทีไสุดกใคือ การฆษณาทัๅง 3 ดຌาน ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซาเดຌ 
ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ สมาคมการตลาดหงประทศสหรัฐอมริกา ิอຌางถึง฿น กียรติศักดิ่ วัฒนศักดิุ่ 
2554) รืไองวัตถุประสงค์ของการฆษณา ทีไกลาววา การฆษณามีวัตถุประสงค์พืไอการตือนความจ า ป็น
การตือนความทรงจ าผูຌบริภค สวน฿หญ฿ชຌกับสินคຌาทีไป็นทีไรูຌจักดี มีต าหนงทางการตลาดทีไชัดจน 
ฆษณาเมจ าป็นตຌองมีรายละอียดของสินคຌามาก ตนຌนทีไตราสินคຌา฿หຌคนสามารถจดจ าเดຌ  ผลการ
วิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา มืไอผูຌบริภคเดຌหในฆษณาของทางบาร์บีคิวพลาซาทัๅงทางทรทัศน์ ปງาย
ฆษณา ละทางหนังสือพิมพ์ลຌว ผูຌบริภคสามารถจดจ าตราสินคຌาเดຌวาป็น         บาร์บีคิวพลาซา 

ละประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด ดຌานการฆษณาทางทรทัศน์ ดຌาน
ปງายฆษณา ละดຌานการฆษณาทางหนังสือพิมพ์ รองลงมา คือ การฆษณาทัๅง 3 ดຌาน มีความนาสน฿จ 



 

6-207 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ558 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน โ558ี   

ละดึงดูด฿จมากกวาฆษณาของคูขง฿นธุรกิจอาหารประภทดียวกัน ผลการวิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหใน
วา รูปบบฆษณาของบาร์บีคิวพลาซามีวิธีการน าสนอ หรือรูปบบทีไตกตางออกเปจากฆษณาของ
คูขง ดยบาร์บีคิวพลาซานัๅนมีการ฿ชຌกลยุทธ์ฆษณาทีไนຌนเปลนกับอารมณ์ ความรูຌสึกของคน ละ฿ชຌ
หตุผลขຌาเปพรຌอมโกัน พืไอสรຌางจุดจับ฿จของคน ดยสามารถสรຌางความดึงดูด฿จ สรຌางความสน฿จ ละ
ท า฿หຌผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีตอบาร์บีคิวพลาซาเดຌ   

สวนทัศนคติการสืไอสารการตลาด การสงสริมการขายนัๅน พบวา  กลุมตัวอยางมีทัศนคติการ
สืไอสารการตลาด การสงสริมการขาย ดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไงประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติ
การสืไอสารการตลาด การสงสริมการขายมากทีไสุด คือ ทานชอบกิจกรรมการจับคูปองพืไอรับสวนลด
คาอาหารของบาร์บีคิวพลาซา ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ฐิติมา  สมบุญสริม ิโ5ไ็ี ศึกษารืไอง การ
รับรูຌสืไอฆษณาละความตຌองการดຌานการสงสริมการขายของผูຌบริภคทีไมีตอพฤติกรรมการมา฿ชຌบริการทีไ
หຌางสรรพสินคຌาดอะมอลล์฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ผูຌบริภคทีไมา฿ชຌบริการ
ทีไหຌางสรรพสินคຌาดอะมอลล์฿นขตกรุงทพฯละปริมณฑลมีความตຌองการ฿นดຌานการสงสริมการขาย฿น
ระดับมาก ดยประภทของการสงสริมการขายทีไผูຌบริภคตຌองการ฿นระดับมาก เดຌก การมอบคูปอง
สวนลดพืไอ฿ชຌกับการซืๅอสินคຌา฿นผนกตางโ การจัดรายการลดสินคຌาป็นประจ าทุกดือน ละการจก
คูปองสวนลดรวมกับสินคຌาทีไจ าหนาย ตามล าดับ ผลการวิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา กิจกรรมการจับ
คูปองพืไอรับสวนลดคาอาหารของบาร์บีคิวพลาซานัๅนผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีกับกิจกรรมนีๅ ซึไงการสงสริม
การขายดังกลาวป็นวิธีทีไสามารถกระตุຌนยอดขายเดຌป็นอยางดี ละสามารถสรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคขຌา
มา฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา฿นครัๅงตอเป 

ละประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การสงสริมการขาย รองลงมาคือ 
ทานชอบกิจกรรมประภทสัไงอาหาร฿นชุดทีไจัดปรมชัไนลຌวเดຌรับของถมของบาร์บีคิวพลาซา ดยมี
คาฉลีไยอยู฿นระดับมาก ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ชยดม  สามิบัติ ิโ555ี ศึกษารืไอง การตอบสนอง
ตอการสงสริมการขายของผูຌซืๅอสินคຌาลอฟท์ สาขาสยามดิสคัฟวอร์รีไ ผลการศึกษาพบวา ผูຌซืๅอของ฿น
รຌานลอฟท์สาขาสยามดิสคัฟวอร์รีไ มีการตอบสนองตอการสงสริมการขาย ดย฿หຌความส าคัญรียงลาดับ
จากมากเปนຌอยดังนีๅ การลดราคาทันที การ฿หຌของถม การจกคูปองสวนลด การจกตัวอยางสินคຌา การ
จกคูปองสะสมตຌมหรือบัตรสมาชิก การลกซืๅอ การพิไมจานวนสินคຌา ละการ฿หຌคะนนพิศษ ผลการ
วิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา กิจกรรมประภทสัไงอาหาร฿นชุดทีไจัดปรมชัไนลຌวเดຌรับของถม ป็นอีก
กิจกรรมหนึไงทีไสามารถสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌบริภคเดຌ  

ผลการวิจัยสดง฿หຌหในวาผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีกับการสงสริมการขาย การลดราคาของบาร์บีคิว
พลาซา ป็นอันดับรก มากกวาการเดຌรับของถมจากบาร์บีคิวพลาซา ซึไงสอดคลຌองกับ บนอร์จี  (2009) 
ิอຌางถึง฿น รติวัลย์ วัฒนสินุ โ555ี ทีไกลาววา ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จตอการสงสริมการขาย ลดราคา 
พราะสามารถค านวณป็นตัวงินเดຌงายมากกวาของจกของถม สวนลดท า฿หຌผูຌบริภครูຌสึกวา ฉลาด฿น
การซืๅอกวาการพิไมปริมาณ สิไงทีไนาสน฿จกีไยวกับลดราคาคือการตัดสินซืๅอจะถูกกระตุຌนดยทัศนคติทีไมีตอ
ราคามากกวาจ านวนงินทีไตຌองจายจริง  
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ทัศนคติการสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใต พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
การสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใต ดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไงประดในทีไท า฿หຌ
กลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไออินทอร์นใตมากทีไสุด คือ Facebook 

Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซา มีกิจกรรมทีไนาสน฿จทีไสามารถกระตุຌน฿หຌทานขຌารวมกิจกรรม ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ สายฤดี พัฒนพงศานนท์ ละนภวรรณ  ตันติวชกุล ิ2555) ศึกษารืไอง การรับรูຌวิธีการ
สงสริมการขายบนฟชบุຍกฟนพจ ละผลตอพฤติกรรมผูຌบริภค ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูຌบริภค
ทีไมีตอการสงสริมการขายบนฟชบุຍกฟนพจนัๅน กลุมตัวอยางมีทัศนคติชิงบวกตอการสงสริมการขาย
บนฟชบุຍกฟนพจอยู฿นระดับมาก ดยประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางกิดทัศนคติชิงบวกตอการขຌารวมการ
สงสริมการขายบนฟชบุຍกฟนพจมากทีไสุด คือ การรวมกิจกรรมสงสริมการขายบนฟชบุຍกฟนพจ ผล
การวิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา บาร์บีคิวพลาซามีการท ากิจกรรมผานทาง Facebook Fanpage เดຌ
นาสน฿จ ละสามารถดึงดูด฿จ฿หຌผูຌบริภคขຌารวมกิจกรรมตางโทีไทางบาร์บีคิวพลาซาจัดท าขึๅน 

ละประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสืไอ
อินทอร์นใต รองลงมาคือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซามีความพรຌอม฿นการตอบค าถาม ละ
วใบเซต์ของบาร์บีคิวพลาซามีรายละอียดทีไครบถຌวนตรงตามความตຌองการของทาน ดยมีคาฉลีไยอยู฿น
ระดับมาก ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ธัญพร  หลืองสุรงค์ ิโ55ไี  ศึกษารืไอง ความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการตอชองทาง Facebook Fan page ละ Official Website ของตราสินคຌาละบริการ 
ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึงพอ฿จมากทีไสุดตอชองทาง Facebook Fanpage ฿น
ประดใน  Facebook Fanpage ท า฿หຌเดຌรับการตอบสนองจากผูຌดูลเดຌรวดรใว รองลงมา คือ Facebook 

Fanpage ชวยท า฿หຌสามารถติดตอกับผูຌดูลเดຌงาย ละผูຌตอบบบสอบถามมีความ พึงพอ฿จมากทีไสุดตอ
ชองทาง Official Website ฿นประดใน Official Website มีรายละอียดละขຌอมูลของสินคຌาละบริการทีไ
ผูຌตอบบบสอบถามตຌองการครบถຌวน ดยมืไอปรียบทียบคาฉลีไยดยรวมของความถึงพอ฿จ฿นชองทาง 
Facebook Fanpage ละ Official Website ลຌว พบวา ผูຌตอบบบสอบถามมีความพึงพอ฿จ฿นชองทาง 
Facebook Fanpage มากกวาชองทาง Official Website จากผลการวิคราะห์ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา 
กลุมตัวอยางมีความรูຌสึกทีไดีมืไอเดຌรับรายละอียดทีไครบถຌวนผานทางวใบเซต์ อีกทัๅงยังกิดความรูຌสึกทีไดีมืไอ
ผูຌบริภคเดຌรับการตຌตอบกลับจากทาง Facebook Fanpage บาร์บีคิวพลาซา จึงจะท า฿หຌผูຌบริภคกิด
ความมัไน฿จ฿นบริการนัๅนขึๅนมา ละมีนวนຌมทีไจะมา฿ชຌบริการหรือชักชวนพืไอนขຌามา฿ชຌบริการบาร์บีคิว
พลาซาเดຌ 
 สรุปเดຌวา จากการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซาทัๅง 5 ดຌาน เดຌก 
การฆษณาทางทรทัศน์ ปງายฆษณา การฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การสงสริมการขาย ละการตลาด
ทางตรงทางสืไออินทอร์นใต มืไอพิจารณารายดຌานลຌว กลุมตัวอยางมีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับมาก ซึไง
ประดในทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางมีทัศนคติการสืไอสารการตลาดมากทีไสุด คือ การสงสริมการขาย ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ รุงทิวา สลากัน ิ2550) ศึกษารืไอง การสงสริมการขายทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา
฿นบิๆกซี ซูปปอร์ซในตอร์ ของผูຌบริภค฿นขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคมีระดับ
ความชอบของการสงสริมการขายของบิๆกซี ซูปปอร์ซในตอร์ ดยรวมอยู฿นระดับมาก  ผลการวิคราะห์
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ขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จกับการสงสริมการขายของบาร์บีคิวพลาซาทีไเดຌจัดท า
ออกเป ชน การจับคูปองพืไอรับสวนลดคาอาหาร หรือ สัไงอาหาร฿นชุดทีไจัดปรมชัไนลຌวเดຌรับของถม 
ป็นตຌน ละการตอบสนองดຌานทัศนคติการสืไอสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซาทัๅง 5 ดຌาน รองลงมา คือ การ
ฆษณาทางทรทัศน์  

การทดสอบสมมติฐาน 

1. ลักษณะประชากรมีความตกตางกับการตอบสนองตอบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา พศ ทีไตางกันนัๅน มีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ
฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา เมตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ รุจิรา  ถาวระ 
ิ2549) ศึกษารืไอง พฤติกรรมการบริภคอาหารบบบุฟฟຆต์ของผูຌบริภค : กรณีศึกษาภัตตาคารอาหาร
ญีไปุຆนชาบูชิ ผลการศึกษาพบวา พศ ทีไตกตางกันมีพฤติกรรมการบริภค฿นดຌานความถีไของการ
รับประทานอาหารชวง 3 ดือนทีไผานมาเมตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ ทีไตกตางกันนัๅน มีการตอบสนองดຌานการรับรูຌภาพลักษณ์
ตราสินคຌา ทัศนคติการสืไอสารการตลาด ละพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ปรมะ สตะวทิน ิ2546) ทีไกลาววา อายุป็น
ปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌคนมีความตกตางกัน฿นรืไองความคิด ละพฤติกรรม จึงท า฿หຌคนทีไตางรุน ตางวันมี
ทัศนคติ ละความรูຌสึกนึกคิดเมหมือนกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษา ทีไตกตางกันนัๅน มีการตอบสนองดຌานการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ตราสินคຌา ละพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ปรมะ สตะวทิน ิ2546) ทีไกลาววา การศึกษาป็นลักษณะอีก
ประการหนึไงทีไมีอิทธิพลตอผูຌรับสาร ดังนัๅนคนทีไเดຌรับการศึกษา฿นระดับทีไตางกัน ฿นยุคสมัยทีไต างกัน ฿น
ระบบการศึกษาทีไตางกัน ฿นสาขาวิชาทีไตางกัน จึงยอมมีความรูຌสึกนึกคิด อุดมการณ์ ละความตຌองการทีไ
ตกตางกันเป 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพ ทีไตกตางกันนัๅน มีการตอบสนองดຌานการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ตราสินคຌาบาร์บีคิวพลาซาตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ มาลินี มาลีคลຌาย ิ2554) ศึกษารืไอง การรับรูຌการสืไอสารการตลาดของผูຌบริภคทีไมีผลตอ
ภาพลักษณ์ ตราสินคຌาอิชิตัน฿นขตกรุงทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อาชีพทีไตกตางกันมีการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ดຌานตราสินคຌา ตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพ ละรายเดຌ ทีไตกตางกันนัๅน มีพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ปรมะ 
สตะวทิน ิ2546) ทีไกลาววา อาชีพ ละรายเดຌ ตางกันยอมมีคานิยม ความคิด ความชืไอตลอดจน
พฤติกรรมทีไตางกัน นอกจากนัๅน รายเดຌของคนยอมป็นครืไองก าหนดความตຌองการของคนตลอดจน
ก าหนดความคิดของคนกีไยวกับสิไงตางโ ละพฤติกรรมตางโ   
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพทีไตกตางกันนัๅนมีการตอบสนองดຌานการรับรูຌ
ภาพลักษณ์ตราสินคຌา ละมีการตอบสนองดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไองความถีไของการ฿ชຌบริการ
บาร์บีคิวพลาซา ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของศิริวรรณ 
สรีรัตน์ ิ2538) ทีไกลาววา สถานภาพสมรส หมายถึง การครองรือน ซึไงอาจบงเดຌป็น คนสด สมรส 
หมຌาย หยา หรือยกกันอยูลักษณะความตกตางดຌานขนบธรรมนียมประพณีความชืไอถือทางดຌาน  

ศาสนายอมมีอิทธิพลตอสถานภาพการสมรส ซึไงมีผลดยตรงตอการรับรูຌขาวสาร สถานภาพสมรส  ของ
บุคคลจะบงบอกถึงความมีอิสระ฿นการตัดสิน฿จละมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด การวิคราะห์  ขຌอมูล
ขาวสาร สตรีทีไสมรสลຌว ละสตรีทีไยังสดยอมมีกระบวนการรับรูຌขาวสารทีไตกตางกัน นืไองมาจากสภาพ
ครอบครัว ละอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบขຌาง 

2. การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซาของ
ผูຌบริภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา หลังจากการรีบรนด์ดิๅงของผูຌบริภค อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไง
ป็นเปตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนัๅนจึงสามารถสรุปผลเดຌวา มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌภาพลักษณ์ตร า
สินคຌาบาร์บีคิวพลาซา฿นระดับทีไพิไมขึๅนจะท า฿หຌกิดพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา฿นดຌานความถีไ
ของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ดยฉลีไยพิไมขึๅนเปดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ Aaker (อຌางถึง฿น 
สงดือน วันอุดมดชาชัยุ 2556) เดຌกลาววา ภาพลักษณ์ตราสินคຌาสามารถชวยลูกคຌา฿นการขຌาถึงขຌอมูล
ขาวสาร สรຌางความตกตางจากตราสินคຌาอืไน฿นตลาด ชวยสรຌางหตุผล฿นการซืๅอ ฿หຌความรูຌสึก฿นทางบวก
฿น฿จลูกคຌา ละป็นพืๅนฐาน฿นการขายตราสินคຌาตอเป 

3. ทัศนคติการสืไอสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซาขอ ง
ผูຌบริภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติการสืไอสารการตลาด฿นดຌานการฆษณาทางหนังสือพิมพ์
นัๅนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา ฿นดຌานของความถีไ฿นการขຌามา฿ชຌบริการ 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ตัวปรทัๅงสองมีความสัมพันธ์ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ 
มืไอผูຌบริภคมีทัศนคติการสืไอสารการตลาดดຌานการฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซา฿นระดับทีไ
พิไมขึๅน จะท า฿หຌกิดพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซา฿นดຌานความถีไของการ฿ชຌบริการบาร์บีคิว
พลาซาดยฉลีไยพิไมขึๅนเปดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ฉัตยาพร สมอ฿จ ละมัทนียา สมมิ ิ2545) ทีไ
กลาวถึง องค์ประกอบของทัศนคติ ดยบงออกป็น 3 สวน  คือ 1) ความขຌา฿จ ิCognitive) กิดจากการ
เดຌรับความรูຌหรือประสบการณ์กีไยวกับสิไง฿ดสิไงหนึไง 2) ความรูຌสึก ิAffective) มืไอมีความรูຌหรือ
ประสบการณ์กับสิไง฿ดโลຌว จะกิดความรูຌสึกชอบ เมชอบ ซึไงจะป็นทัศนคติตอสิไงนัๅน ละ 3) พฤติกรรม 
ิConation หรือ Behavior) มืไอมีทัศนคติตอสิไง฿ดโ ลຌวกใจะกิดการกระท า฿นการตอบสนองตามทัศนคติ 
ดังนัๅนจึงสามารถสรุปเดຌวา ผูຌบริภคมีความขຌา฿จ฿นการสืไอสารการตลาดทีไผูຌบริภคพบหในเดຌจากการ
ฆษณาทางหนังสือพิมพ์ลຌว หลังจากนัๅนผูຌบริภคจึงกิดความรูຌสึกชอบตอการฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
ละจึงท า฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการทีไผูຌบริภคขຌามา฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซาพิไมขึๅน   
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ขຌอสนอนะ 

1. ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยไป฿ชຌ 
การศึกษารืไอง การรีบรนด์ดิๅง ละการตอบสนองของผูຌบริภคตอภาพลักษณ์ตราสินคຌา

รຌานอาหารประภทปຂຕงยาง ฿นครัๅงนีๅ ผลการวิจัยสดง฿หຌหในวา บาร์บีคิวพลาซา฿หຌความส าคัญ฿นการรีบ
รนด์ดิๅงทัๅงภาย฿นองค์กร ละภายนอกองค์กรดยมีปรับปลีไยน฿นทุกโดຌาน฿หຌมีความสอดคลຌองกันละ
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ซึไงป็นสิไงทีไส าคัญทีไจะท า฿หຌการรีบรนด์ดิๅงนัๅนประสบความส ารใจเดຌ ซึไง
การศึกษาการรีบรนด์ดิๅงบาร์บีคิวพลาซา฿นครัๅงนีๅสามารถป็นนวทาง฿หຌกับนักการตลาด฿นการคิด วาง
ผนการรีบรนด์ดิๅง฿หຌกับองค์กรทีไตຌองการรีบรนด์ดิๅงเดຌ 

ผลการวิจัยจากลักษณะประชากร ละพฤติกรรมการ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซาของผูຌบริภคนัๅน 
สามารถน าขຌอมูลบืๅองตຌนเป฿ชຌ฿นการจัดท าการสืไอสารการตลาด฿หຌตรงกับกลุมปງาหมาย ละตรงกับความ
ตຌองการของกลุมปງาหมายเดຌอยางทຌจริง 

2. ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

฿นการศึกษาครัๅงนีๅผูຌวิจัยท าการศึกษาพียงกลุมตัวอยางขตทีไอยู฿นกรุงทพมหานครทานัๅน ควร
ศึกษาละวิจัยพิไมติม฿นกลุมตัวอยาง฿นขตอืไนโ พืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางทีไครอบคลุม พืไอน าผลการวิจัยมา
ท าการศึกษาปรียบทียบถึงความตกตางกันเดຌ 

฿นการศึกษากีไยวกับการรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌา ทัศนคติการสืไอสารการตลาด ละพฤติกรรม
การ฿ชຌบริการบาร์บีคิวพลาซานัๅน ผูຌวิจัยท าการศึกษาพียงการ฿ชຌบบสอบถาม฿นการกใบขຌอมูลทานัๅน ควร
ศึกษาละวิจัยพิไมติมดยการสัมภาษณ์จาะลึกผูຌบริภคพิไมติม พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล฿นชิงลึกมากขึๅน 

ควรศึกษาถึงผลจากการทีไบาร์บีคิวพลาซาท าการรีบรนด์ดิๅงออกเป พืไอดูผลจากการทีไเดຌท าการรี
บรนด์ดิๅงออกเปลຌวมีการประสบความส ารใจขึๅนมาก นຌอย พียง฿ด 

ควรศึกษาถึงความพึงพอ฿จของผูຌบริภคทีไมีตอบาร์บีคิวพลาซา พืไอน าผลการวิจัยมาป็นประยชน์
฿นการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจตอเป 
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