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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรมของ

ผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรม
ของผูบ้ริโภคกบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ และ 3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งความ
มีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังคือ กลุ่ม Net Gen อายรุะหว่าง 18-35 ปี จ  านวน 400 โดย
ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับกลุ่มตวัอย่าง และใช้สถิติ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับชมละครโทรทศัน์
ออนไลน์ 1-2 วนั/สัปดาห์ โดยรับชมวนัละ 1-2 ชัว่โมง มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุอยูใ่นระดบัปานกลาง และเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าทีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในระดบัน้อย 
และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธท์างบวกกบั
พฤติกรรมการการดูละครโทรทศัน์ออนไลน์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 2) ความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และ 3) ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.001
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The purposes of this study are 1) to investigate the relationship between consumer 

innovativeness and online television watching behaviors. 2) to study the relationship between 
consumer innovativeness and acceptance of the remade historical television series and 3) to 
examine the relationship between consumer innovativeness and fanclub behaviors. 

The research participants were 400 Net Gen group who are between 18 and 35 years old. 
The online questionnaire was used for collecting the data. The data was analyzed with frequency, 
percentage, mean, and standard deviation in order to initially explain the data about the samples. 
The relationships were analyzed with Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results showed that most respondents’ frequency of watching the online television 
series was one to two days/weeks. They watched the series for one to two hours a day. Their 
acceptance of the remade online television series was at moderate level. Their fanclub level was 
low. By testing the hypotheses, it was found that 1) the consumers’ innovativeness significantly 
had the positive relationships with their watching behaviors at the significance level of 0.001.  
2) the consumers’ innovativeness significantly had the positive relationships with their acceptance 
of the remade television series at the significance level of 0.001. and 3) the consumers’ 
innovativeness significantly had the positive relationships with their fanclub behaviors at the 
significance level of 0.001. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 
ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือที่มีองคป์ระกอบหลายอยา่งครบถว้นกว่าส่ืออ่ืน ๆ ทั้งภาพ เสียง และ

การเคล่ือนไหวที่เสมือนจริง จึงสามารถสร้างความสนใจให้กับผูช้มได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยงั
สามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วไปสู่คนจ านวนมากในเวลาเดียวกนั จึงกลายเป็นส่ือที่มีอิทธิพล
อยา่งมากในสงัคมไทย ส าหรับรายการโทรทศัน์ที่ไดรั้บความสนใจและถูกจบัมาอยูใ่นช่วงเวลาที่มี
ผูรั้บชมมากที่สุด (Prime Time) เสมอมา คือ รายการบนัเทิงรูปแบบละคร (พลัลภา วชิิตะกุล, 2546) 

ละครโทรทศัน์เป็นรูปแบบความบนัเทิงทางโทรทศัน์แขนงหน่ึงที่อยูคู่่กบัสังคมไทยมาเป็น
เวลานาน โดยละครโทรทศัน์เร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบนั 
โดยในระยะแรกนั้นยงัไม่ไดรั้บความนิยมมากเท่าไหร่ จนในปี พ.ศ. 2501 ละครโทรทศัน์เร่ิมเฟ่ืองฟู
ขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจากได้มีเทคโนโลยีในการบนัทึกเทปท าให้ง่ายต่อการท างานจึงท าให้ละคร
โทรทศัน์ไดรั้บความนิยมตั้งแต่นั้นมา (องอาจ สิงห์ล าพอง, 2557) ซ่ึงการท าละครโทรทศัน์แต่เดิม
นั้นเป็นการน าบทประพนัธท์ี่มีอยูแ่ลว้มาจดัแสดงโดยตรง ต่อมาไดมี้การพฒันาการน าเสนอโดยการ
น าบทประพนัธ์มาเรียบเรียงใหม่ รวมถึงมีการแต่งเร่ืองราวขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแสดงละคร
โทรทศัน์ และในปี พ.ศ. 2530 ไดเ้ร่ิมมีการวดัความส าเร็จของละครโทรทศัน์ดว้ยระบบเรตต้ิง ท าให้
ละครโทรทศัน์เกิดการแข่งขนั (ชยพล สุทธิโยธิน และสนัติ เกษมสิริทศัน์, 2548) 
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ภาพที่ 1.1  สดัส่วนโปรแกรมรายการผูช้มโทรทศัน์ 
แหล่งที่มา: มาร์เก็ตต้ิง อุ๊ป, 2556. 

 
เน้ือเร่ืองส่วนใหญ่ของละครโทรทศัน์มกัจะมุ่งเน้นเก่ียวกบัความบนัเทิงเป็นหลกั มีการผูก

เร่ืองใหช้วนติดตาม ท าให้ผูช้มเกิดความสนใจที่จะติดตามเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอจนท าให้
กลายเป็นแฟนละครของเร่ืองนั้น ๆ ไปในที่สุด หรืออยา่งนอ้ยก็จะติดตามละครเร่ืองที่ตนช่ืนชอบอยู่
เสมอเม่ือมีโอกาส นอกจากความบนัเทิงที่ไดรั้บจากละครโทรทศัน์แลว้ ในประเด็นของอิทธิพล
ทางออ้มก็ยงัจะได ้ความรู้ รวมถึงการท าหน้าที่ในการขดัเกลาทางสังคม (Allen, 1985 อา้งถึงใน
เนตรนภา อินทโชติ, 2551) 

นอกจากนั้นอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ยงัมีความส าคญักบัระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก 
โดยในปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่จากระบบอะนาล็อคสู่
ระบบดิจิทลัท าใหเ้กิดผลกระทบต่อช่องฟรีทีว ีเน่ืองจากมีช่องโทรทศัน์ที่เกิดขึ้นใหม่ถึง 24 ช่อง ท า
ให้เกิดการแข่งขนักันมากขึ้น เพื่อแย่งชิงเม็ดเงินที่มีอยู่ในระบบจ านวนหลายพนัล้านบาท โดย 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ไดเ้ผยว่า มีมูลค่าโฆษณาโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ในปี 2558 (เดือนมกราคม 
ถึง พฤศจิกายน) ช่องรายการเดิมและช่องรายการใหม่มีมูลค่ารวมอยู่ที่  72,587 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นมูลค่าของกลุ่มช่องรายการเดิม 53,175 ลา้นบาท และช่องรายการใหม่ 19,412 ลา้นบาท ซ่ึง
สัดส่วนของมูลค่าช่องรายการเก่าและช่องรายการใหม่คิดเป็นร้อยละ 73.26 และ 26.74 ของมูลค่า
ของตลาดทั้งหมดตามล าดบั 



3 

 
 
ภาพที่ 1.2  มูลค่าโฆษณาโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ในปี 2558 
แหล่งที่มา: โพซิชัน่น่ิง, 2557. 
 
 ทั้งน้ีเน่ืองจากจ านวนช่องที่เพิม่มากขึ้นจึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัที่รุนแรง ดงันั้นทั้งทางสถานี
และผูจ้ดัต่างหากลยุทธ์มาเพื่อแย่งชิงผูช้ม โดยเฉพาะรายการบนัเทิงประเภทละครโทรทศัน์ที่มี
จ  านวนผูช้มมากกวา่รายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืน ๆ อาทิ สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ผ่าน
มาไดใ้ช ้กลยทุธล์ะครชุด เร่ิมตน้จากละครชุดแรก คือ สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตามมาดว้ย 3 ทหารเสือ
สาว และ The Rising Sun ที่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท าให้ช่อง 3 ยงัคงใชก้ลยทุธ์น้ีมาจนถึง
ปัจจุบนักบัละครชุดเร่ือง เลือดมงักร ที่ยงัคงไดรั้บการตอบรับจากผูช้มเป็นอยา่งดี นอกจากนั้นในปี 
2558 ทางช่อง 3 ยงัใชก้ลยทุธก์ารสลบัคู่ขวญั คือ การน านักแสดงพระ-นาง ที่แสดงคู่กนัและไดรั้บ
การตอบรับอยา่งดี มาสลบัคู่กนั เช่น ละครหน่ึงในทรวงที่แยกสองคู่ขวญัระหว่าง เจมส์จิกบัเบลล่า 
และณเดชน์กบัญาญ่า มาสลบัคู่กนัโดยมีการน าเจมส์จิมาประกบคู่กบัญาญ่า (แพรวดอทคอม, 2558) 
นอกจากน้ีช่อง 3 ยงัไดท้  าการโปรโมทละครในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 ดว้ยการจดังานเปิดวิกบิ๊ก 3 
ซ่ึงเป็นการแนะน าละครในช่วงคร่ึงปีหลังเพื่อท าให้เกิดความสนใจที่จะติดตามละครเร่ืองนั้น ๆ 
(“ช่อง 3 จุดติดกลยทุธ ์ซีรีส์”, 2556)  

ทางดา้นช่อง 7 นั้นไดมี้กลยทุธท์ี่จะเขา้ไปเจาะตลาดฐานผูช้มคนเมืองเพิม่ขึ้น โดยจะใชก้ล
ยทุธค์วามหลากหลายของเน้ือเร่ือง รับชมง่าย เขา้ใจดี มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เปิดโอกาสใหก้บั
ผูผ้ลิตรายใหม่ ๆ เขา้มามากขึ้น จากเดิมที่ผกูติดอยูก่บัผูผ้ลิตรายเก่าอยู ่3-4 รายเท่านั้น โดยมีนโยบาย
ใหม่ คือ ใหผู้ผ้ลิตสร้างรายการ หรือปรับปรุงรูปแบบใหส้ามารถเขา้ถึงผูช้มกลุ่มคนเมืองมากขึ้น
(“ช่อง 7 ลุยเตม็สูบเพิม่เรตต้ิงคนเมือง”, 2556) 
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 นอกจากน้ีทั้งช่อง 3 และช่อง 7 ยงัรีบพฒันากลยทุธ์ที่เก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น เน่ืองส่ือใหม่ไดท้  าให้ผูช้มทุก ๆ คนกลายเป็นส่ือ เน้ือหาที่ดีจะไดรั้บความสนใจ บอกต่อ และ
ช่ืนชม นั่นน าไปสู่การชักชวนและสร้างกระแสความนิยมที่แทจ้ริง จนแทบไม่ตอ้งพึ่งมือนักการ
ตลาดเพือ่ป่ันสร้างกระแส (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2557) 
 ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทางด้านการท าการตลาดยอ้นยุค 
(Retro Marketing) เกิดขึ้นอยา่งแพร่หลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น ละครโทรทศัน์เร่ือง นาง
ทาส ที่เป็นละครแนวเร่ืองยอ้นยคุ (Period) ที่สะทอ้นถึงภาพสงัคมไทยในยคุอดีต ที่รางเลือนไปจาก
ความทรงจ าของผูค้นในยคุปัจจุบนัแลว้ ซ่ึงละครเร่ืองนางทาสน้ีไดมี้การผลิตมาแลว้ดว้ยกนัหลาย
คร้ัง แต่ก็ยงัคงไดรั้บความนิยมทุกคร้ังที่สร้าง (ณัฐวฒัน์ วงศว์ลิาสนุรักษ,์ 2553) 
 ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการน าละครแนวเร่ืองยอ้นยุคมาผลิตซ ้ าหลายเร่ืองด้วยกัน อาทิ 
สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ไดแ้ก่ เร่ืองบางระจนั ที่โดยก่อนหน้าน้ีเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉาย
ในปี พ.ศ. 2509 และสร้างเป็นละครอีกหลายคร้ัง ละครเร่ืองหน่ึงในทรวงที่เคยถูกน ามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์โดยคร้ังแรกออกฉายในปี พ.ศ. 2506 ต่อมาถูกน ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์อีก 3 คร้ัง 
ละครเร่ืองหอ้งหุ่น ที่ถูกสร้างเป็นละครถึง 4 คร้ัง และ ละครเร่ืองสะใภเ้จา้ ที่ถูกน ามาสร้างคร้ังแรก
เม่ือปี พ.ศ. 2545 (“วิเคราะห์ละครรีเมคฮอตขึ้นห้ิง”, 2558) ทางดา้นสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 ไดแ้ก่ 
เร่ืองเพื่อน-แพง ที่เคยเป็นภาพยนตร์ไทยออกฉายในปี พ.ศ. 2526 อตีตา ที่เคยออกอากาศคร้ังแรก
เม่ือปี พ.ศ. 2544 ละครเร่ืองเจา้นาง โดยคร้ังแรกออกอากาศคร้ังแรก เม่ือปีพ.ศ. 2537 และละครเร่ือง
บา้นทรายทองที่ถูกน ามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง 5 คร้ัง โดยสร้างคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2499  
(“นีลเซ่นเปิดเรตต้ิง”, 2558) 

ถา้หากพจิารณาถึงกลุ่มของผูท้ี่ชมละครแนวเร่ืองยอ้นยคุจะพบว่ากลุ่มผูท้ี่ชมละคร จะเป็น
กลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มวยักลางคน (“ชั่วโมงน้ีตอ้งพีเรียด”, 2556) ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Kozinets 
(2003) ที่ไดก้ล่าววา่กลุ่มเป้าหมายของ การตลาดยอ้นยคุ (Retro-marketing) จะประสบความส าเร็จ
ไดม้ากที่สุดในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Babyboomers รองลงมาเป็นกลุ่ม Gen X เพราะการท า
การตลาดยอ้นยคุนั้นตอ้งอาศยัประสบการณ์ที่ผา่นมาของกลุ่มเป้าหมายเพือ่กระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
นึกถึงอดีต 
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ตารางที่ 1.1 ผลการส ารวจความช่ืนชอบละครโทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ 
 

ประเภทของละครที่ชอบดูมากที่สุด ร้อยละ 

ตลกเบาสมอง (Comedy) 37.24 
ดราม่า (Drama) 16.55 
บูต่๊อสู ้(Action) 15.42 
รักโรแมนติก (Romantic) 8.57 
ประวตัิศาสตร์ ยอ้นยคุ (Period) 7.24 
สยองขวญั (Horror) / ระทึกขวญั (Thriller) 5.42 
สืบสวน สอบสวน (Suspense) 4.33 
วทิยาศาสตร์ไซไฟ (Sci-Fi) 2.76 
อภินิหาร แฟนตาซี (Fantasy) 2.46 

รวม 100.00 

 
แหล่งที่มา: ศูนยส์ ารวจความคิดเห็นนิดา้โพล, 2557.  
  
 ทั้งน้ีไดมี้การส ารวจของนิดา้โพล (2557) เร่ืองพฤติกรรมการรับชมละครของคนไทย พบว่า
ผูช้มละครโทรทศัน์ส่วนใหญ่ช่ืนชอบละครประเภทตลกเบาสมองมากที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนันทสิทธ์ิ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ของ
นกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบุรี พบวา่ เน้ือหาละครที่กลุ่มตวัอยา่งชอบคือ ละครตลก
เบาสมอง  
 ทว่าละครแนวเร่ืองยอ้นยุคนั้นมีผูช้มเป็นอนัดับที่ 5 และมีความช่ืนชอบอยูท่ี่ร้อยละ 7.24 
ซ่ึงการส ารวจของนิดา้โพล เป็นการศึกษาในกลุ่มประชาชนทัว่ไปซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งนั้นมีแทบทุกเจ
เนอร์เรชั่น จึงท าให้ผูจ้ดัและสถานีอาจจะตอ้งประเมินถึงกลุ่มผูช้มที่ชมละครแนวเร่ืองยอ้นยคุว่า
เป็นแค่กลุ่มผูช้มที่เป็นกลุ่ม Babyboomers และ Gen X หรือไม่ หรือว่าผูจ้ดัจะตอ้งหากลุ่มผูช้มกลุ่ม
ใหม่ที่เป็นกลุ่ม Generation Y หรือเรียกวา่กลุ่ม Net Gen  ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีขนดใหญ่ที่สุดในไทย โดย
มีจ านวนประมาณ 19 ลา้นคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศนอกจากขนาดตลาดที่ใหญ่แลว้ คน
กลุ่มน้ีมีรายไดค้่อนขา้งสูง นับว่าเป็นประชากรกลุ่มหน่ึงที่น่าสนใจส าหรับนักการตลาดเป็นอยา่ง
มาก 
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 กลุ่ม Net Gen ของไทยได ้เติบโตมาในยคุที่การใชง้านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมี
แพร่หลาย คนกลุ่มน้ีมีนิสัยที่ชอบเทคโนโลย ีชอบความรวดเร็วไม่ค่อยมีความอดทน และมีความ
สนใจด้านไอทีและการติดต่อส่ือสารออนไลน์ ส่งผลต่อทิศทางการตลาดของภาคธุรกิจในยุค
ดิจิตอล ซ่ึงจากพฤติกรรมดงักล่าวจะพบว่ามีความขดัแยง้กบัลกัษณะของละครแนวเร่ืองยอ้นยคุ ที่
จะเป็นละครที่ท  าใหย้อ้นนึกไปถึงอดีต หรือแสดงวฒันธรรมในสมยัก่อน ทั้งค  าพดู การแต่งกายที่ยงั
ไม่มีความเป็นสมยัใหม่มากนกั 
 

 
 
ภาพที่ 1.3  สดัส่วนช่องทางในการรับชมโทรทศัน์ 
แหล่งที่มา: มาร์เก็ตต้ิง อุ๊ป, 2556. 
  
 ในยุคดิจิทัลผูบ้ริโภคมีมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้ นในการรับส่ือเพื่อชมรายการ
โทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น รับส่ือทางเว็บไซต์ หรือ ทางแอปพลิเคชั่นในมือถือ ฯลฯ มายด์แชร์ 
(Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ไดท้  าการส ารวจความความเห็นผูบ้ริโภคผ่าน 
Online Survey จากผูบ้ริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจงัหวดัละ 100 คน 
โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่า ๆ กนั โดยส ารวจถึงประเภทการรับชมรายการโทรทศัน์  และทศันคติ
ที่ผูบ้ริโภคมีเก่ียวกับช่องทางการรับส่ือนั้น ๆ ที่นอกเหนือจากโทรทศัน์ พบว่า คนต่างจงัหวดั 
(เชียงใหม่/ขอนแก่น) ดูรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซตดู์รายการทีวียอ้นหลัง ใน
สดัส่วนที่เยอะกวา่คนกรุงเทพฯ นอกจากน้ีคนต่างจงัหวดัยงัดูรายการทีวีผ่าน Youtube และ Official 
เวบ็ไซตช่์องทีว ี3 5 7 9 ในสดัส่วนที่สูงอีกดว้ย (มาร์เก็ตต้ิง อุ๊ป, 2556) 
 ปัจจุบนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ โดยเป็นแหล่งรวมกลุ่มกนัของผูค้นในลกัษณะเครือข่าย หรือชุมชนเสมือน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
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ถึงความสมัพนัธท์างสงัคม ในกลุ่มคนที่เป็นเพือ่น หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจในส่ิงต่าง ๆ ร่วมกนั 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ เครือข่ายสงัคมออนไลน์มกัถูกใชเ้ป็นแหล่งพบปะติดต่อส่ือสารระหว่าง
เพือ่น ๆ หรือคนรู้จกั หรือแมแ้ต่ใชเ้ป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันขอ้มูลต่าง ๆ ให้กบัผูค้นที่อยู่
ในชุมชน โดยผูค้นในชุมชนสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาธุรกิจ และความบนัเทิง
ร่วมกนัได ้
 อีกส่ิงหน่ึงที่ส าคญัส าหรับละครก็คือ แฟนคลบั ซ่ึงเกิดจากการที่ผูรั้บสารที่มีความสนใจใน
ส่ิงหน่ึง มีความนิยมชมชอบในส่ิงที่เหมือนกันจนเกิดเป็นรสนิยม อันน าไปสู่การติดตามอย่าง
สม ่าเสมอ ผูรั้บสารกลุ่มน้ีจะมีความตอ้งการรับสารมากขึ้นเร่ือย ๆ จนน าไปสู่การเป็นแฟนคลับ  
โดยปัจจุบนักลุ่มแฟนคลบัไดมี้การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารใหม่มาใชเ้ป็นส่ือกลาง แฟนคลบัเป็น
เหมือนบุคคลที่คอยให้การสนับสนุน ทั้งน้ีอาจจะมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างละครเร่ืองนั้นกบั
แฟนคลบั โดยการจดักิจกรรม พบปะกบันักแสดงของละครเร่ืองนั้น ๆ (“ความรัก แฟนคลบั และ 
ศิลปิน”, 2558) เช่น ละครเร่ืองบา้นทรายทอง ไดมี้การจดักิจกรรม ฉันคือ...พจมานสว่างวงศ ์โดย
การส่งภาพถ่ายเขา้ร่วมประกวดเพือ่จะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบันกัแสดงน า เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีส าหรับผูช้มละครโทรทศัน์ไทยก็ไดมี้การใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารกบักลุ่มคนรอบ
ขา้ง หรือมีการรวมกลุ่มเพือ่พดูคุยเก่ียวกบัละคร และสามารถน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารได้
ดว้ยตนเองออกสู่สาธารณะ (Lake, 2010)  เช่น การตั้งสถานะเม่ือดูละคร มีการแสดงความคิดเห็น 
หรือพดูถึงฉากต่าง ๆ ในละคร มีการแบ่งปันกระทูท้ี่ตนเองช่ืนชอบในละครเร่ืองนั้นผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ทั้งใน Facebook หรือ ในเวบ็บอร์ดต่าง ๆ จนบางคร้ังท าให้เกิดเป็นกระแสของละครเร่ือง
นั้น ๆ ขึ้นมา ท าใหค้นที่ไม่เคยดูละครตอ้งตามมาดู จนเกิดการติดตามและเป็นแฟนคลบัของละคร
เร่ืองนั้น 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับละครยอ้นยคุ จะพบว่าส่วนใหญ่มักจะศึกษาในเร่ือง
ของวฒันธรรมเป็นส่วนมาก เช่น การศึกษาของ ณัฐกฤตา สุภาพนัธ์ (2556) ที่ศึกษาเก่ียวกับการ
ส่ือสารวฒันธรรมไทยผา่นละครโทรทศัน์และนวนิยายแนวยอ้นยคุ เร่ือง รากนคร ที่จะเน้นไปที่การ
วิเคราะห์เน้ือหาจากละคร เช่นเดียวกับการศึกษาของ กัญจน์ตามาศ โกพล (2556) ที่ศึกษาเร่ือง 
บทบาทของละครแนวเร่ืองยอ้นยคุที่มีต่อการสืบสานและอนุรักษม์รดกวฒันธรรมไทย ที่มุ่งเน้นไป
ที่การศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาบทละคร ที่ส่ือถึงวฒันธรรมไทย 
 ส าหรับวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์นั้นพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูช้มละครโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นละครประเภทใด เช่น 
การศึกษาของ เมทินี ทองศรีเกตุ (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการดูละครโทรทศัน์ของวยัรุ่น
ในกรุงเทพ ซ่ึงมุงเน้นไปที่พฤติกรรมการดูละครทัว่ไปไม่ไดมุ่้งเน้นว่าเป็นละครแนวเร่ืองยอ้นยุค 
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เช่นเดียวกบั นนัทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเนตร (2555) ที่ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ 
ของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบุรี 
 อยา่งไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกบัความมีนวตักรรมส่วนใหญ่จะน ามาใชก้บัผลิตภณัฑใ์หม่ และ
สินคา้แฟชั่นยงัไม่มีใครน าแนวคิดน้ีมาใช้กบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค จากการศึกษา
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับตวัแปรของความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคพบว่ามีการศึกษาของ อธิคุณ  
แรงสุข (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทาน ที่ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจงกับการยอมรับ
ผลิตภณัฑใ์หม่ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ อัญชนั สันติไชยกุล (2547) ที่ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ
การด าเนินชีวิต การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ของวนัรุ่น และ ธณวชั 
สุภาสี (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบั การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ของผูห้ญิงในเขต
เชียงใหม่ ซ่ึงทั้ง 2 การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับนวตักรรมของ
ลูกคา้ในสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ของผูห้ญิง 
 จากการศึกษาตวัแปรทั้งสามจะพบว่า ยงัไม่มีบุคคลใดที่ท  าตวัแปรเร่ืองการท าการตลาด
ยอ้นยคุที่เก่ียวกบัละครโทรทศัน์มาศึกษาในงานวิจยั ท  าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงช่องว่างของความสัมพนัธ์
ระหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการท าการตลาดยอ้นยคุของละครโทรทศัน์ เน่ืองจากผูจ้ดั
และสถานีต่าง ๆ ไดมี้การท าละครแนวเร่ืองยอ้นยคุ ทั้งละครที่มีการน ามาผลิตซ ้ าและละครพเีรียดมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้ผูว้ิจยัอยากทราบว่าละครยอ้นยคุนั้นจะยงัจะไดรั้บการยอมรับอีก
หรือไม่เม่ือกลุ่มผูช้มไดมี้การเปล่ียนแปลงไป เพือ่ใหผู้จ้ดัตดัสินใจวา่จะยงัท าอยา่งไรเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับ 
 

1.2 ปัญหาน าวจิยั 
 

1)  ความมีนวตักรรมของผูช้มละครมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์
ออนไลน์หรือไม่ อยา่งไร 

2)  ความมีนวตักรรมของผูช้มละครมีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุหรือไม่ อยา่งไร 

3)  ความมีนวตักรรมของผูช้มละครมีความสมัพนัธก์บัการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุหรือไม่ อยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูช้มละครกบัพฤติกรรมการชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน ์

2)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูช้มละครกบัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

3)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูช้มละครกบัการเป็นแฟนคลบั
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

 

1.4 สมมติฐานในการวจิยั 
 

ในการศึกษา ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน์ การยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
โดยสามารถก าหนดสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธพ์ฤติกรรมการชมละคร
โทรทศัน์ออนไลน ์
 สมมติฐานที่ 2  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ า
ที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ  
 สมมติฐานที่ 3  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นแฟน
คลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ  
 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ริโภคกบัตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ การยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค และการเป็นแฟนคลับ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวกบัละคร 
โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม Net Gen ซ่ึงเป็น
ผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง  18-35 ปี จ  านวน 400 คน และเป็นผูท้ี่เคยรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1)  เพือ่พฒันาองคค์วามรู้ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัผูบ้ริโภคในยคุที่เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเขา้มามีบทบาทในชีวติของผูบ้ริโภค 

2)  เพือ่เป็นขอ้มูลและแนวทางใหก้บัผูจ้ดัและสถานีโทรทศัน์ในการด าเนินการท าละคร
โทรทศัน์เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในยคุใหม่ 

 

1.7 นิยามศัพท์ 
 

 การตลาดยอ้นยคุ  หมายถึง  การน าเอาส่ิงที่เกิดขึ้นไปแลอ้ดีต กลบัมาท าใหม่ สร้างใหม่ เพือ่
ตอบสนองความรู้สึก การนึกถึงและอยากไดม้าซ่ึงประสบการณ์หรือความคุน้เคยในอดีต 
 การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ  หมายถึง  การที่ผูช้มตดัสินใจที่จะดูละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ซ่ึงกระบวนการยอมรับละครนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ การ
รู้จกั ความสนใจ การประเมินผล การทดลองใช ้และขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นขั้นตอนของการยอมรับ 
โดยในงานวิจยัน้ีการยอมรับจะรวมไปถึงการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
 การส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ือสังคม  หมายถึง  การส่ือสารทางตรงแบบไม่เป็น
ทางการ โดยผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารซ่ึง
ในงานวิจยัน้ีจะศึกษาในประเด็นของ การเป็นผูน้ าความคิด การขอความคิดเห็น การส่งต่อความ
คิดเห็น และการแบ่งปันความคิดในในส่ือสงัคมออนไลน์ไปยงัผูติ้ดต่อในส่ือสงัคม 
 ความพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกที่ดีหรือทศันคติทางดา้นบวกที่บุคคลมีต่อส่ิงนั้นซ่ึงใน
งานวจิยัคร้ังน้ีจะหมายถึงความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบของละคร ไดแ้ก่ เคา้โครงเร่ือง บทสนทนา 
ตวัละคร ขอ้คิด การใหภ้าษา เพลง ภาพ และฉาก 
 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค  หมายถึง  บุคคลที่มีลกัษณะแนวโนม้เปิดรับสินคา้ใหม่ มี
ความเร็วในการซ้ือสินคา้ใหม่ และมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ใหม่ บ่อยและเร็วกวา่บุคคลอ่ืน ซ่ึงใน
การวจิยัคร้ังน้ีจะสามารถแบ่งผูท้ี่มีความมีนวตักรรมไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบุ้กเบิก กลุ่มผูน้ าสมยั 
กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั 
 พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน ์ หมายถึง  ความถ่ี ช่องทาง ช่วงเวลา และ
ระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลนข์องผูช้มละครโทรทศัน์ 
 แฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ  หมายถึง  บุคคลที่มีความสนใจและติดตาม
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะหมายถึง พฤติกรรมที่ผูช้มมีต่อละครที่ตนเองช่ืนชอบ เช่น การ
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ติดตามชมละครอยา่งต่อเน่ือง การแต่งกาย-แต่งหน้าเลียนแบบนักแสดง การพูดคุยระหว่างกลุ่มที่
ช่ืนชอบละครเหมือนกนั เป็นตน้ 
 ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ หมายถึง ละครที่เคยมีการผลิตมาก่อนแลว้ในอดีตเป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ และมีการน ามาผลิตซ ้ าโดยที่ยงัคงความเป็นอดีตทั้งการแต่งกาย และค าพดู 
 

1.8 กรอบแนวคดิในงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  กรอบแนวคิดในงานวจิยั 

ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Innovativeness) 

 ความรวดเร็วในการซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
ใหม่ 

 การเปิดรับผลิตภณัฑใ์หม่ 

การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 ขั้นการรู้จกั 
 ขั้นความสนใจ 
 ขั้นประเมินผล 
 ขั้นการทดลอง 
 ขั้นการยอมรับ 
 การบอกต่อผา่นส่ือออนไลน ์

การเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุ 

 การติดตาม 
 พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบ 

การพดูคุยระหวา่งกลุ่ม 

พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 
 ความถ่ีในการดูละครออนไลน ์
 ช่องทางในการรับชมละครออนไลน ์
 ช่วงเวลาในการรับชมละครออนไลน ์
 ระยะเวลาในการรับชมละครออนไลน์ 

 

H1 

H2 

H3 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ” 
ไดน้ า แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง น ามาใชใ้นการศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัละครโทรทศัน์ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดยอ้นยคุในละครโทรทศัน์ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแพร่กระจายนวตักรรม 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัความมีนวตักรรมและการวดัระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัแฟนคลบั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัละครโทรทศัน์ 
 
ละครโทรทศัน์เป็นส่ือที่อยูคู่่กบัสังคมไทยมาเป็นเวลานานและไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง

มาก โดยมีหลากหลายประเภทใหเ้ลือกชม ละครโทรทศัน์เป็นส่ือที่อยูใ่กลชิ้ดกบัผูช้มมากที่สุด ดว้ย
ความส าคญัของละครโทรทศัน์ที่ประสบความส าเร็จจากความเป็นส่ือทั้งส่ือเชิงปริมาณที่มีละคร
โทรทศัน์เกิดขึ้นตามสถานีต่าง ๆ มากมายหลายช่วงเวลา และเชิงคุณภาพก็ไดมี้การตระหนักถึงผลดี 
ผลเสีย ตลอดจนผลกระทบของละครที่มีต่อผูช้มทัว่ไปรวมถึงสังคม ท าให้ละครโทรทศัน์ยิ่งทวี
ความส าคญัจนถือวา่เป็นรายการโทรทศัน์ที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูง ท  าให้ผูผ้ลิตจะตอ้งท าละคร
มาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูช้มใหไ้ดม้ากที่สุดเพือ่การช่วงชิงเม็ดเงินจากการโฆษณา 
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2.1.1 ประวัติและความส าคญัของละครโทรทัศน์ 
องอาจ สิงห์ล าพอง (2557) กล่าวว่า ละครโทรทศัน์เป็นรายการบนัเทิงที่มีผูช้มให้ความ

สนใจมากที่สุด โดยละครโทรทศัน์ของไทยนั้นเกิดขึ้นเม่ือสถานีโทรทศัน์ช่อง 4 บางขุนพรหมของ
บริษทัไทยโทรทศัน์ ไดอ้อกอากาศละครโทรทศัน์ไทยเร่ืองแรก ช่ือ สุยานีไม่ยอมแต่งงาน ในปี2499 

ในการผลิตละครโทรทศัน์ระยะแรกเป็นการน าการแสดงในรูปแบบละครเวทีที่เคยไดรั้บ
ความนิยมมาแสดงสดในโทรทศัน์ โดยน าเร่ืองราวมาจากละครเสภา ละครอิงประวตัิ เป็นการแสดง
สดยงัไม่มีการบนัทึกเทป ทั้งผูผ้ลิตและผูแ้สดงในยุคแรกจึงตอ้งท าด้วยความพยายามและความ
อดทนเพราะไม่มีเทคโนโลยช่ีวย 

ในช่วงปี พ.ศ.2499 ละครแนวชีวติของช่อง 4 ไดพ้ฒันามากขึ้นเน่ืองจากไดรั้บการตอบรับที่
ดีจากผูช้ม เน้ือหาของละครชีวติก็ถูกพฒันามากขึ้น จากละครชีวติเล็ก ๆ ไดพ้ฒันามาเป็นละครชีวิต
ที่มีเน้ือหาหนกัขึ้น  

ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนจากการน าละครเก่ามาเล่นเป็นการท าละครโทรทศัน์ที่มาจาก  
นวนิยายที่แต่งโดยนกัประพนัธรุ่์นใหม่ในยคุนั้นเม่ือคู่แข่งทางละครโทรทศัน์มากขึ้นละครเล็กเร่ิม
ถดถอยไป เร่ิมมีการไปตั้งกองถ่ายท านอกสถานที่ ทุกคณะไดป้รับปรุงละครและต่ืนตวัพฒันาละคร
ใหอ้ยูใ่นความนิยมสูงสุด ละครโทรทศัน์ไดเ้ร่ิมเป็นที่นิยมอีกคร้ังเม่ือไดมี้การน าเทปบนัทึกภาพมา
ใชก้บัละครโทรทศัน์ ท  าใหธุ้รกิจละครโทรทศัน์เพิม่ปริมาณการผลิตมากขึ้น 

ละครโทรทศัน์ในรูปแบบของโซปโอเปรานั้น เป็นละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ มีเร่ืองราว
ด าเนินต่อกนัไป โดยใช้นักแสดงชุดเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง และผูผ้ลิตละครส่วนใหญ่จะสนใจใน
การผลิตละครประเภทโซโอเปราออกอากาศช่วงหลังข่าว 20.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู ้
รับชมมากที่สุด ลกัษณะดงักล่าวน้ีไดเ้ร่ิมขึ้นมาตั้งแต่ง พ.ศ. 2524 จนท าให้ละครโทรทศัน์เป็นส่ือที่
ธุรกิจอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทางการพาณิชย์จนสามารถเป็นสินค้าทางธุรกิจที่ ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จึงท าใหก้ลุ่มผูมี้อ  านาจในการบริหารเวลาสถานีโทรทศัน์ไดใ้ห้ความส าคญักบัละคร
โทรทศัน์ โดยละครโทรทศัน์ไดถู้กจดัลงช่วงเวลาก่อนข่าวภาคค ่า และหลงัข่าวภาคค ่า ซ่ึงถือว่าเป็น
เวลาส าคญัในการขายโฆษณา เพราะเป็นช่วงที่ผูช้มเปิดรับชมโทรทศัน์และรายการมากที่สุดของวนั 
รองจากข่าว ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ อญัชลี วิเลิศศกัด์ิ (2549) ที่ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับ
รายการโทรทศัน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายพบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่มกัจะดูละครเป็นอนัดบั 2 รองจาก
ข่าว ซ่ึงสอดคล้องกับ ธนิสสรา เพชรยศ (2543) ที่ศึกษาเก่ียวกับการเปิดรับส่ือของผูห้ญิง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรอนงค ์ทิพยเ์สถียรกุล (2550) ที่พบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่เอ๊กซ์ ดูละคร
เป็นอนัดบัที่ 4 จากการศึกษาเก่ียวกับการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ละครยงัเป็นรายการที่ผูช้มให้ความ
สนใจโดยเฉพาะในช่วงละครโทรทศัน์ช่วงหลงัข่าวจึงท าให้เป็นช่วงเวลาที่มีค่าโฆษณาแพงที่สุด 
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และช่วงเวลาน้ีจะถูกแยง่ซ้ือโดยบริษทัโฆษณา เน่ืองจากบรรดาเจา้ของสินคา้และบริการเช่ือว่าการ
โฆษณาในช่วงเวลาละครโทรทศัน์หลงัข่าวจะสามารถสร้างการเขา้ถึงสินคา้และบริการใหก้บัผูช้ม 

 
ตารางที่ 2.1 การเปิดรับรายการโทรทศัน์ 
 

ประเภทรายการโทรทัศน์ 
อญัชลี วเิลิศศกัด์ิ ธนิสสรา เพชรยศ 

อรอนงค ์
ทิพยเ์สถียรกุล 

ร้อยละ 
ข่าวสารประจ าวนั 88.25 55 87.8 
ละครไทย 65.85 53 39.1 
วเิคราะห์ข่าว 50.27 13 71.1 
สารคดี 48.09 20 45.3 
เกมส์โชว ์ 43.44 32 36.7 
ภาพยนตร์ต่างประเทศ 43.44 19 28.9 
วาไรต้ีโชว ์ 33.61 33 26.8 
เพลง/คอนเสิร์ต 30.05 16 21.6 
การ์ตูน 26.50 23 22.4 
ทอลค์โชว ์ 24.04 - 16.4 
รายการท่องเที่ยว 21.86 - 23.4 
รายการกีฬา 20.49 28 29.7 
รายการตลก 16.94 12 21.9 
รายการสอนการท าอาหาร 13.93 10 13.3 
รายการเก่ียวกบัรถยนต ์ 3.83 - 8.1 
รายการเพือ่การศึกษา 3.83 - 6.3 

 
2.1.2 องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 
การท าละครในยคุปัจจุบนัมีความยากขึ้นตรงที่จะท าอยา่งไรให้ผูช้มติดตามละครเร่ืองนั้น

ตอ้งแต่ฉากแรกจนกระทัง่ละครอวสาน ดงันั้นองคป์ระกอบของละครจึงมีความส าคญัทุกส่วนที่จะ
ท าใหผู้ช้มละครติดตามละครเร่ืองนั้น ๆ โดย อริสโตเติล (Aristotle) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ
ละครไวใ้นหนงัสือ Poetics ซ่ึงถือเป็นต าราเก่ียวกบัทฤษฎีการละครเล่มแรกของโลก โดยไดจ้  าแนก
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องคป์ระกอบของละครไว ้6 ส่วนคือ เคา้โครงเร่ือง ตวัละครและการวางนิสัยของตวัละคร ความคิด 
การใหภ้าษา เพลง และภาพ (Siks, 1983) ส่วน ถิรนันท ์อนวชัศิริวงศ ์(2543) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ
ของละครไว ้6 ส่วน คือ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ปฏิสัมพนัธ์ของตวัละคร/บทสนทนา เวลา 
และสถานที่เกิดเหตุหรือฉาก มุมมองในการเล่าเร่ือง และท่วงท านองในการน าเสนอ ซ่ึงมีบางหัวขอ้
ที่ไม่เหมือนกบัอริสโตเติล 

จากการศึกษาถึงองคป์ระกอบของละครโทรทศัน์สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1)  เคา้โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ในละคร โครงเร่ืองที่ดีจะตอ้ง

มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ประกอบด้วย ตอนต้น กลาง และจบ โดยที่ทุกส่วนจะตอ้งมี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งสมเหตุสมผลเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในฉากหน่ึงจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากฉากก่อน

หนา้และเป็นสาเหตุของฉากต่อไป 

2)  บทสนทนา (Dialogue) หมายถึง การถ่ายทอดเร่ืองราวและความคิดของผูแ้ต่ง

ออกมาทางค าพดูของตวัละครหรือบทสนทนา ซ่ึงเป็นการด าเนินเร่ืองหลกัของบทละคร ทั้งน้ีไดมี้

การศึกษาของ นันทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเนตร (2555) ที่พบว่า องคป์ระกอบละครที่มีผลต่อการรับชม

โทรทศัน์มากที่สุดคือ บทละคร-เน้ือเร่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภคัพงศ ์สุวรรณบุตร (2551) และปรัชญา 

เป่ียมการุณ (2549) ที่พบวา่ เน้ือเร่ืองเป็นองคป์ระกอบแรกที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมละคร

ประเภทซิทคอม และการตดัสินใจรับชมละครของนกัศึกษาในกรุงเทพ 

3)  ตวัละครและการวางนิสัยของตวัละคร (Character and Characterization) ทั้งน้ี

ยงัหมายรวมถึงพฒันาการของนิสยัตวัละคร ซ่ึงตวัละครแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือตวัละครที่มี

ลกัษณะเป็นแบบตายตวั (Typed Character) ซ่ึงเป็นตวัละครที่มองเห็นไดเ้พียงดา้นเดียว มีนิสัยตาม

บทละครที่ได ้เช่น พระเอกที่จะเป็นคนดีตลอด หรือผูร้้ายตวัโกงที่มีนิสัยไม่ดี และ ตวัละครที่เห็น

ไดร้อบดา้น (Well-Rounded Character) ซ่ึงเป็นตวัละครที่มีความลึกซ้ึงมีลกัษณะคลา้ยชีวิตของคน

จริง ๆ ที่มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย โดยการวางลกัษณะนิสัยของตวัละคร คือ การที่ผูเ้ขียนบทละคร

ก าหนดใหต้วัละครมีลกัษณะนิสยัตามความเหมาะสมของเน้ือเร่ือง ส่วนการพฒันาของตวัละคร คือ 

การเปล่ียนแปลงของนิสยัตวัละครที่มาจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่มากระทบกบัชีวิต ทั้งน้ีได้

มีการศึกษาของนันทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเนตร (2555) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ 

ของนกัศึกษา พบวา่ ตวัละครเป็นองคป์ระกอบที่มีผลต่อการรับชมรองลงมาจากบทละคร-เน้ือเร่ือง 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสินีนาฏ สีสรรค ์(2552) พบวา่ ตวัละคร เป็นองคป์ระกอบแรก 
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4)  ความคิด (Thought) ความคิดที่อยูใ่นบทละครนั้นคือ จุดมุ่งหมาย ความหมาย 

หรือขอ้เสนอของผูเ้ขียนพสูิจน์ไดว้า่เป็นจริงจากเร่ืองราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร กล่าวคือ 

หลังจากที่ได้ชมละครเร่ืองนั้น ๆ ไปแล้ว ผูช้มจะได้รับแง่คิดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตที่ผูเ้ขียน

ตอ้งการส่ือสารต่อผูช้ม 

5)  การใหภ้าษา (Diction) หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอดเร่ืองราว และความคิด

ของผูแ้ต่งออกมาทางบทสนทนาของตวัละคร ผูเ้ขียนบทจะตอ้งเขียนให้เหมาะสมกบัลกัษณะนิสัย

ของตวัละครและเหตุการณ์แต่ละตอนของละครและยงัจะตอ้งง่ายพอที่ผูช้มฟังแลว้เขา้ใจตลอดจน

ติดตามเร่ืองราวของละครอีกดว้ย 

6)  เพลง (Song) เป็นศิลปะการถ่ายทอดเร่ืองราวและความคิดของผูป้ระพนัธ์ผ่าน

ทางบทเพลงที่ตวัละครขบัร้อง ถึงแมใ้นปัจจุบนับทละครโทรทศัน์จะไม่ไดมี้เพลงทุกเร่ืองแต่ก็ยงัมี

การใชเ้พลงเป็นส่วนหน่ึงของบทละคร ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ภานุพงศ ์เล้ียงประเสริฐ (2557) ที่

ได้ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในองค์ประกอบของละครพีเรียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

รับชมละครโทรทศัน์ประเภทพีเรียดที่ผลิตโดยบริษทัเอ็กแซ็กท ์มีความพึงพอใจในองคป์ระกอบ

ดา้นเสียง ประเด็นการใชด้นตรีประกอบมากที่สุด 

7)  ภาพ (Spectacle) เน่ืองจากบทละครโทรทศัน์ไม่ไดเ้ขียนมาเพื่อการอ่านแต่เป็น

การเขียนขึ้นมาเพือ่การแสดง เช่น บทบาทของตวัละครสามารถแสดงให้เห็นดว้ยสีหน้า ท่าทาง ซ่ึง

จะช่วยเพิม่ความหนา้สนใจใหก้บัละครไดเ้ป็นอยา่งดี 

8)  ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเร่ืองเพือ่ใหดู้สมจริง 

ทั้งน้ีไดมี้งานวจิยัของ นนัทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเนตร (2555) พบวา่ฉากเป็นองคป์ระกอบอนัดบั 3 ที่ผูช้ม

ละครโทรทศัน์ค  านึงถึง 

 จากการศึกษาผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของละครมี 8 ส่วน คือ เคา้โครงเร่ือง 

บทสนทนา ตวัละคร ความคิด การใหภ้าษา เพลง ภาพและฉาก ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีเป็นส่วนที่ท  าให้

ผูช้มโทรทัศน์เกิดความพึงพอใจจนเกิดการยอมรับในละครเร่ืองนั้ น ถ้าผูช้มไม่พึงพอใจใน

องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงก็อาจจะท าให้ผูช้มไม่ดูละครเร่ืองก็ได ้ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจะใช้

องค์ประกอบของละครโทรทศัน์ คือ เคา้โครงเร่ือง ตวัละคร ภาษา และเพลงมาใชใ้นการวิจยัใน

ส่วนของการท าแบบสอบถามการยอมรับละครโทรทศัน์ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
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2.1.3 ประเภทละครโทรทัศน์ 
ประเภทของละครโทรทศัน์นั้นไดมี้นักวิชาการหลายท่านไดจ้  าแนกเอาไว ้โดยสามารถ

จ าแนกได้ตาม ระยะเวลาของละครโทรทศัน์ แนวคิดละเน้ือหา ที่แตกต่างกันไป โดย ปนัดดา  
ธนสถิต (2531) กอบกุล อิงคุทานนท์ (2540) และ กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้ใช้เกณฑข์อง
ระยะเวลาของละครโทรทศัน์เป็นตวัก าหนด ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภท องอาจ สิงห์ล าพอง 
(2557) ชยพล สุทธิโยธิน และสนัติ เกษมสิริทศัน์ (2548) ไดแ้บ่งประเภทของละครโทรทศัน์โดยใช้
เกณฑป์ระเภทของเร่ืองราวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ประเภท และ 11 ประเภท โดยทั้งหมดมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ละครโทรทศัน์ที่ใชเ้กณฑก์ารแบ่งตามระยะเวลา สามารถแบ่งประเภทของละครโทรทศัน์
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยไว ้6 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี (ปนัดดา ธนสถิต, 2531; กอบกุล อิงคุทานนท์, 
2540; กาญจนา แกว้เทพ, 2541) 

1)  Dramatic Specials เป็นละครสั้นที่สรุปเร่ืองราวจบภายในตอนเดียว ที่มีการใช้

เวลาแสดงประมาณ 60-120 นาที และมกัออกอากาศเป็นรายการสุดทา้ยของทางสถานีซ่ึงเปรียบได้

กบั ละครตอนพิเศษ โดยสินีนาฏ สีสรรค์ (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการเปิดรับชมดว้ย

ความพงึพอใจของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทศัน์หลงัข่าว พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ช่ืนชอบการน าเสนอของละครแบบละครสั้นจบในตอนมาเป็นอนัดบัแรกซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบั นันทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเนตร (2555) ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ประเภทละครของนักศึกษาในเขตชลบุรี 

พบวา่ ชอบละครสั้นจบในตอนรองมาจาก ละครหลายตอนจบ 

2)  TV. Series เป็นละครสั้นที่สรุปเร่ืองราวจบภายใน 30 หรือ 60 นาที ออกอากาศ

เป็นประจ าทุกสัปดาห์ เน้ือหาหลักของละครจะเป็นแนวเดียวกันตลอด และผูแ้สดงชุดเดียวโดย

ตลอด เช่น นอ้งใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ, สมัผสัพศิวง เป็นตน้ 

3)  Serials เป็นละครเร่ืองยาวหลายตอน ซ่ึงมีเร่ืองราวด าเนินติดต่อกนัไป โดยใชผู้ ้

แสดงชุดเดียวกนัตลอด อาจใชเ้วลาแสดงตอนละ 30 หรือ 60 นาที ออกอากาศเป็นประจ าทุกสปัดาห์ 

2-3 วนัต่อสัปดาห์ หรือ 5 วนัต่อสัปดาห์ หรือเป็นประจ าทุกวนั ในเวลาเดียวกนั เช่น ใตเ้งาจนัทร์, 

เล่ือมสลบัลาย เป็นตน้ ทั้งน้ีไดมี้งานศึกษาของ ปรัชญา เป่ียมการุณ (2549) ที่ศึกษาเก่ียวกบัประเภท

ละครในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ละครโทรทศัน์ที่นักศึกษาเลือกชมมากที่สุดคือ ประเภท

ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ ซ่ึงสอดคล้องกบันันทสิทธ์ิ แก้วทิพยเนตร (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 

ประเภทละครของนกัศึกษาในเขตชลบุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งชอบมากที่สุดคือ ละครหลายตอนจบ 
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แต่ไม่สอดคลอ้งกบั สินีนาฏ สีสรรค ์(2552) ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการเปิดรับชมดว้ยความ

พงึพอใจของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทศัน์หลงัข่าว และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งช่ืน

ชอบละครเร่ืองยาวหลายตอนจบรองมาจาก ละครสั้นจบในตอน 

4)  Mini Series เป็นละครสั้น ที่เล่นจบภายใน 2-3 ตอน ผูแ้สดงไม่ใช่ชุดเดียวกนั 

เน้ือหาของเร่ืองไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น Wifi Society เป็นตน้ 

5)  Anthology Series/Anthology Drama เป็นละครที่จบในตอน นักแสดงไม่ใช่ชุด

เดียวกนั และเร่ืองราวในแต่ละตอนไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น ฟ้ามีตา, บนัทึกกรรม เป็นตน้ 

6)  Sit-Com เป็นละครแนวสนุกสนานมีลกัษณะลอ้เลียนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

จบในตอน ใชน้กัแสดงชุดเดียวกนัและมีบทบาทเดิม ส่วนใหญ่มกัจะใชฉ้ากเดิม ๆ เป็นฉากในบา้น 

ร้านขายของช า หรือฉากในที่ท  างาน เช่น เป็นต่อ, นดักบันดั, บา้นน้ีมีรัก เป็นตน้ 

องอาจ สิงห์ล าพอง (2557) ไดแ้บ่งประเภทของละครโทรทศัน์โดยใชป้ระเภทของเร่ืองราว 
(Story) หรือเน้ือหาเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งได ้8 ประเภท 

1)  ละครแนวอิงเร่ืองจริงหรือประวตัิศาสตร์ เป็นละครที่สร้างขึ้นมาจากเร่ืองจริง

หรือจากประวติัศาสตร์ มีหลกัฐานอา้งอิงได ้เช่น ละครโทรทศัน์เร่ืองส่ีแผน่ดิน เป็นตน้ 

2)  ละครแนวชีวติ หรือที่เรียกสั้น ๆ วา่ละครชีวติ ส่วนใหญ่เป็นนวนิยายที่เก่ียวกบั

ชีวติรักของหนุ่มสาว  อาจจะเป็นเร่ืองจากชีวิตในต านานชาวบา้น หรือชีวิตของคนในสังคมชั้นสูง

ทั้งในอดีตและปัจจุบนั บางเร่ืองอาจเป็นเร่ืองราวชีวติในครอบครัวการด้ินรนเพื่อความอยูร่อด เร่ือง

ชีวิตคติสอนใจวยัรุ่น เด็ก เป็นตน้ เช่น บา้นทรายทอง เป็นตน้ ไดมี้การศึกษาของ ปรัชญา เป่ียมการุณ 

(2549) ที่ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมละครโทรทศัน์ของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูช้มชอบ ละครชีวติรักรองลงมาจากละครตลกเบาสมอง  

3)  ละครแนวตลก หรือ ละครแนวเบาสมอง หรือ ละครชวนหัว มกัจะเป็นเร่ืองที่

ตลกขบขนั ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อน ครอบครัว คนงานกับนายจา้ง ผูรั้บใชใ้นบา้นกับ

เจา้ของบา้น ทั้งน้ีมกัจะใชส้ถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาผูกเร่ืองให้มีเน้ือหาที่ตลกขบขนั ชวน

หัวเราะ เช่น คุณปู่ ซู่ซ่า เป็นตน้ โดยมีงานวิจยัของ ปรัชญา เป่ียมการุณ (2549) ที่ศึกษาเก่ียวกับ 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมละครโทรทศัน์ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบละครตลกเบาสมองมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ นันทสิทธ์ิ แก้วทิพยเนตร 
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(2555) ที่ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ ของนักศึกษาในเขตชลบุรี พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบละครตลกเบาสมอง  

4)  ละครแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน เน้ือหาของละครค่อนขา้งเป็นเร่ือง

หนกัและรุนแรง เก่ียวกบัคดีอาชญากรรมและฆาตกรรม ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ปรัชญา เป่ียมกา

รุณ (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมละครโทรทศัน์ของนักศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูช้มละครชอบละครประเภทอาชญากรรม/สืบสวนมาเป็นอนัดบัที่ 3 

รองมาจากละครตลกเบาสมองและละครชีวติรัก 

5)  ละครแนวลึกลบั เป็นละครที่อาจจะมีทั้งแนวไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

อาจจะมีการฆาตกรรมและสืบสวนสอบสวนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยก็ได ้ละครแนวน้ีมีเหตุผลสมจริง 

ตื่นเตน้ ชวนติดตาม มกันิยมผกูเร่ืองราวเป็นปมปริศนา 

6)  ละครแนวผจญภยั เป็นเร่ืองของบุคคลหรือครอบครัวที่เดินทางผจญภยัเพื่อหา

ส่ิงที่ตอ้งการ หรืออาจจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดท าให้ตอ้งหนีหรือต่อสู้เพื่อ

เอาตวัรอด ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ เมทินี ทองศรีเกตุ (2552) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการดูละครทาง

โทรทศัน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่ืนชอบละครที่มีเน้ือหา

แนวผจญภยัมากที่สุด 

7)  ละครแนวเพอ้ฝันมหศัจรรย ์ละครประเภทน้ีเหมาะส าหรับผูช้มที่เป็นเด็ก ซ่ึงมี

เน้ือเร่ืองที่เพอ้ฝัน ความมหัศจรรยท์างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต ์มนุษย์

นอกโลก และผูพ้ทิกัษส์นัติภาพของโลกหรือเร่ืองราวของยอดมนุษย ์เป็นตน้ 

8)  ละครแนวนิทานพื้นบา้นวรรณคดี หรือ ละครจกัร ๆ วงศ ์ๆ เป็นละครที่มีเน้ือ

เร่ืองมาจากวรรณคดี ต านาน นิทานพื้นบา้น เน้ือเร่ืองมกัเป็นคติสอนใจ เปรียบเทียบให้เห็นถึงความ

ดีความชั่ว เป็นเร่ืองราวที่มีเทพเจา้ เจา้ฟ้าเจา้แผ่นดิน เทวดา ผูมี้อิทธิฤทธ์ิ บางเร่ืองอาจเก่ียวกับ

ศาสนาวฒันธรรมประเพณีไทยเก่า ๆ  เช่น มหาเวชสันดรชาดก พระอภยัมณี เป็นตน้ โดยไดมี้งาน

ศึกษาของ เมทินี ทองศรีเกตุ (2552) พบวา่ ผูช้มชอบละครที่มีเน้ือหาแนวพื้นบา้นวรรณคดีน้อยที่สุด 

สอดคลอ้งกบั ปรัชญา เป่ียมการุณ (2549) ที่พบวา่ผูช้มละครชอบละครประเภทละครจกัร ๆ วงศ ์ๆ/

ละครพื้นบา้น นอ้ยที่สุด 
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ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์ (2548) แบ่งประเภทละครโทรทศัน์จ  าแนกตาม
เน้ือหา/แนวเร่ือง โดยละครโทรทศัน์ไดน้ ารูปแบบของภาพยนตร์มาใช ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
11 ประเภท ดงัน้ี 

1)  ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็นละครที่เนน้ความเจบ็ปวด โดยเฉพาะความ

เจบ็ปวดของผูแ้สดงหลกั เพือ่ใหเ้กิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจ ท าให้ผูช้มเกิดความเขา้ใจในความ

เป็นไปของชีวติ เช่น คู่กรรม, เลือดขตัติยา เป็นตน้ 

2)  ละครตลกแบบขบขนั (Comedy) ละครตลกสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

ละครตลกแบบฟาร์ส (Farce) เป็นละครตลกที่เก่าแก่ที่สุด เป็นตลกเน้นท่าทางความเจ็บปวด เช่น 

ระเบิดเถิดเทิง และละครตลกแบบคอเมด้ี (Comedy) เป็นละครตลกเรียบ ๆ เช่น รักออกฤทธ์ิ, 

ปัญญาชนกน้ครัว เป็นตน้ 

3)  ละครชีวิตอิงนิยายหรือโรมานซ์ (Romance) หรือ โรแมนติก (Romantic) เป็น

ละครที่มุ่งเนน้ใหเ้กิดความรู้สึกดีต่อความรัก ท าใหรู้้สึกเกิดอยากมีความรักหรือคนรักเหมือนกบัใน

ละครที่ดู เช่น ดอกรักริมทาง, แอบรักออนไลน์ เป็นตน้ 

4)  ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา (Sentimental Drama) เป็นละครที่จะมีการแอบแฝง

คติสอนใจไวใ้นเร่ือง โดยมุ่งเน้นการสร้างตอนจบแบบการพบกบัความสุขในชีวิต เช่น หัวใจศิลา, 

แรงเงา เป็นตน้ 

5)  ละครชีวติเริงรมย ์หรือเมโลดรามา (Melodrama) เป็นละครที่จะเน้นโครงเร่ือง

ที่มีความสนุกสนาน ใชต้วัเอกที่ผูช้มจ าไดง่้าย มีบุคลิกกลา้หาญ มีน ้ าใจ มีความอดทน ส่วนตวัร้าย

จะมีบุคลิก หนา้ตาไม่ดีมาก ร้ายกาจทุกดา้น เช่น แผลเก่า, บา้นทรายทอง เป็นตน้ 

6)  ละครแนวบู๊ (Action) เป็นละครที่เน้นความเก่งกลา้ของตวัละครหลกั ปกป้อง

สงัคมใหป้ลอดภยัจากการกระท าของตวัร้าย เช่น นกัสูม้หากาฬ, ตะวนัเดือด เป็นตน้ 

7)  ละครแนวผจญภยั (Adventure) เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของการผจญภยัไปยงั

ดินแดนต่าง ๆ ที่ลกัลบั เต็มไปดว้ยเร่ืองราวต่ืนเตน้ระหว่างการเดินทาง การเผชิญกบัส่ิงเร้นลบั ส่ิง

แปลกใหม่ เช่น ปาฏิหาริยข์า้มขอบฟ้า, สุสานภูเตศวร เป็นตน้ 

8)  ละครลึกลบัสยองขวญั (Horror) เป็นละครที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัภูตผีปีศาจต่าง ๆ 

ชวนต่ืนเตน้และสยองขวญั เช่น สุสานคนเป็น, ทายาทอสูร เป็นตน้ 
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9)  ละครฆาตกรรม (Crime) เป็นการน าเสนอเร่ืองราวเหตุการณ์การฆาตกรรมการ

ตายที่เกิดจากการวางแผน หรือฆ่าเพือ่แกแ้คน้ เช่น เวยีงร้อยดาว, นางชฎา เป็นตน้ 

10)  ละครสืบสวนสอบสวน (Suspense) เป็นละครที่มีเน้ือหาเนน้ไปที่การสืบสวน 

เพือ่หาบุคคลที่อยูเ่บื้องหลงัการกระท าต่าง ๆ 

11)  ละครพื้นฐาน (Folktale) เป็นละครเก่ียวกบันิทานพื้นบา้น เร่ืองเล่าในสังคม 

เช่น ปลาบู่ทอง, แกว้หนา้มา้ เป็นตน้ 

 จากรายละเอียดของประเภทละครโทรทศัน์ดงักล่าวในขา้งตน้ สามารถสรุปประเภทของ
ละครโทรทศัน์ไดเ้ป็นดงัในตราราง 2.1  
 
ตารางที่ 2.2 สรุปประเภทของละครโทรทศัน์ 
 

ประเภท 

ปนดัดา ธนสถิต 
กอบกลุ อิงคุทา
นนท ์และ 

กาญจนา แกว้เทพ 

องอาจ สิงห์
ล าพอง 

ชยพล สุทธิโยธิน 
และ 

สนัติ เกษมสิริ
ทศัน์ 

แบ่งตามระยะเวลา    
Dramatic Specials    
TV. Series    
Serials    
Mini Series    
Anthology series/anthology drama    
Sit-Com    
แบ่งตามเน้ือหา/แนวเร่ือง    
ละครอิงเร่ืองจริงหรือประวตัิศาสตร์    
ละครชีวติ    
ละครแนวตลก    
ละครแนวอาชญากรรมสืบสวน
สอบสวน 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

ประเภท 

ปนดัดา ธนสถิต 
กอบกลุ อิงคุทา
นนท ์และ 

กาญจนา แกว้เทพ 

องอาจ สิงห์
ล าพอง 

ชยพล สุทธิโยธิน 
และ 

สนัติ เกษมสิริ
ทศัน์ 

ละครแนวลึกลบั    
ละครแนวผจญภยั    
ละครแนวเพอ้ฝันมหศัจรรย ์    
ละครแนวนิทานพื้นบา้นวรรณคดี    
ละครโศกนาฏกรรม    
ละครชีวติอิงนิยายหรือโรมานซ์    
ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา    
ละครชีวติเริงรมย ์หรือเมโลดรามา    
ละครแนวบู ๊    
ละครฆาตกรรม    
  

นอกจากน้ีหากแบ่งประเภทของละครตามแนวเร่ืองแลว้ ยงัสามารถแบ่งประเภทของละคร
ไดอี้กหน่ึงคือ ละครพีเรียด (Period) ซ่ึงเป็นละครที่มีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวในอดีต 
เร่ืองประวตัิศาสตร์ พงศาวดาร (วริสรา เวทยสุภรณ์, 2549) เช่น บางระจนั ขนุศึก ขา้บดินทร์ เป็นตน้  

ดงันั้นจะพบวา่ ละครโทรทศัน์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท แต่ในงานวิจยัช้ินน้ี
จะเนน้เก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ซ่ึงละครที่มีการผลิตซ ้ านั้นเป็นการท าการตลาด
ยอ้นยคุอยา่งหน่ึง ดงัจะกล่าวต่อไปในแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดยอ้นยคุ 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดย้อนยุคในละครโทรทศัน์ 
 
หากพจิารณาทศันะการมองเวลาของยคุหลงัสมยัใหม่จะพบวา่ มีการมองเวลาที่สวนทางกบั

ทศันะแห่งยคุสมยัใหม่ (Modernism) อยา่งชดัเจน กล่าวคือ แนวคิดยคุสมยัใหม่จะมีวิถีการมองเวลา
แบบไปขา้งหนา้ (Prospective) มีทิศทางการมองเวลาแบบช่ืนชมและมุ่งสู่ความกา้วหน้าทางอนาคต 
แต่แนวคิดยคุหลังสมยัใหม่จะมีวิถีการมองเวลาแบบเหลียวหลังไปดูอดีต (Retrospective) หรือที่
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เรียกว่า การโหยหาหรือถวิลหาอดีต (Nostalgia) ซ่ึง พฒันา กิติอาษา (2546) อธิบายว่า การโหยหา
อดีตเป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายแก่ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย ์โดยเน้น
ความส าคญัของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผูค้นในปัจจุบนัที่มีต่ออดีตที่ผา่นพน้ไป 

 
2.2.1 ความหมายของการตลาดย้อนยุค 
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกบัการตลาดแบบยอ้นยคุและได้ให้ความหมายของ

การตลาดยอ้นยคุไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
สิทธิชยั ฝร่ังทอง (2547) กล่าวว่า Retro Marketing มาจากค า Retrospective หมายถึง การ

หวนระลึกถึงความหลงั Retro Marketing หมายถึง การตลาดแบบยอ้นยคุ ซ่ึงแนวคิดน้ีเกิดมาจาก
นกัการตลาดในอเมริกา โดยให้ความส าคญักบัการปลูกฝ่ังวิถีชีวิตให้คนด าเนินตามไดน้ั้น ตอ้งใช้
ผลิตภณัฑเ์ขา้ไปแทรกอยูใ่นวฒันธรรมของบุคคล ท าให้เกิดความคลัง่ไคลท้ี่จะใชส่ิ้งของเหล่านั้น 
  ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุล และมนัสศิริ เผือกสกนธ์ (2548) ได้กล่าวถึงการตลาดยอ้นยคุว่า
เป็นแนวคิดท าการตลาดที่มองยอ้นไปในอดีต เป็นการน ากระแสนิยมเดิม ๆ มาท าการตลาด เพื่อ
สร้างความแตกต่างในการแข่งขนั ปัจจุบนัไดมี้สินคา้ยอ้นยคุเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น ของตกแต่ง
บา้นยอ้นยคุ ภาพโฆษณาเก่า รวมไปถึงความนิยมดนตรีเก่า เป็นตน้  

บุริม โอทกานนท์ (2554) ได้กล่าวว่า การท าการตลาดยอ้นยุคเป็นการท าการตลาดใน
รูปแบบของการสร้างใหเ้กิดการระลึกถึงอดีต โดยการน าเอาผลิตภณัฑเ์ก่ามาใชใ้หม่ หรือการสร้าง
เลียนแบบ หรือการสร้างใหมี้ความคลา้ยคลึงกบัของเก่า ท  าให้ผูใ้ชเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกว่าก าลงัได้
ใชสิ้นคา้หรือบริการที่มีจ  าหน่ายในยคุก่อน 

พลัลภา ปิติสนัต ์และคณะ (2553) ไดก้ล่าววา่ การตลาดยอ้นยคุเป็นแนวคิดที่น าสินคา้หรือ
บริการมาท าการตลาดโดยใชค้วามรู้สึกที่คิดถึงความหลงัในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของ
ผูบ้ริโภค เช่น วถีิชีวติ แฟชัน่ และวฒันธรรม เป็นตน้ มาสร้างเป็นสินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนอง
ความรู้สึกที่นึกถึงในวยัเด็กหรือวยัรุ่น 

ในขณะที่ อนุชิต เที่ยงธรรม (2546) ไดก้ล่าววา่ Nostalgia Marketing คือการที่นักการตลาด
ใชส่ิ้งกระตุน้บางอยา่งที่เรียกความทรงจ า อารมณ์ ความรู้สึก ภาพประทบัใจของผูบ้ริโภคออกมา 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด โดยส่ิงกระตุน้นั้นอาจเป็นผลิตภณัฑ ์บรรยากาศ ช้ินงานหรือ
ภาพยนตร์โฆษณา เป็นตน้ 

สรุปความหมายของการตลาดยอ้นยคุ (Retro Market) ไดว้า่ เป็นการท าการตลาดที่ท  าให้
ผูบ้ริโภคนึกยอ้นถึงไปในอดีตที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภค เช่น วถีิชีวติ แฟชัน่ และ
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วฒันธรรม เป็นตน้ มาสร้างเป็นสินคา้หรือบริการเพือ่ตอบสนองความรู้สึกหรือภาพความทรงจ าใน
อดีต 
 

2.2.2 สาเหตุการท าการตลาดย้อนยุค 
การท าการตลาดยอ้นยุคในประเทศไทยสามารถแบ่งสาเหตุออกได้เป็น 5 สาเหตุดังน้ี  

(ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุล และมนสัศิริ เผอืกสกนธ,์ 2548) 
1)  การหวนใหค้ิดถึงอดีตหรือวนัวาน (Nostalgia) หมายถึงการนึกถึงเร่ืองดี ๆ ใน

อดีตซ่ึงมีชีวติที่เรียบง่าย ไม่วุน่วายเหมือนปัจจุบนั ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ชยัวฒัน์ เสริมสุธีอนุวฒัน์ 

(2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การใชห้ลกัการยอ้นยคุในงานออกแบบส่ิงพมิพโ์ฆษณาสถาบนั พบวา่ ที่มา

ของหลักการยอ้นยุคในงานออกแบบส่ิงพิมพโ์ฆษณาสถาบนัที่นิยมใชม้ากที่สุดคือ การหวนให้

คิดถึงอดีต และการศึกษาของ สุวรรณมาศ เหล็กงาม (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบั การประกอบสร้างภาพ

เพือ่การโหยหาอดีตในรายการ “วนัวานยงัหวานอยู”่ พบว่า มีเน้ือหารายการสะทอ้นให้เห็นถึงภาพ

ในอดีต 2 ลกัษณะคือ เน้ือหาที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพอดีตที่ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ และเน้ือหาที่สะทอ้น

ถึงส่ิงที่เคยมีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ในอดีตแต่ขาดหายไปในสงัคมปัจจุบนัโดยการน าเสนอเน้ือหาอดีตจะ

มีลกัษณะการประกอบสร้างความหมายใน 2 แบบคือ การประกอบสร้างความหมายเพื่อการยอ้น

อดีต และการประกอบสร้างความหมายเพือ่การโหยหาอดีต 

2)  กระแสการอนุรักษ ์(Natural Conservation) เป็นการยอ้นกลบัไปยงัอดีตที่

ปราศจากการปรับแต่งใด ๆ เหมือนกลุ่มชนเผา่ต่าง ๆ โดย ชยัวฒัน์ เสริมสุธีอนุวฒัน์ (2549) พบวา่ 

นิยมใช ้กระแสอนุรักษท์รัพยากรและการกลบัสู่ธรรมชาติ มาเป็นอนัดบั 4 รองลงมาจาก การหวน

ใหค้ิดถึงอดีต การใหค้วามสนใจกบัศิลปะและการศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ 

3)  การถวลิหาสูตรตน้ต าหรับที่ตอ้งท าดว้ยมือ (Handmade) เป็นการแสดงถึงความ

เฉพาะตวั มีช้ินเดียว ที่เดียว สามารถท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นขายได้ หรือเป็นที่ตอ้งการของผูบ้ริโภค

เพราะเป็นส่ิงของหายาก โดยชยัวฒัน์ เสริมสุธีอนุวฒัน์ (2549) พบว่า ที่มาของหลกัการยอ้นยคุใน

งานออกแบบส่ิงพมิพโ์ฆษณาสถาบนั  นิยมใชค้วามเป็นตน้ฉบบั/งานท ามือ นอ้ยที่สุด 

4)  การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ (History) เป็นความสนใจในเชิงประวตัิศาสตร์ที่

เก่ียวกบั สถาปัตยกรรมโบราณ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์และให้คุณค่ากบัของเก่า เน่ืองจากของเก่า

ในอดีตมีส่ิงจูงใจ และมีเสน่ห์ที่ท  าให้ผูค้นในยคุสมยัปัจจุบนัสนใจ โดยชยัวฒัน์ เสริมสุธีอนุวฒัน์ 
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(2549) พบวา่ ที่มาของหลกัการยอ้นยคุในงานออกแบบส่ิงพิมพโ์ฆษณาสถาบนั นิยมใช ้การศึกษา

เชิงประวตัิศาสตร์มาเป็นอนัดบั 3 รองลงมาจาก การหวนให้คิดถึงอดีตและการให้ความสนใจกบั

ศิลปะ 

5)  การใหค้วามสนใจกบัศิลปะ/ดนตรี (Art2Music) ไดมี้การน าภาพวาด จิตรกรรม

ประติมากรรม ศิลปะในยคุต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชก้บัการตลาดยอ้นยคุ โดยชยัวฒัน์ เสริมสุธีอนุวฒัน์ 

(2549) พบวา่ นิยมใชก้ารใหค้วามสนใจกบัศิลปะเป็นอนัดบั 2 รองมาจาก การหวนใหค้ิดถึงอดีต 

จากการศึกษาถึงสาเหตุการท าการตลาดยอ้นยคุ จะพบว่าผูบ้ริโภคมีความสนใจในสาเหตุ
ทั้ง 5 ประการน้ี โดยเฉพาะการหวนให้คิดถึงอดีตหรือวนัวานเห็นได้จากรายการโทรทศัน์ เช่น 
รายการวนัวานยงัหวานอยูห่รือ การน าเพลงสุนทราภรณ์กลบัมาขบัร้องใหม่ในรายการดนัดารา และ
ละครโทรทศัน์ในปัจจุบนัที่ไดน้ าละครโทรทศัน์ที่ไดรั้บความนิยมในอดีตน ากลบัมาสร้างอีกคร้ัง 
เช่น ละครเร่ืองผูก้องยอดรัก สะใภเ้จา้ เป็นตน้ 

 
2.2.3 รูปแบบของการตลาดย้อนยุค 
นักวิชาการจ านวนมากไดก้ าหนดรูปแบบของการตลาดยอ้นยคุไวแ้ตกต่างกนัโดย ชูศกัด์ิ 

เดชเกรียงไกรกุล และมนัสศิริ เผือกสกนธ์ (2548) ได้แบ่งแนวทางการตลาดยอ้นยุคออกเป็น 4 
รูปแบบ บุริม โอทกานนท ์(2554) ไดแ้บ่งรูปแบบของการตลาดยอ้นยคุไว ้3 ประเภท และพลัลภา  
ปิติสนัต ์และคณะ (2553) ไดมี้การแบ่งการตลาดยอ้นยคุออกเป็น 2 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุล และมนสัศิริ เผอืกสกนธ์ (2548) ไดแ้บ่งแนวทางการตลาดยอ้นยคุ
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1)  Retro Retro เป็นการน าเอาของเก่าในอดีตมาใช ้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือ
ดดัแปลงมาก เช่น ผลิตภณัฑท์ี่เคยนิยมในอดีตน ามาท าซ ้ า หรือก๊อปป้ีใหม่ เช่น หนังดงัน ากลบัมา
ท าซ ้ า มีส่ิงที่เปล่ียนคือนกัแสดง เท่านั้น 

2)  Retro Nova เป็นการผสมผสานรูปลกัษณ์และโครงเก่า แต่มีการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่เพิ่มเขา้มา เช่น นาฬิกา TAG Heuer ท าให้มีลกัษณะเป็นแบบยอ้นยคุไปในปี ค.ศ. 1930 แต่
กลไก เป็นไมโครชิพ ที่ท  างานดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

3)  Retro Deluxe เป็นการผสมผสาน ระหว่าเร่ืองเก่ากบัเร่ืองใหม่ เขา้ดว้ยกนั หรือ
ที่เรียกวา่ Hybrid ระหวา่งดีไซดเ์ก่ากบัใหม่มาใชผ้สมผสานกนั 

4)  Retro Futurism รูปแบบการท าการตลาดยอ้นยคุแบบน้ีเป็นที่นิยมส าหรับนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ เป็นการหาเทรนดใ์นอดีต กระแสนิยมเดิม วา่มีสาเหตุมาจากอะไร แลว้หาตวัแปรร่วม 
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พร้อมทั้งพยากรณ์กระแสแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเอากระแสนิยมเก่า ๆ มาผสมกับ
ความคิดในอนาคต 

บุริม โอทกานนท ์(2554) ไดแ้บ่งรูปแบบของการตลาดยอ้นยคุไว ้3 ประเภท 
1)  Retro Classic เป็นการท าการตลาดให้ผลิตภณัฑท์ี่มีมาแต่เดิมและยงัมีจ  าหน่าย

อยูใ่นปัจจุบนั โดยผูผ้ลิตยงัคงรักษาผลิตภณัฑใ์ห้เหมือนเดิมเพื่อให้สามารถขายสินคา้ไดใ้นสมยัที่

เปล่ียนแปลง 

2)  Retro Repro เป็นการสร้างผลิตภณัฑล์อกเลียนแบบผลิตภณัฑท์ี่เคยมีอยูใ่นอดีต 

โดยยงัคงรักษาวธีิการใช ้คุณสมบติั คุณประโยชน์เดิมเอาไว ้โดยพยายามที่จะไม่เปล่ียนแปลง หรือ

มีการเปล่ียนแปลงเกิดจากการท าใหม่นอ้ยที่สุด 

3)  Retro Nuevo เป็นการสร้างผลิตภณัฑข์ึ้นมาใหม่ โดยพยายามที่จะให้มีรูปร่าง 

ลกัษณะเหมือนเดิมในอดีต แต่ผลิตภณัฑ์จะได้รับการปรับปรุงในเร่ืองของคุณสมบตัิการใชง้าน 

ระบบการท างาน เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการใช้ของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบันให้ดีขึ้ น

กวา่เดิม 

พลัลภา ปิติสนัต ์และคณะ (2553) ไดมี้การแบ่งการตลาดยอ้นยคุออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1)  Retro-Retro หรือ Retro แบบดั้งเดิม เป็นการน าสินคา้ในอดีตทั้งที่หายไปแลว้

หรือลดกระแสความนิยมลงกลบัมาปรับปรุงให้เกิดเป็นกระแสใหม่อีกคร้ัง โดยใชเ้อกลกัษณ์ของ

สินคา้เดิมเป็นจุดเด่น การท าการตลาดยอ้นยคุแบบ Retro-Retro ให้ส าเร็จจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 

ประการคือ 

(1)  Not Hi-tech สินคา้หรือบริการนั้นมีการเช่ือมโยงประวตัิเร่ืองราวในอดีต 

คงความเป็นยอ้นยคุดั้งเดิม น ากลบัมาทุกองคป์ระกอบ ซ่ึงถา้น าเทคโนโลยเีขา้มาอาจจะท าให้ความ

เป็นดั้งเดิมลดลงไป  

(2)  Some Hi-Touch การท าการตลาดยอ้นยคุแบบ Retro-Retro จะเป็นการน า

ประโยชน์ทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในความเป็น Retro จะเป็นตวักระตุน้ความรู้สึกอยากรับรู้

ความประทบัใจในอดีต กล่าวคือเป็นการใชอ้ารมณ์มาสัมผสักบัผูบ้ริโภค ซ่ึงแตกต่างกบัปัจจุบนัที่

จะเนน้ประโยชน์ในการใชง้านเป็นส่ิงดึงดูดลูกคา้ 



27 

(3)  Full Hi-talk การท าการตลาดยอ้นยคุแบบ Retro-Retro เพื่อให้ประสบ

ความส าเร็จจะตอ้งคลอบคลุมเป้าหมายทุกรุ่นไม่ใช่แค่คนรุ่นเก่าเพยีงอยา่งเดียว นกัการตลาดควรน า

การตลาดแบบปากต่อปากมาประกอบ เพราะจะสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่จากรุ่นปู่ ยา่ไปสู่รุ่นพ่อ

แม่และต่อไปยงัรุ่นหลาน 

2)  Retro-Nova เป็นการน าส่ิงที่ประสบความส าเร็จในอดีตมาเสนอใหม่ในปัจจุบนั 

โดยจะมีการปรับปรุง และผสมผสานเทคโนโลยใีหม่เขา้ไปในสินคา้ เพื่อดึงประสบการณ์ อารมณ์ 

ความรู้สึกของผูบ้ริโภค กระตุน้ใหมี้ความรู้สึกร่วมไปกบัสินคา้ โดยจะมีการเปล่ียนรูปลกัษณ์ ผสม

เทคโนโลยีปัจจุบนัเพื่อให้มีความร่วมสมยัมากขึ้น การท าการตลาดยอ้นยคุแบบ Retro-Nova ให้

ส าเร็จจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการคือ 

(1)  สร้างความเช่ือมโยง (Build Linkage) เป็นการสร้างความเช่ือมโยงของยคุ

สมยัปัจจุบนักบัอดีตเขา้ดว้ยกนั กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคนึกถึงส่ิงที่ไดป้ระสบมาในอดีต โดยส่ิงส าคญั

คือ สินคา้หรือบริการนั้นจะตอ้งเป็นส่ิงที่ก่อใหเ้กิดความสุขแก่ผูบ้ริโภค 

(2)  สร้างมูลค่า (Build Value) การสร้างมูลค่าบริษทัสามารถท าไดโ้ดยการท า

วจิยัและพฒันาสินคา้ (R&D) เพือ่คน้หาความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั พร้อมกบัหา

จุดบกพร่องของสินคา้ในปัจจุบนัที่ยงัไม่สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได ้เพื่อน าไปเพิ่มเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ให้กับสินคา้ในอดีตให้เกิดความเหมาะสมกบัการใช้งานในปัจจุบนั การท าการตลาดแบบ 

Retro-Nova โดยการสร้างมูลค่า จะท าให้ ประโยชน์ใช้สอยและอารมณ์ความรู้สึกตรงใจกับ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดม้ากขึ้น และเป็นการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งในตลาด 

(3)  สร้างการรับรู้ (Build Awareness) เป็นการท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้หรือ

บริการที่บริษทัสร้างขึ้นมา โดยการท าการตลาดแบบ Retro-Nova จะเน้นไปที่การท าการตลาดแบบ 

Below the Line เน่ืองจากสามารถมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้และใชง้บประมาณ

ที่นอ้ยกวา่การท าการตลาดแบบ Above the Line และผูบ้ริโภคยงัสามารถเขา้มามีประสบการณ์ร่วม

ผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกบัสินคา้หรือบริการอีกดว้ย 

จากการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของการตลาดยอ้นยุค หากพิจารณาถึงอุตสาหกรรมละคร
โทรทศัน์จะพบวา่มีไดมี้การน ารูปแบบการท าการตลาดยอ้นยคุเขา้มาใช ้ดงัจะเห็นไดจ้าก การที่ผูจ้ดั
ไดน้ าละครโทรทศัน์แนวยอ้นยคุที่เคยไดรั้บความนิยมมาแลว้ในอดีตมาผลิตซ ้ าใหม่ (Reproduction) 
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เป็นเวอร์ชัน่ใหม่ ที่มีการเปล่ียนเพียงแค่ตวัละคร มีน าเร่ืองราว เหตุการณ์ วิธีคิด และวิถีชีวิตของ
ผูค้นในสงัคมยคุอดีตน ามาเสนอใหผู้ช้มในยคุปัจจุบนัไดรั้บชม 

ทั้งน้ีได้มีงานศึกษาของ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ (2553) ได้เขียนบทความเก่ียวกับ
การตลาดยอ้นยคุในธุรกิจบนัเทิงไวว้า่ อุตสาหกรรมบนัเทิงไทยในปัจจุบนัที่ผ่านมามีปรากฏการณ์
ทางดา้น Retro Marketing เกิดขึ้นอยา่งแพร่หลาย เช่น ละครโทรทศัน์เร่ือง นางทาส เป็นละครแนว
ยอ้นยคุ (Period) ที่สะทอ้นถึงภาพสงัคมไทยในยคุอดีตที่ลางเลือนไปจากความทรงจ าของคนในยคุ
ปัจจุบนั นบัไดว้า่เป็นการปลุกความทรงจ าของผูช้มขึ้นมาอีกคร้ัง หรือกรณี รายการวนัวานยงัหวาน
อยู ่ที่หวนกลบัไปหยบิยกอดีตมาน าเสนอในรูปแบบรายการวาไรต้ีทอลคโ์ชวส์มยัใหม่ที่มีกล่ินอาย
ของความเป็นวนัวาน ในดา้นส่ือเพลงก็พบว่ามีปรากฏการณ์การน าเพลงเก่ามาผลิตซ ้ าเป็นเวอร์ชัน่
ใหม่  

ส าหรับงานวจิยัอ่ืน ๆ ศึกษาเก่ียวกบัการท าการตลาดยอ้นยคุ เช่น นิโลบล โควาพิทกัษเ์ทศ 
(2535) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์เพลงไทยสมยันิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตร์ยคุหลงัสมยัใหม่ 
ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะของสุนทรียศาสตร์ยคุหลงัสมยัใหม่ที่ปรากฏอยูใ่นเพลงไทยสมยันิยมมี
ปรากฏการณ์ของการท าซ ้ า โดยใชส่ื้อเพลงเป็นช่องทางการส่ือสารโดยมีลกัษณะและวิธีการท าซ ้ า 6 
ลกัษณะ คือ 

1)  การท าซ ้ าในลกัษณะของการน าผลงานเพลงเก่ามาผลิตใหม่ ในรูปแบบของการ

รวมเพลงฮิต 

2)  การท าซ ้ าในลกัษณะของการน าผลงานเพลงเก่ามาผลิตใหม่ และไดข้บัร้องใหม่

โดยนกัร้องคนเดิม 

3)  การท าซ ้ าในลกัษณะของการน าผลงานเพลงเก่ามาผลิตใหม่และไดข้บัร้องใหม่

โดยนกัร้องคนใหม่ 

4)  การท าซ ้ าในลกัษณะของการลอกเลียนแบบท านองเพลงต่างประเทศมาใส่เน้ือ

ร้องภาษาไทย 

5)  การท าซ ้ าในลกัษณะของการท าเป็นชุด 

6)  การท าซ ้ าในลกัษณะของการแปลงเน้ือร้อง 

ปรากฏการณ์การท าซ ้ าโดยใชส่ื้อเพลงเป็นช่องทางการส่ือสารน้ีแสดงให้เห็นถึง การขาย
อดีตทางวฒันธรรมและสร้างชีวติใหบ้ทเพลงนั้นกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง โดยการร้ือ การรวม การจบัมา
ผสมผสาน หรือการเลียนแบบ ซ่ึงเป็นลกัษณะของสุนทรียศาสตร์ยคุหลงัสมยัใหม่ 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการแพร่กระจายนวตักรรม 
 

นวตักรรมมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติของคนในปัจจุบนั โดยจะมีผลมากนอ้ยเพยีงใด
นั้นขึ้นอยูก่บัระดบัของนวตักรรมและส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับผลิตภณัฑห์รือบริการ เน่ืองจาก
นวตักรรมเป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคยงัไม่มีประสบการณ์ในการใชห้รือไม่คุน้เคย จึงใชเ้วลาในการยอมรับ
นวตักรรมหรือผลิตภณัฑใ์หม่แตกต่างกนัตามระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 

การแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation) หมายถึง กระบวนการที่นวตักรรม
ไดรั้บการส่ือสารผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ไปยงัสมาชิกในสงัคม โดยนวตักรรมนั้นเป็นไดท้ั้งสินคา้ 
บริการ และแนวคิด ที่คนในสงัคมรับรู้วา่เป็นส่ิงใหม่ที่ไม่เคยรู้จกัมาก่อน (Blackwell, Miniard และ 
Enger, 2001) 

Solomon (2002) กล่าววา่ การแพร่กระจายนวตักรรม หมายถึง การที่สินคา้ บริการ หรือ
แนวคิดใหม่นั้นแพร่กระจายไปยงัประชาชน โดยอตัราการแพร่กระจายสินคา้ใหม่นั้นจะมีความ
แตกต่างกนัไปในสินคา้แต่ละประเภท 
 Rogers (1995) ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบหลกัของการแพร่กระจายนวตักรรมประกอบดว้ย 4 
อยา่งคือ นวตักรรม ช่องทางการส่ือสาร เวลา และระบบสงัคม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  นวตักรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบติั หรือวตัถุ ที่เกิดขึ้นใหม่

โดยบุคคลหรือหน่วยงานพจิารณาเห็นว่าใหม่ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเวลาที่ของส่ิงนั้นเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยูก่บั

การที่บุคคลนั้นรับรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นของใหม่โดยความเห็นของบุคคลหรือหน่วยงาน (Saaksjarvi, 

2003; Roger, 1962) เช่นเดียวกบั นพดล เหลืองภิรมย ์(2555) ที่ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมว่า

เป็นการท าส่ิงใหม่ขึ้นมาหรือการเสนอบางส่ิงบางอย่างที่ใหม่ เช่น แนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่ 

เคร่ืองมือใหม่ เทคนิคใหม่ และเทคโนโลยใีหม่ เป็นตน้ ถา้นวตักรรมหรือสินคา้ใหม่ใดมีประโยชน์

ตรงตามความตอ้งการ มีความสอดคล้องกับค่านิยมในสังคม ไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน 

บุคคลสามารถทดลองใช้ได้ และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย นวตักรรมหรือสินคา้ใหม่นั้ นก็มี

แนวโน้มที่จะเป็นที่ยอมรับไดง่้ายดังนั้น   นวตักรรมอาจหมายถึงส่ิงใหม่ที่ไม่เคยมีผูใ้ดเคยท ามา

ก่อน ส่ิงใหม่ที่เคยท ามาแลว้ในอดีตแต่ไดมี้การร้ือฟ้ืนขึ้นมาใหม่ หรือส่ิงใหม่ที่มีการพฒันามาจาก

ของเก่าที่มีอยูเ่ดิม 

2)  ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) เป็นช่องทางต่าง ๆ ที่ใชใ้นการ

ส่งสารหรือขอ้มูล การแพร่กระจายนวตักรรมจดัเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสาร แต่ขอ้มูลหรือสาร
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ที่ตอ้งการส่งนั้นเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ส่ิงประดิษฐ์ หรือแนวคิดใหม่ โดยที่ Mass Media จะช่วย

สร้างความรู้ และ Interpersonal จะช่วยสร้างและเปล่ียนทศันคติ ช่องทางส่ือที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นในการสร้างองคค์วามรู้นวตักรรม และมีช่องทางที่จะมีประสิทธิภาพในการสร้างและเปล่ียน

ทศันคติต่อความคิดใหม่ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธความคิดใหม่ 

3)  เวลา (Time) เพือ่ใหค้นในสงัคมไดรู้้จกันวตักรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการ

ใช้ประโยชน์จากส่ิงที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

กระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมตอ้งอาศยัระยะเวลาและมีล าดบัขั้นตอนเพื่อให้บุคคลปรับตวั

และยอมรับนวตักรรมหรือแนวความคิดใหม่ โดยมีมุมมองหลัก 3 ประการคือ กระบวนการ

ตดัสินใจรับนวตักรรม ประเภทของผูรั้บนวตักรรม และอตัราการยอมรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  กระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม (Innovation Decision) หมายถึง เป็น
กระบวนการในการหาขอ้มูลเพื่อน ามาตดัสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธนวตักรรมหรือสินคา้ใหม่นั้น
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนคือ ขั้นความรู้ (Knowledge Stage) ผูรั้บนวตักรรมไดรั้บ
ความรู้ หรือเสาะหาความรู้เพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกับนวตักรรมนั้น ขั้นโน้มน้าว (Persuasion Stage) 
ผูรั้บนวตักรรมใหค้วามสนใจ มีทศันคติที่ดี เกิดความโน้มเอียงที่จะเห็นดีเห็นงามต่อนวตักรรมนั้น ๆ 
มากขึ้น ขั้นการตดัสินใจ (Decision-making Stage) ผูรั้บนวตักรรม พิจารณาถึงขอ้ดีขอ้เสียก่อนที่จะ
ตดัสินใจวา่จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามนวตักรรมนั้น ขั้นลงมือปฏิบติั (Implementation Stage) ผูรั้บ
นวตักรรมลงมือปฏิบัติตามนวตักรรม และขั้นยืนยนัการปฏิบัติ (Confirmation Stage) ผูรั้บ
นวตักรรมปฏิบติัซ ้ าตามนวตักรรมนั้น หลงัจากไดเ้ร่ิมปฏิบติัคร้ังแรกไปแลว้ 
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(2)  ประเภทของผูรั้บนวตักรรม (Adopter Categories) หมายถึง ลกัษณะของ
ผูรั้บนวตักรรมหรือสินคา้ใหม่ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ดงัน้ี (Moven, 1994; Rogers, 1962) 
  

 
 
ภาพที่ 2.1  ประเภทของกลุ่มผูรั้บนวตักรรม (Adopter Categories) 
แหล่งที่มา: Moven, 1994. 

(2.1)  กลุ่มผูบุ้กเบิก (Innovators) เป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับนวตักรรมหรือ

สินคา้ใหม่ เป็นกลุ่มที่กลา้ไดก้ลา้เสีย พร้อมที่จะเส่ียงในการลองของใหม่ และนิยมที่จะซ้ือสินคา้

ใหม่บ่อยและเร็วกวา่คนอ่ืน มีแนวโน้มที่จะซ้ือสินคา้ใหม่ก่อนผูอ่ื้น โดยไดมี้การศึกษาของ อญัชนั 

สนัติไชยกุล (2547) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการ

รับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ของวยัรุ่น พบว่า วยัรุ่นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จดัเป็นกลุ่มนัก

บุกเบิกน้อยที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) เพราะ

การศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบุ้กเบิก มีจ  านวนมากกวา่กลุ่มผูน้ า ซ่ึงมีจ  านวนนอ้ยที่สุด 

(2.2)  กลุ่มผูน้ า (Early Adopter) เป็นกลุ่มที่สองที่จะรับนวตักรรมหรือ

สินคา้ใหม่  คนกลุ่มน้ีมีอิทธิพลต่อความเร็วในการแพร่กระจายนวตักรรม เป็นกลุ่มที่เป็นตน้แบบใน

การรับนวตักรรมส าหรับคนทัว่ไปในสงัคม ทั้งน้ีจาก การศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) พบว่า มี

กลุ่มผูน้ า เป็นจ านวนนอ้ยที่สุด 

(2.3)  คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก (Early Majority) หรือกลุ่มผูท้นัสมัยเป็น

กลุ่มที่รับนวตักรรมก่อนคนส่วนใหญ่ในสังคมเพียงเล็กน้อย คนกลุ่มน้ีจะใชค้วามคิดและพิจารณา

กลุ่มผูบุ้กเบิก 

กลุ่มผูน้ า 

กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั 

กลุ่มผูล้า้หลงั 
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อยา่งรอบครอบก่อนตดัสินใจรับนวตักรรม ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) ที่ศึกษา

เก่ียวกบั พฤติกรรมความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานพบว่า มีกลุ่ม

คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก/กลุ่มผูท้นัสมยัส่วนใหญ่ รองมาจากกลุ่มผูต้ามสมยั 

(2.4)  คนส่วนใหญ่กลุ่มหลัง (Late Majority) หรือกลุ่มผูต้ามสมัยเป็น

กลุ่มที่รับนวตักรรมใหม่ชา้กว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม ที่ยอมรับนวตักรรมใหม่เพราะความจ าเป็น

ต่าง ๆ เช่น เพื่อรักษาสถานะและแรงกดดนัจากสังคมที่อาจถูกมองว่าเป็นพวกล้าหลังหากไม่ใช้

นวตักรรมใหม่นั้น ทั้งน้ีได้มีการศึกษาของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ที่ได้ท  าการศึกษาเร่ือง 

รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ของวยัรุ่น พบว่า 

วยัรุ่นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จดัเป็นกลุ่มผูต้าม (Follower) ทางดา้นแฟชัน่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคใน

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มผูต้ามสมัย และ

สอดคล้องกับ ธณวชั สุภาสี (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบั การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้เส้ือผา้

แฟชัน่ของผูห้ญิงในเชียงใหม่ โดยแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูต้าม (Follower) 

(2.5)  กลุ่มล้าหลงั (Laggards) เป็นกลุ่มสุดทา้ยที่รับนวตักรรม เป็นพวก

อนุรักษนิ์ยม การตดัสินใจจะขึ้นอยูก่บัธรรมเนียมของสังคมในอดีตโดยไดมี้การศึกษาของ อญัชนั 

สนัติไชยกุล (2547)  พบวา่ วยัรุ่นในกรุงเทพมหานคเป็นกลุ่มนกับุกเบิกนอ้ยที่สุดทางดา้นแฟชัน่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ธณวชั สุภาสี (2552) ที่ไดแ้บ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม และพบว่ามี

กลุ่มผูล้ ้าหลงั (Laggards) น้อยที่สุด แต่ไม่สอดคลอ้งกับการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) ที่

พบวา่ คนในกลุ่มลา้หลงัมีมากกวา่ ผูท้ี่อยูใ่นกลุ่มกลุ่มผูบุ้กเบิก และกลุ่มผูน้ า  

(3)  อตัราการยอมรับ (Rate of Adoption) คือ ความรวดเร็วที่สัมพนัธ์กบัการ

ยอมรับของสมาชิกในระบบสังคม อัตราในการยอมรับมักจะวดัจากระยะเวลาและจ านวนของ

สมาชิกในระบบที่ยอมรับนวตักรรมนั้น 

4)  ระบบสงัคม (Social System) สงัคมสมยัใหม่ระบบของสังคมจะเอ้ือต่อการรับ

นวตักรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทดัฐานและรับ

ค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้ น เม่ือมีการ
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แพร่กระจายส่ิงใหม่เขา้มา สังคมก็จะยอมรับไดง่้าย ส่วนสังคมโบราณหรือสังคมที่ติดยดึกบัความ

เช่ือต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสังคมลา้หลงัจะมีลกัษณะตรงกันขา้มกับสังคมสมยัใหม่ ความรวดเร็วของการ

แพร่กระจายและปริมาณที่จะรับนวตักรรมจึงเกิดไดช้า้กว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็

ได ้

จากการศึกษาประเภทของผูรั้บนวตักรรมจากงานวิจยัต่าง ๆ ในงานวิจยัน้ีจะใช้การแบ่ง
ประเภทของผูรั้บนวตักรรมของ Rogers (1995) ที่แบ่งผูรั้บนวตักรรมไว ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มนักบุกเบิก 
(Innovators) เป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับนวตักรรมหรือสินคา้ใหม่ กลุ่มผูน้ า (Early Adopter) เป็นกลุ่มที่
สองที่จะรับนวตักรรมหรือสินคา้ใหม่ เป็นกลุ่มที่เป็นตน้แบบในการรับนวตักรรมส าหรับคนทัว่ไป
ในสงัคม กลุ่มผูท้นัสมยั (Early Majority) คนกลุ่มน้ีจะใชค้วามคิดและพจิารณาอยา่งรอบครอบก่อน
ตดัสินใจรับนวตักรรม กลุ่มผูต้ามสมยั (Late Majority) เป็นกลุ่มที่ยอมรับนวตักรรมใหม่เพราะ
ความจ าเป็นต่าง ๆ และกลุ่มลา้หลงั (Laggards) เป็นกลุ่มสุดทา้ยที่รับนวตักรรม เป็นพวกอนุรักษ์
นิยม ซ่ึงผูว้ิจยัจะวดัความมีนวตักรรมของผูช้มละครจากมาตรวดัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค
แบบเฉพาะเจาะจงต่อผลิตภณัฑ ์ของ Goldsmith and Hofacker มาประกอบกบัประเภทของผูรั้บ
นวตักรรมเพื่อแบ่งประเภทความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ดงัจะกล่าวในแนวคิดเก่ียวกับความมี
นวตักรรมและการวดัระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคต่อไป 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัความมนีวตักรรมและการวัดระดบัความมนีวตักรรมของผู้บริโภค 
 

ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Innovativeness) หมายถึง แนวโนม้ของบุคคลที่
ซ้ือสินคา้ใหม่และเร็ว และบ่อยคร้ังกวา่บุคคลอ่ืน การยอมรับนวตักรรมของผูบ้ริโภคมกัจะแตกต่าง
กนัไปขึ้นอยูก่บัประเภทของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ (Midgley & Dowling, 1978; Goldsmith et al.,1998; 
Blackwell, Miniard & Engel, 2001) ยิ่งผูบ้ริโภคมีระดบัความมีนวตักรรมมากเท่าไหร่ ก็จะมี
แนวโน้มที่จะซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ก่อนผูอ่ื้นมากเท่านั้น (Foxall, 1993) นอกจากน้ี Roehrich (2004) 
กล่าวว่า ความมีนวตักรรมของบุคคลนั้นเกิดเน่ืองมาจากแรงขบัภายในร่างกายที่เป็นตวักระตุน้
เพือ่ใหพ้ร้อมรับส่ิงใหม่ที่จะเขา้มาภายในชีวิต หรือเกิดจากความตอ้งการหาความแปลกใหม่ให้กบั
ชีวติ ตอ้งการความเป็นอิสระทางความคิด คือใชต้นเองเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจมากกว่าที่จะ
ท าตามคนส่วนใหญ่ และตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ 

ความมีนวตักรรมของบุคคล (Innovativeness) เกิดจากแรงขบัภายในร่างกายเป็นตวักระตุน้
เพือ่ใหพ้ร้อมที่จะรับส่ิงใหม่ หรือเกิดจากความตอ้งการหาส่ิงแปลกใหม่ในชีวติ ตอ้งการความเป็น
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อิสระทางความคิด ใชต้วัเองเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจมากกวา่ที่จะท าตามคนส่วนใหญ่ 
(Roehrich, 2004) 
 

2.4.1 รูปแบบความมีนวัตกรรม 
นกัวชิาการไดศ้ึกษาความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคและไดอ้ธิบายรูปแบบความมีนวตักรรม

หลายรูปแบบ รูปแบบที่ได้รับความเช่ือถือมากที่สุดมีดงัน้ี ความมีนวตักรรมโดยก าเนิด (Innate 
Innovativeness) (Midgley & Dowling, 1978) และ ความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจง (Domain 
Specific Innovativeness) (Goldsmith & Hofacker, 1991) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1.1 ความมีนวตักรรมโดยก าเนิด 
Steenkamp, Hofstede และ Wedel (1999) ไดก้ล่าววา่ ความมีนวตักรรมโดยก าเนิน 

หมายถึง ความโนม้เอียงในการซ้ือผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ใหม่ที่แตกต่างออกไปมากกวา่ที่จะซ้ือ
โดยอาศยัทางเลือกเดิมหรือเป็นไปตามรูปแบบของผูบ้ริโภคทัว่ไป ความมีนวตักรรมโดยก าเนินแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 คุณลกัษณะคอื 

1)  คุณลกัษณะดา้นกระบวนการคิด (Cognitive Trait) เป็นคุณลกัษณะ
ของกระบวนการคิดที่เป็นตวัท าใหผู้บ้ริโภคแสวงหาส่ิงเร้าเพือ่มากระตุน้จิตใจท าให้มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกับประสบการณ์ใหม่ และจะไปกระตุ้นกระบวนการคิดและความสามารถในการ
แกปั้ญหานั้น 

2)  คุณลกัษณะดา้นความรู้สึก (Sensory Trait) เป็นคุณลกัษณะทางดา้น

ประสาทสมัผสัที่ชกัน าผูบ้ริโภคให้แสวงหาส่ิงเร้าเพื่อกระตุน้อารมณ์ท าให้มีส่วนร่วมและสนุกใน

การสร้างประสบการณ์ภายใน และช่ืนชอบกบัการจินตนาการความคิดและกิจกรรมต่าง ๆ 

แบบจ าลองความมีนวตักรรมโดยก าเนิดที่มีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับมากคือ 
แบบจ าลองของ Midgley and Dowling (1978) โดยได้ให้ความหมายว่า ความมีนวตักรรมโดย
ก าเนิด หมายถึง ระดบัการตดัสินใจดา้นนวตักรรมของบุคคลหน่ึง ๆ ที่เป็นอิสระจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าความมีนวตักรรมโดยก าเนิดเป็นคุณลกัษณะ
รวมของบุคคล (Central Trait) ซ่ึงระดบัความมีนวตักรรมโดยก าเนินจะมีมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัการ
ควบคุมโดยตวับุคคลเอง  

2.4.1.2 ความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจง 
ความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลจะเรียนรู้และ

ยอมรับนวตักรรมใหม่ที่เฉพาะเจาะจงต่อส่ิงที่ตนเองสนใจ ความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรมโดยก าเนิดกบัพฤติกรรมความมีนวตักรรมที่
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เฉพาะเจาะจง และจากแนวคิดน้ี Goldsmith and Hofacker (1991) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวดั
ความมีนวตักรรมน้ีขึ้นมาเรียกวา่ มาตรวดัความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจง 

 
2.4.2 การวัดความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค (Consumer Innovativeness Measurement) 
นักวิชาการไดมี้การพฒันาและน าเสนอมาตรวดัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคไวห้ลาย

มาตรวดัแตกต่างกนัไปตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ จึงท าให้มาตรวดัส่วนใหญ่ยงัไม่มีความ
สอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน Roehrich (2004) ได้ท  าการศึกษาและสรุปเก่ียวกับมาตรวดัความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคได ้2 กลุ่ม คือ  

2.4.2.1  มาตรวดัแบบ Life Innovativeness เป็นการวดัความมีนวตักรรมของ

ผูบ้ริโภคที่นอกเหนือไปจากการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นที่ความคิด

สร้างสรรค ์มากกวา่การบริโภคความใหม่ ไดแ้ก่มาตรวดัของ Leavitt และ Walton ที่เห็นว่าความมี

นวตักรรมเป็นคุณลกัษณะที่เนน้ไปที่ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค ์และการเลือกใชช่้องทางการ

ส่ือสารในการแกปั้ญหา  Kirton นิยามกลุ่มบุกเบิกวา่เป็นผูแ้สวงหาปัญหาใหม่และวิธีการแกปั้ญหา

ใหม่ภายในองคก์ร Hurt & Alii กล่าววา่ ความมีนวตักรรมเป็นความตั้งใจที่จะเปล่ียนแปลง มาตรวดั

ดังกล่าวมีความคล้ายกัน แต่ไม่ค่อยได้รับความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากยงัมีความด้อยในด้านความ

เที่ยงตรงในการท านายการซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่และเน้ือหาของค าถามที่ยงัไม่ชัดเจนเพราะให้ความ

สนใจกบัประเด็นการแสวงหาส่ิงใหม่มากกวา่ความมีนวตักรรมที่เฉพาะเจาะจง 

2.4.2.2  มาตรวดัแบบ Adoptive Innovativeness เป็นการวดัความมีนวตักรรมซ่ึง

เนน้ไปที่แนวโนม้การซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ มาตรวดักลุ่มน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1)  มาตรวดัของความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคในภาพรวม ไดแ้ก่ มาตร

วดัของ Raju (1980) มาตรวดัของ Baumgartner and Steenkamp (1996) มาตรวดัของ Roehrich 

(2004) และ มาตรวดัของ Le Louarn (1997) รายละเอียดของมาตรวดัความความมีนวตักรรมต่าง ๆ 

มีดงัน้ี 

(1)  มาตรวดัการรับนวตักรรมของ Raju (1980) เป็นมาตรวดัที่เน้น

พฤติกรรมในลกัษณะการส ารวจพฤติกรรมทัว่ไปของผูบ้ริโภค มาตรวดัน้ีไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าผูต้อบ

เป็นคนที่มีลกัษณะแนวโนม้ชอบสินคา้ใหม่ประเภทไหน โดยมีตวัอยา่งค  าถามดงัน้ี 
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(1.1)  เม่ือฉนัเห็นผลิตภณัฑย์ีห่อ้ใหม่บนชั้นวาง ฉนัมกัจะหยบิ

ผลิตภณัฑน์ั้นขึ้นมาดูวา่เป็นอยา่งไร 

(1.2)  ฉนัมกัไม่กระตือรือร้นที่จะใหค้วามสนใจอยากรู้เก่ียวกบั

ร้านอาหารหรือร้านคา้ที่เปิดใหม่ 

(1.3)  ฉนัเป็นคนที่ชอบลองสินคา้ใหม่หรือชอบลองเปล่ียนไปใช้

สินคา้ยีห่อ้อ่ืนที่ไม่เคยใช ้

(1.4)  ฉนัเป็นคนที่รอบคอบในการลองผลิตภณัฑห์รือยีห่อ้ใหม่ที่

แตกต่างไป 

(1.5)  ฉนัมกัจะรอใหค้นอ่ืนทดลองไปใชบ้ริการร้านอาหารหรือ

ร้านคา้ที่เพิง่เปิดใหม่มากกวา่ที่จะทดลองใชด้ว้ยตนเอง 

(1.6)  การหาขอ้มูลหรือทดลองใชผ้ลิตภณัฑห์รือยีห่อ้ใหม่เป็น

การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

(2)  มาตรวดัการรับนวตักรรมของ Baumgartner และ Steenkamp 

(1996) เป็นมาตรวดัที่มุ่งเน้นการศึกษาความตอ้งการผลิตภัณฑ์ใหม่ และการหาขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑใ์หม่ มีตวัอยา่งค  าถามดงัน้ี 

(2.1)  ฉนัเป็นคนที่ยดึติดกบัผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิม มากกวา่ที่จะลอง

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

(2.2)  เวลาไปทานอาหารที่ภตัตาคาร ฉนัมกัจะสัง่รายการอาหาร

ที่ฉนัรู้จกัและคุน้เคย 

(2.3)  หากฉนัชอบผลิตภณัฑย์ีห่อ้ใดแลว้ ฉนัมกัไม่เปล่ียนไปลอง

ยีห่อ้อ่ืนเพยีงเพือ่ตอ้งการความแปลกใหม่ 

(2.4)  ฉนัสนุกกบัการเปล่ียนยีห่อ้ผลิตภณัฑใ์นการซ้ือไปเร่ือย ๆ 

เพือ่ความหลากหลายในการซ้ือ และไม่ใหซ้ ้ าซากจ าเจ 

(3)  มาตรวดัการรับนวตักรรมของ Roehrich (2004) เป็นมาตรวดัที่

ศึกษาเก่ียวกบั ความพงึพอใจในการรับนวตักรรม และความตอ้งการเป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

ในสงัคม โดยมีตวัอยา่งค  าถามดงัน้ี 
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(3.1)  ความมีนวตักรรมดา้นความพงึพอใจ 
(3.1.1)  ฉนัมกัสนใจซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่มากกวา่ผลิตภณัฑ์

เดิมที่รู้จกัอยูแ่ลว้ 

(3.1.2)  ฉนัชอบซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่และผลิตภณัฑอ่ื์นที่

แตกต่างออกไป 

(3.1.3)  ผลิตภณัฑใ์หม่ท าใหฉ้นัรู้สึกต่ืนเตน้ 

(3.2)  ความตอ้งการเป็นเอกลกัษณ์ 
(3.2.1)  ฉนัมกัเป็นคนแรก ๆ ที่ทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ 

(3.2.1)  ฉนัรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่มากกวา่คนอ่ืน 

(3.2.3)  ฉนัมกัจะเป็นคนที่ทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ก่อนเพือ่น

และคนอ่ืน 

(4)  มาตรวดัการรับนวตักรรมของ Le Louarn (1997) สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกัในการศึกษา คือ ความสนใจในผลิตภณัฑใ์หม่ (Attraction to Newness) 

ความเป็นอิสระในการตดัสินใจรับนวตักรรม (Autonomy in Innovativeness Decision) และ

ความสามารถในการรับความเส่ียงจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ (Ability to Take Risks in 

Trying Newness) เป็นมาตรวดัการรับนวตักรรมของผูบ้ริโภคในภาพรวมที่ไดรั้บการยอมรับว่า

สามารถใหข้อ้มูลดา้นจิตวทิยาเก่ียวกบัการรับนวตักรรมของผูบ้ริโภคไดดี้ เน่ืองจากประเด็นหลกัทั้ง

สามนั้ นสามารถท าให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของผูต้อบค าถามเก่ียวกับการรับ

นวตักรรมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีตวัอยา่งค  าถามดงัน้ี 

(4.1)  ความสนใจในผลิตภณัฑใ์หม่ 
(4.1.1)  ฉันเป็นคนที่ชอบลองผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งน้อยที่สุด

หน่ึงคร้ัง 

(4.1.2)  เม่ือฉันรู้ว่ามีผลิตภณัฑใ์หม่ออกวางจ าหน่าย ฉัน

จะพยายามหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่นั้น 
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(4.2)  ความเป็นอิสระในการตดัสินใจรับนวตักรรม 
(4.2.1)  ก่อนที่ฉนัจะทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ ฉันพยายาม

ที่จะถามเพือ่นคนที่เคยใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นมาก่อนวา่ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นอยา่งไร 

(4.2.2)  ฉนัมกัที่จะถามความคิดเห็นของผูท้ี่เคยใช้

ผลิตภณัฑใ์หม่นั้นมาแลว้ก่อนที่จะทดลองใชด้ว้ยตวัเอง 

(4.3)  ความสามารถในการรับความเส่ียง 
(4.3.1)  ฉนัมกัจะซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดิมที่ซ้ือเป็นประจ า

มากกวา่ที่จะซ้ือยีห่อ้อ่ืนที่ไม่คุน้เคย 

(4.3.2)  ฉนัไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยที่ฉนัไม่รู้อะไรเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑน์ั้นมาก่อนเลย ซ่ึงอาจเป็นการตดัสินใจที่ผดิพลาดได ้

2)  มาตรวดัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแบบเฉพาะเจาะจงต่อ

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ มาตรวดัของ Goldsmith and Hofacker มีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรวดั Goldsmith and Hofacker (1991) เป็นมาตรวดัที่พฒันาขึ้นโดยใช้
กรอบแนวคิดความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถระบุประเภทสินคา้ที่
ตอ้งการท าการศึกษาได ้เป็นมาตรวดัที่ใชส้ าหรับการวดัความมีนวตักรรมโดยจะสนใจในประเด็น
ของการรับนวตักรรมใหม่ ๆ โดยมีค  าถามที่ใชด้งัน้ี 

(1)  โดยส่วนใหญ่แลว้ฉันมกัจะเป็นคนสุดทา้ยในกลุ่มเพื่อน ๆ ที่จะซ้ือ

...............ที่ออกมาใหม่ เม่ือมีจ าหน่าย 

(2)  เม่ือไหร่ที่ฉนัไดย้นิวา่..............แบบใหม่ออกมาจ าหน่าย ฉันสนใจที่

จะหาซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นทนัที 

(3)  เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อน ฉันมกัจะไม่ค่อยซ้ือ.............ที่ออกมา

ใหม่ 

(4)  ฉนัมกัจะหาซ้ือ.............แบบใหม่อยูเ่สมอ ถึงแมว้่า.............แบบ

นั้นจะยงัไม่เป็นที่นิยม หรือมีจ าหน่ายไม่มากนกั 

(5)  โดยส่วนใหญ่แลว้ ฉันมกัเป็นคนทา้ย ๆ ในกลุ่มที่รู้ว่ามี.............

แบบไหนที่ก  าลงัเป็นกระแสและน่าจะนิยมต่อไปในอนาคต 

(6)  ฉนัมกัจะรู้จกั.............ที่ออกมาใหม่ก่อนคนอ่ืน ๆ 
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 มาตรวดัน้ีเป็นมาตรวดัที่ใชท้ดสอบกบัผลิตภณัฑท์ี่เฉพาะเจาะจงและลกัษณะค าถามเป็น
การประเมินตนเองแลว้เปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น การเปรียบเทียบความมีนวตักรรมของตนเองกบัผูอ่ื้น
เป็นลกัษณะที่ตรงกบัแนวความคิดเก่ียวกบัความมีนวตักรรมที่หมายถึงแนวโน้มของบุคคลที่จะซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ใหม่เร็วและบ่อยคร้ังกว่าคนอ่ืนในสังคม (Roehrich, 2004) นอกจากน้ี มาตรวดัน้ีเป็น
มาตรวดัที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถน าไปปรับใช้กับประเภทผลิตภณัฑ์ไดม้ากมาย เพราะเป็น
มาตรวดัแบบเฉพาะเจาะจงต่อผลิตภณัฑ์ซ่ึงต่างจากมาตรวดัอ่ืนที่มักจะวดัความมีนวตักรรมใน
ภาพรวมซ่ึงไม่ไดร้ะบุประเภทผลิตภณัฑใ์นการศึกษาอยา่งชดัเจน  

ดงันั้นในงานวจิยัช้ินน้ีจึงไดน้ ามาตรวดัของ Goldsmith and Hofacker มาปรับใชใ้นการท า
แบบสอบถาม โดยจะน าแต่ค  าถามที่เป็นเชิงบวกมาใช้ในแบบสอบถาม และจะมีการปรับระดับ
คะแนนเพื่อใชใ้นการแบ่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคให้ไดอ้อกเป็น 5 กลุ่มตามประเภทการ
ยอมรับนวตักรรม 

จากการศึกษาได้มีผูว้ิจยัท  าการวิจยัเก่ียวกับความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคได้แก่ ธณวชั 
สุภาสี (2552) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง “การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ของผูห้ญิงที่อาศยั
ในอ าเภอเชียงใหม่” โดยข้อมูลเก่ียวกับการรับนวัตกรรมใช้มาตรวัดการรับนวตักรรมของ 
Goldsmith ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อญัชนั สันติไชยกุล (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั รูปแบบการด าเนินชีวิต 
การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชั่นของวยัรุ่น โดยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับ
นวตักรรมใชม้าตรวดัการรับนวตักรรมของ Goldsmith เช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ 
อธิคุณ แรงสุข (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคในอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน โดยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัระดบัความมีนวตักรรมใชม้าตรวดัแบบเฉพาะเจาะจง
ของ Goldsmith เหมือนกบังานวจิยัทั้ง 2 ช้ิน 

 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับ 
 

การยอมรับ หรือ การรับเอามาใชเ้ป็นของตน (Adoption) เป็นกระบวนการอีกดา้นหน่ึงที่
เกิดขึ้นควบคู่กบักระบวนการเผยแพร่ (Diffusion) นวตักรรม หรือ ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าววา่การยอมรับ (Adoption Process) เป็นกระบวนการจุลภาค 
(Micro Process) ซ่ึงมุ่งที่ข ั้นตอนซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลผา่นการตดัสินใจที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ 

ปราณี เอ่ียมละออภกัดี (2549) ได้กล่าวให้เหตุผลของการยอมรับในประเด็นเก่ียวการ
ยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่วา่ การวดัผลความส าเร็จการตลาดของผลิตภณัฑใ์หม่ พิจารณาจากปัจจยัการ
ยอมรับของผูบ้ริโภคที่ใชผ้ลิตภณัฑ ์ธุรกิจที่สร้างอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ของ
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ผูบ้ริโภค ได้ส่งผลถึงความสามารถในการจัดการ และควบคุมการกระจายความต้องการใช้
ผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งกวา้งขวาง และรวดเร็ว  
 ปณิศา  มีจินดา (2553) ไดใ้ห้ความหมายของการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ในอีกมุมมองหน่ึง
โดยกล่าวว่า การยอมรับนวตักรรม หมายถึง การจะตดัสินใจเลือกสินคา้ หรือบริการใหม่ ๆ มาใช้
นั้น ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งท าความรู้จกัสินคา้ หาขอ้มูล ประเมินความคุม้ค่า ทดลองใช ้แลว้จึงยอมรับ
การน ามาใช ้ซ่ึงแต่ละบุคคลก็มีวิธีการในแต่ละขั้นตอนขา้งตน้แตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัระดบัความรู้
พื้นฐานเก่ียวกบัสินคา้นั้น รวมไปถึงอิทธิพลทางวฒันธรรมดว้ย 
 ในขณะเดียวกนั อุทิส ศิริวรรณ (2549) ไดใ้ห้ความหมายเพิ่มเติมของการยอมรับ (Esteem) 
โดยกล่าววา่การยอมรับใชว้ดัวธีิที่ลูกคา้ยอมรับในตวัสินคา้เป็นอยา่งดี 

ความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การยอมรับเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการตดัสินใจใน
ประเด็นใดประเด็นหน่ึง โดยบุคคลที่มีลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัมกัจะมีการยอมรับในมุมมองที่แตกต่าง
กนัออกไป 
 

2.5.1 กระบวนการในการยอมรับ 
ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการยอมรับ โดยส่วนใหญ่แลว้จะมี 5 

ขั้นตอน แต่จะมีความแตกต่างกนัในแต่ละขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าววา่ขั้นตอนที่ส าคญัของกระบวนการยอมรับแบบดั้งเดิมมี

ดงัน้ี 
1)  การรับรู้ (Awareness) การเปิดรับข่าวสารที่มีลกัษณะเป็นกลาง 

2)  ความสนใจ (Interest) ขั้นที่เร่ิมเกิดความสนใจ 

3)  การประเมินผล (Evaluation) ผูบ้ริโภคจะหาขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล 

4)  การทดลอง (Trial) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

5)  การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นที่ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ ์
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ภาพที่ 2.2  กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์
แหล่งที่มา: Schiffman and Kanuk, 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539.  
  
 ปราณี เอ่ียวลออภกัดี (2549) กล่าวว่ากระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ คือ ขั้นตอนการ
ตดัสินใจของลูกคา้ที่ใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่อยา่งสม ่าเสมอเน่ืองมาจากไดรั้บอิทธิพลของการใชเ้คร่ืองมือ
ทางการตลาดผา่นขั้นตอน 5 ขั้น ดงัน้ี 

1)  การรู้จกั (Awareness) เป็นการผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑใ์หม่ แต่ยงัขาดขอ้มูล 

2)  ความสนใจ (Interest) เป็นการที่ผูบ้ริโภคจะถูกกระตุน้ให้คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

3)  การประเมินผล (Evaluation) เป็นการที่ผูบ้ริโภคพจิารณาวา่จะตดัสินใจทดลอง

ใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ หรือไม่ 

4)  การทดลองใช ้(Trial) ผูบ้ริโภคทดลองใชผ้ลิตภณัฑเ์พือ่พจิารณาคุณค่า 

5)  การยอมรับ (Adoption) ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่สม ่าเสมอ 

Arnould, Price and Zinkhan (2002) และSchiffman and Kanuk (2000) ไดแ้บ่งขั้นตอนของ
กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  การรู้จกั (Awareness) เป็นขั้นตอนแรก คือรับรู้วา่มีนวตักรรมใหม่เกิดขึ้น แต่ยงั

ไม่มีการหาขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมนั้น ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) ที่ศึกษา
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เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วกลอ้งงอก โดย พบว่า ขั้นที่ 1 ขั้น

รู้จกั กลุ่มตวัอยา่งมากกว่าคร่ึงรู้จกัขา้วกล้องงอก แหล่งขอ้มูลที่ท  าให้รู้จกัคือโทรทศัน์และผูอ่ื้น

แนะน า รองลงมาคือ อินเทอร์เนต นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ โชคชยั วณิชยเ์ลิศธนาสาร (2541) ที่

ศึกษาเก่ียวกบั การยอมรับของผูบ้ริโภคในเชียงใหม่ ต่อสินคา้ที่ผูซ้ื้อน าไปประกอบเอง พบวา่ ในขั้น

การรับรู้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 90.8 รู้จกัสินคา้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.8 ไม่รู้จกัสินคา้ 

 2)  ความสนใจ (Interested) เป็นขั้นตอนที่บุคคลสนใจนวตักรรมใหม่นั้นเน่ืองจาก

นวตักรรมใหม่นั้นสามารถแกปั้ญหาที่บุคคลประสบอยูไ่ด ้และในขั้นน้ีบุคคลไดมี้การหาขอ้มูล จาก

การศึกษาของ ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) พบว่า ในขั้นที่ 2 ขั้นความสนใจ ผูบ้ริโภคที่สนใจจะมีการ

สอบถามขอ้มูลขา้วกลอ้งงอกเพิ่มเติมดว้ยตนเอง จากเพื่อน ตวัแทนจ าหน่าย หรือจากแพทย ์แต่ยงั

ไม่มากพอที่จะท าใหไ้ปคน้หาขอ้มูลเพิม่เติม และมีการศึกษาของ โชคชยั วณิชยเ์ลิศธนาสาร (2541) 

ซ่ึงในขั้นความสนใจนั้น พบว่าโดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคให้ความสนใจร้อยละ 45.3 เฉย ๆ ร้อยละ 

25.5 และไม่สนใจร้อยละ 29.2 

3)  การประเมิน (Evaluation) บุคคลจะพิจารณาว่านวตักรรมนั้นมีความเหาะสม 

และคุม้ค่ากบัตนเองมากพอหรือไม่ แลว้จึงจะตดัสินใจว่าจะทดลองใชน้วตักรรมใหม่นั้นหรือไม่  

ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) พบว่า ในขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล ในกลุ่มที่ไม่รู้จกัและไม่บริโภคขา้ว

กล้องงอก พบว่า หลังประเมินผลแล้วผูบ้ริโภคไม่ทดลองบริโภคขา้วกล้องงอกแสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริโภคยงัไม่ยอมรับขา้วกล้องงอกท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีหยดุอยู่ที่ข ั้นประเมินผล ส่วนในกลุ่มที่

รู้จกัและบริโภคพบว่าผูบ้ริโภคคิดว่าควรรับประทานขา้วกลอ้งงอกในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียอมรับและทดลองบริโภคขา้วกล้องงอก นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ โชคชัย  

วณิชยเ์ลิศธนาสาร (2541) ในขั้นการประเมิน พบวา่ผูบ้ริโภคร้อยละ 40.8 ประเมินผลในแง่ดีส าหรับ

สินคา้ประกอบเอง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคร้อยละ 30.0 ประเมินผลในแง่ไม่ดี 

  4)  การทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนที่บุคคลตดัสินใจที่จะทดลอง ซ่ึงการทดลองใช้

เป็นเพยีงการทดลองชัว่คราวเพือ่ที่จะตดัสินใจวา่จะยอมรับที่จะใชอ้ยา่งถาวรหรือไม่ จากการศึกษา

ของ ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) พบว่า ในขั้นที่ 4 ขั้นทดลองใช ้ในกลุ่มที่รู้จกัและบริโภคขา้วกลอ้ง

งอกพบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคพอใจในการบริโภคขา้วกลอ้งงอกในระดบัมาก ผูบ้ริโภคที่ทดลอง

บริโภคแลว้ยอมรับที่จะซ้ือขา้วกลอ้งงอกมาบริโภคอีก สอดคลอ้งกบั โชคชัย วณิชยเ์ลิศธนาสาร 



43 

(2541) ที่ในขั้นการทดลอง พบวา่คนส่วนใหญ่จะทดลองใชสิ้นคา้  รองลงมาอาจจะทดลองใช ้และ

กลุ่มที่ไม่ทดลองใชสิ้นคา้มีจ านวนนอ้ยที่สุด 

5)  การยอมรับหรือปฏิเสธ (Adoption or Rejection) ถา้มีการทดลองใชแ้ลว้เป็นที่

น่าพอใจบุคคลก็จะยอมรับนวตักรรม แต่ถา้ไม่พอใจก็จะปฏิเสธ ทั้งน้ีจากการศึกษาของ ณิชาภทัร 

ขดัสาย (2555) ในขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริโภคยอมรับขา้วกลอ้งงอกใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงถา้จะใหรั้บประทานประจ าหรือรับประทานขา้วกลอ้งงอกแทนขา้วขาวยงัมีการ

ยอมรับไม่มาก และยงัมีงานวิจยัของ โชคชยั วณิชยเ์ลิศธนาสาร (2541) ที่ในขั้นการยอมรับ พบว่า 

คนส่วนใหญ่ที่ได้ทดลองใช้สินคา้จะเกิดการยอมรับในสินค้า และมีจ านวนน้อยที่ไม่ยอมรับ 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ พรีพงศ ์ถ าอุทก (2544) ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การศึกษาความคิดเห็นและ

การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนที่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้การ

ยอมรับบริการ M-Commerce คิดเป็น 39% โดยเป็นกลุ่มที่สนใจและจะขอใชบ้ริการ M-Commerce 

39% และมีผูท้ี่ไม่ให้การยอมรับคิดเป็น 61% โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่สนใจแต่ยงัไม่ขอใชบ้ริการ 51% 

และ กลุ่มที่ไม่สนใจขอใชบ้ริการ M-Commerce 10% 

 จากการศึกษากระบวนการการยอมรับสามารถสรุปไดว้่า กระบวนการยอมรับมีทั้งหมด 5 
ขั้นตอน คือ การรู้จกั (Awareness) ความสนใจ (Interest) การประเมินผล (Evaluation) การทดลอง 
(Trial) และการยอมรับหรือปฏิเสธ (Adoption or Rejection) ซ่ึงในขั้นตอนของการรู้จกันั้นเกิดมา
จากการไดรั้บส่ือจนเกิดการรับรู้ว่ามีสินคา้นั้นอยู ่และในขั้นของการทดลองนั้นการที่ผูบ้ริโภคจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธในขั้นต่อไปนั้นเกิดจากความพึงพอใจในการทดลองใช ้ถา้ผูบ้ริโภคทดลองใช้
แลว้พงึพอใจก็จะส่งผลใหย้อมรับในผลิตภณัฑน์ั้นถา้ถา้ไม่พงึพอใจก็จะเกิดการปฏิเสธอาจจะกล่าว
ได้ว่า การเปิดรับส่ือและความพึงพอใจเป็นหน่ึงในห้าขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจรับ
นวตักรรม ในการศึกษาน้ีจึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์นการสร้างแบบสอบถาม 
 

2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับ 
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) ได้กล่าวถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับไว ้5 
ประการคือ 

1)  ประโยชน์ในเชิงการเปรียบเทียบ สินคา้ใหม่ที่มีประโยชน์เหนือกว่าสินคา้เดิม

อย่างชัดเจนหรือไม่หากท าให้เห็นว่ามีคุณประโยชน์มากกว่าของเดิมมาก การเขา้ตลาดและการ

ยอมรับก็จะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ พีรพงศ ์ถ าอุทก (2544) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั 



44 

การศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนที่ พบว่า 

ปัจจยัที่มีผลต่อการไม่ยอมรับการใชบ้ริการ M-Commerce ของกลุ่มคือ ยงัไม่จ าเป็นต่อการด าเนิน

ชีวติในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นปัจจยัรองลงมาจากการ ไม่ไดเ้ห็นหรือทดลองสินคา้และบริการก่อนซ้ือ 

2)  ความเขา้กนัไดก้บัความตอ้งการของลูกคา้ ระดบัที่ผลิตภณัฑใ์หม่สอดคลอ้งกบั

คุณค่าและประสบการณ์ของผูใ้ช้ หากผูบ้ริโภคต้องใช้ความคิดเพื่อพยายามเข้าใจส่ิงใหม่น้ี

ค่อนขา้งมากถึงกับต้องมีการเปล่ียนแปลงแบบของพฤติกรรมให้แตกต่างไปจากเดิมแล้ว การ

ยอมรับก็จะเป็นไปโดยเช่ืองชา้ 

3)  ความซบัซอ้น หรือคุณสมบตัิที่ปรากฏเด่นชดั ระดบัความยุง่ยากต่อความเขา้ใจ

และการใชง้าน ผลิตภณัฑใ์หม่หากเขา้ใจไดย้าก การแพร่กระจายเขา้สู่ตลาดจะเป็นไปไดช้า้ 

4)  การแบ่งแยกได ้หรือสามารถทดลองใช ้ระดบัความยากง่ายในการทดลองใช้

ผลิตภณัฑ ์ถา้ผลิตภณัฑใ์หม่ให้โอกาสทดลองใช้ได ้การเขา้สู่ตลาดจะเป็นไปไดเ้ร็วและกวา้งขึ้น 

ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการ

ยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วกลอ้งงอก พบวา่ ปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผูท้ี่รู้จกัแต่ไม่

บริโภคขา้วกลอ้งงอก มากที่สุดอนัดบัแรก คือ การหาซ้ือยาก สอดคลอ้งกบั พีรพงศ ์ถ าอุทก (2544) 

ที่พบวา่ ปัจจยัที่มีผลต่อการไม่ยอมรับการใชบ้ริการ M-Commerce ของกลุ่มตวัอยา่ง อนัดบัแรก คือ 

ไม่ไดเ้ห็นหรือทดลองสินคา้และบริการก่อนซ้ือและไม่ไดรั้บสินคา้/บริการทนัที 

5)  สามารถสงัเกตเห็นได ้หรือความสามารถในการส่ือสาร เป็นระดบัที่จะสามารถ

เขา้ใจหรืออธิบายวธีิการใชง้านต่อผูอ่ื้นได ้หากผลิตภณัฑใ์หม่อธิบายเป็นขอ้มูลไดโ้ดยง่าย การเขา้

ตลาดก็จะรวดเร็ว การรับรู้อยา่งสม ่าเสมอท าให้รู้สึกคุน้เคยและยอมรับ ทั้งน้ีได้มีการศึกษาของ  

ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผูท้ี่รู้จกัแต่ไม่บริโภคขา้ว

กลอ้งงอก เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลขา้วกลอ้งงอก ซ่ึงเป็นปัจจยัที่รองลงมาจากการหาซ้ือยาก 

 โดยสรุปปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ เป็นปัจจยัที่มาจากตวัผูบ้ริโภคและปัจจยัที่มาจาก
ผลิตภณัฑ ์คือ คนจะตอ้งมีความพร้อมในการในการที่จะรับ และความซับซ้อนการเขา้ถึงไดข้อง
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงความเขา้กนัไดก้บัความตอ้งการของลูกคา้ และระดบัที่ผลิตภณัฑใ์หม่สอดคลอ้ง
กบัคุณค่าและประสบการณ์ของผูใ้ช ้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะได้ศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ อนัไดแ้ก่ เน้ือเร่ือง ตวัละคร เพลงประกอบ
ละคร เป็นตน้ 
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2.5.3 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
จากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับ พบว่ากระบวนการยอมรับนั้นมี 5 ขั้นตอน ซ่ึง

ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นการรู้จกั และขั้นตอนที่ 2 ขั้นความสนใจนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับส่ือ
เน่ืองจากบุคคลจะรู้จกัส่ิงใดนั้นอาจจะมาจากส่ือต่าง ๆ และเม่ือบุคคลนั้นสนใจก็จะมีการสืบหา
ขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ อีกด้วย ซ่ึงบุคคลแต่ละบุคคลมีการเปิดรับส่ือที่แตกต่างกันอาจ
เน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปิดรับ ท าให้ความบ่อย ความต่อเน่ืองและรูปแบบเน้ือหา
ของข่าวสารมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร
ไวด้งัน้ี 
 Backer (1987) ใหค้วามหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารไวด้งัน้ี 

1)  การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) บุคคลจะท าการแสวงหาขอ้มูลเม่ือ

ตอ้งการที่จะใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ไป 

2)  การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารใด

เม่ือตอ้งการทราบถึงขอ้มูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ เช่น การเปิดรับ website ทีต่นเองสนใจ 

3)  การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) บุคคลจะเร่ิมเปิดรับข่าวสาร

เพือ่ตอ้งการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพือ่ผอ่นคลาย 

 พรีะ จิรโสภณ (2542) กล่าวว่า การเปิดรับส่ือเปรียบเสมือนการเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่าง 
ๆ เพื่อไปสู่การรับรู้ส่ิงใหม่ ในการใชส่ื้อนั้นผูรั้บสารจะใชส่ื้อใดก็ตาม จะมีการเลือกและแสวงหา
เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสารซ่ึงเปรียบเสมือน
เคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ส่ือ ซ่ึงมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน 

1)  การเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Attention) หมายถึง 

การที่ผูรั้บสารมีแนวโนม้ที่จะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงที่มีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง 

โดยมากมกัจะเลือกรับตามความสนใจและรับส่ิงที่สนบัสนุนความคิดของตนเอง 

2)  การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Interpretation) เม่ือเปิดรับ

แลว้ ผูรั้บสารแต่ละคนอาจจะตีความหมายของข่าวสารเดียวกนัไม่ตรงกนั เน่ืองจาก ประสบการณ์ 

ทศันคติ ความตอ้งการ ความเช่ือ และความคาดหวงัของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั 

3)  กระบวนการจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มการเลือกจดจ าข่าวสาร 

ในส่วนที่ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ และทศันคติของบุคคล 
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นอกจากน้ี ผูรั้บสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือที่แตกต่างกนัไป ซ่ึง Merril and 
Lowenstein (อา้งถึงใน ศิริพร นนัตาค า, 2551) สรุปปัจจยัที่ท  าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเลือกรับส่ือที่
แตกต่างกนั เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1)  ความเหงา เม่ือบุคคลตอ้งอยูต่ามล าพงั ไม่สามารถที่จะติดต่อสงัสรรคก์บับุคคล
อ่ืน ๆ ในสงัคมได ้ส่ิงที่ดีที่สุด คือ การอยูก่บัส่ือ ส่ือมวลชนจึงเป็นเพือ่นแกเ้หงาได ้และบางคร้ังบาง
คนพอใจที่จะอยู่กับส่ือมวลชนมากกว่าอยู่กบับุคคลเพราะส่ือมวลชนไม่สร้างแรงกดดันในการ
สนทนาหรือแรงกดดนัทางสงัคมแก่ตนเอง 

2)  ความอยากรู้อยากเห็น มนุษยมี์ความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่าง ๆ อยูแ่ลว้ตาม

ธรรมชาติ ดงันั้น ส่ือมวลชนจึงถือเอาจุดน้ีเป็นหลกัส าคญัในการเสนอข่าวสาร โดยเร่ิมเสนอจากส่ิง

ใกลต้วัก่อนไปถึงส่ิงที่อยูห่่างตวัออกไป 

3)  ประโยชน์ใชส้อยของตนเอง มนุษยจ์ะแสวงหาขอ้มูลข่าวสารและใชข้่าวสาร

เพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใชข้่าวสารที่ไดม้าเสริมบารมี 

การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือให้ความบนัเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกส่ือที่ใชค้วามพยายาม

นอ้ยที่สุด และไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุด 

4)  ลกัษณะเฉพาะของส่ือแต่ละอยา่ง ส่ือมีส่วนที่จะท าใหผู้รั้บสารแสวงหา และได้

ประโยชน์ไม่เหมือนกนั ผูรั้บสารแต่ละคนยอ่มจะเขา้ใจในลกัษณะบางอยา่งจากส่ือที่จะสนองความ

ตอ้งการและท าใหต้นเองเกิดความพงึพอใจ  

ปรมะ สตะเวทิน (2541) ได้กล่าว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการในการเลือกรับ
ข่าวสารของผูรั้บสาร มีดงัน้ี  

1)  ความตอ้งการ (Need) ความตอ้งการของบุคคลนั้น เกิดขึ้นไดท้ั้งความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดการเลือกของบุคคลเพื่อให้ไดข้่าวสารที่ตอ้งการ เพื่อ

แสดงรสนิยม เพือ่การยอมรับในสงัคม เพือ่ความพงึพอใจ เป็นตน้ 

2)  ทศันคติและค่านิยม (Attitudes and Values) ทศันคติคือ ความชอบและความมี

ใจโน้มเอียงต่อเร่ืองต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือส่ิงที่บุคคลยดึถือ เป็นความรู้สึกว่าบุคคลควรที่จะท า

หรือไม่ท าอะไร ซ่ึงทัศนคติมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกใช้ส่ือ การเลือกข่าวสาร การเลือก

ตีความหมายและการเลือกจดจ า 
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3)  เป้าหมาย (Goals) บุคคลทุกคนต่างมีการก าหนดเป้าหมายที่จะท า หรือการที่จะ

ก าหนดการด าเนินชีวิตในเร่ืองของอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมที่

ก  าหนดขึ้นจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อ การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความ และการเลือกจดจ า 

4)  ความสามารถ (Capability) เป็นความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมถึง

ความสามารถทางภาษา มีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกรับข่าวสาร 

5)  การใชป้ระโยชน์ (Utility) บุคคลจะให้ความสนใจและความพยายาม ในการที่

จะเขา้ใจและจดจ าข่าวสารที่บุคคลสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

6)  ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นที่ผูรั้บสารส่วนหน่ึงขึ้นอยู่

กบัลีลาในการส่ือสารของบุคคล คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท 

7)  สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใ่นสถานการณ์ที่การ

ส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การที่มีบุคคลอ่ืนอยูด่ว้ยมีอิทธิพลโดยตรง

ต่อการเลือกใชส่ื้อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ าข่าวสาร การที่บุคคลถูก

มองวา่เป็นอยา่งไร การที่บุคคลคิดวา่คนอ่ืนมองตนเองอยา่งไร 

8)  ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ผูรั้บสารแต่ละคนมีพฒันาการ

นิสยัการรับสารเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร การพฒันาความชอบส่ือและรายการ

ใดรายการหน่ึง ดังนั้น บุคคลจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดสนใจเร่ืองใด ตีความหมายอยา่งใด และเลือก

จดจ าเร่ืองใด 

Wilbur Schramm (อา้งถึงใน นันทสิทธ์ิ แกว้ทิพยเนตร, 2555) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที่
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกรับข่าวไวด้งัน้ี 

1)  ประสบการณ์ เน่ืองจากผูรั้บสารแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ในการรับสารที่

แตกต่างกนั ประสบการณ์จึงเป็นตวัแปรที่ท  าใหแ้สวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกนั 

2)  การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร เน่ืองจากผูรั้บสารจะแสวงหาสารที่ตอ้งการ

เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของตนเอง การประเมินประโยชน์ของข่าวสารจะช่วยให้ผูรั้บสารได้

เรียนรู้วา่สารที่มีประโยชน์ที่แตกต่างกนัไป 

3)  ภูมิหลงัที่แตกต่างกนั จะท าให้ผูรั้บสารมีความสนใจที่แตกต่างกนั ปกติบุคคล

มักจะสนใจในส่ิงที่ตนเองไม่เคยพบเห็น สนใจในความแตกต่างหรือการเปล่ียนแปลงสภาพที่

เป็นอยูใ่นขณะนั้น ไม่วา่จะเป็นวตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
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4)  การศึกษา และสถานภาพทางสงัคม ถือเป็นส่ิงพื้นฐานที่ท  าใหเ้กิดประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล และเป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลนั้น ทั้งพฤติกรรมในการ

เลือกรับส่ือและเน้ือหาของข่าวสาร 

5)  ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ จะมีส่วนสัมพนัธ์กบั

ความสามารถและพฤติกรรมในการรับข่าวสารของบุคคลที่แตกต่างกนั 

6)  บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรั้บสารมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโน้ม

นา้วใจและพฤติกรรมการรับสาร 

7)  อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารเป็นตวัแปรที่จะท าให้ผูรั้บสารไดเ้ขา้ใจ

ความหมายของสารหรืออาจจะเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของสารได ้

8)  ทศันคติ จะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือ

สารที่ไดรั้บ 

 นอกจากน้ีการวิเคราะห์ส่ือของการส่ือสารมวลชนมักจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี  
(พรีะ จิรโสภณ, 2542) 

1)  ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง (Availability) โดยพิจารณาว่าส่ือใดที่ผูรั้บสาร
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงง่ายที่สุด กลุ่มผูรั้บสารบางกลุ่มจะเขา้ถึงส่ือบางประเภทง่ายกว่าส่ือ
ประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ีส่ือบางอยา่ง เช่น วิทยแุละโทรทศัน์ดูแลว้มกัจะเขา้ใจและรับรู้ไดง่้ายกว่า
ส่ือหนงัสือพมิพ ์(โดยเฉพาะผูท้ี่มีการศึกษาต่อ) 

2)  ดา้นการครอบคลุมของส่ือ (Coverage) หมายถึง ความสามารถของส่ือหรือ
ประสิทธิภาพของส่ือที่จะไปถึงผูรั้บ ทั้งน้ีโดยพิจารณาในแง่การครอบคลุมพื้นที่หรือบริเวณผูรั้บ
สารอาศยัอยู ่

3)  ดา้นประสิทธิผลของส่ือ (Effectiveness) หรือผลที่จะเกิดจากการใชส่ื้อนั้น อาจ
พจิารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  การเรียกความสนใจ ส่ือบางชนิดเรียกความสนใจจากผูรั้บสารไดม้ากกว่า
ส่ือชนิดอ่ืน เช่น โทรทศัน์มีทั้งภาพและเสียงยอ่มเรียกความสนใจไดดี้กวา่วทิยหุรือหนงัสือพมิพ ์

(2)  การใหค้วามเขา้ใจ วิทยอุาจเหมาะสมในการประกาศหรือให้ข่าวสาร แต่
หนงัสือพมิพห์รือส่ิงพมิพเ์หมาะที่จะใหข้อ้มูลรายละเอียด สาหรับโทรทศัน์นั้นไดเ้ปรียบในแง่การ
สาธิตแสดง 
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(3)  การชกัจูง การใหข้่าวสารโดยมีส่ือบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในการส่งสารนั้น
ยอ่มมีผลในการชกัจูงให้ปฏิบติัดีกว่าการให้ข่าวสาร โดยไม่มีแหล่งข่าวสารหรือตวับุคคลเขา้มา
ถ่ายทอดข่าวสาร วิทยุและโทรทศัน์สามารถใช้น้าเสียงของบุคคลผูส่้งสารโน้มน้าวใจได้ผลดี 
โดยเฉพาะโทรทศัน์นั้น กิริยา ท่าทาง สีหนา้ของผูส่้งสารช่วยการส่ือสารให้มีผลในการโน้มน้าวใจ
ไดดี้ยิง่ขึ้น 

(4)  การสร้างความจดจ า การไดเ้ห็นทั้งภาพและฟังเสียงมีส่วนช่วยในการจด
จาไดดี้กวา่การเห็นหรือฟังเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตาม การเห็นอาจช่วยสร้างความจดจาไดดี้กว่า
การฟังอย่างเดียว การฟังและดูจากส่ือวิทยหุรือโทรทศัน์มีขอ้เสียเปรียบที่ผ่านหูผ่านตาไปแลว้ไม่
สามารถนามาทบทวนซ ้ าเหมือนการอ่านส่ือส่ิงพมิพ ์
  4)  ความน่าเช่ือถือ (Media Credibility) จากการวจิยัในหลายกรณี ยงัไม่มีผลสรุปที่
ชดัแจง้ว่าส่ือชนิดใดที่ผูรั้บสารให้ความน่าเช่ือถือมากที่สุด แต่โดยทัว่ไปส่ือโทรทศัน์มกัจะไดรั้บ
ความน่าเช่ือถือที่ค่อนขา้งสูงกวา่ส่ืออ่ืนในดา้นการรายงานข่าว 
 จากการศึกษาขา้งตน้สรุปได้ว่า กระบวนการในการเลือกรับข่าวสารนั้น มีตวัแปรและ
องคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการที่ผูรั้บสารตอ้งการที่จะแสวงหาข่าวสารต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ดงันั้นการเปิดรับส่ือ หมายถึง ลักษณะการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของผูใ้ช ้ประกอบไปดว้ย ความถ่ี ช่วงเวลา ระยะเวลาในการใชง้าน อุปกรณ์ในการ
ใช้งาน และสถานที่ในการใชง้าน กล่าวได้ว่าการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงพอใจที่จะเปิดรับเน้ือหา
ข่าวสารใด ๆ ขึ้นอยูก่บัการเห็นประโยชน์ที่จะไดรั้บจากเน้ือหานั้นๆ ซ่ึงไม่เพียงแต่เพื่อน าไปใชเ้พื่อ
การพดูคุยสนทนาแลกเปล่ียนกบับุคคลอ่ืนในการด ารงชีวติประจ าวนัแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ การเปิดรับส่ือและประเภทของเน้ือหาข่าวสารใด ๆ นั้นขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจที่
มีต่อและประโยชน์ที่จะไดรั้บจากส่ือ และเน้ือหาข่าวสารนั้น ๆ ดว้ย 
 ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ธนิสสรา เพชรยศ (2543) ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบั รูปแบบการเปิดรับส่ือ
ของผูบ้ริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีอายอุยูใ่นช่วง 12-49 ปี มีการเปิดรับ
ส่ือประเภทโทรทศัน์มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ หนังสือพิมพ ์โรงภาพยนตร์ และนิตยสารราย
เดือนซ่ึงสอดคล้องกับ อรอนงค์ ทิพยเ์สถียรกุล (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือมวลชนของเจเนอเรชัน่เอ๊กซ์ พบว่า ประเภทของส่ือที่ผูต้อบแบบสอบถามเปิดรับมากที่สุดคือ
โทรทศัน์ รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต วิทย ุหนังสือพิมพ ์และนิตยสาร และยงัได้มีการศึกษาของ 
อญัชลี วิเลิศศกัด์ิ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสารมวลชนของเจเนอเรชั่นวาย 
พบว่า ส้วนใหญ่เปิดรับส่ือประเภทโทรทศัน์มากที่สุดร้อย รองลงมาเป็นส่ืออินเทอร์เน็ตร้อยละ 
หนงัสือพมิพ ์วทิย ุนิตยสาร และส่ืออ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ ใบปลิว แผ่นพบั เป็นตน้ และมีปัจจยัใน
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การเปิดรับส่ือเน่ืองจากความสะดวกในการเขา้ถึงมากที่สุด รองลงมาเปิดรับส่ือเน่ืองจากเป็นส่ือฟรี 
และเปิดรับส่ือเน่ืองจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น มีความต้องการขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ จิตรากร รัตนาภรณ์นุกุล (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรชัน่เอ็ม พบว่า โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับส่ือประเภท
โทรทัศน์ รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร ภาพยนตร์ และอ่ืน ๆ เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ ใบปลิว 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเปิดรับอินเทอร์เน็ตของ ณัฐกานต ์ 
บุญนนท์ (2550) พบว่า ความถ่ีในการเปิดรับอินเทอร์เน็ตสูงสุด คือ 21.00 คร้ัง/สัปดาห์ โดยมี
ความถ่ีในการเปิดรับโดยเฉล่ีย คือ 4.41 คร้ัง/สปัดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเปิดรับโดยเฉล่ียคร้ังละ 
2.71 ชัว่โมง และส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ร้อยละ 56.60 รองลงมาคือ
ช่วง 18.01-20.00 คิดเป็น ร้อยละ 47.00 

ทั้งน้ียงัได้มีรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 
(ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีนเทศและการส่ือสาร, 2558) 
พบวา่ กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีจ  านวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียสูงที่สุด ร้อยละ 54.2 และยงั
พบว่ามีการใช้สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดตลอด 24 ชั่วโมง ส่วน
กิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที่ 1 ใชใ้น
การติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line เป็นตน้ อนัดบัที่ 2 
ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล อนัดบัที่ 3 ใชอ่้าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ อนัดบัที่ 4 ใช้
ดูโทรทศัน์/ภาพยนตร์/ฟังวทิยอุอนไลน์ และอนัดบัที่ 5 ใชเ้พือ่รับ-ส่งอีเมล 

ในขณะที่การใชค้อมพวิเตอร์เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเพือ่ท  ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเทียบกบัเจเนอ
เรชัน่ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต พบวา่ แต่ละเจเนอเรชัน่จะมีกิจกรรมที่นิยมแตกต่างกนัไปตามวยั โดย
กิจกรรมเพือ่ความบนัเทิง เช่น เล่นเกมออนไลน์ และ ดูโทรทศัน์/ภาพยนตร์/ฟังวทิยอุอนไลน์ มี
สดัส่วนของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y และ Gen Z มาตอบมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเจเนอ
เรชัน่อ่ืน ๆ  

 
2.5.4 ความพึงพอใจ 
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เ ก่ี ยวกับการยอมรับ พบว่ามีความสัมพันธ์กับ 

ความพงึพอใจ เพราะในกระบวนการยอมรับนั้นมีขั้นทดลองใช ้นั่นคือถา้ผูบ้ริโภคทดลองใชแ้ลว้
เกิดความพงึพอใจก็จะยอมรับในส่ิงนั้น แต่ถา้ไม่พอใจก็จะปฏิเสธ 
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ความพงึพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจ
ต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อส่ิงที่ท  าให้เกิดความชอบ ความสบาย
ใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความตอ้งการ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ
ยอมรับอีกดว้ย 

ความพึงพอใจ คือ ความตอ้งการที่แทจ้ริงของบุคคล เพื่อให้ไดผ้ลอยา่งใดอย่างหน่ึง เกิด
จากการได้รับตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคล ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายเป็นขบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน แต่สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมของคนเท่านั้น ความพึงพอใจ หมายถึงระดบัวยัรุ่น
ความรู้สึกพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ และทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่างๆ และ
ความรู้สึกของความตอ้งการของบุคคล เพื่อผลความพึงพอใจ จะเป็นได้ทั้ งบวกและลบ โดย
สอดคลอ้งกบัการพดูจา  

ช านาญ ภู่เอ่ียม (2537) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมาย ถึงส่ิงใดก็ตามที่สามารถลดความตึง
เครียดของมนุษยใ์ห้น้อยลงเพราะความตึงเครียดเป็นผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือใดที่
ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองความตึงเครียดจะน้อยลงหรือหมดไป ท าให้เกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความตอ้งการในส่ิงอ่ืนต่อไป เป็นไปตามทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow (1970) ที่กล่าว
วา่ มนุษยเ์ป็นผูท้ี่มีความตอ้งการอยูเ่สมอ และเป็นการยากที่มนุษยจ์ะมีความพึงพอใจสูงสุด เพราะ
เป็นธรรมชาติของมนุษยท์ี่เม่ือมีความตอ้งการอย่างหน่ึงและไดรั้บการตอบสนองจนเป็นที่พอใจ
แลว้ จะมีความตอ้งการอยา่งอ่ืนเขา้แทนที่เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป นัน่คือเม่ือเกิดความปรารถนาขึ้นก็จะมี
แรงขบัเม่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายก็จะเกิดความพึงพอใจความพึงพอใจเป็นทศันคติของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงต่าง ๆ หลายด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพนัธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่
ประสบความส าเร็จ เกิดจากแรงผลกัดนับางประการในตวับุคคล ซ่ึงเกิดจากการพยายาม ที่จะบรรลุ
เป้าหมายบางอยา่ง เพื่อที่จะสนองตอบต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัที่มีอยู่ และเม่ือบรรลุ
เป้าหมายนั้นแล้ว ก็จะเกิดความพึงพอใจเป็นผลสะทอ้นกลับไปยงัจุดเร่ิมตน้ เป็นกระบวนการ
หมุนเวยีนต่อไปอีก 

ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
ความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษย์
ไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นที่ใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมินโดยบ่งบอก
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ทิศทางของผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉย 
ๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงที่มากระตุน้ 

สุเทพ  พานิชพนัธุ ์(2541) ไดส้รุปว่า ส่ิงจูงใจที่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความ
พงึพอใจ มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

1)  ส่ิงจูงใจที่เป็นวตัถุ (Material Inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทาง

กายที่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

2)  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition ) คือ ส่ิงแวดลอ้ม
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อให้เกิดความสุขทางกาย ทั้งน้ีไดมี้
งานวิจยัของ ภานุพงศ ์เล้ียงประเสริฐ (2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ 
และการใชป้ระโยชน์ ของประชาชนกลุ่มท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อละครโทรทศัน์ประเภท
พีเรียดที่ผลิตโดยบริษทั เอ็กแซ็กท ์จ  ากัด ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ด้านเสียง ส่วนความพึงพอใจด้านการส่ือสารผ่านทาง
สถานีโทรทศัน์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจมากที่สุดในประเด็นของวนัที่ออกอากาศมีความ
เหมาะสม และงานวจิยัของสินีนาฏ สีสรรค ์(2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการเปิดรับชมดว้ย
ความพึงพอใจของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทัศน์หลังข่าว พบว่า ผูช้มมี
พฤติกรรมการเปิดรับชมดว้ยความพงึพอใจต่อละครโทรทศัน์หลงัข่าวอยูใ่นระดบัมาก โดยที่โอล า 
จนัทวิไล (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การใชแ้ละความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทศัน์ไทยของ
ประชาชนลาว พบวา่ ความพงึพอใจต่อการรับชมละครโทรทศัน์ไทยของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวม
ทุกด้าน เช่น ความตอ้งการสารสนเทศ ความตอ้งการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตวัเอง ความตอ้งการ
รวมตวัและปฏิสมัพนัธก์บัสงัคม และความตอ้งการความบนัเทิงมีความพึงพอใจสูง และการศึกษา
ของ นิชาภา จรรยาพิสัย (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อละคร
โทรทัศน์ไทยในกรุง เทพ พบว่า  ก ลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจละครโทรทัศน์ไทยใน
กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.37 โดยมีความพึงพอใจมากในเร่ือง
ผ่อนคลายจากความตึงเครียดมีค่าเฉล่ีย 3.71 ความสนุกจากละครโทรทศัน์มีค่าเฉล่ีย 3.60 และ
นักแสดงมีค่าเฉล่ีย 3.59 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเร่ืองบท
ประพนัธมี์ค่าเฉล่ีย 3.44 เพลงประกอบละครเฉล่ีย 3.40 ผูเ้ขียนบทละครเฉล่ีย 3.27 เน้ือหาของละคร
โทรทศัน์เฉล่ีย 3.22 การด าเนินเร่ืองเฉล่ีย 3.22 จ านวนเวลาที่น าเสนอเฉล่ีย 3.15 และขอ้คิดที่
สอดแทรกจากการรับชมเฉล่ีย 3.06 

3)  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ที่สนองความ

ตอ้งการของบุคคล 
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4)  ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์

อนัดีกบัผูร่้วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็น

ความพงึพอใจของบุคคลในดา้นสงัคมหรือความมัน่คงในสงัคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและ

มีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) ไดมี้การสรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบที่ใชเ้ป็น
เคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาที่เก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1)  ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลที่

เก่ียวขอ้งกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุ

เวลาในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 

2)  ปัจจยัดา้นงาน (Factor in The Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน 

ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและที่ท  างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 

เป็นตน้ 

3)  ปัจจยัดา้นการจดัการ (Factors Controllable by Management) ไดแ้ก่ ความมัน่คง

ในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน เพื่อน

ร่วมงาน ความรับผิด การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็น

ตน้  

Kippax and Murray (1980) ไดศ้ึกษาในเร่ืองของการใชส่ื้อและความพงึพอใจ และไดศ้ึกษา
เพิ่มเติมในเร่ืองของการรับรู้ในคุณประโยชน์ของส่ือโดยตอ้งการหาความสัมพนัธ์ ของความ
ตอ้งการใชส่ื้อมวลชนกบัความพงึพอใจ และการใชส่ื้อกบัการรับรู้การใชคุ้ณประโยชน์ของส่ือ ผล
การศึกษามีดงัน้ีคือ 

1)  ปัจจยัดา้นตวับุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ เป็นตัวก าหนด การใชส่ื้อ

และการรับรู้คุณประโยชน์ของส่ือ โดยเฉพาะปัจจยัที่เก่ียวกบัอาย ุปรากฏวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายมุาก 

คือ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะเลือกใชส่ื้อเพราะค านึงถึงความส าคญัของส่ือมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งที่มีอายุ

น้อย คือ ตั้งแต่ 9-11 ปี และสภาวะทางจิตใจและสังคม (ซ่ึงก่อให้เกิด) ความตอ้งการจาเป็นของ

บุคคล (และเกิดมี) ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืน ๆ (แลว้น าไปสู่) การเปิดรับ

ส่ือมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ (อนัก่อให้เกิด) การได้รับความพึงพอใจ ความตอ้งการ ผลอ่ืน ๆ ที่
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ตามมา (ที่ไม่ได้มุ่งหวงั) กลุ่มที่มีอายนุ้อยจะใชส่ื้อเพื่อความบนัเทิง แต่กลุ่มที่มีอายมุากจะใชส่ื้อ

เพราะสนใจที่จะรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัสงัคมและความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

2)  คนที่มีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อมากประเภทกว่าคนที่มีระดบัการศึกษา

ต่างกนั 

3)  จากประเภทของส่ือที่ไดท้  าการศึกษา พบวา่ โทรทศัน์จะถูกเลือกใชเ้ป็นอนัดบั

หน่ึง เพราะกลุ่มเป้าหมายเห็นวา่เป็นส่ือที่มีประโยชน์ โดยให้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เขาสนใจ เช่น เก่ียวกบั

โลกและเหตุการณ์ภายในประเทศ รวมทั้งให้ความบนัเทิงได้ด้วย หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วิทย ุ

ภาพยนตร์ จะถูกเลือกใชเ้ป็นอนัดบัรองลงมา ตามเหตุผลของการเลือกใช ้

4)  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะมีการเลือกใชส่ื้ออยา่งมีจุดมุ่งหมาย และเขา้ใจถึง

คุณประโยชน์ของส่ือที่มีต่อผูใ้ช ้

จากการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพงึพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทศันคติทางดา้น
บวกของแต่บุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการไดต้อบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลนั้นได ้
ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไป ซ่ึงในเล่มวิจยัน้ีจะศึกษาและวดั
ความพงึพอใจที่มีต่อองคป์ระกอบของละคร คือ เคา้โครงเร่ือง บทสนทนา ตวัละคร ความคิด การ
ใหภ้าษา เพลง ภาพและฉาก 
 

2.5.5 แนวคดิเกี่ยวกับการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Electronic Word of Mouth : eWOM) 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก เป็นการส่ือสารจากผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ 

ไปยงัผูข้ายสินคา้โดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Westbrook, 1987) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ที่สนับสนุนให้
ผูบ้ริโภคคนหน่ึงส่งขอ้มูลไปใหผู้บ้ริโภคอีกคนหน่ึง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการกระจายตวัเป็นทวีคูณ ช่วย
สร้างความเช่ือถือและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากในเวลาอนัสั้น 

เดือนเพญ็ ล้ิมศรีตระกูล และคณะ (2544) กล่าววา่ การตลาดแบบปากต่อปาก มีช่ือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ การตลาดแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) เป็นวธีิการที่มีพลงัมากในการท าตลาดสินคา้
หรือบริการ เพราะถา้ท าใหผู้บ้ริโภคพดูถึงสินคา้และบริการดว้ยความช่ืนชม นั่นเท่ากบัว่าผูบ้ริโภค
ก าลงัโฆษณาสินคา้โดยที่บริษทัไม่ตอ้งท าการโฆษณาใด ๆ ทั้งยงัเป็นการโฆษณาที่เขา้ถึงเป้าหมาย 
และน่าเช่ือถือเป็นอยา่งมาก 

เอ็มมานูเอล โรเซน (2545) กล่าววา่ การส่ือสารแบบปากต่อปากเป็นกลยทุธท์างการตลาดที่
กระตุน้ให้เกิดการส่งต่อข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยบอกต่อกนัไปเร่ือย ๆ ซ่ึง
สามารถจ ากดัความออกเป็น 2 ประเภท จ าแนกตามส่ือที่ใชใ้นการส่งข่าวสารดงัน้ี 
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1)  การส่งผ่านข่าวสารโดยเป็นการใชก้ารพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 

Marketing) จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคล/กลุ่มหน่ึง ท าใหเ้กิดเป็นเร่ืองที่คนพดูถึง 

2)  การส่งผา่นข่าวสารต่อ ๆ กนัไป โดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ E-mail ท าให้

เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารได้อยา่งกวา้งขวางในระยะเวลาอนัสั้น โดยเฉพาะในปัจจุบนัที่ 

Internet มีความกา้วหนา้อยา่งมาก ท าใหก้ารแพร่กระจายข่าวสารดว้ยวธีิน้ีเป็นที่นิยมอยา่งแพร่หลาย 

Theresa Howard (2005) กล่าวว่า การตลาดแบบปากต่อปาก หรือ การตลาดแบบบอกต่อ 
คือเทคนิคทางการตลาดที่ใชใ้นยุคก่อนที่จะมีบริการเครือข่ายสังคมเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตราสินคา้ 
หรือเพื่อจุดประสงคอ่ื์นทางการตลาด (เช่น ยอดขาย) ผ่านการพูดแบบปากต่อปาก ที่คลา้ยกบัการ
แพร่ของเช้ือไวรัสหรือไวรัสในคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการพูดปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
การประชาสัมพนัธ์อาจท าได้ในรูปแบบของคลิป เกมในแบบแฟล็ช อีบุ๊ก ซอฟต์แวร์เก่ียวกับ 
แบรนด ์ภาพ หรือแมแ้ต่ขอ้ความ 

2.5.5.1 ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดกลยทุธแ์บบปากต่อปาก 
เดือนเพญ็ ล้ิมศรีตระกูล และคณะ (2544) กล่าววา่ปัจจยัที่เอ้ือใหเ้กิดการแพร่ขอ้มูล

ทางการตลาดแบบปากต่อปาก คือ 
1)  ความแปลกใหม่ของสินคา้และบริการ ยิง่สินคา้มีความแปลกใหม่จาก

ที่มีอยูใ่นตลาด ยิง่มีโอกาสบอกต่อมากเท่านั้น 

2)  Network Product สินคา้ที่เม่ือคนที่ใชแ้ละบุคคลรอบขา้งใชด้ว้ยยิง่จะ

ท าใหชี้วติสะดวกสบายยิง่ขึ้น เช่น โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงจะช่วยใหสิ้นคา้มีโอกาสที่ลูกคา้จะแนะน าให้

คนรอบขา้งไดสู้ง เน่ืองจากความสะดวกของเทคโนโลย ี

3)  ความหายาก ถา้สินคา้ที่มีประวติัความเป็นมาหรือเป็นของช้ินเดียวใน

โลก ยอ่มถูกกล่าวถึงแบบปากต่อปาก 

4)  ความยิง่ใหญ่หรือแปลกใหม่ของกิจกรรม ที่จะท าให้เป็นที่จดจ าและ

พดูถึง 

5)  ตวับุคคลที่เป็นเจา้ของหรือผูบ้ริหารเจา้ของธุรกิจ ถา้เป็นบุคคลที่เป็นที่

รู้จกัมีช่ือเสียงก็จะท าใหมี้การพดูถึงผลิตภณัฑ ์
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Lake (2010) กล่าววา่ กิจการสามารถน าการส่ือสารแบบปากต่อปาก หรือการบอก

ต่อไปประยกุต์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้หรือบริการซ่ึงการส่ือสารการตลาด

ลกัษณะน้ีมีส่วนประกอบที่ส าคญั 5 ประการ คือ 

1)  เป็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

2)  เป็นแนวทางในการหากลุ่มผูบ้ริโภคที่ตอ้งการแบ่งปันหรือบอกต่อ 

3)  เป็นการจดัหาเคร่ืองมือส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นและแบ่งปัน 

4)  เป็นการศึกษาวธีิการ เวลา และสถานที่ ที่ใชใ้นการเร่ิมตน้ที่จะแบ่งปัน

ขอ้มูลโดยการบอกต่อ 

5)  เป็นการรับฟังความคิดเห็นและการโตต้อบกบัเสียงของผูท้ี่มาแบ่งปัน

ขอ้มูลหรือบอกต่อ 

ปัจจุบนันกัการตลาดสามารถสร้างเครือข่ายการส่ือสารแบบบอกต่อให้กวา้งขวาง
ขึ้นได ้ โดยท าเป็นเครือข่ายการบอกต่อผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการตลาดแบบแพร่ระบาด 
(Viral Marketing) เป็นการบอกต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook Twitter youtube Blog 
และ Instagram เป็นตน้ 

2.5.5.2 ช่องทางการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
ส่ือสังคมออนไลน์นั้ น เป็นช่องทางหน่ึงที่ ใช้ส าหรับการบอกต่อผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่ือสังคมออนไลน์คือ กลุ่มของรูปแบบการใชต่้าง ๆ ที่อยูบ่นอินเทอร์เน็ตซ่ึง
สามารถสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลย ีWeb 2.0 ซ่ึงอนุญาตให้ผูใ้ชง้านสามารถสร้างเน้ือหา 
ขอ้มูลและแลกเปล่ียนระหว่างกันและกันและส่ือสังคมยงัเปิดให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
แพร่หลาย (Kaplan & Haenlein, 2010) 

ดว้ยลกัษณะที่อนุญาตใหส้มาชิกในส่ือสงัคมสามารถผลิตเน้ือหาเผยแพร่ไดแ้ละมี
คุณสมบติัการแบ่งปันต่อเน้ือหานั้นไปยงัสมาชิกคนอ่ืน ๆ อีกทั้งมีรูปแบบการส่ือสารแบบ 2 ทาง
ระหวา่งกนั การมีปฏิสมัพนัธร่์วมกนัในเน้ือหานั้น ๆ ได ้เช่น แสดงความเห็นตอบกลบั การกดถูกใจ 
โดยไม่จ ากดัพื้นที่และเวลา ตวัอยา่งเช่น 

1)  บล็อก (Blog) /เวบ็บล็อก (Weblog) คือ ส่ิงพิมพส่์วนบุคคลที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเขา้มาดูและยงัสามารถเชิญชวนให้ผูอ่ื้นได้แสดงความคิดเห็น โดย

ผูเ้ขียนอาจจะมีการตั้งหัวห้อที่สนใจ หรืออาจจะเป็นหัวขอ้ที่ตอ้งการให้คนอ่ืนเขา้มาเรียนรู้ โดย

ผูอ่้านนั้นสามารถที่จะใหค้ะแนนในหัวขอ้นั้นหรืออาจจะเขา้มาขยายความเพิ่มเติมในความคิดเห็น
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ของผูส้ร้างบล็อกเป็นการแสดงความเห็นแลกเปล่ียนกนัท าให้เกิดลกัษณะทางสังคมขึ้นมาได ้เช่น 

www.blogger.com 

2)  บอร์ดแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum) เป็นพื้นที่ที่สามารถตั้ง

ค  าถาม และค าถามนั้นจะไดรั้บการติดประกาศไวบ้นเวบ็ไซตห์รือชุมชนออนไลน์ เพือ่ใหมี้การตอบ 

และแสดงความคิดเห็นในค าถามหรือขอ้สงสยันั้น เช่น Pantip.com 

3)  เฟสบุค๊ (Facebook) เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึง ที่จะท าให้

ผูใ้ช้สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใ้ช ้

Facebook คนอ่ืนๆ ได ้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองที่สนใจ  โพสตรู์ปภาพ  โพสต์

คลิปวดีิโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกนัแบบสดๆ  เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม และยงัสามารถ

ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ผา่นแอพลิเคชัน่เสริม (Applications) ที่มีอยูไ่ดอี้กดว้ย 

4)  ทวติเตอร์ (Twitter) เป็นบริการส่ือสงัคมประเภทไมโครบล็อก ซ่ึงเปิด

โอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความยาวไม่เกิน 140 ตวัอกัษร ทวิตเตอร์ถูกน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่ง

กวา้งขวางในหลายวงการทั้งการรายงานหัวขอ้ข่าวแบบกรชบั การบอกเล่าสถานะส่วนบุคคลใน

กลุ่มเพือ่น ในวงการบนัเทิงดารานักแสดงและศิลปินไดใ้ชท้วิตเตอร์ในการบอกเล่าชีวิตประจ าวนั

กบักลุ่มแฟนคลบัไดติ้ดตาม 

5)  ยทููป (Youtube) เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับแลกเปล่ียนภาพวิดีโอที่มีช่ือเสียง 

(www.youtube.com) โดยในเวบ็ไซตน้ี์ ผูใ้ชส้ามารถอพัโหลดภาพวิดีโอเขา้ไป เปิดดูภาพวิดีโอที่มี

อยู ่และแบ่งภาพวดีิโอ เหล่าน้ีใหค้นอ่ืนดูไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ โดยเป็นแหล่งรวมกลุ่มกนัของผูค้นในลกัษณะเครือข่าย หรือชุมชนเสมือน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่เป็นเพื่อน หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจในส่ิงต่างๆร่วมกนั 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ เครือข่ายสงัคมออนไลน์มกัถูกใชเ้ป็นแหล่งพบปะติดต่อส่ือสารระหว่าง
เพือ่นๆหรือคนรู้จกั หรือแมแ้ต่ใชเ้ป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันขอ้มูลต่าง ๆ ให้กบัผูค้นที่อยูใ่น
ชุมชน โดยผูค้นในชุมชนสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพือ่การศึกษาธุรกิจ และความบนัเทิงร่วมกนั
ได ้จากจุดเด่นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีการประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
เป็นช่องทางในการท าการตลาดอย่างกวา้งขวาง โดยมีรูปแบบที่หลากหลายและพฒันาการที่
ต่อเน่ืองโดยในปัจจุบนัรูปแบบหลกัในการท าการตลาดผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีดงัน้ี 
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1)  ใชเ้ป็นช่องทางส่ือสารและใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัที่เม่ือชอบในแบรนด์ใดแล้วก็มักจะ

เป็นสมาชิกของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของแบรนดน์ั้น และคอยติดตามข่าวสารต่างๆของแบรนด์
ผา่นทางช่องทางดงักล่าวโดยถา้ผูบ้ริโภคชอบหรือสนใจในสินคา้หรือบริการ ก็จะเกิดการบอกต่อ
ในสังคมออนไลน์ของตน ซ่ึงจะเป็นไปในลักษณะเพื่อนบอกเพื่อน จึงท าให้การส่ือสารเกิด
ประสิทธิผลไดง่้ายกวา่การส่ือสารหรือประชาสมัพนัธโ์ดยตรง 

2)  ใชเ้ป็นช่องทางในการสอบถามความคิดเห็น  
ดว้ยลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ที่สมาชิกสามารถ

โพสต์ขอ้ความ รูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อให้เพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกัน ท าให้มี
ผูป้ระกอบการหันมาใช้ช่องทางดังกล่าวในการส ารวจตลาด และสอบถามหรือรวบรวมความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ เพือ่น ามาปรับปรุงสินคา้หรือบริการให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น 

 
3)  ใชเ้ป็นช่องทางการจดักิจกรรมทางการตลาด 
จากฐานสมาชิกที่กวา้งขวางของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และลกัษณะ

ของสมาชิกที่อยู่ในรูปแบบชุมชนที่มีภูมิหลังหรือความสนใจในลักษณะเดียวกัน ท าให้การจัด
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆนั้น สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรง เช่น การท ากิจกรรม
ส่งผ่านข้อความเก่ียวกับข้อดีของสินค้าหรือบริการที่ออกใหม่ให้แก่เพื่อนๆในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของตน 

ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ ชนิดา พฒันกิตติวรกุล (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั E-word of Mouth 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา E-marketplace ใน
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 97.5 และมีผูไ้ม่หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ ร้อยละ 2.6 และเหตุผลที่ตอ้งหา
ขอ้มูลจากอินเทอร์ก่อนการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากยงัขาดขอ้มูลที่เพยีงพอที่จะท าการตดัสินใจซ้ือดว้ย
ความมัน่ใจมากที่สุด รองลงมาคือตอ้งการหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากสะดวกมากกวา่การไป
หาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ไม่สามารถประเมินสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง สินคา้มีความซบัซอ้น และขอ้มูลอ่ืน 
ๆ เช่ือถือไดน้อ้ย ในดา้นการแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าความคิดบนอินเทอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท า
การคน้หาค าแนะน า หรือขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์ในสินคา้นั้น ๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจซ้ือซ้ือเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือท าการคน้หาค าแนะน า หรือขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ และ
ท าการคน้หาค าแนะน าหรือขอ้มูลจากบุคคลที่รู้จกั สอดคลอ้งกบั Zhang, Craciun และ Shin (2009) 



59 

ที่ศึกษาเร่ือง การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (Electronic Word of Mouth) พบว่า 
ผูบ้ริโภคใช ้eWOM เพือ่หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเช่ือถือในการประเมินสินคา้และบริการ 
 ดงันั้นการส่ือสารแบบปากต่อปากจึงเป็นเทคนิคทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต (eWOM: 
Electronic Word of Mouth) โดยผ่านทางส่ือสังคมประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook Youtube และ 
Twitter เป็นตน้ เป็นเวบ็ไซตท์ี่คนทัว่ไปสามารถเขา้มาแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลส่วนตวั และ
การค้นหาคนอ่ืน ๆ เพื่อวตัถุประสงค์ที่จะให้ขอ้มูล รับขอ้มูล ขอ้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมถึงสามารถแบ่งปันขอ้มูลที่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วอีกดว้ย ในงานวจิยัช้ินน้ีจะใชต้วั
แปรการบอกต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยวดัจาก การขอความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น และการ
แบ่งบนัขอ้มูลเก่ียวกบัละครผา่นส่ือออนไลน์ 
 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัแฟน 
 

แฟนคลบัละครเป็นผูท้ี่ช่ืนชอบละครเร่ืองนั้น มีการติดตาม รวมถึงมีการพดูคุยในกลุ่มผูท้ี่
ช่ืนชอบเหมือนกนั จนท าใหเ้กิดเป็นชุมชนออนไลน์โดยเป็นกลุ่มคนที่รวมตวักนัผา่นทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางเวบ็ไซต)์ โดยกลุ่มคนที่วา่น้ีจะมีปัจจยัร่วมที่คลา้ยคลึงกนั เช่น 
ความคิด ความเช่ือ ความสนใจ รสนิยม วฒันธรรม เพศ อาย ุฯลฯ 

 
2.6.1 แฟน 
Jenkins (1992) ได้กล่าวว่า ค  าว่า Fan นั้ นมาจากค าว่า Fanatic ที่มีความหมายว่า ผูท้ี่

หลงใหล คลัง่ไคลใ้นส่ิงใดส่ิงหน่ึง แฟนเกิดขึ้นคร้ังแรกในศตวรรษที่ 19 เม่ือนักหนังสือพิมพไ์ด้
พยายามอธิบายถึงผูท้ี่คอยติดตามนักกีฬา จึงไดมี้การก าหนดค าว่า แฟน ขึ้นมาเพื่อเรียกคนกลุ่มน้ี 
หลกัจากนั้นก็ไดมี้การพฒันาความหมายของค า ๆ น้ีต่อมา โดยขยายความรวมถึงความจงรักภคัดี
ของผูท้ี่อุทิศตนเพือ่การกีฬา และงานบนัเทิงต่าง ๆ ซ่ึงแฟนแต่ละกลุ่มจะมีความช่ืนชอบที่แตกต่าง
กนั จึงมีลกัษณะที่ต่างกนัทั้งในดา้น ลกัษณะ ภาพลกัษณ์ และพฤติกรรม  

แฟน ในพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) 
หมายถึง ผูท้ี่นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนละคร เป็นตน้ โดยค าว่าแฟนนั้น
กร่อนมาจากค าวา่ Fanatic ที่แปลวา่ ผูท้ี่หลงใหล คลัง่ไคลใ้นบุคคลหรือกิจกรรมบางอยา่ง 

การใหค้วามหมายของค าวา่ แฟน ไดถู้กนิยามขึ้นในมุมมองของคนหลายกลุ่ม เช่น ถา้แฟน
มองจากสายตาคนนอก มกัจะมองผ่านแนวคิดแบบสังคมมวลชน (Mass Society) หรือมุมมองตาม
แนวความคิดของส านักแฟรงคเ์ฟิร์ต (The Frankfurt School) ที่มองแฟนในแง่ลบว่า เป็นกลุ่มคนที่
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คลัง่ไคล ้ถูกหลอกไดง่้าย แต่ในทางกลบักนัหากค าว่าแฟนมองจากคนวงใน หรือมองตามส านัก
วฒันธรรม (Cultural Studies) ความหมายของแฟนก็จะเป็นอีกดา้นหน่ึง สรุปไดว้่า การให้ค  านิยาม
ของค าว่าแฟน มีความหมายอย่างไรนั้นไม่มีผูใ้ดถูกหรือผิด เพียงแต่ว่าจะมองในมุมของคนนอก
หรือคนในมากกวา่ (สุปรีดา ช่อล าไย, 2549) 

McQuail (1994) ไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองแฟนและกลุ่มผูจ้งรักภคัดีไวว้า่ 
1)  แฟน (Fans) เป็นกลุ่มที่ติดตามผลงานของส่ือมวลชนตามลักษณะทางสังคมซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา และยึดติดกบัเน้ือหาที่มีผูน้  าเสนอ ถา้เน้ือหาเปล่ียนไปกลุ่ม

แฟนจะสลายตวัไดท้นัที คนส่วนใหญ่มกัไม่รู้วา่ตนเองอยูใ่นกลุ่มน้ี และบางคร้ังกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจ

ไดรั้บแรงกระตุน้จากส่ือ หรือเป็นดว้ยความสมคัรใจที่จะรวมกลุ่มกนัอยา่งเป็นทางการ 

2)  กลุ่มผูรั้บสารส่ือมวลชน (Medium Audience) เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภคัดีต่อ

ส่ือชนิดนั้นอยา่งจริงจงั อาจเกิดจากแรงกระตุน้ของส่ือ เช่น การโฆษณาชวนเช่ือ ลกัษณะน้ีจะเป็น

พวกที่ติดอยูก่บัสถานีใดสถานีหน่ึง ช่องใดช่องหน่ึง ติดหนงัสือ ติดองคก์รส่ือมวลชน ลกัษณะของ

คนกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มแฟนที่ยาวนานไม่สลายไปง่าย ๆ 

 สรุปความคิดของ McQuail คือ แฟนจะติดตามตวับท หากเน้ือเร่ืองเปล่ียน ตวัละครเปล่ียน 

หรือผา่นพน้ตอนอวสาน ก็จะเลิกติดตามตวับทนั้น เช่น แฟนละครเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เม่ือละครเร่ือง

นั้นจบ แฟนก็จะเลิกติดตาม ขณะที่ผูบ้ริโภคตวัส่ือจะติดตามส่ือแต่ไม่สนใจตวับท เช่น ติดตามหนัง

ส่ือพมิพไ์ทยรัฐ อ่านมา 5 ปี อีก 10 ปี ก็ยงัคงอ่านไทยรัฐ ต่อให้ใครมาเขียนข่าว เปล่ียนแปลงระบบ

ขา้งในอยา่งไร ก็ยงัจะคงอ่านไทยรัฐไม่เปล่ียน 

Jenson (1992) นักวิชาการดา้นจิตวิทยา อธิบายว่า แฟน ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองระบบ
ดารา (Star System) และเป็นกลุ่มที่ช่ืนชอบในความเป็นผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัที่น าเสนอผ่านมาถึงกลุ่ม
โดยส่ือมวลชน แฟนเป็นลกัษณะทางสังคมที่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ บุคคลที่หลงใหลและ
ช่ืนชมเพียงล าพงักบักลุ่มของสมาชิกที่รวมกนัเป็นกลุ่มที่ถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัอยา่งลึกซ้ึง และ
สามารถขยายกลุ่มของตนออกไปได้ตามความเขา้ใจที่ตรงกัน กลุ่มของแฟนดงักล่าวมีแรงจูงใจ
สัมพนัธ์กนักบัความเขา้ใจร่วมกนัที่เก่ียวขอ้งกบัความทนัสมยัของแต่ละบุคคล โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1)  แฟนผูห้ลงใหลแต่เพียงล าพงั (Obsessed Loner) แฟนลกัษณะน้ีมกัจะแยกตวั

เองออกจากสังคม ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ชีวิตของคนกลุ่มน้ีจะอยู่ในโลกของจินตนาการกับ

ดารา นกัร้อง นกักีฬาที่ตนเองช่ืนชอบจนสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง 
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2)  แฟนกลุ่มผูค้ลัง่ไคล ้(Hysterical Member of Crowd) เป็นกลุ่มของแฟนที่มกัจะ

หลงใหลส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งบา้คลัง่และไม่มีเหตุผล มีความจงรักภคัดีต่อผูมี้ช่ือเสียงนั้น โดยแฟน

กลุ่มน้ีจะถูกชกัจูงหรือครอบง าโดยอิทธิพลจากภายนอกไดง่้าย 

อยา่งไรก็ตาม แฟนไม่ไดท้  าหน้าที่เป็นเพียงผูรั้บ (Passive Receiver) เพียงอยา่งเดียว แต่ยงั
เป็นผูบ้ริโภคที่กระตือรือร้นและสามารถสร้างสรรคเ์องได ้(Creative Consumer) ทั้งยงัเป็นผูท้ี่สร้าง
วฒันธรรมในแบบของตนเองขึ้นมา จากเดิมแฟนถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟนที่มีขนาด
ใหญ่ และกลุ่มแฟนที่มีขนาดเล็ก (Sandvoss, 2005) ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาของ สุปรีดา ช่อล าไย ที่
ศึกษาเก่ียวกบั เครือข่ายการส่ือสารและการด ารงอยูข่องแฟนคลบัธงไชย แมคอินไตย ์พบว่า มีแฟน
คลบัของธงไชยนั้น มี 2 ประเภท คือ แฟนคลบัแบบคนเดียว และแฟนคลบัแบบกลุ่ม แฟนคลบัรุ่น
แรก ๆ มกัจะเป็นแฟนคลบัแบบคนเดียวค่อนขา้งมากเพราะ เม่ือก่อนการส่ือสารไม่สะดวกเหมือน
ในปัจจุบนั 

  
2.6.2 ความเป็นแฟน 
ความเป็นแฟน (Fandom) เป็นส่ิงที่สะทอ้นสภาพของวฒันธรรมประชานิยม (Popular 

Culture) และการบริโภค (Consumerism) ไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากความเป็นแฟนปรากฏอยูใ่นทุก
แง่มุมสงัคม ในการน าเสนอข่าวหรือส่ิงบนัเทิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั
ของผูค้นในสงัคมทั้งเร่ือง ธุรกิจ กีฬา หรือการเมือง ลว้นแต่สะทอ้นให้เห็นถึงการเป็นภาพตวัแทน
ของผูค้นในสงัคม (ศรัณย ์สิงห์ทน, 2552) 
 Fiske (2003) ไดอ้ธิบายความเป็นแฟน ไวว้่า ความเป็นแฟนเกิดจากการรับรู้ของผูช้มที่จะ
เลือกช่ืนชอบนักแสดง เน้ือหา หรือแนวเร่ืองโดยผ่านประสบการณ์ที่มาจากการผลิตและการ
แพร่กระจายของส่ือบนัเทิง ท  าให้ผูช้มที่เป็นแฟนประเภทคลัง่ไคล ้(Fanatics) เป็นการเขา้มาอยูใ่น
วฒันธรรมของการเลือกสรรตนเองจากการรับรู้นั้น เพือ่น าไปสู่การปฏิบติั ความเป็นแฟนคลบัจึงมา
จากความพงึพอใจและการตีความจากวฒันธรรมประชานิยมในสังคมของผูช้มไม่ว่าจะเหมือนกนั
หรือแตกต่างกนัก็ตาม ความเป็นแฟนคลบัมาพร้อมกบัรสนิยมของผูช้ม (Fanatics) ในการที่จะสร้าง
รูปแบบวฒันธรรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตนาภรณ์ เมธะพนัธุ ์(2557) เก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือ
เกาหลีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ พบวา่ วยัรุ่นมีการเลียนแบบบา้งบางส่วนแต่ยงัไม่มาก เน่ืองจาก
วยัรุ่นไดป้รับเอาวฒันธรรมที่เหมาะสมมาใช ้ท าใหเ้กิดการเลียนแบบแต่พอเหมาะ 
 De Certeau (1984) ไดก้ล่าวถึงความเป็นแฟนในฐานะที่เป็นกลุ่มชนยอ่ยเฉพาะ ซ่ึงถา้มอง
ในแง่ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้ริโภคอาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มชนเหล่าน้ีจะมีกิจกรรมเฉพาะที่จะเป็นปาก



62 

เสียงแทนกลุ่มชนของตนเอง หรือเป็นปากเสียงแทนกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงกิจกรรมหลายอยา่งมกัจะมุ่ง
ความสนใจไปสู่ขั้นตอนของการสร้างวฒันธรรมขึ้นมา 
 กล่าวโดยสรุป คือ ความเป็นแฟน (Fandom) เป็นรูปแบบของวฒันธรรมยอ่ยที่สะทอ้นให้
เห็นถึงผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของผูค้นในยคุสมยัใหม่ เป็นปัจจยัหลกัของการเกิดขึ้นและการ
คงอยูซ่ึ่งวฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) อีกทั้งยงัคงเป็นรูปแบบส าคญัของการที่จะผลกัดัน
วฒันธรรมการบริโภคในโลกปัจจุบนั 
 Jenkins (1992) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบลกัษณะความส าคญัของความเป็นแฟนไว ้4 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

1)  กลุ่มแฟนคลบัสามารถน าแนวทางที่ตนเองเปิดรับจากส่ือไปปฏิบติัได ้กล่าวคือ 
หลายคร้ังที่กลุ่มแฟนคลบัรับชมและพดูคุยเก่ียวกบัรายการบนัเทิงใด ๆ จะท าใหก้ลุ่มแฟนคลบั
เหล่านั้นปฏิบติัต่อไปไดภ้ายหลงั 

2)  ความเป็นแฟนสามารถสร้างกลุ่มพเิศษขึ้นมาได ้หมายถึง ความเป็นแฟนเป็น
พื้นฐานของการแสวงหาทางสงัคมที่ปรากฏในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การพดูคุยต่าง ๆ เพือ่แบ่งปัน
ความคิดเห็นต่าง ๆ ในกลุ่มแฟนคลบัดว้ยกนัเอง เป็นตน้ 

3)  ความเป็นแฟนสามารถสร้างโลกศิลปะที่พเิศษขึ้นมา หมายถึง ความเป็นแฟน
สร้างมาตรฐานของการใหเ้หตุผล การร่วมมือ การประเมินและอ่ืน ๆ ที่แสดงออกมาในลกัษณะของ
วฒันธรรมร่วมกนั 

4)  ความเป็นแฟนสามารถสร้างชุมชนทางสงัคม หมายถึง การสร้างทางเลือกใหม่
ใหก้บับุคคลที่สนใจในการรวมตวักนัจากความสนใจที่คลา้ยคลึงกนั  

ทั้งน้ี Jenkins (1992) ยงัระบุถึงองค์ประกอบของการเป็นแฟนคลบัว่าประกอบไปด้วย
กิจกรรมอยา่งนอ้ย 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1)  แฟนจะตอ้งมีการเปิดรับส่ือทางใดทางหน่ึง เช่น การดูโทรทศัน์อยา่งตั้งใจแลว้

น าเอาเน้ือหาที่ไดรั้บไปผลิตสร้างความหมาย และน าไปสู่ความสมัพนัธท์างสงัคมระหวา่งแฟนคลบั

คนอ่ืน ๆ ทั้งน้ีมีการศึกษาของ จุติมาศ เกล้ียงเกลา ที่ศึกษาเก่ียวกบั การศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่ม

ศิลปินนกัร้องเกาหลีใตผ้า่นส่ือใหม่และพฤติกรรมแฟนคลบั พบวา่ เม่ือบุคคลพฒันากลายเป็นแฟน

คลบัแลว้ ก็จะมีพฤติกรรมของความเป็นแฟนคลบัที่ชดัเจนขึ้น คือ มีการรวมกลุ่มทางสังคมร่วมกนั

ของแฟนคลบั เพือ่ใชเ้ป็นช่องทางในการปฏิสมัพนัธ ์แลกเปล่ียน และแบ่งปันขอ้มูลต่าง ๆ ร่วมกนั 

2)  แฟนจะตอ้งมีการตีความและวเิคราะห์ตวับทโดยใส่ใจในรายละเอียดและความ

ต่อเน่ืองของเน้ือหา ตลอดจนมีการด าเนินชีวติคู่ขนานไปกบัเร่ืองราวที่ตนเองสนใจ 
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3)  ความเป็นแฟน (Fandom) เป็นพื้นฐานของการที่จะเป็นผูบ้ริโภคที่มีความตื่นตวั 

(Consumer Activism) เช่น การโตต้อบกบัผูผ้ลิตรายการเป็นการแสดงออกถึงการต่อกรกบัสถาบนัที่

มีอ  านาจในการสร้างวฒันธรรม เป็นตน้ 

4)  แฟนมีลกัษณะของการผลิตสร้างทางวฒันธรรม โดยใชว้ตัถุดิบจากผลงานที่ตน

สนใจมาสร้างใหเ้กิดผลงานใหม่ตามรูปแบบที่ตอ้งการ อนัเป็นการทา้ทายการถือครองลิขสิทธ์ิของ

ผูผ้ลิตผลงานรายใหญ่ ๆ ในวงการ ผลงานที่ผลิตขึ้นโดยแฟนนั้นอาจอยูใ่นรูปของเพลง งานศิลปะ 

นิตยสาร เป็นตน้ ผลงานเหล่าน้ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนและถ่ายทอดในกลุ่มแฟนดว้ยกนั 

บุริม โอทกานนท์ (2552) ได้อธิบายเก่ียวกับ การสร้างแฟนคลับด้วยโมเดลการบริหาร
ความสัมพนัธ์เชิงประสบการณ์ (Experiential Relationship Management (ERM)) ไวว้่า เป็น
กระบวนการการท าการตลาดเพื่อสร้างแฟนคลบัหรือแฟนพนัธุ์แทใ้ห้กบัสินคา้ ไม่ใช่แค่ผูบ้ริโภค
รับรู้ว่ามีสินคา้อยูใ่นตลาด หรือเป็นการที่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เป็นประจ า แต่เป็นการสร้างกลุ่มผูซ้ื้อ
สินคา้ที่มีความรู้สึกนิยมชมชอบ การติดตามข่าวสาร การบอกต่อ การมีส่วนร่วม มีความผูกพนัจน
เกิดเป็นความรักและความรู้สึกร่วม แนวคิดการสร้างแฟนคลบัที่ย ัง่ยนืจึงเกิดจากการสร้าง ความภคั
ดี (Loyalty) ที่มีต่อแบรนด์ ผนวกกับความสามารถของสินคา้ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ร่วมกบัอีกปัจจยัหน่ึงคือ ความผกูพนั (Engagement) ท  าให้เกิดประสบการณ์
ที่น่าจดจ า เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม เป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง พฒันา และขยายขอบเขตของ
การรับรู้และมีส่วนร่วมของแบรนดน์ั้นไปยงับุคคลอ่ืน และเม่ือน าองคป์ระกอบของสองโมเดลคือ 
CRM (Consumer Relationship Management) และ CEM (Costomer Experiential Management) มา
ประยกุตใ์ช ้ซ่ึงจะสามารถสร้างขึ้นเป็นโมเดลของแฟนคลบัหรือ ERM (Experiential Relationship 
Management) ไดด้งัน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 2.3  ERM (Experiential Relationship Management) 
แหล่งที่มา:  บุริม โอทกานนท,์ 2552. 
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จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ERM เปรียบเสมือนการบริหารผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดี สร้างความผกูพนักบัแบรนด์โดยไม่เน้นเฉพาะแค่ความสามารถของสินคา้ แต่จะ
เพิม่การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัแบรนดน์ั้นดว้ยความรู้สึกที่ดี สร้างประสบการณ์ ความรัก ความผูกพนั 
และการเป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์นั้น ๆ เช่น การร่วมกันท ากิจกรรม หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ใหก้บักลุ่มแฟนและกลุ่มผูส้นใจ ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะท าให้เกิดส่ิงที่เรียกว่า 
จุดสมัผสัทางการตลาด (Touch Point) การจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองนั้นจะสร้างความผูกพนักบักลุ่ม
แฟน เกิดการส่ือสารเป็นไปในลักษณะสองทาง (Interactive Communication) คือ สามารถแลกเปล่ียน 
โตต้อบกนัได ้ปัจจุบนัน้ีส่ือสงัคมออนไลน์เป็นส่ือที่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารที่นิยมกนัเป็นอยา่งมาก 
 

2.6.3 ชุมชนออนไลน์ 
ชุมชนออนไลน์หรือชุมชนเสมือนจริง เป็นการรวมตวัหรือการชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่มี

การติดต่อส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยใชส่ื้อกลางช่วยในการติดต่อส่ือสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ดงันั้น
จึงสามารถสรุปลกัษณะชุมชนไดด้งัน้ี (Howard, 1991) 

1)  เป็นการรวมกนัของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสงัคม 
2)  มีการจดัระเบียบทางสงัคม (Social Organization) เพือ่ความคุมความสมัพนัธ์

ของสมาชิก 
3)  สมาชิกมีความสมัพนัธท์างสงัคม (Social Relationship) มีการติดต่อสมัพนัธ์

กนั มีกิจกรรมร่วมกนั มีความสนิทสนมกนั 
4)  สมาชิกมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนั 
5)  สมาชิกมีระบบการติดต่อส่ือสารและการเรียนรู้ร่วมกนั เพือ่ท  าใหเ้กิดความ

เขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ร่วมกนั 
ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจะใชต้วัแปรเก่ียวกบัแฟนคลับ เช่น การติดตาม การเขา้ร่วมกิจกรรม 

เพื่อน ามาหาความสัมพนัธ์กับความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคดังนั้ นในงานวิจัยน้ีจะใช้ตวัแปร
เก่ียวกับแฟนคลับ เช่น การติดตาม การเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อน ามาหาความสัมพนัธ์กับความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภค 



บทที่ 3 
 

ระเบียบและวธิีการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค กบัพฤติกรรมการชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้น
ยคุ” การวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของการรับนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ การยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิต
ซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินงานและด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
3.4  วธีิการตรวจสอบขอ้ค าถาม 
3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.1.1 กลุ่มประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ ประชากรกลุ่ม Net Gen อนัหมายถึง กลุ่มประชากรที่มี

อาย ุ18-35 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีโดยเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม 
Net Gen ที่เคยชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ โดยไม่มีการก าหนดขอบเขตที่อยู ่เน่ืองจากกลุ่ม Net Gen 
มีการกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ดา้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยค านวณจากสูตรการ

ค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกกะกุล, 2543) 
 

สูตรที่ใช ้คือ n =     N 
        1+N(e)2 

เม่ือ e  =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
 n  =   ขนาดของประชากร 
 N =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โดยใชจ้  านวนประชากรผูต้ิดตามโทรทศัน์ออนไลน์บน Youtube ทางช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 
และช่อง ONE เน่ืองจากช่องทั้ง 4 นั้นเป็นช่องที่ไดรั้บความนิยมในระบบดิจิตอลในเดือน ธนัวาคม
2558 (ฐากร ตณัฑสิทธ์ิ, 2558) โดยมีจ านวนผูช้มทั้ง 4 ช่องรวมกนัได ้4,430,159 คน ทั้งน้ีเพื่อให้ได้
ขนาดตวัอยา่งที่เหมาะสม จึงใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรของ Taro Yamane ที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% และความผิดพลาดจากการสุ่มตวัอยา่งมีไม่เกิน
ร้อยละ 5 โดยจากสูตรดงักล่าว 

n =   4,430,159 
        1+4,430,159(0.05)2 
n =    4,430,159 

                       11,076.40 
n = 399.963532  

 
ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จึงประกอบดว้ยประชากรกลุ่ม Net Gen ผูต้ิดตาม

ทีวอีอนไลน์บน Youtube ทางช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 และช่อง ONE จ านวน 400 คน 
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3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที่ใชศึ้กษาจะใชข้อ้มูลแบบขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการเลือกเวบ็ไซต์ที่เก่ียวกับละครโทรทศัน์จ  านวน 20 เวบ็ไซต์ แล้วน ามาจบัฉลากเลือก 10 
เวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

1) www.facebook.com 

2) www.pantip.com 
3) www.siamzone.com 

4) www.kapook.com 
5) www.MThai.com  

6) www.teenee.com 

7) www.tvpoolonline.com   
8) www.yenta4.com 

9) www.sanook.com  

10)  www.hunsa.com 

เพื่อฝากลิงคแ์บบสอบถาม และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยจะเลือก
กลุ่มตวัอย่างที่เคยดูทีวีออนไลน์และเป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จ  านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.3 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบ (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยใน
แบบสอบถามแต่ละชุด จะประกอบด้วยแบบสอบถามในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถาม (Screening Questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) โดย
แบบสอบถามทั้งหมดมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.3.1 แบบสอบถามในการคดักรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire) 
  แบบสอบถามในส่วนน้ี ใช้เพื่อการคดักรองกลุ่มตวัอยา่งให้ตรงกับวตัถุประสงคใ์นงาน
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่ม Net Gen ผูท้ี่มีอายรุะหว่าง 18-35 ปี ผูซ่ึ้งเคยดูละครออนไลน์ ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงจดัท าค  าถามที่ใชใ้นการคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนทั้งส้ิน 2 ขอ้ 

1)  คุณเคยดูละครโทรทศัน์ออนไลน์หรือไม่ 
2)  คุณมีอายรุะหวา่ง 18-35 ปี 

 
3.3.2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 
แบบสอบถามส่วนน้ี เพื่อให้ก ลุ่มตัวอย่างตอบค าถามส าหรับการศึกษาวิจัยเ ร่ือง 

“ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 
ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค” อนัประกอบด้วย
ค าถาม 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ลกัษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบหลายตวัเลือก  โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม
บญัญตัิ (Nominal Scale) 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ โดยใชเ้ป็นค าถามปลาย
ปิด ไดแ้ก่ ช่องทางในการดูละครออนไลน์ ช่วงเวลาในการดูละครออนไลน์ และความถ่ีในการดู
ละครออนไลน์ เป็นตน้ มีค  าถามทั้งหมด 8 ขอ้ โดยใช้ระดับการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 
(Nominal Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับนวตักรรมและระดบัความมีนวตักรรม  
การวดัระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคโดยใชม้าตรวดัแบบเฉพาะเจาะจงเป็นเคร่ืองมือ 

จ านวนค าถาม 3 ขอ้ โดยปรับมาจากมาตรวดัของ Goldsmith and Hofacker (1991) โดยใชม้าตรวดั
แบบ Rating Scale มีระดบัคะแนน 1-5 และมีช่วงคะแนนรวมทั้งหมด 1-15 คะแนน ค าถามในแต่ละ
ขอ้มีการปรับคะแนนโดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

5 ใหร้ะดบัคะแนน 5 
4 ใหร้ะดบัคะแนน 4 
3 ใหร้ะดบัคะแนน 3 
2 ให้ระดบัคะแนน 2 
1 ใหร้ะดบัคะแนน 1 
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 คะแนนรวมทั้งหมดถูกน ามาแบ่งเป็นกลุ่มผูย้อมรับ โดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งดงัน้ี 
  กลุ่มผูบุ้กเบิก มีคะแนนในช่วง  14-15 คะแนน 
  กลุ่มผูน้ าสมยั มีคะแนนในช่วง  12-13 คะแนน 
  กลุ่มผูท้นัสมยั มีคะแนนในช่วง  10-11 คะแนน 
  กลุ่มผูต้ามสมยั มีคะแนนในช่วง    8-9 คะแนน 
  กลุ่มผูล้า้หลงั มีคะแนนในช่วง    3-7 คะแนน 
 คะแนนรวมทั้งหมดถูกน ามาก าหนดระดบัความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจงจากการ
ค านวณอนัตรภาคชั้นไดด้งัน้ี 

  อนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบั
 

แทนค่า 
  อนัตรภาคชั้น = 15-3 
       5 
การค านวณไดอ้นัตรภาคชั้น = 2.40 
 เกณฑก์ารพจิารณาดงักล่าวก าหนดระดบัความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจงไดด้งัน้ี 

 ช่วง 12.61-15.00 หมายถึง  ระดบัสูงมาก 
  ช่วง 10.21-12.60 หมายถึง  ระดบัสูง 
  ช่วง 7.81-10.20 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ช่วง 5.41-7.80 หมายถึง  ระดบัต ่า 
  ช่วง 3.00-5.40 หมายถึง  ระดบัต ่ามาก 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการยอมรับและการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุ ไดแ้ก่ การยอมรับ 5 ขั้นตอน ไดพ้ฒันามาจากชุดค าถามของ ณิชาภทัร ขดัสาย (2555) การ
บอกต่อผา่นส่ือสงัคมไดพ้ฒันามาจากชุดค าถามของ Shu-Chuan Chu (2009) และการการเป็นแฟน
คลบัพฒันามาจากชุดค าถามของ Michele (2002)  ซ่ึงมีค  าถามทั้งหมด 34 ขอ้โดยมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน
ไวด้งัน้ี 

เห็นดว้ยมากที่สุด เท่ากบั  5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  เท่ากบั  4 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง เท่ากบั  3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย  เท่ากบั  2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด เท่ากบั  1 คะแนน 



70 

 จากการใหค้ะแนนขอ้มูลในระบบ Rating Scale เม่ือน ามาหาค่าคะแนนเฉล่ีย จะมีค่าตั้งแต่ 
1.00 – 5.00 คะแนน ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย โดยการแบ่ง 
อนัตรภาคชั้นออกเป็น 5 ระดบั (พนิดา โคว้เจริญ, 2546) ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัสมการน้ี 
   Class Interval =   ค่าสูงสุด – ค่าต  ่าสุด 
                 จ  านวนชั้น 
     =   5-1 
            5 
     =   0.8 
 
 ช่วงของค่าเฉล่ียที่ไดจ้ากการวเิคราะห์น ามาเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ก  าหนดได ้คือ 
  คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
  4.21 – 5.00   เห็นดว้ยมากที่สุด 
  3.41 – 4.20   เห็นดว้ยมาก 
  2.61 – 3.40   เห็นดว้ยปานกลาง 
  1.81 – 2.60   เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00 – 1.80   เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
 

3.4 วธีิตรวจสอบข้อค าถาม 
 

ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความเช่ือถือ  (Reliability)  และความเที่ยงตรง (Validity)  ของ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 

1)  ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2)  สร้างแบบสอบถามโดยใชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบั ความมีนวตักรรม พฤติกรรมการชม 
การยอมรับ และการเป็นแฟนคลบั 

3)  น าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และขอรับค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะ
ประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 
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 +1 = สอดคลอ้งหรือแน่ใจว่านวตักรรมนั้นหรือขอ้สอบขอ้นั้นวดัจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมที่ระบุไวจ้ริง 

 0 = ไม่แน่ใจว่านวตักรรมนั้นหรือขอ้สอบขอ้นั้นวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่
ระบุไว ้

-1 = ไม่สอดคล้องหรือแน่ใจว่านวตักรรมนั้นหรือขอ้สอบข้อนั้ นไม่ได้วดั
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ระบุไว ้
 ทั้งน้ีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้ งแต่ 0.50 ขึ้ นไป (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) มีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 

N
R=IOC Σ  

IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
R  คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
  คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 ซ่ึงผลคะแนนที่ได ้ขอ้ที่ไม่ผา่นเกณฑไ์ดท้  าการปรับปรุงจนผา่นเกณฑค์่าคะแนนดชันีความ
สอดคลอ้งและด าเนินการขั้นต่อไป และผูเ้ช่ียวชาญ ไดท้  าการพิจารณาแบบสอบถามแลว้ลงมติว่า
เน้ือหา การใชภ้าษาและโครงสร้างของแบบสอบถามถูกตอ้ง โดยงานวจิยัน้ีหาค่า IOC ไดเ้ท่ากบั 1 

4)  น าแบบสอบถามที่ไดรั้บการตรวจแกโ้ดยผูท้รงคุณวุฒิไปท าการทดสอบ (Pre-test) กบั
กลุ่ม Net Gen จ านวน 40 ชุด และน าค  าตอบที่ไดจ้ากการทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability 
Test) โดยพิจารณาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดว้ยการวดัความสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency) ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 

ค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค  าถามการรับนวตักรรมและระดบัความมีนวตักรรม = 0.812 
ค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค  าถามการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ = 0.949 
ค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค  าถามการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลนล์ะครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุ = 0.971 
ค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค  าถามการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ = 

0.953 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมกบัพฤติกรรมการชม การยอมรับและการ
เป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเชิงปริมาณจาก
แหล่งขอ้มูลแบบทุติยภูมิและแหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลที่ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม Net Gen ที่มีอายรุะหว่าง 18-35 ปี และเป็นผูท้ี่เคยชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน์ จ  านวน 400 คน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 400 ชุด ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบและ
น าข้อมูลที่ได้รับไปลงรหัส ในแบบลงรหัส ส าหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป เพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยแบ่งการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  
 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลกัษณะทาง
ประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าร้อยละ และความถ่ี 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายพฤติกรรม
การชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ ดว้ยการหาค่าร้อยละ ความถ่ี 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายถึงความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชอ้ธิบายถึงการ
ยอมรับและการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค ด้วยการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 3 ขอ้ โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ดว้ยการใชส้ถิติการหาความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 ตวัแปร (Correlation)โดยงานวจิยัช้ินน้ี ไดก้  าหนดค่า
ระดบัความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig) ที่ระดบั .05 เพือ่อธิบายสมมติฐาน 3 ขอ้ 



บทที่ 4 
 

ผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกับพฤติกรรมการชม

ละครโทรทศัน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ไดท้  าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมโดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 4.1  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 

4.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

4.1.2  พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

4.1.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับนวตักรรมและระดบัความมีนวตักรรม 

4.1.4  ขอ้มูลเก่ียวกบั การยอมรับและการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุ 

ตอนที่ 4.2  การทดสอบสมมติฐาน (Descriptive Analysis) 

4.2.1  สมมติฐานที่ 1 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารทดสอบหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความมี

นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีกบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

4.2.2  สมมติฐานที่ 2 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับการ

ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
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วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารทดสอบหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความมี

นวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

4.2.3  สมมติฐานที่ 3 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารทดสอบหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ตอนที่ 4.3  การทดสอบเพือ่ความสมบูรณ์ของการวจิยั 

4.3.1  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 

4.3.2  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 

4.3.3  ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากับความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค 

4.3.4  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชีพกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 

4.3.5  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดส่้วนตวัเฉล่ียกบัความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค 

4.3.6  ทดสอบความแตกต่างของความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกับ
พฤติกรรมการดูโทรทศัน์ออนไลน์ 

4.3.7  ทดสอบความแตกต่างของความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการ

ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
4.3.8  ทดสอบความแตกต่างของความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการ

ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ในขั้นของการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

4.3.9  ทดสอบความแตกต่างของความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการ
เป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
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4.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 86 21.5 

หญิง 314 78.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.5 และ

เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 21.5 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

18-20 ปี 51 12.8 

21-23 ปี 77 19.3 

24-26 ปี 144 36.0 

27-29 ปี 40 10.0 

30-32 ปี 23 5.8 

33-35 ปี 65 16.3 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 24-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.0 

รองลงมามีอาย ุ21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.3 มีอาย ุ33-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.3 มีอาย1ุ8-20 ปี คิด

เป็นร้อยละ 12.8 และอาย ุ30-32 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 15 3.8 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 42 10.5 

อนุปริญญา/ปวส. 21 5.3 

ปริญญาตรี 261 65.3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 61 15.3 

รวม 400 100.0 

  

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่าคร่ึงมีระดบัการศึกษาสูงสุด
ในช่วงระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 15.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ10.5 ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ5.3 และระดบัการศึกษาในช่วงมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อย
ละ 3.8  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 147 36.8 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 38 9.5 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 57 14.3 

พนกังานบริษทัเอกชน 137 34.3 

รับจา้งทัว่ไป 13 3.3 

อ่ืน ๆ 8 2.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 34.3 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 14.3

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ9.5 รับจา้งทั่วไป ร้อยละ3.3 และอ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บา้น 

เกษตรกร และที่ปรึกษาส่วนตวัทางการเงิน ร้อยละ 2.0  ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได ้
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 113 28.3 

10,001-15,000 บาท 89 22.3 

15,001-20,000 บาท 70 17.5 

20,001-25,000 บาท 53 13.3 

สูงกวา่ 25,000 บาท 75 18.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้นอ้ยกว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ22.3 สูงกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ18.8 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.3
ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

 ส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ โดยประกอบดว้ย

เน้ือหาดงัน้ี ความสนใจในการชมดา้นรูปแบบการน าเสนอ ความสนใจในการชมดา้นเน้ือหาละคร 

ความบ่อยคร้ังในการชม ระยะเวลาในการติดตามรับชม ส่ือที่ใชใ้นการรับชม 

 

ตารางที่ 4. 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความบอ่ยคร้ังในการชม 
 ละครโทรทศัน์ออนไลน ์

 

ความบ่อยในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

ดูเป็นประจ า 86 21.5 

ดูบา้งเป็นบางคร้ัง 252 63.0 

นานๆคร้ัง 62 15.5 

รวม 400 100.0 

 

  จากตารางที่ 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบส่วนใหญ่มากกวา่คร่ึงรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์เป็น

บางคร้ัง ร้อยละ63.0 รองลงมาคือดูเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.5 และนาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ

15.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอุปกรณ์ที่ใชใ้นการรับชม 
  ละครโทรทศัน์ออนไลน ์
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

สมาร์ทโฟน 187 46.8 

โน๊ตบุค๊ 100 25.0 

คอมพวิเตอร์ 63 15.8 

แทบ็เล็ต 50 12.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ในการรับชมละคร

โทรทศัน์ออนไลน์ คือ สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ โน๊ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 25.0 

คอมพวิเตอร์คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ แทบ็เล็ต คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4. 8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางที่ใชใ้นการ
รับชม 

 

ช่องทางในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

ยทููป 195 48.8 

เวบ็ไซตส์ าหรับชมรายการยอ้นหลงั 142 35.5 

แอพพลิเคชัน่ส าหรับชมรายการ 38 9.5 

เวบ็ไซตท์างการของสถานีหรือรายการ 25 6.3 

รวม 400 100.0 

  

  จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ผ่าน

ทาง ยทููป คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ เวบ็ไซตส์ าหรับชมรายการยอ้นหลงั คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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แอพพลิเคชัน่ส าหรับชมรายการ คิดเป็นร้อยละ 9.5 และเวบ็ไซตท์างการของสถานีหรือรายการ คิด

เป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบละคร 
 

รูปแบบละคร จ านวน ร้อยละ 

ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ 270 67.5 

ละครสั้นจบในตอน 122 30.5 

ละครในโอกาสพเิศษวนัส าคญั 8 2.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมละครรูปแบบ ละครเร่ืองยาว

หลายตอนจบ คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ละครสั้นจบในตอน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และ ละคร

ในโอกาสพเิศษวนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะเน้ือหาของ

ละคร 
 

ลักษณะเนื้อหาละคร จ านวน ร้อยละ 

ละครตลกเบาสมอง 156 39.0 

ละครสืบสวนสอบสวน 68 17.0 

ละครยอ้นยคุ 52 13.0 

ละครชีวติ 48 12.0 

ละครลึกลบั (ไสยศาสตร์) 27 6.8 

ละครแนวผจญภยั 25 6.3 

ละครแนวเพอ้ฝัน 24 6.0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบละครที่มีลักษณะเน้ือหาเป็น 

ละครตลกเบาสมอง คิดเป็นร้อยละ 39.0 ละครสืบสวนสอบสวน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ละครยอ้นยคุ 

คิดเป็นร้อยละ 13.0 ละครชีวิต คิดเป็นร้อยละ 12.0  ละครลึกลบั (ไสยศาสตร์) คิดเป็นร้อยละ 6.8 

ละครแนวผจญภยั คิดเป็นร้อยละ 6.3 และละครแนวเพอ้ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัออกอากาศของละคร 
 

วันที่ออกอากาศ จ านวน ร้อยละ 

วนั จนัทร์-องัคาร 15 3.8 

วนั พธุ-พฤหสั 17 4.3 

วนั ศุกร์-อาทิตย ์ 196 49.0 

ทุกวนั 172 43.0 

รวม 400 100.0 

  

  จากตารางที่ 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบดูละครที่ออกอากาศในช่วงวนั 

ศุกร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 49.0 วนั ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 43.0 วนั พุธ-พฤหัส คิดเป็นร้อยละ 4.3

และวนั จนัทร์-องัคาร คิดเป็นร้อยละ 3.8 
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ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
  ละครโทรทศัน์ออนไลน์ต่อสปัดาห์ 
 

ความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

1-2 วนั/สปัดาห์ 236 59.0 

3-4 วนั/สปัดาห์ 85 21.3 

5-6 วนั/สปัดาห์ 21 5.3 

ทุกวนั 58 14.5 

รวม 400 100.0 

  

จากตารางที่ 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินคร่ึงดูละครผ่านอินเทอร์เน็ต 1-2 

วนัในหน่ึงสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ 3-4 วนั คิดเป็นร้อยละ 21.3 ทุกวนั คิดเป็นร้อย

ละ 14.5 และ5-6 วนั/สปัดาห ์คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาในการรับชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน ์

 

ช่วงเวลาในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

9.01-12.00 น. 21 5.3 

12.01-15.00 น. 29 7.3 

15.01-18.00 น. 16 4.0 

18.01-21.00 น. 110 27.5 

21.01-24.00 น. 185 46.3 

24.01-3.00 น. 28 7.0 

3.01-6.00 น. 3 0.8 

6.01-9.00 น. 8 2.0 
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ช่วงเวลาในการรับชม จ านวน ร้อยละ 

รวม 400 100.0 

  

จากตารางที่ 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมละครออนไลน์ในช่วง 21.01-

24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ 18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 27.5 ช่วง 12.01-15.00 น.

คิดเป็นร้อยละ 7.3 ช่วง 24.01-3.00 น. คิดเป็นร้อยละ7.0 ช่วง 9.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 5.3 ช่วง 

15.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.0 ช่วง 6.01-9.00 น.คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ ช่วง 3.01-6.00 น.คิด

เป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามชัว่โมงในการรับชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน์โดยเฉล่ียแต่ละวนั 

 

จ านวนช่ัวโมงในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชม./วนั 69 17.3 

1-2 ชม./วนั 221 55.3 

3-4 ชม./วนั 76 19.0 

มากกวา่ 4 ชม./วนั 34 8.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินคร่ึงรับชมละครโทรทัศน์

ออนไลน์วนัละ1-2 ชม./วนั คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ 3-4 ชม./วนั คิดเป็นร้อยละ 19.0 น้อย

กวา่ 1 ชม./วนั คิดเป็นร้อยละ 17.3 และมากกวา่ 4 ชม./วนั คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 การรับนวตักรรมและระดบัความมีนวตักรรม 

 ส่วนที่ 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการรับนวตักรรมและระดับความมีนวตักรรม โดยมีค  าถาม

ทั้งหมด 3 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบ Rating scale มีระดบัคะแนน 1-5 และมีช่วงคะแนนรวมทั้งหมด  

3-15 คะแนน แบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

กลุ่มผูบุ้กเบิก  มีคะแนนในช่วง  14-15 คะแนน 
  กลุ่มผูน้ าสมยั  มีคะแนนในช่วง  12-13 คะแนน 
  กลุ่มผูท้นัสมยั  มีคะแนนในช่วง  10-11 คะแนน 
  กลุ่มผูต้ามสมยั  มีคะแนนในช่วง  8-9 คะแนน 
  กลุ่มผูล้า้หลงั  มีคะแนนในช่วง  3-7 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับนวตักรรมและ

ระดบัความมีนวตักรรม 
 

กลุ่มผู้รับนวัตกรรมและระดับความมนีวัตกรรม จ านวน ร้อยละ M SD 

กลุ่มผูบุ้กเบิก 10 2.5 14.80 0.42 

กลุ่มผูน้ าสมยั 37 9.3 12.19 0.40 

กลุ่มผูท้นัสมยั 74 18.5 10.46 0.50 

กลุ่มผูต้ามสมยั 152 38.0 8.66 0.47 

กลุ่มผูล้า้หลงั 127 31.8 5.65 1.38 

รวม 400 100.0 8.52 2.51 

 

  จากตารางที่ 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มผูต้ามสมยั มีจ  านวน 

152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือกลุ่มผูล้า้หลงั จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 กลุ่มผู ้

ทนัสมยัจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 กลุ่มผูน้ าสมยั จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และ

กลุ่มผูบุ้กเบิกจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4  การยอมรับและการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

 ส่วนที่ 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั การยอมรับและการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง

ยอ้นยคุ โดยจะแบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นการยอมรับ มี 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นการรู้จกั ขั้นความสนใจ ขั้น

ประเมินผล ขั้นการทดลอง และขั้นการยอมรับ รวมถึงการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และอีก

ส่วนคือ การเป็นแฟนคลบั 

 

ตารางที่ 4.16  ระดบัความส าคญัของการยอมรับการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการรู้จกั  

1.ทราบข่าวของละคร

ผลิตซ ้าท่ีเป็นแนวเร่ือง

ยอ้นยคุจากส่ือต่าง ๆ 

25 

(6.3) 

142 

(35.5) 

158 

(39.5) 

54 

(13.5) 

21 

(5.3) 

3.24 0.95 ปานกลาง 

2.เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุ 

25 

(6.3) 

96 

(24.0) 

156 

(39.0) 

98 

(24.5) 

25 

(6.3) 

3.00 0.99 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวมขั้นการรู้จกั      3.12 0.88 ปานกลาง 

ขั้นท่ี 2 ขั้นความสนใจ         

3.สนใจท่ีจะหาขอ้มลูว่า

มีใครแสดงบา้ง 

27 

(6.8) 

102 

(25.5) 

141 

(35.3) 

90 

(22.5) 

40 

(10.0) 

2.97 1.07 ปานกลาง 

4.สนใจท่ีจะหาขอ้มลู

เก่ียวกบัเน้ือเร่ือง 

23 

(5.8) 

88 

(22.0) 

146 

(36.5) 

104 

(26.0) 

39 

(9.8) 

2.88 1.04 ปานกลาง 

5.สนใจท่ีจะหาขอ้มลู

เก่ียวกบัเพลงประกอบ

ละคร 

23 

(5.8) 

59 

(14.8) 

150 

(14.8) 

117 

(29.3) 

51 

(12.8) 

2.72 1.05 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวมขั้นความสนใจ 2.66 0.74 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

6.มีเพลงประกอบละครท่ี

ไพเราะ 

42 

(10.5) 

128 

(32.0) 

178 

(44.5) 

39 

(9.8) 

13 

(3.3) 

3.37 0.91 ปานกลาง 

7.มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 31 

(7.8) 

132 

(33.0) 

165 

(41.3) 

51 

(12.8) 

21 

(5.3) 

3.25 0.96 ปานกลาง 

8.วางตวัละครเหมาะสม 26 

(6.5) 

107 

(26.8) 

199 

(49.8) 

54 

(13.5) 

14 

(3.5) 

3.19 0.88 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวมขั้นประเมินผล 3.14 0.67 ปานกลาง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการทดลอง         

9.เปิดดูละครผลิตซ ้าท่ี

เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุใน

ตอนแรก 

32 

(8.0) 

88 

(22.0) 

143 

(35.8) 

95 

(23.8) 

42 

(10.5) 

2.93 1.09 ปานกลาง 

10.ดูตวัอยา่งละครผลิต

ซ ้าท่ีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

29 

(7.3) 

79 

(19.8) 

152 

(38.0) 

99 

(24.8) 

41 

(10.3) 

2.89 1.07 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวมขั้นการทดลอง 2.91 1.01 ปานกลาง 

ขั้นท่ี 5 ขั้นการยอมรับ         

11.พึงพอใจในภาษาท่ีใช้

ในละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

39 

(9.8) 

144 

(36.0) 

164 

(41.0) 

36 

(9.0) 

17 

(4.3) 

3.38 0.93 ปานกลาง 

12.พึงพอใจในบทบาท

ของตวัละครในละคร

ผลิตซ ้าท่ีเป็นแนวเร่ือง

ยอ้นยคุ ท่ีมีความเหมือน

จริง 

34 

(8.5) 

134 

(33.5) 

167 

(41.8) 

48 

(12.0) 

17 

(4.3) 

3.30 0.94 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

13.พึงพอใจในเน้ือเร่ือง

ของละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

25 

(6.3) 

121 

(30.3) 

183 

(45.8) 

51 

(12.8) 

20 

(5.0) 

3.20 0.92 ปานกลาง 

14.ชอบดูละครผลิตซ ้าท่ี

เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

32 

(8.0) 

102 

(25.5) 

177 

(44.3) 

55 

(13.8) 

34 

(8.5) 

3.11 1.02 ปานกลาง 

15.ดูละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ เป็น

ประจ า 

24 

(6.0) 

85 

(21.3) 

156 

(39.0) 

90 

(22.5) 

45 

(11.3) 

2.88 1.06 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวมขั้นการยอมรับ 3.17 0.85 ปานกลาง 

ระดบัการยอมรับละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 3.09 0.78 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้น

ยคุ พบวา่ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการยอมรับในทุกขั้นตอนในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.09 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นการรู้จกั กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทราบข่าวสารของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ
จากส่ือต่าง ๆ ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.24 และเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุเสมอ ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.00  

ขั้นความสนใจ พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสนใจที่จะหาขอ้มูลเก่ียวกบันักแสดง เน้ือ
เร่ือง และเพลงประกอบในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.97 2.88 และ 2.72 ตามล าดบั 

ขั้นประเมินผล พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มี
เพลงประกอบละครที่ไพเราะ ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 มีเน้ือหาที่น่าสนใจ ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 และมี การวางตวัละครที่เหมาะสมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.19 

ขั้นการทดลอง พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไดมี้เปิดดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้น
ยคุในตอนแรก  ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.93 และมีการดูตวัอยา่งของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.89 
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ขั้นการยอมรับ พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พึงพอใจในภาษาของละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 พึงพอใจในบทบาทของตวัละครในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 พึงพอใจในเน้ือเร่ืองในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 ชอบดูละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.11 และดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
เป็นประจ า ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.88 
 
ตารางที่ 4.17  ระดบัความส าคญัของการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

Opinion Leadership (การเป็นผูน้ าความคิด) 

1.เพ่ือนมกัจะดูละครผลิตซ ้า

ท่ีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ

ตามท่ีท่านแนะน า 

13 

(3.3) 

62 

(15.5) 

138 

(34.5) 

111 

(27.8) 

76 

(19.0) 

2.56 1.06 นอ้ย 

2.เพ่ือนมกัจะถามเก่ียวกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุท่ีจะออกอากาศ 

19 

(4.8) 

56 

(14.0) 

134 

(33.5) 

109 

(27.3) 

82 

(20.5) 

2.55 1.11 นอ้ย 

3.ชกัชวนเพ่ือนในส่ือสังคม

ออนไลน์ดูละครผลิตซ ้าท่ี

เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

11 

(2.8) 

62 

(15.5) 

125 

(31.3) 

116 

(29.0) 

86 

(21.5) 

2.49 1.08 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมการเป็นผูน้ าความคิด 2.54 1.02 นอ้ย 

Opinion seeking (การขอความคิดเห็น) 

4.รู้สึกว่าการเลือกดูละครมี

ความสบายมากข้ึนเม่ือได้

เห็นความคิดเห็นของคนอ่ืน

เก่ียวกบัละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ เร่ืองนั้น

ในส่ือสังคมออนไลน ์

21 

(5.3) 

100 

(25.0) 

162 

(40.5) 

71 

(17.8) 

46 

(11.5) 

2.95 1.05 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5.ชอบท่ีจะถามความ

คิดเห็นของเพ่ือนบนส่ือ

ออนไลน์ก่อนท่ีจะตดัสินใจ

ดูละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุ 

18 

(4.5) 

57 

(14.3) 

137 

(34.3) 

101 

(25.3) 

87 

(21.8) 

2.55 1.11 นอ้ย 

6.เม่ือมีละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ เร่ืองใหม่ 

มกัจะถามเพ่ือนบนส่ือ

ออนไลน์เพ่ือขอค าแนะน า 

9 

(2.3) 

41 

(10.3) 

143 

(35.8) 

121 

(30.3) 

86 

(21.5) 

2.42 1.01 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมการขอความคิดเห็น 2.64 0.94 ปานกลาง 

Opinion passing (การส่งต่อความคิดเห็น) 

7.คิดว่าขอ้มลูหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกบัละครผลิต

ซ ้าท่ีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุมี

ประโยชน์ จะส่งต่อให้

เพ่ือน 

14 

(3.5) 

82 

(20.5) 

157 

(39.3) 

95 

(23.8) 

52 

(13.0) 

2.78 1.03 ปานกลาง 

8.ชอบละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ จะส่งต่อ

ให้เพ่ือน 

23 

(5.8) 

69 

(17.3) 

165 

(41.3) 

82 

(20.5) 

61 

(15.3) 

2.78 1.08 ปานกลาง 

9.ไดข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุจากเพ่ือนคน

อ่ืนมกัจะแชร์ต่อ 

10 

(2.5) 

57 

(14.3) 

155 

(38.8) 

111 

(27.8) 

67 

(16.8) 

2.58 1.01 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมการส่งต่อความคิดเห็น 2.71 0.94 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

แหล่งท่ีมาของเน้ือหากระทูท่ี้มีการแบ่งปัน 

10.แบ่งปันส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุจากยทูปู 

16 

(4.0) 

54 

(13.5) 

155 

(38.8) 

110 

(27.5) 

65 

(16.3) 

2.62 1.04 ปานกลาง 

11.แบ่งปันส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุจากเวป็ท่ีมีการ

ตั้งกระทูเ้ก่ียวกบัละคร 

11 

(2.8) 

52 

(13.0) 

150 

(37.5) 

114 

(28.5) 

73 

(18.3) 

2.54 1.02 นอ้ย 

12.แบ่งปันส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็นแนว

เร่ืองยอ้นยคุจากเฟสบุ๊ค

ผูอ่ื้น 

16 

(4.0) 

48 

(12.0) 

138 

(34.5) 

120 

(30.0) 

78 

(19.5) 

2.51 1.06 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมแหล่งท่ีมาของเน้ือหากระทูท่ี้มีการแบ่งปัน 2.55 0.96 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมการบอกต่อผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 2.61 0.88 นอ้ย 

 
จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาเก่ียวกบัการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ า

ที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค พบว่าในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียการบอกต่อผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ในทุก ๆ ประเด็นอยูใ่นระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.61 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

การเป็นผูน้ าความคิด (Opinion Leadership) พบวา่ เพือ่นมกัจะดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุตามที่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีการแนะน า ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.56 และเพือ่น
มกัจะถามเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุที่จะออกอากาศ ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.55
นอกจากนั้นยงัชกัชวนใหเ้พือ่นในส่ือสงัคมออนไลน์ใหดู้ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ใน
ระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.49 
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  การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกว่าการเลือกดู
ละครมีความสบายมากขึ้นเม่ือไดเ้ห็นความคิดเห็นของคนอ่ืนเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุ เร่ืองนั้นในส่ือสังคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.95 ผูต้อบแบบสอบถาม
ชอบที่จะถามความคิดเห็นของเพื่อนบนส่ือออนไลน์ก่อนที่จะตดัสินใจดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยุค ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.55 และกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มักจะถามเพื่อนบนส่ือ
ออนไลน์เพือ่ขอค าแนะน า ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.42 

การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion Passing) พบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ขอ้มูลหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุมีประโยชน์ผูต้อบแบบสอบถามจะส่งต่อ
ใหเ้พือ่นในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.78 ถา้กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามชอบละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุ จะส่งต่อใหเ้พือ่น ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.78 และเม่ือกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ไดข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุจากเพือ่นคนอ่ืนท่านมกัจะแชร์ต่อ ใน
ระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.58 

แหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปัน พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีการแบ่งปัน
ส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุจากยทููปในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  2.62 มี
การแบ่งปันส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุจากเวป็ที่มีการตั้งกระทูเ้ก่ียวกับ
ละครในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.54 และมีการแบ่งปันส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุจากเฟสบุค๊ของผูอ่ื้น ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.51 
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ตารางที่ 4.18  ระดบัความส าคญัของการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.แสดงอารมณ์ไปกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น 

ถา้เร่ืองเศร้าจะร้องไห้ 

ถา้สนุกก็จะหวัเราะ 

36 

(9.0) 

97 

(24.3) 

171 

(42.8) 

57 

(14.3) 

39 

(9.8) 

3.09 1.06 ปานกลาง 

2.พดูคุยเร่ืองราว 

เก่ียวกบัละครผลิตซ ้าท่ี

เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ

ระหว่างกลุ่มท่ีดูละคร

ผลิตซ ้าท่ีเป็นแนวเร่ือง

ยอ้นยคุเหมือนกนั 

10 

(2.5) 

71 

(17.8) 

148 

(37.0) 

107 

(26.8) 

64 

(16.0) 

2.64 1.03 ปานกลาง 

3.ดูละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุผา่น

ทางออนไลน์ทุกตอน 

15 

(3.8) 

58 

(14.5) 

155 

(38.8) 

95 

(23.8) 

77 

(19.3) 

2.60 1.07 นอ้ย 

4.เล่ียงการท างานอ่ืนๆ

ในช่วงท่ีละครผลิตซ ้า

ท่ีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ

ออกอากาศ 

16 

(4.0) 

46 

(11.5) 

133 

(33.3) 

126 

(31.5) 

79 

(19.8) 

2.49 1.06 นอ้ย 

5.แสดงสัญลกัษณ์ของ

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น 

การแฮชแทก็ในส่ือ

สังคมออนไลน ์

15 

(3.8) 

44 

(11.0) 

141 

(35.3) 

109 

(27.3) 

91 

(22.8) 

2.46 1.07 นอ้ย 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดับความส าคญั 

M SD แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6.ใครว่าละครผลิตซ ้า

ท่ีเป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ

ท่ีชอบ จะเถียงทนัที 

17 

(4.3) 

40 

(10.0) 

132 

(33.0) 

110 

(27.5) 

101 

(25.3) 

2.41 1.10 นอ้ย 

7.แต่งหนา้เลียนแบบ

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

11 

(2.8) 

41 

(10.3) 

102 

(25.5) 

94 

(23.5) 

152 

(38.0) 

2.16 1.13 นอ้ย 

8.เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

ละครจดัข้ึน เช่น เขา้

ร่วมการประกวดท่ี

ละครจดัข้ึน กินขา้วกบั

นกัแสดงน า 

9 

(2.3) 

40 

(10.0) 

101 

(25.3) 

100 

(25.0) 

150 

(37.5) 

2.15 1.10 นอ้ย 

9.ซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวกบั

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น 

DVD ละคร 

10 

(2.5) 

37 

(9.3) 

106 

(26.5) 

97 

(24.3) 

150 

(37.5) 

2.15 1.10 นอ้ย 

10.แต่งตวัเลียนแบบ

ละครผลิตซ ้าท่ีเป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

13 

(3.3) 

44 

(11.0) 

89 

(22.3) 

98 

(24.5) 

156 

(39.0) 

2.15 1.15 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมการเป็นแฟนคลบั 2.43 0.90 นอ้ย 

 
จากตารางที่ 4.18 การเป็นแฟนคลบั พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเป็น

แฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ อยูใ่นระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.4277 โดย
แสดงอารมณ์ไปกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น ถ้าเร่ืองเศร้าจะร้องไห้ ถ้าสนุกก็จะ
หัวเราะมาเป็นอนัดบั 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.09 อนัดบัที่ 2 คือ การพูดคุยเร่ืองราว 
เก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุระหว่างกลุ่มที่ดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค
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เหมือนกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.64 และอนัดบัที่ 3 คือ ดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุผา่นทางออนไลน์ทุกตอนไม่เคยพลาดแมแ้ต่ตอนเดียว อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.60 
 

4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1  สมมติฐานที่ 1  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดู
ละครโทรทศัน์ ออนไลน ์
 
ตารางที่ 4.19  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบั

พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 
 

ตวัแปร 
ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์
ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 

ความถ่ีในการรับชมละคร
โทรทศัน์ออนไลน ์

0.174*** 0.000 

ระยะเวลาในการรับชมละคร
โทรทศัน์ออนไลน ์

0.171*** 0.001 

 
หมายเหตุ:  ***มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
  

จากตารางที่ 4.19 พบว่า เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ โดยใช้ค่า
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ 
พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการรับชมละครโทรทัศน์
ออนไลน์ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคสูงก็จะมีความถ่ีในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ที่สูงขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัที่ต  ่ามาก คือ 
เม่ือเป็นผูท้ี่อยู่ในกลุ่มผูบุ้กเบิก และกลุ่มผูน้ าก็จะมีความถ่ีในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์
มากกวา่ กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั 
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 ทางดา้นความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 
พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กับระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์
ออนไลน์โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคสูงก็จะมีระยะเวลาในการรับรับชมละครโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตที่สูงขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ที่ต  ่ามาก คือ เม่ือเป็นผูท้ี่อยู่ในกลุ่มผูบุ้กเบิก และกลุ่มผูน้ าก็จะมีระยะเวลาในการรับชมละคร
โทรทศัน์ออนไลน์มากกวา่ กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั 
  

4.2.2  สมมติฐานที่ 2  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 
ตารางที่ 4.20  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการ

ยอมรับและการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้น
ยคุ 

 

ตวัแปร 
ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์
ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 

การยอมรับและการบอกต่อ
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง

ยอ้นยคุ 

0.464*** 0.000 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความมี

นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับและการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ โดยใชค้่าสหสมัพนัธข์องเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบั
การยอมรับและการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ โดยมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิง



96 

บวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมี
การยอมรับและการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ที่สูงขึ้น 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธใ์นแต่ละส่วนของการยอมรับ และการบอก
ต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดงัตารางที่ 4.21-4.24 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการ

ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 

ตวัแปร 
ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์
ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 

การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

0.439*** 0.000 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ โดยใชค้่า
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ 
พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยุค โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ที่สูงขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.22  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการ
ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุแยกตามขั้นตอนการยอมรับ 

 
ตวัแปร ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์

ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 
ขั้นการรู้จกั 0.461*** 0.000 
ขั้นความสนใจ 0.477*** 0.000 
ขั้นประเมินผล 0.344*** 0.000 
ขั้นการทดลอง 0.394*** 0.000 
ขั้นการยอมรับ 0.327*** 0.000 

 
หมายเหตุ:  ***มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นการรู้จัก โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะรู้จกัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ
มากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ขั้นความสนใจ พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นความสนใจ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีความสนใจละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุมากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ขั้นประเมินผล พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นประเมินผล โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะประเมินผลวา่ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุสมควรที่จะดูมากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ขั้นการทดลอง พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นการทดลอง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึง
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ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการทดลองชมละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุเพิม่มากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ขั้นการยอมรับ พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นการยอมรับ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุเพิม่มากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า 
 
ตารางที่ 4.23  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการ

ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นของการบอกต่อผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน ์

 

ตวัแปร 
ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์
ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 

การบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ 0.466*** 0.000 
 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความมี

นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้น
ของการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กับการ
ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นของการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิง
บวก  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะ
มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์
สูงขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.24  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีกบัการ
ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นของการบอกต่อผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ แบ่งตามพฤติกรรมพฤติกรรมในการใชส่ื้อสงัคม 

 

ตวัแปร 
ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์

ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 

การเป็นผูน้ าความคิด  
(Opinion Leadership) 

0.450*** 0.000 

การขอความคิดเห็น 
(Opinion seeking) 

0.374*** 0.000 

การส่งต่อความคิดเห็น 
(Opinion passing) 

0.393*** 0.000 

แหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ีมี่
การแบ่งปัน 

0.474*** 0.000 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
ประเด็นของ การเป็นผูน้ าความคิด (Opinion Leadership) พบว่า ความมีนวตักรรมของ

ผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นการบอกต่อผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ในประเด็นของการเป็นผูน้ าความคิด  โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีความเป็นผูน้ าความคิดของละครผลิตซ ้ า
ที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุมากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประเด็นของ การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
มีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นการบอกต่อผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ในประเด็นของการขอความคิดเห็น โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า เม่ือ
เป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการขอความคิดเห็นของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุในส่ือสงัคมออนไลน์มากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า 
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ประเด็นของ การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion Passing) พบว่า ความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นการบอกต่อผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ในประเด็นของการส่งต่อความคิดเห็น โดยมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการส่งต่อความคิดเห็นของละครผลิตซ ้ า
ที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในส่ือสงัคมออนไลน์เพิม่มากขึ้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ประเด็นของ แหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปัน พบว่า ความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นการบอกต่อผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ในประเด็นของแหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปันโดยมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึง
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการแบ่งปัน
เน้ือหาของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุผา่นกระทูใ้นส่ือสงัคมออนไลน์เพิม่มากขึ้น ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 
4.2.3  สมมติฐานที่ 3  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็น

แฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 
ตารางที่ 4.25  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัการ

เป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 

ตวัแปร ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ ์
ค่าสหสมัพนัธ ์ ระดบันยัส าคญั 

การเป็นแฟนคลบั 0.473*** 0.000 
 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค 
โดยใชค้่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการ
ทดสอบ พบวา่ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่
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เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน 
โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดังนั้ นจึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า เม่ือเป็นผูท้ี่ มีความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 

4.3 การทดสอบเพือ่ความสมบูรณ์ของการวจิยั 
 
 จากผลของสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ท าให้เป็นที่น่าสนใจเพิ่มว่าในความสัมพนัธ์ของแต่ละขอ้
นั้นมีรายละเอียดอย่างไรจึงท าให้ผูว้ิจัยได้ท  าการทดสอบในประเด็นดังต่อไปน้ีเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

1)  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัความมีนวตักรรมของ

ผูบ้ริโภค 
2)  ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกับ

พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

3)  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการ
ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

4)  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการ

เป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
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ตารางที่ 4.26  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
 
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค ชาย หญิง    P-value 

กลุ่มผูบุ้กเบิก 4 
(40.0%) 

6 
(60.0%) 

10.19 0.037* 

กลุ่มผูน้ าสมยั 10 
(27.8%) 

26 
(72.2%) 

กลุ่มผูท้นัสมยั 18 
(24.3%) 

56 
(75.7%) 

กลุ่มผูต้ามสมยั 38 
(24.8%) 

115 
(75.2%) 

กลุ่มผูล้า้หลงั 
 

16 
(12.6%) 

111 
(87.4%) 

รวม 86 
(21.5%) 

314 
(78.5%) 

 
หมายเหตุ:  *  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ในตารางที่ 4.26 

สรุปไดว้่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กล่าวคือ เพศชายและหญิง มีความสัมพนัธ์กบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค โดยในกลุ่มผู ้
บุกเบิก กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้นัสมัย กลุ่มผูต้ามสมัย และกลุ่มผูล้ ้าหลังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย  

 
 
 
 
 
 
 



103 

ตารางที่ 4.27  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
 

อาย ุ
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

   P-value กลุ่มผู้
บุกเบิก 

กลุ่มผู้น า
สมัย 

กลุ่มผู้
ทันสมัย 

กลุ่มผู้
ตามสมัย 

กลุ่มผู้
ล้าหลัง 

18-20 ปี 
 

2 
(20.0%) 

5 
(13.9%) 

10 
(13.5%) 

16 
(10.5%) 

18 
(14.2%) 

20.32 0.438 

21-23 ปี 
 

3 
(30.0%) 

4 
(11.1%) 

16 
(21.6%) 

29 
(19.0%) 

25 
(19.7%) 

24-26 ปี 
 

4 
(40.0%) 

18 
(50.0%) 

28 
(37.8%) 

58 
(37.9%) 

36 
(28.3%) 

27-29 ปี 
 

0 
(0.0%) 

2 
(5.6%) 

8 
(10.8%) 

21 
(13.7%) 

9 
(7.1%) 

30-32 ปี 
 

0 
(0.0%) 

2 
(5.6%) 

3 
(4.1%) 

9 
(5.9%) 

9 
(7.1%) 

33-35 ปี 
 

1 
(10.0%) 

5 
(13.9%) 

9 
(12.2%) 

20 
(13.1%) 

30 
(23.6%) 

รวม 10 
(100%) 

36 
(100%) 

74 
(100%) 

153 
(100%) 

127 
(100%) 

 
หมายเหตุ:  *  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ในตารางที่ 4.27 

พบว่า อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค ในระดับนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

 
 
 
 
 



104 

ตารางที่ 4.28  ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศึกษากบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
 

ระดับการศึกษา 
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

   P-value กลุ่มผู้
บุกเบิก 

กลุ่มผู้น า
สมัย 

กลุ่มผู้
ทันสมัย 

กลุ่มผู้
ตามสมัย 

กลุ่มผู้ล้า
หลัง 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือต ่า

กวา่ 

1 
(10.0%) 

2 
(5.6%) 

1 
(1.4%) 

4 
(2.6%) 

7 
(5.5%) 

46.42 0.000*** 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

2 
(20.0%) 

3 
(8.3%) 

3 
(4.1%) 

15 
(9.8%) 

19 
(15.0%) 

อนุปริญญา/ปวส. 
 

4 
(40.0%) 

1 
(2.8%) 

3 
(4.1%) 

4 
(2.6%) 

9 
(7.1%) 

ปริญญาตรี 
 

2 
(20.0%) 

22 
(61.1%) 

59 
(79.7%) 

105 
(68.6%) 

73 
(57.5%) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

1 
(10.0%) 

8 
(22.2%) 

8 
(10.8%) 

25 
(16.3%) 

19 
(15.0%) 

รวม 10 
(100 %) 

36 
(100%) 

74 
(100%) 

153 
(100%) 

127 
(100%) 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ใน
ตารางที่ 4.28 สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ในระดบั
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.001 กล่าวคือ ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาในช่วง มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความสัมพนัธ์
กบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มผูบุ้กเบิกส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
ร้อยละ 40.0 กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้นัสมัย กลุ่มผูต้ามสมัย และกลุ่มผูล้ ้าหลัง ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.1 ร้อยละ 79.7 ร้อยละ 68.6 และ ร้อยละ 57.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชีพกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
 

อาชีพ 
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

   P-value กลุ่มผู้
บุกเบิก 

กลุ่มผู้น า
สมัย 

กลุ่มผู้
ทันสมัย 

กลุ่มผู้
ตามสมัย 

กลุ่มผู้ล้า
หลัง 

นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

5 
(50.0%) 

15 
(41.7%) 

31 
(41.9%) 

51 
(33.3%) 

45 
(35.4%) 

26.89 0.138 

ขา้ราชการ/
พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

3 
(30.0%) 

2 
(5.6%) 

9 
(12.2%) 

11 
(7.2%) 

13 
(10.2%) 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

0 
(0.0%) 

4 
(11.1%) 

5 
(6.8%) 

28 
(18.3%) 

20 
(15.7%) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

2 
(20.0%) 

12 
(33.3%) 

28 
(37.8%) 

55 
(35.9%) 

40 
(31.5%) 

รับจา้งทัว่ไป 
 

0 
(0.0%) 

2 
(5.6%) 

1 
(1.4%) 

7 
(4.6%) 

3 
(2.4%) 

อ่ืน ๆ 
 

0 
(0.0%) 

1 
(2.8%) 

0 
(0.0%) 

1 
(0.7%) 

6 
(4.7%) 

รวม 10 
(100%) 

36 
(100%) 

74 
(100%) 

153 
(100%) 

127 
(100%) 

 
หมายเหตุ:  *  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ในตารางที่ 

4.29 พบวา่ อาชีพไม่มีความสมัพนัธก์บัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค ในระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05  
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ตารางที่ 4.30  ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดส่้วนตวัเฉล่ียกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
 

อาชีพ 
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 

   P-value กลุ่มผู้
บุกเบิก 

กลุ่มผู้น า
สมัย 

กลุ่มผู้
ทันสมัย 

กลุ่มผู้
ตามสมัย 

กลุ่มผู้ล้า
หลัง 

นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท 

3 
(30.0%) 

9 
(25.0%) 

20 
(27.0%) 

37 
(24.2%) 

44 
(34.6%) 

34.74 0.004** 

10,001-15,000 
บาท 

4 
(40.0%) 

7 
(19.4%) 

11 
(14.9%) 

34 
(22.2%) 

33 
(26.0%) 

15,001-20,000 
บาท 

0 
(0.0%) 

9 
(25.0%) 

18 
(24.3%) 

33 
(21.6%) 

10 
(7.9%) 

20,001-25,000 
บาท 

2 
(20.0%) 

7 
(19.4%) 

12 
(16.2%) 

25 
(16.3%) 

7 
(5.5%) 

สูงกวา่ 25,000 
บาท 

1 
(10.0%) 

4 
(11.1%) 

13 
(17.6%) 

24 
(15.7%) 

33 
(26.0%) 

รวม 10 
(100%) 

36 
(100%) 

74 
(100%) 

153 
(100%) 

127 
(100%) 

 
หมายเหตุ:  **  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค ในตารางที่ 
4.30 สรุปได้ว่า รายได้ส่วนตัวเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กับความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค โดยมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ผูท้ี่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 20,001-25,000 บาท และสูงกว่า 25,000 บาท ส่งผลต่อความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค โดยกลุ่มผูบุ้กเบิกส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบั 10,001-15,000 บาท กลุ่มผูน้ าสมยั ส่วน
ใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบั นอ้ยกวา่ 10,000 บาท และ15,001-20,000 บาท จ านวนเท่ากนั ร้อยละ 25.0 
โดย กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั ส่วนใหญ่มีรายได ้น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 27.0 ร้อยละ 24.2 และ ร้อยละ 34.6 ตามล าดบั 
 



107 

ตารางที่ 4.31  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัพฤติกรรมการชม
ละครโทรทศัน์ออนไลน ์

 
หมายเหตุ:  *  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 **  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ความถ่ีในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์กับระดับความมี

นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ 1 และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างดว้ยวธีิการ Sceffe แลว้ไม่พบคู่แตกต่าง 

ระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ กบัระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานที่ 1 และเม่ือทดสอบคู่
แตกต่างพบวา่ กลุ่มผูบุ้กเบิกมีระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มผู ้
ลา้หลงั 
 
 
 

พฤติกรรม 
ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค 

M SD F P-Value 
คู่

แตกต่าง 

ความถ่ีในการรับชม
ละครโทรทศัน์ผา่น

อินเตอร์เน็ต 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 2.60 0.97 

3.64 0.006** ไม่พบ 
2) กลุ่มผูน้ าสมยั 1.92 1.16 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 2.00 1.16 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 1.64 1.00 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 1.63 1.06 

ระยะเวลาในการ
รับชมละคร
โทรทศัน์ผา่น
อินเตอร์เน็ต 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 2.90 0.88 

2.91 0.021* 1>5 
2) กลุ่มผูน้ าสมยั 2.25 0.73 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 2.28 0.80 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 2.18 0.81 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 2.07 0.83 
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ตารางที่ 4.32  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการยอมรับละคร 
  ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 

การยอมรับ 
ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค 

M SD F P-value 
คู่

แตกต่าง 

การยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุ 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 69.40 6.40 

23.45 0.000*** 

1>2,1>3, 
1>4,1>5, 
2>4,2>5, 

3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 53.64 10.87 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 49.46 10.50 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 45.09 9.69 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 42.02 11.84 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุของระดบัความมี

นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างพบวา่ กลุ่มผูบุ้กเบิก มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุ มากกวา่ กลุ่มผูน้ าสมยั กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่ม
ผูน้ า มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค มากกว่ากลุ่มผูต้ามสมยัและกลุ่มผูล้า้หลัง 
ทั้งน้ีกลุ่มผูท้นัสมยัมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
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ตารางที่ 4.33  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการยอมรับละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ จ  าแนกเป็นรายขั้นตอน 

 

การยอมรับ 
ความมีนวัตกรรมของ

ผู้บริโภค 
M SD F P-value 

คู่
แตกต่าง 

ขั้นการรู้จกั 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 9.30 0.95 

26.06 0.000*** 

1>3,1>4, 
1>5,2>4, 
2>5,3>4, 

3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 7.69 1.41 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 6.74 1.47 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 6.02 1.52 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 5.54 1.76 

ขั้นความสนใจ 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 13.90 1.45 

28.95 0.000*** 

1>2,1>3, 
1>4,1>5, 
2>4,2>5, 
3>5,4>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 10.72 2.53 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 9.38 2.38 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 8.38 2.32 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 7.27 2.79 

ขั้นประเมินผล 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 14.00 1.41 

13.88 0.000*** 
1>2,1>3, 
1>4,1>5, 
2>5,3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 10.78 1.91 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 10.24 2.26 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 9.59 2.04 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 9.23 2.51 

ขั้นการทดลอง 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 9.30 0.95 

16.97 0.000*** 

1>2,1>3, 
1>4,1>5, 
2>5,3>5 

 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 6.67 2.03 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 6.34 1.78 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 5.76 1.84 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 5.08 1.95 

ขั้นการยอมรับ 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 22.90 3.35 

13.09 0.000*** 

1>2,1>3, 
1>4,1>5, 
2>4,2>5, 

3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 17.78 4.07 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 16.76 3.92 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 15.34 3.63 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 14.90 4.52 
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หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 
 จากตารางที่ 4.33 พบวา่ การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นการรู้จกัของ
ระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึง
เป็นไปตามสมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิก มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นการรู้จกั มากกว่า กลุ่มผูท้นัสมัย กลุ่มผูต้ามสมัย และกลุ่มผูล้ ้าหลัง 
นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยักบักลุ่มผูท้นัสมยั มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้น
การรู้จกั มากกวา่กลุ่มผูต้ามสมยัและกลุ่มผูล้า้หลงั 
 การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นความสนใจของระดับความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ 
มากกวา่ กลุ่มผูน้ าสมยั กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั 
มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ มากกว่ากลุ่มผูต้ามสมยั และ
กลุ่มผูล้า้หลงั และกลุ่มผูท้นัสมยักบักลุ่มผูต้ามสมยัมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ
ในขั้นความสนใจมากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
 การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นประเมินผลของระดับความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ 
มากกวา่ กลุ่มผูน้ าสมยั กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั
และกลุ่มผูท้นัสมยั มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจมากกว่ากลุ่ม
ผูล้า้หลงั 
 การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นการทดลองของระดับความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ 
มากกวา่ กลุ่มผูน้ าสมยั กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั
และกลุ่มผูท้นัสมยั มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจมากกว่ากลุ่ม
ผูล้า้หลงั 
 การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นการยอมรับ ของระดับความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และเม่ือทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ 
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มากกวา่ กลุ่มผูน้ าสมยั กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั 
มีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ มากกว่ากลุ่มผูต้ามสมยั และ
กลุ่มผูล้า้หลงั และกลุ่มผูท้นัสมยัมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นความสนใจ
มากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
 
ตารางที่ 4.34  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการยอมรับละคร

ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ในขั้นของการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
 

การบอกต่อผ่าน
ส่ือสังคม
ออนไลน์ 

ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค 

M SD F P-value คู่แตกต่าง 

การเป็นผูน้ า
ความคิด 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 12.80 2.49 

23.91 0.000*** 
1>3,1>4, 
1>5,2>4, 
2>5,3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 10.00 2.83 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 8.42 2.84 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 7.31 2.77 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 6.39 2.67 

การขอความ
คิดเห็น 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 12.20 3.43 

14.78 0.000*** 
1>3,1>4, 
1>5,2>4, 
2>5,3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 9.67 2.93 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 8.18 2.68 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 7.87 2.58 
  5) กลุ่มผูล้า้หลงั 6.96 2.56 

การส่งต่อความ
คิดเห็น 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 12.30 3.16 

18.13 0.000*** 
1>3,1>4, 
1>5,2>4, 
2>5,3>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 10.25 2.50 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 8.74 2.68 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 7.88 2.54 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 7.16 2.63 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

การยอมรับ 
ความมีนวัตกรรมของ

ผู้บริโภค 
M SD F P-value 

คู่
แตกต่าง 

แหล่งที่มาของ
เน้ือหากระทูท้ี่มี
การแบ่งปัน 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 11.50 3.89 

29.05 0.000*** 

1>4,1>5, 
2>4,2>5, 
3>4,3>5, 

4>5 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 10.22 2.72 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 8.91 2.36 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 7.32 2.53 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 6.32 2.46 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า การบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยุคในส่วนของการเป็นผูน้ าความคิดของระดับความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่
แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิก มีการเป็นผูน้ าความคิดละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกว่า 
กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั มีการเป็นผูน้ าความคิด
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่กลุ่มผูต้ามสมยัและกลุ่มผูล้า้หลงั โดยกลุ่มผูท้นัสมยัมี
การเป็นผูน้ าความคิดละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
 การบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในส่วนของการ
ขอความคิดเห็นของระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างพบวา่ กลุ่มผูบุ้กเบิก มีการขอ
ความคิดเห็นละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่ กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผู ้
ลา้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั การขอความคิดเห็นละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกว่า
กลุ่มผูต้ามสมยัและกลุ่มผูล้า้หลงั โดยกลุ่มผูท้นัสมยัมีการขอความคิดเห็นละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
 การบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในส่วนของการ
ส่งต่อความคิดเห็นของระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิก มีการส่ง
ต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่ กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั 
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และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมยั มีการส่งต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่กลุ่มผูต้ามสมยัและกลุ่มผูล้า้หลงั โดยกลุ่มผูท้นัสมยัมีการขอความคิดเห็น
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
 การบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในส่วนของ
แหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปันของระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างพบว่า 
กลุ่มผูบุ้กเบิก กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้นัสมยั มีแหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปันเก่ียวกับ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มากกวา่ กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากนั้น กลุ่มผู ้
ตามสมยัมีแหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปันเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
มากกวา่กลุ่มผูล้า้หลงั 
 
ตารางที่ 4.35  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มกบัการเป็นแฟนคลบั

ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
 

การเป็นแฟน
คลับ 

ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค 

M SD F P-value คู่แตกต่าง 

การเป็นแฟน
คลบั 

1) กลุ่มผูบุ้กเบิก 38.70 11.26 

27.79 0.000*** 

1>3,1>4, 
1>5,2>3, 
2>4,2>5, 

3>5, 

2) กลุ่มผูน้ าสมยั 33.00 9.13 
3) กลุ่มผูท้นัสมยั 26.51 8.63 
4) กลุ่มผูต้ามสมยั 23.33 7.69 
5) กลุ่มผูล้า้หลงั 20.50 7.38 

 
หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า การเป็นแฟนคลับของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคของ

ระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึง
เป็นไปตามสมติฐาน และเม่ือทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบุ้กเบิกและกลุ่มผูน้ าสมยัมีการเป็น
แฟนคลบัมากกวา่กลุ่มผูท้นัสมยั กลุ่มผูต้ามสมยั และกลุ่มผูล้า้หลงั นอกจากน้ีกลุ่มผูท้นัสมยัมีการ
เป็นแฟนคลบัมากกวา่ กลุ่มผูล้า้หลงั 



บทที่ 5 
 

สรุปและอภปิรายผล 

เม่ือไดผ้ลการวจิยั เร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรม
การชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุ” มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูช้มละครกบัพฤติกรรม
การชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

2)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูช้มละครกบัการยอมรับ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

3)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูช้มละครกบัการเป็น
แฟนคลบั 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชม การยอมรับ และการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มตวัอยา่งที่เคยดูทีวีออนไลน์และเป็น
ผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง 18-35 ปี ทั้งเพศชายและหญิง จ านวน 400 คน 

รายงานผลการวิจัยโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง พฤติกรรมการชม การยอมรับ และ
การเป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่ เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่าง ๆ 
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5.1 สรุปผลการวจิยั 
 

5.1.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
1)  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

  การศึกษาวิจยักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ที่เคยดูทีวีออนไลน์และเป็นผูท้ี่มีอายุ
ระหว่าง 18-35 ปี ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.5 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 21.5 ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษามากที่สุด โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 
บาท 

2)  พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน ์
  โดยเฉล่ียประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่รับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์บา้งเป็นบางคร้ัง รองลงมา คือ ดูเป็นประจ า และ
นาน ๆ คร้ัง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใชใ้นการรับชมคือ สมาร์ทโฟน รองลงมา คือ โน๊ตบุ๊ค และรับชม
ผา่นทางยทููปเป็นส่วนใหญ่ โดยจะรับชมละครเร่ืองยาวหลายตอนจบที่มีเน้ือหาเป็นละครตลกเบา
สมอง 

กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เฉล่ีย 1-2 วนั/
สปัดาห์ มกัจะรับชมในช่วงเวลา 21.01-24.00 น. มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 1-2 ชม.ในการ
รับชมในแต่ละคร้ัง 

3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับนวตักรรมและระดบัความมีนวตักรรม 
  โดยเฉล่ีย พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มผูต้ามสมยั (ร้อย
ละ 38.0)รองลงมาคือกลุ่มผูล้า้หลงั (ร้อยละ 31.8) กลุ่มผูท้นัสมยัจ านวน (ร้อยละ 18.5) กลุ่มผูน้ า
สมยั (ร้อยละ 9.3) และกลุ่มผูบุ้กเบิก (ร้อยละ 2.5) มีจ  านวนนอ้ยที่สุด 

4)  ขอ้มูลเก่ียวกบั การยอมรับและการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุ 

(1)  การยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

โดยเฉล่ียระดบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ พบว่าใน
ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการยอมรับในทุกขั้นตอนในระดบัปานกลาง โดยในขั้นการรู้จกั 
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.12 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 ขั้นความสนใจ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสนใจที่จะหาขอ้มูลใน
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ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.82 ขั้นประเมินผลกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามคิดว่าละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค มีความน่าสนใจ ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 ขั้นการทดลองกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไดมี้การ
ทดลองดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในตอนแรก  ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.91 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.01 และในขั้นการยอมรับ พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พึงพอใจใน
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.26 

(2)  การบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

โดยเฉล่ียพบว่า การบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค พบว่าในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียการบอกต่อผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ในทุก ๆ ประเด็นอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.61 ในประเด็นของการเป็นผูน้ าความคิด 
(Opinion Leadership) อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.05 ประเด็น
การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.64 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.83 การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion Passing) อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.71 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.82 และในประเด็นของแหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปัน อยูใ่น
ระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.87 

(3)  การเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

โดยเฉล่ีย พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเป็นแฟนคลับ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ อยูใ่นระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.4277 โดยจะแสดง
อารมณ์ไปกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น ถา้เร่ืองเศร้าจะร้องไห ้ถา้สนุกก็จะหัวเราะมา
เป็นอนัดบั 1 อนัดบัที่ 2 คือ การพดูคุยเร่ืองราว เก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุระหว่าง
กลุ่มที่ดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุเหมือนกนั และอนัดบัที่ 3 คือ ดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุผา่นทางออนไลน์ทุกตอนไม่เคยพลาดแมแ้ต่ตอนเดียว 
 

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
สมมติฐานที่ 1  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ี
ในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไป
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ตามสมมติฐาน โดยเป็นความสมัพนัธเ์ชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า เม่ือเป็นผูท้ี่มี
ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีความถ่ีในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ที่สูงขึ้น 

ทางดา้นความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ 
พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กับระยะเวลาในการรับชมละครโทรทศัน์
ออนไลน์ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคสูงก็จะมีระยะเวลาในการรับรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ที่สูงขึ้น 

สมมติฐานที่ 2  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับ
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กับการ
ยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า เม่ือ
เป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ที่
สูงขึ้น 

ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์พบว่าความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มี
ความสัมพนัธ์กับการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดย
เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรม
ของผูบ้ริโภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้นของการบอกต่อผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์สูงขึ้น 

สมมติฐานที่ 3  ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กับการ
เป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุค โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึง
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจยั
ไดว้า่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงก็จะเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุเพิม่มากขึ้น 
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ตารางที่ 5. 1 สรุปสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการชมละคร
โทรทศัน์ออนไลน ์

ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 
0.001 โดยมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก 

สมมติฐานที่ 2 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมี
ความสมัพนัธก์บัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 
0.001 โดยมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก 

สมมติฐานที่ 3 ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นแฟนคลบั
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 
0.001 โดยมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก 

 

5.2 การอภปิรายผล 
 

5.2.1 ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การจ าแนกกลุ่มผูย้อมรับนวตักรรม โดยการวดัความมีนวตักรรม

ของผูบ้ริโภคในงานวิจยัน้ีไดใ้ชม้าตรวดัของ Goldsmith and Hofacker (1991) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธณวชั สุภาสี (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง “การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้เส้ือผา้
แฟชัน่ของผูห้ญิงที่อาศยัในอ าเภอเชียงใหม่” โดยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับนวตักรรมไดมี้การใชม้าตร
วดัการรับนวตักรรมของ Goldsmith  เช่นเดียวกนักบั อญัชนั สันติไชยกุล (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ของวยัรุ่น โดย
ขอ้มูลเก่ียวกับการรับนวตักรรมได้ใชม้าตรวดัการรับนวตักรรมของ Goldsmith นอกจากน้ียงัมี
การศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคใน
อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน โดยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัระดบัความมีนวตักรรมใชม้าตรวดัแบบ
เฉพาะเจาะจงของ Goldsmith เช่นเดียวกนั 

ตามประเภทของกลุ่มผูรั้บนวตักรรมของ Rogers (1995) และ Moven (1994) กล่าวว่า ใน
สังคมโดยทัว่ไปจะมีจ านวนกลุ่มนักบุกเบิก (Innovators) 2.5% กลุ่มผูน้ า (Early Adopter) 13.5% 
คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก (Early Majority) 34% คนส่วนใหญ่กลุ่มหลงั (Late Majority) 34% และกลุ่ม
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ลา้หลงั (Laggards) 16% ในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า กลุ่มนักบุกเบิก (Innovators) มีจ  านวน 2.5% ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Rogers (1995) และ Moven (1994) และสอดคลอ้งกบัอญัชนั สันติไชยกุล 
(2547) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวติ การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการรับนวตักรรม
สินคา้แฟชัน่ของวยัรุ่น พบวา่ วยัรุ่นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จดัเป็นกลุ่มนักบุกเบิกน้อยที่สุด 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) เพราะการศึกษาพบว่า กลุ่มผู ้
บุกเบิก มีจ  านวนมากกวา่กลุ่มผูน้ า ซ่ึงมีจ  านวนนอ้ยที่สุด 

ผลการศึกษายงัพบอีกว่า กลุ่มกลุ่มผูน้ า (Early Adopter) มีจ  านวน 9.3% คนส่วนใหญ่กลุ่ม
แรก 18.5% คนส่วนใหญ่กลุ่มหลงั 38.0% และกลุ่มผูล้า้หลงั 31.8% ซ่ึงในส่วนของ กลุ่มกลุ่มผูน้ า 
และคนส่วนใหญ่กลุ่มหลงั ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัจ านวนประเภทของกลุ่มผูรั้บนวตักรรม (13.5% 
และ 34%) ของ Moven (1994) และ Rogers (1995)  

กระนั้นก็ตามในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มแรกและกลุ่มผูล้ ้าหลังนั้นไม่สอดคล้องกับ
จ านวนประเภทของกลุ่มผูรั้บนวตักรรมของ Moven (1994) และ Rogers (1962) และไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเร่ืองของเจเนอร์เรชัน่ เพราะโดยทัว่ไปกลุ่ม Net Gen จะเติบโตมากับวฒันธรรมของ
ส่ิงประดิษฐท์ี่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว จึงตอ้งการบริโภคสินคา้ใหม่ที่มีความทนัสมยั มีความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลย ีทั้งน้ีที่ผลไม่เป็นไปตามแนวคิดนั้น อาจจะเป็นเพราะระบบสังคม (Social System) 
เน่ืองจากระบบสงัคมไทยอาจจะยงัเป็นสังคมโบราณหรือสังคมที่ติดยดึกบัความเช่ือต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
สงัคมลา้หลงั (วกิรม กรมดิษฐ,์ 2550) จะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัสงัคมสมยัใหม่ ความรวดเร็วของ
การแพร่กระจายและปริมาณที่จะรับนวตักรรมจึงเกิดไดช้า้กว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับ
เลยก็ได ้(Rogers, 1995) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Singh (2006) ที่กล่าวว่าวฒันธรรมที่แตกต่างกนัจะส่งผล
ต่อระดบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกนัของกลุ่มผูรั้บนวตักรรม 

 
5.2.2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ 
จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับชมละครเร่ืองยาวหลายตอนจบมากที่สุด 

ร้อยละ 67.5 และชอบละครที่มีเน้ือหาแบบตลกเบาสมอง ร้อยละ 39.0 สอดคลอ้งกบั นนัทสิทธ์ิ แกว้
ทิพยเนตร (2555) ที่ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ ของนักศึกษาในเขตชลบุรี 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบประเภทละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ ที่มีเน้ือหาเป็นละครตลกเบา
สมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรัชญา เป่ียมการุณ (2549) ที่ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกรับชมละครโทรทศัน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งช่ืน
ชอบละครตลกเบาสมองมากที่สุด ทั้งน้ีการที่กลุ่มตวัอยา่งนั้นชอบรับชมละครตลกเบาสมองอาจจะ
เกิดจากความเครียดในการเรียน การท างาน จึงตอ้งการที่จะผ่อนคลายความเครียด เน่ืองจากละคร
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ตลกเบาสมองนั้นสามารถเป็นเคร่ืองแบ่งเบาความคิด อารมณ์ และจิตใจ ท าให้เกิดความสนุกสนาน
ได ้สามารถท าใหลื้มเร่ืองเครียดได ้(แพง ชินพงศ,์ 2555) 

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558) พบว่า ใน
ภาพรวมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจะใชอิ้นเทอร์เน็ตในการดูโทรทศัน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยอุอนไลน์ ใน
อนัดบัที่ 4 (ร้อยละ 49.7) โดยผลจากการศึกษางานวิจยั พบว่า ผูช้มละครส่วนใหญ่จะดูละครผ่าน
ทางออนไลน์เป็นบางคร้ัง โดย รับชม 1-2 ชม./วนั โดยส่วนใหญ่จะรับชมในช่วง 21.01-24.00 น. 
ใกลเ้คียงกบั กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ไดก้ล่าววา่การดูทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น เพราะสามารถดูผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัรายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตคิดเฉล่ียเป็น 54.2 
ชม./สัปดาห์ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ีย 50.4 ชม./สัปดาห์ สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของเจเนอเรชัน่ของ Net Gen ดา้นการเสพส่ือของกลุ่มน้ีว่า จะเลือกเปิดรับส่ือที่ตอบสนอง
ความตอ้งการ เช่น การดูโทรทศัน์ กลุ่ม Net Gen จะไม่เฝ้าหน้าจอ รอดูรายการโทรทศัน์ตามเวลา
ฉายที่สถานีก าหนด แต่จะเลือกดูเฉพาะรายการที่ชอบ ซ่ึงคน้หาไดท้างอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัเลือกดู
ตามเวลาที่ชอบได ้(Tapscott, 2009) 

นอกจากน้ี ผูช้มละครโทรทศัน์ออนไลน์ส่วนใหญ่จะรับชมผ่านสมาร์ตโฟนมากที่สุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558) ที่ว่า
สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใชก้วา่ร้อยละ 80 โดยมีจ านวนชัว่โมงการใชง้านเฉล่ียอยู่
ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวนั รองลงมาเป็น 54.5% ใชง้านผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีการใชง้านเฉล่ีย 5.4 
ชั่วโมง/วนั 45% ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาหรือโน้ตบุ๊ก มีการใช้งานเฉล่ีย 5 ชั่วโมง/วนั 
สอดคลอ้งกบั กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ที่กล่าววา่การดูทีวผีา่นอินเตอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้ม
เพิม่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน และแท็บเลตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ส่วน
หน่ึงอาจเป็นเพราะราคาของสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกลง ผูบ้ริโภคสามารถจบัจอง
เป็นเจา้ของไดง่้ายขึ้น อีกทั้งสญัญาณ และคุณภาพที่ท  าใหผู้บ้ริโภคสามารถดูไดส้ะดวก ชดัเจน และ
ครอบ คลุมตามพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกบัของนันทสิทธ์ิ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ของนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี ที่พบวา่ ส่วนใหญ่จะรับชมละครโทรทศัน์ผา่นทางคอมพวิเตอร์มากกวา่สมาร์ทโฟน 
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5.2.3 การยอมรับละครผลิตซ ้าที่เป็นแนวเร่ืองย้อนยุค 
ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการยอมรับ โดยส่วนใหญ่แลว้จะมี 5 

ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้ (Awareness) ขั้นความสนใจ (Interest) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ขั้น
การทดลอง (Trial) และการยอมรับ (Adoption) โดยในงานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาต่อไปจากขั้นการ
ยอมรับคือในขั้นการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

ผลการศึกษากระบวนการยอมรับของผูช้มต่อละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในขั้น
ความรู้จกั พบวา่ภาพรวมผูช้มรู้จกัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุจาก ในระดบัปานกลาง ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 3.12 โดยผูช้มทราบข่าวสารของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคจากส่ือต่าง ๆ ด้วย
ค่าเฉล่ีย 3.24 ซ่ึงมากกวา่การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ที่มีค่าเฉล่ีย 
3.00 นั่นอาจเป็นเพราะผูจ้ดัละครและนักการตลาดไดมี้การโปรโมทผ่านส่ือต่าง ๆ ทุกทาง ไดแ้ก่ 
โทรทศัน์ หนังส่ือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต การจดักิจกรรมเปิดตวัละครของแต่ละช่อง เป็นตน้ จึงท าให้
ผูช้มรู้จกัละครเร่ืองใหม่ที่จะออกอากาศ สอดคลอ้งกบั พีระ จิรโสภณ (2542) ที่กล่าวว่า กลุ่มผูรั้บ
สารบางกลุ่มจะเขา้ถึงส่ือบางประเภทง่ายกว่าส่ือประเภทอ่ืน ๆ ดงันั้นการที่จะเขา้ถึงคนทุกกลุ่มจึง
ตอ้งมีการประยกุตใ์ชส่ื้อหลายอยา่งเพือ่ใหค้รอบคลุมผูรั้บสาร 

ในขั้นความสนใจ โดยภาพรวมผูช้มให้ความสนใจที่จะหาขอ้มูลเก่ียวกับละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.66 ใน นั่นอาจเป็นเพราะผูช้มเลือกที่สนใจ
ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง มักจะเลือกรับตามความสนใจ และจะมีการเลือกและแสวงหา
เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของตนเอง (พรีะ จิรโสภณ, 2542) 

ขั้นประเมินผล โดยภาพรวมผูช้มประเมินละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ว่ามีความ
น่าสนใจ ในระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.14 เม่ือผูช้มรู้จกัและสนใจที่จะหาขอ้มูลก็จะประมวลถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของละครเร่ืองนั้น ๆ ไดแ้ก่ เพลงประกอบละคร เน้ือเร่ือง และตวัละครแลว้จึง
ตดัสินใจว่าจะดูละครเร่ืองนั้นหรือไม่ สอดคลอ้งกบัค  ากล่าวของ Arnould ,Price and Zinkhan. 
(2002) และ Schiffman and Kanuk (2000) ที่ว่า ในขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่บุคคลจะพิจารณาว่า 
นวตักรรมนั้นจะมีความยากและขอ้จ ากดัส าหรับเขาเพียงใด และจะปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ได้
อยา่งไร แลว้จึงตดัสินใจวา่จะทดลองใชค้วามคิดใหม่ ๆ นั้นหรือไม่ 

ขั้นการทดลอง โดยภาพรวมผูช้มไดมี้การทดลองดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ใน
ระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.91 เม่ือผูช้มประเมินแลว้ว่าละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุเร่ือง
นั้นสมควรที่จะลองชม ก็จะท าการเปิดชมละครในตอนแรกและหาตวัอยา่งละครเร่ืองนั้นมาดู เม่ือ
ลองรับชมแลว้ถา้ผูช้มพอใจก็จะมีการดูในคร้ังต่อไป แต่ถ้าทดลองชมแลว้ไม่พอใจก็จะไม่มีการ
รับชมในคร้ังต่อไป ใกลเ้คียงกบั Arnould, Price and Zinkhan. (2002) และ Schiffman and Kanuk 
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(2000) ที่วา่ การทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนที่บุคคลตดัสินใจที่จะทดลอง ซ่ึงการทดลองใชเ้ป็นเพยีง
การทดลองชัว่คราวเพือ่ที่จะตดัสินใจวา่จะยอมรับที่จะใชอ้ยา่งถาวรหรือไม่ 

ขั้นการยอมรับ โดยภาพรวมผูช้มยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุในระดบัปาน
กลาง ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.17 พบว่าผูช้มพึงพอใจในภาษาที่ใช้มากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทที่สมจริง
ของตวัละคร เน้ือเร่ือง อาจเพราะละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคเป็นส่ิงที่ไกลตวัท าให้ผูจ้ดั
จะตอ้งมีการค านึงถึงความสมจริงมากที่สุด เพื่อที่จะท าตอบสนองความตอ้งการของผูช้มจนท าให้
เกิดความพึงพอใจ ใกลเ้คียงกับค ากล่าวของ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ที่ว่าความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง โดยความพึงพอใจของผูช้มนั้น
อาจจะมาจากความช่ืนชอบส่วนตวัของบุคคล ดงัค  ากล่าวของ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) ไดมี้
การสรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบที่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาที่เก่ียวกบัความพึงพอใจนั้นมี 3 
ประการ หน่ึงในนั้นคือ ปัจจยัทางดา้นบุคคล 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะพบวา่กระบวนการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ตั้งแต่
ในขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 นั้นอยูใ่นระดบัปานกลางในทุกขั้นตอน แต่มีการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมโดยรวม
ในระดบันอ้ย โดยในงานวจิยัน้ีจะแบ่งการบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ คือ การเป็นผูน้ าความคิด 
(Opinion Leadership) การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion 
Passing) และแหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปัน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากผลการศึกษาพบว่า ในหัวขอ้ของ Opinion Seeking (การขอความคิดเห็น) และหัวขอ้ 
Opinion Passing (การส่งต่อความคิดเห็น) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในหัวขอ้ของ Opinion 
Leadership (การเป็นผูน้ าความคิด) และ แหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ี่มีการแบ่งปันอยูใ่นระดบัน้อย 
นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูช้มละครมกัจะชอบที่จะขอความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์และมีการส่งต่อ
มากกวา่ที่จะเป็นผูน้ าความคิดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา พฒันกิตติวรกุล 
(2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั E-word of Mouth มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคบน
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา E-marketplace ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะแสวงหา
ขอ้มูลหรือค าแนะน า ซ่ึงเหตุผลที่ตอ้งหาขอ้มูลจากอินเทอร์ก่อนการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากยงัขาด
ขอ้มูลที่เพยีงพอที่จะท าการตดัสินใจซ้ือดว้ยความมัน่ใจมากที่สุด รองลงมาคือตอ้งการหาขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ตเน่ืองจากสะดวกมากกว่าการไปหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ไม่สามารถประเมินสินคา้ได้
ดว้ยตนเอง สินคา้มีความซับซ้อน และขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่ือถือได้น้อย และใกลเ้คียงกับงานวิจยัของ 
Zhang, Craciun and Shin (2009) ที่ศึกษาเร่ือง การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต 
(Electronic Word of Mouth) ที่พบวา่ ผูบ้ริโภคใช ้eWOM เพือ่หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเช่ือถือ
ในการประเมินสินคา้และบริการ 
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5.2.4 การเป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้าที่เป็นแนวเร่ืองย้อนยุค 
ผลการศึกษาการเป็นแฟนคลบั พบว่า โดยภาพรวมผูช้มมีการยอมรับละครประเภทน้ีใน

ระดับปานกลางแต่ผูช้มละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุโดยภาพรวมการเป็นแฟนคลับของ
ละครประเภทน้ีในระดบันอ้ย โดยที่พฤติกรรมการเป็นแฟนคลบันั้นไดแ้ก่ การมีอารมณ์ร่วมไปกบั
ละคร พดูคุยเร่ืองราวเก่ียวกบัละครจะอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการติดตาม การเขา้ร่วมกิจกรรม
และการเลียนแบบทั้งการแต่งหน้าและการแต่งตวัอยูใ่นระดบัน้อย ใกลเ้คียงกบั รัตนาภรณ์ เมธะพนัธุ ์
(2557) ที่พบวา่อิทธิพลของส่ือเกาหลีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง คือมี
การเลียนแบบบา้งบางส่วนแต่ยงัไม่มาก เน่ืองจากวยัรุ่นไดป้รับเอาวฒันธรรมที่เหมาะสมมาใช ้ท า
ใหเ้กิดการเลียนแบบแต่พอเหมาะ 

สอดคลอ้งกบัค  ากล่าวของ Fiske (2003) ที่ไดอ้ธิบายความเป็นแฟนคลบั ไวว้่า เกิดจากการ
รับรู้ของผูช้มที่เลือกช่ืนชอบนกัแสดง เน้ือหาหรือแนวเร่ืองโดยผ่านประสบการณ์ที่มาจากการผลิต
และการแพร่กระจายของส่ือบนัเทิง ท  าให้ผูช้มที่เป็นแฟนประเภทคลัง่ไคล ้(Fanatics) เขา้มาอยูใ่น
วฒันธรรมของการเลือกสรรตนเองจากการรับรู้นั้น เพือ่น าไปสู่การปฏิบติั ความเป็นแฟนคลบัจึงมา
จากความพงึพอใจและการตีความจากวฒันธรรมประชานิยมในสังคมของผูช้มไม่ว่าจะเหมือนกนั
หรือแตกต่างกนัก็ตาม ความเป็นแฟนคลบัมาพร้อมกบัรสนิยมของผูช้ม (Fanatics) ในการสร้าง
รูปแบบวฒันธรรม 

จากผลการศึกษาที่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุใน
ระดบัที่นอ้ยนัน่อาจจะมาจากละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุนั้นเป็นเร่ืองของในอดีตไม่มีความ
ทนัสมยัไปเร่ืองไกลตวัทั้งการแต่งกาย แต่งหน้า รวมถึงกระแสความนิยมวฒันธรรมต่างชาติ ที่เขา้
มามีบทบาทกบัคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะละครโทรทศัน์ที่มีกระบวนการส่ือสารไปยงัผูช้ม ท าให้
ผูช้มเขา้ไปสู่โลกของละครไดเ้ต็มตวัโดยที่ไม่ตอ้งใชจิ้นตนาการเขา้เสริมต่อ (ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 
2550) 

 
5.2.5 สมมติฐานที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างความมนีวตักรรมของผู้บริโภคกับ

พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

กบัพฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ออนไลน์ในส่วนของความถ่ีและระยะเวลาในการรับชมละคร
ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 แสดงให้เห็นว่า ความมีนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค มีผลต่อความถ่ีและระยะเวลาในการรับชมละครผา่นอินเตอร์เน็ต ยิง่เป็นผูมี้นวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคมาก ก็ยิง่จะมีความถ่ีและระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น สามารถ
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อธิบายไดว้า่ผูท้ี่มีความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคที่สูง เช่น กลุ่มผูบุ้กเบิก กลุ่มผูน้ าสมยั จะมีความถ่ี
และระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่า กลุ่มล้าหลงั กลุ่มผูต้ามสมยั อาจเป็น
เพราะพฤติกรรมของกลุ่มนกับุกเบิกและกลุ่มผูน้ า ที่มกัจะเป็นกลุ่มแรกที่จะยอมรับนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีก่อนกลุ่มอ่ืน (Moven, 1994; Roger, 1995) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอธิคุณ แรงสุข 
(2552) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ที่พบว่า ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ ยิ่งเป็นผูท้ี่มีระดับความมีนวตักรรมที่สูงก็จะมีการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มมากขึ้น 
ใกลเ้คียงกบัขอ้คน้พบของ Citrin et al. (2000) ที่พบวา่ ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อ
การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 

5.2.6 สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างความมนีวตักรรมของผู้บริโภคกับการ
ยอมรับละครผลิตซ ้าทีเ่ป็นแนวเร่ืองย้อนยุค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
กบัการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุโดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 แสดงให้
เห็นวา่ เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมที่สูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุสูง
กว่ากลุ่มอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจยัของอธิคุณ แรงสุข (2552) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมความมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานที่พบว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีระดบัความมี
นวตักรรมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ระดับการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ของผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้นด้วย ในทาง
ตรงกนัขา้มเม่ือระดบัความมีนวตักรรมลดลงก็จะส่งผลให้ระดับการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ลดลง
ดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Citrin et al. (2000) พบว่า ความมีนวตักรรมแบบเฉพาะเจาะจงมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการยอมรับในการซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต สอดคลอ้งกบั Foxall (1993) 
ที่กล่าวว่ายิ่งผูบ้ริโภคมีระดับความมีนวตักรรมมากเท่าไหร่ ก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับและซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ก่อนผูอ่ื้นมากเท่านั้น ใกลเ้คียงกบัขอ้คน้พบของ อญัชนั สันติไชยกุล (2547) ที่ศึกษา
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชั่นของ
วยัรุ่น ที่พบวา่ กลุ่มกระแสนิยม คือ กลุ่มที่ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแฟชัน่ เปิดรับส่ิงใหม่ นั้นเป็นกลุ่ม
ที่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภค 
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5.2.7 สมมติฐานที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างความมนีวตักรรมของผู้บริโภคกับการเป็น
แฟนคลับละครผลิตซ ้าที่เป็นแนวเร่ืองย้อนยุค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิง
บวก กับการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคโดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.001 แสดงให้เห็นว่า เม่ือเป็นผูท้ี่มีความมีนวตักรรมที่สูงก็จะมีการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคสูงกว่ากลุ่มอ่ืน แต่เม่ือไปดูในรายละเอียดในพฤติกรรมการเป็นแฟนคลับ
โดยรวมการเป็นแฟนคลับจะอยูใ่นระดบัน้อย แต่ในประเด็นของการมีอารมณ์รู้สึกร่วมกบัละคร 
เช่น ถา้เร่ืองเศร้าจะร้องไห้ ถา้สนุกก็จะหัวเราะ และประเด็นของการพูดคุยเร่ืองราว เก่ียวกบัละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุระหวา่งกลุ่มที่ดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุเหมือนกนั อยูใ่น
ระดับปานกลาง นั่นแสดงว่า กลุ่มผูท้ี่มีความมีนวตักรรมที่สูงจะมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่า 
พฤติกรรมการเป็นแฟนคลบัพวกการเลียนแบบการแต่งตวั ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ผูช้มรู้สึก
ว่าตนเองเป็นตวัละครตวันั้นจนท าให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัละคร และเม่ือผูช้มมีอารมณ์ร่วมกับ
ละครเร่ืองนั้นก็จะอยากที่จะพูดคุยกับคนที่ชอบในกลุ่มเดียวกนั เพื่อเป็นการสนับสนุนความคิด 
ความชอบของตนเองของตนเอง ใกลเ้คียงขอ้คน้พบงานวจิยัเชิงคุณภาพของ โอห์ม สุขศรี (2550) ที่
ศึกษาเร่ือง การส่ือสารผ่านเวบ็ไซต์กบัการสร้างอัตลกัษณ์และสัญญะของกลุ่มแฟนคลบัฟุตบอล
ต่างประเทศ กรณีศึกษา: เรดอาร์มีแฟนคลบั ที่พบว่า สมาชิกที่เขา้มาส่ือสารกนัภายในเวบ็ไซตข์อง
ชมรมจะมีการพดูคุยกนัเก่ียวกบัเร่ืองฟุตบอลผา่นทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคลอ้งกับ บุริม โอทกานนท ์(2552) ที่อธิบายเก่ียวกบั การสร้างแฟนคลบัดว้ยโมเดล
การบริหารความสัมพนัธ์เชิงประสบการณ์ (Experiential Relationship Management (ERM) ไวว้่า 
เป็นกระบวนการการท าการตลาดเพื่อสร้างแฟนคลับหรือแฟนพนัธุ์แท้ให้กับสินค้า ไม่ใช่แค่
ผูบ้ริโภครับรู้ว่ามีสินคา้อยูใ่นตลาด หรือเป็นการที่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เป็นประจ า แต่เป็นการสร้าง
กลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ที่มีความรู้สึกนิยมชมชอบ การติดตามข่าวสาร การบอกต่อ การมีส่วนร่วม มีความ
ผกูพนัจนเกิดเป็นความรักและความรู้สึกร่วม แนวคิดการสร้างแฟนคลบัที่ย ัง่ยนื 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ในการท าวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ี ไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่เป็น 

Net Gen ที่มีอายรุะหว่าง 18-35 ปี ซ่ึงอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มเดียว ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควร
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นกลุ่ม Generation C ซ่ึงเป็นกลุ่มคนยคุใหม่ที่ไม่ไดแ้บ่งตามอาย ุและ
มีพฤติกรรมเสพติดการเช่ือมต่อ ชอบแชร์ตลอดเวลา อาจจะท าให้พบพฤติกรรม และจ านวนของ
กลุ่มความมีนวตักรรมที่แตกต่างจากงานวจิยัช้ินน้ี 

2) งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคทั้ง 5 กลุ่ม ไม่ไดมี้
การศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ มีกลุ่มผูบุ้กเบิก ร้อยละ 2.5 กลุ่มผูน้ า
สมยั ร้อยละ 9.3 กลุ่มผูท้นัสมยั ร้อยละ 18.5 กลุ่มผูต้ามสมยั ร้อยละ 38.0 และ กลุ่มผูล้า้หลงั ร้อยละ 
31.8 ในการวจิยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษา ไปที่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มผูบุ้กเบิกและกลุ่มผูน้ า
สมยั เน่ืองจาก 2 กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่มีแนวโนม้ที่จะซ้ือหรือทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ก่อนคนอ่ืน
และเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลที่จะท าใหค้นกลุ่มอ่ืนซ้ือสินคา้ตาม 

3) เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท าให้ไดข้อ้คน้พบที่มีลกัษณะ
กวา้ง ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรท าวิจยัในเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะและความตอ้งการ
ของความมีนวตักรรมของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะน าไปใชใ้นการวางกลยทุธ์หรือด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดใหต้รงกบัความแต่ละกลุ่ม 

4) งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยุคเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ละครประเภทอ่ืนด้วยเพื่อที่จะได้ทราบว่าผูช้มที่มีความมีนวตักรรมที่แตกต่างกันนั้นจะยอมรับ
ละครประเภทใดมากกวา่กนั 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปประยุกต์ใช้ 
1) จากผลการวจิยั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในภาษาที่ใชใ้นละครผลิตซ ้ าที่เป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุมากที่สุดในระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูจ้ดัจึงควรที่จะใส่ใจกบัภาษาที่ใชใ้นละครให้
มากขึ้นเพือ่ให้เกิดความพึงพอใจที่สูงขึ้น นอกจากน้ียงัควรที่จะให้ความส าคญัและพฒันาเก่ียวกบั
บทบาทของตวัละครและเน้ือเร่ืองให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผูช้มเกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นกบักลุ่มผูช้ม
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

2) ส าหรับบุคลากรด้านการส่ือสารการตลาด ควรที่จะสร้างความผูกพนัและท า
กิจกรรมทางการตลาดใหก้บักลุ่มผูบุ้กเบิกและผูน้ าให้มาก เน่ืองจาก 2 กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่รับสิงใหม่
เร็วกวา่กลุ่มอ่ืน และเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอ่ืนเป็นอยา่งมาก ดงันั้น บุคลากรดา้นการส่ือสาร
ควรที่จะ สร้างความผูพ้นักบัคนกลุ่มน้ีให้มากเพื่อให้เกิดการบอกต่อ และเกิดประสิทธิภาพและ
ผลสมัฤทธ์ิของการท ากิจกรรมทางการตลาดมากที่สุด 

3) จากผลการวจิยั พบวา่ การบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน์นั้น หัวขอ้ที่มีคะแนน
สูงสุดคือ ในเร่ืองของการส่งต่อความคิดเห็น ดงันั้น ส าหรับผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าการตลาด
ออนไลน์ของละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุนั้น ควรเน้นการสร้างเน้ือหาที่ให้ความรู้เก่ียวกบั
ละคร มีประโยชน์ต่อผูช้ม เพื่อให้เกิดการบอกต่อ การแสดงความคิดเห็น และเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัละคร 

4) ส าหรับธุรกิจอ่ืน ควรมีการศึกษาความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบ
สัดส่วนที่แทจ้ริงของแต่ละกลุ่ม จะได้น าไปใช้ในการวางกลยุทธ์หรือการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดใหต้รงกบัความมีนวตักรรมของคนแต่ละกลุ่ม เพราะแต่ละกลุ่มนั้นจะซ้ือผลิตภณัฑด์ว้ย
เหตุผลที่แตกต่างกนั 
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แบบสอบถาม 

งานวจิยัเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความมีนวตักรรมของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการชม การ

ยอมรับและการเป็นแฟนคลบั ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ” 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลเพือ่ท  าวทิยานิพนธข์องนกัศึกษาปริญญาโท 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

กรุณาท าเคร่ืองหมายลงใน         ที่ตรงกบัค  าตอบของท่าน 

ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. คุณเคยดูละครออนไลน์หรือไม่ 

 1) เคย    2) ไม่เคย 

2. เพศ 

  1) ชาย    2) หญิง 

3. อาย ุ

 1) ต ่ากวา่ 18 ปี   2) 18-20 ปี    3) 21-23 ปี 

  4) 24-26 ปี    5) 27-29 ปี    6) 30-32 ปี 

  7) 33-35 ปี    8) 35 ปีขึ้นไป 

4. ระดบัการศึกษา 

  1) มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่    2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

  3) อนุปริญญา/ปวส.     4) ปริญญาตรี   

  5) สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. อาชีพ 

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

  3) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  4) พนกังานบริษทัเอกชน  5) รับจา้งทัว่ไป

  6) อ่ืน ๆ ......................  

6. รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  

 1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   2) 10,001-15,000 บาท  

  3) 15,001-20,000 บาท  4) 20,001-25,000 บาท  

  5) สูงกวา่ 25,000 บาท 

 

ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์ออนไลน ์

1. โดยปกติท่านรับชมละครผา่นทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 

  1) ดูเป็นประจ า    2) ดูบา้งเป็นบางคร้ัง    3) ไม่เคยดูเลย 

2. อุปกรณ์ที่ท่านใชใ้นการรับชมละครผา่นทางอินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด 
  1) คอมพวิเตอร์    2) โน๊ตบุค๊    3) สมาร์ทโฟน 
   4) แทบ็เล็ต 

3. ช่องทางที่ท่านใชใ้นการรับชมละครผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 1) เวบ็ไซตท์างการของสถานีหรือรายการ  
  2) เวบ็ไซตส์ าหรับชมรายการยอ้นหลงั 
  3) แอพพลิเคชัน่ส าหรับชมรายการ 
  4) ยทููป 

4. ท่านชอบดูละครโทรทศัน์ที่น าเสนอในรูปแบบใดมากที่สุด 

 1) ละครสั้นจบในตอน   2) ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ 

 3) ละครในโอกาสพเิศษวนัส าคญั 
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5. ลกัษณะเน้ือหาของละครโทรทศัน์ที่ท่านชอบดูมากที่สุด 

 1) ละครชีวติ    2) ละครตลกเบาสมอง   

  3) ละครสืบสวนสอบสวน   4) ละครลึกลบั (ไสยศาสตร์)  

  5) ละครแนวผจญภยั   6) ละครแนวเพอ้ฝัน   7) ละครยอ้นยคุ 

6. ส่วนใหญ่ท่านมกัจะรับชมละครในช่วงวนัใด 
 1) วนั จ-อ       2) วนั พ-พฤ   3) วนั ศ-อา   4) ทุกวนั 

7. ในหน่ึงสปัดาห์ ท่านรับชมละครโทรทศัน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน 

 1) 1-2 วนั      2) 3-4 วนั   3) 5-6 วนั    4) ทุกวนั 

8. ช่วงเวลาใดที่ท่านเปิดรับชมละครผา่นทางอินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด 
  1) 9.01-12.00 น.  2) 12.01-15.00 น.  3) 15.01-18.00 น.  
  4) 18.01-21.00 น.  5) 21.01-24.00 น.  6) 24.01-3.00 น. 
  7) 3.01-6.00 น.  8) 6.01-9.00 น. 

9. ท่านใชเ้วลาในการรับชมละครผา่นทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียแต่ละวนันานเท่าไหร่ 
   1) นอ้ยกวา่ 1 ชม./วนั   2) 1-2 ชม./วนั   3) 3-4 ชม./วนั 
   4) มากกวา่ 4 ชม./วนั 
 

ส่วนที่ 3 : การรับนวตักรรมและระดบัความมีนวตักรรม 

ขอ้ ประเด็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สุด 

1 
เม่ือไหร่ที่ท่านไดย้นิวา่มีผลิตภณัฑแ์บบใหม่
ออกมาจ าหน่าย ท่านสนใจที่จะหาซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ั้นทนัท ี

     

2 
ท่านมกัจะหาซ้ือผลิตภณัฑแ์บบใหม่อยูเ่สมอ 
ถึงแมว้า่ผลิตภณัฑแ์บบนั้นจะยงัไม่เป็นที่นิยม 
หรือมีจ าหน่ายไม่มากนกั 

     

3 
ท่านมกัจะรู้จกัผลิตภณัฑท์ี่ออกมาใหม่ก่อน
คนอ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 4 : การยอมรับและการเป็นแฟนคลบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

ขอ้ ประเด็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สุด 

การยอมรับ 
ขั้นที่ 1 การรู้จกั 

1 ท่านเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุเสมอ 

     

2 ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุจากส่ือต่าง ๆ 

     

ขั้นที่ 2 ขั้นความสนใจ 
3 หลงัจากท่านทราบวา่จะมีละครผลิตซ ้ าที่เป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุ ออกอากาศท่านสนใจที่จะหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง 

     

4 หลงัจากท่านทราบวา่จะมีละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ ออกอากาศท่านสนใจที่จะหา
ขอ้มูลวา่มีนกัแสดงท่านใดแสดงบา้ง 

     

5 หลงัจากท่านทราบวา่จะมีละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ  ออกอากาศท่านสนใจที่จะหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเพลงประกอบละคร 

     

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 
6 ท่านคิดวา่ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มี

เน้ือหาที่น่าสนใจ 
     

7 ท่านคิดวา่ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มี
การวางตวัละครที่เหมาะสม 

     

8 ท่านคิดวา่ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ มี
เพลงประกอบละครที่ไพเราะ 

     

ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลอง      
9 ท่านเปิดดูตวัอยา่งละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง

ยอ้นยคุ 
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ขอ้ ประเด็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สุด 

10 ท่านเปิดดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุใน
ตอนแรก 

     

ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ      

11 ท่านพงึพอใจในเน้ือเร่ืองของละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

     

12 ท่านพงึพอใจในบทบาทของตวัละครในละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ ที่มีความเหมือน
จริง 

     

13 ท่านพงึพอใจในภาษาที่ใชใ้นละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

     

14 ท่านชอบดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ      
15 ท่านดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เป็น

ประจ า 
     

การบอกต่อผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์      

Opinion Leadership (การเป็นผูน้ าความคิด)      

16 ท่านมกัจะชกัชวนใหเ้พือ่นในส่ือสงัคมออนไลน์
ใหดู้ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

     

17 เพือ่นของท่านมกัจะดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ือง
ยอ้นยคุตามที่ท่านแนะน า 

     

18 เพือ่นของท่านมกัจะถามท่านเก่ียวกบัละครผลิต
ซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุที่จะออกอากาศ 

     

Opinion seeking (ขอความคิดเห็น)      

19 เม่ือมีละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เร่ือง
ใหม่ ท่านมกัจะถามเพือ่นบนส่ือออนไลน์เพือ่ขอ
ค าแนะน า 
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20 ท่านชอบที่จะถามความคิดเห็นของเพือ่นบนส่ือ
ออนไลนก่์อนที่จะตดัสินใจดูละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

     

21 ท่านรู้สึกวา่การเลือกดูละครมีความสบายมากขึ้น
เม่ือท่านไดเ้ห็นความคิดเห็นของคนอ่ืนเก่ียวกบั
ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เร่ืองนั้นใน
ส่ือสงัคมออนไลน ์

     

Opinion passing (การส่งต่อความคิดเห็น)      
22 ถา้ท่านคิดวา่ขอ้มูลหรือความคิดเห็นเก่ียวกบั

ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุมีประโยชน์ 
ท่านจะส่งต่อใหเ้พือ่นของท่าน 

     

23 ถา้ท่านชอบละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 
ท่านจะส่งต่อใหเ้พือ่นของท่าน 

     

24 ถา้ท่านไดข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุจากเพือ่นคนอ่ืนท่านมกัจะ
แชร์ต่อ 

     

แหล่งที่มาของเน้ือหากระทูท้ีมี่การแบ่งปัน      
25 ท่านแบ่งปันส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็น

แนวเร่ืองยอ้นยคุจากยทููป 
     

26 ท่านแบ่งปันส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุจากเฟสบุค๊ของผูอ่ื้น 

     

27 ท่านแบ่งปันส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุจากเวป็ที่มีการตั้งกระทูเ้ก่ียวกบั
ละคร 

     

การเป็นแฟนคลับ      
28 ท่านดูละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุผ่าน

ทางออนไลน์ทุกตอนไม่เคยพลาดแมแ้ต่ตอนเดียว 
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29 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมที่ละครจดัขึ้น เช่น เขา้ร่วม
การประกวดที่ละครจดัขึ้น กินขา้วกบันกัแสดง
น า 

     

30 ท่านมกัจะพดูคุยเร่ืองราว เก่ียวกบัละครผลิตซ ้ า
ที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุระหวา่งกลุ่มที่ดูละคร
ผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุเหมือนกนั 

     

31 ท่านซ้ือสินคา้ที่เก่ียวกบัละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนว
เร่ืองยอ้นยคุ เช่น DVD ละคร 

     

32 ท่านมกัจะแต่งตวัเลียนแบบละครผลิตซ ้ าที่เป็น
แนวเร่ืองยอ้นยคุ 

     

33 ท่านมกัจะแต่งหนา้เลียนแบบละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ 

     

34 ท่านจะเล่ียงการท างานอ่ืนๆในช่วงที่ละครผลิต
ซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุออกอากาศ 

     

35 ถา้ใครวา่ละครผลิตซ ้ าที่เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุที่
ท่านชอบ ท่านจะเถียงทนัที 

     

36 ท่านมกัจะแสดงสญัลกัษณ์ของละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น การแฮชแทค็ในส่ือ
สงัคมออนไลน ์

     

37 ท่านมกัจะแสดงอารมณ์ไปกบัละครผลิตซ ้ าที่
เป็นแนวเร่ืองยอ้นยคุ เช่น ถา้เร่ืองเศร้าจะร้องไห ้
ถา้สนุกก็จะหวัเราะ 

     



ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาววชิชุดา  กิมอ่วม 
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์ท างาน Marketing Executive บริษทั โรงงานแม่รวย 

จ ากดั 


	ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับและการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 ระเบียบและวิธีการวิจัย
	บทที่ 4 ผลการวิจัย
	บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



