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การตลาดเชิ งประสบการณ์ดา้ นความรู ้สึกมีความสุ ขที่ได้เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี เป็ นอันดับแรก
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจัย
ในปั จจุ บนั มี การแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้นเนื่ องจากความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เพิ่มขึ้น และมีการแข่งขันทางการตลาดสู งขึ้น นักการตลาดจึงได้พยายามหาแนวคิดใหม่ๆ นามาใช้
เป็ นกลยุทธ์เพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยแนวการตลาดแบบดั้งเดิมที่เพียงแค่เสนอ
ประโยช์ของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค มุ่งเน้นเพียงแค่คุณภาพ
รวมไปถึงเสนอจุดเด่นที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง การส่ งเสริ มการขายหรื อบริ การที่หนักหน่วง ซึ่ ง
อาจไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ดังนั้น นักการตลาด
จึง ได้มีก ารใช้การตลาดสมัยใหม่ หรื อเรี ย กอี กอย่า งว่า การตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential
Marketing) มาใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการตลาดเชิงประสบการณ์น้ ีจะเน้นไปที่การมีส่วน
ร่ วมด้านอารมณ์และความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค สร้างการรับรู ้ และการจดจาให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกด้วย ใน
การสร้ างการรับรู ้ และการจดจาที่ดีน้ นั นักการตลาดจะมุ่งเน้นการใช้การตลาดเชิ งประสาทสัมผัส
(Sensory Marketing) ร่ วมด้วย การตลาดเชิงประสาทสัมผัส ได้แก่ ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน
ด้านการได้กลิ่ น ด้านการรับรู ้รสชาติ ด้านการสัมผัส เป็ นต้น ซึ่ งหากมีการบูรณาการการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ร่วมกับการตลาดเชิงประสบการณ์แล้ว จะสามารถสร้างการจดจาที่ดี รวมถึงทาให้เกิด
ความภัคดีต่อสิ นค้าและบริ การได้อีกด้วย
งานเทศกาลดนตรี ถือเป็ นสื่ อชนิดนึงในการสร้างความบันเทิงแก่ประชาชนส่ วนใหญ่ได้ดี
เนื่ องจากไม่มีขอ้ จากัดในด้านของเพศ วัย ระดับการศึกษา และสาขาอาชี พ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปั จจุบนั ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมมาก เพราะสามารถมาร่ วมงานกันได้ท้ งั ครอบครัว กลุ่ ม
เพื่อน หรื อแม้กระทั้งมาคนเดียว งานเทศกาลดนตรี ถือได้วา่ เป็ นการบริ การที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถจับ
ต้องได้ แต่สามารถสร้างความทรงจาและเก็บไว้ในความทรงจาได้
งานเทศกาลดนตรี ใ นประเทศไทยได้เกิ ดขึ้ นมานานหลายสิ บปี แล้ว ยังคงมี จดั ขึ้ นอย่า ง
มากมายและต่อเนื่ อง งานเทศกาลดนตรี ถือเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสังคมอย่างหนึ่ ง ที่จะทาให้
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ผูบ้ ริ โภคได้รับประสบการณ์ ใ หม่ โดยการถ่ ายทอดอารมณ์ ผ่านดนตรี ที่แสดงไปสู่ ผูร้ ่ วมงานใน
ขณะนั้น ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ในขณะที่ร่วมกันเป็ นส่ วนหนึ่งของการแสดงดนตรี สด การ
แสดงดนตรี สดนั้นไม่ใช่ การแสดงเพื่อให้เกิ ดการกระตุน้ ในด้านอารมณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
การแสดงดนตรี สดยังเป็ นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมกันทางวัฒธรรม ซึ่ งมีประวัติศาสตร์ ที่
ยาวนานตั้ง แต่ ม นุ ษ ย์ไ ด้เ คยบัน ทึ ก ไว้ เกี่ ย วกับ การแสดงออกทางด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
(Cresswell & Bennett, 2015)
งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยสามารถแบ่ งได้หลากหลายประเภท ได้แก่ แบ่ง ตาม
ประเภทของดนตรี เช่ น แนวเพลงแจ๊ส (Jazz) ป๊ อป (Pop) ร๊ อค (Rock) เป็ นต้น แบ่งตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปี เป็ นต้น แบ่งตามฤดูกาล เช่น ฤดูหนาว หรื อ ฤดูฝน เป็ น
ต้น แบ่งจากการที่ จดั ขึ้ นเป็ นประจาทุกปี แบ่งได้จากที่มาของรายได้ คือ คอนเสริ ต์ที่เก็บค่าผ่าน
ประตู รายได้ห ลัก มาจาก 2 ส่ ว นคื อ ค่ า ผ่ า นประตู (Ticketing) และจากผู ้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น
(Sponsorship) เพียงอย่างเดี ยว และ แบ่งตามสถานที่จดั งาน ได้แก่ คอนเสริ ต์ในร่ ม (Indoor) และ
คอนเสริ ตก์ ลางแจ้ง (Outdoor) (พีระพล พิภวรากร, 2552)
ในการจัดงานเทศกาลดนตรี ดงั กล่าว มักจัดขึ้นบนทาเลที่ต้ งั ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะสามารถ
รองรับปริ มาณของผูร้ ่ วมงานได้อย่างพอเพียง เช่ น อิมแพค อารี น่า เมืองทองธานี ไบเทค บางนา
หรื ออาจจ าเป็ นต้อ งใช้เพื่ อ นที่ โ ล่ ง แจ้ง ที่ ใ หญ่ ม าก เพื่อ ที่ จ ะสามารถให้ผูร้ ่ ว มงานสามารถร่ ว ม
กิ จกรรมอื่นนอกเหนื อจากการแสดงของศิลปิ นนักร้อง รวมไปถึ งสามารถพักค้างคืนโดยการกาง
เต็นท์บริ เวณรอบเทศกาลดนตรี น้ นั ๆ ได้อีกด้วย
สถิติการจัดงานเทศกาลดนตรี ในกรุ งเทพมหานคร ปี พุทธศักราช 2559 พบว่าจัดขึ้นจานวน
ทั้งหมด 1,364 งาน โดยงานที่มีการเก็บค่าผ่านประตูเข้าคิดเป็ นร้อยละ 54 และไม่เก็บค่าผ่านประตู
คิ ดเป็ นร้ อยละ 29 นอกเหนื อจากนี้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 17 เป็ นงานที่ ไ ม่ แน่ น อน และวันที่ มี ก ารงาน
เทศกาลดนตรี มากที่สุดคือวันเสาร์ คิดเป็ นร้อยละ 32 รองลงมาคือวันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 19 จาก
ตัวเลขทั้งหมดสามารถบอกได้วา่ ในปี ที่ผา่ นนั้น มีการจัดงานเทศกาลดนตรี หลายงานที่เป็ นการรวม
เอาวงดนตรี ที่มี แนวเพลงไม่ เหมื อนกันมาอยู่ในงานเดี ย วกันอย่างน้อยสี่ วง ซึ่ ง กล่ า วได้ว่านี่ เป็ น
ความคิดที่ดีที่จะทาให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานด้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และได้รู้จกั วงดนตรี ใหม่ ๆ มากขึ้น
ส่ งผลให้สถิ ติในการจัดงานในปี ต่อๆ ไปจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในส่ วนของงานเทศกาลดนตรี
ระดับโลก VisitBritain ได้รายงานว่าปี 2012 งานเทศกาลดนตรี และธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้อง มีการดึงดู ด
เม็ดเงินถึง 2.2 พันล้านปอนด์เข้าประเทศ พร้อมๆ กับนักท่องเที่ยวที่มาร่ วมงานเทศกาลดนตรี รวม
6.5 ล้านคน เฉพาะ Glastonbury หนึ่ งในเทศกาลดนตรี ที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดของอังกฤษ ก็ทาเงิน
เข้าประเทศได้ถึง 100 ล้านปอนด์แล้ว โดยมีผชู ้ มเข้าร่ วมงานหลักแสนคน
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ตัวอย่างงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย
- MAYA Music festival เป็ นงาน EDM แรกๆ ของประเทศไทย มี ธี ม เกี่ ย วกับ สั ต ว์ใ น
วรรณคดีไทย โดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกช่ วงต้นปี 2015 ที่บริ เวณราบ 11 เป็ นงานวันเดียวจบ โดยมี
การจัดเวที เป็ นรู ปพญานาค แต่ในปี ถัดมาได้มีการย้ายมาจัดที่บริ เวณชายหาดพัทยาเพื่อจะได้เพิ่ม
พื้นที่ของงานได้ และได้เปลี่ยนมาจัดในช่วงปลายปี แทน โดยเคยมีศิลปิ นมาแสดง อาทิเช่ น Tiesto
Don Diablo และ Dash Berlin เป็ นต้น
- Overcoat งานเทศกาลดนตรี ดัง กล่ า วจัด ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณเขาค้อ จัง หวัด เพชรบู ร ณ์ โ ดยมี
บรรยากาศรอบล้อมด้วยหุ บเขา โดยงานนี้ จดั ขึ้นวันเดียว มักจัดในช่วงปลายปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 8-18
องศาเซลเซี ยโดยประมาณ จึ ง เป็ นที่มาของชื่ องานดังกล่ าว มี ศิลปิ นเช่ น ตู่ ภพธร สล๊อตแมชชี น
ทเวนตี้ไฟว์ อาวเออร์ ส เจสเซสเตอร์ ออฟปองศักดิ์ ปลามมี่ บอยพีชเมคเกอร์ ลิปตา โปเตโต โพลี
แคท บิ๊กแอส หรื อ เคลียร์ เป็ นต้น
- Wonder fruit ไม่ได้เป็ นเพียงแค่เทศกาลดนตรี เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั เป็ นงานแสดงทาง
ดนตรี และศิลปะที่ที่มีคนทั้งไทยและคนต่างชาติเข้าร่ วมงานอย่างล้นหลาม จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2014 ที่
สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา โดย Wonder fruit ได้นาเสนอสิ่ งที่แตกต่างจากงานเทศกาลดนตรี อื่นๆ คือ
มีการทางานฝี มือ สอนโยคะ สอนทาอาหาร และอื่นๆมากมายมากมาย โดยสามารถเข้าร่ วมงานกัน
ได้ท้ งั ครอบครัว เพราะว่ามีกิจกรรมสาหรับเด็กๆ ในตอนกลางวันอีกด้วย
- Big Mountain ถือว่าเป็ นเป็ นงานเทศกาลดนตรี ที่จดั ขึ้นมายาวนาน และถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทย เนื่ องจากได้จดั ขึ้นตั้งแต่ปี 2553 โดยจัดที่พ้ืนที่ใหญ่ที่มีผูช้ มมากกว่า 50,000 คน
และมีพ้นื ที่ให้ผรู ้ ่ วมงานได้กางเต๊นท์กว่า 6,000 เต๊นท์ มีเวทีการแสดงมากกว่า 5 เวที จึงสามารถเรี ยก
ได้ว่าเป็ นงานเทศกาลดนตรี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีศิลปิ นมากกว่า 50 ศิลปิ นที่มีความหลาย
หลายทางแนวดนตรี
- S2O (The world’s First Songkran Electronic Dance Music Festival) มหกรรมสาดน้ า
สงกรานต์ที่มาพร้ อมปาร์ ต้ ีแนว EDM ครั้งแรกในโลกที่ โดยในงานได้ฉีกกฎการเล่นสงกรานต์ใน
รู ปแบบเดิมๆ ให้ได้กระหน่ าความซ่ า ท้าความเปี ยกกันแบบสนุ กซ่ าตลอด 4 วัน 4 คืน พร้อมหอบ
ทัพดีเจชื่อดังระดับโลกมาร่ วมระเบิดความมันส์เต็มอิ่มไปกับซาวด์และบีทของดนตรี EDM ไม่วา่ จะ
เป็ น deadmau5 ดีเจที่ได้ข้ ึนชื่ อว่ามาดกวนแต่ฝีมือดีและค่าตัวแพงอันดับต้นๆ ของโลก รวมไปถึงดี
เจดังอื่นๆ อีกมากมาย
จะเห็ นได้วา่ งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยมีการจัดขึ้นอย่างมากมาย และหลากหลาย
รวมไปถึ งความนิ ยมเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึก ษาเพื่อให้ทราบพฤติก รรมของผูร้ ่ วมงานในด้า นการตลาดเชิ งประสบการณ์
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เนื่ องจากมีโอกาสและความเป็ นไปได้ทีผูม้ าจัด งานเทศกาลดนตรี ได้นาไปประยุกต์ใช้กบั กลยุทธ์
ทางการตลาด ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการพัฒนาและและความพึงพอใจแกผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี ใน
ประเทศไทยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ และการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ของผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาการรับรู ้ การตลาดเชิ งประสบการณ์ และการตลาดเชิ งประสาทสัมผัส
ของผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
1.3 ปัญหานาวิจัย
1.3.1 ผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยมีการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
และการตลาดเชิงประสาทสัมผัสอย่างไร
1.3.2 ผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยมีการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ และ
การตลาดเชิงประสาทสัมผัสในการจัดงานอย่างไร
1.4 สมมติฐาน
1.4.1 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่ต่างกันส่ งผลต่อการรับรู ้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
1.4.2 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่ต่างกันส่ งผลต่อมีการรับรู ้
ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
1.4.3 การรับรู ้เชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรี
1.4.4 การรับรู ้ เชิ ง ประสาทสัมผัสมี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาล
ดนตรี
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั แบบผสม คือวิจยั เชิ งคุณภาพ และวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยมุ่ง
ศึก ษาค้นคว้า เกี่ ย วกับการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ผ่า นงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย โดยมี
ขอบเขตดังนี้
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1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั เพื่ อท าการศึ ก ษาค้น คว้า ส าหรั บ การวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ
ผูบ้ ริ โ ภคในประเทศไทยมาท าการศึ ก ษาวิจ ัย จากการศึ ก ษารายงานทางสถิ ติ จ านวน
ประชากรประเทศไทย มี ข ้อ มู ล ที่ ก ระทรวงมหาดไทยอ้า งอิ ง ประกาศ พบว่า มี จ านวน
ประชากรไทยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งอยู่ที่ 66,188,503 คน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf [สื บค้นเมื่อ 30 กรกฏาคม 2561].
2. ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ซึ่ งจะ
นาไปสู่ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
ต้องการของผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี และทาการสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูท้ ี่
เคยเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยจานวน 200 ชุด ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากร
ที่แน่ชดั โดยใช้สูตรคานวนของ W.G.cochran
สู ตรคานวน

เมื่อ

คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการสุ่ ม (โดยทัว่ ไปนิยมใช้
สัดส่ วน 30% หรื อ 0.30)
Z
คื อ ระดับ ความมัน่ ใจที่ ก าหนด หรื อ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมัน่ 90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมัน่ 99%) >> Z = 2.58
d
คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้อง
สอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ นั้นๆ) เช่น
ระดับความเชื่อมัน่ 90% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ระดับความเชื่อมัน่ 99% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
n
P
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1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ผา่ นงานเทศกาลดนตรี
ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. การตลาดเชิ ง ประสบการการณ์ ได้แ ก่ ด้า นประสาทสั ม ผัส ด้า น
ความรู ้สึก ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านทางกายภาพหรื อการกระทา และด้านความเชื่อมโยง
2. การตลาดเชิงประสาทสัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ปาก
และการสัมผัส
1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึง กรกฏคม พ.ศ. 2561
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.6.1 ได้ทราบถึงการใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงประสบการณ์และการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ของผูจ้ ดั งานงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
1.6.2 ได้ทราบถึงการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์และการตลาดเชิงประสาท
สัมผัสของผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
1.7 นิยามหรื อคาจากัดความของคาศัพท์
1.7.1 งานเทศกาลดนตรี หมายถึง การแสดงตนตรี สดในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
แสดงดนตรี สด หรื อการเปิ ดแผ่นเพลงโดยดีเจ (Dish Joking) อาจมีการแสดงได้ท้ งั ในร่ ม (Indoor)
หรื อกลางแจ้ง (Outdoor) โดยงานเทศกาลดนตรี มกั มีการรวมตัวกันหลากหลายศิลปิ นพลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันขึ้นทาการแสดง บางงานอาจมีหลายเวที และจัดขึ้นหลายวันวันก็ได้
1.7.2 การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง เป็ นแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ เน้นการบูร
ณาการเอาแนวคิดต่างๆ มาผสมผสาน เพื่อสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าได้รู้สึกมีส่วน
ร่ วมกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ และควรมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภคด้วย
เพื่อทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการตลาดมากขึ้นโดยการตลาดเชิ งประสบการณ์มีท้ งั หมด 5 ด้าน
คือ ด้านประสาทสัมผัส ด้านความรู ้สึก ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านทางกายภาพหรื อการกระทา
และ ด้านความเชื่อมโยง
1.7.3 การตลาดด้า นประสาทสัมผัส หมายถึ ง การออกแบบสิ นค้าหรื อบริ ก าร สร้ า ง
บรรยากาศ ณ จุดขาย รวมถึ งการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อประสาท สัมผัสทั้ง 5 ของ
ผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบของประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ปากและการสัมผัส แล้วยังสามารถสร้าง
ผลกระทบไปยังความทรงจาของผูบ้ ริ โภคก่อให้เกิดเป็ นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและ บริ การ
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เพื่อให้แตกต่างจากท้องตลาดทัว่ ไป ทาให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ง่าย
ขึ้น และยังสร้างการรับรู ้และจดจาในสิ นค้าและ บริ การได้มากขึ้น
1.7.4 พฤติกรรมเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี หมายถึง การเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ต่างๆ
ในประเทศไทย ตามความสนใจและความชอบของแต่ละบุคคล โดยในงานวิจยั นี้ จะเน้นในด้าน
ความถี่ในการเขเร่ วมงานเทศกาลดนตรี ใน 1 ปี
1.8 กรอบแนวคิดการวิจัย
เชิงคุณภาพ

เชิงปริ มาณ

H1
กลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ และ
กลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสาทสัมผัส

การตลาดเชิง
ประสบการณ์
H3

ลักษณะทาง
ประชากร
H2

การตลาดเชิง
ประสาทสัมผัส
H4
พฤติกรรมของ
ผูร้ ่ วมงานเทศกาล
ดนตรี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบการตลาดเชิ งประสบการณ์ผ่านเทศกาลทาง
ดนตรี ในประเทศไทย โดยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีต่างๆ และผลงานวิจยั ที่มีความสอดคล้อง
และเหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับเทศกาลดนตรี (Music Festival)
2.1.1 ความหมายและแนวคิดของเทศกาลดนตรี
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการสื่ อสารทางด้ านการตลาดเชิงประสบการณ์
(Experiential Marketing)
2.2.1 ความหมายของการสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.2 แนวคิดและขอบเขตเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.3 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.4 แนวคิดการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
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2.1 แนวคิดเกีย่ วกับเทศกาลดนตรี (Music Festival)
ผูช้ ื่ นชอบงานเทศกาลดนตรี ม กั ทราบกัน ดี ว่า เทศกาลดนตรี ทว่ั ไปจะมี เสี ย งดนตรี ที่ ดัง
กระหึ่ม มีผคู ้ นเข้าร่ วมงานมากมาย มีความวุน่ วาย จัดขึ้นเป็ นประจา ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อจิตใจ และ
ทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่ งผูค้ นที่เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ทราบกันเป็ นอย่างดีวา่ การไปที่น้ นั ต้อง
แทรกตัวเข้าไปในฝูงคนเยอะแยะมากมายกว่าร้ อย หรื อกว่าพันคนก็ตาม อย่างไรก็ดีผูท้ ี่ชื่นชอบ
เทศกาลดนตรี ก็ยงั มีความสุ ขกับการที่ได้ไปรวมสนุกในเทศกาลดนตรี น้ นั ๆ
สิ่ งที่ยงั คงค้างอยู่ในใจจากเทศกาลดนตรี น้ นั สามารถอยู่ได้ยาวนานเป็ นสัปดาห์ เป็ นเดือน
หรื อเป็ นปี ประสบการณ์จากเทศกาลดนตรี ถือเป็ นตานานในชี วิต ของผูค้ น เป็ นสิ่ งที่น่าจดจาไปจน
ได้เป็ นประวัติศาสตร์ ของผูท้ ี่เคยเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ได้เลยทีเดียว (Stella, 2014)
ในเองค์กร ธุ รกิจ และชุมชนทางดนตรี ได้ให้ความสนใจทางด้านคุณค่าของความต้องการที่
เพิม่ ขึ้นของเทศกาลดนตรี โดยนิตยสาร Time Magazine ที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน 2011 ได้กล่าว
ว่า “เทศกาลดนตรี คือแสงไฟที่หายากในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดนตรี (Grose, 2011) โดยมี
การส ารวจคณะกรรมการโดยหน่ วยงานสื่ อ เป้ า หมายของสื่ อได้ช้ ี ใ ห้เห็ นว่า “44% ส าหรั บการ
ตอบสนองการพิจารณาไปยังเทศกาลที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด”
2.1.1 ความหมายและแนวคิดของเทศกาลดนตรี
Music Festival หากแปลความหมายตรงตัวแล้ว คือ “เทศกาลดนตรี ” ซึ่ งหมายถึง
งานบั น เทิ ง ชนิ ด หนึ่ งที่ มี ศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ ง หรื อวงดนตรี ที่ จ ั ด ขึ้ นภายใต้ ธี มที่ ก าหนดขึ้ น
(Dictionary.com's 21st Century LexiconCopyright © 2003-2014 Dictionary.com, LLC)
Getz (1991) ได้กล่าวว่า เทศกาล คือการเฉลิมฉลองโดยใช้ “บางสิ่ งบางอย่าง” โดย
Jan and Julie (2010) ได้เสริ ม ความหมายของค าว่า “บางสิ่ งบางอย่า ง” ว่า หมายถึ ง ดนตรี ดัง นั้น
ประสบการณ์ทางดนตรี จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของความหมายของเทศกาลดนตรี โดยจัดขึ้นเพื่อผูเ้ ข้าร่ วม
และมีพ้นื ฐานที่นาพวกเขาเข้าด้วยกัน
Eric (2017) ได้กล่าวว่า เทศกาลดนตรี คือปรากฎการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่
ซึ่งมักเป็ นจุดศูนย์รวมของอุตสาหกรรมทางดนตรี และแนวโน้มต่างๆ ในเมืองใหญ่
Mercier V. (2003) ได้กล่าวถึงงานเทศกาลดนตรี ในยุคหลังๆ ว่าเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่ งงานเทศกาลดังกล่าวมักประกอบไปด้วยหลายๆ เวทีและจัดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมงานถือ
เป็ นผูร้ ับสารในงานเทศกาลดนตรี
Bowen และ Daniels (2010) ได้อธิ บายว่า เทศกาลดนตรี น้ ันคือเทศกาลที่เกิ ดขึ้ น
เป็ นประจา และเป็ นถื อเป็ นวัฒนธรรมในการเฉลิมฉลองในช่ วงเวลาสั้นๆ โดยเป้ าหมายส่ วนใหญ่
มักต้องการให้เกิดกระบวนการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ การสื่ อสาร รวมถึงเป็ นตาแหน่งปลายทาง
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Allen, O’Toole, Mcdonnell และ Harris (2002) ได้ให้ความหมายว่า เทศกาลดนตรี
เป็ นงานเทศกาลที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ส่ วนใหญ่มกั จัดขึ้นใจกลางเมืองและโดยทัว่ ไปจะมีการ
แสดงมากมายจากหลากหลายศิลปิ นมารวมกัน
พีระพล พิภวรากร (2552) ให้ความหมายว่า เทศกาลดนตรี (Music Festival) คื อ
คอนเสริ ตท์ ี่รวมหลายๆ ศิลปิ นรวมกัน โดยสามารถแบ่งคอนเสริ ตอ์ อกได้หลายลักษณะตามประเภท
ของแนวดนตรี
เชื่ อกันว่าดนตรี สามารถนาอารมณ์ แห่ งความสุ ขได้ เช่ น นัก ดนตรี เล่ นเพลงที่ มี
จังหวะเร็ วมักจะทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกมีความสุ ข แต่ถา้ นักดนตรี เล่นเพลงจังหวะช้าจะทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกเศร้า
(Bruner, 1999)
จากงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การได้ยิ น เสี ย งดนตรี ที่ มี ค วามดัง มัก ให้ค วามส าคัญ กับ
คอนเสิ ร์ต นฤตยศาลา (ไนท์คลับที่เปิ ดเพลงให้ ผูเ้ ข้าใช้บริ การเต้นด้วยกัน) และ พวกเครื่ องเล่ น
ดนตรี แบบพกพาต่างๆ แต่เทศกาลดนตรี เป็ นสิ่ งล่าสุ ดที่นกั วิจยั ให้ความสนใจที่จะศึกษา เนื่ องจาก
เป็ นที่นิยมมากขึ้น (Mercier V, 2003)
เทศกาลดนตรี ถือได้ว่าเป็ นเทศกาลที่เกิ ดขึ้นบ่อยและสม่าเสมอ ดังนั้นจึงสามารถ
ให้เกิดผลกระทบ หรื อทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั มากยิง่ ขึ้น (Dowd el al., 2004)
เทศกาลดนตรี ถือเป็ นการแสดงดนตรี สดชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
สังคมอย่างหนึ่ งในขณะที่การฟั งบันทึกการแสดงดนตรี สดนั้นเป็ นการเพิ่มความบันเทิงให้กบั ผูร้ ับ
ฟังการแสดงดนตรี สด ทาให้ผรู ้ ับฟังได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็ นการถ่ายทอดจากนักดนตรี ที่แสดง
ไปสู่ ผูฟ้ ั ง ซึ่ งมีความแตกต่างกันระหว่างที่ผูฟ้ ังนั้นนัง่ รับฟั งดนตรี เพียงคนเดียว กลุ่มผูช้ มจะได้รับ
ประสบการณ์ ในขณะที่ ร่วมกันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงดนตรี การแสดงดนตรี น้ ันไม่ใช่ การ
แสดงเพื่อให้เกิ ดการกระตุ น้ ในด้านอารมณ์เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น การแสดงดนตรี สดยังเป็ นการ
แสดงออกถึ งการมีส่วมร่ วมทางวัฒธรรมที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานตั้งแต่มนุ ษย์ได้เคยบันทึกไว้
เกี่ยวกับการแสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Cresswell & Bennett, 2015)
ความแตกต่างระหว่างคอนเสิ ร์ตกับเทศกาลดนตรี คือคอนเสิ ร์ตมักเป็ นการแสดง
ของคิลปิ นวงเดียว หรื ออาจมีศิลปิ นรับเชิญบ้าง แล้วจะจบภายใน 1-3 ชัว่ โมง แต่เทศกาลดนตรี น้ นั
สามารถทาการแสดงได้หลายวัน มีหลายเวที และหลากหลายศิลปิ น จัดขึ้นภายในงานเดียวกัน
โดย Gibson และ Connell (2005) ได้ก ล่ า วว่า เทศกลาดนตรี มี พ้ื น ฐานมาจาก 3
ลักษณะ คือ
1) ลักษณะทางศิ ลปะ ที่สร้ างสรรค์สัญลัก ษณ์ ระหว่างศิลปะ ความหรู หรา และ
ดนตรี หรื อจากการแสดง และวัฒนธรรมในพื้นที่การจัดงาน
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2) ลักษณะทางการเมือง มักใช้เทศกาลดนตรี เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาพื้นที่น้ นั ๆ
หรื อเพื่อใช้สงเสริ มการท่องเที่ยว
3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่มกั เป็ นองค์กรณ์หรื อบริ ษทั ที่จดั ขึ้น เพื่อแสดง
ศิลปะหรื อวัฒนธรรมขององค์กรณ์ไปยังลูกค้าของพวกเค้า
เทศกาลดนตรี ถื อเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดที่มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
น่ าสนใจ ซึ่ งเทศกาลดนตรี สามารถตอบโจทย์การบรรลุ เป้ าหมายของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ หรื อ
บริ การ เพื่อสร้างความดึงดูดใจแก่ผบู ้ ริ โภค และยังช่วยลดการจัดงานตามฤดูกาล ซึ่ งต้องจัดขึ้นหลาย
ครั้งถึงจะได้ผลเท่ากับการจัดเทศกาลดนตรี (Diaz Soria et al., 2014)
ในมุมมองของนักจัดงานเทศกาลนั้นเทศกาลดนตรี น้ นั มีบทบาทสาคัญในการที่จะหลีกเลี่ยง
ข้อกาหนดของงานกิจกรรมศิลปะชั้นสู งของคอนเสิ ร์ตในร่ ม และลดต้นทุนในการเช่าสู งในพื้นที่จดั
งานหรื อพื้นที่ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ (Frey, 1994)
ดัง นั้ น เทศกาลดนตรี คื อ หลัก ของการบริ การที่ ไ ม่ ไ ด้สิ่ ง ของหรื อวัต ถุ น าเสนอผ่ า น
ประสบการณ์ทางศิลปะไปยังประสาทสัมผัสของมนุษย์ ซึ่ งองค์กรณ์ส่วนใหญ่นามาใช้เพื่อโปรโม
สิ นค้าหรื อบริ การของตนเองให้ผูบ้ ริ โภครู ้จกั และเข้าถึงได้ง่าย เนื่ องจากเทศกาลดนตรี ในปั จจุบนั
เป็ นที่นิยม และจัดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ ในการจัดงานเทศกาลดนตรี ในแต่ละครั้งมักจัด
ขึ้ นหลายวัน และมี ห ลายศิ ล ปิ นมาร่ วมงาน ท าให้ผูบ้ ริ โภคมี ค วามสนใจในการเข้า ร่ วมในงาน
เทศกาลดนตรี ต่างๆ
2.2 แนวคิดและทฤษฏีทางด้ านการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี พฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างต่างจากอดี ตเป็ นอย่างมาก การซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นผูบ้ ริ โภคไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ หรื อเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการเพียง
อย่างเดียว แต่ตอ้ งสามารถแสดงเอกลักษณ์ (Identity) รวมถึงสามารถสร้างปฎิสัมพันธ์ทางสังคมได้
อี ก ด้ว ย (Kotler, 2003) ซึ่ งองค์ก รทางการตลาดจ าเป็ นต้อ งคิ ด กลยุท ธ์ ใ หม่ ๆ ขึ้ น เพื่ อ สามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นการตลาดที่มุ่งเน้นถึงการสร้างประสบการณ์
หรื อเรี ยกอีกอย่างได้วา่ การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงเกิดขึ้นเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความภัคดี (Brand Royalty) ได้ในที่สุด (เพลินทิพย์
โกเมศโสภา, 2547)
2.2.1 ความหมายของการสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์
ผศ. ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547) การสื่ อสารทางการตลาด หมายถึง การบวนการ
เพื่อสื่ อสารข้อมูลของสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดสู่ กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นต้อง
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อาศัยเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขาย เป็ นต้น
Schmitt (1999) ได้ ก ล่ า วว่ า ประสบการณ์ (Experience) คื อ เหตุ ก ารณ์ ส่ วนบุ ค คลที่
เกิ ดขึ้นเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า ซึ่ งประสบการณ์น้ ี จะเกี่ ยวข้องกับการมีชีวิต และมักเกิ ดจาก
การสังเกตโดยตรง หรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์ บางอย่างไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นจริ ง
เป็ นความฝัน หรื อการจาลองเหตุการณ์ข้ ึน
Lee, Hsiao and Yang (2011) ได้กล่าวว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ คือความความทรงจาที่
น่าจดจา หรื อประสบการณ์ที่เข้าไปในใจของผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้ ง
More (2011) ได้ให้ความหมายว่า การตลาดเชิ งประสบการณ์ อ้างถึ ง ประสบการณ์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้า สิ นค้า หรื อบริ การ ที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค เป็ น
กลไกสร้ า งแรงจู ง ใจมากกว่า ช่ องทางการสื่ อสารอื่ น และกระตุ ้นให้เกิ ดการบอกต่ อ (word-ofmouth)
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547) ได้อธิ บายความหมายของการตลาดเชิ งประสบการณ์ไว้ว่า
หมายถึง การสร้างความประทับใจ และจดจาความรู ้สึกนั้นไว้ในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค
ที่มีการซื้ อหรื อใช้บริ การสิ นค้านั้นๆ ตลอดไป ซึ่ งหากองค์กรณ์ ตอ้ งการให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความจงรั ก ภัค ดี (Loyalty) ต่ อ สิ น ค้า และบริ ก าร รวมไปถึ ง การบอดต่ อ ควรค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์
McNikel (2004) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารทางการตลาดว่ า เป็ นการเริ่ มการท า
การตลาดด้วยการให้รายละเอียด ข้อมูลต่อผูบ้ ริ โภคอย่างเพียงพอ ทาให้เกิดการตัดสิ นใจที่มี
การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยการให้ผบู ้ ริ โภคสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ลึกซึ้ง
(Pine,Gilmore, 1998, p,98) การตลาดเชิ งประสบการณ์ที่มีอิทธิ พลในแง่บวกแก่ผูบ้ ริ โภค
นั้น มักมาจากภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความคุน้ ชิน และ ความผูกพันทางด้านอารมณ์ไปยังตรา
สิ นค้า หรื อ บริ การ (Wohlfeil, Whelan, 2006)
Poulsson and Kale (2004) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นเหมือน
การกระทาที่มีการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผูจ้ ดั และผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะได้รับรู ้ถึงคุณค่าและ
มีความทรงจากับกิจกรรมนั้นๆ ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าร่ วม
Kwontnit and Ross (2007) ได้ให้คานิยามของการตลาดเชิงประสบการณ์ไว้วา่ เกิดจากการ
รวมตัวกันของสิ่ งที่จบั ต้องได้ (ความรู ้สึก) และสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องได้ (สัญลักษณ์) และ
มัก มาจากผลิ ต ผลร่ ว มกัน ของผู ้บ ริ โ ภคกับ นัก การตลาดที่ ไ ด้ส ร้ า งความประทับ ใจ มี
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ความหมาย และน่าจดจา ซึ่ งการตลาดเชิงประสบการณ์น้ นั สามารถเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้และ
ไม่ได้ หรื อสามารถเป็ นได้ท้ งั สองแบบ
Puti Ara Zena and Aswin Dewanto Hadisumarto (2012) ได้ ก ล่ าวว่ า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ คื อ กลยุท ธ์ ท างการตลาดชนิ ดหนึ่ ง ที่ ท าให้เกิ ดขอบข่ า ยขนาดใหญ่ ข องการผสม
ระหว่างประสบการณ์และความบันเทิงสู่ สินค้าหรื อบริ การ
สุ รี รั ต น์ ทองอิ น ทร์ (2556) ได้ใ ห้ค วามหมายการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential
Marketing) ไว้ว่า เป็ นการตลาดที่เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากการใช้
สิ นค้า
กมล ชัยวัฒน์ (2551) ได้อธิ บายถึงการตลาดเชิงประสบการณ์วา่ เป็ นการตลาดที่เต็มไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และไร้ขอบเขต เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สนุกและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง และ
ยังสามารถพัฒนาการตลาดในอินเตอร์เนตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Addis และ Holbrook (2001) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคแล้วพบว่าความ
ผูท้ ี่ให้เกิ ดความรู ้ สึกและเป็ นผูใ้ ห้ความคิดซ้อนอยู่ภายใต้ประสบการณ์ ของความสนุ กสนานและ
ความสุ ข แท้จริ งแล้วคือผูบ้ ริ โภคนั้นเอง
ดังนั้นการสื่ อสารการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงมีความหมายว่า
การสื่ อสารที่ใช้เครื่ องมือต่างๆ ทางการตลาด ไม่เน้นแค่เพียงประโยชน์และการใช้งานเท่านั้น แต่ยงั
เน้นที่ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคทั้งด้านอารมณ์ ความรู ้สึก และ ซึ่ งไม่เพียงแค่ให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การ แต่ ย งั ท าให้เกิ ดความประทับ ใจ และเป็ นที่น่ า จดจาแก่
ผูบ้ ริ โภคต่อไป สิ่ งที่ สาคัญที่สุดในการสื่ อสารการตลาดเชิ งประสบการณ์คือ ผูบ้ ริ โภค เพราะถื อ
เป็ นกลไกสาคัญในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing)
การสื่ อสารการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภคมีหลากหลายแบบด้วยกัน ไม่วา่ เป็ นการโฆษณาผ่านคา
ชวนเชื่ อ ผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ โดยโฆษณาภายในเวลาอันสั้นเพื่อให้เป็ นที่จดจา และ
ทราบถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ว่ า เป็ นสิ น ค้า แบบใด แต่ ใ นยุค ปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน กัน สู ง และมี สิ น ค้า
หลากหลายมากขึ้น ทาให้การสร้างความแตกต่าง การสร้างคุณลักษณะของแบรนด์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
จดจาตราสิ นค้า (Brand) เป็ นกลยุทธ์ที่มีการนามาใช้มากขึ้น
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) ถือว่าเป็ นการตลาดสมัยใหม่ (Modern
Marketing) ในโลกยุ ค ปั จ จุ บ ัน โดยทั้ง ผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โ ภคล้ว นมี ส่ วนในการสร้ า งและบริ โ ภค
เช่ นเดี ยวกัน กล่าวคือมีการใช้ประสบการณ์ร่วมกัน คือมีการทางานร่ วมกันและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค (Tynan and McKechnie, 2010)
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โดยประสบการณ์สามารถนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ ตราสิ นค้า และ
องค์กรได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย Maghnati, Choon Ling and Nasermoadeli ได้สร้างตารางเปรี ยบเทียบ
การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Market) และ การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) หรื อเรี ยก
อี ก อย่ า งว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ขึ้ น มาไว้ดัง ตารางที่ 2.1 หาก
เปรี ยบเทียบกันแล้วจะเห็นได้วา่ การตลาดแบบดั้งเดิม และ การตลาดสมัยใหม่ความแตกต่างระหว่าง
วิธี ก ารสื่ อสาร โดยการตลาดแบบดั้ง เดิ ม (Traditional) การตลาดแบบดั้ง เดิ ม เริ่ ม จากหลัก ที่ ว่า
ผูบ้ ริ โภคนั้นมี ก ารใช้เหตุ ผ ล ซึ่ ง เหตุ ผลเหล่ านี้ จะถู ก ก าจัดไปหากมีข ้อเสนอ มีก ารแข่ ง ขัน หรื อ
ตอบสนองความต้อ งการผู ้บ ริ โภคได้ ในทางกลับ กัน การตลาดเชิ ง ประสาทวิ ท ยาได้ เ ติ ม
ประสบการณ์ผา่ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคระหว่างการ ตลาดแบบดั้งเดิม ซึ่ งประสบการณ์น้ ีส่งผลต่อ
ประสาท สัมผัส อารมณ์ การรับรู ้ พฤติกรรมและความเป็ นเหตุ เป็ นผล ซึ่ งจะทาให้สินค้าที่ได้มี
เสน่ ห์และน่ าดึ งดู ดมากขึ้ น ในขณะที่การตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential Marketing) เน้นที่
ตราสิ นค้าจนกลายเป็ นประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า จากมุมมองใหม่น้ ี การเสริ มสร้าง
ตราสิ นค้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคสนุ กสนานกับประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่วา่ จะ
เป็ นการมี ส่ วนร่ วมทางอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก และการสร้ า งประสบการณ์ ที่ น่า จดจา การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่ งเป็ นวิธี การใหม่ ในการสร้ า งตราสิ นค้า ที่จาเป็ นต้องมี
โดยแนวคิ ดตราสิ นค้าแบบดั้งเดิ ม (The Traditional Branding Concept) จะแสดงถึ งความคาดหวัง
หรื อมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดแบบดั้งเดิม
มุ่งเน้ น
(Focus)

การตลาดสมัยใหม่

ประโยชน์และการใช้งานของ
สิ นค้าและบริ การ

องค์ร่วมประสบการณ์การณ์ของ
ผูบ้ ริ โภค

ข้อจากัดที่ค่อนข้างแคบของ
ประเภทของสิ นค้าและบริ การ
และการบริ โภค
การใช้เหตุและผลในการ
แบบจาลองผู้บริโภค
(Customer Mental Model) ตัดสิ นใจ

ข้อจากัดที่กว้างขึ้นของการ
บริ โภค สถาณการณ์ และบริ บท
ทางสังคม
ใช้เหตุผล อารมณ์ ความรู ้สึก
จินตนาการ และความ
สนุกสนานในการตัดสิ นใจ

ขอบข่ าย
(Scope)
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การเข้ าถึงของนักการตลาด
(Marketers Approach)

การวิเคราะห์ การพูด และการ
เน้นวิเคราะห์แบบเชิงปริ มาณ

ใช้การตลาดแบบผสมผสาน การ
พูด การดู และง่านต่อการใช้งาน

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดสมัยใหม่
แหล่งทีม่ า: Maghnati, Choon Ling and Nasermoadeli, 2012.
การตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential marketing) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลง
การตลาดจากยุ ค อุ ตสาหกรรมเป็ นการให้เป็ นส่ ว นที่ ใ ห้ข ้อ มู ล ตราสิ น ค้า และการสื่ อ สารเพื่ อ
การตลาดโดยประสบการณ์ เป็ นรวมกันของการสื่ อสาร การรับรู ้ผ่านการมองเห็ นหรื อใช้การพูด
เหมือนในยุคปั จจุบนั และการใช้สื่อต่างๆ มีการให้ความสาคัญของการสร้างความร่ วมมือระหว่าง
การให้ ค วามหมาย มี ค วามเข้า ใจ การบริ โภค และความจงรั ก ภัค ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า ท าให้เ ห็ น ว่า
การตลาดเชิงประสบการมีวธิ ีการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย และต้องทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคเป็ น
อย่างดี (Williams, 2006)
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) เป็ นรู ปแบบโฆษณาชนิดหนึ่ง ที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจาร่ วมกับแบรนด์สินค้านั้นๆ แตกต่างกับโฆษณา
ทั่ว ๆ ไป ที่ บ อกคุ ณ ลัก ษณะ คุ ณ ประโยชน์ ข องสิ น ค้า หรื อคื อ การสร้ า งแบรนด์ ซึ่ งจากการ
ค้นคว้าวิจยั พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์น้ นั มี 4 สาระสาคัญตามภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
แหล่งทีม่ า: ปราณี เอี่ยมละออภัคดี , 2448.
การมุ่งเน้นการนาเสนอประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า
การผสมผสานวิธีและ
เครื่ องมือที่หลากหลาย

การตลาดเชิงประสบการณ์

ลูกค้าใช้เหตุผละและอารมณ์
ในการตัดสิ นใจซื้ อ

ภาพรวมประสบการณ์
ของลูกค้ามาจากการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์
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จากภาพที่ 2.1 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ สาระสาคัญ 4 ประการ คือ
1. การมุ่งเน้นในการนาเสนอประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับความพึ งพอใจจากประโยชน์ของสิ นค้าและบริ ก าร ซึ่ งการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ จ ะมุ่ ง เน้น การเสนอประสบการณ์ ใ ห้ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ความรู ้ สึ ก
พฤติ กรรม และคุ ณค่า รวมถึ งสามารถทาให้ลูกค้าได้ความรู ้และความเข้าใจต่อสิ นค้าและบริ การ
โดยผูบ้ ริ โภคที่ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการดาเนิ น
ชี วิตนั้น จะทาให้เกิ ดความเชื่ อมโยงที่มีคุณค่าระหว่างผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้า บริ การ รวมไปถึงองค์กร
อีกด้วย
2. ภาพรวมประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคมาจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์
การสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค มักเกิดขึ้นจากการบริ โภค หรื อใช้บริ การผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เช่นกาแฟสตาร์ บคั ถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่ากาแฟในท้องตลาดแต่จากการจัดองค์ประกอบ เช่น
สถานที่ แสง สี เสี ยง กลิ่ น แม้กระทั้งการบริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงานในร้าน ทาให้ให้
ผูบ้ ริ โภคยอมซื้อและใช้บริ การ
3. ผูบ้ ริ โภคใช้เหตุผลและอารมณ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ
เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ส่ วนใหญ่มกั พิจารณาจากความจาเป็ นในการ
ซื้อ โดยจะใช้เหตุผลเป็ นหลัก มีอิทธิ พลมาจากประสบการณ์ ความรู ้สึก และอารมณ์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจ ดังนั้นนักการตลาดควรให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคด้วย ซึ่ งใน
ด้านของเหตุผลมักแสดงออกทางกายภาพ รู ปลักษณ์และด้านวิทยาศาสตร์ แต่ในส่ วนของอารณ์มกั
แสดงออกทางด้านของความรู ้สึก การรับรู ้ แรงจูงใจ จิตวิทยาและสังคม
4. การผสมผสานวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย
จากแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์มีหลากหลายมุมมอง จึงจาเป็ นต้องใช้หลายวิธี และ
จาเป็ นต้องเลือกเครื่ องมือต่างๆ ในการนามาวิเคราะห์ท้ งั ในเชิงคุณภาพและปริ มาณประกอบกัน เช่น
การสังเกตท่าทาง พฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า โดยวัดการเคลื่อนไหวของสายตา (Eve-movement)
เพื่อนามาประเมินผลการรั บรู ้ หรื อการหาข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคกลุ่ มย่อย (Focus group) คือการเชิ ญ
ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมายมาประมาณ 6-10 ท่ า นต่ อ กลุ่ ม โดยให้แ สดงความคิ ด เห็ น ตามแนวคิ ด
การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ที่ มี ห ลายรู ป แบบ จึ ง จ าเป็ นต้อ งปรั บ ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์
การตลาด จากจุดนี้นกั การตลาดสามารถสร้างจุดแข็งของสิ นค้าและบริ การของตนเองได้เป็ นอย่างดี
แนวคิดการตลาดเชิ งประสบการณ์ ในยุคปั จจุบนั เป็ นการรวมเอาแนวคิดทางการตลาด
หลายแนวคิ ด มาบู ร ณาการรวมกั น เช่ น แนวคิ ด ประโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจ (Usage and
Satisfaction) แนวคิดการตลาดเชิงประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) แนวคิดลูกค้าคือศูนย์กลาง

17
(Customer Centric) เป็ นต้น โดนการสร้ างประสบณ์ ก ารทางการตลาดให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภค จะท าให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกสนุ กและมีส่วนร่ วมกับการจับจ่ายซื้ อขายในสถานที่ขาย (บุริม โอทกานนท์ม ,2552)
Puti Aea Zena และ Aswin Dewanto Hadisumarto (2011) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง The Study of
Relationship among Experiential Marketing, Service Quality, Customer Satisfaction and Customer
Loyalty ได้ทางานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ และเชิ งปริ มาณควบคู่กนั โดยเชิ งปริ มาณได้ใช้ตวั อย่างจานวน
142 คน แต่ตรงตามความต้องการของงานวิจยั เพียง 80 คน โดยตัวแปรดังกล่าวค่อนข้าางซับซ้อน จึง
ได้ทาการสร้างโมเดลในการอภิปราย เพื่อลดความซับซ้อนลง ทาให้เข้าใจง่ายขึ้น (Setyo,2008) โดย
38% ของกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 21 ปี 59% มีระดับการศึกษาสู งกว่าระดับมัธยม 79% เป็ นนักศึกษา 49%
ต่ า กว่า 1 ล้า นรู ปี 69% เคยใช้บ ริ ก ารที่ ร้ าน Strawberry Café โดยได้มี ความสนใจเนื่ องจากร้ า น
ดังกล่าวสามารถเล่นเกมส์ (free-board game) ได้ฟรี
โดยขั้นตอนแรกได้ใช้ CFA มาเพื่อสร้างแบบจาลอง ดูความเหมาะสมของอุปกรณ์
ในร้ า น และมี ค วามสอดคล้องในการวิเ คราะห์ (Wijanto, 2008) โดย Puti Aea Zena และ Aswin
Dewanto Hadisumarto ได้ศึกษาระหว่างความเหมาะสมของอุปกรณ์ในร้านกับ การมีความสัมพันธ์
ทัว่ ไปต่อลู กค้า ซึ่ งจากการทดลองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการสร้างแบบจาลอง
เพื่อนามาวิเคราะห์จึงได้วเิ คราะห์ในขั้นตอนต่อไป
ในขั้นตอนที่ 2 พวกเขาได้ลองศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ว่ามี 2 สิ่ งที่มี
ความเกี่ยวข้อง โดยสิ่ งแรกพวกเขาได้ให้ความสัมพันธ์ต่อการเลียนแบบผูท้ ี่มีอิธิพลในตอนนั้น ซึ่ ง
ถือเป็ นตัวแปรที่ค่อนข้างซับซ้อน และสิ่ งที่ 2 พวกเขาได้สนใจค่าสัมประสิ ทธ์ของตัวแปรต้นและตัว
แปรตามว่ามีค่ามากน้อยเท่าไหร่ โดยใช้พ้ืนฐานของคุณภาพในการบริ การ และความจงรักภัคดีต่อ
ตราสิ น ค้า ของผูบ้ ริ โ ภค พบว่า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ และคุ ณภาพในการบริ ก ารมี ค วาม
แปรปรวนของความพึงพอใจ 31% และอื่นๆ 69% และในส่ วนการตลาดเชิงประสบการณ์ มีความ
แปรปรวนตามความจงรั ก ภัคดี ต่อตราสิ นค้าถึ ง 33% โดยสามารอภิ ปรายผลได้ว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ที่ดีมกั ส่ งผลให้เกิ ดพึงพอใจ และความจงรักภัคดี ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในยุค
ปั จจุบนั
Adeosum และ Daniyu (2012) ได้ท าการวิ จ ัย เรื่ อง Experientrail Marketing : An
Insight into the Mind of the Customer ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์ มีจุดประสงค์คือ
ต้ อ งการศึ ก ษากระบวนการมี ส่ ว นร่ วมของผู ้บ ริ โภคในเชิ ง ลึ ก ของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั นๆ และดู
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิ งประสบการณ์ต่อตราสิ นค้า เพื่อดึงดูดอารมณ์ ความรู ้ สึก และ
อิ ทธิ พลต่อการเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การ โดยงานวิจยั ของพวกเข้าเป็ นการวิจยั เชิ งพรรณาระหว่า ง
ชีวิตประจาวันและพฤติกรรมของงผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีก ซึ่ งพบว่าการตาดเชิงประสบการณ์มีผล
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ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของร้านค้าปลีก ก็ควรสร้าง
ประสบการณ์ให้ดี และน่าจดจาแต่จาเป็ นต้องผสมผสานหลายๆ สิ่ ง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพที่ดีมาก
ยิง่ ขึ้น
จากงานวิ จยั ที่ เ กี่ ย วข้องของ ภัท รพร ทิ ม แดง (2555) เรื่ องโมเดลการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ของนักท่องเที่ ยว โดยได้ศึกษาจากประชากรชาวต่ างชาติที่เดิ นทางเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทย จ านวนตัว อย่ า งนัก ท่ อ งเที่ ย วทวี ป เอเชี ย จ านวน 380 คน วัด จากการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ประกอบด้วย ประสบการณ์เชิงกายภาพ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ ประสบการณ์เชิ ง
คนไทย ประสบการณ์การบริ การ พบว่าประสบการณ์เชิงบริ การนั้นมีความสาคัญมากที่สุด สิ่ งที่ตอ้ ง
คานึงได้แก่ การอานวยความสะดวกสบายให้กบั นักท่องเที่ยว เช่น การทาให้เกิดความประทับใจใน
โรงแรม การบริ การของพนักงานที่เป็ นมิตร และผูท้ ี่รับผิดชอบในหน่วยงานท่องเที่ยวรับผิดชอบอยู่
ตลอดเวลาในการพัฒนาการบริ การให้ดีข้ ึน ในทางกลับกันประสบการณ์เชิงอารมณ์มีอิทธิ พลน้อย
ที่สุด ซึ่ งนักท่องเที่ ยวชาวเอเชี ยไม่ค่อยให้ความสาคัญมากนัก แต่ผูว้ ิจยั ได้กล่าวว่าการสร้างความ
ปลอดภัย และการสร้ า งความสั ม พันธ์ ที่ ดี จะท าให้ส ร้ า งความสัม พันธ์ ที่ ดีท าให้นัก ท่ องเที่ ย วมี
ความสุ ข ส่ งผลให้การตลาดเชิงประสบการณ์เพิม่ ขึ้นอีกด้วย
รั ต นากร เจริ ญสุ ข (2553) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ทางโฆษณา
ออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิ งคุ ณภาพ และวิธีสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จาก
ผู ้บ ริ หารและพนั ก งาน เพื่ อ ท ากาศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ ก ารท าการตลาดเชิ ง ประสบการณ์
(Experiental Marketing) พร้ อ มทั้ง ยัง สั ม ภาษณ์ นัก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจที่ มี ผ ลต่ อ
การตลาดเชิงประสบการณ์ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาข้อมูลและบทความต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์และ
อินเตอร์ เน็ต รวมถึ งการสังเกตการแบบมีส่วนร่ วม (Participative Observation) และแบบไม่มีส่วน
ร่ วม (Non-Participative Observation) จากผลการวิจยั พบว่า
1. ขั้นตอนการบริ หารบริ หารประสบการณ์ ลูก ค้าของชาเขี ย วเอสตาเต้ แคมปิ้ ง รี สอร์ ท
แอนด์ ซาฟารี จัง หวัดชลบุ รี มี 5 ขั้น ตอน คื อ 1) วิเคราะห์ ป ระสบการณ์ ของลู ก ค้า 2) ก าหนด
โครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า 3) การออกแบบประสบการณ์ที่มีต่อสิ นค้า 4) ออกแบบจุดติดต่อกับ
ลูกค้า 5) สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่ งได้
กาหนดขึ้น 2 แนวทาง ได้แก่ 1) สร้างประสบการณ์ทางกายภาพ 2) สร้างประสบการณ์ทางความรู ้สึก
2. การทาการตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีอิทธิผลก่อนหน้านี้ นามาใช้ระหว่างการบริ การกับ
ความพึงพอใจในการรับบริ การจริ ง พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยกว่าหรื อเทียบเท่าการบริ การที่
ได้พกั จริ งในด้านที่พกั และสถานที่ให้บริ การ แต่ทางกลับกันลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่าหรื อ
เท่ากับด้านบรรยากาศรอบๆ รี สอร์ท และการให้บริ การของสานักงาน
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ภาพที่ 2.2 4 เทคนิคช่วยทา Experiential Marketing
แหล่งทีม่ า : https://businesslinx.globallinker.com, 2017
การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นมาได้หลายปี แล้ว
โดยเป็ นรู ป แบบการโฆษณาที่ มุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ โภคได้สัมผัสประสบการณ์ ที่ดี น่ าจดจา หรื อหวน
ร าลึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวในครั้ งอดี ต ร่ ว มกับ ตราสิ น ค้า ซึ่ งแทนที่ จ ะโฆษณาว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดี อ ะไร มี
คุณประโยชน์ยงั ไง ก็เปลี่ ยนเป็ นการสร้างประสบการณ์ร่วมแทน เช่น โรงแรมมาริ ออท (Marriott)
ที่ ส ร้ า งห้ อ งพัก แบบภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Upside Town เป็ นต้น ซึ่ ง Experiential Marketing สามารถ
นาไปใช้ผสมผสานการศาสตร์ ดา้ นการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ได้อีกมากมาย (เวปไซต์, 2560) โดยมี
การสรุ ป การสร้ า งแบบจาลอง เทคนิ ค ช่ ว ยท า Experiential Marketing ไว้ดัง ภาพที่ 2.2 สามารถ
อธิ บายได้ดงั นี้
1) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแบรนด์
คงเป็ นเรื่ องยากหากจะขายประสบการณ์โดยใช้กระดาษกับดิ นสอ ดังนั้น พยายามคิดให้
รอบคอบว่ากลุ่มเป้ าหมายมี โอกาสรับชมสื่ อหรื อโฆษณาของคุ ณจากช่ องทางไหน เพื่อถ่ายทอด
เรื่ องราวและประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กบั กลุ่มเป้ าหมายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ถ้าคุณอยาก
เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน Experiential Marketing ก็จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ เรื่ อง virtual reality (VR) หรื อสื่ อ
เสมื อนจริ ง เพราะลู กค้าสมัย ใหม่ ชื่นชอบประสบการณ์ ที่ ทาให้ตวั เองได้เข้าไปมีส่ วนร่ วมแบบ
จริ งจัง จึงจะถือได้วา่ เป็ นการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ทนั สมัยมากๆ
2) ระบุความแตกต่างให้ชดั เจน
“ประสบการณ์ ของแบรนด์คุณต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไร” พยายามค้นหาความแตกต่าง
ของแบรนด์ที่อยู่เหนื อคู่แข่ง เพื่อนาเสนอและถ่ายทอดให้กลายเป็ นจุดเด่น ยกตัวอย่างเช่ น Jimmy
John’s ร้านแซนด์วชิ เล็กๆ ในสหรัฐอเมริ กาที่เปิ ดตัวในปี ค.ศ. 1983 แม้จะอยูใ่ นทาเลที่ไม่ดีมากนัก
แต่สามารถสร้างกาไรได้ต้ งั แต่ปีแรกที่เปิ ดด้วยการจัดส่ งสิ นค้าที่รวดเร็ ว โดยจัดส่ งสิ นค้าแถวหอพัก
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ของมหาวิทยาลัย และนาแซนด์วชิ ไปให้กลุ่มเป้าหมายชิมฟรี จนปัจจุบนั นี้ Jimmy John’s มีสาขาทัว่
อเมริ กากว่า 2,000 สาขา จุ ดเด่ นคื อความรวดเร็ วในการจัดส่ งแซนด์วิช ซึ่ งในสมัยก่อนใครอยาก
รับประทานอะไรก็เดินไปซื้ อที่ร้านด้วยตัวเอง แต่ Jimmy John’s สร้างความแตกต่างด้วยบริ การส่ ง
สิ นค้าที่รวดเร็ ว จนกลายเป็ นประสบการณ์ที่ทรงพลัง หลังจากนี้เวลาจะโฆษณาอะไร พวกเขาก็ใช้
Concept ความรวดเร็ วระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้าได้โดยไม่ตอ้ งเขินอายอะไร
3) ทาให้มีความสม่าเสมอ
การตลาดเชิ งประสบการณ์ จะแสดงประสิ ทธิ ภาพได้สูงสุ ด จาเป็ นต้องทาซ้ าหลายๆ ครั้ง
และทาอย่างสม่าเสมอ ยกตัวอย่างเช่น Warby Parker แบรนด์แว่นตาดังระดับโลก ซึ่ งยินดีส่งแว่นตา
5 แบบ ไปให้ทดลองใส่ ที่บา้ นแบบฟรี ๆ ไม่คิดเงิน หลังจากเราทดลองใส่ จนแน่ใจแล้วว่าแบบไหน
เหมาะกับผูใ้ ช้ (หรื อภายใน 1 สัปดาห์) จึงส่ งคืนกลับไปโดยไม่จาเป็ นต้องจายเงินเลย ดังนั้น ลูกค้า
ในปั จจุบนั ไม่ได้ซ้ื อแว่นตาแบรนด์ Warby Parker เพราะมีกรอบแว่นตาให้เลือกมากเป็ นอันดับต้นๆ
ของโลก แต่พวกเขารู ้วา่ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อซื้ อแว่นตา Warby Parker นอกเหนือจากเรื่ อง
บริ การแล้ว Warby Parker ยังทาเว็บไซต์ให้ดูง่าย ใช้งานสะดวก การส่ งมอบแว่นตาให้ทดลองใช้ก็
ไม่มีข้ นั ตอนที่ยุง่ ยาก และบริ การหลังการขายก็มีชื่อเสี ยงในเชิงบวก สิ่ งเหล่านี้ คือเรื่ องที่เราต้องให้
ความสาคัญในทุกขั้นตอน และต้องทาให้ดีเสมอต้นเสมอปลายอย่างต่อเนื่อง
4) มีส่วนร่ วมกับลูกค้าในสิ่ งที่ยง่ิ ใหญ่ หรื อในประสบการณ์ที่ดี
เมื่อไม่นานมานี้ โค้ก ได้เริ่ มแคมเปญ “ส่ งโค้กให้...” นี่ คือหนึ่ งใน Experiential Marketing
เพราะโค้กไม่ได้โฆษณาตัวเองว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่ดี ที่ดื่มตอนร้ อนแล้วสามารถดับกระหายได้ แต่
โค้กขายประสบการณ์ร่วมกับผูบ้ ริ โภค ให้มีความรู ้สึกอยากแบ่งปันให้ผอู ้ ื่น (ส่ งโค้กให้...) เล่นเรื่ อง
ความกตัญญู (ส่ งโค้กให้แม่) เล่นเรื่ องของความรัก (ส่ งโค้กให้ภรรยา) ซึ่ งเป็ นแคมเปญที่ประสบ
ความสาเร็ จกว่า 50 ประเทศทัว่ โลกเลยทีเดียว
ดังนั้นการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential marketing) เป็ นแนวคิดที่บูรณา
การส่ วนประกอบของประสบการณ์และความบันเทิงเข้าด้วยกัน ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ตดั สิ นใจ
เลื อกสิ นค้าหรื อบริ การเพียงแค่เหตุผล คุณภาพ การใช้งาน และประโยชน์เท่านั้น แต่ผูบ้ ริ โภคยัง
ต้องการให้สินค้าและการบริ การมี การสื่ อสารทางการตลาด และกิ จากรรมทางการตลาดร่ วมด้วย
โดยสิ นค้า และบริ ก ารจะต้องสามารถท าให้เกิ ดความรู ้ สึก ประทับ ใจ ทาให้ตนเองดู ฉ ลาด และ
เหมาะสมกับชีวิตประจาวัน ซึ่ งสามารถกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องการสิ นค้าหรื อบริ การที่ทาให้มีส่วน
ร่ วมต่อประสบการณ์น้ นั
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2.2.3 องค์ ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
ประสบการณ์ ท างการตลาดมี อ งค์ป ระกอบ 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การตลาดด้า น
ประสาทสั ม ผัส (Sense), การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากความรู ้ สึ ก (Feel), การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ จากความรู ้ ความเข้าใจ (Think), การตลาดเชิ งประสบการณ์ ทางกายภาพหรื อการ
กระทา (Act), และ การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) (Schmitt, 1999)
ลั ก ษณะของประสบการณ์ ที่ Bernd Schmitt เรี ยกว่ า เป็ นแบบจ าลองกลยุ ท ธ์ ข อง
ประสบการณ์ (Strategic Experience Module ; SEMs) ได้แก่
2.2.3.1 การตลาดเชิงประสบการณ์ทางการตลาดด้านประสาทสัมผัส (Sense หรื อ
Sense Experience) เป็ นการตลาดที่มุ่งเน้นการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ รู ป
รส กลิ่น เสี ยง การสัมผัส ซึ่ งสามารถสื่ อสารได้หลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งสามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความสนใจต่อสิ นค้าและบริ การมากยิง่ ขึ้น (ปราณี เอี่ยมละออภัคดี, 2548)
การตลาดด้า นประสาทสัมผัสสามารถใช้ไ ด้เช่ นเดี ยวกับการใช้ป ระสาทสัมผัส
ต่างๆ ของร่ างกาย เช่ น การสร้ างสรรค์ประสบการณ์ เชิ งประสาทสัมผัส การใช้สายตา เสี ยง การ
สัมผัส การรับรส และการได้กลิ่น (Schmitt, 1999) การตลาดเชิงประสาทสัมผัสสามารถสร้างความ
แตกต่างให้กบั บริ การ และผลิ ตภัณฑ์ ใช้กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคและเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริ การด้าน
สุ นทรี ยภาพและความน่ าตื่นเต้น Vargo และ Lusch (2004) ได้แสดงแนวคิดเกี่ ยวกับประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภคว่าสามารถพัฒนาตรรกะด้านประสบการณ์เพื่อวัตถประสงค์ใน
การตัดสิ นใจทางด้านคุ ณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งสามารถใช้ได้กบั สิ นค้า หรื อการเสนอบริ การ โดยการ
ตัดสิ นคุ ณค่าดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความสัมพันธ์ องค์
ความรู ้ และคุณค่าทางสัญลักษณ์ (Vargo and Lusch, 2004)
2.2.3.2 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู ้สึก (Feel หรื อ Affective Experience)
คือการบริ หารการตลาดที่มุ่งเน้นประสบการณ์ทางด้านความรู ้สึก และอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้
เกิดทัศนคติทางด้านบวก และความรู ้สึกดีต่อตราสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันธ์และยอมรับ
สิ นค่าและบริ การอย่างไม่มีเงื่อนไข (ปราณี เอี่ยมละออภัคดี, 2548)
ประสบการจากความรู ้สึกคือความรู ้สึกและอารมณ์ภายในของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเกิ ดมา
จากสิ่ งแวดล้อมภายนอก (Lee et al, 2008)
Yang และ He (2011) ได้ยืนยันว่า ประสบการณ์ ท างการแสดงออกด้า นอารมณ์
รวมถึงอารมณ์และความรู ้สึก มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีคือ ช่วงอารมณ์ดา้ น
บวกเพียงเล็กน้อยก็สามารถทาให้เกิดการแสดงออกด้านอารมณ์ที่มีความสุ ขและเกิดความพอใจใน
ตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างมาก ความรู ้สึกเกือบจะมีอิทธิ พลมากที่สุดซึ่ งจะเกิดขึ้นในระหว่างทีผูบ้ ริ โภค
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กาลังใช้สินค้าหรื อบริ การอยู่ ความรู ้สึกที่เข้มแข็งมีผลมากจากการติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่ งพวก
เค้าสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมาพร้อมกับความรู ้สึกดีในการบริ โภคโดยสิ นค้าและบริ การ
ของผูบ้ ริ โภค (Schmitt, 1999)
2.2.3.3 การตลาดเชิ งประสบการณ์ จากความรู ้ ความเข้าใจ (Think หรื อ Creative
Cognitive Experience) เป็ นการตลาดที่สร้างประสบการณ์ดา้ นการคิดให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ลูกค้าที่
ต้อ งการหาความรู ้ แ ละค าตอบได้ม องภาพที่ ก ว้า ง และมี ค วามลึ ก ซึ้ งในการแก้ปั ญ หาได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์ การตลาดเชิ งประสบการณ์จากความรู ้ความเข้าใจนี้ สามารถใช้ในการนาเสนอสิ นค้า
ใหม่เข้าสู่ ตลาด สร้างความรู ้และความเข้าใจในสิ นค้า บริ การ และองค์กรเพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และ
ขยายฐานการตลาดได้มากยิง่ ขึ้น (ปราณี เอี่ยมละออภัคดี, 2548)
การตลาดด้า นความคิ ด (Think experience) เป็ นการใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์และ
ปฏิ บตั ิ ตามทฤษฏี ไปพร้ อมกัน ซึ่ งจาเป็ นต้องต้องมีความฉลาดในการปฏิ บตั ิ การสร้างสรรค์องค์
ความรู ้ และการแก้ปัญหาโดยผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในขั้นตอนต่างๆ ด้วย เป้ าหมายของการตลาดด้าน
ความคิ ด คื อต้องการสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ โภคคิดและมีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์แนวทางในการ
แก้ไข และให้ขอ้ เสนอแนะแก่องค์กร สิ นค้า และบริ การ (Schmitt, 1999)
2.2.3.4 การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพหรื อการกระทา (Act หรื อ Physical
Experience, Behaviors and Lifestyles) เป็ นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านกายภาพและ
ผสมผสานกับพฤติกรรมกับวิถีชีวิตของบุคคล ซึ่ งการตลาดนี้ จะส่ งเสริ มทางด้านการบริ โภคสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค โดยได้นาเสนอทางเลื อกใหม่ โดยให้ลู ก ค้า ร่ วมกิ จกรรม การอ้า งอิ ง เหตุผล และ
แรงจู งใจ ซึ่ งสามารถทาให้ลูกค้า เปลี่ ย นแปลงวิถี ชีวิตและพฤติกรรมใหม่ ซึ่ งการตลาดด้า นการ
กระทาจะประสบความสาเร็ จได้เมื่อลู กค้ามี ประสบการณ์ ร่วมในเชิ ง บวก และตอบสนองความ
ต้องการทางกายภาพได้ (ปราณี เอี่ยมละออภัคดี, 2548)
2.2.3.5. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate หรื อ Social-Identity
Experience) เป็ นประสบการณ์ที่สร้างมาจากความสัมพันธ์ของประสบการณ์อื่นๆ เช่น Sense Feel
Think และ Act ซึ่ งจากประสบการณ์ เฉพาะบุ ค คล สามารถขยายในกลุ่ มคนจานวนมากขึ้ น เช่ น
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น
ประสบการณ์ ด้า นการเชื่ อมโยงคือ ประสบการณ์ ที่รวมทั้งห้าประสบการณ์ เข้า
ด้วยกันและมีการพัฒนาการเชื่ อมโยงกับผูบ้ ริ โภคด้วยประสบการณ์ส่วนตัวและวัฒนธรรม (Lee,
et al., 2008)
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ประสบการณ์ ด้า นการเชื่ อมโยงนั้นมี พ้ืนฐานมาจากการเชื่ อ มโยงเฉพาะบุ คคล
ชุ มชนทางสังคม (เช่ น เพศ อาชี พ เชื้ อชาติ และวิถีชีวิต) หน่ วยงานทางสังคม การซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ ไปถึงความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ (Chang et al., 2011)
การกระตุน้ ผ่านการมองเห็น การได้ยนิ การจับต้อง การรับรส และการได้กลิ่น อาจ
เป็ นกลไกทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดแรงจูงใจ ความต้องการ และสนับสนุนให้พวกเขาซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การ
จนให้การตลาดประสบความสาเร็ จได้ (Wang, Chang and Lin, 2014)
SENSE
Experiential
Modules

FEEL
THINK
ACT
RELATE

ภาพที่ 2.3 แผนภาพองค์ประกอบของการตลาดเชิงประสบการณ์
แหล่งทีม่ า: Schmitt, 1999
สามารถสรุ ปองค์ประกอบทางการตลาดได้วา่ นักการตลาดสามารถสร้างประสบการณ์เพิ่ม
คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร เป็ นการสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค โดยส่ ว นใหญ่
ผู บ้ ริ โ ภคมัก ใช้ ท้ ัง เหตุ ผ ลและอารมณ์ ใ นการตัด สิ น ใจโดยการผสมผสานวิธี ก ารให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง การตลาดเชิงประสบการณ์ในด้านประสาทสัมผัส (Sense
Feel Think Act และ Relate) เป็ นผสมผสานองค์ประกอบของการตลาดเชิงปะสบการณ์ ส่ วนใหญ่
มักมาจากประสบการ์ ของผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนมาก
2.2.4 แนวคิดการตลาดเชิงประสาทสั มผัส (Sensory Marketing)
การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experience Marketing) เป็ นเรื่ องส าคัญมากในปั จจุ บนั
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกค่อนข้างมาก การสร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู ้ ริ โภคจึงมีความสาคัญที่
สามารถรักษากลุ่มผูบ้ ริ โภคไว้ และสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคยังคงกลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ รวม
ไปถึ งบอกต่อคนอื่นได้อีกด้วย กระบวนการสร้างประสบการณ์มกั ผ่านการความทรงจาในการใช้
สิ นค้าและบริ การแล้วเกิ ดความประทับใจ และเข้าไปอยาในความทรงจา นักการตลาดสามารถรู ้
ความต้องการที่ลึกซึ้ งของผูบ้ ริ โภคโดยผ่านกระบวนการแนวคิดที่เรี ยกว่า การตลาดเชิ งประสาท
สัมผัส (Sensory Marketing)
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ความหมาย
Martin (1985) ได้กล่าวว่าประสาทสัมผัส (Sense) คือ ความสามารถทางกายภาพ
ของสิ่ งมี ชีวิต ที่ นาเข้าปั จจัยที่ ใ ช้สาหรับการรับ รู ้ (Provide inputs for perception) หรื อ ข้อมู ลจาก
สิ่ งแวดล้อม ผ่านทางอวัยวะรับสัมผัส (Sense organs) เช่น ตา (Eye), หู (Ear), จมูก
(Nose) ซึ่ งแต่ ล ะอวัย วะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ ระบบประสาทสั ม ผัส (sensory system) ซึ่ ง จะน าเข้า
ข้อมูลด้านประสาทสัมผัส และส่ งต่อไปสู่ สมอง
Krishna (2012) ให้คานิยามว่า การตลาดเชิงประสาทสัมผัส หมายถึงการตลาดที่มี
การเชื่ อ มโยงกับ ประสาทสั ม ผัส ของผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ การตัด สิ น ใจ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคตามที่นกั การตลาดต้องการ หากกล่าวในแง่ของบริ หารตราสิ นค้า
แล้ว การสื่ อสารเชิงประสาทสัมผัสเป็ นวิธีที่สามมารถกกระตุน้ จิตใต้สานึกของผูบ้ ริ โภคให้
ซึ มซับเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ อีกด้วย
สรรค์ชยั (2552) ได้นิยามคาว่า การตลาดเชิ งประสาทสัมผัสไว้ คือ การที่ผูผ้ ลิ ต
ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ ได้ทาการออกแบบหรื อสร้างสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศ แวดล้อมที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค หรื อใช้ส่ิ งต่างๆ เหล่านี้ ในการสื่ อสาร
การตลาด รวมไปถึ งการสร้ างสิ่ งแวดล้อม ณ จุดขายสิ นค้า (Point of Sale) เพื่อชักจู งให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในที่สุด
Lee et al. (2008) กล่าวว่า ประสบการณ์ดา้ นประสามสัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัส
ทางด้านการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การจับต้อง และการรู ้รส เมื่อนาไปใช้ในเชิงการตลาด
จะเรี ยนว่า การตลาดเชิงประสบการณ์
More (2011) ได้กล่าวว่า ประสบการณ์ที่มีผลต่อประสาทสัมผัสของมนุษย์ ได้แก่
สัญลักษณ์ เสี ยง กลิ่น ความรู ้สึก และรสชาติ เป็ นการสื่ อสารผ่านประสบการณ์ไปสู่ ใจของผูบ้ ริ โภค
ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้สินค้าหรื อบริ การ
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งหมด ถือเป็ นบทบาทที่สาคัญ เริ่ มตั้งแต่สีและ
รู ปร่ า ง ไปจนถึ ง แบบอัก ษรและการออกแบบ สามารถน าไปสู่ อ ารมณ์ ข องผู ้บ ริ โภค หรื อ
ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ (Brahus, Schmitt และ Zarantonello, 2009)
งานวิจยั ของ อัญกร หวังวณิ ชพันธุ์ และรุ่ งนภา พิตรปรี ชา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเข้า ร่ วมกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การขายของผูบ้ ริ โภคผ่า นแอปพลิ เ ค
ชันไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การขายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
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บนแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ และการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้ท้ งั การ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) กับกลุ่ มตัวอย่างเพศชายและหญิ งที่มีอายุ 20-34 ปี
จานวน 12 คน เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสาคัญในการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายบน
แอปพลิ เคชันไลน์ และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน แล้วนาแบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ
จากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายบนแอปพลิ เคชันไลน์ (line) คือ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัย ด้านการตลาด ปั จจัย ด้านครอบครั ว
ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไลน์ และในส่ วนของผลการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณพบว่า ปัจจัยด้านการตลาด เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายบน
แอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการเข้า
ร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หากวิเคราะห์จากตาม
ตราสิ นค้า พบว่า จากการวิจยั ข้างต้น การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพ (Physical Experience,
Behaviors and Lifestyles) อาจไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง โดยตรง แต่ เ นื่ องจากผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ด้า น
การตลาดเป็ นสิ่ งสาคัญที่มีผลกระทบต่อการสร้างประสบการณ์ทางด้านการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยการทดลองหรื อการส่ งเสริ มการตลาด รวมถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ หรื อสมาร์ ทโฟ
นของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั อ้างจากผลการวิจยั พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์ 1) ความถี่ใน
การใช้แอปพลิเคชันไลน์ สัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 12 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้เป็ นประจา
ทุกวัน สามารถจาแนกความถี่ในการใช้ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความถี่ระดับสู ง โดยเฉลี่ย 6-7 ชัว่ โมง
ต่อวัน ความถี่ระดับปานกลาง โดยเฉลี่ย 4-5 ชัว่ โมงต่อวัน และความถี่ระดับต่า โดยเฉลี่ย 1-3 ชัว่ โมง
ต่อวัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้ระดับปานกลางมากที่สุด ซึ่ งทาให้เกิดประสบการณ์การ
ใช้แอปพลิ เคชันไลน์ จ ากการกระตุ ้น สิ่ ง เร้ า นั่นคื อ การส่ ง เสริ ม การตลาดในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะมองเห็นหรื อสัมผัสสิ่ งเหล่านี้ ในรู ปแบบที่ไม่ใช่ขอ้ ความทางการตลาด และจะไม่มีการ
ต่อต้านเหมือนที่ต่อต้านโฆษณาหรื อโปรโมชัน่ ตามปกติเลย
Aradhna Krishna ผู ้เ ขี ย นหนั ง สื อ “Customer Sense: How the 5 Senses Influence Buying
Behavior” ได้ต้ งั ข้อสงสัยว่า “ทาไมไวน์ในแก้วไวน์ถึงรสชาตดีกว่าใส่ แก้วเปล่า หรื อทาไมโฆษณา
ที่โชว์ชิ้นเค้ก ที่มีส้อมวางอยูด่ า้ นขวานั้นมีอตั ราการปฏิสัมพันธ์มากกว่าภาพเค้กเปล่า ๆ หรื อทาไม
การสร้ า งกลิ่ นชิ นนาม่ อนร้ อน ๆ มี ผลต่ อร้ า นอาหาร ซึ่ ง Aradhna Krishna ค้นพบว่า ทั้ง หมดนี้ มี
คาตอบคือ การที่ประสาทสัมผัสนั้นๆ เกิดขึ้นผสมกับอีกประสาทสัมผัสหนึ่ง นาไปสู่ การขยายผล
ทางประสาทสัมผัสแบบทวีคูณขึ้นไปอีก การสร้างสัมผัสที่เกิดขึ้นทาให้เกิดภาพลักษณ์หรื อสิ่ งที่น่า
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ดึงดูดขึ้นมาในสมองและสมองจะเกิ ดการตีความว่าสิ่ งที่สัมผัสนั้นมีประสิ ทธิ ภาพที่น่าใช้งานมาก
ขึ้น หรื อเกิดความประทับใจมากขึ้น จนต้องซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ (เวปไซต์, 2017)

ภาพที่ 2.4 หนังสื อ “Customer Sense: How the 5 Senses Influence Buying Behavior”
แหล่งที่มา : www.marketingoops.com, 2014.
Solomon (2012) ได้อ ธิ บ ายว่ า การรั บ รู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น มัก เกิ ด จากสิ่ ง เร้ า ที่ รั บ เข้า มาทาง
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่ งจัดว่าเป็ นสิ่ งเร้าภายนอก (External Stimulus) ซึ่ งระดับการรับรู ้จะสู งหรื อ
ต่าขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของสิ่ งเร้าและความเข้มของสิ่ งเร้านั้น ๆ ซึ่ งสิ่ งเร้าที่เข้ามาจากปั จจัยนา เข้าผ่าน
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ที่เรี ยกว่าประสาททางการรับรู ้ (Sensory System) ซึ่งกระบวนการทางการรับรู ้
นั้น แบ่ง ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ขั้นแรกคื อการเปิ ดรั บ สิ่ ง เร้ า (Exposure) ขั้นที่ส อง คื อการให้ค วาม
สนใจต่อสิ่ งเร้ า (Attention) และขั้นตอนสุ ดท้ายคือการตีความสิ่ งเร้า ที่เข้ามาจากประสาททางการ
รับรู ้
สุ ภาวรรณ รักงาม (2555) ได้ทาการศึกษาการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าของคอนโดมิเนียม
ยูดีไลท์ พบว่า กระบวนการบริ หารประสบการณ์ของลูกค้าคอนโด ยู ดีไลท์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ขั้นตอนก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ มีการบริ หารประสบการณ์ผ่านช่องทางเวปไซต์ โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านข้อมูลของลู กค้าเมื่อต้องการซื้ อคอนโดมิเนียม และทาข้อมูลเพื่อรองรับด้านการเลือก
คอนโดมิเนี ยมที่ตรงใจ ทางด้านการเตรี ยมความพร้อมเรื่ องเงินที่ใช้ซ้ื อคอนโดมิเนียม และการให้
ข้อมู ลโครงการส่ วนการบริ หารประสบการณ์ผ่านสานักงานขายให้ลูกค้ามีประสบการณ์ ร่วมกับ
บรรยากาศที่จดั ไว่ที่สานักงานขาย นับว่าเป็ นช่องทางที่สาคัญที่สุด เพราะลูกค้าจะได้เข้ามาสัมผัส
ประสบการณ์พกั อาศัยที่จดั ไว้ให้ (Toucj point) จะสร้างอารมณ์ร่วมโดยใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ ได้
เห็ นห้องตัวอย่างที่จาลองการพักอาศัยในชี วิตจริ ง สร้างจินตนาการการอยู่อาศัย ทาให้รู้สึกมีส่วน
ร่ วมกับห้องนั้น กลิ่ น มีการใช้กลิ่นน้ าหอมอ่อนๆ จากธรรมชาติ ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ ชม
ห้ อ งตัว อย่า งอย่า งเพลิ ด เพลิ น มี ก ารเปิ ดเพลง Bossa Nova เพื่ อ ให้ลู ก ค้า ได้รู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย ได้
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บรรยากาศแบบสบายๆ และลู กค้าสามารถสัมผัส หรื อทดสอบเฟอร์ นิเจอร์ และวัสดุต่างๆ ในห้อง
ตัวอย่างได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การบริ การของเจ้าหน้าที่บรารการขายก็ได้มีการกาหนดมารตฐาน
ตามแนวทางของทางบริ ษทั ได้แก่ เชื่ อถื อได้ ใส่ ใจบริ การ มีความคิดสร้ างสรรค์ และให้บริ การ
ข้อ มู ล ผ่ า น Call Center ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล แก่ ลู ก ค้า ท าให้ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ถึ ง ความใส่ ใ จและให้
ความสาคัญกับลูกค้า และใส่ ใจขั้นตอนหลังการขาย เป็ นต้น รวมถึงการดูแลโครงการให้สวย และดู
ดีอยูเ่ สมอ
วรมาศ บุปผาชาติ (2558) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง ความจงรักภัคดี ความมัน่ คง และความูกพัน
ผ่านการตลาดเชิ งประสบการณ์ ของร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง โดยการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้การวิจยั เชิ งสารวจ
ผูใ้ ช้บริ การร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี จานวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามในการก็บข้อมูล ซึ่ งได้แยกเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่าประสบการณ์จากประสาท
สัมผัส (Sense) นั้น ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การสามารถเข้าถึงได้ดีมากทั้งนี้เนื่องจากเป็ นการสื่ อสารผ่านการ
มองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น จนถึงการลิ้มรสตามแนวคิดของ Hyatt (อ้างใน Schmitt,
1999) เชื่อว่าประสาทสัมสั ทั้ง 5 ไม่ได้เป็ นเพียงตัวกระตุน้ เท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลต่อความรู ้สึก (Feel) ที่
เป็ นความรู ้สึกภายในของผูใ้ ช้บริ การรู ้สึกมีความสุ ข สนุก อบอุ่น เมื่อได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงและมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นที่มาใช้บริ การ และชื่นชอบในสิ่ งเดียวกัน
ประสาทสัมผัส (Sensory) ทั้ง 5 ของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยภาพที่มองเห็นด้วยตา เสี ยงที่ได้
ยินที่หู กลิ่นที่สัมผัสได้ดว้ ยจมูก รสชาติที่รับรู ้ดว้ ยรส และความรู ้สึกที่ได้จากการสัมผัส อันได้แก่
(สรรค์ชยั , 2552)
1) ด้านภาพที่เห็น (Visual Component) ประกอบด้วย รู ปร่ าง สี แสง เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ การ
ตกแต่งร้าน เป็ นต้น
2) ด้านเสี ยงที่ได้ยิน (Sonorous Component) ประกอบไปด้วย ดนตรี เสี ยง เพลง เช่น ดนตรี
ในร้านอาหาร เพลงโฆษณา หรื อเสี ยงเพลงและดนตรี ในงานคอนสิ ร์ต เป็ นต้น
3) ด้า นกลิ่ น (Olfactory Component) ซึ่ ง สามารถแบ่ ง เป็ นกลิ่ นตามธรรมชาติ เช่ น กลิ่ น
กาแฟ เป็ นต้น หรื อกลิ่นที่สังเคราะห์ข้ ึน เช่น กลิ่นใหม่ในรถ กลิ่นน้ าหอมในร้านเสื้ อผ้า เป็ นต้น
4) ด้านการสัมผัส (Tactile Component) เช่ น ความนุ่ มนวล วัสดุที่ใช้ รวมถึงอุณหภูมิ เป็ น
ต้น
5) ด้า นรสชาติ (Gustative Component) รสชาติ ของอาหาร เช่ นความหวาน ความเปลี้ ย ว
ความเผ็ด เป็ นต้น
บรรยากาศโดยรอบของพื้นที่ให้บริ การถือเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถควบคุม
สิ่ ง แวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบพื้ นที่ ใ ห้บ ริ การผ่า นการใช้ประสาทสัม ผัส ทั้ง 4 ได้แก่ การ
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มองเห็ น การได้ยิน การได้กลิ่ น และการสัมผัสสิ่ งต่างๆ จากทั้ง 5 ประสาทสัมผัส โดยประสาท
สัมผัสด้านการรับรู ้ รสชาติ มักไม่ได้มีการนามาใช้โดยตรงต่อบบรยากาศโดยรอบพื้นที่ให้บริ การ
(Kotler, 1973-1974)
การตลาดเชิงประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภทตาม
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่ (Liegeois and Rivera, 2004)
2.2.4.1. การตลาดโดยใช้ภาพที่ผบู ้ ริ โภคเห็น (Visual Marketing)
การมองเห็ นเป็ นประสาทสัมผัสที่มีอิทธิ พลสู งที่สุด เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างการ
ทางานของสมองกับตาซึ่ งตอบสนองได้รวดเร็ วที่สุดเพียแค่เสี้ ยววินาทีเท่านั้น (Harz and Engen,
1996) สั ญ ลัก ษณ์ เ ป็ นเป็ นสั ม ผัส ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด โดย 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องของการส่ ง สาร หรื อ
รายละเอียดต่างๆ มักใช้สัญลักษณ์ เนื่ องจากทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจได้ง่ายที่สุด ซึ่ งในร้านค้ามักใช้สี
รู ปร่ าง หรื อรู ปแบบการจัดวาง เพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าและบริ การ ถือได้
ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการส่ งเสริ มทางด้านการตลาดเป็ นอย่างมาก
โดย Goethe (1810) และ Newton (1672) ได้สร้างทฤษฎีการใช้สีและแสงขึ้นมา ซึ่ ง
ได้กล่าวในทานองเดี ยวกันว่าในกระบวนการตัดสิ นใจผ่านการมองเห็น สี และแสงสามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีความเข้าในเข้าใจและจดจาในวัตถุน้ นั ๆ ได้ดีมากยิง่ ขึ้น
ผูบ้ ริ โภคมักจดจาข้อมูลทางการมองเห็นผ่านประสาทสัมผัสและความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ นด้านอารมณ์ ณ เวลานั้นๆ (Lindstrom, 2005)
สี ที่แตกต่างกันก็จะทาให้ความหมายและความรู ้สึกที่แตกต่างกันออกไป Richard
และ Sanchenz (2009) ได้สรุ ปความหมายของสี ไว้ดงั นี้
1) สี เหลือง หมายถึง ความบางเบา ความอ่อนเยาว์ ความสดใหม่ ความคล่องแคล่ว
ความมัง่ คัง่ ความแข็งแรง หรื อเกี่ยวกับการกบฎ หากกล่าวรวมสี เหลืองเป็ นสี ที่สบายตาร้านเบเกอรี่
จึงใช้กนั มาก
2) สี เขี ยว หมายถึ ง ความเงี ย บสงบ ความสมดุ ล สุ ข ภาพ ธรรมชาติ เป็ นสี ที่ อยู่
ระหว่างโทนร้อนและโทนเย็น
3) สี น้ าเงิ น หมายถึง การสะท้อนกลับ การทาสมาธิ ความเยือกเย็น ความสะอาด
ของเหลว เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทน้ าดื่ม
4) สี ส้ม หมายถึ ง พลังงาน ความร้อน ความกระตือรื อร้น ความเป็ นอิสระ ความ
อุดมสมบูรณ์ เป็ นสี ที่ทาให้รู้สึกอบอุ่น
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5) สี แดง หมายถึง ความร้อน ความมีพลังอานาจ ความแข็งแรง ความชื่นชอบ แรง
กระตุน้ ความเร็ ว สามารถใช้กบั สิ่ งต้องห้าม หรื อเป็ นอันตราย แต่สีแดงเป็ นสี ที่สามารถกระตุน้
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จึงเหมาะที่จะใช้กบั ร้านอาหาร ผับ หรื อบาร์
6) สี ม่วง หมายถึ ง ความลึกลับ น่ าค้นหา จิตวิญญาณ พลังอานาจ ความเศร้าโศก
ความสว่าง
7) สี ข าว หมายถึ ง การก าเนิ ด ความบริ สุ ท ธ์ ความฉลาด ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความสุ ขมุ เป็ นสี พ้ืนฐานสามารถใช้ร่วมกับสี อื่นๆ ได้ทุกสี
8) สี ดา หมายถึง การไว้ทุกข์ ความเป็ นศูนย์ ไร้สติ หรู หรา ความงดงาม ถ้าบรรจุ
ภัณฑ์เป็ นสี ดา จะให้รู้สึกถึงความหรู หราของผลิตภัณฑ์
สี เข้มมันเป็ นที่น่าจดจามากกว่าสี อ่อน (Walker และ Francis, 2010) ส่ วนสี สว่าง
มักทาให้วตั ถุดูใหญ่กว่าวัตถุ ที่ใช้สีเข้ม (Nakatani, 1989) สี สว่างทาให้รู้สึกห่ าง และเพิ่มขนาดของ
ห้อง หรื อบริ เวณร้านค้าได้มากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสี เข้ม (Labrecqua, Patrick และ Milne, 2013)
โทนสี ต่างๆ ก็มีผลต่ออารมณ์ของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน เช่น สี โทนเย็น ได้แก่สีเขียว
และสี ฟ้า จะช่วยทาเกิ ดความรู ้ สึกสงบ ความรู ้สึกรัก และมีความสุ ข (Burris-Meyer, 1940) และยัง
ทาให้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย ซึ่ งทั้ง 2 สี น้ ี ในส่ วนของสี โทนอุ่นนั้น Kueller and Mikellides (1993)
และ Valdes and Mehrabian (1994) ได้มีการค้นพบที่คล้ายกันว่าสี โทนอุ่นจะช่วยกระตุน้ อารมณ์แก้
ผูบ้ ริ โภคได้ โดยเฉพาะสี แดง ที่ทาผูบ้ ริ โภครู ้สึกตื่นเต้น ความว่าวุน่ ใจ เป็ นอารมณ์ที่ตรงข้ามกับการ
ใช้สีโทนอุ่น (Bellizzi และ Hite, 1992)
นอกจากสี แล้ว แสงก็มีความสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศเช่นกัน ซึ่ งแสงไฟตาม
ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าต่างๆ หรื อแม้กระทั้งในคอนเสิ ร์ต ก็สามารถสร้างอารมณ์ที่ต่างกันให้กบั
ผูบ้ ริ โภค (สรรค์ชยั , 2552)
จากการศึ ก ษาของ Labrecque, Patrick และ Milne (2013) ได้ก ล่ าวว่า ผลกระทบ
ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับแสง สามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 สิ่ ง คือ สี การอิ่มตัวของสี และคุณค่าของ
สี พวกเค้าได้กล่าวอีกว่างานวิจยั ในปั จจุบนั มักให้ความสาคัญและจัดการเพียงแค่คุณค่าของสี ซ่ ึ งได้
มีการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในระบบมันเซลล์ (Munsell) ในระบบของการใช้สี ซึ่ งให้การจากัด
ความไว้ว่า สี ดาคื อสี ที่มีคุณค่าต่ า ส่ วนสี ขาวเป็ นสี ที่ให้คุณค่าสู ง เพราะว่าหากกล่ าวในด้านของ
คุณค่าของสี แล้ว มักไม่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาผูบ้ ริ โภค และวรรณกรรมทางด้านเศรษฐกิจเลย
ดังนั้นพวกเค้าจึงทาการศึกษาเกี่ยวกับแสงของสี แบบทัว่ ไปแทนการศึกษาคุณค่าของสี
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อารมณ์ และพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารของผูบ้ ริ โภคนั้นมัก มี
อิทธิ พลจาก meso และ micro environmental factor เช่น แสงสว่าง สี การแบ่งประเภท การขาย ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากการมองเห็นของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 1973)
สุ วจั พงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ (2558) ได้ทาการวิจยั เกี่ ยวกับอิทธิ พลของการสื่ อสาร
การตลาดเชิ งประสาทวิทยา ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าประเภทคาเฟ่ ขนมหวาน โดยเค้าได้กล่าว
เพิ่มเติมถึ งการมองเห็ นว่า การมองเห็ นเป็ นระบบประสาทที่มีการใช้มากที่สุด แต่จริ ง ๆ แล้วการ
มองเห็ นไม่ ไ ด้เ กิ ดขึ้ นที่ ตาเป็ น ส่ วนแรก แท้จ ริ ง แล้วการมองเห็ นเริ่ ม ต้น ที่ ส มองเป็ นส่ วนแรก
เนื่องจากองค์ประกอบการมองเห็นที่ดีจะต้องสะอาดตา มีความชัดเจนในระดับสายตา และมีการใช้
ปรากฎการณ์ คาร์ เทดอล (Cathedral Effect) ซึ่ งเหมือนกับการเข้าโบสถ์ที่ที่ลูกตาของบุคคลนั้นจะ
กวาดสายตาไปรอบ ๆ โครงสร้างโบสถ์โดยเริ่ มจากบนลงล่าง ดังนั้นตัวกระตุน้ ที่ดีที่จะทาให้ บุคคล
จดจา นั้นควรจะอยูต่ าแหน่งบนเหนือระดับสายตาสักเล็กน้อย (Pradeep, 2010) ซึ่งจากการติดภาพเล
มอนไว้ดา้ นบนเหนือระดับสายตา ของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองเล็กน้อย และตาแหน่งการวางลูกเลมอน
ที่ อยู่หน้าเค้ก ซึ่ งตรงกับระดับ สายตาของผูเ้ ข้า ร่ วมการทดลองพอดี ทาได้ผลการทดลองว่า การ
กระตุ ้น การมองเห็ น มี อ ัต ราการเลื อ กซื้ อ มาการอง รสเลมอนที่ สู ง กว่า การทดลองที่ ป ราศจาก
ตัวกระตุน้ สาหรับการอภิปรายผลการทดลองที่ใช้ตวั กระตุน้ การได้กลิ่นนั้น ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองมี
อัตราการเลือกซื้ อ มารารองรสเลมอนอยูท่ ี่ร้อยละ 63.33 ซึ่ งน้อยกว่าการทดลอง ที่ใช้ตวั กระตุน้ การ
ได้มองเห็น เนื่องจากกระบวนการ ได้กลิ่นนั้นมีการประมวลผลที่ชา้ กว่าเมื่อเทียบกับการ มองเห็น
ถึ ง 10 เท่ากว่าจะตรวจจับได้ว่าวัตถุ น้ ันคืออะไร (Herz & Engen, 1996) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึ งสเปรย์
หรื อ. อโรมากลิ่นเลมอน และอิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาด เชิงประสาทวิทยาโดยใช้ตวั กระตุน้
การได้กลิ่นนั้น ส่ งผลถึงร้อยละ 92.86 ซึ่ งเท่ากับผลของการสื่ อสาร การตลาดเชิงประสาทวิทยาโดย
ใช้ตวั กระตุน้ การมองเห็น
ดังนั้นสี และแสงจึงมีความสาคัญมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ มีผลต่อ
อารมณ์ และความรู ้ สึก ซึ่ งผูป้ ระกอบการหรื อนักการตลาดควรให้ความสาคัญกับสี และแสง โดย
จาเป็ นต้องใช้ให้เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์หรื อประเภทธุ รกิ จนั้นๆ รวมทั้งควรคานึ งถึ งความหมาย
ของสี แต่ละประเภท ว่าส่ งผลต่ออารมณ์และความรู ้สึกขงผูบ้ ริ โภคอย่างไร จะสามารถเพิ่มยอดขาย
ได้เป็ นอย่างดี
2.2.4.2 การตลาดโดยใช้เสี ยง (Auditory Marketing)
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2548) ได้ให้ความหมายของและ และยกตัวอย่างไว้วา่ เสี ยง
เป็ นอี ก สิ่ งเร้ าหนึ่ งที่ กระตุ ้นอารมณ์ และความทรงจาได้ดี เสี ยงธรรมชาติ เสี ยงนกร้ องย่อมสร้ า ง
ความรู ้สึกผ่อนคลายเหมือนอยูใ่ นบ้านพักตากอากาศ เสี ยงเพลงกระตุน้ อารมณ์และความทรงจาใน
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อดี ตได้ดี เสี ยงในสถานบริ การหรื อร้ านค้าปลีกมีผลต่ออารมณ์ผ่อนคลายของลู กค้า เราอาจจะไม่
ทราบว่าทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบางบริ ษทั ทาการวิจยั เรื่ องเสี ยงของผลิตภัณฑ์ ที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เช่ น อาหารเช้าธัญพืช Kellogg ที่มี Lab เพื่อพัฒนาคุณภาพเสี ยง
ของผลิตภัณฑ์ (เสี ยงกรอบ เสี ยงเมื่อถูกเคี้ยว) รถยนต์ BMW ที่สร้างเสี ยงของเครื่ องยนต์ให้ผใู ้ ช้เกิด
การรับรู ้ ที่พึงพอใจในสมรรถนะเครื่ องยนต์มากที่สุด หรื อตัวอย่างการวิจยั ชิ้นหนึ่ งพบว่า ผูบ้ ริ โภค
สามารถแยกแยะรถยนต์แ ต่ ล ะยี่ห้อได้จากเสี ย งปิ ดประตู เป็ นต้น โดยรวมก็ คื อ เราสามารถส่ ง
มอบ “เสี ยง” ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์เรา และใช้ “เสี ยง” เพื่อให้เป็ น “Brand Message” ใน
การทา Branding ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
ประสบการณ์ ทางประสาทสัมผัสทางด้านเสี ยงมีอิธิพลต่อการจับจ่ายใช้สอยของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีความเกี่ ยวข้องทางด้านอารมณ์และความรู ้สึกและส่ งผลไปถึงประสบการณ์ตราสิ นค้า
และการตีความ (Hulten, 2009) ซึ่ งดนตรี ประเภทที่ทาให้ผอ่ นคลายและเพลงที่ฟังแล้วน่ารื่ นรมย์ทา
ให้เกิ ดอารมณ์ เชิ งบวก ช่ วยลดความตึงเครี ยดและความกังวลต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ (Tanisk และ
Routhieaux, 1999)
เสี ยงเป็ นสิ่ งที่ ใ ช้กนั มาอย่างยาวนานในการโฆษณา การใช้เพลงประกอบ หรื อ
เพลงโฆษณา (Jingles) ซึ่ งสามารถทาให้ผูบ้ ริ โภคจดจาโฆษณาของสิ นค้าและบริ การได้ดี และยัง
พบว่า เพลง หรื อดนตรี มี ผ ลมากต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ จุดขาย (สรรค์ชัย ตี ย ว
ประเสริ ฐกุล, 2552 น. 143)
ในองค์กรณ์ ส ามารถเลื อกเสี ยงเข้ามาช่ วยทาให้เกิ ดความผูกพันธ์ต่อสิ นค้าหรื อ
บริ การได้ ซึ่ งเสี ยงสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ เสี ยงเสริ ม และเสี ยงรอบข้าง
1) เสี ยงเสริ ม (Ancillary Sound)
หากพูดถึงสิ นค้าหรื อบริ การแล้วนั้น เสี ยงเป็ นส่ วนที่ใช้บอกอะไรได้มากมายมาย
กี่ยวข้องกับลักษณะ และประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ (Yorkton, 2010) เช่ น การเคาะ
ประตู คื อ สั ญ ลัก ษณ์ ข องคุ ณ ภาพ (Kuwano, Fastl, Namba, Nakamura และ Uchina, 2006) ใน
ทานองเดี ยวกัน จากการศึกษาเสี ยงเครื่ องยนตร์ ของรถจักรยานยนตร์ ยี่ ห้อ Harlay Davidson พบว่า
ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความมีพลังของรถมอเตอร์ไซต์ยี่หอ้ ดังกล่าว คนส่ วนใหญ่มกั คาดหวังว่าเสี ยง
ที่ อ อกมาจากวัต ถุ จ ะเป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ สมบัติ ข องวัต ถุ น้ ัน ๆ เมื่ อ ได้ยิน เสี ย ง มนุ ษ ย์ถื อ ว่า มี
ความสามารถการรับรู ้เสี ยงได้ดี เมื่อได้ยินเสี ยงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน มักจะทานายและพยายามรับรู ้
ถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของเสี ย ง รู ป ร่ า ง และวัส ดุ ที่ ใ ช้ท าวัต ถุ น้ ัน ๆ (Rocchesso Ottaviani, Fontana และ
Avanzini, 2003)
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2) เสี ยงจากบรรยากาศโดยรอบ (Ambient Sound)
เสี ยงบางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสิ นค้า บริ การ หรื อโฆษณาชิ้นนั้นๆ แต่มกั
มาจากสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้ างบรรยากาศที่ดีและเกิ ดการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคในที่สุด สามารถแยก
ประเภทของเสี ยงที่เกิดขึ้นบริ เวณรอบของเสี ยงดรตรี ได้เป็ น 3 แบบ คือ จังหวะของดนตรี ชนิดของ
ดนตรี และระดับเสี ยงของดนตรี ซึ่ งการนาไปใช้จะขึ้นอยูก่ บั สถานที่ และบรรยากาศที่ตอ้ งการสร้าง
ขึ้น (Liegois and Rivera, 2016)
เสี ยงดนตรี คือหลักสาคัญจากเสี ยงโดยรอบ (Ambient Sound) ในพื้นที่ให้บริ การ
ซึ่ งเสี ยงดนตรี มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากมีผลต่ออารมณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสรี ระของผูบ้ ริ โภคด้วย (Bitner, 1992)
ความถี่เสี ยง คือการสั่นของคลื่นเสี ยง มีหน่ วยเป็ นเฮิรต์ (Hertz) ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติ
ของเสี ยงที่กาหนดระดับเสี ยงสู งสุ ดใ/ช้ในการกาหนดโทนเสี ยงเพลง จังหวะ ความดัง และทานอง
ของเพลงนั้นๆ (Cohen และ Kirman, 1986)
การใช้สีและดนตรี ร่วมกันถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญใรการจัดการทางกายภาพ
(Eiseman, 1998) และมี ผ ลกระทบต่ อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่า งมากเช่ น ท าให้นัก การตลาดมัก ใช้ก าร
ทางานของทั้งเสี ยงดนตรี และสี รวมกันอยูเ่ สมอ (Crowley, 1993)
ประสาทสั ม ผัส ในการมองเห็ นและได้ยินมัก มี ก ารทางานร่ วมกันอยู่เสมอโดย
(KArwoski et al, 1942) ได้ให้รายละเอี ยดเพิ่ม เติ่ ม ไว้ว่า นัก การตลาดควรให้ความส าคัญในการ
ทางานร่ วมกันของประสาทสัมผัส
จากสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่มีการย้ายจากร้านค้าแบบดั้งเดิมไปยังร้านค้าออนไลน์
ได้มี การการตลาดเชิ งประสาททั้ง 5 ชนิ ด ลดลงเหลื อนแค่ 2 ชนิ ด คื อ มัก จะใช้ประสาทสัมผัส
ทางด้านการมองเห็นและการได้ยินร่ วมกันเสมอ (Parsons, 2002)
ประสาทสัมผัสทางด้านเสี ยง
เสี นงกริ่ ง, เสี ยงพูด และ
เสี ยงเพลง

บรรยากาศโดยรอบ, ธีม และ
สิ่ งที่สนใจ
ประสบการณ์ทางด้านเสี ยง

ทางด้านเสี ยง
ภาพที่ 2.5 การแสดงออกของประสาทสัมผัสและประสบการณ์ทางด้านเสี ยง

เอกลักษณ์ของเสี ยง
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แหล่งทีม่ า : Hulten, Broweus และ Van Dijk (2009)
จากภาพที่ 2.5 การแสดงออกของประสาทสัมผัสและประสบการณ์ทางด้านเสี ยง
สามารถอธิ บายได้วา่ ความตั้งใจในการแนะนาเสี ยงเพลง (jingle) ไปยังกิ จกรรมทางการตลาดของ
องค์กรณ์หรื อบริ ษทั เพื่อนผสมผสานตราสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภค องค์กรณ์ที่มีอิทธิ พลมักมีเสี ยงเพลง
เป็ นของตัวเอง เช่ น บริ ษ ทั โคคา โคลา มี เสี ยงเพลงที่ เป็ นที่รู้จกั และมี สโลแกนที่ เป็ นที่จดจาว่า
“Aalways Coca Cola” เป็ นต้น ซึ่ ง Krishna (2012) ได้กล่าวเพิ่มเติมแผนภาพดังกล่ าวว่า การตลาด
สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภค แต่ประสาทสัมผัสมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งหนึ่งในการตลาด
เชิงประสาทสัมผัสสามารถแตกออกไปเป็ นการตลาดด้านการได้ยนิ และนาไปใช้กนั อย่างกว้างขวาง
ดัง นั้น เสี ย งจึ ง เป็ นส่ วนส าคัญ ต่ อ การโฆษณาสิ นค้า หรื อ บริ ก าร ว่า ต้อ งการให้
บรรยากาศเป็ นไปในทิศทางใด ซึ่ งนักการตลาดควรนาการใช้ประสาทสัมผัสทางเสี ยงมาประยุกต์
ในการสื่ อสารการตลาดต่ อ สิ นค้ า และบริ การของตน เช่ น Velenti และ Riviere (2008)ใน
ห้ า งสรรพสิ นค้ า มั ก เปิ ดเพลงที่ มี จ ั ง หวะค่ อ นข้ า งช้ า ซึ่ งส่ งผลให้ ผู ้บ ริ โภคนั้ นได้ อ ยู่ ใ น
ห้า งสรรพสิ น ค้า เป็ นเวลานาน ท าให้มี โ อกาสที่ จะจับ จ่ า ยใช้ส อยได้ม ากขึ้ น รวมไปถึ ง การใช้
ประสาทสัมผัสทางด้านเสี ยงและทางด้านการมองเห็นจะช่วยส่ งเสริ มให้สินค้าและบริ การมีความ
หน้าสนใจมากยิง่ ขึ้น และจาเป็ นมากในยุคปัจจุบนั
2.2.4.3 การตลาดโดยใช้กลิ่น (Olfactory Marketing)
“คุณสามารถปิ ดตาของคุณ ปิ ดหูของคุณ ละเว้นการสัมผัส ปฏิเสธที่จะชิม แต่กลิ่น
นั้นถือเป็ นส่ วนนึ งของอากาศที่คุณใช้หายใจ” (Lindstrom, 2005) ประสาทสัมผัสทางด้านเสี ยงเป็ น
ประสาทสัมผัสเดียวที่ไม่สามารถห้ามใช้งานได้ (Suhonen และ Tengvell, 2009)
ดัง ที่ Lindstrom ได้ก ล่ า วไว้ว่ า กลิ่ น นั้ น จริ ง ๆ แล้ว เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ และไวต่ อ
ประสาทสัมผัสที่สุดโดยเฉพาะในธุ รกิจเครื่ องสาอาง ซึ่ งร้อยละ 75 ของการตอบสนองด้านอารมร์
ของผูบ้ ริ โภคมักเกิ ดมาจากประสาทสัมผัสโดยใช้กลิ่ น และมีอิทธิ พลต่อการจดจาเป็ นอย่างมาก
เช่นกัน ซึ่ งถือเป็ นบทบาทที่สาคัณและกลายเป็ นสิ่ งที่มีค่าในการเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าและบริ การ
รวมไปถึงการสร้างสรรค์กลิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองได้
ประสาทสัมผัสทางกลิ่ นเป็ นประสบการณ์ที่มีผลโดยตรงที่สุดในประสาทสัมผัส
อื่นๆ และการได้กลิ่นมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญในการประเมิณคุณค่าของสิ่ งต่าง (Aitamer และ
Zhou, 2011)
ในบริ บทของการตลาดในปั จจุบนั มักใช้กลิ่นในการสร้างสมติฐานที่หลากหลาย
เช่น ส่ งเสริ มทางด้านอารมณ์ ปรับปรุ งการประเมินผลของผูบ้ ริ โภค เพิ่มยอดขาย และ การใช้กลิ่ น
กับกลิ่นในความส่ งจาของผูบ้ ริ โภค
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การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลของกลิ่ นที่ มี ต่ออารมณ์ เกิ ดขึ้ นมากมาย แต่ มี ผลการ
ทดลองเพี ยงเล็ก น้อยเท่า นั้นที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ ง ผลกระทบโดยตรงของการใช้ก ลิ่ นต่ ออารมณ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นค่อนข้างน้อย ซึ่ งหมายถึงการใช้กลิ่นยังไม่ได้มีผลต่อผูบ้ ริ โภคมากถึงขนาดจะทาให้
อารมณ์ ดีข้ ึน หรื อเกิ ดความหงุดหงิดมากขึ้น อย่างไรก็ดีพ้ืนฐานทางด้านอารมณ์ที่เกี่ยวกับกลิ่นก็ยงั
ถือได้ว่ามีอิทธิ พลต่อความทรงจา และความคิดสร้างสรรค์ได้อยู่ดี (Isen, Daubman และ Nowicki,
1987)
เนื่ องจากการดมกลิ่นเป็ นกระบวนการที่ชา้ กว่าเมื่อเทียบกับการมองเห็นถึง 10 เท่า
ของการตรวจจับได้ว่าวัตถุ น้ นั ๆ คืออะไร (Herz & Engen, 1996) แต่เมื่อไรก็ตามที่ถูกกระตุน้ ด้วย
กลิ่ น ประสาทการรับกลิ่ นจะมี ความคงทน ยัง่ ยืน และจะถูกเก็บไว้เป็ นประสบการณ์ ได้ยาวนาน
(Morrin, 2010) และเมื่อประสาทการรับกลิ่นถูกกระตุน้ จะทาให้ระลึกถึงความทรงจาเก่าๆ เกี่ยวกับ
กลิ่นนี้ มากกว่าประสาทสัมผัสอื่น ๆ ทาให้รู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปอยูใ่ นเวลาและสถานที่แห่ ง
นั้น (Herz, 1998) หรื อเรี ยกว่า “ปรากฎการณ์ดงั ก้องในวันวาน” (Proust Phenomenon) ดังนั้นเมื่อไร
ก็ตามที่ได้กลิ่นความทรงจาในวันวานนั้นเต็มเปี่ ยมด้วยอารมณ์ ความรู ้สึก มีความชัดเจน และจะถูก
นามาใช้จากความทรงจาทันทีเมื่อถูกกระตุน้ ด้วยกลิ่น (Herz, 2010)
ในทางการตลาดได้ได้มีการนากลิ่นไปใช้เพื่อสร้างสมมติฐานได้หลายปั จจัย เช่ น
ในห้างสรรพสิ นค้าจะมีการนากลิ่นหอมมาใช้ เพื่อทาให้ผทู ้ ี่มาจับจ่ายซื้ อของเกิดอารมณ์ดี มีความ
เพลิ ดเพลิ นในการจับจ่ายใช้สอย ใช้เวลาในห้างสรรพสิ นค้านานมากขึ้ น โดยกลิ่ นส่ งผลกระทบ
ทางด้านบวก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่ งนักการตลาดควรให้ความสาคัญ โดยไม่
ใช้กลิ่ นในการกระตุ น้ ผูบ้ ริ โภคมากเกิ นไป เพราะอาจเกิ ดความสับสนมากกว่าการกระตุน้ การซื้ อ
หรื อสร้างความพึงพอใจ (Morrin and Chebet, 2005)
จากงานวิจยั ของ Hoegg and Alba (2007) ศึ ก ษาหัวข้อเกี่ ย วการทดลองการรั บ รู ้
รสชาติ ซึ่ งการรั บ รู ้ เป็ นเหตุ ผ ลพื้นฐานในการเลื อกสิ นค้า ที่มี ม ากมาย เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการระบุความแตกต่างท่ามกลางสิ่ งเร้าทางรสชาติ โดยมี
วิธีการทดลองครั้ งนี้ จะไม่ ใช้การชิ มรสชาติ ของอาหารตัวอย่าง แต่จะใช้การพิจารณาจากฉลาก
สิ นค้า (Verbal Cues) คือ การรับรู ้รายละเอียดจากฉลากสิ นค้า เพื่อให้เกิดการรับรู ้ ความเข้าใจในตัว
สิ นค้าและการแสดงด้วยการมอง (Visual Cues) คือการใช้การมองเห็นดูรูปลักษณ์สินค้าแทนการชิ ม
รสชาติเช่นกัน
การทดลองที่ 1: โดย ก าหนดผู ้ เ ข้ า ร่ วมก ารทดล องเป็ นนั ก ศึ กษ าจาก
มหาวิท ยาลัย ฟลอริ ด้า จานวน 59 คน และก าหนดตัวอย่า งน้ า ส้ มในการทดลองดัง นี้ น้าส้ มจาก
ฟลอริ ดา้ จานวน 2 ตัวอย่าง ซึ่ งทั้งสองตัวอย่างมีสีส้มจากธรรมชาติ โดยแก้วที่ 1 มีรสชาติหวานน้อย

35
แก้วที่ 2 มีรสชาติหวานปานกลาง และน้ าส้มจากแคลิฟอร์ เนียทั้ง 2 ตัวอย่างนี้ มีการแต่งสี เป็ นสี ส้ม
เข้มเหมือนกัน แก้วที่ 1 มีรสชาติหวานปานกลาง แก้วที่ 2 มีรสชาติหวานมาก โดยขั้นตอนขั้นตอน
การทดลองเริ่ มจาก ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทดลองใช้ประสาทสัมผัสด้สนการมองเห็น ดูน้ าส้มทั้ง 4 แก้ว โดย
ไม่ระบุฉลากว่ามากจากที่ไหน แล้วให้คะแนนระดับความหวานจากสี ของน้ าส้ม เพื่อสุ่ มเปรี ยบเทียบ
ดังนี้ 1: หวานน้อยกับหวานปานกลาง 2: หวานปานกลางกับหวานปานกลาง 3: หวานปานกลางกับ
หวานมาก และพิจารณาโดยการเดาสุ่ มว่าน้ าส้มแก้วใดบ้างมีฉลากมาจากที่ใดตามที่กาหนดไว้
ซึ่ งผลการทดลองพบว่า อัตราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิ งเร้าทางด้านฉลากที่มาจาก
ฟลอริ ด้าและแคลิ ฟอร์ เนี ย (4.39-4.33) ขณะที่อตั ราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิ งเร้ าทางด้านสี ของ
น้ าส้ม (4.70-3.40) และอัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้ าทางด้านการควบคุ มรสชาติที่แท้จริ ง
(3.05-4.63) จะเห็นได้วา่ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอัตราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิ งเร้าทางด้านสี
ของน้ าส้มกับอัตราความแตกต่างต่อรสชาติส่ิ งเร้าทางด้านการควบคุมรสชาติที่แท้จริ ง ที่มีอตั ราที่
แตกต่างกันมาก ซึ่ งจากการทดลองครั้งนี้ พบว่า การมองสี ของน้ าส้มเพียงอย่างเดียวมีผลต่อการรับรู ้
ที่ อาจไม่ เ ป็ นจริ ง หรื อเป็ นจริ ง เมื่ อเที ย บกับ รสชาติ ที่ แ ท้จริ ง ของน้ า ส้ ม นั่น เอง แสดงให้เ ห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสี ของผลิตภัณฑ์ที่จะบ่งบอกถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า กลิ่ นเป็ นประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าการรับรู ้
ด้วยระบบสัมผัสอื่นๆ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น อายุเพศ หรื อความชอบกลิ่นที่ต่างกันออกไป
เป็ นต้น แต่ก็ยงั คงมีความสาคัญมากในหลายุรกิจ เช่น ร้านกาแฟ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค ทาให้นกั การ
ตลาดยังต้องให้ความสาคัญต่อการตลาดที่ใช้กลิ่นในอยู่
2.2.4.4 การตลากโดยใช้รสชาติ (Gustative Marketing)
จากประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนทัว่ ไปนั้น อาหารถือเป็ นหัวข้อสาคัญที่สุดที่
คนเรามักพูดถึงกัน อาหารและประสาทสัมผัสทางด้านการรับรสชาติเป็ นกลไกสาคัญในชีวติ มนุษย์
ทั้ง ทางกายภาพ ความเป็ นอยู่ สัง คม หรื อแม้ก ระทั้งแสดงถึ ง ระดับ ของอารมณ์ การดื่ มและการ
รับประทานเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับความสุ ข และความทรงจาทางด้านบวก นักการตลาดจึงไม่ควรทา
ให้การรับรู ้ทางรสชาติของผูบ้ ริ โภคกลายเป็ นแง่ลบ โดยการเพิ่มการชิมอาหาร หรื อนาเสนออาหาร
และเครื่ องดื่มในร้านค้า หรื อห้างสรรพสิ นค้าในปัจจุบนั จะช่วยเพิ่มคุณค่าและสร้างการรับรู ้การใช้
ประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิ ดความแตกต่างของตาแหน่ งตราสิ นค้าและบริ การในความทรงจา
ของพวกผูบ้ ริ โภค (Gobe, 2001)
อย่างไรก็ดี ปากไม่ใช่อวัยวะแรกที่ใช้รับรส ซึ่ งรสชาติเป็ นสิ่ งที่ซบั ซ้อนมากเช่นกัน
จริ งๆ แล้วการรับรสชาติของมนุ ษย์มกั จะเกี่ ยวข้องกับประสาทสัมผัสอื่นๆ ร่ วมด้วย ไม่ว่าจะเป็ น
การมองเห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น และการสัมผัส ซึ่ งนี้เป็ นข้อเท็จจริ งที่สาคัญต่อกลุ่มเป้ าหมายใน
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การตลาด มันค่อนข้างยากที่จะนารสชาติไปใช้ผา่ นธุรกิจเครื่ องสาอาง การตลาดด้านประสาทสัมผัส
จึงใช้ประสาทสัมผัสอื่นแทนเช่น การได้กลิ่น (Liegois and Rivera, 2016)
จากการศึกษาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจกลไกของรสชาติ และการสารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติและสี ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ ทราบว่ารสชาติพ้ืนฐานมี 4 รสชาติ คือ รส
หวาน รสเปรี้ ยว รสเค็ม รสขม ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ความสัมพันธ์ระหว่าง
รสชาตต่อสี คือ สี แดง สี เขียว สี ฟ้า และสี เหลืองตามลาดับ เช่ นความสัมพันธ์ระหว่างสี เหลือง กับ
รสชาติเปรี้ ยว ซึ่ งส่ งผลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณั ฑ์
ดังนั้นนักการตลาดควรคานึ ง ถึ งความแตกต่างของผูบ้ ริ โภค และความสัมพันธ์
ระหว่างรสชาติ ที่ทางานร่ วมกับ ประสาทสัมผัสอื่ น เช่ น สิ นค้ารสเผ็ดร้ อนควรบรรจุอยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็ นสี แดง หรื อนาการรับรู ้ทางรสชาติ ไปใช้ในการส่ งเสริ มการขาย เช่ น ทดลองให้ชิมฟรี
เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถติดสิ นใจซื้อได้เร็ วขึ้น
2.2.4.5 การตลาดโดยใช้การสัมผัส (Tactile Marketing)
อารมณ์และความรู ้สึกสามารถสร้างได้โดยการสัมผัส เช่น หากอุปกรณ์อิเล็ทรอนิค
ที่มีน้ าหนักพอดี ไม่เบาไปและไม่หนักเกินไป จะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความมีคุณภาพของอุปกรณ์
นั้นๆ หรื อหากต้องการเลือกซื้ อเสื้ อผ้า ผูบ้ ริ โภคจะสัมผัสเนื้ อผ้าก่อนการตัดสิ นใจซื้ อเสมอ (สรรค์
ชัย เตียวประเสริ ฐกุล, 2552)
การตลาดเชิ ง ประสาทสั ม ผัส (Sensory Marketing) หากต้ อ งการให้ เ กิ ด การ
ตอบสนองที่ดีจากผูบ้ ริ โภค นักการตลาดควรเข้าใจเทคนิคต่างๆ รวมถึงการนาเทคนิคต่างๆ นามาใช้
ร่ วมกัน เนื่ องจากสิ นค้า บริ การ และการโฆษณานั้น ในบางครั้ งไม่สามารถใช้เพียงแค่ประสาท
สัมผัสใดเพียงแค่อย่างเดียว
การใช้ประสาทด้านการสัมผัสของผูบ้ ริ โภคเป็ นการรับข้อมูลที่สาคัญของพวกเขา
สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคต้องการสัมผัสเมื่อเลือกซื้ อ ได้แก่ เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่ งห่ มต่างๆ แม้กระทัง่ กระดาษ
ช าระ ซึ่ งสิ น ค้า เหล่ า นี้ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ ความอ่ อ นนุ่ ม เมื่ อ ได้สั ม ผัส
ตลอดจนการมีตวั อย่างที่ ลูกค้าสามารถสัมผัสหรื อจับต้อง เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างตราสิ นค้าได้
เนื่ องจากโดยพฤติกรรมของลู กค้าจะให้ความสาคัญกับปั จจัยนี้ ในการตัดสิ นใจซื้ อ ณ จุดขาย กรณี
ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ร้านค้าปลีกในประเทศอังกฤษได้ทาการแกะกระดาษทิชชูแต่ละยีห่ ้อออกจาก
พลาสติกหุ ้ม เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ผบู ้ ริ โภคได้สัมผัสและเปรี ยบเทียบระหว่างยี่หอ้ ได้ ผลก็คือยอดขาย
ของกระดาษชาระทั้งหมดของร้ า นเพิ่ม ขึ้ น อี กตัวอย่างที่ค ลาสสิ ก มากก็ คือขวดโค้กซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่
สื่ อสารกับการสัมผัสของผูบ้ ริ โภค ขวดโค้กจัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของตราโค้กได้เลยทีเดียว (ศรัณยพงศ์
เที่ยงธรรม 2548)
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ในขณะเดี ยวกัน Liegeois และ Rivera (2011) ได้กล่าวเพิ่มเติ่มเกี่ ยวกับการตลาด
เชิงประสาทสัมผัสสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ตราสิ นค้าได้ 4 ประการ ได้แก่
1) เกิดการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) โดยพื้นฐานนั้น ภาพลักษณ์จะ
เกิ ดขึ้นจากความประทับใจ ซึ่ งเกิ ดจากการรับรู ้และเข้าใจข้อเท็จจริ งที่เกี่ ยวกับตราสิ นค้า (Jefkins,
1982) ดังนั้นเมื่อตราสิ นค้าได้สื่อสารต่อสิ่ งเร้าไปยังประสาทสัมผัสที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อ
อารมณ์ และความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิ ดความประทับใจ และรับรู ้ ถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อตรา
สิ นค้า หรื ออาจกล่ า วได้ว่า ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้า ขึ้ นอยู่ก ับการรั บ รู ้ และความพึง พอใจจาก
ประสบการณ์เชิงประสาทสัมผัสที่ผูบ้ ริ โภคได้รับ (Hulten, 2010)
2) เกิดความดึงดูดใจ ณ จุดขาย (Point-Of-Purchase) เนื่องจากในห้างสรรพสิ นค้ามี
ทั้งสิ นค้าและบริ การค่อนข้างมากที่เรี ยกร้องความสนใจของผูบ้ ริ โภค จึงจาเป็ นต้องทาให้จุดขายของ
ตราสิ นค้าหรื อบริ การ มีความน่าสนใจมากกว่าสิ นค้าคู่แข่ง
3) เกิดยอดขายสิ นค้าและบริ การมากขึ้น เกิ ดจากการที่นกั การตลาดเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ โภคได้สัมผัสกับสิ นค้าหรื อบริ การ เช่นการสัมผัส การทดลองใช้ การดมกลิ่น รวมไปถึงการชิม
รสชาติ จะสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้รวดเร็ วมากขึ้น
4) เกิ ดการซื้ อซ้ า และจงรั ก ภัค ดี ต่อตราสิ นค้า (Royalty) กล่ า วคื อ นัก การตลาด
สามารถตกแต่งบริ เวณจุดขายให้มีความดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค เช่นการใช้เสี ยง แสง และภาพ อาจทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาร้านเดิมอีกครั้ง
จากแนวความคิดต่างๆ จะเห็นได้ว่าการตลาดโดยใช้การสัมผัสโดยตรงสามารถส่ งผลต่อ
การรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี มี ผลมากต่ อสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ ใช้ใ นการตอบสนองความ
ต้องการภายนอก เช่นธุ รกิจเสื้ อผ้า เครื่ องเขียน รวมไปถึงเครื่ องสาอาง ดังนั้นกั การตลาดควรทาการ
กระตุ น้ ให้ลูกค้าเกิ ดความต้องการสัมผัสสิ นค้าโดยตรง เช่ น มีตวั อย่าง หรื อสิ นค้าทดลองไว้ใ ห้
ผูบ้ ริ โภคได้ทาการสัมผัส ซึ่ งจะส่ งผลได้รวดเร็ วกว่ายังไม่เคยได้สัมผัส

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การดาเนิ นการวิจยั ในครั้ งนี้ มี จุด มุ่ ง หมายเพื่อ ศึ ก ษา “การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ผ่า น
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทย” โดยใช้การวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จะใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) เพื่อศึกษากลยุทธ์
การตลาดเชิ งประสบการณ์ผ่านเทศกาลทางดนตรี ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์เชิ งลึก
จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการจัดงานเทศกาลดนตรี โดยคานึงถึงความสะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และยัง
เพิ่มประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแบบสอบถามให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยงั ต้องมี
ความสอดคล้องกับประเด็นคาถามด้วย โดยคาถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นได้มีการพัฒนามาจากแนวคิด
และทฤษฏี ตลอดจนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยคาถามที่ใช้เก็บข้อมูลจะใช้คาถามปลายเปิ ด (Openended Question) พร้ อมจดบันทึ ก ในส่ วนการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธี ก าร
สารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลด้านประชากรด้านการท่องเที่ยวเชิ งประสบการณ์ เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีต่อการเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ดังนี้
3.1 การวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3.1.2.1 ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.1.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3.1.2.3 ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือการเก็บข้อมูล
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
3.1.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1.4 การทดสอบเครื่ องมือ

39
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูล
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3.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
การออกแบบวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นการวิจยั ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการจัดงานเทศกาล
ดนตรี ในประเทศไทยของผูท้ ี่ ได้มีส่วนร่ วมในการจัดงาน เป็ นการการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
Interview) โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละบุคคล ซึ่ งคานึงถึงความสะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
เป็ นหลัก นอกจากนี้ ประเด็นคาถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ได้มีการพัฒนามากจากแนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การสัมภาษณ์ เชิ งลึกเป็ นการสอบถามหรื อสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหา
ข้อมูลชั้นต้น ความรู ้ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อมีประสบการณ์ร่วมกับเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
ทั้งนี้ การสัมภาษณ์เชิ งลึกนั้นสามารถเพิ่มเติมคาถามได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึก และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยคัดเลื อกจากผูไ้ ด้มีส่วนร่ วมในการจัดงานเทศการดนตรี ซึ่ งได้คดั เลือกบุคคลมาเพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึกจานวน 2 ท่าน ได้แก่
(1) คุณชัลวาลย์ พิริยพลพงษ์ ตาแหน่ง Live Entertainment Manager บริ ษทั GMM
Grammy เป็ นผูท้ ี่ ดูแลการจัด งานหลัก ของงานเทศกาลดนตรี ที่ มี ชื่ อว่า Big
Mountain (บิ๊กเม้าท์เทน) ซึ่ งเป็ นงานเทศกาลดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย รวมถึงดูแลการจัดงานงานเทศกาลดนตรี ที่มีชื่อว่านัง่ เล่น และ What The
Fest (วอทเดอะเฟส) ในประเทศไทย
(2) คุ ณกานต์พิชชา ศุภฤหษ์สกุล ตาแหน่ ง Director แผนก Marketing Creative
บริ ษทั Woody World เป็ นผูท้ ี่ดูแลการจัดงานหลักของงานเทศกาลดนตรี ที่มี
ชื่ อ ว่ า S2O (เอสทู โ อ) ซึ่ งเป็ นงานเทศกาลดนตรี ที่ จ ัด ขึ้ น ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ของไทยที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด และมีการตอบรับของทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุด
โดยคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะใช้คาถามปลายเปิ ด เพื่อช่ วยให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์
ได้แสดงความคิ ดเห็ นส่ วนตัวอย่างอิ สระในการตอบคาถาม โดยมีตอบค าถามภายใต้ก รอบของ
วัตถุประสงค์ และแนวคาถามนาวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งคาถามออกเป็ น 2 ส่ วน คือประเด็นที่เกี่ยวกับ
การตลาดเชิงประสบการณ์ร่วมกับเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยและการกลยุทธ์ทางประสาทสัมผัส
กับเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
หัวข้ อที่ 1 การตลาดเชิ งประสบการณ์ ร่วมกับเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย โดย
เน้นที่องค์ประกอบด้านประสบการณ์ ได้แก่ ประสบการณ์ทางการตลาดด้านประสาทสัมผัส (Sense
หรื อ Sense Experience) การตลาดเชิ งประสบการณ์ จากความรู ้ ความเข้าใจ (Think หรื อ Creative
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Cognitive Experience) การตลาดเชิ งประสบการณ์ทางกายภาพหรื อการกระทา (Act หรื อ Physical
Experience, Behaviors and Lifestyles) และการตลาดเชิ งประสบการณ์จากความเชื่ อมโยง (Relate
หรื อ Social-Identity Experience)
หัวข้ อที่ 2 กลยุทธ์ ทางประสาทสั มผัสกับเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ประสาท
สัมผัสได้แก่ ด้านภาพที่เห็น (Visual Component) ด้านเสี ยงที่ได้ยิน (Sonorous Component) ด้าน
กลิ่ น (Olfactory Component) ด้า นการสั ม ผัส (Tactile Component) และด้ า นรสชาติ (Gustative
Component)
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3.1.2.2 ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือการเก็บข้อมูล
ในการออกแบบวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ นการวิจ ัย เพื่ อ วิเ คราะห์ แ ละศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) จากงานวิจยั บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั
หนังสื อต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์
ผ่านเทศกาลทางดนตรี ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์
ร่ วมในเทศกาลทางดนตรี โดยคานึ งถึ งความสะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และยังเพิ่มประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อเพิ่ม ความชัดเจนของแบบสอบถามให้มากยิ่งขึ้ น ทั้ง นี้ ยงั ต้องมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นคาถามด้วย โดยคาถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นได้มีการพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยคาถามที่ใช้เก็บข้อมูล จะใช้คาถามปลายเปิ ด (Open-ended Question)
3.1.2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ผู ว้ ิ จ ัย ได้เ ลื อ กเครื่ อ งมื อ เพื่ อ น ามาศึ ก ษาในการวิจ ัย ได้แ ก่ ข้อ มู ล จาก
เอกสาร และข้อมูลจากบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.2.2 ความเทีย่ งตรงและความน่ าเชื่ อถือของเครื่ องมือการเก็บข้ อมูล
1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้คน้ หาข้อมูลที่สาคัญจากหอสมุดของสถาบัณบัณฑิตพัฒ
นบริ หารศาสตร์ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการตลาดเชิ งประสบการณ์ผา่ นเทศกาลทางดนตรี ใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ไ ด้ ค ้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล จ า ก เ ว ป ไ ซ ต์ ที่ น่ า เ ชื่ อ ถื อ ต่ า ง ๆ เ ช่ น
http:\\tdc.thailis.or.th/tdc รวมทั้งมีการนาเอาข้อมูลจากเอกสารอื่นๆ เช่ น บทความ รายงานการวิจยั
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั ข้อมูลมากขึ้น
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2) วิธีดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกบุคคลเป้ าหมายที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
เพื่อเป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์เชิงลึก
ขั้น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขี ย นประเด็ น ค าถามจากแนวคิ ด
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั รวมถึงคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้อหาของ
คาถามให้มีความชัดเจน และตรงตามความมุ่งหมาย
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ ก ษา ว่า ตรงตามจุ ด มุ่ ง หมายและสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาครั้ งนี้ หรื อ ไม่ หลัง จากนั้น ก็ น ามา
ปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อดาเนิ นงานในขั้นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้งานวิจยั ครั้งนี้ มีเนื้ อหาที่ครอบคลุ มและ
ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 5 เมื่ออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาพิจารณาให้เริ่ มเก็บ ข้อมู ลได้
ผูว้ จิ ยั จึงติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ขั้นตอนที่ 6 ทาการสัมภาษณ์และดาเนิ นการเก็บของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ
ขั้นตอนที่ 7 สรุ ป และนาข้อมูล ที่ได้สัมภาษณ์ มาประมวลและ
วิเคราะห์ผลการศึกษา
3) การเก็บข้อมูล
ผู ้วิ จ ัย เริ่ มติ ด ต่ อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ นัด สั ม ภาษณ์ ใ นเดื อ น
พฤษภาคมถึ ง เดื อนมิ ถุนายน 2561 เพื่อขอเวลาที่สะดวกและนัดวันสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์
บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 2 ท่าน ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์แบบผ่านทางโทรศัพท์พร้อมทั้งบันทึกเสี ยง
การสนทนา

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
การวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative research) ใช้ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั โดยสารวจจากกลุ่มประชากรที่เคยมีประสบการณ์เกี่ ยวกับเทศกาลดนตรี ใน
ประเทศไทย และนามาวิเคราะห์หาข้อสรุ ป และได้ผลการวิจยั ด้วยวิธีการทางสถิติ
3.2.1 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ลักษณะทางประชากร
2) การตลาดเชิงประสบการณ์
3) การตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ตัวแปรตาม ได้แก่
1) พฤติกรรมของผูน้ ่วมงานเทศกาลดนตรี
3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
วิธีก ารเลื อกสุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะท าการสุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้ก ารสุ่ มตัวอย่า งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรที่และทาแบบสอบถามแบบออนไลน์
โดยนามาไว้ที่หน้าเฟสบุ๊ก (Facebook) ของผูท้ าการวิจยั แล้วให้กลุ่มเพื่อได้ทาการส่ งต่อให้กบั กลุ่ม
เพื่อนที่สามารถติดต่อประชากรที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยอย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 โดยผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างที่จานวน
ทั้งสิ้ น 200 และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ ชัดจึงหาขนาดกลุ่ มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวน
ประชากร ดังนี้
สู ตร
n=
P(1-P)Z2
e2
กาหนดให้

n เท่ากับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P เท่ากับสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม
Z เท่ากับระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนดไว้
E เท่ากับสัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%)
Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
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3.2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะที่
ให้ผตู ้ อบกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-Administration) โดยแบบสอบถามที่ใช้เป็ นการสร้าง
แบบสอบถามขึ้นใน Google From ซึ่ งลักษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
(Close-end questions) จานวน 40 ข้อ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยดูจากความถี่
ส่ วนที่ 5 คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยดู ประเภทของ
ดนตรี
ลักษณะคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน
คาถามที่ ใช้ในเครื่ องมือแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายปิ ดทั้งหมด (Close-end
questions)โดยลักษณะการถามและเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากร เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย
คาถามได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) สถานภาพ 5) อาชีพ 6) รายได้ต่อเดือน 7) บุคคล
ที่ไปงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยด้วย 8) วิธีการเดินทางไปงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
9) ค่า ใช้จ่า ยบัตรเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ใ นประเทศไทยเฉลี่ ยต่ อครั้ ง 10) ค่า ใช้จ่า ยอื่ นๆ เช่ น
เครื่ องดื่ม ในงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ยต่อครั้ง
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยพัฒนาคาถามมา
จากงานวิจยั ของ Brakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) แบ่งคาถามตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
คาถามเกี่ยวกับการตลาดด้านประสาทสัมผัส (Sense Marketing)
1) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงดนตรี ใกล้ชิดกับศิลปิ น
และบรรยากาศโดยรอบ
2) ท่านอยากที่จะได้สัมผัสถึงดนตรี ใกล้ชิดกับศิลปิ นและบรรยากาศโดยรอบ
3) ท่านรู ้สึกถูกกระตุน้ เร้าเมื่อเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
คาถามเกี่ยวกับการตลาดด้านความรู ้สึก (Feel Marketing)
1) ท่านรู ้สึกมีความสุ ขเมื่อเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
2) งานเทศกาลดนตรี สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของท่านในการเข้าร่ วมได้ดี
3) ท่านมีความพอใจต่องานเทศกาลดนตรี
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คาถามเกี่ยวกับการตลาดด้านความรู ้ความเข้าใจ (Think Marketing)
1) เมื่ อเข้าไปร่ วมงานเทศกาลดนตรี บรรยากาศโดยรอบทาให้ท่านมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น
2) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านเกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับงานเทศกาลดนตรี เช่น
อยากไปงานเทศกาลตนตรี แนวอื่น หรื ออยากลองไปเทศกาลดนตรี ที่ต่างประเทศ
3) ท่านคิดว่างานเทศกาลดนตรี เป็ นงานที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่
คาถามเกี่ยวกับการตลาดด้านกายภาพหรื อการกระทา (Act Marketing)
1) การมาเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี เป็ นกิ จกรรมที่ท่านต้องการเข้าร่ วมเป็ นประจา
2) งานเทศกาลดนตรี กิจกรรมที่ท่านต้องการเข้าร่ วม
3) ท่านมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
คาถามเกี่ยวกับการตลาดด้านจากความเชื่อมโยง (Relate Marketing)
1) งานเทศกาลดนตรี ท าให้ท่ านมีป ฏิ สัมพันธ์ ต่อกลุ่ มคนที่ ชื่นชอบงานเทศกาล
ดนตรี
2) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านมีเรื่ องราวหรื อประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
3) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านเป็ นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ
(Five-Point Likert Scale) ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ให้ความสาคัญมากที่สุด
5 คะแนน
ให้ความสาคัญมาก
4 คะแนน
3 คะแนน
ให้ความสาคัญปานกลาง
ให้ความสาคัญน้อย
2 คะแนน
ให้ความน้อยที่สุด
1 คะแนน
การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญการรับรู ้การตลาดเชิ งประสบการณ์ตามองค์ประกอบ
ทั้ง 5 ข้อออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นมีสูตรดังนี้
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
=
5-1
5
=
0.80
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จากการค านวณตามสู ตรดั ง กล่ า ว ท าให้ แ บ่ ง ระดับ การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21– 5.00
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.60 - 3.40
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
จัดอยูใ่ นระดับให้ความน้อยที่สุด
การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญการรับรู ้การตลาดเชิ งประสบการณ์
ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นมีสูตรดังนี้
Interval (I)

=
=
=

Range (R)
Class (C)
5-1
5
0.80

ส่ วนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกับ การตลาดเชิ ง ประสาทสั ม ผัส โดยแบ่ ง ค าถามตาม
องค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
คาถามเกี่ยวกับด้านเสี ยงที่ได้ยนิ (Sonorous Component)
1) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้ยินเสี ยงนักดนตรี เล่นดนตรี
แบบสด หรื อได้ยนิ เสี ยงเพลงจากดีเจที่เปิ ดแผ่นแบบสด
คาถามเกี่ยวกับด้านภาพที่เห็น (Visual Component)
1) ท่านสัมผัสถึงการจัดแสงไฟในงานเทศกาลดนตรี
2) ท่านสัมผัสถึงการจัดองค์ประกอบด้านสี ของงานเทศกาลดนตรี
คาถามเกี่ยวกับด้านการสัมผัส (Tactile Component)
1) ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปิ นอย่างใกล้ชิด เช่น การจับมือ
คาถามเกี่ยวกับด้านกลิ่น (Olfactory Component)
1) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้รับรู ้การได้กลิ่น เช่น กลิ่นอาหารและเครื่ องดื่ม
2) งานเทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้สัมผัสกับกลิ่นบรรยากาศโดยรอบ ได้แก่ กลิ่น
ทะเล กลิ่น ป่ า และกลิ่นต้นไม้
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คาถามเกี่ยวกับด้านรสชาติ (Gustative Component)
1) ท่านสัมผัสถึงรสชาติของอาหารและเครื่ องดื่มในงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ
(Five-Point Likert Scale) ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ให้ความสาคัญมากที่สุด
5 คะแนน
ให้ความสาคัญมาก
4 คะแนน
ให้ความสาคัญปานกลาง
3 คะแนน
ให้ความสาคัญน้อย
2 คะแนน
ให้ความน้อยที่สุด
1 คะแนน
การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญการรับรู ้กาqรตลาดเชิงประสบการณ์
ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นมีสูตรดังนี้
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
=
5-1
5
=
0.80
จากการค านวณตามสู ตรดั ง กล่ า ว ท าให้ แ บ่ ง ระดับ การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21– 5.00
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.60 - 3.40
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
จัดอยูใ่ นระดับให้ความน้อยที่สุด
การแปลผลค่ า เฉลี่ ย ระดับ การให้ค วามส าคัญการรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ต าม
องค์ประกอบทั้ง 5 ข้อออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นมีสูตรดังนี้
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
=
5-1
5
=
0.80
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ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยดู
จากความถี่ของการเข้าร่ วมงานเทศกาลนตรี ในประเทศไทย ได้แก่ 1-2 ครั้งต่อปี 3-4ครั้งต่อปี 5-6
ครั้งต่อปี 7-9 ครั้งต่อปี และ มากกว่า 9 ครั้งขึ้นไป
ส่ วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยดูจากประเภท
ของดนตรี โดยแบ่งเป็ น แนวเพลงอีดีเอ็ม แนวเพลงฮิปฮอปแนวเพลแจ็ส แนวเพลงป็ อบ แนวเพลง
อาร์แอนด์บี แนวเพลงร๊ อค และแนวเพลงเร็ กเก้
ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ
(Five-Point Likert Scale) ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ให้ความสาคัญมากที่สุด
5 คะแนน
ให้ความสาคัญมาก
4 คะแนน
ให้ความสาคัญปานกลาง
3 คะแนน
ให้ความสาคัญน้อย
2 คะแนน
ให้ความน้อยที่สุด
1 คะแนน
การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญการรับรู ้การตลาดเชิง
ประสบการณ์ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นมี
สู ตรดังนี้
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
=
5-1
5
=
0.80
จากการค านวณตามสู ตรดั ง กล่ า ว ท าให้ แ บ่ ง ระดับ การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21– 5.00
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.60 - 3.40
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
จัดอยูใ่ นระดับให้ความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
จัดอยูใ่ นระดับให้ความน้อยที่สุด
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3.2.4 การทดสอบเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้
1) น าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ได้เรี ยบเรี ยงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบ หาความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ (Wording) เพื่ อขอค าแนะนาในการแก้ไ ข
ปรับปรงุ แบบสอบถามให้มีประสิ ทธิภาพ จึงค่อยนาแบบสอบถามเก็บข้อมูลจริ ง
2) นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแล้วไปทดสอบก่อนเก็บข้อมูล
จริ ง (Pre-test) กับผูท้ ี่เคยเข้าร่ วมเทศกลาลดนตรี จานวน 40 คน แล้วทาการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้
มีความชัดเจน
3) เมื่ อท าการเก็ บ ข้อ มู ล แล้ว ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการทดสอบความเชื่ อ มัน่ ของ
เครื่ องมือด้วยการใช้สูตรสัมประสิ ทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาค เพื่อทดสอบความ
สม่าเสมอของมาตรวัดที่ใช้
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลที่ได้จาแนก
ตามแหล่งที่มา 2 ส่ วนคือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเป็ นข้อมูลสถิติเชิงสารวจที่ได้จาก
การแจกแบบสอบถามให้ก ับ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ เคยเข้าชมงานเทศกาลดนตรี จานวน 200 ชุ ด โดย
รู ปแบบของแบบสอบถามจะเป็ นคาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วจึงนามาตรวจสอบ
ความ สมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล และนามาประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
2) ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร บทความ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
รวมถึ งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นฐานข้อมูลสาหรับใช้เป็ นแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั
3.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
หลังจากที่ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลแล้ว และทา การตรวจสอบความ
ครบถ้วนของแบบทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แล้ว จึงทาการลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows ในการ
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คานวณค่าสถิติต่างๆในการวิจยั (ใช้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ) เพื่อนาเสนอและสรุ ปผล
ในการวิจยั ครั้งนี้โดยทาการคานวณค่าสถิติต่างๆดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ทาการวิเคราะห์ดว้ ย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ อธิ บ ายข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ การรั บ รู ้
การตลาดเชิงประสบการณ์ของเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
2) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ
(Independent Sample T-Test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สาหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 12 และทาการหาค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่ (Post-Hoc Comparison) ด้วยวิธีการ Scheffe
3) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะทาการประมวลผล โดยใช้ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ แบบเพี ย ร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ
ทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ทาง (Sig. Two-tailed) สาหรับทดสอบสมมติฐานที่ 3-4 โดยเกณฑ์การ
พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อทาการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3-4 ผูว้ ิจยั ได้ใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ระดับความสัมพันธ์ดงั นี้
ค่า R มีค่า 0.80 ขึ้นไป = มีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก
ค่า R มีค่า 0.60 - 0.79 = มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
ค่า R มีค่า 0.40 - 0.59 = มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่า R มีค่า 0.20 - 0.39 = มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ค่า R มีค่า 0.01 - 0.19 = มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก

บทที่ 4
วิเคราะห์ ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูสาหรับงานวิจยั เรื่ องการตลาดเชิงประสบการณ์ผา่ นงานเทศกาลดนตรี ใน
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จานวน 200 ชุด ที่ผา่ นการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วมาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติตาม วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยลาดับการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ดงั นี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสของกลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบสมมติฐาน
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4.1 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาเชิงคุณภาพ
4.1.1 กลุ่มเป้ าหมายของงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่า ผูจ้ ดั งานเทศกาลได้คานึงถึงอายุของผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี เป็ นหลัก
โดยระบุ ว่าแต่ละช่ วงอายุของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ก็จะชอบแนวเพลงที่ ต่างกัน เช่ นงาน
เทศกาลดนตรี ขนาดใหญ่มีแนวดนตรี ที่หลากหลายก็จะทาให้ช่วงอายุของกลุ่ มเป้ าหมายกว้างขึ้ น
ตั้งแต่วยั เรี ยนไปจนถึงวัยทางาน ช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี รวมไปถึงความสะดวกในการไปร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี โดยทางผูจ้ ดั กล่าวว่าหากจัดต่างจังหวัด อาจทาให้กลุ่มเป้ าหมายที่อยูใ่ นช่วงวัยเรี ยน
และอาศัย อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานครไม่ ส ะดวกในการเดิ นทาง หรื อ ไม่ ส ะดวกในการขออนุ ญ าต
ผูป้ กครอง ท าให้ผูจ้ ดั ได้จดั งานเทศกาลดนตรี ในกรุ งเทพมหานครเพิ่ ม ขึ้ นมา เพื่ออานวยความ
สะดวกสบายให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนกลุ่มเป้ าหมายช่วงวัยทางาน ทางผูจ้ ดั ก็ได้ปรับให้แนวดนตรี
เป็ นแนวดนตรี ที่ฟังสบายขึ้น เหมาะกับการได้พกั ผ่อนของกลุ่มช่วงอายุวยั ทางาน ในส่ วนของแนว
ดนตรี น้ นั ก็เป็ นตัวกาหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้ าหมายของงานเทศกาลดนตรี ดว้ ยเช่ นกัน เช่ น แนว
เพลง EDM ผู ้จ ัด งานได้ ก ล่ า วว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายจะอยู่ ใ นช่ ว งอายุ 20-30 ปี ขึ้ นไป รวมไปถึ ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่วยส่ งเสริ มให้งานเทศการดนตรี เพิ่มความเป็ นสากลมากขึ้นนั้น ทางผูจ้ ดั
ระบุว่าไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย แต่ดว้ ยศิลปิ นที่ข้ ึนแสดงเป็ นศิลปิ นต่างชาติ ที่รู้จกั ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติอยูแ่ ล้วจึงทาให้มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่ วมงานด้วย ดังคาให้สัมภาษณ์
“อ่อ จริ งๆ แล้วคือ ต้องบอกว่าแต่ละเฟสติวลั Target ไม่เหมือนกัน อย่าง
Big Mountain ต้องเรี ยกว่า Target ค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่เด็กจนถึงแบบ
ผูใ้ หญ่เลย วัยทางาน 30 กว่าอะไร อย่างเงี้ยอะครับ เริ่ มต้นก็อาจจะ
ประมาณสัก 20-35 อะไรประมาณนี้ คืออย่างงี้ตอ้ งบอกว่า ถ้ามองในมุม
กว้า ง 3 เฟสติ วลั ใหญ่ เนี้ ย ต้นปี จะเป็ นนั่งเล่ นนะฮ่ะ Target ของนั่ง เล่ น
Target เป็ นคนทางาน คนที่วยั ทางานแล้วที่เค้าอาจจะประมาณ 25 26 ถึง
30 กว่าอะไรอย่างงี้นะฮะ ซึ่ งลักษณะของคอนเสิ ร์ตเฟสติวลั ที่ไม่หนักมาก
ก็จะเบาๆ สบายๆ นัง่ ฟังเพลงอะไรอย่างงี้ นัง่ กินข้าว ก็จะเป็ นบรรยากาศที่
แบบว่ารับลมเย็นๆ ไป ส่ วนพอมากลางปี เนี่ย ก็จะมีเฟสติวลั ที่ชื่อว่า What
the fest ก็จะเป็ นเฟสติวลั ที่หลักๆ แล้ว เราจะเจาะกลุ่มเด็กๆ เพราะว่า
จริ งๆ แล้ว What the fest เป็ นเฟสติวลั ที่อยู่ในกรุ งเทพแล้วก็มอง Target
เป็ นเด็กที่ยงั ไม่สามารถไปต่างจังหวัดได้ นอนค้างต่างจังหวัดได้ อะไร
อย่างงี้ ก็อาจจะเป็ นเด็กมัธยมจนถึงแบบมหาวิยาลัย เพื่อนมหาวิทยาลัยที่
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แบบมารวมตัวกันเพื่อไปดูคอนเสิ ร์ตอะไรแบบนี้ ครับแล้วก็ไปจบสุ ดท้าย
ที่ Big mountain ที่เหมือนอันนี้ Target จะค่อนข้างกว้าง ก็คืออาจจะ 20 –
30 กว่าอะไรอย่างนี้ครับคือเป็ นเฟสติวลั ที่ใหญ่ที่สุด ต้องเรี ยกได้ว่าใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยแหละนะ Target ก็จะเยอะหน่อย ก็เป็ นเฟสติวลั
เหมื อนที่ เรา positioning ไว้ว่า คนที่ ช อบฟั งมิ วสิ ค ครับ ต้องมานะอะไร
อย่างงี้อะครับ” (ชัชวาลย์ พิริยพงพงศ์, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
“target ที่ ต้ งั เอาไว้มนั ชัดอยู่แล้วว่า EDM มันชัดอยู่แล้วมาช่ วงอายุอยู่ที่
ประมาณ 20-30 ขึ้นไป คือมันก็จะไม่เกินจากนี้ไม่น่าจะเกิน 35 มันตั้ง
โดยประเภทของดนตรี เอาไว้อยูแ่ ล้วแหละ ส่ วนเป็ นนักท่องเที่ยวต้องถือ
ว่าเป็ นคนคนไทย จริ งๆ แล้วอ่ะเราจัดเพื่อคนไทยมาตั้งแต่เริ่ มแรก แต่คน
ไทยเองถ้าต้องการให้งานมันอินเตอร์ อ่ะ เค้าก็ไม่ได้ตอ้ งการเข้ามาเพื่อมา
จอยกับคนไทยอย่างเดี ยว มันก็จาเป็ นจะต้องมีความเป็ นอินเตอร์ เข้ามา
มีต่างชาติเข้ามาบ้าง เพื่อให้เค้ารู ้สึกว่าเค้ามาเที่ยวงานอินเตอร์ เค้ามาเที่ยว
แล้วเค้าได้ประสบการณ์มากกว่าไปข้าวสารที่เจอแต่ฝรั่งอย่างงั้นอ่ะแต่อนั
นี้มนั เหมือนถูกคัดเกรดมาแล้ว มันก็คือจะเป็ นวัยนี้ที่มีเกรดนิดนึง
เพราะว่าเค้าก็เสี ยเงิ นค่าบัตรเข้ามาค่อนข้างที่จะแพง มันก็เหมือนกับคัด
คนมาแล้ว ส่ วนนักท่องเที่ยวปี นี้ ที่ดูเหมือนค่อนข้างเยอะ เพราะว่าต้อง
บอกว่ า คนจี น เยอะมากส าหรั บ ปี นี้ ด้ว ยวัน แรกมัน เป็ น line up ที่ เ ค้า
โปรโมทในจีนอยู่แล้วด้วย แล้วก็ตอนนี้ มนั เหมือนเป็ นเทรนอ่ะว่าคนจีน
เองเวลาไปเที่ยวสงกรานต์ในประเทศไทยแล้วอยากจะไปสงกรานต์ที่เป็ น
EDM เค้าเหมือนมองมา S2O คือที่สุดแล้วของประเทศไทย มันก็เลย
กลายเป็ นเทรนว่าถ้ามึงจะมามึงต้องมางานนี้ ถ้ามึงไม่มามึงตกเทรนมาก
อะไรประมาณนั้นอ่ะค่ะ มันก็เลยกลายเป็ นแบบ ปี นี้ เราไม่ได้โปรโมท
อะไรคนจีนเลย แต่วา่ เหมือนมันเป็ นเทรนที่เค้ามาไทยแล้วนึกถึงเรา มันก็
เลยกลายเป็ นคนจีนปี นี้ค่อนข้างเยอะค่ะ (กานต์พิชชา ศุภฤกษ์สกุล,
สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2561)
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4.1.2 การจัดการทางด้ านแสง สี และเสี ยงของงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย
ด้านแสง/สี
ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ออกแบบแสงและสี ไปพร้อมกัน ให้สอดคล้องกับ
แนวเพลง ศิลปิ น และผูส้ นับสนุ นเพื่อเป็ นการสร้างประสบการณ์ดา้ นการมองเห็นให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบแนวเพลงจะใช้ทุกสี ให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี
และแนวเพลง สาหรับเพลงป๊ อปออกแบบสี ให้มีสีสันสดใส สาหรับประเภทร๊ อคให้เป็ นสี และแสงที่
แสดงถึงความเท่ เคร่ งขรึ ม สาหรับแนวเพลงแบบ EDM มีการออกแบบโดยยิงเลเซอร์ เพื่อช่วยเพิ่ม
อารมณ์ และสามารถส่ งเสริ มประสบการณ์ดา้ นประสาทสัมผัสของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ทางด้านผูส้ นับสนุ นจะใช้สีตามผูส้ นับสนุ นหลัก เช่ นหากผูส้ นับสนุ นหลัก
เป็ นเป๊ ปซี่ ก็จะใช้สีและแสงเป็ นสี ฟ้า และหากเป็ นเบียร์ไฮเนเก้น จะใช้สีและแสงเป็ นสี เขียว เพื่อสื่ อ
ถือ แบรนด์น้ นั ๆ ดังคาให้สัมภาษณ์
“อ่อ จริ งๆแล้วต้องบอกแบบนี้ ก่อนครับ คือบิ๊กเม้าเท่นเนี้ ย มี 8 เวที แต่
เวทีมนั จะมีเวทีหลักๆ อยู่ประมาณ 4-5 เวทีครับ ก็คือเวทีที่เราเรี ยกว่าเวที
Ferris ก็ คื อเวทีชิ ง ช้า สวรรค์ทุ ก ปี จะมี ชิ ง ช้า สวรรค์อยู่หลัง เวที อันนี้ คื อ
ธี มของเค้า ซึ่ งเวทีน้ ี มนั เป็ นเวทีร๊อค แสง สี เสี ย งจะจัดแบบแนวร๊ อคๆ
นิ ดนึ งอะไรอย่างนี้ ส่วนเวทีที่สองที่ใหญ่รองลงมาก็คือ เค้าจะเรี ยก Cow
State ก็คือเวทีววั ตรงนี้ ก็จะเป็ นรวมศิ ลปิ นป๊ อบ ทั้งหลายก็จะอยู่เวทีน้ ี
เวทีน้ ี ก็จะมีการออกแบบเป็ นวัวที่มีลูกเล่นที่มนั แบบสดใสนิ ดนึ งเหมาะ
กับป๊ อบ ส่ วนเวทีใหญ่อนั ดับสามชื่ อ Black State ในส่ วน Black State นี้
เป็ นเวทีที่ตอ้ งเรี ยกว่าเป็ นเวทีรวมอินดี้ ระดับหัวแถวอ่ะครับ เป็ นวงอินดี้
แต่ก็มีความ mass ในระดับนึ ง วงดังๆ ทั้งหลายอะไรอย่างนี้ ก็จะอยูเ่ วทีน้ ี
แล้วเราก็จะมีเวทีที่เป็ นเวทีลูกทุ่ง ย้อนกลับไปเวที Black State ก็จะดู
เรี ยกว่าไงดีหล่ะ ก็จะดูออกแบบเวทีให้ดูเท่ๆ อะครับ แบบสไตล์อินดี้ นึก
ออกไม๊ครับ ธี มเท่ๆ หน่ อยอะไรอย่างเนี้ ย แสง สี ออกเป็ น มีความเท่อยู่
และก็จะมีเวทีที่เป็ นราวงก็จะเป็ นเวทีที่ออกแบบเวทีให้เข้ากับธี มของงรา
วงอะครับ อย่างเช่นมีธงลาว มีอะไรอย่างนี้ มีดอกๆ ทาให้ดูลูกทุ่งอะครับ
แล้วก็ เวที ที่ ค นค่อนข้า งเยอะอีก ก็ จะเป็ น state ที่ เป็ น EDM อะครั บ คน
เข้าไปแดนซ์ อันก็ตามสไตล์ EDM เลยอ่ะ แสง สี แบบจัดเต็ม มีไฟวิง่
แบบวิ๊งๆ อะไรอย่างงี้ อย่างนั้นเลยประมาณนี้ อะครับ เราก็จะตามธี มไป”
(ชัชวาลย์ พิริยพงพงศ์, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
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“เอ่อถ้าเกิดเป็ น lighting เนี้ย lighting มีทุกสี คือมันเล่นมันเปิ ดไปตาม
เพลง แต่ที่เห็นเป็ นสี ฟ้ามันอาจจะเป็ นช่วงเป๊ ปซี่โมเมนต์ คือแต่ละ
สปอนต์เซอร์ เค้าจะมีซีนบนเวที เวลาช่ วงคัน่ ดีเจอ่ะค่ะสมมติว่าช่ วงนั้น
เป็ นช่วงของเป็ ปซี่ เราจะต้องสาดสี ของเป๊ ปซี่ เข้าไป กับช่วงของฮาเนเก้น
จริ งๆ ฮาเนเก้นเราก็ตอ้ งสาดความเป็ นไฮเนเก้นเข้าไป แต่จริ งแล้วมันมี
ทุกสี อยู่แล้ว ไปตามเพลงไปตาม” (กานต์พิชชา ศุภฤกษ์สกุล , สัมภาษณ์
4 มิถุนายน 2561)
ด้านเสี ยง
ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ใหความสาคัญทางด้านเสี ยงเป็ นอย่างมาก โดย
คานึ งชื่ อเสี ยงของศิลปิ น นักร้องที่มาแสดงในงาน และความชัดของเสี ยงเพลง เนื่ องจากบางแนว
เพลง เช่ น EDM เป็ นแนวเพลงที่ไม่มีนกั ร้องหรื อนักดนตรี ที่คอยสร้างความบันเทิงให้กบั ผูม้ าร่ วม
งาน แต่เป็ นการเปิ ดแผ่นเพลง ดังนั้นหากเสี ยงเพลงไม่คมชัดอาจจะไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ และ
ประสาทสัมผัสของผูร้ ่ วมงานได้ และถึงแม้วา่ พื้นที่จะใหญ่แค่ไหน แต่ก็ตอ้ งทาให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้
ยินอย่างทัว่ ถึงเพื่อให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้ยนิ และมีส่วนร่ วมทัว่ ทั้งพื้นที่ของงานเทศกาลดนตรี ดังคาให้
สัมภาษณ์
“แคมเปญ Big Mountain ค่ อนข้างใหญ่ อ่ะ นะครั บ มี เพลงประจาปี ก็ จะ
เอาศิลปิ นที่ อย่างปี 2017 ก็จะแบบค่อนข้างดังในตอนนั้น อย่างเช่ น โอม
ค๊อกเทล The Toy ฟักกลิ้ง ฮีโร่ อะไรอย่างงี้ครับมาฟี ตเจอริ่ ง อะไรอย่างงี้
ครับ แล้วก็เสร็ จแล้วก็ค่อยๆ ปล่อยศิลปิ น คือต้องบอกว่าทุกเฟสติวลั เนี้ ย
สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือตัวศิลปิ น ถ้าศิลปิ นไม่น่าดูอะครับเฟสติวลั จะค่อนข้าง
เงียบเหงา” (ชัชวาลย์ พิริยพงพงศ์, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
“Sound คนจะรู ้ สึก ว่ามันมันส์ คือถ้า เป็ น sound อย่างเงี้ ย เค้า จะรู ้ สึ กว่า
มันต้องกระหึ่ มพอเวลาพวกที่ EDM ไปอ่ะค่ะ เค้าจะบอกว่าที่น้ ี sound ดี
มาก คือเคยทาโฟกัสกรุ๊ ปแล้วลองถามเค้ากับงานอื่น เค้าก็จะบอกว่า
งานเนี้ย sound ไม่โอเค งานเนี้ย sound ไม่ดี เค้าจะรู ้สึกชัดในเรื่ อของ
sound ว่า sound มันไม่ดี sound มันไม่แน่นพออะไรอย่างงี้ค่ะ”
(กานต์พิชชา ศุภฤกษ์สกุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
“จริ งๆ sound อะไม่ได้เพิ่มขนาดตามขนาดของเวที แต่ว่า sound อะมัน
เพิ่มตามขนาดของพื้นที่ ที่คนไปอยูท่ ้ งั หมดค่ะ สมมติว่าพื้นที่คนมันใหญ่
ขึ้ นใน area ประมาณเท่านี้ ต้องใช้ในเรื่ องของ sound อัดเข้าไปแค่ไหน
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คือมันจะไม่ใช่ อยู่แค่บนเวที แต่ sound มันจะถูกกระจายโดยรอบจะต้อง
ได้ยิน และเค้าจะต้องไม่รู้สึกว่าเค้าหลุ ดออกจากงาน” (กานต์พิชชา ศุภ
ฤกษ์สกุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
4.1.3 การจัดการสถานทีใ่ นงานเทศกาลดนตรีของประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ได้ใ ห้ค วามส าคัญต่ อสถานที่ ก ารจัดงานโดย
คานึ งถึ งปริ มาณของผูท้ ี่มาร่ วมงานกับพื้นที่จดั งานเทศกาลดนตรี ตอ้ งมีขนาดที่พอเหมาะสามารถ
รองรับผูท้ ี่มารวมงานได้ ไม่เกิดความรู ้สึกเบียดเสี ยดซึ่ งอาจเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับไป รวมถึง
ที่ ต้ ัง ของเทศกาลดนตรี ควรเป็ นสถานที่ ที่ มี ก ารเดิ น ทางไม่ ล าบากจนเกิ น ไป เหมาะสมต่ อ
กลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น งานเทศกาลดนตรี Big Mountain จากที่ เคยจัด ที่ เ ข้า ใหญ่ เ ป็ นพื้ นที่ ท างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อทาให้ผูท้ ี่ไปร่ วมงานเป็ นคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่พอเปลี่ยน
สถานที่จดั งานเทศกาลดนตรี ไปเป็ นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ ทาให้ปริ มาณผูม้ า
ร่ วมงานลดน้อยลง เนื่ องจากผูร้ ่ วมงานที่เคยเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือไม่
สะดวกในการเดิ นทาง นอกจากนี้ ผูจ้ ดั งานยังกล่าวถึงอากาศและสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่จดั งาน ด้วย
เช่นกัน ในด้านผลกระทบของพื้นที่จดั งานเทศกาลดนตรี ทางผูจ้ ดั ระบุวา่ ต้องการพื้นที่จดั งานที่ไม่
กระทบต่อผูส้ นับสนุนหลักของงานเทศกาลดนตรี อีกด้วย ดังคาให้สัมภาษณ์
“คืออย่างแรกเนี้ ยด้วย Big Mountain เป็ นเป็ นเฟสติวลั ที่ตอ้ งเรี ยกได้ว่ามี
คนเข้าไปอยู่ในงานประมาณ 50,000 – 60,000 คน ทีน้ ี เราต้องหาพื้นที่ๆ
ใหญ่พอที่รองรับนได้น่ะครับ แล้วประจวบเหมาะกับว่าพอดีมนั เป็ นเฟส
ติวลั สิ้ นปี เรี ยกว่าเป็ นเฟสติวลั หน้าหนาวอะครับ คนก็มองว่าอะไรที่มนั
ใกล้กรุ งเทพฯ อะไรอย่างงี้ หรื อว่าสถานที่ๆ มันใกล้กรุ งทพฯ ต้องรองรับ
ได้ อากาศดี ที่แรกก็เลยเลือกเป็ นเขาใหญ่แต่จริ งๆ แล้วก่อนหน้านี้ เมื่อ 2
ปี ที่แล้วเราเคยไปเปลี่ ยนที่กนั ครับ เราไปจัดที่แก่งกระจาน เพชรบุรี ซึ่ ง
จริ งๆ พอตรงเนี้ ย มันก็เหมือนกับ เอ่อ ในเรื่ องของ target อะนะครับก็จะ
มีปัญหาในเรื่ องของการเดิ นทางของคนในภาคอีสาน ที่อาจจะเดิ นทาง
มาลาบากทาให้เราเหมือนเสี ยกลุ่มคนที่ดูเฟสติวลั ทางภาคอีสานไป
สุ ดท้ายเราก็มองว่าเรากลับมาที่เข้าใหญ่ที่มนั ตอบโจทย์มากกว่าอะไร
อย่างงี้ ทางด้านสถานที่ และของ target” (ชัชวาลย์ พิริยพงพงศ์,
สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
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“ใช่ ๆ อันนี้มีส่วนเยอะ เยอะอยู่ๆ เลยอ่ะ เรื่ องอากาศ เรื่ องสถานที่ในการ
รองรั บ หรื อว่ า ความสะดวกในการไปเนี้ ย มี ผ ลต่ อ การที่ ค นมาดู
คอนเสิ ร์ตตค่อนข้างเยอะ” (ชัชวาลย์ พิริยพงพงศ์, สัมภาษณ์ 30
พฤษภาคม 2561)
“ใช่ค่ะ เอ่อ capacity ตรงนั้นมันรับคนได้มากขึ้นไม่ไหวแล้ว คือ max สุ ด
ตรงนั้นแล้ว รวมกับเราจัดการอะไรได้ค่อนข้างยากคือพื้นที่เล็ก คือคนปี นี้
คือเวลามันผ่านไปหลายๆ ปี คนรู ้จกั มากขึ้นอ่ะแล้วสมมติวา่ capacity
มันได้แค่น้ นั พอคนรู ้จกั มากขึ้นมันก็แย่งกันซื้ อบัตรแล้วมันทาให้เค้ารับ
experience ที่ไม่ดีวา่ บัตรเต็มอีกและๆ ปล่อยมาแค่ 100 ใบรึ เปล่า แต่
จริ งๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็พยายามขยายให้มนั ใหญ่ข้ ึนอะค่ะ รวม
กับพื้นตรงนั้นเรา manage สปอนเซอร์ ยาก เพราะว่ามันอยูใ่ กล้ RCA มัน
มีการขายเครื่ องดื่มชนิดอื่นค่อนข้างเยอะที่บริ เวณหน้างานแล้วเราไม่
สามารถทาอะไรกับเค้าได้ แต่เราเราแยกออกมาเป็ นตัวของเราเองแล้วอ่ะ
คือที่เยอะรองรับคนได้ แล้วก็เรื่ องของการขายสิ นค้าอื่นๆ ที่มนั ค่อนข้าง
ผิดกับสปอนเซอร์เรา เราก็ค่อนข้างจัดการได้มากขึ้นค่ะ”
(กานต์พิชชา ศุภฤกษ์สกุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
4.1.4 การจัดการด้ านอาหารและเครื่ องดื่มในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ ดั งานได้คานึ งถึ งการนาอาหารและเครื่ องดื่ มเข้ามาในงานเทศกาล
ดนตรี โดยผูจ้ ดั ระบุ ว่าอาหารต้องมีรสชาติที่ดี ราคาเหมาะสม และร่ วมงานส่ วนมากไม่ตอ้ งการ
อาหารที่ แปลกใหม่ แต่ตอ้ งเป็ นอาหารที่รับ ประทานง่ าย และเป็ นที่รู้จกั อยู่แล้ว ซึ่ งหากกล่ าวถึ ง
ประเด็นรับประทานง่าย ทางผูจ้ ดั ได้นึกถึงข้าวไข่เจียว และเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวไข่เจียวของร้านค้าที่
เข้ามาขายในงานเทศกาลดนตรี มีรสชาติอร่ อย จึงได้มีการจัดการประกวดร้านข้าวไข่เจียวเพื่อหาผู ้
ชนะแล้วได้เข้ามาขายข้าวไข่เจียวในงาน ส่ วนร้านอาหารที่เป็ นที่รู้จกั นั้น ก็จะเป็ นร้านอาหารที่อยูใ่ น
ห้า งสรรพสิ นค้า ทัว่ ไปที่ เป็ นที่ รู้จกั กันอยู่แล้วและก็ ย งั เป็ นร้ า นอาหารที่ ย งั รั บ ประทานง่ า ยด้ว ย
เช่ นกัน ส่ วนเครื่ องดื่ มทางผูจ้ ดั ระบุว่าจาเป็ นต้องตามผูส้ นับสนุ นงานเทศกาลดนตรี ซึ่ งการคานึ ง
เรื่ องอาหารและเครื่ องดื่ มของทางผูจ้ ดั จะช่ วยสงเสริ มประสบการด้านประสาทสัมผัสในการรับรู ้
รสชาติของผูท้ ี่มาร่ วมงาน ดังคาให้สัมภาษณ์
“อ่ อ จริ ง ๆ แล้ว คื อ มัน จะมี อ ยู่ 2 ส่ ว นอะครั บ คื อ อย่า ง Big Mountain
เนี้ ย มันจะมีเป็ นเหมือนประเพณี ประจาปี ของเค้าอยู่แล้วคือการกิ น การ
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ทาข้าวไข่เจียว คือก่อนที่จะเริ่ มคอนเสิ ร์ตอะนะครับ ก็จะมีประมาณ 1-2
เดือน จะมีการประกวดเอาร้า นแต่ละร้านมาทาข้าวไข่เจียว ซึ่ งจะมีอยู่ 20
ร้านนะครับที่เข้ารอบสุ ดท้าย จะได้เข้าไปขายข้าวไข่เจียวในนั้น ซึ่ งอันนี้
เป็ นประเพณี เลยของ Big Mountain ส่ วนอาหารทัว่ ไปเนี้ ย อันนี้ไม่แน่ ใจ
จริ งๆ อะครับ แต่โดยตามหลักทัว่ ไปคือน่าจะเป็ นการสนใจแล้วติดต่อเข้า
มาแล้วเราพิจารณาถึงรู ป รสอาหาร หรื อราคา หรื ออะไรก็แล้วแต่ส่วนนึง
ด้วยอะไรอย่างงี้ ค รับ” (ชัชวาลย์ พิริย พงพงศ์, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม
2561)
“เราดูประเภทอาหารอะค่ะ คือก็ให้มนั ครอบคลุมกับในเรื่ องของชื่อเสี ยง
ความอร่ อยอะไรอย่างงี้ อะค่ะ เราก็จะคัดร้ า นที่ม นั โอเคจริ งๆ แต่ ก็จะมี
บางรายที่ติดมากับสปอนเซอร์ ลูก ค้าอย่างเช่ น BBQ Plaza ที่มา Chester
Grill อะไรอย่างงี้อะค่ะ คือสองร้านนี้ เป็ นสองร้านที่ mass แต่ถามว่าเค้า
ขายดีไม๊ เค้าขายดีนะ คือเราได้รับบทเรี ยนว่าคนที่มางานพวกนี้คือเค้า
ไม่ได้ตอ้ งการกินของแปลกร้านที่ตอ้ งมากินที่น้ ีเท่านั้นถึงจะเจออะไร
อย่างงี้ แต่เค้ากลับชอบร้านที่มนั เป็ น mass อ่ะ อย่างเช่น KFC แมค
โดนัล เพราะเค้ามาเที่ยวงานแบบนี้ คือเค้าไม่อยากที่จะเสี ยเงินกับราคา
ที่ อร่ อยหรื อเปล่ าไม่รู้ แต่ว่าอาหารอะไรพวกเนี้ ยมันไม่ ได้ถูกชารจ์เกิ น
เว่อร์ อยู่แล้ว แล้วก็เค้าคุน้ กับรสชาติอยูแ่ ล้ว อะไรประมาณนี้ อะค่ะ ตรงนี้
จะมีโซนที่ค่อนข้างชัดเลยอ่ะ อาหารอย่างดี ยวเลยยี่สิบกว่าร้าน แต่ว่าที่
อื่นอาจจะเป็ นเล็กๆ ไม่ก็อยู่ขา้ งนอก แต่ว่าอันนี้ อยูข่ า้ งในเลยค่ะ” (กานต์
พิชชา ศุภฤกษ์สกุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
4.1.5 ความต้ องการให้ ผ้ ูทรี่ ่ วมงานได้ ประสบกรณ์ หรื อการรับรู้หลังจากเข้ าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรีของผู้จัดงานเทศกาลดนตรี
ผลการศึ กษาพบว่า ทางผูจ้ ดั ต้องการให้ผูท้ ี่มาร่ วมงานได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไป โดยมี
การปรับปรุ งและแก้ไขจากข้อผิดพลาดของงานเทศกาลดนตรี ปีก่อนๆ ทางผูจ้ ดั ได้มีการทา Focus
group ถึ งปั ญหาหลักของงานเทศกาลดนตรี ที่มกั เกิ ดปั ญหาขยะและห้องน้ า เนื่ องจากงานเทศกาล
ดนตรี ส่วนใหญ่มกั จัดแบบภายนอกอาคาร (Outdoor) ทาให้ตอ้ งมีห้องน้ าเคลื่ อนที่ที่เพียงพอต่อผู ้
ที่ ม าร่ วมงานจานวนมาก รวมไปถึ ง ปั ญหาขยะในบริ เวณจัดงาน ทางผูจ้ ดั งานจึ ง ได้เพิ่มจานวน
ห้องน้ าเคลื่อนที่ และพนักงานเก็บขยะ เพื่ออานวยความสะดวกและทาให้บริ เวณงานสะอาด รวมถึง
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การนาศิลปิ นที่ตรงใจผูท้ ี่มาร่ วมงานก็จะส่ งผลให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดความสนุกสนาน ตรงกับความชอบ
ซึ่งจะเกี่ยวของกับประการณ์ดา้ นการเชื่อมโยง และเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผูร้ ่ วมงานส่ งผลให้อยาก
มาร่ วมงานอีกในปี ต่อๆ ไป
“สิ่ งที่ S2O ต่างจากงานอื่นนะ มันๆ เป็ นเรื่ องของ experience
ของคนเต็มๆ เลยอ่ะ คือแบบเราดูแลแม้กระทัง่ คือถ้าดู ในเรื่ องของคอม
เม้นมันจะมีคนที่คอมเม้นเรื่ องของความสะอาดค่อนข้างเยอะ อย่างเช่ น
เรื่ องของ keeper ที่มีkeeper เก็บตลอดเวลา แล้วก็คือหนึ่ ง เค้ามาในงานที่
สะอาด มีคนทาความสะอาดตลอดเวลา แล้วก็สองความคุม้ ค่ะ เค้าซื้อ
บัตรมาในราคาที่ค่อนข้างแพง ก็ตอ้ งบอกว่าแพง วันละ 2,900 อะไรอย่าง
งี้อะค่ะ เค้ามาแล้วเค้าต้องรู ้ สึกว่า เค้ามาแล้วเค้าเจอคนที่เป็ น type เดี ยว
กับเค้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เรื่ องของดีเจ แน่ นอนมันต้องมีการพัฒนาไป
เรื่ อยๆ หลังจากเราจัดงานเราจะมีการโฟกัสกรุ๊ ปตลอด เพื่อที่จะแบบเรา
อยากรู ้วา่ เค้าแฮปปี้ กับ line up รึ ป่าว หรื อเค้าอยากได้ line up คนไหน
มาอะไรอย่างงี้ค่ะ รวมถึงห้องน้ า ปี นี้ ค่อนข้างได้รับฟี ดแบ็คดีเรื่ องห้องน้ า
ว่าห้องน้ าแบบพอ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่ องนี้ ค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาครั้ง
แรกเค้าก็จะรู ้สึกว่าปี หน้าเค้าจะกลัมาอีกค่ะ
(กานต์พิชชา ศุภฤกษ์สกุล, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561)
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
4.2.1 เพศ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
47
153
200

ร้ อยละ
23.50
76.50
100.00

จากตางรางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 76.50
รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 23.50
4.2.2 อายุ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26-30 ปี
30-35 ปี
สู งกว่ า 35 ปี ขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
43
102
35
20
200

ร้ อยละ
21.50
51.00
17.50
10.00
100.00

จากตางรางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 51 รองลงมามีอายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.50 และอายุระหว่าง 30-35 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 17.50
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4.2.3 ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
9
105
86
200

ร้ อยละ
4.50
52.50
43.00
100.00

จากตางรางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 52.50 รองลงมามีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 43 และระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 4.50
4.2.4 อาชีพ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
20
28
14
136
2
200

ร้ อยละ
10.00
14.00
7.00
68.00
1.00
100.00

จากตางรางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 68 รองลงมาเป็ นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 15 และเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษาหรื อนิสิต คิดเป็ นร้อยละ 10
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4.2.5 รายได้ ต่อเดือน
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
8
40
68
84
200

ร้ อยละ
4.00
20.00
34.00
42.00
100.00

จากตางรางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมา20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34 และ 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 20
4.2.6 บุคคลทีท่ ่ านไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยด้ วย
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามบุคคลที่ท่านไปงาน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยด้วย
บุคคลทีท่ ่ านไปงานเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทยด้ วย
คนเดียว
ครอบครัว
เพื่อน
คู่รัก
รวม

จานวน (คน)
4
7
161
28
200

ร้ อยละ
2.00
3.50
80.50
14.00
100.00

จากตางรางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไปงานเทศกาลดนตรี กบั เพื่อน คิด
เป็ นร้อยละ 80.50 รองลงมาไปกับคู่รัก คิดเป็ นร้อยละ 14 และไปกับครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.50
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4.2.7 วิธีการเดินทางไปงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวิธีการเดินทางไปงาน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
วิธีการเดินทางไปงานเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทย
รถส่ วนตัว
รถโดยสาร รถสาธารณะ
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
143
41
16
200

ร้ อยละ
71.50
20.50
8.00
100.00

จากตางรางที่ 4.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เดิ นทางไปเทศกาลดนตรี โดยรถ
ส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 71.50 รองลงมาเดินทางรถโดยสาร หรื อรถสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 20.50
และ อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 8
4.2.8 ค่ าใช้ จ่ายบัตรเข้ าร่ วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉลีย่ ต่ อครั้ง
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายบัตรเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ยต่อครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายบัตรเข้ าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทย
เฉลีย่ ต่ อครั้ง
ต่ากว่า 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
สู งกว่ า 3,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

32
119

16.00
59.50

36
13
200

18.00
6.50
100.00
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จากตางรางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายบัตรเข้าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ ยต่อครั้ง 1,001-2,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 59.50 รองลงมา 2,001-3,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 18 และ ต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16
4.2.9 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่ น เครื่ องดื่ม ในงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยเฉลีย่ ต่ อครั้ง
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น
เครื่ องดื่ม ในงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ยต่อครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
ต่ากว่า 500 บาท

จานวน (คน)
47

ร้ อยละ
23.50

501-700 บาท
701-900 บาท
สู งกว่ า 900 บาทขึน้ ไป
รวม

86
17
50
200

43.00
8.50
25.00
100.00

จากตางรางที่ 4.9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ นๆ เช่ น เครื่ อ งดื่ ม ในงาน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ ยต่อครั้งที่ 501-700 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมา สู งกว่า 90
บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 25 และ ต่ากว่า 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.50

4.3 การรับรู้ การตลาดเชิงประสบการณ์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
4.3.1 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.11 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส(Sense)
การรับรู้การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากประสาทสั มผัส
(Sense)

ค่ าเฉลีย่
𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

แปลผล
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1. งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่าน
3.90
0.921
มาก
ได้ มีโอกาสได้ สัมผัสถึงดนตรี
ใกล้ชิดกับศิลปิ น และบรรยากาศ
โดยรอบ
4.02
0.919
มาก
2. ท่านอยากทีจ่ ะได้ สัมผัสถึง
ดนตรี ใกล้ชิดกับศิลปิ นและ
บรรยากาศโดยรอบ
4.17
0.855
มาก
3.ท่ านรู้สึกถูกกระตุ้นเร้ าเมื่อเข้ า
ร่ วมงานเทศกาลดนตรี
4.03
0.898
มาก
รวม
จากตาราง 4.10 พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกถูกกระตุน้ เร้า
เมื่อเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างอยากที่จะได้สัมผัสถึง
ดนตรี ใกล้ชิ ดกับ ศิ ลปิ นและบรรยากาศโดยรอบ มี ค่า เฉลี่ ย 4.02 และค่ า เฉลี่ ยน้อยที่สุ ด คือ งาน
เทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90
ตารางที่ 4.12 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู ้สึก (Feel)
การรับรู้การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ จากความรู้สึก
(Feel) )
1. ท่ านรู้สึกมีความสุ ข เมื่อเข้ า
ร่ วมงานเทศกาลดนตรี
2. งานเทศกาลดนตรีสามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของท่ าน
ในการเข้ าร่ วมได้ ดี
3.ท่านมีความพอใจต่ องาน
เทศกาลดนตรี
รวม

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.31

0.752

มากที่สุด

3.95

0.758

มาก

4.04

0.660

มาก

4.10

0.732

มาก
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู ้สึกอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกมีความสุ ข เมื่อเข้า
ร่ วมงานเทศกาลดนตรี ซ่ ึ งมีค่าเฉลี่ ย 4.31 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่องานเทศกาล
ดนตรี ซ้ ึ งมีค่าเฉลี่ย 4.04 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานเทศกาลดนตรี สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของท่านในการเข้าร่ วมได้ดีโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95
ตารางที่ 4.13 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think)
การรับรู้การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากความคิด
(Think)
1เมื่ อ เข้ าไปร่ วมงานเทศกาล
ดนตรี บรรยากาศโดยรอบทาให้
ท่ า นมี จิ นตนาการและความคิ ด
สร้ างสรรค์ เกิดขึน้
2. งานเทศกาลดนตรี ทาให้ ท่า น
เกิดความคิดต่ อยอดเกี่ยวกับงาน
เทศกาลดนตรี เช่ น อยากไปงาน
เทศกาลตนตรี แ นวอื่ น ๆ อยาก
ล อ ง ไ ป เ ท ศ ก า ล ด น ต รี
ต่ างประเทศ
3.ท่ า นคิ ด ว่ า งานเทศกาลดนตรี
เป็ นงานทีส่ ร้ างสรรค์ แปลกใหม่
รวม

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

3.91

0.872

มาก

3.84

0.986

มาก

3.83

0.899

มาก

3.86

0.909

มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิดอยูใ่ น
ระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.86 ส าหรั บ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แก่ เมื่ อเข้า ไปร่ วมงานเทศกาลดนตรี
บรรยากาศโดยรอบทาให้กลุ่มตัวอย่างมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น 3.91 รองลงมา
คือ งานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคิดต่อยอดเกี่ ยวกับงานเทศกาลดนตรี เช่ น อยาก
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ไปงานเทศกาลตนตรี แนวอื่นๆ อยากลองไปเทศกาลดนตรี ต่างประเทศโดยมีค่า เฉลี่ ย 3.84 และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่างานเทศกาลดนตรี เป็ นงานที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.83
ตารางที่ 4.14 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act)
การรับรู้การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากการกระทา
(Act)
1.การมาเข้ าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรีเป็ นกิจกรรมทีท่ ่าน
ต้ องการเข้ าร่ วมเป็ นประจา
2. งานเทศกาลดนตรีกจิ กรรมที่
ท่านต้ องการเข้ าร่ วม
3.ท่านมีพฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนไป
จากเดิม หลังจากเข้ าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี
รวม

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.11

0.804

มาก

3.18

1.127

ปานกลาง

2.83

1.187

ปานกลาง

3.37

1.039

มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระทาอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.37 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การมาเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี เป็ น
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าร่ วมเป็ นประจา ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 รองลงมา คือ งานเทศกาล
ดนตรี กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าร่ วม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.83
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการเชื่อมโยง (Relate)
จากตารางที่ 4.14 ภาพรวมของการรับรู ้ การตลาดเชิ งประสบการณ์ จากเชื่ อมโยง อยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ งานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างมี
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รับรู้การตลาดเชิ งการ
ประสบการณ์จากการเชื่ อมโยง
(Relate)

ค่ าเฉลีย่
𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

แปลผล

1.งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่านมี
ปฏิสัมพันธ์ ต่อกลุ่มคนทีช่ ื่ นชอบ
งานเทศกาลดนตรีเช่ นกัน

3.52

1.098

มาก

2.งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่านมี
เรื่ องราวหรื อประเด็นไปพูดคุยกับ
เพื่อนได้

3.77

0.976

มาก

3.61
1.075
มาก
3. งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่าน
เป็ นคนทันสมัย ทันกระแสสั งคม
3.63
1.050
มาก
รวม
เรื่ องราวหรื อประเด็นไปพูดคุ ยกับเพื่อนได้ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.77 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งาน
เทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานเทศกาลดนตรี เช่นกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.52

4.4 การรับรู้ การตลาดเชิงประสาทสั มผัสของกลุ่มตัวอย่ าง
4.4.1 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสาทสั ทผัสของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.16 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านเสี ยงที่ได้ยนิ
(Sonorous Component)
การรับรู้การตลาดเชิ งประสาท
สั มผัสเกีย่ วกับด้ านเสี ยงทีไ่ ด้ ยนิ
(Sonorous Component)
1. งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่าน
ได้ ยนิ เสี ยงนักดนตรี เล่นดนตรี

ค่ าเฉลีย่
𝑿
4.26

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

แปลผล

0.828

มากที่สุด
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แบบสด หรื อได้ ยินเสี ยงเพลง
จากดีเจทีเ่ ปิ ดแผ่นแบบสด
รวม

4.26

0.828

มากที่สุด

จากตาราง 4.15 พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส
ด้านเสี ยงที่ ได้ยิน อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยงานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่ มตัวอย่างได้ยินเสี ยงนัก
ดนตรี เล่นดนตรี แบบสด หรื อได้ยนิ เสี ยงเพลงจากดีเจที่เปิ ดแผ่นแบบสด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26
ตารางที่ 4.17 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านภาพที่เห็น
(Visual Component)
การรับรู้การตลาดเชิ งประสาท
สั มผัสเกีย่ วกับด้ านภาพทีเ่ ห็น
(Visual Component)

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

1.ท่านสั มผัสถึงการจัดแสงไฟใน
งานเทศกาลดนตรี
2.ท่านสั มผัสถึงการจัด
องค์ ประกอบด้ านสี ของงาน
เทศกาลดนตรี

4.24

0.858

มากที่สุด

4.20

0.849

มาก

รวม

4.22

0.860

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.16 ภาพรวมของการการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านภาพที่
เห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างสัมผัสถึง
การจัดแสงไฟในงานเทศกาลดนตรี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.24 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างสัมผัสถึงการจัด
องค์ประกอบด้านสี ของงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20

70
ตารางที่ 4.18 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านการสัมผัส
(Tactile Component)
การรับรู้การตลาดเชิ งประสาท
สั มผัสเกีย่ วกับด้ านการสั มผัส
(Tactile Component)
1.ท่านได้ มีโอกาสสั มผัสกับศิลปิ น
อย่างใกล้ชิด เช่ น การจับมือ
รวม

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

2.89

1.147

ปานกลาง

2.89

1.147

ปานกลาง

จากตาราง 4.17 พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส
ด้านการสัมผัส อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยงานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสสัมผัส
กับศิลปิ นอย่างใกล้ชิด เช่น การจับมือ มีค่าเฉลี่ยที่ 2.89
ตารางที่ 4.19 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านกลิ่น
(Olfactory Component)
การรับรู้การตลาดเชิ งประสาท
สั มผัสเกีย่ วกับด้ านกลิน่
(Olfactory Component)

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

1.งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่านได้
รับรู้ ทางการได้ กลิน่ เช่ น กลิ่น
อาหาร และเครื่ องดื่ม
2.งานเทศกาลดนตรีทาให้ ท่านได้
รับรู้ ทางการได้ กลิน่ เช่ น กลิ่น
อาหาร และเครื่ องดื่ม

3.15

1.102

ปานกลาง

3.53

1.027

มาก

รวม

3.34

1.070

มาก

จากตารางที่ 4.18 ภาพรวมของการการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ ยวกับด้านกลิ่ น
อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยที่ 3.34 สาหรับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ งานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่ ม
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ตัวอย่างได้รับรู ้ทางการได้กลิ่น เช่น กลิ่นอาหาร และเครื่ องดื่มซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.53 รองลงมา คือ งาน
เทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้รับรู ้ทางการได้กลิ่น เช่น กลิ่นอาหาร และเครื่ องดื่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15
ตารางที่ 4.20 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านรสชาติ
(Gustative Component)
การรับรู้การตลาดเชิ งประสาท
สั มผัสเกีย่ วกับด้ านรสชาติ
(Gustative Component)

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

𝑿

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

1.ท่านสั มผัสถึงรสชาติของอาหาร
และเครื่ องดื่มในงาน
รวม

3.43

1.025

มาก

3.43

1.025

มาก

จากตารางที่ 4.19 ภาพรวมของการการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านรสชาติ
โดย ท่านสัมผัสถึงรสชาติของอาหารและเครื่ องดื่มในงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.43

4.5 การทดสอบสมมติฐาน
4.5.1 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่ต่างกัน
ส่ งผลต่อการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบระหว่างเพศของเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
𝑿

S.D

ค่ า t

Sig.

3.67
0.573
-1.909
0.060
ชาย
3.85
0.595
หญิง
Sig. < 0.05
จากตาารางที่ 4.20 การทดสอบโดยใช้ส ถิ ติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่ า
การตลาดเชิ งประสบการณ์ จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.060 ซึ่ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า
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เพศที่แตกต่างกันมีการรั บรู ้ ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบระหว่างอายุของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่ น
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอายุ
การตลาดเชิงประสบการณ์
SS
df
MS
F
Sig.
7.133
3
2.378
7.391
0.000*
ระหว่ างกลุ่ม
62.735
195
0.322
ภายในกลุ่ม
69.868
198
รวม
Sig. < 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน ทา
ให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
ตารางที่ 4.23 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่ น
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอายุ
อายุ
ค่ าเฉลีย่
สูงกว่า 35 ปี ขึ้นไป
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี 26-30 ปี
31-35 ปี
42
*
*
ต่ากว่า 25 ปี
102
*
*
26-30 ปี
35
31-35 ปี
20
สู งกว่ า 35 ปี ขึน้ ไป
Sig. < 0.05
จากตารางที่ 4.22 เมื่อทาการทดสอบจับคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มีอายุต่างกันทาให้การรับรู ้
ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกัน คือ
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ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี กับ31-35 ปี และ 26-30 ปี
กับมี 31-35 ปี และ ต่ากว่า 25 ปี กับ สู งกว่า 35 ปี ขึ้นไป และ 26-30 ปี และสู งกว่า 35 ปี ขึ้นไป ความ
แตกต่างกันในด้านการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบระหว่าระดับการศึกษาของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ทางการ
ตลาดเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ ผ่าน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา
การรับรู้ทางการตลาดเชิ ง
SS
df
MS
F
Sig.
ประสบการณ์
0.845
2
0.422
1.199
0.304
ระหว่ างกลุ่ม
69.024
196
0.352
ภายในกลุ่ม
69.868
198
รวม
Sig<0.05
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ
0.05
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่ น
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอาชีพ
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ผ่าน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอาชีพ
การตลาดเชิงประสบการณ์
SS
df
MS
F
Sig.
3.661
4
0.915
2.682
0.033*
ระหว่ างกลุ่ม
66.207
194
0.341
ภายในกลุ่ม
69.868
198
รวม
Sig<0.05
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีอาชีพต่างกัน
ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบระหว่างรายได้ต่อเดือนของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ทางการ
ตลาดเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่ อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ ผ่าน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
การรับรู้ทางการตลาดเชิ ง
SS
df
MS
F
Sig.
ประสบการณ์
2.368
3
0.789
2.280
0.081
ระหว่ างกลุ่ม
67.501
195
0.346
ภายในกลุ่ม
69.868
198
รวม
Sig<0.05
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
4.5.2 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่ต่างกัน
ส่ งผลต่อการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบระหว่างเพศของเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ ทางการตลาดเชิ ง
ประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
𝑿

S.D

ค่ า t

Sig.

3.50
0.908
-1.942
0.054
ชาย
3.72
0.626
หญิง
Sig. < 0.05
จากตาารางที่ 4.26 การทดสอบโดยใช้ส ถิ ติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่ า
การตลาดเชิงประสาทสัมผัสจาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.054 ซึ่ งมากกว่า 0.05 หมายความว่า
เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสไม่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบระหว่างอายุของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ทางการตลาดเชิง
ประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ย บเที ย บการรั บรู ้ การตลาดเชิ งประสาทสัมผัส ผ่า น
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอายุ
การตลาดเชิงประสาทสั มผัส
SS
df
MS
F
Sig.
7.203
3
2.401
5.106
0.002*
ระหว่ างกลุ่ม
92.167
196
0.470
ภายในกลุ่ม
99.371
199
รวม
Sig. < 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน ทา
ให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
ตารางที่ 4.29 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสผ่าน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอายุ
ค่ าเฉลีย่

อายุ
31-35 ปี

สูงกว่า 35 ปี ขึ้นไป
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี 26-30 ปี
43
ต่ากว่า 25 ปี
102
*
26-30 ปี
35
31-35 ปี
20
สู งกว่ า 35 ปี ขึน้ ไป
Sig. < 0.05
จากตารางที่ 4.28 เมื่อทาการทดสอบจับคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ Post Hoc ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มีอายุต่างกันทาให้การรับรู ้
ทางการตลาดเชิงสาทสัมผัสต่างกัน คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มี 26-30 ปี กับ
สู งกว่า 35 ปี ขึ้ นไป มี ความแตกต่า งกันในด้านการรั บรู ้ ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัส อย่างมี
นัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4.30 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ผ่านเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา
การรับรู้ทางการตลาดเชิ ง
SS
df
MS
F
Sig.
ประสาทสั มผัส
0.539
2
0.269
0.585
0.585
ระหว่ างกลุ่ม
98.832
197
0.502
ภายในกลุ่ม
99.371
199
รวม
Sig<0.05
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ผ่านเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอาชีพ
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสผ่าน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามอาชีพ
การตลาดเชิงประสาทสั มผัส
SS
df
MS
F
Sig.
1.519
4
0.380
0.757
0.555
ระหว่ างกลุ่ม
97.852
195
0.502
ภายในกลุ่ม
99.371
199
รวม
Sig<0.05
จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีอาชีพต่างกัน
ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
ตารางที่ 4.32 การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
ผ่านเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
การวิเคราะความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสผ่านเทศกาล
ดนตรี ในประเทศไทยกับลักษณะประชากร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
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การรับรู้ทางการตลาดเชิ ง
SS
df
MS
F
Sig.
ประสาทสั มผัส
0.812
3
0.271
0.538
0.657
ระหว่ างกลุ่ม
98.559
196
0.503
ภายในกลุ่ม
99.371
199
รวม
Sig<0.05
จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี
ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบระหว่างประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั พฤติกรรมการเข้า
ร่ วมเทศกาลดนตรี
ประสบการณ์ ของ
พฤติกรรมการเข้ าร่ วมเทศกาลดนตรี
ผู้เข้ าร่ วมเทศกาลดนตรี
r
Sig.
ระดับความสั มพันธ์
0.124
0.081
ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ของ
ผู้เข้ าร่ วมเทศกาลดนตรี
Sig<0.01
จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบ โดยใช้สถิ ติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า ระดับประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี ต่อพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ของกลุ่มตัวอย่างมีค่า Sig เท่ากับ 0.081 ซึ่ ง
มากกว่า 0.01 หมายความว่า ระดับประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ กรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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การทดสอบสมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี ที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบระหว่างการรับรู ้ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี กบั พฤติกรรมการ
เข้าร่ วมเทศกาลดนตรี
การรับรู้ประสาทสั มผัส
พฤติกรรมการเข้ าร่ วมเทศกาลดนตรี
จากเทศกาลดนตรี
r
Sig.
ระดับความสั มพันธ์
0.065
0.363
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
การรับรู้ประสาทสั มผัส
จากเทศกาลดนตรี
Sig<0.01
จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบ โดยใช้สถิ ติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า ระดับการรับรู ้ประสาทสัมผัสจาก
เทศกาลดนตรี ต่อพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ของกลุ่มตัวอย่างมีค่า Sig เท่ากับ 0.363 ซึ่ ง
มากกว่า 0.01 หมายความว่า ระดับการรับรู ้ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์ระดับ
ต่าต่อพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การตลาดเชิงประสบการณ์ ผ่านเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ การตลาดเชิ งประสบการณ์ของผูจ้ ร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศ
ไทย
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย จานวน 2
ท่ า น เกี่ ย วกับ กลุ่ ม ประชากรเป้ า หมาย การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ และการตลาดเชิ ง
ประสาทสัมผัส พบว่า
1) กลุ่มประชากรเป้ าหมายของงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย พบว่า ผูจ้ ดั งาน
เทศกาลดนตรี ได้คารึ งถึงอายุของผูร้ ่ วมงานเป็ นหลัก ซึ่ งจากการจัดงานเทศกาลดนตรี ขนาดใหญ่ จะ
ทาให้กลุ่มประชากรเป้ าหมายมีช่วงอายุต้ งั แต่วยั เรี ยนไปจนถึงวัยทางาน หรื อช่วงอายุระหว่าง 15-35
ปี แต่ ห ากเป็ นแนวเพลงแบบเฉพาะทางผูจ้ ัด ให้ข ้อ มู ล ว่า แนวเพลงจะเป็ นตัว ก าหนดอายุข อง
ผูร้ ่ วมงานเอง เช่นแรวเพลงอีดีเอ็ม กลุ่มประชากรเป้าหมายอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี ขึ้นไป
2) การจัดการทางด้านแสง สี และเสี ยงของงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
2.1) ด้า นแสง/สี พบว่า ผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ออกแบบแสงและสี ไ ป
พร้ อ มกัน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวเพลง ศิ ล ปิ น และผู ้ส นับ สนุ น หลัก ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า ง
ประสบการณ์ ดา้ นการมองเห็ นให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบแนว
เพลงจะใช้ทุกสี ให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี และแนวเพลง สาหรับเพลงป๊ อปออกแบบสี ให้มีสีสัน
สดใส สาหรับประเภทร๊ อคให้เป็ นสี และแสงที่แสดงถึงความเท่ เคร่ งขรึ ม สาหรับแนวเพลงแบบอีดี
เอ็ม มี การออกแบบโดยยิง เลเซอร์ เพื่อช่ วยเพิ่ มอารมณ์ และสามารถส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ ด้า น
ประสาทสัมผัสของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ทางด้านผูส้ นับสนุนจะใช้สี
ตามผูส้ นับสนุนหลักอีกด้วย
2.2) ด้านเสี ยง พบว่า ผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ใหความสาคัญทางด้านเสี ยง
เป็ นอย่างมาก โดยคานึงชื่อเสี ยงของศิลปิ นหรื อนักร้องที่มาแสดงในงาน และความชัดของเสี ยงเพลง
เนื่ องจากบางแนวเพลง เป็ นแนวเพลงที่ไม่มีนกั ร้องหรื อนักดนตรี ที่คอยสร้างความบันเทิงให้กบั ผู ้
มาร่ วมงานจากตัวนักร้ องเอง แต่เป็ นการเปิ ดแผ่นเพลง ดังนั้นหากเสี ยงเพลงไม่คมชัดอาจจะไม่
สามารถเข้าถึงอารมณ์ และประสาทสัมผัสของผูร้ ่ วมงานได้ และถึงแม้วา่ พื้นที่จะใหญ่แค่ไหน แต่ก็
ต้องทาให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้ยนิ อย่างทัว่ ถึงเพื่อให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้ยนิ และมีส่วนร่ วมทัว่ ทั้งพื้นที่ของ
งานเทศกาลดนตรี
3) การจัด การสถานที่ ใ นงานเทศกาลดนตรี ข องประเทศไทย พบว่า ผูจ้ ัด งาน
เทศกาลดนตรี ได้ให้ความสาคัญต่อสถานที่การจัดงาน โดยคานึงถึงปริ มาณของผูท้ ี่มาร่ วมงานกับ
พื้นที่จดั งานเทศกาลดนตรี จาเป็ นต้องมีขนาดที่เหมาะสม สามารถรองรับผูท้ ี่มารวมงานได้ ไม่เกิ ด
ความรู ้สึกเบียดเสี ยดกัน รวมถึ งที่ต้ งั ของเทศกาลดนตรี ควรเป็ นสถานที่ที่มีการเดิ นทางไม่ลาบาก
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จนเกิ นไป รวมไปถึ ง อากาศและสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่จดั งานด้วยเช่ นกัน ในด้านผลกระทบของ
พื้นที่จดั งานเทศกาลดนตรี ทางผูจ้ ดั ระบุวา่ ต้องการพื้นที่จดั งานที่ไม่กระทบต่อผูส้ นับสนุนหลักของ
งานเทศกาลดนตรี อีกด้วย
4) การจัดการด้านอาหารและเครื่ องดื่มในงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย พบว่า
ผูจ้ ดั ระบุว่าอาหารและเครื่ องดื่ มก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึง โดยอาหารต้องมีรสชาติดี ราคาเหมาะสม
และอาหารที่ รับประทานง่าย และเป็ นที่รู้จกั อยู่แล้ว ซึ่ งหากกล่าวถึงประเด็นรับประทานง่าย เป็ น
ร้านอาหารที่เป็ นที่รู้จกั นั้น ก็จะเป็ นร้านอาหารที่อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไปที่เป็ นที่รู้จกั กันอยูแ่ ล้ว
ส่ วนเครื่ องดื่ ม ทางผูจ้ ดั ระบุ ว่า จาเป็ นต้องตามผูส้ นับ สนุ นงานเทศกาลดนตรี ซึ่ ง การคานึ ง เรื่ อง
อาหารและเครื่ องดื่มของทางผูจ้ ดั จะช่วยสงเสริ มประสบการด้านประสาทสัมผัสในการรับรู ้รสชาติ
ของผูท้ ี่มาร่ วมงาน
5) ความต้องการให้ผูท้ ี่ร่วมงานได้ประสบกรณ์หรื อการรับรู ้หลังจากเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ของผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี พบว่า ทางผูจ้ ดั ต้องการให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้ประสบการณ์
ที่ดีกลับไป โดยมีการปรับปรุ งและแก้ไขจากข้อผิดพลาดของงานเทศกาลดนตรี ปีก่อนๆ ทางผูจ้ ดั ได้
มีการทาสัมภาษณ์ แบบเฉพาะกลุ่ ม (Focus group) ถึ งปั ญหาหลักของงานเทศกาลดนตรี ที่มกั เกิ ด
ปั ญหาขยะและห้องน้ า เนื่ องจากงานเทศกาลดนตรี ส่วนใหญ่มกั จัดแบบภายนอกอาคาร (Outdoor)
ทาให้ตอ้ งมีห้องน้ าเคลื่อนที่ที่เพียงพอต่อผูท้ ี่มาร่ วมงานจานวนมาก รวมไปถึงปั ญหาขยะในบริ เวณ
จัดงาน ทางผูจ้ ดั งานจึ ง ได้เพิ่ม จานวนห้องน้ า เคลื่ อนที่ และพนัก งานเก็ บ ขยะ เพื่ออานวยความ
สะดวกและท าให้บ ริ เวณงานสะอาด รวมถึ ง การนาศิ ล ปิ นที่ ตรงใจผูท้ ี่ ม าร่ วมงานก็จะส่ ง ผลให้
ผูร้ ่ วมงานเกิดความสนุ กสนาน ตรงกับความชอบซึ่ งจะเกี่ยวของกับประการณ์ดา้ นการเชื่อมโยง และ
เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผูร้ ่ วมงานส่ งผลให้อยากมาร่ วมงานอีกในปี ต่อๆ ไป
5.1.2 สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปจากกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์
และการตลาดเชิงประสาทสัมผัส โดบใช้แบบสอบถาม จานวน 200 ชุด พบว่า
1) จานวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 76.50) มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี (ร้อยละ 51) ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 52.50) โดยเป็ น
พนักงานเอกชน (ร้อยละ 68) และมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 42)
2) การรับรู ้การตลาดเชิ งประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.80) เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามองค์ป ระกอบทั้ง 5 ด้า นของการรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ แล้วองค์ป ระกอบที่ มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จาก
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ความรู ้ สึ ก (ค่ า เฉลี่ ย 4.10) และองค์ป ระกอบที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากกระทา (ค่าเฉลี่ย 3.37) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) การรับรู ้การตลาดเชิ งประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกถูกกระตุน้ เร้าเมื่อ
เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 รองลงมา คือ กลุ่ มตัวอย่างอยากที่จะได้สัมผัสถึ ง
ดนตรี ใกล้ชิดกับศิ ล ปิ นและบรรยากาศโดยรอบ มีค่า เฉลี่ ย 4.02 และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คื อ งาน
เทศกาลดนตรี ทาให้ท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90
2.2) การรับ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จากความรู ้ สึก ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 4.10 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกมีความสุ ข เมื่อเข้า
ร่ วมงานเทศกาลดนตรี ซ่ ึ งมีค่าเฉลี่ ย 4.31 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่องานเทศกาล
ดนตรี ซ้ ึงมีค่าเฉลี่ย 4.04 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานเทศกาลดนตรี สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของท่านในการเข้าร่ วมได้ดีโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95
2.3) การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จากความคิ ด ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ที่ 3.86 ส าหรั บค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ เมื่ อเข้า ไปร่ วมงานเทศกาลดนตรี
บรรยากาศโดยรอบทาให้กลุ่มตัวอย่างมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น 3.91 รองลงมา
คือ งานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับงานเทศกาลดนตรี เช่ น อยาก
ไปงานเทศกาลตนตรี แนวอื่ นๆ อยากลองไปเทศกาลดนตรี ต่างประเทศโดยมีค่าเฉลี่ ย 3.84 และ
ค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่างานเทศกาลดนตรี เป็ นงานที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.83
2.4) การรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระทา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.37 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การมาเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี เป็ นกิจกรรม
ที่ กลุ่ มตัวอย่างต้องการเข้าร่ วมเป็ นประจา ซึ่ งมีค่ าเฉลี่ ยที่ 4.11 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรี
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าร่ วม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.83
2.5 การรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากเชื่อมโยง ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.63 ส าหรั บค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แก่ งานเทศกาลดนตรี ทาให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งมี
เรื่ องราวหรื อประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.77 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งาน
เทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานเทศกาลดนตรี เช่นกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.52
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3) การรับรู ้การตลาดเชิงประสาทสัมผัสของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) เมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของการรับรู ้การตลาดเชิงประสาท
สัมผัสแล้วองค์ประกอบที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ การรับรู ้ การตลาดเชิ งประสาทสัมผัสเกี่ ยวกับด้าน
เสี ย งที่ ไ ด้ยิน (ค่ า เฉลี่ ย 4.26) และองค์ป ระกอบที่มี ค่ า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด คื อ การรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับด้านการสัมผัส (ค่าเฉลี่ย 2.89) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) การรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสด้านเสี ยงที่ได้
ยิน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยงานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างได้ยินเสี ยงนักดนตรี เล่นดนตรี
แบบสด หรื อได้ยนิ เสี ยงเพลงจากดีเจที่เปิ ดแผ่นแบบสด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26
3.2) การรับรู ้การตลาดเชิ งประสาทสัมผัสเกี่ ยวกับด้านภาพที่เห็น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างสัมผัสถึงการจัดแสง
ไฟในงานเทศกาลดนตรี ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.24 รองลงมา คื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งสั ม ผัส ถึ ง การจัด
องค์ประกอบด้านสี ของงานเทศกาลดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20
3.3) การรั บรู ้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากประสาทสัมผัส ด้านการ
สัมผัส อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยงานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปิ น
อย่างใกล้ชิด เช่น การจับมือ มีค่าเฉลี่ยที่ 2.89
3.4) การรับรู ้การตลาดเชิ งประสาทสัมผัสเกี่ ยวกับด้านกลิ่ น อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.34 สาหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ งานเทศกาลดนตรี ทาให้กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้
ทางการได้กลิ่น เช่น กลิ่นอาหาร และเครื่ องดื่มซึ่ งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.53 รองลงมา คือ งานเทศกาลดนตรี
ทาให้ท่านได้รับรู ้ทางการได้กลิ่น เช่น กลิ่นอาหาร และเครื่ องดื่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15
3.5) การรับรู ้การตลาดเชิ งประสาทสัมผัสเกี่ ยวกับด้านรสชาติ โดย ท่าน
สัมผัสถึงรสชาติของอาหารและเครื่ องดื่มในงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.43

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่ต่างกันส่ งผลต่อ
การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านเพศของเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้ทาง
การตลาดเชิ งประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน พบว่าการตลาดเชิ งประสบการณ์ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรี ที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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2. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านอายุของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้
ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ที่แตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มี
อายุต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
เมื่ อทาการทดสอบจับคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิ ติ Post Hoc ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มีอายุต่างกันทาให้การรับรู ้ทางการตลาด
เชิงประสบการณ์ต่างกัน คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี กับ3135 ปี และ 26-30 ปี กับมี 31-35 ปี และ ต่ากว่า 25 ปี กับ สู งกว่า 35 ปี ขึ้นไป และ 26-30 ปี และสู ง
กว่า 35 ปี ขึ้นไป ความแตกต่างกันในด้านการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ อย่างมีนยั สาคัญ
0.05
3. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั
การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศ
ไทยที่ มีระดับการศึ ก ษาต่ างกัน ทาให้ก ารรั บรู ้ ท างการตลาดเชิ งประสบการณ์ ไม่ต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญระดับ 0.05
4. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านอาชีพของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้
ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ที่แตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มี
อาชีพต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
เมื่ อทาการทดสอบจับคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิ ติ Post Hoc ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
5. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านรายได้ของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้
ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ที่แตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มี
รายได้ต่อเดื อนต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ระดับ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่ต่างกันส่ งผลต่อ
การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านเพศของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้
ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน
มีการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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2. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านอายุของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้
ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มี
อายุต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
เมื่ อทาการทดสอบจับคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิ ติ Post Hoc ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มีอายุต่างกันทาให้การรับรู ้ทางการตลาด
เชิ งประสบการณ์ต่างกัน คือ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ที่มี 26-30 ปี กับสู งกว่า 35
ปี ขึ้นไป มีความแตกต่างกันในด้านการรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05
3. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั
การรั บ รู ้ ท างการตลาดเชิ ง ประสาทสั ม ผัส ที่ แ ตกต่ า งกัน พบว่า ผูเ้ ข้า ร่ วมงานเทศกาลดนตรี ใ น
ประเทศไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสไม่ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
4. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านอาชีพของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั การรับรู ้
ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มี
อาชีพต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิงประสาทสัมผัสไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
5. ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือนของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั
การรั บ รู ้ ท างการตลาดเชิ ง ประสาทสั ม ผัส ที่ แ ตกต่ า งกัน พบว่า ผูเ้ ข้า ร่ วมงานเทศกาลดนตรี ใ น
ประเทศไทยที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน ทาให้การรับรู ้ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสไม่ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี
ผลการทดสอบระหว่างประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี กบั พฤติกรรมการเข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี พบว่า ระดับประสบการณ์ ข องผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ต่อพฤติก รรมการเข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี ข องกลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค่า Sig เท่ า กับ 0.081 หมายความว่า ระดับ ประสบการณ์ ข อง
ผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี ที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
ผลการทดสอบระหว่างการรับรู ้ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี กบั พฤติกรรมการเข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี พบว่า ระดับการรั บรู ้ ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี ต่อพฤติกรรมการเข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี ของกลุ่มตัวอย่างมีค่า Sig เท่ากับ 0.363 หมายความว่า ระดับการรับรู ้ประสาทสัมผัส
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จากเทศกาลดนตรี ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ต่อการรับรู ้ทางการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านเพศและรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ทางการ
ตลาดเชิ งประสบการณ์ ไม่ ต่างกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิจยั เรื่ องพฤติก รรมการเปิ ดรั บ
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ไทย ของ
กลุ่มผูอ้ ่านในเขตกรุ งเทพมหานคร (ชฎาภรณ์ สวนแสน, 2556) ได้พบว่า เพศและรายได้ที่แตกต่าง
กัน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้งานวิจยั
เรื่ องพฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยชน์จาก นวนิ ยายออนไลน์ของ
เยาวชนไทย (ใบบัว นามสุ ข , 2555) ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นชาย
หรื อหญิงต่างก็มีการนาไปใช้ประโยชน์จากการอ่านนวนิ ยายออนไลน์ไม่แตกต่างกัน เช่ นเดียวกับ
การเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่ไม่วา่ จะเป็ นเพศชายหรื อหญิง มีรายได้เท่าไหร่ ต่างก็
มีประสบการณ์การเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ไม่ต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านอายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ทางการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภรณ์รัตน์เยาวละออง (2558) จากผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรของผูช้ มรายการ “ยกทัพข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง PPTV พบว่า ผูช้ ม
รายการมีอายุ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการเปิ ดรับชมรายการยกทัพ ข่าวเช้าที่แตกต่างกัน พบว่า
ผูช้ มรายการที่มีอายุ 20-29 ปี มีการเปิ ดรับชมรายการ "ยกทัพข่าวเช้า" มากกว่าผูช้ มรายการที่มีช่วง
อายุ 30-39ปี , ช่วง อายุ 40-49 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี โดยสามารถวิเคราะห์ได้วา่ อายุที่แตกต่างกัน
จะมีการเปิ ดรับชม ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรที่ ปรมะ สตะเวทิน (2546,
น.106) ได้กล่ าวไว้ ว่าอายุของผูร้ ั บสารนั้นเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้คนมีค วามแตกต่างกันในด้า น
ความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ ไปคนที่มีอายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยมมากกว่าคนที่มีอายุมาก
ในขณะที่ ค นที่ มี อายุ ม าก มัก จะมี ค วามคิ ดอนุ รัก ษ์นิย มมากกว่า ท าให้ล ัก ษณะของการเปิ ดรั บ
สื่ อมวลชนมีความแตกต่างกัน จากรายงานวิจยั ของ Bower (1973 อ้างถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542,
น. 74) ได้กล่าว ว่าพฤติกรรม การเปิ ดรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มผูร้ ับสารในช่วงวัยที่ต่างกันมีโอกาส
เปิ ดรับสื่ อไม่เท่าเทียมกัน
ผลการวิ จยั พบว่า ลัก ษณะทางประชากรด้า นระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้
ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวนัยนันท์ ศรี สารคาม
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(2559) เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ของ ผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีรูปแบบการใช้บริ การที่แตกต่างกัน โดย
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี มักจะใช้บริ การร้านเคเอฟซี นานกว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เช่น การใช้บริ การเพื่ออ่านหนังสื อ การทางานกลุ่ม
หรื อเพื่อติวสอบ เป็ นต้น โดยรู ปแบบการใช้บริ การดังกล่าวอาจทาให้ผใู ้ ช้บริ การที่มีระดับ การศึกษา
ต่ า กว่ า หรื อ เที ย บเท่ า ปริ ญญาตรี มี โ อกาสเกิ ด ข้อ ขัด แย้ง กับ พนัก งานภายในร้ า นได้ม ากกว่ า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ดังนั้น ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเค
เอฟซี (KFC) จึงต่ากว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
ตอนที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ต่อมีการรับรู ้ทางการตลาดเชิ ง
ประสาทสัมผัส
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันมีการรับรู ้ ทางการตลาดเชิ งประสาทสัมผัสไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิ
ภรณ์รัตน์ เยาวละออง (2558) จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผูช้ มรายการ ยกทัพข่าวเช้า
ทางสถานี โทรทัศน์ ช่อง PPTV พบว่าผลการศึกษา ผูช้ มรายการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อน ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้าไม่
แตกต่างกัน โดยอธิ บายตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.
113) ได้อธิ บายไว้วา่ การใช้ประโยชน์และการทาให้เกิดความพึงพอใจจากการใช้สื่อของผูร้ ับสาร ที่
เน้นความสาคัญของกลุ่มผูร้ ับสารในการใช้เนื้ อหาของสื่ อมวลชน (The uses of media content) ก็
เพื่อจะทาให้เกิ ดความพึงพอใจ (Gratifications) โดยตัวผูร้ ับสารจะเลือกรับสารที่มีความสอดคล้อง
กับ ความสนใจและความต้องการของตนเอง กล่ า วคื อ กลุ่ ม ผูช้ มรายการมี ล ัก ษณะ ประชากรที่
แตกต่าง ทั้งในส่ วนของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการเปิ ดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้าไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า รายการยกทัพ
ข่าวเช้ามีรูปแบบรายการที่หลากหลาย และมีช่วงรายการที่แตกต่างกัน ได้แก่ ช่วง รายงานข่าว, ช่วง
ยกทัพบรรเทาทุกข์, ช่ วงยกทัพบันเทิง และช่วงยกทัพทอล์ค ในความหลากหลาย ของช่วงรายการ
และเนื้ อหาข่าวที่ นาเสนอ อาจสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ มตัวอย่างได้ จนเกิ ดเป็ น
ความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มีการจัดรู ปแบบของเวที แสง สี เสี ยง รวมถึงประเภทของดนตรี
ที่หลายหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี
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ตอนที่ 3 การรับรู ้เชิงประสบการณ์ของผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี
ผลการวิจยั พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ตามแนวคิดของ Keller เชื่อว่า “การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ไม่ได้เพียงแต่เน้นที่การใช้งานและประโยชน์ของสิ นค้าหรื อบริ การเท่านั้น แต่ยงั เป็ น
การเชื่อมโยง เอกลักษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ที่ต่างกันของผูบ้ ริ โภค “ซึ่งจากผลการวิจยั
นี้ แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์จากความ
ชื่ น ชอบส่ ว นบุ ค คลที่ ต่ า งกัน เช่ น แนวเพลง หรื อ ศิ ล ปิ น ผูเ้ ข้า ร่ ว มงานบางคนค านึ ง ถึ ง ความ
สะดวกสบายในการเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ดว้ ย จึงเป็ นปั จจัยให้เกิดการจัดงานเทศกาลดนตรี ไป
ในทางเดี ยวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Fou ที่กล่าวไว้วา่ “การตลาดเชิ งประสบการณ์ ช่ วยให้
ผูบ้ ริ โภคสร้างประสบการณ์ของตัวเอง มีการลาดับการจดจาตราสิ นค้าต่างๆ ไว้ในใจ และได้มีการ
บอกต่อ” ซึ่ งในที่น้ ี ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ที่ไปเฉพาะงานที่ชื่นชอบ หรื อไปบ่อยครั้ง ซึ่ งจาก
ข้อเสนอแนะชี้ ให้เห็นว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ส่วนใหญ่ จะเข้าร่ วมงานที่แสดงแนวเพลงที่
ตนเองชื่ นชอบ หรื อเคยเข้าร่ วมมาก่อน และมีแนวโน้มที่จะเข้าร่ วมในงานเทศกาลดนตรี อื่นๆ ต่อไป
ในอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt ที่กล่าวไว้วา่ “การตลาดเชิง ประสบการณ์สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลู กค้าในระยะยาวและยังสร้างยอดขายได้ดว้ ย โดยเพิ่มการรับรู ้จากบอกต่อ
แบบปากต่ อ ปาก” ส าหรั บ การวัด ผลความส าเร็ จ นั้ น สามารถวัด ได้ห ลายวิ ธี ซ่ ึ งขึ้ นอยู่ ก ั บ
วัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมทางการตลาดของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็ นจากจานวนของ
ผูบ้ ริ โภค จานวนของยอดขายที่เ กิดขึ้น หรื อความตั้งใจซื้ อ การเพิ่มขึ้นของความไว้วางใจและความ
เชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า รวมถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้ เป็ นต้น ซึ่ งจากการสังเกตการณ์ในงานวิจยั นี้ สิ่ ง
ที่เป็ นตัวชี้ วดั ที่ เห็นชัดที่สุดคือ ผูท้ ี่ขา้ ร่ วมงานเทศกาลดนตรี ส่วนใหญ่เคยเข้าร่ วมมาแล้วมากกว่า 1
ครั้ง และเกิดความประทับใจและจะกลับมาใช้บริ การอีกในอนาคต ซึ่ งถ้านาผลการวิจยั มาวิเคราะห์
แยกเป็ นรายองค์ประกอบ จะสามารถเห็นว่าการับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากด้านความรู ้สึกได้
มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ เนื่ องจากเป็ นการมุ่ ง เน้น การรั บ รู ้ ผ่า นประสาทสัม ผัส (sense) ของผูเ้ ข้า ร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี แต่ละบุคคลโดยตรง ด้วยการสื่ อสารผ่านการ มองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้
กลิ่น รวมถึงการลิ้มรส ซึ่ งตามแนวคิด Cheskin มองว่า ประสบการณ์เชิงประสบการณ์ดา้ นประสาท
สัมผัส จะเป็ นตัวที่ดึงดูดลูกค้าและมีส่วนในการตัดสิ นใจของลูกค้า และยิ่ง ไปกว่านั้น ตามแนวคิด
ของ Hyatt เชื่ อว่า ประสาทสัม ผัส ทั้ง 5 ไม่ไ ด้เป็ นเพีย งแค่ตวั กระตุน้ เท่ านั้น แต่ยงั เป็ นการสร้ า ง
ความสุ ขความพอใจ
เมื่อมีการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (sense) แล้วการรับรู ้ การตลาด
เชิ งประสบการณ์ จากความรู ้ สึก (Feel) ที่เป็ นอารมณ์ ความรู ้ สึกภายในของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรี ซึ่ งจากงานวิจยั นี้ พบว่าการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู ้สึกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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หากพิจารณาประกอบกับการสังเกตการณ์ และข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี จะ
พบว่าผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การรู ้สึกมี ความสุ ข ตอบสนองความต้องการ และมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่ วมงานเทศกาล สอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt ที่ว่า “ความรู ้สึกมีอิทธิ พลทางจิตใจอย่างมาก
ในการตัดสิ นใจในการซค้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคมักเกอกจากความรู ้สึก โดยความรู ้สึก
น่ าเชื่ อถื อและไว้วางใจของลู กค้านั้น เป็ นผลมาจาก การที่ตราสิ นค้านั้นๆ มีการติดต่อสื่ อสารกับ
ลูกค้า และมีการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะมีผล ต่อความรู ้สึกอย่างมาก เนื่องจากมีการพูดคุย
กันโดยตรง
ในส่ วนการรับรู ้ การตลาดเชิ งประสบการณ์จากความคิด (Think) จะเห็นว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Schmitt โดย การจัดงานเทศการดนตรี มีการทาการตลาดที่อยูบ่ นหลักเหตุผลที่เป็ นไป
ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จดั รู ปแบบของงานเทศกาลดนตรี อย่างสร้างสรรค์ ทาให้ผรู ้ ่ วมงานเทศกาล
ดนตรี เกิดจินตนาการ โดยมีการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานและถือเป็ นการ
กระตุน้ ทางความคิดเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมงานได้รับประสบการณ์น้ นั ๆ
การรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระทา (Act) จากผลวิจยั พบว่า ยังอยู่ในระดับมาก
แต่ค่อนไปทางด้านประดับปานกลางนั้น ตามแนวคิดของ Schmitt ได้กล่าวไว้ว่าประสบการณ์จาก
การปฏิบตั ิหรื อจากการกระทา เป็ นกลยุทธ์ที่มีข้ ึนเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์จนกลายเป็ นพฤติกรม
ในการดาเนินชี วติ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห็ได้วา่ การเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี เป็ นงานเทศกาลที่
จัดขึ้นในเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น และในแต่ละงานก็มีแนวดนตรี หรื อศิลปิ นที่ต่างกันออกไป ทา
ให้ผูร้ ่ วมงานอาจยังมีความคิดว่า จะรองานที่ตวั เองชื่นชอบจริ งๆ แต่บางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกใน
การเดินทางไปเข้าร่ วม หรื อบางรายอาจจะยังไม่งานเทศกาลดนตรี บางงาน ทาให้อาจจะยังไม่ซึมซับ
จนเกิดเป็ นพฤติกรรมที่ตอ้ งทาเป็ นกิ จวัตร และหากมองในระยะยาวการที่ผเู ้ ข้าร่ วมงานจะเกิดการ
กระทาขึ้น จะต้องคานึ งถึงเรื่ องบรรทัดฐานในสังคม และกลุ่มของผูเ้ ข้าร่ วมงานด้วยว่ามีการปฏิบตั ิ
กันเช่ นนั้นหรื อไม่ ในที่น้ ี จากผลวิจยั ในส่ วนเพิ่มเติมจะเห็นว่า มีผูท้ ี่เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี กบั
กลุ่มเพื่อน คนรัก หรื อครอบครัว มีจานวนไม่มากนัก
การรับรู ้ ทางการตลาดตลาดด้านความเกี่ยวโยง (Relate) หากทาการพิจารณาองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เกิดเป็ นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และบุคคลนั้นๆ จะทาการบอก
ต่อ (Schmitt, 1999) ซึ่ งผลวิจยั ในส่ วน นี้ ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิ งประสบการณ์
เนื่องจากผูท้ ี่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่จะทาให้เกิดการบอกต่อด้วยทัศนคติที่ดี
ตอนที่ 4 การรับรู ้เชิงประสาทสัมผัสของผูร้ ่ วมงานเทศกาลดนตรี
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรับรู ้ประสาทสัมผัสจากเทศกาลดนตรี ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ ก รรมการเข้า ร่ วมเทศกาลดนตรี แต่ ใ นด้า นของของการรั บรู ้ ก ารตลาดเชิ งประสาทสัมผัส
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เกี่ยวกับด้านการสัมผัส (Tactile Component) พบว่า การรับรู ้เชิงประสาทสัมผัสทางด้านการจับมือ
กับนักร้องหรื อศิลปิ น มีคะแนนน้อยที่สุด อาจเนื่องจากเทศกาลดนตรี บางประเภท เช่น แนวเพลงอีดี
เอ็ม จะไม่มีศิลปิ นหรื อนักร้องมาทาการแสดงดนตรี สด แต่เป็ นการเปิ ดเพลงจากแผ่นเสี ยง ผูร้ ่ วมงาน
จึงให้ความสาคัญทางด้านนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่มีคะแนนต่าที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Hoegg and Alba (2007) ศึกษาหัวข้อเกี่ยวการทดลองการรับรู ้รสชาติ ซึ่ งการรับรู ้เป็ นเหตุผลพื้นฐาน
ในการเลื อกสิ นค้าที่มีมากมาย เป็ นการวิจยั เชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผูบ้ ริ โภคใน
การระบุความแตกต่างท่ามกลางสิ่ งเร้าทางรสชาติ โดยมีวิธีการทดลองครั้งนี้ โดยจะไม่ใช้การชิ ม
รสชาติ ข องอาหารตัว อย่า ง แต่ จ ะใช้ก ารพิ จ ารณาจากฉลากสิ น ค้า (Verbal Cues) คื อ การรั บ รู ้
รายละเอียดจากฉลากสิ นค้า เพื่อให้เกิดการรับรู ้ ความเข้าใจในตัวสิ นค้าและการแสดงด้วยการมอง
(Visual Cues) คือการใช้การมองเห็นดูรูปลักษณ์สินค้าแทนการชิมรสชาติเช่นกันซึ่ งผลการทดลอง
พบว่า อัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านฉลากที่มาจากฟลอริ ดา้ และแคลิฟอร์ เนีย (4.394.33) ขณะที่อตั ราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านสี ของน้ าส้ม (4.70-3.40) และอัตราความ
แตกต่างต่อรสชาติ ส่ิ งเร้ าทางด้านการควบคุ มรสชาติที่แท้จริ ง (3.05-4.63) จะเห็นได้ว่าเกิ ดความ
ขัดแย้งกันระหว่างอัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านสี ของน้ าส้มกับอัตราความแตกต่าง
ต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านการควบคุมรสชาติที่แท้จริ ง ที่มีอตั ราที่แตกต่างกันมาก ซึ่ งจากการทอลอง
ครั้งนี้ พบว่า การมองสี ของน้ าส้มเพียงอย่างเดียวมีผลต่อการรับรู ้ที่อาจไม่เป็ นจริ ง หรื อเป็ นจริ งเมื่อ
เทียบกับรสชาติที่แท้จริ งของน้ าส้มนัน่ เอง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสี ของผลิตภัณฑ์ที่
จะบ่งบอกถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี จากการผลการทดลองนี้ ทาให้ทราบว่าการรับรู ้เชิง
ประสาทสัมผัสนั้นไม่ได้เกิดจากการรับรู ้ดา้ นประสาทสัมผัสเพียวแค่ ณ เวลานั้นๆ
ความเชื่ อมโยงระหว่า งการรั บ รู ้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ แ ละประสาทสัม ผัส ต่ อกล
ยุทธ์ดดๆการตลาดเชิงประสบการณ์และประสาทสัมผัส จากผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์ได้วา่ จาก
การท าแบบสอบถามของผูเ้ ข้า ร่ วมงานเทศกาลดนตรี พบว่า การตลาดเชิ ง ประสบการและเชิ ง
ประสาทสัมผัสไม่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ในการเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ซึ่ งไม่สอดคล้องการ
กลยุทธ์ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์และประสาทสัมผัสที่เน้นในเรื่ องการสร้างความประทับใจ
ในทุกๆ ด้าน เช่ น การได้ยิน การมองเห็น รวมไปถึงการให้ความสาคัญกับสถานที่จดั งาน เพื่อให้
ผูร้ ่ วมงานได้รับประสบการณ์ ที่ดีจากการเข้าร่ วมงาน ส่ งผลให้เกิ ดการบอกต่อ และมาร่ วมงานใน
ครั้งต่อไป
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่ องการตลาดเชิ งประสบการณ์ ผ่านงานเทศกาลดนตรี ในประเทศ
ไทย ทาให้ทราบถึ งการรั บรู ้ การตลาดเชิ งประสบการณ์ ข องที่เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี จะเป็ น
ประโยชน์ต่อทางด้านวิชาการและนักการตลาด ในกรณี ศึกษาการตลาดเชิ งประสบการณ์กบั ธุ รกิ จ
แนวใหม่ โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาไปประยุกต์ ใช้
1. จากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า เพศ ระดับการศึกษา อายุ และรายได้ที่ต่างกันไม่มี
มีผลต่อการรับรู ้การตลาดเชิ งประสบการณ์ ทาให้ผจู ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ทราบถึงกลยุทธ์ที่ใช้วา่ เป็ น
กลยุท ธ์ ที่ เหมาะสมต่ อเพศ ระดับ การศึ ก ษา และอาชี พ แล้ว เนื่ องความแตกต่ า งของผูร้ ่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ดงั กล่าวไม่ได้มีผลต่อการรับรู ้ ดังนั้นผูจ้ ดั งานอาจให้ความสาคัญต่อความแตกต่างของ
ผูร้ ่ วมงานด้านอื่นแทน
2. จากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่าอายุของผูเ้ ข้าร่ วมงานต่างกัน ส่ งผลต่อการรับรู ้
ทางการตลาดเชิ งประสบการณ์ที่ต่างกัน ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมที่มีการรับรู ้การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่ นงาน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทยที่มากที่สุดคือช่ วงอายุ 26-30 ปี ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นช่ วงของวัยทางาน ซึ่ ง
สอดคล้องจากการที่ได้สัมภาษณ์ ผจู ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ในประเทศ ว่าได้จดั กลุ่มเป้ าหมายจากอายุ
ของผูร้ ่ วมงาน ซึ่ งได้กล่าวไปในทางเดียวกันว่า อายุต่างกัน ส่ งผลให้แนวดนตรี ที่ชอบต่างกัน ความ
ต้องการในการเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ต่างกัน ดังนั้นผูจ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ควรตระหนักถึงปัจจัย
นี้ และจัดการส่ งเสริ มการตลาดให้เหมาะกับอายุของผูร้ ่ วมงานที่ต่างกัน เพื่อทาได้มีการรับรู ้ และ
เพิม่ ความสนใจมากขึ้น รวมถึงเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผูเ้ ข้าร่ วมงานในช่วงอายุต่างๆ
3. จากผลการวิจยั ด้านการตลาดเชิ งประสบการณ์พบว่า ด้านที่ได้คะแนนสู งที่สุด
คือประสบการณ์ทางด้านความรู ้สึก ซึ่ งหมายถึงความสุ ขที่ได้เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี รวมไปถึง
ความพึ ง พอใจต่ อ งานเทศกาลดนตรี ดัง นั้น ผูจ้ ัด งานควรให้ค วามส าคัญ ต่ อ การจัด การโดยให้
ความสาคัญด้านความรู ้สึกของผูเ้ ข้าร่ วมงานเป็ นอย่างมาก เช่นอานวยความสะดวกสบายทั้งเรื่ องการ
เดินทาง และสาธารฯปโภคต่าง
4. จากผลการวิจยั ด้านการตลาดเชิงประสาทสัมผัสพบว่าด้านที่ได้คะแนนสู งที่สุด
คื อประสบการณ์ ท างด้า นเสี ย ง ดัง นั้นผูจ้ ดั งานควรให้ค วามส าคัญต่ อการจัดการเรื่ องเสี ย งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความจงรั ก ภัค ดี ต่ อ ตราสิ นค้า มาใช้ร่ วมด้ว ย เนื่ องจาก
สามารถอ้างอิงในการวัดผลได้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ตอ้ งการที่จะเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
ในครั้งต่อไปหรื อไม่
2. สัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับ ผูท้ ี่เข้าร่ วมงานเทศการดนตรี เพื่อให้รู้และเข้าใจ รวมถึ ง
ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผจู ้ ดั งานเทศกาลดนตรี ได้ทาการพัฒนา และปรับปรุ งการ
จัดงานได้อย่างตรงตามความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
การตลาดเชิงประสบการณ์ ผ่านงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย
คาชี้แจงเกีย่ วกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท ภาคพิเศษ สาขานวัตกรรม
การจัดการสื่ อสารดิจิทลั (IDC) คณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์ ผจู ้ ดั ทาขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดตอบคาถามทุกข้อตามความเป็ นจริ ง โดยข้อมูล
ที่ได้จะนาไปใช้ในการทางานวิจยั เท่านั้น มิได้นาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด ขอขอบพระคุณที่ท่าน
กรุ ณาสละเวลาและให้ความร่ วมมืออย่างดี
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
1.ชาย

2. หญิง

1. ต่ากว่า 25 ปี

2.26-30 ปี

3. 31-35 ปี

4.สู งกว่า 35 ปี ขึ้นไป

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี

2. ปริ ญญาตรี

3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. สถานภาพ
1. โสด
3. แยกกันอยู/่ หย่า/หม้าย

2. สมรส
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5. อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต

2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. เจ้าของกิจการ/ธุ รกิจส่ วนตัว

4. พนักงานบริ ษทั เอกชน

5. อื่น ๆ .........………
6. รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท

2. 10,001-20,000 บาท

3. 20,001-30,000 บาท

4. สู งกว่า 30,000 บาทขึ้นไป

7.บุคคลที่ท่านไปงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยด้วย
1. คนเดียว

2.ครอบครัว

3. เพื่อน

4.คู่รัก

8.วิธีการเดินทางไปงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
1. รถส่ วนตัว

2.รถโดยสาร/รถสาธารณะ

3. อื่นๆ
9.ค่าใช้จ่ายบัตรเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ยต่อครั้ง
1. ต่ากว่า 1,000 บาท

2.1,001-2,000 บาท

3. 2,001-3,000บาท

4.สู งกว่า 3,000 บาทขึ้นไป

10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่ องดื่ม ในงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยเฉลี่ยต่อครั้ง
1. ต่ากว่า 500 บาท

2.501-700 บาท

3. 701-900 บาท

4.สู งกว่า 900 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ท่ านให้ ความสาคัญกับประสบการณ์อะไรทีส่ ุ ด ในการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมเทศกาลดนตรี
การตลาด

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

เชิงประสบการณ์

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

1.งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้ท่านได้มีโอกาสได้
สัมผัสถึงดนตรี ใกล้ชิด
กับศิลปิ น และ
บรรยากาศโดยรอบ
2.ท่านอยากที่จะได้
สัมผัสถึงดนตรี ใกล้ชิด
กับศิลปิ นและ
บรรยากาศโดยรอบ
3.ท่านรู ้สึกถูกกระตุน้
เร้าเมื่อเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี
4.ท่านรู ้สึกมีความสุ ข
เมื่อเข้าร่ วมงานเทศกาล
ดนตรี
5. งานเทศกาลดนตรี
สามารถตอบสนอง
จุดมุ่งหมายของท่าน
ในการเข้าร่ วมได้ดี
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การตลาด

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

เชิงประสบการณ์

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

6.ท่านมีความพอใจต่อ
งานเทศกาลดนตรี
7.เมื่อเข้าไปร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี
บรรยากาศโดยรอบทา
ให้ท่านมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
เกิดขึ้น
8.งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้ท่านเกิดความคิดต่อ
ยอดเกี่ยวกับงานเทศกาล
ดนตรี เช่น อยากไปงาน
เทศกาลตนตรี แนวอื่น
อยากลองไปเทศกาล
ดนตรี ต่างประเทศ
9.ท่านคิดว่างานเทศกาล
ดนตรี เป็ นงานที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่
10.การมาเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี เป็ น
กิจกรรมที่ท่านต้องการ
เข้าร่ วมเป็ นประจา
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การตลาด

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

เชิงประสบการณ์

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

11.งานเทศกาลดนตรี
กิจกรรมที่ท่านต้องการ
เข้าร่ วม
12.ท่านมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปจากเดิม
หลังจากเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี
13.งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กลุ่มคนที่ชื่นชอบงาน
เทศกาลดนตรี เช่นกัน
14.งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้ท่านมีเรื่ องราวหรื อ
ประเด็นไปพูดคุยกับ
เพื่อนได้
15.งานเทศกาลดนตรี ทา
ให้ท่านเป็ นคนทันสมัย
ทันกระแสสังคม
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ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ท่ านให้ ความสาคัญกับประสาทสั มผัสอะไรทีส่ ุ ด ในการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมเทศกาลดนตรี
การตลาดเชิง

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ความสาคัญ

ประสาทสั มผัส

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

1.งานเทศกาล
ดนตรี ทาให้
ท่านได้ยนิ เสี ยง
นักดนตรี เล่น
ดนตรี แบบสด
หรื อได้ยนิ
เสี ยงเพลงจากดี
เจที่เปิ ดแผ่น
แบบสด
2.ท่านสัมผัสถึง
การจัดแสงไฟ
ในงานเทศการ
ดนตรี
3.ท่านสัมผัสถึง
การจัด
องค์ประกอบ
ด้านสี ของงาน
เทศกาลดนตรี
4. ท่านได้มี
โอกาสสัมผัส
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กับศิลปิ นอย่าง
ใกล้ชิด เช่น
การจับมือ
5.งานเทศกาล
ดนตรี ทาให้
ท่านได้รับรู ้
ทางการได้กลิ่น
เช่น กลิ่นอาหาร
และเครื่ องดื่ม
6.งานเทศกาล
ดนตรี ทาให้
ท่านได้สัมผัส
กับกลิ่น
บรรยากาศ
โดยรอบ ได้แก่
กลิ่นทะเล กลิ่น
ป่ า และกลิ่น
ต้นไม้
7.ท่านสัมผัสถึง
รสชาติของ
อาหารและ
เครื่ อง ดื่มใน
งาน
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ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามจริ งของท่านมากที่สุด

พฤติกรรมการเข้ าร่ วม
เทศกาลดนตรี

1-2 ครั้ง/ปี

3-4ครั้ง/ปี

5-6 ครั้ง/ปี

7-9 ครั้ง/ปี

มากกว่า 9
ครั้งขึน้ ไป

ความถี่ ใ นการเข้า ชม
งานเทศกาลดนตรี ใ น
ประเทศไทย
ส่ วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี โดยดูจากประเภทของดนตรี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

การเข้ าร่ วม

ความสาคัญ ความสาคัญ ความสาคัญ ความสาคัญ ความสาคัญ
เทศกาลดนตรี ตาม
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ุ ด
น้ อยทีส่ ุ ด
ประเภทของดนตรี
EDM
Hip-Hop
Jazz
Pop
R&B
Rock
Reggae

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่ อ นามสกุล

นางสาวณัฐพร สว่างเถื่อน

ประวัติการศึกษา

อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา 2555

ประสบการณ์การทางาน

2556-2558
นักเคมี
บริ ษทั อินเตอร์ เทค เซอร์วสิ เซส จากัด มหาชน
2558-2560
ฝ่ ายให้คาปรึ ษาและบริ การลูกค้า
บริ ษทั เมอร์ค ประเทศไทย จากัด
2560 – ปัจจุบนั
พนักงานขาย
บริ ษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จากัด

`

