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่ ม่ ตี ่อการยอมรับสื่อหลอมรวม
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ออนไลน์ ทาง Youtube อีกทัง้ พบว่า มีการหลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอมรวมสูงสุด โดยมีทศั นคติ
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โฆษณาสื่อหลอมรวมที่ชอบมากที่สุดคือ Facebook และสื่อหลอมรวมที่ใช้มากที่สุดคือการอ่าน
ข่าว,ชมคลิปผ่านทาง Facebook และดูโทรทัศน์ ออนไลน์ ทาง Youtube (3) เจนเนอเรชัน่ X มี
การรับรูป้ ระโยชน์ และรับรูค้ วามง่ายในการใช้ส่อื หลอมรวมสูงที่สุด หลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอม
รวมตํ่าที่สุด และมีทศั นคติท่ดี แี ละมีการตัดสินใจซื้อเมื่อรับสื่อหลอมรวมมากที่สุด (4) เจนเนอ
เรชันเบบี
่ บ้ ูมเมอร์ มีการยอมรับสื่อหลอมรวมตํ่าที่สุด และมีทศั นคติว่าโฆษณาสื่อหลอมรวมให้
ประโยชน์และสร้างความน่ าเชื่อถือแต่กส็ ร้างความรบกวน
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This research aims to study the acceptance media convergence, perceived
benefits and perceived ease of use media convergence. Moreover, study the response
of consumers to the media convergence by covers all three of the major media that are
television, radio and newspaper that assimilated to the Internet with an online form,
which was conducted by survey research group has used media convergence 400
samples
The results of the study showed that the Smartphone is equipped with has been
high popular of 94.7 percent, followed by 47.8 percent of desktop computer and
watching media convergence of various forms are moderate. Meanwhile, using
behavior media convergence at a high level and exposure advertising through media
convergence is moderate. For the attitudes and purchasing decisions of consumers to
advertising media convergence is moderate. It also found that the media convergence
via Facebook, it is a channel that has been most popular when compared to other types
of media convergence.
This study found the characteristics of each generation on the acceptance
media convergence and advertising responses: (1) Generation Z has acceptance media
convergence at the highest. The format of media convergence is the most frequently
used that is read the news, watch video clip via Facebook and watch television online
through Youtube. Furthermore, found to avoid advertising media convergence
maximum with the attitude to advertising that provide information and create a good
image, but is considered an invasion of privacy. (2 ) Generation Y, advertising media
convergence, the most preferred that is Facebook and most used is read the news,

(5)
watch video clip via Facebook and watch television online through Youtube. (3)
Generation X has perceived benefits and perceived ease of use media convergence at
the highest level. In the meantime, avoid advertising media convergence at the lowest
level and have a positive attitude and purchase decision when accept media
convergence most. (4) Generation Baby Boomers has to accept media convergence at
the lowest level. In addition, an attitude which advertising media convergence to useful
and reliable, but it creates a disturbance.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิ จยั
ปั จจุบนั ธุรกิจการสื่อสารมีการแข่งขันกันอย่างมาก การเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีต่างๆ ท้า
ทายธุรกิจสื่อให้ยงิ่ ต้องปรับตัวเข้าหาผูบ้ ริโภคสื่อมากขึน้ สื่อเก่าประเภทต่างๆ พยายามมองหา
กลยุท ธ์ท่ีทํ าให้ ได้เปรีย บคู่ แ ข่ ง และหากลยุ ท ธ์ต่ างๆ เพื่อ ที่จ ะสามารถครอบครองฐานของ
ผูบ้ ริโภคสื่อให้ได้เพิม่ ขึน้ เกิดเป็ นการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค จากเดิม
ที่ก ารสื่อ สาร มัก จะใช้ส่ ือ ดัง้ เดิม (Traditional Media) คือ สื่อ มวลชนแบบดัง้ เดิม ได้แ ก่ สื่อ
สิง่ พิมพ์, สื่อ วิทยุกระจายเสียง, สื่อ โทรทัศ น์ และ สื่อ ภาพยนตร์ เป็ นต้น (สุ รสิทธิ ์ วิทยารัฐ,
2552) แต่ ปัจจุบนั สื่อเก่ า หรือ Traditional Media ถูกลดความสําคัญลงแม้จะยังไม่มากจนต้อง
วิตกกังวล แต่การปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคก็เป็ นเรื่องที่ไม่ควร
มองข้าม เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อใหม่ท่เี ติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้นักการตลาดและนักโฆษณา
และกลุ่ มคนที่อ ยู่ในสื่อ เก่ า ต้องรีบศึก ษาพฤติก รรมผู้บริโภคเพื่อ นํ ามาปรับการดําเนิน ธุรกิจ
แบบเดิมอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีท่กี ําลังเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ มูลค่าของงบ
โฆษณาของสื่อหลักอาจจะดูลดลงไม่มากนัก แต่กไ็ ม่ควรรอจนรายได้หดหาย เพราะตอนนี้ยงั
ไม่สายทีส่ ่อื เก่าจะรีบปรับตัว (Marketing Oops, 2556ก)
จากเดิมงบโฆษณาของสินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่มคี วามต้องการแจ้งเกิดเพื่อให้ช่อื สินค้า
ของตนเป็ นที่รจู้ กั และเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคนัน้ จากการสํารวจแล้วพบว่าในแต่ ละวันมี
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ทุกช่องรวมกันได้มากกว่า 3,000 เรือ่ ง ส่วนโฆษณาทางวิทยุนนั ้ ในคลื่น
ยอดนิยม แต่ละวันมีสปอตโฆษณาไม่ต่ าํ กว่า 500 สปอทต่อสถานีต่อวัน ในขณะทีห่ นังสือพิมพ์ม ี
โฆษณาทัง้ เล็กและใหญ่รวมกัน 80 กว่าชิน้ ต่อฉบับ จากจํานวนโฆษณาทีม่ ากมายมหาศาลเช่นนี้
จึงไม่แปลกทีเ่ ม็ดเงินโฆษณาจะพุ่งสูงถึง 1 แสนล้านบาท (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2549)
ปี 2552 เว็บไซต์ Manager เผยแพร่รายงานของ นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช์ ผลการสํารวจ
มูลค่าการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อหลักตลอด 12 เดือนของปี 2551 ทีไ่ ด้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อนั
ไม่พงึ ประสงค์ของวงการโฆษณาไทย เมื่อมูลค่าการใช้ส่อื นัน้ ติดลบอย่างเป็ นทางการ -2.77%
ทําให้มูลค่างบโฆษณาผ่าน 8 สื่อหลักทีเ่ คยสูงถึง 92,035 ล้านบาทในปี 2550 ตํ่ากว่าเป้ าหมาย
แสนล้านบาท เหลือเพียง 89,488 ล้านบาท มูลค่างบประมาณการใช้ส่อื โฆษณาประจําปี
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ทีน่ ีลเส็น มีเดีย รีเสิรช์ ทําการสํารวจ “ตัง้ แต่ปี 2548 มีการเติบโตทีเ่ ริม่ ถอยหลัง จาก 5.70% ใน
ปี 2548 เทียบกับปี 2547 ลดลงมาเหลือ 4095% ในปี 2549 เมือ่ เทียบกับปี 2548 ลดเหลือเพียง
2.54% เมื่อ มูล ค่ างบโฆษณาผ่ านหลัก 8 หมื่น ล้านบาท เข้าสู่ ต ัว เลข 92,035 ล้านบาท ในปี
2550 ซึง่ แม้ตวั เลขงบประมาณการใช้ส่อื จะเติบโต แต่นกั การตลาดด้านการวางแผนสื่อส่วนใหญ่
ลงความเห็น ว่ า หากพิจารณาราคาสื่อ ที่ป รับ ตัว สูง ขึ้น ในหลายกลุ่ ม ซึ่ง ล้ว นแต่ ป รับ ราคาขึ้น
มากกว่า 3% ประกอบ ก็จะถือว่าตลาดสื่อโดยรวมติดลบ จนถึงปี ล่าสุด 2551 มูลค่าการใช้ส่อื ก็
ถึงคราวติดลบโดยสมบูรณ์” (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2552)
หากพิจารณาด้านการทําการตลาดของสื่อ ตามแนวคิดของ Kotler (2011) ที่ได้เสนอ
แนวคิด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาการตลาดผ่ า นยุ ค ต่ า งๆ เริ่ม ตัง้ แต่ ยุ ค การตลาด 1.0 เป็ นยุ ค ที่
การตลาดยึดสินค้าเป็ นสําคัญ (The Product Centric Era) ในยุคนี้ สนิ ค้ามีลกั ษณะที่ค่อ นข้าง
พื้นฐาน เป้ าหมายเพื่อผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อคนจํานวนมากในตลาด
มวลชน หรือเรียกว่ า ตลาดแมส (Mass Market) ซึ่งอาจเปรียบเหมือ นการทําสื่อ แบบ Mass
Media ในมุ ม มองของวิช าชีพ สื่อ แตกต่ า งกับ ยุ ค การตลาด 2.0 ซึ่ง เป็ นยุ ค ที่ก ารตลาดให้
ความสําคัญ กับผู้บริโภค (The Customer-oriented Era) โดยมีกฎสําคัญ ว่าลูก ค้าเป็ นพระเจ้า
(Customer is King) เป็ น ยุ ค แห่ ง ข้ อ มู ล สารสนเท ศ (The Information Age) ห รื อ ยุ ค ที่ ม ี
สารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก และยุคการตลาด 3.0 มีเป้ าหมายทําให้ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจเช่นเดียวกับการตลาดแบบ 2.0 แตกต่างกันที่ยุคการตลาด 3.0 มีพนั ธกิจ วิสยั ทัศน์ และ
ค่านิยมที่ยงิ่ ใหญ่ กว่า โดยจะให้ความสําคัญต่อมนุ ษย์ (Human-centricity) และกําไรของบริษัท
ต้องสมดุลกับความรับผิดชอบต่ อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ แก่ มวลมนุ ษย์โลก ด้วยวิธกี ารทํา
การตลาดทีแ่ ก้ปัญหาให้กบั สังคม
แนวคิด ของ Kotler (2011) กล่ า วอี ก ว่ า การตลาดแบบ 2.0 มีค วามก้ า วหน้ า ด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต ขณ ะที่ เ ทคโนโลยี ค ลื่ น ลู ก ใหม่ (New Wave
Technology) เป็ นแรงขับ เคลื่อ นสํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ยุ ค การตลาดแบบ 3.0 ซึ่ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทกับตลาดกระแสหลักตัง้ แต่ ปี 2000 เป็ นต้นมา และพัฒนาเป็ น
เทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ ทําให้เกิดความเชื่อมโยง (Connectivity) และการตอบโต้ (Interactivity)
เป็ นไปได้งา่ ยขึน้ โดยเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ประกอบไปด้วยแรงขับเคลื่อนสําคัญ 3 ประการคือ
คอมพิวเตอร์กบั โทรศัพท์มอื ถือราคาถูกลง อินเทอร์เน็ตที่ราคาถูกลง และโอเพ่นซอร์ส (Open
Source) เทคโนโลยีท่ีก ล่ า วมานี้ ทํ า ให้ ผู้ ค นสามารถแสดงออกและเชื่อ มต่ อ กับ บุ ค คลหรือ
เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น และในยุค นี้เองที่เป็ นยุค ที่ธุรกิจสื่อ เก่ าต้องเริม่ ปรับ ตัวเพื่อ สนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค เพื่อรักษาฐานผูบ้ ริโภคสื่อเก่าให้ได้เหนียวแน่ นทีส่ ุด
ในยุคปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตเติบโตและเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากในชีวติ ประจําวันของ
คนเราอิน เตอร์เน็ ต เชื่อ มโยงเครือ ข่ ายต่ างๆเข้าด้ว ยกัน สร้างประโยชน์ ในการใช้ง านของ
อินเทอร์เน็ตมากมายหลายด้านและบทบาทเห็นได้ชดั เจนเรือ่ งการสื่อสาร ทีเ่ ชื่อมทุกทีบ่ นโลกให้
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เข้ามาอยู่ใกล้ก ัน ด้ว ยอิน เทอร์เน็ ต เว็บ ไซต์ Thumbsup (2556) รวบรวมข้อ มูล จากเว็บ ไซต์
Bixamedia.com สํารวจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ ตพบว่า ปั จจุบนั ทัวโลกมี
่
จํานวนใช้งาน
อินเทอร์เน็ตคิดเป็ นสัดส่วนอยู่ท่ี 32.7% ของประชากรทัง้ หมด ซึ่งมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ จากเดิมในปี
2000 ถึ ง 528.1% โดยผลการสํ า รวจพบว่ า ประเทศญี่ ป่ ุ นเป็ นประเทศที่ ม ี จํ า นวนผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ุดในกลุ่มประเทศที่มกี ารทําสํารวจ โดยมีสดั ส่วนอยู่ท่ี 79.5% รองลงมาเป็ น
สหรัฐฯ 78.1%, บราซิล 45.6%, จีน 40.1% และอันดับสุดท้ายคือ อินเดีย 11.4% โดยรูปแบบ
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปั จจุบนั พบว่า เริม่ มีความหลากหลายและแตกต่างเพิม่ มากขึน้ จาก
ในสมัยก่อน ทีส่ ่วนใหญ่มกั เป็ นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะเท่านัน้ โดยอุปกรณ์ในการใช้
งานอินเทอร์เน็ ตในยุคนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็ น 3 ช่องทาง ได้แก่ แล็ปท็อป, โทรศัพท์มอื ถือ
และแท็บเล็ต และโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯพบว่า มีจํานวนผู้ใช้งานที่มแี ล็ปท็อปเป็ นของ
ตัวเองคิดเป็ นสัดส่วน มากกว่า 75% ส่วนโทรศัพท์มอื ถือมีสดั ส่วนในการครอบครองรองลงมาอยู่
ที่ 53% และแท็บเล็ต 31%
ส่วนในประเทศไทย จากรายงานของสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั ประเทศไทย จํากัด (DAAT)
(2556) จัดทําข้อมูลสถิตแิ ละพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูบ้ ริโภคออนไลน์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ ตจํานวน 26 ล้านคน คิดเป็ น 38.8% ของจํานวนประชากรทัง้ หมด 67
ล้านคน สําหรับ อุ ป กรณ์ ท่ีผู้บ ริโภคออนไลน์ ใช้ในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ ต มากที่สุ ด ยังคงเป็ น
คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ ะ (Desktop) ตามมาด้ว ยสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มสี ดั ส่วนเติบโตขึ้น
อย่างมากจากปี 2555 ทีม่ ผี ใู้ ช้สมาร์ทโฟนในการเข้าอินเทอร์เน็ตเพียง 12.2% ในขณะทีป่ ี 2556
เพิม่ สูงเป็ น 69.5 % และอันดับสามคือแล็ปทอป (Laptop) 67.9%
โดยกิจกรรมที่ได้รบั ความนิ ยมทางอินเทอร์เน็ ต 3 อันดับแรกได้แ ก่ การรับส่ งอีเมล์
(e-mail) 54.4% อันดับสองคือเสิรช์ (Search) 52.5% และอันดับสามคือการใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์
(Social Network) 33.2% ซึ่ง ปั จ จุบ ัน มีผู้ใช้โ ซเชีย ลมีเ ดีย สู งถึง 93.8% ในขณะที่ผู้ใช้บ ริก าร
โทรศัพท์เคลื่อนทีก่ ม็ จี าํ นวนสูงเช่นกัน
หากกล่าวในแง่มุมของการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตได้เป็ นตัวกลางในการเพิม่ ช่องทางการ
สื่อสารจากเดิมทีส่ ่อื ใช้ช่องทางตรงในการสื่อสาร เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ เมื่อ
มีอินเทอร์เน็ ตได้เข้ามาเพิม่ ความสะดวกสบาย ดังการสํารวจพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ ต
ประจําปี 2548 ของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2549)
ครัง้ ล่าสุดเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลอมรวมสื่อ โดย
แบ่งบริการหลอมรวมสื่อ เป็ นบริการหลักๆ ที่น่าสนใจ 5 ประการ คือ 1) ชมโทรทัศน์ ออนไลน์
ผ่ านอิน เตอร์เน็ ต 2) ฟั ง เพลงออนไลน์ ผ่ านอิน เทอร์เน็ ต 3) การศึก ษาผ่ านอิน เทอร์เน็ ต 4)
โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต และ 5) การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
จากผูต้ อบแบบสํารวจ จํานวน 21,880 คน พบสัดส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีไ่ ม่รจู้ กั รูจ้ กั
แต่ไม่เคยใช้บริการ หรือรูจ้ กั และเคยใช้บริการเหล่านี้ กล่าวคือ บริการที่ผู้ตอบแบบสํารวจรูจ้ กั
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และเคยใช้บริการมากทีส่ ุด คือ บริการฟั งเพลงออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 86.9) บริการ
ที่ผู้ตอบแบบสํารวจ รูจ้ กั และใช้บริการน้ อยที่สุดคือ บริก ารประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ ต
(ร้อ ยละ 5.5) ส่ วนบริก ารที่ผู้ต อบแบบสํารวจ ไม่รู้จกั มากที่สุ ด คือ บริก ารโทรศัพ ท์ผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 22.0) ดังนัน้ พบว่าบริการที่ผู้ตอบแบบสํารวจ รูจ้ กั และเคยใช้บริการมาก
ที่สุด คือ การฟั งเพลงออนไลน์ ผ่ านทางอินเทอร์เน็ ต เนื่ องจากการฟั งเพลงออนไลน์ นัน้ มีผู้
ให้บริการ ตามเว็บไซต์ต่างๆ
การสื่อ สารผ่ านสื่อ ในช่ อ งทางเดิมๆ ช่ อ งทางเดียว ก็เปลี่ยนแปลงไป มีก ารเพิ่มช่อ ง
ทางการสื่ อ สารไปได้ ห ลายรู ป แบบยิ่ ง ขึ้ น จึง เกิ ด เป็ นยุ ค ของการหลอมรวมสื่ อ (Media
Convergence) โดยหลอมรวมสื่อหลายๆประเภทเข้าด้วยกัน โดยมีตวั กลางคืออินเทอร์เน็ต
Straubhaar and La Rose (2000) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการหลอมรวมสื่อ (Media
Convergence) ว่าหมายถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยคุ สังคมสารสนเทศ (Information
Society) เนื่องจากความก้าวหน้า ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทําให้
เกิด การผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกันของสื่อต่ างๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ ซึง่ ไม่สามารถ แบ่งแยกความแตกต่างของสื่อเหล่านัน้ ได้ การหลอม
รวมของสื่อ (Media Convergence) ทํ า ให้ เกิด บริก ารใหม่ ๆ ที่ใช้ เทคโนโลยี ดัง กล่ าวอย่ า ง
มากมาย
นอกจากนี้ วิภา อุ ตมฉันท์ (2546 น. 368, 372, 374 อ้างถึงใน สมเกียรติ เหลืองศักดิ ์
ชัย, 2553) ยังได้กล่าวถึงการรวมตัวกันทางเทคโนโลยี ไว้เช่นกันว่า เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ทลาย
กําแพงที่แบ่งแยกสื่อแต่ละชนิดออกจากกัน รวมทัง้ กําแพงที่แบ่งแยกระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อ
โทรคมนาคมด้วย เพราะข้อมูลเมื่อแปลงเป็ นดิจทิ ลั แล้วก็สามารถส่งผ่านเครือข่ายเดียวกันได้
หมด ความแตกต่ างระหว่างสื่อไม่ม ี เจ้าของสื่อสิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีว ี ภาพยนตร์
และโทรศัพ ท์ ล้ว นสามารถเอาสื่อ ของคนอื่นไปให้บริก ารกับลูกค้าของตน สภาพเช่ นนี้ เรียก
โดยรวมๆ ว่ า การหลอมรวมตัว กัน ทางเทคโนโลยี หรือ คอนเวอเจนซ์ (Convergence) ซึ่ง
หมายถึง การรวมตัว ของเทคโนโลยีห ลัก 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การกระจายเสีย ง (Broadcasting)
โทรคมนาคม (Telecommunication) โดยเฉพาะอย่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (Computer)
นั ก วิช าการสื่อ อเมริก ัน Jenkins (2006 อ้ า งถึ ง ใน ณรงศัก ดิ ์ ศรีท านั น ท์ , 2554)ได้
อธิบ ายเกี่ยวกับ การเข้าสู่ ยุค หลอมรวมเทคโนโลยีว่ า เป็ น การหลอมรวมของเนื้ อ หาของสื่อ
หลายๆ แพลตฟอร์ม รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ซึง่ มีความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อ
หลายๆ รูปแบบ เช่น การใช้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่แตกต่ างกัน เช่น การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ
การหลอมรวมสื่อ ดัง กล่ า วนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายในการใช้ ชีว ิต ให้ แ ก่
ผู้บริโภคแล้ว ยังทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่ างจากคู่แข่ง และ
สร้างมูลค่าเพิม่ ในแง่ธุรกิจอีกด้วย
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เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีการหลอม
รวมสื่อด้านโทรคมนาคม รวมถึงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์ชนิดที่ต้องผัน
ตัว เองเข้าสู่ระบบดิจติ อลดังที่สุ ด ารัต น์ ดิศ ยวรรธนะ จันทราวัฒ นากุ ล (2554) ได้ก ล่าวไว้ใน
บทความของสภาการหนังสือพิมพ์ว่า “ผูร้ บั สารสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทง่ี ่ายดายขึน้ ในราคาที่
ถูกลง ความเคยชินกับการใช้ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ จริตในการบริโภคที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
แอพพลิเคชันใหม่
่
ทม่ี ากับเครื่องมือการสื่อสาร และส่วนแบ่งของเม็ดเงินโฆษณาที่ไหลไปยังสื่อ
ใหม่ๆ และช่องทางการเข้าถึงผูร้ บั สารโดยตรงมากขึน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้องค์กรหนังสือพิมพ์
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การทําธุรกิจก่อนที่จะ ล้มหายตายจากไป นอกจากนี้ยงั มีการทํา
วิจยั สินค้าทีเ่ สื่อมความนิยมลงในสายตาของวัยรุน่ อเมริกนั อายุ 18-24 ปี หนังสือพิมพ์กเ็ ป็ นหนึ่ง
ในนัน้ ร่วมกับโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะโทรศัพท์บ้านและ e-mail คงถึงเวลาแล้วที่
สื่อหลักต้องปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้อย่างจริงจัง”
ในด้านของผู้บริโภค ศู น ย์เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละคอมพิว เตอร์แ ห่ งชาติ หรือ
เนคเทค (2549) ได้ทํ าการสํารวจพฤติก รรมกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ ต ในประจําปี 2548 เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหลอมรวมสื่อ โดยแบ่งบริการหลอม
รวมสื่อ เป็ นบริการหลักๆ ที่น่าสนใจ 5 ประเภทคือชมทีวอี อนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต, ฟั งเพลง
ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต, การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต, การประชุม
ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต ผลสํารวจพบว่า บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามรูจ้ กั และเคยใช้บริการ
มากที่สุ ด คือ การฟั ง เพลงออนไลน์ ผ่ านอิน เตอร์เน็ ต เนื่ อ งด้ว ยการฟั ง วิท ยุ นั น้ มีผู้ให้บ ริก าร
แพร่หลายตามเว็บไซต์ต่างๆ มากมายและไม่ตอ้ งอาศัยความกว้างของสัญญาณ และความเร็วใน
การสื่อสารมากนัก เพราะไม่ตอ้ งรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่
นอกจากนัน้ ผลการสํารวจดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการสํารวจในต่ างประเทศ การ
สํ า รวจผู้ ใ ช้ บ รอดแบนด์ ใ นยุ โ รปกับ การใช้ค อมพิว เตอร์ดู โ ทรทัศ น์ อ อนไลน์ ข องโมโตโรล่ า
(Motoraola) ในปี 2550 ด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนจํานวน 2,500 คนในยุโรปพบว่า เกือบครึง่
ของผูใ้ ช้งานบรอดแบนด์ในยุโรปใช้คอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์ออนไลน์ เพราะความสามารถในการ
ควบคุมการรับชมเป็ นสิง่ จูงใจ ให้ผชู้ มหันมาชมโทรทัศน์ทางออนไลน์มากขึน้
ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคคือผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์และความสะดวกสบายสูงสุดจากการหลอมรวมสื่อ
ทําให้ส่อื ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุค
ปั จจุบนั จึงเกิด การแข่งขัน ของอุ ต สาหกรรมภาคการผลิต และการให้บ ริก าร ซึ่ง แต่ เดิมเคย
แยกกัน อยู่ค นละตลาด แต่ แ ล้ว พัฒ นาการอัน รวดเร็ว ของเทคโนโลยีอิน เตอร์เน็ ต ก็เป็ น ตัว
เชื่อมโยงให้มาอยู่ในตลาดเดียวกัน แข่งขันกัน และแม้กระทังรวมตั
่
วกัน ทัง้ นี้ก็เนื่องมาจากการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็ นการลดความซํ้าซ้อนของการลงทุนได้แล้ว ยัง
นํามาซึง่ ความสะดวกสบาย ความหลากหลายของบริการทางเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงผลประโยชน์
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จากการบริก ารใหม่ ๆ ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ต่ํ า และจะลดตํ่ า ลงเรื่อ ยๆอย่ า งไม่ ค าดฝั น มาก่ อ น
(สมเกียรติ เหลืองศักดิ ์ชัย, 2553)
ในด้านของความสะดวกสบาย สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2554)กล่าวว่า
เทคโนโลยีทม่ี คี วามสําคัญต่อการหลอมรวมสื่อ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์
โทรศัพ ท์ส มาร์ท โฟน แทบแล็ต เป็ น ตัว ที่เชื่อ มโยงสื่อ รูป แบบดัง้ เดิม (Traditional Media)ให้
หลอมรวมเข้ากับ สื่อ ใหม่ (New Media) โดยอุ ป กรณ์ ส่ือ สารทัง้ 3 ตัว ที่ไ ด้ก ล่ า วมานี้ จ ะเป็ น
อุปกรณ์ทท่ี ําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป และมีรปู แบบการใช้ช่องทางการรับสื่อที่
สะดวกสบายมากขึ้น ตอบรับกับความต้องการที่แ ท้จริงของผู้บริโภคได้มากขึ้น ผู้บริโภคไม่
จําเป็ นจะต้องรอรับข้อมูลจากสื่อเก่าตามเวลาทีช่ ่องกําหนด แต่สามารถติดตามเมื่อไหร่ ทีไ่ หนก็
ได้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคต้องการ
นอกจากนี้ วิทวัส ชัยปาณี (2557) ได้กล่าวว่า อินเทอร์เน็ ตมีบทบาทในชีวติ ประจําวัน
ของผู้บริโภคมากกว่าสื่อแบบเดิมๆ หรือจะเป็ นพฤติกรรม Multi-screen รับสื่อหลายๆ หน้ าจอ
ทัง้ ทีว ี แท็บ เล็ต สมาร์ต โฟน ซึ่งทํ าให้ก ารโฆษณาในทีว ีอ าจจะยิงมาไม่ถึงผู้บ ริโภคเสมอไป
ถึงแม้จะเลือกช่วงเวลาและกลุ่มเป้ าหมายอย่างดีท่สี ุดแล้วก็ตาม นัน่ ทําให้การผลิตคอนเทนต์
หลายๆ อย่ างถู ก นั ก การตลาดยกขึ้น มาไว้บ นอิน เทอร์เน็ ต และโมบายล์ ทัง้ ในรูป แบบของ
แอปพลิเคชัน่ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
สอดคล้อ งกับที่ อริย ะ พนมยงค์ห วั หน้ าฝ่ ายธุ รกิจ Google ประเทศไทย (Marketing
Oops, 2556ข) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับ Multi Screen ไว้ว่า"พวกเรากําลังอยู่ในยุคของ 4 Screen
ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะเกาะติดและรับข้อมูลจากหลายหน้ าจอ ไม่ว่าจะเป็ นสมาร์ทโฟน แล็ปท็
อป/พีซี แท็บ เล็ต และโทรทัศ น์ ในรูป แบบ Multi Screenโดยมีผ ลสํ ารวจจาก Nielsen SEA
Digital Consumer 20 ออกมาระบุว่า 82% ของคนไทยรับข้อมูลจากทัง้ 4 จอที่กล่าวมา และใช้
เวลาอยู่กบั ทัง้ 4 จอ มากถึง 9.8 ชัวโมงต่
่
อวัน มีเพียง 18% รับข้อมูลจากวิทยุ/หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารโดยแต่ละหน้าจอจะมีหน้าทีแ่ ละรูปแบบการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น
โทรทัศ น์ จะทํ าหน้ าที่ก ระตุ้นให้เกิด ความสนใจ จากนั น้ ผู้บ ริโภคจะใช้ส มาร์ทโฟนที่ออนไลน์
อินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาในการค้นข้อมูลพืน้ ฐาน ในขณะทีแ่ ท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ม่ได้พกติด
ตัวตลอดเวลา ดังนัน้ ผู้บริโภคจะหยิบมาต่ อเมื่อ ต้องการรับชมประสบการณ์ เต็มรูปแบบ และ
สุดท้ายแล๊ปท็อป/พีซจี ะใช้ในการทําธุรกรรมอีคอมเมิรซ์ /การชําระเงิน และพิมพ์เอกสารการชําระ
เงิน เป็ นต้นโดยสื่อดิจติ อลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากที่สุดคงหนีไม่พน้ การโฆษณาผ่านเสิรช์ เอ็นจิน้ ,
การทําดิสเพลย์ รวมถึงการสร้างสรรค์ส่อื โฆษณาวิดโี อให้มคี อนเทนต์ท่ตี อบโจทย์ผู้บริโภคให้
มากทีส่ ุด"
ด้วยอุ ปกรณ์ ส่อื สารที่ทํ าให้เกิด การหลอมรวมสื่อนี้ ได้ส อดคล้องกับ การสํารวจของ
บริษทั วิจยั เอบีไอรีเสิรช์ (ABI Research, 2012) ทําการศึกษาเกี่ยวอุปกรณ์ ส่อื สารสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต พบว่า ผูใ้ ช้งานสมาร์ทโฟนรูส้ กึ ว่า สมาร์โฟนเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับการดําเนินชีวติ
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เกือบ 70 % กล่าวว่าจะไม่ออกจากบ้านโดยไม่มสี มาร์ทโฟน ขณะที่แท็บเล็ตเป็ นศูนย์กลางของ
ผูบ้ ริโภคสื่อ และผู้บริโภค 70% ตอบการสํารวจว่าแท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงอีกทัง้
77 % ของผู้ใช้แท็บเล็ต มีปฎิกิรยิ ากับโฆษณา เมื่อ เปรียบเทียบกับโทรศัพ ท์สมาร์ทโฟน ที่ม ี
ปฎิกริ ยิ ากับโฆษณาน้อยกว่าเพียง 53 %
สอดคล้ อ งกับ ที่ กองบรรณาธิก าร Positioning (2557) กล่ า วว่ า หนึ่ ง ใน DIGITAL
TREND 2014 นักการตลาดต้องรูค้ อื Mobile Device “Mobile Device เพิม่ ทางเลือกให้ผบู้ ริโภค
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ดขี น้ึ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกดูโทรทัศน์ หรือ เลิกใช้คอมพิวเตอร์
ถึงแม้ว่ายอดขายของคอมพิวเตอร์จะลดลงสวนทางกับยอดจําหน่ าย สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ทก็
ตาม ซึ่งการสํารวจผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้งาน “หลายหน้ าจอ” หรือ มัลติสกรีน แทนที่จะ
เลือกใช้เพียงหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งเท่านัน้ จากการศึกษาของไมโครซอฟท์เมือ่ ปี 2013 เกีย่ วกับ
พฤติกรรม มัลติสกรีน พบว่า ผู้บริโภคเริม่ คุ้นเคยกับการใช้งานหลายหน้ าจอพร้อมๆ กัน และ
เป็ นพฤติกรรมปกติไปแล้ว ไม่ว่าจะการสลับใช้งานโทรศัพท์มอื ถือระหว่างดูโทรทัศน์ไปพร้อมๆ
กัน หรือการใช้งานข้ามหน้าจอไปเพื่อให้เกิดควมต่อเนื่อง สิง่ เหล่านี้ก่อให้เกิดเทรนด์ต่อเนื่องที่
ส่ งผลไปยังอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ เช่ น Social TV เช่ น ที่เห็น ปรากฎการณ์ #ฮอร์โมนซีรสี ์ หรือ
#สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เป็ นต้น ในตอนนี้ Multi-Screen คงไม่ใช่เพียงแค่แฟชันอี
่ กต่อไป แต่เป็ น
รูปแบบการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลของคนในยุคดิจติ อล และกลายเป็ นโอกาสทัง้ ธุรกิจและ
การตลาดอย่างแน่ นอน”
ดัง ที่ Wertime and Fenwick (2007) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า เมื่ อ เทคโนโลยีทํ า ให้ ข้ อ จํ า กั ด
ทางด้านเวลาหมดไปผู้บริโภคจะปลดแอกตัวเองออกจากตารางเวลาเหล่ านัน้ ไม่จําเป็ นต้อ ง
เฝ้ าดูรายการบันเทิง กีฬาและข่าวสารในเวลาทีม่ นั ออกอากาศจริงอีกต่อไป
ในมุ ม มองด้านสื่อ การปรับ ตัว เริม่ มากขึ้น ภิเษก ชัย นิ รนั ดร์ (2552) ได้ก ล่ าวถึง การ
ปรับ ตัว ของสื่อ ที่น่าสนใจ โดยยกตัวอย่าง “หนัง สือพิม พ์ผู้จดั การ ที่เปิ ด ตัวเว็บ ไซต์ ข้นึ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารในด้านต่ างๆ อย่างครบถ้วน และมีการอัปเดตเนื้อหาข่าว
อย่างรวดเร็ว ที่ www.manager.co.th ทําได้เช่นนี้ก็เพราะมีรากฐานจากนักข่าวของตนเองใน
สื่ออื่นๆ เนื้อหาที่สร้างขึน้ นัน้ แตกต่างจากข่าวสารในเว็บไซต์อ่นื ๆ ทําให้ www.manager.co.th
สามารถแสวงหารายได้จากค่าสมาชิก ผู้จดั การรายวัน ฉบับ PDF ที่ค ิด ค่ าบริการปี ล ะ 3,675
บาท ไม่แตกต่างจาก www.siamsport.com ทีม่ รี ากฐานจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารในเครือ
สยามกีฬา เปิ ดรับสมาชิก Online Magazine ซึ่งผู้เป็ นสมาชิกสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้
ถึง 14 เล่ม ในราคาพิเศษเพียงเดือนละ 90 บาท จะเห็นว่าทัง้ สองเว็บไซต์พยายามเอาเนื้อหาที่
ตนเองสร้างมาอยู่ในรูปของดิจติ อลแล้วนํ ามาแสวงหารายได้ ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบต้นทุ นการ
ทําซํ้านะเท่ากับศูนย์ เมื่อเทียบกับสื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเดิมที่มอี ยู่และถือเป็ นการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้น มาอี ก ด้ ว ย”เป็ นไปในแนวทางเดีย วกับ ที่ พิช าย ชื่น สุ ข สวัส ดิ ์ บรรณาธิก าร
อํานวยการบางกอกโพสต์ ได้กล่าวไว้ในบทความของสภาการหนังสือพิมพ์ว่า “เราต้องยอมรับ
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ว่าในตะวันตก ดิจทิ ลั มีเดียที่มนั เติบโตเร็วมาก ข้อมูลมันมีอยู่เยอะแยะ รายได้หลักของหลาย
บริษทั ยังอยู่และโฆษณาหลักจะอยู่ทห่ี นังสือพิมพ์ ถ้าดูในภาพรวมแต่จะมีบางกรณี ในบางเมือง
รายได้จากอินเทอร์เน็ตจะสูงกว่าสื่อหนังสือพิมพ์ ทัง้ นี้เราไม่ควรทีจ่ ะละเลยพวกดิจทิ ลั มีเดีย เรา
ต้องสนใจเพราะผูบ้ ริโภคเข้าใช้”
สอดคล้องการที่ สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2554) นักวิชาการด้านสื่อ ได้
วิเคราะห์ไว้ในบทความวิชาการของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า องค์กรสื่อ
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์กําลังอยู่ในระหว่างการปรับตัว เพราะรสนิยมและวิถชี วี ติ ของคนเสพข่าว
เปลี่ย นไป คนอ่ านหนั ง สือ พิม พ์ ม ีจํานวนลดลง ดัง นั น้ จึง เริม่ เคลื่อ นย้ายการลงทุ น ไปสู่ด้า น
เทคโนโลยี (Technology Investment) และการดําเนิ น การทางการตลาด รวมทัง้ พยายามทํ า
ความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายอย่างเป็ นระบบและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับเนื้อหา
ลีลาและรูปแบบการนําเสนอ รวมทัง้ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงผูบ้ ริโภคสื่อมากขึน้
มุ ม มองดัง กล่ า ว สอดคล้อ งกับ ที่ ทาง เว็บ ไซต์ MCOT.net (2556) ได้ นํ าเสนอข่ า ว
เกี่ยวกับ TV on Demand ไว้ว่า “TV on Demand คือ เป็ นบริการที่เราสามารถเลือกชมรายการ
โทรทัศน์ในแบบทีเ่ ราต้องการได้และเลือกชมในเวลาทีส่ ะดวก สถานีโทรทัศน์ Sky TV เริม่ ธุรกิจ
จากสถานีข่าว 24 ชัวโมง
่
จนปั จจุบนั ได้เพิม่ รายการข่าวและการรับชมต่างๆ หลายช่องทางตาม
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนไป สามารถรับชมรายการผ่านคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ ส่อื สาร
ต่ า งๆ ผ่ า น Application รวมทัง้ จัด ทํ า กล่ อ ง Set Top Box ซึ่ง สามารถบัน ทึก รายการไว้ใ น
ฮาร์ดดิสเพื่อรับชมภายหลังได้”
ในทํานองเดียวกันวงการโฆษณาก็มกี ารปรับตัวตามแนวทางที่เปลี่ยนแปลงของสื่อ ที่
เปรียบเสมือนตัวกลางของการเผยแพร่โฆษณา ต้องมีการแสวงหา ช่องทางและรูปแบบของการ
โฆษณาแบบใหม่ๆ โดยการปรับให้เชื่อมโยงและหลอมรวมเอาสื่อต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อทําให้
การเชื่อมโยงข่าวสารข้อมูล สามารถเป็ นไปได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อรองรับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคและกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การปรับตัวของวงการโฆษณาอย่างเห็นได้ชดั อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในปี 2556 ที่ผ่าน
มาทาง Media Mind ได้เปิ ด ตัวเทคโนโลยีการยิงโฆษณารูปแบบใหม่ท่ชี ่อื ว่า VPAID (VideoPlayer-Ad-Interface) ในประเทศไทย ที่ จ ะช่ ว ยให้ แ บรนด์ ม ีโ อกาสได้ ผ ลิต และนํ า เสนอสื่อ
โฆษณาแบบใหม่บนวิดโี อคลิปได้อย่างไม่จาํ เจ และสําหรับนักการตลาดออนไลน์จะได้ทราบถึง
สื่อโฆษณาสําหรับวิดโี อคลิปที่สามารถสร้างชิ้นงานโฆษณาที่หลากหลายและมีลูกเล่นมากขึ้น
และยังวัดผลได้มากกว่าเดิม เนื่องจากสถิตกิ ารใช้ส่อื ดิจทิ ลั ของไทยใน 1-2 ปี ท่ผี ่านมา พบว่า
โฆษณาทีอ่ ยู่ในเนื้อหาทีเ่ ป็ นวีดโี อถือเป็ นสื่อทีไ่ ด้ผลตอบรับดี เนื่องจากผลของทัง้ อัตราการคลิก
(CTR) และ อัต ราการชมวีด ีโอจนจบ (Video Completion Rate) นัน้ สูงกว่าสื่อแบบแบนเนอร์
(Banner) อยู่หลายเท่าตัว สื่อโฆษณารูปแบบใหม่น้ีจงึ ดูน่าสนใจ และถือเป็ นของใหม่สําหรับ
วงการออนไลน์ มเี ดียไทย และเพิ่มอัตราผู้บริโภคที่ปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์มากขึ้น 3 เท่า เมื่อ
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เทียบกับ โฆษณาในรูป แบบแบนเนอร์ผู้ช ม หรือ Users นิ ย มคลิก ที่ In-Stream Ad มากกว่ า
โฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ถงึ 200 เท่า สื่อวิดโี อออนไลน์ช่วยสนับสนุ นสื่อทีว ี โดยช่วยให้การ
จดจําแบรนด์มมี ากขึ้น ยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้บริโภคเลือกที่จะรีบกลับบ้านไปชมวิดโี อออนไลน์
มากกว่ ากลับ ไปชมทีว ี อีก ทัง้ งบประมาณน่ าสนใจที่นั ก การตลาดควรรู้เกี่ย วกับ สื่อ โฆษณา
ประเภทวิด ีโอ มูล ค่ า เม็ด เงิน โฆษณาในรูป แบบวิด ีโอของไทยในปี 2013 คาดว่ าจะมีมูล ค่ า
มากกว่า 742 ล้านบาท และอัตราการชมรายการทีวผี ่านช่องทางออนไลน์ มกี ารเติบโตมากขึ้น
ทุกปี เมือ่ เทียบตัง้ แต่ปี 2010-1012 (Marketing Oops, 2556ข)
โฆษณาในยุคสื่อหลอมรวมจะเป็ นอิสระจากข้อจํากัดด้านรูปแบบ รูปแบบโฆษณาไม่
จําเป็ นต้องมีรปู แบบหรือลักษณะที่ตายตัว เหมือนสื่อโฆษณาแบบดัง้ เดิม เช่น สปอตโฆษณา
โทรทัศน์ ถูกกําหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิง่ พิมพ์ต้องมีขนาดครึง่ หน้ าหรือเต็มหน้ า
แต่ยุคดิจติ อลโฆษณาอาจมีความยาวเท่าไรก็ได้ตราบเท่าที่คนดูยนิ ดีจะดู และหมดยุคโมเดล
เอเยนซี่โฆษณาแบบเดิมที่เฝ้ าซื้อแต่ ส่อื ที่เข้าถึงกลุ่มคนจํานวนมาก นักการตลาดยุคใหม่ต้อง
รู้จกั การสร้างคอนเทนต์ แ บบใหม่ ที่ผ ลตอบรับ จะสําเร็จหรือ ล้ม เหลวขึ้น อยู่ก ับ ผู้บ ริโภคจะ
ตัดสินใจว่ามันน่ าสนใจหรือไม่ เพราะผู้บริโภคยุคดิจทิ ลั เป็ นผู้เลือกเองว่า ต้องการคอนเทนต์
แบบไหนอย่างไร (Wertime & Fenwick, 2007)
ข้อ มูล จากสมาคมมีเดีย เอเยนซี่แ ละธุ รกิจสื่อ แห่ ง ประเทศไทย (MAAT) (2556) ในปี
2556 พบว่า มูลค่าตลาดงบโฆษณาของทัง้ อุตสาหกรรมโฆษณามีมลู ค่า 135,757 ล้านบาท
ซึ่งแบ่งเป็ นโทรทัศน์ (อนาล๊อก และเคเบิลทีว)ี มีมูลค่ า 82,462 ล้านบาท วิทยุมมี ูลค่ า 6,615
ล้ า นบาท หนั ง สือ พิ ม พ์ มีมู ล ค่ า 20,749 ล้ า นบาท และ สื่อ ดิจ ิท ัล มีมู ล ค่ า 4,248 บาท
รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานจากสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึง
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจทิ ลั ในทุกประเภท โดยในปี 2556 มีการเม็ด
เงิน โฆษณาผ่ านสื่อ ดิจ ิท ัล รวม 4,248 ล้านบาท เติบ โตขึ้น 52.59% จากปี ก่ อ นหน้ า และได้
คาดการณ์ งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจทิ ลั ในปี 2557 ที่ 5,863 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นจากปี
2556 เท่ากับ 38.03% ทัง้ นี้สดั ส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2556 ยังคงอยู่ท่ี 3.56% เทียบกับงบ
โฆษณาโดยรวมทัง้ หมด และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ มากกว่า 4% ภายในปี 2557
การวางแผนสื่อโฆษณาจึงต้องปรับตัวสอดรับกับสื่อในยุคหลอมรวม และต้องคํานึงถึง
รูปแบบของการสื่อสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไม่เพียงแต่เลือกสื่อใดสื่อหนึ่งในการเข้าถึงผูบ้ ริโภค แต่
ต้องเข้าถึงผูบ้ ริโภคในทุกช่องทางของการสื่อสาร งานวิจยั นี้จงึ มุง่ ศึกษาการยอมรับสื่อหลอมรวม
และการตอบสนองต่อโฆษณา โดยครอบคลุมการหลอมรวมสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เข้า
่
กจะศึกษาประสิทธิภาพของ
กับสื่อใหม่ (New Media) ประเภทต่างๆ ซึ่งงานวิจยั โดยทัวไปมั
การโฆษณาเฉพาะประเภทของสื่อ แต่เมื่อรูปแบบสื่อมีการผสมผสานรวมกัน บริบทของรายการ
หรือรูปแบบของสื่อ อาจทําให้พฤติกรรม ทัศนคติ การยอมรับ และการตอบสนอง ของผูบ้ ริโภคมี
ความแตกต่างออกไปจากเดิม
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1.2 คําถามนําวิ จยั
1.2.1 ต้องการทราบระดับการยอมรับสื่อหลอมรวมของผูบ้ ริโภคว่าเป็ นอย่างไร
1.2.2 การตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาผ่านสื่อหลอมรวมเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับการยอมรับสื่อหลอมรวมของผูบ้ ริโภค
1.3.2 เพื่อ ศึก ษาการรับ รู้ป ระโยชน์ แ ละการรับ รู้ค วามง่ายในการใช้ง านในการใช้ส่ือ
หลอมรวม
1.3.3 เพื่อศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาผ่านสื่อหลอมรวม

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.4.1 พัฒนาองค์ความรูท้ ่จี ะเป็ นประโยชน์ ต่อนิสติ นักศึกษา และประชาชนทัวไป
่ ใน
การนํ าผลการวิจยั นี้ไปประกอบการศึกษา หรือการทําวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาในยุคหลอม
รวม
1.4.2 พัฒ นาการสื่อ สารตลาด เพื่อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก การตลาดและนั ก โฆษณา
ตลอดจนเจ้าของสินค้าและบริการ ในการนํ าข้อมูลหรือผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวาง
แผนการสื่อ สารการตลาดของสื่อ โฆษณาในยุ ค หลอมรวม เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งและตรงตาม
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั

1.5 สมมติ ฐาน
1.5.1 สมมุตฐิ านที่ 1 ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม
1.5.2 สมมุตฐิ านที่ 2 การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มคี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอม
รวม
1.5.3 สมมุตฐิ านที่ 3 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อ
หลอมรวม
1.5.4 สมมุตฐิ านที่ 4 การยอมรับ สื่อ หลอมรวมมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตอบสนองต่ อ
โฆษณา
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1.5.5 สมมุตฐิ านที่ 5 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การการรับรูก้ าร
ใช้ประโยชน์

1.6 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตงานวิจยั นี้มุ่งศึกษาการยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา โดย
ศึกษาถึงโฆษณาสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ท่มี กี ารหลอมรวมเข้า
กับสื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ เว็บไซต์ยูทูป
และแอพพลิเคชัน่ รายการวิทยุหลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ และข่าวหนังสือพิมพ์
หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ และสื่อสังคม (Social Media) ขอบเขตด้านประชากรใช้
กลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงจํานวน 400 คนและขอบเขตด้านการวิจยั โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบปฐมภูม ิ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จาํ นวน 400 ชุด

1.7 นิ ยามศัพท์
การตอบสนองต่ อ โฆษณา หมายถึง พฤติก รรม หรือ การแสดงออก เมื่อ พบเห็น
โฆษณาผ่ า นสื่ อ หลอมรวมประเภทต่ า งๆ ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาสื่ อ โทรทั ศ น์
วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ทม่ี กี ารหลอมรวมเข้ากับสื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบ
รายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ของโทรทัศน์ เว็บไซต์ยทู ูปและแอพพลิเคชัน่ รายการ
วิทยุหลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ และข่าวหนังสือพิมพ์หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์
แอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคม (Social Media)
การยอมรับสื่ อหลอมรวม หมายถึง การเปิ ดรับหรือการเข้าถึงสื่อหลอมรวมประเภท
ต่างๆซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ทม่ี กี าร
หลอมรวมเข้ากับสื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ของ
โทรทั ศ น์ เว็ บ ไซต์ ยู ทู ป และแอพพลิเ คชัน่ รายการวิ ท ยุ ห ลอมรวมเข้ า สู่ เว็ บ ไซต์ และ
แอพพลิเคชัน,
่ และข่าวหนังสือพิมพ์หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ แอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคม (Social
Media)
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึงระดับทีบ่ ุคคลเชื่อว่าจะไม่ตอ้ งใช้
ความพยายามทัง้ กายและใจในการใช้ส่อื หลอมรวม
การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าการใช้ส่อื หลอมรวมจะช่วยให้
บรรลุเป้ าหมายในการใช้งานได้
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การหลอมรวมสื่อ หมายถึง การสื่อสารทีน่ ําเอาเทคโนโลยีเชื่อมโยงผสมผสานสื่อแต่ละ
ประเภทเข้าด้วยกันเพื่อเพิม่ ช่องทางการกระจายเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
ในการศึกษาครัง้ นี้ มุ่งศึกษาสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ท่มี กี ารหลอม
รวมเข้ากับ สื่อ ใหม่ (New Media) ในรูป แบบรายการโทรทัศ น์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บ ไซต์ ของ
โทรทัศน์ เว็บไซต์ยทู ปู และแอพพลิเคชัน่ รายการวิทยุหลอมรวมเข้าสูเ่ ว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่
และข่าวหนังสือพิมพ์หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ แอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคม (Social Media)
โฆษณา หมายถึง การสื่อสารเพื่อให้ขอ้ มูล โน้ มน้ าวใจในการเสนอขายสินค้า บริการ
หรือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อตราสินค้า โดยมีช่องทางผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ซึง่ งานวิจยั นี้
ศึกษาโฆษณาโทรทัศน์ ทางเว็บไซต์ของโทรทัศน์ เว็บไซต์ยูทูปและแอพพลิเคชัน่ โฆษณาวิทยุ
ทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ และโฆษณาหนังสือพิมพ์ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคม
(Social Media)
ลัก ษณะประชากร หมายถึง ประชากรเพศชายและหญิ งผู้ใช้งานอิน เทอร์เน็ ต ใน
ประเทศไทย ทัง้ หมดจํานวน 26 ล้านคน ซึ่งประชากรในงานวิจยั นี้จํานวน 400 คน แบ่งแต่ละ
ช่วงอายุเจนเนอร์เรชัน่ ประกอบด้วย เจนเนอเรชันเบบี
่ บ้ มู จํานวนร้อยละ 8.7 เจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์
จํานวนร้อยละ 31.9 เจนเนอร์เนชันวายจํ
่
านวนร้อยละ 51.1 และเจนเนอร์เรชันซี
่ จํานวนร้อยละ
8.1

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา
ซึ่งมุ่งเน้ นการศึกษาที่ผู้บริโภคเป็ นศูนย์กลางในฐานะที่ผู้บริโภคเป็ นผู้เลือกการเปิ ดรับสื่อและ
ช่องทางการโฆษณาในยุคหลอมรวม ดังนัน้ การวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มตี ่ อโฆษณาผ่านสื่อในยุคหลอมรวม จะมีการวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดและทฤษฏีท่ี
เกีย่ วข้องดังนี้
2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับโฆษณาในยุคสื่อหลอมรวม
2.1.1 ความหมายของการหลอมรวมสื่อ
2.1.2 ลักษณะของการหลอมรวมสื่อ
2.1.3 ทฤษฏีการหลอมรวมสื่อ
2.1.4 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการหลอมรวม
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับโฆษณา
2.2.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
2.2.2 การโฆษณาผ่านสื่อใหม่
2.2.3 การโฆษณาผ่านสื่อหลอมรวม
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
2.3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ (Perception)
2.3.2 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
2.3.3 แบบจําลองการประมวลผลข่าวสาร (Information-processing Model)
2.3.4 แบบจําลองพฤติกรรมการเลือกรับสารโฆษณา
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเจนเนอเรชัน่
2.5 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2.5.1 ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจในสื่อ
2.5.2 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
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2.1 แนวคิ ดที่เกี่ยวกับโฆษณาในยุคสื่อหลอมรวม
2.1.1 ความหมายของการหลอมรวมสื่อ
พนิ ด า สายประดิษ ฐ์ (2549) ได้ก ล่ าวไว้ว่ า การหลอมรวมสื่อ เป็ น การนํ าเทคโนโลยี
รูปแบบต่ างๆ มาผสมผสานกัน สมัยก่ อนอุ ปกรณ์ ท่ตี อบสนองความสะดวกสบายต่ างทํางาน
เพียงเพื่อตอบสนองหน้ าที่ของตัวเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะเป็ นแค่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเหล่านี้ ส ามารถนํ ามาใช้งานร่วมกันและเกิด การหลอมรวมการบริก ารเข้า
ด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น การหลอมรวมของเทคโนโลยีด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงกับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์ จะทําให้ผบู้ ริโภคสามารถฟั งเพลงหรือวิทยุรบั ชมโทรทัศน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
ซึ่ง Straubhaar and La Rose (2000) ได้ให้ความหมายของการหลอมรวมสื่อว่า หมายถึงการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ไปสู่ ยุ ค สัง คมสารสนเทศ (Information Society) เนื่ อ งมาจาก
ความก้าวหน้ าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม ทําให้เกิดการผสมผสาน
กลมกลืน หรือ การหลอมรวมกัน ของสื่อ ต่ างๆ ทัง้ วิท ยุ โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ โทรศัพ ท์ และ
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกสื่ อ เหล่ า นั ้ น ได้ การหลอมรวมของสื่ อ (Media
Convergence) ทําให้เกิดบริการใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างมากมาย สอดคล้องกับที่
สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2554) ที่กล่าวไว้ว่า เป็ นการปรับเนื้อหาและรูปแบบ
การนํ า เสนอ รวมทัง้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้า ถึ ง ผู้ บ ริโ ภคสื่อ ให้ ม ากขึ้น ภาษาวิช าการเรีย ก
ปรากฏการณ์น้ีว่า การหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) ซึง่ หมายถึง องค์กรสื่อได้ขยาย
ครอบคลุมธุ รกิจสื่อ หลายประเภทในเวลาเดียวกัน การร่ว มมือ กันระหว่างองค์ก รในลัก ษณะ
พึง่ พาอาศัย และงานข่าวทีม่ เี นื้อหาออกหลากหลายช่องทาง
ประเภทการหลอมรวม พนิ ด า สายประดิษ ฐ์ (2549) ได้ ว ิเคราะห์ ต ามลัก ษณะของ
เครือข่ายแล้ว สามารถจําแนกการหลอมรวม ด้านบริการออกตามลักษณะของเครือข่ายต่างๆ
ได้ดงั นี้
1) เครือข่ายโทรคมนาคม ความสามารถทางเทคโนโลยีท่มี เี ชื่อมต่ อ ได้ทงั ้ สาย
ทองแดง สายเคเบิล้ โทรศัพท์แบบไร้สาย หรือแม้กระทังผ่
่ านทางดาวเทียม ทําให้มที างเลือกใน
การเชื่อ มต่ อ ได้ ม ากขึ้น รวมกับ ความก้ าวหน้ าของเครือ ข่ า ยอิน เทอร์เน็ ต จึง ก่ อ ให้ เ กิด การ
ให้บริการทีห่ ลากหลาย
2) เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ เครือข่ายในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ เป็ นการให้บริการใน
รูปแบบของความบันเทิง เมื่อเครือข่ายนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วทํา
ให้เกิดการบริการในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การฟั งเพลงวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต การ
รับชมโทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์เน็ ต เป็ นต้น โดยการรับชมโทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์เน็ ตนัน้ จะต้อง
อาศัยช่องทางการสื่อสารทีก่ ว้างและมีความเร็วสูง (High Speed) เพราะการให้บริการแบบนี้จะ
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อยู่ในรูปแบบของการรับชมแบบสดหรือแบบ Real-Time หากช่องทางการสื่อสารมีความกว้าง
ของช่องสัญญาณการสื่อสารไม่เพียงพอแล้วจะทําให้คุณภาพของการรับชมไม่ดเี ช่นกัน
3) เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ทําให้เกิด การพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยี ทัง้ ยังมีการ
บริการที่ห ลากหลายรูปแบบ เช่น การรับส่งข้อมูลทางไกลผ่านเครือข่าย การรับส่งไปรษณี ย์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ แม้ก ระทังการศึ
่
ก ษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ ต หรือ e-Learning เป็ น ซึ่ง
การศึก ษาทางไกลผ่ านอิน เทอร์เน็ ต นี้ อ าจเป็ น การส่ ง ข้อ มู ล ในรูป แบบของภาพ เสีย ง และ
ภาพเคลื่อนไหว และต้องอาศัยศักยภาพของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2.1.2 ลักษณะของการหลอมรวมสื่อ
การหลอมรวมสื่อหรือ Convergence นัน้ จะเกิดขึน้ ใน 4 ระดับ คือ
1) การหลอมรวมบริการ (Convergence of Services)
2) การหลอมรวมของช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Convergence of Transmission
Channels)
3) การหลอมรวมของอุปกรณ์ลกู ข่าย (Convergence of Terminals)
4) การหลอมรวมของผู้ให้ บ ริก าร (Convergence of Providers) ผ่ านการควบ
รวมกิจการและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
การหลอมรวมของสื่อต่างๆ เกิดจากแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึ่งทํา
ให้สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลไปพร้อมๆ กันบนโครงข่าย
เดียวกันได้โดยมีประสิทธิภาพ และนํ ามาซึ่งการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ เช่น บริการ
เลือกชมรายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟั งเพลงหรือ
รายการวิท ยุ ผ่ านอิน เทอร์เน็ ต หรือ โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่บ ริก ารประชุ ม หรือ ศึก ษาทางไกล ซึ่ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม หรือ ผู้ ส อนและผู้ เ รีย นสามารถพู ด คุ ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ตลอดจน
ภาพเคลื่อนไหวได้ทนั ที (Real-time and Interactive) เป็ นต้น (พนิดา สายประดิษฐ์, 2549)
Jenkins (2009) นั ก วิช าการด้ านสื่อ ผู้ศึก ษาเรื่อ ง Media Convergence Culture และ
เรื่อง Transmedia อธิบายวงการสื่อและการเล่าเรื่องไว้ว่า โลกของสื่อในปั จจุบนั ไม่ได้อยู่ในมือ
ของบริษัท สื่อ ขนาดใหญ่ เท่านั น้ แต่ อ ยู่ในมือของคนทุ ก คนที่สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ด้ว ย
ตัวเอง เป็ นโลกของสื่อแบบการมีส่วนร่วม สื่อในยุคนี้ทเ่ี รียกกันว่า "วัฒนธรรมหลอมรวม" หรือ
Convergence Culture ซึง่ หมายถึงโลกที่ เรือ่ งราว เสียง แบรนด์ ภาพ และทุกความสัมพันธ์ถูก
นําเสนอผ่านจํานวนสื่อทีห่ ลากหลาย หลายช่องทางมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถเป็ นไปได้
แนวคิดทีด่ ใี นการเล่าเรือ่ งในยุค Convergence Culture ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างน่ าสนใจ
คือการใช้ว ิธกี ารเล่าเรื่อ งข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) ซึ่ง เป็ นการเล่าเรื่อ งผ่ านหลายๆ
Platform โดยสื่อต้องเล่ าเรื่อ งเสริมกัน โดยเอาจุด แข็งของแต่ ล ะสื่อ เข้ามาใช้ด้วยเรื่อ งราวที่ม ี
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ความแตกต่าง และผ่านแพลตฟอร์มที่แตกต่างการเล่าเรื่องจะไม่ได้มาจากโลกของธุรกิจบันเทิง
(Entertainment) ขนาดใหญ่เช่นเดิม แต่จะมาจากมุมมองทีแ่ ตกต่างของคนทัวไป
่
2.1.3 ทฤษฏี การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)
หลัก การหลอมรวมสื่อ เป็ น การผสมสื่อ ขึ้นใหม่ โดยอาศัยพื้นฐานความเข้าใจของสื่อ
ประกอบด้วย หลักการของสื่อใหม่ (New Media) การผสมสื่อ (Remix) และการหลอมรวมของ
สื่อ (Media Convergence)
การผสมสื่อมีลกั ษณะดังนี้ (Zappen, 2011 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556)
1) ผู้บริโภคสื่อกับผู้ผลิตในเชิงวัฒนธรรมโสตทัศนู ปกรณ์ สมัยใหม่เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ดว้ ยบุคคลเป็ นความสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือ ผูร้ บั สารเป็ นผู้บริโภคทีไ่ ม่สนใจผูผ้ ลิต
อีกทัง้ เลือกทีจ่ ะฟั งหรือจะดูดว้ ยตนเอง
2) การใช้ส่อื ใหม่ไม่ว่า หน้าจอคอมพิวเตอร์ SMS หรืออื่นๆ มีผลทําให้คนรุน่ ใหม่
มีทกั ษะเฉพาะการอ่านเท่านัน้ ทดแทนสื่อแบบเก่าทีต่ อ้ งใช้ทงั ้ อ่านและทัง้ เขียนอันมีผลทําให้เด็ก
ในปั จจุบนั ขาดแรงขับในด้านการสร้างวัฒนธรรมรอบตัวเอง
3) ส่วนผสมของวัฒ นธรรม การผสมวัฒนธรรมเป็ นการกระทําที่จําเป็ นในการ
สร้างสรรค์ท่มี าจากการอ่ านและเขียนหรือการฝึ กฝน การสร้างสรรค์ต้องมาจากการแสดงออก
ทางกี่กระทํา ซึ่งเป็ นส่วนเสริมทักษะซึง่ นํ าสู่การส่งเสริมวัฒนธรรม หากมีแต่การอ่านก็จะไม่เกิด
การแข่งขันทางการตลาดในการคิดสิง่ ใหม่ๆ ได้
4) ส่วนผสมของเนื้อหา เนื้อหาที่มาจากต่างแหล่งก็สามารถทํางานไปด้วยกันได้
แต่สงิ่ เหล่านี้ไม่มที างจะเกิดขึน้ หากขาดเนื้อหา เนื้อหาเป็ นตัวการทีน่ ําไปใช้ประโยชน์
5) ส่ ว นผสมสื่อ สื่อ ที่ใช้ท ัง้ การอ่ านและการเขีย น เช่ น ภาพ ดนตรี หรือ อื่น ๆ
สามารถทําให้เนื้อความผลิตสิง่ ใหม่ๆ หรือการใช้เสียงผสมลงบนภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวลงบน
ข้อความ หรือข้อความลงบนเสียง การผสมผสานเหล่านี้ทาํ ให้เกิดงานสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
6) การอ้างอิงวัฒนธรรม ในบางครัง้ การผสมผสานสื่อไม่อาจทําให้เกิดเอกลักษณ์
ของตนเอง เพราะมัน ถู ก บรรจุด้ว ยเสีย งหรือ ภาพประดิษ ฐ์จากเครื่อ ง โดยไม่ไ ด้ม าจากการ
สร้างสรรค์ของผูป้ ระพันธ์ ความหมายจึงไม่ได้ออกมาจากผูป้ ระพันธ์อย่างแท้จริง
การหลวมรวมสื่อ ท่ามกลางสื่อใหม่กลายเป็ นสื่อกลางต่อแนวความคิดในการหลอมรวม
สื่อ ทัง้ นี้เพราะคอมพิวเตอร์สามารถจะกระทําการปรุงแต่งใดๆก็ได้ โดยนํ าส่วนผสมจากต่างที่
ต่างสื่อแล้วนําไปใช้ในสื่อต่างๆ ร่วมกันหรือแยกกัน
การหลอมรวมของสื่อ เป็ น การเคลื่อ นไหวทางวิท ยาการอย่ างง่ายๆ การหลอมรวม
ปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการทีด่ ํารงอยู่ อุตสาหกรรมการตลาด ประเภท และผูร้ บั
สาร ด้วยเหตุน้ีการหลอมรวมจึงเป็ นกระบวนการที่ไม่มจี ุดจบ การแตกแขนงของช่องทางการ
สื่อสาร การมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ล้วนเป็ นวิทยาการทีเ่ ข้ามาสู่ยคุ ทีส่ ่อื อยู่ในทุก
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หนทุกแห่งและจะใช้ทุกสื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น โทรศัพท์มอื ถือไม่ใช่เป็ นแค่การใช้ใน
การคมนาคมแต่ เป็ นเครื่องเล่นเกมส์ สามารถบรรจุข้อมูล ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ ต และเป็ น
เครื่องรับส่งภาพและข้อความ เครื่องมือในการใช้ส่อื ในปั จจุบนั จึงเป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้สําหรับสื่ออื่น
ด้วย เช่น เป็ นเครือ่ งเล่น DVD เครือ่ งเล่นวิทยุหรือโทรทัศน์ในรถยนต์ แฟ้ ม MP3 และการใช้เว็บ
เป็ นต้น
เดิมการใช้ส่อื จํากัดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นภาพยนตร์จากฮอลลีวดู ก็ผลิตเพื่อภาพยนตร์
ในขณะที่มกี ารควบรวมสื่อสูงมาก ในช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมาเป็ นผลให้ผลประโยชน์ จาก
ภาพยนตร์นําไปใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงทัง้ หมด บางบริษัท เช่น Viacom ในปั จจุบนั ผลิตทัง้
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ดนตรีป๊อป เกมส์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ของเล่น สวนสนุ ก หนังสือเล่ม
หนั ง สือ พิม พ์ นิ ต ยสาร และการ์ตู น ซึ่ง สะท้อ นถึงความเป็ น เจ้าของสื่อ จํานวนมากในบริษัท
เดียวกัน การหลอมรวมของสื่อจึงเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อการบริโภคสื่อ เช่นเด็กทําการบ้าน
พร้อ มเปิ ด หน้ าจอจํานวนมาก คุ ย กับ เพื่อ น ตอบจดหมาย และทํ าเอกสารไปพร้อ มกัน หรือ
สลับกันบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียว ในปั จจุบนั ความบันเทิงประเภทใดๆ ล้วนแต่ส่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต การหลอมรวมสื่อจึงเกิดขึน้ ภายในเครื่องมือชนิดเดียวกัน นํามารวมกันจนไปถึงกา
รบรูณาการสื่อประเภททีแ่ ตกต่างกัน เพื่อการเปลีย่ นแปลงไปสู่จดุ สมดุลของยุคแห่งสื่อใหม่
การหลอมรวมสื่อ มีพ ัฒ นาการในส่ ว นต่ างๆ ของโลกไม่พ ร้อ มกัน การหลอมรวมไม่
ขึน้ กับการของยีห่ ้อสินค้า แต่เกิดขึน้ จากอํานาจสื่อในการปรับหน้ าตาของสื่อให้มสี ุนทรียภาพ
มากขึน้ เช่นการบรรจุข่าวสารจํานวนมากพร้อมไปกับกิจกรรมต่ างๆของชุมชนเว็บไซต์ หาก
สนองต่อเป้ าหมายเดียวกัน ผูค้ นก็จะเข้าไปใช้ส่อื หรือเว็บไซต์นัน้ มากขึน้ เมือ่ รูปแบบของชุมชน
สมัยใหม่เกิดขึน้ แตกต่างไปจากชุมชนแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง ชุมชนใหม่จะเป็ นชุมชนที่สมัครใจ
ไม่ยงยื
ั ่ น และความสัมพันธ์เต็มไปด้วยเล่ห์กลในการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ เพื่อ
ลงทุ น ในการผลิต และแลกเปลี่ย นความรู้ ซึ่งมีศ ัก ยภาพของความรู้แ ตกต่ างไปจากเดิม ที่ม ี
ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบเร่รอน การควบคุมเหนือพืน้ ทีค่ วามเป็ นเจ้าของสินค้า และความเป็ น
นายเหนือความรู้ ความรีบเร่งส่งผลต่อสินค้าในวัฒนธรรมแบบใหม่ทน่ี อกเหนือพรมแดนจริงๆ
สินค้าทีอ่ ยู่ในรูปผลิตภัณฑ์แห่งความหมาย ซึง่ ท้าทายการแพร่กระจายสินค้ารูปแบบเดิมๆ การ
บริโภคขึน้ อยู่กบั โทรทัศน์ท่มี โี ฆษณา และสติปัญญาร่วมกัน กล่าวคือ เริม่ มีการควบรวมสื่อเพื่อ
สร้างฐานอํานาจโดยเฉพาะการคงอยู่ของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ส่วนสติปัญญาของ
ผูค้ นจะไม่เท่าเทียมกันในการรับรู้ ซึง่ สื่อทีห่ ลอมรวมจะเร่งกิจการด้วยความแรง เพื่อผ่านจุดร่วม
หรือจุดตัดระหว่างการผลิตและการบริโภคอันเป็ นการผ่อนคลายความตึงระหว่างเศรษฐศาสตร์
การเมือง ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการผลิต และการวิจยั ผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลัดดันให้
ผูร้ บั สารบริโภคสื่อ การทําเช่นนัน้ จะทําให้เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ซึ่งอาศัยหนทางที่ผู้บริโภคมี
อิทธิพลต่อการผลิตและการจัดจําหน่ ายหรือแพร่กระจายเนื้อหาสาระของสื่อ
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ส่วนการวิจยั ผู้บริโภคในขณะเดียวกันจะละทิ้งอารมณ์ รกั หอมหวานด้วยการต่ อ ต้าน
เพื่อทีจ่ ะให้เข้าใจว่าผูบ้ ริโภคออกแรงแสดงอํานาจเพื่อหาการมีส่วนร่วมจากผูผ้ ลิตสื่อ ซึง่ ต้องทํา
ให้ เ ร่ ง ก่ อ โครงร่ า งการไหลของสื่อ ดัง ตัว อย่ า งการสร้า งบล็อ ก (Blogging) ในสงครามอ่ า ว
เปอร์เซียทีจ่ ดั ทําบล็อกให้เป็ นช่องทางการสื่อสารทีส่ ําคัญสําหรับพวกขบวนการต่อต้านสงคราม
ในสงครามเวียดนามก็ค ล้ายคลึงกันเพียงแต่ ก ารหลอมรวมสื่ออยู่ในคลื่นลูก ที่สองมีการสร้าง
เครือข่ายหนังสือพิมพ์ใต้ดนิ การ์ตูนล้อเลียนการเมือง และขบวนการวิทยุโดยอยู่ในรูปขบวนการ
ที่เป็ นเครือข่ายในรูปการเป็ นพันธมิตร การแบ่งปั นความคิด การประสานการกระทํา และการ
ปลุกระดมผูส้ นับสนุ น แต่ในปั จจุบนั คนสร้างบล็อกบางคนทําตัวเป็ นผูร้ ายงานข่าวจากพืน้ ที่ เช่น
สนามรบเพื่อให้ความรูโ้ ดยตรงและไม่ต้องผ่านการกรองจากผู้อ่นื บล็อกกลายเป็ นคู่แข่งสําคัญ
สําหรับสื่อทีม่ กี ารโฆษณา ยิง่ กว่านัน้ บล็อกยังได้สร้างนักเขียนชื่อดังและผูน้ ํ าการเมืองในฐานะที่
มีบล็อกและเว็บไซต์ในมือ นักข่าวเองก็หาข่าวสารจากบล็อกเพื่อให้ส่อื ของตนเองมีบทบาทเป็ น
ผูน้ ําด้วยและทําได้ดกี ว่า เพราะมีการกระจายเสียงและการแพร่ภาพในวงกว้าง
การหลอมรวมสื่อมีขอ้ ดีตรงเป็ นกระบวนการขับเคลื่อนจากบนลงล่างและจากล่างขึน้ สู่
บน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค ซึง่ นายทุนอาศัยช่องทางนี้ในการแสวงหากําไรจาก
การส่ ง ข่ าวมาจากผู้บ ริโ ภคและนํ าไปเผยแพร่ย งั สื่อ อื่น ๆ ในเครือ ผู้บ ริโภคจะสามารถเป็ น
ผู้ส่อื ข่าวที่กระจายอยู่ทวไป
ั ่ จึงมีโอกาสอยู่ในสถานการณ์ได้ง่ายกว่า การหลอมรวมสื่อจึงเป็ น
การขยายโอกาสในการควบรวมสื่อ เพราะเพื่อหาสาระที่ได้ต่ อเนื่ องขยายไปยังตลาดอื่นๆได้
เช่น จากโทรทัศน์ไปสู่อนิ เทอร์เน็ต แต่ทงั ้ นี้มคี วามเสีย่ งเนื่องจากผูบ้ ริโภคสื่อไม่ได้ผูกพัน ภักดี
ต่อสื่อ ความร่วมมือที่นําไปสู่ความสําเร็จจึงเกิดขึน้ ได้ยาก เมื่อเทียบกับกระบวนการขับเคลื่อน
จากบนสู่ล่าง โดยผูส้ ่อื ข่าวประจําพืน้ ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับเหตุการณ์รายงานทีเ่ ลียนแบบผูบ้ ริโภค
แบบเก่ า ซึ่ง ผู้ บ ริโ ภคใหม่ จ ะมีก ารขับ เคลื่อ นสูง ทํ า ข่ าวสัญ จรหลากหลายได้ ด ี แต่ ม ีค วาม
จงรัก ภัก ดีต่ ํ า ซึ่ง สื่อ ต้ อ งพยายามเชื่อ มโยงกับ คนกลุ่ ม นี้ เพราะผู้บ ริโภคกลุ่ม นี้ เสีย งดัง และ
นํ าเสนอต่อสาธารณชนในการนํ าเสนอข่าวสดและใหม่ แต่กอ็ าจมีขอ้ บกพร่องในเรือ่ งความหนัก
แน่ น จึงมักมีการเจรจาต่อรองระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภคในเรือ่ งต่อไปนี้
เรือ่ งแรกการตรวจสอบมาตรการวัดของผูร้ บั สาร (เพื่อสนองต่อนายทุนผูอ้ ุปถัมภ์)
เรือ่ งทีส่ อง การออกกฎควบคุมเนื้อหาสาระของสื่อโดยเฉพาะพวกนี้มกี ารควบคุมตนเอง
ได้มากน้อยเพียงใด
เรื่องที่สาม การวางรูปแบบใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์ดจิ ติ อล ซึ่งสามารถทําให้ต้นทุนตํ่าลง
จึงทําให้สงั คมถูกครอบงําโดยสภาพแวดล้อมของเว็บ
เรื่องที่ส่ี ข้อจํากัดในความเป็ นเจ้าของสื่อ การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ของเทคโนโลยี
เหมือนเป็ นการจุดระเบิดสื่อ โดยพยายามควบรวมสื่อให้มากขึน้ ซึง่ อาจมีผลต่อความไม่พงึ พอใจ
ของผูร้ บั สารทีย่ งั ไม่คุน้ เคย
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เรือ่ งทีห่ า้ ความคิดใหม่ในเรื่องสุนทรียข์ องความเป็ นสื่อ โดยความพยายามในการบรูณา
การโครงสร้างสื่อ ในขณะที่ส่อื ก็สามารถแสดงความเป็ นตัวตนได้อย่างเต็มที่แต่ ก็ยงั คงมีความ
เกือ้ กูลต่อกัน ในการเปิ ดเผยเรือ่ งราวต่างๆ
เรื่อ งที่ ห ก มีก ารเจรจาต่ อ รองใหม่ ๆ ในความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ผ ลิต กับ ผู้ ร ับ สาร
โดยเฉพาะการสร้างเนื้อหาทีด่ ที ส่ี ุด สําหรับผูบ้ ริโภค
เรื่องทีเ่ จ็ด การจัดทําแผนทีข่ องโลกาภิวตั น์ ขึน้ ใหม่ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของกลุ่ม
รากหญ้า ซึง่ มีผลต่อการไหลเวียนของเนื้อหาข่าวสารทีข่ า้ มพรมแดน
เรื่องที่แปด การผูกพันใหม่กบั พลเมือง เนื่องจากวัฒนธรรมป๊ อปกลายเป็ นแหล่งรวม
ประเด็นในข้อถกเถียงทางการเมืองและสังคมที่สําคัญ เส้นแบ่งระหว่างการบริโภคสื่อกับความ
เป็ น พลเมือ งขาดความชัด เจน เนื่ อ งจากมีก ารเรียกร้อ งสิท ธิอ ย่างมากมาย กลุ่ม ต่ างๆ ต้อ ง
พยายามดิน้ รนกับข้อเรียกร้องในเรือ่ งสิทธิทไ่ี ม่เคยเป็ นปั ญหามาก่อน
โดยสรุปในส่วนต่างๆ ของโลกวัฒนธรรมเป็ นเรื่องสาธารณะทีผ่ คู้ นถกเถียงกันมากทีส่ ุด
และมิใช่เป็ นเรือ่ งของรัฐบาลเท่านัน้ แต่รวมเอาสื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้ดว้ ย ในทิศทางต่างๆ ที่
ต้อ งพยายาม สร้างความกระตือ รือ ร้น ในอุ ต สาหกรรมสื่อ ด้วยการเปิ ด ตาให้ก ว้างมากยิง่ ขึ้น
เพื่อให้การไหลเวียนของสื่อเป็ นไปอย่างสะดวก (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556)
2.1.3.1 แนวทางการใช้ส่อื หลอมรวมในประเทศไทย
ปั จจุบนั อินเทอร์เน็ ตเป็ นเครื่องมือสําคัญ สําหรับเปิ ดโลกข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
การติดต่ อสื่อสาร และการทําธุรกรรมประเภทต่ างๆ ที่สร้างความสะดวกสบายให้กบั ผู้ใช้งาน
และปั จจุบนั จึงมีอุปกรณ์ท่ใี ช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายช่องทางทัง้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะและคอมพิวเตอร์
พกพา) ข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2557) เผยผล
การสํารวจผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ต ระบุถงึ อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการทํากิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้
สามารถนํ าเอาข้อ มูลต่ างๆ ไปใช้ประกอบการวางแผนธุ รกิจ จัด ทํ าแผนการตลาด หรือ การ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ได้ตรงตามช่องทางการใช้งานของผูบ้ ริโภคผลการสํารวจดังกล่าว พบว่า
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อวัตถุ ประสงค์ด้านความบันเทิง
และการติด ต่ อ สื่อ สาร โดยกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แ ก่ อันดับ 1ใช้เพื่อ การพูด คุยผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 78.2 อันดับ 2 ใช้เพื่ออ่ านข่าว/อ่ านหนังสืออิเล็กทรอนิก ส์
ร้อยละ 57.6 และอันดับ 3 ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล ร้อยละ 56.5
ในขณะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ใช้อนิ เทอร์เน็ตในกิจกรรมที่ต้อง
เกีย่ วข้องกับข้อมูล โดยมีกจิ กรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมลล์ ร้อยละ
82.6 อันดับ 2 ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล และอ่ านข่าว/อ่ านหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ ร้อยละ 73.3 และ
อันดับ 3 ใช้เพื่ออ่านข่าว/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 63.8
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2.1.3.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ทน่ี ิยมใช้งาน
จากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(2557) พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่นี ิยมสูงสุ ด ในปี 2557อันดับ 1 คือ Facebook โดยมี
ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตฯ ใช้บริการสูงถึงร้อยละ 93.7 อันดับ 2 คือ Line Application มีผู้ใช้งานร้อยละ
86.8 และอั น ดับ 3 เป็ นของ Google+ อยู่ ท่ี ร้อ ยละ 34.6 สํ า หรับ Instagram และTwitter มี
ผูใ้ ช้งานเพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยในปี 2557 Instagram มีผใู้ ช้งาน ร้อยละ 34.1 (ปี
2556 มีเพียงร้อยละ12.0) และ Twitter มีผใู้ ช้งาน ร้อยละ 16.1 (ปี 2556 มีเพียงร้อยละ 8.2)
นอกจากนี้เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ (2557) รายงานผลวิจยั ของนายภาวุธ พงษ์
วิท ยภานุ ผู้ก่ อ ตัง้ และประธานกรรมการบริห าร บริษัท โซเชีย ล อิง ค์ จํากัด เปิ ด เผยผลการ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของโลกออนไลน์ของประเทศไทย ในงานไทยแลนด์ โซเชียล อะวอร์ด
2014 ว่า “ปั จจุบนั คนไทยใช้บริการโซเชียลมีเดียมากเป็ นอันดับ 9 ของโลก หรือราว 28 ล้านคน
เทียบเท่าประเทศเยอรมัน อันดับ 1 ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 180 ล้านคน โดยคน
ไทยใช้เวลาเล่นโซเชียลมีเดียต่อวันเฉลีย่ 3.7 ชัวโมงต่
่
อวัน รองจากฟิ ลปิ ปิ นส์ท่ี 4 ชัวโมงต่
่
อวัน
โซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก 28 ล้านคน ทวิตเตอร์ 4.5 ล้านคน และอินสตา
แกรม 1.7 ล้านคนโดยเฟซบุ๊กมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนประมาณ 53% ในปี 2013”
2.1.4 แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการหลอมรวม
2.1.4.1 การเล่าเรือ่ งข้ามสื่อ (Transmedia)
มรรยาท อัครจันทโชติ (2557) กล่าวถึงการข้ามพ้นสื่อว่าเป็ นแนวคิดใหม่ในแวด
วงการสื่อสาร แต่ในช่วง 5-6 ปี กลายเป็ นแนวคิดที่ถูกนํ าไปใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตสื่อ
ด้วยเพราะมองเห็นว่าเป็ นรูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่น
ใหม่ และหากผ่านการออกแบบสารอย่างดี จะทําให้เรื่องเล่านัน้ มีพลังอย่างมาก บทความนี้มุ่ง
ทบทวนและวิเคราะห์ถงึ ปรัชญาของแนวคิดดังกล่าว ที่มเี ป้ าหมายไปสู่การสร้างสังคมพลเมือง
มากกว่าเพียงแค่เป็ นเครือ่ งมือทางการตลาด
เมื่อ กล่ าวถึงสภาพภู มทิ ศั น์ ส่อื ในยุค ปั จจุบนั ผู้ค นมัก จะมองว่า คือ ยุค ของการ
หลอมรวมสื่อ โดยเข้าใจว่า สื่อทัง้ หลายจะถูกหลอมรวมจนกลายเป็ นส่วนหนึ่ง เช่น โทรศัทท์
สมาร์ทโฟน ทีห่ ลอมรวมการสื่อสารด้วยข้อความเสียงและภาพเข้าด้วยกันในสื่อเดียว สมาร์ทโฟ
นจึงเป็ นทัง้ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อาจจะทํา
ให้ส่อื บางประเภทหายไปหรือแทบจะไม่มบี ทบาทแต่ในขณะเดียวกัน ก็มอี กี กลุ่มแนวคิดหนึ่งที่
มองว่า การหลอมรวมสื่อมิใช่การทีส่ ่อื ใหม่ไปทดแทนสื่อเดิม หรือทําให้ส่อื เดิมหายไป สื่อทุกสื่อ
จะยังคงอยูห่ ากแต่ถูกใช้ในวิถที ต่ี ่างไปจากเดิม
Jenkins (2001 อ้างถึงใน มรรยาท อัครจันทโชติ, 2557) ได้เริม่ เสนอแนวคิดนี้ไว้
เมื่อปี 2001 ใน MIT Technology Review เขากล่าวว่า เราต้องแยกให้ชดั ระหว่างสื่อ (Media)
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ประเภทของเนื้อหาสื่อ (Genre) และเทคโนโลยีการเผยแพร่ (Delivery Technologies) ตัวอย่าง
เช่น เสียงที่ถูกบันทึกคือสื่อ ละครวิทยุ คือประเภทของเนื้อหาสื่อ ส่วนเทปเสียง ซีด ี เอ็มพีสาม
คือ เทคโนโลยีก ารเผยแพร่ ตัว สื่อ ทุ ก ชนิ ด เมื่อ เกิด ขึ้นแล้ว จะคงอยู่ไ ม่ม ีท างหายไป แต่ ส ิ่ง ที่
เกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนหรือสูบหายไปคือ ประเภทของเนื้อ หาสื่อและเทคโนโลยีก ารเผยแพร่
ดังนัน้ เขาจึงอธิบายเกี่ยวกับการหลอมรวมสื่อในแนวคิดใหม่ กล่าวคือ การหลอมรวมทีไ่ ด้สร้าง
สภาพภูมทิ ัศ น์ ใหม่ข องสื่อ นั น้ มิได้เพียงการหลอมรวมในแง่ของเทคโนโลยีเท่ านัน้ หากแต่
ประกอบด้วยการหลอมรวมใน 5 มิติ คือ
1) Technological Convergence : เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารยุ ค ใหม่ ไ ด้
หลอมรวม เนื้อหาสื่อทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นข้อความภาพ และเสียง ให้อยู่ในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ ง่าย
และสะดวกต่อการทีจ่ ะทําให้เนื้อหาเหล่านัน้ ไหลเวียนข้ามไปยังช่องทางสื่ออื่นๆ (Platforms)
2) Economic Convergence : อุ ต สาหกรรมสื่อ บันเทิงมีก ารแตกแขนง
ธุรกิจมากมาย เช่น ในกรณีของ AOL Time Warner ที่มที งั ้ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ เกม
เว็บไซต์ ดนตรี อสังหาริมทรัพย์ และอีกหลากหลาย ดังนัน้ จึงเกิดผูผ้ ลิตวัฒนธรรมรายใหญ่ ทัง้
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3) Organic Convergence : ความสามารถของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ท่กี ระทํา
กิจกรรมการใช้ส่อื หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลจากหลากหลาย
แหล่ง
4) Global Convergence : การหลอมรวมของเนื้ อ หาสื่อ ในระดับ ชาติ
เช่น เวิลด์มวิ สิค หรือ การทีภ่ าพยนตร์เอเชียมีบทบาทในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารเล่าเรือ่ งของฮอล
ลีวูด ฯลฯ สิง่ เหล่านี้สะท้อนถึงผูค้ นในฐานะ “พลเมือง” ของหมู่บา้ นโลก (Citizen of the Global
Village)
5) Cultural Convergence : การหลอมรวมผู้ผลิตสื่อกับผู้บริโภคสื่อเข้า
ด้ ว ยกัน เทคโนโลยีส่ ือ เอื้ อ ให้ ผู้ บ ริโ ภคสื่อ ที่ เ คยเป็ นเพี ย งผู้ ร ับ ปรับ บทบาทมาเป็ นผู้ ร่ ว ม
สร้างสรรค์งานภายใต้ บริบทของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในสื่อ (Participatory Culture)
ในงานเขียนดังกล่าว Jenkins (2001 อ้างถึงใน มรรยาท อัครจันทโชติ, 2557) ได้
พูดถึงศัพท์คําหนึ่งด้วย นัน่ คือ Transmedia ทัง้ นี้ เขากล่าวว่า สภาพภูมทิ ศั น์ ของสื่อที่เกิดขึน้
ในยุคหลอมรวม จะสามารถทําให้การสื่อสารแบบข้ามพ้นสื่อ (Transmedia) เกิดขึน้ ได้จริง
จากนัน้ ในปี 2003 Jenkins (2001 อ้างถึงใน มรรยาท อัครจันทโชติ, 2557) ได้
อธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับการข้ามพ้นสื่อ โดยเขามองว่า การข้ามพ้นสื่อจะเป็ นรูปแบบสุนทรียะ
ใหม่ ข องสื่อ ที่จ ะมีพ ลัง อย่ างมากในการสื่อ สาร ทัง้ นี้ ก ารข้า มพ้ น สื่อ ในความหมายของเขา
หมายถึง การนํ าเสนอเรื่องเล่า (Story) ผ่านสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยมิใช่เป็ นเพียงแค่
การดัดแปลงเรื่องเล่าข้ามสื่อ หากแต่ควรจะเป็ นการเล่าหลากเรื่องในหลากหลายสื่อ โดยนํ าจุด
แข็งที่ดที ่สี ุดของแต่ละสื่อมาใช้ ทัง้ นี้แต่ละเรื่องย่อยในแต่ละแพลตฟอร์มจะมีความเป็ นอิสระต่อ
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กัน ใช้วธิ กี ารเล่าเรื่องทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่สามารถนํ ามาประกอบขึน้ เป็ นภาพใหญ่ของเรื่อง
เล่ าได้ จากคําอธิบายดังกล่าว ทําให้ Henry Jenkins นํ าคําว่า “การเล่าเรื่อ งแบบข้ามพ้นสื่อ ”
(Transmedia Storytelling) มาใช้ เพื่อทําให้แนวคิดดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึน้
2.1.4.2 การผสมผสานสื่อ (Cross Media)
พิรุณ ธีระภิบาล (2555) รวบรวมรายละเอียดของ Cross Media ว่าคือ”รูปแบบ
การตลาดชนิดหนึ่งทีส่ ่อื สารกับผูพ้ บเห็นด้วยความรูส้ กึ โดยมุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ทีใ่ ช้ส่อื ออนไลน์ในปั จจุบนั ” สื่อทีพ่ บเห็น ได้แก่
1) E-mail Marketing การส่งอีเมล์เพื่อเผยแพร่ขา่ วสารหรือกิจกรรม
2) Social Network เช่ น Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest
เป็ นต้น
3) Website แหล่ ง รวม Multimidia ต่ างๆ เช่ น Video Sound และอื่น ๆ
อีกมากมาย
4) Content Media หรือข้อความอักษรทีด่ งึ ดูดผูท้ ส่ี นใจ
5) สื่ออื่นๆ
2.1.4.3 แนวคิดเกีย่ วกับการทํา การผสมผสานสื่อ (Cross Media)
1) ความเข้าใจผู้ใช้งาน Cross Media ที่มปี ระสิทธิภาพต้องเป็ นไอเดียที่ม ี
ความน่ าสนใจ เข้าใจได้งา่ ย นําไปใช้งานได้เหมาะสมกับสื่อและสินค้านัน้ ๆ
2) เลือกใช้ขอ้ ความให้เหมาะสมกับสื่อ ซึ่งเป็ นกุญแจสําคัญที่จะช่วยทําให้
ประสบความสําเร็จ โดยมีหลักการง่ายๆ คือ ความเข้าใจ ตีโจทย์ให้ถูกต้องและต้องเหมาะสมกับ
สื่อ
3) ไม่ยดึ ติดกับสื่อออนไลน์ เพียงอย่างเดียว การเพิม่ ความยืดหยุ่นให้กบั
Campaign ที่เราสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับสื่อไม่ว่าจะเป็ นสิง่ พิมพ์ โทรทัศ น์ เป็ นต้น เพื่อให้
ข้อมูลทีเ่ ราสื่อสารกับผูใ้ ช้งานได้ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
4) จะต้องสร้าง Character สร้างลักษณะเฉพาะที่เป็ นของเราเพื่อให้เป็ นที่
โดดเด่นและจดจําง่าย ซึง่ เมือ่ เรามีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วจะทําให้ผพู้ บเห็นจําได้งา่ ยขึน้
5) คํานึงถึงประโยชน์ และความเหมาะสม ไอเดียที่ถูกเลือกมานัน้ จะต้อง
เป็ นไอเดียทีส่ ร้างสรรค์สงั คม หรือช่วยปรับทัศนคติของคนได้ อาจจะเป็ นการนํ าพฤติกรรมของ
คนใช้ Social Media ต่างๆ นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
6) ทํ า ตั ว ก ลม ก ลื ม กั บ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ต้ อ งต อ บ โจท ย์ ใ ห้ ต รงกั บ
กลุ่มเป้ าหมายให้ได้ ไอเดียนัน้ จะต้องระบุได้ชดั เจนว่าทําไมผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าและบริการ
ของเรา
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7) หาผู้นํ าไอเดีย นอกจากจะมี Campaign ที่ด ี และ Idea ที่ด ีแ ล้ว การ
นําเสนอก็เป็ นสิง่ สําคัญ การจะนํ าเสนอสิง่ ต่างๆ ให้มคี วามชัดเจน จําเป็ นต้องอาศัยผูน้ ําทีม่ ใี จรัก
มีความเข้าใจ และความมันใจต่
่ อแคมเปญนัน้ ด้วย
8) อย่ า จํากัด ไอเดีย ด้ว ยสื่อ ประเภทเดีย ว ไม่ นํ าเสนอโดยยึด ติด กับ สื่อ
อุปกรณ์ เพียงชนิดเดียว เพราะปั จจุบนั สื่ออุ ปกรณ์ ต่างๆ มีจาํ นวนมากขึ้น การใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ ด้วย
9) ใช้สนิ ค้าสร้างแรงบันดาลใจลบเส้นกัน้ ระหว่างสินค้าและแคมเปญ อย่า
ให้ความสําคัญกับการขายมากกว่า กิจกรรมของแคมเปญนัน้ ๆ
10) สร้างจิน ตนการใหม่ท่ีแ ตกต่ างบนโลกของ Cross-media ไม่ ไ ด้ถู ก
จํากัดด้วยวิธกี ารทําสื่อแบบเดิมๆ หรือแค่การทําให้เสร็จเท่านัน้ เราจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับโฆษณา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ (พิรุณ ธีระภิบาล,
2555)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นจะพบได้ว่า การหลวมรวมสื่อมีคําจํากัด
ความทีค่ ล้ายคลึงกันประมาณ 3 คํา ดังนี้
1) Media Convergenceคือ การหลอมรวมสื่อ ซึง่ เป็ นมุมมองทางสื่อมวลชน ที่
มีการปรับตัวสอดรับกับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ว ิจ ัย สามารถแยกประเภทของการหลอมรวมสื่อ ที่
ประเทศไทยนิยมใช้ สามารถแบ่งได้ดงั นี้
(1) การหลอมรวมสื่อเก่ ากับสื่อเก่ า ตัวอย่างเช่น รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ท่ี
ออกอากาศช่องทางหลักทางโทรทัศน์สชี ่อง 3 และเผยแพร่เนื้อหาโดยการลิงค์สญ
ั ญาณสดไปยัง
สถานีวทิ ยุ Easy FM 105.5 MHz ในเวลาเดียวกัน ด้วย Content และข้อมูลข่วเดียวกัน เพียง
แค่เพิม่ ช่องทางนําเสนอข่าว เป็ นต้น
(2) การหลอมรวมสื่อเก่ากับสื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น รายการโทรทัศน์ของทาง
Nation TV มี ก ารออกอากาศสดและสามารถชมรายการย้ อ นหลั ง ได้ ทุ ก รายการทาง
www.nationtv.tv หรือสามารถติดตามชมได้ ทีแ่ อพพลิเคชัน่ Nation TV Live เป็ นต้น
(3) การหลอมรวมสื่อใหม่กบั สื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Pantip ทีม่ กี าร
แชร์ข้ อ มู ล กระทู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มและน่ า สนใจไปยัง สื่ อ สัง คม หรือ Social Media เช่ น
Facebook เพื่อเพิม่ จํานวนผูต้ ดิ ต่อกระทู้ และเพื่อการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคให้เพิม่ ขึน้ จากเดิม
2) Transmedia Storytelling คือ การเล่าเรื่องข้ามผ่านสื่อ โดยอาศัยเครื่องมือ
หรือ แพลตฟอร์ม ต่ างๆ ที่ห ลากหลาย เพื่อ กระจายข้อ มูล หรือ เรื่อ งราวเดีย วกัน ให้ก ระจาย
หลายๆ ช่องทาง ซึ่งการเล่าเรื่องข้ามผ่านแต่ละสื่อจะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน โดยอาศัยจุด
แข็งของแต่ละในการเล่าเรือ่ งเพื่อเสริมกัน
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3) Cross Media คือ เครื่องมือชนิดหนึ่ งของการตลาด โดยการผสมผสานสื่อ
เพื่อ นํ าเสนอข้อ มูล ข่าวสารด้ว ยช่ อ งทางที่ห ลากหลายมากขึ้น ทัง้ นี้ Cross Media จะสนใจที่
ผู้บ ริโภคสิน ค้าเป็ นหลัก ในการเลือ กเผยแพร่ข้อ มูล จะเลือ กช่ อ งทางตามความต้อ งการของ
ผูบ้ ริโภค หรือกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก
ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ จะเลื อ กศึ ก ษาคํ า ว่ า Media Convergence การหลอมรวมสื่ อ
รูปแบบการหลอมรวมสื่อเก่ากับสื่อใหม่เป็ นหลัก โดยศึกษาสื่อในรูปแบบของ Traditional Media
เริม่ ปรับตัวสู่ New Media ในการหลอมรวมสื่อเก่าเข้ากับสื่อใหม่แล้ว ผู้บริโภคมีการยอมรับต่อ
การเปลีย่ นแปลงนี้มากน้อยเพียงใด
โดยใช้ส่ ือ หลัก 3 ประเภท นั น้ คือ โทรทัศ น์ วิท ยุ และหนั ง สือ พิม พ์ ในรูป แบบของ
ช่องทางหลวมรวมผ่าน New Media ประกอบไปด้วยในรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้า
สู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ยูทูปแอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคม รายการวิทยุหลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ และ
แอพพลิเคชัน,่ และข่าวหนังสือพิมพ์หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคม

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับโฆษณา
2.2.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
Kotler (2003, p. 550 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2554) ได้รวบรวมความหมายของ
โฆษณาของนักวิชาการและสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องกับการโฆษณาได้ให้ความหมายของการโฆษณา
(Advertising) ไว้ดงั นี้
สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริก า (The American Marketing Association
AMA) ได้ให้คาํ จํากัดความของการโฆษณาไว้ว่า การโฆษณาคือรูปแบบของการนําเสนอ ซึง่ ต้อง
มีการชําระเงิน การนําเสนอนี้เป็ นการส่งเสริมเผยแพร่ความคิดเห็น สินค้าหรือบริการต่างๆ โดย
มี ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ร ะ บุ ไว้ (Advertising is any Paid form of Non Personal Presentation and
Promotion of Ideas, Goods, or Services by an Identified Sponsor)
Shimp (2003, p. 260 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ ะเมล์, 2554) ได้ให้ความหมายของการ
โฆษณาไว้ว่ า การโฆษณาคือ รูป แบบหนึ่ ง ของการสื่อ สารมวลชนหรือ การสื่อ สารทางตรงสู่
ผู้บริโภคโดยไม่ใช่ส่อื บุคคล และมีการชําระเงินโดยองค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากําไร หรือ
กลุ่มบุคคลบุคคลต่างๆ ที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารการโฆษณาเพื่อแจ้งให้ทราบหรือโน้มน้ าวใจ
ผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมาย
Fill (1999, p. 264 อ้ า งถึง ใน นธกฤต วัน ต๊ ะ เมล์, 2554) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการ
โฆษณาไว้ว่า การโฆษณาคือรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารมวลชนเพื่อโน้ มน้ าวใจกลุ่มผู้บริโภค
เป้ าหมายให้มคี วามคิดหรือมีพฤติกรรมตามทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้
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ธัชมน ศรีแก่นจันทร์ (2544, น. 3 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2554) ได้กล่าวว่า “การ
โฆษณา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Advertising” มาจากรากศัพท์ในภาษาลาตินว่า “Ad vertere
ซึ่ง หมายถึง “การหัน เหจิต ใจไปสู่ ” หรือ “To Turn the Mind Toward” โดยได้ให้ค วามหมาย
กว้างๆ ไว้ว่า หมายถึงการเชิญชวนโน้มน้าวจิตใจผูซ้ อ้ื ให้หนั เหความสนใจหันมาซือ้ ผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องการเสนอขาย
กัญ จณิ พ ัฐ วงศ์สุเมธนต์ (2549, น. 3 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ ะเมล์, 2554) ได้นิ ยาย
ความหมายของการโฆษณาไว้ว่ า เป็ น การติด ต่ อ สื่อ สาร หรือ การนํ าเสนอข่าวสารเกี่ย วกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก าร หรือ ความคิด โดยผ่ านสื่อ มวลชนประเภทต่ างๆ ไปยัง สาธารณชน
ผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย เพื่อโน้ มน้ าวจูงใจให้ซ้อื ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โฆษณานํ าเสนอ โดยมีการ
ระบุผู้อุปถัมภ์ หรือผู้สนับสนุ นที่ชดั เจน ทัง้ นี้ ผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุ นต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย
จากการทําโฆษณาให้แก่เจ้าของสื่อ เพื่อทําการส่งข่าวสารไปยังสาธรณชนผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย
ขณะที่ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ของไทยได้นิยามว่า “โฆษณา”
(โคด-สะ-นา) ไว้ว่า เป็ นการเผยแพร่ขอ้ ความออกไปยังสาธารณชน ป่ าวร้อง ป่ าวประกาศ เช่น
โฆษณาสิน ค้า หรือ กระทํ าการไม่ ว่ าโดยวิธ ีใ ดๆ ให้ ป ระชาชนเห็น หรือ ทราบข้อ ความเพื่อ
ประโยชน์ในการค้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
จากนิยามต่างๆข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การโฆษณา หมายถึง รูปแบบของการสื่อสาร
เพื่อโน้ มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมายเกิดการตอบสนองตามที่ผู้โฆษณาต้องการ ซึ่งในการ
นํ าเสนอข่าวสารนัน้ อาจเป็ นการส่งเสริมแนวคิด สินค้า หรือบริก ารก็ได้ แต่ ทงั ้ นี้จะต้องมีก าร
ชําระเงินและผ่านสื่อที่มใิ ช่ตวั บุคคล โดยมีการระบุช่อื ผู้ส่งสารหรือผู้โฆษณาไว้ด้วย (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2554)
2.2.1.1 วัตถุประสงค์การโฆษณา
นภวรรณ คณานุ รกั ษ์ และกัญช์ อินทรโกเศศ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์
ที่สําคัญของการโฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายรูจ้ กั สินค้าและตราสินค้า และชักจูงหรือดึงดูดให้
กลุ่มเป้ าหมายสนใจสินค้า บริการหรือความคิด บริษทั ส่วนใหญ่มกั จะทําโฆษณาเพื่อโน้มน้าวให้
คนเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากสินค้า บริการหรือความคิดทีไ่ ด้นําเสนอข้อมูลข่าวสารในสื่อและให้
กลุ่มเป้ าหมายนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจซือ้ สินค้า แต่การโฆษณาของภาครัฐหรือองค์กรเพื่อ
สังคมอาจทําโฆษณาเพื่อให้ขอ้ มูลความรูแ้ ละความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรือเพื่อ
รณรงค์ให้ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน
ผู้ส นั บ สนุ น ที่ต้ อ งการโฆษณามีค วามจําเป็ น ที่จ ะเข้าไปเกี่ย วข้อ งกับ ช่ อ งทาง
ติดต่อสื่อสารเพื่อเป็ นช่องทางที่จะนํ าข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มเป้ าหมายช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายถึง สื่อ ต่ างๆ เช่ น โทรทัศ น์ เทป และวีดโี อ ซึ่งการเลือกสื่อหรือ ช่อ งทางการสื่อ สารให้
เหมาะสมต้องขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการโฆษณาด้วย
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ดังจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการโฆษณามีความหลากหลาย นธกฤต วันต๊ ะ
เมล์ (2554) จึงได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการโฆษณาและอธิบายไว้ 8 ประการดังนี้
1) เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารความรูใ้ นตัวผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสามารถใช้
ในการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว สิ น ค้ า และบริก าร ไม่ ว่ า จะเป็ นวิ ธ ีใ ช้
คุณประโยชน์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ ายตลอดจนรายการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ของสินค้า
และบริการ
2) เพื่อบอกความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายจากคู่แข่งขัน การ
โฆษณาสามารถเป็ นเครื่องมือในการนํ าเสนอความแตกต่างของสินค้าและบริการจากคู่แข่งขัน
ทําให้ผบู้ ริโภคเป้ าหมายรับทราบว่าตราสินค้านัน้ มีความเหนือกว่าตราสินค้าคู่แข่งอย่างไรบ้าง
3) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซือ้ /ใช้ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสามารถนํ ามาใช้
ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ/ใช้ตราสินค้านัน้ ได้ ดังจะเห็นได้ว่าสินค้าที่โฆษณา
มักจะมียอดขายทีส่ งู กว่าสินค้าทีไ่ ม่ได้โฆษณา
4) เพื่อ สร้างภาพลัก ษณ์ ท่ีด ีให้ก ับ สิน ค้า การโฆษณานอกจากจะช่ว ย
กระตุ้ นการซื้อ /ใช้ส ินค้าและบริก ารแล้ว วัต ถุ ประสงค์ท่ีสําคัญ อีก ประการหนึ่ ง ก็ค ือ การช่ ว ย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั ตราสินค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ในรูปแบบของการโฆษณา
เพื่อ สร้างภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Corporate Advertising) จะช่ ว ยให้ผู้บ ริโภคเป้ าหมายเกิด การ
ตีความหมายในเชิงบวกกับตราสินค้าหรือชื่อองค์กร อันนําไปสู่การสร้างทัศนคติทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อช่วยเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ ายให้สูง เป็ นการสร้างการยอมรับ
ให้ก ับผู้จดั จําหน่ ายต่ างๆ เนื่องจากสิน ค้าที่โฆษณามัก เป็ นสินค้าที่ผู้บริโภครู้จกั ซึ่งเมื่อเป็ น
เช่นนัน้ จึงทําให้ผู้จดั จําหน่ ายมีความมันใจว่
่ าสินค้านัน้ ย่อมจะขายได้ จึงมีแนวโน้ มที่จะยอมรับ
เอาสินค้านัน้ มาวางขายเพิม่ มากขึน้
6) เพื่ อ สร้า งความภัก ดีใ นตราสิน ค้ า นอกจากโฆษณาจะใช้ ใ นการ
เผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารของสินค้าใหม่ ท่ีเพิ่งออกสู่ ต ลาดแล้ว ยัง สามารถนํ ามาใช้ก ับ สินค้าที่
ผู้บ ริโภครู้จกั เป็ น อย่างดี เพื่อ ให้ผู้บริโภคยังคงซื้อ สิน ค้าและบริก ารนั น้ อย่างต่ อ เนื่ อ งและไม่
เปลีย่ นใจไปใช้ตราสินค้าของคู่แข่งนัน้ เอง เนื่องจากการโฆษณาสามารถช่วยยํ้าเตือน (Remind)
ให้ผู้บริโภคได้รบั รูว้ ่าสินค้านัน้ ยังคงมีอยู่ในตลาด และยังสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างยิง่ โดยทีไ่ ม่จาํ เป็ นจะต้องเปลีย่ นไปใช้ตราสินค้าอื่น
7) เพื่อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ด้านการขายให้ต่ ํ า ลงเมื่อ เทีย บกับ จํา นวนกลุ่ ม
ผู้บริโภคเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณาผ่านทางสื่อมวลชน ซึ่งได้แก่ วิทยุโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง เป็ นต้น เนื่องด้วยเป็ นสื่อทีเ่ ข้าถึงผูร้ บั สารจํานวนมาก ทําให้เมือ่ คิดต้นทุน
เฉลีย่ ต่อหัวของผู้บริโภคเป้ าหมาย จะเป็ นต้นทุนทีต่ ่ ํามาก ซึ่งหากเทียบกับการใช้เครื่องมือการ
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ส่งเสริมการตลาดประเภทอื่นๆ เช่ น การใช้พ นัก งานขาย หรือ การตลาดทางตรงนัน้ จะเสีย
ต้นทุนเฉลีย่ ต่อหัวของผูบ้ ริโภคเป้ าหมายทีแ่ พงมาก
8) เพื่อ ช่ ว ยสร้างคุณ ค่าตราสินค้า (Brand Equity) ให้เป็ นที่ยอมรับ แก่
ผูบ้ ริโภคให้เกิดขึน้ ในใจของผูบ้ ริโภคเป็ นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้ าหมายได้รจู้ กั ตราสินค้า เกิดการ
รับรูใ้ นคุณภาพของตราสินค้า เกิดการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ ของตราสินค้าในเชิงบวก และเกิด
ความภักดีในตราสินค้า ซึง่ ผลของกระบวนการเหล่านี้ย่อมจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าตราสินค้าให้
อยูใ่ นจิตใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างยังยื
่ น
นอกจากนี้ นภวรรณ คณานุ รกั ษ์ และกัญ ช์ อินทรโกเศศ (2546) ก็ยงั กล่าวถึง
บทบาทของการโฆษณาไว้ว่า ในหน่ วยงานธุรกิจและสังคมสามารถแบ่งบทบาทโฆษณาได้เป็ น
4 บทบาท ดังต่อไปนี้
1) บทบาททางการตลาด (Marketing Role)
การตลาดคือการจัดการตลาดเพื่อ ก่ อ ให้เกิด การแลกเปลี่ยนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และทําให้เกิดความพึงพอใจ (Kotler, 2000
อ้ างถึง ใน นภวรรณ คณานุ รกั ษ์ และกัญ ช์ อิน ทรโกเศศ, 2546) ซึ่ง การโฆษณาจัด ว่ าเป็ น
เครือ่ งมือประเภทหนึ่งทางการตลาดทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
(Marketing Communication) และเป็ นเครื่อ งมื อ ในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการและ
แลกเปลีย่ น ซึง่ ทําให้การโฆษณาเข้ามามีบทบาททางการตลาดทีส่ ําคัญ
2) บทบาททางการสื่อสาร (Communication Role)
การโฆษณามีบทบาททางการสื่อสารเพราะการโฆษณาคือรูปแบบการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ มวลชน (Mass Communication) (Arens & Bovel, 1994, p. 9 อ้ า งถึ ง ใน
นภวรรณ คณานุ รกั ษ์ และกัญช์ อินทรโกเศศ, 2546) ซึง่ เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารการตลาด และ
เป็ นการพยายามแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยการสร้างภาพลักษณ์ภายใต้ความเป็ นจริง
และในการสื่อสารโดยการโฆษณานี้ต้องการให้เกิดการรับรูข้ อ้ มูลความเข้าใจ ความต้องการและ
การแลกเปลีย่ น
3) บทบาทางเศรษฐกิจ (Economic Role)
บทบาททางเศรษฐกิจของโฆษณาคือเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยชัก
จูงหรือดึงดูดความสนใจด้านผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากผลิตภัณฑ์มากกว่าด้านราคา (O’Guinn,
Allen & Semenik, 1997, p. 25 อ้างถึงใน นภวรรณ คณานุ รกั ษ์ และกัญช์ อินทรโกเศศ, 2546)
ซึง่ ทําให้เกิดอํานาจตลาด (Market Power) และการโฆษณายังเป็ นแหล่งข้อมูลที่ลกู ค้าใช้ในการ
ตัดสินใจ และกระตุน้ การแข่งขัน ซึง่ ทําให้เกิดการแข่งขันภายในตลาด (Market Competition)
4) บทบาททางสังคม (Social Role)
โฆษณามีบทบาททางสังคมคือทําให้ผูบ้ ริโภคมีความมันคงและรู
่
ส้ กึ ภูมใิ จ
ที่ได้ใช้สนิ ค้านัน้ ๆ (O’Guinn, Allen & Semenik, 1997, p. 27 อ้างถึงใน นภวรรณ คณานุ รกั ษ์
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และกัญช์ อินทรโกเศศ, 2546) อีกทัง้ ยังทําให้ผูบ้ ริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่
จากการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ลักษณะ รูปลักษณ์ ผลประโยชน์ วิธกี ารใช้ และกระตุ้นให้
เกิดความต้องการในสินค้าและตราสินค้า
ส่วน เสรี วงษ์มณฑา (2546) ได้กล่าวถึงบทบาทของการโฆษณาทางการตลาด
และผลกระทบของการโฆษณาทีม่ ตี ่อผูข้ ายและผูซ้ อ้ื สามารถแบ่งประเภทแตกต่างออกไป ดังนี้
1) โฆษณาเป็ นสื่อที่แ จ้งข่าวสารให้ผู้ซ้อื ได้ทราบว่าผู้ขายมีส ินค้าอะไร
ขาย ทําให้สามารถสร้างตลาดได้อย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันรวดเร็ว
2) โฆษณาเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะชี้ถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ต่าง
ยีห่ อ้ กัน ทําให้สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเ่ ป็ นจุดเด่นให้กบั สินค้าได้
3) โฆษณาเป็ นปั จจัยสําคัญในการวางตําแหน่งครองใจให้กบั สินค้า ทําให้
ผูบ้ ริโภคมองว่าสินค้านัน้ เป็ นอะไรในการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
4) โฆษณาเป็ นเครื่องมือในการสร้างบุคลิกให้สนิ ค้า (Brand Character)
ซึ่ ง เป็ นส่ ว นสาระสํ า คั ญ ของการแบ่ ง สั ด ส่ ว นการตลาด (Segmentation) และกํ า หนด
กลุ่มเป้ าหมาย (Definedtarget Group)
5) โฆษณาเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สนิ ค้า เพื่อนํ าไปสู่การใช้
ประจําและเกิดความภักดีในสินค้า
6) โฆษณาเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะก่อให้เกิดคุณค่าเพิม่ (Value Added) ให้กบั
สินค้า ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ามีคุณค่าเหนือกว่าอรรถประโยชน์ ท่แี ท้จริงทางกายภาพ
ซึง่ เป็ นอรรถประโยชน์ในทางจิตวิทยา
7) โฆษณาเป็ น เครื่อ งมือ ที่ช่ว ยผู้ขายในการนํ าสิน ค้าเข้าสู่ต ลาด เพื่อ
กําจัด การผูกขาดทางการตลาดของสินค้าที่มอี ยู่ก่ อน การโฆษณาจะทําให้สนิ ค้าใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดได้อย่างไม่ยากนัก
8) โฆษณาเป็ นเครื่องมือในการสร้างความภักดีในตราสินค้า อีกทัง้ ช่วย
ปกป้ องสินค้าจากการทําการตลาดของยีห่ ้ออื่นๆ ที่พยายามจะแย่งชิงลูกค้าไป โดยอาศัยหลัก
ของการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
สินค้าที่มกี ารโฆษณาจะมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคมากกว่าสินค้าที่ไม่มกี าร
โฆษณาในอดีตมีคํากล่าวว่า “ของดีไม่ต้องโฆษณา” ซึง่ แตกต่างจากปั จจุบนั ทีว่ ่า ถ้าสินค้านัน้ ไม่
ดีจริง ผู้ผลิตคงไม่กล้าโฆษณา ดังนัน้ สินค้าที่มกี ารโฆษณามากย่อมแสดงให้เห็นว่าสินค้านัน้ มี
คุณภาพดี มียอดขายดี จึงมีงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะทําการโฆษณาได้ และถ้าสินค้าชนิดใดทีม่ ี
โฆษณาแล้วขาดช่วงไป ก็จะได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์ว่าสินค้าขายไม่ด ี ขาดทุนไม่มคี ุณภาพหรือ
เป็ น สิน ค้าที่ไ ม่ ติด ตลาด แม้ว่าผู้บ ริโภคบางกลุ่ ม โดยเฉพาะผู้ท่ีม ีก ารศึก ษาสูงจะปฏิเสธว่ า
โฆษณานัน้ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตนเอง และมองว่าผูท้ เ่ี ชื่อตามคําโฆษณานัน้ เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มคี วามคิด แต่
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ก็เลือกซื้อสินค้าที่มกี ารโฆษณามากกว่าสินค้าที่ไม่มกี ารโฆษณา (เสรี วงษ์
มณฑา, 2546)
2.2.2 การโฆษณาผ่านสื่อใหม่
2.2.2.1 โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจัดว่าเป็ นสื่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดสือ่ หนึ่ง สําหรับธุรกิจ
การค้า บทบาทของอินเทอร์เน็ตในด้านการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ จึงทวีความสําคัญ
มากยิง่ ขึ้น เนื่ อ งจากใช้ต้นฉบับเพียงชุ ดเดียว แต่ ผู้ใช้บริก ารทัวโลกสามารถเข้
่
ามาดูได้ โดย
รูปแบบการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตสามารถแสดงได้ทงั ้ ข้อความ ภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว
รวมทัง้ สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบั สารได้ด้วย เช่น การรับ
และส่ ง ข้ อ มู ล จํา นวนมากๆ จากผู้ ส่ ง สารเพี ย งหนึ่ ง คนไปสู่ ผู้ ร บั สารจํ า นวนมาก (Baker &
Groenne, 1996 อ้างถึงใน สิรชิ ยั ฟูตระกูล, 2539) นอกจากนัน้ ยังสามารถรับคําสังซื
่ ้อ คําติชม
การสํารวจทัศนคติโดยใช้เทคนิคอีเมลล์ ในปั จจุบนั มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัง้ สินค้าจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก โดยทีก่ าร
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตกําลังเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นสําหรับองค์การต่างๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน
2.2.2.2 จุดประสงค์ของการทําโฆษณาออนไลน์
การทําโฆษณาบนออนไลน์สามารถบรรลุจดุ ประสงค์พน้ื ฐาน 4 ข้อด้วยกันคือ
1) สร้างยี่ห้อ (Brand Building) 500 อัน ดับ บริษัท ในนิ ต ยสาร Fortune
ตัง้ แต่ Kodak ไปจนถึง IBM ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพื่อบอกให้โลกรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน และให้
ข้อมูลแก่ผบู้ ริโภค เพื่อจะได้รจู้ กั บริษทั หรือผลิตภัณฑ์ของตน
2) สร้างแทรฟฟิ กบนเว็บไซต์ โฆษณาบนออนไลน์เป็ นวิธที พ่ี สิ ูจน์แล้วว่า
สามารถดึง ดู ด ความสนใจของ ผู้ซ้ือ ให้ ไ ปยัง เว็บ ไซต์ ข องคุ ณ ได้ และคุ ณ จะสามารถบอก
รายละเอียดต่างๆ แก่พวกเขาได้อกี มากมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ
3) พัฒนาสู่การโน้ มน้ าวใจที่ดกี ว่าในขณะที่ลูกค้าไปที่เว็บไซต์การเขียน
คุณลักษณะของสินค้าและภาพต่างๆ จะสามารถโน้มน้าวผูท้ ่เี ราหวังจะได้เป็ นลูกค้าให้ทําธุรกิจ
กับเราได้งา่ ยขึน้
4) เป็ น สื่อ ที่ส ามารถนํ าไปสู่ ก ารปิ ด การขาย เมื่อ ผู้ท่ีเราหวังจะได้เป็ น
ลูกค้าเริม่ รูส้ กึ อุ่นใจ คุณ สามารถปิ ดการขายได้ทงั ้ ในขณะที่อยู่ออนไลน์ หรือเชื่อมต่อการขายสู่
ช่องทางอื่น โดยกลยุทธ์การขายของคุณ จะเห็นว่าโฆษณาบนออนไลน์ สามารถช่วยบริษทั ทํา
เงินได้
2.2.2.3 ข้อดีและข้อด้อยของอินเทอร์เน็ต
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ข้อ ดีข องการใช้ อิน เทอร์เน็ ต มีอ ยู่ห ลายประการ Belch and Belch (2008) ได้
กล่าวไว้ดงั นี้

1) ทําการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย (Target Marketing) ข้อได้เปรียบที่
สําคัญของเว็บไซต์คอื ความสามารถในการระบุกลุ่มเป้ าหมายได้ค่อนข้างดี
2) การปรับ เปลี่ย นข้อ ความ (Message Tailoring) สามารถออกแบบ
ข้อความให้มคี วามดึงดูด ใจตรงตามความต้องการและความจําเป็ นเฉพาะของกลุ่มเป้ าหมาย
นัน้ ๆ ความสามารถในการโต้ตอบของอินเทอร์เน็ตช่วยให้สามารถสร้างการตลาดในลักษณะตัว
ต่อตัวได้
3) ความสามารถในการโต้ตอบ (Interactive Capabilities) มีศกั ยภาพที่
ยอดเยี่ยมสําหรับการเพิ่มความเกี่ยวข้องของลูก ค้าและความพึงพอใจรวมถึงการสามารถส่ ง
ความคิดเห็นทีม่ คี ่าต่อทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายได้ทนั ที
4) การเข้าถึงข้อมูล (Information Access) สามารถใช้เป็ นแหล่งข้อมูลได้
ผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ ตสามารถพบข้อมูลได้มากมายผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคา
ข้อมูลการซือ้ และอื่นๆ ได้แล้วจะสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและตัดสินใจซือ้ ได้ดยี งิ่ ขึน้
5) ศัก ยภาพในการขาย (Sales Potential) โอกาสในการขายที่เพิ่ม ขึ้น
อย่างไม่น่าเชื่อทัง้ สําหรับธุรกิจในลักษณะค้าขายระหว่างองค์ก รกับองค์กรและการขายไปยัง
ผูบ้ ริโภคโดยตรง ซึง่ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
6) การสร้า งสรรค์ (Creativity) เว็ บ ไซต์ ท่ี ไ ด้ ร ับ การออกแบบอย่ า ง
สร้างสรรค์จะสามารถส่งผลต่ อภาพลักษณ์ ของบริษัทได้เป็ นอย่างดี นํ าไปสู่การเข้าชมซํ้าและ
จํานวนผูช้ มทีเ่ พิม่ มากขึน้ รวมถึงการจัดวางตําแหน่ งของบริษทั หรือองค์กรในใจของผูบ้ ริโภค
7) การแสดงผล (Exposure) สําหรับ บริษัทขนาดย่อ มจํานวนมากซึ่งมี
งบประมาณจํากัด World Wide Web เปิ ดโอกาสให้สามารถแสดงข้อมูลต่ างๆ เกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการของตนไปยังลูก ค้าได้ซ่งึ ไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้ ในอดีตเพราะสื่อในรูปแบบเดิมๆ มี
ค่าใช้จา่ ยสูงกว่ามาก
8) ความเร็ว (Speed) สํ าหรับ ผู้ท่ีต้ อ งการสร้า งข้อ มูล เกี่ย วกับ บริษัท
สินค้าหรือบริการอินเทอร์เน็ตเป็ นสื่อทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทีส่ ุด
9) ใช้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ IMC ได้ (Complement to IMC) สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุ นสื่อ IMC อื่นๆ ได้อย่างดี
นอกจากนี้ Belch and Belch (2008) กล่าวต่อว่า ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็ นสื่อ
ทีค่ ่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่ยงั คงมีจดุ ด้อยหลายประการเช่นกัน ได้แก่
1) ปั ญ หาเกี่ย วกับ การวัด ค่ า (Measurement Problem) การขาดความ
น่ าเชื่อถือเกี่ยวกับการวัดค่า การให้ขอ้ มูลในลักษณะของผู้เข้าชมและข้อมูลทางสถิตอิ ่นื ๆ ยังมี
ระดับความน่าเชื่อถือไม่สงู นัก
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2) การรบกวน (Annoyance) การดาวน์ โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ ตใน
บางครัง้ อาจใช้เวลานาน อาจต้องติดตัง้ ซอฟแวร์เพิม่ เติม ค้นหาได้ยากและอาจนําไปสู่การทําให้
ผูใ้ ช้เกิดความรําคาญและออกจากเว็บไซต์ไปได้ในทีส่ ุด
3) การกระจุกตัว (Clutter) เมื่อจํานวนโฆษณาเพิ่มสูงมากขึน้ โอกาสที่
โฆษณาจะได้รบั ความสนใจย่อมลดลงตามไปด้วย ซึง่ มีการศึกษาบางชิน้ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า แบน
เนอร์โฆษณามีประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก
4) อาจมีการล่อลวง (Potential for Deception) ผู้ใช้ทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
เด็กโดยใช้ข้อความโฆษณาที่ไม่เป็ นความจริง นอกจากนี้อ าจมีก ารเก็บรวบรวบข้อมูลโดยที่
ผู้บริโภคไม่ทราบหรือไม่ได้อ นุ ญ าต และการขโมยข้อมูลต่ างๆ ซึ่งเป็ นปั ญ หาสําคัญ ของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต
5) การรั ก ษ าข้ อ มู ล ส่ ว น บุ คคล (Privacy) การทํ า การต ล าดท าง
อินเทอร์เน็ตจะต้องระมัดระวังไม่รบกวนข้อมูลความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้
6) การเข้าถึงที่ไม่ด ีนัก (Poor Reach) ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ ต จะมีอ ัต รา
การเติบ โตที่สูง ขึ้น มาก แต่ อ ย่างไรก็ต ามการเข้าถึงยังคงไม่ ท ัด เทียมกับ โทรทัศ น์ ไ ด้ บริษัท
อินเทอร์เน็ตจึงหันไปใช้ส่อื ต่างๆ ในรูปแบบเดิมเพื่อการเพิม่ การเข้าถึงและสร้างการตระหนักรู้
7) ชวนให้อารมณ์ เสีย (Irritation) จากการศึกษาระบุว่าผู้ใช้จํานวนมาก
ไม่ค่อยพอใจกับกลวิธที ่ใี ช้ โดยเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็ น การส่งอีเมลล์สแปม รวมทัง้
โฆษณาแบบ Pop-ups และ Pop-unders ซึง่ ส่งผลให้ผใู้ ช้ไม่กลับมายังเว็บไซต์นนั ้ อีก
กล่าวโดยรวมแล้วอินเตอร์เน็ตเป็ นสื่อที่เอื้อประโยชน์ ให้นักการตลาดสามารถใช้
งานได้ดเี มือ่ เทียบกับสื่อในรูปแบบเดิม แต่ขณะเดียวกันยังคงทีขอ้ ด้อยและขีดจํากัดบางอย่างจึง
ไม่อาจใช้เป็ นสื่อเพียงชนิดเดียวเพื่อตอบโจทย์ทงั ้ หมดได้ หากพิจารณาจากการใช้งานเป็ นส่วน
หนึ่งของโปรแกรม IMC แล้ว อินเทอร์เน็ตคือเครือ่ งมือทีท่ รงคุณค่าอย่างยิง่
2.2.2.4 ประเภทของโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
Belch and Belch (2008) ได้แยกประเภทของโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตไว้ดงั นี้
1) แบนเนอร์ (Banner) รูปแบบของการโฆษณาพื้นฐานที่สุดในเว็บคือ
แบนเนอร์โฆษณา (Banner Ads) นอกจากนี้ยงั แบนเนอร์โฆษณาช่วยสร้างการตระหนักรูห้ รือ
การจดจํา แต่การศึกษามีการตัง้ คําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้โฆษณาในลักษณะนี้
รายงานเกี่ยวกับอัตราคลิกผ่าน (Click-Through Rates) แตกต่างกันไป แต่จากการศึกษาส่วน
ใหญ่ระบุว่ามีอตั ราการตอบสนองน้ อยกว่า 1 เปอร์เซ็น มีการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุว่าโอกาสใน
การคลิกแบนเนอร์นนั ้ ค่อนข้างน้ อย แต่แบนเนอร์โฆษณาก็สามารถสร้างการจดจําตราสินค้าได้
เป็ นอย่างดี การศึกษายังระบุด้วยว่าแบนเนอร์โฆษณาแบบแฟลชส่งผลให้ผู้บริโภคแทบจะปิ ด
โฆษณานัน้ ในทันที
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2) การเป็ นผู้ส นั บ สนุ น (Sponsorship) ซึ่ง มีส องลัก ษณะคือ Regular
Sponsorships ซึ่งเกิดขึน้ เมื่อบริษทั ยินดีจ่ายเพื่อสนับสนุ นส่วนนัน้ ๆ ของเว็บไซต์ ส่วนการเป็ น
ผูส้ นับสนุ นอีกลักษณะคือการสนับสนุ นในลักษณะContent Sponsorships ซึง่ ผูใ้ ห้การสนับสนุ น
จะมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การให้ บ ริก ารเนื้ อ หาด้ ว ย ในบางกรณี เว็บ ไซต์ จ ะต้ อ งนํ า เนื้ อ หาให้
ผูส้ นับสนุ นพิจารณารับรองเสียก่อน
3) โฆษณาแบบ Pop-ups/Pop-unders เมื่อ เข้า ใช้ ง านอิน เทอร์เน็ ต จะ
ปรากฏหน้าต่างใหม่ๆ ขึน้ บนหน้าจอเพื่อต้องการดึงดูดความสนใจ โฆษณาในลักษณะนี้เรียกว่า
ป๊ อปอัป (Pop-ups) ซึง่ มักจะปรากฏขึน้ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ โฆษณาลักษณะป๊ อบอัปมักจะมีขนาด
ใหญ่กว่าแบนเนอร์โฆษณาแต่จะมีขนาดไม่เต็มจอ ส่วนป๊ อปอันเดอร์ (Pop-unders) คือโฆษณา
ที่ปรากฏขึ้นใต้เว็บเพจ ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์แล้วเท่านัน้ ขณะที่มบี ริษัท
จํานวนหนึ่ งเชื่อ ว่าโฆษณาทัง้ สองลัก ษณะนี้ มปี ระสิทธิภ าพในการโฆษณา แต่ ผู้โฆษณาอีก
จํานวนหนึ่งไม่เห็นด้วย และการศึกษาของ TNS ชีใ้ ห้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถาม 93 เปอร์เซ็นต์
คิดว่าโฆษณาแบบป๊ อปอัปเป็ นสิง่ กวนใจมากทีส่ ุด นอกจากนี้การใช้อนิ เทอร์เน็ตยังสามารถใช้
โปรแกรมป้ องกันโฆษณาเพื่อหลีกเลี่ยงโฆษณาก่ อนที่จะปรากฏขึ้นบนหน้ าจอ นักการตลาด
จํานวนหนึ่งจึงเชื่อว่าโฆษณาทัง้ สองลักษณะนี้กําลังจะหมดไป
4) โฆษณาระหว่ า งรอข้ อ มู ล (Unterstitials) เป็ นลัก ษณะโฆษณาที่
ปรากฏขึ้นบนจอขณะที่รอข้อมูลของเว็บไซต์ให้ดาวน์ โหลด แม้ว่าผู้โฆษณาบางส่วนจะเชื่อว่า
โฆษณาในลัก ษณะนี้ จะก่ อ ให้เกิด ความรําคาญมากกว่าจะได้รบั ประโยชน์ แต่ การศึก ษาโดย
Grey Advertising พบว่ามีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทีร่ สู้ กึ ว่าโฆษณาในลักษณะดังกล่าวนี้เป็ น
สิง่ กวนใจ และ 47 เปอร์เซ็นต์ชอบโฆษณาลักษณะนี้
5) เทคโนโลยี Push (Push Technologies) ช่ ว ยให้ บ ริษั ท สามารถส่ ง
ข้อ ความไปยังผู้บริโภคได้โดยไม่ต้อ งรอให้ผู้บริโภคเป็ นฝ่ ายเรียกข้อ มูล เทคโนโลยีดงั กล่ าว
สามารถส่งข้อมูลของเว็บเพจและการอัพ เดทข่าวใหม่ๆ ไปยังบุคคลต่ างๆได้ เช่น เว็บไซต์ท่ี
ให้บริการเกี่ยวกับข่าวสามารถให้ผู้ใช้บริการเลือกหัวข้อข่าวที่ต้องการ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว
หุน้ หรืออื่นๆ จากนัน้ บริษทั จะส่งข่าวเฉพาะทีผ่ ูใ้ ช้เลือกไปให้เฉพาะข้อมูลทีต่ ้องการหรือทีส่ นใจ
เท่านัน้
6) ลิงค์ (Links) ถึงแม้ว่าจะมีผู้โฆษณาจํานวนหนึ่งไม่คดิ ว่าลิงค์ (Links)
เป็ นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาแต่มผี โู้ ฆษณาจํานวนหนึ่งเห็นว่าลิงค์สามารถใช้ในวัตถุประสงค์
เดียวกันกับการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกันตัวอย่างเช่น ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์หนึ่งอาจมีการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ ซึ่งโดยปกติท่สี ่วนล่างของโฮมเพจจะมีลงิ ค์จาํ นวนหนึ่ง การคลิกที่
ลิงค์ต่างๆ จะนําไปสู่เว็บไซต์อ่นื ๆ ตามต้องการได้เช่นกัน
7) Paid Search การโฆษณาผ่านเสิรช์ เอนจิน้ (Search Engine) ซึ่งเป็ น
การทีผ่ โู้ ฆษณาจ่ายเงินเฉพาะเมื่อผูบ้ ริโภคคลิกทีโ่ ฆษณาหรือลิงค์จากหน้าเว็บเพจของเสิรช์ เอน
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จิน้ เท่านัน้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีส่ นใจในข้อเสนอต่างๆ เท่านัน้ ผูโ้ ฆษณา
จะซื้อ โฆษณาในลัก ษณะนี้ จากเสิร์ชเอนจิ้น ต่ างๆ เช่ น Google, Yahoo ดังนัน้ เมื่อผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์กรอกข้อมูลคําค้นหา จะปรากฏลิงค์สําหรับโฆษณาที่อยู่ในกลุ่มนัน้ ๆ วิธนี ้ี ผู้โฆษณา
จะต้องประมูลสําหรับการจัดวางตามตําแหน่ งต่างๆ ผูท้ จ่ี า่ ยเงินสูงสุดก็จะได้รบั ตําแหน่ งทีด่ ที ส่ี ุด
8) การกําหนดเป้ าหมายตามพฤติกรรม (Behavioral Targeting) ซึง่ เป็ น
การกํ าหนดกลุ่ม ผู้บ ริโภคเป้ าหมายตามรูป แบบการใช้ง านเว็บ ไซต์ โดยการคอมไพล์ข้อ มูล
Clickstream และ Internet Protocol (IP) สามารถระบุผู้ท่อี าจเป็ นผู้ซ้อื สินค้าได้และมีการแสดง
โฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ด้วยการติดตามรูปแบบการใช้งานของผูใ้ ช้เว็บ ในเว็บเกี่ยวกับ
รถยนต์อาจปรากฏโฆษณาเกีย่ วข้องกับรถยนต์หรือตัวแทนจําหน่ายไปยังบุคคลเป้ าหมายนัน้
9) โฆ ษ ณ า แ บ บ บ ริ บ ท (Contextual Ads) ผู้ โฆ ษ ณ า ที่ กํ าห น ด
กลุ่มเป้ าหมายโฆษณาของตนโดยใช้เนื้อหาของเว็บเพจกล่าวคือ ขณะทีก่ ารโฆษณาแบบติดตาม
พฤติกรรมจะใช้ขอ้ มูลจากพฤติกรรมการท่องเว็บเป็ นหลัก แต่โฆษณาในลักษณะนี้จะพิจารณา
จากเนื้อหาในเว็บเพจเป็ นหลัด เช่น ผู้โฆษณาอาจซื้อโฆษณาเกี่ยวกับสายการบินในเว็บไซต์
ท่อ งเที่ยว หรือโฆษณาเกี่ยวกับกอล์ฟ คลับในเว็บไซต์กอล์ฟ หรือเว็บไซต์อ่ นื ๆ ที่มเี นื้ อหาที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้ าหมายทีส่ ุดรวมไปถึงเนื้อหาใน Blog ซึง่ เปิ ดให้บริการโดย Google
10) ริช มีเดีย (Rich Media) เป็ น สื่อ ดิจ ิต อลที่ม ีก ารโต้ ต อบซึ่ง มีค วาม
หลากหลายที่แสดงาภาพเคลื่อนไหวช่วยให้ได้รบั ความสนใจและดึงดูด เช่น วีดโี อ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว ส่งผลให้ผู้โฆษณาสามารถนํ าเสนอเนื้อหาของตนในรูปแบบโฆษณาสตรีมมิง่
วิดโี อได้ (Belch & Belch, 2008)
11) โฆษณาออนไลน์ (Online Commercials) เทียบเท่ากับการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ ในรูปแบบเดิมการโฆษณาออนไลน์ จะปรากฏขึน้ ผ่านเว็บไซต์บางบริษัทจะสร้าง
โฆษณาออนไลน์เฉพาะ ส่วนบางบริษทั จะใช้สปอตโฆษณาตัวเดียวกับทีใ่ ช้โฆษณาทางโทรทัศน์
12) การโฆษณาวีด ีโอบนเว็บ ด้วยสภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยีของ
Web 2.0 ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆ ด้วยระยะเวลาสัน้ ๆ ผ่านคลิปวีดโี อ
มายังผู้ชม ให้สามารถรับชมได้อย่างรวดเร็ว นักการตลาดจึงค้นหาแนวทางในการส่งเสริมวีดโี อ
ทีผ่ บู้ ริโภคเป็ นผูส้ ร้าง (Homemade Videos) มาเป็ นโฆษณาของพวกเขา เพราะบ่งชีถ้ งึ ผูบ้ ริโภค
ได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมในสิง่ ทีพ่ วกเขาทําจริงๆ
Youtube จึงได้กลายเป็ นแพล็ตฟอร์มการโฆษณาทีใ่ หญ่ท่สี ุดสําหรับการ
โฆษณาแบบวีดโี อ มีการประมาณว่า ปั จจุบนั Youtube มีวดี โี อครอบครองมากกว่า 5 ล้านวีดโี อ
โดยมีอตั ราการเติบโตประมาณ 1 ล้านวีดโี อต่อปี โดย Youtube อนุ ญาตให้บุคคลหรือนักการ
ตลาด สามารถอัปโหลดวีดโี อเพื่อโฆษณาบนเว็บ ทัง้ นี้ทาง Youtube จะแทรกโฆษณาตามปกติ
ในวีดโี อบางตัว และแบ่งรายได้ให้กบั ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นผูจ้ ดั เตรียมเนื้อหาเหล่านัน้ (โอภาส เอีย่ มสิรวิ งศ์,
2556)
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น อ ก จ าก นี้ ข้ อ มู ล จ าก เว็ บ ไซ ต์ Positioning (ก อ งบ รรณ าธิ ก าร
Positioning, 2557) รายงานว่า คนไทยใช้การค้นหาบนเว็บไซต์ Youtube เป็ นอันดับ 2 ของโลก
โดยชมผ่านโทรศัทพ์มอื ถือ 40% และใช้เวลาดูวดี โี อบนเว็บไซต์ Youtube 8 ชัวโมงต่
่
อคนต่ อ
สัปดาห์ นับเป็ นย่างก้าวสําคัญของโฆษณาการโฆษณาวีดโี อบนเว็บในประเทศไทย
รูปแบบโฆษณาบน YouTube ณัฐภัทร วงศ์เหรียญทอง (2557 อ้างถึงใน
กองบรรณาธิการ Positioning, 2557) ได้รวบรวมพื้นที่โฆษณารูปแบบต่ างๆ บน YouTubeไว้
ดังนี้
1) Display Ad เป็ น การที่โ ชว์แ บนเนอร์ข นาด 300×250 Pixel ใน
หน้า ของ YouTube (เว้นหน้า Homepage) โดยจะปรากฏอยูข่ า้ งๆ วีดโี อและอยูเ่ หนือ Suggest
Video

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่าง Display Ad
2) Overlay in-video Ads โฆษณารูป แบบนี้ ก็ค ล้ายกับ แบนเนอร์
แต่เป็ นการแสดงซ้อนขึน้ มาบนตัววีดโี อ
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่าง Overlay in-video Ads
3) TrueView in-streams Ad เป็ น การฉ ายวี ด ี โ อ โฆ ษ ณ าก่ อ น
คันกลาง
่
และหลังตัววีดโี อซึ่งคนดูสามารถกดข้ามได้หลังจากดูคลิปโฆษณาไปแล้ว 5 วินาทีม ี
ข้อดีคอื จะคิดเงินผูล้ งโฆษณาต่อเมือ่ คนดูโฆษณาดังกล่าวเกิน 30 วินาทีหรือดูวดี โี อจบเท่านัน้

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่าง TrueView in-streams Ad
4) TrueView in-display Ad โฆษณาวีดโี อที่ปรากฏอยู่ขา้ งๆ วีดโี อ
หลักซึ่งสามารถเลือกแสดงโฆษณากับกลุ่มเป้ าหมายที่คุณ ต้องการได้ โดยจากคียเ์ วิรด์ ค้นหา
นอกจากนี้โฆษณาดังกล่าวจะคิดเงินกับผูล้ งโฆษณาต่อเมือ่ มีการคลิกเข้าไปดูวดี โี อนัน้ ๆ
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ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง TrueView in-display Ad
5) TrueView in-seard Ad ตัวนี้ทํางานคล้ายๆ กับการโฆษณาบน
ผลการค้นหาของ Google คือการทําให้ตวั วีดโี อที่คุณ อยากโปรโมตไปติดอยู่ Top Rank ของ
การค้นหาโดยผูใ้ ช้งาน YouTube ซึง่ โฆษณาประเภทนี้กจ็ ะคล้ายกับ TrueView ทีจ่ ะเก็บเงินผูล้ ง
โฆษณาต่อเมือ่ มีการคลิก้ เข้าไปดูวดี โี อเท่านัน้

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่าง TrueView in-seard Ad
6) Non-Skipable in-stream Ad รูปแบบของโฆษณาบังคับว่าต้องดู
โฆษณาให้จบก่อนถึงจะดูคอนเทนต์หลักได้โดยข้อกําหนดของวีดโี อทีจ่ ะใช้ในโฆษณาประเภทนี้
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จะให้มคี วามยาว 15-20 วินาทีและจะมีการขายโฆษณาแบบ CPM คิดราคาต่ อการเห็น 1,000
ครัง้

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่าง Non-Skipable in-stream Ad
7) Mastheads เป็ นแบนเนอร์ขนาดใหญ่บนหน้า Homepage ขนาด
970×250 Pixel ซึ่ ง จะเป็ นแบบ Standard Size หรือ จะเป็ น Expandable Size ตามความ
ต้องการของเจ้าของโฆษณา

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่าง Mastheads
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รูปแบบโฆษณาบน Facebook เว็บไซต์ Thumsup (2556) อธิบายการ
จัดรูปแบบของโฆษณาบน Facebook ดังนี้
1) Sponsored Stories เป็ น โฆษณารูปแบบที่จะแสดง โดยใช้ก าร
อ้างอิงจากกิจกรรม (Activity) ของผูใ้ ช้งานคนนัน้ ๆทีเ่ กิดขึน้ บน Facebook Timeline หรือมีการ
ใช้แอพพลิเคชันอื่นๆเป็ นหลัก ที่เชื่อมต่ อ กับ Facebook โดยการกระทําหรือ Action นี้ จะถู ก
แสดงขึน้ มาในหน้ าของเพื่อนทีเ่ ป็ น Friends กับคนนัน้ หรือไม่กข็ น้ึ อยู่ท่ี Sidebar ด้านข้าง หรือ
อาจปรากฏอยูใ่ น News Feed
สําหรับ Sponsored Stories จะไม่แ สดงบนหน้ าจอหากว่าเพื่อ นที่
เราเพิม่ ชื่อไว้ไม่ได้กด Like หรือว่าใช้งานแอพพลิเคชันที
่ ท่ าํ การโฆษณานัน้ ๆ

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่าง Sponsored Stories
สํ า หรับ ผู้ ล งโฆษณา ไม่ ต้ อ งตั ง้ ค่ า ใดๆ ตอนลงโฆษณา เพราะ
โฆษณาประเภท Facebook Stories จะเกิดจากการใช้งานของตัวผูใ้ ช้เองและเพื่อนของผูใ้ ช้งาน
ล้วนๆ หรือเรียกว่า Organic Action
รูป แบบที่ เ ราเห็ น กัน บ่ อ ยที่ สุ ด ใน Sponsored Stories คือ Page
Like โดยที่ผู้ลงโฆษณาสามารถที่จะกําหนดการกระทําที่ต้องการให้ผู้ท่เี จอข้อความนัน้ ทําได้
อย่างเช่น ให้ Check-in สถานที่นัน้ ได้โดยตรง หรือให้สทิ ธิประโยชน์ ส่วนลดต่างๆ หรือให้กด
Like บนโพสต์ ท่ีเราต้ อ งการได้ หรือ ถ้ า อยากให้ ทํ า ได้ ม ากกว่ า นั น้ ผู้ ล งโฆษณาก็ ส ามารถ
ปรับ แต่ ง ให้ใ ช้ง านในรูป แบบ Open Graph ได้ หรือ สามารถแสดงข้อ ความการกระทํ า หรือ
Action บน Facebook ได้เช่นกัน
นอกจากนัน้ หากต้องการนํ าเสนอหน้าเว็บไซต์หลักทีเ่ ราใช้งานอยูใ่ ห้
มาอยู่ในโฆษณาบน Facebook ก็ส ามารถทํ าได้ด้ว ยการใช้ Facebook Stories เช่ น กัน โดย
ตัวอย่างทีเ่ ห็นกันบ่อยๆ เช่นการขายของบน Amazon หรือ Ebay
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ภาพที่ 2.9 ตัวอย่าง Facebook Stories
เป้ าหมายหลัก ของการลงโฆษณาแบบ Sponsored Stories นี้ ค ือ
ต้องการดึงคนจํานวนมากๆ ให้คลิกเข้าชมสิง่ ทีเ่ พื่อนของคุณชอบหรือสิง่ ทีค่ ุณทํา ถ้าหาก Page
นัน้ ต้องการการกด Like การโฆษณาของ Sponsored Stories โดยมีลงิ ค์ให้กด Like Page นัน้ ๆ
ถ้าหากผูล้ งโฆษณาอยากนํ าเสนอข้อเสนอส่วนลดต่างๆ ก็สามารถเลือกการแสดงผลในรูปแบบที่
เรียกว่า Offer Claimed Sponsored Stories ได้เป็ นต้น โดย Sponsored Stories เกือบทุกแบบ
สามารถสร้างได้ผ่ านเครื่อ งมือ ที่ Facebook มีให้อ ยู่แ ล้ว ส่ วนประเภทที่ใช้เป็ น Open Graph
จะต้องสร้างด้วยการใช้เครือ่ งมืออื่นๆ ทีส่ ามารถทํางานและเข้าถึงกับ Facebook ได้
2) โฆษณาแบบ Page Post (Page Post Ads) โฆษณาประเภทนี้ม ี
ลักษณะเดียวกับการเขียนข้อความบนหน้ า Facebook Page โดยเอาข้อความนัน้ มาใช้ในการ
โฆษณา โดยจะต้องจ่ายเงินเพื่อทําให้คนที่มากด Like เพื่อนของคนที่กด Like หรือคนทีไ่ ม่รจู้ กั
Page เรา ได้เห็น ข้อ ความที่เราต้อ งการแสดงให้อ ยู่ในหน้ า News Feed หรือ Side Bar ทาง
ด้ า นข้า งของจอ โดยการสร้า งโฆษณานั ้น จะคล้ า ยๆ กับ การสร้า ง Sponsored Stories คือ
สามารถใช้ เ ครื่อ งมือ ที่ Facebook มีม าให้ ห รือ จะใช้ เ ครื่อ งมือ อื่ น ๆ แล้ ว ต่ อ ผ่ า น API ของ
Facebook
สํ า หรับ การลงโฆษณาแบบ Page Post นี้ จ ะสามารถใส่ ไ ด้ เ ป็ น
รูปแบบทีเ่ หมือนกับการเขียนข้อความ ไม่ว่าจะเป็ นข้อความธรรมดา ใส่ URL ใส่รปู คลิปวิดโิ อ
ข้อเสนอสําหรับผู้ใช้งาน ใส่อีเวนท์ หรือทําเป็ นแบบสอบถามก็สามารถทําได้หมดทุกรูปแบบ
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โฆษณาในรูปแบบนี้ทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะเห็นข้อความของเราได้ ซึ่งต่ างจากรูปแบบ Sponsored
Stories ทีต่ อ้ งมีใครคนหนึ่งกด Like หรือใช้แอพพลิเคชันก่
่ อนถึงจะเห็นข้อความ

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่าง Page Post
โฆษณาแบบ Page Post เป็ น แนวทางในการเชื่อ มความสัม พัน ธ์
และเป็ นการทํา Content Marketing ด้วยการเน้นส่วนของเนื้อหา การใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะใช้
ในการโปรโมทงานอีเวนท์ต่างๆ หรือบอกข้อเสนอพิเศษให้กบั คนทัวๆ
่ ไปได้รู้ ซึง่ มักจะไม่ใช้ใน
การดึงคนเข้ามาร่วมเป็ นแฟนที่ติดตาม Page ตัวอย่างเช่นการโฆษณาแบบ Page Post จะมี
ตัวเลือ กให้เล่น คลิป วิด ิโอ หรือ กด Like รวมทัง้ สามารถแสดงความคิด เห็นและส่ง ต่ อได้ต าม
ต้ อ งการ และยัง มี ต ั ว เลื อ กให้ ส ามารถกด Like Page ได้ อี ก ซึ่ ง เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั น กั บ
Sponsored Stories แล้ ว จะแตกต่ า งกั น โดยสิ้น เชิ ง เพราะรูป แบบ Page Post สามารถได้
หลายๆ อย่าง แต่กบั Sponsored Stories นัน้ จะบอกให้ทาํ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
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ภาพที่ 2.11 ตัวอย่าง Sponsored Stories
ถึง แม้ว่ าเราจะเรียกการโฆษณาประเภทนี้ ว่ า Page Post แต่ ท าง
Facebook ไม่ได้ใช้นิยามนี้แล้ว แต่นิยามนี้กย็ งั คงถูกใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ เครือ่ งมือใน
การสร้างโฆษณาบน Facebook อยู่เหมือนเดิม สาเหตุทท่ี าง Facebook เลิกใช้นิยามนี้เพราะว่า
ในหน้ าการจัด การโฆษณานั ้น ทาง Facebook ต้ อ งการที่จ ะเน้ น วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสร้า ง
มากกว่าจะใช้นิยามเฉพาะตัวอย่าง Page Post ซึ่งผู้ท่ลี งโฆษณาอาจไม่คุ้นเคยและสับสนได้
ดังนัน้ แทนที่จะใช้คําว่า Create a Page Post Ad ก็จะใช้เป็ น Promote Page Posts นัน่ คือการ
สร้างโฆษณาแบบ Page Post
3) Promoted Post การโฆษณาประเภทนี้น่าจะเป็ นสิง่ ที่ทําได้ง่าย
ทีส่ ุด เพราะเป็ นการเลือกเอาข้อความทีเ่ ขียนไปแล้วหรือกําลังจะเขียนบนหน้า Facebook Page
มาโปรโมท ผ่ านปุ่ ม Promote ที่อ ยู่ด้านล่ างกล่อ งข้อ ความ สามารถเลือ กปริมาณการเข้าถึง
ข้อความนี้ตามงบประมาณทีเ่ รากําหนดและยิง่ มีงบมาก ข้อความนี้กจ็ ะขึน้ บนหน้า News Feed
มากขึน้ ด้วย ด้วยระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ 3 วันหลังจากการเริม่ ส่งข้อความครัง้ แรก

42

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่าง Promoted Post
Promoted Posts และ Page Post Ads มีค วามแตกต่ า งกัน โดย
ข้อมูลที่จะเอามาโปรโมทนัน้ จะดึงมาจากข้อความในหน้ า Facebook Page เหมือนกัน แต่สงิ่ ที่
แตกต่างคือวิธกี ารตัง้ ค่า เพราะสําหรับ Promoted Post นัน้ จะทําผ่านปุ่ม Promote เพียงอย่าง
เดียวโดยเราแค่ เลือ กว่าต้องการจะให้คนเห็นกี่คน ตามงบประมาณที่ต งั ้ ไว้ ส่ วน Page Post
Ads นั ้น จะต้ อ งทํ า ผ่ า นหน้ า Advertise on Facebookซึ่ ง จะมีต ั ว เลือ กที่ส ามารถปรับ แต่ ง ได้
ละเอียดกว่ า รวมไปถึงระบุ ว่ าเราต้อ งการให้ข้อความโปรโมทไปขึ้นที่ห น้ า News Feed ด้ว ย
เงื่อนไขอะไรบ้าง เช่นประเทศ ช่วงอายุ หรือความสนใจต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ Promoted Posts ไม่
สามารถระบุรายละเอียดได้เยอะเท่านี้
เป้ าหมายของการลงโฆษณา Promoted Posts แบบนี้ เ พื่อ สร้า ง
ความเคลื่อนไหวหรือ Update ให้กบั คนทีเ่ ป็ นแฟนของ Page อยู่แล้ว รวมทัง้ เพื่อนของคนทีก่ ด
Like แล้วซึง่ จะช่วยทําให้เนื้อหาทีอ่ ยูบ่ นหน้า Page นัน้ ถูกเห็นเป็ นอันดับต้นๆ ใน News Feeds
ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วจะไม่ใช้การลงโฆษณาประเภทนี้ในการเพิม่ จํานวน Like และการแสดงผลของ
Promoted Posts นัน้ จะแสดงอยู่ทห่ี น้า News Feed เท่านัน้ โดยแสดงทัง้ บนหน้าบราว์เซอร์และ
บนแอพพลิเคชัน ในขณะที่Sponsored Stories และ Page Post Ads สามารถแสดงผลได้ ท่ี
Sidebar ด้านข้างได้อกี ด้วย
4) Marketplace Ads แผงโฆษณา โดยจะถู ก แสดงผลบนหน้ าจอ
เบราว์เซอร์ด้านขวามือ โดยเนื้อหาการโฆษณาจะประกอบไปด้วย ข้อความพาดหัว, เนื้อหา,
รูปภาพ ซึง่ กําหนดได้ว่าเมือ่ คลิกเข้าไปแล้วจะให้ไปทีห่ น้า Facebook Page นัน้ ๆ หรือไปทีห่ น้า
เว็บไซต์ทก่ี ําหนดได้

43

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่าง Marketplace Ads
สํ าหรับ โฆษณาที่อ ยู่ใน Marketplace Ads นั น้ จะมีอ ยู่ 2 ประเภท
ได้แก่ โฆษณาที่ทําผ่าน Facebook Exchange หรือเป็ นระบบการลงโฆษณาด้วยการประมูล
และแสดงผลแบบ Real-time โดยการแสดงผลนัน้ จะใช้การดู Cookie ของบราว์เซอร์ทว่ี ่าเราเคย
ดูเว็บใดมาบ้างและดูว่าเรากด Like ที่ Page ประเภทอะไรบ้าง เพื่อทีจ่ ะให้โฆษณานัน้ แสดงออก
มาตรงกับคนทีเ่ ห็นมากทีส่ ุดนัน้ เอง ซึง่ การแสดงผลแบบนี้จะไม่มปี ่ มุ ใดๆ ให้คลิก
ส่วนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ Facebook Exchange ก็จะมีท่คี ลิก
ในการร่วมทํากิจกรรม (Action) อย่างเช่นการกด Like หรือการแสดงตนว่าใช้งานสินค้านี้ด้วย
การกด Use Now เป็ นต้น และจะมีการแสดงจํานวนของคนกด Like ใน Page นัน้ หรือจํานวน
คนใช้งานให้เห็นอีกด้วย
5) โฆษณา Mobile Application นอกจากที่โ ทรทัศ น์ จ ะใช้งานได้
ตามพื้นฐานของโทรศัพท์ทวไปแล้
ั่
ว การทํางานยังเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็ น
อุ ปกรณ์ ท่พี กพาได้จงึ มีคุณ สมบัติเด่ น คือ ขนาดเล็ก นํ้ าหนัก เบาใช้พ ลังงานน้ อ ย สามารถทํา
หน้าทีไ่ ด้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลีย่ นข่าวสารกับคอมพิวเตอร์
ในปั จจุบนั โทรศัพ ท์ส มาร์ทโฟน มีห ลายระบบปฏิบตั ิก ารที่พ ฒ
ั นา
ออกมาให้ผูบ้ ริโภคใช้ ส่วนทีม่ คี นใช้และเป็ นทีน่ ิยมมากคือ ios และ Android ทําให้เกิดการเขียน
หรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนอย่างมากมายเช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุยต่างๆ

44
และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิม่ ช่องทางในการสื่อสารกับ
ลูกค้ามากขึน้
โดยอธิบายถึงเว็บไซต์ Positioning (กองบรรณาธิการ Positioning,
2555) ตัวอย่างของผูป้ ระกอบการทีพ่ ฒ
ั นาแอพพลิเคชันเป็
่ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั การตอบรับทัง้ จากยอด
ดาวน์โหลดและการเป็ นสื่อโฆษณาให้กบั ธุรกิจต่างๆ ทีป่ ระสบความสําคัญ นันคื
่ อแอพพลิเคชัน่
ข่าวในเครือ ASTV Manager ทีเ่ ป็ นหนึ่งในผูน้ ําในตลาดทัง้ ด้านการพัฒนาและธุรกิจ
ตัวอย่างในกลุ่ม Mobile Apps ทีส่ ร้างเป็ นธุรกิจ
(1) ยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชันข่
่ าวในเครือ ASTV Manager
มากกว่า 4.5 แสนครัง้ ต่อเดือน ซึง่ มียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 450,000 ครัง้ /เดือน

ภาพที่ 2.14 ตัวอย่าง Mobile Application สําหรับธุรกิจและองค์กร
(2) Apps รีววิ ค้นหา แนะนําร้านอาหาร หนึ่งใน Apps ทีเ่ ข้า
กับไลฟ์ สไตล์คนไทยซึง่ มียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครัง้ /เดือน
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ภาพที่ 2.15 ตัวอย่าง Mobile Application แนะนําร้านอาหาร
(3) Apps เพื่อการค้า Mobile Apps ทําให้คา้ ปลีกออนไลน์
สะดวกขึน้ ซึง่ มียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 15,000 ครัง้ / 3 เดือน

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่าง Mobile Application ค้าปลีกออนไลน์
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(4) ถ่ายรูป แชร์รปู กิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงจากคน
ไทย และมี Apps แนวนี้ได้รบั ความนิยมจํานวนมาก มียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 1,4000,000
ครัง้

ภาพที่ 2.17 ตัวอย่าง Mobile Application ถ่ายรูป แชร์รปู กิจกรรม
ตัวอย่างในกลุ่ม Mobile Apps ทีใ่ ช้ในการสนับสนุ นองค์กร หรือ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร

(1) แอพพลิเคชันของผู
่
ใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีช่ ่วยลดงาน
บริการและให้ลกู ค้าใช้งานมากกว่าการโทรมียอดการดาวน์โหลด มากกว่า 130,000 ครัง้
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ภาพที่ 2.18 ตัวอย่าง Mobile Application การสนับสนุ นองค์กร
(2) แอพพลิเคชันของสายการบิ
่
นเพื่อให้ผโู้ ดยสารเช็คข้อมูล
สะดวกและรวดเร็วขึน้ ด้วยตัวเองมียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครัง้

ภาพที่ 2.19 ตัวอย่าง Mobile Application สายการบิน
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(3) แอพพลิเคชันธนาคารช่
่
วยให้ลกู ค้ายุคใหม่ทําธุรกรรม
การเงินได้โดยไม่ตอ้ งไปธนาคารมียอดการดาวน์โหลด 1,500,000 ครัง้

ภาพที่ 2.20 ตัวอย่าง Mobile Application ธนาคาร
จากการสํารวจในด้านการโฆษณาพบว่า ผูต้ อบแบบสํารวจ 43%
เคยอ่านโฆษณาใน Apps และ 71 % ยอมรับ Apps ฟรีท่มี โี ฆษณาได้ ซึ่งคนที่ใช้ Apps ทุกวัน
และเข้าบ่อยในระหว่างวันจะมีโอกาสเห็นโฆษณามาก
โฆษณาระหว่างโหลดใน Apps เป็ นรูป แบบที่ไ ด้รบั ความนิ ย ม
สู ง สุ ด 35% ของผู้ใ ช้ Apps ยอมรับ โฆษณาระหว่ างดาวน์ โหลด 14% ยอมรับ โฆษณาที่อ ยู่
ด้านบนของ Apps 33% ยอมรับโฆษณาทีอ่ ยูด่ า้ นล่างของ Apps
2.2.3 การโฆษณาผ่านสื่อหลอมรวม
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาด เนื่องจากการโฆษณาบน
โทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์สามารถบอกได้เพียงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์เพียงเล็ก น้ อ ย
ผลลัพ ธ์ท่ดี ที ่สี ุดที่พ ึงได้จากการโฆษณาสื่อเหล่านี้คอื “การสร้างความสนใจ” โดยทัวไปความ
่
สนใจคือ ตัว กระตุ้ น ให้ลูก ค้าโทรศัพ ท์ไ ปยังบริษัท หรือ ไปที่ร้านค้า เพื่อ หาสิ่งอื่นๆ มากกว่า
ผลิตภัณฑ์และซือ้ นักการตลาดออนไลน์รดู้ วี ่าต้องประหยัดเวลาและเงิน โดยใช้โฆษณาปกติใน
การดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าไปที่เว็บไซต์ของสินค้า ซึ่งลูกค้าจะสามารถรับรูข้ ้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ ได้อ ย่ างสะดวกสบาย ถ้าเว็บ ไซต์ถู ก ออกแบบและเขีย นขึ้น อย่างเหมาะสม ก็จ ะ
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สามารถทํางานในบทบาทของพนักงานขายได้เมื่อผู้บริโภคพร้อมที่จะซื้อ ก็สามารถสังซื
่ ้อผ่าน
ออนไลน์ โทรศัพท์ หรือไปที่รา้ น ตัวอย่างของการผสมผสานทีเ่ หนียวแน่ น ซึ่งสามารถพบเห็น
ได้แทบจะทุกวันทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และหน้า Classified Ad ของแทบจะทุกบริษทั
(สิรชิ ยั ฟูตระกูล, 2539)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทําให้เกิดรูปแบบช่องทางสื่อแบบหลอมรวม
มีการผสมผสานสื่อประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่งผลต่อโฆษณาทีต่ ดิ ตามไปพร้อมกับตัวสื่อรูปนี้
ซึ่งแต่ละประเภทเป็ นช่องทางการเพิม่ รายได้ของสื่อที่น่าสนใจ ในขณะที่ส่อื หลักบางประเภทที่
ได้รบั ความนิยมลดลงโฆษณาของสื่อหลักนัน้ อาจจะค่อยๆ ถูกลดความสําคัญลงในอนาคต สื่อ
จําต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสิง่ นี้ โดยการเพิ่มช่อ งทางการโฆษณาผ่ านทางสื่อประเภท
ใหม่ๆ หรือสื่อหลอมรวม
การศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม เพื่อศึกษา
การับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจผลิตภัณ ฑ์ท่ที ําการโฆษณาในสื่อหลอมรวม โดยสื่อหลัก 3
ประเภท นัน้ คือ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ในรูปแบบของช่องทางหลวมรวมผ่าน New
Media ประกอบไปด้ว ยในรูป แบบรายการโทรทัศ น์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บ ไซต์ เว็บ ไซต์ ยูทู ป
แอพพลิเคชัน่ และสื่อสังคม รายการวิทยุหลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ และข่าว
หนังสือพิมพ์หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชันและสื
่
่อสังคมซึง่ แยกรูปแบบในการโฆษณา
สื่อหลอมรวมทีจ่ ะทําการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาไว้ดงั นี้
1) โฆษณาผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ทางเว็บไซต์
2) โฆษณาผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง Youtube
3) โฆษณาผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
4) โฆษณาผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง Facebook
5) โฆษณาผ่านวิทยุออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
6) โฆษณาผ่านวิทยุออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
7) โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
8) โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน่
9) โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทาง Facebook

2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการพฤติ กรรม
2.3.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception)
การรับ รู้ หมายถึง กระบวนการเปิ ด รับ สิ่ง เร้าที่ก ระทบกับ ร่างกายซึ่ง แต่ ล ะบุ ค คลมี
กระบวนการในการเลื อ กสรร จัด ระเบี ย บ และตี ค วามสิ่ ง เร้า เพื่ อ สร้ า งความหมาย ซึ่ ง
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กระบวนการเฉพาะของแต่ ละบุคคลที่ขน้ึ อยู่กบั ความต้องการ ความสนใจและประสบการณ์ ท่ี
ผ่านมา กล่าวคือ คน 2 คน อาจมีการเปิ ดรับสิง่ เร้าเดียวกันภายใต้สถานการณ์เดียวกัน แต่อาจมี
การเลือกสรร จัดการ และการตีความที่แตกต่ างกัน (Schiff & Kanuk, 2000 อ้างถึงใน ดวงพร
เวทไว, 2545) ส่วน Assael (1998 อ้างถึงใน ดวงพร เวทไว, 2545) อธิบายในทิศทางเดียวกัน
ว่าองค์ประกอบของการรับ รู้มที งั ้ หมด 3 ส่ ว นคือ การเลือ กรับ รู้ (Perceptual Selection) การ
เลื อ กจัด การข้ อ มู ล (Perceptual Organization) และการเลื อ กตี ค วามหมาย (Perceptual
Interpretation)
การเปิ ดรับ
การเลือก

Exposure

Selection
การรวบรวม
ข้อมูล

การให้ความสนใจ

การจัดเข้ากลุ่ม
การตีความหมาย

Categorization

Interpretation
การตัง้ ข้อสรุป
ภาพที่ 2.21 ภาพกระบวนการรับรู้ (Perceptual Process)
แหล่งที่มา: Assael (1998 อ้างถึงใน ดวงพร เวทไว, 2545)
1) การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection)
กระบวนการหรือพฤติกรรมในการเลือกสรรข่าวสารข้อมูลเปรียบเสมือนเครื่อง
กรองข่าวสารในการรับ รู้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถรับ รู้ต่ อ สิ่ง เร้ามากมายได้ทุ ก อย่ าง ต้อ งมีก าร
เลือกสรรตามความต้องการและเลือกรับสิง่ ที่ตรงกันกับทัศนคติของตนเอง เมื่อผู้บริโภคได้รบั
ข่ าวสารที่ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ ความคิด เพื่อ ลดความขัด แย้ง ตามที่ Festinger (1975); Klapper
(1995 อ้างถึงใน ดวงพร เวทไว, 2545) อธิบ ายกระบวนการเลือ กสรรว่ าเป็ น กระบวนการที่
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ปกป้ องผูบ้ ริโภคจากอิทธิพลทีไ่ ด้รบั จากเนื้อหาทีม่ ากับสื่อ และกล่าวอีกว่าผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มที่
จะเปิ ดรับเนื้อหาทีส่ อดคล้องเข้ากันกับทัศนคติ และความเชื่อทีต่ นมีอยูก่ ่อน
(1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้ มที่ผู้บริโภคจะ
เลือ กเปิ ด รับข่าวสาร แต่ ด้ว ยเวลาที่จํากัด และความสามารถในการเปิ ด รับ ทําให้ผู้บริโภคไม่
สามารถรับเอาสารทีเ่ ข้ามาได้ทงั ้ หมด จึงต้องมีการเลือกเปิ ดรับเฉพาะสิง่ ทีต่ นเองให้ความสนใจ
Lazarsfeld (1948 as cited in Baran and Davis, 1995) ผู้ บ ริ โ ภคจะเปิ ดรับ ข่ า วจากสื่ อ ที่
สนับสนุ นความคิดเดิม มีความสอดคล้องกับความเชื่อของบุคคลนัน้ และหลีกเลีย่ งสารข่าวสารที่
ขัดแย้งกับความคิดเดิม ทัง้ นี้เพราะการได้รบั ข่าวสารทีไ่ ม่ลงรอยกับความเข้าใจหรือความคิดเดิม
นัน้ จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจและความไม่สบายใจ ทีเ่ รียกว่าความไม่สอดคล้องด้าน
ความเข้าใจ (Cognitive Dissonance) ดังนัน้ การที่จะหลีก เลี่ยงภาวะดังกล่ าวไม่ต้อ งแสวงหา
ข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะสารทีส่ อดคล้องกับความคิดเดิม หากผูบ้ ริโภคไม่มคี วามสนใจต่อสิง่
เร้านัน้ ย่อมจะหลีกเลีย่ งการเปิ ดรับสิง่ เร้าดังกล่าว
(2) การเลือ กให้ค วามสนใจ (Selective Attention) ข้อ จํากัด ของสมองต้อ ง
เลือกสารทีส่ นใจ ผูบ้ ริโภคมักจะเลือกรับสารทีต่ นสนใจและสอดคล้องกับทัศนคติเดิมที่มอี ยู่ การ
นํ าเสนอโฆษณาในรูปแบบที่ผู้บริโภคชื่นชอบ เช่ น สวยงามหรือตลกขบขันจะสามารถเรียก
ความสนใจจากผูบ้ ริโภคได้ดยี งิ่ ขึน้
ในบางครัง้ ผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงที่จะรับรูส้ งิ่ ที่ไม่ตรงกับความคาดหวัง และ
ความเชื่อของตน หรือหลีกเลี่ยงการรับรูใ้ นสิง่ ที่เป็ นความรูส้ กึ ด้านลบ นัน่ คือ การป้ องกันการ
รับ รู้ (Perceptual Defense) ถึงแม้ว่ าการเปิ ด รับ จะเกิด ขึ้น แล้ว ผู้บ ริโภคจะเลือ กตัด สิ่ง เร้า ที่
พบว่าน่ ากลัวหรือมีอนั ตรายออกไป โดยการบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการ ค่านิยม
ความเชื่อของตน และการสกัดกัน้ การรับรู้ (Perceptual Blocking) โดยการป้ องกันตนเองด้วย
การหลีกเลีย่ งการรับรูใ้ นสิง่ ทีไ่ ม่สนใจ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของผู้บริโภคมีปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลต่ อการเลือก
เปิ ดรับสื่อและเนื้อหา (Schramm, 1973 อ้างถึงใน ดวงพร เวทไว, 2545) ซึง่ มีดงั นี้
(1) ประสบการณ์ ผูบ้ ริโภคย่อมมีประสบการณ์เกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุ สิง่ ของ
ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์จงึ เป็ นตัวแปรสําคัญทีท่ าํ ให้ผบู้ ริโภคแสวงหาข่าวสารทีเ่ คย
เห็นแตกต่างกัน
(2) การประเมินประโยชน์ ของข่าวสาร เนื่องจากผู้บริโภคแสวงหาข่าวสารที่
ต้องการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทต่ี ้องการ การประเมินสารประโยชน์ ของข่าวสารจะช่วยให้
ผู้ บ ริโ ภคได้ เรีย นรู้ว่ า ข่ า วสารแต่ ล ะอย่ า งมีป ระโยชน์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน อย่ า งไร และทํ า ให้ เกิ ด
พัฒนาการ การปรับปรุง และรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร
(3) ภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นธรรมชาติทแ่ี ต่ละบุคคลจะมีความสนใจสิง่ ที่ไม่
เคยพบหรือมีประสบการณ์ มาก่ อ น รวมทัง้ สนใจในความแตกต่ างหรือการเปลี่ยนแปลงจาก
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สภาพทีอ่ ยู่ในขณะนัน้ ไม่ว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงทางวัตถุ สิง่ ของ หรือเรือ่ งราวต่างๆ การเปิ ดรับ
ข่าวสารจะแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละคนทีม่ ี
(4) การศึกษาและสภาพสังคมเป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานหนึ่งที่ก่อให้ผบู้ ริโภค
เกิดประสบการณ์และเป็ นตัวชีว้ ดั พฤติกรรมการสื่อสารของผูบ้ ริโภคคนนัน้ ทัง้ พฤติกรรมในการ
เลือกรับสื่อและเนื้อหาข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาจะช่วยให้ผูบ้ ริโภคมีความสามารถ
ในการอ่านสื่อสิง่ พิมพ์หรือการรับข่าวสารเป็ นไปได้อย่างสะดวกขึน้
(5) ความสามารถในการรับสาร สภาพร่างกายที่สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้ว น
ประสาทสัมผัสทุกอย่างทํางานได้อย่างปกติ ย่อมอยูใ่ นสภาพทีส่ ามารถรับข่าวสารได้ดกี ว่าบุคคล
ทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผัส นอกจากนัน้ สภาพร่างกายยังมีความสัมพันธ์
กับสติปัญญาอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงทางอายุทส่ี ูงขึน้ ระยะเวลาที่ได้รบั การศึกษา การเติบโต
ทางความคิด ย่อมมีความสัมพันธ์ทงั ้ ทางบวกและทางลบต่อการโน้มน้าวจิตใจ
(6) บุ ค ลิก ภาพ บุ ค ลิก ภาพของผู้บ ริโ ภคแต่ ล ะคนมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การ
เปิ ดรับข่าวสาร ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริโภค มีการวิจยั
ทีแ่ สดงว่าการนับถือตนเอง (Self-esteem) และความวิตกกังวล (Anxiety) ของผูบ้ ริโภคเป็ นตัว
แปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อิทธิพลทางสังคม นัน่ คือผูท้ ่มี คี วามวิตกกังวลหรือตื่นเต้น มักจะได้รบั
อิทธิพลทางสังคมได้งา่ ยและมีความโน้มเอียงทีจ่ ะไม่ไปยุง่ เกีย่ วหรือหลีกเลีย่ งสังคม
(7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ ข องผู้บ ริโภคแต่ ล ะคนมีผ ลต่ อ ความเข้าใจ
ความหมาย หรืออาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจของข่าวสารทีไ่ ด้รบั ถ้าผูบ้ ริโภคมีอารมณ์ปกติ
มีความพร้อม มีสมาธิต่อข่าวสารนัน้ การสื่อสารย่อมมีได้ผลดีมากกว่าผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่มอี ารมณ์กบั
ข่าวสารนัน้
(8) ทัศนคติ เป็ นแนวโน้ มของผู้บริโภคที่มอี ยู่ก่อนจะเปิ ดรับข่าวสารอย่างใด
อย่างหนึ่ง เมื่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไปการรับข่าวสารหรือการโน้มน้าวใจผู้บริโภค
ย่อมจะแตกต่างไปด้วย และในทํานองเดียวกันทีก่ ารตอบสนองของผูบ้ ริโภคจะเปลีย่ นไปตามสิง่
เร้าหรือข่าวสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้วย
2 การรวบรวมข้อมูล (Perceptual Organization)
การรวบรวมข้อมูล คือการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
สิง่ ทีส่ นใจได้ดยี งิ่ ขึน้ หลักการสําคัญของการรวบรวมข้อมูลคือ การผสมผสานสิง่ เร้าที่รบั มาจาก
หลายแหล่ง มาจัด กลุ่มเพื่อให้ง่ายต่ อการประมวลข้อมูล โดยมีการกําหนดกรอบในการสร้าง
ภาพรวม และให้ความหมายโดยรวมของสิง่ เร้าในขัน้ ตอนนี้ ตามหลักการ Gestalt Psychology
ทีว่ ่าคนเรารับรูเ้ ป็ นองค์รวมมากกว่าจะรับรูใ้ นแต่ละองค์ประกอบย่อย การผสมผสานทําได้หลาย
วิธไี ด้แก่ การเติมในส่วนที่ขาดหายไปของกลุ่มก้อนมากกว่าจะแยกเป็ นกลุ่มย่อย (Grouping)
และการรับรูค้ วามหมายของสิง่ เร้าจากบริบทโดยรอบ จะช่วยในการเข้าใจสารทีส่ ่งมาได้ดยี งิ่ ขึน้
(Context)
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3) การตีความหมาย (Perceptual Interpretation)
กระบวนการนี้เกิดขึน้ หลังจากทีผ่ บู้ ริโภคได้เลือกและจัดกลุ่มสิง่ เร้าแล้วจากนัน้ จึง
นํามาตีความหมายโดยใช้หลักการ 2 แบบ (Assael, 1998 อ้างถึงใน ดวงพร เวทไว, 2545) คือ
(1) การแบ่ ง ข้อ มูล ตามประเภท (Categorization) เพื่อ จัด หมวดหมู่ ทํ าให้
ผู้บ ริโภคมีก ารจัด การกับ ข้อ มูล ได้รวดเร็ว และมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น การจัด แบ่ ง ข้อ มู ล
สามารถใช้วธิ จี ากแนวคิด เรื่อง 1) Schema เมื่อ ผู้รบั สารรวบรวมข้อมูลใหม่เข้ามาแล้ว จะนํ า
ข้อ มูล ใหม่ไปจัดเก็บไว้ในรูปแบบชิ้นส่ วนของข้อ มูลย่อยจากข้อมูล ใหญ่ และเมื่อ ได้รบั ข้อ มูล
ต่างๆมากขึน้ ภาพของข้อมูลเดิมจะถูกมองในลักษณะรวมเป็ นกลุ่มของความคิดและสัญลักษณ์
2) Subtyping กระบวนการที่พ ฒ
ั นาจากหน่ ว ยย่อยเป็ นหน่ วยใหญ่ เก็บข้อ มูล จากหน่ วยย่อ ย
ต่างๆ เพื่อมองเป็ นภาพรวมสะท้อนภาพของหน่ วยใหญ่
(2) การตัง้ ข้อสรุปเอง (Inference) เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวกระตุ้นต่างๆ ในความคิดของผูร้ บั สารเอง การตัง้ ข้อสรุปอาจมาจากประสบการณ์ในอดีต การ
บอกเล่าหรือจากโฆษณา
การเลือกตีค วามเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิ ดรับข่าวสารและจัด
ระเบียบข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วนัน่ ไม่ได้ห มายความว่าการเปิ ด รับข่าวสารจะถูกรับรูต้ ีความ
ตามที่ผู้ส่ ง สารตัง้ ใจ ผู้บ ริโภคแต่ ล ะคนอาจตีค วามหมายข่ าวสารชิ้น เดียวกัน ต่ างกันออกไป
ความหมายของเนื้ อ หาจึงอยู่ท่ีก ารเลือ กรับ รู้ การเลือ กตีค วามเข้าใจของผู้บริโภค ซึ่งได้รบั
อิทธิพ ลจากทัศ นคติประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะ
ร่างกายและอารมณ์ ข องแต่ ล ะคน ในบางครัง้ เนื้ อ หาที่ข ดั แย้ง กับ ความเชื่อ และทัศ นคติถู ก
เพิกเฉยหรือลืมได้ง่ายกว่าเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับความเชื่อหรือทัศนคติ หรือในบางครัง้ ผูบ้ ริโภค
อาจทํ าการบิด เบือ นเนื้ อ หาให้ส อดคล้อ งกับความเชื่อ และทัศ นคติของตนเอง และเนื่ อ งด้ว ย
ข้อจํากัด ของสมองในการรับรู้ข้อมูล ผู้บริโภคจึงต้องมีการเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารในปริมาณ
เท่าทีจ่ ะได้รบั ผูบ้ ริโภคจึงเลือกรับรูข้ า่ วสารทีม่ คี วามสอดคล้องกับความคิดเดิมเป็ นหลัก
ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับ เลือกสนใจ เลือกรวบรวมและเลือกตีความ
สารบางสารทีถ่ ูกส่งมาเท่านัน้ การทีต่ อ้ งการให้ผบู้ ริโภคได้เปิ ดรับจนถึงจดจําโฆษณาของเรานัน้
จึงต้องคํานึงถึงปั จจัยทางด้านผู้บริโภคด้วย โดยการทําโฆษณานัน้ นักโฆษณาต้องสร้างสรรค์
งานโฆษณาให้เป็ นที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะเปิ ดรับข่าวสาร
ทําการตีความและจดจําโฆษณาและสินค้า และโฆษณานัน้ จะต้องไม่ขดั แย้งกับความคิดทัศนคติ
ทีผ่ บู้ ริโภคมีอยูเ่ ดิม
การที่ผู้บริโภคแต่ละคนมีการรับรูท้ ่ตี ่างกันอาจมาจากปั จจัยหลายอย่าง การรับรู้
จะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องบุคคล เช่น สภาพแวดล้อม ลักษณะของ
สิง่ เร้า ความสนใจและประสบการณ์ ท่ผี ่านมา Morgan and King (1971 อ้างถึงใน ดวงพร เวท
ไว, 2545) ได้อธิบายปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูไ้ ว้ดงั นี้
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ปั จจัยจากภายนอก ได้แก่ 1) ความเข้มข้นและขนาดของสิง่ เร้า (Intensively and
Size) เช่น ขนาดของป้ ายโฆษณา และสีสนั ทีด่ งึ ความสนใจ 2) การทําซํ้า (Repetition) สิง่ เร้าที่
เกิดขึน้ ซํ้าๆ กัน สามารถเรียกร้องความสนใจได้มากกว่า 3) สิง่ ที่ตรงข้าม (Contrast) ลักษณะ
การตัดกันของสิง่ เร้าจะเรียกความสนใจและทําให้เกิดการรับรูไ้ ด้ดกี ว่าสิง่ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น
การใช้ ส ี แ ละความเข้ ม ที่ ต่ า งกั น ระหว่ า งภาพของสิ น ค้ า กั บ พื้ น หลัง 4) การเคลื่ อ นไหว
(Movement) สิง่ เร้าทีม่ กี ารเคลื่อนไหวจะเป็ นทีน่ ่าสนใจมากกว่าสิง่ ทีอ่ ยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว
ปั จ จัย จากภายใน อัน ได้ แ ก่ 1) แรงจู ง ใจ (Motive) บุ ค คลมัก เห็ น ในสิ่ง ที่เ รา
ต้องการเห็นหรือได้ยนิ ในสิง่ ทีต่ ้องการได้ยนิ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง แรงจูงใจ
เป็ นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการในสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง และจะส่งผลให้มกี ารรับรูถ้ งึ สิง่ นัน้ ได้
ดีกว่าสิง่ ที่ต้องการ 2) ประสบการณ์ เดิม (Past Experience) แต่ ละบุ คคลเติบโตในสภาพแสด
ล้อมทีไ่ ม่เหมือนกัน ถูกเลีย้ งดูดว้ ยวิธที แ่ี ตกต่างกัน และมีกลุ่มสังคมกับคนทีต่ ่างกัน ทําให้แต่ละ
คนมีประสบการณ์ เดิม ที่ต่ างกันไปด้ว ย 3) กรอบอ้างอิง (Reference) เกิด จากการสังสมการ
่
อบรมทางครอบครัวและสังคม ทําให้เกิด ความเชื่อและทัศ นคติในเรื่องต่ างๆ แตกต่ างกัน 4)
สภาพแวดล้อม (Environment) บุคคลทีอ่ ยู่ในสภาพแวดล้อมทีต่ ่างกัน เช่น สถานที่ บรรยากาศ
จะมีก ารตีค วามต่ อสารที่รบั แตกต่ างกันออกไป 5) สภาวะจิตใจและอารมณ์ (Mood) อารมณ์
ต่างๆ ย่อมมีผลต่อการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้
2.3.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับทัศนคติ
แมคคาธีแ ละเปอร์โรลท์ (1993; 2009 อ้างถึงใน พิบูลย์ ทีปะปาล, 2545) ได้ก ล่าวถึง
ความหมายของทัศนคติไว้ว่าเป็ น แนวความคิดหรือท่าทีของบุคคลทีม่ ตี ่อบางสิง่ บางอย่าง เช่น
ผลิตภัณฑ์ สิง่ โฆษณา พนักงานขาย บริษทั หรือความคิด ซึ่งทัศนคติจะเกิดจากการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม และเป็ นการเรียนรูท้ ่มี พี ้นื ฐานมาจากความเชื่อที่สมั พันธ์
กันหลายๆ ความเชื่อ ทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรูส้ กึ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งว่า ดีหรือไม่ด ี
ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ มีทงั ้ ในแง่บวก แง่ลบ และในแง่เป็ นกลาง
ส่วน Mowen and Minor (อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา จาตุรงคกุ ล, 2550)
ให้คํ านิ ยามของทัศ นคติไว้ว่า เป็ นแกนกลางของความรู้ส ึก ชอบและไม่ชอบของบุ ค คล กลุ่ ม
สถานการณ์ สิง่ ของรวมทัง้ ความคิดเห็นทีเ่ รามองไม่เห็น
ทัง้ นี้ ส อดคล้อ งกับ ที่ Gordon Allport (as cited in Belch & Belch, 2008) กล่ าวไว้ว่ า
ทัศนคติคอื ความพร้อมของสมองและประสาทที่จดั ระเบียบไว้โดยอาศัยประสบการณ์ ท่จี ะมีผล
โดยตรงต่ อการตอบสนองต่ อสิง่ ต่ างๆ ขณะที่มุมมองใหม่ๆ มีการมองว่าทัศ นคติคอื ผลสรุปที่
แสดงความรูส้ กึ ของบุคคลต่อความรูส้ กึ โดยรวม ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับองค์ประกอบต่างๆ
เช่น บุคคล
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นั ก วิจ ัย ส่ ว นใหญ่ จ ัด แบ่ ง องค์ ป ระกอบของทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริโ ภคแบ่ ง ออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ดังนี้คอื (Bovee et al., 1995, p. 121 อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา
จาตุรงคกุล, 2550)
1) องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component : Learn)
หมายถึง ความเชื่อหรือความรูท้ ่ผี ูบ้ ริโภคมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่น มีความเชื่อว่า มันฝรังมี
่ แคลอรี่
สูงหรือภาชนะที่ทําด้วยพลาสติกทําลายสิง่ แวดล้อม ซึ่งความเชื่อนี้อาจเป็ นความเชื่อที่ถูกหรือ
ผิด หรือเป็ นความเชื่อในแง่บวกหรือลบก็ได้
2) องค์ป ระกอบทางด้ านความรู้ส ึก (Affective Component: Feel) หมายถึง
ความรู้สกึ ของผู้บริโภคทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ อันแสดงถึงระดับความชอบ หรือไม่ชอบของ
ผูบ้ ริโภคถึงสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง บุคคลอาจมีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบต่างกัน จากความเชื่อเหมือนกัน
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component : Do) หมายถึง การ
กระทําใดๆ ของผู้บริโภคอันเกิดมาจากความเชื่อและความรูส้ กึ ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมหรือการ
กระทําอาจแสดงในรูปแบบของการซื้อหรือหลีกเลี่ยงไม่ซ้ือผลิตภัณ ฑ์ การใช้ผลิตภัณ ฑ์หรือ
แนะนํ าให้ผู้อ่นื ซื้อ เป็ นต้น เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดมีทศั นคติทางบวก (Positive Attitude ) ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ นัน่ ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะออกไปซื้อผลิตภัณฑ์นัน้ ทันที เขาจากจะยังไม่ม ี
ความจําเป็ นในตอนนัน้ หรือซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ในภายหลัง
2.3.2.1 หน้าทีข่ องทัศนคติ
นักวิชาการหลากหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของทัศนคติแตกต่างกันไป
ส่ ว นแคทส์ (Kate, 1960, pp. 163-165 อ้ างถึงใน อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา จาตุ รงคกุ ล ,
2550) อธิบายถึงหน้าทีข่ องทัศนคติทส่ี าํ คัญ 4 ประการ ดังนี้
1) หน้าทีด่ า้ นการปรับตัวหรืออรรถประโยชน์ (Adjustment or Utilitarian
Function) เป็ นการตัดสินคุณ ค่าตามแนวทางที่ให้ประโยชน์ สูงสุดแก่ ตนเอง ทัศนคติทําหน้ าที่
ตอบสนองด้านความต้องการประโยชน์จะอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง ถ้าสิง่ นัน้ ไม่ให้ประโยชน์
หรือรางวัลอีกต่อไป ผูโ้ น้มน้าวใจจึงควรสร้างสารทีช่ ใ้ี ห้เห็นประโยชน์ในเชิงรูปธรรมทีผ่ รู้ บั สารจะ
ได้รบั เพื่อสร้างทัศนคติทด่ี ี
2) หน้ า ที่ ด้ า นการปกป้ องตนเอง (Ego-defensive Function) เพื่ อ ลด
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในใจหรือความวิตกกังวล รวมทัง้ ความรูส้ กึ ทีค่ ดิ ว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่น
3) หน้ าที่ด้านการแสดงค่านิยม (Value-Expressive Function) ทัศนคติ
ทําหน้าทีแ่ สดงออกทางค่านิยมและสะท้อนภาพลักษณ์ของบุคคล ซึง่ ช่วยสร้างความพึง่ พอใจได้
ทัศนคติทต่ี อบสนองหน้าทีใ่ นการแสดงค่านิยมอาจเปลีย่ นแปลงไปหากความเชื่อและภาพลักษณ์
มีการเปลีย่ นแปลง หรือมีวธิ อี ่นื ในการแสดงค่านิยม
4) หน้าทีด่ า้ นการแสดงความรู้ (Knowledge Function) ทัศนคติช่วยเป็ น
แนวทางประเมินและทําความเข้าใจสภาพแวดล้อม บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทําให้
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บุค คลเข้าใจโลกได้ง่ายขึ้นโดย ทัวไปคนเราจะนํ
่
าประสบการณ์ เดิมมาใช้เป็ นกรอบในการทํา
ความเข้าใจ ตลอดจนตีความและประเมินค่าบุคคลและเหตุการณ์ทไ่ี ด้เผชิญ
ตามมุมมองของแคทส์ ทัศนคติหนึ่งสามารถทําหน้าทีไ่ ด้มากกว่า 1 ด้าน ทัศนคติ
ตอบสนองทัง้ ด้านการแสดงค่ านิยมและอรรถประโยชน์ หน้ าที่ของทัศ นคติในด้านการแสดง
ค่านิยมและอรรถประโยชน์ แตกต่ างกันในแง่ของผลลัพธ์ท่บี ุคคลต้องการ ผลลัพธ์ท่มี ลี กั ษณะ
นามธรรม เช่น ความเสมอภาค ความอิสระ แสดงถึงทัศนคติดา้ นการแสดงค่านิยม ส่วนผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่น ประหยัดเงินหรือเวลา แสดงค่านิยมในด้านอรรถประโยชน์ (ณัฏ�ุช์ ุดา วิจติ ร
จามรี, 2556)
2.3.2.2 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อหน้าทีข่ องทัศนคติ
ทัศนคติทําหน้ าทีต่ อบสนองในด้านใดขึน้ อยู่กบั ปั จจัย 3 ประการ ดังนี้ (O’Keefe,
2002, p. 35 อ้างถึงใน ณัฏ�ุช์ ุดา วิจติ รจามรี, 2556)
1) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ความแตกต่าง
ทางบุคลิกภาพที่มผี ลต่อหน้ าที่ของทัศนคติท่บี ุคคลยึดถือ เช่น ผู้ท่ตี รวจสอบตนเองสูง (HighSelf Monitor) มักมีทศั นคติท่สี นองตอบในด้านการปรับตัวทางสังคม เพื่อช่วยในการปรับเข้า
กับสถานการณ์ทเ่ี ผชิญอยู่ ส่วนทีผ่ ทู้ ต่ี รวจสอบตนเองตํ่า (Low-self Monitor) มักมีทศั นคติทท่ี ํา
หน้ าที่สนองตอบด้านการแสดงออกทางค่านิยม โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรมตามความเชื่อ
และค่านิยมทีย่ ดึ ถือมากกว่าการปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสถานการณ์ นอกจากนี้แรงจูงใจทีแ่ ตกต่าง
กันยังสิง่ ผลให้บุคคลมีเหตุผลต่ อความนิยมชมชอบต่อสิง่ ของหรือประเด็นแตกต่ างกันอีกด้วย
บางคนชอบสิง่ ของหนึ่งเพราะประโยชน์ใช้สอยคุม้ ค่า ในขณะที่บางคนชอบเพราะสามารถแสดง
สถานะทางสังคม
2) สิง่ ของ (Object) คุณลักษณะของสิง่ ของเป็ นปั จจัยกําหนดหน้ าทีข่ อง
ทัศนคติ เช่น ทัศนคติท่มี ตี ่อเครื่องปรับอากาศมักเป็ นทัศนคติท่สี นองตอบด้านอรรถประโยชน์
การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็ นความเย็น ความเงียบ หรือการประหยัดไฟ เช่นเดียวกับทัศนคติทม่ี ตี ่อ
แชมพูสระผมทีค่ นมักสนใจเรือ่ งความหอม ผมนุ่ มลื่น หรือช่วยขจัดรังแคบบนหนังศีรษะ ซึง่ เป็ น
หน้ า ที่ ใ ช้ เ ชิง อรรถประโยชน์ ข องสิ่ง ของ ในขณะที่ ทัศ นคติ ต่ อ รถยนต์ อ าจทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
อรรถประโยชน์ ประหยัดนํ้ ามัน ขับขี่ปลอดภัย ในขณะที่ทศั นคติต่อรถยนต์อาจทําหน้ าที่การ
แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยสะท้อนความทันสมัย และสถานะของผูข้ บั ขี่ เป็ นต้น
3) ความแตกต่างทางสถานการณ์ (Situational Variation) สถานการณ์ท่ี
แตกต่ างกันมีผลต่ อความแตกต่ างในหน้ าที่ของทัศ นคติด้วยเช่นกัน บางสถานการณ์ ท่ที ําให้
คุณสมบัตขิ องสิง่ ของเด่นขึน้ มาโดยมีผลในการกระตุ้นทัศนคติท่ตี อบสนองในเชิงเครื่องมือหรือ
อรรถประโยชน์ เช่น ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําให้บางคนมีทศั นคติในเชิงอรรถประโยชน์ต่อ
การทําประกันชีวติ ว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนดีกว่าการลงทุนชนิดอื่นๆ แตกต่างจากอดีตทีก่ าร
ทําประกันชีวติ มักตอบสนองในด้านความมันคงหรื
่
อสถานการณ์ทบ่ี ุคคลอยูท่ ่ามกลางกลุ่มเพื่อน
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เขาอาจแสดงทัศนคติต่อบุคคลหรือสิง่ ของไปในทางทีส่ อดคล้องกับความคิดของกลุ่ม (ณัฏ�ุช์ ุดา
วิจติ รจามรี, 2556)
2.3.2.3 ประเภทของทัศ นคติ (Types of Attitude) (Walters, 1978 อ้ า งถึ ง ใน
ณัฏ�ุช์ ุดา วิจติ รจามรี, 2556)
การกําหนดความแตกต่างทีส่ าํ คัญของประเภทของทัศนคติจะเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเวลาและความเข้มข้นของทัศนคติ ซึง่ สามารถแบ่งตามประเภทของทัศนคติได้ดงั นี้
1) ความเชื่อ (Beliefs) คือ ความโอนเอียงทีท่ ําให้ต้องยอมรับ เพราะเป็ น
ข้อเท็จจริงและเป็ นสิง่ ทีม่ กี ารสนับสนุ นโดยความเป็ นจริงหรือข้อมูลใดๆ ทีม่ นี ้ํ าหนักมาก ความ
เชื่อส่วนใหญ่จะเป็ นสิง่ ทีม่ เี หตุผลทีถ่ าวร อาจจะมีหรือไม่มคี วามสําคัญก็ได้ ตัวอย่างเช่นผูบ้ ริโภค
อาจมีหรือไม่มคี วามสําคัญก็ได้
2) ความคิดเห็น (Opinions) คือความโน้มเอียงทีไ่ ม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความแน่ นอน ซึง่ ความคิดเห็นนัน้ อาจเป็ นข้อเท็จจริงหรือไม่จริงบางอย่างก็ได้ เป็ นเพียงข้อสรุป
ของคําแนะนํ าทีต่ ้องการแสดงออก ความคิดเห็นมักจะเกี่ยวข้องกับคําถามในปั จจุบนั และง่ายต่อ
การเปลีย่ นแปลง
3) ความรู้สกึ (Feelings) คือความโน้ มเอียงซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากอารมณ์
โดยธรรมชาติ โดยอารมณ์ ส ามารถมีล ัก ษณะถาวรและมีส มมุ ติ ฐ านลึก แต่ ค วามรู้ส ึก ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นสิง่ ที่ถูกสนับสนุ นโดยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงถูกมองหรือ
รูส้ กึ ว่าเป็ นเพศที่อยู่กบั บ้าน หรือการที่ผู้ชายที่ไปจ่ายตลาดกับภรรยาถูกมองว่าเป็ นผู้ชายกลัว
เมียสําหรับความรูส้ กึ ของคนส่วนใหญ่ เป็ นต้น เราสามารถคิดเกี่ยวกับความรูส้ กึ ในฐานะที่เป็ น
อารมณ์ ท่ีแ สดงออก (Sentiment) ความคิด เห็น ในฐานะเป็ น ความรู้ส ึก หรือ ความประทับ ใจ
(Impression) และความเชื่อในฐานะเป็ นค่านิยม (Values) ที่บุคคลมี ฉะนัน้ ทัศนคติจงึ สามารถ
เป็ น ประเภทใดก็ไ ด้ ข องการกระทํ าให้ เกิด ความเชื่อ ที่เข้ม แข็ง หรือ อ่ อ นแอ หรือ ถาวร หรือ
ชัวคราวที
่
ม่ พี น้ื ฐานมาจากข้อเท็จจริงหรืออารมณ์กไ็ ด้
4) ความโอนเอียง (Inclination) คือ บางส่วนของทัศนคติเมื่อผูบ้ ริโภคอยู่
ในสภาวะที่ตดั สินใจไม่ได้ ตัวอย่างเช่น สินค้านํ้ ามันเบนซินระหว่างนํ้ ามันเชลล์กบั นํ้ ามัน ปตท.
ทีผ่ ซู้ อ้ื คนหนึ่งมีความโอนเอียงทีจ่ ะเติมนํ้ ามันเชลล์เนื่องจากชื่อเสียงที่มเี ครือข่ายการจําหน่ ายที่
กว้างกว่ า แต่ ต ัด สิน ใจไม่ ไ ด้ว่ าจะเติม นํ้ ามัน เชลล์ห รือ นํ้ ามัน ปตท. เพราะชอบนํ้ ามัน ปตท.
มากกว่า เป็ นต้น
5) ค วามมี อ ค ติ (Bias) คื อ ค วามเชื่ อ ท างจิ ต ใจที่ ทํ าให้ เ กิ ด อค ติ
(Prejudice) ในทางตรงข้ามกับข้อเท็จจริงที่มอี ยู่ ผู้บริโภคอาจมีอคติกบั พ่อค้าปลีกรายได้ก็ได้
หรือการชอบผลิตภัณฑ์ตราใดตราหนึ่งเป็ นพิเศษ นัน่ คือ เป็ นประเภทหนึ่งของความมีอคติเป็ น
ต้น
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2.3.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรม
แบบจําลองไอดา (AIDA Model) ถู ก พัฒ นาขึ้น มาจากแนวคิด ของกระบวนการขาย
สินค้าของพนักงานขาย ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1) การเรีย กร้อ งความสนใจ (Attention) โฆษณาต้ อ งดึง ดู ด ความสนใจจาก
ผูบ้ ริโภค
2) การสร้างความน่ าสนใจ (Interest) โฆษณาต้องทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
โดยเสนอข้อดีของสินค้าและบริการ
3) การสร้างความปรารถนา (Desire) โฆษณาจะต้องทํ าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ปรารถนาในตัวสินค้าและบริการ และสามารถทําให้เห็นว่าสินค้านัน้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคเป้ าหมายได้
4) การกระตุ้ น ให้ เกิด พฤติก รรมการซื้อ (Action) โฆษณาต้อ งทํา ให้ผู้บ ริโ ภค
ตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการนัน้
2.3.3.1 แบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบ (Hierarchy of Effect Model)
แบบจําลองนี้ ถูก พัฒ นาโดย Lavidge and Steiner (as cited in Belch & Belch,
2004, p. 203) ซึ่งพวกเขาได้ก ล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้นโดย
ทันที แต่เกิดขึน้ เป็ นลําดับขัน้ ตอนตัง้ แต่รจู้ กั ไปจนถึงการเกิดพฤติกรรมการซือ้ ในทีส่ ุด ดังแสดง
ในภาพที่ 2.31 ดังนี้
การรู้จกั

ความรู้

ความชอบ

ความพึงพอใจ

ความเชื่อมัน่ ที่จะซื ้อ

การซื ้อ

ภาพที่ 2.22 แผนภาพแบบจําลองลําดับขัน้ ของผลกระทบ (Hierarchy of Effect Model)
แหล่งที่มา: ธัชมน แก่นจันทร์ (2544, น.33)
1) การรูจ้ กั (Awareness) เป็ นขัน้ ตอนแรกทีผ่ ูบ้ ริโภคจะเริม่ รูจ้ กั สินค้า แต่ยงั
ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับสินค้ามากนัก โดยทัวไปอยู
่
ใ่ นขัน้ แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่
2) ความรู้ (Knowledge) เป็ น ขัน้ ตอนที่ผู้ ร บั ข่ าวสารเกิด ความรู้เกี่ย วกับ
คุณสมบัติ รูปลักษณะและองค์ประกอบอื่นๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
3) ความชอบ (Liking) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ รู้ บั ข่าวสารเกิดความรูท้ ด่ี ตี ่อสินค้า
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4) ความพึงพอใจ (Preference) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ รู้ บั ข่าวสารเกิดความรูส้ กึ พึง
พอใจในสินค้ามากกว่าสินค้าอื่นๆ ขัน้ นี้ผูส้ ่งข่าวสารต้องจูงใจให้ผูร้ บั ข่าวสารเกิดความพอใจโดย
ชีใ้ ห้เห็นจุดเด่นของตสินค้าทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขันหรือจูงใจในรูปของโฆษณาเปรียบเทียบ
5) ความเชื่อมันที
่ จ่ ะซือ้ (Conviction) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ รู้ บั ข่าวสารแน่ ใจว่าควร
จะซือ้ หรือตัง้ ใจจะซือ้ สินค้านัน้
6) การซื้อ (Purchase) เป็ น ขัน้ ตอนที่ผู้รบั ข่ าวสารเกิด พฤติก รรมการซื้อ
และเป็ นบทบาทสําคัญของพนักงานขายมีความสําคัญมากในการเร่งรัดให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจ
ซือ้
2.3.3.2 แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption Model)
แบบจําลองนี้เกิดขึน้ จากนักวิชาการชาวอเมริกา Everett M. Rogers (อ้างถึงใน
ธัชมน ศรีแก่ นจันทร์, 2544, น. 34) เกี่ยวกับการยอมรับนวัต กรรม หรือ การตัดสินใจยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผูบ้ ริโภค ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ การรูจ้ กั (Awareness) เป็ นขัน้ ทีผ่ รู้ บั ข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
2) ขัน้ ความสนใจ (Interest) เป็ นขัน้ ที่ ผู้ ร ับ ข่ า วสารจะมีค วามสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ ในคุณสมบัตติ ่างๆ ของสินค้า
3) ขัน้ ตอนการประเมินผล (Evaluation) เป็ นขัน้ ที่ผู้รบั ข่าวสารจะหาข้อมูล
เกี่ยวกับราคาและคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์และบริการของบริษัทและคู่แข่งขันเพื่อหาข้อดีและ
ข้อเสียเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
4) ขัน้ การทดลอง (Trial) เป็ นขัน้ ทีผ่ ู้รบั ข่าวสารจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อน
การตัดสินใจซื้อ ขัน้ การทดลองใช้น้ีอาจจะทําในลักษณะของการแจกตัวอย่างสินค้า หรือเปิ ด
โอกาสให้ผบู้ ริโภคทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการประเมินผล
5) ขัน้ ตอนยอมรับ (Adoption) เป็ นขัน้ ที่ผู้รบั ข่าวสารยอมรับในแนวคิด ตัว
สินค้า หรือ บริการหรือาจกล่าวได้ว่าเป็ นขัน้ ที่ผู้บริโภคได้ทําการตัดสินใจซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
นันเอง
่
2.3.3.3 แบบจําลองการประมวลผลข่าวสาร (Information-processing Model)
แบบจํ า ลองการประมวลผลข้ อ มู ล ข่ า วสารนี้ ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้น โดย William
McGuire (as cited in Belch & Belch, 2004, p. 148)ซึ่งเขาได้กล่าวว่าผูร้ บั สารในกระบวนการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ซึง่ การโฆษณาก็ถอื ว่าเป็ นการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจประเภทหนึ่ง
นัน้ จะต้องผ่านกระบวนการโดยลําดับขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ ตอนการนํ า เสนอสาร (Message Presentation) เป็ นขัน้ ของการ
เปิ ดรับข่าวสารโดยผูส้ ่งสารจะทําการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผูร้ บั สาร ผู้รบั สารก็จะ
เปิ ดรับข่าวสารดังกล่าวผ่านทางประสาทสัมผัสต่างๆ
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2) ขัน้ ความใส่ใจ (Attention) เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้รบั สารตัง้ ใจจะรับข่าวสารที่ผู้
ส่งนําเสนอ

3) ขัน้ ตอนความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นขัน้ ตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่
ผูร้ บั สารตัง้ ใจรับข้อมูลข่าวสารในขัน้ ที่สอง กล่าวคือเมื่อผู้รบั สารตัง้ ใจรับข่าวสารนัน้ แล้วก็ย่อม
นําไปสู่การเกิดความรูค้ วามเข้าใจในสารดังกล่าว
4) ขัน้ การยอมรับ (Yielding) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ รู้ บั สารเกิดการยอมรับและเกิด
ความรูส้ กึ ชอบข่าวสารหรือสินค้านัน้
5) ขัน้ การจดจํา (Retention) เป็ น ขัน้ ตอนที่ผู้รบั สารสามารถจดจําข้อ มู ล
ข่าวสารทีไ่ ด้รบั มา ซึง่ ผูร้ บั สารมักจะจดจําข่าวสารทีต่ รงกับทัศนคติของเขา และมักจะเพิกเฉยต่อ
ข้อมูลข่าวสารทีม่ ตี รงข้ามกับทัศนคติของเขา
6) ขัน้ แสดงพฤติกรรม (Behavior) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ รู้ บั สารนํ าข้อมูลทีม่ อี ยู่มา
ใช้ประกอบการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การซือ้ หรือใช้สนิ ค้าและบริการ
การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ เป็ นต้น
จากแบบจํ า ลองต่ า งๆ ที่นํ า เสนอข้า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า มีค วามสอดคล้ อ งกัน
กล่าวคือเป็ นไปตามลําดับขัน้ การตอบสนองพืน้ ฐาน 3 ขัน้ ตอนของผูบ้ ริโภค ดังแสดงในตารางที่
2.1

61
ตารางที่ 2.1 ตามลําดับขัน้ การตอบสนองพืน้ ฐาน 3 ขัน้ ตอนของผูบ้ ริโภค
ขัน้ การ
ตอบสนอง
ของ
พฤติ กรรม

แบบจําลองลําดับ แบบจําลองการ แบบจําลอง
ขัน้ ของ
ยอมรับนวัตกรรม
การ
ผลกระทบ
ประมวล
ข้อมูล
ข่าวสาร
ขัน้ การรับรู้ 1. เรียกร้องความ 1. การรูจ้ กั
1. การรูจ้ กั
1. นําเสนอ
สนใจ
2. ความรู้
สาร
2. ความใส่ใจ
3. ความ
เข้าใจ
ขัน้ การเกิด 2. สร้างความ
3. ความชอบ
2. ความสนใจ
4. การ
ทัศนคติ
น่ าสนใจ
4. ความพึงพอใจ 3. การประเมินผล ยอมรับ
3. สร้างความ
5. ความเชื่อมันที
่ ่
5. การจดจํา
ปรารถนา
จะซือ้
ขัน้ แสดง
พฤติกรรม

แบบจําลองไอ
ดา

4. กระตุน้ ให้เกิด 6. การซือ้
พฤติกรรมการซือ้

4. การทดลอง
5. การยอมรับ

6. แสดง
พฤติกรรม

แหล่งที่มา: Belch and Belch, 2004, p. 147.
2.3.3.4 แบบจําลองพฤติกรรมการเลือกรับสารโฆษณา
ในสภาพความเป็ น จริง ผู้บ ริโ ภคจะเห็น โฆษณาต่ างๆ เป็ น จํานวนมาก แต่ จ ะ
สามารถจดจําได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ ทัง้ นี้ก็เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับสารของผู้บริโภค
ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน (ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ดังนี้คอื
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure)
เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ผู้รบั สารจะทําการเลือ กรับสารโฆษณา โดยผู้รบั สารจะ
เลือกเปิ ดรับหรือเลือกใช้ส่อื มวลชนตามความปรารถนาของตน เช่น เมื่อผู้บริโภคเปิ ดโทรทัศน์
เราจะเปิ ดไปดูช่องไหน รายการไหน ในช่วงเวลาใด หากเปิ ดฟั งวิทยุ เขาจะฟั งสถานีไหน หรือ
หากจะอ่านหนังสือพิมพ์ เขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหน เป็ นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเลือกใช้
สื่อมวลชนที่เสนอข่าวสารและความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดและทัศนคติของตน ทัง้ นี้
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เพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเรามีความต้องการอย่างยิง่ ทีจ่ ะปกป้ อง รักษา และส่งเสริมความคิด
เกีย่ วกับตนเอง
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)
หลังจากเลือกเปิ ดรับแล้ว ขัน้ ต่อมาคือการเลือกทีจ่ ะให้ความสนใจกับเนื้อหา
ของสื่อ ที่ต นเลือ กใช้ ซึ่ง โดยปกติค นเราจะเลือ กให้ ค วามสนใจกับ สิ่งที่เราสนใจ ชอบ และ
สอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด และความเชื่อถือของเรา เช่น เวลาเราอ่านนิตยสาร เราก็มกั จะ
เลือกอ่านเฉพาะบางหน้าหรือบางคอลัมน์ทเ่ี ราสนใจ เป็ นต้น
3) การเลื อ กรับ รู้ห รือ การเลื อ กตี ค วามหมาย (Selective Perception or
Selective Interpretation)
ขัน้ ตอนนี้เป็ นกระบวนการในการเลือกรับสารของผูบ้ ริโภค คือ การเลือกรับรู้
หรือตีความหมายเนื้อหาของสื่อทีต่ นเลือกให้ความสนใจ ซึง่ โดยปกติคนเราจะเลือกตีความหมาย
ของสิง่ ที่ได้ดู อ่าน หรือ ฟั งตามทัศนคติและความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง เนื้อหาของสื่อจึงมักถูก
บิดเบือนความหมายไปโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั ยกตัวอย่างเช่น คนทีด่ ่มื สุรา เมื่อได้เห็นโฆษณารณรงค์
การงดดื่มสุราก็มกั จะไม่ค่อยเชื่อหรืออาจแสดงความรูส้ กึ ต่อต้านโดยการกล่าวว่ารณรงค์อย่างไร
ก็ไม่สาํ เร็จ เป็ นต้น
4) การเลือกจดจํา (Selective Retention)
หลังจากที่ผู้บริโภคเลือกตีความหมายเนื้อหาของสื่อแล้ว ขัน้ สุดท้ายคือการ
จดจําสิง่ ทีต่ นได้จากการใช้ส่อื มวลชน ในขัน้ นี้ผรู้ บั สารจะเลือกจดจําเฉพาะเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับ
รสนิยม ทัศนคติ ความชอบ ความเชื่อ ตลอดจน ค่านิยมของตนเอง ซึง่ มีผลการวิจยั ได้กล่าวไว้
ว่า คนเราจะสามารถจดจําสิ่งที่สอดคล้อ งหรือ สนับ สนุ นความคิด เห็นของเราได้ด ีก ว่าเรื่องที่
ขัดแย้งกับความคิดเห็นของเรา (กัญจณิพฐั วงศ์สุเมธรต์, 2549, น. 108)
นอกจากนี้ Schramm (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้กล่าวถึงปั จจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับสารไว้ 5 ประการ ดังนี้คอื
1) ความสะดวกในการใช้ โดยผู้รบั สารมักจะเลือกเปิ ดรับสื่อที่อยู่ใกล้ชดิ ตัว
มากกว่า
2) ความเด่น โดยผู้รบั สารมักจะเลือกให้ความสําคัญกับสื่อที่มลี กั ษณะโดด
เด่น แปลกตา และมีความน่ าสนใจ
3) ประสบการณ์ คือผู้รบั สารมีแนวโน้ มที่จะเลือกเปิ ดรับสาร เลือกให้ความ
สนใจต่อสารเลือกตีความหมายสาร และเลือกทีจ่ ะจดจําประสบการณ์ของผูร้ บั สาร
4) การใช้ ป ระโยชน์ คือ ผู้ ร บั สารจะเลือ กเปิ ด รับ สารแต่ ล ะประเภทตาม
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของตน
5) การศึกษาและสถานะทางสังคม เช่น ผู้รบั สารทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่ามักจะ
เลือกดูขา่ วรายการข่าวสาร และรายการเกีย่ วกับบ้านเมืองมากกว่าผูร้ บั สารทีม่ กี ารศึกษาตํ่ากว่า
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2.3.4 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั (AIDAS)
วิวฒ
ั นาการที่ก้าวหน้ าขึ้นทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย และสิง่ ที่ตามมานัน้ คือ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทําให้เกิดแนวคิดของพฤติกรรมผูบ้ ริโภครูปแบบใหม่
โดย Sugiyama (2012) กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคปั จจุบนั จะเห็นได้ชดั ว่าภาวะแวดล้อมของ
ข้อ มูล ข่าวสารที่ล้อ มรอบตัว เราอยู่ในปั จจุบ ัน ได้เปลี่ยนไปมาก เช่ น เดีย วกับ พฤติก รรมการ
บริโภค ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า ได้เวลาที่ต้องพิจารณารูปแบบของพฤติกรรม
การบริโ ภคแบบเดิม ที่นั ก การตลาดและนั ก โฆษณาใช้ม านานนั บ สิบ ๆ ปี อีก ครัง้ จากการ
วิเ คราะห์ เ ชื่อ ว่ า รู ป แบบพฤติ ก รรม ADIMA อัน ได้ แ ก่ ความใส่ ใ จ (Attention) ความสนใจ
(Interest) ความปรารถนา (Desire) ความทรงจํา (Memory) และการลงมือทํา (Action) นัน้ แคบ
เกินไป สําหรับสถานการณ์ ปัจจุบนั เนื่อ งจากโมเดล AIDMA ตัง้ อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ข้อมูล
ข่าวสารไหลไปทางเดียว และผู้บริโภคก็ตอบสนองต่อข้อมูลที่ผปู้ ระกอบการเป็ นผู้ป้อนให้เพียง
อย่างเดียว และผูบ้ ริโภคก็ตอบสนองต่อข้อมูลทีผ่ ปู้ ระกอบการเป็ นผูป้ ้ อนให้เพียงอย่างเดียว
กระบวนการอธิบ ายพฤติก รรมผู้บริโภคที่เป็ น ที่รู้จกั กัน มากที่สุ ด คือ AIDMA ซึ่ง เป็ น
รูปแบบทีไ่ ด้รบั แรงหนุ นตัง้ แต่แรกจากโรนัลด์ ฮออล์ ในสหรัฐอเมริกาในราวปี 1920 และยังเป็ น
โมเดลทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง
โมเดล AIDMA อธิบายขัน้ ตอนจากจุดทีผ่ ู้บริโภคสังเกตเห็นสินค้า บริการ หรือโฆษณา
เพื่อจูงใจผูบ้ ริโภคให้ซอ้ื ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
Attention → Interest → Desire → Memory → Action
การโฆษณามีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงดูดความใส่ใจของผูบ้ ริโภค และสร้างความสนใจทีห่ วัง
ว่าจะเปลีย่ นแปลงเป็ นความปรารถนา หากโฆษณาชิน้ นัน้ มีประสิทธิภาพความปรารถนานัน้ จะ
กลายเป็ นความทรงจํา และความทรงจํานัน้ จะทําให้ผบู้ ริโภคจะตัดสินใจ ซือ้ สินค้าชิน้ นัน้ หรือแบ
รนด์นนั ้ เมือ่ เขากลับไปทีร่ า้ นในครัง้ ต่อไป
AIDMA เป็ น รูป แบบที่มปี ระสิท ธิภ าพสําหรับ การโฆษณาแบบเก่ าที่เหมาะกับ สิน ค้า
ทัวๆไป
่
ซึง่ เป้ าหมายจริงๆ อยูท่ ก่ี ารทําให้ผบู้ ริโภคเลือกแบรนด์ของคุณมากกว่าแบรนด์ของราย
อื่น โดยมีสมมุตฐิ านว่าข้อมูลของบริษทั ทีส่ ่อื ผ่านการโฆษณาเพียงพอสําหรับผูบ้ ริโภคแล้ว และมี
วัต ถุ ประสงค์ห ลัก มากพอกับวัตถุ ป ระสงค์รองอื่นๆ ที่ต้อ งการให้ผู้บริโภคจดจําแบรนด์ และ
คํามันสั
่ ญญาของแบรนด์ ณ จุดทีซ่ อ้ื สินค้า รูปแบบการโฆษณาของบรรดาผูป้ ระกอบการเจ้าของ
สินค้าอุปโภคบริโภคจํานวนมากล้วนใช้รปู แบบนี้มาเป็ นเวลานาน
รูปแบบ AIDMA อาจจะใช้ได้ผลกับบริษทั ทีผ่ ูบ้ ริโภคแทบจะไม่ตอ้ งมีเหตุผลทีจ่ ะต้องการ
ข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์มากไปกว่าข้อมูลที่มอี ยู่แ ล้ว ในโฆษณา ก่ อนที่จะตัด สินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์นัน้
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อย่างไรก็ตาม ในยุคอินเทอร์เน็ตที่ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดว้ ยตนเองจะพบอัตราการเพิม่
อย่ า งรวดเร็ว ของสิ่ง ที่เราเรีย กว่ า การเชื่อ มต่ อ กับ ข้อ มูล อย่ างจริงจัง (Action Contact with
Information) คือหลังจากผูบ้ ริโภคเห็นสินค้า บริการหรือโฆษณาแล้ว จะหาข้อมูลด้วยตัวเองอีก
ครัง้ แล้วแบ่งปั นข้อมูลน่ าทึ่งที่ได้มานัน้ กับคนอื่นด้วย ดังนัน้ นอกจากข้อ มูล ที่ผู้ประกอบการ
(หรือ ผู้ส่ ง ) ส่ ง ไปยัง ผู้ บ ริโภค (ผู้รบั ข้อ มูล ) แล้ว พฤติก รรมสองอย่างที่เป็ น เอกลัก ษณ์ ข อง
ผูบ้ ริโภค อันได้แก่ การหา (คือการรวบรวม) และการแบ่งปั นข้อมูล จึงกลายเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ความเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ เดนท์สุ บริษัทเอเจนซี่
โฆษณารายใหญ่จากญี่ป่ ุน จึงสนับสนุ นโมเดลพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ท่เี รียกว่า AISAS
อัน ได้ แ ก่ ความใส่ ใ จ (Attention) ความสนใจ (Interest) ค้ น หา (Search) ลงมือ ทํ า (Action)
แบ่งปั น (Share) หากเปรียบเทียบโมเดลนี้กบั AIDMA เราจะได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
เชิงจิตวิทยา (AIDM) ลดความสําคัญลงเล็กน้อย และ (A) ตัวสุดท้าย สําหรับกระบวนการลงมือ
ทํา (Action) ได้ผลครอบคลุมอีกสามกระบวนการคือ Search Action Share ดังนัน้ โมเดลใหม่จงึ
มีลกั ษณะดังนี้
Attention → Interest → Search → Action→ Share
วิธที เ่ี ปรียบเทียบกับรูปแบบ AIDMA ในรูปด้านล่าง เดนท์สุพฒ
ั นาโมเดล AISAS ขึน้ ใน
ปี 2004 และได้ขน้ึ ทะเบียนโมเดลนี้เป็ นเครื่องหมายการค้าของบริษทั ในประเทศญี่ป่ นุ ในปี 2005
และได้ใช้รปู แบบและโมเดล AISAS เป็ นฐานของแคมเปญโฆษณาจํานวนมาก ที่ได้ออกแบบใน
ปั จจุบนั ดังนัน้ โมเดล AISAS จึงเป็ นกรอบการทํางาน
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ภาพที่ 2.23 ภาพโมเดล AISAS
แหล่งที่มา: Sugiyama, 2012.
2.3.5 กระบวนการ AISAS
กระบวนการทํ า งานของ AISAS มีร ายละเอี ย ดเพิ่ ม ขึ้น กล่ า วคื อ เมื่ อ ผู้ บ ริโ ภคที่
สังเกตเห็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ โฆษณา (Attention) และเกิดสนใจที่ค้นหาข้อมูล (Search)
เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ นั น้ ๆ เขาอาจจะหาข้อ มู ล ที่เป็ นความเห็ น ของคนอื่น หรือ คนใกล้ต ัว ใช้
เปรียบเทียบผลิต ภัณ ฑ์ และหน้ าเว็บขององค์กรที่เป็ นทางการ จากนัน้ ผู้บริโภคก็จะใช้ข้อมูล
เหล่ า นั ้น ประกอบการพิ จ ารณาร่ว มกับ คํ า วิจ ารณ์ แ ละความเห็ น ของคนที่ เคยซื้ อ และใช้
ผลิต ภัณ ฑ์ห รือบริการนัน้ มาแล้ว ถ้าสําเร็จเขาก็จะได้ก ารตัด สินใจที่มนี ้ํ าหนัก สําหรับ การซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ (Action) และหลังจากซื้อผลิต ภัณ ฑ์แล้ว ผู้บริโภครายนี้ก็จะผันตัวเองไปเป็ นผู้ส่ ง
ข้อ มูล ด้ว ยการบอกปากต่ อปาก ทัง้ การคุ ยกับคนอื่น หรือคําวิจารณ์ แ ละความประทับใจทาง
อินเทอร์เน็ต (Sharing) ต่อไป
1) AISAS โมเดลนอกกรอบ
โดยพื้ น ฐานแล้ ว AIDMA เป็ นโมเดลเส้น ตรง เป็ นกระบวนการตามขัน้ ตอน
เริม่ ต้นด้วย Attention แล้วไปจบลงที่ Action แตกต่ างจากโมเดล AISAS ไม่ต้องก้าวตามทุ ก
ขัน้ ตอนของขัน้ ตอนทัง้ ห้า ดังภาพด้านล่าง
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ภาพที่ 2.24 ภาพ AISAS โมเดลนอกกรอบ
แหล่งที่มา: Sugiyama, 2012.
2) ความสําคัญของ AISAS
โมเดล AISAS ครอบคลุ มพฤติก รรมอันหลากหลายของผู้บริโภคยุค ใหม่อ ย่าง
ครบถ้วน พร้อมกับทําหน้าทีเ่ ป็ นรูปแบบการดําเนินงานทีส่ อดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ในโลกที่
เป็ นจริงด้วย เราต้องออกแบบกลไกเชิงกลยุทธ์ท่ไี ด้ใจของผู้บริโภคในกระบวนการของโมเดล
AISAS
เช่น เริม่ จาก A และ I เราต้องสร้างกลไกที่จะนํ าผู้บริโภคไปสู่เว็บแคมเปญของ
องค์กรและกระตุ้นผูบ้ ริโภคให้ต้องการค้นหาข้อมูลต่อไป และที่สําคัญคือ การออกแบบเว็บไซต์
เพื่อ ให้ผู้บ ริโภคมีป ระสบการณ์ แ บรนด์ท่ีห ลากหลาย ทํ าให้ผู้บ ริโ ภคเป็ น ใจกับ แบรนด์แ ละ
ต้องการซือ้ สินค้าในทันที และเมื่อไปถึงร้านค้าแล้วแทนทีจ่ ะกระตุ้นให้ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าในทันที
เราต้องเสนอประสบการณ์แบรนด์ทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ของร้านนัน้ ซึง่ ต้องออกแบบมาเพื่อให้ความ
มันใจว่
่ าผู้บ ริโภคจะต้อ งไม่ ว อกแวก แต่ เดินตรงไปหาแบรนด์ด้ว ยความพอใจ และต้อ งการ
กลับไปซือ้ ผลิตภัณฑ์จากร้านนัน้ เพิม่ อีกในอนาคต ตัวอย่างกลไกส่งเสริมการแบ่งปั นข้อมูลอาจ
รวมอยู่ในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ทผ่ี บู้ ริโภคเข้าไปแสดงความเห็นได้อย่างง่ายดาย หรือกลไกที่
ออกแบบมาเพื่อเพิม่ ความถีข่ องการสื่อสารด้วยการบอกเล่าปากต่อปาก เป็ นต้น
เมื่อ มีโมเดล AISAS นี้ อ ยู่ในความคิด เราก็ส ามารถออกแบบกลไกเพื่อ ชนะใจ
ผู้บ ริโภคโดยหวัง ได้ว่ าจะกํ าหนดเส้น ทางที่ช ัด เจนไปสู่ก ารตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์แ ละสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภค
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2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับเจนเนอเรชัน่
การศึกษากลุ่มคนในแต่ละเจนเนอเรชันนั
่ น้ จําเป็ นต้องมีความเข้าใจในความหมายและ
พฤติกรรมของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม และพฤติกรรมของแต่ละช่วงอายุ ซึง่ มีความแตกต่างกัน
อีกทัง้ ทีม่ าของแต่ละเจนเนอเรชัน่
Generation หมายถึง ยุคสมัยของกลุ่มคนในแต่ละช่วง ในแต่ละ Generation จะห่างกัน
ประมาณ 20 ปี ซึ่ง ในเรื่อ ง Generation นี้ ม ีผู้ ศึ ก ษากัน เป็ นอย่ า งมาก โดยเฉพาะในด้ า น
สังคมศาสตร์ ทีศ่ กึ ษาทัง้ ในด้านพฤติกรรม สังคม ความคิดต่างๆ การใช้ชวี ติ ฯลฯ รวมไปถึงด้าน
การตลาด ก็ให้ความสนใจกับเรือ่ งนี้เช่นกัน เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่าง
เห็นได้ชดั เจน ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่ ง Generation เป็ นทัง้ หมด 7 Generation คือ 1) Lost
Geration 2) Gratest Generation 3) Baby Boomers 4) Generation Jones 5) Generation X 6)
Generation Y และ 7) New Silent Generation
แต่ ท่ีถู ก กล่ า วถึง อยู่ บ่ อ ยๆ ตามหลัก สากลมีเพีย ง 4 Generation เท่ า นั น้ คือ Baby
Boomer Generation X Generation Y และ Generation Z
ในแต่ ล ะกลุ่ ม Generation จะมีค วามแตกต่ างกัน อยู่ห ลายด้าน ทัง้ ในด้ า นความคิด
ค่านิยม ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงออกมาอย่างเห็นได้ชดั สาเหตุทค่ี นแต่ละช่วง
วัยมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันเป็ นเพราะสภาพสังคมนัน้ ๆ เป็ นปั จจัยทีห่ ล่อหลอมความคิด
และทําให้เกิดพฤติกรรม คนแต่ ละ Generation ไม่เข้าใจกัน จึงไม่ใช่เรื่องน่ าแปลกใจ แต่ ควร
เรียนรูค้ วามคิดความอ่านของกันและกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและมีความสุข (Social
Integrated, 2556)
2.4.1 Generation Baby Boomer
Baby Boomer เป็ นกลุ่มคนทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 สาเหตุทเ่ี รียกคนกลุ่มนี้ว่า
Baby Boomer มีท่มี าจากช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผู้ชายต้องไปเกณฑ์ทหาร เมื่อสงครามจบก็
กลับมาแต่งงานและมีลูกเป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ คนใน Generation นี้ ส่วนใหญ่เกิดภายหลังจาก
ทีช่ ่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สงบลง เหตุน้ีจงึ เรียกว่า Boom เพราะเด็กเกิดใหม่มจี าํ นวนมาก พ่อ
แม่ ข องคนกลุ่ ม นี้ พบเจอแต่ เรื่อ งลําบากทัง้ สงคราม การเมือ งและเศรษฐกิจ ฯลฯ จึงทําให้
ครอบครัวต้องให้ชวี ติ กันอย่างขัดสน เหตุน้ีคน Generationนี้ จึงมีลกั ษณะนิสยั ที่อดทน จริงจัง
เพราะเคยผ่านช่วงทีไ่ ด้เห็นความลําบากของพ่อแม่
ด้า นการทํ า งาน Generation นี้ เป็ นกลุ่ ม คนที่สู้ง านมากที่สุ ด มีค วามจงรัก ภัก ดีต่ อ
องค์กร มีความอดทนสูง ให้ความสําคัญกับงานและมุ่งมันทํ
่ าจนกว่าจะประสบความสําเร็จ ชอบ
พิสูจน์ความสามารถของตนเอง เนื่องจาก Generation นี้มจี าํ นวนประชากรเยอะ ต้องแข่งขันกัน
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ทํางาน หางานทํา จึงเห็นได้ว่ายอมทํางานหนักเพื่อให้ตวั เองประสบความสําเร็จ วางรากฐาน
ให้กบั ครอบครัวในอนาคต โดยคาดหวังว่าไม่อยากให้คนรุน่ ต่อไปต้องยากลําบากเหมือนตัวเอง
และข้อดีของคน Generation นี้คอื ไม่ค่อยเปลีย่ นงาน อีกทัง้ การใช้ชวี ติ ก็เป็ นไปอย่างเรียบง่าย
ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุทม่ี ขี ยายใหญ่ขน้ึ เรื่อยๆ โดยมีประชากรผูส้ งู อายุ
ที่มอี ายุมากกว่า 60 ปี เป็ นจํานวนมาก สัดส่วนผู้สูงอายุเพิม่ ขึน้ จาก 7 ล้านคน ในปี 2550 เป็ น
7.5 ล้านคนในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ น 14.5 ล้านคนหรือมีสดั ส่วน 20% ในปี 2568
เมือ่ ถึงเวลานัน้ ประเทศไทยก็จะเข้าข่ายประเทศทีม่ สี งั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัว
รูปแบบการดําเนินชีวติ ของ Generation B : Gen Bด้วยประสบการณ์ต่างๆข้างต้น เมื่อ
นํ าประสบการณ์ ร่ว มสมัยบวกกับ ประสบการณ์ ก ารใช้ชีว ิต ทําให้ Gen B มีล กั ษณะโดยรวม
คล้ายๆ กัน 7 อย่าง ดังนี้ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2552)
1) อนุ รกั ษ์นิยมกึง่ สมัยใหม่
กลุ่ ม คน Gen B เกิด มาในช่ ว งหลังสงครามโลก และมีอ ัต ราการขยายตัว ทาง
ประชากรสูงขึน้ และเป็ นยุคทีอ่ ยู่ในภาวะลําบากช่วงหนึ่ง ประชากรกลุ่ม Gen B จึงเติบโตขึน้ มา
ด้วยการรับรูค้ วามยากลําบากของพ่ อแม่ กลุ่มคน Generation นี้ จงึ เป็ นคนที่ทุ่มเทให้กบั การ
ทํางาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความสําคัญกับผลงาน ถึงแม้ว่าต้องใช้เวลานานจึงจะ
ประสบความสําเร็จ และมีแนวคิดทีจ่ ะทํางานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ทุ่มเทกับการทํางานและ
องค์กรมาก รวมไปถึงให้ความสําคัญกับครอบครัวรองลงมาจากอาชีพการงาน กลุ่มนี้จะไม่นิยม
เปลี่ยนงานบ่ อ ยเนื่ อ งจากมีค วามจงรัก ภัก ดีก ับองค์ก รสูง ทํ าให้ Gen B มีบุค ลิกที่ผสมผสาน
ระหว่างความอนุ รกั ษ์นิยมกึง่ ทันสมัย ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะผ่านช่วงยุคใดมามากกว่ากัน
2) เชื่อมันในตั
่ วเอง
ความเชื่อมันในตั
่ วเองของ กลุ่มคน Generation นี้ สาเหตุจากการผ่านเหตุการณ์
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนวัย Gen B
มีความเชื่อมันในตั
่
วเองสูง และสามารถตัดสินใจดําเนินการและวางแผนกระทําการต่ างๆ ได้
อย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยมีความเชื่อมันในตั
่ วเองว่าตนเองสามารถเปลีย่ นแปลงได้ทุกอย่าง
และกําหนดให้ทุกอย่างเป็ นไปอย่างทีต่ อ้ งการได้
3) มีประสบการณ์สงู
จากประสบการณ์ การดําเนินชีวติ และการทํางานที่หลากหลาย ทําให้คน Gen B
มีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ สูง มากกว่าจะคิดว่าตนเองแก่ ตวั ลง ซึ่งความรู้
เช่นนี้เองทีช่ ่วยส่งเสริมให้คน Gen B มีความเชื่อมันในตนเองสู
่
งตามไปด้วย
4) รักครอบครัว
กลุ่มคน Gen B เกิดมาในครอบครัวใหญ่ และเป็ นครอบครัวขยายจากยุค สมัย
ของการมีครอบครัวใหญ่ในอดีตทีม่ จี าํ นวนประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างมาก และมีความรูส้ กึ ผูกพันกับ
การอยู่ร่ว มกันกับเครือ ญาติและผู้ค นจํานวนมาก และแม้ในปั จจุบนั สังคมจะเปลี่ยนแปลงไป
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กลายเป็ นครอบครัว เดี่ยวขนาดเล็ก มากขึ้น อีก ทัง้ มีก ารแยกย้ายถิ่น ที่อ ยู่ห่ างไกลกัน กว่าใน
สมัยก่อน คนกลุ่ม Gen B ก็ยงั คงมีความรูส้ กึ ผูกพันและรักครอบครัวอยูเ่ ช่นเดิม
5) ต้องการให้ตวั เองดูด ี
กลุ่มคน Gen B รักตัวเองและดูแลตัวเองให้ดูดอี ยูเ่ สมอ จึงมีอกี ชื่อว่ากลุ่ม Young
at Heart นัน่ คือมีหวั ใจที่เป็ นหนุ่ มสาวเสมอ มีความพยายามในการดูแลตัวเอง ออกกําลังกาย
แต่งกายทะมัดทะแมง สุภาพเรียบร้อย และนิยมเข้าสังคมที่เพิม่ ความรูส้ กึ ภูมใิ จและคุณค่าทาง
จิตใจให้ตนเอง
6) ใช้ชวี ติ เรียบง่าย
คนกลุ่ม Gen B ก็ชอบใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ชอบดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเลือกทํา
กิจกรรมทีไ่ ม่สร้างความยุง่ ยากหรือมีกระบวนการซับซ้อน เพื่อลดเวลาและขัน้ ตอนต่างๆ ลง
7) ทรงอิทธิพลทางความคิด
เนื่องจากเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการดําเนินชีวติ มาค่อนข้างหลากหลาย ปั จจุบนั
ประชากรกลุ่ ม Gen B จึง กลายเป็ นกลุ่ ม คนที่ม ีอิท ธิพ ลทางความคิด และอยู่เ บื้อ งหลัง การ
ตัดสินใจกระทําการณ์ต่างๆ ของคน Generation อื่นอยู่ (สาระดีด.ี คอม, ม.ป.ป.ข)
จุดอ่อนและข้อกังวลโดยทัวไปของ
่
Baby Boomers ดังต่อไปนี้
1) เจนเนอเรชันนี
่ ้ เป็ นคนทํางานหนัก ทํางานหนัก และละเลยการดูแลสุขภาพ
และครอบครัว และยังคาดหวังว่าคนรุน่ หลังจะต้องเป็ นเช่นตน
2) มีความยึดมันกั
่ บค่านิยมมีความรับผิดชอบสูง เมื่อทําอะไรแล้วจะจริงจัง Baby
Boomers ค่อนข้างจะมีความจงรักภักดีกบั องค์กรสูงเมื่อทํางานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วจะ
ทํานาน
3) ไม่สามารถปรับตนเองให้ทนั กับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร คน Baby boomers ถนัดการสื่อสารแบบต้องเห็นหน้ าเห็นตากัน (Face–to–Face
Communication) มากกว่ า การใช้ อีเมลล์ การส่ ง SMS การฟั ง เพลงและดู ห นั ง จากอุ ป กรณ์
สื่อสารอื่นๆ
ลักษณะ 3 ข้างต้น ทําให้ Baby Boomers ไม่ทนั ต่อสถานการณ์การต่างๆ หรือข้อมูลที่
คนรุ่นใหม่ส่อื สารถึงกันโดยเทคโนโลยีและช่ องทางแบบใหม่ประเภทต่ างๆ อีก ทัง้ การปิ ด กัน้
ตนเองไม่ยอมเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ จะยังส่งผลให้ Baby Boomers ล้าหลังเรือ่ งการพัฒนาองค์
ความรูต้ ่างๆ ดังนัน้ HR จึงต้องจัดโปรแกรมพัฒนาฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ Baby
Boomers (โอเคเนชัน.เน็
่ ท, 2551)
2.4.2 Generation X หรือ Gen X
Generation X คือ กลุ่มคนใน Generation ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522 คนกลุ่มนี้
เกิดมาในช่วงสันติภาพ สภาวะโลกสงบเรียบร้อย หลายๆ ประเทศเริม่ มีความมังคั
่ ง่ การใช้ชวี ติ
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ของคน Generation นี้ เริม่ มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้ อย เช่น คอมพิวเตอร์ วิดโี อ
เกม วอล์คแมน เป็ นต้น
ด้านการทํางาน คนในยุคนี้มที ศั นคติในการทํางานที่มองว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวติ
คน Gen X มีความทะเยอทะยาน แต่ ก็รูส้ กึ ว่าชีวติ ควรมีอิสระ ดังนัน้ การทํางานจึงทําไปตาม
หน้าที่ หากทําแล้วไม่กา้ วหน้าก็เปลีย่ นงานใหม่ ไม่ได้มคี วามภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุน่ ก่อนๆ
แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นเสน่ หข์ อง Gen X คือ ให้ความสําคัญกับครอบครัวมาก ครอบครัวสําคัญทีส่ ุด โดยจะ
เห็นได้ว่าคนรุ่นพ่อแม่หรือญาติผูใ้ หญ่มกั จะรักครอบครัว นอกจากนี้คน Gen X มักหาความสุข
ให้ตวั เองมากขึน้
ถึงแม้ว่าคนรุ่นนี้จะเติบโตมาในยุคที่เริม่ มีเทคโนโลยีแล้ว แต่ก็พบว่าพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยียงั ไม่มาก และไม่เน้นความสนุ ก ส่วนใหญ่เน้นใช้เพื่อการทํางานเป็ นหลัก ในทางที่ม ี
ประโยชน์ ใช้พอดีกบั ความจําเป็ น ซึง่ อาจเป็ นไปได้ว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีเหล่านี้ยงั ไม่ได้เข้าถึง
ทุกครัวเรือนเหมือนในยุคปั จจุบนั นี้
กลุ่ม Gen X เกิดในช่วงทีม่ อี ตั ราการเกิดลดลง ประชากรกลุ่มนี้จงึ เกิดและเติบโตขึน้ มา
ในยุคที่ผ่านช่วงความลําบากมาแล้ว มีการต่อสู้ดน้ิ รนในการดําเนินชีวติ น้ อยกว่า และเนื่องจาก
สภาพโดยรวมของเศรษฐกิจดีกว่ายุค Gen B สภาวะของสังคมเริม่ คงที่และอยู่ในยุคของการ
แสวงหาอิสรภาพทางความคิดและการดําเนินชีวติ คนกลุ่มนี้จงึ มีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีอสิ ระ
ทางความคิด มีการศึกษาที่ดกี ว่าคนในยุคก่ อน ดังนัน้ ในปั จจุบนั ขณะที่คนกลุ่ม Gen B ได้
กลายเป็ นคนรุ่นปู่ ยาตายาย คนในกลุ่ม Gen X ก็ได้ย่างเข้าสู่วยั ทํางานอย่างเต็มตัว (นิเวศน์
ธรรมะ, 2553)
กลุ่ มคน Gen X สามารถเลือกงานได้มากกว่า สามารถตัง้ เงื่อ นไขให้แ ก่ ต นเองได้ว่ า
ต้อ งการทํางานแบบไหน เมื่อ ไร และอย่างไร แตกต่ างกันมากกับกลุ่ม Gen B ที่ทํางานด้ว ย
ความอดทนดิ้นรน ใช้แรงงานหนัก มีรายได้ต่ ํา และมักจะทํางานคนเดียวในทุกกระบวนการใน
ขณะที่ Gen X ทํางานในลักษณะใช้ความคิด สามีและภรรยาต่างทํางานทัง้ สองคน มีการได้ทงั ้
ครอบครัว ใช้ชวี ติ แบบคนทันสมัย และหลายๆ คนเป็ นหัวหน้ างานของคนกลุ่ม Gen B ที่อายุ
มากกว่า มีประสบการณ์มากกว่า แต่มรี ะดับการศึกษาตํ่า (Dherapol, 2550)
คนในวัย Gen X มีล กั ษณะพฤติก รรมชอบความเรียบง่ายในการใช้ชีว ิต และไม่เป็ น
ทางการ ให้ความสําคัญ กับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance) มี
แนวคิดและการทํางานในลักษณะรูท้ ุกอย่างทําทุกอย่างและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้เพียงลําพัง
ไม่พ่งึ ใคร ในขณะเดียวกันก็มคี วามสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ ืนได้ดอี กี ด้วย มีมุมมอง
ความคิดที่เปิ ด กว้าง พร้อมรับฟั งข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง จัดเป็ นกลุ่ มที่ม ี
ความตัง้ ใจและความทะเยอทะยานเพราะเกิด มาในยุค ที่ก ารแข่งขันทางความคิดสูง แต่ ด้ว ย
เอกลักษณ์ประจํารุ่นวัยทีค่ นรุน่ นี้รกั อิสระ คนวัย Gen X จึงสามารถจัดสรรเวลาทํางานและเวลา
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พักผ่อนให้ได้คล่องตัว และมีแนวคิดเรื่องการยืดชีวติ โสดและเลื่อนเวลาการแต่งงานออกไปมาก
ขึน้
ผลการสํารวจในต่างประเทศ พบว่า กลุ่ม Gen X มีพฤติกรรมของการเปลี่ยนงานทํา
ใหม่โดยเฉลีย่ ทุกๆ 11 ปี และเหตุผลหลักของการย้ายงานคือ ต้องการเปลีย่ นแปลงบรรยากาศ
การทํางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสมอง ได้ส่อื สารกับผู้คนกลุ่มใหม่ๆ รวมทัง้ ได้ทํางานกับ
เจ้านายคนใหม่ ค่านิยมในการแสวงหาความแปลกใหม่และความเปลีย่ นแปลงทําให้กลุ่ม Gen X
จํานวนไม่น้อย หันมาประกอบอาชีพอิสระทีเ่ ป็ นนายของตัวเอง แทนการทํางานบริษทั ใดบริษทั
หนึ่ง ติดต่อกันยาวนาน 20-30 ปี
ในด้านของผลตอบแทน คนวัย Gen X จะมีป ระสบการณ์ ก ารทํ างานสู ง ดัง นั น้ เมื่อ
ปรับเปลีย่ นงานจึงพร้อมทีจ่ ะเรียกร้องและเจรจาต่อรองด้านผลตอบแทนที่คุม้ ค่า หรือแม้กระทัง่
ในที่ทํางานเดิม คนวัย Gen X จะรู้ว่าตนเองมีคุ ณ ค่าหรือความสําคัญ อย่างไรต่ อองค์ก ร และ
สามารถดําเนินการต่อรองเพื่อให้ได้สงิ่ ที่ดกี ว่า สําหรับคน Gen X นอกเหนือจากผลตอบแทน
แล้ว สิง่ อื่นๆ ที่จะจูงใจคน Gen X ได้ก็จะเป็ นตําแหน่ งงานที่น่าสนใจหรือเวลาในการทํางานที่
ยืดหยุน่ ขึน้
ในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื นัน้ Gen X จะเปิ ดรับต่อทางเลือกหลายๆ ทาง คนกลุ่ม Gen
X ไม่ชอบการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ มักชอบการประชุมในกลุ่มเล็ก และนอกสถานที่ รวมทัง้
มักจะสื่อสารทาง e-mail มากกว่าสื่อสารผ่ านกระดาษ การทํางานหรือการประชุมจะเน้ นการ
ประชุมทีเ่ ห็นหน้ากัน โดยคนวัย Gen X นัน้ เปิ ดรับต่อทัง้ การประชุมหรือทํางานทางไกลผ่านสื่อ
ต่ า ง ๆ แต่ ถ้ า จํ า เป็ นต้ อ งนั ง่ ประชุ ม ด้ ว ยกั น ก็ จ ะเน้ น การประชุ ม ในกลุ่ ม ขนาดเล็ก และมี
ประสิทธิภาพ โดยคน Gen X จะไม่ชอบการประชุมที่ยาวนาน (ช่องว่างในการทํางาน, 2551)
พวกเขาจะชอบการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละ
วิธกี ารกับบุคคลอื่นๆ ไม่ใช่เรียนรูใ้ นห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องมีการออกไปดูงาน
นอกสถานที่ มีการทําสถานการณ์จาํ ลอง และบทบาทสมมติ เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาและฝึ ก
ปฏิบตั ไิ ด้ในเวลาเดียวกัน (จิระพงษ์, 2554)
2.4.3 Generation Y หรือ Gen Y
Gen Y เป็ นผู้ท่เี กิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2537 คนกลุ่มนี้เกิดในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุข
พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี กลุ่มคน Generation นี้ ไม่
เชื่ออะไรง่ายๆ มีนิสยั ชอบแสดงออก เป็ นตัวของตัวเอง ไม่ชอบการอยู่ในกรอบ กล้าคิดกล้าทํา
มีค วามทะเยอทะยานสูง มีค วามคิด ริเริม่ สร้างสรรค์ มีค วามพร้อ มในเปลี่ยนแปลงงานเสมอ
ความอดทนและจงรักภักดีกบั องค์กรตํ่า ให้ความสําคัญกับชีวติ ส่วนตัวมาก พวกเขามองว่างาน
เป็ นแค่ส่วนหนึ่งในชีวติ เท่านัน้ คนกลุ่มนี้ชอบความท้าทายและมองหาโอกาสเติบโตในงานเสมอ
(KN Media, ม.ป.ป.)
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Peter Economy (2015) กล่าวถึง Generation Y ไว้ว่า คนในกลุ่มนี้อยู่ในวัยเริม่ ต้นการ
ทํางาน และเริม่ มี กําลังในการใช้จ่าย และกล่าวถึง 11 สิง่ ที่คุณควรรูเ้ กี่ยวกับหนุ่ มสาว Gen Y
ไว้ดงั นี้
1) พวกเขาเกลียดการตลาดที่ฮ าร์ด เซลล์เกินไป วิธ ีก ารขายสินค้าและบริก าร
ต่างๆจึงต้องดูให้แนบเนียนทีส่ ุด
2) มีกจิ กรรมและการมีส่วนร่วมทีท่ ําแล้วสามารถได้รบั รางวัล
3) พวกเขามีความเชื่อมันในตั
่ วเองสูงและชอบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ พูด
ตรงๆ ไม่ออ้ มค้อมเมือ่ พวกเขารูส้ กึ อย่างไรต่อสินค้าของคุณ
4) พวกเขาสามารถสร้างกลุ่มก้อนของตนเองและรวมคนทีม่ คี วามชอบเหมือนกัน
เข้ามาอยูใ่ นกลุ่ม
5) คุ ณ ต้ อ งสร้า งแบรนด์ ใ ห้ เ หมือ นกับ การเป็ นเพื่ อ นที่ไ ว้ใ จได้แ ละเป็ นพวก
เดียวกับพวกเขา
6) พวกเขาพิจารณาเรื่องราคาอย่างละเอียด หาข้อ มูล เปรียบเทียบราคา และ
อ่านรีววิ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าต้องทําให้แน่ ใจว่าสินค้าของคุณจะเป็ นอันดับหนึ่งในใจของพวก
เขา
7) ถ้าคุณอยากรูว้ ่าพวกเขาคิดอย่างไร คุณต้องสอบถามจากบุคลากรในองค์กรที่
เป็ น Gen Y แล้วคุณจะได้รบั คําตอบทีต่ รงทีส่ ุด
8) พวกเขาคาดหวังจะได้รบั การบริการสุดพิเศษและประทับใจ
9) นอกจากสิน ค้าต้ อ งมีคุ ณ ภาพแล้ว พวกเขาต้ อ งการซื้อ สิน ค้าจากแหล่ ง ที่
น่ าเชื่อถืออีกด้วย
10) คนกลุ่มนี้ตอ้ งการสินค้าทีผ่ ลิตมาเพื่อตัวเองหรือสินค้าทีม่ ชี น้ิ เดียวในโลก
11) สินค้าต้อ งจับต้องได้ และใกล้ชดิ พวกเขาในโลกออนไลน์ เหมือนเพื่อนคน
หนึ่ง โดยใช้ Social Media เพื่อสร้างแบรนด์ (Peter Economy, 2015)
2.4.4 Generation Z หรือ Gen Z
เว็บไซต์ Toppercool (2557) ได้กล่าวถึง กลุ่ม Gen Z ว่าเป็ นกลุ่มคนที่เกิดหลังจากปี
2538 คนกลุ่มนี้มกั ถูกมองว่าเป็ น Digital Native คนกลุ่มนี้มคี วามคล้ายคลึงกับ Gen Y นัน่ คือ
เกิดและเติบโตมาพร้อมกับ Technology Internet Smartphone Tablet โดย Generation นี้
มีความใจร้อนขึน้ มากตามยุค 4G ไม่ชอบอะไรที่มขี นั ้ ตอนมากๆ บางคนมองว่า Generation นี้
เห็ น แก่ ต ัว มัก นึ ก ถึง แต่ ต ัว เองก่ อ น พวกเขาต้ อ งการการยอมรับ จากสัง คม ซึ่ง จะเห็ น ว่ า
Generation นี้มคี วามกล้าแสดงออก ชอบโชว์ มีความมันใจในตั
่
วเองสูง ชีวติ ของพวกเขามัก
วนเวียนอยู่บนโลก Social Network และมองว่าโลกออนไลน์ และโลกจริงๆ คือสิง่ เดียวกัน จึง
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เป็ นสาเหตุท่ไี ม่ว่าพวกเขาจะดีใจ เสียใจ โมโห จะระบายทุกอย่างลงบน โลก Social Network
ให้ทุกคนได้รบั รูค้ วามรูส้ กึ (Sutthison, 2014 อ้างถึงใน Toppercool, 2557)
Gen Z เรียกอีกชื่อว่า Gen Why ด้วยความช่างสงสัยว่า ทําไมต้องเป็ นแบบนี้ ทําไมต้อง
ทําแบบนัน้ จึงทําให้ผู้ใหญ่ Gen อื่นๆ เข้าใจว่าชอบเถียง ไม่เชื่อฟั ง ไม่เคารพ และทําตัวแปลก
แยกทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย
ปั จจุบนั Gen Z ในประเทศไทย มีจํานวน 97% ยังคงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย และมี
เพีย ง 2% เท่ านั น้ ที่ทํ างานแบบสํ ารวจของทาง Adecco แสดงให้เห็น ว่ าเด็ก Gen Z อยาก
ทํางานในองค์กรใหญ่ๆ กันมากขึน้ แตกต่างจาก Gen Y สิน้ เชิงทีอ่ ยากมีธุรกิจเป็ นของตัวเอง
ส่วนเว็บไซต์ สาระดีด ี (สาระดีด.ี คอม, ม.ป.ป.ก) ได้รวบรวมความหมายและพฤติกรรม
ของ Gen-Z ไว้ว่า เป็ นประชากรกลุ่มอายุน้อยทีส่ ุดในปั จจุบนั เจเนอเรชันนี
่ ้เป็ นช่วงทีม่ อี ตั ราการ
เกิดใหม่น้อยลง เนื่องจากอัตราเจริญพันธุ์ (Fertility Rate) หรือจํานวนทารกแรกเกิดโดยเฉลี่ย
ต่ อ หญิ ง หนึ่ ง คนตลอดชีว ิต ลดลงจากอดีต ซึ่งปั จ จุบ ัน สภาวการณ์ ด ังกล่ าวเกิด ขึ้น ในหลาย
ประเทศทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย โดยมีสาเหตุมาจากหลากหลายสาเหตุทงั ้
1) ผู้ห ญิงมีการศึก ษาดีข้นึ กว่าอดีต ทําให้มโี อกาสในการทํางานมากขึ้น และมี
อิสระทางการเงินสูงทําให้ชะลอการแต่งงานและลดจํานวนการตัง้ ครรภ์
2) การมีขอ้ มูลข่าวสารและคุณภาพสาธารณสุขที่ดขี น้ึ และมีอุปกรณ์ป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์เพิม่ มากขึน้
3) การเป็ นเมืองเพิม่ ขึน้ ทําให้มภี าระด้านการดําเนินชีวติ การทํางาน ที่อยู่อาศัย
ค่าใช้จา่ ย และอื่นๆ ทําให้ตน้ ทุนของการมีลกู เพิม่ สูงขึน้ ยากต่อการมีลกู มากกว่า 1-2 คน
ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวที่เกิดขึน้ จึงส่งผลให้ประชากรที่เกิดใหม่ในรุ่นดังกล่าวเติบโตขึ้น
ด้วยคุณภาพชีวติ สูง และมีค่าใช้จา่ ยสูงมากยิง่ ขึน้ เช่นกัน
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z แม้ว่ าจะมีประชากรลดน้ อ ยลง แต่ ก็เป็ นกลุ่มอายุท่มี อี ํานาจซื้อ
สูงขึ้นและการใช้จ่ายต่ อ คนก็จะสูงขึ้นด้วย อีกทัง้ คนกลุ่ม Gen Z จะมีความเป็ นปั จเจกบุ คคล
มากกว่ากลุ่มคน Gen อื่นๆ ผู้บริโภควัย Gen Z ต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจงที่แสดงความเป็ น
ตัวของตัวเองและใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย Gen Z มีทศั นคติเป็ นผูท้ ช่ี ่นื ชอบการใช้จ่าย เพื่อสร้าง
ความสุ ข ความพอใจกับ ตนเอง มีค วามละเอีย ดลออ รวมถึง ช่ อ งทางเสมือ นจริง ในรูป แบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทกับการดําเนิ นชีว ิตของคนกลุ่มนี้ มากขึ้นด้วย ดังนัน้
นั ก การตลาดควรจะมีค วามคิด สร้างสรรค์ไ ม่ เหมือ นใครเพื่อ ให้ ผู้ บ ริโ ภค Gen Z เห็น ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์และเลือกใช้สนิ ค้าด้วยความเต็มใจ
คนกลุ่มนี้มกี จิ กรรมเชิงสังคมและพฤติกรรมการสมาคมผ่านระบบเทคโนโลยี เด็ก Gen
Z ในสหรัฐอเมริกาใช้เวลามากกว่า 6 ชัวโมงต่
่
อวัน ในการใช้ส่อื ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ขณะทีก่ ว่า
ร้อยละ 50 ของเด็ก Gen Z ในยุโรปใช้อนิ เทอร์เน็ตตัง้ แต่อายุ 8 ขวบ ซึง่ หมายความว่า สถานที่
เล่ นของเด็กและวัยรุ่น เปลี่ยนจากการวิง่ เล่น มาอยู่ห น้ าจอตัง้ แต่ ยงั เล็ก ซึ่งบางครัง้ พวกเขา
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ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจนล้น ข้อมูลต่างๆ มีทงั ้ เรือ่ งจริงและไม่จริง นักโฆษณาจึงต้องพยายามแย่ง
ชิงความสนใจจากคนกลุ่มนี้ให้ได้โดยการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์พวกเขา
ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสนใจเพื่อก่ อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคให้เกิดขึ้น
ด้วย ทางเลือก การควบคุม และความสะดวก สามสิง่ นี่เป็ นสิง่ สําคัญสําหรับ Gen นี้ ในขณะที่
Absolut Nike และ GAP สามารถดึง Gen Z จากหน้าจอเว็บไซต์ได้ ข้อความ SMS บนจอทีวกี ็
เป็ นตัวตรึงความสนใจให้เกาะติดจอมากขึน้ และสามารถสร้างผลกําไรทีส่ งู ขึน้
John Gordon (อ้ า งถึ ง ใน กองบรรณาธิก าร Positioning, 2548) ซี อีโ อของ Xtreme
Information กล่าวว่า “อํานาจซื้อของวัยรุ่นพุ่งทะลุเพดานไปแล้ว ต้องยอมรับว่าเดีย๋ วนี้วยั รุ่นมี
บทบาททางสังคมมากขึน้ กว่าแต่ก่อน ด้วยเม็ดเงินปริมาณมหาศาลทีว่ นอยู่ในตลาดทีห่ มุนเวียน
เปลีย่ นมือเร็วเช่นนี้ จึงทําให้แบรนด์ชนั ้ นําจับทางได้และไม่ยอมพลาดทีจ่ ะรีบฉวยโอกาสกระโดด
เข้าร่วมวง”
การตลาดสําหรับกลุ่ม Gen Z จึงไม่เพียงมุ่งไปทีผ่ ู้บริโภควัย Gen Z เท่านัน้ แต่ยงั ต้อง
คํานึ งถึง ผู้ป กครองของกลุ่ ม Gen Z ด้ว ย พ่ อ แม่เหล่ านี้ จะอาศัยการโฆษณาเพื่อ ช่ วยในการ
ตัดสินใจ โลกของการตลาดสําหรับสินค้าวัย Gen Z ไม่มปี ั จจัยเชิงเศรษฐกิจเพราะไม่มภี าระทาง
การเงินใดๆ จึงเป็ นกลุ่มคนทีท่ รงพลังในด้านการใช้จา่ ยมากกว่ากลุ่มวัยอื่นมาก
จากข้อมูลข้างต้นในแต่ละเจนเนอเรชันจะมี
่ ความแตกต่างกัน ทัง้ อายุ พฤติกรรมและการ
ดํ าเนิ น ชีว ิต การทํ าการตลาดกับ กลุ่ ม คนแต่ ล ะเจนเนอเรชัน่ จึง จําเป็ น ต้ อ งเข้าใจลัก ษณะที่
แตกต่างกันนี้ เพื่อเข้าถึงใจกลุ่มคนในเจนเนอเรชันต่
่ างๆ ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างลีกซึง้

2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจในสื่อ (Uses and Gratifications Theory)
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556) ได้กล่าวถึงทฤษฎีน้ีว่า เป็ นทฤษฎีน้ี มพี ้นื ฐานอยู่ท่กี าร
เลือกใช้ส่อื ของผูร้ บั สารหรือผู้บริโภค ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าผู้รบั สารสามารถได้รบั การจําแนกในฐานะ
เป็ น ผู้ ใช้ห รือ เปิ ด รับ สื่อ เพราะผู้รบั สารจะได้ป ระโยชน์ จากการเปิ ด รับ สื่อ ทัง้ ในแง่ก ารสร้า ง
ประสบการณ์ โดยตรงจากข้อมูลข่าวสารของสื่อ สามารถใช้ประโยชน์ จากสาระในการนํ าเสนอ
ของสื่อ และผูร้ บั สารเป็ นผูก้ ระทําการใช้ซง่ึ เป็ นตัวแปรแทรกในกระบวนการสร้างผลกระทบ ตาม
ทฤษฎีน้ีผรู้ บั สารถือว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามกระตือรือร้นและต้องการไปสู่เป้ าหมาย ผูร้ บั สารจะเลือกรับ
สื่อเพื่อสนองต่ อความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง Palmgreen (1984) ได้ขยายงาน
ของ Rosengren ออกไป ความพึงพอใจทีไ่ ด้จากสื่อถูกกําหนดโดยทัศนคติทม่ี คี วามเชื่อต่อสื่อที่
จะสามารถสนองตอบตนเอง เช่น คนแสวงหาความพอใจรายการสารคดีก็จะหลีกเลี่ยงรายการ
บันเทิง เพราะไม่ได้สนองต่อความจริงในชีวติ และในโลกของเขาแต่อย่างใด
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ความพึงพอใจทีแ่ สวงหาถูกกําหนดโดยทัศนคติต่อสื่อที่เราเชื่อถือ ซึง่ สื่อนี้จะเจาะจงใน
สิง่ ที่จะให้เรา สารที่ส่อื ส่งมาให้อาจจะมีความหลากหลายเช่นเดียวกับมนุ ษย์ท่มี คี วามต้องการ
หลากหลาย มนุ ษย์จะเลือกเอาเฉพาะความต้องการทีต่ รงกันมาไว้ ซึง่ บางครัง้ เราก็อาจได้ตรงกับ
ความต้องการของเราทัง้ รายการ หากเราคุน้ เคยกับประเภทของรายการเราก็จะเลือกรายการนัน้
ตามความเชื่อที่เรามีอยู่ เนื่องจากรายการนัน้ สามารถนํ าเสนอสิง่ ที่เราคาดหวังได้เป็ นอย่างดี
ความเชื่อมโยงระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจในสื่อเป็ นสิง่ ที่นักวิจยั ค้นหาและพบว่า
ความพึงพอใจในข่าวของกลุ่มตัวเองพบว่าได้จากสื่อทีห่ ลากหลาย เพราะข่าวสารทีน่ ํ าเสนอเป็ น
เรือ่ งเหตุการณ์ในปั จจุบนั ทําให้เราสนุ กและมีเรือ่ งทีจ่ ะพูดคุยกับผูอ้ ่นื กลุ่มตัวอย่างคาดหวังหรือ
มีทศั นคติต่อข่าวที่เขาจะนํ ามาใช้จากสื่อที่เขาพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ชมจะมากขึน้ หาก
เขาชมรายการมากขึน้ ด้วย
อันที่จริงทฤษฎีน้ีตรงกันข้ามกับทฤษฎีสงั คมมวลชน (Mass Society Theory) ที่เห็นว่า
ประชาชนโดยทัวไปตกเป็
่
นเหยื่อของสื่อมวลชนที่ทรงพลังเนื่ องจากสื่อมวลชนพวกนี้ ใช้พ ลัง
กดดันหรืออิทธิพลบังคับมวลชนให้ไปในทิศทางที่ตนนํ าเสนอเรื่องราว แต่มุมมองของสื่อในยุค
หลังมีการเปลี่ยนแปลงไป มีทฤษฎีใหม่ๆ ที่ทดแทนทฤษฎีสงั คมมวลชนที่มองผลกระทบของ
สื่อ มวลชนมีอ ย่างจํากัด ต่ อ ลัก ษณะความเป็ นส่วนตัว ของผู้รบั สารและชีวติ ทัง้ หลายในสังคม
(Limited Effects) เนื่องจากผู้คนมีความแตกต่างหลากหลายจนสื่อไม่สามารถใช้ทฤษฎีเข็มฉีด
ยาอย่างทีเ่ คยใช้ในทฤษฎีสงั คมมวลชน แนวทางการศึกษาจึงเฉพาะเจาะจงต่อความคิดทีส่ ่งผล
กระทบจํากัดอันเนื่องมาจากข้อจํากัดทีแ่ สดงออกมาในคุณลักษณะทีห่ ลากหลายของคนในสังคม
(Individual Differences Perspectives) เหตุน้ีส่อื จึงถูกมองว่ามีอํานาจจํากัดเนื่องจากผูร้ บั สารมี
แนวความคิดที่เฉพาะจึงมีผลกระทบอันจํากัดและเน้ นข้อจํากัดที่กําหนดโดยความเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มต่างๆ (Social Categories Model)
ขัน้ ตอนการใช้และความพึงพอใจในสื่อขึน้ อยู่กบั ความพึง่ พอใจจากการเปิ ดรับ กล่าวคือ
คนจะเลือกเปิ ดรับสื่อใดขึน้ อยู่กบั การคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ หรือรางวัลจากการเปิ ดรับสาร
หากความพยายามทีต่ อ้ งการเปิ ดรับสื่อมีมากในขณะทีไ่ ด้รบั สิง่ ตอบแทนน้อย บุคคลก็จะไม่เลือก
เปิ ดรับสื่อนัน้ เพราะไม่ได้รบั ความพึงพอใจจากประโยชน์ท่ไี ด้ แต่ในทางตรงข้ามรางวัลที่ได้รบั
มากเมื่อเทียบกับการไม่ต้องลงแรงเปิ ดรับสื่อมากนัก คนเราก็จะเลือกเปิ ดรับสื่อนัน้ เพราะเป็ น
ทางเลือ กที่ได้ป ระโยชน์ สูงสุ ด ท่ ามกลางทางเลือ กในการเปิ ด รับ สื่อ ต่ างๆ อันที่จริงการเลือ ก
เปิ ดรับสื่อมีขนั ้ ตอนคล้ายคลึงกับความต้องการตามหลักของมาสโลว์ท่เี ริม่ จากความต้องการที่
ง่ายๆ ไปสู่ความต้องการที่มคี วามซับซ้อนมากขึน้ มีนักทฤษฎีจํานวนมากได้ให้เหตุ ผลในการ
เลือกเปิ ดรับสื่อเช่น Rubin (1994) ทีใ่ ห้เหตุผลว่าคนเปิ ดรับสื่อเพื่อใช้เวลาให้หมดไป เป็ นเพื่อน
สร้างความตื่นเต้น หนีจากโลกความจริง รืน่ เริงหรรษา อันตรกิรยิ าทางสังคม พักผ่อน รับข้อมูล
ข่าวสาร และเรียนรูเ้ นื้อหาพิเศษ เช่นเดียวกับ McQuail (2110) ทีม่ องว่าคนเปิ ดรับสื่อเพื่อความ
เพลิดเพลิน สัมพันธ์กบั ผู้อ่ ืนหาเอกลักษณ์ หรือค่านิยมของตนเอง และสอดส่องติดตามสังคม
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บางคนติดตามสื่อเพื่อสร้างความรูส้ กึ ว่าดาราหรือศิลปิ นว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ตนเพียงการ
รูจ้ กั ผ่านสื่อ (Parasocial Interaction)
สมมุตคิ ติของทฤษฎีน้ีอยูท่ ่ี ประการแรก การมองผูร้ บั สารเป็ นคนกระตือรือร้นและการใช้
สื่อเนื่องจากมีเป้ าหมาย ประการทีส่ อง ความคิดริเริม่ ทีม่ ตี ่อความพึงพอใจ ซึง่ เป็ นทางเลือกทีส่ ่อื
มอบให้ ก ับ ผู้ ช ม ประการที่ส าม การแข่ง ขัน ระหว่ า งสื่อ เพื่อ สร้า งความพึง พอใจให้ แ ก่ ผู้ช ม
ประการที่ส่ปี ระชาชนมีค วามตระหนัก ต่ อตนเองเพื่อประโยชน์ ท่ไี ด้จากสื่อ ผลประโยชน์ และ
แรงจูงใจ ซึง่ สามารถทําให้มภี าพทีถ่ ูกต้องในการเปิ ดรับสื่อหรือใช้ส่อื นัน้ และการประเมินคุณค่า
ของเนื้อหาสื่ออาจพิจารณาได้เป็ น 5 ลักษณะคือประการแรกรับรู้ ซึง่ เป็ นความต้องการในข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และประมวลภาพเพื่อ ให้เข้าใจเรื่อ งราวที่ผ่ านมา ประการที่ส อง ความรู้ส ึก
สะเทือนใจ เป็ นภาคอารมณ์ ความพอใจ หรือประสบการณ์ในทางสุนทรียศาสตร์ ประการทีส่ าม
การบูรณาการในเรือ่ งส่วนบุคคล เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ความมันใจ
่ และสถานภาพของผูร้ บั
สาร ประการทีส่ ่ี การบูรณาการทางสังคม เป็ นการเริม่ ต้นในการเชื่อมโยงครอบครัว เพื่อน สังคม
และอื่นๆ ประการสุดท้าย การปลดปล่อย ความตึงเครียด เป็ นการหนีจากโลกความจริง และ
สร้างความเพลิดเพลินให้กบั ตนเอง
ในกรณี ท่ีผู้รบั สารเป็ น ผู้ก ระตือ รือ ร้น คนเหล่ านี้ จ ะเลือ กเปิ ด รับ สื่อ ด้ ว ยความมุ่ ง มัน่
เล็งเห็นประโยชน์ ทจ่ี ะได้รบั ควบคู่ไปกับความพึงพอใจ โดยสิง่ แรกที่ผรู้ บั สารกลุ่มนี้คํานึงถึง คือ
อรรถประโยชน์ อันเป็ นการใช้ส่อื เพื่อให้งานเฉพาะของตนลุล่วงประสบความสําเร็จ สิง่ ทีส่ องคือ
ความมุง่ มัน่ สิง่ นี้จะเกิดขึน้ เมื่อประชาชนมีแรงจูงใจอันดับแรกในการกําหนดการใช้ส่อื สิง่ ที่สาม
การคัดเลือก ผูร้ บั สารจะเลือกใช้ส่อื เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ทม่ี อี ยู่จริง สิง่ ทีส่ อ่ี ทิ ธิพลทีห่ นักแน่ น
ผูร้ บั สารจะสร้างกรอบจินตนาการจากความหมายของตนเองทีไ่ ด้รบั จากสื่อ
โดยสรุปการใช้ส่อื เพื่อสนองต่อความคาดหวังหรือทัศนคติ ซึ่งความคาดหวังจะทําให้
ผู้รบั สารพยายามรับเรื่องราวสื่อที่สร้างความพึงพอใจให้เนื่องจากสามารถสนองความต้องการ
หรือความคาดหวังทีเ่ ขามีหรือแสวงหาสารนัน้ ๆ
2.5.2 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
โมเดลการยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model-TAM) ถู ก พัฒ นาขึ้น
โดย Fred Davis ในปี 1985 ด้วยการดัดแปลงจาก Theory of Reasoned Action และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับทฤษฎีน้ี (Chuttur, 2009)
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ทัศนคติต่อการ
แสดงออกหรือ
พฤติกรรม

ความตัง้ ใจใน
การแสดง
พฤติกรรม

บรรทัดฐาน

พฤติกรรม

ภาพที่ 2.25 Theory of Reasoned Action
แหล่งที่มา: Chuttur, 2009.
เป้ าประสงค์ ห ลัก ของโมเดลคือ การอธิบ ายตัว แปรที่ม ีผ ลต่ อ การยอมรับ เทคโนโลยี
ความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้นักวิจยั สามารถระบุได้ว่า
ทําไมระบบเทคโนโลยีด ังกล่ าวสามารถยอมรับได้ และสามารถสร้างระบบที่ถู ก ต้ อ งสํ าหรับ
ผู้ ใ ช้ ง าน ดัง นั ้น กุ ญ แจหลัก ของ TAM คือ การกํ า หนด กรอบแนวคิด ที่ส ามารถตรวจสอบ
ผลกระทบจากปั จ จัย ภายนอกที่ม ีผ ลต่ อ ความเชื่อ ภายในบุ ค คล (Internal Belief) ทัศ นคติ
(Attitude) และความตัง้ ใจ (Intentions) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989)
Davis เชื่อว่า การใช้ระบบสารสนเทศสามารถอธิบายและทํานายได้จากแรงจูงใจของ
ผู้ ใ ช้ (User Motivation) ที่เ กิ ด มาจากสิ่ง เร้า ภายนอกได้ แ ก่ ลัก ษณะสํ า คัญ ของระบบ และ
ความสามารถของระบบนอกจากนี้การรับรูป้ ระโยชน์ ในการใช้งาน (Perceived Usefulness: U)
และการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งาน (Perceived Ease of Use: EOU) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Behavior)
ลักษณะของระบบ
และความสามารถ
ตัวกระตุ้น

แรงจูงใจของผูบ้ ริโภค
ต่อการใช้ระบบ
ระบบ

ภาพที่ 2.26 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการรับเทคโนโลยี
แหล่งที่มา: Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989.

การนําระบบมาใช้
จริง
การตอบสนอง
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แรงจูงใจของผู้ใช้ (User’s Motivation) ประกอบด้วย 3 ปั จจัย ได้แก่ (1) การรับรูค้ วาม
ง่ า ยของการใช้ (Perceived Ease of Use) (2) การรับ รู้ ค วามมี ป ระโยชน์ ในการใช้ ง าน
(Perceived Usefulness) และ (3) ทั ศ นค ติ ต่ อการใช้ ร ะบ บ (Attitude Toward Using the
System) ซึง่ Davis ตัง้ สมมติฐานว่า ทัศนคติต่อการใช้ระบบเป็ นตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจที่
จะใช้หรือปฏิเสธระบบ ซึ่งทัศนคติดงั กล่าวได้รบั อิทธิพลมาจากการรับรูค้ วามง่ายและการรับรู้
ประโยชน์ ในการใช้งาน ซึ่งทัง้ สองปั จจัยได้รบั อิทธิพลมาจากคุณ ลักษณะของระบบ ซึ่งอธิบาย
โดย ตัวแปร x1 x2 x3 (Chuttur, 2009) ดังภาพที่ 2.34
แรงจูงใจของผู้ใช้
X1

การรับรู้
ประโยชน์ใน
การใช้งาน

X2
X3

การรับรู้
ความง่าย
ในการใช้งาน

ทัศนคติต่อ
การใช้

การนําระบบ
มาใช้จริง

ภาพที่ 2.27 Original TAM Proposed by Davis
แหล่งที่มา: Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989, p. 24.
การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) คือระดับทีป่ ั จเจกบุคคลเชื่อว่า
ระบบจะช่วยยกระดับและส่งเสริมการทํางานของตนเอง
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือระดับที่ปัจเจกบุคคลเชื่อ
ว่าจะไม่ตอ้ งใช้ความพยายามทัง้ กายและใจในการใช้ระบบ
ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่จงึ ตัดปั จจัยด้านทัศนคติออกไป และเปลี่ยนเป็ น
ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) (Chuttur, 2009)
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ตัวแปร
ภายนอก

การรับรู้
ประโยชน์ใน
การใช้งาน

ความตังใจใน
้
การแสดง
พฤติกรรม

การนําระบบ
มาใช้ จริง

การรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้

ภาพที่ 2.28 Final version of TAM
แหล่งที่มา: Venkatesh and Davis, 1996, p. 453.
นอกจากนี้ Davis จําแนกปั จจัยภายนอกอย่างชัด เจน ได้แ ก่ คุ ณ ลัก ษณะของระบบ
(System Characteristics) การอบรมผู้ใช้งาน (User Training) การมีส่ว นร่วมของผู้ใช้งานใน
การออกแบบ (User Participation in Design) และรูปแบบกระบวนการปฏิบ ัติงานของระบบ
(The Nature of Implementation Process) ก า ร จั ด ทํ า เอ ก ส า ร (Documentation) ร ะบ บ
สนับสนุ นผูใ้ ช้ (User Support Consultant) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989)
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1) โมเดลที่ 1 ของ TAM
การรับรูป้ ระโยชน์
ในการใช้งาน
ความตัง้ ใจในการ
แสดงพฤติกรรม

ตัวแปร
ภายนอก
การรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งาน

ภาพที่ 2.29 โมเดลที่ 1 ของ TAM
แหล่งที่มา: Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989, pp. 982-1003.

การนําระบบ
มาใช้จริง
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2) โมเดลที่ 2 ของ TAM
ประสบการณ์
บรรทัดฐาน
ภาพลักษณ์
ความเกีย่ วข้อง
กับการทํางาน
คุณภาพ

ความสมัครใจ

การรับรู้
ประโยชน์
ในการใช้งาน

การรับรู้
ความง่าย
ในการใช้งาน

การแสดงผล

ภาพที่ 2.30 โมเดลที่ 2 ของ TAM
แหล่งที่มา: Venkatesh and Davis, 2000.

ความตัง้ ใจ
ในการแสดง
พฤติกรรม

การนําระบบ
มาใช้จริง

โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
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3) โมเดลที่ 3 ของ TAM

ภาพที่ 2.31 โมเดลที่ 3 ของ TAM
แหล่งที่มา: Venkatesh and Bala, (n.d).
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4) โมเดลที่ 4 ของ TAM
ความคาดหวัง
ในการปฏิบตั งิ าน
ความคาดหวัง
ในความสามารถ

เจตนาเชิง
พฤติกรรม

อิทธิพล
จากสังคม

พฤติกรรม
การใช้งาน

การอํานวย
ความสะดวก
เพศ

อายุ

ประสบการณ์

ภาพที่ 2.31 โมเดลที่ 4 ของ TAM
แหล่งที่มา: Venkatesh, Morris, Davis and Davis, 2003.

ความสมัครใจ
ในการใช้
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ลักษณะประชากร
-

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
อุปกรณ์สอ่ื สารทีใ่ ช้

การยอมรับสื่อหลอมรวม
-

การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน

โทรทัศน์ออนไลน์ทางเว็บไซต์
โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง Youtube
โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง Facebook
วิทยุออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยุออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน่
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทาง
Facebook

การตอบสนองต่อโฆษณาในสื่อหลอมรวม
-

ภาพที่ 2.32 กรอบแนวคิดการวิจยั

การเปิ ดรับ
ทัศนคติ
การตัดสินใจซือ้

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่อง การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา ครัง้ นี้ เป็ นการ
วิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ ว ิ ธ ี ว ิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research
Method) แบบวัดครัง้ เดียว (One-shot Descriptive Study) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ด้ ว ยตนเอง (Self Administration) แล้ ว นํ า มาวิเคราะห์ ผ ลเพื่ อ หาข้ อ สรุป ตามแนวทางของ
วัตถุประสงค์การวิจยั

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิ จยั
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ประชากรชายและหญิงผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย โดยมุง่ ศึกษากลุ่มคนตาม Generation ต่างๆ ดังนี้ (สวพธ., 2557)
1) เจนเนอเรชัน่ เบบีบ้ มู มีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ต จํานวนร้อยละ 8.7
2) เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ต จํานวนร้อยละ 31.9
3) เจนเนอเรชัน่ วาย
มีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ต จํานวนร้อยละ 51.1
4) เจนเนอเรชัน่ ซี
มีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ต จํานวนร้อยละ 8.1
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการสุ่มตัวอย่างของ Yamane (อ้างถึงใน
วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2541) โดยอ้างอิงรายงานของสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั ประเทศไทย (DAAT) ทีท่ ํา
ข้อ มู ล สถิ ติ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ อิน เทอร์เน็ ต ของผู้ บ ริโ ภคออนไลน์ ใ นประเทศไทย ในปี
2556 พ บ ว่ ามี ผู้ ใช้ อิ น เท อ ร์ เ น็ ต จํ า น ว น 26,000,000 คน ซึ่ งจ ะได้ สู ต รคํ าน ว ณ ดั ง นี้
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n=

N
1+Ne2

เมือ่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

เมือ่ คํานวณตามสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน ดังนี้
n=
26,000,000
1+26,000,000 (.05)2
=
399.99
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จงึ ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ลักษณะประชากร
-

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
อุปกรณ์สอ่ื สารทีใ่ ช้

H1

H2

การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
H5

การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน

H3

การยอมรับสื่อหลอมรวม
-

โทรทัศน์ออนไลน์ทางเว็บไซต์
โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง Youtube
โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง Facebook
วิทยุออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยุออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน่
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทาง
Facebook

H4
การตอบสนองต่อโฆษณาในสื่อหลอมรวม
-

การเปิ ดรับ
ทัศนคติ
การตัดสินใจซือ้

87

3.3 แหล่งที่มา
ซึ่งรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา
วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือ การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และประเมินผล มีดงั ต่อไปนี้
แหล่งข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั นํามาใช้สาํ หรับการวิจยั ในครัง้ นี้ม ี 2 แหล่งดังนี้
1) แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Source) โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้า
จากตําราเรียนบทความวิชาการและบทความที่เกี่ยวข้องที่ตีพ ิมพ์ในวารสาร รวมถึงเอกสาร
วิชาการต่างๆ วิทยานิพนธ์และแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2) แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ (Primary Source) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิจ ัย เชิง
ปริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ว ิธ ีก ารวิจ ยั เชิง สํ ารวจ (Survey Research Method)
ในการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างทีท่ าํ การศึกษาครัง้ นี้

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามประเภทให้กลุ่มตัวอย่างกรอกเอง (Self
Administration Questionnaire) ซึ่งลักษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
(Close end Questions) ทัง้ หมด 52 ข้อ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ใน
แต่ละส่วนประกอบด้วย
3.4.1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
เลือ กคํ าตอบจากตัว เลือ กที่กํ าหนดไว้ให้ ซึ่ง ประกอบด้ว ย คําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และอุปกรณ์ส่อื สารทีใ่ ช้งาน
3.4.2 คําถามเกี่ย วกับ การยอมรับ สื่อ หลอมรวมรูป แบบคํ าถามเกี่ย วพฤติก รรมการ
เปิ ดรับสื่อหลอมรวมประเภทต่างๆ โดยมีคาํ ถามดังนี้
1) ท่านมักดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
2) ท่านมักดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทางยูทปู (Youtube)
3) ท่านมักดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ (Application)
4) ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และคลิกเข้าไปชมคลิปข่าว
ออนไลน์
5) ท่านมักฟั งวิทยุฟออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
6) ท่านมักฟั งวิทยุออนไลน์ผา่ นทางแอพพลิเคชัน่
7) ท่านมักอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
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8) ท่านมักอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน่
9) ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทางเฟสบุ๊ค (Facebook)
10) ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทางทวิตเตอร์ (Twitter)
ความถี่ในการเปิ ด รับสื่อหลอมรวมประเภทต่ างๆ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rating
Scales 5 ระดับ ดังนี้
บ่อยทีส่ ุด
5
คะแนน
บ่อย
4
คะแนน
บางครัง้
3
คะแนน
นานๆที
2
คะแนน
ไม่เคยเลย
1
คะแนน
3.4.3 คําถามเกี่ยวกับการรับรูป้ ระโยชน์ ในการใช้งานและการรับรูค้ วามง่ายในการใช้
งานสื่อหลอมรวมซึ่งรูปแบบคําถามนี้ ได้ปรับมาจากสเกลคําถามในโมเดลการยอมรับทฤษฏี
(Technology Acceptance Model : TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989, p. 326)โดย
เลือกแนวคําถามทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั นี้ คําถามประกอบไปด้วย
1) โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ าให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
2) โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั การดําเนินชีวติ
3) โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน
4) วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ าให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
5) วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั การดําเนินชีวติ
6) วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน
7) หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ าให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
8) หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั การดําเนินชีวติ
9) หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน
การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานและการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานสื่อหลอมรวมมีเกณฑ์
การให้คะแนนแบบ Rating Scales 5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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3.4.4 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริโภคในการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อ
แบบหลอมรวมส่วนนี้คาํ ถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1) ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคในการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวมโดย
คําถามในส่วนนี้ปรับมาจาก ดวงพร เวทไว (2545) โดยเลือกแนวคําถามทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั
นี้ คําถามประกอบไปด้วย
(1) ท่านเปลีย่ นไปชมหรือฟั งสิง่ อื่น เมือ่ พบโฆษณา
(2) ท่านปิ ดและเลิกชมทันที เมือ่ เจอโฆษณา
(3) ท่านตัง้ ใจดูโฆษณาจนจบ
(4) ท่านทําอย่างอื่นเพื่อรอให้โฆษณาจบ โดยไม่สนใจโฆษณาเลย
(5) ท่านคลิกเข้าไปชมโฆษณานัน้
(6) ท่านกดแชร์โฆษณานัน้
ภาพรวมพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวมมีเกณฑ์
การให้คะแนนแบบ Rating Scales 5 ระดับ ดังนี้
บ่อยมาก
บ่อย
ปานกลาง
นานๆครัง้
ไม่เคยเลย

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2) ภาพรวมทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่ อโฆษณาสื่อหลอมรวม
โดยคําถามในส่ ว นนี้ ป รับ มาจาก Jin and Lutz (2013) โดยเลือ กแนวคําถามที่ส อดคล้อ งกับ
งานวิจยั นี้ คําถามประกอบไปด้วย
1) ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์โทรทัศน์ออนไลน์
2) ท่านชอบโฆษณาในแอพพลิเคชันโทรทั
่
ศน์ออนไลน์
3) ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์ยทู ปู Youtube
4) ท่านชอบโฆษณาโทรทัศน์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค Facebook
5) ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์วทิ ยุออนไลน์
6) ท่านชอบโฆษณาในแอพพลิเคชันวิ
่ ทยุออนไลน์
7) ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์
8) ท่านชอบโฆษณาในแอพพลิเคชันหนั
่ งสือพิมพ์ออนไลน์
9) ท่านชอบโฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค Facebook
10) ท่านชอบโฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางทวิตเตอร์ Twitter
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11) โฆษณาสื่อ อิน เทอร์เน็ ต /แอพพลิเคชัน่ /เฟสบุ๊ ค /ทวิต เตอร์ใ ห้ ข้อ มู ล ที่
น่าสนใจ

12) โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์ รุกลํ้าสิทธิส่วน

บุคคล

13) โฆษณาสื่อ อินเทอร์เน็ ต /แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ ค /ทวิต เตอร์ สร้างความ

รบกวน
ทีด่ ใี ห้แก่สนิ ค้า
ท่าน

14) โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์สร้างภาพลักษณ์
15) โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์ให้ประโยชน์แก่
16) โฆษณาสื่อ อิน เทอร์เน็ ต /แอพพลิเคชัน่ /เฟสบุ๊ ค /ทวิต เตอร์ส ร้างความ

น่ าเชื่อถือ

17) โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์ ทําให้ท่านซื้อ
สินค้าและบริการนัน้
ทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวมมีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบ Rating Scales 5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

นอกจากนี้ ผู้ว ิจยั ทําการพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อ หา (Content
Validity) โดยนํ าแบบสอบถามที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วไปสอบถามอาจารย์ผู้ทรงคุณ วุฒเิ พื่อ
พิจารณา พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มคี วามชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครือ่ งมือ
ผู้ ว ิจ ัย จัด ทํ า ชุ ด แบบสอบถาม IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่ อ หา
ความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ในการตรวจสอบ
โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคําถาม ดังนี้
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ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

+1
0
-1

ถ้าแน่ ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ถ้าไม่แน่ ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ถ้าแน่ ใจว่าข้อคําถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม จากผู้เชี่ย วชาญ 3 ท่ าน (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ความเทีย่ งตรง IOC มีค่า 0.70
จากนัน้ จึงนํ าแบบสอบถามไปทดสอบก่ อนการเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) กับผู้บริโภค
จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเข้าใจในประเด็นคําถามแล้วนํ ามาแก้ไข
เพื่อ ให้ ไ ด้แ บบสอบถามที่ส มบู รณ์ ท่ีสุ ด กับ กลุ่ ม คนที่ม ีคุ ณ สมบัติใ กล้เคีย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
จํานวน 30 คน เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในเรื่องการใช้ภาษา และความเข้าใจในทุกประเด็น
หลังจากเก็บแบบสอบถามจนครบแล้วได้นํามาหาค่ าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธ ีก ารวัด
ความสอดคล้องภายใน (Inter Consistency) ของตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 โดยใช้สูตร
สัม ประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ซึ่งผลรวมของค่ าความ
เทีย่ งตรงอยูท่ ่ี .885 โดยคํานวณสูตรดังนี้

เมือ่

𝛼𝛼= k [ 1 - ∑ Vi ]
k–1
Vt
𝛼𝛼
คือ ค่าความเชื่อถือได้
k
คือ จํานวนข้อ
Vi
คือ ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
Vt
คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ

3.5 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ว่าแผนการเก็บข้อมูลไว้ดงั นี้
1) ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลใช้วธิ ใี ห้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ โดยการขอความร่วมมือจากเว็บไซต์
www.nationtv.net ผู้ ใ ห้ บ ริก ารสื่อ หลอมรวม ในการขอพื้ น ที่โ ฆษณาติด แบนเนอร์โ ฆษณา
ข้อความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม
2558 ซึง่ แบบสอบถามจะมีคําถามเพื่อคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 1 ข้อเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
การใช้ส่อื หลอมรวมเท่านัน้

92
2) เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามที่ต้องการแล้ว ผู้วจิ ยั ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

3.6 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
ภายหลังจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั นํ าข้อมูลทัง้ หมดไป
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง (Editing) และทํ า การลงรหัส (Coding) จากนั ้น นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
for Windows เพื่อคํานวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิตติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น การวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Means) และส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ ทํ า การวิเ คราะห์ แ ละอธิบ ายข้อ มู ล เกี่ย วกับ
ลักษณะทางประชากร
3.4.2 การแจกแจงความแตกต่างโดยใช้สถิติ ANOVA เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการยอมรับสื่อหลอมรวม
3.4.3 การวิเคราะห์ค วามแตกต่ างโดยใช้สถิติ t-test เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างการยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา
3.4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Correlation Analysis เพื่อวิเคราะห์การ
รับรูก้ ารใช้ประโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวมการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม และ การยอมรับสื่อหลอมรวมมีความสัมพันธ์กบั
การตอบสนองต่อโฆษณา

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่อง การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา เป็ นการวิจยั เชิง
ปริมาณ โดยนํ าข้อมูลทีเ่ ก็บจากการเครื่องมือแบบสอบถาม เข้าสู่กระบวนการการลงรหัสข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึง่ ได้ขอ้ มูลการวิจยั ออกมาดังต่อไปนี้
4.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ส่วนที่ 2 ลักษณะประชากร
4.3 ส่วนที่ 3 การยอมรับสื่อหลอมรวม
4.4 ส่วนที่ 4 การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม
4.5 ส่วนที่ 5 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอม
รวม
4.6 ส่วนที่ 6 การยอมรับสื่อหลอมรวมมีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อโฆษณา

4.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั ด้านประชากรประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ทําการศึกษาข้อมูล
ประชาการด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และอุ ปกรณ์ การสื่อสาร ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 คําถามเพื่อคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง การยอมรับสื่อหลอมรวม
ประเภทสื่อหลอมรวมที่ ใช้ บ่อยที่สดุ
โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต หรือ แอพพลิเคชัน่
วิทยุทางอินเทอร์เน็ต หรือ แอพพลิเคชัน่
หนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต หรือ แอพพลิเคชัน่
ไม่เคยเปิ ดรับสื่อหลอมรวม
รวม

จํานวน
282
51
67
21
421

ร้อยละ
66.98
12.11
15.91
5
100
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จากตารางที่ 4.1 แสดงให้ เห็น ว่ า จากจํานวนผู้ต อบแบบสอบถามทัง้ หมด 421 คน
พบว่าไม่มคี ุณสมบัตทิ ต่ี รงตามต้องการจํานวน 21 ตัวอย่างซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบจะ
เหลือเพียง 400 ตัวอย่าง

4.2 ส่วนที่ 2 ลักษณะประชากร
ตารางที่ 4.2 เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
141
259
400

ร้อยละ
35.3
64.8
100

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน
259 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 64.8 ในขณะทีผ่ ชู้ ายมีตอบแบบสอบถามจํานวน 141 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 35.5
ตารางที่ 4.3 อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุ
อายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
อายุ 21-25 ปี
อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุ 46-50 ปี
อายุ51 ปี ขึน้ ไป
รวม

จํานวน
32
39
117
50
53
54
23
32
400

ร้อยละ
8.0
9.8
29.3
12.5
13.3
13.5
5.8
8.0
100

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าจากการเก็บตัวอย่าง สามารถแบ่งผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้ เป็ น 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม เจนเนอเรชัน่ ซี ได้แ ก่ ก ลุ่ ม ที่ม ีอ ายุ ต่ ํ ากว่ า 20 ปี ซึ่ง มีจํานวน 32
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ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 8 ในขณะที่ เจนเนอเรชันวาย
่
ได้แก่กลุ่มอายุ 21-25 ปี กลุ่ม 26-30 ปี
และกลุ่ ม อายุ 31-35ปี มี จํ า นวน 206 ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ นร้อ ยละ 51.5 เจนเนอเรชัน่ เอกซ์
ประกอบด้วยกลุ่ม 36-40 ปี 41-45 ปี และ 46-50 ปี จํานวน 130 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 32.5
และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มเบบี้บูม ได้แก่ กลุ่มอายุ 51 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 32 ตัวอย่าง คิดเป็ น
ร้อยละ 8
ตารางที่ 4.4 การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
รวม

จํานวน
7
60
239
94
400

ร้อยละ
1.8
15.0
59.8
23.5
100

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกี ารศึกษา หรือกําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่จาํ นวน 239 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 59.8 ตามด้วยระดับปริญญา
โท และมัธยมศึก ษา หรือ อาชีวศึกษา ที่ 94 และ 60 ตัว อย่าง คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และ15.0
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บา้ น
อื่นๆ
รวม

จํานวน
166
67
63
49
13
42
400

ร้อยละ
41.5
16.8
15.8
12.3
3.3
10.5
100
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จากตารางที่ 4.5 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นพนั ก งาน
บริษทั เอกชน จํานวน 166 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 41.5 รองลงมาด้วย ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 49 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 12.3
ตารางที่ 4.6 รายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ 10,001-20,000 บาท
รายได้ 20,001-30,000 บาท
รายได้ 30,001-40,000 บาท
รายได้ 40,001-50,000 บาท
รายได้ 50,001 บาท ขึน้ ไป
รวม

จํานวน
50
127
104
48
17
54
400

ร้อยละ
12.5
31.8
26.0
12.0
4.3
13.5
100

จากตารางที่ 4.6 ในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นมีรายได้ส่วนใหญ่ อยู่ 10,001-20,000 บาท ที่ 127 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 31.8
ตามด้วย รายได้ 20,001- 30,000 บาท จํานวน 104 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 26.0 และ รายได้
50,001 บาท ขึน้ ไป จํานวน 54 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 12.5
จากตารางที่ 4.2 ถึง 4.6 เป็ นตารางทีใ่ ช้อธิบายข้อมูลของ ลักษณะของประชากรทีต่ อบ
แบบสอบถามในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมและรายละเอียดของกลุ่มประชากร
ผูว้ จิ ยั จึงทําการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวแปรต่างๆ เทียบกับกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.7 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านเพศในกลุ่มเจเนอเรชันต่
่ างๆ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

เจนเนอเรชัน่
Z
12
(37.5)
20
(62.5)
32
(100)

Y
66
(32.0)
140
(68.0)
206
(100)

X
43
(33.1)
87
(66.9)
130
(100)

Babyboom
20
(62.5)
12
(37.5)
32
(100)

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอายุมกั เป็ นเพศหญิง
โดยมีอตั ราส่วนเพศหญิง ต่อเพศชายที่ ร้อยละ 60-70 ต่อ ร้อยละ 30-40 ในเจนเนอเรชัน่ Z อยู่
ที่รอ้ ยละ 62.5 ต่อร้อยละ 37.5 ในเจนเนอเรชัน่ Y อยู่ท่ี ร้อยละ 68.0 ต่ อร้อยละ 32.0 และเจน
เนอเรชันX
่ ที่ ร้อยละ 66.9 ต่ อ ร้อยละ 33.1 ยกเว้นแต่ กลุ่ มอายุ Babyboom ที่เพศชายมีก าร
ตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศหญิงที่ ร้อยละ 62.5 ต่อ ร้อยละ 37.5
ตารางที่ 4.8 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านการศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชันต่
่ าง ๆ
เพศ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
รวม

Z
1
(3.1)
9
(28.1)
22
(68.8)
0
(0)
32
(100)

เจนเนอเรชัน่
Y
X
1
3
(0.5)
(2.3)
7
32
(3.4)
(24.6)
152
54
(73.8)
(41.5)
46
41
(22.3)
(31.5)
206
130
(100)
(100)

Babyboom
2
(6.3)
12
(37.5)
11
(34.4)
7
(21.9)
32
(100)
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จากตารางที่ 4.8 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเจนเนอเรชัน่ มี
การศึก ษาอยู่ท่ีร ะดับ ปริญ ญาตรีเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะเจนเนอเรชัน่ Z และ Y ที่ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารศึ ก ษาในระดับ ดั ง กล่ า ว นอกจากนั ้น ข้ อ สัง เกตในกลุ่ ม
Babyboom ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในการศึกษาระหว่างระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา
พอๆ กับผูม้ กี ารศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 4.9 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านอาชีพในกลุ่มเจเนอเรชันต่
่ างๆ
อาชีพ
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ 10,001 –
20,000 บาท
รายได้ 20,001–
30,000 บาท
รายได้ 30,001 –
40,000 บาท
รายได้ 40,001– 50,000
บาท
รายได้ 50,001 บาท ขึน้
ไป
รวม

เจนเนอเรชัน่
Z
28
(87.5)
4
(12.5)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
.(0)

Y
99
(48.1)
49
(23.8)
21
(10.2)
16
(7.8)
0
(0)
21
(10.2)

X
64
(49.2)
11
(8.5)
29
(22.3)
2
(1.5)
9
(6.9)
15
(11.5)

Babyboom
3
(9.4)
6
(18.8)
13
(40.6)
0
(0)
4
(12.5)
6
(18.8)

32
(100)

206
(100)

130
(100)

32
(100)

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงเจนเนอเรชันมี
่ รายได้
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มเจเนอเรชัน่ Babyboom ทีม่ รี ายได้เฉลี่ยที่สูงเมื่อเทียบกับช่วง
อายุอ่นื ๆ ในขณะที่เจนเนอเรชัน่ Z เป็ นกลุ่มที่ส่วยใหญ่ มรี ายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท ในขณะที่
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ X และ Y รายได้ส่วนใหญ่จะตํ่ากว่า 10,000 ประมาณเกือบครึง่ หนึ่งของกลุ่ม
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ผู้ท่ีต อบแบบสอบถามในเจนเนอเรชัน่ X และ Y และอีก ครึ่งหนึ่ งจะค่ อ นข้างไล่ เลี่ยกัน และ
แนวโน้มว่าเจนเนอเรชัน่ X จะมีรายได้เฉลีย่ ทีส่ งู กว่า Y
ตารางที่ 4.10 อุปกรณ์ส่อื สารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามใช้งาน
อุปกรณ์ สื่อสาร
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์พกพา
รวม

จํานวน
377
137
191
157
862

ร้อยละ
94.3
34.3
47.8
39.3
215.5

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ มใช้อุปกรณ์ ส่อื สาร มากกว่า 1
อุปกรณ์ โดย โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็ นอุปกรณ์ท่ผี ูต้ อบแบบสอบถามใช้เกือบตัวอย่าง ทัง้ หมด
ร้อยละ 94.3 รองลงมาด้วยคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ 191 ร้อยละ 47.8
ตารางที่ 4.11 สรุปภาพรวมของแบบสอบถาม ในแต่ละหมวดของแบบสอบถาม
สรุปภาพรวมของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม
ทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อ
โฆษณาสื่อหลอมรวม
การรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ
การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม

Mean

S.D.

3.81
2.92

.620
.623

ระดับ
พฤติ กรรม
ปานกลาง
ปานกลาง

2.79
2.68

.663
.453

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 เป็ นการสรุ ป ภาพรวมของแบบสอบถาม ในแต่ ล ะหมวดของ
แบบสอบถาม โดยหมวดต่าง ๆ ของแบบสอบถาม สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
ในประเด็น “พฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม” พบว่า มีค่าเฉลีย่ เลขคณิตของพฤติกรรมที่
3.81 ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
ในประเด็น “ทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม”พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของพฤติกรรมที่ 2.92 ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
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ในประเด็น “การรับ ชมสื่อ หลอมรวมรูป แบบต่ างๆ” พบว่ า มีค่ าเฉลี่ย เลขคณิ ต ของ
พฤติกรรมที่ 2.79 ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
ในประเด็น “การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม” พบว่า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
พฤติกรรมที่ 2.68 ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
ตารางที่ 4.12 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านภาพรวมพฤติกรรมการรับชมสื่อหลอมรวมใน
กลุ่มเจเนอเรชันต่
่ างๆ
รูปแบบพฤติ กรรม
𝑋𝑋�

Z
S.D.

𝑋𝑋�

Y
S.D.

เจนเนอเรชัน่
X
Babyboom
S.D.
𝑋𝑋� S.D. 𝑋𝑋�

แปลผล
𝑋𝑋�

รวม
S.D.

พฤติกรรมการใช้สอ่ื 3.865 .566 3.733 .666 3.918 .583 3.747
หลอมรวม

.447

3.805

.620

มาก

ทัศนคติและการ
3.020 .869 2.802 .626 3.064 .544 3.004
ตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคต่อโฆษณา
สือ่ หลอมรวม

.472

2.922

.623

ปานกลาง

การรับชมสือ่ หลอม
รวมรูปแบบต่างๆ

3.125 .574 2.851 .629 2.713 .614 2.350

.877

2.788

.663

ปานกลาง

การเปิ ดรับโฆษณา
ผ่านสือ่ แบบหลอม
รวม

2.842 .585 2.681 .452 2.660 .433 2.583

.359

2.679

.453

ปานกลาง

101
จากตารางที่ 4.12 พบว่าเมือ่ แบ่งดูตามเจนเนอเรชันได้
่ ขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
1) ในประเด็นพฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวมนัน้ พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทุกกลุ่ม
เจนเนอเรชันนั
่ น้ ไม่ได้ต่างกันมาก และอยูใ่ นเกณฑ์ “มาก”
2) ในประเด็นทัศ นคติแ ละการตัด สินใจซื้อ ของผู้บริโภคต่ อ โฆษณาสื่อ หลอมรวม
พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทุกกลุ่มเจนเนอเรชันนั
่ น้ ไม่ได้ต่างกันมาก และอยู่ในเกณฑ์ “ปาน
กลาง”
3) ในประเด็น การรับ ชมสื่อ หลอมรวม พบในกลุ่ ม ของ Babyboom นั น้ มัก ความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีแ่ ตกต่างไปจากเจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 2.350
อยูใ่ นเกณฑ์ “น้อย”ซึง่ ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ เลขคณิตในกลุ่มอายุอ่นื ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ในประเด็นการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม Babyboom นัน้ มัก ความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีแ่ ตกต่างไปจากเจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 2.583
อยูใ่ นเกณฑ์ “น้อย”ซึง่ ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ เลขคณิตในกลุ่มอายุอ่นื ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.13 รายละเอียดการรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
5
การรับชมสือ่ หลอมรวม
รูปแบบต่างๆ
1. พาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค
(Facebook) และคลิกเข้า
ไปชมคลิปข่าวออนไลน์ต่อ
2. หัวพาดหัวข่าว
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทาง
เฟสบุ๊ค (Facebook)
3. โทรทัศน์ออนไลน์ผ่าน
ทางยูทปู (Youtube)
4. หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์
5. โทรทัศน์ออนไลน์ผ่าน
ทางเว็บไซต์
6. โทรทัศน์ออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่
(Application)

ระดับการเปิ ดรับ
4
3
2

85
168
91
30
(21.4) (42.2) (22.9) (7.5)
91
(22.9)
60
(15.1)
39
(9.8)
28
(7)
18
(4.5)
18

162
(40.8)
110
(27.6)
99
(25)
71
(17.8)
50
(12.6)
66

83
(20.9)
135
(33.9)
117
(29.5)
136
(34.2)
115
(29)
85

34
(8.6)
74
(18.6)
93
(23.5)
140
(35.2)
125
(31.5)
129

Mean

S.D.

2.79

.663

ระดับ
พฤติ กรรม
ปานกลาง

3.65

1.081

มาก

3.64

1.127

มาก

3.30

1.082

ปานกลาง

2.97

1.169

ปานกลาง

2.85

1.012

ปานกลาง

2.45

1.106

น้อย

2.44

1.160

น้อย

1

24
(6)
27
(6.8)
19
(4.8)
48
(12.1)
23
(5.8)
89
(22.4)
96
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

7. วิทยุออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์
8. วิทยุออนไลน์ผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่
9. หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ทางแอพพลิเคชัน่
10. พาดหัวข่าวออนไลน์
ทางทวิตเตอร์ (Twitter)

5
18
(4.6)
24
(6)
19
(4.8)
14
(3.6)

ระดับการเปิ ดรับ
4
3
2
66
85
129
(16.8) (21.6) (32.7)
69
81
85
(17.4) (20.4) (21.4)
43
105 115
(10.9) (26.6) (29.1)
32
46
79
(8.1) (11.7) (20.1)

1
96
(24.4)
138
(34.8)
113
(28.6)
223
(56.6)

Mean

S.D.

ระดับ
พฤติ กรรม

2.44

1.160

น้อย

2.39

1.283

น้อย

2.34

1.143

น้อย

1.82

1.139

น้อย

จากตารางที่ 4.13 รายละเอีย ดการรับ ชมสื่อ หลอมรวมรู ป แบบต่ า งๆ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม การรับชมสื่อหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ใน
ระดับปานกลาง ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 2.79 ในข้อคําถามจํานวน 2 ข้อทีม่ ผี ลระดับพฤติกรรม ใน
ระดับมาก ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และคลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์
ต่อและ ท่านมักอ่านหัวพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามในข้อนี้มคี วามกระจายตัวสูง เมือ่ ดูจากค่า S.D ทีใ่ กล้ และมากกว่า 1

ตารางที่ 4.14 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านการรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มเจเนอเรชันต่
่ างๆ
รูปแบบพฤติ กรรม
S.D.

𝑋𝑋�

Y
S.D.

แปลผล
Babyboom
S.D.
𝑋𝑋�

𝑋𝑋�

รวม
S.D.

3.97

.897

3.75

.979

3.64

1.064

2.81

1.512

3.65

1.081

มาก

4.00

.950

3.72

1.049

3.68

1.061

2.69

1.533

3.64

1.27

มาก

3.81

.896

3.21

1.095

3.39

1.067

2.97

1.062

3.30

1.082

ปานกลาง

2.75

.984

3.05

1.104

3.05

1.220

2.31

1.330

2.97

1.169

ปานกลาง

3.28
3.16

1.170
1.051

2.83
2.53

.891
1.036

2.84
2.22

1.070
1.188

2.62
2.25

1.238
.916

2.85
2.45

1.012
1.106

ปานกลาง
น้อย

2.66
2.87
2.34

1.096
1.264
1.066

2.57
2.51
2.36

1.050
1.214
1.108

2.22
2.15
2.41

1.253
1.342
1.205

2.33
2.03
1.94

1.398
1.278
1.153

2.44
2.39
2.34

1.160
1.283
1.143

น้อย
น้อย
น้อย

2.41

1.341

1.96

1.203

1.52

.927

1.50

.880

1.82

1.139

น้อย
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1. พาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค(Facebook)
และคลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์ต่อ
2. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ทางเฟสบุ๊ค(Facebook)
3. โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทางยูทปู
(Youtube)
4. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์
5. โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
6. โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
(Application)
7. วิทยุออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
8. วิทยุออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัน่
9. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทาง
แอพพลิเคชัน่
10. พาดหัวข่าวออนไลน์ทางทวิตเตอร์
(Twitter)

𝑋𝑋�

Z

เจนเนอเรชัน่
X
S.D.
𝑋𝑋�
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จากตารางที่ 4.14 พบประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้
1) ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Babyboom มีพ ฤติก รรมการรับสื่อ ที่แ ตกต่ างจาก
เจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ ด้วยภาพรวมของค่าเฉลีย่ เลขคณิตในแต่ละข้อนันอยู
่ ่ในเกณฑ์ น้อย และน้อย
ทีส่ ุด
2) ในสือ่ วิทยุ และหนังสือพิมพ์นนั ้ มีเกณฑ์อยูใ่ นระดับทีน่ ้อยในทุกๆ กลุม่
เจนเนอเรชัน่

ตารางที่ 4.15 รายละเอียดพฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม ของผูต้ อบแบบสอบถาม

5
พฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม
1. โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ าให้สะดวกสบายขึน้

4.โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั การ
ดําเนินชีวติ
5.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ ง่ายต่อการใช้งาน

242
(60.8)
230
(57.9)
255
(64.2)
249
(62.6)
226
(56.9)

58
(14.6)
81
(20.4)
68
(17.1)
76
(19.1)
84
(21.2)

7
(1.8)
10
(2.5)
8
(2)
9
(2.3)
15
(3.8)

Mean

S.D.

3.81
3.98
3.87

.620
.766
.788

ระดับ
พฤติ กรรม
มาก
มาก
มาก

3.86

.763

มาก

3.84

.762

มาก

3.83

.799

มาก

3.80

.789

มาก

1
7
(1.8)
7
(1.8)
9
(2.3)
8
(2)
6
(1.5)
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2. หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ ทําให้ชวี ติ
สะดวกสบายขึน้
3. โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน

84
(21.1)
69
(17.4)
57
(14.4)
56
(14.1)
66
(16.6)

ระดับการรับรู้
4
3
2

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

6.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ าให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
7.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ มีประโยชน์กบั ชีวติ
8.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน

2
5
(1.3)
9
(2.3)
15
(3.8)
9
(2.3)

1
9
(2.3)
6
(1.5)
8
(2)
11
(2.8)

Mean

S.D.

3.80
3.79

.789
.771

ระดับ
พฤติ กรรม
มาก
มาก

3.68

.838

มาก

3.60

.813

มาก
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9.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั ชีวติ

5
60
(15.1)
58
(14.6)
56
(14.2)
41
(10.4)

ระดับการรับรู้
4
3
200 101
(55.9) (25.4)
219 106
(55) (26.6)
186 129
(47.2) (32.7)
187 148
(47.2) (37.4)
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จากตารางที่ 4.15 รายละเอียดพฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม ของผูต้ อบแบบสอบถามนี้
พบว่าพฤติกรรม การใช้ส่อื หลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับมาก ทีค่ ่าเฉลีย่ เลข
คณิตที่ 3.81 โดยข้อคําถามทุกข้อมีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นเกณฑ์ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต “มาก”

ตารางที่ 4.16 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม ในกลุ่มเจนเนอเรชันต่
่ างๆ
รูปแบบพฤติ กรรม
Y

แปลผล
Babyboom
�
S.D.
𝑿𝑿
3.91
.588

�
𝑿𝑿
3.98

S.D.
.766

มาก

รวม

S.D.
.933

�
𝑿𝑿
3.94

3.84

.735

3.81

.839

4.00

.726

3.69

.693

3.87

.788

มาก

3.91

.856

3.79

.814

3.95

.703

3.94

.504

3.86

.763

มาก

3.87

.871

3.76

.765

3.97

.746

3.81

.644

3.84

.762

มาก

4.13

.660

3.75

.851

3.94

.745

3.66

.701

3.83

.799

มาก

3.78

.832

3.75

.821

3.88

.764

3.84

.628

3.80

.789

มาก

S.D.
.837
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1. โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชันทํ
่ าให้สะดวกสบายขึน้
2. หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชัน่ ทําให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
3. โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน
4.โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั การดําเนิน
ชีวติ
5.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชัน่ ง่ายต่อการใช้งาน
6.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่
ทําให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้

�
𝑿𝑿
4.03

Z

เจนเนอเรชัน่
X
�
S.D.
𝑿𝑿
4.05
.633

ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
รูปแบบพฤติ กรรม
Y

แปลผล
Babyboom
�
S.D.
𝑿𝑿
3.63
.793

�
𝑿𝑿
3.79

S.D.
.777

�
𝑿𝑿
3.71

3.78

.792

3.61

.863

3.78

.844

3.63

.660

3.56

.619

3.50

.865

3.76

.776

3.62

.707

S.D.
.807

รวม
S.D.
.771

มาก

3.68

.838

มาก

3.60

.813

มาก
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7.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชัน่ มีประโยชน์กบั ชีวติ
8.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน
9.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชันมี
่ ประโยชน์กบั ชีวติ

�
𝑿𝑿
3.91

Z

เจนเนอเรชัน่
X
�
S.D.
𝑿𝑿
3.93 .684
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จากตารางที่ 4.16 พบว่าทิศทางของทุกเจนเนอเรชันมี
่ ทศิ ทางไปในทางเดียวกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันทีค่ ่า S.D ของแต่ละกลุ่มค่อนข้างสูงซึง่ เป็ นการแสดงว่า คําตอบของงานวิจยั ฉบับนี้
ค่อนข้างกระจายตัวอยูม่ าก

ตารางที่ 4.17 รายละเอียดการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
รูปแบบพฤติ กรรม
5
การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม
1.เปลีย่ นไปชมหรือฟั งสิง่ อื่น เมือ่ พบโฆษณา

4.ปิ ดและเลิกชมทันที เมือ่ เจอโฆษณา
5.คลิกเข้าไปชมโฆษณานัน้
6.กดแชร์โฆษณานัน้

147
(37.7)
132
(33.8)
48
(12.3)
66
(16.9)
21
(5.4)
12
(3.1)

149
(38.2)
153
(39.2)
181
(46.5)
165
(42.3)
115
(29.5)
59
(15.2)

45
(11.5)
58
(14.9)
115
(29.6)
75
(19.2)
161
(41.3)
112
(28.9)

Mean

S.D.

2.68
3.42

.453
.906

ร ะ ดั บ
พฤติ กรรม
ปานกลาง
ปานกลาง

3.28

.946

ปานกลาง

2.73

.901

ปานกลาง

2.69

1.063

ปานกลาง

2.25

.924

น้อย

1.71

.872

น้อยทีส่ ดุ

1
9
(2.3)
15
(3.8)
32
(8.2)
70
(17.9)
85
(21.8)
203
(52.3)
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2.ทําอย่างอื่นเพื่อรอให้โฆษณาจบ โดยไม่สนใจ
โฆษณาเลย
3.ตัง้ ใจดูโฆษณาจนจบ

40
(10.3)
32
(8.2)
13
(3.3)
14
(3.6)
8
(2.1)
2
(5)

ระดับการเปิ ดรับโฆษณา
4
3
2
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จากตารางที่ 4.17 รายละเอียดพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในภาพรวมมี
ระดับ พฤติก รรม ในระดับปานกลาง ที่ค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ต ที่ 2.68 โดย โดยมีข้อ “การกดแชร์
โฆษณานัน้ ” มีพฤติกรรมในระดับทีน่ ้อยทีส่ ุด

ตารางที่ 4.18 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในกลุ่มเจเนอเรชันต่
่ างๆ
รูปแบบพฤติ กรรม

แปลผล
Y

X

𝑋𝑋�
3.43

S.D.
.859

𝑋𝑋�
3.34

S.D.
.953

Babyboom
𝑋𝑋� S.D.
3.53
1.016

รวม
𝑋𝑋�
3.42

S.D.
.906

ปานกลาง
ปานกลาง

3.44

1.014

3.33

.959

3.16

.896

3.25

.984

3.28

.946

2.72
2.97

.924
.933

2.57
2.79

.861
1.092

2.92
2.50

.881
1.021

2.97
2.56

1.031
1.076

2.73
2.69

.901 ปานกลาง
1.063 ปานกลาง

2.69
1.66

1.256
.971

2.19
1.76

.906
.908

2.31
1.74

.834
.850

1.91
1.28

.856
.457

2.25
1.71

.924
.872

น้อย
น้อยทีส่ ดุ
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1.เปลีย่ นไปชมหรือฟั งสิง่ อื่น
เมือ่ พบโฆษณา
2.ทําอย่างอื่นเพื่อรอให้โฆษณา
จบ โดยไม่สนใจโฆษณาเลย
3.ตัง้ ใจดูโฆษณาจนจบ
4.ปิ ดและเลิกชมทันที เมือ่ เจอ
โฆษณา
5.คลิกเข้าไปชมโฆษณานัน้
6.กดแชร์โฆษณานัน้

เจนเนอเรชัน่
Z
𝑋𝑋� S.D.
3.59
.875
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จากตารางที่ 4.18 พบว่ าพฤติก รรมการแชร์โ ฆษณานั น้ มีป ริมาณที่ต่ ํ าเมื่อ เทีย บกับ
พฤติกรรมในข้ออื่น ซึง่ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ กับผูค้ นทุกเจนเนอเรชัน่ นอกจากนัน้ แสดงให้เห็นว่า
การเปิ ดรับโฆษณาโดยเฉพาะบนสื่อใหม่ผูค้ นสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้ไม่ตอบสนองต่อ
โฆษณาในลักษณะต่างๆ ได้อกี ด้วย และผลนัน้ ยังแสดงว่าพฤติกรรมของคนทัง้ 4 เจนเนอเรชัน่
นัน้ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างกันเลย เพียงแต่คาํ ตอบนัน้ ค่อนข้างกระจายตัวภายในกลุ่ม

ตารางที่ 4.19 รายละเอียดทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม

5
32
(8.1)
21
(5.3)
19
(4.8)
21
(5.4)
14
(3.6)

139
(35.1)
112
(28.4)
108
(27.3)
99
(25.3)
113
(28.7)

177
(44.7)
200
(50.6)
211
(53.4)
201
(51.4)
199
(50.5)

31
(7.8)
47
(11.9)
40
(10.1)
55
(14.1)
199
(50.5)

Mean

S.D.

1
17
(4.3)
15
(3.8)
17
(4.3)
15
(3.8)
18
(4.6)

ระดับ
พฤติ กรรม

2.92
3.35

.453
.897

ปานกลาง
ปานกลาง

3.19

.855

ปานกลาง

3.18

.841

ปานกลาง

3.14

.862

ปานกลาง

3.14

.849

ปานกลาง
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การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม
1.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์สร้างความ
รบกวน
2.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์เป็ นการรุกลํ้า
สิทธิส่วนบุคคล
3.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์ให้ขอ้ มูลที่
น่ าสนใจ
4.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์สร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่สนิ ค้า
5.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์ให้ประโยชน์แก่
ท่าน

ระดับการเปิ ดรับ
4
3
2

ตารางที่ 4.19 (ต่อ)

5
6.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์สร้างความ
น่ าเชื่อถือ
7.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์ทาํ ให้ท่านซือ้
สินค้าและบริการนัน้
8.โฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทาง Facebook

10.โฆษณาในเว็บไซต์โทรทัศน์ออนไลน์
11.โฆษณาในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Mean
1
27
(6.9)
47
(11.9)
34
(8.7)
37
(9.4)
34
(8.6)
34
(8.7)

2.96

.850

ระดับ
พฤติ กรรม
ปานกลาง

2.95

.976

ปานกลาง

2.89

9.11 . ปานกลาง
.945
ปานกลาง
.862
ปานกลาง
.832
ปานกลาง

2.88
2.87
2.78

S.D.
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9.โฆษณาโทรทัศน์ออนไลน์ทาง Facebook

9
(2.3)
13
(3.3)
14
(3.6)
18
(4.6)
13
(3.3)
6
(1.5)

ระดับการเปิ ดรับ
4
3
2
79
217 60
(20.2) (55.4) (15.3)
93
199 43
(23.5) (50.5) (10.9)
66
206 70
(16.9) (52.8) (17.9)
63
202 74
(16) (51.3) (18.8)
51
237 61
(12.9) (59.8) (15.4)
50
223 80
(12.7) (56.7) (20.4)

ตารางที่ 4.19 (ต่อ)

5
12. โฆษณาในแอพพลิเคชันหนั
่ งสือพิมพ์ออนไลน์
13.โฆษณาในเว็บไซต์ Youtube
14.โฆษณาในแอพพลิเคชันโทรทั
่
ศน์ออนไลน์

16.โฆษณาในแอพพลิเคชันวิ
่ ทยุออนไลน์
17.โฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทาง Twitter

1
40
(10.2)
51
(13)
45
(11.4)
36
(9.1)
43
(10.9)
54
(13.7)

Mean

S.D.

2.77

.874

ร ะ ดั บ
พฤติ กรรม
ปานกลาง

2.76

.990

ปานกลาง

2.74

.900

ปานกลาง

2.74

.830

ปานกลาง

2.70

.863

ปานกลาง

2.63

.877

ปานกลาง
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15.โฆษณาในเว็บไซต์วทิ ยุออนไลน์

8
(2)
16
(4.1)
9
(2.3)
8
(2)
10
(2.5)
7
(1.8)

ระดับการเปิ ดรับ
4
3
2
51
216 79
(12.9) (54.8) (20.1)
57
188 80
(14.5) (48) (20.4)
50
211 81
(12.6) (53.3) (20.5)
38
229 85
(9.6) (57.8) (21.5)
32
225 84
(8.1) (57.1) (21.3)
30
221 81
(7.6) (56.2) (20.6)
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จากตารางที่ 4.19 รายละเอียดการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ของผู้ตอบ
แบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับ
พฤติ ก รรม ในระดับ ปานกลาง ที่ ค่ า เฉลี่ย เลขคณิ ต ที่ 2.92 โดยข้ อ คํ า ถามทุ ก ข้ อ มีร ะดับ
พฤติกรรมอยูใ่ นเกณฑ์ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต “ปานกลาง”

ตารางที่ 4.20 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามด้านทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาสือ่ หลอมรวม ในกลุ่มเจเนอเรชันต่
่ างๆ

รูปแบบพฤติ กรรม

Y

แปรผล
Babyboom
𝑋𝑋� S.D.
3.53
.842

รวม
𝑋𝑋�
3.35

S.D.
.897

ปานกลาง

𝑋𝑋�
3.47

S.D.
.983

𝑋𝑋�
3.24

S.D.
.933

3.47

.983

3.12

.852

3.23

.812

3.25

.880

3.19

.855

ปานกลาง

3.39

1.116

3.05

.836

3.32

.760

3.22

.792

3.18

.841

ปานกลาง

3.41

.979

3.05

.870

3.20

.780

3.25

.950

3.14

.862

ปานกลาง

3.25

1.047

3.00

.833

3.28

.790

3.31

.859

3.14

.849

ปานกลาง
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1.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
สร้างความรบกวน
2.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
เป็ นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคล
3.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
ให้ขอ้ มูลทีน่ ่ าสนใจ
4.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่สนิ ค้า
5.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
ให้ประโยชน์แก่ท่าน

Z

เจนเนอเรชัน่
X
𝑋𝑋� S.D.
3.44
.817

ตารางที่ 4.20 (ต่อ)

รูปแบบพฤติ กรรม

Y

แปรผล
Babyboom
𝑋𝑋� S.D.
3.12
.660

รวม
𝑋𝑋�
2.96

S.D.
.850

ปานกลาง

𝑋𝑋�
3.10

S.D.
1.185

𝑋𝑋�
2.84

S.D.
.886

3.03

1.150

2.78

.991

3.18

.867

3.06

.948

2.95

.976

ปานกลาง

3.06

1.263

2.78

.894

3.03

.869

2.84

.688

2.89

.911

ปานกลาง

2.87

1.212

2.76

.929

3.07

.891

2.81

.873

2.88

.945

ปานกลาง

3.03

1.231

2.71

.873

3.04

.720

3.00

.718

2.87

.862

ปานกลาง

2.75

1.016

2.67

.810

2.96

.811

2.75

.762

2.78

.832

ปานกลาง
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6.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
สร้างความน่ าเชื่อถือ
7.โฆษณาสื่ออินเทอร์เน็ต/
แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิตเตอร์
ทําให้ท่านซือ้ สินค้าและบริการ
นัน้
8.โฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ทาง Facebook
9.โฆษณาโทรทัศน์ออนไลน์ทาง
Facebook
10.โฆษณาในเว็บไซต์โทรทัศน์
ออนไลน์
11.โฆษณาในเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Z

เจนเนอเรชัน่
X
𝑋𝑋� S.D.
3.06
.715

ตารางที่ 4.20 (ต่อ)

รูปแบบพฤติ กรรม

2.66

1.125

2.68

.848

2.92

.872

Babyboom
𝑋𝑋� S.D.
2.78

.706

รวม
𝑋𝑋�
2.77

.874

ปานกลาง

2.88

1.185

2.55

.901

2.68

.790

2.66

.653

2.63

.877

ปานกลาง

2.84

1.194

2.59

.861

2.92

.877

2.84

.767

2.74

.900

ปานกลาง

2.66

1.181

2.64

.812

2.91

.772

2.78

.659

2.74

.830

ปานกลาง

2.63

1.157

2.62

.829

2.83

.855

2.77

.717

2.70

.863

ปานกลาง

2.88

1.185

2.55

.901

2.68

.790

2.66

.653

2.63

.877

ปานกลาง

Z

𝑋𝑋�

Y
S.D.

𝑋𝑋�

S.D.

แปลผล
S.D.
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1 1 .โ ฆ ษ ณ า ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
12. โฆษณาในแอพพลิ เ คชั น่
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
13.โฆษณาในเว็บไซต์ Youtube
14.โฆษ ณ าในแอพ พลิ เ คชั น่
โทรทัศน์ออนไลน์
15.โฆ ษ ณ าใน เว็ บ ไซ ต์ ว ิ ท ยุ
ออนไลน์
16.โฆษณาในแอพพลิเคชันวิ
่ ทยุ
ออนไลน์
1 7 .โ ฆ ษ ณ า ห นั ง สื อ พิ ม พ์
ออนไลน์ทาง Twitter

เจนเนอเรชัน่
X
𝑋𝑋� S.D.
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า ในทุกเจนเนอเรชันนั
่ น้ มีผลของพฤติกรรมในทัศนคติและการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม อ้างอิงจากตัวเลขในแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชัน่
ไม่ได้ต่างกันมาก และค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน

4.3 ส่วนที่ 3 การยอมรับสื่อหลอมรวม
1) ตัว แปรเพศที่ม ีค วามแตกต่ างกัน มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การยอมรับ สื่อ หลอมรวมที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับการยอมรับสื่อหลอมรวม

การยอมรับสื่อหลอมรวม
1. ชาย
2. หญิง

N

Mean

S.D.

t

Sig

140
258

2.73
2.82

.644
.672

-1.279

.204

จากตาราง 4.21 พบว่า เพศ ที่มคี วามแตกต่ างไม่มผี ลกับการยอมรับสื่อหลอมรวม
เนื่องจากการทดสอบ โดยใช้ สถิติ t-test พบว่า 2 ตัวแปรดังกล่าวมีค่า Sig เท่ากับ .204 ส่งผล
ให้ปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว
2) ตัวแปรอายุทม่ี คี วามแตกต่างมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวมทีแ่ ตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.22 ตารางแสดงตัว แปรอายุ ท่ีมคี วามแตกต่ างมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การยอมรับ สื่อ
หลอมรวมทีแ่ ตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ทัง้ หมด

SS
16.886
157.465
174.351

หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05

df
7
390
397

M.S.
2.412
.404

F
5.975

Sig
.000*
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จากตาราง 4.22 พบว่า อายุท่มี คี วามแตกต่างมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอม
รวมทีแ่ ตกต่าง
เนื่องจากค่าSig เท่ากับ .000 ซึง่ แสดงว่าผลมีความแตกต่างระหว่างกัน ทีน่ ัยสําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่งผลให้ยอมรับสมมติฐาน จากนัน้ เพื่อทดสอบกลุ่มที่มคี วามแตกต่างระหว่าง
กันด้วยสถิติ Scheffe โดยผลมีดงั ตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.23 ตารางเปรียบเทียบรายคู่ของกลุ่มอาชีพ ตามวิธกี ารทางสถิติ Scheffe
Mean ≤20 ปี 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
(3.125) ปี
(2.974) (2.797) (2.882) (2.936) (2.591) (2.487)
≤ 20 3.125
ปี
21- 2.974
25 ปี
26- 2.797
30 ปี
31- 2.882
35 ปี
36- 2.936
40 ปี
41- 2.591
45 ปี
46- 2.487
50 ปี
51 ปี 2.350
+
หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05

51 ปี +
(2.350)
*
*

*
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จากผลดังกล่าวในตารางที่ 4.23 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอายุ
51 ปี ขึน้ ไป ทีม่ คี วามแตกต่างรายคู่กบั กลุ่ม อายุต่ ํากว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 20-25 ปี และกลุ่ม อายุ
36-40 ปี ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
3) ตัวแปรการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม
ตารางที่ 4.24 ตารางแสดงตัวแปรการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม
SS
6.895
167.456
174.351

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ทัง้ หมด

df
3
394
397

M.S.
2.298
.425

F
5.408

Sig
.001*

หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 4.24 พบว่า มีความแตกต่างระหว่างการศึกษา และการยอมรับสื่อหลอม
รวม เนื่ อ งจากค่ า Sig ในการทดสอบเท่ ากับ .001 ที่นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 ส่ งผลให้ยอมรับ
สมมติฐาน จากนัน้ เพื่อทดสอบกลุ่มที่มคี วามแปรปรวนระหว่างกันด้วยสถิติ Scheffe โดยผลมี
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.25 ตารางเปรียบเทียบรายคู่ของกลุ่มอาชีพ ตามวิธกี ารทางสถิติ Scheffe
Mean
การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรือ
(1.906)
อาชีวศึกษา
(2.628)

1.906
2.628
2.840
2.814

หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05

ปริญญา
ตรี
(2.840)
*

ปริญญาโท
ขึ้นไป
(2.814)
*
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จากตารางที่ 4.25 พบว่ า มีคู่ ค วามแตกต่ างระหว่ างกัน ได้แ ก่ กลุ่ ม อาชีพ นั ก เรีย น/
นักศึกษา กับกลุ่มแม่บา้ น ซึง่ มีความแตกต่างระหว่างกัน ทีร่ ะดับนัยสําคัญที่ .05
4) ตัวแปรอาชีพทีม่ คี วามแตกต่างมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวมทีแ่ ตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงตัวแปรอาชีพที่มคี วามแตกต่ างมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อ
หลอมรวมทีแ่ ตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ทัง้ หมด

SS
9.068
165.283
174.351

df
5
392
397

M.S.
1.814
.422

F
4.301

Sig
.001*

หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 4.26 พบความแตกต่ างระหว่างอาชีพ และการยอมรับสื่อ หลอมรวมนัน้
เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .001 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน และต้องนํ าไปเปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติ
Scheffe ต่อไป เพื่อหาความความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
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ตารางที่ 4.27 ตารางเปรียบเทียบรายคู่ของกลุ่มอาชีพ ตามวิธกี ารทางสถิติ Scheffe
Mean

พนักงาน
บริษทั เอกชน
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/
นักศึกษา
แม่บา้ น

2.850

อื่นๆ

2.696

พนักงาน
บริษทั
เอกชน
(2.850)

ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิ จ
(2.759)

ธุรกิ จ
ส่วนตัว
(2.625)

นักเรียน/
นักศึกษา
(3.035)

แม่บา้ น

อื่นๆ

(2.277) (2.696)

2.759
2.625
3.035

*

2.277

หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 4.27 พบว่า มีคู่ค วามแปรปรวนระหว่างกัน ได้แก่ กลุ่ มอาชีพ นัก เรียน/
นักศึกษา กับกลุ่มแม่บา้ น ซึง่ มีความแปรปรวนระหว่างกัน ทีร่ ะดับนัยสําคัญที่ .05
5) ตัวแปรรายได้ทม่ี คี วามแตกต่างมีผลกับการยอมรับสื่อหลอมรวมทีแ่ ตกต่าง
ตารางที่ 4.28 ตารางแสดงตัวแปรรายได้ท่มี คี วามแตกต่างมีผลกับการยอมรับสื่อหลอมรวมที่
แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ทัง้ หมด

SS
4.399
169.963
174.351

หมายเหตุ: ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05

df
5
392
397

M.S.
.878
.434

F
2.024

Sig
.074
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จากตารางที่ 4.28 พบว่า ไม่มคี วามแปรปรวนระหว่างรายได้ และการยอมรับสื่อหลอม
รวมนัน้ เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .074 ทําให้ปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว

4.4 ส่วนที่ 4 การรับรู้การใช้ ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอม
รวม
ในสมติฐานข้อนี้ ทางผู้วจิ ยั ได้ใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.29 ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ กับการยอมรับสื่อ
หลอมรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ * การยอมรับสื่อหลอม
รวม

ค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์ (r)
.369**

Sig (2-tails)
.000*

หมายเหตุ: * ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
** ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
จากตารางที่ 4.29 พบว่ าทัง้ 2 ตัว แปร อันได้แก่ การรับ รู้ก ารใช้ประโยชน์ และ การ
ยอมรับสื่อหลอมรวม นัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่ค่า Sig .000 โดยจากการทดสอบด้าย
สถิติสมั ประสิทธิ ์สัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่าทัง้ 2 มีค่าความสัมพันธ์ท่ี .369 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .01 ส่งผลให้ยอมรับสมสมติฐานดังกล่าว

4.5 ส่วนที่ 5 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อ
หลอมรวม
ในสมติฐานข้อนี้ ทางผู้วจิ ยั ได้ใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.30 ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่ างการรับ รู้ค วามง่ายในการใช้ง าน กับ การ
ยอมรับสื่อหลอมรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน * การยอมรับสื่อ
หลอมรวม

ค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์ (r)
.352**

Sig (2-tails)
.000*

หมายเหตุ: * ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
** ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
จากตารางที่ 4.30 พบว่าทัง้ 2 ตัวแปร อันได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
การยอมรับสื่อหลอมรวม นัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทีค่ ่า Sig .000 โดยจากการทดสอบด้าย
สถิติสมั ประสิทธิ ์สัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่าทัง้ 2 มีค่าความสัมพันธ์ท่ี .352 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .01 ส่งผลให้ยอมรับสมสมติฐานดังกล่าว

4.6 ส่ วนที่ 6 การยอมรับสื่ อหลอมรวมมี ความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่ อ
โฆษณา
ในสมติฐานข้อนี้ ทางผู้วจิ ยั ได้ใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.31 ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ การยอมรับ สื่อ หลอมรวมกับ การตอบสนองต่ อ
โฆษณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การยอมรับสื่อหลอมรวม* การตอบสนองต่อโฆษณา
หมายเหตุ: * ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
** ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .01

ค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์ (r)
.204**

Sig (2-tails)
.000*
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จากตารางที่ 4.31 พบว่ าทัง้ 2 ตัว แปร อัน ได้แ ก่ การยอมรับ สื่อ หลอมรวมและ การ
ตอบสนองต่อโฆษณา นัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่ค่า Sig .000 โดยจากการทดสอบด้าย
สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่าทัง้ 2 มีค่าความสัมพันธ์ท่ี .204 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .01 ส่งผลให้ยอมรับสมสมติฐานดังกล่าว
4.7 ส่ วนที่ 7 การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ประโยชน์ ของ
สื่อหลอมรวม
ในสมติฐานข้อนี้ ทางผู้วจิ ยั ได้ใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.32 ตารางแสดงความสัมพันธ์การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานกับการรับรูป้ ระโยชน์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน * การรับรูป้ ระโยชน์

ค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์ (r)
.811**

Sig (2-tails)
.000*

หมายเหตุ: * ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
** ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
จากตารางที่ 4.32 พบว่าทัง้ 2 ตัวแปร อันได้แก่ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานและการ
ใช้งานกับการรับรูป้ ระโยชน์ นัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่ค่า Sig .000 โดยจากการทดสอบ
ด้ า ยสถิ ติส ัม ประสิท ธิส์ ัม พัน ธ์ ข องเพีย ร์ส ัน พบว่ าทัง้ 2 มีค่ า ความสัม พัน ธ์ท่ี .811 ที่ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .01 ส่งผลให้ยอมรับสมสมติฐานดังกล่าว
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การแปรผลทางสถิตทิ างการวิจยั ทัง้ หมดนัน้ สามารถสรุปสมมติฐานออกได้เป็ นตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน
ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับ
สื่อหลอมรวม
1. ตัวแปรเพศ
2. ตัวแปรอายุ
3. ตัวแปรการศึกษา
4. ตัวแปรอาชีพ
5. ตัวแปรรายได้

การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อ
หลอมรวม
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การ
ยอมรับสื่อหลอมรวม
การยอมรับสื่อหลอมรวมมีความสัมพันธ์กบั การตอบสนอง
ต่อโฆษณา

สถิติที่ใช้
ทดสอบ

การยอมรับ
สมมติ ฐาน

t-test
ANOVA,
Scheffe
ANOVA,
Scheffe
ANOVA,
Scheffe
ANOVA
Pearson’s
correlation
Pearson’s
correlation
Pearson’s
correlation

ไม่ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ งการยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา มีวตั ถุประสงค์การ
วิจยั ดังนี้
1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับสื่อหลอมรวมของผูบ้ ริโภค
2) เพื่อศึกษาการรับรูป้ ระโยชน์และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานในการใช้ส่อื
หลอมรวม
3) เพื่อศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาผ่านสื่อหลอมรวม
รูปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิง
สํารวจ (Survey Research Method) แบบวัดครัง้ เดียว (One-shot Descriptive Study) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self Administration) แล้วนํามาวิเคราะห์ผลเพื่อหา
ข้อสรุปตามแนวทางของวัตถุประสงค์การวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ประชากรชายและหญิงผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย โดยมุง่ ศึกษากลุ่มคนตาม Generationต่างๆ ดังนี้
1) เจนเนอเรชัน่ เบบีบ้ มู
2) เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
3) เจนเนอเรชัน่ วาย
4) เจนเนอเรชัน่ ซี
โดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั ้ง 4 เจนเนอเรชั น่ การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการใช้
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารใช้ส่อื หลอมรวมเท่านัน้ เป็ นชายและหญิง จํานวน
400 คน
เมื่อทําการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั ได้นําข้อมูลที่ได้เข้ามาทําการประผลผลผ่าน
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows สําหรับการวิเคราะห์แ ละประมวลผลข้อ มูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ ทํ า การวิเ คราะห์ แ ละอธิบ ายข้อ มู ล เกี่ย วกับ
ลักษณะทางประชากร
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นอกจากนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน
และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ทีไ่ ด้ใช้สําหรับวิจยั โดยการทดสอบสมมติฐาน
จะใช้ ว ิธ ีก ารทดสอบด้ ว ย F-Test ANOVA เพื่อ ค้ น หาผลการทดสอบออกมา และส่ ว นของ
สมมติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ ทําการประมวลผลด้วย Correlation Coefficient Pearson
โดยระดับค่านัยสําคัญ (Significant) สําหรับการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยั นี้อยู่ท่ี 0.05 จาก
การตัง้ ระดับความเชื่อมันของงานวิ
่
จยั ในครัง้ นี้ท่ี 95%

5.1 สรุปผลการวิ จยั
5.1.1 ข้อมูลประชากร
งานวิจยั นี้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารใช้ส่อื หลอมรวมเท่านัน้ จึงจัดทําแบบสอบถามเพื่อ
คัด กรองกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํา นวน 400 คน แบ่ ง ออกเป็ นผู้ ใ ช้ โ ทรทัศ น์ ท างอิ น เทอร์เน็ ต หรือ
แอพพลิเคชัน่ บ่อยที่สุด รองลงมาผู้ใช้หนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชันและผู
่
ใ้ ช้
วิทยุทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชันตํ
่ ่ าทีส่ ุด
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ นเพศหญิงมากที่สุด 259 คนและเพศชาย 141 คน ส่วนอายุของ
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตแบ่งตามโควต้าจํานวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เป็ นเจนเนเรชัน่
วายมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นเจนเนเรชันเอ็
่ กซ์ และเจนเนเรชันเบบี
่ บ้ ูมและเจนเนเรชันซี
่ มจี าํ นวน
เท่ากัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มากที่สุด
และส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001-20,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ มใช้อุปกรณ์ ส่อื สารมากกว่า 1 อุ ปกรณ์ โดยใช้โทรศัทพ์
สมาร์ท โฟนมากที่สุ ด รองลงมาคือ คอมพิว เตอร์ต ัง้ โต๊ ะ คอมพิว เตอร์พ กพา และแท็ บ เล็ต
ตามลําดับ
5.1.2 สรุปภาพรวมของแบบสอบถาม
ในประเด็น “การรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ” พบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ
“ปานกลาง”
ในประเด็น “พฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม” พบว่า ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ “มาก”
ในประเด็น “การเปิ ด รับโฆษณาผ่านสื่อ แบบหลอมรวม” ระดับพฤติก รรมอยู่ในระดับ
“ปานกลาง”
ในประเด็น “ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม” พบว่า
ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
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ภาพรวมของแบบสอบถาม หากแบ่งดูตามเจนเนอเรชันได้
่ ขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
1) ในประเด็นการรับชมสื่อหลอมรวม พบในกลุ่มของ Babyboom นัน้ มักความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีแ่ ตกต่างไปจากเจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 2.350
อยูใ่ นเกณฑ์ “น้อย”ซึง่ ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ เลขคณิตในกลุ่มอายุอ่นื ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ในประเด็นพฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวมนัน้ พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทุก
กลุ่มเจนเนอเรชันนั
่ น้ ไม่ได้ต่างกันมาก และอยูใ่ นเกณฑ์ “มาก”
3) ในประเด็นการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม Babyboom นัน้ มักความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีแ่ ตกต่างไปจากเจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 2.583
อยูใ่ นเกณฑ์ “น้อย”ซึง่ ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ เลขคณิตในกลุ่มอายุอ่นื ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ในประเด็นทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม
พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทุกกลุ่มเจนเนอเรชันนั
่ น้ ไม่ได้ต่างกันมาก และอยู่ในเกณฑ์ “ปาน
กลาง”
รายละเอีย ดการรับ ชมสื่อ หลอมรวมรูป แบบต่ างๆ ของผู้ ต อบแบบสอบถามพบว่ า
พฤติกรรม การรับชมสื่อหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับปานกลาง ทีค่ ่าเฉลีย่
เลขคณิตที่ 2.79 ในข้อคําถามจํานวน 2 ข้อที่มผี ลระดับพฤติกรรม ในระดับมาก ท่านมักอ่าน
พาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และคลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์ต่อและ ท่านมักอ่านหัว
พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในข้อนี้มคี วามกระจายตัวสูง เมือ่ ดูจากค่า S.D ทีใ่ กล้ และมากกว่า 1
รายละเอียดพฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม ของผูต้ อบแบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม
การใช้ส่อื หลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับมาก ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 3.81 โดย
ข้อคําถามทุกข้อมีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นเกณฑ์ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต “มาก”
หากแบ่งดูต ามเจนเนอเรชันได้
่ ข้อ สังเกตว่าทิศ ทางของทุ ก เจนเนอเรชันมี
่ ทิศ ทางไป
ในทางเดียวกัน แต่ ในขณะเดียวกัน ที่ค่า S.D ของแต่ ล ะกลุ่ มค่ อ นข้างสูงซึ่งเป็ นการแสดงว่ า
คําตอบของงานวิจยั ฉบับนี้ค่อนข้างกระจายตัวอยูม่ าก
รายละเอี ย ดพฤติ ก รรมการเปิ ดรับ โฆษณ าผ่ า นสื่ อ แบบหลอมรวม ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับ
พฤติกรรม ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 2.68 โดย โดยมีข้อ “การกดแชร์โฆษณา
นัน้ ” มีพฤติกรรมในระดับทีน่ ้อยทีส่ ุด
หากแบ่งดูตามเจนเนอเรชันพบว่
่
าพฤติกรรมการแชร์โฆษณานัน้ มีปริมาณทีต่ ่ําเมือ่ เทียบ
กับพฤติกรรมในข้ออื่น ซึง่ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ กับผูค้ นทุกเจนเนอเรชัน่ นอกจากนัน้ แสดงให้เห็น
ว่าการเปิ ดรับโฆษณาโดยเฉพาะบนสื่อใหม่ผูค้ นสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้ไม่ตอบสนอง
ต่อโฆษณาในลักษณะต่ างๆ ได้อกี ด้วย และผลนัน้ ยังแสดงว่าพฤติกรรมของคนทัง้ 4 เจนเนอ
เรชันนั
่ น้ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างกันเลย เพียงแต่คาํ ตอบนัน้ ค่อนข้างกระจายตัวภายในกลุ่ม
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รายละเอียดการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ของผูต้ อบแบบสอบถามนี้ พบว่า
พฤติกรรม การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับ
ปานกลาง ที่ค่ า เฉลี่ย เลขคณิ ต ที่ 2.92 โดยข้อ คํ าถามทุ ก ข้อ มีระดับ พฤติก รรมอยู่ในเกณฑ์
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต “ปานกลาง”
หากแบ่งดูตามเจนเนอเรชันพบว่
่
า ในทุกเจนเนอเรชันนั
่ น้ มีผลของพฤติกรรมในทัศนคติ
และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม อ้างอิงจากตัวเลขในแต่ละกลุ่มเจน
เนอเรชันไม่
่ ได้ต่างกันมาก และค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน
5.1.3 การวิ เคราะห์การทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานข้อสังเกตที่พบได้ชดั เจนในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แนวโน้ มของ
ผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากการตรวจสอบค่า S.D. ในแต่ละข้อค่อนข้าง
สูง และมีแนวโน้มเข้าใกล้ 1 หรือมากกว่า 1 แสดงว่า แต่ละกลุ่มมีลกั ษณะความคิดทีแ่ ตกต่างกัน
สูง
ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรทีม่ คี วามแตกต่างมีผลกับการยอมรับสื่อ
หลอมรวมในส่วนของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์นัน้ ไม่ได้ยอมรับสมมติฐานในทุกตัวแปร ทาง
ผู้ว ิจยั พบว่าเพศ และรายได้ ที่มคี วามแตกต่ างกันนัน้ ไม่มผี ลต่ อ การยอมรับสื่อหลอมรวมใน
ขณะทีต่ วั แปรอายุการศึกษาและอาชีพ ทีม่ คี วามแตกต่างนัน้ มีผลต่อการยอมรับสื่อหลอมรวม มี
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
จากการวิเคราะห์ตวั แปรเพศกับการยอมรับสื่อหลอมรวม โดยการทดสอบสมมติฐาน
ด้ว ย T-Test พบว่ า เพศที่แ ตกต่ า งไม่ ม ีผ ลกับ การยอมรับ สื่อ หลอมรมในขณะที่ต ัว แปรอายุ
การศึกษา และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA และ Scheffe พบว่า
ตัวแปรอายุ การศึกษา และอาชีพ ที่มคี วามแตกต่ างกันนัน้ มีผ ลต่ อ การยอมรับสื่อหลอมรวม
ส่วนตัวแปรรายได้ใช้การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA พบว่ารายได้ท่มี คี วาม
แตกต่างกันนัน้ ไม่มผี ลต่อการยอมรับสื่อหลอมรวม
ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์มคี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อ
หลอมรวม โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม ซึง่ ได้รบั การอ้างอิงจากทฤษฎี TAM พบว่า การรับรู้
ประโยชน์นนั ้
มีผลต่อการเปิ ดรับสื่อหลอมรวม โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวอยูใ่ นระดับทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
ในการทดสอบสมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การ
ยอมรับสื่อหลอมรวม โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ
สมมติฐานเรื่อ งความสัม พันธ์ระหว่ างตัว แปรสองกลุ่ ม ซึ่ง ได้รบั การอ้างอิงจากทฤษฎี TAM
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พบว่า ทัง้ 2 ตัวแปร ได้แก่การรับรูค้ วามง่ายและการยอมรับสื่อหลอมรวม มีผลต่อการเปิ ดรับสื่อ
หลอมรวม โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวอยูใ่ นระดับทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
ในขณะทีก่ ารทดสอบสมมติฐานที่ 4 เพื่อทดสอบลักษณะความสัมพันธ์ของ การยอมรับ
สื่อหลอมรวมกับการตอบสนองต่ อโฆษณา ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson
Correlation พบว่า ทัง้ 2 ตัวแปรคือ การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณามี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
และการทดสอบสมมติฐานที่ 5 เพื่อทดสอบลักษณะความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กบั การรับรูป้ ระโยชน์ของสื่อหลอมรวม

5.2 การอภิ ปรายผล
จากผลของการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 421 คนพบว่า มีจํานวน 400 คน
ที่มกี ารยอมรับสื่อหลอมรวม และมีเพียง 21 คน เท่านัน้ ไม่มกี ารเปิ ดรับสื่อหลอมรวมเลย ใน
จํานวน 400 คนนัน้ พบว่า มีผู้ใช้ส่อื ประเภทโทรทัศน์ ทางอินเทอร์เน็ ตหรือแอพพลิเคชันมาก
่
ที่สุด มีจํานวนถึง 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.5 ซึ่งสอดคล้องกับที่ นุ ด ี หนู ไพโรจน์ (2557) ได้
กล่ า วไว้ว่ า “ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีก ารสื่อ สาร (ICT) ที่ทํ าให้ เกิด การหลอมรวมสื่อ
(Media Convergence) ยัง ส่ ง ผลให้ ส่ ือ โทรทั ศ น์ ต้ อ งปรับ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การคุ ก คามของสื่ อ
อิน เทอร์เน็ ต และขยายช่ อ งทางการรับ ชมไปสู่ ท างการเผยแพร่ห รือ แฟลตฟอร์ม (Platform)
ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมาด้วย ทัง้ การถ่ายทอดรายการสดและการให้รบั ชมรายการย้อนหลัง จนใน
ที่สุดเกิดเป็ นนวัตกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ แบบการเคลื่อนย้ายเวลา (Time-Shifting) ที่
ให้อํานาจผูช้ มในการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ตามเวลาทีต่ นสะดวก”
ผลการศึก ษายัง ระบุ อีก ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถาม ร้อ ยละ 16.75 ใช้ ส่ ือ หนั ง สือ พิม พ์
อินเทอร์เน็ ตหรือแอพพลิเคชัน่ และรองลงมา ร้อยละ 12.75 ที่ใช้ส่อื วิทยุทางอินเทอร์เน็ตหรือ
แอพพลิเคชัน่ ผลการวิจยั ดังกล่าวมีความแตกต่างจากรายงานของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) (2549) โดยสิ้นเชิง เมื่อในปี 2548 ผู้ใช้ส่อื หลอมรวมมีแนวโน้ มใช้
บริก ารฟั งเพลงออนไลน์ ผ่ านอินเทอร์เน็ ต ถึงร้อ ยละ 86.9 เป็ นสื่อหลอมรวมประเภทที่ได้รบั
ความนิ ย มมากที่ สุ ด เมื่อ 10 ปี ที่ ผ่ า นมา จะเห็ น ได้ ช ัด ว่ า พฤติ ก รรมของผู้ บ ริโ ภคมีก าร
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก จากเดิมทีน่ ิยมฟั งวิทยุอนิ เทอร์เน็ตมากกว่าโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต
แต่ปัจจุบนั พฤติกรรมกลับเปลี่ยนไปตรงกันข้าม อาจเป็ นเพื่อความสะดวกสบายของเครือข่าว
อินเทอร์เน็ตที่มกี ารให้บริการ 3G ทําให้อนิ เทอร์เน็ตมีความเร็วสูงมากขึน้ สามารถรับสัญญาณ
ได้ทงั ้ ภาพและเสียงอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึน้
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นอกจากนี้ผตู้ อบแบบสอบถามยังมีแนวโน้มการใช้เครื่องมือสื่อสารมากกว่า 1 ประเภท
จะเห็นได้ชดั จากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน มีผู้ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถึงร้อยละ
94.3 รองลงมาเป็ นคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ ร้อยละ 47.8 คอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 39.3 และแท็บ
เล็ต ร้อยละ 34.3 ตามลําดับ ซึง่ ผลวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับที่ นุด ี หนูไพโรจน์ (2557) กล่าวไว้
ว่า “ ปั จจุบนั เรากําลังเข้าสู่ยคุ ทีม่ สี ห่ี น้าจอต่อหนึ่งผูใ้ ช้ อันประกอบด้วยสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์
โทรทัศ น์ และแท็บเล็ต (Tablet) และเชื่อ มโยงข้อมูลจากอุ ปกรณ์ เหล่านี้ เข้าด้วยกัน” และยัง
สอดคล้องกับที่ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2547) เผย “ผล
การสํ า รวจการเลือ กใช้ อุ ป กรณ์ เ ข้ า ถึ ง อิ น เทอร์เ น็ ต และจํ า นวนชัว่ โมงต่ อ วัน ของการใช้
อินเทอร์เน็ ตในอุปกรณ์ ต่างๆ จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า “พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป คน
หนึ่งคนอาจมีการใช้อุปกรณ์ มากกว่าหนึ่งเครื่องในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ ต เช่น เราอาจจะ
ทํางานด้ว ยคอมพิว เตอร์ต ัง้ โต๊ ะพร้อ มกับ การเช็ค เฟซบุ๊ ก บนสมาร์ท โฟน หรือ เราอาจจะดู
รายการโทรทัศน์ ผ่านสมาร์ตทีวพี ร้อมกับการเล่นเกมบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ดังนัน้
สมาร์ทโฟน เป็ นอุปกรณ์ยอดฮิตทีใ่ ช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปั จจุบนั และมีการใช้งานสูงสุดในแต่
ละวัน จากผลการสํารวจจะพบว่า ร้อยละ 77.1 ของผูต้ อบมีการใช้อุปกรณ์น้ี และกลุ่มผู้ใช้งานมี
การใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 6.6 ชัวโมงต่
่
อวัน อุปกรณ์ ยอดฮิตอันดับ 2 ได้แก่ “คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ”
พบว่า ร้อยละ 69.4 ของผูต้ อบมีการใช้อุปกรณ์น้ี”
ส่วนลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม
1) ตัวแปรเพศ
2) ตัวแปรอายุ
3) ตัวแปรการศึกษา
4) ตัวแปรอาชีพ
5) ตัวแปรรายได้
ตัวแปรเพศและรายได้ เป็ นสองตัวแปรในสมมติฐานที่ปฏิเสธสมมติฐาน ที่ว่า เพศและ
รายได้ ท่ีแ ตกต่ างกัน ไม่ ม ีผ ลต่ อ การยอมรับ สื่อ หลอมรวม ส่ ว นตัว แปรอื่น ๆ ซึ่ง ได้ แ ก่ อายุ
การศึกษา อาชีพ ทัง้ 3 ตัวแปรนี้ยอมรับสมมติฐานที่ว่า ลักษณะประชากรที่มอี ายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลกับการยอมรับสื่อหลอมรวมทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึง
กับงานวิจยั ของ กันติสุข สิตตะวิบุล (2557) ทีก่ ล่าวว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ ออนไลน์ ซึ่งสิง่ ที่แตกต่างกันนี้ อาจ
เป็ นเพราะความแตกต่ างกันในเรื่องสื่อที่ใช้ในการศึกษา โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ศกึ ษาสื่อหลอมรวม
ซึ่งประกอบไปด้ว ย สื่อ โทรทัศ น์ อ อนไลน์ สื่อ วิทยุอ อนไลน์ และสื่อ หนังสือ พิมพ์ออนไลน์ จึง
แตกต่างกับงานวิจยั ของ กันติสุข สิตตะวิบุล (2557)
ภาพรวมของแบบสอบถาม หากแบ่งดูตามเจนเนอเรชันแล้
่ ว ในประเด็นการรับชมสื่อ
หลอมรวม และประเด็นการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม Babyboom พบในกลุ่มของ
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Babyboom นัน้ มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเจนเนอเรชันเนื
่ ่ องจากมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 2.350
อยู่ในเกณฑ์ “น้ อ ย”ซึ่งตํ่ากว่าค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ตในกลุ่มอายุอ่ ืน ๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ประเด็นนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเจนเนอเรชัน่ Babyboom ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสาร เนื่องจาก คน Baby Boomers ถนัด
การสื่อสารแบบต้องเห็นหน้ ากัน (Face–to–face Communication) มากกว่าการใช้อเี มลล์ การ
ส่ง SMS และการฟั งเพลงและดูห นังจากอุ ปกรณ์ ส่อื สารอื่นๆ อีกทัง้ การปิ ดกัน้ ตนเองไม่ยอม
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ จะยังส่งผลให้ Baby Boomers ล้าหลังเรื่องการพัฒนาองค์ความรูต้ ่างๆ
(โอเคเนชัน.เน็
่ ท, 2551)
ผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่าช่องทางการหลอมรวมสื่อด้วยช่องทางเฟสบุ๊คได้รบั ความนิยมสูง
มาก ทัง้ ในรูปแบบของการอ่านพาดหัวข่าวจะทางเฟสบุ๊ค, คลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์ ต่อ
และการอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับข้อมูล
จากสํ านั ก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (2557) ที่ได้เผยผลการ
สํารวจผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตว่า มีตดิ ต่อสื่อสารโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต
โดยกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ใช้เพื่อการพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ร้อยละ 78.2 อันดับ 2 ใช้เพื่ออ่านข่าว/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 57.6 และอันดับ 3 ใช้
เพื่อค้นหาข้อมูล ร้อยละ 56.5
ในขณะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะและคอมพิวเตอร์
พกพา) ใช้อินเทอร์เน็ ตโดยมีกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมลล์
ร้อยละ 82.6 อันดับ 2 ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล และอ่านข่าว/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 73.3
และ อันดับ 3 ใช้เพื่ออ่านข่าว/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 63.8
ส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทน่ี ิยมสูงสุด ในปี 2557 อันดับ 1 คือ Facebook โดยมีผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตฯ ใช้บริการสูงถึงร้อยละ 93.7 อันดับ 2 คือ Line Application มีผใู้ ช้งานร้อยละ 86.8
และอันดับ 3 เป็ นของ Google+ อยู่ท่รี อ้ ยละ 34 ซึ่งผลการวิจยั ทัง้ 2 สอดคล้องกัน เนื่ องจาก
เฟสบุ๊คเป็ น Social Media ประเภทหลักที่กําลังได้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศไทย จึงไม่น่า
แปลกใจที่ผลการวิจยั จะพบพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คมากที่สุด ด้วยเหตุน้ีเองทําให้ผู้ผลิตสื่อจึง
ควรให้ความสําคัญ กับช่องทางการหลอมรวมสื่อเข้ากับ Social Media โดยเฉพาะเฟสบุ๊คเป็ น
สําคัญ เพราะจะเพิม่ ช่องทางการรับชมให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างมาก
การทดสอบสมมติฐานเรื่องการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มคี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อ
หลอมรวมนัน้ ผลการวิจยั พบว่า มีผลยอมรับสมมติฐานดังกล่าว โดยทีก่ ารรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การยอมรับ สื่อ หลอมรวม รายงานนี้ ส อดคล้อ งกับ ที่ โมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ของ Fred Davis ทีเ่ ชื่อว่า การรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์ ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) คือระดับที่ปัจเจกบุ คคลเชื่อ ว่าระบบจะช่ว ย
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ยกระดับและส่งเสริมการทํางานของตนเองและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยี
โดยเป็ นเมื่อ รับรู้ก ารใช้ประโยชน์ ก็จะก่ อ ให้เกิดการยอมรับสื่อ หลอมรวมเพิม่ มากขึ้น
ปั จจัย หลัก ที่เป็ น ตัว กํ าหนดการรับ รู้ข องแต่ ล ะบุ ค คลว่ าเทคโนโลยีม ีส่ ว นช่ ว ยในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้มกี ารยอมรับต่อสีอ่ หลอมรวมว่ามี
ประโยชน์ต่อการใช้งานและทําให้ชวี ติ ของผูใ้ ช้งานมีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์
ต่อเทคโนโลยีได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ความสะดวกในการใช้ ผูร้ บั สารมักจะเลือกเปิ ดรับสื่อทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ กับ
ตัวเรามากกว่า อีกทัง้ การใช้ประโยชน์ ผู้รบั สารจะเลือกเปิ ดรับสารแต่ละประเภทตามเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ (Wlibur Schramm อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
การทดสอบสมมติฐานเรื่อ งการรับ รู้ค วามง่ายในการใช้ง านมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การ
ยอมรับสื่อหลอมรวมนัน้ ผลการวิจยั พบว่า มีผลยอมรับสมมติฐานดังกล่าว โดยการรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับสื่อหลอมรวม รายงานนี้สอดคล้องกับโมเดลการ
ยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ของ Fred Davis ที่เชื่อ ว่ า การ
รับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือระดับทีป่ ั จเจกบุคคลเชื่อว่าจะไม่ต้อง
ใช้ความพยายามทัง้ กายและใจในการใช้ระบบ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยี
โดยเป็ นปั จจัยหลักทีเ่ ป็ นตัวกําหนดในแง่ปริมาณหรือความสําเร็จทีไ่ ด้รบั ว่าตรงกับความ
ต้องการหรือทีค่ าดหวังไว้หรือไม่ เป็ นการรับรูข้ องแต่ละบุคคลว่าสามารถทีจ่ ะใช้งานเทคโนโลยี
ได้อย่างไร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้โดยง่าย และสามารถเกิดประโยชน์ สูงสุดในการใช้
เทคโนโลยี หรือการใช้ส่อื หลอมรวม
การศึกษาครัง้ นี้พบลักษณะเด่นของแต่ละเจนเนอเรชันที
่ ม่ ตี ่อการยอมรับสื่อหลอมรวม
และการตอบสนองต่อโฆษณา ดังนี้
1) เจนเนอเรชัน่ Z มีการยอมรับสื่อหลอมรวมสูงทีส่ ุด รูปแบบสื่อหลอมรวมทีใ่ ช้
มากที่สุ ด คือ การอ่ านข่าว,ชมคลิป ผ่ านทาง Facebook และดู โทรทัศ น์ อ อนไลน์ ท าง Youtube
สอดคล้องกับที่เว็บไซต์ Toppercool (2014) รายงานไว้ว่า เจนเนอเรชัน่ Z เป็ น Digital Native
เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แท็บแล็บ จึงทําให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้
อุปกรณ์ส่อื สารและเลือกช่องการการรับเทคโนโลยีได้มากกลุ่มกลุ่มเจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ
ผลการวิจยั พบว่าเจนเนอเรชัน่ Z มีการหลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอมรวมสูงสุด
เนื่องจาก Digital Native มีความรูด้ ้านเทคโนโลยีจงึ รูว้ ่าวิธกี ารหลีกเลี่ยงโฆษณาได้เป็ นอย่างดี
ส่วนทัศนคติต่อโฆษณานัน้ พบว่าให้ขอ้ มูลและสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี แต่รุกรํ้าสิทธิส่วนบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับทีเ่ ว็บไซต์ Toppercool (2014) ได้กล่าวว่า กลุ่มคนเจเนอเรชันนี
่ ้มคี วามใจร้อนขึน้
มากจามยุค 4G และไม่ชอบอะไรทีม่ ขี นั ้ ตอนมากๆ
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2) เจนเนอเรชัน่ Y โฆษณาสื่อหลอมรวมทีช่ อบมากทีส่ ุดคือ Facebook และสื่อ
หลอมรวมทีใ่ ช้มากทีส่ ุดคือการอ่านข่าว,ชมคลิปผ่านทาง Facebook ซีง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
จากสํานั ก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (2557) ที่รายงานไว้ว่ า
Facebook เป็ นสื่อสังคมที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุด และเฟสบุ๊คมีรปู แบบของการโฆษณาที่ไม่
ยัดเยียดให้ผบู้ ริโภคต้องดูโฆษณา และยังสอดคล้องกับที่ Peter Economy, 2015 ได้กล่าวไว้ว่า
เจนเนอเรชัน่ Y ไม่ชอบการตลาดแบบ Hard Sale มากเกินไป วิธกี ารขายสินค้าให้กบั กลุ่มคน
เจนเนอเรชันนี
่ ้ จึงต้องมีความแนบเนียนทีส่ ุด ซึง่ เฟสบุ๊คก็มรี ปู แบบโฆษณาทีถ่ ูกใจเจนเนอเรชัน่
Y เป็ นอย่างดี
3) เจนเนอเรชัน่ X มีการรับรูป้ ระโยชน์และรับรูค้ วามง่ายในการใช้ส่อื หลอมรวม
สู ง ที่สุ ด สอดคล้อ งกับ ที่ นิ เวศน์ ธรรมะ (2553) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า คนรุ่น นี้ เกิด มาในยุ ค ที่เริม่ มี
เทคโนโลยีแล้ว มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีแต่ยงั ไม่มากและส่วนใหญ่จะเน้ นใช้ในการทํางาน
เป็ นหลัก ในทางที่มปี ระโยชน์ และใช้พอดีกบั ความจําเป็ น และคนรุ่นนี้ยงั มีมุมมองแนวคิดที่เปิ ด
กว้างพร้อมปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้พบว่า เจนเนอเรชัน่ X มีการหลีกเลีย่ งโฆษณาสื่อหลอมรวมตํ่าที่สุด
และมีทศั นคติทด่ี แี ละมีการตัดสินใจซือ้ เมือ่ รับสื่อหลอมรวมมากทีส่ ุด
4) เจนเนอเรชั น่ เบบี้ บู ม เมอร์ มี ก ารยอมรับ สื่ อ หลอมรวมตํ่ าที่ สุ ด อาจ
เนื่องมาจากเจนเนอเรชันนี
่ ้ เกิดในยุคที่ยงั ไม่มกี ารแพร่หลายของเทคโนโลยีมากนัก พฤติกรรม
ของคนเจนเนอเรชันนี
่ ้ จงึ มีการเรียนรูแ้ ละรับเทคโนโลยีได้น้อยกว่าเจนเนอเรชันอื
่ ่นๆ อีกทัง้ ยัง
ปิ ดกัน้ ตนเองจากการรับเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้เจนเนอเรชันนี
่ ้ลา้ หลังเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มคนในเจนเนอเรชันนี
่ ้ ท่มี กี ารพยายามเปิ ดรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆอยู่บ้าง ดังจะเห็นจากผลการวิจยั นี้ ที่แม้ว่าจะมีการเปิ ดรับสื่อหลอมรวมน้ อยกว่าเจนเนอ
เรชันอื
่ ่น แต่กย็ งั มีผใู้ ช้ส่อื หลอมรวมในระดับน้อยถึงปานกลาง
นอกจากนัน้ เจนเนอเรชันเบบี
่ บ้ ูมเมอร์มที ศั นคติต่อโฆษณาว่าโฆษณาสื่อหลอม
รวมให้ประโยชน์และสร้างความน่ าเชือ่ ถือแต่กส็ ร้างความรบกวน

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิ จยั
1) การวิจยั นี้มศี กึ ษาการยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา
ซึง่ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของเจนเนอเรชันต่
่ างๆ การศึกษานี้จงึ มีประโยชน์กบั การพัฒนาการ
นําเสนอสื่อ ซึง่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคปั จจุบนั เปลีย่ นแปลงไปจากการใช้ส่อื เก่าๆ เป็ นการใช้ส่อื
แบบผสมผสานหรือสื่อหลอมรวม เมื่อสื่อได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ก็สามารถ

140
ใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาช่องทางการนํ าเสนอต่อไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทีแ่ ทนจริงของ
ผูบ้ ริโภคได้
2) นั ก สื่อ สารการตลาดสามารถนํ า ผลการวิจ ยั นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ การทํ า
การตลาดรูปแบบออนไลน์ วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายและวิเคราะห์ส่อื ว่าสื่อใด ทีเ่ หมาะสมกับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการทําการตลาดนัน้ ๆ
3) นัก ออกแบบโฆษณาสามารถนํ าแนวทางของผลการวิจยั ไปประยุก ต์ใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภค
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) การศึกษานี้เป็ นการศึกษาสื่อหลอมรวมในรูปแบบของสื่อใหม่ผสมผสาน
การนํ าเสนอกับสื่อเก่า ซึง่ แนวทางการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจจะศึกษาการผสมผสานสื่อในรูปแบบ
อื่นๆทีไ่ ด้รบั ความนิยมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการผสมผสานสื่อเก่ากับสื่อเก่าหรือสื่อใหม่กบั สื่อใหม่
ซึง่ เป็ นแนวทางทีน่ ่ าสนใจเช่นกันและยังไม่มผี ศู้ กึ ษา
2) การศึก ษาครัง้ นี้ เป็ นการศึก ษาภาพรวมของสื่อ หลอมรวมชนิด ต่ างๆ ซึ่ง
การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจศึกษาเจาะลึกลงรายละเอียด การยอมรับสื่อหลอมรวมแต่ละประเภทและ
การตอบสนองต่อโฆษณารูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ผลทีช่ ดั เจนยิง่ มากขึน้ และนําไปประยุกต์ใช้กบั
สินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3) การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจเพิม่ วิธกี ารวิจยั แบบ Cluster Analysis เพิม่ จําแนก
และแบ่งกลุ่มผูร้ บั สื่อได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
4) การศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปอาจศึกษาแง่มุมของผู้สร้างสรรค์ส่อื หลอมรวม หรือ
ศึกษารูปแบบแนวคิดในการนําเสนอสื่อหลอมรวม
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้จดั ทําขึ้นเพื่อศึกษา การยอมรับสื่ อหลอมรวมและการตอบสนองต่ อ
โฆษณา โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้วย4 ส่วนแบ่งดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การยอมรับสื่อแบบหลอมรวม
ส่วนที่ 3 การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานและการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานสื่อหลอมรวม
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริโภคในการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม
คําชี้ แจง: สื่อหลอมรวมในแบบสอบถามนี้ หมายถึง การนํ าเสนอข่าวสารหรือ เนื้ อหาของ
โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็ นสื่อดัง้ เดิม ด้วยช่องทางสื่อใหม่ ได้แก่ ทางเว็บไซต์
(Website) อินเทอร์เน็ต (Internet) แอพพลิเคชัน่ (Application) หรือ Social Media (เฟสบุ๊ค/
ทวิตเตอร์)
กรุณาทําเครื่องหมาย  หน้ าข้อที่ท่านต้องการเลือก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

1. ชาย
1. อายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
3. อายุ 26-30 ปี
5. อายุ 36-40 ปี
7. อายุ 46-50 ปี

3. การศึกษา

1. ประถมศึกษา
3. ปริญญาตรี

2.หญิง
2. 21-25 ปี
4. อายุ 31-35 ปี
6. อายุ 41-45 ปี
8. อายุ 51 ปี ขน้ึ ไป
2. มัธยมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา
4. ปริญญาโท ขึน้ ไป
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4. อาชีพ

1. พนักงานบริษทั เอกชน
3. ธุรกิจส่วนตัว
5.แม่บา้ น
5. รายได้ส่วนตัว / เดือน
1. ตํ่ากว่า 10,000 บาท
3. รายได้ 20,001–30,000 บาท
5. รายได้ 40,001–50,000 บาท
6. ท่านใช้อุปกรณ์ใดบ้างต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
3. คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ (PC)

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. นักเรียน/นักศึกษา
6. อื่นๆ โปรดระบุ...................
2. รายได้ 10,001-20,000 บาท
4. รายได้ 30,001-40,000 บาท
6. รายได้ 50,001 บาท ขึน้ ไป
2. แท็บเล็ต (Tablet)
4.คอมพิวเตอร์พกพา (Laptops)

ส่วนที่ 2 การยอมรับสื่อหลอมรวม

การรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ
1.ท่านมักดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
2.ท่านมักดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทางยูทูป(Youtube)
3.ท่านมักดูโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
(Application)
4.ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค(Facebook)และ
คลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์ต่อ
5.ท่านมักฟั งวิทยุฟออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
6.ท่านมักฟั งวิทยุออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัน่
7.ท่านมักอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
8.ท่านมักอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน่
9.ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทางเฟสบุ๊ค
(Facebook)
10.ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทางทวิตเตอร์
(Twitter)

ไม่เคย
เลย

นานๆ
ที

บาง
ครัง้

บ่อย

บ่อย
ทีส่ ุด

1

2

3

4

5
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ส่วนที่ 3 การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานและการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานสื่อหลอมรวม

พฤติกรรมการใช้ส่อื หลอมรวม

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

1

1.โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ า
ให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
2.โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่
ประโยชน์กบั การดําเนินชีวติ
3.โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ าย
ต่อการใช้งาน
4.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันทํ
่ าให้
ชีวติ สะดวกสบายขึน้
5.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันมี
่
ประโยชน์กบั การดําเนินชีวติ
6.วิทยุทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชันง่
่ ายต่อ
การใช้งาน
7.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่
ทําให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้
8.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่
มีประโยชน์กบั การดําเนินชีวติ
9.หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่
ง่ายต่อการใช้งาน

ไม่เห็น เฉยๆ เห็น
ด้วย
ด้วย

2

3

4

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

5
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริโภคในการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม
4.1 การเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม

ภาพรวมพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ในการเปิ ดรับโฆษณาผ่านสื่อใหม่
(สื่ออินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/ทวิต
เตอร์)
1.ท่านเปลีย่ นไปชมหรือฟั งสิง่ อื่น เมือ่ พบโฆษณา

ไม่เคย
เลย

นานๆ
ที

บาง
ครัง้

บ่อย

บ่อย
ทีส่ ุด

1

2

3

4

5

2.ท่านปิ ดและเลิกชมทันที เมือ่ เจอโฆษณา
3.ท่านตัง้ ใจดูโฆษณาจนจบ
4.ท่านทําอย่างอื่นเพื่อรอให้โฆษณาจบ โดยไม่
สนใจโฆษณาเลย
5.ท่านคลิกเข้าไปชมโฆษณานัน้
6.ท่านกดแชร์โฆษณานัน้
4.2 ทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม
ภาพรวมทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม
1.ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์โทรทัศน์ออนไลน์
2.ท่านชอบโฆษณาในแอพพลิเคชันโทรทั
่
ศน์ออนไลน์
3.ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์ยทู ปู (Youtube)
4.ท่านชอบโฆษณาโทรทัศน์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค
(Facebook)
5. ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์วทิ ยุออนไลน์
6. ท่านชอบโฆษณาในแอพพลิเคชันวิ
่ ทยุออนไลน์
7.ท่านชอบโฆษณาในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง
1

ไม่เห็น
ด้วย
2

เฉยๆ

เห็นด้วย

3

4

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
5
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8.ท่านชอบโฆษณาในแอพพลิเคชันหนั
่ งสือพิมพ์
ออนไลน์
9.ท่านชอบโฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค
(Facebook)
10.ท่านชอบโฆษณาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางทวิต
เตอร์(Twitter)
11.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์
ให้ขอ้ มูลทีน่ ่าสนใจ
12.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์
รุกลํ้าสิทธิสว่ นบุคคล
13.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์
สร้างความรบกวน
14.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่สนิ ค้า
15.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์
ให้ประโยชน์แก่ทา่ น
16.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์
สร้างความน่าเชือ่ ถือ
17.โฆษณาสือ่ อินเทอร์เน็ต/แอพพลิเคชัน/เฟสบุ
่
๊ค/
ทวิตเตอร์ทาํ ให้ทา่ นซือ้ สินค้าและบริการนัน้

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวอังคณา จงไทย

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา พ.ศ. 2551

