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งานวิจัยเร่ืองการการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย มี

วตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ และการตลาดเชิงประสาทสัมผสัของ
ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ และ
การตลาดเชิงประสาทสัมผสัของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยั
แบบผสม ประกอบด้วยการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ และแบบเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการท าวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูจ้ ัดงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยจ านวน 2 ท่าน และส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามแบบออนไลน์ จ านวน 200 ชุด เพื่อสอบถามผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีใชก้ลยุทธ์ทางดา้นการตลาดเชิงประสบการณ์ 
โดยให้ความส าคัญด้านอายุของผู ้ร่วมงานมากท่ีสุด และการตลาดเชิงประสาทสัมผสัจะให้
ความส าคัญทางด้านเสียงเพลงมากท่ีสุด (2) ผูเ้ข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีส่วนใหญ่มีการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์ดา้นความรู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาจะรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ดา้นการสัมผสัท่ีถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า  และผูเ้ขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรีส่วนใหญ่มีการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัดา้นการไดย้ินเสียงเพลงเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาจะรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัดา้นการมองเห็นถึงแสงสีเสียง 
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The purposes of this study was to 1) study strategy of experiential marketing and sensory marketing 
via music festival organizer in Thailand; and 2) study perception of experiential marketing and 
sensory marketing of participants of Thailand music festival. This research was a mixture of 
qualitative and quantitative research. By using in-depth interviews with two Thai music festival 
organizers and 200 online questionnaires to question participants of Thailand music festival  
 The result indicated that (1) Music festival organizer used experiential marketing strategy 
by giving the importance of the age of the participants. And sensory marketing gave the 
importance of sense experience at most. (2) Most of participants had recognition of experiential 
marketing in affective experience at first followed by recognition of experiential marketing in 
sense experience. For sense experience of experiential marketing was sonorous at first followed 
by sensory marketing in visual compomemt. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 
 
 ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการตลาดอย่างเขม้ขน้เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพิ่มข้ึน และมีการแข่งขนัทางการตลาดสูงข้ึน นกัการตลาดจึงไดพ้ยายามหาแนวคิดใหม่ๆ น ามาใช้
เป็นกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยแนวการตลาดแบบดั้งเดิมท่ีเพียงแค่เสนอ
ประโยช์ของสินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค มุ่งเน้นเพียงแค่คุณภาพ 
รวมไปถึงเสนอจุดเด่นท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่ง การส่งเสริมการขายหรือบริการท่ีหนกัหน่วง ซ่ึง
อาจไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ดงันั้น นกัการตลาด
จึงได้มีการใช้การตลาดสมยัใหม่ หรือเรียกอีกอย่างว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) มาใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการตลาดเชิงประสบการณ์น้ีจะเนน้ไปท่ีการมีส่วน
ร่วมดา้นอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภค สร้างการรับรู้ และการจดจ าให้แก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย ใน
การสร้างการรับรู้และการจดจ าท่ีดีนั้น นกัการตลาดจะมุ่งเน้นการใช้การตลาดเชิงประสาทสัมผสั 
(Sensory Marketing) ร่วมดว้ย การตลาดเชิงประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ ดา้นการมองเห็น ดา้นการไดย้ิน 
ดา้นการไดก้ล่ิน ดา้นการรับรู้รสชาติ ดา้นการสัมผสั เป็นตน้ ซ่ึงหากมีการบูรณาการการตลาดเชิง
ประสบการณ์ร่วมกบัการตลาดเชิงประสบการณ์แลว้ จะสามารถสร้างการจดจ าท่ีดี รวมถึงท าใหเ้กิด
ความภคัดีต่อสินคา้และบริการไดอี้กดว้ย 
 งานเทศกาลดนตรีถือเป็นส่ือชนิดนึงในการสร้างความบนัเทิงแก่ประชาชนส่วนใหญ่ไดดี้ 
เน่ืองจากไม่มีขอ้จ ากดัในดา้นของเพศ วยั ระดบัการศึกษา และสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบนัได้รับความสนใจและเป็นท่ีนิยมมาก เพราะสามารถมาร่วมงานกนัได้ทั้งครอบครัว กลุ่ม
เพื่อน หรือแมก้ระทั้งมาคนเดียว งานเทศกาลดนตรีถือไดว้า่เป็นการบริการท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถจบั
ตอ้งได ้แต่สามารถสร้างความทรงจ าและเก็บไวใ้นความทรงจ าได ้
 งานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยได้เกิดข้ึนมานานหลายสิบปีแล้ว ยงัคงมีจดัข้ึนอย่าง
มากมายและต่อเน่ือง งานเทศกาลดนตรีถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสังคมอย่างหน่ึง ท่ีจะท าให้



  2 

ผูบ้ริโภคได้รับประสบการณ์ใหม่ โดยการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านดนตรีท่ีแสดงไปสู่ผูร่้วมงานใน
ขณะนั้น ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในขณะท่ีร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงดนตรีสด การ
แสดงดนตรีสดนั้นไม่ใช่การแสดงเพื่อให้เกิดการกระตุน้ในดา้นอารมณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
การแสดงดนตรีสดยงัเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกนัทางวฒัธรรม ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนานตั้ งแต่มนุษย์ได้เคยบันทึกไว  ้เก่ียวกับการแสดงออกทางด้านศิลปะและวฒันธรรม 
(Cresswell & Bennett, 2015) 
 งานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท ได้แก่ แบ่งตาม
ประเภทของดนตรี เช่น แนวเพลงแจ๊ส (Jazz) ป๊อป (Pop) ร๊อค (Rock) เป็นตน้ แบ่งตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต ์และเทศกาลปี เป็นตน้ แบ่งตามฤดูกาล เช่น ฤดูหนาว หรือ ฤดูฝน เป็น
ตน้ แบ่งจากการท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี แบ่งได้จากท่ีมาของรายได้ คือ คอนเสริต์ท่ีเก็บค่าผ่าน
ประตู รายได้หลักมาจาก 2 ส่วนคือ ค่าผ่านประตู (Ticketing) และจากผู ้ให้การสนับสนุน 
(Sponsorship) เพียงอย่างเดียว และ แบ่งตามสถานท่ีจดังาน ไดแ้ก่ คอนเสริต์ในร่ม (Indoor) และ
คอนเสริตก์ลางแจง้ (Outdoor) (พีระพล พิภวรากร, 2552)  
 ในการจดังานเทศกาลดนตรีดงักล่าว มกัจดัข้ึนบนท าเลท่ีตั้งท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อท่ีจะสามารถ
รองรับปริมาณของผูร่้วมงานไดอ้ย่างพอเพียง เช่น อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ไบเทค บางนา 
หรืออาจจ าเป็นต้องใช้เพื่อนท่ีโล่งแจ้งท่ีใหญ่มาก เพื่อท่ีจะสามารถให้ผูร่้วมงานสามารถร่วม
กิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการแสดงของศิลปินนกัร้อง รวมไปถึงสามารถพกัคา้งคืนโดยการกาง
เตน็ทบ์ริเวณรอบเทศกาลดนตรีนั้นๆ ไดอี้กดว้ย   
 สถิติการจดังานเทศกาลดนตรีในกรุงเทพมหานคร ปีพุทธศกัราช 2559 พบวา่จดัข้ึนจ านวน 
ทั้งหมด 1,364 งาน โดยงานท่ีมีการเก็บค่าผ่านประตูเขา้คิดเป็นร้อยละ 54 และไม่เก็บค่าผา่นประตู
คิดเป็นร้อยละ 29 นอกเหนือจากน้ีคิดเป็นร้อยละ 17 เป็นงานท่ีไม่แน่นอน และวนัท่ีมีการงาน
เทศกาลดนตรีมากท่ีสุดคือวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ  32 รองลงมาคือวนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 19 จาก
ตวัเลขทั้งหมดสามารถบอกไดว้า่ในปีท่ีผา่นนั้น มีการจดังานเทศกาลดนตรีหลายงานท่ีเป็นการรวม
เอาวงดนตรีท่ีมีแนวเพลงไม่เหมือนกนัมาอยู่ในงานเดียวกนัอย่างน้อยส่ีวง ซ่ึงกล่าวได้ว่าน่ีเป็น
ความคิดท่ีดีท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงานดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่และไดรู้้จกัวงดนตรีใหม่ ๆ มากข้ึน 
ส่งผลให้สถิติในการจดังานในปีต่อๆ ไปจะมีเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย ในส่วนของงานเทศกาลดนตรี
ระดบัโลก VisitBritain ไดร้ายงานว่าปี 2012 งานเทศกาลดนตรีและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง มีการดึงดูด
เม็ดเงินถึง 2.2 พนัลา้นปอนด์เขา้ประเทศ พร้อมๆ กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาร่วมงานเทศกาลดนตรีรวม 
6.5 ลา้นคน เฉพาะ Glastonbury หน่ึงในเทศกาลดนตรีท่ีใหญ่และโด่งดงัท่ีสุดขององักฤษ ก็ท าเงิน
เขา้ประเทศไดถึ้ง 100 ลา้นปอนดแ์ลว้ โดยมีผูช้มเขา้ร่วมงานหลกัแสนคน 
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 ตัวอย่างงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 - MAYA Music festival เป็นงาน EDM แรกๆ ของประเทศไทย มีธีมเก่ียวกับสัตว์ใน
วรรณคดีไทย โดยมีการจดัข้ึนคร้ังแรกช่วงตน้ปี 2015 ท่ีบริเวณราบ 11 เป็นงานวนัเดียวจบ โดยมี
การจดัเวทีเป็นรูปพญานาค แต่ในปีถดัมาไดมี้การยา้ยมาจดัท่ีบริเวณชายหาดพทัยาเพื่อจะไดเ้พิ่ม
พื้นท่ีของงานได ้และไดเ้ปล่ียนมาจดัในช่วงปลายปีแทน โดยเคยมีศิลปินมาแสดง อาทิเช่น Tiesto 
Don Diablo และ Dash Berlin เป็นตน้ 
 - Overcoat งานเทศกาลดนตรีดังกล่าวจัดข้ึนท่ีบริเวณเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์โดยมี
บรรยากาศรอบลอ้มดว้ยหุบเขา โดยงานน้ีจดัข้ึนวนัเดียว มกัจดัในช่วงปลายปี มีอุณหภูมิเฉล่ีย 8-18 
องศาเซลเซียโดยประมาณ จึงเป็นท่ีมาของช่ืองานดงักล่าว มีศิลปินเช่น ตู่ ภพธร สล๊อตแมชชีน 
ทเวนต้ีไฟว ์อาวเออร์ส เจสเซสเตอร์ ออฟปองศกัด์ิ ปลามม่ี บอยพีชเมคเกอร์ ลิปตา โปเตโต โพลี
แคท บ๊ิกแอส หรือ เคลียร์ เป็นตน้ 
 - Wonder fruit ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นงานแสดงทาง
ดนตรีและศิลปะท่ีท่ีมีคนทั้งไทยและคนต่างชาติเขา้ร่วมงานอย่างลน้หลาม จดัข้ึนตั้งแต่ปี 2014 ท่ี 
สยาม คนัทร่ี คลบั พทัยา โดย Wonder fruit ไดน้ าเสนอส่ิงท่ีแตกต่างจากงานเทศกาลดนตรีอ่ืนๆ คือ
มีการท างานฝีมือ สอนโยคะ สอนท าอาหาร และอ่ืนๆมากมายมากมาย โดยสามารถ เขา้ร่วมงานกนั
ไดท้ั้งครอบครัว เพราะวา่มีกิจกรรมส าหรับเด็กๆ ในตอนกลางวนัอีกดว้ย 
 - Big Mountain ถือวา่เป็นเป็นงานเทศกาลดนตรีท่ีจดัข้ึนมายาวนาน และถือวา่ยิ่งใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศไทย เน่ืองจากได้จดัข้ึนตั้งแต่ปี 2553 โดยจดัท่ีพื้นท่ีใหญ่ท่ีมีผูช้มมากกว่า 50,000 คน 
และมีพื้นท่ีให้ผูร่้วมงานไดก้างเตน๊ทก์วา่ 6,000 เตน๊ท ์มีเวทีการแสดงมากกวา่ 5 เวที จึงสามารถเรียก
ไดว้่าเป็นงานเทศกาลดนตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยมีศิลปินมากกว่า 50 ศิลปินท่ีมีความหลาย
หลายทางแนวดนตรี  
 - S2O  (The world’s First Songkran Electronic Dance Music Festival) มหกรรมสาดน ้ า
สงกรานตท่ี์มาพร้อมปาร์ต้ีแนว EDM คร้ังแรกในโลกท่ี โดยในงานไดฉี้กกฎการเล่นสงกรานต์ใน
รูปแบบเดิมๆ ให้ไดก้ระหน ่าความซ่า ทา้ความเปียกกนัแบบสนุกซ่าตลอด 4 วนั 4 คืน พร้อมหอบ
ทพัดีเจช่ือดงัระดบัโลกมาร่วมระเบิดความมนัส์เต็มอ่ิมไปกบัซาวดแ์ละบีทของดนตรี EDM ไม่วา่จะ
เป็น deadmau5 ดีเจท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่มาดกวนแต่ฝีมือดีและค่าตวัแพงอนัดบัตน้ๆ ของโลก รวมไปถึงดี
เจดงัอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 จะเห็นไดว้า่งานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยมีการจดัข้ึนอย่างมากมาย และหลากหลาย 
รวมไปถึงความนิยมเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยมีเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบพฤติกรรมของผูร่้วมงานในด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 
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เน่ืองจากมีโอกาสและความเป็นไปไดที้ผูม้าจดังานเทศกาลดนตรี ไดน้ าไปประยุกตใ์ช้กบักลยุทธ์
ทางการตลาด ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการพฒันาและและความพึงพอใจแกผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีใน
ประเทศไทยต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 1.2.1 เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ และการตลาดเชิงประสาทสัมผสั 
  ของผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ และการตลาดเชิงประสาทสัมผสั
  ของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
1.3 ปัญหาน าวจัิย 
 1.3.1 ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยมีการใชก้ลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ 
  และการตลาดเชิงประสาทสัมผสัอยา่งไร 
 1.3.2 ผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ และ
  การตลาดเชิงประสาทสัมผสัในการจดังานอยา่งไร 
1.4 สมมติฐาน 
 1.4.1 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ 
  ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 1.4.2 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีต่างกนัส่งผลต่อมีการรับรู้ 
  ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั  
 1.4.3 การรับรู้เชิงประสบการณ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาล
  ดนตรี 
 1.4.4 การรับรู้เชิงประสาทสัมผสัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาล
  ดนตรี  
1.5 ขอบเขตงานวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัแบบผสม คือวิจยัเชิงคุณภาพ และวิจยัเชิงปริมาณ โดยมุ่ง
ศึกษาค้นควา้เก่ียวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย โดยมี
ขอบเขตดงัน้ี 
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     1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อท าการศึกษาค้นควา้ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีคือ
 ผูบ้ริโภคในประเทศไทยมาท าการศึกษาวิจัย จากการศึกษารายงานทางสถิติจ านวน
 ประชากรประเทศไทย มีข้อมูลท่ีกระทรวงมหาดไทยอ้างอิงประกาศ พบว่ามีจ านวน
 ประชากรไทยเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงอยู่ท่ี 66,188,503 คน [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้
 จาก : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf  [สืบคน้เม่ือ 30 กรกฏาคม 2561]. 
  2. ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ซ่ึงจะ
 น าไปสู่การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความ
 ตอ้งการของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรี และท าการส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูท่ี้
 เคยเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยจ านวน 200 ชุด ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร
 ท่ีแน่ชดั โดยใชสู้ตรค านวนของ W.G.cochran 
  สูตรค านวน 

                                                                       

  เม่ือ n คือ  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม (โดยทัว่ไปนิยมใช้
    สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 
   Z คือ ระดับความมัน่ใจท่ีก าหนด หรือระดับนัยส าคญัทางสถิติ  
    เช่น 
   Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 เท่ากบั 1.65 (ความเช่ือมัน่90%) >> Z = 1.65 
   Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่95%) >> Z = 1.96 
   Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 เท่ากบั 2.58 (ความเช่ือมัน่99%) >> Z = 2.58 
   d คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ (จะตอ้ง 
   สอดคลอ้งกบัค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่นั้นๆ)  เช่น 
   ระดบัความเช่ือมัน่ 90% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.10 
   ระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
   ระดบัความเช่ือมัน่ 99% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.01 
 
 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf
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 1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นงานเทศกาลดนตรี
 ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
   1. การตลาดเชิงประสบการการณ์ ได้แก่ ด้านประสาทสัมผสั  ด้าน
 ความรู้สึก ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทางกายภาพหรือการกระท า และดา้นความเช่ือมโยง
   2. การตลาดเชิงประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ ประสาทสัมผสัทางตา หู จมูก ปาก 
 และการสัมผสั 
 1.5.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 ถึง กรกฏคม พ.ศ. 2561 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ไดท้ราบถึงการใชก้ลยทุธ์ตลาดเชิงประสบการณ์และการตลาดเชิงประสาทสัมผสั
  ของผูจ้ดังานงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 1.6.2 ไดท้ราบถึงการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์และการตลาดเชิงประสาท 
  สัมผสัของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
1.7 นิยามหรือค าจ ากดัความของค าศัพท์ 
 1.7.1 งานเทศกาลดนตรี หมายถึง การแสดงตนตรีสดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงดนตรีสด หรือการเปิดแผ่นเพลงโดยดีเจ (Dish Joking) อาจมีการแสดงไดท้ั้งในร่ม (Indoor) 
หรือกลางแจง้ (Outdoor) โดยงานเทศกาลดนตรีมกัมีการรวมตวักนัหลากหลายศิลปินพลดัเปล่ียน
หมุนเวยีนกนัข้ึนท าการแสดง บางงานอาจมีหลายเวที และจดัข้ึนหลายวนัวนัก็ได ้
 1.7.2 การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง เป็นแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ เนน้การบูร
ณาการเอาแนวคิดต่างๆ มาผสมผสาน เพื่อสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ไดรู้้สึกมีส่วน
ร่วมกบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ และควรมีความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภคดว้ย 
เพื่อท าให้เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการตลาดมากข้ึนโดยการตลาดเชิงประสบการณ์มีทั้งหมด 5 ดา้น 
คือ ดา้นประสาทสัมผสั ดา้นความรู้สึก ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทางกายภาพหรือการกระท า 
และ ดา้นความเช่ือมโยง  
 1.7.3 การตลาดด้านประสาทสัมผสั หมายถึง การออกแบบสินค้าหรือบริการ สร้าง
บรรยากาศ ณ จุดขาย รวมถึงการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อประสาท สัมผสัทั้ง 5 ของ
ผูบ้ริโภค ในรูปแบบของประสาทสัมผสัทางตา หู จมูก ปากและการสัมผสั แลว้ยงัสามารถสร้าง
ผลกระทบไปยงัความทรงจ าของผูบ้ริโภคก่อใหเ้กิดเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และ บริการ 
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เพื่อให้แตกต่างจากทอ้งตลาดทัว่ไป ท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไดง่้าย
ข้ึน และยงัสร้างการรับรู้และจดจ าในสินคา้และ บริการไดม้ากข้ึน 
 1.7.4 พฤติกรรมเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี หมายถึง การเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีต่างๆ 
ในประเทศไทย ตามความสนใจและความชอบของแต่ละบุคคล โดยในงานวิจยัน้ีจะเน้นในดา้น
ความถ่ีในการเขเร่วมงานเทศกาลดนตรีใน 1 ปี 
 
1.8 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
        เชิงคุณภาพ                        เชิงปริมาณ 
 
 
 
 

 

กลยทุธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ และ 
กลยทุธ์การตลาดเชิง
ประสาทสัมผสั 

 

 

 

ลกัษณะทาง
ประชากร 

การตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

การตลาดเชิง
ประสาทสัมผสั 

พฤติกรรมของ
ผูร่้วมงานเทศกาล

ดนตรี 

H1 

H2 

H3 

H4 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านเทศกาลทาง
ดนตรีในประเทศไทย โดยไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้ง
และเหมาะสม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเกีย่วกบัเทศกาลดนตรี (Music Festival) 
  2.1.1 ความหมายและแนวคิดของเทศกาลดนตรี  
 2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับการส่ือสารทางด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Marketing) 
  2.2.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ 
  2.2.2 แนวคิดและขอบเขตเก่ียวกบัการตลาดเชิงประสบการณ์  
  2.2.3 องคป์ระกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ 
  2.2.4 แนวคิดการตลาดเชิงประสาทสัมผสั 
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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัเทศกาลดนตรี (Music Festival) 
 ผูช่ื้นชอบงานเทศกาลดนตรีมกัทราบกันดีว่าเทศกาลดนตรีทัว่ไปจะมีเสียงดนตรีท่ีดัง
กระห่ึม มีผูค้นเขา้ร่วมงานมากมาย  มีความวุน่วาย จดัข้ึนเป็นประจ า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อจิตใจ และ
ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย ซ่ึงผูค้นท่ีเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีทราบกนัเป็นอยา่งดีวา่การไปท่ีนั้นตอ้ง
แทรกตวัเขา้ไปในฝูงคนเยอะแยะมากมายกว่าร้อย หรือกว่าพนัคนก็ตาม อย่างไรก็ดีผูท่ี้ช่ืนชอบ
เทศกาลดนตรี ก็ยงัมีความสุขกบัการท่ีไดไ้ปรวมสนุกในเทศกาลดนตรีนั้นๆ  
 ส่ิงท่ียงัคงคา้งอยู่ในใจจากเทศกาลดนตรีนั้น สามารถอยู่ไดย้าวนานเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน 
หรือเป็นปี ประสบการณ์จากเทศกาลดนตรีถือเป็นต านานในชีวิตของผูค้น เป็นส่ิงท่ีน่าจดจ าไปจน
ไดเ้ป็นประวติัศาสตร์ของผูท่ี้เคยเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีไดเ้ลยทีเดียว (Stella, 2014) 
 ในเองคก์ร ธุรกิจ และชุมชนทางดนตรี ไดใ้หค้วามสนใจทางดา้นคุณค่าของความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึนของเทศกาลดนตรี โดยนิตยสาร Time Magazine ท่ีตีพิมพใ์นเดือนพฤศจิกายน 2011 ไดก้ล่าว
ว่า “เทศกาลดนตรีคือแสงไฟท่ีหายากในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมดนตรี (Grose, 2011) โดยมี
การส ารวจคณะกรรมการโดยหน่วยงานส่ือ เป้าหมายของส่ือได้ช้ีให้เห็นว่า “44% ส าหรับการ
ตอบสนองการพิจารณาไปยงัเทศกาลท่ีน่าต่ืนเตน้มากท่ีสุด” 
  2.1.1 ความหมายและแนวคิดของเทศกาลดนตรี 
  Music Festival หากแปลความหมายตรงตวัแลว้ คือ “เทศกาลดนตรี” ซ่ึงหมายถึง 
งานบัน เ ทิงชนิดหน่ึง ท่ี มี ศิล ปิน นัก ร้อง  ห รือวงดนตรี ท่ีจัด ข้ึนภายใต้ธีม ท่ีก าหนด ข้ึน 
(Dictionary.com's 21st Century LexiconCopyright © 2003-2014 Dictionary.com, LLC)  
  Getz (1991) ไดก้ล่าววา่ เทศกาล คือการเฉลิมฉลองโดยใช ้“บางส่ิงบางอยา่ง” โดย 
Jan and Julie (2010) ได้เสริมความหมายของค าว่า “บางส่ิงบางอย่าง” ว่าหมายถึง ดนตรี ดังนั้น
ประสบการณ์ทางดนตรีจึงเป็นส่วนหน่ึงของความหมายของเทศกาลดนตรีโดยจดัข้ึนเพื่อผูเ้ขา้ร่วม
และมีพื้นฐานท่ีน าพวกเขาเขา้ดว้ยกนั  
  Eric (2017) ไดก้ล่าววา่ เทศกาลดนตรีคือปรากฎการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ 
ซ่ึงมกัเป็นจุดศูนยร์วมของอุตสาหกรรมทางดนตรีและแนวโนม้ต่างๆ ในเมืองใหญ่ 
  Mercier V. (2003) ไดก้ล่าวถึงงานเทศกาลดนตรีในยุคหลงัๆ วา่เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึงงานเทศกาลดงักล่าวมกัประกอบไปดว้ยหลายๆ เวทีและจดัข้ึนบ่อยคร้ัง ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมงานถือ
เป็นผูรั้บสารในงานเทศกาลดนตรี 
  Bowen และ Daniels (2010) ได้อธิบายว่า เทศกาลดนตรีนั้นคือเทศกาลท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ า และเป็นถือเป็นวฒันธรรมในการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเป้าหมายส่วนใหญ่
มกัตอ้งการใหเ้กิดกระบวนการท่องเท่ียว สร้างภาพลกัษณ์ การส่ือสาร รวมถึงเป็นต าแหน่งปลายทาง 
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  Allen, O’Toole, Mcdonnell และ Harris (2002) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เทศกาลดนตรี
เป็นงานเทศกาลท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวั ส่วนใหญ่มกัจดัข้ึนใจกลางเมืองและโดยทัว่ไปจะมีการ
แสดงมากมายจากหลากหลายศิลปินมารวมกนั 
  พีระพล พิภวรากร (2552) ให้ความหมายว่า เทศกาลดนตรี (Music Festival) คือ 
คอนเสริตท่ี์รวมหลายๆ ศิลปินรวมกนั โดยสามารถแบ่งคอนเสริตอ์อกไดห้ลายลกัษณะตามประเภท
ของแนวดนตรี 
  เช่ือกนัว่าดนตรีสามารถน าอารมณ์แห่งความสุขได้ เช่น นักดนตรีเล่นเพลงท่ีมี
จงัหวะเร็วมกัจะท าให้ผูฟั้งรู้สึกมีความสุข แต่ถา้นกัดนตรีเล่นเพลงจงัหวะชา้จะท าให้ผูฟั้งรู้สึกเศร้า 
(Bruner,  1999) 
  จากงานวิจัยเก่ียวกับการได้ยินเสียงดนตรีท่ีมีความดังมักให้ความส าคัญกับ
คอนเสิร์ต นฤตยศาลา (ไนท์คลบัท่ีเปิดเพลงให้ผูเ้ขา้ใช้บริการเตน้ด้วยกัน) และ พวกเคร่ืองเล่น
ดนตรีแบบพกพาต่างๆ แต่เทศกาลดนตรีเป็นส่ิงล่าสุดท่ีนกัวิจยัให้ความสนใจท่ีจะศึกษา เน่ืองจาก
เป็นท่ีนิยมมากข้ึน (Mercier V,  2003) 
  เทศกาลดนตรีถือไดว้่าเป็นเทศกาลท่ีเกิดข้ึนบ่อยและสม ่าเสมอ ดงันั้นจึงสามารถ
ใหเ้กิดผลกระทบ หรือท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัมากยิง่ข้ึน (Dowd el al.,  2004) 
  เทศกาลดนตรี ถือเป็นการแสดงดนตรีสดชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
สังคมอยา่งหน่ึงในขณะท่ีการฟังบนัทึกการแสดงดนตรีสดนั้นเป็นการเพิ่มความบนัเทิงให้กบัผูรั้บ
ฟังการแสดงดนตรีสด ท าใหผู้รั้บฟังไดรั้บประสบการณ์ใหม่ เป็นการถ่ายทอดจากนกัดนตรีท่ีแสดง
ไปสู่ผูฟั้ง ซ่ึงมีความแตกต่างกนัระหว่างท่ีผูฟั้งนั้นนัง่รับฟังดนตรีเพียงคนเดียว กลุ่มผูช้มจะไดรั้บ
ประสบการณ์ในขณะท่ีร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงดนตรี การแสดงดนตรีนั้นไม่ใช่การ
แสดงเพื่อให้เกิดการกระตุน้ในดา้นอารมณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การแสดงดนตรีสดยงัเป็นการ
แสดงออกถึงการมีส่วมร่วมทางวฒัธรรมท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานตั้งแต่มนุษยไ์ดเ้คยบนัทึกไว้
เก่ียวกบัการแสดงออกทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม (Cresswell & Bennett, 2015) 
  ความแตกต่างระหว่างคอนเสิร์ตกบัเทศกาลดนตรี คือคอนเสิร์ตมกัเป็นการแสดง
ของคิลปินวงเดียว หรืออาจมีศิลปินรับเชิญบา้ง แลว้จะจบภายใน 1-3 ชัว่โมง แต่เทศกาลดนตรีนั้น
สามารถท าการแสดงไดห้ลายวนั มีหลายเวที และหลากหลายศิลปิน จดัข้ึนภายในงานเดียวกนั 
  โดย Gibson และ Connell (2005) ได้กล่าวว่าเทศกลาดนตรีมีพื้นฐานมาจาก 3 
ลกัษณะ คือ 
  1) ลกัษณะทางศิลปะ ท่ีสร้างสรรค์สัญลกัษณ์ระหว่างศิลปะ ความหรูหรา และ
ดนตรี หรือจากการแสดง และวฒันธรรมในพื้นท่ีการจดังาน 
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  2) ลกัษณะทางการเมือง มกัใชเ้ทศกาลดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาพื้นท่ีนั้นๆ 
หรือเพื่อใชส้งเสริมการท่องเท่ียว 
  3) ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มกัเป็นองค์กรณ์หรือบริษทัท่ีจดัข้ึน เพื่อแสดง
ศิลปะหรือวฒันธรรมขององคก์รณ์ไปยงัลูกคา้ของพวกเคา้ 
 เทศกาลดนตรีถือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
น่าสนใจ ซ่ึงเทศกาลดนตรีสามารถตอบโจทยก์ารบรรลุเป้าหมายของการพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือ
บริการ เพื่อสร้างความดึงดูดใจแก่ผูบ้ริโภค และยงัช่วยลดการจดังานตามฤดูกาล ซ่ึงตอ้งจดัข้ึนหลาย
คร้ังถึงจะไดผ้ลเท่ากบัการจดัเทศกาลดนตรี (Diaz Soria et al., 2014) 
 ในมุมมองของนกัจดังานเทศกาลนั้นเทศกาลดนตรีนั้นมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะหลีกเล่ียง
ขอ้ก าหนดของงานกิจกรรมศิลปะชั้นสูงของคอนเสิร์ตในร่ม และลดตน้ทุนในการเช่าสูงในพื้นท่ีจดั
งานหรือพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ (Frey,  1994) 
 ดังนั้ นเทศกาลดนตรีคือหลักของการบริการท่ีไม่ได้ส่ิงของหรือวัตถุ น าเสนอผ่าน
ประสบการณ์ทางศิลปะไปยงัประสาทสัมผสัของมนุษย ์ซ่ึงองคก์รณ์ส่วนใหญ่น ามาใชเ้พื่อโปรโม
สินคา้หรือบริการของตนเองให้ผูบ้ริโภครู้จกั และเขา้ถึงไดง่้าย เน่ืองจากเทศกาลดนตรีในปัจจุบนั
เป็นท่ีนิยม และจดัข้ึนบ่อยคร้ังในช่วงเทศกาลต่างๆ ในการจดังานเทศกาลดนตรีในแต่ละคร้ังมกัจดั
ข้ึนหลายวนั และมีหลายศิลปินมาร่วมงาน ท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจในการเข้าร่วมในงาน
เทศกาลดนตรีต่างๆ 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีทางด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
 ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก การซ้ือ
สินคา้หรือบริการนั้นผูบ้ริโภคไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ หรือเพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการเพียง
อยา่งเดียว แต่ตอ้งสามารถแสดงเอกลกัษณ์ (Identity) รวมถึงสามารถสร้างปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมได้
อีกด้วย (Kotler,  2003)  ซ่ึงองค์กรทางการตลาดจ าเป็นต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ข้ึน เพื่อสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นการตลาดท่ีมุ่งเนน้ถึงการสร้างประสบการณ์ 
หรือเรียกอีกอยา่งไดว้า่ การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงเกิดข้ึนเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ และท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความภคัดี (Brand Royalty) ไดใ้นท่ีสุด (เพลินทิพย ์
โกเมศโสภา,  2547)  
 2.2.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ 
  ผศ. ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร (2547) การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง การบวนการ
เพื่อส่ือสารขอ้มูลของสินคา้ บริการ หรือความคิดสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้ง
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 อาศยัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย เป็นตน้ 
 Schmitt (1999) ได้กล่าวว่า  ประสบการณ์ (Experience) คือ เหตุการณ์ส่วนบุคคลท่ี
 เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า ซ่ึงประสบการณ์น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการมีชีวิต และมกัเกิดจาก
 การสังเกตโดยตรง หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์บางอย่างไม่ว่าจะเกิดข้ึนจริง 
 เป็นความฝัน หรือการจ าลองเหตุการณ์ข้ึน 
 Lee, Hsiao and Yang (2011) ไดก้ล่าววา่ การตลาดเชิงประสบการณ์ คือความความทรงจ าท่ี
น่าจดจ า หรือประสบการณ์ท่ีเขา้ไปในใจของผูบ้ริโภคอยา่งลึกซ้ึง 
 More (2011) ได้ให้ความหมายว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ อ้างถึงประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ สินคา้ หรือบริการ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภค เป็น
กลไกสร้างแรงจูงใจมากกว่าช่องทางการส่ือสารอ่ืน และกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อ (word-of-
mouth) 
 เพลินทิพย ์โกเมศโสภา (2547) ไดอ้ธิบายความหมายของการตลาดเชิงประสบการณ์ไวว้่า 
 หมายถึง การสร้างความประทบัใจ และจดจ าความรู้สึกนั้นไวใ้นความทรงจ าของผูบ้ริโภค
 ท่ีมีการซ้ือหรือใช้บริการสินคา้นั้นๆ ตลอดไป ซ่ึงหากองค์กรณ์ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคเกิด
 ความจงรักภัคดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการบอดต่อ ควรค านึงถึง
 ความส าคญัของการตลาดเชิงประสบการณ์ 
 McNikel (2004) ได้อธิบายเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาดว่า เป็นการเร่ิมการท า
 การตลาดดว้ยการใหร้ายละเอียด ขอ้มูลต่อผูบ้ริโภคอยา่งเพียงพอ ท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีมี
 การซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยการใหผู้บ้ริโภคสัมผสัไดถึ้งประสบการณ์ต่างๆ ท่ีลึกซ้ึง  
 (Pine,Gilmore,  1998, p,98) การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลในแง่บวกแก่ผูบ้ริโภค
 นั้น มกัมาจากภาพลกัษณ์ ทศันคติ ความคุน้ชิน และ ความผกูพนัทางดา้นอารมณ์ไปยงัตรา
 สินคา้ หรือ บริการ (Wohlfeil, Whelan, 2006) 
 Poulsson and Kale (2004) ไดใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภควา่เป็นเหมือน
การกระท าท่ีมีการสร้างสรรคร่์วมกนัระหวา่งผูจ้ดั และผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บรู้ถึงคุณค่าและ
มีความทรงจ ากบักิจกรรมนั้นๆ ก็ต่อเม่ือไดมี้การเขา้ร่วม 
 Kwontnit and Ross (2007) ไดใ้ห้ค  านิยามของการตลาดเชิงประสบการณ์ไวว้า่ เกิดจากการ
 รวมตวักนัของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(ความรู้สึก) และส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้(สัญลกัษณ์) และ
 มักมาจากผลิตผลร่วมกันของผู ้บริโภคกับนักการตลาดท่ีได้สร้างความประทับใจ มี



  13 

 ความหมาย และน่าจดจ า ซ่ึงการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น สามารถเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละ
 ไม่ได ้หรือสามารถเป็นไดท้ั้งสองแบบ 
 Puti Ara Zena and Aswin Dewanto Hadisumarto (2012) ได้ก ล่ า วว่ า  ก า รตลาด เ ชิ ง
ประสบการณ์ คือ กลยุทธ์ทางการตลาดชนิดหน่ึงท่ีท าให้เกิดขอบข่ายขนาดใหญ่ของการผสม
ระหวา่งประสบการณ์และความบนัเทิงสู่สินคา้หรือบริการ  
 สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (2556) ได้ให้ความหมายการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) ไวว้่า เป็นการตลาดท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสสัมผสัประสบการณ์จากการใช้
สินคา้ 
 กมล ชยัวฒัน์ (2551) ไดอ้ธิบายถึงการตลาดเชิงประสบการณ์วา่เป็นการตลาดท่ีเตม็ไปดว้ย
ความคิดสร้างสรรค์และไร้ขอบเขต เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสนุกและมีประสิทธิภาพสูง และ
ยงัสามารถพฒันาการตลาดในอินเตอร์เนตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Addis และ Holbrook (2001) ไดศึ้กษาพฤติกรรมดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภคแลว้พบว่าความ
ผูท่ี้ให้เกิดความรู้สึกและเป็นผูใ้ห้ความคิดซ้อนอยู่ภายใตป้ระสบการณ์ของความสนุกสนานและ
ความสุข แทจ้ริงแลว้คือผูบ้ริโภคนั้นเอง 
 ดงันั้นการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงมีความหมายว่า 
การส่ือสารท่ีใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ทางการตลาด ไม่เนน้แค่เพียงประโยชน์และการใชง้านเท่านั้น แต่ยงั
เน้นท่ีความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคทั้งดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และ ซ่ึงไม่เพียงแค่ให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือบริการ แต่ยงัท าให้เกิดความประทบัใจ และเป็นท่ีน่าจดจ าแก่
ผูบ้ริโภคต่อไป ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ์คือ  ผูบ้ริโภค เพราะถือ
เป็นกลไกส าคญัในการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ  
 2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing)    
 การส่ือสารการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคมีหลากหลายแบบดว้ยกนั ไม่วา่เป็นการโฆษณาผา่นค า
ชวนเช่ือ ผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ โดยโฆษณาภายในเวลาอนัสั้นเพื่อให้เป็นท่ีจดจ า และ
ทราบถึงผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าแบบใด แต่ในยุคปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันกันสูง และมีสินค้า
หลากหลายมากข้ึน ท าให้การสร้างความแตกต่าง การสร้างคุณลกัษณะของแบรนด์เพื่อให้ผูบ้ริโภค
จดจ าตราสินคา้ (Brand) เป็นกลยทุธ์ท่ีมีการน ามาใชม้ากข้ึน 
 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) ถือวา่เป็นการตลาดสมยัใหม่ (Modern 
Marketing) ในโลกยุคปัจจุบัน โดยทั้ งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคล้วนมีส่วนในการสร้างและบริโภค
เช่นเดียวกนั กล่าวคือมีการใช้ประสบการณ์ร่วมกนั คือมีการท างานร่วมกนัและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค (Tynan and McKechnie,  2010)  
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 โดยประสบการณ์สามารถน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมคุณค่าของสินคา้และบริการ ตราสินคา้ และ
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย Maghnati,  Choon Ling and Nasermoadeli ไดส้ร้างตารางเปรียบเทียบ
การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Market) และ การตลาดสมยัใหม่ (Modern Marketing) หรือเรียก
อีกอย่างว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ข้ึนมาไว้ดังตารางท่ี 2.1 หาก
เปรียบเทียบกนัแลว้จะเห็นไดว้า่การตลาดแบบดั้งเดิม และ การตลาดสมยัใหม่ความแตกต่างระหวา่ง
วิธีการส่ือสาร โดยการตลาดแบบดั้ งเดิม (Traditional) การตลาดแบบดั้ งเดิม เร่ิมจากหลักท่ีว่า
ผูบ้ริโภคนั้นมีการใช้เหตุผล ซ่ึงเหตุผลเหล่าน้ีจะถูกก าจดัไปหากมีข้อเสนอ มีการแข่งขนั หรือ
ตอบสนองความต้องการผู ้บริโภคได้  ในทางกลับกัน การตลาดเชิงประสาทวิทยาได้เติม 
ประสบการณ์ผา่นความรู้สึกของผูบ้ริโภคระหวา่งการ ตลาดแบบดั้งเดิม ซ่ึงประสบการณ์น้ีส่งผลต่อ
ประสาท สัมผสั อารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรมและความเป็นเหตุ  เป็นผล ซ่ึงจะท าให้สินคา้ท่ีได้มี
เสน่ห์และน่าดึงดูดมากข้ึน ในขณะท่ีการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เน้นท่ี
ตราสินคา้จนกลายเป็นประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ จากมุมมองใหม่น้ีการเสริมสร้าง
ตราสินคา้จะเกิดข้ึนเม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคสนุกสนานกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ไม่วา่จะ
เป็นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ความรู้สึกและการสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซ่ึงเป็นวิธีการใหม่ในการสร้างตราสินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี 
โดยแนวคิดตราสินคา้แบบดั้งเดิม (The Traditional Branding Concept) จะแสดงถึงความคาดหวงั
หรือมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย 

   

 การตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดสมัยใหม่ 

มุ่งเน้น  
(Focus) ประโยชน์และการใชง้านของ

สินคา้และบริการ 
องคร่์วมประสบการณ์การณ์ของ
ผูบ้ริโภค 

ขอบข่าย  
(Scope) ขอ้จ ากดัท่ีค่อนขา้งแคบของ

ประเภทของสินคา้และบริการ 
และการบริโภค 

ขอ้จ ากดัท่ีกวา้งข้ึนของการ
บริโภค สถาณการณ์ และบริบท
ทางสังคม 

แบบจ าลองผู้บริโภค  
(Customer Mental Model) 

การใชเ้หตุและผลในการ
ตดัสินใจ  

ใชเ้หตุผล อารมณ์ ความรู้สึก 
จินตนาการ และความ
สนุกสนานในการตดัสินใจ 
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การเข้าถึงของนักการตลาด  

(Marketers Approach) 

การวเิคราะห์ การพูด และการ
เนน้วิเคราะห์แบบเชิงปริมาณ 

ใชก้ารตลาดแบบผสมผสาน การ
พูด การดู และง่านต่อการใชง้าน 

  
ตารางที ่2.1 เปรียบเทยีบการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดสมัยใหม่ 
แหล่งทีม่า: Maghnati,  Choon Ling and Nasermoadeli,  2012. 
 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) ไดถู้กพฒันาข้ึนมาเพื่อเปล่ียนแปลง
การตลาดจากยุคอุตสาหกรรมเป็นการให้เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูล ตราสินค้า และการส่ือสารเพื่อ
การตลาดโดยประสบการณ์ เป็นรวมกนัของการส่ือสาร การรับรู้ผ่านการมองเห็นหรือใช้การพูด
เหมือนในยุคปัจจุบนั และการใช้ส่ือต่างๆ มีการให้ความส าคญัของการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
การให้ความหมาย มีความเข้าใจ การบริโภค และความจงรักภคัดีต่อตราสินค้า ท าให้เห็นว่า
การตลาดเชิงประสบการมีวธีิการวเิคราะห์ท่ีมีความหลากหลาย และตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งดี (Williams,  2006) 
 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) เป็นรูปแบบโฆษณาชนิดหน่ึง ท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีดีและน่าจดจ าร่วมกบัแบรนด์สินคา้นั้นๆ แตกต่างกบัโฆษณา
ทั่วๆ ไป ท่ีบอกคุณลักษณะ คุณประโยชน์ของสินค้า หรือคือการสร้างแบรนด์ ซ่ึงจากการ
คน้ควา้วจิยั พบวา่การตลาดเชิงประสบการณ์นั้น มี 4 สาระส าคญัตามภาพท่ี 2.1 
ภาพที ่2.1 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ 
แหล่งทีม่า: ปราณี เอ่ียมละออภคัดี, 2448. 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

การมุ่งเนน้การน าเสนอประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้ 

ภาพรวมประสบการณ์
ของลูกคา้มาจากการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ 

การผสมผสานวธีิและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

ลูกคา้ใชเ้หตุผละและอารมณ์
ในการตดัสินใจซ้ือ 

การตลาดเชิงประสบการณ์ 
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จากภาพท่ี 2.1 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ สาระส าคญั 4 ประการ คือ 
 1. การมุ่งเนน้ในการน าเสนอประสบการณ์ใหก้บัผูบ้ริโภค 
 ผูบ้ริโภคจะได้รับความพึงพอใจจากประโยชน์ของสินค้าและบริการ ซ่ึงการตลาดเชิง
ประสบการณ์จะมุ่งเน้นการเสนอประสบการณ์ให้กับผูบ้ริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้สึก 
พฤติกรรม และคุณค่า รวมถึงสามารถท าให้ลูกคา้ไดค้วามรู้และความเขา้ใจต่อสินคา้และบริการ 
โดยผูบ้ริโภคท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวิตนั้น จะท าให้เกิดความเช่ือมโยงท่ีมีคุณค่าระหว่างผูบ้ริโภคกบัสินคา้ บริการ รวมไปถึงองคก์ร
อีกดว้ย 
 2. ภาพรวมประสบการณ์ของผูบ้ริโภคมาจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ 
 การสร้างประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริโภค มกัเกิดข้ึนจากการบริโภค หรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ์
นั้นๆ เช่นกาแฟสตาร์บคั ถึงแมจ้ะมีราคาท่ีสูงกวา่กาแฟในทอ้งตลาดแต่จากการจดัองคป์ระกอบ เช่น 
สถานท่ี แสง สี เสียง กล่ิน แมก้ระทั้งการบริการและความเอาใจใส่ของพนกังานในร้าน ท าให้ให้
ผูบ้ริโภคยอมซ้ือและใชบ้ริการ 
 3. ผูบ้ริโภคใชเ้หตุผลและอารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือ 
 เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ส่วนใหญ่มกัพิจารณาจากความจ าเป็นในการ
ซ้ือ โดยจะใชเ้หตุผลเป็นหลกั มีอิทธิพลมาจากประสบการณ์ ความรู้สึก และอารมณ์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ ดงันั้นนกัการตลาดควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ย ซ่ึงใน
ดา้นของเหตุผลมกัแสดงออกทางกายภาพ รูปลกัษณ์และดา้นวิทยาศาสตร์ แต่ในส่วนของอารณ์มกั
แสดงออกทางดา้นของความรู้สึก การรับรู้ แรงจูงใจ จิตวทิยาและสังคม  
 4. การผสมผสานวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
 จากแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์มีหลากหลายมุมมอง จึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลายวิธี และ
จ าเป็นตอ้งเลือกเคร่ืองมือต่างๆ ในการน ามาวเิคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณประกอบกนั เช่น
การสังเกตท่าทาง พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ โดยวดัการเคล่ือนไหวของสายตา (Eve-movement) 
เพื่อน ามาประเมินผลการรับรู้ หรือการหาขอ้มูลจากผูบ้ริโภคกลุ่มย่อย (Focus group) คือการเชิญ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมาประมาณ 6-10 ท่านต่อกลุ่ม โดยให้แสดงความคิดเห็นตามแนวคิด
การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีมีหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การตลาด จากจุดน้ีนกัการตลาดสามารถสร้างจุดแขง็ของสินคา้และบริการของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ในยุคปัจจุบนัเป็นการรวมเอาแนวคิดทางการตลาด
หลายแนวคิดมาบูรณาการรวมกัน เช่น แนวคิดประโยชน์และความพึงพอใจ (Usage and 
Satisfaction) แนวคิดการตลาดเชิงประสาทสัมผสั (Sensory Marketing) แนวคิดลูกคา้คือศูนยก์ลาง 
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(Customer Centric) เป็นต้น โดนการสร้างประสบณ์การทางการตลาดให้แก่ผูบ้ริโภค จะท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมกบัการจบัจ่ายซ้ือขายในสถานท่ีขาย (บุริม โอทกานนทม์  ,2552)
  Puti Aea Zena และ  Aswin Dewanto Hadisumarto (2011) ได้ ศึกษา เ ร่ือง  The Study of 
Relationship among Experiential Marketing, Service Quality, Customer Satisfaction and Customer 
Loyalty ไดท้  างานวิจยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณควบคู่กนั โดยเชิงปริมาณไดใ้ช้ตวัอย่างจ านวน 
142 คน แต่ตรงตามความตอ้งการของงานวิจยัเพียง 80 คน โดยตวัแปรดงักล่าวค่อนขา้างซบัซอ้น จึง
ไดท้  าการสร้างโมเดลในการอภิปราย เพื่อลดความซบัซอ้นลง ท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน (Setyo,2008) โดย 
38% ของกลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ21 ปี 59% มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ระดบัมธัยม 79% เป็นนกัศึกษา 49% 
ต ่ากว่า 1 ล้านรูปี  69% เคยใช้บริการท่ีร้าน Strawberry Café โดยได้มีความสนใจเน่ืองจากร้าน
ดงักล่าวสามารถเล่นเกมส์ (free-board game) ไดฟ้รี 
  โดยขั้นตอนแรกไดใ้ช ้CFA มาเพื่อสร้างแบบจ าลอง ดูความเหมาะสมของอุปกรณ์
ในร้าน และมีความสอดคล้องในการวิเคราะห์ (Wijanto, 2008) โดย Puti Aea Zena และ Aswin 
Dewanto Hadisumarto ไดศึ้กษาระหวา่งความเหมาะสมของอุปกรณ์ในร้านกบั การมีความสัมพนัธ์
ทัว่ไปต่อลูกคา้ ซ่ึงจากการทดลองแลว้พบว่าขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เพียงพอต่อการสร้างแบบจ าลอง
เพื่อน ามาวเิคราะห์จึงไดว้เิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
  ในขั้นตอนท่ี 2 พวกเขาไดล้องศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ วา่มี 2 ส่ิงท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง โดยส่ิงแรกพวกเขาไดใ้ห้ความสัมพนัธ์ต่อการเลียนแบบผูท่ี้มีอิธิพลในตอนนั้น ซ่ึง
ถือเป็นตวัแปรท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น และส่ิงท่ี 2 พวกเขาไดส้นใจค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรตน้และตวั
แปรตามว่ามีค่ามากนอ้ยเท่าไหร่ โดยใชพ้ื้นฐานของคุณภาพในการบริการ และความจงรักภคัดีต่อ
ตราสินค้าของผูบ้ริโภค พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ และคุณภาพในการบริการมีความ
แปรปรวนของความพึงพอใจ 31% และอ่ืนๆ  69% และในส่วนการตลาดเชิงประสบการณ์ มีความ
แปรปรวนตามความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ถึง 33% โดยสามารอภิปรายผลได้ว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ท่ีดีมกัส่งผลให้เกิดพึงพอใจ และความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในยุค
ปัจจุบนั 
  Adeosum และ Daniyu (2012) ได้ท าการวิจัยเร่ือง Experientrail Marketing : An 
Insight into the Mind of the Customer ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตลาดเชิงประสบการณ์ มีจุดประสงคคื์อ
ต้องการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้บริโภคในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ  และดู
ความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ต่อตราสินคา้ เพื่อดึงดูดอารมณ์ ความรู้สึก และ
อิทธิพลต่อการเลือกสินคา้หรือบริการ โดยงานวิจยัของพวกเขา้เป็นการวิจยัเชิงพรรณาระหว่าง
ชีวิตประจ าวนัและพฤติกรรมของงผูบ้ริโภคในร้านคา้ปลีก ซ่ึงพบวา่การตาดเชิงประสบการณ์มีผล
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ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ดงันั้นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของร้านคา้ปลีก ก็ควรสร้าง
ประสบการณ์ใหดี้ และน่าจดจ าแต่จ าเป็นตอ้งผสมผสานหลายๆ ส่ิง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีมาก
ยิง่ข้ึน 
  จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ ภทัรพร ทิมแดง (2555) เร่ืองโมเดลการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว โดยได้ศึกษาจากประชากรชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวใน
ประเทศไทย จ านวนตัวอย่างนักท่องเท่ียวทวีปเอเชีย จ านวน 380 คน วดัจากการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ประกอบดว้ย ประสบการณ์เชิงกายภาพ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ ประสบการณ์เชิง
คนไทย ประสบการณ์การบริการ พบวา่ประสบการณ์เชิงบริการนั้นมีความส าคญัมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกสบายใหก้บันกัท่องเท่ียว เช่น การท าให้เกิดความประทบัใจใน
โรงแรม การบริการของพนกังานท่ีเป็นมิตร และผูท่ี้รับผดิชอบในหน่วยงานท่องเท่ียวรับผิดชอบอยู่
ตลอดเวลาในการพฒันาการบริการให้ดีข้ึน ในทางกลบักนัประสบการณ์เชิงอารมณ์มีอิทธิพลนอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียไม่ค่อยให้ความส าคญัมากนกั แต่ผูว้ิจยัไดก้ล่าวว่าการสร้างความ
ปลอดภยั และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี จะท าให้สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้นักท่องเท่ียวมี
ความสุข ส่งผลใหก้ารตลาดเชิงประสบการณ์เพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 รัตนากร เจริญสุข (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางโฆษณา
ออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ และวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จาก
ผู ้บริหารและพนักงาน เพื่อท ากาศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การท าการตลาดเชิงประสบการณ์ 
(Experiental Marketing) พร้อมทั้ งย ังสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาขอ้มูลและบทความต่างๆ ในหนงัสือพิมพแ์ละ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการสังเกตการแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) และแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participative Observation) จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ขั้นตอนการบริหารบริหารประสบการณ์ลูกค้าของชาเขียวเอสตาเต้ แคมป้ิง รีสอร์ท 
แอนด์ ซาฟารี จงัหวดัชลบุรี มี 5 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า 2) ก าหนด
โครงสร้างประสบการณ์ลูกคา้ 3) การออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อสินคา้ 4) ออกแบบจุดติดต่อกบั
ลูกคา้ 5) สร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองและมีแนวทางในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงได้
ก าหนดข้ึน 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) สร้างประสบการณ์ทางกายภาพ 2) สร้างประสบการณ์ทางความรู้สึก 
 2. การท าการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีมีอิทธิผลก่อนหนา้น้ี น ามาใชร้ะหวา่งการบริการกบั
ความพึงพอใจในการรับบริการจริง พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่หรือเทียบเท่าการบริการท่ี
ไดพ้กัจริงในดา้นท่ีพกั และสถานท่ีใหบ้ริการ แต่ทางกลบักนัลูกคา้มีความพึงพอใจมากกวา่หรือ
เท่ากบัดา้นบรรยากาศรอบๆ รีสอร์ท และการใหบ้ริการของส านกังาน 
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ภาพที ่2.2 4 เทคนิคช่วยท า Experiential Marketing                                              
แหล่งทีม่า : https://businesslinx.globallinker.com, 2017 
 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาได้หลายปีแล้ว 
โดยเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีมุ่งเน้นให้ผูบ้ริโภคได้สัมผสัประสบการณ์ท่ีดี น่าจดจ า หรือหวน
ร าลึกถึงเร่ืองราวในคร้ังอดีตร่วมกับตราสินค้า  ซ่ึงแทนท่ีจะโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ดีอะไร มี
คุณประโยชน์ยงัไง ก็เปล่ียนเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมแทน เช่น โรงแรมมาริออท (Marriott) 
ท่ีสร้างห้องพักแบบภาพยนตร์เร่ือง Upside Town เป็นต้น ซ่ึง Experiential Marketing สามารถ
น าไปใชผ้สมผสานการศาสตร์ดา้นการตลาดในรูปแบบต่างๆ ไดอี้กมากมาย (เวปไซต,์  2560) โดยมี
การสรุปการสร้างแบบจ าลอง เทคนิคช่วยท า Experiential Marketing ไวด้ังภาพท่ี 2.2 สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี  

1) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัแบรนด ์
 คงเป็นเร่ืองยากหากจะขายประสบการณ์โดยใช้กระดาษกบัดินสอ ดงันั้น พยายามคิดให้
รอบคอบว่ากลุ่มเป้าหมายมีโอกาสรับชมส่ือหรือโฆษณาของคุณจากช่องทางไหน เพื่อถ่ายทอด
เร่ืองราวและประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กบักลุ่มเป้าหมายอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี ถา้คุณอยาก
เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้าน Experiential Marketing ก็จ  าเป็นต้องเรียนรู้เร่ือง virtual reality (VR) หรือส่ือ
เสมือนจริง เพราะลูกค้าสมยัใหม่ช่ืนชอบประสบการณ์ท่ีท าให้ตวัเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมแบบ
จริงจงั จึงจะถือไดว้า่เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมท่ีทนัสมยัมากๆ 

2) ระบุความแตกต่างใหช้ดัเจน 
 “ประสบการณ์ของแบรนด์คุณต่างจากแบรนด์อ่ืนอย่างไร” พยายามคน้หาความแตกต่าง
ของแบรนด์ท่ีอยู่เหนือคู่แข่ง เพื่อน าเสนอและถ่ายทอดให้กลายเป็นจุดเด่น ยกตวัอยา่งเช่น Jimmy 
John’s ร้านแซนด์วชิเล็กๆ ในสหรัฐอเมริกาท่ีเปิดตวัในปี ค.ศ. 1983 แมจ้ะอยูใ่นท าเลท่ีไม่ดีมากนกั 
แต่สามารถสร้างก าไรไดต้ั้งแต่ปีแรกท่ีเปิดดว้ยการจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว โดยจดัส่งสินคา้แถวหอพกั

https://businesslinx.globallinker.com/
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ของมหาวทิยาลยั และน าแซนดว์ชิไปใหก้ลุ่มเป้าหมายชิมฟรี จนปัจจุบนัน้ี Jimmy John’s มีสาขาทัว่
อเมริกากว่า 2,000 สาขา จุดเด่นคือความรวดเร็วในการจดัส่งแซนด์วิช ซ่ึงในสมยัก่อนใครอยาก
รับประทานอะไรก็เดินไปซ้ือท่ีร้านดว้ยตวัเอง แต่ Jimmy John’s สร้างความแตกต่างดว้ยบริการส่ง
สินคา้ท่ีรวดเร็ว จนกลายเป็นประสบการณ์ท่ีทรงพลงั หลงัจากน้ีเวลาจะโฆษณาอะไร พวกเขาก็ใช้ 
Concept ความรวดเร็วระหวา่งแบรนดก์บัลูกคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขินอายอะไร  

3) ท าใหมี้ความสม ่าเสมอ 
 การตลาดเชิงประสบการณ์จะแสดงประสิทธิภาพไดสู้งสุด จ าเป็นตอ้งท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง
และท าอยา่งสม ่าเสมอ ยกตวัอยา่งเช่น Warby Parker แบรนดแ์วน่ตาดงัระดบัโลก ซ่ึงยนิดีส่งแวน่ตา 
5 แบบ ไปให้ทดลองใส่ท่ีบา้นแบบฟรีๆ ไม่คิดเงิน หลงัจากเราทดลองใส่จนแน่ใจแลว้วา่แบบไหน
เหมาะกบัผูใ้ช ้(หรือภายใน 1 สัปดาห์) จึงส่งคืนกลบัไปโดยไม่จ  าเป็นตอ้งจายเงินเลย ดงันั้น ลูกคา้
ในปัจจุบนัไม่ไดซ้ื้อแวน่ตาแบรนด์ Warby Parker เพราะมีกรอบแวน่ตาใหเ้ลือกมากเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของโลก แต่พวกเขารู้วา่จะไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีเม่ือซ้ือแวน่ตา Warby Parker นอกเหนือจากเร่ือง
บริการแลว้ Warby Parker ยงัท าเวบ็ไซตใ์ห้ดูง่าย ใช้งานสะดวก การส่งมอบแวน่ตาให้ทดลองใช้ก็
ไม่มีขั้นตอนท่ียุง่ยาก และบริการหลงัการขายก็มีช่ือเสียงในเชิงบวก ส่ิงเหล่าน้ีคือเร่ืองท่ีเราตอ้งให้
ความส าคญัในทุกขั้นตอน และตอ้งท าใหดี้เสมอตน้เสมอปลายอยา่งต่อเน่ือง  

4) มีส่วนร่วมกบัลูกคา้ในส่ิงท่ียิง่ใหญ่ หรือในประสบการณ์ท่ีดี 
 เม่ือไม่นานมาน้ี โคก้ ไดเ้ร่ิมแคมเปญ “ส่งโคก้ให้...” น่ีคือหน่ึงใน Experiential Marketing 
เพราะโคก้ไม่ไดโ้ฆษณาตวัเองว่าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีดี ท่ีด่ืมตอนร้อนแลว้สามารถดบักระหายได ้แต่
โคก้ขายประสบการณ์ร่วมกบัผูบ้ริโภค ใหมี้ความรู้สึกอยากแบ่งปันใหผู้อ่ื้น (ส่งโคก้ให.้..) เล่นเร่ือง
ความกตญัญู (ส่งโคก้ให้แม่) เล่นเร่ืองของความรัก (ส่งโคก้ให้ภรรยา) ซ่ึงเป็นแคมเปญท่ีประสบ
ความส าเร็จกวา่ 50 ประเทศทัว่โลกเลยทีเดียว 
  ดงันั้นการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) เป็นแนวคิดท่ีบูรณา
การส่วนประกอบของประสบการณ์และความบนัเทิงเขา้ดว้ยกนั ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไม่ไดต้ดัสินใจ
เลือกสินคา้หรือบริการเพียงแค่เหตุผล คุณภาพ การใช้งาน และประโยชน์เท่านั้น แต่ผูบ้ริโภคยงั
ตอ้งการให้สินคา้และการบริการมีการส่ือสารทางการตลาด และกิจากรรมทางการตลาดร่วมดว้ย 
โดยสินคา้และบริการจะต้องสามารถท าให้เกิดความรู้สึก ประทบัใจ ท าให้ตนเองดูฉลาด และ
เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีท าใหมี้ส่วน
ร่วมต่อประสบการณ์นั้น 
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 2.2.3 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ 
        ประสบการณ์ทางการตลาดมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การตลาดด้าน
ประสาทสัมผัส (Sense) , การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) , การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความรู้ความเขา้ใจ (Think), การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพหรือการ
กระท า (Act), และ การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเช่ือมโยง  (Relate) (Schmitt, 1999) 
 ลักษณะของประสบการณ์ ท่ี  Bernd Schmitt เ รียกว่า เ ป็นแบบจ าลองกลยุท ธ์ของ
ประสบการณ์ (Strategic Experience Module ; SEMs) ไดแ้ก่  
  2.2.3.1 การตลาดเชิงประสบการณ์ทางการตลาดดา้นประสาทสัมผสั (Sense หรือ 
Sense Experience) เป็นการตลาดท่ีมุ่งเนน้การรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รูป 
รส กล่ิน เสียง การสัมผสั ซ่ึงสามารถส่ือสารไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
เกิดความสนใจต่อสินคา้และบริการมากยิง่ข้ึน (ปราณี เอ่ียมละออภคัดี,  2548) 
  การตลาดด้านประสาทสัมผสัสามารถใช้ได้เช่นเดียวกบัการใช้ประสาทสัมผสั
ต่างๆ ของร่างกาย เช่น การสร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงประสาทสัมผสั การใช้สายตา เสียง การ
สัมผสั การรับรส และการไดก้ล่ิน (Schmitt,  1999) การตลาดเชิงประสาทสัมผสัสามารถสร้างความ
แตกต่างให้กบับริการ และผลิตภณัฑ์ ใช้กระตุน้ผูบ้ริโภคและเพิ่มคุณค่าให้สินคา้และบริการดา้น
สุนทรียภาพและความน่าต่ืนเตน้ Vargo และ Lusch (2004) ไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัประสบการณ์
ดา้นประสาทสัมผสัของผูบ้ริโภคว่าสามารถพฒันาตรรกะดา้นประสบการณ์เพื่อวตัถประสงค์ใน
การตดัสินใจทางดา้นคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัสินคา้ หรือการเสนอบริการ โดยการ
ตดัสินคุณค่าดงักล่าวมกัเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ ความสัมพนัธ์ องค์
ความรู้ และคุณค่าทางสัญลกัษณ์ (Vargo and Lusch,  2004)  
  2.2.3.2 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel หรือ Affective Experience) 
คือการบริหารการตลาดท่ีมุ่งเนน้ประสบการณ์ทางดา้นความรู้สึก และอารมณ์ของผูบ้ริโภคเพื่อให้
เกิดทศันคติทางดา้นบวก และความรู้สึกดีต่อตราสินคา้ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความผูกพนัธ์และยอมรับ
สินค่าและบริการอยา่งไม่มีเง่ือนไข (ปราณี เอ่ียมละออภคัดี,  2548) 
  ประสบการจากความรู้สึกคือความรู้สึกและอารมณ์ภายในของผูบ้ริโภคซ่ึงเกิดมา
จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Lee et al,  2008) 
  Yang และ He (2011) ได้ยืนยนัว่าประสบการณ์ทางการแสดงออกด้านอารมณ์ 
รวมถึงอารมณ์และความรู้สึก มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีมีคือ ช่วงอารมณ์ดา้น
บวกเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถท าให้เกิดการแสดงออกดา้นอารมณ์ท่ีมีความสุขและเกิดความพอใจใน
ตราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก ความรู้สึกเกือบจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดซ่ึงจะเกิดข้ึนในระหวา่งทีผูบ้ริโภค
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ก าลงัใชสิ้นคา้หรือบริการอยู ่ความรู้สึกท่ีเขม้แข็งมีผลมากจากการติดต่อและมีปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงพวก
เคา้สามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมาพร้อมกบัความรู้สึกดีในการบริโภคโดยสินคา้และบริการ
ของผูบ้ริโภค (Schmitt,  1999) 
  2.2.3.3 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้ความเขา้ใจ (Think หรือ Creative 
Cognitive Experience) เป็นการตลาดท่ีสร้างประสบการณ์ดา้นการคิดใหก้บัผูบ้ริโภค เพื่อใหลู้กคา้ท่ี
ต้องการหาความรู้และค าตอบได้มองภาพท่ีกวา้ง และมีความลึกซ้ึงในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้ความเขา้ใจน้ีสามารถใช้ในการน าเสนอสินคา้
ใหม่เขา้สู่ตลาด สร้างความรู้และความเขา้ใจในสินคา้ บริการ และองคก์รเพื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกั และ
ขยายฐานการตลาดไดม้ากยิง่ข้ึน (ปราณี เอ่ียมละออภคัดี,  2548) 
  การตลาดด้านความคิด (Think experience) เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ปฏิบติัตามทฤษฏีไปพร้อมกนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งตอ้งมีความฉลาดในการปฏิบติั การสร้างสรรค์องค์
ความรู้ และการแกปั้ญหาโดยผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ดว้ย เป้าหมายของการตลาดดา้น
ความคิด คือตอ้งการสนับสนุนให้ผูบ้ริโภคคิดและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวทางในการ
แกไ้ข และใหข้อ้เสนอแนะแก่องคก์ร สินคา้ และบริการ (Schmitt,  1999)  
   2.2.3.4 การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพหรือการกระท า (Act หรือ Physical 
Experience, Behaviors and Lifestyles) เป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดา้นกายภาพและ
ผสมผสานกบัพฤติกรรมกบัวิถีชีวิตของบุคคล ซ่ึงการตลาดน้ีจะส่งเสริมทางดา้นการบริโภคสินคา้
ของผูบ้ริโภค โดยได้น าเสนอทางเลือกใหม่ โดยให้ลูกค้าร่วมกิจกรรม การอ้างอิงเหตุผล และ
แรงจูงใจ ซ่ึงสามารถท าให้ลูกคา้เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมใหม่ ซ่ึงการตลาดด้านการ
กระท าจะประสบความส าเร็จได้เม่ือลูกคา้มีประสบการณ์ร่วมในเชิงบวก และตอบสนองความ
ตอ้งการทางกายภาพได ้(ปราณี เอ่ียมละออภคัดี,  2548) 
  2.2.3.5. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเช่ือมโยง (Relate หรือ Social-Identity 
Experience) เป็นประสบการณ์ท่ีสร้างมาจากความสัมพนัธ์ของประสบการณ์อ่ืนๆ เช่น Sense Feel 
Think และ Act ซ่ึงจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล สามารถขยายในกลุ่มคนจ านวนมากข้ึน เช่น
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 
  ประสบการณ์ด้านการเช่ือมโยงคือ ประสบการณ์ท่ีรวมทั้งห้าประสบการณ์เข้า
ดว้ยกนัและมีการพฒันาการเช่ือมโยงกบัผูบ้ริโภคดว้ยประสบการณ์ส่วนตวัและวฒันธรรม  (Lee,  
et al.,  2008)  
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  ประสบการณ์ด้านการเช่ือมโยงนั้นมีพื้นฐานมาจากการเช่ือมโยงเฉพาะบุคคล 
ชุมชนทางสังคม (เช่น เพศ อาชีพ เช้ือชาติ และวิถีชีวิต) หน่วยงานทางสังคม การซ้ือสินคา้หรือ
บริการ ไปถึงความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้และบริการ (Chang et al.,  2011)  
  การกระตุน้ผา่นการมองเห็น การไดย้นิ การจบัตอ้ง การรับรส และการไดก้ล่ิน อาจ
เป็นกลไกท าใหผู้บ้ริโภคเกิดแรงจูงใจ ความตอ้งการ และสนบัสนุนใหพ้วกเขาซ้ือสินคา้ หรือบริการ 
จนใหก้ารตลาดประสบความส าเร็จได ้(Wang, Chang and Lin, 2014) 
                  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 แผนภาพองคป์ระกอบของการตลาดเชิงประสบการณ์ 
แหล่งทีม่า: Schmitt, 1999 
 สามารถสรุปองคป์ระกอบทางการตลาดไดว้า่นกัการตลาดสามารถสร้างประสบการณ์เพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผูบ้ริโภค โดยส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคมักใช้ทั้ งเหตุผลและอารมณ์ในการตัดสินใจโดยการผสมผสานวิธีการให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง การตลาดเชิงประสบการณ์ในดา้นประสาทสัมผสั (Sense 
Feel Think Act และ Relate) เป็นผสมผสานองคป์ระกอบของการตลาดเชิงปะสบการณ์ ส่วนใหญ่
มกัมาจากประสบการ์ของผูบ้ริโภคเป็นส่วนมาก 
 2.2.4 แนวคิดการตลาดเชิงประสาทสัมผสั (Sensory Marketing) 
        การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing) เป็นเร่ืองส าคญัมากในปัจจุบนั 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทางเลือกค่อนขา้งมาก การสร้างประสบการณ์ให้แก่ผูบ้ริโภคจึงมีความส าคญัท่ี
สามารถรักษากลุ่มผูบ้ริโภคไว ้และสามารถท าให้ผูบ้ริโภคยงัคงกลบัมาซ้ือสินคา้หรือบริการ รวม
ไปถึงบอกต่อคนอ่ืนไดอี้กดว้ย กระบวนการสร้างประสบการณ์มกัผ่านการความทรงจ าในการใช้
สินคา้และบริการแล้วเกิดความประทบัใจ และเขา้ไปอยาในความทรงจ า นกัการตลาดสามารถรู้
ความตอ้งการท่ีลึกซ้ึงของผูบ้ริโภคโดยผ่านกระบวนการแนวคิดท่ีเรียกว่า การตลาดเชิงประสาท
สัมผสั (Sensory Marketing)  

Experiential 
Modules 

FEEL 

RELATE 

SENSE 

ACT 

THINK 
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 ความหมาย 
  Martin (1985) ไดก้ล่าวว่าประสาทสัมผสั (Sense) คือ ความสามารถทางกายภาพ
ของส่ิงมีชีวิต ท่ีน าเข้าปัจจยัท่ีใช้ส าหรับการรับรู้ (Provide inputs for perception) หรือ ขอ้มูลจาก
  ส่ิงแวดลอ้ม ผา่นทางอวยัวะรับสัมผสั (Sense organs) เช่น ตา (Eye), หู (Ear), จมูก 
(Nose) ซ่ึงแต่ละอวยัวะเป็นส่วนหน่ึงของ ระบบประสาทสัมผสั (sensory system) ซ่ึงจะน าเข้า 
ขอ้มูลดา้นประสาทสัมผสั และส่งต่อไปสู่สมอง  
  Krishna (2012) ให้ค  านิยามวา่ การตลาดเชิงประสาทสัมผสั หมายถึงการตลาดท่ีมี
 การเช่ือมโยงกับประสาทสัมผสัของผู ้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ การตัดสินใจ และ
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคตามท่ีนกัการตลาดตอ้งการ หากกล่าวในแง่ของบริหารตราสินคา้
 แลว้ การส่ือสารเชิงประสาทสัมผสัเป็นวิธีท่ีสามมารถกกระตุน้จิตใตส้ านึกของผูบ้ริโภคให้
 ซึมซบัเก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงคุณสมบติั
 ต่างๆ อีกดว้ย 
  สรรค์ชยั (2552) ได้นิยามค าว่า การตลาดเชิงประสาทสัมผสัไว ้คือ การท่ีผูผ้ลิต 
 ผูข้ายสินคา้หรือบริการ ไดท้  าการออกแบบหรือสร้างสินคา้หรือบริการ รวมถึงการสร้าง
 บรรยากาศ แวดลอ้มท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค หรือใช้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีในการส่ือสาร
 การตลาด รวมไปถึงการสร้างส่ิงแวดล้อม ณ จุดขายสินค้า (Point of Sale) เพื่อชักจูงให้
 ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการในท่ีสุด   
  Lee et al. (2008) กล่าววา่ ประสบการณ์ดา้นประสามสัมผสั ไดแ้ก่ ประสาทสัมผสั
ทางดา้นการมองเห็น การได้ยิน การไดก้ล่ิน การจบัตอ้ง และการรู้รส เม่ือน าไปใชใ้นเชิงการตลาด
จะเรียนวา่ การตลาดเชิงประสบการณ์ 
  More (2011) ไดก้ล่าววา่ ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อประสาทสัมผสัของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
สัญลกัษณ์ เสียง กล่ิน ความรู้สึก และรสชาติ เป็นการส่ือสารผา่นประสบการณ์ไปสู่ใจของผูบ้ริโภค 
ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชสิ้นคา้หรือบริการ  
  ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัทั้งหมด ถือเป็นบทบาทท่ีส าคญั เร่ิมตั้งแต่สีและ
รูปร่าง ไปจนถึงแบบอักษรและการออกแบบ สามารถน าไปสู่อารมณ์ของผู ้บริโภค หรือ
ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค ์(Brahus, Schmitt และ Zarantonello,  2009) 
  งานวิจยัของ อญักร หวงัวณิชพนัธ์ุ และรุ่งนภา พิตรปรีชา (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภคผ่านแอปพลิเค
 ชนัไลน์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
 การขายผา่นแอปพลิเคชนัไลน์  2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
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 บนแอปพลิเคชนัไลน์ โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยใช้ทั้งการ
 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มตวัอย่างเพศชายและหญิงท่ีมีอายุ 20-34 ปี 
 จ านวน 12 คน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบน
 แอปพลิเคชันไลน์ และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บ
 รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน แลว้น าแบบสอบถามดงักล่าวมาวิเคราะห์
 ผลทางสถิติ  
 จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายบนแอปพลิเคชันไลน์ (line) คือ ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านการตลาด ปัจจยัด้านครอบครัว 
ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัด้านคุณสมบติัของแอปพลิเคชันไลน์ และในส่วนของผลการวิจยัเชิง
ปริมาณพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบน
แอปพลิเคชนัไลน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชนัไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หากวิเคราะห์จากตาม
ตราสินคา้ พบวา่ จากการวิจยัขา้งตน้ การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพ (Physical Experience, 
Behaviors and Lifestyles) อาจไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง แต่เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
การตลาดเป็นส่ิงสาคญัท่ีมีผลกระทบต่อการสร้างประสบการณ์ทางดา้นการตลาดให้กบัผูบ้ริโภค 
โดยการทดลองหรือการส่งเสริมการตลาด รวมถึงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟ
นของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั อา้งจากผลการวิจยั พฤติกรรมในการใชแ้อปพลิเคชัน่ไลน์ 1) ความถ่ีใน
การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ สัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 12 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดใช้เป็นประจ า
ทุกวนั สามารถจ าแนกความถ่ีในการใชอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความถ่ีระดบัสูง โดยเฉล่ีย 6-7 ชัว่โมง
ต่อวนั ความถ่ีระดบัปานกลาง โดยเฉล่ีย 4-5 ชัว่โมงต่อวนั และความถ่ีระดบัต ่า โดยเฉล่ีย 1-3 ชัว่โมง
ต่อวนั ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการใชร้ะดบัปานกลางมากท่ีสุด ซ่ึงท าให้เกิดประสบการณ์การ
ใช้แอปพลิเคชันไลน์จากการกระตุ้นส่ิงเร้า นั่นคือ การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะมองเห็นหรือสัมผสัส่ิงเหล่าน้ีในรูปแบบท่ีไม่ใช่ขอ้ความทางการตลาด และจะไม่มีการ
ต่อตา้นเหมือนท่ีต่อตา้นโฆษณาหรือโปรโมชัน่ตามปกติเลย 
 Aradhna Krishna ผู ้เ ขียนหนังสือ “Customer Sense: How the 5 Senses Influence Buying 
Behavior” ไดต้ั้งขอ้สงสัยวา่ “ท าไมไวน์ในแกว้ไวน์ถึงรสชาตดีกวา่ใส่แกว้เปล่า หรือท าไมโฆษณา
ท่ีโชวช้ิ์นเคก้ ท่ีมีส้อมวางอยูด่า้นขวานั้นมีอตัราการปฏิสัมพนัธ์มากกวา่ภาพเคก้เปล่า ๆ หรือท าไม
การสร้างกล่ินชินนาม่อนร้อน ๆ มีผลต่อร้านอาหาร ซ่ึง Aradhna Krishna ค้นพบว่าทั้งหมดน้ีมี
ค าตอบคือ การท่ีประสาทสัมผสันั้นๆ  เกิดข้ึนผสมกบัอีกประสาทสัมผสัหน่ึง น าไปสู่การขยายผล
ทางประสาทสัมผสัแบบทวคูีณข้ึนไปอีก การสร้างสัมผสัท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์หรือส่ิงท่ีน่า
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ดึงดูดข้ึนมาในสมองและสมองจะเกิดการตีความว่าส่ิงท่ีสัมผสันั้นมีประสิทธิภาพท่ีน่าใชง้านมาก
ข้ึน หรือเกิดความประทบัใจมากข้ึน จนตอ้งซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ (เวปไซต,์  2017) 

 
ภาพที ่2.4 หนงัสือ “Customer Sense: How the 5 Senses Influence Buying Behavior” 
แหล่งท่ีมา : www.marketingoops.com, 2014. 
 Solomon (2012) ได้อธิบายว่า การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้ น มักเกิดจากส่ิงเร้าท่ีรับเข้ามาทาง
ประสาทสัมผสัทั้งห้า ซ่ึงจดัว่าเป็นส่ิงเร้าภายนอก (External Stimulus) ซ่ึงระดบัการรับรู้จะสูงหรือ
ต ่าข้ึนอยูก่บัรูปแบบของส่ิงเร้าและความเขม้ของส่ิงเร้านั้น ๆ ซ่ึงส่ิงเร้าท่ีเขา้มาจากปัจจยัน า เขา้ผา่น
ประสาทสัมผสัต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ประสาททางการรับรู้ (Sensory System) ซ่ึงกระบวนการทางการรับรู้
นั้น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นแรกคือการเปิดรับส่ิงเร้า (Exposure) ขั้นท่ีสอง คือการให้ความ
สนใจต่อส่ิงเร้า (Attention) และขั้นตอนสุดทา้ยคือการตีความส่ิงเร้า ท่ีเขา้มาจากประสาททางการ
รับรู้ 
 สุภาวรรณ รักงาม (2555) ไดท้  าการศึกษาการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ของคอนโดมิเนียม 
ยดีูไลท ์พบวา่ กระบวนการบริหารประสบการณ์ของลูกคา้คอนโด ย ูดีไลท ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ขั้นตอนก่อนการตดัสินใจซ้ือ มีการบริหารประสบการณ์ผ่านช่องทางเวปไซต์ โดยวิเคราะห์ความ
ตอ้งการดา้นขอ้มูลของลูกคา้เม่ือตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม และท าขอ้มูลเพื่อรองรับดา้นการเลือก
คอนโดมิเนียมท่ีตรงใจ ทางดา้นการเตรียมความพร้อมเร่ืองเงินท่ีใชซ้ื้อคอนโดมิเนียม และการให้
ขอ้มูลโครงการส่วนการบริหารประสบการณ์ผ่านส านักงานขายให้ลูกคา้มีประสบการณ์ร่วมกบั
บรรยากาศท่ีจดัไว่ท่ีส านกังานขาย นบัวา่เป็นช่องทางท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะลูกคา้จะไดเ้ขา้มาสัมผสั
ประสบการณ์พกัอาศยัท่ีจดัไวใ้ห ้(Toucj point) จะสร้างอารมณ์ร่วมโดยใชป้ระสาทสัมผสั ไดแ้ก่ ได้
เห็นห้องตวัอย่างท่ีจ  าลองการพกัอาศยัในชีวิตจริง สร้างจินตนาการการอยู่อาศยั ท าให้รู้สึกมีส่วน
ร่วมกบัห้องนั้น กล่ิน มีการใชก้ล่ินน ้ าหอมอ่อนๆ จากธรรมชาติ ท าให้รู้สึกผอ่นคลาย สบายใจ ชม
ห้องตัวอย่างอย่างเพลิดเพลิน มีการเปิดเพลง Bossa Nova เพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลาย ได้

http://www.marketingoops.com/
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บรรยากาศแบบสบายๆ และลูกคา้สามารถสัมผสั หรือทดสอบเฟอร์นิเจอร์และวสัดุต่างๆ ในห้อง
ตวัอยา่งไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีการบริการของเจา้หนา้ท่ีบรารการขายก็ไดมี้การก าหนดมารตฐาน
ตามแนวทางของทางบริษทั ได้แก่ เช่ือถือได้ ใส่ใจบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ และให้บริการ
ข้อมูลผ่าน Call Center ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจและให้
ความส าคญักบัลูกคา้ และใส่ใจขั้นตอนหลงัการขาย เป็นตน้ รวมถึงการดูแลโครงการให้สวย และดู
ดีอยูเ่สมอ 
 วรมาศ บุปผาชาติ (2558) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง ความจงรักภคัดี ความมัน่คง และความูกพนั 
ผา่นการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตวเ์ล้ียง โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ
ผูใ้ชบ้ริการร้านคาเฟ่สัตวเ์ล้ียงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-45 ปี จ  านวน 400 คน โดย
ใชแ้บบสอบถามในการก็บขอ้มูล ซ่ึงไดแ้ยกเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ประสบการณ์จากประสาท
สัมผสั (Sense) นั้น ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการสามารถเขา้ถึงไดดี้มากทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการส่ือสารผา่นการ
มองเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การไดก้ล่ิน จนถึงการล้ิมรสตามแนวคิดของ Hyatt (อา้งใน Schmitt,  
1999)  เช่ือวา่ประสาทสัมสัทั้ง 5 ไม่ไดเ้ป็นเพียงตวักระตุน้เท่านั้น แต่ยงัส่งผลต่อความรู้สึก (Feel) ท่ี
เป็นความรู้สึกภายในของผูใ้ชบ้ริการรู้สึกมีความสุข สนุก อบอุ่น เม่ือไดใ้กลชิ้ดกบัสัตวเ์ล้ียงและมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นท่ีมาใชบ้ริการ และช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั 
 ประสาทสัมผสั (Sensory) ทั้ง 5 ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยภาพท่ีมองเห็นดว้ยตา เสียงท่ีได้
ยินท่ีหู กล่ินท่ีสัมผสัไดด้ว้ยจมูก รสชาติท่ีรับรู้ดว้ยรส และความรู้สึกท่ีไดจ้ากการสัมผสั อนัไดแ้ก่ 
(สรรคช์ยั,  2552)  
 1) ดา้นภาพท่ีเห็น (Visual Component) ประกอบดว้ย รูปร่าง สี แสง เช่น บรรจุภณัฑ์ การ
ตกแต่งร้าน เป็นตน้ 
 2) ดา้นเสียงท่ีไดย้ิน (Sonorous Component) ประกอบไปดว้ย ดนตรี เสียง เพลง เช่น ดนตรี
ในร้านอาหาร เพลงโฆษณา หรือเสียงเพลงและดนตรีในงานคอนสิร์ต เป็นตน้ 
 3) ด้านกล่ิน (Olfactory Component) ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกล่ินตามธรรมชาติ เช่น กล่ิน
กาแฟ เป็นตน้ หรือกล่ินท่ีสังเคราะห์ข้ึน เช่น กล่ินใหม่ในรถ กล่ินน ้าหอมในร้านเส้ือผา้ เป็นตน้ 
 4) ดา้นการสัมผสั (Tactile Component) เช่น ความนุ่มนวล วสัดุท่ีใช ้รวมถึงอุณหภูมิ เป็น
ตน้  
 5) ด้านรสชาติ (Gustative Component) รสชาติของอาหาร เช่นความหวาน ความเปล้ียว 
ความเผด็ เป็นตน้ 
 บรรยากาศโดยรอบของพื้นท่ีให้บริการถือเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถควบคุม
ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบพื้นท่ีให้บริการผ่านการใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 4 ได้แก่ การ
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มองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน และการสัมผสัส่ิงต่างๆ จากทั้ง 5 ประสาทสัมผสั โดยประสาท
สัมผสัดา้นการรับรู้รสชาติ มกัไม่ไดมี้การน ามาใช้โดยตรงต่อบบรยากาศโดยรอบพื้นท่ีให้บริการ 
(Kotler,  1973-1974) 
 การตลาดเชิงประสาทสัมผสั (Sensory Marketing) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทตาม
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษย ์ไดแ้ก่ (Liegeois and Rivera, 2004) 
  2.2.4.1. การตลาดโดยใชภ้าพท่ีผูบ้ริโภคเห็น (Visual Marketing)  
  การมองเห็นเป็นประสาทสัมผสัท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด เป็นการเช่ือมต่อระหวา่งการ
ท างานของสมองกบัตาซ่ึงตอบสนองได้รวดเร็วท่ีสุดเพียแค่เส้ียววินาทีเท่านั้น (Harz and Engen,  
1996) สัญลักษณ์เป็นเป็นสัมผัสท่ีส าคัญท่ีสุด โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของของการส่งสาร หรือ
รายละเอียดต่างๆ มกัใช้สัญลกัษณ์ เน่ืองจากท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด ซ่ึงในร้านคา้มกัใช้สี 
รูปร่าง หรือรูปแบบการจดัวาง เพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างเอกลกัษณ์ให้สินคา้และบริการ ถือได้
วา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการส่งเสริมทางดา้นการตลาดเป็นอยา่งมาก 
  โดย Goethe (1810) และ Newton (1672) ไดส้ร้างทฤษฎีการใชสี้และแสงข้ึนมา ซ่ึง
ไดก้ล่าวในท านองเดียวกนัว่าในกระบวนการตดัสินใจผ่านการมองเห็น สีและแสงสามารถท าให้
ผูบ้ริโภคมีความเขา้ในเขา้ใจและจดจ าในวตัถุนั้นๆ ไดดี้มากยิง่ข้ึน 
  ผูบ้ริโภคมกัจดจ าขอ้มูลทางการมองเห็นผา่นประสาทสัมผสัและความเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินดา้นอารมณ์ ณ เวลานั้นๆ (Lindstrom,  2005) 
  สีท่ีแตกต่างกนัก็จะท าให้ความหมายและความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป Richard 
และ Sanchenz (2009) ไดส้รุปความหมายของสีไวด้งัน้ี 
  1) สีเหลือง หมายถึง ความบางเบา ความอ่อนเยาว ์ความสดใหม่ ความคล่องแคล่ว 
ความมัง่คัง่ ความแขง็แรง หรือเก่ียวกบัการกบฎ หากกล่าวรวมสีเหลืองเป็นสีท่ีสบายตาร้านเบเกอร่ี
จึงใชก้นัมาก 
  2) สีเขียว หมายถึง ความเงียบสงบ ความสมดุล สุขภาพ ธรรมชาติ เป็นสีท่ีอยู่
ระหวา่งโทนร้อนและโทนเยน็ 
  3) สีน ้ าเงิน หมายถึง การสะทอ้นกลบั การท าสมาธิ ความเยือกเยน็ ความสะอาด 
ของเหลว เหมาะกบัผลิตภณัฑป์ระเภทน ้าด่ืม 
  4) สีส้ม หมายถึง พลงังาน ความร้อน ความกระตือรือร้น ความเป็นอิสระ ความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นสีท่ีท าใหรู้้สึกอบอุ่น  
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  5) สีแดง หมายถึง ความร้อน ความมีพลงัอ านาจ ความแข็งแรง ความช่ืนชอบ แรง
กระตุน้ ความเร็ว สามารถใช้กบัส่ิงตอ้งห้าม หรือเป็นอนัตราย แต่สีแดงเป็นสีท่ีสามารถกระตุน้
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จึงเหมาะท่ีจะใชก้บัร้านอาหาร ผบั หรือบาร์ 
  6) สีม่วง หมายถึง ความลึกลบั น่าคน้หา จิตวิญญาณ พลงัอ านาจ ความเศร้าโศก 
ความสวา่ง 
  7) สีขาว หมายถึง การก าเนิด ความบริสุทธ์ ความฉลาด ความสะอาด ความ
ปลอดภยั ความสุขมุ เป็นสีพื้นฐานสามารถใชร่้วมกบัสีอ่ืนๆ ไดทุ้กสี  
  8) สีด า หมายถึง การไวทุ้กข ์ความเป็นศูนย ์ไร้สติ หรูหรา ความงดงาม  ถา้บรรจุ
ภณัฑเ์ป็นสีด า จะใหรู้้สึกถึงความหรูหราของผลิตภณัฑ ์
  สีเขม้มนัเป็นท่ีน่าจดจ ามากกว่าสีอ่อน (Walker และ Francis,  2010) ส่วนสีสว่าง
มกัท าให้วตัถุดูใหญ่กวา่วตัถุท่ีใชสี้เขม้ (Nakatani,  1989) สีสวา่งท าให้รู้สึกห่าง และเพิ่มขนาดของ
หอ้ง หรือบริเวณร้านคา้ไดม้ากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสีเขม้ (Labrecqua, Patrick และ Milne,  2013)  
  โทนสีต่างๆ ก็มีผลต่ออารมณ์ของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั เช่น สีโทนเยน็ ไดแ้ก่สีเขียว 
และสีฟ้า จะช่วยท าเกิดความรู้สึกสงบ ความรู้สึกรัก และมีความสุข (Burris-Meyer,  1940) และยงั
ท าใหรู้้สึกถึงความผอ่นคลาย ซ่ึงทั้ง 2 สีน้ี  ในส่วนของสีโทนอุ่นนั้น Kueller and Mikellides (1993) 
และ Valdes and Mehrabian (1994) ไดมี้การคน้พบท่ีคลา้ยกนัวา่สีโทนอุ่นจะช่วยกระตุน้อารมณ์แก้
ผูบ้ริโภคได ้โดยเฉพาะสีแดง ท่ีท าผูบ้ริโภครู้สึกต่ืนเตน้ ความวา่วุน่ใจ เป็นอารมณ์ท่ีตรงขา้มกบัการ
ใชสี้โทนอุ่น  (Bellizzi และ Hite,  1992) 
  นอกจากสีแลว้ แสงก็มีความส าคญัต่อการสร้างบรรยากาศเช่นกนั ซ่ึงแสงไฟตาม
ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ต่างๆ หรือแมก้ระทั้งในคอนเสิร์ต ก็สามารถสร้างอารมณ์ท่ีต่างกนัให้กบั
ผูบ้ริโภค (สรรคช์ยั,  2552) 
  จากการศึกษาของ Labrecque, Patrick และ Milne (2013) ได้กล่าวว่าผลกระทบ
ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแสง สามารถเกิดข้ึนไดจ้าก 3 ส่ิง คือ สี การอ่ิมตวัของสี และคุณค่าของ
สี พวกเคา้ไดก้ล่าวอีกวา่งานวิจยัในปัจจุบนัมกัให้ความส าคญัและจดัการเพียงแค่คุณค่าของสีซ่ึงได้
มีการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในระบบมนัเซลล์ (Munsell) ในระบบของการใช้สี ซ่ึงให้การจ ากดั
ความไวว้่า สีด าคือสีท่ีมีคุณค่าต ่า ส่วนสีขาวเป็นสีท่ีให้คุณค่าสูง เพราะว่าหากกล่าวในด้านของ
คุณค่าของสีแลว้ มกัไม่มีความเก่ียวของกบัการศึกษาผูบ้ริโภค และวรรณกรรมทางดา้นเศรษฐกิจเลย 
ดงันั้นพวกเคา้จึงท าการศึกษาเก่ียวกบัแสงของสีแบบทัว่ไปแทนการศึกษาคุณค่าของสี 
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  อารมณ์และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคนั้นมกัมี
อิทธิพลจาก meso และ micro environmental factor เช่น แสงสวา่ง สี การแบ่งประเภท  การขาย ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการมองเห็นของผูบ้ริโภค (Kotler,  1973) 
  สุวจัพงษ ์อศัวทิพยไ์พบูลย ์(2558) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของการส่ือสาร
การตลาดเชิงประสาทวิทยา ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทคาเฟ่ขนมหวาน โดยเคา้ไดก้ล่าว
เพิ่มเติมถึงการมองเห็นว่า การมองเห็นเป็นระบบประสาทท่ีมีการใช้มากท่ีสุด แต่จริง ๆ แลว้การ
มองเห็นไม่ได้เกิดข้ึนท่ีตาเป็น ส่วนแรก แท้จริงแล้วการมองเห็นเร่ิมต้นท่ีสมองเป็นส่วนแรก 
เน่ืองจากองคป์ระกอบการมองเห็นท่ีดีจะตอ้งสะอาดตา มีความชดัเจนในระดบัสายตา และมีการใช้
ปรากฎการณ์คาร์เทดอล (Cathedral Effect) ซ่ึงเหมือนกบัการเขา้โบสถ์ท่ีท่ีลูกตาของบุคคลนั้นจะ
กวาดสายตาไปรอบ ๆ โครงสร้างโบสถโ์ดยเร่ิมจากบนลงล่าง ดงันั้นตวักระตุน้ท่ีดีท่ีจะท าให ้ บุคคล
จดจ า นั้นควรจะอยูต่  าแหน่งบนเหนือระดบัสายตาสักเล็กนอ้ย (Pradeep, 2010) ซ่ึงจากการติดภาพเล
มอนไวด้า้นบนเหนือระดบัสายตา ของผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเล็กนอ้ย และต าแหน่งการวางลูกเลมอน
ท่ีอยู่หน้าเคก้ซ่ึงตรงกับระดับสายตาของผูเ้ขา้ร่วมการทดลองพอดี ท าได้ผลการทดลองว่า การ
กระตุ้นการมองเห็นมีอัตราการเลือกซ้ือมาการอง รสเลมอนท่ีสูงกว่าการทดลองท่ีปราศจาก
ตวักระตุน้ ส าหรับการอภิปรายผลการทดลองท่ีใชต้วักระตุน้ การไดก้ล่ินนั้น ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมี
อตัราการเลือกซ้ือ มารารองรสเลมอนอยูท่ี่ร้อยละ 63.33 ซ่ึงนอ้ยกวา่การทดลอง ท่ีใชต้วักระตุน้การ
ไดม้องเห็น เน่ืองจากกระบวนการ ไดก้ล่ินนั้นมีการประมวลผลท่ีชา้กวา่เม่ือเทียบกบัการ มองเห็น
ถึง 10 เท่ากว่าจะตรวจจบัได้ว่าวตัถุนั้นคืออะไร (Herz & Engen, 1996) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงสเปรย์
หรือ. อโรมากล่ินเลมอน และอิทธิพลของการส่ือสารการตลาด เชิงประสาทวิทยาโดยใชต้วักระตุน้
การไดก้ล่ินนั้น ส่งผลถึงร้อยละ 92.86 ซ่ึงเท่ากบัผลของการส่ือสาร การตลาดเชิงประสาทวิทยาโดย
ใชต้วักระตุน้การมองเห็น  
  ดงันั้นสีและแสงจึงมีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ มีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สึก ซ่ึงผูป้ระกอบการหรือนักการตลาดควรให้ความส าคญักบัสีและแสง โดย
จ าเป็นตอ้งใช้ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์หรือประเภทธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งควรค านึงถึงความหมาย
ของสีแต่ละประเภท วา่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกขงผูบ้ริโภคอยา่งไร จะสามารถเพิ่มยอดขาย
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.2.4.2 การตลาดโดยใชเ้สียง (Auditory Marketing) 
  ศรัณยพงศ ์เท่ียงธรรม (2548) ไดใ้หค้วามหมายของและ และยกตวัอยา่งไวว้า่ เสียง
เป็นอีกส่ิงเร้าหน่ึงท่ีกระตุ้นอารมณ์และความทรงจ าได้ดี เสียงธรรมชาติ เสียงนกร้องย่อมสร้าง
ความรู้สึกผอ่นคลายเหมือนอยูใ่นบา้นพกัตากอากาศ เสียงเพลงกระตุน้อารมณ์และความทรงจ าใน
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อดีตไดดี้ เสียงในสถานบริการหรือร้านคา้ปลีกมีผลต่ออารมณ์ผ่อนคลายของลูกคา้ เราอาจจะไม่
ทราบวา่ทีมงานพฒันาผลิตภณัฑ์ของบางบริษทั ท าการวจิยัเร่ืองเสียงของผลิตภณัฑ ์ท่ีจะสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เช่น อาหารเช้าธัญพืช Kellogg ท่ีมี Lab เพื่อพฒันาคุณภาพเสียง
ของผลิตภณัฑ์ (เสียงกรอบ เสียงเม่ือถูกเค้ียว) รถยนต ์BMW ท่ีสร้างเสียงของเคร่ืองยนตใ์ห้ผูใ้ชเ้กิด
การรับรู้ท่ีพึงพอใจในสมรรถนะเคร่ืองยนตม์ากท่ีสุด หรือตวัอย่างการวิจยัช้ินหน่ึงพบว่า ผูบ้ริโภค
สามารถแยกแยะรถยนต์แต่ละยี่ห้อได้จากเสียงปิดประตู เป็นต้น โดยรวมก็คือเราสามารถส่ง
มอบ “เสียง” ให้เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์เรา และใช้ “เสียง” เพื่อให้เป็น “Brand Message” ใน
การท า Branding ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  
  ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัทางดา้นเสียงมีอิธิพลต่อการจบัจ่ายใช้สอยของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกและส่งผลไปถึงประสบการณ์ตราสินคา้ 
และการตีความ (Hulten,  2009) ซ่ึงดนตรีประเภทท่ีท าให้ผอ่นคลายและเพลงท่ีฟังแลว้น่าร่ืนรมยท์  า
ให้เกิดอารมณ์เชิงบวก ช่วยลดความตึงเครียดและความกงัวลต่อสภาพแวดลอ้มนั้นๆ (Tanisk และ 
Routhieaux,  1999) 
  เสียงเป็นส่ิงท่ีใช้กนัมาอย่างยาวนานในการโฆษณา การใช้เพลงประกอบ หรือ
เพลงโฆษณา (Jingles) ซ่ึงสามารถท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าโฆษณาของสินคา้และบริการไดดี้ และยงั
พบว่า เพลง หรือดนตรีมีผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีจุดขาย (สรรค์ชัย ตียว
ประเสริฐกุล,  2552 น. 143) 
  ในองค์กรณ์สามารถเลือกเสียงเขา้มาช่วยท าให้เกิดความผูกพนัธ์ต่อสินคา้หรือ
บริการได ้ซ่ึงเสียงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เสียงเสริม และเสียงรอบขา้ง 
  1) เสียงเสริม (Ancillary Sound)  
  หากพูดถึงสินคา้หรือบริการแลว้นั้น เสียงเป็นส่วนท่ีใช้บอกอะไรไดม้ากมายมาย
ก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ และประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการนั้นๆ  (Yorkton,  2010) เช่น การเคาะ
ประตู คือสัญลักษณ์ของคุณภาพ (Kuwano, Fastl, Namba, Nakamura และ Uchina,   2006) ใน
ท านองเดียวกนั จากการศึกษาเสียงเคร่ืองยนตร์ของรถจกัรยานยนตร์ยี่ห้อ Harlay Davidson พบว่า
ท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความมีพลงัของรถมอเตอร์ไซตย์ี่หอ้ดงักล่าว คนส่วนใหญ่มกัคาดหวงัวา่เสียง
ท่ีออกมาจากวตัถุจะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณสมบัติของวตัถุนั้ นๆ เม่ือได้ยินเสียง มนุษย์ถือว่ามี
ความสามารถการรับรู้เสียงไดดี้ เม่ือไดย้ินเสียงท่ีไม่เคยไดย้ินมาก่อน มกัจะท านายและพยายามรับรู้
ถึงคุณลักษณะของเสียง รูปร่าง และวสัดุท่ีใช้ท าวตัถุนั้นๆ (Rocchesso Ottaviani, Fontana และ 
Avanzini,  2003) 
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  2) เสียงจากบรรยากาศโดยรอบ (Ambient Sound) 
  เสียงบางอยา่งไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงต่อสินคา้ บริการ หรือโฆษณาช้ินนั้นๆ แต่มกั
มาจากส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีและเกิดการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคในท่ีสุด สามารถแยก
ประเภทของเสียงท่ีเกิดข้ึนบริเวณรอบของเสียงดรตรี ไดเ้ป็น 3 แบบ คือ จงัหวะของดนตรี ชนิดของ
ดนตรี และระดบัเสียงของดนตรี ซ่ึงการน าไปใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสถานท่ี และบรรยากาศท่ีตอ้งการสร้าง
ข้ึน (Liegois and Rivera, 2016) 
  เสียงดนตรีคือหลกัส าคญัจากเสียงโดยรอบ (Ambient Sound) ในพื้นท่ีให้บริการ 
ซ่ึงเสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีผลต่ออารมณ์และการเปล่ียนแปลง
ทางสรีระของผูบ้ริโภคดว้ย (Bitner,  1992) 
  ความถ่ีเสียง คือการสั่นของคล่ืนเสียง มีหน่วยเป็นเฮิรต์ (Hertz) ซ่ึงเป็นคุณสมบติั
ของเสียงท่ีก าหนดระดบัเสียงสูงสุดใ/ช้ในการก าหนดโทนเสียงเพลง จงัหวะ ความดงั และท านอง
ของเพลงนั้นๆ (Cohen และ Kirman,  1986) 
  การใชสี้และดนตรีร่วมกนัถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใรการจดัการทางกายภาพ 
(Eiseman,  1998) และมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคเป็นอย่างมากเช่น ท าให้นักการตลาดมกัใช้การ
ท างานของทั้งเสียงดนตรีและสีรวมกนัอยูเ่สมอ (Crowley,  1993)  
  ประสาทสัมผสัในการมองเห็นและได้ยินมกัมีการท างานร่วมกันอยู่เสมอโดย 
(KArwoski et al,  1942) ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเต่ิมไวว้่า นักการตลาดควรให้ความส าคญัในการ
ท างานร่วมกนัของประสาทสัมผสั  
  จากสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการยา้ยจากร้านคา้แบบดั้งเดิมไปยงัร้านคา้ออนไลน์ 
ได้มีการการตลาดเชิงประสาททั้ง 5 ชนิด ลดลงเหลือนแค่ 2 ชนิด คือ มกัจะใช้ประสาทสัมผสั
ทางดา้นการมองเห็นและการไดย้ินร่วมกนัเสมอ (Parsons,  2002) 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.5 การแสดงออกของประสาทสัมผสัและประสบการณ์ทางดา้นเสียง 

ประสาทสมัผสัทางดา้นเสียง 

ประสบการณ์ทางดา้นเสียง
ทางดา้นเสียง 

เสีนงกร่ิง, เสียงพดู และ
เสียงเพลง เอกลกัษณ์ของเสียง บรรยากาศโดยรอบ, ธีม และ

ส่ิงท่ีสนใจ 



  33 

แหล่งทีม่า : Hulten, Broweus และ Van Dijk (2009) 
  จากภาพท่ี 2.5 การแสดงออกของประสาทสัมผสัและประสบการณ์ทางดา้นเสียง 
สามารถอธิบายไดว้า่ ความตั้งใจในการแนะน าเสียงเพลง (jingle) ไปยงักิจกรรมทางการตลาดของ
องคก์รณ์หรือบริษทั เพื่อนผสมผสานตราสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค องคก์รณ์ท่ีมีอิทธิพลมกัมีเสียงเพลง
เป็นของตวัเอง เช่น บริษทัโคคา โคลา มีเสียงเพลงท่ีเป็นท่ีรู้จกั และมีสโลแกนท่ีเป็นท่ีจดจ าว่า 
“Aalways Coca Cola” เป็นตน้ ซ่ึง Krishna (2012) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมแผนภาพดงักล่าวว่า การตลาด
สามารถตอบสนองผูบ้ริโภค แต่ประสาทสัมผสัมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงหน่ึงในการตลาด
เชิงประสาทสัมผสัสามารถแตกออกไปเป็นการตลาดดา้นการไดย้นิ และน าไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
  ดังนั้นเสียงจึงเป็นส่วนส าคญัต่อการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ว่าต้องการให้
บรรยากาศเป็นไปในทิศทางใด ซ่ึงนกัการตลาดควรน าการใชป้ระสาทสัมผสัทางเสียงมาประยุกต์
ในการส่ือสารการตลาดต่อสินค้าและบริการของตน เ ช่น Velenti และ Riviere (2008)ใน
ห้างสรรพสินค้ามัก เ ปิด เพลงท่ี มีจังหวะค่อนข้างช้า  ซ่ึ ง ส่งผลให้ผู ้บ ริโภคนั้ นได้อยู่ ใน
ห้างสรรพสินค้าเป็นเวลานาน ท าให้มีโอกาสท่ีจะจับจ่ายใช้สอยได้มากข้ึน รวมไปถึงการใช้
ประสาทสัมผสัทางดา้นเสียงและทางดา้นการมองเห็นจะช่วยส่งเสริมให้สินคา้และบริการมีความ
หนา้สนใจมากยิง่ข้ึน และจ าเป็นมากในยคุปัจจุบนั 
  2.2.4.3 การตลาดโดยใชก้ล่ิน (Olfactory Marketing) 
  “คุณสามารถปิดตาของคุณ ปิดหูของคุณ ละเวน้การสัมผสั ปฏิเสธท่ีจะชิม แต่กล่ิน
นั้นถือเป็นส่วนนึงของอากาศท่ีคุณใชห้ายใจ” (Lindstrom,  2005) ประสาทสัมผสัทางดา้นเสียงเป็น
ประสาทสัมผสัเดียวท่ีไม่สามารถหา้มใชง้านได ้(Suhonen และ Tengvell,  2009)  
  ดังท่ี Lindstrom ได้กล่าวไว้ว่า กล่ินนั้ นจริงๆ แล้วเป็นส่ิงท่ีส าคัญและไวต่อ
ประสาทสัมผสัท่ีสุดโดยเฉพาะในธุรกิจเคร่ืองส าอาง ซ่ึงร้อยละ 75 ของการตอบสนองดา้นอารมร์
ของผูบ้ริโภคมกัเกิดมาจากประสาทสัมผสัโดยใช้กล่ิน และมีอิทธิพลต่อการจดจ าเป็นอย่างมาก
เช่นกนั ซ่ึงถือเป็นบทบาทท่ีส าคณัและกลายเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการเปล่ียนแปลงของสินคา้และบริการ 
รวมไปถึงการสร้างสรรคก์ล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได ้
  ประสาทสัมผสัทางกล่ินเป็นประสบการณ์ท่ีมีผลโดยตรงท่ีสุดในประสาทสัมผสั
อ่ืนๆ  และการไดก้ล่ินมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัในการประเมิณคุณค่าของส่ิงต่าง (Aitamer และ 
Zhou, 2011) 
  ในบริบทของการตลาดในปัจจุบนัมกัใชก้ล่ินในการสร้างสมติฐานท่ีหลากหลาย 
เช่น ส่งเสริมทางดา้นอารมณ์ ปรับปรุงการประเมินผลของผูบ้ริโภค เพิ่มยอดขาย และ การใช้กล่ิน
กบักล่ินในความส่งจ าของผูบ้ริโภค 
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  การศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของกล่ินท่ีมีต่ออารมณ์เกิดข้ึนมากมาย แต่มีผลการ
ทดลองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงผลกระทบโดยตรงของการใช้กล่ินต่ออารมณ์ของ
ผูบ้ริโภคนั้นค่อนขา้งน้อย ซ่ึงหมายถึงการใช้กล่ินยงัไม่ไดมี้ผลต่อผูบ้ริโภคมากถึงขนาดจะท าให้
อารมณ์ดีข้ึน หรือเกิดความหงุดหงิดมากข้ึน อยา่งไรก็ดีพื้นฐานทางดา้นอารมณ์ท่ีเก่ียวกบักล่ินก็ยงั
ถือไดว้่ามีอิทธิพลต่อความทรงจ า และความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ยู่ดี (Isen, Daubman และ Nowicki,  
1987) 
  เน่ืองจากการดมกล่ินเป็นกระบวนการท่ีชา้กวา่เม่ือเทียบกบัการมองเห็นถึง 10 เท่า
ของการตรวจจบัไดว้่าวตัถุนั้นๆ คืออะไร (Herz & Engen, 1996) แต่เม่ือไรก็ตามท่ีถูกกระตุน้ดว้ย
กล่ิน ประสาทการรับกล่ินจะมีความคงทน ย ัง่ยืน และจะถูกเก็บไวเ้ป็นประสบการณ์ไดย้าวนาน 
(Morrin, 2010) และเม่ือประสาทการรับกล่ินถูกกระตุน้ จะท าให้ระลึกถึงความทรงจ าเก่าๆ เก่ียวกบั
กล่ินน้ีมากกวา่ประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ ท าใหรู้้สึกเหมือนยอ้นเวลากลบัไปอยูใ่นเวลาและสถานท่ีแห่ง
นั้น (Herz, 1998) หรือเรียกวา่ “ปรากฎการณ์ดงักอ้งในวนัวาน” (Proust Phenomenon) ดงันั้นเม่ือไร
ก็ตามท่ีไดก้ล่ินความทรงจ าในวนัวานนั้นเตม็เป่ียมดว้ยอารมณ์ ความรู้สึก มีความชดัเจน และจะถูก
น ามาใชจ้ากความทรงจ าทนัทีเม่ือถูกกระตุน้ดว้ยกล่ิน (Herz, 2010) 
  ในทางการตลาดไดไ้ดมี้การน ากล่ินไปใชเ้พื่อสร้างสมมติฐานไดห้ลายปัจจยั เช่น
ในห้างสรรพสินคา้จะมีการน ากล่ินหอมมาใช้ เพื่อท าให้ผูท่ี้มาจบัจ่ายซ้ือของเกิดอารมณ์ดี มีความ
เพลิดเพลินในการจบัจ่ายใช้สอย ใช้เวลาในห้างสรรพสินคา้นานมากข้ึน โดยกล่ินส่งผลกระทบ
ทางดา้นบวก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละบุคคลดว้ย ซ่ึงนกัการตลาดควรใหค้วามส าคญั โดยไม่
ใช้กล่ินในการกระตุน้ผูบ้ริโภคมากเกินไป เพราะอาจเกิดความสับสนมากกว่าการกระตุน้การซ้ือ 
หรือสร้างความพึงพอใจ (Morrin and Chebet, 2005)  
  จากงานวิจยัของ Hoegg and Alba (2007) ศึกษาหัวข้อเก่ียวการทดลองการรับรู้
รสชาติ ซ่ึงการรับรู้เป็นเหตุผลพื้นฐานในการเลือกสินค้าท่ีมีมากมาย เป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถของผูบ้ริโภคในการระบุความแตกต่างท่ามกลางส่ิงเร้าทางรสชาติ  โดยมี
วิธีการทดลองคร้ังน้ี จะไม่ใช้การชิมรสชาติของอาหารตวัอย่าง แต่จะใช้การพิจารณาจากฉลาก
สินคา้ (Verbal Cues) คือ การรับรู้รายละเอียดจากฉลากสินคา้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจในตวั
สินคา้และการแสดงดว้ยการมอง (Visual Cues) คือการใชก้ารมองเห็นดูรูปลกัษณ์สินคา้แทนการชิม
รสชาติเช่นกนั  
  การทดลอง ท่ี  1: โดยก าหนดผู ้ เ ข้ า ร่ วมก ารทดลอง เ ป็นนัก ศึ กษ าจ าก
มหาวิทยาลัยฟลอริด้า จ านวน 59 คน และก าหนดตวัอย่างน ้ าส้มในการทดลองดังน้ี น้าส้มจาก
ฟลอริดา้ จ  านวน 2 ตวัอยา่ง ซ่ึงทั้งสองตวัอยา่งมีสีส้มจากธรรมชาติ โดยแกว้ท่ี 1 มีรสชาติหวานนอ้ย 
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แกว้ท่ี 2 มีรสชาติหวานปานกลาง และน ้ าส้มจากแคลิฟอร์เนียทั้ง 2 ตวัอยา่งน้ี มีการแต่งสีเป็นสีส้ม
เขม้เหมือนกนั แกว้ท่ี 1 มีรสชาติหวานปานกลาง แกว้ท่ี 2 มีรสชาติหวานมาก โดยขั้นตอนขั้นตอน
การทดลองเร่ิมจาก ให้ผูเ้ขา้ร่วมทดลองใช้ประสาทสัมผสัดส้นการมองเห็น ดูน ้ าส้มทั้ง 4 แกว้ โดย
ไม่ระบุฉลากวา่มากจากท่ีไหน แลว้ใหค้ะแนนระดบัความหวานจากสีของน ้าส้ม เพื่อสุ่มเปรียบเทียบ 
ดงัน้ี 1: หวานนอ้ยกบัหวานปานกลาง 2: หวานปานกลางกบัหวานปานกลาง 3: หวานปานกลางกบั
หวานมาก และพิจารณาโดยการเดาสุ่มวา่น ้าส้มแกว้ใดบา้งมีฉลากมาจากท่ีใดตามท่ีก าหนดไว ้ 
  ซ่ึงผลการทดลองพบวา่ อตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นฉลากท่ีมาจาก
ฟลอริด้าและแคลิฟอร์เนีย (4.39-4.33) ขณะท่ีอตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางด้านสีของ
น ้ าส้ม (4.70-3.40) และอตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางด้านการควบคุมรสชาติท่ีแทจ้ริง 
(3.05-4.63) จะเห็นไดว้า่เกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งอตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นสี
ของน ้ าส้มกบัอตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นการควบคุมรสชาติท่ีแทจ้ริง ท่ีมีอตัราท่ี
แตกต่างกนัมาก ซ่ึงจากการทดลองคร้ังน้ี พบวา่ การมองสีของน ้าส้มเพียงอยา่งเดียวมีผลต่อการรับรู้
ท่ีอาจไม่เป็นจริง หรือเป็นจริงเม่ือเทียบกับรสชาติท่ีแท้จริงของน ้ าส้มนั่นเอง แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสีของผลิตภณัฑท่ี์จะบ่งบอกถึงรสชาติของผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
  ดงันั้นจะเห็นได้ว่า กล่ินเป็นประสาทสัมผสัท่ีค่อนขา้งซับซ้อนมากกว่าการรับรู้
ดว้ยระบบสัมผสัอ่ืนๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น อายุเพศ หรือความชอบกล่ินท่ีต่างกนัออกไป 
เป็นตน้ แต่ก็ยงัคงมีความส าคญัมากในหลายรุกิจ เช่น ร้านกาแฟ สินคา้อุปโภคบริโภค ท าใหน้กัการ
ตลาดยงัตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการตลาดท่ีใชก้ล่ินในอยู ่
  2.2.4.4 การตลากโดยใชร้สชาติ (Gustative Marketing) 
   จากประสบการณ์การใชชี้วิตของคนทัว่ไปนั้น อาหารถือเป็นหวัขอ้ส าคญัท่ีสุดท่ี
คนเรามกัพูดถึงกนั อาหารและประสาทสัมผสัทางดา้นการรับรสชาติเป็นกลไกส าคญัในชีวติมนุษย์
ทั้งทางกายภาพ ความเป็นอยู่ สังคม หรือแมก้ระทั้งแสดงถึงระดบัของอารมณ์ การด่ืมและการ
รับประทานเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข และความทรงจ าทางดา้นบวก นกัการตลาดจึงไม่ควรท า
ให้การรับรู้ทางรสชาติของผูบ้ริโภคกลายเป็นแง่ลบ โดยการเพิ่มการชิมอาหาร หรือน าเสนออาหาร
และเคร่ืองด่ืมในร้านคา้ หรือห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั จะช่วยเพิ่มคุณค่าและสร้างการรับรู้การใช้
ประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความแตกต่างของต าแหน่งตราสินคา้และบริการในความทรงจ า
ของพวกผูบ้ริโภค (Gobe,  2001) 
  อยา่งไรก็ดี ปากไม่ใช่อวยัวะแรกท่ีใชรั้บรส ซ่ึงรสชาติเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นมากเช่นกนั 
จริงๆ แลว้การรับรสชาติของมนุษยม์กัจะเก่ียวขอ้งกบัประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ไม่ว่าจะเป็น
การมองเห็น การไดย้นิ การไดก้ล่ิน และการสัมผสั ซ่ึงน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมายใน
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การตลาด มนัค่อนขา้งยากท่ีจะน ารสชาติไปใชผ้า่นธุรกิจเคร่ืองส าอาง การตลาดดา้นประสาทสัมผสั
จึงใชป้ระสาทสัมผสัอ่ืนแทนเช่น การไดก้ล่ิน (Liegois and Rivera, 2016) 
  จากการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจกลไกของรสชาติ และการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรสชาติและสี ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ทราบวา่รสชาติพื้นฐานมี 4  รสชาติ คือ รส
หวาน รสเปร้ียว รสเค็ม รสขม ซ่ึงนกัวทิยาศาสตร์เช่ือวา่ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รสชาตต่อสี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลืองตามล าดบั เช่นความสัมพนัธ์ระหว่างสีเหลือง กบั
รสชาติเปร้ียว ซ่ึงส่งผลในการออกแบบผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์
  ดงันั้นนักการตลาดควรค านึงถึงความแตกต่างของผูบ้ริโภค และความสัมพนัธ์
ระหว่างรสชาติท่ีท างานร่วมกบัประสาทสัมผสัอ่ืน เช่น สินคา้รสเผ็ดร้อนควรบรรจุอยู่ในบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีเป็นสีแดง หรือน าการรับรู้ทางรสชาติไปใช้ในการส่งเสริมการขาย เช่น ทดลองให้ชิมฟรี 
เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถติดสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน 
  2.2.4.5 การตลาดโดยใชก้ารสัมผสั (Tactile Marketing) 
  อารมณ์และความรู้สึกสามารถสร้างไดโ้ดยการสัมผสั เช่น หากอุปกรณ์อิเล็ทรอนิค
ท่ีมีน ้ าหนกัพอดี ไม่เบาไปและไม่หนกัเกินไป จะท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความมีคุณภาพของอุปกรณ์
นั้นๆ หรือหากตอ้งการเลือกซ้ือเส้ือผา้ ผูบ้ริโภคจะสัมผสัเน้ือผา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือเสมอ (สรรค์
ชยั เตียวประเสริฐกุล,  2552) 
  การตลาดเชิงประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) หากต้องการให้เ กิดการ
ตอบสนองท่ีดีจากผูบ้ริโภค นกัการตลาดควรเขา้ใจเทคนิคต่างๆ รวมถึงการน าเทคนิคต่างๆ น ามาใช้
ร่วมกนั เน่ืองจากสินคา้ บริการ และการโฆษณานั้น ในบางคร้ังไม่สามารถใช้เพียงแค่ประสาท
สัมผสัใดเพียงแค่อยา่งเดียว     
  การใชป้ระสาทดา้นการสัมผสัของผูบ้ริโภคเป็นการรับขอ้มูลท่ีส าคญัของพวกเขา 
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการสัมผสัเม่ือเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มต่างๆ แมก้ระทัง่กระดาษ
ช าระ ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีควรให้ความส าคัญกับการพฒันาคุณภาพ ความอ่อนนุ่มเม่ือได้สัมผสั 
ตลอดจนการมีตวัอย่างท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัหรือจบัตอ้ง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตราสินคา้ได้ 
เน่ืองจากโดยพฤติกรรมของลูกคา้จะให้ความส าคญักบัปัจจยัน้ีในการตดัสินใจซ้ือ ณ จุดขาย กรณี
ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจคือ ร้านคา้ปลีกในประเทศองักฤษไดท้ าการแกะกระดาษทิชชูแต่ละยีห่้อออกจาก
พลาสติกหุ้ม เพื่อเป็นตวัอยา่งใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสัและเปรียบเทียบระหวา่งยี่หอ้ได ้ผลก็คือยอดขาย
ของกระดาษช าระทั้งหมดของร้านเพิ่มข้ึน อีกตวัอย่างท่ีคลาสสิกมากก็คือขวดโค้กซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ส่ือสารกบัการสัมผสัของผูบ้ริโภค ขวดโคก้จดัเป็นส่วนหน่ึงของตราโคก้ไดเ้ลยทีเดียว (ศรัณยพงศ์ 
เท่ียงธรรม 2548) 
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  ในขณะเดียวกนั Liegeois และ Rivera (2011) ไดก้ล่าวเพิ่มเต่ิมเก่ียวกบัการตลาด
เชิงประสาทสัมผสัสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตราสินคา้ได ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
  1) เกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) โดยพื้นฐานนั้น ภาพลกัษณ์จะ
เกิดข้ึนจากความประทบัใจ ซ่ึงเกิดจากการรับรู้และเขา้ใจขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ (Jefkins, 
1982) ดงันั้นเม่ือตราสินคา้ไดส่ื้อสารต่อส่ิงเร้าไปยงัประสาทสัมผสัท่ีสอดคลอ้ง และตอบสนองต่อ
อารมณ์ และความรู้สึกของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความประทบัใจ และรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตรา
สินค้า หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าข้ึนอยู่กับการรับรู้และความพึงพอใจจาก
ประสบการณ์เชิงประสาทสัมผสัท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ (Hulten, 2010) 
  2) เกิดความดึงดูดใจ ณ จุดขาย (Point-Of-Purchase) เน่ืองจากในห้างสรรพสินคา้มี
ทั้งสินคา้และบริการค่อนขา้งมากท่ีเรียกร้องความสนใจของผูบ้ริโภค จึงจ าเป็นตอ้งท าใหจุ้ดขายของ
ตราสินคา้หรือบริการ มีความน่าสนใจมากกวา่สินคา้คู่แข่ง  
  3) เกิดยอดขายสินคา้และบริการมากข้ึน เกิดจากการท่ีนกัการตลาดเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสักบัสินคา้หรือบริการ เช่นการสัมผสั การทดลองใช ้การดมกล่ิน รวมไปถึงการชิม
รสชาติ จะสามารถท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดร้วดเร็วมากข้ึน 
  4) เกิดการซ้ือซ ้ า และจงรักภคัดีต่อตราสินค้า (Royalty) กล่าวคือ นักการตลาด
สามารถตกแต่งบริเวณจุดขายให้มีความดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่นการใชเ้สียง แสง และภาพ อาจท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ และอยากกลบัมาร้านเดิมอีกคร้ัง  
 จากแนวความคิดต่างๆ จะเห็นไดว้่าการตลาดโดยใช้การสัมผสัโดยตรงสามารถส่งผลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี มีผลมากต่อสินคา้หรือบริการท่ีใช้ในการตอบสนองความ
ตอ้งการภายนอก เช่นธุรกิจเส้ือผา้ เคร่ืองเขียน รวมไปถึงเคร่ืองส าอาง ดงันั้นกัการตลาดควรท าการ
กระตุน้ให้ลูกค้าเกิดความต้องการสัมผสัสินคา้โดยตรง เช่น มีตวัอย่าง หรือสินค้าทดลองไวใ้ห้
ผูบ้ริโภคไดท้  าการสัมผสั ซ่ึงจะส่งผลไดร้วดเร็วกวา่ยงัไม่เคยไดส้ัมผสั 
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วธีิการด าเนินการวจิยั 

 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา “การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทย” โดยใชก้ารวจิยัแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดว้ยการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษากลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านเทศกาลทางดนตรีในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการจดังานเทศกาลดนตรี โดยค านึงถึงความสะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล และยงั
เพิ่มประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแบบสอบถามให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียงัตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัประเด็นค าถามดว้ย โดยค าถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดมี้การพฒันามาจากแนวคิด
และทฤษฏี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค าถามท่ีใช้เก็บขอ้มูลจะใช้ค  าถามปลายเปิด (Open-
ended Question) พร้อมจดบนัทึก ในส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดา้นประชากรดา้นการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีต่อการเขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรี ดงัน้ี 
 3.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
  3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)    
  3.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั    
   3.1.2.1 ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั    
   3.1.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั     
   3.1.2.3 ความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล 
 3.2 การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
  3.1.1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั      
  3.1.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
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  3.1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล      
  3.1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  40 

3.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 การออกแบบวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการจดังานเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทยของผูท่ี้ได้มีส่วนร่วมในการจดังาน เป็นการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแต่ละบุคคล ซ่ึงค านึงถึงความสะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล
เป็นหลกั นอกจากน้ีประเด็นค าถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ไดมี้การพฒันามากจากแนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
  การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสอบถามหรือสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อคน้หา
ขอ้มูลชั้นตน้ ความรู้ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีประสบการณ์ร่วมกบัเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
ทั้งน้ีการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นสามารถเพิ่มเติมค าถามได ้เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีลึก และชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
โดยคดัเลือกจากผูไ้ดมี้ส่วนร่วมในการจดังานเทศการดนตรี ซ่ึงไดค้ดัเลือกบุคคลมาเพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึกจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) คุณชลัวาลย ์พิริยพลพงษ ์ต าแหน่ง Live Entertainment Manager บริษทั GMM 
Grammy เป็นผูท่ี้ดูแลการจดังานหลักของงานเทศกาลดนตรีท่ีมีช่ือว่า Big 
Mountain  (บ๊ิกเมา้ทเ์ทน) ซ่ึงเป็นงานเทศกาลดนตรีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย รวมถึงดูแลการจดังานงานเทศกาลดนตรีท่ีมีช่ือวา่นัง่เล่น และ What The 
Fest (วอทเดอะเฟส) ในประเทศไทย 

(2)  คุณกานต์พิชชา ศุภฤหษ์สกุล ต าแหน่ง Director แผนก Marketing Creative 
บริษทั Woody World เป็นผูท่ี้ดูแลการจดังานหลกัของงานเทศกาลดนตรีท่ีมี
ช่ือว่า S2O (เอสทูโอ) ซ่ึงเป็นงานเทศกาลดนตรีท่ีจัดข้ึนในช่วงเทศกาล
สงกรานตข์องไทยท่ีถือวา่ยิ่งใหญ่ท่ีสุด และมีการตอบรับของทั้งนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติมากท่ีสุด 

  โดยค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะใช้ค  าถามปลายเปิด เพื่อช่วยให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตวัอย่างอิสระในการตอบค าถาม โดยมีตอบค าถามภายใตก้รอบของ
วตัถุประสงค ์และแนวค าถามน าวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือประเด็นท่ีเก่ียวกบั
การตลาดเชิงประสบการณ์ร่วมกบัเทศกาลดนตรีในประเทศไทยและการกลยทุธ์ทางประสาทสัมผสั
กบัเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
  หัวข้อที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ร่วมกับเทศกาลดนตรีในประเทศไทย  โดย
เนน้ท่ีองคป์ระกอบดา้นประสบการณ์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทางการตลาดดา้นประสาทสัมผสั (Sense 
หรือ Sense Experience) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้ความเขา้ใจ (Think หรือ Creative 
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Cognitive Experience) การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพหรือการกระท า (Act หรือ Physical 
Experience, Behaviors and Lifestyles) และการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเช่ือมโยง (Relate 
หรือ Social-Identity Experience)  
  หัวข้อที่ 2 กลยุทธ์ทางประสาทสัมผัสกับเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ประสาท
สัมผสัไดแ้ก่  ด้านภาพท่ีเห็น (Visual Component) ดา้นเสียงท่ีไดย้ิน (Sonorous Component)  ดา้น
กล่ิน (Olfactory Component) ด้านการสัมผัส (Tactile Component) และด้านรสชาติ  (Gustative 
Component)  
  3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย    

  3.1.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั     
  3.1.2.2 ความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล 

   ในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยเพื่อวิเคราะห์และศึกษา
คน้ควา้วิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากงานวิจยั บทความทางวชิาการ รายงานการวจิยั 
หนงัสือต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์
ผา่นเทศกาลทางดนตรีในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท่ี้เคยมีประสบการณ์
ร่วมในเทศกาลทางดนตรี โดยค านึงถึงความสะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล และยงัเพิ่มประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแบบสอบถามให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียงัตอ้งมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นค าถามดว้ย โดยค าถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดมี้การพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจน
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค าถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล จะใชค้  าถามปลายเปิด (Open-ended Question)  
   3.1.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
   ผูว้ิจ ัยได้เลือกเคร่ืองมือเพื่อน ามาศึกษาในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลจาก
เอกสาร และขอ้มูลจากบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   3.1.2.2 ความเทีย่งตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล 
    1) แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
    ผูว้ิจยัไดค้น้หาขอ้มูลท่ีส าคญัจากหอสมุดของสถาบณับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ เพื่อหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นเทศกาลทางดนตรีใน
ป ระ เ ท ศ ไท ย  นอก จ า ก น้ี ย ัง ไ ด้ ค้น ค ว้า ข้ อ มู ล จ า ก เ วป ไซต์ ท่ี น่ า เ ช่ื อ ถื อ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
http:\\tdc.thailis.or.th/tdc รวมทั้งมีการน าเอาขอ้มูลจากเอกสารอ่ืนๆ เช่น บทความ รายงานการวิจยั 
เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัขอ้มูลมากข้ึน 
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    2) วธีิด าเนินการวจิยั 
    ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกบุคคลเป้าหมายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้
เพื่อเป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึก 
    ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการเขียนประเด็นค าถามจากแนวคิด 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั รวมถึงค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของ
ค าถามใหมี้ความชดัเจน และตรงตามความมุ่งหมาย 
    ขั้นตอนท่ี 3 น าขอ้มูลดงักล่าวมาสร้างแบบสัมภาษณ์   
    ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษา ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หลังจากนั้นก็น ามา
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อด าเนินงานในขั้นต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมและ
ครบถว้น 
    ขั้นตอนท่ี 5 เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาให้เร่ิมเก็บข้อมูลได้ 
ผูว้จิยัจึงติดต่อเพื่อนดัสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
    ขั้นตอนท่ี 6 ท าการสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บของผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั  
    ขั้นตอนท่ี 7 สรุป และน าขอ้มูลท่ีได้สัมภาษณ์มาประมวลและ
วเิคราะห์ผลการศึกษา 
    3) การเก็บขอ้มูล 
    ผู ้วิจ ัยเ ร่ิมติดต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อนัดสัมภาษณ์ในเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อขอเวลาท่ีสะดวกและนัดวนัสัมภาษณ์  โดยการสัมภาษณ์
บุคคลผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้ง 2 ท่าน ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์แบบผา่นทางโทรศพัทพ์ร้อมทั้งบนัทึกเสียง
การสนทนา 
  
 



3.2 การวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research) ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั โดยส ารวจจากกลุ่มประชากรท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัเทศกาลดนตรีใน
ประเทศไทย และน ามาวเิคราะห์หาขอ้สรุป และไดผ้ลการวจิยัดว้ยวธีิการทางสถิติ 
  3.2.1 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
   1) ลกัษณะทางประชากร 
   2) การตลาดเชิงประสบการณ์ 
   3) การตลาดเชิงประสาทสัมผสั 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   1) พฤติกรรมของผูน่้วมงานเทศกาลดนตรี 
  3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
  วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจะท าการสุ่มตวัอย่างโดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีและท าแบบสอบถามแบบออนไลน์
โดยน ามาไวท่ี้หน้าเฟสบุ๊ก (Facebook) ของผูท้  าการวิจยัแลว้ให้กลุ่มเพื่อไดท้  าการส่งต่อให้กบักลุ่ม
เพื่อนท่ีสามารถติดต่อประชากรท่ีเคยมีประสบการณ์ร่วมกบังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 โดยผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  านวน
ทั้งส้ิน 200 และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชัดจึงหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร ดงัน้ี 
  สูตร    n =         P(1-P)Z2 
       e2 
 
 ก าหนดให้  n เท่ากบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   P เท่ากบัสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 
   Z เท่ากบัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาหนดไว ้
   E เท่ากบัสัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึน 
   Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) 
   Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
 
  



  44 

  3.2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ในลกัษณะท่ี
ให้ผูต้อบกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง (Self-Administration) โดยแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นการสร้าง
แบบสอบถามข้ึนใน Google From  ซ่ึงลกัษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด 
(Close-end questions) จ านวน 40 ขอ้ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
  ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 
  ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสั 
  ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีโดยดูจากความถ่ี 
  ส่วนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีโดยดูประเภทของ
ดนตรี 
  ลกัษณะค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  ค าถามท่ีใช้ในเคร่ืองมือแบบสอบถาม  เป็นคาถามปลายปิดทั้งหมด (Close-end 
questions)โดยลกัษณะการถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากร เป็นค าถามแบบเลือกตอบ ประกอบดว้ย
ค าถามไดแ้ก่  1) เพศ 2) อายุ 3) ระดบัการศึกษา 4) สถานภาพ 5) อาชีพ 6) รายไดต่้อเดือน 7) บุคคล
ท่ีไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยดว้ย 8) วิธีการเดินทางไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
9) ค่าใช้จ่ายบตัรเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง 10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น 
เคร่ืองด่ืม ในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง  
  ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยพฒันาค าถามมา
จากงานวจิยัของ Brakus (อา้งถึงใน Schmitt, 1999) แบ่งค าถามตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ขอ้ ดงัน้ี 
  ค าถามเก่ียวกบัการตลาดดา้นประสาทสัมผสั (Sense Marketing) 
  1) งานเทศกาลดนตรีท าใหท้่านไดมี้โอกาสไดส้ัมผสัถึงดนตรี ใกลชิ้ดกบัศิลปิน 
และบรรยากาศโดยรอบ         
  2) ท่านอยากท่ีจะไดส้ัมผสัถึงดนตรี ใกลชิ้ดกบัศิลปินและบรรยากาศโดยรอบ                 
  3) ท่านรู้สึกถูกกระตุน้เร้าเม่ือเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
  ค าถามเก่ียวกบัการตลาดดา้นความรู้สึก (Feel Marketing) 
  1) ท่านรู้สึกมีความสุขเม่ือเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี   
  2) งานเทศกาลดนตรีสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของท่านในการเขา้ร่วมไดดี้
  3) ท่านมีความพอใจต่องานเทศกาลดนตรี      
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  ค าถามเก่ียวกบัการตลาดดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Think Marketing)  
  1) เม่ือเขา้ไปร่วมงานเทศกาลดนตรีบรรยากาศโดยรอบท าให้ท่านมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรคเ์กิดข้ึน        
  2) งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านเกิดความคิดต่อยอดเก่ียวกบังานเทศกาลดนตรี เช่น 
อยากไปงานเทศกาลตนตรีแนวอ่ืน หรืออยากลองไปเทศกาลดนตรีท่ีต่างประเทศ  
  3) ท่านคิดวา่งานเทศกาลดนตรีเป็นงานท่ีสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 
  ค าถามเก่ียวกบัการตลาดดา้นกายภาพหรือการกระท า (Act Marketing) 
  1) การมาเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีท่านตอ้งการเขา้ร่วมเป็นประจ า
  2) งานเทศกาลดนตรีกิจกรรมท่ีท่านตอ้งการเขา้ร่วม    
  3) ท่านมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม หลงัจากเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
  ค าถามเก่ียวกบัการตลาดดา้นจากความเช่ือมโยง (Relate Marketing) 
  1) งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบงานเทศกาล
ดนตรี 
  2) งานเทศกาลดนตรีท าใหท้่านมีเร่ืองราวหรือประเด็นไปพูดคุยกบัเพื่อนได ้
  3) งานเทศกาลดนตรีท าใหท้่านเป็นคนทนัสมยั ทนักระแสสังคม 
  ผูว้ิจยัได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวดัตวัแปร โดยใช้มาตรวดัแบบ 5 ระดบั 
(Five-Point Likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  5 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญัมาก  4 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญัปานกลาง  3 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญันอ้ย  2 คะแนน 
   ใหค้วามนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
การแปลผลค่าเฉล่ียระดบัการให้ความส าคญัการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ตามองค์ประกอบ
ทั้ง 5 ขอ้ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีสูตรดงัน้ี 
   Interval (I) =  Range (R) 
      Class (C) 
     = 5 - 1 
         5    
     =  0.80 
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  จากการค านวณตามสูตรดังกล่าว  ท าให้แบ่งระดับการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.60 - 3.40  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามนอ้ยท่ีสุด 
  การแปลผลค่าเฉล่ียระดบัการให้ความส าคญัการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
ตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ขอ้ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีสูตรดงัน้ี 
 
   Interval (I) =  Range (R) 
      Class (C) 
     = 5 - 1 
         5    
     =  0.80 
   
  ส่วนที่  3 ค าถามเก่ียวกับการตลาดเชิงประสาทสัมผ ัส โดยแบ่งค าถามตาม
องคป์ระกอบทั้ง 5 ขอ้ ดงัน้ี 
  ค าถามเก่ียวกบัดา้นเสียงท่ีไดย้นิ (Sonorous Component)   
    1) งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านไดย้ินเสียงนกัดนตรี เล่นดนตรี
แบบสด หรือไดย้นิเสียงเพลงจากดีเจท่ีเปิดแผน่แบบสด      
  ค าถามเก่ียวกบัดา้นภาพท่ีเห็น (Visual Component) 
  1) ท่านสัมผสัถึงการจดัแสงไฟในงานเทศกาลดนตรี   
  2) ท่านสัมผสัถึงการจดัองคป์ระกอบดา้นสีของงานเทศกาลดนตรี 
  ค าถามเก่ียวกบัดา้นการสัมผสั (Tactile Component)    
  1) ท่านไดมี้โอกาสสัมผสักบัศิลปินอยา่งใกลชิ้ด เช่น การจบัมือ 
  ค าถามเก่ียวกบัดา้นกล่ิน (Olfactory Component)    
  1) งานเทศกาลดนตรีท าใหท้่านไดรั้บรู้การไดก้ล่ิน เช่น กล่ินอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  2) งานเทศกาลดนตรีท าใหท้่านไดส้ัมผสักบักล่ินบรรยากาศโดยรอบ ไดแ้ก่ กล่ิน
ทะเล กล่ิน ป่า และกล่ินตน้ไม ้



  47 

  ค าถามเก่ียวกบัดา้นรสชาติ (Gustative Component)  
  1) ท่านสัมผสัถึงรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืมในงาน 
  ผูว้จิยัไดต้ั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัตวัแปร โดยใชม้าตรวดัแบบ 5 ระดบั 
(Five-Point Likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  5 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญัมาก  4 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญัปานกลาง  3 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญันอ้ย  2 คะแนน 
   ใหค้วามนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
  การแปลผลค่าเฉล่ียระดบัการให้ความส าคญัการรับรู้กาqรตลาดเชิงประสบการณ์
ตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ขอ้ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีสูตรดงัน้ี 
   Interval (I) =  Range (R) 
      Class (C) 
     = 5 - 1 
         5    
     =  0.80 
  จากการค านวณตามสูตรดังกล่าว  ท าให้แบ่งระดับการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.60 - 3.40  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามนอ้ยท่ีสุด 
 การแปลผลค่าเฉล่ียระดับการให้ความส าคัญการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ตาม
องคป์ระกอบทั้ง 5 ขอ้ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีสูตรดงัน้ี 
   Interval (I) =  Range (R) 
      Class (C) 
     = 5 - 1 
         5 
     =  0.80 
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  ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกบัค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีโดยดู
จากความถ่ีของการเขา้ร่วมงานเทศกาลนตรีในประเทศไทย ไดแ้ก่ 1-2 คร้ังต่อปี 3-4คร้ังต่อปี 5-6 
คร้ังต่อปี 7-9 คร้ังต่อปี และ มากกวา่ 9 คร้ังข้ึนไป 
  ส่วนที ่5 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีโดยดูจากประเภท
ของดนตรี โดยแบ่งเป็น แนวเพลงอีดีเอม็ แนวเพลงฮิปฮอปแนวเพลแจส็  แนวเพลงป็อบ แนวเพลง 
อาร์แอนดบี์ แนวเพลงร๊อค  และแนวเพลงเร็กเก ้
  ผูว้จิยัไดต้ั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัตวัแปร โดยใชม้าตรวดัแบบ 5 ระดบั 
(Five-Point Likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  5 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญัมาก  4 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญัปานกลาง  3 คะแนน 
   ใหค้วามส าคญันอ้ย  2 คะแนน 
   ใหค้วามนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน  
   การแปลผลค่าเฉล่ียระดบัการใหค้วามส าคญัการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์ตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ขอ้ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมี
สูตรดงัน้ี 
   Interval (I) =  Range (R) 
      Class (C)  

= 5 - 1 
         5  
     =  0.80   
  จากการค านวณตามสูตรดังกล่าว  ท าให้แบ่งระดับการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.60 - 3.40  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  จดัอยูใ่นระดบัใหค้วามนอ้ยท่ีสุด 
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  3.2.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
   ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความ
เช่ือถือได ้(Reliability) ดงัน้ี 
   1) น าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเท่ียงตรง  (Validity) โดยน า
แบบสอบถามท่ีไดเ้รียบเรียงแลว้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ หาความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพื่อขอค าแนะนาในการแก้ไข
ปรับปรงุ แบบสอบถามใหมี้ประสิทธิภาพ จึงค่อยน าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจริง 
   2) น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบก่อนเก็บขอ้มูล
จริง (Pre-test) กบัผูท่ี้เคยเขา้ร่วมเทศกลาลดนตรีจ านวน 40 คน แลว้ท าการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมให้
มีความชดัเจน 
   3) เม่ือท าการเก็บข้อมูลแล้วผูว้ิจ ัยได้ทาการทดสอบความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือดว้ยการใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาค เพื่อทดสอบความ
สม ่าเสมอของมาตรวดัท่ีใช ้
  3.2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
   ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประกอบการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้  าแนก
ตามแหล่งท่ีมา 2 ส่วนคือ     
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเป็นขอ้มูลสถิติเชิงส ารวจท่ีไดจ้าก
การแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยเข้าชมงานเทศกาลดนตรี จ านวน 200 ชุด โดย
รูปแบบของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด เม่ือไดข้อ้มูลแลว้จึงน ามาตรวจสอบ
ความ สมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล และน ามาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
   2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ จากเอกสาร บทความ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวจิยั  
  3.2.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
   หลงัจากท่ีผูว้ิจยัทาการรวบรวมขอ้มูลแล้ว  และทา การตรวจสอบความ
ครบถว้นของแบบทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แลว้ จึงท าการลงรหสั (Coding) และประมวลผลขอ้มูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows ในการ
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ค านวณค่าสถิติต่างๆในการวจิยั (ใชท่ี้สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) เพื่อน าเสนอและสรุปผล
ในการวจิยัคร้ังน้ีโดยท าการค านวณค่าสถิติต่างๆดงัน้ี 
   1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ท าการวิเคราะห์ดว้ย
การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลต่างๆ เพื่ออธิบายข้อมูลประชากรศาสตร์ การรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์ของเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
   2) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ 
(Independent Sample T-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-
2 และท าการหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post-Hoc Comparison) ดว้ยวธีิการ Scheffe 
   3) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจะท าการประมวลผล โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ
ทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ทาง (Sig. Two-tailed) ส าหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 3-4 โดยเกณฑ์การ
พิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3-4 ผูว้ิจยัได้ใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ระดบัความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
   ค่า R มีค่า 0.80 ข้ึนไป = มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
   ค่า R มีค่า 0.60 - 0.79 = มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
   ค่า R มีค่า 0.40 - 0.59 = มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
   ค่า R มีค่า 0.20 - 0.39 = มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
   ค่า R มีค่า 0.01 - 0.19 = มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
 

 



บทที ่4 

วเิคราะห์ผลการศึกษา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูส าหรับงานวจิยัเร่ืองการตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นงานเทศกาลดนตรีใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 200 ชุด ท่ีผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพแลว้มาทาการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติตาม วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยล าดบัการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
 4.1 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.3 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 4.4 การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ 
 4.1.1 กลุ่มเป้าหมายของงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูจ้ดังานเทศกาลไดค้  านึงถึงอายุของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรีเป็นหลกั 
โดยระบุว่าแต่ละช่วงอายุของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี ก็จะชอบแนวเพลงท่ีต่างกนั เช่นงาน
เทศกาลดนตรีขนาดใหญ่มีแนวดนตรีท่ีหลากหลายก็จะท าให้ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายกวา้งข้ึน 
ตั้งแต่วยัเรียนไปจนถึงวยัท างาน ช่วงอายรุะหวา่ง 20-35 ปี รวมไปถึงความสะดวกในการไปร่วมงาน
เทศกาลดนตรี โดยทางผูจ้ดักล่าววา่หากจดัต่างจงัหวดั อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นช่วงวยัเรียน
และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่สะดวกในการขออนุญาต
ผูป้กครอง ท าให้ผูจ้ดัได้จดังานเทศกาลดนตรีในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนมา เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายให้กบักลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลุ่มเป้าหมายช่วงวยัท างาน ทางผูจ้ดัก็ไดป้รับใหแ้นวดนตรี
เป็นแนวดนตรีท่ีฟังสบายข้ึน เหมาะกบัการไดพ้กัผอ่นของกลุ่มช่วงอายุวยัท างาน ในส่วนของแนว
ดนตรีนั้น ก็เป็นตวัก าหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายของงานเทศกาลดนตรีดว้ยเช่นกนั เช่น แนว
เพลง EDM ผู ้จ ัดงานได้กล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในช่วงอายุ  20-30 ปี ข้ึนไป รวมไปถึง
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีช่วยส่งเสริมให้งานเทศการดนตรีเพิ่มความเป็นสากลมากข้ึนนั้น ทางผูจ้ดั
ระบุว่าไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย แต่ดว้ยศิลปินท่ีข้ึนแสดงเป็นศิลปินต่างชาติ ท่ีรู้จกัในกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวต่างชาติอยูแ่ลว้จึงท าใหมี้นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้ร่วมงานดว้ย ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ 
  
   “อ่อ จริงๆ แลว้คือ ตอ้งบอกวา่แต่ละเฟสติวลั Target  ไม่เหมือนกนั อยา่ง
   Big Mountain ตอ้งเรียกวา่ Target ค่อนขา้งกวา้ง ตั้งแต่เด็กจนถึงแบบ 
   ผูใ้หญ่เลย วยัท างาน 30 กวา่อะไร อยา่งเง้ียอะครับ เร่ิมตน้ก็อาจจะ 
   ประมาณสัก 20-35 อะไรประมาณน้ี คืออย่างง้ีตอ้งบอกว่า ถา้มองในมุม
   กวา้ง 3 เฟสติวลัใหญ่เน้ีย ตน้ปีจะเป็นนั่งเล่นนะฮ่ะ Target ของนั่งเล่น 
   Target เป็นคนท างาน คนท่ีวยัท างานแลว้ท่ีเคา้อาจจะประมาณ  25 26 ถึง
   30 กวา่อะไรอยา่งง้ีนะฮะ ซ่ึงลกัษณะของคอนเสิร์ตเฟสติวลัท่ีไม่หนกัมาก 
   ก็จะเบาๆ สบายๆ นัง่ฟังเพลงอะไรอยา่งง้ี นัง่กินขา้ว ก็จะเป็นบรรยากาศท่ี
   แบบวา่รับลมเยน็ๆ ไป ส่วนพอมากลางปีเน่ีย ก็จะมีเฟสติวลัท่ีช่ือวา่ What 
   the fest ก็จะเป็นเฟสติวลัท่ีหลกัๆ แลว้ เราจะเจาะกลุ่มเด็กๆ เพราะวา่ 
   จริงๆ แล้ว What the fest เป็นเฟสติวลัท่ีอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มอง Target 
   เป็นเด็กท่ียงัไม่สามารถไปต่างจงัหวดัได้ นอนคา้งต่างจงัหวดัได้ อะไร
   อยา่งง้ี ก็อาจจะเป็นเด็กมธัยมจนถึงแบบมหาวิยาลยั เพื่อนมหาวิทยาลยัท่ี
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   แบบมารวมตวักนัเพื่อไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบน้ีครับแลว้ก็ไปจบสุดทา้ย
   ท่ี Big mountain ท่ีเหมือนอนัน้ี Target จะค่อนขา้งกวา้ง ก็คืออาจจะ 20 – 
   30 กว่าอะไรอย่างน้ีครับคือเป็นเฟสติวลัท่ีใหญ่ท่ีสุด ตอ้งเรียกไดว้่าใหญ่
   ท่ีสุดในประเทศไทยแหละนะ Target ก็จะเยอะหน่อย ก็เป็นเฟสติวลั 
   เหมือนท่ีเรา positioning ไวว้่าคนท่ีชอบฟังมิวสิคครับ ตอ้งมานะอะไร
   อยา่งง้ีอะครับ” (ชชัวาลย ์พิริยพงพงศ,์ สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
   “target ท่ีตั้ งเอาไวม้นัชัดอยู่แล้วว่า EDM มนัชัดอยู่แล้วมาช่วงอายุอยู่ท่ี
   ประมาณ 20-30 ข้ึนไป คือมนัก็จะไม่เกินจากน้ีไม่น่าจะเกิน 35 มนัตั้ง 
   โดยประเภทของดนตรีเอาไวอ้ยูแ่ลว้แหละ ส่วนเป็นนกัท่องเท่ียวตอ้งถือ
   วา่เป็นคนคนไทย จริงๆ แลว้อ่ะเราจดัเพื่อคนไทยมาตั้งแต่เร่ิมแรก แต่คน
   ไทยเองถา้ตอ้งการให้งานมนัอินเตอร์อ่ะ เคา้ก็ไม่ไดต้อ้งการเขา้มาเพื่อมา
   จอยกบัคนไทยอย่างเดียว มนัก็จ  าเป็นจะตอ้งมีความเป็นอินเตอร์เขา้มา 
   มีต่างชาติเขา้มาบา้ง เพื่อให้เคา้รู้สึกวา่เคา้มาเท่ียวงานอินเตอร์ เคา้มาเท่ียว
   แลว้เคา้ไดป้ระสบการณ์มากกวา่ไปขา้วสารท่ีเจอแต่ฝร่ังอยา่งงั้นอ่ะแต่อนั
   น้ีมนัเหมือนถูกคดัเกรดมาแลว้ มนัก็คือจะเป็นวยัน้ีท่ีมีเกรดนิดนึง 
   เพราะว่าเคา้ก็เสียเงินค่าบตัรเขา้มาค่อนขา้งท่ีจะแพง มนัก็เหมือนกบัคดั
   คนมาแล้ว ส่วนนักท่องเท่ียวปีน้ีท่ีดูเหมือนค่อนขา้งเยอะ เพราะว่าตอ้ง
   บอกว่าคนจีนเยอะมากส าหรับปีน้ี ด้วยวนัแรกมันเป็น line up ท่ีเค้า      
   โปรโมทในจีนอยู่แลว้ดว้ย แลว้ก็ตอนน้ีมนัเหมือนเป็นเทรนอ่ะวา่คนจีน
   เองเวลาไปเท่ียวสงกรานตใ์นประเทศไทยแลว้อยากจะไปสงกรานตท่ี์เป็น 
   EDM เคา้เหมือนมองมา S2O คือท่ีสุดแลว้ของประเทศไทย มนัก็เลย 
   กลายเป็นเทรนว่าถา้มึงจะมามึงตอ้งมางานน้ี ถา้มึงไม่มามึงตกเทรนมาก
   อะไรประมาณนั้นอ่ะค่ะ มนัก็เลยกลายเป็นแบบ ปีน้ีเราไม่ได้โปรโมท
   อะไรคนจีนเลย แต่วา่เหมือนมนัเป็นเทรนท่ีเคา้มาไทยแลว้นึกถึงเรา มนัก็
   เลยกลายเป็นคนจีนปีน้ีค่อนขา้งเยอะค่ะ (กานตพ์ิชชา ศุภฤกษส์กุล,  
   สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2561) 
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 4.1.2 การจัดการทางด้านแสง สี และเสียงของงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 ดา้นแสง/สี 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรี ออกแบบแสงและสีไปพร้อมกนั ให้สอดคลอ้งกบั
แนวเพลง ศิลปิน และผูส้นบัสนุนเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ดา้นการมองเห็นให้กบัผูเ้ขา้ร่วม
เทศกาลดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบแนวเพลงจะใช้ทุกสีให้สอดคลอ้งกบัจงัหวะดนตรี 
และแนวเพลง ส าหรับเพลงป๊อปออกแบบสีใหมี้สีสันสดใส ส าหรับประเภทร๊อคใหเ้ป็นสีและแสงท่ี
แสดงถึงความเท่ เคร่งขรึม ส าหรับแนวเพลงแบบ EDM มีการออกแบบโดยยิงเลเซอร์เพื่อช่วยเพิ่ม
อารมณ์ และสามารถส่งเสริมประสบการณ์ดา้นประสาทสัมผสัของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีได้
เป็นอย่างดี นอกจากน้ีทางดา้นผูส้นบัสนุนจะใช้สีตามผูส้นบัสนุนหลกั เช่นหากผูส้นบัสนุนหลกั
เป็นเป๊ปซ่ี ก็จะใชสี้และแสงเป็นสีฟ้า และหากเป็นเบียร์ไฮเนเกน้ จะใชสี้และแสงเป็นสีเขียว เพื่อส่ือ
ถือ แบรนดน์ั้นๆ ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ 
   “อ่อ จริงๆแล้วตอ้งบอกแบบน้ีก่อนครับ คือบ๊ิกเมา้เท่นเน้ีย มี 8 เวที แต่
   เวทีมนัจะมีเวทีหลกัๆ อยู่ประมาณ 4-5 เวทีครับ ก็คือเวทีท่ีเราเรียกวา่เวที 
   Ferris ก็คือเวทีชิงช้าสวรรค์ทุกปีจะมีชิงช้าสวรรค์อยู่หลังเวที อนัน้ีคือ      
   ธีมของเคา้ ซ่ึงเวทีน้ีมนัเป็นเวทีร๊อค แสง สี เสียงจะจดัแบบแนวร๊อคๆ 
   นิดนึงอะไรอย่างน้ีส่วนเวทีท่ีสองท่ีใหญ่รองลงมาก็คือ เคา้จะเรียก Cow 
   State ก็คือเวทีววั ตรงน้ีก็จะเป็นรวมศิลปินป๊อบ  ทั้งหลายก็จะอยู่เวทีน้ี 
   เวทีน้ีก็จะมีการออกแบบเป็นววัท่ีมีลูกเล่นท่ีมนัแบบสดใสนิดนึงเหมาะ
   กบัป๊อบ ส่วนเวทีใหญ่อนัดบัสามช่ือ Black State ในส่วน Black State น้ี
   เป็นเวทีท่ีตอ้งเรียกว่าเป็นเวทีรวมอินด้ีระดบัหัวแถวอ่ะครับ เป็นวงอินด้ี 
   แต่ก็มีความ mass ในระดบันึง วงดงัๆ ทั้งหลายอะไรอย่างน้ีก็จะอยูเ่วทีน้ี 
   แลว้เราก็จะมีเวทีท่ีเป็นเวทีลูกทุ่ง ยอ้นกลบัไปเวที Black State ก็จะดู 
   เรียกวา่ไงดีหล่ะ ก็จะดูออกแบบเวทีให้ดูเท่ๆ อะครับ แบบสไตล์อินด้ี นึก
   ออกไม๊ครับ ธีมเท่ๆ หน่อยอะไรอย่างเน้ีย แสง สีออกเป็น มีความเท่อยู่ 
   และก็จะมีเวทีท่ีเป็นร าวงก็จะเป็นเวทีท่ีออกแบบเวทีให้เขา้กบัธีมของงร า
   วงอะครับ อยา่งเช่นมีธงลาว มีอะไรอยา่งน้ี มีดอกๆ ท าให้ดูลูกทุ่งอะครับ 
   แล้วก็เวทีท่ีคนค่อนข้างเยอะอีกก็จะเป็น state ท่ีเป็น EDM อะครับ คน
   เขา้ไปแดนซ์ อนัก็ตามสไตล ์EDM เลยอ่ะ แสง สีแบบจดัเตม็ มีไฟวิง่ 
   แบบวิ๊งๆ อะไรอยา่งง้ี อยา่งนั้นเลยประมาณน้ีอะครับ เราก็จะตามธีมไป” 
   (ชชัวาลย ์พิริยพงพงศ,์ สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
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   “เอ่อถา้เกิดเป็น lighting เน้ีย lighting มีทุกสีคือมนัเล่นมนัเปิดไปตาม 
   เพลง แต่ท่ีเห็นเป็นสีฟ้ามนัอาจจะเป็นช่วงเป๊ปซ่ีโมเมนต ์คือแต่ละ  
   สปอนต์เซอร์ เคา้จะมีซีนบนเวที เวลาช่วงคัน่ดีเจอ่ะค่ะสมมติว่าช่วงนั้น
   เป็นช่วงของเป็ปซ่ีเราจะตอ้งสาดสีของเป๊ปซ่ีเขา้ไป กบัช่วงของฮาเนเกน้ 
   จริงๆ ฮาเนเก้นเราก็ตอ้งสาดความเป็นไฮเนเกน้เขา้ไป แต่จริงแล้วมนัมี
   ทุกสีอยู่แลว้ ไปตามเพลงไปตาม” (กานต์พิชชา ศุภฤกษ์สกุล, สัมภาษณ์ 
   4 มิถุนายน 2561) 
 ดา้นเสียง 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีใหความส าคญัทางดา้นเสียงเป็นอย่างมาก โดย
ค านึงช่ือเสียงของศิลปิน นกัร้องท่ีมาแสดงในงาน และความชดัของเสียงเพลง เน่ืองจากบางแนว
เพลง เช่น EDM เป็นแนวเพลงท่ีไม่มีนกัร้องหรือนกัดนตรีท่ีคอยสร้างความบนัเทิงให้กบัผูม้าร่วม
งาน แต่เป็นการเปิดแผน่เพลง ดงันั้นหากเสียงเพลงไม่คมชดัอาจจะไม่สามารถเขา้ถึงอารมณ์ และ
ประสาทสัมผสัของผูร่้วมงานได ้และถึงแมว้า่พื้นท่ีจะใหญ่แค่ไหน แต่ก็ตอ้งท าใหผู้ท่ี้มาร่วมงานได้
ยนิอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหผู้ท่ี้มาร่วมงานไดย้นิ และมีส่วนร่วมทัว่ทั้งพื้นท่ีของงานเทศกาลดนตรี ดงัค าให้
สัมภาษณ์ 
   “แคมเปญ Big Mountain ค่อนข้างใหญ่อ่ะนะครับ มีเพลงประจ าปีก็จะ
   เอาศิลปินท่ี อย่างปี 2017 ก็จะแบบค่อนขา้งดงัในตอนนั้น อย่างเช่น โอม     
   ค๊อกเทล The Toy ฟักกล้ิง ฮีโร่ อะไรอย่างง้ีครับมาฟีตเจอร่ิง อะไรอยา่งง้ี
   ครับ แลว้ก็เสร็จแลว้ก็ค่อยๆ ปล่อยศิลปิน คือตอ้งบอกวา่ทุกเฟสติวลัเน้ีย
   ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือตวัศิลปิน ถา้ศิลปินไม่น่าดูอะครับเฟสติวลัจะค่อนขา้ง
   เงียบเหงา” (ชชัวาลย ์พิริยพงพงศ,์ สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
    “Sound คนจะรู้สึกว่ามนัมนัส์ คือถ้าเป็น sound อย่างเง้ีย เคา้จะรู้สึกว่า
   มนัตอ้งกระห่ึมพอเวลาพวกท่ี EDM ไปอ่ะค่ะ เคา้จะบอกว่าท่ีน้ี sound ดี
   มาก คือเคยท าโฟกสักรุ๊ปแลว้ลองถามเคา้กบังานอ่ืน เคา้ก็จะบอกวา่  
   งานเน้ีย sound ไม่โอเค งานเน้ีย sound ไม่ดี เคา้จะรู้สึกชดัในเร่ือของ  
   sound วา่ sound มนัไม่ดี sound มนัไม่แน่นพออะไรอยา่งง้ีค่ะ”  
   (กานตพ์ิชชา ศุภฤกษส์กุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
   “จริงๆ sound อะไม่ได้เพิ่มขนาดตามขนาดของเวที แต่ว่า sound อะมนั
   เพิ่มตามขนาดของพื้นท่ี ท่ีคนไปอยูท่ ั้งหมด ค่ะ สมมติว่าพื้นท่ีคนมนัใหญ่
   ข้ึนใน area ประมาณเท่าน้ี ตอ้งใช้ในเร่ืองของ sound อดัเขา้ไปแค่ไหน 
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   คือมนัจะไม่ใช่อยู่แค่บนเวที แต่ sound มนัจะถูกกระจายโดยรอบจะตอ้ง
   ได้ยิน และเคา้จะตอ้งไม่รู้สึกว่าเคา้หลุดออกจากงาน” (กานต์พิชชา ศุภ
   ฤกษส์กุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
 
 4.1.3 การจัดการสถานทีใ่นงานเทศกาลดนตรีของประเทศไทย 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรี ได้ให้ความส าคญัต่อสถานท่ีการจดังานโดย
ค านึงถึงปริมาณของผูท่ี้มาร่วมงานกบัพื้นท่ีจดังานเทศกาลดนตรีตอ้งมีขนาดท่ีพอเหมาะสามารถ
รองรับผูท่ี้มารวมงานได ้ไม่เกิดความรู้สึกเบียดเสียดซ่ึงอาจเกิดประสบการณ์ท่ีไม่ดีกลบัไป รวมถึง
ท่ีตั้ งของเทศกาลดนตรีควรเป็นสถานท่ีท่ีมีการเดินทางไม่ล าบากจนเกินไป เหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น งานเทศกาลดนตรี Big Mountain จากท่ีเคยจัดท่ีเข้าใหญ่เป็นพื้นท่ีทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้ผูท่ี้ไปร่วมงานเป็นคนในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่พอเปล่ียน
สถานท่ีจดังานเทศกาลดนตรีไปเป็นจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้ปริมาณผูม้า
ร่วมงานลดนอ้ยลง เน่ืองจากผูร่้วมงานท่ีเคยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไม่
สะดวกในการเดินทาง นอกจากน้ีผูจ้ดังานยงักล่าวถึงอากาศและส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีจดังาน ดว้ย
เช่นกนั ในดา้นผลกระทบของพื้นท่ีจดังานเทศกาลดนตรี ทางผูจ้ดัระบุวา่ตอ้งการพื้นท่ีจดังานท่ีไม่
กระทบต่อผูส้นบัสนุนหลกัของงานเทศกาลดนตรีอีกดว้ย ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ 
   “คืออย่างแรกเน้ียดว้ย Big Mountain เป็นเป็นเฟสติวลัท่ีตอ้งเรียกไดว้่ามี
   คนเขา้ไปอยู่ในงานประมาณ 50,000 – 60,000 คน ทีน้ีเราตอ้งหาพื้นท่ีๆ 
   ใหญ่พอท่ีรองรับนไดน่้ะครับ แลว้ประจวบเหมาะกบัวา่พอดีมนัเป็นเฟส
   ติวลัส้ินปี เรียกว่าเป็นเฟสติวลัหน้าหนาวอะครับ คนก็มองว่าอะไรท่ีมนั
   ใกลก้รุงเทพฯ อะไรอยา่งง้ี หรือวา่สถานท่ีๆ มนัใกลก้รุงทพฯ ตอ้งรองรับ
   ได ้อากาศดี ท่ีแรกก็เลยเลือกเป็นเขาใหญ่แต่จริงๆ แลว้ก่อนหนา้น้ี เม่ือ 2 
   ปีท่ีแลว้เราเคยไปเปล่ียนท่ีกนัครับ เราไปจดัท่ีแก่งกระจาน เพชรบุรี ซ่ึง
   จริงๆ พอตรงเน้ีย มนัก็เหมือนกบั เอ่อ ในเร่ืองของ target อะนะครับก็จะ
   มีปัญหาในเร่ืองของการเดินทางของคนในภาคอีสาน ท่ีอาจจะเดินทาง
   มาล าบากท าใหเ้ราเหมือนเสียกลุ่มคนท่ีดูเฟสติวลัทางภาคอีสานไป 
   สุดทา้ยเราก็มองวา่เรากลบัมาท่ีเขา้ใหญ่ท่ีมนัตอบโจทยม์ากกวา่อะไร 
   อยา่งง้ี ทางดา้นสถานท่ี และของ target” (ชชัวาลย ์พิริยพงพงศ,์  
   สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
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   “ใช่ๆ อนัน้ีมีส่วนเยอะ เยอะอยู่ๆ เลยอ่ะ เร่ืองอากาศ เร่ืองสถานท่ีในการ
   รองรับ หรือว่าความสะดวกในการไปเน้ีย มีผลต่อการท่ีคนมาดู            
   คอนเสิร์ตตค่อนขา้งเยอะ” (ชชัวาลย ์พิริยพงพงศ,์ สัมภาษณ์ 30  
   พฤษภาคม 2561) 
   “ใช่ค่ะ เอ่อ capacity ตรงนั้นมนัรับคนไดม้ากข้ึนไม่ไหวแลว้ คือ max สุด
   ตรงนั้นแลว้ รวมกบัเราจดัการอะไรไดค้่อนขา้งยากคือพื้นท่ีเล็ก คือคนปีน้ี
   คือเวลามนัผา่นไปหลายๆ ปีคนรู้จกัมากข้ึนอ่ะแลว้สมมติวา่ capacity  
   มนัไดแ้ค่นั้น พอคนรู้จกัมากข้ึนมนัก็แย่งกนัซ้ือบตัรแลว้มนัท าให้เคา้รับ 
   experience ท่ีไม่ดีวา่บตัรเตม็อีกและๆ ปล่อยมาแค่ 100 ใบรึเปล่า แต่ 
   จริงๆแลว้อะไรอย่างเง้ีย คือเราก็พยายามขยายให้มนัใหญ่ข้ึนอะค่ะ รวม
   กบัพื้นตรงนั้นเรา manage สปอนเซอร์ยาก เพราะว่ามนัอยูใ่กล ้RCA มนั
   มีการขายเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนค่อนขา้งเยอะท่ีบริเวณหนา้งานแลว้เราไม่ 
   สามารถท าอะไรกบัเคา้ได ้แต่เราเราแยกออกมาเป็นตวัของเราเองแลว้อ่ะ 
   คือท่ีเยอะรองรับคนได ้แลว้ก็เร่ืองของการขายสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมนัค่อนขา้ง
   ผดิกบัสปอนเซอร์เรา เราก็ค่อนขา้งจดัการไดม้ากข้ึนค่ะ”      
   (กานตพ์ิชชา ศุภฤกษส์กุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
 
 4.1.4 การจัดการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูจ้ดังานได้ค  านึงถึงการน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาในงานเทศกาล
ดนตรี โดยผูจ้ดัระบุว่าอาหารตอ้งมีรสชาติท่ีดี ราคาเหมาะสม และร่วมงานส่วนมากไม่ตอ้งการ
อาหารท่ีแปลกใหม่ แต่ตอ้งเป็นอาหารท่ีรับประทานง่าย และเป็นท่ีรู้จกัอยู่แล้ว ซ่ึงหากกล่าวถึง
ประเด็นรับประทานง่าย ทางผูจ้ดัไดนึ้กถึงขา้วไข่เจียว และเพื่อให้แน่ใจวา่ขา้วไข่เจียวของร้านคา้ท่ี
เขา้มาขายในงานเทศกาลดนตรีมีรสชาติอร่อย จึงไดมี้การจดัการประกวดร้านขา้วไข่เจียวเพื่อหาผู ้
ชนะแลว้ไดเ้ขา้มาขายขา้วไข่เจียวในงาน ส่วนร้านอาหารท่ีเป็นท่ีรู้จกันั้น ก็จะเป็นร้านอาหารท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินค้าทั่วไปท่ีเป็นท่ีรู้จกักันอยู่แล้วและก็ยงัเป็นร้านอาหารท่ียงัรับประทานง่ายด้วย 
เช่นกนั ส่วนเคร่ืองด่ืมทางผูจ้ดัระบุว่าจ าเป็นตอ้งตามผูส้นับสนุนงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงการค านึง 
เร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมของทางผูจ้ดัจะช่วยสงเสริมประสบการดา้นประสาทสัมผสัในการรับรู้
รสชาติของผูท่ี้มาร่วมงาน ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ 
   “อ่อ จริงๆ แล้วคือ มันจะมีอยู่  2 ส่วนอะครับ คืออย่าง Big Mountain 
   เน้ีย มนัจะมีเป็นเหมือนประเพณีประจ าปีของเคา้อยู่แลว้คือการกิน การ
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   ท าขา้วไข่เจียว คือก่อนท่ีจะเร่ิมคอนเสิร์ตอะนะครับ ก็จะมีประมาณ 1-2
   เดือน จะมีการประกวดเอาร้านแต่ละร้านมาท าขา้วไข่เจียว ซ่ึงจะมีอยู่ 20 
   ร้านนะครับท่ีเขา้รอบสุดทา้ย จะไดเ้ขา้ไปขายขา้วไข่เจียวในนั้น ซ่ึงอนัน้ี
   เป็นประเพณีเลยของ Big Mountain ส่วนอาหารทัว่ไปเน้ีย อนัน้ีไม่แน่ใจ
   จริงๆ อะครับ แต่โดยตามหลกัทัว่ไปคือน่าจะเป็นการสนใจแลว้ติดต่อเขา้
   มาแลว้เราพิจารณาถึงรูป รสอาหาร หรือราคา หรืออะไรก็แลว้แต่ส่วนนึง
   ด้วยอะไรอย่างง้ีครับ” (ชัชวาลย ์พิริยพงพงศ์, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 
   2561) 
   “เราดูประเภทอาหารอะค่ะ คือก็ให้มนัครอบคลุมกบัในเร่ืองของช่ือเสียง 
   ความอร่อยอะไรอย่างง้ีอะค่ะ เราก็จะคดัร้านท่ีมนัโอเคจริงๆ แต่ก็จะมี
   บางรายท่ีติดมากบัสปอนเซอร์ลูกคา้อย่างเช่น BBQ Plaza ท่ีมา Chester 
   Grill อะไรอย่างง้ีอะค่ะ คือสองร้านน้ีเป็นสองร้านท่ี mass แต่ถามว่าเคา้
   ขายดีไม ๊เคา้ขายดีนะ คือเราไดรั้บบทเรียนวา่คนท่ีมางานพวกน้ีคือเคา้ 
   ไม่ไดต้อ้งการกินของแปลกร้านท่ีตอ้งมากินท่ีน้ีเท่านั้นถึงจะเจออะไร 
   อยา่งง้ี แต่เคา้กลบัชอบร้านท่ีมนัเป็น mass อ่ะ อยา่งเช่น KFC แมค 
   โดนลั เพราะเคา้มาเท่ียวงานแบบน้ี คือเคา้ไม่อยากท่ีจะเสียเงินกบัราคา
   ท่ีอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าอาหารอะไรพวกเน้ียมนัไม่ได้ถูกชารจ์เกิน
   เวอ่ร์อยู่แลว้ แลว้ก็เคา้คุน้กบัรสชาติอยูแ่ลว้ อะไรประมาณน้ีอะค่ะ ตรงน้ี
   จะมีโซนท่ีค่อนขา้งชัดเลยอ่ะ อาหารอย่างดียวเลยยี่สิบกว่าร้าน  แต่ว่าท่ี
   อ่ืนอาจจะเป็นเล็กๆ ไม่ก็อยู่ขา้งนอก แต่ว่าอนัน้ีอยูข่า้งในเลยค่ะ” (กานต์
   พิชชา ศุภฤกษส์กุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 
 
 4.1.5 ความต้องการให้ผู้ทีร่่วมงานได้ประสบกรณ์หรือการรับรู้หลงัจากเข้าร่วมงานเทศกาล
ดนตรีของผู้จัดงานเทศกาลดนตรี 
 ผลการศึกษาพบว่า ทางผูจ้ดัตอ้งการให้ผูท่ี้มาร่วมงานไดป้ระสบการณ์ท่ีดีกลบัไป โดยมี
การปรับปรุงและแกไ้ขจากขอ้ผิดพลาดของงานเทศกาลดนตรีปีก่อนๆ ทางผูจ้ดัไดมี้การท า Focus 
group ถึงปัญหาหลกัของงานเทศกาลดนตรีท่ีมกัเกิดปัญหาขยะและห้องน ้ า เน่ืองจากงานเทศกาล
ดนตรีส่วนใหญ่มกัจดัแบบภายนอกอาคาร (Outdoor) ท าให้ตอ้งมีห้องน ้ าเคล่ือนท่ีท่ีเพียงพอต่อผู ้
ท่ีมาร่วมงานจ านวนมาก รวมไปถึงปัญหาขยะในบริเวณจดังาน ทางผูจ้ดังานจึงได้เพิ่มจ านวน
หอ้งน ้าเคล่ือนท่ี และพนกังานเก็บขยะ เพื่ออ านวยความสะดวกและท าใหบ้ริเวณงานสะอาด รวมถึง
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การน าศิลปินท่ีตรงใจผูท่ี้มาร่วมงานก็จะส่งผลให้ผูร่้วมงานเกิดความสนุกสนาน ตรงกบัความชอบ
ซ่ึงจะเก่ียวของกบัประการณ์ดา้นการเช่ือมโยง และเกิดประสบการณ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงานส่งผลให้อยาก
มาร่วมงานอีกในปีต่อๆ ไป 
   “ส่ิงท่ี S2O ต่างจากงานอ่ืนนะ มนัๆ เป็นเร่ืองของ experience  
   ของคนเต็มๆ เลยอ่ะ คือแบบเราดูแลแมก้ระทัง่ คือถา้ดูในเร่ืองของคอม
   เมน้มนัจะมีคนท่ีคอมเมน้เร่ืองของความสะอาดค่อนขา้งเยอะ อย่างเช่น
   เร่ืองของ keeper ท่ีมีkeeper เก็บตลอดเวลา แลว้ก็คือหน่ึง เคา้มาในงานท่ี
   สะอาด มีคนท าความสะอาดตลอดเวลา แลว้ก็สองความคุม้ค่ะ เคา้ซ้ือ 
   บตัรมาในราคาท่ีค่อนขา้งแพง ก็ตอ้งบอกวา่แพง วนัละ 2,900 อะไรอยา่ง
   ง้ีอะค่ะ เคา้มาแล้วเคา้ตอ้งรู้สึกว่า เคา้มาแล้วเคา้เจอคนท่ีเป็น type เดียว
   กบัเคา้อะไรอย่างเง้ีย แลว้ก็เร่ืองของดีเจ แน่นอนมนัตอ้งมีการพฒันาไป
   เร่ือยๆ หลงัจากเราจดังานเราจะมีการโฟกสักรุ๊ปตลอด เพื่อท่ีจะแบบเรา
   อยากรู้วา่เคา้แฮปป้ีกบั line up รึป่าว หรือเคา้อยากได ้line up คนไหน 
   มาอะไรอยา่งง้ีค่ะ รวมถึงห้องน ้า ปีน้ีค่อนขา้งไดรั้บฟีดแบ็คดีเร่ืองห้องน ้ า
   วา่ห้องน ้ าแบบพอ ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองน้ีค่ะ แลว้ก็ส่วนใหญ่คนท่ีมาคร้ัง
   แรกเคา้ก็จะรู้สึกวา่ปีหนา้เคา้จะกลมัาอีกค่ะ 
   (กานตพ์ิชชา ศุภฤกษส์กุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  4.2.1 เพศ 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
 จากตางรางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.50 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.50 
 
  4.2.2 อายุ 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 
 จากตางรางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 51 รองลงมามีอายุต  ่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.50 และอายุระหวา่ง 30-35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 17.50 
  
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 47 23.50 
หญงิ 153 76.50 
รวม 200 100.00 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 25 ปี 43 21.50 
26-30 ปี 102 51.00 
30-35 ปี 35 17.50 

สูงกว่า 35 ปีขึน้ไป 20 10.00 
รวม 200 100.00 
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  4.2.3 ระดับการศึกษา 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 จากตางรางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 52.50 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43 และระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.50 
 
  4.2.4 อาชีพ 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

 
 จากตางรางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 68 รองลงมาเป็นขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15 และเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษาหรือนิสิต คิดเป็นร้อยละ 10 
 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 9 4.50 
ปริญญาตรี 105 52.50 

สูงกว่าปริญญาตรี 86 43.00 
รวม 200 100.00 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต 20 10.00 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 28 14.00 
เจ้าของกจิการ/ธุรกจิส่วนตัว 14 7.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 136 68.00 
อ่ืนๆ 2 1.00 
รวม 200 100.00 
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 4.2.5 รายได้ต่อเดือน 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
 จากตางรางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34  และ 10,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20 
  
 4.2.6 บุคคลทีท่่านไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยด้วย 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลท่ีท่านไปงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยดว้ย 

 
 จากตางรางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปงานเทศกาลดนตรีกบัเพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 80.50 รองลงมาไปกบัคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 14  และไปกบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.50 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 8 4.00 
10,001-20,000 บาท 40 20.00 
20,001-30,000 บาท 68 34.00 
30,000 บาทขึน้ไป 84 42.00 

รวม 200 100.00 

บุคคลทีท่่านไปงานเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทยด้วย 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

คนเดียว 4 2.00 
ครอบครัว 7 3.50 
เพ่ือน 161 80.50 
คู่รัก 28 14.00 
รวม 200 100.00 
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 4.2.7 วธีิการเดินทางไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวธีิการเดินทางไปงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทย 

 
 จากตางรางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปเทศกาลดนตรีโดยรถ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาเดินทางรถโดยสาร หรือรถสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ  20.50 
และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8  
 
 4.2.8 ค่าใช้จ่ายบัตรเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ่้ายบตัรเขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง 
  

 

วธีิการเดินทางไปงานเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทย 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

รถส่วนตัว 143 71.50 
รถโดยสาร รถสาธารณะ 41 20.50 

อ่ืนๆ 16 8.00 
รวม 200 100.00 

ค่าใช้จ่ายบัตรเข้าร่วมงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทย

เฉลีย่ต่อคร้ัง 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

ต ่ากว่า 1,000 บาท 32 16.00 
1,001-2,000 บาท 119 59.50 

2,001-3,000 บาท 36 18.00 
สูงกว่า 3,000 บาทขึน้ไป 13 6.50 

รวม 200 100.00 
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 จากตางรางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายบตัรเขา้ร่วมงานเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมา 2,001-3,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 18 และ ต ่ากวา่ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 
 
 4.2.9 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองด่ืม ในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉลีย่ต่อคร้ัง  
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น 
เคร่ืองด่ืม ในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

 
จากตางรางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองด่ืม ในงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ังท่ี 501-700 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา สูงกว่า 90
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25 และ ต ่ากวา่ 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.50 
 

4.3 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.3.1 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่4.11 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั(Sense)  
 

    

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

จ านวน (คน) 
 

ร้อยละ 

ต ่ากว่า 500 บาท 47 23.50 

501-700 บาท 86 43.00 
701-900 บาท 17 8.50 

สูงกว่า 900 บาทขึน้ไป 50 25.00 
รวม 200 100.00 

การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผสั 

(Sense) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
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 จากตาราง 4.10 พบวา่ ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถูกกระตุน้เร้า
เม่ือเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 4.17 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งอยากท่ีจะไดส้ัมผสัถึง
ดนตรี ใกล้ชิดกบัศิลปินและบรรยากาศโดยรอบ มีค่าเฉล่ีย 4.02 และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ งาน
เทศกาลดนตรีท าใหท้่านไดมี้โอกาสไดส้ัมผสัถึงดนตรี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 
 
ตารางที ่4.12 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) 

1. งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่าน
ได้มีโอกาสได้สัมผสัถึงดนตรี 
ใกล้ชิดกบัศิลปิน และบรรยากาศ
โดยรอบ 

 
3.90 

 
0.921 

 
มาก 

2. ท่านอยากทีจ่ะได้สัมผสัถึง
ดนตรี ใกล้ชิดกบัศิลปินและ
บรรยากาศโดยรอบ 

4.02 0.919 มาก 

3.ท่านรู้สึกถูกกระตุ้นเร้าเม่ือเข้า
ร่วมงานเทศกาลดนตรี 

4.17 0.855 มาก 

รวม 4.03 0.898 มาก 

การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความรู้สึก 
(Feel) ) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1. ท่านรู้สึกมีความสุข เม่ือเข้า
ร่วมงานเทศกาลดนตรี 

4.31 0.752 มากท่ีสุด 

2. งานเทศกาลดนตรีสามารถ 
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของท่าน
ในการเข้าร่วมได้ดี 

3.95 0.758 มาก 

3.ท่านมีความพอใจต่องาน
เทศกาลดนตรี 

4.04 0.660 มาก 

รวม 4.10 0.732 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกมีความสุข เม่ือเขา้
ร่วมงานเทศกาลดนตรีซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีความพอใจต่องานเทศกาล
ดนตรีซ้ึงมีค่าเฉล่ีย 4.04 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ งานเทศกาลดนตรีสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของท่านในการเขา้ร่วมไดดี้โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 
ตารางที ่4.13 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) 

  
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิดอยูใ่น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เม่ือเข้าไปร่วมงานเทศกาลดนตรี
บรรยากาศโดยรอบท าให้กลุ่มตวัอย่างมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดข้ึน 3.91 รองลงมา 
คือ งานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความคิดต่อยอดเก่ียวกบังานเทศกาลดนตรี เช่น อยาก

การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความคิด 

(Think) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1เ ม่ือ เ ข้าไปร่วมงานเทศกาล
ดนตรีบรรยากาศโดยรอบท าให้
ท่านมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เกดิขึน้ 

 
3.91 

 
0.872 

 
มาก 

2. งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่าน
เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับงาน
เทศกาลดนตรี เช่น อยากไปงาน
เทศกาลตนตรีแนวอ่ืนๆ อยาก
ล อ ง ไ ป เ ท ศ ก า ล ด น ต รี
ต่างประเทศ 

 
3.84 

 
0.986 

 
มาก 

3.ท่านคิดว่างานเทศกาลดนตรี
เป็นงานทีส่ร้างสรรค์ แปลกใหม่ 

3.83 0.899 มาก 

รวม 3.86 0.909 มาก 



  67 

ไปงานเทศกาลตนตรีแนวอ่ืนๆ อยากลองไปเทศกาลดนตรีต่างประเทศโดยมีค่าเฉล่ีย 3.84 และ
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งคิดว่างานเทศกาลดนตรีเป็นงานท่ีสร้างสรรค ์แปลกใหม่ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.83 
  
ตารางที ่4.14 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า (Act) 
 

  
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระท าอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.37 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การมาเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีเป็น
กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเขา้ร่วมเป็นประจ า ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 4.11 รองลงมา คือ งานเทศกาล
ดนตรีกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเขา้ร่วม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม หลงัจากเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉล่ีย 2.83 
 
ตารางที ่4.15 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการเช่ือมโยง (Relate) 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากเช่ือมโยง  อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ งานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอยา่งมี

การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากการกระท า 
(Act) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1.การมาเข้าร่วมงานเทศกาล
ดนตรีเป็นกจิกรรมทีท่่าน
ต้องการเข้าร่วมเป็นประจ า 

4.11 0.804 มาก 

2. งานเทศกาลดนตรีกจิกรรมที่
ท่านต้องการเข้าร่วม 

3.18 1.127 ปานกลาง 

3.ท่านมีพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนไป
จากเดิม หลงัจากเข้าร่วมงาน
เทศกาลดนตรี 

2.83 1.187 ปานกลาง 

รวม 3.37 1.039 มาก 
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เร่ืองราวหรือประเด็นไปพูดคุยกบัเพื่อนได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรีท า
ให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนทนัสมยั ทนักระแสสังคม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.61 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ งาน
เทศกาลดนตรีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบงานเทศกาลดนตรีเช่นกนั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.52 

4.4 การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัของกลุ่มตัวอย่าง  
 

 4.4.1 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัทผสัของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่4.16 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นเสียงท่ีไดย้นิ 
(Sonorous Component)  

  

รับรู้การตลาดเชิงการ
ประสบการณ์จากการเช่ือมโยง 

(Relate) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1.งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกลุ่มคนทีช่ื่นชอบ

งานเทศกาลดนตรีเช่นกนั 

3.52 1.098 มาก 

2.งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านมี
เร่ืองราวหรือประเด็นไปพูดคุยกบั

เพ่ือนได้ 

3.77 0.976 มาก 

3. งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่าน
เป็นคนทนัสมัย ทนักระแสสังคม 

3.61 1.075 มาก 

รวม 3.63 1.050 มาก 

การรับรู้การตลาดเชิงประสาท
สัมผสัเกีย่วกบัด้านเสียงทีไ่ด้ยนิ 

(Sonorous Component) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1. งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่าน
ได้ยนิเสียงนักดนตรี เล่นดนตรี

4.26 0.828 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 4.15 พบวา่ ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั
ด้านเสียงท่ีได้ยิน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยงานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอย่างได้ยินเสียงนัก
ดนตรี เล่นดนตรีแบบสด หรือไดย้นิเสียงเพลงจากดีเจท่ีเปิดแผน่แบบสด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.26  
 
ตารางที ่4.17 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นภาพท่ีเห็น 
(Visual Component) 

 
 จากตารางท่ี 4.16 ภาพรวมของการการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นภาพท่ี
เห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.22 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งสัมผสัถึง
การจดัแสงไฟในงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 4.24 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งสัมผสัถึงการจดั
องคป์ระกอบดา้นสีของงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20  
 
 
 
 

แบบสด หรือได้ยินเสียงเพลง
จากดีเจทีเ่ปิดแผ่นแบบสด 

รวม 4.26 0.828 มากท่ีสุด 

การรับรู้การตลาดเชิงประสาท
สัมผสัเกีย่วกบัด้านภาพทีเ่ห็น 

(Visual Component) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1.ท่านสัมผสัถึงการจัดแสงไฟใน
งานเทศกาลดนตรี 

4.24 0.858 มากท่ีสุด 

2.ท่านสัมผสัถึงการจัด
องค์ประกอบด้านสีของงาน

เทศกาลดนตรี 

4.20 0.849 มาก 

รวม 4.22 0.860 มากท่ีสุด 



  70 

ตารางที ่4.18 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นการสัมผสั 
(Tactile Component) 

 
 จากตาราง 4.17 พบวา่ ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั 
ดา้นการสัมผสั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยงานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอย่างไดมี้โอกาสสัมผสั
กบัศิลปินอยา่งใกลชิ้ด เช่น การจบัมือ มีค่าเฉล่ียท่ี 2.89 
 
ตารางที ่4.19 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นกล่ิน 
(Olfactory Component)  

 
 จากตารางท่ี 4.18 ภาพรวมของการการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นกล่ิน 
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.34 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ งานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่ม

การรับรู้การตลาดเชิงประสาท
สัมผสัเกีย่วกบัด้านการสัมผสั 

(Tactile Component) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1.ท่านได้มีโอกาสสัมผสักบัศิลปิน
อย่างใกล้ชิด เช่น การจับมือ 

2.89 1.147 ปานกลาง 

รวม 2.89 1.147 ปานกลาง 

การรับรู้การตลาดเชิงประสาท
สัมผสัเกีย่วกบัด้านกลิน่ 
(Olfactory Component) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1.งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านได้
รับรู้ทางการได้กลิน่ เช่น กลิ่น
อาหาร และเคร่ืองด่ืม  

3.15 1.102 ปานกลาง 

2.งานเทศกาลดนตรีท าให้ท่านได้
รับรู้ทางการได้กลิน่ เช่น กลิ่น
อาหาร และเคร่ืองด่ืม 

3.53 1.027 มาก 

รวม 3.34 1.070 มาก 
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ตวัอยา่งไดรั้บรู้ทางการไดก้ล่ิน เช่น กล่ินอาหาร และเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 3.53 รองลงมา คือ งาน
เทศกาลดนตรีท าใหท้่านไดรั้บรู้ทางการไดก้ล่ิน เช่น กล่ินอาหาร และเคร่ืองด่ืม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.15 
 
ตารางที ่4.20 แสดงคะแนนเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นรสชาติ 
(Gustative Component) 

 
 จากตารางท่ี 4.19 ภาพรวมของการการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นรสชาติ 
โดย ท่านสัมผสัถึงรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืมในงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.43  
 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 4.5.1 ทดสอบสมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีต่างกนั
ส่งผลต่อการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.21 ผลการทดสอบระหวา่งเพศของเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 

 𝑿           S.D           ค่า  t           Sig. 

ชาย 3.67 0.573 -1.909 0.060 
หญงิ 3.85 0.595   

Sig. < 0.05 
 จากตาารางท่ี  4.20 การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.060 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า 

การรับรู้การตลาดเชิงประสาท
สัมผสัเกีย่วกบัด้านรสชาติ 
(Gustative  Component) 

ค่าเฉลีย่ 

𝑿 
 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

แปลผล 
 

1.ท่านสัมผสัถึงรสชาติของอาหาร
และเคร่ืองด่ืมในงาน  

3.43 1.025 มาก 

รวม 3.43 1.025 มาก 
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เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที ่4.22 ผลการทดสอบระหวา่งอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 การวเิคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่น
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอายุ 
การตลาดเชิงประสบการณ์ SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 7.133 3 2.378 7.391 0.000* 
ภายในกลุ่ม 62.735 195 0.322   

รวม 69.868 198    
Sig. < 0.05 
จากตารางท่ี 4.21  ผลการวเิคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีอายุต่างกนั ท า
ใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
  
ตารางที ่4.23 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่น
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอายุ 

 
 อายุ 

ค่าเฉลีย่ 
อายุ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี สูงกวา่ 35 ปีข้ึนไป 

ต ่ากว่า 25 ปี 42 -  * * 
26-30 ปี 102  - * * 
31-35 ปี 35   -  

สูงกว่า 35 ปีขึน้ไป 20    - 
Sig. < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.22  เม่ือท าการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมีอายุต่างกนัท าใหก้ารรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกนั คือ  
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 ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี กบั31-35 ปี และ 26-30 ปี 
กบัมี 31-35 ปี และ ต ่ากวา่ 25 ปี กบั สูงกวา่ 35 ปีข้ึนไป และ  26-30 ปี และสูงกวา่ 35 ปีข้ึนไป ความ
แตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 
  
ตารางที ่4.24 ผลการทดสอบระหวา่ระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทางการ
ตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.845 2 0.422 1.199 0.304 
ภายในกลุ่ม 69.024 196 0.352   

รวม 69.868 198    
Sig<0.05 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 
0.05 
ตารางที ่4.25 การวเิคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่น
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอาชีพ 
 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอาชีพ 
 
การตลาดเชิงประสบการณ์ SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.661 4 0.915 2.682 0.033* 
ภายในกลุ่ม 66.207 194 0.341   

รวม 69.868 198    
Sig<0.05 
จากตารางท่ี 4.24  ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั 
ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.26 ผลการทดสอบระหวา่งรายไดต่้อเดือนของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทางการ
ตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

การรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.368 3 0.789 2.280 0.081 
ภายในกลุ่ม 67.501 195 0.346   

รวม 69.868 198    
Sig<0.05 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีรายไดต้่อเดือน
ต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 
 4.5.2 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีต่างกนั
ส่งผลต่อการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบระหว่างเพศของเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั 
 

 𝑿 S.D ค่า  t Sig. 

ชาย 3.50 0.908 -1.942 0.054 
หญงิ 3.72 0.626   

Sig. < 0.05 
 จากตาารางท่ี  4.26 การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
การตลาดเชิงประสาทสัมผสัจ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.054 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที ่4.28 ผลการทดสอบระหวา่งอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั 
 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัผ่าน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอาย ุ
 
การตลาดเชิงประสาทสัมผสั SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 7.203 3 2.401 5.106 0.002* 
ภายในกลุ่ม 92.167 196 0.470   

รวม 99.371 199    
Sig. < 0.05 
จากตารางท่ี 4.27 ผลการวเิคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีอายตุ่างกนั ท า
ใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.29 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัผา่น
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอายุ 
 

 
 อายุ 

ค่าเฉลีย่ อายุ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี สูงกวา่ 35 ปีข้ึนไป 

ต ่ากว่า 25 ปี 43 -    
26-30 ปี 102  -  * 
31-35 ปี 35   -  

สูงกว่า 35 ปีขึน้ไป 20    - 
Sig. < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.28  เม่ือท าการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมีอายุต่างกนัท าใหก้ารรับรู้
ทางการตลาดเชิงสาทสัมผสัต่างกนั คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมี 26-30 ปี กบั
สูงกว่า 35 ปีข้ึนไป มีความแตกต่างกนัในด้านการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสั อย่างมี
นยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่4.30 การวเิคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสั
ผา่นเทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสาทสัมผสั 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.539 2 0.269 0.585 0.585 
ภายในกลุ่ม 98.832 197 0.502   

รวม 99.371 199    
Sig<0.05 
จากตารางท่ี 4.29 ผลการวเิคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
  
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสั
ผา่นเทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอาชีพ 
 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัผา่น
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามอาชีพ 
 
การตลาดเชิงประสาทสัมผสั SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.519 4 0.380 0.757 0.555 
ภายในกลุ่ม 97.852 195 0.502   

รวม 99.371 199    
Sig<0.05 
จากตารางท่ี 4.30  ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั 
ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.32 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสั
ผา่นเทศกาลดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัผา่นเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทยกบัลกัษณะประชากร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
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การรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสาทสัมผสั 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.812 3 0.271 0.538 0.657 
ภายในกลุ่ม 98.559 196 0.503   

รวม 99.371 199    
Sig<0.05 
จากตารางท่ี 4.31 ผลการวเิคราะห์ คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี 
ตารางที ่4.33 ผลการทดสอบระหวา่งประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรมการเขา้
ร่วมเทศกาลดนตรี 
 

ประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมเทศกาลดนตรี 

พฤติกรรมการเข้าร่วมเทศกาลดนตรี 

r Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมเทศกาลดนตรี 

0.124 0.081 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

Sig<0.01 
จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบ โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า ระดบัประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วม
เทศกาลดนตรีต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอย่างมีค่า Sig เท่ากบั 0.081 ซ่ึง
มากกว่า 0.01 หมายความวา่ ระดบัประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการเข้าร่วมเทศกาลดนตรี โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 การรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
 
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบระหวา่งการรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรมการ
เขา้ร่วมเทศกาลดนตรี 
 

การรับรู้ประสาทสัมผสั 
จากเทศกาลดนตรี 

พฤติกรรมการเข้าร่วมเทศกาลดนตรี 

r Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

การรับรู้ประสาทสัมผสั
จากเทศกาลดนตรี 

0.065 0.363 มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 

Sig<0.01 
จากตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบ โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบวา่ ระดบัการรับรู้ประสาทสัมผสัจาก
เทศกาลดนตรีต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอย่างมีค่า Sig เท่ากบั 0.363 ซ่ึง
มากกวา่ 0.01 หมายความวา่ ระดบัการรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์ระดบั
ต ่าต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การตลาดเชิงประสบการณ์ ผา่นเทศกาลดนตรีในประเทศไทย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของผูจ้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศ
ไทย 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 5.1.1 สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย จ านวน 2 
ท่าน เก่ียวกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ และการตลาดเชิง
ประสาทสัมผสั พบวา่ 
  1) กลุ่มประชากรเป้าหมายของงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย พบว่า ผูจ้ดังาน
เทศกาลดนตรีไดค้  ารึงถึงอายขุองผูร่้วมงานเป็นหลกั ซ่ึงจากการจดังานเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ จะ
ท าใหก้ลุ่มประชากรเป้าหมายมีช่วงอายตุั้งแต่วยัเรียนไปจนถึงวยัท างาน หรือช่วงอายรุะหวา่ง 15-35 
ปี แต่หากเป็นแนวเพลงแบบเฉพาะทางผูจ้ ัดให้ข้อมูลว่าแนวเพลงจะเป็นตัวก าหนดอายุของ
ผูร่้วมงานเอง เช่นแรวเพลงอีดีเอม็ กลุ่มประชากรเป้าหมายอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปีข้ึนไป 
  2) การจดัการทางดา้นแสง สี และเสียงของงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
   2.1) ด้านแสง/สี พบว่า ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรี ออกแบบแสงและสีไป
พร้อมกัน  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวเพลง ศิลปิน  และผู ้สนับสนุนหลัก ส่งผลต่อการสร้าง
ประสบการณ์ดา้นการมองเห็นให้กบัผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการออกแบบแนว
เพลงจะใชทุ้กสีให้สอดคลอ้งกบัจงัหวะดนตรี และแนวเพลง ส าหรับเพลงป๊อปออกแบบสีใหมี้สีสัน
สดใส ส าหรับประเภทร๊อคใหเ้ป็นสีและแสงท่ีแสดงถึงความเท่ เคร่งขรึม ส าหรับแนวเพลงแบบอีดี
เอ็ม มีการออกแบบโดยยิงเลเซอร์เพื่อช่วยเพิ่มอารมณ์ และสามารถส่งเสริมประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผสัของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีทางดา้นผูส้นบัสนุนจะใชสี้
ตามผูส้นบัสนุนหลกัอีกดว้ย  
   2.2) ดา้นเสียง พบวา่ ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีใหความส าคญัทางดา้นเสียง
เป็นอยา่งมาก โดยค านึงช่ือเสียงของศิลปินหรือนกัร้องท่ีมาแสดงในงาน และความชดัของเสียงเพลง 
เน่ืองจากบางแนวเพลง เป็นแนวเพลงท่ีไม่มีนกัร้องหรือนกัดนตรีท่ีคอยสร้างความบนัเทิงให้กบัผู ้
มาร่วมงานจากตวันักร้องเอง แต่เป็นการเปิดแผ่นเพลง ดงันั้นหากเสียงเพลงไม่คมชัดอาจจะไม่
สามารถเขา้ถึงอารมณ์ และประสาทสัมผสัของผูร่้วมงานได ้และถึงแมว้า่พื้นท่ีจะใหญ่แค่ไหน แต่ก็
ตอ้งท าใหผู้ท่ี้มาร่วมงานไดย้นิอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหผู้ท่ี้มาร่วมงานไดย้นิ และมีส่วนร่วมทัว่ทั้งพื้นท่ีของ
งานเทศกาลดนตรี 
  3) การจัดการสถานท่ีในงานเทศกาลดนตรีของประเทศไทย  พบว่า ผูจ้ ัดงาน
เทศกาลดนตรี ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสถานท่ีการจดังาน โดยค านึงถึงปริมาณของผูท่ี้มาร่วมงานกบั
พื้นท่ีจดังานเทศกาลดนตรี จ าเป็นตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสม สามารถรองรับผูท่ี้มารวมงานได ้ไม่เกิด
ความรู้สึกเบียดเสียดกนั รวมถึงท่ีตั้งของเทศกาลดนตรีควรเป็นสถานท่ีท่ีมีการเดินทางไม่ล าบาก
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จนเกินไป รวมไปถึงอากาศและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีจดังานด้วยเช่นกนั ในด้านผลกระทบของ
พื้นท่ีจดังานเทศกาลดนตรี ทางผูจ้ดัระบุวา่ตอ้งการพื้นท่ีจดังานท่ีไม่กระทบต่อผูส้นบัสนุนหลกัของ
งานเทศกาลดนตรีอีกดว้ย 
  4) การจดัการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย พบวา่ 
ผูจ้ดัระบุว่าอาหารและเคร่ืองด่ืมก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง โดยอาหารตอ้งมีรสชาติดี ราคาเหมาะสม 
และอาหารท่ีรับประทานง่าย และเป็นท่ีรู้จกัอยู่แลว้ ซ่ึงหากกล่าวถึงประเด็นรับประทานง่าย เป็น
ร้านอาหารท่ีเป็นท่ีรู้จกันั้น ก็จะเป็นร้านอาหารท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไปท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยูแ่ลว้ 
ส่วนเคร่ืองด่ืมทางผูจ้ดัระบุว่าจ าเป็นตอ้งตามผูส้นับสนุนงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงการค านึง เร่ือง
อาหารและเคร่ืองด่ืมของทางผูจ้ดัจะช่วยสงเสริมประสบการดา้นประสาทสัมผสัในการรับรู้รสชาติ
ของผูท่ี้มาร่วมงาน 
  5) ความตอ้งการให้ผูท่ี้ร่วมงานไดป้ระสบกรณ์หรือการรับรู้หลงัจากเขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรีของผูจ้ดังานเทศกาลดนตรี พบวา่ ทางผูจ้ดัตอ้งการให้ผูท่ี้มาร่วมงานไดป้ระสบการณ์
ท่ีดีกลบัไป โดยมีการปรับปรุงและแกไ้ขจากขอ้ผดิพลาดของงานเทศกาลดนตรีปีก่อนๆ ทางผูจ้ดัได้
มีการท าสัมภาษณ์แบบเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ถึงปัญหาหลกัของงานเทศกาลดนตรีท่ีมกัเกิด
ปัญหาขยะและห้องน ้ า เน่ืองจากงานเทศกาลดนตรีส่วนใหญ่มกัจดัแบบภายนอกอาคาร (Outdoor) 
ท าให้ตอ้งมีห้องน ้ าเคล่ือนท่ีท่ีเพียงพอต่อผูท่ี้มาร่วมงานจ านวนมาก รวมไปถึงปัญหาขยะในบริเวณ
จดังาน ทางผูจ้ดังานจึงได้เพิ่มจ านวนห้องน ้ าเคล่ือนท่ี และพนักงานเก็บขยะ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและท าให้บริเวณงานสะอาด รวมถึงการน าศิลปินท่ีตรงใจผูท่ี้มาร่วมงานก็จะส่งผลให้
ผูร่้วมงานเกิดความสนุกสนาน ตรงกบัความชอบซ่ึงจะเก่ียวของกบัประการณ์ดา้นการเช่ือมโยง และ
เกิดประสบการณ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงานส่งผลใหอ้ยากมาร่วมงานอีกในปีต่อๆ ไป 
 5.1.2 สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 
และการตลาดเชิงประสาทสัมผสั โดบใชแ้บบสอบถาม จ านวน 200 ชุด พบวา่ 
  1) จ  านวนของกลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.50) มีอายุ
ระหวา่ง 26-30 ปี (ร้อยละ 51) ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 52.50) โดยเป็น
พนกังานเอกชน (ร้อยละ 68) และมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 42)  
  2) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) เม่ือพิจารณาแยกตามองค์ประกอบทั้ ง 5 ด้านของการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์แล้วองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
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ความรู้สึก (ค่าเฉล่ีย 4.10) และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากกระท า (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.1) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถูกกระตุน้เร้าเม่ือ
เขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 4.17 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างอยากท่ีจะได้สัมผสัถึง
ดนตรี ใกล้ชิดกบัศิลปินและบรรยากาศโดยรอบ มีค่าเฉล่ีย 4.02 และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ งาน
เทศกาลดนตรีท าใหท้่านไดมี้โอกาสไดส้ัมผสัถึงดนตรี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 
   2.2) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างรู้สึกมีความสุข เม่ือเขา้
ร่วมงานเทศกาลดนตรีซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีความพอใจต่องานเทศกาล
ดนตรีซ้ึงมีค่าเฉล่ีย 4.04 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ งานเทศกาลดนตรีสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของท่านในการเขา้ร่วมไดดี้โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 
   2.3) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เม่ือเขา้ไปร่วมงานเทศกาลดนตรี
บรรยากาศโดยรอบท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคเ์กิดข้ึน 3.91 รองลงมา 
คือ งานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความคิดต่อยอดเก่ียวกบังานเทศกาลดนตรี เช่น อยาก
ไปงานเทศกาลตนตรีแนวอ่ืนๆ อยากลองไปเทศกาลดนตรีต่างประเทศโดยมีค่าเฉล่ีย 3.84 และ
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่งานเทศกาลดนตรีเป็นงานท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.83 
   2.4) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระท า ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.37 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การมาเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีเป็นกิจกรรม
ท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการเข้าร่วมเป็นประจ า ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 4.11 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรี
กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเขา้ร่วม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม หลงัจากเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉล่ีย 2.83 
   2.5 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากเช่ือมโยง ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ งานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอย่างมี
เร่ืองราวหรือประเด็นไปพูดคุยกบัเพื่อนได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรีท า
ให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนทนัสมยั ทนักระแสสังคม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.61 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ งาน
เทศกาลดนตรีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบงานเทศกาลดนตรีเช่นกนั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.52 



  83 

  3) การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) เม่ือพิจารณาแยกตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้นของการรับรู้การตลาดเชิงประสาท
สัมผสัแล้วองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัด้าน
เสียงท่ีได้ยิน (ค่าเฉล่ีย 4.26) และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การรับรู้การตลาดเชิง
ประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นการสัมผสั (ค่าเฉล่ีย 2.89) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   3.1) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสัดา้นเสียงท่ีได้
ยิน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยงานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอยา่งไดย้ินเสียงนกัดนตรี เล่นดนตรี
แบบสด หรือไดย้นิเสียงเพลงจากดีเจท่ีเปิดแผน่แบบสด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.26  
   3.2) การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นภาพท่ีเห็น อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.22 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งสัมผสัถึงการจดัแสง
ไฟในงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 4.24 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างสัมผสัถึงการจัด
องคป์ระกอบดา้นสีของงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20  
   3.3) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั ด้านการ
สัมผสั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยงานเทศกาลดนตรีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดมี้โอกาสสัมผสักบัศิลปิน
อยา่งใกลชิ้ด เช่น การจบัมือ มีค่าเฉล่ียท่ี 2.89 
   3.4) การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นกล่ิน อยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.34 ส าหรับค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ งานเทศกาลดนตรีท าให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้
ทางการไดก้ล่ิน เช่น กล่ินอาหาร และเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 3.53 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรี
ท าใหท้่านไดรั้บรู้ทางการไดก้ล่ิน เช่น กล่ินอาหาร และเคร่ืองด่ืม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.15 
   3.5) การรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสัเก่ียวกบัดา้นรสชาติ โดย ท่าน
สัมผสัถึงรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืมในงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.43  
  

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ทดสอบสมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 1. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นเพศของเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้ทาง
การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาล
ดนตรีท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 2. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นอายุของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมี
อายตุ่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 เม่ือท าการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมีอายุต่างกนัท าให้การรับรู้ทางการตลาด
เชิงประสบการณ์ต่างกนั คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี กบั31-
35 ปี และ 26-30 ปี กบัมี 31-35 ปี และ ต ่ากว่า 25 ปี กบั สูงกว่า 35 ปีข้ึนไป และ  26-30 ปี และสูง
กวา่ 35 ปีข้ึนไป ความแตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ อย่างมีนยัส าคญั 
0.05 
 3. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบั
การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศ
ไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน ท าให้การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัระดบั 0.05 
 4. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมี
อาชีพต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05  
 เม่ือท าการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 พบวา่ ไม่พบนยัส าคญัทางสถิติ 
 5. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดข้องผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมี
รายได้ต่อเดือนต่างกนั ท าให้การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ระดบั 0.05 
 ทดสอบสมมติฐานที ่2 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 1. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นเพศของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั พบวา่ การตลาดเชิงประสบการณ์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั
มีการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 2. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นอายุของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมี
อายตุ่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 เม่ือท าการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมีอายุต่างกนัท าให้การรับรู้ทางการตลาด
เชิงประสบการณ์ต่างกนั คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ท่ีมี 26-30 ปี กบัสูงกวา่ 35 
ปีข้ึนไป มีความแตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 
 3. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบั
การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีใน
ประเทศไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 4. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมี
อาชีพต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 5. ผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต้่อเดือนของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบั
การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัท่ีแตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีใน
ประเทศไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าให้การรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี 
 ผลการทดสอบระหวา่งประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วม
เทศกาลดนตรี พบว่า ระดับประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีต่อพฤติกรรมการเข้าร่วม
เทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอย่างมีค่า Sig เท่ากับ 0.081 หมายความว่า ระดับประสบการณ์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี โดยมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 การรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
 ผลการทดสอบระหวา่งการรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วม
เทศกาลดนตรี พบว่า ระดบัการรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วม
เทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอยา่งมีค่า Sig เท่ากบั 0.363 หมายความวา่ ระดบัการรับรู้ประสาทสัมผสั
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จากเทศกาลดนตรีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 อภิปรายผลการวจัิย 
 ตอนที่ 1 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีต่อการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ 
 ผลการวจิยั พบวา่ ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการรับรู้ทางการ
ตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของวิจยั เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับ 
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทย ของ
กลุ่มผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร (ชฎาภรณ์ สวนแสน, 2556) ไดพ้บวา่ เพศและรายไดท่ี้แตกต่าง
กนั มีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ม่แตกต่างกนั นอกจากน้ีงานวจิยั 
เร่ืองพฤติกรรมการอ่านกบัความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์จาก นวนิยายออนไลน์ของ
เยาวชนไทย (ใบบวั นามสุข, 2555) ไดพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นชาย
หรือหญิงต่างก็มีการน าไปใช้ประโยชน์จากการอ่านนวนิยายออนไลน์ไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบั
การเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือหญิง มีรายไดเ้ท่าไหร่ต่างก็
มีประสบการณ์การเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีไม่ต่างกนั  
 ผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วิภรณ์รัตน์เยาวละออง (2558) จากผลการศึกษา
ลกัษณะทางประชากรของผูช้มรายการ “ยกทพัข่าวเชา้” ทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง PPTV พบวา่ ผูช้ม
รายการมีอายุ ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการยกทพั ข่าวเชา้ท่ีแตกต่างกนั พบวา่
ผูช้มรายการท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีการเปิดรับชมรายการ "ยกทพัข่าวเชา้" มากกวา่ผูช้มรายการท่ีมีช่วง
อายุ 30-39ปี , ช่วง อายุ 40-49 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี โดยสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ อายุท่ีแตกต่างกนั
จะมีการเปิดรับชม ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นประชากรท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2546, 
น.106) ได้กล่าวไว ้ว่าอายุของผูรั้บสารนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในด้าน
ความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ไปคนท่ีมีอายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่าคนท่ีมีอายุมาก 
ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมาก มกัจะมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่า ท าให้ลักษณะของการเปิดรับ
ส่ือมวลชนมีความแตกต่างกนั จากรายงานวจิยัของ Bower (1973 อา้งถึงในยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2542, 
น. 74) ไดก้ล่าว  วา่พฤติกรรม การเปิดรับชมโทรทศัน์ของกลุ่มผูรั้บสารในช่วงวยัท่ีต่างกนัมีโอกาส
เปิดรับส่ือไม่เท่าเทียมกนั  
 ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวนยันนัท์ ศรีสารคาม 
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(2559) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของ ผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึง 
พอใจในการใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แตกต่างกนั เน่ืองจากบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัจะมีรูปแบบการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั โดย
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มกัจะใชบ้ริการร้านเคเอฟซีนานกวา่
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี เช่น การใชบ้ริการเพื่ออ่านหนงัสือ การท างานกลุ่ม 
หรือเพื่อติวสอบ เป็นตน้ โดยรูปแบบการใชบ้ริการดงักล่าวอาจท าใหผู้ใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบั การศึกษา
ต ่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรีมีโอกาสเกิดข้อขัดแย้งกับพนักงานภายในร้านได้มากกว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ดงันั้น ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเค 
เอฟซี (KFC) จึงต ่ากวา่ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
 ตอนที่ 2 ลกัษณะทางประชากรของผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลดนตรีต่อมีการรับรู้ทางการตลาดเชิง
ประสาทสัมผสั 
 ผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีการรับรู้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผสัไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิ
ภรณ์รัตน์ เยาวละออง (2558) จากผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูช้มรายการ ยกทพัข่าวเชา้ 
ทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง PPTV พบวา่ผลการศึกษา ผูช้มรายการท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ
และรายไดเ้ฉล่ียต่อ เดือน ท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการรับชมรายการ ยกทพัข่าวเช้าไม่
แตกต่างกนั โดยอธิบายตามทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.
113) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การใชป้ระโยชน์และการท าใหเ้กิดความพึงพอใจจากการใชส่ื้อของผูรั้บสาร ท่ี
เน้นความส าคญัของกลุ่มผูรั้บสารในการใช้เน้ือหาของส่ือมวลชน (The uses of media content) ก็
เพื่อจะท าให้เกิดความพึงพอใจ (Gratifications) โดยตวัผูรั้บสารจะเลือกรับสารท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัความสนใจและความต้องการของตนเอง กล่าวคือ กลุ่มผูช้มรายการมีลักษณะ ประชากรท่ี
แตกต่าง ทั้งในส่วนของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี แตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการยกทพัข่าวเชา้ไม่แตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่า รายการยกทพั
ข่าวเชา้มีรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย และมีช่วงรายการท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ช่วง รายงานข่าว, ช่วง
ยกทพับรรเทาทุกข์, ช่วงยกทพับนัเทิง และช่วงยกทพัทอล์ค ในความหลากหลาย ของช่วงรายการ
และเน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอ อาจสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างได ้จนเกิดเป็น
ความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบั
งานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมีการจดัรูปแบบของเวที แสง สี เสียง รวมถึงประเภทของดนตรี
ท่ีหลายหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 ตอนที ่3 การรับรู้เชิงประสบการณ์ของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรี 
 ผลการวิจยัพบวา่ การตลาดเชิงประสบการณ์ตามแนวคิดของ Keller เช่ือวา่ “การตลาดเชิง 
ประสบการณ์ ไม่ไดเ้พียงแต่เนน้ท่ีการใชง้านและประโยชน์ของสินคา้หรือบริการเท่านั้น แต่ยงัเป็น
การเช่ือมโยง เอกลกัษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภค “ซ่ึงจากผลการวจิยั
น้ี แสดงให้เห็นวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์จากความ
ช่ืนชอบส่วนบุคคลท่ีต่างกัน เช่น แนวเพลง หรือศิลปิน ผูเ้ข้าร่วมงานบางคนค านึงถึงความ
สะดวกสบายในการเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีดว้ย จึงเป็นปัจจยัให้เกิดการจดังานเทศกาลดนตรีไป
ในทางเดียวกนัก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fou ท่ีกล่าวไวว้า่ “การตลาดเชิงประสบการณ์ ช่วยให้
ผูบ้ริโภคสร้างประสบการณ์ของตวัเอง มีการล าดบัการจดจ าตราสินคา้ต่างๆ ไวใ้นใจ และไดมี้การ
บอกต่อ” ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีท่ีไปเฉพาะงานท่ีช่ืนชอบ หรือไปบ่อยคร้ัง ซ่ึงจาก
ขอ้เสนอแนะช้ีให้เห็นว่า ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีส่วนใหญ่ จะเขา้ร่วมงานท่ีแสดงแนวเพลงท่ี
ตนเองช่ืนชอบ หรือเคยเขา้ร่วมมาก่อน และมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ร่วมในงานเทศกาลดนตรีอ่ืนๆ ต่อไป
ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schmitt ท่ีกล่าวไวว้า่ “การตลาดเชิง ประสบการณ์สามารถ
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาวและยงัสร้างยอดขายไดด้ว้ย โดยเพิ่มการรับรู้จากบอกต่อ
แบบปากต่อปาก” ส าหรับการว ัดผลความส าเ ร็จนั้ น สามารถวัดได้หลายวิธี ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมทางการตลาดของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นจากจ านวนของ
ผูบ้ริโภค จ านวนของยอดขายท่ีเกิดข้ึน หรือความตั้งใจซ้ือ การเพิ่มข้ึนของความไวว้างใจและความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ รวมถึงคุณภาพของขอ้มูลท่ีได ้เป็นตน้ ซ่ึงจากการสังเกตการณ์ในงานวิจยัน้ี ส่ิง
ท่ีเป็นตวัช้ีวดัท่ี เห็นชดัท่ีสุดคือ ผูท่ี้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมมาแลว้มากกวา่ 1 
คร้ัง และเกิดความประทบัใจและจะกลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคต ซ่ึงถา้น าผลการวิจยัมาวิเคราะห์
แยกเป็นรายองคป์ระกอบ จะสามารถเห็นวา่การับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากดา้นความรู้สึกได้
มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการมุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผสั (sense) ของผูเ้ข้าร่วมงาน
เทศกาลดนตรีแต่ละบุคคลโดยตรง ดว้ยการส่ือสารผา่นการ มองเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การได้
กล่ิน รวมถึงการล้ิมรส ซ่ึงตามแนวคิด Cheskin มองวา่ ประสบการณ์เชิงประสบการณ์ดา้นประสาท
สัมผสั จะเป็นตวัท่ีดึงดูดลูกคา้และมีส่วนในการตดัสินใจของลูกคา้ และยิ่ง ไปกวา่นั้น ตามแนวคิด
ของ Hyatt เช่ือว่า ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตวักระตุน้เท่านั้น แต่ยงัเป็นการสร้าง
ความสุขความพอใจ 
 เม่ือมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผสั (sense) แลว้การรับรู้ การตลาด
เชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) ท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึกภายในของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาล
ดนตรี ซ่ึงจากงานวิจยัน้ี พบวา่การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
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หากพิจารณาประกอบกบัการสังเกตการณ์และขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี จะ
พบว่าผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการรู้สึกมี ความสุข ตอบสนองความตอ้งการ และมีความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมงานเทศกาล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schmitt ท่ีว่า “ความรู้สึกมีอิทธิพลทางจิตใจอย่างมาก 
ในการตดัสินใจในการซคอ้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคมกัเกอกจากความรู้สึก โดยความรู้สึก
น่าเช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้นั้น เป็นผลมาจาก การท่ีตราสินคา้นั้นๆ มีการติดต่อส่ือสารกบั
ลูกคา้ และมีการพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จะมีผล ต่อความรู้สึกอยา่งมาก เน่ืองจากมีการพูดคุย
กนัโดยตรง 
 ในส่วนการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) จะเห็นว่าสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Schmitt โดย การจดังานเทศการดนตรีมีการท าการตลาดท่ีอยูบ่นหลกัเหตุผลท่ีเป็นไป
ได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็จดัรูปแบบของงานเทศกาลดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์ท าให้ผูร่้วมงานเทศกาล
ดนตรีเกิดจินตนาการ โดยมีการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานและถือเป็นการ
กระตุน้ทางความคิดเม่ือผูเ้ขา้ร่วมงานไดรั้บประสบการณ์นั้นๆ  
 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระท า (Act) จากผลวิจยัพบวา่ ยงัอยู่ในระดบัมาก 
แต่ค่อนไปทางดา้นประดบัปานกลางนั้น ตามแนวคิดของ Schmitt ไดก้ล่าวไวว้่าประสบการณ์จาก
การปฏิบติัหรือจากการกระท า เป็นกลยทุธ์ท่ีมีข้ึนเพื่อให้ลูกคา้มีประสบการณ์จนกลายเป็นพฤติกรม
ในการด าเนินชีวติดงันั้นจึงสามารถวิเคราะห็ไดว้า่ การเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี เป็นงานเทศกาลท่ี
จดัข้ึนในเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น และในแต่ละงานก็มีแนวดนตรี หรือศิลปินท่ีต่างกนัออกไป ท า
ให้ผูร่้วมงานอาจยงัมีความคิดวา่ จะรองานท่ีตวัเองช่ืนชอบจริงๆ แต่บางคร้ังก็อาจจะไม่สะดวกใน
การเดินทางไปเขา้ร่วม หรือบางรายอาจจะยงัไม่งานเทศกาลดนตรีบางงาน ท าใหอ้าจจะยงัไม่ซึมซบั
จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งท าเป็นกิจวตัร และหากมองในระยะยาวการท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานจะเกิดการ
กระท าข้ึน จะตอ้งค านึงถึงเร่ืองบรรทดัฐานในสังคม และกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วมงานดว้ยวา่มีการปฏิบติั
กนัเช่นนั้นหรือไม่ ในท่ีน้ีจากผลวิจยัในส่วนเพิ่มเติมจะเห็นว่า มีผูท่ี้เขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีกบั
กลุ่มเพื่อน คนรัก หรือครอบครัว มีจ านวนไม่มากนกั 
 การรับรู้ทางการตลาดตลาดดา้นความเก่ียวโยง (Relate) หากท าการพิจารณาองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้กิดเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และบุคคลนั้นๆ จะท าการบอก
ต่อ (Schmitt, 1999) ซ่ึงผลวิจยัในส่วน น้ีค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
เน่ืองจากผูท่ี้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่จะท าใหเ้กิดการบอกต่อดว้ยทศันคติท่ีดี 
 ตอนที ่4 การรับรู้เชิงประสาทสัมผสัของผูร่้วมงานเทศกาลดนตรี 
 ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการรับรู้ประสาทสัมผสัจากเทศกาลดนตรีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการเข้าร่วมเทศกาลดนตรี แต่ในด้านของของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสัมผสั
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เก่ียวกบัดา้นการสัมผสั (Tactile Component) พบวา่ การรับรู้เชิงประสาทสัมผสัทางดา้นการจบัมือ
กบันกัร้องหรือศิลปิน มีคะแนนนอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองจากเทศกาลดนตรีบางประเภท เช่น แนวเพลงอีดี
เอม็ จะไม่มีศิลปินหรือนกัร้องมาท าการแสดงดนตรีสด แต่เป็นการเปิดเพลงจากแผน่เสียง ผูร่้วมงาน
จึงใหค้วามส าคญัทางดา้นน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีคะแนนต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Hoegg and Alba (2007) ศึกษาหวัขอ้เก่ียวการทดลองการรับรู้รสชาติ ซ่ึงการรับรู้เป็นเหตุผลพื้นฐาน
ในการเลือกสินคา้ท่ีมีมากมาย เป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของผูบ้ริโภคใน
การระบุความแตกต่างท่ามกลางส่ิงเร้าทางรสชาติ  โดยมีวิธีการทดลองคร้ังน้ี โดยจะไม่ใชก้ารชิม
รสชาติของอาหารตัวอย่าง แต่จะใช้การพิจารณาจากฉลากสินค้า (Verbal Cues) คือ การรับรู้
รายละเอียดจากฉลากสินคา้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจในตวัสินคา้และการแสดงดว้ยการมอง 
(Visual Cues) คือการใชก้ารมองเห็นดูรูปลกัษณ์สินคา้แทนการชิมรสชาติเช่นกนัซ่ึงผลการทดลอง
พบวา่ อตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นฉลากท่ีมาจากฟลอริดา้และแคลิฟอร์เนีย (4.39-
4.33) ขณะท่ีอตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นสีของน ้ าส้ม (4.70-3.40) และอตัราความ
แตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นการควบคุมรสชาติท่ีแทจ้ริง (3.05-4.63) จะเห็นได้ว่าเกิดความ
ขดัแยง้กนัระหว่างอตัราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นสีของน ้ าส้มกบัอตัราความแตกต่าง
ต่อรสชาติส่ิงเร้าทางดา้นการควบคุมรสชาติท่ีแทจ้ริง ท่ีมีอตัราท่ีแตกต่างกนัมาก ซ่ึงจากการทอลอง
คร้ังน้ี พบวา่ การมองสีของน ้ าส้มเพียงอยา่งเดียวมีผลต่อการรับรู้ท่ีอาจไม่เป็นจริง หรือเป็นจริงเม่ือ
เทียบกบัรสชาติท่ีแทจ้ริงของน ้ าส้มนัน่เอง แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสีของผลิตภณัฑ์ท่ี
จะบ่งบอกถึงรสชาติของผลิตภณัฑ์ไดเ้ป็นอยา่งดี จากการผลการทดลองน้ีท าใหท้ราบวา่การรับรู้เชิง
ประสาทสัมผสันั้นไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้ดา้นประสาทสัมผสัเพียวแค่ ณ เวลานั้นๆ   
 ความเช่ือมโยงระหว่างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์และประสาทสัมผสัต่อกล
ยทุธ์ดดๆการตลาดเชิงประสบการณ์และประสาทสัมผสั จากผลการวิจยัสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ จาก
การท าแบบสอบถามของผูเ้ข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี พบว่าการตลาดเชิงประสบการและเชิง
ประสาทสัมผสัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ในการเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งการ
กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์และประสาทสัมผสัท่ีเนน้ในเร่ืองการสร้างความประทบัใจ
ในทุกๆ ดา้น เช่น การไดย้ิน การมองเห็น รวมไปถึงการให้ความส าคญักบัสถานท่ีจดังาน เพื่อให้
ผูร่้วมงานไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการเขา้ร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการบอกต่อ และมาร่วมงานใน
คร้ังต่อไป  
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวจิัย 
 ผลจากการศึกษาวิจยั เร่ืองการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานเทศกาลดนตรีในประเทศ
ไทย ท าให้ทราบถึงการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของท่ีเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี จะเป็น
ประโยชน์ต่อทางดา้นวิชาการและนกัการตลาด ในกรณีศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์กบัธุรกิจ
แนวใหม่ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
  1. จากผลการวจิยัท าให้ทราบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา อายุ และรายไดท่ี้ต่างกนัไม่มี
มีผลต่อการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ ท าใหผู้จ้ดังานเทศกาลดนตรีทราบถึงกลยุทธ์ท่ีใชว้า่เป็น
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมต่อเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แล้ว เน่ืองความแตกต่างของผูร่้วมงาน
เทศกาลดนตรีดงักล่าวไม่ไดมี้ผลต่อการรับรู้ ดงันั้นผูจ้ดังานอาจใหค้วามส าคญัต่อความแตกต่างของ
ผูร่้วมงานดา้นอ่ืนแทน 
  2. จากผลการวิจยัท าให้ทราบว่าอายุของผูเ้ขา้ร่วมงานต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีต่างกนั ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทยท่ีมากท่ีสุดคือช่วงอายุ 26-30 ปี ซ่ึงถือวา่อยูใ่นช่วงของวยัท างาน ซ่ึง
สอดคลอ้งจากการท่ีไดส้ัมภาษณ์ผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีในประเทศ วา่ไดจ้ดักลุ่มเป้าหมายจากอายุ
ของผูร่้วมงาน ซ่ึงไดก้ล่าวไปในทางเดียวกนัวา่ อายุต่างกนั ส่งผลใหแ้นวดนตรีท่ีชอบต่างกนั ความ
ตอ้งการในการเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีต่างกนั ดงันั้นผูจ้ดังานเทศกาลดนตรีควรตระหนกัถึงปัจจยั
น้ี และจดัการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะกบัอายุของผูร่้วมงานท่ีต่างกนั เพื่อท าไดมี้การรับรู้ และ
เพิ่มความสนใจมากข้ึน รวมถึงเกิดประสบการณ์ท่ีดีต่อผูเ้ขา้ร่วมงานในช่วงอายตุ่างๆ 
  3. จากผลการวิจยัดา้นการตลาดเชิงประสบการณ์พบว่า ดา้นท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุด
คือประสบการณ์ทางดา้นความรู้สึก ซ่ึงหมายถึงความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี รวมไปถึง
ความพึงพอใจต่องานเทศกาลดนตรี ดังนั้ นผูจ้ ัดงานควรให้ความส าคัญต่อการจดัการโดยให้
ความส าคญัดา้นความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นอยา่งมาก เช่นอ านวยความสะดวกสบายทั้งเร่ืองการ
เดินทาง และสาธารฯปโภคต่าง 
  4. จากผลการวิจยัดา้นการตลาดเชิงประสาทสัมผสัพบวา่ดา้นท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุด
คือประสบการณ์ทางด้านเสียง ดังนั้นผูจ้ดังานควรให้ความส าคญัต่อการจดัการเร่ืองเสียงให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
 
 
 



  92 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับความจงรักภัคดีต่อตราสินค้ามาใช้ร่วมด้วย เน่ืองจาก
สามารถอา้งอิงในการวดัผลไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี
ในคร้ังต่อไปหรือไม่  
  2. สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เขา้ร่วมงานเทศการดนตรี เพื่อให้รู้และเขา้ใจ รวมถึง
ทราบเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหผู้จ้ดังานเทศกาลดนตรีไดท้  าการพฒันา และปรับปรุงการ
จดังานไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
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แบบสอบถาม 
 

การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 

ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขานวตักรรม

การจดัการส่ือสารดิจิทลั (IDC) คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ผูจ้ดัท าขอความร่วมมือจากท่าน โปรดตอบค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง โดยขอ้มูล

ท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการท างานวิจยัเท่านั้น มิไดน้ าไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนใด ขอขอบพระคุณท่ีท่าน

กรุณาสละเวลาและใหค้วามร่วมมืออยา่งดี 

 

ส่วนที่ 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

 1.ชาย     2. หญิง 

2. อาย ุ

 1. ต ่ากวา่ 25 ปี    2.26-30 ปี    

 3. 31-35 ปี     4.สูงกวา่ 35 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี  

3. สูงกวา่ปริญญาตรี     

4. สถานภาพ 

 1. โสด     2. สมรส    

3. แยกกนัอยู/่หยา่/หมา้ย 
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5. อาชีพ 

 1. นกัเรียน/นกัศึกษา/นิสิต   2. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 3. เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  4. พนกังานบริษทัเอกชน 

 5. อ่ืน ๆ .........……… 

6. รายไดต่้อเดือน 

 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   2. 10,001-20,000 บาท 

 3. 20,001-30,000 บาท   4. สูงกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 

7.บุคคลท่ีท่านไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยดว้ย 

 1. คนเดียว    2.ครอบครัว 

 3. เพื่อน      4.คู่รัก 

8.วธีิการเดินทางไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย  

 1. รถส่วนตวั     2.รถโดยสาร/รถสาธารณะ 

 3. อ่ืนๆ 

9.ค่าใชจ่้ายบตัรเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง 

 1. ต ่ากวา่ 1,000 บาท   2.1,001-2,000 บาท 

 3. 2,001-3,000บาท    4.สูงกวา่ 3,000 บาทข้ึนไป  

10.ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองด่ืม ในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉล่ียต่อคร้ัง  

 1. ต ่ากวา่ 500 บาท    2.501-700 บาท 

 3. 701-900 บาท    4.สูงกวา่ 900 บาทข้ึนไป  
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ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัการตลาดเชิงประสบการณ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ท่านให้ความส าคัญกบัประสบการณ์อะไรทีสุ่ด ในการตัดสินใจเข้าร่วมเทศกาลดนตรี  

 

การตลาด 

เชิงประสบการณ์ 

ความส าคัญ

น้อยทีสุ่ด 

ความส าคัญ

น้อย 

ความส าคัญ

ปานกลาง 

ความส าคัญ

มาก 

ความส าคัญ

มากทีสุ่ด 

1.งานเทศกาลดนตรีท า

ใหท้่านไดมี้โอกาสได้

สัมผสัถึงดนตรี ใกลชิ้ด

กบัศิลปิน และ

บรรยากาศโดยรอบ 

     

2.ท่านอยากท่ีจะได้

สัมผสัถึงดนตรี ใกลชิ้ด

กบัศิลปินและ

บรรยากาศโดยรอบ 

     

3.ท่านรู้สึกถูกกระตุน้

เร้าเม่ือเขา้ร่วมงาน

เทศกาลดนตรี 

     

4.ท่านรู้สึกมีความสุข  

เม่ือเขา้ร่วมงานเทศกาล

ดนตรี 

     

5. งานเทศกาลดนตรี

สามารถตอบสนอง

จุดมุ่งหมายของท่าน 

ในการเขา้ร่วมไดดี้ 
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การตลาด 

เชิงประสบการณ์ 

ความส าคัญ

น้อยทีสุ่ด 

ความส าคัญ

น้อย 

ความส าคัญ

ปานกลาง 

ความส าคัญ

มาก 

ความส าคัญ

มากทีสุ่ด 

6.ท่านมีความพอใจต่อ

งานเทศกาลดนตรี  

     

7.เม่ือเขา้ไปร่วมงาน

เทศกาลดนตรี

บรรยากาศโดยรอบท า

ใหท้่านมีจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์

เกิดข้ึน 

     

8.งานเทศกาลดนตรีท า

ใหท้่านเกิดความคิดต่อ

ยอดเก่ียวกบังานเทศกาล

ดนตรี เช่น อยากไปงาน

เทศกาลตนตรีแนวอ่ืน 

อยากลองไปเทศกาล

ดนตรีต่างประเทศ 

     

9.ท่านคิดวา่งานเทศกาล

ดนตรีเป็นงานท่ี

สร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

     

10.การมาเขา้ร่วมงาน

เทศกาลดนตรีเป็น

กิจกรรมท่ีท่านตอ้งการ

เขา้ร่วมเป็นประจ า 
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การตลาด 

เชิงประสบการณ์ 

ความส าคัญ

น้อยทีสุ่ด 

ความส าคัญ

น้อย 

ความส าคัญ

ปานกลาง 

ความส าคัญ

มาก 

ความส าคัญ

มากทีสุ่ด 

11.งานเทศกาลดนตรี

กิจกรรมท่ีท่านตอ้งการ

เขา้ร่วม 

     

12.ท่านมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนไปจากเดิม

หลงัจากเขา้ร่วมงาน

เทศกาลดนตรี 

     

13.งานเทศกาลดนตรีท า

ใหท้่านมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ

กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบงาน

เทศกาลดนตรีเช่นกนั 

     

14.งานเทศกาลดนตรีท า

ใหท้่านมีเร่ืองราวหรือ

ประเด็นไปพูดคุยกบั

เพื่อนได ้

     

15.งานเทศกาลดนตรีท า

ใหท้่านเป็นคนทนัสมยั 

ทนักระแสสังคม 
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ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัการตลาดเชิงประสาทสัมผสั 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ท่านให้ความส าคัญกบัประสาทสัมผสัอะไรทีสุ่ด ในการตัดสินใจเข้าร่วมเทศกาลดนตรี 

การตลาดเชิง 

ประสาทสัมผสั 
ความส าคัญ

น้อยทีสุ่ด 

ความส าคัญ

น้อย 

ความส าคัญ

ปานกลาง 

ความส าคัญ

มาก 

ความส าคัญ

มากทีสุ่ด 

1.งานเทศกาล

ดนตรีท าให้

ท่านไดย้นิเสียง

นกัดนตรี เล่น

ดนตรีแบบสด 

หรือไดย้นิ

เสียงเพลงจากดี

เจท่ีเปิดแผน่

แบบสด  

     

2.ท่านสัมผสัถึง

การจดัแสงไฟ

ในงานเทศการ

ดนตรี  

     

3.ท่านสัมผสัถึง

การจดั

องคป์ระกอบ

ดา้นสีของงาน

เทศกาลดนตรี 

     

4. ท่านไดมี้

โอกาสสัมผสั
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กบัศิลปินอยา่ง

ใกลชิ้ด เช่น 

การจบัมือ 

5.งานเทศกาล

ดนตรีท าให้

ท่านไดรั้บรู้

ทางการไดก้ล่ิน 

เช่น กล่ินอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 

     

6.งานเทศกาล

ดนตรีท าให้

ท่านไดส้ัมผสั

กบักล่ิน

บรรยากาศ

โดยรอบ ไดแ้ก่ 

กล่ินทะเล กล่ิน

ป่า และกล่ิน

ตน้ไม ้

     

7.ท่านสัมผสัถึง

รสชาติของ

อาหารและ

เคร่ือง ด่ืมใน

งาน 
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ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามจริงของท่านมากท่ีสุด 

  

พฤติกรรมการเข้าร่วม

เทศกาลดนตรี 
1-2 คร้ัง/ปี 3-4คร้ัง/ปี 5-6 คร้ัง/ปี 7-9 คร้ัง/ปี 

มากกว่า 9 

คร้ังขึน้ไป 

ความถ่ีในการเข้าชม

งานเทศกาลดนตรีใน

ประเทศไทย 

     

 

ส่วนที่ 5 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีโดยดูจากประเภทของดนตรี 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

การเข้าร่วม

เทศกาลดนตรี ตาม

ประเภทของดนตรี 

ความส าคัญ

น้อยทีสุ่ด 

ความส าคัญ

น้อย 

ความส าคัญ

ปานกลาง 

ความส าคัญ

มาก 

ความส าคัญ

มากทีสุ่ด 

EDM      

Hip-Hop      

Jazz      

Pop      

R&B      

Rock      

Reggae      



` 

ประวตัผิู้เขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวณฐัพร สวา่งเถ่ือน 
 
ประวตัิการศึกษา อุตสาหกรรมเกษตร  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2555 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 2556-2558 

นกัเคมี 
บริษทั อินเตอร์เทค เซอร์วสิเซส จ ากดั มหาชน
  

 2558-2560 
 ฝ่ายใหค้  าปรึษาและบริการลูกคา้ 
 บริษทั เมอร์ค ประเทศไทย จ ากดั 
 
 2560 – ปัจจุบนั 
 พนกังานขาย 
      บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 


