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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
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
สื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่มีองค์ประกอบหลายอย่างครบถ้วนกว่าสื่ ออื่น ๆ ทั้งภาพ เสี ยง และ
การเคลื่ อ นไหวที่เสมื อ นจริ ง จึงสามารถสร้างความสนใจให้กับผูช้ มได้เป็ นอย่างมาก อี กทั้งยัง
สามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็วไปสู่ คนจานวนมากในเวลาเดียวกัน จึงกลายเป็ นสื่ อที่มีอิทธิพล
อย่างมากในสังคมไทย สาหรับรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความสนใจและถูกจับมาอยูใ่ นช่วงเวลาที่มี
ผูร้ ับชมมากที่สุด (Prime Time) เสมอมา คือ รายการบันเทิงรู ปแบบละคร (พัลลภา วิชิตะกุล, 2546)
ละครโทรทัศน์เป็ นรู ปแบบความบันเทิงทางโทรทัศน์แขนงหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาเป็ น
เวลานาน โดยละครโทรทัศน์เริ่ มออกอากาศครั้งแรกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2498 จนถึ งปั จจุบนั
โดยในระยะแรกนั้นยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ จนในปี พ.ศ. 2501 ละครโทรทัศน์เริ่ มเฟื่ องฟู
ขึ้น เรื่ อ ย ๆ เนื่ อ งจากได้มี เ ทคโนโลยีใ นการบัน ทึ ก เทปท าให้ง่ า ยต่ อ การท างานจึง ท าให้ล ะคร
โทรทัศน์ได้รับความนิยมตั้งแต่น้ นั มา (องอาจ สิ งห์ลาพอง, 2557) ซึ่ งการทาละครโทรทัศน์แต่เดิม
นั้นเป็ นการนาบทประพันธ์ที่มีอยูแ่ ล้วมาจัดแสดงโดยตรง ต่อมาได้มีการพัฒนาการนาเสนอโดยการ
นาบทประพันธ์มาเรี ยบเรี ยงใหม่ รวมถึ งมี การแต่งเรื่ อ งราวขึ้นมาใหม่ เพื่อ ใช้ในการแสดงละคร
โทรทัศน์ และในปี พ.ศ. 2530 ได้เริ่ มมีการวัดความสาเร็จของละครโทรทัศน์ดว้ ยระบบเรตติ้ง ทาให้
ละครโทรทัศน์เกิดการแข่งขัน (ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศั น์, 2548)
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ภาพที่ 1.1 สัดส่วนโปรแกรมรายการผูช้ มโทรทัศน์
แหล่ งที่มา: มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ป, 2556.
เนื้อเรื่ องส่วนใหญ่ของละครโทรทัศน์มกั จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความบันเทิงเป็ นหลัก มีการผูก
เรื่ องให้ชวนติดตาม ทาให้ผชู ้ มเกิดความสนใจที่จะติดตามเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอจนทาให้
กลายเป็ นแฟนละครของเรื่ องนั้น ๆ ไปในที่สุด หรื ออย่างน้อยก็จะติดตามละครเรื่ องที่ตนชื่นชอบอยู่
เสมอเมื่ อมีโอกาส นอกจากความบันเทิงที่ไ ด้รับจากละครโทรทัศน์แล้ว ในประเด็นของอิทธิพล
ทางอ้อมก็ยงั จะได้ ความรู ้ รวมถึงการทาหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม (Allen, 1985 อ้างถึงใน
เนตรนภา อินทโชติ, 2551)
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ยงั มีความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
โดยในปี พ.ศ. 2558 อุ ตสาหกรรมโทรทัศน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบอะนาล็อคสู่
ระบบดิจิทลั ทาให้เกิดผลกระทบต่อช่องฟรี ทีวี เนื่องจากมีช่องโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นใหม่ถึง 24 ช่อง ทา
ให้เกิ ดการแข่ง ขันกันมากขึ้น เพื่อ แย่งชิ งเม็ดเงินที่มี อ ยู่ในระบบจานวนหลายพันล้านบาท โดย
สานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) ได้เผยว่า มีมูลค่าโฆษณาโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ในปี 2558 (เดือนมกราคม
ถึ ง พฤศจิ ก ายน) ช่ อ งรายการเดิ ม และช่ อ งรายการใหม่ มี มู ล ค่ า รวมอยู่ที่ 72,587 ล้า นบาท โดย
แบ่งเป็ นมูลค่าของกลุ่มช่องรายการเดิม 53,175 ล้านบาท และช่องรายการใหม่ 19,412 ล้านบาท ซึ่ ง
สัดส่ วนของมูลค่าช่องรายการเก่าและช่ องรายการใหม่คิดเป็ นร้อยละ 73.26 และ 26.74 ของมูลค่า
ของตลาดทั้งหมดตามลาดับ
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ภาพที่ 1.2 มูลค่าโฆษณาโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ในปี 2558
แหล่ งที่มา: โพซิชนั่ นิ่ง, 2557.
ทั้งนี้เนื่องจากจานวนช่องที่เพิม่ มากขึ้นจึงทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นทั้งทางสถานี
และผูจ้ ดั ต่างหากลยุทธ์มาเพื่อ แย่งชิงผูช้ ม โดยเฉพาะรายการบันเทิงประเภทละครโทรทัศน์ที่มี
จานวนผูช้ มมากกว่ารายการโทรทัศน์ประเภทอื่น ๆ อาทิ สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ผ่าน
มาได้ใช้ กลยุทธ์ละครชุด เริ่ มต้นจากละครชุดแรก คือ สุ ภาพบุรุษจุฑาเทพ ตามมาด้วย 3 ทหารเสื อ
สาว และ The Rising Sun ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ทาให้ช่อง 3 ยังคงใช้กลยุทธ์น้ ี มาจนถึง
ปั จจุบนั กับละครชุดเรื่ อง เลือดมังกร ที่ยงั คงได้รับการตอบรับจากผูช้ มเป็ นอย่างดี นอกจากนั้นในปี
2558 ทางช่อง 3 ยังใช้กลยุทธ์การสลับคู่ขวัญ คือ การนานักแสดงพระ-นาง ที่แสดงคู่กนั และได้รับ
การตอบรับอย่างดี มาสลับคู่กนั เช่น ละครหนึ่ งในทรวงที่แยกสองคู่ขวัญระหว่าง เจมส์จิกบั เบลล่า
และณเดชน์กบั ญาญ่า มาสลับคู่กนั โดยมีการนาเจมส์จิมาประกบคู่กบั ญาญ่า (แพรวดอทคอม, 2558)
นอกจากนี้ช่อง 3 ยังได้ทาการโปรโมทละครในช่วงครึ่ งหลังของปี 2558 ด้วยการจัดงานเปิ ดวิกบิ๊ก 3
ซึ่ งเป็ นการแนะนาละครในช่ วงครึ่ งปี หลังเพื่อทาให้เกิดความสนใจที่จะติดตามละครเรื่ อ งนั้น ๆ
(“ช่อง 3 จุดติดกลยุทธ์ ซีรีส์”, 2556)
ทางด้านช่อง 7 นั้นได้มีกลยุทธ์ที่จะเข้าไปเจาะตลาดฐานผูช้ มคนเมืองเพิม่ ขึ้น โดยจะใช้กล
ยุทธ์ความหลากหลายของเนื้อเรื่ อง รับชมง่าย เข้าใจดี มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เปิ ดโอกาสให้กบั
ผูผ้ ลิตรายใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น จากเดิมที่ผกู ติดอยูก่ บั ผูผ้ ลิตรายเก่าอยู่ 3-4 รายเท่านั้น โดยมีนโยบาย
ใหม่ คือ ให้ผผู ้ ลิตสร้างรายการ หรื อปรับปรุ งรู ปแบบให้สามารถเข้าถึงผูช้ มกลุ่มคนเมืองมากขึ้น
(“ช่อง 7 ลุยเต็มสูบเพิม่ เรตติ้งคนเมือง”, 2556)
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นอกจากนี้ ท้ งั ช่อง 3 และช่อง 7 ยังรี บพัฒนากลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องสื่อใหม่ได้ทาให้ผชู ้ มทุก ๆ คนกลายเป็ นสื่ อ เนื้ อหาที่ดีจะได้รับความสนใจ บอกต่อ และ
ชื่นชม นั่นนาไปสู่ การชักชวนและสร้างกระแสความนิ ยมที่แท้จริ ง จนแทบไม่ ตอ้ งพึ่งมือ นักการ
ตลาดเพือ่ ปั่ นสร้างกระแส (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557)
ธุ รกิ จบันเทิงในประเทศไทยที่ ผ่านมามี ป รากฏการณ์ ทางด้านการทาการตลาดย้อ นยุค
(Retro Marketing) เกิดขึ้นอย่างแพร่ หลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เช่น ละครโทรทัศน์เรื่ อง นาง
ทาส ที่เป็ นละครแนวเรื่ องย้อนยุค (Period) ที่สะท้อนถึงภาพสังคมไทยในยุคอดีต ที่รางเลือนไปจาก
ความทรงจาของผูค้ นในยุคปั จจุบนั แล้ว ซึ่ งละครเรื่ องนางทาสนี้ ได้มีการผลิตมาแล้วด้วยกันหลาย
ครั้ง แต่ก็ยงั คงได้รับความนิยมทุกครั้งที่สร้าง (ณัฐวัฒน์ วงศ์วลิ าสนุรักษ์, 2553)
ในปี พ.ศ. 2558 ได้มี ก ารน าละครแนวเรื่ อ งย้อ นยุค มาผลิ ต ซ้ า หลายเรื่ อ งด้ว ยกัน อาทิ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้แก่ เรื่ องบางระจัน ที่โดยก่อนหน้านี้ เคยถูกสร้างเป็ นภาพยนตร์ที่ออกฉาย
ในปี พ.ศ. 2509 และสร้างเป็ นละครอี กหลายครั้ง ละครเรื่ องหนึ่ งในทรวงที่เคยถูกนามาสร้างเป็ น
ภาพยนตร์โดยครั้งแรกออกฉายในปี พ.ศ. 2506 ต่อมาถูกนามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์อี ก 3 ครั้ง
ละครเรื่ องห้องหุ่น ที่ถูกสร้างเป็ นละครถึง 4 ครั้ง และ ละครเรื่ องสะใภ้เจ้า ที่ถูกนามาสร้างครั้งแรก
เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 (“วิเคราะห์ละครรี เมคฮอตขึ้นหิ้ ง”, 2558) ทางด้านสถานี โทรทัศน์ช่อง 7 ได้แก่
เรื่ องเพื่อน-แพง ที่เคยเป็ นภาพยนตร์ไทยออกฉายในปี พ.ศ. 2526 อตีตา ที่เคยออกอากาศครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2544 ละครเรื่ องเจ้านาง โดยครั้งแรกออกอากาศครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537 และละครเรื่ อง
บ้านทรายทองที่ ถูกน ามาสร้ างเป็ นละครโทรทั ศน์ถึ ง 5 ครั้ ง โดยสร้า งครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2499
(“นีลเซ่นเปิ ดเรตติ้ง”, 2558)
ถ้าหากพิจารณาถึงกลุ่มของผูท้ ี่ชมละครแนวเรื่ องย้อนยุคจะพบว่ากลุ่มผูท้ ี่ชมละคร จะเป็ น
กลุ่ มผูส้ ู งอายุและกลุ่มวัยกลางคน (“ชั่วโมงนี้ ตอ้ งพีเรี ยด”, 2556) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kozinets
(2003) ที่ได้กล่าวว่ากลุ่มเป้ าหมายของ การตลาดย้อนยุค (Retro-marketing) จะประสบความสาเร็ จ
ได้มากที่สุดในกรณี ที่กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่ม Babyboomers รองลงมาเป็ นกลุ่ม Gen X เพราะการทา
การตลาดย้อนยุคนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผา่ นมาของกลุ่มเป้ าหมายเพือ่ กระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมาย
นึกถึงอดีต
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ตารางที่ 1.1 ผลการสารวจความชื่นชอบละครโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
ประเภทของละครที่ชอบดูมากที่สุด
ตลกเบาสมอง (Comedy)
ดราม่า (Drama)
บูต๊ ่อสู ้ (Action)
รักโรแมนติก (Romantic)
ประวัติศาสตร์ ย้อนยุค (Period)
สยองขวัญ (Horror) / ระทึกขวัญ (Thriller)
สืบสวน สอบสวน (Suspense)
วิทยาศาสตร์ไซไฟ (Sci-Fi)
อภินิหาร แฟนตาซี (Fantasy)
รวม

ร้ อยละ
37.24
16.55
15.42
8.57
7.24
5.42
4.33
2.76
2.46
100.00

แหล่ งที่มา: ศูนย์สารวจความคิดเห็นนิดา้ โพล, 2557.
ทั้งนี้ได้มีการสารวจของนิดา้ โพล (2557) เรื่ องพฤติกรรมการรับชมละครของคนไทย พบว่า
ผูช้ มละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ชื่นชอบละครประเภทตลกเบาสมองมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั
ของนันทสิ ท ธิ์ แก้วทิพ ยเนตร (2555) ที่ศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรับ ชมละครโทรทัศ น์ของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พบว่า เนื้อหาละครที่กลุ่มตัวอย่างชอบคือ ละครตลก
เบาสมอง
ทว่าละครแนวเรื่ องย้อนยุคนั้นมี ผชู ้ มเป็ นอันดับที่ 5 และมีความชื่ นชอบอยูท่ ี่ร้อ ยละ 7.24
ซึ่ งการสารวจของนิ ดา้ โพล เป็ นการศึกษาในกลุ่มประชาชนทัว่ ไปซึ่ งกลุ่มตัวอย่างนั้นมีแทบทุกเจ
เนอร์ เรชั่น จึงทาให้ผจู ้ ดั และสถานี อาจจะต้องประเมินถึงกลุ่มผูช้ มที่ชมละครแนวเรื่ องย้อนยุคว่า
เป็ นแค่กลุ่มผูช้ มที่เป็ นกลุ่ม Babyboomers และ Gen X หรื อไม่ หรื อว่าผูจ้ ดั จะต้องหากลุ่มผูช้ มกลุ่ม
ใหม่ที่เป็ นกลุ่ม Generation Y หรื อเรี ยกว่ากลุ่ม Net Gen ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีขนดใหญ่ที่สุดในไทย โดย
มีจานวนประมาณ 19 ล้านคน หรื อเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศนอกจากขนาดตลาดที่ใหญ่แล้ว คน
กลุ่มนี้ มีรายได้ค่อนข้างสู ง นับว่าเป็ นประชากรกลุ่มหนึ่ งที่น่าสนใจสาหรับนักการตลาดเป็ นอย่าง
มาก
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กลุ่ม Net Gen ของไทยได้ เติบโตมาในยุคที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย มี
แพร่ หลาย คนกลุ่มนี้ มีนิสัยที่ชอบเทคโนโลยี ชอบความรวดเร็ วไม่ค่อยมีความอดทน และมีความ
สนใจด้า นไอทีและการติด ต่อ สื่ อ สารออนไลน์ ส่ งผลต่อ ทิศทางการตลาดของภาคธุ ร กิ จในยุค
ดิจิตอล ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวจะพบว่ามีความขัดแย้งกับลักษณะของละครแนวเรื่ องย้อนยุค ที่
จะเป็ นละครที่ทาให้ยอ้ นนึกไปถึงอดีต หรื อแสดงวัฒนธรรมในสมัยก่อน ทั้งคาพูด การแต่งกายที่ยงั
ไม่มีความเป็ นสมัยใหม่มากนัก

ภาพที่ 1.3 สัดส่วนช่องทางในการรับชมโทรทัศน์
แหล่ งที่มา: มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ป, 2556.
ในยุค ดิ จิ ท ัล ผูบ้ ริ โ ภคมี มี ท างเลื อ กที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ในการรั บ สื่ อ เพื่อ ชมรายการ
โทรทัศ น์ ต่ า ง ๆ เช่ น รั บ สื่ อ ทางเว็บ ไซต์ หรื อ ทางแอปพลิ เ คชั่น ในมื อ ถื อ ฯลฯ มายด์ แ ชร์
(Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้ทาการสารวจความความเห็นผูบ้ ริ โภคผ่าน
Online Survey จากผูบ้ ริ โภค 300 คน ในกรุ งเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็ นจังหวัดละ 100 คน
โดยแบ่งเป็ นชายและหญิงเท่า ๆ กัน โดยสารวจถึงประเภทการรับชมรายการโทรทัศน์ และทัศนคติ
ที่ผูบ้ ริ โภคมี เกี่ ยวกับช่ อ งทางการรับสื่ อ นั้น ๆ ที่นอกเหนื อ จากโทรทัศน์ พบว่า คนต่างจังหวัด
(เชียงใหม่/ขอนแก่ น) ดูรายการทีวีผ่านช่อ งทางออนไลน์ เช่ น เว็บไซต์ดูรายการทีวียอ้ นหลัง ใน
สัดส่วนที่เยอะกว่าคนกรุ งเทพฯ นอกจากนี้คนต่างจังหวัดยังดูรายการทีวีผ่าน Youtube และ Official
เว็บไซต์ช่องทีวี 3 5 7 9 ในสัดส่วนที่สูงอีกด้วย (มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ป, 2556)
ปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์ไ ด้เข้ามามี บทบาทสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ น
ใหม่ โดยเป็ นแหล่งรวมกลุ่มกันของผูค้ นในลักษณะเครื อข่าย หรื อชุมชนเสมือน ซึ่ งสะท้อนให้เห็น

7
ถึงความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่เป็ นเพือ่ น หรื อกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่ งต่าง ๆ ร่ วมกัน
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เครื อข่ายสังคมออนไลน์มกั ถูกใช้เป็ นแหล่งพบปะติดต่อสื่ อสารระหว่าง
เพือ่ น ๆ หรื อคนรู ้จกั หรื อแม้แต่ใช้เป็ นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปั นข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั ผูค้ นที่อยู่
ในชุม ชน โดยผูค้ นในชุ มชนสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาธุ รกิ จ และความบันเทิง
ร่ วมกันได้
อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญสาหรับละครก็คือ แฟนคลับ ซึ่งเกิดจากการที่ผรู ้ ับสารที่มีความสนใจใน
สิ่ งหนึ่ ง มี ความนิ ยมชมชอบในสิ่ ง ที่เหมื อ นกันจนเกิ ด เป็ นรสนิ ยม อันนาไปสู่ การติดตามอย่า ง
สม่ าเสมอ ผูร้ ับสารกลุ่ มนี้ จะมี ความต้อ งการรับสารมากขึ้นเรื่ อ ย ๆ จนนาไปสู่ การเป็ นแฟนคลับ
โดยปั จจุบนั กลุ่มแฟนคลับได้มีการนาเทคโนโลยีการสื่ อสารใหม่มาใช้เป็ นสื่ อกลาง แฟนคลับเป็ น
เหมือนบุคคลที่คอยให้การสนับสนุ น ทั้งนี้ อาจจะมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างละครเรื่ องนั้นกับ
แฟนคลับ โดยการจัดกิจกรรม พบปะกับนักแสดงของละครเรื่ องนั้น ๆ (“ความรัก แฟนคลับ และ
ศิลปิ น”, 2558) เช่น ละครเรื่ องบ้านทรายทอง ได้มีการจัดกิจกรรม ฉันคือ...พจมานสว่างวงศ์ โดย
การส่งภาพถ่ายเข้าร่ วมประกวดเพือ่ จะได้เข้าร่ วมกิจกรรมกับนักแสดงนา เป็ นต้น
ทั้งนี้ สาหรับผูช้ มละครโทรทัศน์ไทยก็ได้มีการใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารกับกลุ่มคนรอบ
ข้าง หรื อมีการรวมกลุ่มเพือ่ พูดคุยเกี่ยวกับละคร และสามารถนาเสนอและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารได้
ด้วยตนเองออกสู่ สาธารณะ (Lake, 2010) เช่น การตั้งสถานะเมื่อดูละคร มีการแสดงความคิดเห็น
หรื อพูดถึงฉากต่าง ๆ ในละคร มีการแบ่งปั นกระทูท้ ี่ตนเองชื่นชอบในละครเรื่ องนั้นผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ทั้งใน Facebook หรื อ ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ จนบางครั้งทาให้เกิดเป็ นกระแสของละครเรื่ อง
นั้น ๆ ขึ้นมา ทาให้คนที่ไม่เคยดูละครต้องตามมาดู จนเกิดการติดตามและเป็ นแฟนคลับของละคร
เรื่ องนั้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับละครย้อนยุค จะพบว่าส่ วนใหญ่มักจะศึกษาในเรื่ อ ง
ของวัฒนธรรมเป็ นส่ วนมาก เช่ น การศึกษาของ ณัฐกฤตา สุ ภาพันธ์ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
สื่อสารวัฒนธรรมไทยผ่านละครโทรทัศน์และนวนิยายแนวย้อนยุค เรื่ อง รากนคร ที่จะเน้นไปที่การ
วิเคราะห์เนื้ อ หาจากละคร เช่ นเดี ยวกับการศึกษาของ กัญจน์ตามาศ โกพล (2556) ที่ศึกษาเรื่ อ ง
บทบาทของละครแนวเรื่ องย้อนยุคที่มีต่อการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ที่มุ่งเน้นไป
ที่การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทละคร ที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทย
สาหรับวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์น้ นั พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ น
การศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของผูช้ มละครโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ ไ ด้ร ะบุ ว่า เป็ นละครประเภทใด เช่ น
การศึกษาของ เมทินี ทองศรี เกตุ (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ของวัยรุ่ น
ในกรุ งเทพ ซึ่ งมุงเน้นไปที่พฤติกรรมการดูละครทัว่ ไปไม่ไ ด้มุ่งเน้นว่าเป็ นละครแนวเรื่ องย้อนยุค
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เช่นเดียวกับ นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์
ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับความมีนวัตกรรมส่วนใหญ่จะนามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
สิ นค้าแฟชัน่ ยังไม่ มีใครนาแนวคิดนี้ มาใช้กบั ละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค จากการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งกับตัวแปรของความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โ ภคพบว่ามี การศึกษาของ อธิ คุ ณ
แรงสุ ข (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาหารแช่แข็งพร้อ ม
รับประทาน ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงกับการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบ
การดาเนิ นชีวิต การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชัน่ ของวันรุ่ น และ ธณวัช
สุภาสี (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของผูห้ ญิงในเขต
เชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 2 การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับนวัตกรรมของ
ลูกค้าในสินค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ ของผูห้ ญิง
จากการศึกษาตัวแปรทั้งสามจะพบว่า ยังไม่มี บุคคลใดที่ทาตัวแปรเรื่ องการทาการตลาด
ย้อนยุคที่เกี่ยวกับละครโทรทัศน์มาศึกษาในงานวิจยั ทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นถึ งช่องว่างของความสัมพันธ์
ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการทาการตลาดย้อนยุคของละครโทรทัศน์ เนื่องจากผูจ้ ดั
และสถานีต่าง ๆ ได้มีการทาละครแนวเรื่ องย้อนยุค ทั้งละครที่มีการนามาผลิตซ้ าและละครพีเรี ยดมา
ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ทาให้ผูว้ ิจยั อยากทราบว่าละครย้อนยุคนั้นจะยังจะได้รับการยอมรับอี ก
หรื อไม่เมื่อกลุ่มผูช้ มได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เพือ่ ให้ผจู ้ ดั ตัดสินใจว่าจะยังทาอย่างไรเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับ

1.2 ปัญหานาวิจยั
1) ความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์
ออนไลน์หรื อไม่ อย่างไร
2) ความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคหรื อไม่ อย่างไร
3) ความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครมีความสัมพันธ์กบั การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคหรื อไม่ อย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครกับพฤติกรรมการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครกับการยอมรับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครกับการเป็ นแฟนคลับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

1.4 สมมติฐานในการวิจยั
ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์ การยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
โดยสามารถกาหนดสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ า
ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
สมมติฐานที่ 3 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นแฟน
คลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคุ ณ ลัก ษณะของความมี น วัต กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ การยอมรับละคร
ผลิ ต ซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค และการเป็ นแฟนคลับ เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับละคร
โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม Net Gen ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จานวน 400 คน และเป็ นผูท้ ี่เคยรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพือ่ พัฒนาองค์ความรู ้สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคในยุคที่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
2) เพือ่ เป็ นข้อมูลและแนวทางให้กบั ผูจ้ ดั และสถานีโทรทัศน์ในการดาเนินการทาละคร
โทรทัศน์เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในยุคใหม่

1.7 นิยามศัพท์
การตลาดย้อนยุค หมายถึง การนาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้อดีต กลับมาทาใหม่ สร้างใหม่ เพือ่
ตอบสนองความรู ้สึก การนึกถึงและอยากได้มาซึ่งประสบการณ์หรื อความคุน้ เคยในอดีต
การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค หมายถึง การที่ผชู ้ มตัดสินใจที่จะดูละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ซึ่ งกระบวนการยอมรับละครนั้นแบ่งออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ การ
รู ้จกั ความสนใจ การประเมินผล การทดลองใช้ และขั้นตอนสุดท้ายจะเป็ นขั้นตอนของการยอมรับ
โดยในงานวิจยั นี้การยอมรับจะรวมไปถึงการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การสื่ อ สารแบบปากต่อ ปากผ่า นสื่ อ สังคม หมายถึ ง การสื่ อ สารทางตรงแบบไม่ เ ป็ น
ทางการ โดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรื อเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่ ง
ในงานวิจยั นี้ จะศึกษาในประเด็นของ การเป็ นผูน้ าความคิด การขอความคิดเห็น การส่ งต่อความ
คิดเห็น และการแบ่งปั นความคิดในในสื่อสังคมออนไลน์ไปยังผูต้ ิดต่อในสื่อสังคม
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติทางด้านบวกที่ บุคคลมีต่อสิ่ งนั้นซึ่ งใน
งานวิจยั ครั้งนี้จะหมายถึงความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของละคร ได้แก่ เค้าโครงเรื่ อง บทสนทนา
ตัวละคร ข้อคิด การให้ภาษา เพลง ภาพ และฉาก
ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง บุคคลที่มีลกั ษณะแนวโน้มเปิ ดรับสินค้าใหม่ มี
ความเร็วในการซื้อสินค้าใหม่ และมีความถี่ในการซื้อสินค้าใหม่ บ่อยและเร็วกว่าบุคคลอื่น ซึ่งใน
การวิจยั ครั้งนี้ จะสามารถแบ่งผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมได้เป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ ุกเบิก กลุ่มผูน้ าสมัย
กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง
พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ หมายถึง ความถี่ ช่องทาง ช่วงเวลา และ
ระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ของผูช้ มละครโทรทัศน์
แฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจและติดตาม
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะหมายถึ ง พฤติกรรมที่ผูช้ มมี ต่อละครที่ตนเองชื่นชอบ เช่ น การ
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ติดตามชมละครอย่างต่อเนื่ อง การแต่งกาย-แต่งหน้าเลียนแบบนักแสดง การพูดคุยระหว่างกลุ่มที่
ชื่นชอบละครเหมือนกัน เป็ นต้น
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค หมายถึง ละครที่เคยมีการผลิตมาก่อนแล้วในอดีตเป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค และมีการนามาผลิตซ้ าโดยที่ยงั คงความเป็ นอดีตทั้งการแต่งกาย และคาพูด

1.8 กรอบแนวคิดในงานวิจัย

H1
ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Innovativeness)
 ความรวดเร็วในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
 ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์
ใหม่
 การเปิ ดรับผลิตภัณฑ์ใหม่

H2

H3

ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดในงานวิจยั

พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
 ความถี่ในการดูละครออนไลน์
 ช่องทางในการรับชมละครออนไลน์
 ช่วงเวลาในการรับชมละครออนไลน์
 ระยะเวลาในการรับชมละครออนไลน์
การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
 ขั้นการรู ้จกั
 ขั้นความสนใจ
 ขั้นประเมินผล
 ขั้นการทดลอง
 ขั้นการยอมรับ
 การบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์
การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค
 การติดตาม
 พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบ
การพูดคุยระหว่างกลุ่ม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค”
ได้นา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาใช้ในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับละครโทรทัศน์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดย้อนยุคในละครโทรทัศน์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่ กระจายนวัตกรรม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความมีนวัตกรรมและการวัดระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับแฟนคลับ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับละครโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาเป็ นเวลานานและได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มาก โดยมีหลากหลายประเภทให้เลือกชม ละครโทรทัศน์เป็ นสื่อที่อยูใ่ กล้ชิดกับผูช้ มมากที่สุด ด้วย
ความสาคัญของละครโทรทัศน์ที่ประสบความสาเร็ จจากความเป็ นสื่ อทั้งสื่ อ เชิงปริ มาณที่มีละคร
โทรทัศน์เกิดขึ้นตามสถานีต่าง ๆ มากมายหลายช่วงเวลา และเชิงคุณภาพก็ได้มีการตระหนักถึงผลดี
ผลเสี ย ตลอดจนผลกระทบของละครที่มีต่อ ผูช้ มทัว่ ไปรวมถึ งสังคม ทาให้ละครโทรทัศน์ยิ่งทวี
ความสาคัญจนถือว่าเป็ นรายการโทรทัศน์ที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูง ทาให้ผผู ้ ลิตจะต้องทาละคร
มาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูช้ มให้ได้มากที่สุดเพือ่ การช่วงชิงเม็ดเงินจากการโฆษณา
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2.1.1 ประวัติและความสาคัญของละครโทรทัศน์
องอาจ สิ งห์ลาพอง (2557) กล่ าวว่า ละครโทรทัศน์เป็ นรายการบันเทิงที่มีผชู ้ มให้ความ
สนใจมากที่สุด โดยละครโทรทัศน์ของไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อสถานี โทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหมของ
บริ ษทั ไทยโทรทัศน์ ได้ออกอากาศละครโทรทัศน์ไทยเรื่ องแรก ชื่อ สุยานีไม่ยอมแต่งงาน ในปี 2499
ในการผลิตละครโทรทัศน์ระยะแรกเป็ นการนาการแสดงในรู ปแบบละครเวทีที่เคยได้รับ
ความนิยมมาแสดงสดในโทรทัศน์ โดยนาเรื่ องราวมาจากละครเสภา ละครอิงประวัติ เป็ นการแสดง
สดยังไม่มีการบันทึกเทป ทั้งผูผ้ ลิ ตและผูแ้ สดงในยุคแรกจึงต้อ งทาด้วยความพยายามและความ
อดทนเพราะไม่มีเทคโนโลยีช่วย
ในช่วงปี พ.ศ.2499 ละครแนวชีวติ ของช่อง 4 ได้พฒั นามากขึ้นเนื่องจากได้รับการตอบรับที่
ดีจากผูช้ ม เนื้อหาของละครชีวติ ก็ถูกพัฒนามากขึ้น จากละครชีวติ เล็ก ๆ ได้พฒั นามาเป็ นละครชีวิต
ที่มีเนื้อหาหนักขึ้น
ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนจากการนาละครเก่ามาเล่นเป็ นการทาละครโทรทัศน์ที่มาจาก
นวนิยายที่แต่งโดยนักประพันธ์รุ่นใหม่ในยุคนั้นเมื่อคู่แข่งทางละครโทรทัศน์มากขึ้นละครเล็กเริ่ ม
ถดถอยไป เริ่ มมีการไปตั้งกองถ่ายทานอกสถานที่ ทุกคณะได้ปรับปรุ งละครและตื่นตัวพัฒนาละคร
ให้อยูใ่ นความนิยมสูงสุด ละครโทรทัศน์ได้เริ่ มเป็ นที่นิยมอีกครั้งเมื่อได้มีการนาเทปบันทึกภาพมา
ใช้กบั ละครโทรทัศน์ ทาให้ธุรกิจละครโทรทัศน์เพิม่ ปริ มาณการผลิตมากขึ้น
ละครโทรทัศน์ในรู ปแบบของโซปโอเปรานั้น เป็ นละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ มีเรื่ องราว
ดาเนิ นต่อกันไป โดยใช้นักแสดงชุดเดียวกันตลอดทั้งเรื่ อง และผูผ้ ลิตละครส่ วนใหญ่จะสนใจใน
การผลิตละครประเภทโซโอเปราออกอากาศช่วงหลังข่าว 20.00 น. เนื่ อ งจากเป็ นช่ วงเวลาที่มีผู ้
รับชมมากที่สุด ลักษณะดังกล่าวนี้ได้เริ่ มขึ้นมาตั้งแต่ง พ.ศ. 2524 จนทาให้ละครโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการพาณิ ช ย์จ นสามารถเป็ นสิ น ค้า ทางธุ ร กิ จ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์จึงทาให้กลุ่มผูม้ ีอานาจในการบริ หารเวลาสถานี โทรทัศน์ได้ให้ความสาคัญกับละคร
โทรทัศน์ โดยละครโทรทัศน์ได้ถูกจัดลงช่วงเวลาก่อนข่าวภาคค่า และหลังข่าวภาคค่า ซึ่ งถือว่าเป็ น
เวลาสาคัญในการขายโฆษณา เพราะเป็ นช่วงที่ผชู ้ มเปิ ดรับชมโทรทัศน์และรายการมากที่สุดของวัน
รองจากข่าว ทั้งนี้ได้มีการศึกษาของ อัญชลี วิเลิศศักดิ์ (2549) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับ
รายการโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายพบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ มักจะดูละครเป็ นอันดับ 2 รองจาก
ข่าว ซึ่ งสอดคล้องกับ ธนิ สสรา เพชรยศ (2543) ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการเปิ ดรับสื่ อของผูห้ ญิง แต่ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ อรอนงค์ ทิพย์เสถียรกุล (2550) ที่พบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ๊กซ์ ดูละคร
เป็ นอันดับที่ 4 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์ละครยังเป็ นรายการที่ผชู ้ มให้ความ
สนใจโดยเฉพาะในช่วงละครโทรทัศน์ช่วงหลังข่าวจึงทาให้เป็ นช่ วงเวลาที่มีค่าโฆษณาแพงที่สุด
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และช่วงเวลานี้จะถูกแย่งซื้อโดยบริ ษทั โฆษณา เนื่ องจากบรรดาเจ้าของสิ นค้าและบริ การเชื่อว่าการ
โฆษณาในช่วงเวลาละครโทรทัศน์หลังข่าวจะสามารถสร้างการเข้าถึงสินค้าและบริ การให้กบั ผูช้ ม
ตารางที่ 2.1 การเปิ ดรับรายการโทรทัศน์

ประเภทรายการโทรทัศน์
ข่าวสารประจาวัน
ละครไทย
วิเคราะห์ข่าว
สารคดี
เกมส์โชว์
ภาพยนตร์ต่างประเทศ
วาไรตี้โชว์
เพลง/คอนเสิร์ต
การ์ตูน
ทอล์คโชว์
รายการท่องเที่ยว
รายการกีฬา
รายการตลก
รายการสอนการทาอาหาร
รายการเกี่ยวกับรถยนต์
รายการเพือ่ การศึกษา

อัญชลี วิเลิศศักดิ์ ธนิสสรา เพชรยศ
88.25
65.85
50.27
48.09
43.44
43.44
33.61
30.05
26.50
24.04
21.86
20.49
16.94
13.93
3.83
3.83

ร้อยละ
55
53
13
20
32
19
33
16
23
28
12
10
-

อรอนงค์
ทิพย์เสถียรกุล
87.8
39.1
71.1
45.3
36.7
28.9
26.8
21.6
22.4
16.4
23.4
29.7
21.9
13.3
8.1
6.3

2.1.2 องค์ประกอบของละครโทรทัศน์
การทาละครในยุคปั จจุบนั มีความยากขึ้นตรงที่จะทาอย่างไรให้ผชู ้ มติดตามละครเรื่ องนั้น
ต้องแต่ฉากแรกจนกระทัง่ ละครอวสาน ดังนั้นองค์ประกอบของละครจึงมีความสาคัญทุกส่ วนที่จะ
ทาให้ผชู ้ มละครติดตามละครเรื่ องนั้น ๆ โดย อริ สโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ละครไว้ในหนังสือ Poetics ซึ่งถือเป็ นตาราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเล่มแรกของโลก โดยได้จาแนก
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องค์ประกอบของละครไว้ 6 ส่วนคือ เค้าโครงเรื่ อง ตัวละครและการวางนิ สัยของตัวละคร ความคิด
การให้ภาษา เพลง และภาพ (Siks, 1983) ส่ วน ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2543) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของละครไว้ 6 ส่ วน คือ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร ปฏิสัมพันธ์ของตัวละคร/บทสนทนา เวลา
และสถานที่เกิดเหตุหรื อฉาก มุมมองในการเล่าเรื่ อง และท่วงทานองในการนาเสนอ ซึ่ งมีบางหัวข้อ
ที่ไม่เหมือนกับอริ สโตเติล
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบของละครโทรทัศน์สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) เค้าโครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การลาดับเหตุการณ์ในละคร โครงเรื่ องที่ดีจะต้อง
มี ความสมบูรณ์ ในตัวของมัน เอง ประกอบด้ว ย ตอนต้น กลาง และจบ โดยที่ทุ กส่ ว นจะต้อ งมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างสมเหตุสมผลเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในฉากหนึ่งจะเป็ นผลสืบเนื่องมาจากฉากก่อน
หน้าและเป็ นสาเหตุของฉากต่อไป
2) บทสนทนา (Dialogue) หมายถึง การถ่ายทอดเรื่ องราวและความคิดของผูแ้ ต่ง
ออกมาทางคาพูดของตัวละครหรื อบทสนทนา ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นเรื่ องหลักของบทละคร ทั้งนี้ ได้มี
การศึกษาของ นันทสิ ทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่พบว่า องค์ประกอบละครที่มีผลต่อการรับชม
โทรทัศน์มากที่สุดคือ บทละคร-เนื้อเรื่ อง ซึ่งสอดคล้องกับภัคพงศ์ สุ วรรณบุตร (2551) และปรัชญา
เปี่ ยมการุ ณ (2549) ที่พบว่า เนื้อเรื่ องเป็ นองค์ประกอบแรกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมละคร
ประเภทซิทคอม และการตัดสินใจรับชมละครของนักศึกษาในกรุ งเทพ
3) ตัวละครและการวางนิ สัยของตัวละคร (Character and Characterization) ทั้งนี้
ยังหมายรวมถึงพัฒนาการของนิสยั ตัวละคร ซึ่งตัวละครแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือตัวละครที่มี
ลักษณะเป็ นแบบตายตัว (Typed Character) ซึ่งเป็ นตัวละครที่มองเห็นได้เพียงด้านเดียว มีนิสัยตาม
บทละครที่ได้ เช่น พระเอกที่จะเป็ นคนดีตลอด หรื อผูร้ ้ายตัวโกงที่มีนิสัยไม่ดี และ ตัวละครที่เห็น
ได้รอบด้าน (Well-Rounded Character) ซึ่งเป็ นตัวละครที่มีความลึกซึ้ งมีลกั ษณะคล้ายชีวิตของคน
จริ ง ๆ ที่มีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนเสี ย โดยการวางลักษณะนิ สัยของตัวละคร คือ การที่ผเู ้ ขียนบทละคร
กาหนดให้ตวั ละครมีลกั ษณะนิสยั ตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่ อง ส่วนการพัฒนาของตัวละคร คือ
การเปลี่ยนแปลงของนิสยั ตัวละครที่มาจากประสบการณ์หรื อเหตุการณ์ที่มากระทบกับชีวิต ทั้งนี้ ได้
มีการศึกษาของนันทสิ ทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์
ของนักศึกษา พบว่า ตัวละครเป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อการรับชมรองลงมาจากบทละคร-เนื้ อเรื่ อง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสินีนาฏ สีสรรค์ (2552) พบว่า ตัวละคร เป็ นองค์ประกอบแรก
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4) ความคิด (Thought) ความคิดที่อยูใ่ นบทละครนั้นคือ จุดมุ่งหมาย ความหมาย
หรื อข้อเสนอของผูเ้ ขียนพิสูจน์ได้วา่ เป็ นจริ งจากเรื่ องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร กล่าวคือ
หลังจากที่ไ ด้ชมละครเรื่ อ งนั้น ๆ ไปแล้ว ผูช้ มจะได้รับแง่คิดเกี่ ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ในชี วิตที่ผูเ้ ขียน
ต้องการสื่อสารต่อผูช้ ม
5) การให้ภาษา (Diction) หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอดเรื่ องราว และความคิด
ของผูแ้ ต่งออกมาทางบทสนทนาของตัวละคร ผูเ้ ขียนบทจะต้องเขียนให้เหมาะสมกับลักษณะนิ สัย
ของตัวละครและเหตุการณ์แต่ละตอนของละครและยังจะต้องง่ายพอที่ผชู ้ มฟั งแล้วเข้าใจตลอดจน
ติดตามเรื่ องราวของละครอีกด้วย
6) เพลง (Song) เป็ นศิลปะการถ่ายทอดเรื่ องราวและความคิดของผูป้ ระพันธ์ผ่าน
ทางบทเพลงที่ตวั ละครขับร้อง ถึงแม้ในปั จจุบนั บทละครโทรทัศน์จะไม่ได้มีเพลงทุกเรื่ องแต่ก็ยงั มี
การใช้เพลงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบทละคร ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ ภานุ พงศ์ เลี้ยงประเสริ ฐ (2557) ที่
ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจในองค์ประกอบของละครพีเรี ยด พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
รับชมละครโทรทัศน์ประเภทพีเรี ยดที่ผลิตโดยบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ มีความพึงพอใจในองค์ประกอบ
ด้านเสียง ประเด็นการใช้ดนตรี ประกอบมากที่สุด
7) ภาพ (Spectacle) เนื่องจากบทละครโทรทัศน์ไม่ได้เขียนมาเพื่อการอ่านแต่เป็ น
การเขียนขึ้นมาเพือ่ การแสดง เช่น บทบาทของตัวละครสามารถแสดงให้เห็นด้วยสี หน้า ท่าทาง ซึ่ ง
จะช่วยเพิม่ ความหน้าสนใจให้กบั ละครได้เป็ นอย่างดี
8) ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่ องเพือ่ ให้ดูสมจริ ง
ทั้งนี้ได้มีงานวิจยั ของ นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) พบว่าฉากเป็ นองค์ประกอบอันดับ 3 ที่ผชู ้ ม
ละครโทรทัศน์คานึงถึง
จากการศึกษาผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของละครมี 8 ส่ วน คือ เค้าโครงเรื่ อง
บทสนทนา ตัวละคร ความคิด การให้ภาษา เพลง ภาพและฉาก ซึ่ งองค์ประกอบนี้ เป็ นส่ วนที่ทาให้
ผูช้ มโทรทัศ น์ เ กิ ด ความพึง พอใจจนเกิ ด การยอมรั บ ในละครเรื่ อ งนั้น ถ้า ผูช้ มไม่ พึ ง พอใจใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็อาจจะทาให้ผชู ้ มไม่ดูละครเรื่ องก็ได้ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จะใช้
องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ คือ เค้าโครงเรื่ อง ตัวละคร ภาษา และเพลงมาใช้ในการวิจยั ใน
ส่วนของการทาแบบสอบถามการยอมรับละครโทรทัศน์ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
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2.1.3 ประเภทละครโทรทัศน์
ประเภทของละครโทรทัศน์น้ ันได้มีนักวิชาการหลายท่านได้จาแนกเอาไว้ โดยสามารถ
จาแนกได้ตาม ระยะเวลาของละครโทรทัศน์ แนวคิดละเนื้ อ หา ที่แตกต่างกันไป โดย ปนัดดา
ธนสถิ ต (2531) กอบกุล อิงคุทานนท์ (2540) และ กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้ใช้เกณฑ์ของ
ระยะเวลาของละครโทรทัศน์เป็ นตัวกาหนด ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 6 ประเภท องอาจ สิ งห์ลาพอง
(2557) ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิ ริทศั น์ (2548) ได้แบ่งประเภทของละครโทรทัศน์โดยใช้
เกณฑ์ประเภทของเรื่ องราวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 ประเภท และ 11 ประเภท โดยทั้งหมดมี
รายละเอียดดังนี้
ละครโทรทัศน์ที่ใช้เกณฑ์การแบ่งตามระยะเวลา สามารถแบ่งประเภทของละครโทรทัศน์
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยไว้ 6 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ (ปนัดดา ธนสถิต, 2531; กอบกุล อิงคุทานนท์,
2540; กาญจนา แก้วเทพ, 2541)
1) Dramatic Specials เป็ นละครสั้นที่สรุ ปเรื่ องราวจบภายในตอนเดียว ที่มีการใช้
เวลาแสดงประมาณ 60-120 นาที และมักออกอากาศเป็ นรายการสุ ดท้ายของทางสถานี ซ่ ึ งเปรี ยบได้
กับ ละครตอนพิเศษ โดยสิ นีนาฏ สี สรรค์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับชมด้วย
ความพึงพอใจของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทัศน์หลังข่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ชื่นชอบการนาเสนอของละครแบบละครสั้นจบในตอนมาเป็ นอันดับแรกซึ่งไม่สอดคล้อง
กับ นันทสิ ทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ประเภทละครของนักศึกษาในเขตชลบุรี
พบว่า ชอบละครสั้นจบในตอนรองมาจาก ละครหลายตอนจบ
2) TV. Series เป็ นละครสั้นที่สรุ ปเรื่ องราวจบภายใน 30 หรื อ 60 นาที ออกอากาศ
เป็ นประจาทุกสัปดาห์ เนื้ อหาหลักของละครจะเป็ นแนวเดี ยวกันตลอด และผูแ้ สดงชุ ดเดี ยวโดย
ตลอด เช่น น้องใหม่ร้ายบริ สุทธิ์, สัมผัสพิศวง เป็ นต้น
3) Serials เป็ นละครเรื่ องยาวหลายตอน ซึ่งมีเรื่ องราวดาเนิ นติดต่อกันไป โดยใช้ผู ้
แสดงชุดเดียวกันตลอด อาจใช้เวลาแสดงตอนละ 30 หรื อ 60 นาที ออกอากาศเป็ นประจาทุกสัปดาห์
2-3 วันต่อสัปดาห์ หรื อ 5 วันต่อสัปดาห์ หรื อเป็ นประจาทุกวัน ในเวลาเดียวกัน เช่น ใต้เงาจันทร์,
เลื่อมสลับลาย เป็ นต้น ทั้งนี้ได้มีงานศึกษาของ ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเภท
ละครในเขตกรุ งเทพมหานคร และพบว่า ละครโทรทัศน์ที่นักศึกษาเลือกชมมากที่สุดคือ ประเภท
ละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ ซึ่ งสอดคล้องกับนันทสิ ทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
ประเภทละครของนักศึกษาในเขตชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ ละครหลายตอนจบ
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แต่ไม่สอดคล้องกับ สินีนาฏ สีสรรค์ (2552) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับชมด้วยความ
พึงพอใจของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทัศน์หลังข่าว และพบว่า กลุ่มตัวอย่างชื่น
ชอบละครเรื่ องยาวหลายตอนจบรองมาจาก ละครสั้นจบในตอน
4) Mini Series เป็ นละครสั้น ที่เล่นจบภายใน 2-3 ตอน ผูแ้ สดงไม่ใช่ชุดเดียวกัน
เนื้อหาของเรื่ องไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น Wifi Society เป็ นต้น
5) Anthology Series/Anthology Drama เป็ นละครที่จบในตอน นักแสดงไม่ใช่ชุด
เดียวกัน และเรื่ องราวในแต่ละตอนไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟ้ ามีตา, บันทึกกรรม เป็ นต้น
6) Sit-Com เป็ นละครแนวสนุกสนานมีลกั ษณะล้อเลียนสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้น
จบในตอน ใช้นกั แสดงชุดเดียวกันและมีบทบาทเดิม ส่ วนใหญ่มกั จะใช้ฉากเดิม ๆ เป็ นฉากในบ้าน
ร้านขายของชา หรื อฉากในที่ทางาน เช่น เป็ นต่อ, นัดกับนัด, บ้านนี้มีรัก เป็ นต้น
องอาจ สิงห์ลาพอง (2557) ได้แบ่งประเภทของละครโทรทัศน์โดยใช้ประเภทของเรื่ องราว
(Story) หรื อเนื้อหาเป็ นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ 8 ประเภท
1) ละครแนวอิงเรื่ องจริ งหรื อประวัติศาสตร์ เป็ นละครที่สร้างขึ้นมาจากเรื่ องจริ ง
หรื อจากประวัติศาสตร์ มีหลักฐานอ้างอิงได้ เช่น ละครโทรทัศน์เรื่ องสี่แผ่นดิน เป็ นต้น
2) ละครแนวชีวติ หรื อที่เรี ยกสั้น ๆ ว่าละครชีวติ ส่วนใหญ่เป็ นนวนิ ยายที่เกี่ยวกับ
ชีวติ รักของหนุ่มสาว อาจจะเป็ นเรื่ องจากชีวิตในตานานชาวบ้าน หรื อชีวิตของคนในสังคมชั้นสู ง
ทั้งในอดีตและปั จจุบนั บางเรื่ องอาจเป็ นเรื่ องราวชีวติ ในครอบครัวการดิ้นรนเพื่อความอยูร่ อด เรื่ อง
ชีวิตคติสอนใจวัยรุ่ น เด็ก เป็ นต้น เช่น บ้านทรายทอง เป็ นต้น ได้มีการศึกษาของ ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ
(2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูช้ มชอบ ละครชีวติ รักรองลงมาจากละครตลกเบาสมอง
3) ละครแนวตลก หรื อ ละครแนวเบาสมอง หรื อ ละครชวนหัว มักจะเป็ นเรื่ องที่
ตลกขบขัน ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่เกิ ดขึ้นระหว่างเพื่อ น ครอบครัว คนงานกับนายจ้าง ผูร้ ับใช้ในบ้านกับ
เจ้าของบ้าน ทั้งนี้ มกั จะใช้สถานการณ์ในชีวิตประจาวันมาผูกเรื่ อ งให้มีเนื้ อหาที่ตลกขบขัน ชวน
หัวเราะ เช่น คุ ณปู่ ซู่ ซ่า เป็ นต้น โดยมีงานวิจยั ของ ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ (2549) ที่ศึกษาเกี่ ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
กลุ่ มตัว อย่างชื่ นชอบละครตลกเบาสมองมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นันทสิ ทธิ์ แก้วทิพ ยเนตร
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(2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ ของนักศึกษาในเขตชลบุรี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบละครตลกเบาสมอง
4) ละครแนวอาชญากรรมสื บสวนสอบสวน เนื้ อหาของละครค่อนข้างเป็ นเรื่ อง
หนักและรุ นแรง เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมและฆาตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ ปรัชญา เปี่ ยมกา
รุ ณ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษา
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูช้ มละครชอบละครประเภทอาชญากรรม/สืบสวนมาเป็ นอันดับที่ 3
รองมาจากละครตลกเบาสมองและละครชีวติ รัก
5) ละครแนวลึกลับ เป็ นละครที่อาจจะมีท้ งั แนวไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่ ง
อาจจะมีการฆาตกรรมและสื บสวนสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ ละครแนวนี้ มีเหตุผลสมจริ ง
ตื่นเต้น ชวนติดตาม มักนิยมผูกเรื่ องราวเป็ นปมปริ ศนา
6) ละครแนวผจญภัย เป็ นเรื่ องของบุคคลหรื อครอบครัวที่เดินทางผจญภัยเพื่อหา
สิ่งที่ตอ้ งการ หรื ออาจจะเป็ นบุคคลธรรมดาแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทาให้ตอ้ งหนี หรื อต่อสู ้เพื่อ
เอาตัวรอด ทั้งนี้ได้มีการศึกษาของ เมทินี ทองศรี เกตุ (2552) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการดูละครทาง
โทรทัศน์ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชื่นชอบละครที่มีเนื้ อหา
แนวผจญภัยมากที่สุด
7) ละครแนวเพ้อฝันมหัศจรรย์ ละครประเภทนี้ เหมาะสาหรับผูช้ มที่เป็ นเด็ก ซึ่ งมี
เนื้ อ เรื่ องที่เพ้อ ฝัน ความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่ นยนต์ มนุ ษย์
นอกโลก และผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติภาพของโลกหรื อเรื่ องราวของยอดมนุษย์ เป็ นต้น
8) ละครแนวนิ ทานพื้นบ้านวรรณคดี หรื อ ละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เป็ นละครที่มีเนื้ อ
เรื่ องมาจากวรรณคดี ตานาน นิทานพื้นบ้าน เนื้อเรื่ องมักเป็ นคติสอนใจ เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความ
ดี ความชั่ว เป็ นเรื่ อ งราวที่มีเทพเจ้า เจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดิ น เทวดา ผูม้ ี อิ ทธิ ฤ ทธิ์ บางเรื่ อ งอาจเกี่ ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ไทยเก่า ๆ เช่น มหาเวชสันดรชาดก พระอภัยมณี เป็ นต้น โดยได้มีงาน
ศึกษาของ เมทินี ทองศรี เกตุ (2552) พบว่า ผูช้ มชอบละครที่มีเนื้อหาแนวพื้นบ้านวรรณคดีน้อยที่สุด
สอดคล้องกับ ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ (2549) ที่พบว่าผูช้ มละครชอบละครประเภทละครจักร ๆ วงศ์ ๆ/
ละครพืน้ บ้าน น้อยที่สุด
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ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิ ริทศั น์ (2548) แบ่งประเภทละครโทรทัศน์จาแนกตาม
เนื้อหา/แนวเรื่ อง โดยละครโทรทัศน์ได้นารู ปแบบของภาพยนตร์มาใช้ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น
11 ประเภท ดังนี้
1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็ นละครที่เน้นความเจ็บปวด โดยเฉพาะความ
เจ็บปวดของผูแ้ สดงหลัก เพือ่ ให้เกิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจ ทาให้ผชู ้ มเกิดความเข้าใจในความ
เป็ นไปของชีวติ เช่น คู่กรรม, เลือดขัตติยา เป็ นต้น
2) ละครตลกแบบขบขัน (Comedy) ละครตลกสามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
ละครตลกแบบฟาร์ส (Farce) เป็ นละครตลกที่เก่าแก่ที่สุด เป็ นตลกเน้นท่าทางความเจ็บปวด เช่ น
ระเบิ ดเถิ ด เทิ ง และละครตลกแบบคอเมดี้ (Comedy) เป็ นละครตลกเรี ยบ ๆ เช่ น รั กออกฤทธิ์ ,
ปั ญญาชนก้นครัว เป็ นต้น
3) ละครชีวิตอิงนิ ยายหรื อโรมานซ์ (Romance) หรื อ โรแมนติก (Romantic) เป็ น
ละครที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู ้สึกดีต่อความรัก ทาให้รู้สึกเกิดอยากมีความรักหรื อคนรักเหมือนกับใน
ละครที่ดู เช่น ดอกรักริ มทาง, แอบรักออนไลน์ เป็ นต้น
4) ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา (Sentimental Drama) เป็ นละครที่จะมีการแอบแฝง
คติสอนใจไว้ในเรื่ อง โดยมุ่งเน้นการสร้างตอนจบแบบการพบกับความสุ ขในชีวิต เช่น หัวใจศิลา,
แรงเงา เป็ นต้น
5) ละครชีวติ เริ งรมย์ หรื อเมโลดรามา (Melodrama) เป็ นละครที่จะเน้นโครงเรื่ อง
ที่มีความสนุกสนาน ใช้ตวั เอกที่ผชู ้ มจาได้ง่าย มีบุคลิกกล้าหาญ มีน้ าใจ มีความอดทน ส่ วนตัวร้าย
จะมีบุคลิก หน้าตาไม่ดีมาก ร้ายกาจทุกด้าน เช่น แผลเก่า, บ้านทรายทอง เป็ นต้น
6) ละครแนวบู๊ (Action) เป็ นละครที่เน้นความเก่งกล้าของตัวละครหลัก ปกป้ อง
สังคมให้ปลอดภัยจากการกระทาของตัวร้าย เช่น นักสูม้ หากาฬ, ตะวันเดือด เป็ นต้น
7) ละครแนวผจญภัย (Adventure) เป็ นการนาเสนอเรื่ องราวของการผจญภัยไปยัง
ดินแดนต่าง ๆ ที่ลกั ลับ เต็มไปด้วยเรื่ องราวตื่นเต้นระหว่างการเดินทาง การเผชิญกับสิ่ งเร้นลับ สิ่ ง
แปลกใหม่ เช่น ปาฏิหาริ ยข์ า้ มขอบฟ้ า, สุสานภูเตศวร เป็ นต้น
8) ละครลึกลับสยองขวัญ (Horror) เป็ นละครที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจต่าง ๆ
ชวนตื่นเต้นและสยองขวัญ เช่น สุสานคนเป็ น, ทายาทอสูร เป็ นต้น
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9) ละครฆาตกรรม (Crime) เป็ นการนาเสนอเรื่ องราวเหตุการณ์การฆาตกรรมการ
ตายที่เกิดจากการวางแผน หรื อฆ่าเพือ่ แก้แค้น เช่น เวียงร้อยดาว, นางชฎา เป็ นต้น
10) ละครสืบสวนสอบสวน (Suspense) เป็ นละครที่มีเนื้อหาเน้นไปที่การสื บสวน
เพือ่ หาบุคคลที่อยูเ่ บื้องหลังการกระทาต่าง ๆ
11) ละครพื้นฐาน (Folktale) เป็ นละครเกี่ยวกับนิ ทานพื้นบ้าน เรื่ องเล่าในสังคม
เช่น ปลาบู่ทอง, แก้วหน้าม้า เป็ นต้น
จากรายละเอียดของประเภทละครโทรทัศน์ดงั กล่าวในข้างต้น สามารถสรุ ปประเภทของ
ละครโทรทัศน์ได้เป็ นดังในตราราง 2.1
ตารางที่ 2.2 สรุ ปประเภทของละครโทรทัศน์

ประเภท
แบ่งตามระยะเวลา
Dramatic Specials
TV. Series
Serials
Mini Series
Anthology series/anthology drama
Sit-Com
แบ่งตามเนื้อหา/แนวเรื่ อง
ละครอิงเรื่ องจริ งหรื อประวัติศาสตร์
ละครชีวติ
ละครแนวตลก
ละครแนวอาชญากรรมสื บ สวน
สอบสวน

ปนัดดา ธนสถิต
กอบกุล อิงคุทา
นนท์ และ
กาญจนา แก้วเทพ

องอาจ สิงห์
ลาพอง

ชยพล สุทธิโยธิน
และ
สันติ เกษมสิริ
ทัศน์
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

ประเภท

ปนัดดา ธนสถิต
กอบกุล อิงคุทา
นนท์ และ
กาญจนา แก้วเทพ

องอาจ สิงห์
ลาพอง

ชยพล สุทธิโยธิน
และ
สันติ เกษมสิริ
ทัศน์

ละครแนวลึกลับ
ละครแนวผจญภัย
ละครแนวเพ้อฝันมหัศจรรย์
ละครแนวนิทานพื้นบ้านวรรณคดี
ละครโศกนาฏกรรม
ละครชีวติ อิงนิยายหรื อโรมานซ์
ละครเซ็นติเมนเทิลดรามา
ละครชีวติ เริ งรมย์ หรื อเมโลดรามา
ละครแนวบู๊
ละครฆาตกรรม
นอกจากนี้หากแบ่งประเภทของละครตามแนวเรื่ องแล้ว ยังสามารถแบ่งประเภทของละคร
ได้อีกหนึ่ งคือ ละครพีเรี ยด (Period) ซึ่ งเป็ นละครที่มีเนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ ยวข้อ งกับเรื่ องราวในอดี ต
เรื่ องประวัติศาสตร์ พงศาวดาร (วริ สรา เวทยสุภรณ์, 2549) เช่น บางระจัน ขุนศึก ข้าบดินทร์ เป็ นต้น
ดังนั้นจะพบว่า ละครโทรทัศน์สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท แต่ในงานวิจยั ชิ้นนี้
จะเน้นเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ซึ่งละครที่มีการผลิตซ้ านั้นเป็ นการทาการตลาด
ย้อนยุคอย่างหนึ่ง ดังจะกล่าวต่อไปในแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดย้อนยุค

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดย้ อนยุคในละครโทรทัศน์
หากพิจารณาทัศนะการมองเวลาของยุคหลังสมัยใหม่จะพบว่า มีการมองเวลาที่สวนทางกับ
ทัศนะแห่งยุคสมัยใหม่ (Modernism) อย่างชัดเจน กล่าวคือ แนวคิดยุคสมัยใหม่จะมีวิถีการมองเวลา
แบบไปข้างหน้า (Prospective) มีทิศทางการมองเวลาแบบชื่นชมและมุ่งสู่ความก้าวหน้าทางอนาคต
แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่จะมีวิถีการมองเวลาแบบเหลียวหลังไปดู อดี ต (Retrospective) หรื อ ที่
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เรี ยกว่า การโหยหาหรื อถวิลหาอดีต (Nostalgia) ซึ่ ง พัฒนา กิติอาษา (2546) อธิบายว่า การโหยหา
อดี ต เป็ นวิธี ก ารมองโลกหรื อ วิธี ก ารให้ค วามหมายแก่ ป ระสบการณ์ ชี วิต ของมนุ ษ ย์ โดยเน้ น
ความสาคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู ้สึกของผูค้ นในปั จจุบนั ที่มีต่ออดีตที่ผา่ นพ้นไป
2.2.1 ความหมายของการตลาดย้ อนยุค
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดแบบย้อ นยุคและได้ให้ความหมายของ
การตลาดย้อนยุคไว้หลากหลาย ดังนี้
สิ ทธิชยั ฝรั่งทอง (2547) กล่าวว่า Retro Marketing มาจากคา Retrospective หมายถึง การ
หวนระลึกถึงความหลัง Retro Marketing หมายถึง การตลาดแบบย้อนยุค ซึ่ งแนวคิดนี้ เกิดมาจาก
นักการตลาดในอเมริ กา โดยให้ความสาคัญกับการปลูกฝั่งวิถีชีวิตให้คนดาเนิ นตามได้น้ นั ต้องใช้
ผลิตภัณฑ์เข้าไปแทรกอยูใ่ นวัฒนธรรมของบุคคล ทาให้เกิดความคลัง่ ไคล้ที่จะใช้สิ่งของเหล่านั้น
ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล และมนัสศิริ เผือ กสกนธ์ (2548) ได้กล่าวถึงการตลาดย้อนยุคว่า
เป็ นแนวคิดทาการตลาดที่มองย้อนไปในอดีต เป็ นการนากระแสนิ ยมเดิม ๆ มาทาการตลาด เพื่อ
สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน ปั จจุบนั ได้มีสินค้าย้อนยุคเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น ของตกแต่ง
บ้านย้อนยุค ภาพโฆษณาเก่า รวมไปถึงความนิยมดนตรี เก่า เป็ นต้น
บุริม โอทกานนท์ (2554) ได้กล่ า วว่า การท าการตลาดย้อ นยุคเป็ นการทาการตลาดใน
รู ปแบบของการสร้างให้เกิดการระลึกถึงอดีต โดยการนาเอาผลิตภัณฑ์เก่ามาใช้ใหม่ หรื อการสร้าง
เลียนแบบ หรื อการสร้างให้มีความคล้ายคลึงกับของเก่า ทาให้ผใู ้ ช้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกว่ากาลังได้
ใช้สินค้าหรื อบริ การที่มีจาหน่ายในยุคก่อน
พัลลภา ปิ ติสนั ต์ และคณะ (2553) ได้กล่าวว่า การตลาดย้อนยุคเป็ นแนวคิดที่นาสิ นค้าหรื อ
บริ การมาทาการตลาดโดยใช้ความรู ้สึกที่คิดถึงความหลังในอดีตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น วิถีชีวติ แฟชัน่ และวัฒนธรรม เป็ นต้น มาสร้างเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนอง
ความรู ้สึกที่นึกถึงในวัยเด็กหรื อวัยรุ่ น
ในขณะที่ อนุชิต เที่ยงธรรม (2546) ได้กล่าวว่า Nostalgia Marketing คือการที่นักการตลาด
ใช้สิ่งกระตุน้ บางอย่างที่เรี ยกความทรงจา อารมณ์ ความรู ้สึก ภาพประทับใจของผูบ้ ริ โภคออกมา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด โดยสิ่ งกระตุน้ นั้นอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ ชิ้นงานหรื อ
ภาพยนตร์โฆษณา เป็ นต้น
สรุ ปความหมายของการตลาดย้อนยุค (Retro Market) ได้วา่ เป็ นการทาการตลาดที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคนึกย้อนถึงไปในอดีตที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริ โภค เช่น วิถีชีวติ แฟชัน่ และ

24
วัฒนธรรม เป็ นต้น มาสร้างเป็ นสินค้าหรื อบริ การเพือ่ ตอบสนองความรู ้สึกหรื อภาพความทรงจาใน
อดีต
2.2.2 สาเหตุการทาการตลาดย้ อนยุค
การทาการตลาดย้อ นยุคในประเทศไทยสามารถแบ่งสาเหตุอ อกได้เป็ น 5 สาเหตุดัง นี้
(ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล และมนัสศิริ เผือกสกนธ์, 2548)
1) การหวนให้คิดถึงอดีตหรื อวันวาน (Nostalgia) หมายถึงการนึ กถึงเรื่ องดี ๆ ใน
อดีตซึ่งมีชีวติ ที่เรี ยบง่าย ไม่วนุ่ วายเหมือนปั จจุบนั ทั้งนี้ได้มีการศึกษาของ ชัยวัฒน์ เสริ มสุธีอนุ วฒั น์
(2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้หลักการย้อนยุคในงานออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสถาบัน พบว่า ที่มา
ของหลักการย้อนยุคในงานออกแบบสิ่ งพิมพ์โฆษณาสถาบันที่นิยมใช้มากที่สุดคือ การหวนให้
คิดถึงอดีต และการศึกษาของ สุวรรณมาศ เหล็กงาม (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบสร้างภาพ
เพือ่ การโหยหาอดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู”่ พบว่า มีเนื้ อหารายการสะท้อนให้เห็นถึงภาพ
ในอดีต 2 ลักษณะคือ เนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพอดีตที่ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว และเนื้ อหาที่สะท้อน
ถึงสิ่งที่เคยมีอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ในอดีตแต่ขาดหายไปในสังคมปั จจุบนั โดยการนาเสนอเนื้ อหาอดีตจะ
มีลกั ษณะการประกอบสร้างความหมายใน 2 แบบคือ การประกอบสร้างความหมายเพื่อการย้อน
อดีต และการประกอบสร้างความหมายเพือ่ การโหยหาอดีต
2) กระแสการอนุรักษ์ (Natural Conservation) เป็ นการย้อนกลับไปยังอดีตที่
ปราศจากการปรับแต่งใด ๆ เหมือนกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ โดย ชัยวัฒน์ เสริ มสุธีอนุวฒั น์ (2549) พบว่า
นิยมใช้ กระแสอนุรักษ์ทรัพยากรและการกลับสู่ธรรมชาติ มาเป็ นอันดับ 4 รองลงมาจาก การหวน
ให้คิดถึงอดีต การให้ความสนใจกับศิลปะและการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
3) การถวิลหาสูตรต้นตาหรับที่ตอ้ งทาด้วยมือ (Handmade) เป็ นการแสดงถึงความ
เฉพาะตัว มีชิ้นเดียว ที่เดี ยว สามารถทาให้ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ขายได้ หรื อ เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
เพราะเป็ นสิ่ งของหายาก โดยชัยวัฒน์ เสริ มสุ ธีอนุ วฒั น์ (2549) พบว่า ที่มาของหลักการย้อนยุคใน
งานออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสถาบัน นิยมใช้ความเป็ นต้นฉบับ/งานทามือ น้อยที่สุด
4) การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (History) เป็ นความสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับ สถาปั ตยกรรมโบราณ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และให้คุณค่ากับของเก่า เนื่ องจากของเก่า
ในอดีตมีสิ่งจูงใจ และมีเสน่ ห์ที่ทาให้ผคู ้ นในยุคสมัยปั จจุบนั สนใจ โดยชัยวัฒน์ เสริ มสุ ธีอนุ วฒั น์
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(2549) พบว่า ที่มาของหลักการย้อนยุคในงานออกแบบสิ่ งพิมพ์โฆษณาสถาบัน นิ ยมใช้ การศึกษา
เชิงประวัติศาสตร์มาเป็ นอันดับ 3 รองลงมาจาก การหวนให้คิดถึงอดีตและการให้ความสนใจกับ
ศิลปะ
5) การให้ความสนใจกับศิลปะ/ดนตรี (Art2Music) ได้มีการนาภาพวาด จิตรกรรม
ประติมากรรม ศิลปะในยุคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กบั การตลาดย้อนยุค โดยชัยวัฒน์ เสริ มสุ ธีอนุ วฒั น์
(2549) พบว่า นิยมใช้การให้ความสนใจกับศิลปะเป็ นอันดับ 2 รองมาจาก การหวนให้คิดถึงอดีต
จากการศึกษาถึงสาเหตุการทาการตลาดย้อนยุค จะพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในสาเหตุ
ทั้ง 5 ประการนี้ โดยเฉพาะการหวนให้คิดถึ งอดี ตหรื อวันวานเห็ นได้จากรายการโทรทัศน์ เช่ น
รายการวันวานยังหวานอยูห่ รื อ การนาเพลงสุนทราภรณ์กลับมาขับร้องใหม่ในรายการดันดารา และ
ละครโทรทัศน์ในปั จจุบนั ที่ได้นาละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิ ยมในอดีตนากลับมาสร้างอีกครั้ง
เช่น ละครเรื่ องผูก้ องยอดรัก สะใภ้เจ้า เป็ นต้น
2.2.3 รู ปแบบของการตลาดย้ อนยุค
นักวิชาการจานวนมากได้กาหนดรู ปแบบของการตลาดย้อนยุคไว้แตกต่างกันโดย ชูศกั ดิ์
เดชเกรี ยงไกรกุล และมนัสศิริ เผือ กสกนธ์ (2548) ได้แบ่งแนวทางการตลาดย้อ นยุคออกเป็ น 4
รู ปแบบ บุริม โอทกานนท์ (2554) ได้แบ่งรู ปแบบของการตลาดย้อนยุคไว้ 3 ประเภท และพัลลภา
ปิ ติสนั ต์ และคณะ (2553) ได้มีการแบ่งการตลาดย้อนยุคออกเป็ น 2 รู ปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล และมนัสศิริ เผือกสกนธ์ (2548) ได้แบ่งแนวทางการตลาดย้อนยุค
ออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ
1) Retro Retro เป็ นการนาเอาของเก่าในอดีตมาใช้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อ
ดัดแปลงมาก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เคยนิ ยมในอดีตนามาทาซ้ า หรื อก๊อปปี้ ใหม่ เช่น หนังดังนากลับมา
ทาซ้ า มีสิ่งที่เปลี่ยนคือนักแสดง เท่านั้น
2) Retro Nova เป็ นการผสมผสานรู ปลักษณ์และโครงเก่า แต่มีการใช้เทคโนโลยี
ใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น นาฬิกา TAG Heuer ทาให้มีลกั ษณะเป็ นแบบย้อนยุคไปในปี ค.ศ. 1930 แต่
กลไก เป็ นไมโครชิพ ที่ทางานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3) Retro Deluxe เป็ นการผสมผสาน ระหว่าเรื่ องเก่ากับเรื่ องใหม่ เข้าด้วยกัน หรื อ
ที่เรี ยกว่า Hybrid ระหว่างดีไซด์เก่ากับใหม่มาใช้ผสมผสานกัน
4) Retro Futurism รู ปแบบการทาการตลาดย้อนยุคแบบนี้ เป็ นที่นิยมสาหรับนัก
ออกแบบรุ่ นใหม่ เป็ นการหาเทรนด์ในอดีต กระแสนิยมเดิม ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร แล้วหาตัวแปรร่ วม
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พร้อ มทั้งพยากรณ์ กระแสแนวโน้มที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต แล้วเอากระแสนิ ยมเก่ า ๆ มาผสมกับ
ความคิดในอนาคต
บุริม โอทกานนท์ (2554) ได้แบ่งรู ปแบบของการตลาดย้อนยุคไว้ 3 ประเภท
1) Retro Classic เป็ นการทาการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาแต่เดิมและยังมีจาหน่ าย
อยูใ่ นปั จจุบนั โดยผูผ้ ลิตยังคงรักษาผลิตภัณฑ์ให้เหมือนเดิมเพื่อให้สามารถขายสิ นค้าได้ในสมัยที่
เปลี่ยนแปลง
2) Retro Repro เป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยูใ่ นอดีต
โดยยังคงรักษาวิธีการใช้ คุณสมบัติ คุณประโยชน์เดิมเอาไว้ โดยพยายามที่จะไม่เปลี่ยนแปลง หรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการทาใหม่นอ้ ยที่สุด
3) Retro Nuevo เป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาใหม่ โดยพยายามที่จะให้มีรูปร่ าง
ลักษณะเหมื อนเดิ มในอดี ต แต่ผลิ ตภัณฑ์จะได้รับการปรับปรุ งในเรื่ องของคุณ สมบัติการใช้งาน
ระบบการท างาน เพื่อ สามารถตอบสนองความต้อ งการใช้ข องผูบ้ ริ โ ภคในยุค ปั จ จุบ ันให้ดี ข้ ึ น
กว่าเดิม
พัลลภา ปิ ติสนั ต์ และคณะ (2553) ได้มีการแบ่งการตลาดย้อนยุคออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) Retro-Retro หรื อ Retro แบบดั้งเดิม เป็ นการนาสิ นค้าในอดีตทั้งที่หายไปแล้ว
หรื อลดกระแสความนิ ยมลงกลับมาปรับปรุ งให้เกิดเป็ นกระแสใหม่อีกครั้ง โดยใช้เอกลักษณ์ของ
สิ นค้าเดิมเป็ นจุดเด่น การทาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro ให้สาเร็ จจะต้องมีองค์ประกอบ 3
ประการคือ
(1) Not Hi-tech สิ นค้าหรื อบริ การนั้นมีการเชื่อมโยงประวัติเรื่ องราวในอดีต
คงความเป็ นย้อนยุคดั้งเดิม นากลับมาทุกองค์ประกอบ ซึ่งถ้านาเทคโนโลยีเข้ามาอาจจะทาให้ความ
เป็ นดั้งเดิมลดลงไป
(2) Some Hi-Touch การทาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro จะเป็ นการนา
ประโยชน์ทางอารมณ์ความรู ้สึกที่มีอยู่ในความเป็ น Retro จะเป็ นตัวกระตุน้ ความรู ้สึกอยากรับรู ้
ความประทับใจในอดีต กล่าวคือเป็ นการใช้อารมณ์มาสัมผัสกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแตกต่างกับปั จจุบนั ที่
จะเน้นประโยชน์ในการใช้งานเป็ นสิ่งดึงดูดลูกค้า
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(3) Full Hi-talk การทาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro เพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จจะต้องคลอบคลุมเป้ าหมายทุกรุ่ นไม่ใช่แค่คนรุ่ นเก่าเพียงอย่างเดียว นักการตลาดควรนา
การตลาดแบบปากต่อปากมาประกอบ เพราะจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่จากรุ่ นปู่ ย่าไปสู่ รุ่นพ่อ
แม่และต่อไปยังรุ่ นหลาน
2) Retro-Nova เป็ นการนาสิ่งที่ประสบความสาเร็จในอดีตมาเสนอใหม่ในปั จจุบนั
โดยจะมีการปรับปรุ ง และผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้าไปในสิ นค้า เพื่อดึงประสบการณ์ อารมณ์
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค กระตุน้ ให้มีความรู ้สึกร่ วมไปกับสิ นค้า โดยจะมีการเปลี่ยนรู ปลักษณ์ ผสม
เทคโนโลยีปัจจุบนั เพื่อให้มีความร่ วมสมัยมากขึ้น การทาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Nova ให้
สาเร็จจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
(1) สร้างความเชื่อมโยง (Build Linkage) เป็ นการสร้างความเชื่อมโยงของยุค
สมัยปั จจุบนั กับอดีตเข้าด้วยกัน กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคนึ กถึงสิ่ งที่ได้ประสบมาในอดีต โดยสิ่ งสาคัญ
คือ สินค้าหรื อบริ การนั้นจะต้องเป็ นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขแก่ผบู ้ ริ โภค
(2) สร้างมูลค่า (Build Value) การสร้างมูลค่าบริ ษทั สามารถทาได้โดยการทา
วิจยั และพัฒนาสินค้า (R&D) เพือ่ ค้นหาความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั พร้อมกับหา
จุดบกพร่ องของสินค้าในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ เพื่อนาไปเพิ่มเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้กับสิ นค้าในอดีตให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานในปั จจุบนั การทาการตลาดแบบ
Retro-Nova โดยการสร้า งมู ล ค่ า จะทาให้ ประโยชน์ ใ ช้สอยและอารมณ์ ค วามรู ้ สึ กตรงใจกับ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้มากขึ้น และเป็ นการสร้างข้อได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งในตลาด
(3) สร้างการรับรู ้ (Build Awareness) เป็ นการทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าหรื อ
บริ การที่บริ ษทั สร้างขึ้นมา โดยการทาการตลาดแบบ Retro-Nova จะเน้นไปที่การทาการตลาดแบบ
Below the Line เนื่องจากสามารถมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีและใช้งบประมาณ
ที่นอ้ ยกว่าการทาการตลาดแบบ Above the Line และผูบ้ ริ โภคยังสามารถเข้ามามีประสบการณ์ร่วม
ผูกพันเป็ นหนึ่งเดียวกับสินค้าหรื อบริ การอีกด้วย
จากการศึกษาเกี่ ยวกับรู ปแบบของการตลาดย้อ นยุค หากพิจารณาถึ งอุ ตสาหกรรมละคร
โทรทัศน์จะพบว่ามีได้มีการนารู ปแบบการทาการตลาดย้อนยุคเข้ามาใช้ ดังจะเห็นได้จาก การที่ผจู ้ ดั
ได้นาละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วในอดีตมาผลิตซ้ าใหม่ (Reproduction)
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เป็ นเวอร์ ชนั่ ใหม่ ที่มีการเปลี่ยนเพียงแค่ตวั ละคร มี นาเรื่ องราว เหตุการณ์ วิธีคิด และวิถีชีวิตของ
ผูค้ นในสังคมยุคอดีตนามาเสนอให้ผชู ้ มในยุคปั จจุบนั ได้รับชม
ทั้ง นี้ ได้มี ง านศึ ก ษาของ ณั ฐ วัฒ น์ วงศ์วิล าสนุ รั ก ษ์ (2553) ได้เ ขี ย นบทความเกี่ ย วกับ
การตลาดย้อนยุคในธุรกิจบันเทิงไว้วา่ อุตสาหกรรมบันเทิงไทยในปั จจุบนั ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์
ทางด้าน Retro Marketing เกิดขึ้นอย่างแพร่ หลาย เช่น ละครโทรทัศน์เรื่ อง นางทาส เป็ นละครแนว
ย้อนยุค (Period) ที่สะท้อนถึงภาพสังคมไทยในยุคอดีตที่ลางเลือนไปจากความทรงจาของคนในยุค
ปั จจุบนั นับได้วา่ เป็ นการปลุกความทรงจาของผูช้ มขึ้นมาอีกครั้ง หรื อกรณี รายการวันวานยังหวาน
อยู่ ที่หวนกลับไปหยิบยกอดีตมานาเสนอในรู ปแบบรายการวาไรตี้ทอลค์โชว์สมัยใหม่ที่มีกลิ่นอาย
ของความเป็ นวันวาน ในด้านสื่อเพลงก็พบว่ามีปรากฏการณ์การนาเพลงเก่ามาผลิตซ้ าเป็ นเวอร์ชนั่
ใหม่
สาหรับงานวิจยั อื่น ๆ ศึกษาเกี่ยวกับการทาการตลาดย้อนยุค เช่น นิ โลบล โควาพิทกั ษ์เทศ
(2535) ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรี ยศาสตร์ ยคุ หลังสมัยใหม่
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะของสุ นทรี ยศาสตร์ยคุ หลังสมัยใหม่ที่ปรากฏอยูใ่ นเพลงไทยสมัยนิ ยมมี
ปรากฏการณ์ของการทาซ้ า โดยใช้สื่อเพลงเป็ นช่องทางการสื่อสารโดยมีลกั ษณะและวิธีการทาซ้ า 6
ลักษณะ คือ
1) การทาซ้ าในลักษณะของการนาผลงานเพลงเก่ามาผลิตใหม่ ในรู ปแบบของการ
รวมเพลงฮิต
2) การทาซ้ าในลักษณะของการนาผลงานเพลงเก่ามาผลิตใหม่ และได้ขบั ร้องใหม่
โดยนักร้องคนเดิม
3) การทาซ้ าในลักษณะของการนาผลงานเพลงเก่ามาผลิตใหม่และได้ขบั ร้องใหม่
โดยนักร้องคนใหม่
4) การทาซ้ าในลักษณะของการลอกเลียนแบบทานองเพลงต่างประเทศมาใส่ เนื้ อ
ร้องภาษาไทย
5) การทาซ้ าในลักษณะของการทาเป็ นชุด
6) การทาซ้ าในลักษณะของการแปลงเนื้อร้อง
ปรากฏการณ์การทาซ้ าโดยใช้สื่อเพลงเป็ นช่องทางการสื่อสารนี้แสดงให้เห็นถึง การขาย
อดีตทางวัฒนธรรมและสร้างชีวติ ให้บทเพลงนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยการรื้ อ การรวม การจับมา
ผสมผสาน หรื อการเลียนแบบ ซึ่งเป็ นลักษณะของสุนทรี ยศาสตร์ยคุ หลังสมัยใหม่
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแพร่ กระจายนวัตกรรม
นวัตกรรมมีผลต่อรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในปั จจุบนั โดยจะมีผลมากน้อยเพียงใด
นั้นขึ้นอยูก่ บั ระดับของนวัตกรรมและส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เนื่องจาก
นวัตกรรมเป็ นสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้หรื อไม่คุน้ เคย จึงใช้เวลาในการยอมรับ
นวัตกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่แตกต่างกันตามระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
การแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) หมายถึง กระบวนการที่นวัตกรรม
ได้รับการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไปยังสมาชิกในสังคม โดยนวัตกรรมนั้นเป็ นได้ท้งั สินค้า
บริ การ และแนวคิด ที่คนในสังคมรับรู ้วา่ เป็ นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู ้จกั มาก่อน (Blackwell, Miniard และ
Enger, 2001)
Solomon (2002) กล่าวว่า การแพร่ กระจายนวัตกรรม หมายถึง การที่สินค้า บริ การ หรื อ
แนวคิดใหม่น้ นั แพร่ กระจายไปยังประชาชน โดยอัตราการแพร่ กระจายสินค้าใหม่น้ นั จะมีความ
แตกต่างกันไปในสินค้าแต่ละประเภท
Rogers (1995) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบหลักของการแพร่ กระจายนวัตกรรมประกอบด้วย 4
อย่างคือ นวัตกรรม ช่องทางการสื่อสาร เวลา และระบบสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบตั ิ หรื อวัตถุ ที่เกิดขึ้นใหม่
โดยบุคคลหรื อหน่วยงานพิจารณาเห็นว่าใหม่ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เวลาที่ของสิ่ งนั้นเกิดขึ้นแต่ข้ ึนอยูก่ บั
การที่บุคคลนั้นรับรู ้ว่าสิ่ งนั้นเป็ นของใหม่ โดยความเห็ นของบุคคลหรื อ หน่ วยงาน (Saaksjarvi,
2003; Roger, 1962) เช่นเดียวกับ นพดล เหลืองภิรมย์ (2555) ที่ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า
เป็ นการทาสิ่ งใหม่ข้ ึนมาหรื อการเสนอบางสิ่ งบางอย่างที่ใหม่ เช่น แนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่
เครื่ องมือใหม่ เทคนิคใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ เป็ นต้น ถ้านวัตกรรมหรื อสิ นค้าใหม่ใดมีประโยชน์
ตรงตามความต้อ งการ มี ความสอดคล้อ งกับค่านิ ย มในสังคม ไม่ มีค วามซับซ้อ นในการใช้งาน
บุค คลสามารถทดลองใช้ไ ด้ และสามารถสัง เกตเห็ น ได้ง่า ย นวัต กรรมหรื อ สิ น ค้า ใหม่ น้ ัน ก็ มี
แนวโน้มที่จะเป็ นที่ยอมรับได้ง่ายดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่ งใหม่ ที่ไม่ เคยมี ผใู ้ ดเคยทามา
ก่อน สิ่งใหม่ที่เคยทามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่ หรื อสิ่ งใหม่ที่มีการพัฒนามาจาก
ของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม
2) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) เป็ นช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ส่งสารหรื อข้อมูล การแพร่ กระจายนวัตกรรมจัดเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสื่อสาร แต่ขอ้ มูลหรื อสาร
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ที่ตอ้ งการส่งนั้นเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า สิ่ งประดิษฐ์ หรื อแนวคิดใหม่ โดยที่ Mass Media จะช่วย
สร้างความรู ้ และ Interpersonal จะช่วยสร้างและเปลี่ยนทัศนคติ ช่องทางสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้นในการสร้างองค์ความรู ้นวัตกรรม และมี ช่อ งทางที่จะมี ประสิ ทธิภาพในการสร้างและเปลี่ยน
ทัศนคติต่อความคิดใหม่ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธความคิดใหม่
3) เวลา (Time) เพือ่ ให้คนในสังคมได้รู้จกั นวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรื อมีการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่ งที่มีอ ยู่แล้วมาใช้ในรู ปแบบใหม่ เพื่อ ทาให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและ
กระบวนการแพร่ กระจายนวัตกรรมต้องอาศัยระยะเวลาและมีลาดับขั้นตอนเพื่อให้บุคคลปรับตัว
และยอมรับนวัตกรรมหรื อ แนวความคิดใหม่ โดยมี มุม มองหลัก 3 ประการคือ กระบวนการ
ตัดสินใจรับนวัตกรรม ประเภทของผูร้ ับนวัตกรรม และอัตราการยอมรับ มีรายละเอียดดังนี้
(1) กระบวนการตัดสิ นใจรับนวัตกรรม (Innovation Decision) หมายถึง เป็ น
กระบวนการในการหาข้อมูลเพื่อนามาตัดสิ นใจว่าจะรับหรื อปฏิเสธนวัตกรรมหรื อสิ นค้าใหม่น้ นั
ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนคือ ขั้นความรู ้ (Knowledge Stage) ผูร้ ับนวัตกรรมได้รับ
ความรู ้ หรื อเสาะหาความรู ้เพิม่ เติมที่เกี่ยวข้อ งกับนวัตกรรมนั้น ขั้นโน้มน้าว (Persuasion Stage)
ผูร้ ับนวัตกรรมให้ความสนใจ มีทศั นคติที่ดี เกิดความโน้มเอียงที่จะเห็นดีเห็นงามต่อนวัตกรรมนั้น ๆ
มากขึ้น ขั้นการตัดสินใจ (Decision-making Stage) ผูร้ ับนวัตกรรม พิจารณาถึงข้อดีขอ้ เสี ยก่อนที่จะ
ตัดสินใจว่าจะปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนวัตกรรมนั้น ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Implementation Stage) ผูร้ ับ
นวัต กรรมลงมื อ ปฏิ บ ัติ ต ามนวัต กรรม และขั้น ยืน ยัน การปฏิ บ ัติ (Confirmation Stage) ผูร้ ั บ
นวัตกรรมปฏิบตั ิซ้ าตามนวัตกรรมนั้น หลังจากได้เริ่ มปฏิบตั ิครั้งแรกไปแล้ว
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(2) ประเภทของผูร้ ับนวัตกรรม (Adopter Categories) หมายถึง ลักษณะของ
ผูร้ ับนวัตกรรมหรื อสินค้าใหม่ แบ่งออกได้เป็ น 5 กลุ่มใหญ่ดงั นี้ (Moven, 1994; Rogers, 1962)

กลุ่มผูน้ า
กลุ่มผูล้ า้ หลัง
กลุ่มผูบ้ ุกเบิก

กลุ่มผูท้ นั สมัย

กลุ่มผูต้ ามสมัย

ภาพที่ 2.1 ประเภทของกลุ่มผูร้ ับนวัตกรรม (Adopter Categories)
แหล่ งที่มา: Moven, 1994.
(2.1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก (Innovators) เป็ นกลุ่มแรกที่ยอมรับนวัตกรรมหรื อ
สิ นค้าใหม่ เป็ นกลุ่มที่กล้าได้กล้าเสี ย พร้อมที่จะเสี่ ยงในการลองของใหม่ และนิ ยมที่จะซื้ อสิ นค้า
ใหม่บ่อยและเร็วกว่าคนอื่น มีแนวโน้มที่จะซื้ อสิ นค้าใหม่ก่อนผูอ้ ื่น โดยได้มีการศึกษาของ อัญชัน
สันติไชยกุล (2547) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิต การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง และการ
รับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชัน่ ของวัยรุ่ น พบว่า วัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ จัดเป็ นกลุ่ มนัก
บุกเบิกน้อยที่สุด แต่ไ ม่สอดคล้อ งกับสอดคล้อ งกับการศึกษาของ อธิ คุณ แรงสุ ข (2552) เพราะ
การศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีจานวนมากกว่ากลุ่มผูน้ า ซึ่งมีจานวนน้อยที่สุด
(2.2) กลุ่มผูน้ า (Early Adopter) เป็ นกลุ่มที่สองที่จะรับนวัตกรรมหรื อ
สินค้าใหม่ คนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อความเร็วในการแพร่ กระจายนวัตกรรม เป็ นกลุ่มที่เป็ นต้นแบบใน
การรับนวัตกรรมสาหรับคนทัว่ ไปในสังคม ทั้งนี้จาก การศึกษาของ อธิคุณ แรงสุ ข (2552) พบว่า มี
กลุ่มผูน้ า เป็ นจานวนน้อยที่สุด
(2.3) คนส่ วนใหญ่กลุ่ มแรก (Early Majority) หรื อ กลุ่ มผูท้ นั สมัยเป็ น
กลุ่มที่รับนวัตกรรมก่อนคนส่วนใหญ่ในสังคมเพียงเล็กน้อย คนกลุ่มนี้ จะใช้ความคิดและพิจารณา
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อย่างรอบครอบก่อนตัดสินใจรับนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุ ข (2552) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับ พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานพบว่า มีกลุ่ม
คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก/กลุ่มผูท้ นั สมัยส่วนใหญ่ รองมาจากกลุ่มผูต้ ามสมัย
(2.4) คนส่ วนใหญ่กลุ่ มหลัง (Late Majority) หรื อ กลุ่มผูต้ ามสมัยเป็ น
กลุ่มที่รับนวัตกรรมใหม่ชา้ กว่าคนส่ วนใหญ่ในสังคม ที่ยอมรับนวัตกรรมใหม่เพราะความจาเป็ น
ต่าง ๆ เช่ น เพื่อ รักษาสถานะและแรงกดดันจากสังคมที่อ าจถูกมองว่าเป็ นพวกล้าหลังหากไม่ ใช้
นวัตกรรมใหม่ น้ ัน ทั้งนี้ ได้มี การศึกษาของ อัญชัน สันติไ ชยกุล (2547) ที่ไ ด้ทาการศึกษาเรื่ อ ง
รู ปแบบการดาเนินชีวติ การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชัน่ ของวัยรุ่ น พบว่า
วัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ จัดเป็ นกลุ่มผูต้ าม (Follower) ทางด้านแฟชัน่ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อธิ คุณ แรงสุ ข (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
อาหารแช่ แข็งพร้อ มรับประทาน จากผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นกลุ่ มผูต้ ามสมัย และ
สอดคล้อ งกับ ธณวัช สุ ภาสี (2552) ที่ศึกษาเกี่ ยวกับ การรับนวัตกรรมของลู กค้าในสิ นค้าเสื้ อ ผ้า
แฟชัน่ ของผูห้ ญิงในเชียงใหม่ โดยแบ่งกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามออกเป็ น 3 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูต้ าม (Follower)
(2.5) กลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็ นกลุ่มสุ ดท้ายที่รับนวัตกรรม เป็ นพวก
อนุรักษ์นิยม การตัดสินใจจะขึ้นอยูก่ บั ธรรมเนี ยมของสังคมในอดีตโดยได้มีการศึกษาของ อัญชัน
สันติไชยกุล (2547) พบว่า วัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานคเป็ นกลุ่มนักบุกเบิกน้อยที่สุดทางด้านแฟชัน่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ธณวัช สุภาสี (2552) ที่ได้แบ่งกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามออกเป็ น 3 กลุ่ม และพบว่ามี
กลุ่ มผูล้ ้าหลัง (Laggards) น้อยที่สุด แต่ไ ม่สอดคล้อ งกับการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุ ข (2552) ที่
พบว่า คนในกลุ่มล้าหลังมีมากกว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มกลุ่มผูบ้ ุกเบิก และกลุ่มผูน้ า
(3) อัตราการยอมรับ (Rate of Adoption) คือ ความรวดเร็ วที่สัมพันธ์กบั การ
ยอมรับของสมาชิ กในระบบสังคม อัตราในการยอมรับมักจะวัดจากระยะเวลาและจานวนของ
สมาชิกในระบบที่ยอมรับนวัตกรรมนั้น
4) ระบบสังคม (Social System) สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอื้อต่อการรับ
นวัตกรรม ทั้งความรวดเร็ วและปริ มาณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับ
ค่ า นิ ย มของสั ง คมที่ ส นั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรม ดัง นั้ น เมื่ อ มี ก าร
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แพร่ กระจายสิ่งใหม่เข้ามา สังคมก็จะยอมรับได้ง่าย ส่ วนสังคมโบราณหรื อสังคมที่ติดยึดกับความ
เชื่อ ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสังคมล้าหลังจะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็ วของการ
แพร่ กระจายและปริ มาณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ชา้ กว่าและน้อยกว่าหรื ออาจจะไม่ยอมรับเลยก็
ได้
จากการศึกษาประเภทของผูร้ ับนวัตกรรมจากงานวิจยั ต่าง ๆ ในงานวิจยั นี้ จะใช้การแบ่ง
ประเภทของผูร้ ับนวัตกรรมของ Rogers (1995) ที่แบ่งผูร้ ับนวัตกรรมไว้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนักบุกเบิก
(Innovators) เป็ นกลุ่มแรกที่ยอมรับนวัตกรรมหรื อสินค้าใหม่ กลุ่มผูน้ า (Early Adopter) เป็ นกลุ่มที่
สองที่จะรับนวัตกรรมหรื อสินค้าใหม่ เป็ นกลุ่มที่เป็ นต้นแบบในการรับนวัตกรรมสาหรับคนทัว่ ไป
ในสังคม กลุ่มผูท้ นั สมัย (Early Majority) คนกลุ่มนี้จะใช้ความคิดและพิจารณาอย่างรอบครอบก่อน
ตัดสิ นใจรับนวัตกรรม กลุ่ม ผูต้ ามสมัย (Late Majority) เป็ นกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมใหม่เพราะ
ความจาเป็ นต่าง ๆ และกลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็ นกลุ่มสุ ดท้ายที่รับนวัตกรรม เป็ นพวกอนุ รักษ์
นิ ยม ซึ่ งผูว้ ิจยั จะวัดความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครจากมาตรวัดความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
แบบเฉพาะเจาะจงต่อผลิตภัณฑ์ ของ Goldsmith and Hofacker มาประกอบกับประเภทของผูร้ ับ
นวัตกรรมเพื่อแบ่งประเภทความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ดังจะกล่าวในแนวคิดเกี่ ยวกับความมี
นวัตกรรมและการวัดระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อไป

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับความมีนวัตกรรมและการวัดระดับความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Innovativeness) หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่
ซื้อสินค้าใหม่และเร็ว และบ่อยครั้งกว่าบุคคลอื่น การยอมรับนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมักจะแตกต่าง
กันไปขึ้นอยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ (Midgley & Dowling, 1978; Goldsmith et al.,1998;
Blackwell, Miniard & Engel, 2001) ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีระดับความมี นวัตกรรมมากเท่าไหร่ ก็จะมี
แนวโน้มที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนผูอ้ ื่ นมากเท่านั้น (Foxall, 1993) นอกจากนี้ Roehrich (2004)
กล่ าวว่า ความมี นวัตกรรมของบุคคลนั้นเกิ ดเนื่ อ งมาจากแรงขับภายในร่ างกายที่เป็ นตัวกระตุน้
เพือ่ ให้พร้อมรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาภายในชีวิต หรื อเกิดจากความต้องการหาความแปลกใหม่ให้กบั
ชีวติ ต้องการความเป็ นอิสระทางความคิด คือใช้ตนเองเป็ นศูนย์กลางในการตัดสิ นใจมากกว่าที่จะ
ทาตามคนส่วนใหญ่ และต้องการความเป็ นเอกลักษณ์
ความมีนวัตกรรมของบุคคล (Innovativeness) เกิดจากแรงขับภายในร่ างกายเป็ นตัวกระตุน้
เพือ่ ให้พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ หรื อเกิดจากความต้องการหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวติ ต้องการความเป็ น
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อิสระทางความคิด ใช้ตวั เองเป็ นศูนย์กลางในการตัดสินใจมากกว่าที่จะทาตามคนส่วนใหญ่
(Roehrich, 2004)
2.4.1 รู ปแบบความมีนวัตกรรม
นักวิชาการได้ศึกษาความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคและได้อธิบายรู ปแบบความมีนวัตกรรม
หลายรู ปแบบ รู ปแบบที่ได้รับความเชื่อ ถื อ มากที่สุดมี ดงั นี้ ความมี นวัตกรรมโดยกาเนิ ด (Innate
Innovativeness) (Midgley & Dowling, 1978) และ ความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจง (Domain
Specific Innovativeness) (Goldsmith & Hofacker, 1991) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1.1 ความมีนวัตกรรมโดยกาเนิด
Steenkamp, Hofstede และ Wedel (1999) ได้กล่าวว่า ความมีนวัตกรรมโดยกาเนิน
หมายถึง ความโน้มเอียงในการซื้อผลิตภัณฑ์หรื อตราสินค้าใหม่ที่แตกต่างออกไปมากกว่าที่จะซื้อ
โดยอาศัยทางเลือกเดิมหรื อเป็ นไปตามรู ปแบบของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ความมีนวัตกรรมโดยกาเนินแบ่ง
ได้เป็ น 2 คุณลักษณะคือ
1) คุณลักษณะด้านกระบวนการคิด (Cognitive Trait) เป็ นคุณลักษณะ
ของกระบวนการคิดที่เป็ นตัวทาให้ผบู ้ ริ โภคแสวงหาสิ่งเร้าเพือ่ มากระตุน้ จิตใจทาให้มีส่วนร่ วมและ
สนับ สนุ น กับประสบการณ์ ใ หม่ และจะไปกระตุ ้น กระบวนการคิ ด และความสามารถในการ
แก้ปัญหานั้น
2) คุณลักษณะด้านความรู ้สึก (Sensory Trait) เป็ นคุณลักษณะทางด้าน
ประสาทสัมผัสที่ชกั นาผูบ้ ริ โภคให้แสวงหาสิ่ งเร้าเพื่อกระตุน้ อารมณ์ทาให้มีส่วนร่ วมและสนุ กใน
การสร้างประสบการณ์ภายใน และชื่นชอบกับการจินตนาการความคิดและกิจกรรมต่าง ๆ
แบบจาลองความมีนวัตกรรมโดยกาเนิ ดที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับมากคือ
แบบจาลองของ Midgley and Dowling (1978) โดยได้ให้ความหมายว่า ความมีนวัตกรรมโดย
กาเนิด หมายถึง ระดับการตัดสินใจด้านนวัตกรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ ที่เป็ นอิสระจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั บุคคลอื่น และได้อธิบายเพิ่มเติมว่าความมีนวัตกรรมโดยกาเนิ ดเป็ นคุณลักษณะ
รวมของบุคคล (Central Trait) ซึ่งระดับความมีนวัตกรรมโดยกาเนินจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั การ
ควบคุมโดยตัวบุคคลเอง
2.4.1.2 ความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจง
ความมี นวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึ ง แนวโน้มที่บุ คคลจะเรี ย นรู ้และ
ยอมรับนวัตกรรมใหม่ที่เฉพาะเจาะจงต่อสิ่งที่ตนเองสนใจ ความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงเป็ น
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมโดยกาเนิ ดกับพฤติกรรมความมีนวัตกรรมที่
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เฉพาะเจาะจง และจากแนวคิดนี้ Goldsmith and Hofacker (1991) ได้พฒั นาเครื่ องมื อในการวัด
ความมีนวัตกรรมนี้ข้ นึ มาเรี ยกว่า มาตรวัดความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจง
2.4.2 การวัดความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค (Consumer Innovativeness Measurement)
นักวิชาการได้มี การพัฒนาและนาเสนอมาตรวัดความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคไว้หลาย
มาตรวัดแตกต่างกันไปตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ จึงทาให้มาตรวัดส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความ
สอดคล้อ งเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน Roehrich (2004) ได้ทาการศึกษาและสรุ ปเกี่ ยวกับมาตรวัด ความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ 2 กลุ่ม คือ
2.4.2.1 มาตรวัดแบบ Life Innovativeness เป็ นการวัดความมี นวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ น อกเหนื อ ไปจากการยอมรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ เ พีย งอย่า งเดี ย ว แต่ จ ะเน้น ที่ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มากกว่าการบริ โภคความใหม่ ได้แก่มาตรวัดของ Leavitt และ Walton ที่เห็นว่าความมี
นวัตกรรมเป็ นคุณลักษณะที่เน้นไปที่ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ และการเลือกใช้ช่องทางการ
สื่อสารในการแก้ปัญหา Kirton นิยามกลุ่มบุกเบิกว่าเป็ นผูแ้ สวงหาปั ญหาใหม่และวิธีการแก้ปัญหา
ใหม่ภายในองค์กร Hurt & Alii กล่าวว่า ความมีนวัตกรรมเป็ นความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง มาตรวัด
ดังกล่ าวมี ความคล้ายกัน แต่ไ ม่ ค่อ ยได้รับความน่ าเชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากยังมี ความด้อ ยในด้านความ
เที่ยงตรงในการทานายการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ใหม่และเนื้ อหาของคาถามที่ยงั ไม่ชัดเจนเพราะให้ความ
สนใจกับประเด็นการแสวงหาสิ่งใหม่มากกว่าความมีนวัตกรรมที่เฉพาะเจาะจง
2.4.2.2 มาตรวัดแบบ Adoptive Innovativeness เป็ นการวัดความมีนวัตกรรมซึ่ง
เน้นไปที่แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตรวัดกลุ่มนี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1) มาตรวัดของความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในภาพรวม ได้แก่ มาตร
วัดของ Raju (1980) มาตรวัดของ Baumgartner and Steenkamp (1996) มาตรวัดของ Roehrich
(2004) และ มาตรวัดของ Le Louarn (1997) รายละเอียดของมาตรวัดความความมีนวัตกรรมต่าง ๆ
มีดงั นี้
(1) มาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Raju (1980) เป็ นมาตรวัดที่เน้น
พฤติกรรมในลักษณะการสารวจพฤติกรรมทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค มาตรวัดนี้ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าผูต้ อบ
เป็ นคนที่มีลกั ษณะแนวโน้มชอบสินค้าใหม่ประเภทไหน โดยมีตวั อย่างคาถามดังนี้
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(1.1) เมื่อฉันเห็นผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ ใหม่บนชั้นวาง ฉันมักจะหยิบ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ขึ้นมาดูวา่ เป็ นอย่างไร
(1.2) ฉันมักไม่กระตือรื อร้นที่จะให้ความสนใจอยากรู ้เกี่ยวกับ
ร้านอาหารหรื อร้านค้าที่เปิ ดใหม่
(1.3) ฉันเป็ นคนที่ชอบลองสินค้าใหม่หรื อชอบลองเปลี่ยนไปใช้
สินค้ายีห่ อ้ อื่นที่ไม่เคยใช้
(1.4) ฉันเป็ นคนที่รอบคอบในการลองผลิตภัณฑ์หรื อยีห่ อ้ ใหม่ที่
แตกต่างไป
(1.5) ฉันมักจะรอให้คนอื่นทดลองไปใช้บริ การร้านอาหารหรื อ
ร้านค้าที่เพิง่ เปิ ดใหม่มากกว่าที่จะทดลองใช้ดว้ ยตนเอง
(1.6) การหาข้อมูลหรื อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรื อยีห่ อ้ ใหม่เป็ น
การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
(2) มาตรวัดการรั บนวัตกรรมของ Baumgartner และ Steenkamp
(1996) เป็ นมาตรวัดที่มุ่ง เน้นการศึกษาความต้อ งการผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และการหาข้อ มู ล เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ มีตวั อย่างคาถามดังนี้
(2.1) ฉันเป็ นคนที่ยดึ ติดกับผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ เดิม มากกว่าที่จะลอง
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(2.2) เวลาไปทานอาหารที่ภตั ตาคาร ฉันมักจะสัง่ รายการอาหาร
ที่ฉนั รู ้จกั และคุน้ เคย
(2.3) หากฉันชอบผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ ใดแล้ว ฉันมักไม่เปลี่ยนไปลอง
ยีห่ อ้ อื่นเพียงเพือ่ ต้องการความแปลกใหม่
(2.4) ฉันสนุกกับการเปลี่ยนยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ในการซื้อไปเรื่ อย ๆ
เพือ่ ความหลากหลายในการซื้อ และไม่ให้ซ้ าซากจาเจ
(3) มาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Roehrich (2004) เป็ นมาตรวัดที่
ศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการรับนวัตกรรม และความต้องการเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
ในสังคม โดยมีตวั อย่างคาถามดังนี้
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(3.1) ความมีนวัตกรรมด้านความพึงพอใจ
(3.1.1) ฉันมักสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าผลิตภัณฑ์
เดิมที่รู้จกั อยูแ่ ล้ว
(3.1.2) ฉันชอบซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์อื่นที่
แตกต่างออกไป
(3.1.3) ผลิตภัณฑ์ใหม่ทาให้ฉนั รู ้สึกตื่นเต้น
(3.2) ความต้องการเป็ นเอกลักษณ์
(3.2.1) ฉันมักเป็ นคนแรก ๆ ที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
(3.2.1) ฉันรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าคนอื่น
(3.2.3) ฉันมักจะเป็ นคนที่ทดลองใช้สินค้าใหม่ก่อนเพือ่ น
และคนอื่น
(4) มาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Le Louarn (1997) สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 3 ประเด็นหลักในการศึกษา คือ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ (Attraction to Newness)
ความเป็ นอิ สระในการตัดสิ นใจรับ นวัต กรรม (Autonomy in Innovativeness Decision) และ
ความสามารถในการรับความเสี่ ยงจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Ability to Take Risks in
Trying Newness) เป็ นมาตรวัดการรับนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในภาพรวมที่ไ ด้รับการยอมรับว่า
สามารถให้ขอ้ มูลด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ดี เนื่องจากประเด็นหลักทั้ง
สามนั้นสามารถทาให้ทราบถึ งความรู ้ สึ กนึ กคิ ดภายในจิ ตใจของผูต้ อบค าถามเกี่ ย วกับการรั บ
นวัตกรรมได้เป็ นอย่างดี โดยมีตวั อย่างคาถามดังนี้
(4.1) ความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่
(4.1.1) ฉันเป็ นคนที่ชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อยที่สุด
หนึ่งครั้ง
(4.1.2) เมื่อฉันรู ้ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางจาหน่ าย ฉัน
จะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั
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(4.2) ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจรับนวัตกรรม
(4.2.1) ก่อนที่ฉนั จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ฉันพยายาม
ที่จะถามเพือ่ นคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั มาก่อนว่าผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นอย่างไร
(4.2.2) ฉันมักที่จะถามความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั มาแล้วก่อนที่จะทดลองใช้ดว้ ยตัวเอง
(4.3) ความสามารถในการรับความเสี่ยง
(4.3.1) ฉันมักจะซื้อผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ เดิมที่ซ้ือเป็ นประจา
มากกว่าที่จะซื้อยีห่ อ้ อื่นที่ไม่คุน้ เคย
(4.3.2) ฉันไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์โดยที่ฉนั ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์น้ นั มาก่อนเลย ซึ่งอาจเป็ นการตัดสินใจที่ผดิ พลาดได้
2) มาตรวัดความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแบบเฉพาะเจาะจงต่อ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker มีรายละเอียดดังนี้
มาตรวัด Goldsmith and Hofacker (1991) เป็ นมาตรวัดที่พฒั นาขึ้นโดยใช้
กรอบแนวคิ ดความมี นวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งสามารถระบุ ประเภทสิ น ค้า ที่
ต้องการทาการศึกษาได้ เป็ นมาตรวัดที่ใช้สาหรับการวัด ความมีนวัตกรรมโดยจะสนใจในประเด็น
ของการรับนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีคาถามที่ใช้ดงั นี้
(1) โดยส่ วนใหญ่แล้วฉันมักจะเป็ นคนสุ ดท้ายในกลุ่มเพื่อน ๆ ที่จะซื้ อ
...............ที่ออกมาใหม่ เมื่อมีจาหน่าย
(2) เมื่อไหร่ ที่ฉนั ได้ยนิ ว่า..............แบบใหม่ออกมาจาหน่ าย ฉันสนใจที่
จะหาซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั ทันที
(3) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพื่อน ฉันมักจะไม่ค่อยซื้ อ.............ที่ออกมา
ใหม่
(4) ฉันมักจะหาซื้อ.............แบบใหม่อยูเ่ สมอ ถึงแม้ว่า.............แบบ
นั้นจะยังไม่เป็ นที่นิยม หรื อมีจาหน่ายไม่มากนัก
(5) โดยส่ วนใหญ่แล้ว ฉันมักเป็ นคนท้าย ๆ ในกลุ่มที่รู้ว่ามี.............
แบบไหนที่กาลังเป็ นกระแสและน่าจะนิยมต่อไปในอนาคต
(6) ฉันมักจะรู ้จกั .............ที่ออกมาใหม่ก่อนคนอื่น ๆ
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มาตรวัดนี้ เป็ นมาตรวัดที่ใช้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและลักษณะคาถามเป็ น
การประเมินตนเองแล้วเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่น การเปรี ยบเทียบความมีนวัตกรรมของตนเองกับผูอ้ ื่น
เป็ นลักษณะที่ตรงกับแนวความคิดเกี่ยวกับความมีนวัตกรรมที่หมายถึงแนวโน้มของบุคคลที่จะซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ เร็ วและบ่อ ยครั้งกว่าคนอื่ นในสังคม (Roehrich, 2004) นอกจากนี้ มาตรวัดนี้ เป็ น
มาตรวัดที่มีความยืดหยุ่นสู ง สามารถนาไปปรับใช้กับประเภทผลิ ตภัณฑ์ไ ด้มากมาย เพราะเป็ น
มาตรวัดแบบเฉพาะเจาะจงต่อ ผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งต่างจากมาตรวัดอื่ นที่มักจะวัดความมี นวัตกรรมใน
ภาพรวมซึ่งไม่ได้ระบุประเภทผลิตภัณฑ์ในการศึกษาอย่างชัดเจน
ดังนั้นในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงได้นามาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker มาปรับใช้ในการทา
แบบสอบถาม โดยจะนาแต่คาถามที่เป็ นเชิ งบวกมาใช้ในแบบสอบถาม และจะมี การปรับระดับ
คะแนนเพื่อใช้ในการแบ่งความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคให้ไ ด้ออกเป็ น 5 กลุ่มตามประเภทการ
ยอมรับนวัตกรรม
จากการศึกษาได้มีผูว้ ิจยั ทาการวิจยั เกี่ ยวกับความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ธณวัช
สุภาสี (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของผูห้ ญิงที่อาศัย
ในอ าเภอเชี ย งใหม่ ” โดยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การรั บ นวัต กรรมใช้ม าตรวัด การรั บ นวัต กรรมของ
Goldsmith ซึ่ งสอดคล้องกับ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต
การรับรู ้เกี่ ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชั่นของวัยรุ่ น โดยข้อ มู ลเกี่ ยวกับการรับ
นวัตกรรมใช้มาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Goldsmith เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาของ
อธิคุณ แรงสุ ข (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน โดยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความมีนวัตกรรมใช้มาตรวัดแบบเฉพาะเจาะจง
ของ Goldsmith เหมือนกับงานวิจยั ทั้ง 2 ชิ้น

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับ
การยอมรับ หรื อ การรับเอามาใช้เป็ นของตน (Adoption) เป็ นกระบวนการอีกด้านหนึ่ งที่
เกิดขึ้นควบคู่กบั กระบวนการเผยแพร่ (Diffusion) นวัตกรรม หรื อ สิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่าการยอมรับ (Adoption Process) เป็ นกระบวนการจุลภาค
(Micro Process) ซึ่งมุ่งที่ข้นั ตอนซึ่งผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลผ่านการตัดสินใจที่จะยอมรับ หรื อปฏิเสธ
ปราณี เอี่ ยมละออภัก ดี (2549) ได้กล่ าวให้เ หตุผ ลของการยอมรับ ในประเด็นเกี่ ยวการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่วา่ การวัดผลความสาเร็จการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ พิจารณาจากปั จจัยการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจที่สร้างอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
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ผูบ้ ริ โ ภค ได้ส่ ง ผลถึ ง ความสามารถในการจัด การ และควบคุ ม การกระจายความต้อ งการใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว
ปณิ ศา มีจินดา (2553) ได้ให้ความหมายของการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในอีกมุมมองหนึ่ ง
โดยกล่าวว่า การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การจะตัดสิ นใจเลือกสิ นค้า หรื อบริ การใหม่ ๆ มาใช้
นั้น ผูบ้ ริ โภคจาเป็ นต้องทาความรู ้จกั สินค้า หาข้อมูล ประเมินความคุม้ ค่า ทดลองใช้ แล้วจึงยอมรับ
การนามาใช้ ซึ่ งแต่ละบุคคลก็มีวิธีการในแต่ละขั้นตอนข้างต้นแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ระดับความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้านั้น รวมไปถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมด้วย
ในขณะเดียวกัน อุทิส ศิริวรรณ (2549) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมของการยอมรับ (Esteem)
โดยกล่าวว่าการยอมรับใช้วดั วิธีที่ลูกค้ายอมรับในตัวสินค้าเป็ นอย่างดี
ความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การยอมรับเป็ นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยบุคคลที่มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันมักจะมีการยอมรับในมุมมองที่แตกต่าง
กันออกไป
2.5.1 กระบวนการในการยอมรับ
ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการในการยอมรับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี 5
ขั้นตอน แต่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่าขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการยอมรับแบบดั้งเดิมมี
ดังนี้
1) การรับรู ้ (Awareness) การเปิ ดรับข่าวสารที่มีลกั ษณะเป็ นกลาง
2) ความสนใจ (Interest) ขั้นที่เริ่ มเกิดความสนใจ
3) การประเมินผล (Evaluation) ผูบ้ ริ โภคจะหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูล
4) การทดลอง (Trial) ในขั้นนี้ผบู ้ ริ โภคจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
5) การยอมรับ (Adoption) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์
แหล่ งที่มา: Schiffman and Kanuk, 1994, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539.
ปราณี เอี่ ยวลออภักดี (2549) กล่ าวว่ากระบวนการยอมรับผลิ ต ภัณฑ์ คื อ ขั้นตอนการ
ตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่าเสมอเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลของการใช้เครื่ องมือ
ทางการตลาดผ่านขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้
1) การรู ้จกั (Awareness) เป็ นการผูบ้ ริ โภครู ้จกั ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยงั ขาดข้อมูล
2) ความสนใจ (Interest) เป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคจะถูกกระตุน้ ให้คน้ หาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
3) การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคพิจารณาว่าจะตัดสิ นใจทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อไม่
4) การทดลองใช้ (Trial) ผูบ้ ริ โภคทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพือ่ พิจารณาคุณค่า
5) การยอมรับ (Adoption) ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่สม่าเสมอ
Arnould, Price and Zinkhan (2002) และSchiffman and Kanuk (2000) ได้แบ่งขั้นตอนของ
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรู ้จกั (Awareness) เป็ นขั้นตอนแรก คือรับรู ้วา่ มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น แต่ยงั
ไม่มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) ที่ศึกษา
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เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อข้าวกล้องงอก โดย พบว่า ขั้นที่ 1 ขั้น
รู ้จกั กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่าครึ่ งรู ้จกั ข้าวกล้องงอก แหล่ งข้อ มู ล ที่ทาให้รู้จกั คือ โทรทัศน์และผูอ้ ื่ น
แนะนา รองลงมาคือ อินเทอร์เนต นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาของ โชคชัย วณิ ชย์เลิศธนาสาร (2541) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับของผูบ้ ริ โภคในเชียงใหม่ ต่อสินค้าที่ผซู ้ ้ือนาไปประกอบเอง พบว่า ในขั้น
การรับรู ้ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่ร้อยละ 90.8 รู ้จกั สินค้า ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.8 ไม่รู้จกั สินค้า
2) ความสนใจ (Interested) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลสนใจนวัตกรรมใหม่น้ นั เนื่ องจาก
นวัตกรรมใหม่น้ นั สามารถแก้ปัญหาที่บุคคลประสบอยูไ่ ด้ และในขั้นนี้บุคคลได้มีการหาข้อมูล จาก
การศึกษาของ ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) พบว่า ในขั้นที่ 2 ขั้นความสนใจ ผูบ้ ริ โภคที่สนใจจะมีการ
สอบถามข้อมูลข้าวกล้องงอกเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเพื่อน ตัวแทนจาหน่ าย หรื อจากแพทย์ แต่ยงั
ไม่มากพอที่จะทาให้ไปค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม และมีการศึกษาของ โชคชัย วณิ ชย์เลิศธนาสาร (2541)
ซึ่ งในขั้นความสนใจนั้น พบว่าโดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจร้อ ยละ 45.3 เฉย ๆ ร้อยละ
25.5 และไม่สนใจร้อยละ 29.2
3) การประเมิน (Evaluation) บุคคลจะพิจารณาว่านวัตกรรมนั้นมีความเหาะสม
และคุม้ ค่ากับตนเองมากพอหรื อไม่ แล้วจึงจะตัดสิ นใจว่าจะทดลองใช้นวัตกรรมใหม่น้ ันหรื อไม่
ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) พบว่า ในขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล ในกลุ่มที่ไม่รู้จกั และไม่บริ โภคข้าว
กล้อ งงอก พบว่า หลังประเมิ นผลแล้วผูบ้ ริ โภคไม่ ทดลองบริ โภคข้าวกล้อ งงอกแสดงให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ โภคยังไม่ยอมรับข้าวกล้องงอกทาให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มนี้ หยุดอยู่ที่ข้ นั ประเมิ นผล ส่ วนในกลุ่ม ที่
รู ้จกั และบริ โภคพบว่าผูบ้ ริ โภคคิดว่าควรรับประทานข้าวกล้องงอกในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มนี้ ย อมรับและทดลองบริ โภคข้าวกล้อ งงอก นอกจากนี้ ย งั มี งานวิจยั ของ โชคชัย
วณิ ชย์เลิศธนาสาร (2541) ในขั้นการประเมิน พบว่าผูบ้ ริ โภคร้อยละ 40.8 ประเมินผลในแง่ดีสาหรับ
สินค้าประกอบเอง ส่วนกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคร้อยละ 30.0 ประเมินผลในแง่ไม่ดี
4) การทดลอง (Trial) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะทดลอง ซึ่ งการทดลองใช้
เป็ นเพียงการทดลองชัว่ คราวเพือ่ ที่จะตัดสินใจว่าจะยอมรับที่จะใช้อย่างถาวรหรื อไม่ จากการศึกษา
ของ ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) พบว่า ในขั้นที่ 4 ขั้นทดลองใช้ ในกลุ่มที่รู้จกั และบริ โภคข้าวกล้อง
งอกพบว่า โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคพอใจในการบริ โภคข้าวกล้องงอกในระดับมาก ผูบ้ ริ โภคที่ทดลอง
บริ โภคแล้วยอมรับที่จะซื้ อข้าวกล้องงอกมาบริ โภคอี ก สอดคล้องกับ โชคชัย วณิ ชย์เลิศธนาสาร
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(2541) ที่ในขั้นการทดลอง พบว่าคนส่วนใหญ่จะทดลองใช้สินค้า รองลงมาอาจจะทดลองใช้ และ
กลุ่มที่ไม่ทดลองใช้สินค้ามีจานวนน้อยที่สุด
5) การยอมรับหรื อปฏิเสธ (Adoption or Rejection) ถ้ามีการทดลองใช้แล้วเป็ นที่
น่าพอใจบุคคลก็จะยอมรับนวัตกรรม แต่ถา้ ไม่พอใจก็จะปฏิเสธ ทั้งนี้ จากการศึกษาของ ณิ ชาภัทร
ขัดสาย (2555) ในขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคยอมรับข้าวกล้องงอกใน
ระดับปานกลาง ซึ่งถ้าจะให้รับประทานประจาหรื อรับประทานข้าวกล้องงอกแทนข้าวขาวยังมีการ
ยอมรับไม่มาก และยังมีงานวิจยั ของ โชคชัย วณิ ชย์เลิศธนาสาร (2541) ที่ในขั้นการยอมรับ พบว่า
คนส่ ว นใหญ่ที่ไ ด้ทดลองใช้สิน ค้าจะเกิ ด การยอมรั บในสิ นค้า และมี จานวนน้อ ยที่ ไ ม่ ย อมรั บ
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาของ พีรพงศ์ ถาอุทก (2544) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาความคิดเห็นและ
การยอมรั บของผูบ้ ริ โภคต่ อ การท าธุ รกรรมผ่านโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างให้การ
ยอมรับบริ การ M-Commerce คิดเป็ น 39% โดยเป็ นกลุ่มที่สนใจและจะขอใช้บริ การ M-Commerce
39% และมีผทู ้ ี่ไม่ให้การยอมรับคิดเป็ น 61% โดยแบ่งเป็ น กลุ่มที่สนใจแต่ยงั ไม่ขอใช้บริ การ 51%
และ กลุ่มที่ไม่สนใจขอใช้บริ การ M-Commerce 10%
จากการศึกษากระบวนการการยอมรับสามารถสรุ ปได้ว่า กระบวนการยอมรับมีท้ งั หมด 5
ขั้นตอน คือ การรู ้จกั (Awareness) ความสนใจ (Interest) การประเมินผล (Evaluation) การทดลอง
(Trial) และการยอมรับหรื อปฏิเสธ (Adoption or Rejection) ซึ่ งในขั้นตอนของการรู ้จกั นั้นเกิดมา
จากการได้รับสื่ อจนเกิดการรับรู ้ว่ามีสินค้านั้นอยู่ และในขั้นของการทดลองนั้นการที่ผบู ้ ริ โภคจะ
ยอมรับหรื อปฏิเสธในขั้นต่อไปนั้นเกิดจากความพึงพอใจในการทดลองใช้ ถ้าผูบ้ ริ โภคทดลองใช้
แล้วพึงพอใจก็จะส่งผลให้ยอมรับในผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าถ้าไม่พงึ พอใจก็จะเกิดการปฏิเสธอาจจะกล่าว
ได้ว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อ และความพึ ง พอใจเป็ นหนึ่ ง ในห้ า ขั้น ตอนในกระบวนการตัด สิ น ใจรั บ
นวัตกรรม ในการศึกษานี้จึงได้นาแนวคิดนี้มาประยุกต์ในการสร้างแบบสอบถาม
2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อกระบวนการยอมรับ
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ (2547) ได้กล่าวถึ งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ การยอมรับไว้ 5
ประการคือ
1) ประโยชน์ในเชิงการเปรี ยบเทียบ สิ นค้าใหม่ที่มีประโยชน์เหนื อกว่าสิ นค้าเดิม
อย่างชัดเจนหรื อ ไม่ หากทาให้เห็ นว่ามี คุณประโยชน์มากกว่าของเดิ มมาก การเข้าตลาดและการ
ยอมรับก็จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ พีรพงศ์ ถาอุทก (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
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การศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อการทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการไม่ยอมรับการใช้บริ การ M-Commerce ของกลุ่มคือ ยังไม่จาเป็ นต่อการดาเนิ น
ชีวติ ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นปั จจัยรองลงมาจากการ ไม่ได้เห็นหรื อทดลองสินค้าและบริ การก่อนซื้อ
2) ความเข้ากันได้กบั ความต้องการของลูกค้า ระดับที่ผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับ
คุ ณ ค่ า และประสบการณ์ ข องผูใ้ ช้ หากผูบ้ ริ โ ภคต้อ งใช้ค วามคิ ด เพื่อ พยายามเข้า ใจสิ่ ง ใหม่ น้ ี
ค่อ นข้างมากถึ งกับต้อ งมี การเปลี่ ยนแปลงแบบของพฤติก รรมให้แ ตกต่ างไปจากเดิ มแล้ว การ
ยอมรับก็จะเป็ นไปโดยเชื่องช้า
3) ความซับซ้อน หรื อคุณสมบัติที่ปรากฏเด่นชัด ระดับความยุง่ ยากต่อความเข้าใจ
และการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ใหม่หากเข้าใจได้ยาก การแพร่ กระจายเข้าสู่ตลาดจะเป็ นไปได้ชา้
4) การแบ่งแยกได้ หรื อสามารถทดลองใช้ ระดับความยากง่ายในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ให้โอกาสทดลองใช้ได้ การเข้าสู่ ตลาดจะเป็ นไปได้เร็ วและกว้างขึ้น
ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) ที่ไ ด้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ กระบวนการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อข้าวกล้องงอก พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผูท้ ี่รู้จกั แต่ไม่
บริ โภคข้าวกล้องงอก มากที่สุดอันดับแรก คือ การหาซื้อยาก สอดคล้องกับ พีรพงศ์ ถาอุทก (2544)
ที่พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการไม่ยอมรับการใช้บริ การ M-Commerce ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับแรก คือ
ไม่ได้เห็นหรื อทดลองสินค้าและบริ การก่อนซื้อและไม่ได้รับสินค้า/บริ การทันที
5) สามารถสังเกตเห็นได้ หรื อความสามารถในการสื่อสาร เป็ นระดับที่จะสามารถ
เข้าใจหรื ออธิบายวิธีการใช้งานต่อผูอ้ ื่นได้ หากผลิตภัณฑ์ใหม่อธิบายเป็ นข้อมูลได้โดยง่าย การเข้า
ตลาดก็จะรวดเร็ ว การรับรู ้อ ย่างสม่ าเสมอทาให้รู้สึกคุน้ เคยและยอมรับ ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาของ
ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับของผูท้ ี่รู้จกั แต่ไม่บริ โภคข้าว
กล้องงอก เนื่องจากไม่มีขอ้ มูลข้าวกล้องงอก ซึ่งเป็ นปั จจัยที่รองลงมาจากการหาซื้อยาก
โดยสรุ ปปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ เป็ นปั จจัยที่มาจากตัวผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มาจาก
ผลิตภัณฑ์ คือ คนจะต้องมีความพร้อมในการในการที่จะรับ และความซับซ้อนการเข้าถึงได้ของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเข้ากันได้กบั ความต้องการของลูกค้า และระดับที่ผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้อง
กับคุณค่าและประสบการณ์ของผูใ้ ช้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะได้ศึกษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบของละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ อันได้แก่ เนื้อเรื่ อง ตัวละคร เพลงประกอบ
ละคร เป็ นต้น
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2.5.3 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ พบว่ากระบวนการยอมรับนั้นมี 5 ขั้นตอน ซึ่ ง
ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นการรู ้จกั และขั้นตอนที่ 2 ขั้นความสนใจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเปิ ดรับสื่ อ
เนื่ อ งจากบุคคลจะรู ้จกั สิ่ งใดนั้นอาจจะมาจากสื่ อต่าง ๆ และเมื่อ บุคคลนั้นสนใจก็จะมี การสื บหา
ข้อ มู ล จากสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ อี ก ด้ว ย ซึ่ ง บุ ค คลแต่ ล ะบุ ค คลมี การเปิ ดรั บ สื่ อ ที่แ ตกต่ า งกัน อาจ
เนื่ องมาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปิ ดรับ ทาให้ความบ่อย ความต่อเนื่ องและรู ปแบบเนื้ อหา
ของข่าวสารมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสาร
ไว้ดงั นี้
Backer (1987) ให้ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสาร โดยจาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารไว้ดงั นี้
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) บุคคลจะทาการแสวงหาข้อมูลเมื่อ
ต้องการที่จะให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่น ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อเรื่ องทัว่ ไป
2) การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) บุคคลจะทาการเปิ ดรับข่าวสารใด
เมื่อต้องการทราบถึงข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู ้ เช่น การเปิ ดรับ website ที่ตนเองสนใจ
3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) บุคคลจะเริ่ มเปิ ดรับข่าวสาร
เพือ่ ต้องการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเพือ่ ผ่อนคลาย
พีระ จิรโสภณ (2542) กล่าวว่า การเปิ ดรับสื่ อเปรี ยบเสมือนการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อต่าง
ๆ เพื่อไปสู่ การรับรู ้สิ่งใหม่ ในการใช้สื่อนั้นผูร้ ับสารจะใช้สื่อใดก็ตาม จะมีการเลือกและแสวงหา
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสารซึ่ งเปรี ยบเสมือ น
เครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้สื่อ ซึ่งมีข้นั ตอน 3 ขั้นตอน
1) การเลือกเปิ ดรับ หรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure or Attention) หมายถึง
การที่ผรู ้ ับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ งที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง
โดยมากมักจะเลือกรับตามความสนใจและรับสิ่งที่สนับสนุนความคิดของตนเอง
2) การเลือกรับรู ้หรื อตีความ (Selective Perception or Interpretation) เมื่อเปิ ดรับ
แล้ว ผูร้ ับสารแต่ละคนอาจจะตีความหมายของข่าวสารเดียวกันไม่ตรงกัน เนื่ องจาก ประสบการณ์
ทัศนคติ ความต้องการ ความเชื่อ และความคาดหวังของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
3) กระบวนการจดจา (Selective Retention) เป็ นแนวโน้มการเลือกจดจาข่าวสาร
ในส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ และทัศนคติของบุคคล

46
นอกจากนี้ ผูร้ ับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อที่แตกต่างกันไป ซึ่ ง Merril and
Lowenstein (อ้างถึงใน ศิริพร นันตาคา, 2551) สรุ ปปั จจัยที่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเลือกรับสื่ อที่
แตกต่างกัน เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1) ความเหงา เมื่อบุคคลต้องอยูต่ ามลาพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์กบั บุคคล
อื่น ๆ ในสังคมได้ สิ่งที่ดีที่สุด คือ การอยูก่ บั สื่อ สื่อมวลชนจึงเป็ นเพือ่ นแก้เหงาได้ และบางครั้งบาง
คนพอใจที่จะอยู่กับสื่ อมวลชนมากกว่าอยู่กบั บุคคลเพราะสื่ อ มวลชนไม่ สร้างแรงกดดันในการ
สนทนาหรื อแรงกดดันทางสังคมแก่ตนเอง
2) ความอยากรู ้อยากเห็น มนุ ษย์มีความอยากรู ้อยากเห็นในสิ่ งต่าง ๆ อยูแ่ ล้วตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เป็ นหลักสาคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่ มเสนอจากสิ่ ง
ใกล้ตวั ก่อนไปถึงสิ่งที่อยูห่ ่างตัวออกไป
3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุ ษย์จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารและใช้ข่าวสาร
เพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้ข่าวสารที่ได้มาเสริ มบารมี
การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรื อ ให้ความบันเทิงแก่ ตนเอง โดยจะเลือกสื่ อ ที่ใช้ความพยายาม
น้อยที่สุด และได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุด
4) ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง สื่อมีส่วนที่จะทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหา และได้
ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ผูร้ ับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่จะสนองความ
ต้องการและทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
ปรมะ สตะเวทิ น (2541) ได้กล่ า ว่า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการในการเลื อ กรั บ
ข่าวสารของผูร้ ับสาร มีดงั นี้
1) ความต้องการ (Need) ความต้องการของบุคคลนั้น เกิดขึ้นได้ท้ งั ความต้องการ
ทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดการเลือกของบุคคลเพื่อให้ได้ข่าวสารที่ตอ้ งการ เพื่อ
แสดงรสนิยม เพือ่ การยอมรับในสังคม เพือ่ ความพึงพอใจ เป็ นต้น
2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitudes and Values) ทัศนคติคือ ความชอบและความมี
ใจโน้มเอี ยงต่อ เรื่ องต่าง ๆ ส่ วนค่านิ ยม คือสิ่ งที่บุคคลยึดถือ เป็ นความรู ้สึกว่าบุคคลควรที่จะทา
หรื อ ไม่ ท าอะไร ซึ่ งทัศนคติมีอิ ทธิ พลอย่างมากในการเลื อ กใช้สื่ อ การเลื อ กข่า วสาร การเลื อ ก
ตีความหมายและการเลือกจดจา
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3) เป้ าหมาย (Goals) บุคคลทุกคนต่างมีการกาหนดเป้ าหมายที่จะทา หรื อการที่จะ
กาหนดการดาเนิ นชี วิตในเรื่ อ งของอาชี พ การเข้าสมาคม การพักผ่อ น เป้ าหมายของกิ จกรรมที่
กาหนดขึ้นจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อ การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความ และการเลือกจดจา
4) ความสามารถ (Capability) เป็ นความสามารถเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งรวมถึง
ความสามารถทางภาษา มีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกรับข่าวสาร
5) การใช้ประโยชน์ (Utility) บุคคลจะให้ความสนใจและความพยายาม ในการที่
จะเข้าใจและจดจาข่าวสารที่บุคคลสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
6) ลีลาในการสื่ อสาร (Communication Style) การเป็ นที่ผรู ้ ับสารส่ วนหนึ่ งขึ้นอยู่
กับลีลาในการสื่อสารของบุคคล คือ ความชอบหรื อไม่ชอบสื่อบางประเภท
7) สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใ่ นสถานการณ์ ที่การ
สื่อสารสิ่งเหล่านี้ลว้ นมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูร้ ับสาร การที่มีบุคคลอื่นอยูด่ ว้ ยมีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการเลือ กใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจาข่าวสาร การที่บุคคลถู ก
มองว่าเป็ นอย่างไร การที่บุคคลคิดว่าคนอื่นมองตนเองอย่างไร
8) ประสบการณ์และนิ สัย (Experience and Habit) ผูร้ ับสารแต่ละคนมีพฒั นาการ
นิสยั การรับสารเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร การพัฒนาความชอบสื่ อและรายการ
ใดรายการหนึ่ ง ดังนั้น บุคคลจึงเลือ กใช้สื่อ ชนิ ดใดสนใจเรื่ องใด ตีความหมายอย่างใด และเลือ ก
จดจาเรื่ องใด
Wilbur Schramm (อ้างถึงใน นันทสิ ทธิ์ แก้วทิพยเนตร, 2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกรับข่าวไว้ดงั นี้
1) ประสบการณ์ เนื่ องจากผูร้ ับสารแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ในการรับสารที่
แตกต่างกัน ประสบการณ์จึงเป็ นตัวแปรที่ทาให้แสวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน
2) การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร เนื่องจากผูร้ ับสารจะแสวงหาสารที่ตอ้ งการ
เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของตนเอง การประเมินประโยชน์ของข่ าวสารจะช่ วยให้ผูร้ ับสารได้
เรี ยนรู ้วา่ สารที่มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป
3) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน จะทาให้ผรู ้ ับสารมีความสนใจที่แตกต่างกัน ปกติบุคคล
มักจะสนใจในสิ่ งที่ตนเองไม่ เคยพบเห็ น สนใจในความแตกต่างหรื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ สิ่งของ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ
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4) การศึกษา และสถานภาพทางสังคม ถือเป็ นสิ่งพื้นฐานที่ทาให้เกิดประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล และเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการสื่ อสารของบุคคลนั้น ทั้งพฤติกรรมในการ
เลือกรับสื่อและเนื้อหาของข่าวสาร
5) ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพร่ างกายและจิตใจ จะมีส่วนสัมพันธ์กบั
ความสามารถและพฤติกรรมในการรับข่าวสารของบุคคลที่แตกต่างกัน
6) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูร้ ับสารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้ม
น้าวใจและพฤติกรรมการรับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับสารเป็ นตัวแปรที่ จะทาให้ผรู ้ ับสารได้เข้าใจ
ความหมายของสารหรื ออาจจะเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของสารได้
8) ทัศนคติ จะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของการรับและตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อ
สารที่ได้รับ
นอกจากนี้ การวิเคราะห์สื่อของการสื่ อสารมวลชนมักจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ต่อ ไปนี้
(พีระ จิรโสภณ, 2542)
1) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง (Availability) โดยพิจารณาว่าสื่ อใดที่ผรู ้ ับสาร
กลุ่ มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงง่ายที่สุด กลุ่ มผูร้ ับสารบางกลุ่มจะเข้าถึงสื่ อ บางประเภทง่ายกว่าสื่ อ
ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ สื่อบางอย่าง เช่น วิทยุและโทรทัศน์ดูแล้วมักจะเข้าใจและรับรู ้ได้ง่ายกว่า
สื่อหนังสือพิมพ์ (โดยเฉพาะผูท้ ี่มีการศึกษาต่อ)
2) ด้านการครอบคลุมของสื่ อ (Coverage) หมายถึ ง ความสามารถของสื่ อหรื อ
ประสิ ทธิภาพของสื่ อที่จะไปถึงผูร้ ับ ทั้งนี้ โดยพิจารณาในแง่การครอบคลุมพื้นที่หรื อบริ เวณผูร้ ับ
สารอาศัยอยู่
3) ด้านประสิทธิผลของสื่อ (Effectiveness) หรื อผลที่จะเกิดจากการใช้สื่อนั้น อาจ
พิจารณาได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การเรี ยกความสนใจ สื่อบางชนิดเรี ยกความสนใจจากผูร้ ับสารได้มากกว่า
สื่อชนิดอื่น เช่น โทรทัศน์มีท้งั ภาพและเสียงย่อมเรี ยกความสนใจได้ดีกว่าวิทยุหรื อหนังสือพิมพ์
(2) การให้ความเข้าใจ วิทยุอาจเหมาะสมในการประกาศหรื อให้ข่าวสาร แต่
หนังสือพิมพ์หรื อสิ่งพิมพ์เหมาะที่จะให้ขอ้ มูลรายละเอียด สาหรับโทรทัศน์น้ นั ได้เปรี ยบในแง่การ
สาธิตแสดง
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(3) การชักจูง การให้ข่าวสารโดยมีสื่อบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการส่ งสารนั้น
ย่อ มมี ผลในการชักจูงให้ปฏิบตั ิดีกว่าการให้ข่าวสาร โดยไม่มีแหล่ งข่าวสารหรื อตัวบุคคลเข้ามา
ถ่ ายทอดข่ าวสาร วิท ยุและโทรทัศ น์ส ามารถใช้น้า เสี ยงของบุ คคลผูส้ ่ งสารโน้มน้าวใจได้ผลดี
โดยเฉพาะโทรทัศน์น้ นั กิริยา ท่าทาง สีหน้าของผูส้ ่ งสารช่วยการสื่ อสารให้มีผลในการโน้มน้าวใจ
ได้ดียงิ่ ขึ้น
(4) การสร้างความจดจา การได้เห็นทั้งภาพและฟั งเสี ยงมีส่วนช่วยในการจด
จาได้ดีกว่าการเห็นหรื อฟังเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การเห็นอาจช่วยสร้างความจดจาได้ดีกว่า
การฟั งอย่างเดียว การฟั งและดูจากสื่ อวิทยุหรื อ โทรทัศน์มีขอ้ เสี ยเปรี ยบที่ผ่านหู ผ่านตาไปแล้วไม่
สามารถนามาทบทวนซ้ าเหมือนการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
4) ความน่าเชื่อถือ (Media Credibility) จากการวิจยั ในหลายกรณี ยังไม่มีผลสรุ ปที่
ชัดแจ้งว่าสื่ อ ชนิ ดใดที่ผรู ้ ับสารให้ความน่ าเชื่อถื อมากที่สุด แต่โดยทัว่ ไปสื่ อโทรทัศน์มกั จะได้รับ
ความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงกว่าสื่ออื่นในด้านการรายงานข่าว
จากการศึกษาข้างต้นสรุ ปได้ว่า กระบวนการในการเลื อ กรับข่าวสารนั้น มี ตวั แปรและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ผรู ้ ับสารต้องการที่จะแสวงหาข่าวสารต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของตนเอง ดังนั้นการเปิ ดรับสื่ อ หมายถึ ง ลักษณะการใช้งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ของผูใ้ ช้ ประกอบไปด้วย ความถี่ ช่วงเวลา ระยะเวลาในการใช้งาน อุปกรณ์ในการ
ใช้งาน และสถานที่ในการใช้งาน กล่ าวได้ว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งพอใจที่จะเปิ ดรับเนื้ อ หา
ข่าวสารใด ๆ ขึ้นอยูก่ บั การเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหานั้นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อนาไปใช้เพื่อ
การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในการดารงชีวติ ประจาวันแต่ยงั รวมถึงประโยชน์ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า การเปิ ดรับสื่อและประเภทของเนื้อหาข่าวสารใด ๆ นั้นขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่
มีต่อและประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่อ และเนื้อหาข่าวสารนั้น ๆ ด้วย
ทั้งนี้ได้มีการศึกษาของ ธนิสสรา เพชรยศ (2543) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ รู ปแบบการเปิ ดรับสื่ อ
ของผูบ้ ริ โภคหญิงในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอายุอยูใ่ นช่วง 12-49 ปี มีการเปิ ดรับ
สื่ อประเภทโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ โรงภาพยนตร์ และนิ ตยสารราย
เดื อ นซึ่ งสอดคล้อ งกับ อรอนงค์ ทิพย์เสถี ยรกุล (2550) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรั บ
สื่ อมวลชนของเจเนอเรชัน่ เอ๊กซ์ พบว่า ประเภทของสื่ อที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเปิ ดรับมากที่สุดคือ
โทรทัศน์ รองลงมาคือ อิ นเทอร์ เน็ ต วิทยุ หนังสื อ พิมพ์ และนิ ตยสาร และยังได้มีการศึกษาของ
อัญชลี วิเลิ ศศักดิ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสารมวลชนของเจเนอเรชั่นวาย
พบว่า ส้วนใหญ่เปิ ดรับสื่ อประเภทโทรทัศน์มากที่สุดร้อ ย รองลงมาเป็ นสื่ ออินเทอร์ เน็ตร้อ ยละ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิ ตยสาร และสื่ ออื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ ใบปลิว แผ่นพับ เป็ นต้น และมีปัจจัยใน
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การเปิ ดรับสื่อเนื่องจากความสะดวกในการเข้าถึงมากที่สุด รองลงมาเปิ ดรับสื่ อเนื่ องจากเป็ นสื่ อฟรี
และเปิ ดรับ สื่ อ เนื่ อ งจากปั จจัยอื่ น ๆ เช่ น มี ค วามต้อ งการข้อ มู ล เพื่อ นาไปใช้ใ นชี วิตประจาวัน
นอกจากนี้ ยงั มี การศึกษาของ จิตรากร รัตนาภรณ์ นุกุล (2550) ได้ศึก ษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชัน่ เอ็ม พบว่า โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เปิ ดรับสื่ อประเภท
โทรทัศ น์ รองลงมาคื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต หนัง สื อ พิ ม พ์ วิท ยุ นิ ต ยสาร ภาพยนตร์ และอื่ น ๆ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ ใบปลิว
นอกจากนี้ ยังมี การศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกับการเปิ ดรับ อิ นเทอร์เน็ ต ของ ณัฐกานต์
บุญนนท์ (2550) พบว่า ความถี่ ในการเปิ ดรับ อิ นเทอร์ เน็ ตสู งสุ ด คื อ 21.00 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมี
ความถี่ในการเปิ ดรับโดยเฉลี่ย คือ 4.41 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเปิ ดรับโดยเฉลี่ยครั้งละ
2.71 ชัว่ โมง และส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ร้อยละ 56.60 รองลงมาคือ
ช่วง 18.01-20.00 คิดเป็ น ร้อยละ 47.00
ทั้ง นี้ ย งั ได้มี ร ายงานผลการสารวจพฤติ กรรมผูใ้ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ตในประเทศไทย ปี 2558
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ กระทรวงเทคโนโลยีสนเทศและการสื่ อสาร, 2558)
พบว่า กลุ่ม Gen Y เป็ นกลุ่มที่มีจานวนชัว่ โมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสู งที่สุด ร้อยละ 54.2 และยัง
พบว่ามีการใช้สมาร์ ตโฟนเป็ นอุ ปกรณ์ เชื่ อมต่อ อินเทอร์ เน็ ตกันมากที่สุดตลอด 24 ชั่วโมง ส่ วน
กิจกรรมยอดนิ ยมของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ใช้ใน
การติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line เป็ นต้น อันดับที่ 2
ใช้ในการสืบค้นข้อมูล อันดับที่ 3 ใช้อ่าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อันดับที่ 4 ใช้
ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนไลน์ และอันดับที่ 5 ใช้เพือ่ รับ-ส่งอีเมล
ในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพือ่ ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเทียบกับเจเนอ
เรชัน่ ของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต พบว่า แต่ละเจเนอเรชัน่ จะมีกิจกรรมที่นิยมแตกต่างกันไปตามวัย โดย
กิจกรรมเพือ่ ความบันเทิง เช่น เล่นเกมออนไลน์ และ ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟั งวิทยุออนไลน์ มี
สัดส่วนของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตที่เป็ น Gen Y และ Gen Z มาตอบมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับเจเนอ
เรชัน่ อื่น ๆ
2.5.4 ความพึงพอใจ
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การยอมรั บ พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
ความพึงพอใจ เพราะในกระบวนการยอมรับนั้นมีข้ นั ทดลองใช้ นั่นคือถ้าผูบ้ ริ โภคทดลองใช้แล้ว
เกิดความพึงพอใจก็จะยอมรับในสิ่งนั้น แต่ถา้ ไม่พอใจก็จะปฏิเสธ
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ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุ ขใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรื อเป็ นความรู ้สึกที่พอใจต่อสิ่ งที่ทาให้เกิดความชอบ ความสบาย
ใจ และเป็ นความรู ้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ ซึ่ งความพึงพอใจนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการ
ยอมรับอีกด้วย
ความพึงพอใจ คือ ความต้องการที่แท้จริ งของบุคคล เพื่อให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง เกิ ด
จากการได้รับ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของบุคคล ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึ ง
ความรู ้สึกที่ เกิดขึ้นเมื่ อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายเป็ นขบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน แต่สังเกตได้จากพฤติกรรมของคนเท่านั้น ความพึงพอใจ หมายถึงระดับวัยรุ่ น
ความรู ้ สึ กพอใจ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากความสนใจ และทัศนคติที่ ดี ข องบุ คคลที่มี ต่ อ สิ่ ง ต่า งๆ และ
ความรู ้สึ ก ของความต้อ งการของบุ คคล เพื่อ ผลความพึง พอใจ จะเป็ นได้ท้ งั บวกและลบ โดย
สอดคล้องกับการพูดจา
ชานาญ ภู่เอี่ยม (2537) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมาย ถึงสิ่ งใดก็ตามที่สามารถลดความตึง
เครี ยดของมนุ ษย์ให้น้อยลงเพราะความตึงเครี ยดเป็ นผลมาจากความต้องการของมนุ ษย์ เมื่อ ใดที่
ความต้องการได้รับการตอบสนองความตึงเครี ยดจะน้อยลงหรื อหมดไป ทาให้เกิดความพึงพอใจ
และเกิดความต้องการในสิ่งอื่นต่อไป เป็ นไปตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1970) ที่กล่าว
ว่า มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีความต้องการอยูเ่ สมอ และเป็ นการยากที่มนุ ษย์จะมีความพึงพอใจสู งสุ ด เพราะ
เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่เมื่ อมีความต้องการอย่างหนึ่ งและได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจ
แล้ว จะมีความต้องการอย่างอื่นเข้าแทนที่เป็ นเช่นนี้เรื่ อยไป นัน่ คือเมื่อเกิดความปรารถนาขึ้นก็จะมี
แรงขับเมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายก็จะเกิดความพึงพอใจความพึงพอใจเป็ นทัศนคติของ
บุคคลที่มี ต่อ สิ่ งต่า ง ๆ หลายด้านเป็ นสภาพภายในที่มี ความสัม พันธ์กับ ความรู ้สึ กของบุค คลที่
ประสบความสาเร็จ เกิดจากแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่ งเกิดจากการพยายาม ที่จะบรรลุ
เป้ าหมายบางอย่าง เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการหรื อ ความคาดหวังที่มี อยู่ และเมื่ อบรรลุ
เป้ าหมายนั้นแล้ว ก็จะเกิ ดความพึงพอใจเป็ นผลสะท้อ นกลับไปยังจุดเริ่ มต้น เป็ นกระบวนการ
หมุนเวียนต่อไปอีก
ขณะที่ วิชัย เหลื องธรรมชาติ (2531) กล่ าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
ความต้อ งการของมนุ ษย์ กล่ าวคือ ความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อ เมื่ อ ความต้องการของมนุ ษย์
ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่วา่ อยูใ่ นที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
โดยสรุ ปแล้วอาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ ง
กระตุน้ ที่แสดงผลออกมาในลัก ษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิ นโดยบ่งบอก
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ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉย
ๆ ต่อสิ่งเร้าหรื อสิ่งที่มากระตุน้
สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541) ได้สรุ ปว่า สิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจ มีดว้ ยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิน สิ่ งของ หรื อสภาวะทาง
กายที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ
2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition ) คือ สิ่ งแวดล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งอันก่อให้เกิดความสุ ขทางกาย ทั้งนี้ ได้มี
งานวิจยั ของ ภานุ พงศ์ เลี้ ยงประเสริ ฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับ ความพึงพอใจ
และการใช้ประโยชน์ ของประชาชนกลุ่มทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่อละครโทรทัศน์ประเภท
พีเรี ยดที่ผลิตโดยบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจใน
องค์ ป ระกอบของละครโทรทัศ น์ ด้า นเสี ย ง ส่ ว นความพึ ง พอใจด้ า นการสื่ อ สารผ่ า นทาง
สถานีโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นของวันที่ออกอากาศมีความ
เหมาะสม และงานวิจยั ของสิ นีนาฏ สี สรรค์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับชมด้วย
ความพึง พอใจของผูช้ มในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ ละครโทรทัศ น์ ห ลัง ข่ า ว พบว่า ผูช้ มมี
พฤติกรรมการเปิ ดรับชมด้วยความพึงพอใจต่อละครโทรทัศน์หลังข่าวอยูใ่ นระดับมาก โดยที่โอลา
จันทวิไล (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้และความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทัศน์ไทยของ
ประชาชนลาว พบว่า ความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทัศน์ไทยของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
ทุกด้าน เช่น ความต้อ งการสารสนเทศ ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ ตวั เอง ความต้องการ
รวมตัวและปฏิสมั พันธ์กบั สังคม และความต้องการความบันเทิงมีความพึงพอใจสู ง และการศึกษา
ของ นิ ช าภา จรรยาพิสัย (2552) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความพึง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ ละคร
โทรทั ศ น์ ไ ทยในกรุ งเทพ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจละครโทรทั ศ น์ ไ ทยใน
กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 โดยมีความพึงพอใจมากในเรื่ อง
ผ่อ นคลายจากความตึงเครี ยดมีค่าเฉลี่ ย 3.71 ความสนุ กจากละครโทรทัศน์มีค่าเฉลี่ ย 3.60 และ
นักแสดงมี ค่าเฉลี่ ย 3.59 นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่ อ งบท
ประพันธ์มีค่าเฉลี่ย 3.44 เพลงประกอบละครเฉลี่ย 3.40 ผูเ้ ขียนบทละครเฉลี่ย 3.27 เนื้ อหาของละคร
โทรทัศน์เฉลี่ ย 3.22 การดาเนิ นเรื่ อ งเฉลี่ ย 3.22 จานวนเวลาที่นาเสนอเฉลี่ ย 3.15 และข้อ คิด ที่
สอดแทรกจากการรับชมเฉลี่ย 3.06
3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล
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4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์
อันดีกบั ผูร้ ่ วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน อันเป็ น
ความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและ
มีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้มีการสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ใช้เป็ น
เครื่ องมือบ่งชี้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานนั้นมี 3 ประการ คือ
1) ปั จจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทางาน เพศ จานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ
เวลาในการทางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้น
2) ปั จจัยด้านงาน (Factor in The Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทางาน
ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่ วยงาน ความห่ างไกลของบ้านและที่ทางาน สภาพทางภูมิศาสตร์
เป็ นต้น
3) ปั จจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ได้แก่ ความมัน่ คง
ในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อานาจตามตาแหน่ งหน้าที่ สภาพการทางาน เพื่อ น
ร่ วมงาน ความรับผิด การสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร การนิ เทศงาน เป็ น
ต้น
Kippax and Murray (1980) ได้ศึกษาในเรื่ องของการใช้สื่อและความพึงพอใจ และได้ศึกษา
เพิ่ม เติม ในเรื่ อ งของการรั บรู ้ ในคุ ณ ประโยชน์ ของสื่ อ โดยต้อ งการหาความสัมพันธ์ ของความ
ต้องการใช้สื่อมวลชนกับความพึงพอใจ และการใช้สื่อกับการรับรู ้การใช้คุณประโยชน์ของสื่ อ ผล
การศึกษามีดงั นี้คือ
1) ปั จจัยด้านตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็ นตัวกาหนด การใช้สื่อ
และการรับรู ้คุณประโยชน์ของสื่อ โดยเฉพาะปั จจัยที่เกี่ยวกับอายุ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก
คือ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จะเลือกใช้สื่อเพราะคานึงถึงความสาคัญของสื่ อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
น้อ ย คือ ตั้งแต่ 9-11 ปี และสภาวะทางจิตใจและสังคม (ซึ่ งก่ อ ให้เกิด) ความต้องการจาเป็ นของ
บุคคล (และเกิดมี) ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรื อแหล่งข่าวสารอื่น ๆ (แล้วนาไปสู่ ) การเปิ ดรับ
สื่ อ มวลชนในรู ปแบบต่าง ๆ (อันก่ อให้เกิ ด) การได้รับความพึงพอใจ ความต้องการ ผลอื่ น ๆ ที่
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ตามมา (ที่ไม่ ได้มุ่งหวัง) กลุ่ มที่มีอายุน้อยจะใช้สื่อเพื่อความบันเทิง แต่กลุ่มที่มีอายุมากจะใช้สื่อ
เพราะสนใจที่จะรับรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับสังคมและความต้องการของตนเอง เป็ นต้น
2) คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใช้สื่อมากประเภทกว่าคนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน
3) จากประเภทของสื่อที่ได้ทาการศึกษา พบว่า โทรทัศน์จะถูกเลือกใช้เป็ นอันดับ
หนึ่ง เพราะกลุ่มเป้ าหมายเห็นว่าเป็ นสื่อที่มีประโยชน์ โดยให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เขาสนใจ เช่น เกี่ยวกับ
โลกและเหตุ การณ์ ภายในประเทศ รวมทั้ง ให้ค วามบันเทิงได้ด้ว ย หนังสื อ พิม พ์ นิ ตยสาร วิท ยุ
ภาพยนตร์ จะถูกเลือกใช้เป็ นอันดับรองลงมา ตามเหตุผลของการเลือกใช้
4) กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่จะมีการเลือกใช้สื่ออย่างมีจุดมุ่งหมาย และเข้าใจถึ ง
คุณประโยชน์ของสื่อที่มีต่อผูใ้ ช้
จากการศึกษาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อทัศนคติทางด้าน
บวกของแต่บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการได้ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
ทั้งนี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ย่อ มมี ความแตกต่างกันไป ซึ่ งในเล่มวิจยั นี้ จะศึกษาและวัด
ความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบของละคร คือ เค้าโครงเรื่ อง บทสนทนา ตัวละคร ความคิด การ
ให้ภาษา เพลง ภาพและฉาก
2.5.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารแบบปากต่ อปาก (Electronic Word of Mouth : eWOM)
การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็ นการสื่ อสารจากผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ไปยังผูข้ ายสิ นค้าโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Westbrook, 1987) ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่สนับสนุ นให้
ผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งส่งข้อมูลไปให้ผบู ้ ริ โภคอีกคนหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายตัวเป็ นทวีคูณ ช่วย
สร้างความเชื่อถือและการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายจานวนมากในเวลาอันสั้น
เดือนเพ็ญ ลิ้มศรี ตระกูล และคณะ (2544) กล่าวว่า การตลาดแบบปากต่อปาก มีชื่อเรี ยกอีก
อย่างหนึ่งว่า การตลาดแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) เป็ นวิธีการที่มีพลังมากในการทาตลาดสิ นค้า
หรื อบริ การ เพราะถ้าทาให้ผบู ้ ริ โภคพูดถึงสิ นค้าและบริ การด้วยความชื่นชม นั่นเท่ากับว่าผูบ้ ริ โภค
กาลังโฆษณาสินค้าโดยที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งทาการโฆษณาใด ๆ ทั้งยังเป็ นการโฆษณาที่เข้าถึงเป้ าหมาย
และน่าเชื่อถือเป็ นอย่างมาก
เอ็มมานูเอล โรเซน (2545) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
กระตุน้ ให้เกิดการส่ งต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ ง โดยบอกต่อกันไปเรื่ อย ๆ ซึ่ ง
สามารถจากัดความออกเป็ น 2 ประเภท จาแนกตามสื่อที่ใช้ในการส่งข่าวสารดังนี้
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1) การส่ งผ่านข่าวสารโดยเป็ นการใช้การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth
Marketing) จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคล/กลุ่มหนึ่ง ทาให้เกิดเป็ นเรื่ องที่คนพูดถึง
2) การส่งผ่านข่าวสารต่อ ๆ กันไป โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ E-mail ทาให้
เกิ ดการแพร่ กระจายของข่าวสารได้อ ย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่
Internet มีความก้าวหน้าอย่างมาก ทาให้การแพร่ กระจายข่าวสารด้วยวิธีน้ ีเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย
Theresa Howard (2005) กล่าวว่า การตลาดแบบปากต่อปาก หรื อ การตลาดแบบบอกต่อ
คือเทคนิ คทางการตลาดที่ใช้ในยุคก่อนที่จะมีบริ การเครื อข่ายสังคมเพื่อเพิ่มการรับรู ้ในตราสิ นค้า
หรื อเพื่อจุดประสงค์อื่นทางการตลาด (เช่น ยอดขาย) ผ่านการพูดแบบปากต่อปาก ที่คล้ายกับการ
แพร่ ของเชื้อไวรัสหรื อไวรัสในคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการพูดปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การประชาสัมพันธ์อาจท าได้ใ นรู ปแบบของคลิ ป เกมในแบบแฟล็ ช อี บุ๊ก ซอฟต์แวร์ เ กี่ ย วกับ
แบรนด์ ภาพ หรื อแม้แต่ขอ้ ความ
2.5.5.1 ปั จจัยที่ทาให้เกิดกลยุทธ์แบบปากต่อปาก
เดือนเพ็ญ ลิ้มศรี ตระกูล และคณะ (2544) กล่าวว่าปั จจัยที่เอื้อให้เกิดการแพร่ ขอ้ มูล
ทางการตลาดแบบปากต่อปาก คือ
1) ความแปลกใหม่ของสินค้าและบริ การ ยิง่ สิ นค้ามีความแปลกใหม่จาก
ที่มีอยูใ่ นตลาด ยิง่ มีโอกาสบอกต่อมากเท่านั้น
2) Network Product สิ นค้าที่เมื่อคนที่ใช้และบุคคลรอบข้างใช้ดว้ ยยิง่ จะ
ทาให้ชีวติ สะดวกสบายยิง่ ขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีโอกาสที่ลูกค้าจะแนะนาให้
คนรอบข้างได้สูง เนื่องจากความสะดวกของเทคโนโลยี
3) ความหายาก ถ้าสินค้าที่มีประวัติความเป็ นมาหรื อเป็ นของชิ้นเดียวใน
โลก ย่อมถูกกล่าวถึงแบบปากต่อปาก
4) ความยิง่ ใหญ่หรื อแปลกใหม่ของกิจกรรม ที่จะทาให้เป็ นที่จดจาและ
พูดถึง
5) ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารเจ้าของธุรกิจ ถ้าเป็ นบุคคลที่เป็ นที่
รู ้จกั มีชื่อเสียงก็จะทาให้มีการพูดถึงผลิตภัณฑ์
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Lake (2010) กล่าวว่า กิจการสามารถนาการสื่อสารแบบปากต่อปาก หรื อการบอก
ต่อไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งการสื่ อ สารการตลาด
ลักษณะนี้มีส่วนประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1) เป็ นการให้ความรู ้เกี่ยวกับสินค้าและบริ การ
2) เป็ นแนวทางในการหากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการแบ่งปั นหรื อบอกต่อ
3) เป็ นการจัดหาเครื่ องมือสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและแบ่งปั น
4) เป็ นการศึกษาวิธีการ เวลา และสถานที่ ที่ใช้ในการเริ่ มต้นที่จะแบ่งปั น
ข้อมูลโดยการบอกต่อ
5) เป็ นการรับฟังความคิดเห็นและการโต้ตอบกับเสี ยงของผูท้ ี่มาแบ่งปั น
ข้อมูลหรื อบอกต่อ
ปั จจุบนั นักการตลาดสามารถสร้างเครื อข่ายการสื่ อสารแบบบอกต่อให้กว้างขวาง
ขึ้นได้ โดยทาเป็ นเครื อข่ายการบอกต่อผ่านสื่ อ อิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยวิธีการตลาดแบบแพร่ ระบาด
(Viral Marketing) เป็ นการบอกต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook Twitter youtube Blog
และ Instagram เป็ นต้น
2.5.5.2 ช่องทางการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ น้ ั นเป็ นช่ อ งทางหนึ่ งที่ ใ ช้ ส าหรั บ การบอกต่ อ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยสื่ อสังคมออนไลน์คือ กลุ่มของรู ปแบบการใช้ต่าง ๆ ที่อ ยูบ่ นอินเทอร์เน็ตซึ่ ง
สามารถสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่ งอนุ ญาตให้ผใู ้ ช้งานสามารถสร้างเนื้ อหา
ข้อ มู ล และแลกเปลี่ ย นระหว่า งกัน และกัน และสื่ อ สัง คมยัง เปิ ดให้ผูใ้ ช้ส ามารถเข้า ถึ ง ได้อ ย่า ง
แพร่ หลาย (Kaplan & Haenlein, 2010)
ด้วยลักษณะที่อนุญาตให้สมาชิกในสื่อสังคมสามารถผลิตเนื้ อหาเผยแพร่ ได้และมี
คุณสมบัติการแบ่งปั นต่อเนื้ อหานั้นไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ อีกทั้งมีรูปแบบการสื่ อสารแบบ 2 ทาง
ระหว่างกัน การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในเนื้อหานั้น ๆ ได้ เช่น แสดงความเห็นตอบกลับ การกดถูกใจ
โดยไม่จากัดพื้นที่และเวลา ตัวอย่างเช่น
1) บล็อก (Blog) /เว็บบล็อก (Weblog) คือ สิ่ งพิมพ์ส่วนบุคคลที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อ ให้ทุกคนสามารถเข้ามาดู และยังสามารถเชิ ญชวนให้ผูอ้ ื่ นได้แสดงความคิดเห็ น โดย
ผูเ้ ขียนอาจจะมี การตั้งหัวห้อ ที่สนใจ หรื อ อาจจะเป็ นหัวข้อ ที่ตอ้ งการให้คนอื่ นเข้ามาเรี ยนรู ้ โดย
ผูอ้ ่านนั้นสามารถที่จะให้คะแนนในหัวข้อนั้นหรื ออาจจะเข้ามาขยายความเพิ่มเติมในความคิดเห็น
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ของผูส้ ร้างบล็อกเป็ นการแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันทาให้เกิดลักษณะทางสังคมขึ้นมาได้ เช่น
www.blogger.com
2) บอร์ดแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum) เป็ นพื้นที่ที่สามารถตั้ง
คาถาม และคาถามนั้นจะได้รับการติดประกาศไว้บนเว็บไซต์หรื อชุมชนออนไลน์ เพือ่ ให้มีการตอบ
และแสดงความคิดเห็นในคาถามหรื อข้อสงสัยนั้น เช่น Pantip.com
3) เฟสบุค๊ (Facebook) เป็ นบริ การบนอินเทอร์เน็ตบริ การหนึ่ ง ที่จะทาให้
ผูใ้ ช้สามารถติ ด ต่อ สื่ อ สารและร่ วมท ากิ จ กรรมใดกิ จ กรรม หนึ่ งหรื อ หลายๆ กิ จ กรรมกับ ผูใ้ ช้
Facebook คนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์
คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรื อบล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์แบบเป็ นกลุ่ม และยังสามารถ
ทากิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอพลิเคชัน่ เสริ ม (Applications) ที่มีอยูไ่ ด้อีกด้วย
4) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นบริ การสื่อสังคมประเภทไมโครบล็อก ซึ่ งเปิ ด
โอกาสให้ผใู ้ ช้สามารถส่ งข้อ ความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ทวิตเตอร์ ถูกนามาประยุกต์ใช้อ ย่าง
กว้างขวางในหลายวงการทั้งการรายงานหัวข้อข่าวแบบกรชับ การบอกเล่าสถานะส่ วนบุคคลใน
กลุ่มเพือ่ น ในวงการบันเทิงดารานักแสดงและศิลปิ นได้ใช้ทวิตเตอร์ในการบอกเล่าชีวิตประจาวัน
กับกลุ่มแฟนคลับได้ติดตาม
5) ยูทูป (Youtube) เป็ นเว็บไซต์สาหรับแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีชื่อเสี ยง
(www.youtube.com) โดยในเว็บไซต์น้ ี ผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป เปิ ดดูภาพวิดีโอที่มี
อยู่ และแบ่งภาพวิดีโอ เหล่านี้ให้คนอื่นดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ไ ด้เข้ามามี บทบาทสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ น
ใหม่ โดยเป็ นแหล่งรวมกลุ่มกันของผูค้ นในลักษณะเครื อข่าย หรื อชุมชนเสมือน ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่เป็ นเพื่อน หรื อกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่ งต่างๆร่ วมกัน
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เครื อข่ายสังคมออนไลน์มกั ถูกใช้เป็ นแหล่งพบปะติดต่อสื่ อสารระหว่าง
เพือ่ นๆหรื อคนรู ้จกั หรื อแม้แต่ใช้เป็ นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปั นข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั ผูค้ นที่อยูใ่ น
ชุมชน โดยผูค้ นในชุมชนสามารถทากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพือ่ การศึกษาธุรกิจ และความบันเทิงร่ วมกัน
ได้ จากจุดเด่นของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
เป็ นช่ อ งทางในการท าการตลาดอย่างกว้า งขวาง โดยมี รูป แบบที่ หลากหลายและพัฒนาการที่
ต่อเนื่องโดยในปั จจุบนั รู ปแบบหลักในการทาการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีดงั นี้
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1) ใช้เป็ นช่องทางสื่อสารและให้ความรู ้เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ
จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่เมื่ อ ชอบในแบรนด์ใดแล้วก็มักจะ
เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของแบรนด์น้ นั และคอยติดตามข่าวสารต่างๆของแบรนด์
ผ่านทางช่องทางดังกล่าวโดยถ้าผูบ้ ริ โภคชอบหรื อสนใจในสิ นค้าหรื อบริ การ ก็จะเกิดการบอกต่อ
ในสัง คมออนไลน์ ข องตน ซึ่ ง จะเป็ นไปในลัก ษณะเพื่อ นบอกเพื่อ น จึ ง ท าให้ก ารสื่ อ สารเกิ ด
ประสิทธิผลได้ง่ายกว่าการสื่อสารหรื อประชาสัมพันธ์โดยตรง
2) ใช้เป็ นช่องทางในการสอบถามความคิดเห็น
ด้วยลักษณะของเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นพื้นที่ที่สมาชิ กสามารถ
โพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพ หรื อวีดีโอ เพื่อ ให้เพื่อ นๆมาแสดงความคิด เห็ นแลกเปลี่ ยนกัน ทาให้มี
ผูป้ ระกอบการหันมาใช้ช่อ งทางดังกล่ าวในการสารวจตลาด และสอบถามหรื อ รวบรวมความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ เพือ่ นามาปรับปรุ งสินค้าหรื อบริ การให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
3) ใช้เป็ นช่องทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด
จากฐานสมาชิ กที่กว้างขวางของเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ และลักษณะ
ของสมาชิ ก ที่อ ยู่ในรู ปแบบชุ ม ชนที่มี ภูมิหลังหรื อ ความสนใจในลักษณะเดี ยวกัน ท าให้การจัด
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆนั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้โดยตรง เช่น การทากิจกรรม
ส่ งผ่านข้อ ความเกี่ ยวกับข้อ ดี ข องสิ นค้าหรื อ บริ การที่อ อกใหม่ ใ ห้แก่ เพื่อ นๆในเครื อ ข่ ายสังคม
ออนไลน์ของตน
ทั้งนี้ได้มีการศึกษาของ ชนิ ดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ E-word of Mouth
มีอิ ทธิพลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคบนอิ นเทอร์เน็ ต กรณี ศึกษา E-marketplace ใน
ประเทศไทย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมี ก ารหาข้อ มู ล เพื่อ สนับสนุ น ก่ อ นการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า บน
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 97.5 และมีผไู ้ ม่หาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้ อ ร้อยละ 2.6 และเหตุผลที่ตอ้ งหา
ข้อมูลจากอินเทอร์ก่อนการตัดสินใจซื้อเนื่องจากยังขาดข้อมูลที่เพียงพอที่จะทาการตัดสินใจซื้ อด้วย
ความมัน่ ใจมากที่สุด รองลงมาคือต้องการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสะดวกมากกว่าการไป
หาข้อมูลจากแหล่งอื่น ไม่สามารถประเมินสินค้าได้ดว้ ยตนเอง สินค้ามีความซับซ้อน และข้อมูลอื่น
ๆ เชื่อถือได้นอ้ ย ในด้านการแสวงหาข้อมูลจากผูน้ าความคิดบนอินเทอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างทา
การค้นหาคาแนะนา หรื อข้อมู ลจากผูม้ ีประสบการณ์ ในสิ นค้านั้น ๆ เพื่อนามาเป็ นข้อมู ลในการ
ตัดสินใจซื้อซื้อเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือทาการค้นหาคาแนะนา หรื อข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
ทาการค้นหาคาแนะนาหรื อข้อมูลจากบุคคลที่รู้จกั สอดคล้องกับ Zhang, Craciun และ Shin (2009)
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ที่ศึกษาเรื่ อ ง การสื่ อ สารแบบปากต่อ ปากบนอิ นเทอร์เน็ ต (Electronic Word of Mouth) พบว่า
ผูบ้ ริ โภคใช้ eWOM เพือ่ หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินสินค้าและบริ การ
ดังนั้นการสื่ อสารแบบปากต่อปากจึงเป็ นเทคนิ คทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ ต (eWOM:
Electronic Word of Mouth) โดยผ่านทางสื่ อ สังคมประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook Youtube และ
Twitter เป็ นต้น เป็ นเว็บไซต์ที่คนทัว่ ไปสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนตัว และ
การค้น หาคนอื่ น ๆ เพื่อวัต ถุ ประสงค์ที่ จะให้ขอ้ มู ล รับ ข้อ มู ล ข้อ และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
รวมถึงสามารถแบ่งปั นข้อมูลที่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จะใช้ตวั
แปรการบอกต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยวัดจาก การขอความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น และการ
แบ่งบันข้อมูลเกี่ยวกับละครผ่านสื่อออนไลน์

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับแฟน
แฟนคลับละครเป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบละครเรื่ องนั้น มีการติดตาม รวมถึงมีการพูดคุยในกลุ่มผูท้ ี่
ชื่นชอบเหมือนกัน จนทาให้เกิดเป็ นชุมชนออนไลน์โดยเป็ นกลุ่มคนที่รวมตัวกันผ่านทางเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางเว็บไซต์) โดยกลุ่มคนที่วา่ นี้จะมีปัจจัยร่ วมที่คล้ายคลึงกัน เช่น
ความคิด ความเชื่อ ความสนใจ รสนิยม วัฒนธรรม เพศ อายุ ฯลฯ
2.6.1 แฟน
Jenkins (1992) ได้กล่ าวว่า คาว่า Fan นั้นมาจากคาว่า Fanatic ที่มี ความหมายว่า ผูท้ ี่
หลงใหล คลัง่ ไคล้ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง แฟนเกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 เมื่อนักหนังสื อพิมพ์ได้
พยายามอธิบายถึงผูท้ ี่คอยติดตามนักกี ฬา จึงได้มีการกาหนดคาว่า แฟน ขึ้นมาเพื่อเรี ยกคนกลุ่ม นี้
หลักจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาความหมายของคา ๆ นี้ ต่อมา โดยขยายความรวมถึงความจงรักภัคดี
ของผูท้ ี่อุทิศตนเพือ่ การกีฬา และงานบันเทิงต่าง ๆ ซึ่ งแฟนแต่ละกลุ่มจะมีความชื่นชอบที่แตกต่าง
กัน จึงมีลกั ษณะที่ต่างกันทั้งในด้าน ลักษณะ ภาพลักษณ์ และพฤติกรรม
แฟน ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2546)
หมายถึ ง ผูท้ ี่นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนละคร เป็ นต้น โดยคาว่าแฟนนั้น
กร่ อนมาจากคาว่า Fanatic ที่แปลว่า ผูท้ ี่หลงใหล คลัง่ ไคล้ในบุคคลหรื อกิจกรรมบางอย่าง
การให้ความหมายของคาว่า แฟน ได้ถูกนิ ยามขึ้นในมุมมองของคนหลายกลุ่ม เช่น ถ้าแฟน
มองจากสายตาคนนอก มักจะมองผ่านแนวคิดแบบสังคมมวลชน (Mass Society) หรื อมุมมองตาม
แนวความคิดของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ต (The Frankfurt School) ที่มองแฟนในแง่ลบว่า เป็ นกลุ่มคนที่
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คลัง่ ไคล้ ถูกหลอกได้ง่าย แต่ในทางกลับกันหากคาว่าแฟนมองจากคนวงใน หรื อ มองตามสานัก
วัฒนธรรม (Cultural Studies) ความหมายของแฟนก็จะเป็ นอีกด้านหนึ่ ง สรุ ปได้ว่า การให้คานิ ยาม
ของคาว่าแฟน มีความหมายอย่างไรนั้นไม่มีผูใ้ ดถู กหรื อผิด เพียงแต่ว่าจะมองในมุมของคนนอก
หรื อคนในมากกว่า (สุปรี ดา ช่อลาไย, 2549)
McQuail (1994) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องแฟนและกลุ่มผูจ้ งรักภัคดีไว้วา่
1) แฟน (Fans) เป็ นกลุ่มที่ติดตามผลงานของสื่ อมวลชนตามลักษณะทางสังคมซึ่ ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และยึดติดกับเนื้ อหาที่มีผนู ้ าเสนอ ถ้าเนื้ อหาเปลี่ยนไปกลุ่ ม
แฟนจะสลายตัวได้ทนั ที คนส่วนใหญ่มกั ไม่รู้วา่ ตนเองอยูใ่ นกลุ่มนี้ และบางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ อาจ
ได้รับแรงกระตุน้ จากสื่อ หรื อเป็ นด้วยความสมัครใจที่จะรวมกลุ่มกันอย่างเป็ นทางการ
2) กลุ่มผูร้ ับสารสื่ อมวลชน (Medium Audience) เป็ นกลุ่มที่มีความจงรักภัคดีต่อ
สื่อชนิดนั้นอย่างจริ งจัง อาจเกิดจากแรงกระตุน้ ของสื่ อ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ ลักษณะนี้ จะเป็ น
พวกที่ติดอยูก่ บั สถานีใดสถานีหนึ่ง ช่องใดช่องหนึ่ง ติดหนังสื อ ติดองค์กรสื่ อมวลชน ลักษณะของ
คนกลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มแฟนที่ยาวนานไม่สลายไปง่าย ๆ
สรุ ปความคิดของ McQuail คือ แฟนจะติดตามตัวบท หากเนื้ อเรื่ องเปลี่ยน ตัวละครเปลี่ยน
หรื อผ่านพ้นตอนอวสาน ก็จะเลิกติดตามตัวบทนั้น เช่น แฟนละครเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เมื่อละครเรื่ อง
นั้นจบ แฟนก็จะเลิกติดตาม ขณะที่ผบู ้ ริ โภคตัวสื่อจะติดตามสื่อแต่ไม่สนใจตัวบท เช่น ติดตามหนัง
สื่อพิมพ์ไทยรัฐ อ่านมา 5 ปี อีก 10 ปี ก็ยงั คงอ่านไทยรัฐ ต่อให้ใครมาเขียนข่าว เปลี่ยนแปลงระบบ
ข้างในอย่างไร ก็ยงั จะคงอ่านไทยรัฐไม่เปลี่ยน
Jenson (1992) นักวิชาการด้านจิตวิทยา อธิบายว่า แฟน ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองระบบ
ดารา (Star System) และเป็ นกลุ่มที่ชื่นชอบในความเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดังที่นาเสนอผ่านมาถึงกลุ่ม
โดยสื่อมวลชน แฟนเป็ นลักษณะทางสังคมที่แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ บุคคลที่หลงใหลและ
ชื่นชมเพียงลาพังกับกลุ่มของสมาชิกที่รวมกันเป็ นกลุ่มที่ถู กเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันอย่างลึ กซึ้ ง และ
สามารถขยายกลุ่ มของตนออกไปได้ตามความเข้าใจที่ตรงกัน กลุ่มของแฟนดังกล่ าวมี แรงจูงใจ
สัมพันธ์กนั กับความเข้าใจร่ วมกันที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยของแต่ละบุคคล โดยมี รายละเอี ยด
ดังนี้
1) แฟนผูห้ ลงใหลแต่เพียงลาพัง (Obsessed Loner) แฟนลักษณะนี้ มกั จะแยกตัว
เองออกจากสังคม ครอบครัว และกลุ่มเพื่อ น ชีวิตของคนกลุ่มนี้ จะอยู่ในโลกของจินตนาการกับ
ดารา นักร้อง นักกีฬาที่ตนเองชื่นชอบจนสูญเสียความเป็ นตัวของตัวเอง
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2) แฟนกลุ่มผูค้ ลัง่ ไคล้ (Hysterical Member of Crowd) เป็ นกลุ่มของแฟนที่มกั จะ
หลงใหลสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอย่างบ้าคลัง่ และไม่มีเหตุผล มีความจงรักภัคดีต่อผูม้ ีชื่อเสี ยงนั้น โดยแฟน
กลุ่มนี้จะถูกชักจูงหรื อครอบงาโดยอิทธิพลจากภายนอกได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม แฟนไม่ได้ทาหน้าที่เป็ นเพียงผูร้ ับ (Passive Receiver) เพียงอย่างเดียว แต่ยงั
เป็ นผูบ้ ริ โภคที่กระตือรื อร้นและสามารถสร้างสรรค์เองได้ (Creative Consumer) ทั้งยังเป็ นผูท้ ี่สร้าง
วัฒนธรรมในแบบของตนเองขึ้นมา จากเดิมแฟนถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟนที่มีขนาด
ใหญ่ และกลุ่ มแฟนที่มีขนาดเล็ก (Sandvoss, 2005) ทั้งนี้ ไ ด้มีการศึกษาของ สุ ปรี ดา ช่ อลาไย ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ เครื อข่ายการสื่อสารและการดารงอยูข่ องแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์ พบว่า มีแฟน
คลับของธงไชยนั้น มี 2 ประเภท คือ แฟนคลับแบบคนเดียว และแฟนคลับแบบกลุ่ม แฟนคลับรุ่ น
แรก ๆ มักจะเป็ นแฟนคลับแบบคนเดียวค่อนข้างมากเพราะ เมื่อก่อนการสื่ อสารไม่สะดวกเหมือน
ในปั จจุบนั
2.6.2 ความเป็ นแฟน
ความเป็ นแฟน (Fandom) เป็ นสิ่ ง ที่ สะท้อ นสภาพของวัฒนธรรมประชานิ ย ม (Popular
Culture) และการบริ โภค (Consumerism) ได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากความเป็ นแฟนปรากฏอยูใ่ นทุก
แง่มุมสังคม ในการนาเสนอข่าวหรื อสิ่งบันเทิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ของผูค้ นในสังคมทั้งเรื่ อง ธุรกิจ กีฬา หรื อการเมือง ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็ นภาพตัวแทน
ของผูค้ นในสังคม (ศรัณย์ สิงห์ทน, 2552)
Fiske (2003) ได้อธิบายความเป็ นแฟน ไว้ว่า ความเป็ นแฟนเกิดจากการรับรู ้ของผูช้ มที่จะ
เลื อ กชื่ น ชอบนักแสดง เนื้ อ หา หรื อ แนวเรื่ อ งโดยผ่า นประสบการณ์ ที่ม าจากการผลิ ต และการ
แพร่ กระจายของสื่ อบันเทิง ทาให้ผชู ้ มที่เป็ นแฟนประเภทคลัง่ ไคล้ (Fanatics) เป็ นการเข้ามาอยูใ่ น
วัฒนธรรมของการเลือกสรรตนเองจากการรับรู ้น้ นั เพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิ ความเป็ นแฟนคลับจึงมา
จากความพึงพอใจและการตีความจากวัฒนธรรมประชานิ ยมในสังคมของผูช้ มไม่ว่าจะเหมือนกัน
หรื อแตกต่างกันก็ตาม ความเป็ นแฟนคลับมาพร้อมกับรสนิยมของผูช้ ม (Fanatics) ในการที่จะสร้าง
รู ปแบบวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ เมธะพันธุ์ (2557) เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ อ
เกาหลีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ พบว่า วัยรุ่ นมีการเลียนแบบบ้างบางส่ วนแต่ยงั ไม่มาก เนื่ องจาก
วัยรุ่ นได้ปรับเอาวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้ ทาให้เกิดการเลียนแบบแต่พอเหมาะ
De Certeau (1984) ได้กล่าวถึงความเป็ นแฟนในฐานะที่เป็ นกลุ่มชนย่อยเฉพาะ ซึ่ งถ้ามอง
ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคอาจกล่าวได้วา่ กลุ่มชนเหล่านี้จะมีกิจกรรมเฉพาะที่จะเป็ นปาก
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เสียงแทนกลุ่มชนของตนเอง หรื อเป็ นปากเสี ยงแทนกลุ่มผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกิจกรรมหลายอย่างมักจะมุ่ง
ความสนใจไปสู่ข้นั ตอนของการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา
กล่าวโดยสรุ ป คือ ความเป็ นแฟน (Fandom) เป็ นรู ปแบบของวัฒนธรรมย่อยที่สะท้อนให้
เห็นถึงผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของผูค้ นในยุคสมัยใหม่ เป็ นปั จจัยหลักของการเกิดขึ้นและการ
คงอยูซ่ ่ ึ งวัฒนธรรมประชานิ ยม (Pop Culture) อีกทั้งยังคงเป็ นรู ปแบบสาคัญของการที่จะผลักดัน
วัฒนธรรมการบริ โภคในโลกปั จจุบนั
Jenkins (1992) ได้อธิบายถึงรู ปแบบลักษณะความสาคัญของความเป็ นแฟนไว้ 4 ลักษณะ
ดังนี้
1) กลุ่มแฟนคลับสามารถนาแนวทางที่ตนเองเปิ ดรับจากสื่อไปปฏิบตั ิได้ กล่าวคือ
หลายครั้งที่กลุ่มแฟนคลับรับชมและพูดคุยเกี่ยวกับรายการบันเทิงใด ๆ จะทาให้กลุ่มแฟนคลับ
เหล่านั้นปฏิบตั ิต่อไปได้ภายหลัง
2) ความเป็ นแฟนสามารถสร้างกลุ่มพิเศษขึ้นมาได้ หมายถึง ความเป็ นแฟนเป็ น
พื้นฐานของการแสวงหาทางสังคมที่ปรากฏในลักษณะต่าง ๆ เช่น การพูดคุยต่าง ๆ เพือ่ แบ่งปั น
ความคิดเห็นต่าง ๆ ในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอง เป็ นต้น
3) ความเป็ นแฟนสามารถสร้างโลกศิลปะที่พเิ ศษขึ้นมา หมายถึง ความเป็ นแฟน
สร้างมาตรฐานของการให้เหตุผล การร่ วมมือ การประเมินและอื่น ๆ ที่แสดงออกมาในลักษณะของ
วัฒนธรรมร่ วมกัน
4) ความเป็ นแฟนสามารถสร้างชุมชนทางสังคม หมายถึง การสร้างทางเลือกใหม่
ให้กบั บุคคลที่สนใจในการรวมตัวกันจากความสนใจที่คล้ายคลึงกัน
ทั้งนี้ Jenkins (1992) ยังระบุถึ งองค์ประกอบของการเป็ นแฟนคลับว่าประกอบไปด้วย
กิจกรรมอย่างน้อย 5 ระดับ ได้แก่
1) แฟนจะต้องมีการเปิ ดรับสื่อทางใดทางหนึ่ง เช่น การดูโทรทัศน์อย่างตั้งใจแล้ว
นาเอาเนื้อหาที่ได้รับไปผลิตสร้างความหมาย และนาไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างแฟนคลับ
คนอื่น ๆ ทั้งนี้ มีการศึกษาของ จุติมาศ เกลี้ยงเกลา ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ศิลปิ นนักร้องเกาหลีใต้ผา่ นสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ พบว่า เมื่อบุคคลพัฒนากลายเป็ นแฟน
คลับแล้ว ก็จะมีพฤติกรรมของความเป็ นแฟนคลับที่ชดั เจนขึ้น คือ มีการรวมกลุ่มทางสังคมร่ วมกัน
ของแฟนคลับ เพือ่ ใช้เป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปั นข้อมูลต่าง ๆ ร่ วมกัน
2) แฟนจะต้องมีการตีความและวิเคราะห์ตวั บทโดยใส่ใจในรายละเอียดและความ
ต่อเนื่องของเนื้อหา ตลอดจนมีการดาเนินชีวติ คู่ขนานไปกับเรื่ องราวที่ตนเองสนใจ
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3) ความเป็ นแฟน (Fandom) เป็ นพื้นฐานของการที่จะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีความตื่นตัว
(Consumer Activism) เช่น การโต้ตอบกับผูผ้ ลิตรายการเป็ นการแสดงออกถึงการต่อกรกับสถาบันที่
มีอานาจในการสร้างวัฒนธรรม เป็ นต้น
4) แฟนมีลกั ษณะของการผลิตสร้างทางวัฒนธรรม โดยใช้วตั ถุดิบจากผลงานที่ตน
สนใจมาสร้างให้เกิดผลงานใหม่ตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ อันเป็ นการท้าทายการถือครองลิขสิ ทธิ์ของ
ผูผ้ ลิตผลงานรายใหญ่ ๆ ในวงการ ผลงานที่ผลิตขึ้นโดยแฟนนั้นอาจอยูใ่ นรู ปของเพลง งานศิลปะ
นิตยสาร เป็ นต้น ผลงานเหล่านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดในกลุ่มแฟนด้วยกัน
บุริม โอทกานนท์ (2552) ได้อ ธิ บายเกี่ ยวกับ การสร้างแฟนคลับด้วยโมเดลการบริ หาร
ความสัมพันธ์เชิ งประสบการณ์ (Experiential Relationship Management (ERM)) ไว้ว่า เป็ น
กระบวนการการทาการตลาดเพื่อสร้างแฟนคลับหรื อแฟนพันธุ์แท้ให้กบั สิ นค้า ไม่ใช่แค่ผบู ้ ริ โภค
รับรู ้ว่ามีสินค้าอยูใ่ นตลาด หรื อเป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเป็ นประจา แต่เป็ นการสร้างกลุ่มผูซ้ ้ื อ
สินค้าที่มีความรู ้สึกนิยมชมชอบ การติดตามข่าวสาร การบอกต่อ การมีส่วนร่ วม มีความผูกพันจน
เกิดเป็ นความรักและความรู ้สึกร่ วม แนวคิดการสร้างแฟนคลับที่ยงั่ ยืนจึงเกิดจากการสร้าง ความภัค
ดี (Loyalty) ที่มีต่อ แบรนด์ ผนวกกับความสามารถของสิ นค้าที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ร่ วมกับอีกปั จจัยหนึ่งคือ ความผูกพัน (Engagement) ทาให้เกิดประสบการณ์
ที่น่าจดจา เกิดความรู ้สึกอยากมีส่วนร่ วม เป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้าง พัฒนา และขยายขอบเขตของ
การรับรู ้และมีส่วนร่ วมของแบรนด์น้ นั ไปยังบุคคลอื่น และเมื่อนาองค์ประกอบของสองโมเดลคือ
CRM (Consumer Relationship Management) และ CEM (Costomer Experiential Management) มา
ประยุกต์ใช้ ซึ่ งจะสามารถสร้างขึ้นเป็ นโมเดลของแฟนคลับหรื อ ERM (Experiential Relationship
Management) ได้ดงั นี้

ภาพที่ 2.3 ERM (Experiential Relationship Management)
แหล่ งที่มา: บุริม โอทกานนท์, 2552.
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จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า ERM เปรี ยบเสมื อ นการบริ หารผูบ้ ริ โภคเพื่อ ให้เกิ ด
ประสบการณ์ที่ดี สร้างความผูกพันกับแบรนด์โดยไม่เน้นเฉพาะแค่ความสามารถของสิ นค้า แต่จะ
เพิม่ การเข้าไปมีส่วนร่ วมกับแบรนด์น้ นั ด้วยความรู ้สึกที่ดี สร้างประสบการณ์ ความรัก ความผูกพัน
และการเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบรนด์น้ นั ๆ เช่ น การร่ วมกันทากิ จกรรม หรื อ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้กบั กลุ่มแฟนและกลุ่มผูส้ นใจ ซึ่ งกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะทาให้เกิดสิ่ งที่เรี ยกว่า
จุดสัมผัสทางการตลาด (Touch Point) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นจะสร้างความผูกพันกับกลุ่ม
แฟน เกิ ดการสื่ อสารเป็ นไปในลักษณะสองทาง (Interactive Communication) คือ สามารถแลกเปลี่ ยน
โต้ตอบกันได้ ปั จจุบนั นี้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่นิยมกันเป็ นอย่างมาก
2.6.3 ชุมชนออนไลน์
ชุมชนออนไลน์หรื อชุมชนเสมือนจริ ง เป็ นการรวมตัวหรื อการชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่มี
การติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อกลางช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปลักษณะชุมชนได้ดงั นี้ (Howard, 1991)
1) เป็ นการรวมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรู ปของกลุ่มสังคม
2) มีการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพือ่ ความคุมความสัมพันธ์
ของสมาชิก
3) สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) มีการติดต่อสัมพันธ์
กัน มีกิจกรรมร่ วมกัน มีความสนิทสนมกัน
4) สมาชิกมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายร่ วมกัน
5) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพือ่ ทาให้เกิดความ
เข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ ร่ วมกัน
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จะใช้ตวั แปรเกี่ยวกับแฟนคลับ เช่น การติดตาม การเข้าร่ วมกิ จกรรม
เพื่อ นามาหาความสัม พัน ธ์กับความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคดังนั้นในงานวิจ ัยนี้ จะใช้ตวั แปร
เกี่ ยวกับแฟนคลับ เช่ น การติดตาม การเข้า ร่ วมกิ จกรรม เพื่อ นามาหาความสัมพัน ธ์กับความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค กับพฤติกรรมการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อน
ยุค” การวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณลักษณะของการรับนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ การยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิต
ซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการดาเนินงานและดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การสร้างเครื่ องมือในการศึกษา
3.4 วิธีการตรวจสอบข้อคาถาม
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ประชากรกลุ่ม Net Gen อันหมายถึง กลุ่มประชากรที่มี
อายุ 18-35 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
Net Gen ที่เคยชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ โดยไม่มีการกาหนดขอบเขตที่อยู่ เนื่องจากกลุ่ม Net Gen
มีการกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ด้านขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณจากสู ตรการ
คานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกกะกุล, 2543)

เมื่อ

สูตรที่ใช้ คือ n = N
1+N(e)2
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
n = ขนาดของประชากร
N = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้จานวนประชากรผูต้ ิดตามโทรทัศน์ออนไลน์บน Youtube ทางช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8
และช่อง ONE เนื่องจากช่องทั้ง 4 นั้นเป็ นช่องที่ได้รับความนิ ยมในระบบดิจิตอลในเดือน ธันวาคม
2558 (ฐากร ตัณฑสิทธิ์, 2558) โดยมีจานวนผูช้ มทั้ง 4 ช่องรวมกันได้ 4,430,159 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม จึงใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% และความผิดพลาดจากการสุ่ มตัวอย่างมีไม่เกิน
ร้อยละ 5 โดยจากสูตรดังกล่าว
n=
4,430,159
1+4,430,159(0.05)2
n = 4,430,159
11,076.40
n = 399.963532
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จึงประกอบด้วยประชากรกลุ่ม Net Gen ผูต้ ิดตาม
ทีวอี อนไลน์บน Youtube ทางช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 และช่อง ONE จานวน 400 คน
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3.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาจะใช้ขอ้ มูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยการเลื อกเว็บไซต์ที่เกี่ ยวกับละครโทรทัศน์จานวน 20 เว็บไซต์ แล้วนามาจับฉลากเลื อก 10
เว็บไซต์ ดังนี้
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
เพื่อฝากลิงค์แบบสอบถาม และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือก
กลุ่ ม ตัวอย่างที่เคยดู ทีวีอ อนไลน์แ ละเป็ นผูท้ ี่มี อ ายุระหว่า ง 18-35 ปี จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบ (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยให้ก ลุ่ ม ตัว อย่างตอบแบบสอบถามด้ว ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยใน
แบบสอบถามแต่ ล ะชุ ด จะประกอบด้ว ยแบบสอบถามในการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งเพื่อ ตอบ
แบบสอบถาม (Screening Questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) โดย
แบบสอบถามทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้
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3.3.1 แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire)
แบบสอบถามในส่ วนนี้ ใช้เพื่อการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์ในงาน
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ กลุ่ม Net Gen ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ผูซ้ ่ ึ งเคยดูละครออนไลน์ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงจัดทาคาถามที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 2 ข้อ
1) คุณเคยดูละครโทรทัศน์ออนไลน์หรื อไม่
2) คุณมีอายุระหว่าง 18-35 ปี
3.3.2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire)
แบบสอบถามส่ ว นนี้ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบค าถามส าหรั บ การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
ที่มีต่อ การยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับ ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค” อันประกอบด้วย
คาถาม 4 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย ลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน มี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลื อก โดยใช้ระดับการวัดข้อ มูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ โดยใช้เป็ นคาถามปลาย
ปิ ด ได้แก่ ช่องทางในการดูละครออนไลน์ ช่วงเวลาในการดูละครออนไลน์ และความถี่ในการดู
ละครออนไลน์ เป็ นต้น มี คาถามทั้งหมด 8 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อ มูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม
การวัดระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยใช้มาตรวัดแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นเครื่ องมือ
จานวนคาถาม 3 ข้อ โดยปรับมาจากมาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker (1991) โดยใช้มาตรวัด
แบบ Rating Scale มีระดับคะแนน 1-5 และมีช่วงคะแนนรวมทั้งหมด 1-15 คะแนน คาถามในแต่ละ
ข้อมีการปรับคะแนนโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
5 ให้ระดับคะแนน 5
4 ให้ระดับคะแนน 4
3 ให้ระดับคะแนน 3
2 ให้ระดับคะแนน 2
1 ให้ระดับคะแนน 1
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คะแนนรวมทั้งหมดถูกนามาแบ่งเป็ นกลุ่มผูย้ อมรับ โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งดังนี้
กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีคะแนนในช่วง
14-15 คะแนน
กลุ่มผูน้ าสมัย มีคะแนนในช่วง
12-13 คะแนน
กลุ่มผูท้ นั สมัย มีคะแนนในช่วง
10-11 คะแนน
กลุ่มผูต้ ามสมัย มีคะแนนในช่วง
8-9 คะแนน
กลุ่มผูล้ า้ หลัง มีคะแนนในช่วง
3-7 คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมดถูกนามากาหนดระดับความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงจากการ
คานวณอันตรภาคชั้นได้ดงั นี้
อันตรภาคชั้น =
แทนค่า
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ

15-3
5
การคานวณได้อนั ตรภาคชั้น
=
2.40
เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวกาหนดระดับความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงได้ดงั นี้
ช่วง 12.61-15.00 หมายถึง
ระดับสูงมาก
ช่วง 10.21-12.60 หมายถึง
ระดับสูง
ช่วง 7.81-10.20
หมายถึง
ระดับปานกลาง
ช่วง 5.41-7.80
หมายถึง
ระดับต่า
ช่วง 3.00-5.40
หมายถึง
ระดับต่ามาก
ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค ได้แก่ การยอมรับ 5 ขั้นตอน ได้พฒั นามาจากชุดคาถามของ ณิ ชาภัทร ขัดสาย (2555) การ
บอกต่อผ่านสื่อสังคมได้พฒั นามาจากชุดคาถามของ Shu-Chuan Chu (2009) และการการเป็ นแฟน
คลับพัฒนามาจากชุดคาถามของ Michele (2002) ซึ่ งมี คาถามทั้งหมด 34 ข้อ โดยมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ไว้ดงั นี้
เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ
1
คะแนน
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จากการให้คะแนนข้อมูลในระบบ Rating Scale เมื่อนามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะมีค่าตั้งแต่
1.00 – 5.00 คะแนน ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย โดยการแบ่ง
อันตรภาคชั้นออกเป็ น 5 ระดับ (พนิดา โค้วเจริ ญ, 2546) ซึ่งมีสูตรในการคานวณดังสมการนี้
Class Interval = ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.8
ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์นามาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่กาหนดได้ คือ
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด

3.4 วิธีตรวจสอบข้ อคาถาม
ผู ้วิ จ ัย ได้ ต รวจสอบความเชื่ อ ถื อ (Reliability) และความเที่ ย งตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ ความมีนวัตกรรม พฤติกรรมการชม
การยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับ
3) นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม และขอรั บ ค าแนะน าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อ ให้ไ ด้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ย งตรงเชิ งพินิจจากผูเ้ ชี่ ย วชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจะ
ประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
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+1 = สอดคล้องหรื อแน่ ใจว่านวัตกรรมนั้นหรื อข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ระบุไว้จริ ง
0 = ไม่แน่ ใจว่านวัตกรรมนั้นหรื อข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ระบุไว้
-1 = ไม่ สอดคล้อ งหรื อ แน่ ใ จว่า นวัตกรรมนั้น หรื อ ข้อ สอบข้อ นั้น ไม่ ไ ด้ว ดั
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้
ทั้ง นี้ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งที่ ยอมรั บได้ ต ้อ งมี ค่ าตั้งแต่ 0.50 ขึ้ นไป (กรมวิ ชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) มีสูตรในการคานวณ ดังนี้
ΣR
IOC =
N
IOC คือ ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
R คือ คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
 คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งผลคะแนนที่ได้ ข้อที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ได้ทาการปรับปรุ งจนผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนดัชนี ความ
สอดคล้องและดาเนิ นการขั้นต่อไป และผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ทาการพิจารณาแบบสอบถามแล้วลงมติว่า
เนื้อหา การใช้ภาษาและโครงสร้างของแบบสอบถามถูกต้อง โดยงานวิจยั นี้หาค่า IOC ได้เท่ากับ 1
4) นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้โดยผูท้ รงคุณวุฒิไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่ม Net Gen จานวน 40 ชุด และนาคาตอบที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability
Test) โดยพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามการรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม = 0.812
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค = 0.949
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค = 0.971
ค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค =
0.953
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3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมกับพฤติกรรมการชม การยอมรับและการ
เป็ นแฟนคลับละครผลิ ต ซ้ าที่เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค มี การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในเชิ งปริ ม าณจาก
แหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิและแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ ผวู ้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม Net Gen ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี และเป็ นผูท้ ี่เคยชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์ จานวน 400 คน โดยมีข้นั ตอนดังนี้

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามจานวนทั้งหมด 400 ชุด ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบและ
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ ไปลงรหั ส ในแบบลงรหั ส ส าหรั บ การประมวลผลข้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรม
ประมวลผลคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยแบ่งการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทาง
ประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าร้อยละ และความถี่
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายพฤติกรรม
การชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ด้วยการหาค่าร้อยละ ความถี่
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายถึงความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายถึงการ
ยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ด้วยการหาค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 3 ข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistic)
ด้วยการใช้สถิติการหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (Correlation)โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้กาหนดค่า
ระดับความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Sig) ที่ระดับ .05 เพือ่ อธิบายสมมติฐาน 3 ข้อ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมโดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
4.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
4.1.2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
4.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม
4.1.4 ข้อมูล เกี่ยวกับ การยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค
ตอนที่ 4.2 การทดสอบสมมติฐาน (Descriptive Analysis)
4.2.1 สมมติฐานที่ 1 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีกบั พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
4.2.2 สมมติฐ านที่ 2 ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี ความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
4.2.3 สมมติฐานที่ 3 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ตอนที่ 4.3 การทดสอบเพือ่ ความสมบูรณ์ของการวิจยั
4.3.1 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
4.3.2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
4.3.3 ทดสอบความสัม พันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความมี นวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค
4.3.4 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
4.3.5 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยกับความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค
4.3.6 ทดสอบความแตกต่างของความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ มกับ
พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ออนไลน์
4.3.7 ทดสอบความแตกต่างของความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
4.3.8 ทดสอบความแตกต่างของความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ในขั้นของการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4.3.9 ทดสอบความแตกต่างของความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการ
เป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
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4.1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

86

21.5

หญิง

314

78.5

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 78.5 และ
เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 21.5
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

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 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 24-26 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.0
รองลงมามีอายุ 21-23 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.3 มีอายุ 33-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.3 มีอายุ18-20 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 12.8 และอายุ 30-32 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาสู งสุด

จานวน

ร้ อยละ

มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า

15

3.8

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

42

10.5

อนุปริ ญญา/ปวส.

21

5.3

ปริ ญญาตรี

261

65.3

สูงกว่าปริ ญญาตรี

61

15.3

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มากกว่าครึ่ งมีระดับการศึกษาสู งสุ ด
ในช่วงระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 65.3 รองลงมามีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อ ยละ 15.3 ระดับการศึกษามัธยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อ ยละ10.5 ระดับ การศึกษา
อนุปริ ญญา/ปวส.ร้อยละ5.3 และระดับการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า คิดเป็ นร้อย
ละ 3.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน

ร้ อยละ

นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา

147

36.8

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

38

9.5

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

57

14.3

พนักงานบริ ษทั เอกชน

137

34.3

รับจ้างทัว่ ไป

13

3.3

อื่น ๆ

8

2.0

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพ นักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 34.3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 14.3
ข้าราชการ/พนัก งานรั ฐวิสาหกิ จ ร้ อ ยละ9.5 รับ จ้า งทัว่ ไป ร้ อ ยละ3.3 และอื่ น ๆ ได้แ ก่ แม่ บา้ น
เกษตรกร และที่ปรึ กษาส่วนตัวทางการเงิน ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้
รายได้

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 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

สูงกว่า 25,000 บาท

75

18.8

รวม

400

100.0
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ22.3 สู งกว่า 25,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ18.8 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อ ยละ 17.5 และ 20,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อ ยละ 13.3
ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ โดยประกอบด้วย
เนื้อหาดังนี้ ความสนใจในการชมด้านรู ปแบบการนาเสนอ ความสนใจในการชมด้านเนื้ อหาละคร
ความบ่อยครั้งในการชม ระยะเวลาในการติดตามรับชม สื่อที่ใช้ในการรับชม
ตารางที่ 4. 6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความบ่อยครั้งในการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์
ความบ่ อยในการรับชมละครโทรทัศน์ ออนไลน์

จานวน

ร้ อยละ

ดูเป็ นประจา

86

21.5

ดูบา้ งเป็ นบางครั้ง

252

63.0

นานๆครั้ง

62

15.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูต้ อบแบบส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ งรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์เป็ น
บางครั้ง ร้อยละ63.0 รองลงมาคือดูเป็ นประจา คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และนาน ๆ ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
15.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการรับชม

จานวน

ร้ อยละ

สมาร์ทโฟน

187

46.8

โน๊ตบุค๊

100

25.0

คอมพิวเตอร์

63

15.8

แท็บเล็ต

50

12.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้อุ ป กรณ์ ใ นการรั บ ชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์ คือ สมาร์ทโฟน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ โน๊ตบุ๊ค คิดเป็ นร้อยละ 25.0
คอมพิวเตอร์คิดเป็ นร้อยละ 15.8 และ แท็บเล็ต คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4. 8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่องทางที่ใช้ในการ
รับชม
ช่ องทางในการรับชม

จานวน

ร้ อยละ

ยูทูป

195

48.8

เว็บไซต์สาหรับชมรายการย้อนหลัง

142

35.5

แอพพลิเคชัน่ สาหรับชมรายการ

38

9.5

เว็บไซต์ทางการของสถานีหรื อรายการ

25

6.3

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ผ่าน
ทาง ยูทูป คิดเป็ นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ เว็บไซต์สาหรับชมรายการย้อนหลัง คิดเป็ นร้อยละ 35.5

80
แอพพลิเคชัน่ สาหรับชมรายการ คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และเว็บไซต์ทางการของสถานี หรื อรายการ คิด
เป็ นร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรู ปแบบละคร
รู ปแบบละคร

จานวน

ร้ อยละ

ละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ

270

67.5

ละครสั้นจบในตอน

122

30.5

8

2.0

ละครในโอกาสพิเศษวันสาคัญ
รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับชมละครรู ปแบบ ละครเรื่ องยาว
หลายตอนจบ คิดเป็ นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ละครสั้นจบในตอน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และ ละคร
ในโอกาสพิเศษวันสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะเนื้อหาของ
ละคร
ลักษณะเนื้อหาละคร

จานวน

ร้ อยละ

ละครตลกเบาสมอง

156

39.0

ละครสืบสวนสอบสวน

68

17.0

ละครย้อนยุค

52

13.0

ละครชีวติ

48

12.0

ละครลึกลับ (ไสยศาสตร์)

27

6.8

ละครแนวผจญภัย

25

6.3

ละครแนวเพ้อฝัน

24

6.0

400

100.0

รวม

81
จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบละครที่มีลักษณะเนื้ อหาเป็ น
ละครตลกเบาสมอง คิดเป็ นร้อยละ 39.0 ละครสื บสวนสอบสวน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 ละครย้อนยุค
คิดเป็ นร้อยละ 13.0 ละครชี วิต คิดเป็ นร้อยละ 12.0 ละครลึกลับ (ไสยศาสตร์) คิดเป็ นร้อยละ 6.8
ละครแนวผจญภัย คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และละครแนวเพ้อ คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวันออกอากาศของละคร
วันที่ออกอากาศ

จานวน

ร้ อยละ

วัน จันทร์-อังคาร

15

3.8

วัน พุธ-พฤหัส

17

4.3

วัน ศุกร์-อาทิตย์

196

49.0

ทุกวัน

172

43.0

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบดูละครที่ออกอากาศในช่วงวัน
ศุกร์-อาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 49.0 วัน ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 วัน พุธ-พฤหัส คิดเป็ นร้อยละ 4.3
และวัน จันทร์-อังคาร คิดเป็ นร้อยละ 3.8

82
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ในการรับชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์ตอ่ สัปดาห์
ความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ ออนไลน์

จานวน

ร้ อยละ

1-2 วัน/สัปดาห์

236

59.0

3-4 วัน/สัปดาห์

85

21.3

5-6 วัน/สัปดาห์

21

5.3

ทุกวัน

58

14.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินครึ่ งดูละครผ่านอินเทอร์เน็ต 1-2
วันในหนึ่งสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ 3-4 วัน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ทุกวัน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.5 และ5-6 วัน/สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงเวลาในการรับชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์
ช่ วงเวลาในการรับชม

จานวน

ร้ อยละ

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

83
ช่ วงเวลาในการรับชม
รวม

จานวน

ร้ อยละ

400

100.0

จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับชมละครออนไลน์ในช่วง 21.0124.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ช่วง 12.01-15.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 7.3 ช่วง 24.01-3.00 น. คิดเป็ นร้อยละ7.0 ช่วง 9.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ช่วง
15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 4.0 ช่วง 6.01-9.00 น.คิดเป็ นร้อยละ 2.0 และ ช่วง 3.01-6.00 น.คิด
เป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามชัว่ โมงในการรับชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์โดยเฉลี่ยแต่ละวัน
จานวนชั่วโมงในการรับชมละครโทรทัศน์ ออนไลน์

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 1 ชม./วัน

69

17.3

1-2 ชม./วัน

221

55.3

3-4 ชม./วัน

76

19.0

มากกว่า 4 ชม./วัน

34

8.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เกิ น ครึ่ งรับ ชมละครโทรทัศ น์
ออนไลน์วนั ละ1-2 ชม./วัน คิดเป็ นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ 3-4 ชม./วัน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 น้อย
กว่า 1 ชม./วัน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 และมากกว่า 4 ชม./วัน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ

84
ส่วนที่ 3 การรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อ มูลเกี่ ยวกับการรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม โดยมี คาถาม
ทั้งหมด 3 ข้อ โดยใช้มาตรวัดแบบ Rating scale มีระดับคะแนน 1-5 และมีช่วงคะแนนรวมทั้งหมด
3-15 คะแนน แบ่งกลุ่มได้ดงั นี้
กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
กลุ่มผูน้ าสมัย
กลุ่มผูท้ นั สมัย
กลุ่มผูต้ ามสมัย
กลุ่มผูล้ า้ หลัง

มีคะแนนในช่วง
มีคะแนนในช่วง
มีคะแนนในช่วง
มีคะแนนในช่วง
มีคะแนนในช่วง

14-15
12-13
10-11
8-9
3-7

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามการรับนวัตกรรมและ
ระดับความมีนวัตกรรม
กลุ่มผู้รับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม

จานวน

ร้ อยละ

M

SD

กลุ่มผูบ้ ุกเบิก

10

2.5

14.80

0.42

กลุ่มผูน้ าสมัย

37

9.3

12.19

0.40

กลุ่มผูท้ นั สมัย

74

18.5

10.46

0.50

กลุ่มผูต้ ามสมัย

152

38.0

8.66

0.47

กลุ่มผูล้ า้ หลัง
รวม

127

31.8

5.65

1.38

400

100.0

8.52

2.51

จากตารางที่ 4.15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นกลุ่มผูต้ ามสมัย มี จานวน
152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือกลุ่มผูล้ า้ หลัง จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 กลุ่มผู ้
ทันสมัยจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 กลุ่ มผูน้ าสมัย จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และ
กลุ่มผูบ้ ุกเบิกจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ

85
ส่วนที่ 4 การยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับ การยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค โดยจะแบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นการยอมรับ มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรู ้จกั ขั้นความสนใจ ขั้น
ประเมินผล ขั้นการทดลอง และขั้นการยอมรับ รวมถึงการบอกต่อผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และอีก
ส่วนคือ การเป็ นแฟนคลับ
ตารางที่ 4.16 ระดับความสาคัญของการยอมรับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด
ขั้นที่ 1 ขั้นการรู้จกั
1.ทราบข่าวของละคร

25

ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง

(6.3)

ปาน

น้ อย

กลาง
142

158

(35.5) (39.5)

น้ อย

M

SD

แปลผล

3.24

0.95

ปานกลาง

3.00

0.99

ปานกลาง

3.12

0.88

ปานกลาง

2.97

1.07

ปานกลาง

2.88

1.04

ปานกลาง

2.72

1.05

ปานกลาง

2.66

0.74

ปานกลาง

ทีส่ ุ ด
54

21

(13.5)

(5.3)

98

25

(24.5)

(6.3)

ย้อนยุคจากสื่ อต่าง ๆ
2.เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

25

ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว

(6.3)

96

156

(24.0) (39.0)

เรื่ องย้อนยุค
ค่าเฉลี่ยรวมขั้นการรู้จกั
ขั้นที่ 2 ขั้นความสนใจ
3.สนใจที่จะหาข้อมูลว่า
มีใครแสดงบ้าง
4.สนใจที่จะหาข้อมูล
เกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง

27
(6.8)
23
(5.8)

5.สนใจที่จะหาข้อมูล

23

เกี่ยวกับเพลงประกอบ

(5.8)

102

141

(25.5) (35.3)
88

146

(22.0) (36.5)
59

150

(14.8) (14.8)

90

40

(22.5)

(10.0)

104

39

(26.0)

(9.8)

117

51

(29.3)

(12.8)

ละคร
ค่าเฉลี่ยรวมขั้นความสนใจ

86
ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด

ปาน

น้ อย

กลาง

น้ อย

M

SD

แปลผล

3.37

0.91

ปานกลาง

3.25

0.96

ปานกลาง

3.19

0.88

ปานกลาง

3.14

0.67

ปานกลาง

2.93

1.09

ปานกลาง

2.89

1.07

ปานกลาง

2.91

1.01

ปานกลาง

3.38

0.93

ปานกลาง

3.30

0.94

ปานกลาง

ทีส่ ุ ด

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
6.มีเพลงประกอบละครที่
ไพเราะ
7.มีเนื้อหาที่น่าสนใจ

42

178

(10.5) (32.0) (44.5)
31
(7.8)

8.วางตัวละครเหมาะสม

128

26
(6.5)

132

165

(33.0) (41.3)
107

199

(26.8) (49.8)

39

13

(9.8)

(3.3)

51

21

(12.8)

(5.3)

54

14

(13.5)

(3.5)

ค่าเฉลี่ยรวมขั้นประเมินผล
ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลอง
9.เปิ ดดูละครผลิตซ้ าที่

32

เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคใน

(8.0)

88

143

(22.0) (35.8)

95

42

(23.8)

(10.5)

99

41

(24.8)

(10.3)

ตอนแรก
10.ดูตวั อย่างละครผลิต

29

ซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค (7.3)
ค่าเฉลี่ยรวมขั้นการทดลอง
ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ
11.พึงพอใจในภาษาที่ใช้
ในละครผลิตซ้ าที่เป็ น

39
(9.8)

79

152

(19.8) (38.0)

144

164

(36.0) (41.0)

36

17

(9.0)

(4.3)

48

17

(12.0)

(4.3)

แนวเรื่ องย้อนยุค
12.พึงพอใจในบทบาท

34

ของตัวละครในละคร

(8.5)

ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค ที่มีความเหมือน
จริ ง

134

167

(33.5) (41.8)

87
ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด
13.พึงพอใจในเนื้อเรื่ อง

25

ของละครผลิตซ้ าที่เป็ น

(6.3)

ปาน

น้ อย

กลาง
121

183

(30.3) (45.8)

น้ อย

M

SD

แปลผล

3.20

0.92

ปานกลาง

3.11

1.02

ปานกลาง

2.88

1.06

ปานกลาง

3.17

0.85

ปานกลาง

3.09

0.78

ปานกลาง

ทีส่ ุ ด
51

20

(12.8)

(5.0)

55

34

(13.8)

(8.5)

90

45

(22.5)

(11.3)

แนวเรื่ องย้อนยุค
14.ชอบดูละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

32
(8.0)

15.ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ น

24

แนวเรื่ องย้อนยุค เป็ น

(6.0)

102

177

(25.5) (44.3)
85

156

(21.3) (39.0)

ประจา
ค่าเฉลี่ยรวมขั้นการยอมรับ
ระดับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

จากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อน
ยุค พบว่าในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการยอมรับในทุกขั้นตอนในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.09 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นการรู ้จกั กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามทราบข่าวสารของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
จากสื่อต่าง ๆ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 และเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคเสมอ ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.00
ขั้นความสนใจ พบว่ากลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามสนใจที่จะหาข้อมู ลเกี่ยวกับนักแสดง เนื้ อ
เรื่ อง และเพลงประกอบในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.97 2.88 และ 2.72 ตามลาดับ
ขั้นประเมินผล พบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มี
เพลงประกอบละครที่ไพเราะ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 มีเนื้ อหาที่น่าสนใจ ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 และมี การวางตัวละครที่เหมาะสมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19
ขั้นการทดลอง พบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามได้มีเปิ ดดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อน
ยุคในตอนแรก ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 และมีการดูตวั อย่างของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89
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ขั้นการยอมรับ พบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม พึงพอใจในภาษาของละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุคในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 พึงพอใจในบทบาทของตัวละครในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 พึงพอใจในเนื้ อเรื่ องในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ชอบดูละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11 และดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
เป็ นประจา ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.88
ตารางที่ 4.17 ระดับความสาคัญของการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด

ปาน

น้ อย

กลาง

น้ อย

M

SD

แปลผล

2.56

1.06

น้อย

2.55

1.11

น้อย

2.49

1.08

น้อย

2.54

1.02

น้อย

2.95

1.05

ปานกลาง

ทีส่ ุ ด

Opinion Leadership (การเป็ นผูน้ าความคิด)
1.เพื่อนมักจะดูละครผลิตซ้ า

13

62

138

111

76

ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

(3.3) (15.5) (34.5) (27.8) (19.0)

ตามที่ท่านแนะนา
2.เพื่อนมักจะถามเกี่ยวกับ

19

56

134

109

82

ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว

(4.8) (14.0) (33.5) (27.3) (20.5)

เรื่ องย้อนยุคที่จะออกอากาศ
3.ชักชวนเพื่อนในสื่ อสังคม

11

62

125

116

86

ออนไลน์ดูละครผลิตซ้ าที่

(2.8) (15.5) (31.3) (29.0) (21.5)

เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ค่าเฉลี่ยรวมการเป็ นผูน้ าความคิด
Opinion seeking (การขอความคิดเห็น)
4.รู้สึกว่าการเลือกดูละครมี

21

ความสบายมากขึ้นเมื่อได้

(5.3) (25.0) (40.5) (17.8) (11.5)

เห็นความคิดเห็นของคนอื่น
เกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค เรื่ องนั้น
ในสื่ อสังคมออนไลน์

100

162

71

46

89
ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด

ปาน

น้ อย

กลาง
57

137

น้ อย

M

SD

แปลผล

2.55

1.11

น้อย

2.42

1.01

น้อย

2.64

0.94

ปานกลาง

2.78

1.03

ปานกลาง

2.78

1.08

ปานกลาง

2.58

1.01

น้อย

2.71

0.94

ปานกลาง

ทีส่ ุ ด

5.ชอบที่จะถามความ

18

101

87

คิดเห็นของเพื่อนบนสื่ อ

(4.5) (14.3) (34.3) (25.3) (21.8)

ออนไลน์ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค
6.เมื่อมีละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค เรื่ องใหม่

9

41

143

121

86

(2.3) (10.3) (35.8) (30.3) (21.5)

มักจะถามเพื่อนบนสื่ อ
ออนไลน์เพื่อขอคาแนะนา
ค่าเฉลี่ยรวมการขอความคิดเห็น
Opinion passing (การส่ งต่อความคิดเห็น)
7.คิดว่าข้อมูลหรื อความ

14

82

157

95

52

คิดเห็นเกี่ยวกับละครผลิต

(3.5) (20.5) (39.3) (23.8) (13.0)

ซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคมี
ประโยชน์ จะส่ งต่อให้
เพื่อน
8.ชอบละครผลิตซ้ าที่เป็ น

23

69

165

82

61

แนวเรื่ องย้อนยุค จะส่ งต่อ

(5.8) (17.3) (41.3) (20.5) (15.3)

ให้เพื่อน
9.ได้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ

10

57

155

111

67

ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว

(2.5) (14.3) (38.8) (27.8) (16.8)

เรื่ องย้อนยุคจากเพื่อนคน
อื่นมักจะแชร์ต่อ
ค่าเฉลี่ยรวมการส่ งต่อความคิดเห็น
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด

ปาน

น้ อย

กลาง

น้ อย

M

SD

แปลผล

2.62

1.04

ปานกลาง

2.54

1.02

น้อย

2.51

1.06

น้อย

2.55

0.96

น้อย

2.61

0.88

น้อย

ทีส่ ุ ด

แหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั น
10.แบ่งปันสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ

16

54

155

110

65

ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว

(4.0) (13.5) (38.8) (27.5) (16.3)

เรื่ องย้อนยุคจากยูทปู
11.แบ่งปันสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ

11

52

150

114

73

ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว

(2.8) (13.0) (37.5) (28.5) (18.3)

เรื่ องย้อนยุคจากเว็ปที่มีการ
ตั้งกระทูเ้ กี่ยวกับละคร
12.แบ่งปันสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ

16

48

138

120

78

ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว

(4.0) (12.0) (34.5) (30.0) (19.5)

เรื่ องย้อนยุคจากเฟสบุ๊ค
ผูอ้ ื่น
ค่าเฉลี่ยรวมแหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปัน
ค่าเฉลี่ยรวมการบอกต่อผ่านสื่ อสังคมออนไลน์

จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ า
ที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค พบว่าในภาพรวมของกลุ่ มตัว อย่า งมี ค่ าเฉลี่ ยการบอกต่ อ ผ่า นสื่ อ สังคม
ออนไลน์ในทุก ๆ ประเด็นอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.61 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้
การเป็ นผูน้ าความคิด (Opinion Leadership) พบว่า เพือ่ นมักจะดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคตามที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมีการแนะนา ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.56 และเพือ่ น
มักจะถามเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคที่จะออกอากาศ ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.55
นอกจากนั้นยังชักชวนให้เพือ่ นในสื่อสังคมออนไลน์ให้ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.49
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การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามรู ้สึกว่าการเลือกดู
ละครมีความสบายมากขึ้นเมื่อได้เห็นความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค เรื่ องนั้นในสื่ อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ย 2.95 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ชอบที่จะถามความคิดเห็นของเพื่อนบนสื่ อออนไลน์ก่อนที่จะตัดสิ นใจดูละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ อ งย้อนยุค ในระดับน้อ ย มี ค่าเฉลี่ย 2.55 และกลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถาม มักจะถามเพื่อ นบนสื่ อ
ออนไลน์เพือ่ ขอคาแนะนา ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.42
การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion Passing) พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าข้อมูลหรื อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคมีประโยชน์ผตู ้ อบแบบสอบถามจะส่งต่อ
ให้เพือ่ นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 ถ้ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามชอบละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค จะส่งต่อให้เพือ่ น ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 และเมื่อกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคจากเพือ่ นคนอื่นท่านมักจะแชร์ต่อ ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.58
แหล่งที่มาของเนื้ อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั น พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมีการแบ่งปั น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคจากยูทูปในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.62 มี
การแบ่งปั นสิ่ งที่เกี่ยวข้อ งกับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุคจากเว็ปที่มีการตั้งกระทูเ้ กี่ยวกับ
ละครในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.54 และมีการแบ่งปั นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคจากเฟสบุค๊ ของผูอ้ ื่น ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.51
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ตารางที่ 4.18 ระดับความสาคัญของการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด
1.แสดงอารมณ์ไปกับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ น

ปาน

น้ อย

กลาง

น้ อย

M

SD

แปลผล

3.09

1.06

ปานกลาง

2.64

1.03

ปานกลาง

2.60

1.07

น้อย

2.49

1.06

น้อย

2.46

1.07

น้อย

ทีส่ ุ ด

36

97

171

57

39

(9.0)

(24.3)

(42.8)

(14.3)

(9.8)

10

71

148

107

64

(17.8)

(37.0)

(26.8)

(16.0)

แนวเรื่ องย้อนยุค เช่น
ถ้าเรื่ องเศร้าจะร้องไห้
ถ้าสนุกก็จะหัวเราะ
2.พูดคุยเรื่ องราว

เกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่ (2.5)
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ระหว่างกลุ่มที่ดูละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคเหมือนกัน
3.ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ น

15

58

155

95

77

แนวเรื่ องย้อนยุคผ่าน

(3.8)

(14.5)

(38.8)

(23.8)

(19.3)

4.เลี่ยงการทางานอื่นๆ

16

46

133

126

79

ในช่วงที่ละครผลิตซ้ า

(4.0)

(11.5)

(33.3)

(31.5)

(19.8)

15

44

141

109

91

(3.8)

(11.0)

(35.3)

(27.3)

(22.8)

ทางออนไลน์ทุกตอน

ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ออกอากาศ
5.แสดงสัญลักษณ์ของ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค เช่น
การแฮชแท็กในสื่ อ
สังคมออนไลน์

93
ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด

ปาน

น้ อย

กลาง

น้ อย

M

SD

แปลผล

2.41

1.10

น้อย

2.16

1.13

น้อย

2.15

1.10

น้อย

2.15

1.10

น้อย

2.15

1.15

น้อย

2.43

0.90

น้อย

ทีส่ ุ ด

6.ใครว่าละครผลิตซ้ า

17

40

132

110

101

ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

(4.3)

(10.0)

(33.0)

(27.5)

(25.3)

7.แต่งหน้าเลียนแบบ

11

41

102

94

152

ละครผลิตซ้ าที่เป็ น

(2.8)

(10.3)

(25.5)

(23.5)

(38.0)

8.เข้าร่ วมกิจกรรมที่

9

40

101

100

150

ละครจัดขึ้น เช่น เข้า

(2.3)

(10.0)

(25.3)

(25.0)

(37.5)

9.ซื้อสิ นค้าที่เกี่ยวกับ

10

37

106

97

150

ละครผลิตซ้ าที่เป็ น

(2.5)

(9.3)

(26.5)

(24.3)

(37.5)

10.แต่งตัวเลียนแบบ

13

44

89

98

156

ละครผลิตซ้ าที่เป็ น

(3.3)

(11.0)

(22.3)

(24.5)

(39.0)

ที่ชอบ จะเถียงทันที

แนวเรื่ องย้อนยุค

ร่ วมการประกวดที่
ละครจัดขึ้น กินข้าวกับ
นักแสดงนา

แนวเรื่ องย้อนยุค เช่น
DVD ละคร

แนวเรื่ องย้อนยุค
ค่าเฉลี่ยรวมการเป็ นแฟนคลับ

จากตารางที่ 4.18 การเป็ นแฟนคลับ พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเป็ น
แฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค อยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.4277 โดย
แสดงอารมณ์ ไปกับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เช่น ถ้าเรื่ อ งเศร้าจะร้องไห้ ถ้าสนุ กก็จะ
หัวเราะมาเป็ นอันดับ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.09 อันดับที่ 2 คือ การพูดคุ ยเรื่ องราว
เกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุคระหว่างกลุ่ มที่ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค
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เหมือนกัน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 และอันดับที่ 3 คือ ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคผ่านทางออนไลน์ทุกตอนไม่เคยพลาดแม้แต่ตอนเดียว อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.60

4.2 การทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 สมมติฐานที่ 1 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริโภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดู
ละครโทรทัศน์ ออนไลน์
ตารางที่ 4.19 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับ
พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
ตัวแปร
ความถี่ในการรับชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์
ระยะเวลาในการรับชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.174***

0.000

0.171***

0.001

หมายเหตุ: ***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.19 พบว่า เมื่ อ พิจ ารณาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์อ อนไลน์ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
พบว่า ความมี นวัต กรรมของผูบ้ ริ โ ภค มี ค วามสัมพัน ธ์ กับความถี่ ใ นการรั บ ชมละครโทรทัศ น์
ออนไลน์ โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ที่สูงขึ้น ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่ต่ามาก คือ
เมื่ อเป็ นผูท้ ี่อยู่ในกลุ่ มผูบ้ ุกเบิก และกลุ่ มผูน้ าก็จะมีความถี่ ในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
มากกว่า กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง
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ทางด้านความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
พบว่าความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์
ออนไลน์ โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีระยะเวลาในการรับรับชมละครโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์เน็ตที่สูงขึ้น ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
ที่ต่ า มาก คือ เมื่ อ เป็ นผูท้ ี่อ ยู่ใ นกลุ่ มผูบ้ ุก เบิ ก และกลุ่ ม ผูน้ าก็ จะมี ระยะเวลาในการรั บชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์มากกว่า กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง
4.2.2 สมมติฐานที่ 2 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริโภคมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ตารางที่ 4.20 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการ
ยอมรับและการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อน
ยุค
ตัวแปร
การยอมรับและการบอกต่อ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.464***

0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.20 พบว่า เมื่ อ พิจ ารณาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับและการบอกต่อผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั
การยอมรับและการบอกต่อผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ ง
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บวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะมี
การยอมรับและการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ที่สูงขึ้น
ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนของการยอมรับ และการบอก
ต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดงั ตารางที่ 4.21-4.24 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.21 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ตัวแปร
การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.439***

0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.21 พบว่า เมื่ อ พิจ ารณาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
พบว่าความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ ง
ย้อ นยุค โดยมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจ ัยเป็ นไปตามสมมติฐ าน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ที่สูงขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคแยกตามขั้นตอนการยอมรับ
ตัวแปร
ขั้นการรู ้จกั
ขั้นความสนใจ
ขั้นประเมินผล
ขั้นการทดลอง
ขั้นการยอมรับ

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.461***
0.000
0.477***
0.000
0.344***
0.000
0.394***
0.000
0.327***
0.000

หมายเหตุ: ***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มี ความสัมพันธ์กบั การยอมรับ
ละครผลิ ตซ้ า ที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุคในขั้นการรู ้จ ัก โดยมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ว่า เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะรู ้จกั ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
มากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ขั้นความสนใจ พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละคร
ผลิ ตซ้ าที่ เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้นความสนใจ โดยมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีความสนใจละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคมากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ขั้นประเมินผล พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละคร
ผลิ ตซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้น ประเมิ นผล โดยมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะประเมินผลว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคสมควรที่จะดูมากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับต่า
ขั้นการทดลอง พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละคร
ผลิ ตซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้น การทดลอง โดยมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001 ซึ่ ง
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ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ว่า เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะมีการทดลองชมละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคเพิม่ มากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับต่า
ขั้นการยอมรับ พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละคร
ผลิ ตซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้นการยอมรับ โดยมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคเพิม่ มากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับต่า
ตารางที่ 4.23 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
ตัวแปร
การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.466***
0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.23 พบว่า เมื่ อ พิจ ารณาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี ความสัมพันธ์กับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุคในขั้น
ของการบอกต่อ ผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) พบว่าความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อนยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ ง
บวก
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะ
มีการยอมรับ ละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุคในขั้นของการบอกต่อ ผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์
สูงขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีกบั การ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ แบ่งตามพฤติกรรมพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคม

ตัวแปร
การเป็ นผูน้ าความคิด
(Opinion Leadership)
การขอความคิดเห็น
(Opinion seeking)
การส่งต่อความคิดเห็น
(Opinion passing)
แหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ มี่ ี
การแบ่งปั น

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสาคัญ

0.450***

0.000

0.374***

0.000

0.393***

0.000

0.474***

0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ประเด็นของ การเป็ นผูน้ าความคิด (Opinion Leadership) พบว่า ความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นการบอกต่อผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นของการเป็ นผูน้ าความคิด โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีความเป็ นผูน้ าความคิดของละครผลิตซ้ า
ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคมากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ประเด็นของ การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นการบอกต่อผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ในประเด็นของการขอความคิดเห็น โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ
เป็ นผูท้ ี่มีความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะมี การขอความคิดเห็นของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับต่า
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ประเด็นของ การส่ งต่อ ความคิดเห็ น (Opinion Passing) พบว่า ความมี นวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นการบอกต่อผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นของการส่งต่อความคิดเห็น โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีการส่ งต่อความคิดเห็นของละครผลิตซ้ า
ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในสื่อสังคมออนไลน์เพิม่ มากขึ้น ซึ่งอยูใ่ นระดับต่า
ประเด็นของ แหล่ งที่ม าของเนื้ อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั น พบว่า ความมี นวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นการบอกต่อผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ในประเด็นของแหล่ งที่มาของเนื้ อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั นโดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ เป็ นผูท้ ี่มีความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งก็จะมี การแบ่งปั น
เนื้อหาของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคผ่านกระทูใ้ นสื่อสังคมออนไลน์เพิม่ มากขึ้น ซึ่งอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
4.2.3 สมมติฐานที่ 3 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริโภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ น
แฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ตารางที่ 4.25 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับการ
เป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ตัวแปร
การเป็ นแฟนคลับ

ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
0.473***
0.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.25 พบว่า เมื่ อ พิจ ารณาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ กบั การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการ
ทดสอบ พบว่าความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่
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เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
โดยเป็ นความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิ จ ัย ได้ว่า เมื่ อ เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งอยู่
ในระดับปานกลาง

4.3 การทดสอบเพือ่ ความสมบูรณ์ ของการวิจยั
จากผลของสมมติฐานทั้ง 3 ข้อทาให้เป็ นที่น่าสนใจเพิ่มว่าในความสัมพันธ์ของแต่ละข้อ
นั้นมี รายละเอี ยดอย่า งไรจึ งทาให้ผูว้ ิจ ัยได้ท าการทดสอบในประเด็น ดัง ต่อ ไปนี้ เพื่อ ให้มีค วาม
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
1) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค
2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับ
พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
3) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
4) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการ
เป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
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ตารางที่ 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
กลุ่มผูน้ าสมัย
กลุ่มผูท้ นั สมัย
กลุ่มผูต้ ามสมัย
กลุ่มผูล้ า้ หลัง
รวม

ชาย
4
(40.0%)
10
(27.8%)
18
(24.3%)
38
(24.8%)
16
(12.6%)
86
(21.5%)

หญิง
6
(60.0%)
26
(72.2%)
56
(75.7%)
115
(75.2%)
111
(87.4%)
314
(78.5%)

P-value

10.19

0.037*

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ในตารางที่ 4.26
สรุ ปได้ว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กล่าวคือ เพศชายและหญิง มีความสัมพันธ์กบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยในกลุ่ม ผู ้
บุกเบิก กลุ่ มผูน้ าสมัย กลุ่ ม ผูท้ นั สมัย กลุ่ มผูต้ ามสมัย และกลุ่ มผูล้ ้าหลังส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย
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ตารางที่ 4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค

อายุ
18-20 ปี
21-23 ปี
24-26 ปี
27-29 ปี
30-32 ปี
33-35 ปี
รวม

กลุ่มผู้
บุกเบิก
2
(20.0%)
3
(30.0%)
4
(40.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(10.0%)
10
(100%)

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มผู้นา กลุ่มผู้
กลุ่มผู้
สมัย ทันสมัย ตามสมัย
5
10
16
(13.9%) (13.5%) (10.5%)
4
16
29
(11.1%) (21.6%) (19.0%)
18
28
58
(50.0%) (37.8%) (37.9%)
2
8
21
(5.6%) (10.8%) (13.7%)
2
3
9
(5.6%) (4.1%) (5.9%)
5
9
20
(13.9%) (12.2%) (13.1%)
36
74
153
(100%) (100%) (100%)

กลุ่มผู้
ล้ าหลัง
18
(14.2%)
25
(19.7%)
36
(28.3%)
9
(7.1%)
9
(7.1%)
30
(23.6%)
127
(100%)

P-value

20.32

0.438

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ในตารางที่ 4.27
พบว่า อายุไม่ มีความสัมพันธ์กบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภค ในระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค

ระดับการศึกษา

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มผู้ กลุ่มผู้นา กลุ่มผู้
กลุ่มผู้ กลุ่มผู้ล้า
บุกเบิก
สมัย ทันสมัย ตามสมัย หลัง
1
2
1
4
7
(10.0%) (5.6%) (1.4%) (2.6%) (5.5%)

มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรื อต่า
กว่า
มัธยมศึกษาตอน
2
3
3
15
19
ปลาย/ปวช.
(20.0%) (8.3%) (4.1%) (9.8%) (15.0%)
อนุปริ ญญา/ปวส.
4
1
3
4
9
(40.0%) (2.8%) (4.1%) (2.6%) (7.1%)
ปริ ญญาตรี
2
22
59
105
73
(20.0%) (61.1%) (79.7%) (68.6%) (57.5%)
สูงกว่าปริ ญญาตรี
1
8
8
25
19
(10.0%) (22.2%) (10.8%) (16.3%) (15.0%)
รวม
10
36
74
153
127
(100 %) (100%) (100%) (100%) (100%)

P-value

46.42 0.000***

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ใน
ตารางที่ 4.28 สรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ในระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 กล่าวคือ ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาในช่ วง มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อ ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุ ปริ ญญา/ปวส. ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความสัมพันธ์
กับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มผูบ้ ุกเบิกส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส.
ร้อ ยละ 40.0 กลุ่ ม ผูน้ าสมัย กลุ่ ม ผูท้ นั สมัย กลุ่ มผูต้ ามสมัย และกลุ่ มผูล้ ้าหลัง ส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 61.1 ร้อยละ 79.7 ร้อยละ 68.6 และ ร้อยละ 57.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค

อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/
นักศึกษา
ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
อื่น ๆ
รวม

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มผู้ กลุ่มผู้นา กลุ่มผู้
กลุ่มผู้ กลุ่มผู้ล้า
บุกเบิก
สมัย ทันสมัย ตามสมัย หลัง
5
15
31
51
45
(50.0%) (41.7%) (41.9%) (33.3%) (35.4%)
3
2
9
11
13
(30.0%) (5.6%) (12.2%) (7.2%) (10.2%)
0
4
5
28
20
(0.0%) (11.1%) (6.8%) (18.3%) (15.7%)
2
12
28
55
40
(20.0%) (33.3%) (37.8%) (35.9%) (31.5%)
0
2
1
7
3
(0.0%) (5.6%) (1.4%) (4.6%) (2.4%)
0
1
0
1
6
(0.0%) (2.8%) (0.0%) (0.7%) (4.7%)
10
36
74
153
127
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

P-value

26.89

0.138

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ในตารางที่
4.29 พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภค ในระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค

อาชีพ
น้อยกว่า 10,000
บาท
10,001-15,000
บาท
15,001-20,000
บาท
20,001-25,000
บาท
สูงกว่า 25,000
บาท
รวม

กลุ่มผู้
บุกเบิก
3
(30.0%)
4
(40.0%)
0
(0.0%)
2
(20.0%)
1
(10.0%)
10
(100%)

ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
กลุ่มผู้นา กลุ่มผู้
กลุ่มผู้
สมัย ทันสมัย ตามสมัย
9
20
37
(25.0%) (27.0%) (24.2%)
7
11
34
(19.4%) (14.9%) (22.2%)
9
18
33
(25.0%) (24.3%) (21.6%)
7
12
25
(19.4%) (16.2%) (16.3%)
4
13
24
(11.1%) (17.6%) (15.7%)
36
74
153
(100%) (100%) (100%)

กลุ่มผู้ล้า
หลัง
44
(34.6%)
33
(26.0%)
10
(7.9%)
34.74
7
(5.5%)
33
(26.0%)
127
(100%)

P-value

0.004**

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค ในตารางที่
4.30 สรุ ป ได้ว่า รายได้ส่ ว นตัว เฉลี่ ย มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความมี น วัต กรรมของผูบ้ ริ โ ภค โดยมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ผูท้ ี่มีรายได้ น้อ ยกว่า 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท 20,001-25,000 บาท และสู งกว่า 25,000 บาท ส่ งผลต่อความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มผูบ้ ุกเบิกส่ วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นระดับ 10,001-15,000 บาท กลุ่มผูน้ าสมัย ส่ วน
ใหญ่มีรายได้อยูใ่ นระดับ น้อยกว่า 10,000 บาท และ15,001-20,000 บาท จานวนเท่ากัน ร้อยละ 25.0
โดย กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง ส่ วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 27.0 ร้อยละ 24.2 และ ร้อยละ 34.6 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับพฤติกรรมการชม
ละครโทรทัศน์ออนไลน์
ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
ความถี่ในการรับชม 2) กลุ่มผูน้ าสมัย
ละครโทรทัศน์ผา่ น 3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
อินเตอร์เน็ต
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
ระยะเวลาในการ
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
รับชมละคร
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
โทรทัศน์ผา่ น
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
อินเตอร์เน็ต
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
พฤติกรรม

M

SD

2.60
1.92
2.00
1.64
1.63
2.90
2.25
2.28
2.18
2.07

0.97
1.16
1.16
1.00
1.06
0.88
0.73
0.80
0.81
0.83

F

P-Value

คู่
แตกต่ าง

3.64

0.006**

ไม่พบ

2.91

0.021*

1>5

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ความถี่ ในการรับ ชมละครโทรทัศน์ อ อนไลน์กับระดับความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ 1 และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างด้วยวิธีการ Sceffe แล้วไม่พบคู่แตกต่าง
ระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ กับระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ 1 และเมื่ อทดสอบคู่
แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิกมีระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มผู ้
ล้าหลัง
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ตารางที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการยอมรับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
การยอมรับ
การยอมรับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค

ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง

M

SD

69.40
53.64
49.46
45.09
42.02

6.40
10.87
10.50
9.69
11.84

F

P-value

คู่
แตกต่ าง

1>2,1>3,
1>4,1>5,
23.45 0.000***
2>4,2>5,
3>5

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.32 พบว่า การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคของระดับความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค มากกว่า กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่ม
ผูน้ า มีการยอมรับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค มากกว่ากลุ่มผูต้ ามสมัยและกลุ่ม ผูล้ า้ หลัง
ทั้งนี้กลุ่มผูท้ นั สมัยมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
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ตารางที่ 4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการยอมรับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค จาแนกเป็ นรายขั้นตอน
การยอมรับ

ขั้นการรู ้จกั

ขั้นความสนใจ

ขั้นประเมินผล

ขั้นการทดลอง

ขั้นการยอมรับ

ความมีนวัตกรรมของ
ผู้บริโภค
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง

M

SD

9.30
7.69
6.74
6.02
5.54
13.90
10.72
9.38
8.38
7.27
14.00
10.78
10.24
9.59
9.23
9.30
6.67
6.34
5.76
5.08
22.90
17.78
16.76
15.34
14.90

0.95
1.41
1.47
1.52
1.76
1.45
2.53
2.38
2.32
2.79
1.41
1.91
2.26
2.04
2.51
0.95
2.03
1.78
1.84
1.95
3.35
4.07
3.92
3.63
4.52

F

P-value

คู่
แตกต่ าง

1>3,1>4,
1>5,2>4,
26.06 0.000***
2>5,3>4,
3>5
1>2,1>3,
1>4,1>5,
28.95 0.000***
2>4,2>5,
3>5,4>5
1>2,1>3,
13.88 0.000*** 1>4,1>5,
2>5,3>5
1>2,1>3,
1>4,1>5,
16.97 0.000***
2>5,3>5

1>2,1>3,
1>4,1>5,
13.09 0.000***
2>4,2>5,
3>5
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หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.33 พบว่า การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นการรู ้จกั ของ
ระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ในขั้นการรู ้จกั มากกว่า กลุ่ มผูท้ นั สมัย กลุ่ ม ผูต้ ามสมัย และกลุ่ มผูล้ ้าหลัง
นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัยกับกลุ่มผูท้ นั สมัย มีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้น
การรู ้จกั มากกว่ากลุ่มผูต้ ามสมัยและกลุ่มผูล้ า้ หลัง
การยอมรั บ ละครผลิ ต ซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้น ความสนใจของระดับ ความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่ มผูบ้ ุกเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ
มากกว่า กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย
มีการยอมรับ ละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ มากกว่ากลุ่ มผูต้ ามสมัย และ
กลุ่มผูล้ า้ หลัง และกลุ่มผูท้ นั สมัยกับกลุ่มผูต้ ามสมัยมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ในขั้นความสนใจมากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
การยอมรั บ ละครผลิ ต ซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้น ประเมิ น ผลของระดับ ความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่ มผูบ้ ุกเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ
มากกว่า กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย
และกลุ่มผูท้ นั สมัย มีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจมากกว่ากลุ่ม
ผูล้ า้ หลัง
การยอมรั บ ละครผลิ ต ซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้น การทดลองของระดับ ความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่ มผูบ้ ุกเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ
มากกว่า กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย
และกลุ่มผูท้ นั สมัย มีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจมากกว่ากลุ่ม
ผูล้ า้ หลัง
การยอมรั บ ละครผลิ ต ซ้ าที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ในขั้น การยอมรั บ ของระดับ ความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อทดสอบ
คู่แตกต่างพบว่า กลุ่ มผูบ้ ุกเบิกมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ
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มากกว่า กลุ่มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย
มีการยอมรับ ละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ มากกว่ากลุ่ มผูต้ ามสมัย และ
กลุ่มผูล้ า้ หลัง และกลุ่มผูท้ นั สมัยมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นความสนใจ
มากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
ตารางที่ 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการยอมรับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ในขั้นของการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การบอกต่ อผ่ าน
สื่ อสั งคม
ออนไลน์
การเป็ นผูน้ า
ความคิด

การขอความ
คิดเห็น

การส่งต่อความ
คิดเห็น

ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค

M

SD

1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง

12.80
10.00
8.42
7.31
6.39
12.20
9.67
8.18
7.87
6.96
12.30
10.25
8.74
7.88
7.16

2.49
2.83
2.84
2.77
2.67
3.43
2.93
2.68
2.58
2.56
3.16
2.50
2.68
2.54
2.63

F

P-value คู่แตกต่ าง

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

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

1>3,1>4,
18.13 0.000*** 1>5,2>4,
2>5,3>5
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ)
ความมีนวัตกรรมของ
ผู้บริโภค
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
แหล่งที่มาของ 2) กลุ่มผูน้ าสมัย
เนื้อหากระทูท้ ี่มี 3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
การแบ่งปั น
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง
การยอมรับ

M
11.50
10.22
8.91
7.32
6.32

SD
3.89
2.72
2.36
2.53
2.46

F

P-value

คู่
แตกต่ าง

1>4,1>5,
2>4,2>5,
29.05 0.000***
3>4,3>5,
4>5

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.34 พบว่า การบอกต่อผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ของละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ อ งย้อนยุค ในส่ วนของการเป็ นผูน้ าความคิด ของระดับ ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี ความ
แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐาน และเมื่ อ ทดสอบคู่
แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีการเป็ นผูน้ าความคิดละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่า
กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย มีการเป็ นผูน้ าความคิด
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่ากลุ่มผูต้ ามสมัยและกลุ่มผูล้ า้ หลัง โดยกลุ่มผูท้ นั สมัยมี
การเป็ นผูน้ าความคิดละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในส่วนของการ
ขอความคิดเห็นของระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีการขอ
ความคิดเห็นละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่า กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผู ้
ล้าหลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย การขอความคิดเห็นละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่า
กลุ่มผูต้ ามสมัยและกลุ่มผูล้ า้ หลัง โดยกลุ่มผูท้ นั สมัยมีการขอความคิดเห็น ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค มากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในส่วนของการ
ส่งต่อความคิดเห็นของระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิก มีการส่ ง
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่า กลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย
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และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผูน้ าสมัย มีการส่ งต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่ากลุ่มผูต้ ามสมัยและกลุ่มผูล้ า้ หลัง โดยกลุ่มผูท้ นั สมัยมีการขอความคิดเห็น
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
การบอกต่อ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อนยุค ในส่ วนของ
แหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั นของระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า
กลุ่มผูบ้ ุกเบิก กลุ่ มผูน้ าสมัย กลุ่มผูท้ นั สมัย มีแหล่งที่มาของเนื้ อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั นเกี่ยวกับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มากกว่า กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนั้น กลุ่มผู ้
ตามสมัยมีแหล่งที่มาของเนื้ อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั นเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
มากกว่ากลุ่มผูล้ า้ หลัง
ตารางที่ 4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มกับการเป็ นแฟนคลับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
การเป็ นแฟน
คลับ
การเป็ นแฟน
คลับ

ความมีนวัตกรรม
ของผู้บริโภค
1) กลุ่มผูบ้ ุกเบิก
2) กลุ่มผูน้ าสมัย
3) กลุ่มผูท้ นั สมัย
4) กลุ่มผูต้ ามสมัย
5) กลุ่มผูล้ า้ หลัง

M

SD

38.70
33.00
26.51
23.33
20.50

11.26
9.13
8.63
7.69
7.38

F

P-value คู่แตกต่ าง

1>3,1>4,
1>5,2>3,
27.79 0.000***
2>4,2>5,
3>5,

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.35 พบว่า การเป็ นแฟนคลับของละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุค ของ
ระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมติฐาน และเมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่า กลุ่มผูบ้ ุกเบิกและกลุ่ มผูน้ าสมัยมีการเป็ น
แฟนคลับมากกว่ากลุ่มผูท้ นั สมัย กลุ่มผูต้ ามสมัย และกลุ่มผูล้ า้ หลัง นอกจากนี้ กลุ่มผูท้ นั สมัยมีการ
เป็ นแฟนคลับมากกว่า กลุ่มผูล้ า้ หลัง

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
เมื่อได้ผลการวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรม
การชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค” มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครกับพฤติกรรม
การชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครกับการยอมรับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูช้ มละครกับการเป็ น
แฟนคลับ
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire)
ออนไลน์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล เพื่อ ศึ กษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชม การยอมรับ และการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยดูทีวีออนไลน์และเป็ น
ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ทั้งเพศชายและหญิง จานวน 400 คน
รายงานผลการวิจ ัย โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการชม การยอมรับ และ
การเป็ นแฟนคลับ ละครผลิ ต ซ้ า ที่ เ ป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ส าหรั บ การทดสอบ
สมมติฐานใช้ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
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5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ที่เคยดูทีวีออนไลน์และเป็ นผูท้ ี่มีอายุ
ระหว่าง 18-35 ปี ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ร้อ ยละ 78.5 รองลงมาคือ เพศชาย ร้อ ยละ 21.5 ผล
การศึก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชี พ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษามากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000
บาท
2) พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
โดยเฉลี่ยประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์ ออนไลน์บา้ งเป็ นบางครั้ง รองลงมา คือ ดูเป็ นประจา และ
นาน ๆ ครั้ง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการรับชมคือ สมาร์ทโฟน รองลงมา คือ โน๊ตบุ๊ค และรับชม
ผ่านทางยูทูปเป็ นส่ วนใหญ่ โดยจะรับชมละครเรื่ องยาวหลายตอนจบที่มีเนื้ อหาเป็ นละครตลกเบา
สมอง
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตส่ วนใหญ่เฉลี่ย 1-2 วัน/
สัปดาห์ มักจะรับชมในช่วงเวลา 21.01-24.00 น. มากที่สุด โดยส่ วนใหญ่จะใช้เวลา 1-2 ชม.ในการ
รับชมในแต่ละครั้ง
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม
โดยเฉลี่ย พบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นกลุ่มผูต้ ามสมัย (ร้อย
ละ 38.0)รองลงมาคือกลุ่มผูล้ า้ หลัง (ร้อยละ 31.8) กลุ่มผูท้ นั สมัยจานวน (ร้อยละ 18.5) กลุ่มผูน้ า
สมัย (ร้อยละ 9.3) และกลุ่มผูบ้ ุกเบิก (ร้อยละ 2.5) มีจานวนน้อยที่สุด
4) ข้อมูลเกี่ยวกับ การยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค
(1) การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
โดยเฉลี่ยระดับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค พบว่าใน
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการยอมรับในทุกขั้นตอนในระดับปานกลาง โดยในขั้นการรู ้จกั
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามรู ้จกั ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 ขั้นความสนใจ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามสนใจที่จะหาข้อมูลใน
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ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย 2.66 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.82 ขั้นประเมิ นผลกลุ่ม ผูต้ อบ
แบบสอบถามคิดว่า ละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค มีความน่ าสนใจ ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ย 3.14 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 ขั้นการทดลองกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามได้มีการ
ทดลองดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในตอนแรก ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.01 และในขั้นการยอมรับ พบว่ากลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถาม พึงพอใจใน
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.26
(2) การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
โดยเฉลี่ ยพบว่า การบอกต่อผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค พบว่า ในภาพรวมของกลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค่ า เฉลี่ ย การบอกต่ อ ผ่า นสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ในทุก ๆ ประเด็นอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.61 ในประเด็นของการเป็ นผูน้ าความคิด
(Opinion Leadership) อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.54 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.05 ประเด็น
การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.83 การส่งต่อความคิดเห็น (Opinion Passing) อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.71 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.82 และในประเด็นของแหล่งที่มาของเนื้ อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั น อยูใ่ น
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.87
(3) การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
โดยเฉลี่ย พบว่ากลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเป็ นแฟนคลับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุค อยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.4277 โดยจะแสดง
อารมณ์ไปกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เช่น ถ้าเรื่ องเศร้าจะร้องไห้ ถ้าสนุกก็จะหัวเราะมา
เป็ นอันดับ 1 อันดับที่ 2 คือ การพูดคุยเรื่ องราว เกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคระหว่าง
กลุ่มที่ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคเหมือนกัน และอันดับที่ 3 คือ ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุคผ่านทางออนไลน์ทุกตอนไม่เคยพลาดแม้แต่ตอนเดียว
5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
สมมติฐานที่ 1 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
ชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
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ตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นผูท้ ี่มี
ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ที่สูงขึ้น
ทางด้านความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
พบว่าความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชมละครโทรทัศน์
ออนไลน์ โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อ เป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีระยะเวลาในการรับรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ที่สูงขึ้น
สมมติฐานที่ 2 ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี ความสัมพันธ์กับการยอมรับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มี ความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่ อ
เป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ที่
สูงขึ้น
ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อ นยุค ในขั้นของการบอกต่ อ ผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ พ บว่า ความมี นวัต กรรมของผูบ้ ริ โ ภค มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุคในขั้นของการบอกต่อ ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรม
ของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้นของการบอกต่อผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์สูงขึ้น
สมมติฐานที่ 3 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค มี ความสัมพันธ์กับการ
เป็ นแฟนคลับละครผลิ ต ซ้ า ที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุค โดยมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้วา่ เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสูงก็จะเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคเพิม่ มากขึ้น
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ตารางที่ 5. 1 สรุ ปสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการชมละคร
โทรทัศน์ออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั การยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค
สมมติฐานที่ 3 ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นแฟนคลับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.001 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก

5.2 การอภิปรายผล
5.2.1 ความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการจาแนกกลุ่มผูย้ อมรับนวัตกรรม โดยการวัดความมีนวัตกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในงานวิจยั นี้ ได้ใช้มาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker (1991) ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธณวัช สุ ภาสี (2552) ที่ไ ด้ศึกษาเรื่ อ ง “การรับนวัตกรรมของลู กค้าในสิ นค้าเสื้ อ ผ้า
แฟชัน่ ของผูห้ ญิงที่อาศัยในอาเภอเชียงใหม่ ” โดยข้อมูลเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมได้มีการใช้มาตร
วัดการรับนวัตกรรมของ Goldsmith เช่นเดียวกันกับ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชัน่ ของวัยรุ่ น โดย
ข้อ มู ลเกี่ ยวกับการรับนวัตกรรมได้ใช้มาตรวัดการรับนวัตกรรมของ Goldsmith นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน โดยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความมีนวัตกรรมใช้มาตรวัดแบบ
เฉพาะเจาะจงของ Goldsmith เช่นเดียวกัน
ตามประเภทของกลุ่มผูร้ ับนวัตกรรมของ Rogers (1995) และ Moven (1994) กล่าวว่า ใน
สังคมโดยทัว่ ไปจะมีจานวนกลุ่มนักบุกเบิก (Innovators) 2.5% กลุ่มผูน้ า (Early Adopter) 13.5%
คนส่วนใหญ่กลุ่มแรก (Early Majority) 34% คนส่วนใหญ่กลุ่มหลัง (Late Majority) 34% และกลุ่ม
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ล้าหลัง (Laggards) 16% ในงานวิจยั ชิ้นนี้ พบว่า กลุ่มนักบุกเบิก (Innovators) มี จานวน 2.5% ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Rogers (1995) และ Moven (1994) และสอดคล้องกับอัญชัน สันติไชยกุล
(2547) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวติ การรับรู ้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรม
สินค้าแฟชัน่ ของวัยรุ่ น พบว่า วัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ จัดเป็ นกลุ่มนักบุกเบิกน้อยที่สุด
แต่ไม่สอดคล้องกับสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิคุณ แรงสุข (2552) เพราะการศึกษาพบว่า กลุ่มผู ้
บุกเบิก มีจานวนมากกว่ากลุ่มผูน้ า ซึ่งมีจานวนน้อยที่สุด
ผลการศึกษายังพบอีกว่า กลุ่มกลุ่มผูน้ า (Early Adopter) มีจานวน 9.3% คนส่ วนใหญ่กลุ่ม
แรก 18.5% คนส่ วนใหญ่กลุ่มหลัง 38.0% และกลุ่มผูล้ า้ หลัง 31.8% ซึ่ งในส่ วนของ กลุ่มกลุ่มผูน้ า
และคนส่ วนใหญ่กลุ่มหลัง ค่อ นข้างใกล้เคียงกับจานวนประเภทของกลุ่มผูร้ ับนวัตกรรม (13.5%
และ 34%) ของ Moven (1994) และ Rogers (1995)
กระนั้นก็ตามในกลุ่ ม ของคนส่ วนใหญ่กลุ่ ม แรกและกลุ่ มผูล้ ้าหลังนั้นไม่ สอดคล้อ งกับ
จานวนประเภทของกลุ่มผูร้ ับนวัตกรรมของ Moven (1994) และ Rogers (1962) และไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดเรื่ องของเจเนอร์เรชัน่ เพราะโดยทัว่ ไปกลุ่ม Net Gen จะเติบโตมากับวัฒนธรรมของ
สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว จึงต้องการบริ โภคสิ นค้าใหม่ที่มีความทันสมัย มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ที่ผลไม่เป็ นไปตามแนวคิดนั้น อาจจะเป็ นเพราะระบบสังคม (Social System)
เนื่องจากระบบสังคมไทยอาจจะยังเป็ นสังคมโบราณหรื อสังคมที่ติดยึดกับความเชื่อต่าง ๆ ซึ่ งเป็ น
สังคมล้าหลัง (วิกรม กรมดิษฐ์, 2550) จะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็ วของ
การแพร่ กระจายและปริ มาณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ชา้ กว่าและน้อยกว่าหรื ออาจจะไม่ยอมรับ
เลยก็ได้ (Rogers, 1995) ซึ่งสอดคล้องกับ Singh (2006) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะส่ งผล
ต่อระดับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันของกลุ่มผูร้ ับนวัตกรรม
5.2.2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับชมละครเรื่ องยาวหลายตอนจบมากที่สุด
ร้อยละ 67.5 และชอบละครที่มีเนื้อหาแบบตลกเบาสมอง ร้อยละ 39.0 สอดคล้องกับ นันทสิทธิ์ แก้ว
ทิพยเนตร (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ ของนักศึกษาในเขตชลบุรี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบประเภทละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ ที่มีเนื้ อหาเป็ นละครตลกเบา
สมอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างชื่น
ชอบละครตลกเบาสมองมากที่สุด ทั้งนี้การที่กลุ่มตัวอย่างนั้นชอบรับชมละครตลกเบาสมองอาจจะ
เกิดจากความเครี ยดในการเรี ยน การทางาน จึงต้องการที่จะผ่อนคลายความเครี ยด เนื่ องจากละคร
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ตลกเบาสมองนั้นสามารถเป็ นเครื่ องแบ่งเบาความคิด อารมณ์ และจิตใจ ทาให้เกิดความสนุ กสนาน
ได้ สามารถทาให้ลืมเรื่ องเครี ยดได้ (แพง ชินพงศ์, 2555)
รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร, 2558) พบว่า ใน
ภาพรวมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้อินเทอร์เน็ตในการดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟั งวิทยุออนไลน์ ใน
อันดับที่ 4 (ร้อยละ 49.7) โดยผลจากการศึกษางานวิจยั พบว่า ผูช้ มละครส่ วนใหญ่จะดูละครผ่าน
ทางออนไลน์เป็ นบางครั้ง โดย รับชม 1-2 ชม./วัน โดยส่ วนใหญ่จะรับชมในช่วง 21.01-24.00 น.
ใกล้เคียงกับ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ได้กล่าวว่าการดูทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้ม
เพิ่มสู งขึ้น เพราะสามารถดูผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ สอดคล้องกับรายงานผลการสารวจ
พฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตคิดเฉลี่ยเป็ น 54.2
ชม./สัปดาห์ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ย 50.4 ชม./สัปดาห์ สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของเจเนอเรชัน่ ของ Net Gen ด้านการเสพสื่ อของกลุ่มนี้ ว่า จะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่ตอบสนอง
ความต้องการ เช่น การดูโทรทัศน์ กลุ่ม Net Gen จะไม่เฝ้ าหน้าจอ รอดูรายการโทรทัศน์ตามเวลา
ฉายที่สถานีกาหนด แต่จะเลือกดูเฉพาะรายการที่ชอบ ซึ่งค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเลือกดู
ตามเวลาที่ชอบได้ (Tapscott, 2009)
นอกจากนี้ ผูช้ มละครโทรทัศน์ออนไลน์ส่วนใหญ่จะรับชมผ่านสมาร์ตโฟนมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (สานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร, 2558) ที่ว่า
สมาร์ตโฟนเป็ นอุปกรณ์ที่ผใู ้ ช้อินเทอร์เน็ตใช้กว่าร้อยละ 80 โดยมีจานวนชัว่ โมงการใช้งานเฉลี่ยอยู่
ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาเป็ น 54.5% ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ มี การใช้งานเฉลี่ ย 5.4
ชั่ว โมง/วัน 45% ใช้ง านผ่า นคอมพิว เตอร์ พ กพาหรื อ โน้ต บุ๊ก มี ก ารใช้ง านเฉลี่ ย 5 ชั่ว โมง/วัน
สอดคล้องกับ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2557) ที่กล่าวว่าการดูทีวผี า่ นอินเตอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มสมาร์ทโฟน และแท็บเลตที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ วน
หนึ่งอาจเป็ นเพราะราคาของสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกลง ผูบ้ ริ โภคสามารถจับจอง
เป็ นเจ้าของได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสัญญาณ และคุณภาพที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถดูได้สะดวก ชัดเจน และ
ครอบ คลุม ตามพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ไม่ สอดคล้องกับของนันทสิ ทธิ์ แก้วทิพยเนตร (2555) ที่
ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี ที่พบว่า ส่วนใหญ่จะรับชมละครโทรทัศน์ผา่ นทางคอมพิวเตอร์มากกว่าสมาร์ทโฟน
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5.2.3 การยอมรับละครผลิตซ้าที่เป็ นแนวเรื่องย้ อนยุค
ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการในการยอมรับ โดยส่ วนใหญ่แล้วจะมี 5
ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู ้ (Awareness) ขั้นความสนใจ (Interest) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ขั้น
การทดลอง (Trial) และการยอมรั บ (Adoption) โดยในงานวิจ ัยชิ้ นนี้ ได้ศึ กษาต่อ ไปจากขั้นการ
ยอมรับคือในขั้นการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผลการศึกษากระบวนการยอมรับของผูช้ มต่อ ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในขั้น
ความรู ้จกั พบว่าภาพรวมผูช้ มรู ้จกั ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคจาก ในระดับปานกลาง ด้วย
ค่าเฉลี่ ย 3.12 โดยผูช้ มทราบข่าวสารของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อนยุคจากสื่ อ ต่าง ๆ ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.24 ซึ่งมากกว่าการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ที่มีค่าเฉลี่ย
3.00 นั่นอาจเป็ นเพราะผูจ้ ดั ละครและนักการตลาดได้มีการโปรโมทผ่านสื่ อต่าง ๆ ทุกทาง ได้แก่
โทรทัศน์ หนังสื่ อพิมพ์ อินเทอร์เน็ต การจัดกิจกรรมเปิ ดตัวละครของแต่ละช่อ ง เป็ นต้น จึงทาให้
ผูช้ มรู ้จกั ละครเรื่ องใหม่ที่จะออกอากาศ สอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณ (2542) ที่กล่าวว่า กลุ่มผูร้ ับ
สารบางกลุ่มจะเข้าถึงสื่ อบางประเภทง่ายกว่าสื่ อประเภทอื่น ๆ ดังนั้นการที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มจึง
ต้องมีการประยุกต์ใช้สื่อหลายอย่างเพือ่ ให้ครอบคลุมผูร้ ับสาร
ในขั้นความสนใจ โดยภาพรวมผูช้ มให้ความสนใจที่จะหาข้อ มูล เกี่ ยวกับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.66 ใน นั่นอาจเป็ นเพราะผูช้ มเลือกที่สนใจ
ข่าวสารจากแหล่ งใดแหล่ งหนึ่ ง มักจะเลื อ กรับตามความสนใจ และจะมี การเลื อ กและแสวงหา
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของตนเอง (พีระ จิรโสภณ, 2542)
ขั้นประเมินผล โดยภาพรวมผูช้ มประเมิน ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุค ว่ามี ความ
น่าสนใจ ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.14 เมื่อผูช้ มรู ้จกั และสนใจที่จะหาข้อมูลก็จะประมวลถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของละครเรื่ องนั้น ๆ ได้แก่ เพลงประกอบละคร เนื้ อเรื่ อง และตัวละครแล้วจึง
ตัดสิ นใจว่าจะดูล ะครเรื่ องนั้นหรื อไม่ สอดคล้อ งกับคากล่ าวของ Arnould ,Price and Zinkhan.
(2002) และ Schiffman and Kanuk (2000) ที่ว่า ในขั้นประเมินผลเป็ นขั้นที่บุคคลจะพิจารณาว่า
นวัตกรรมนั้นจะมี ความยากและข้อจากัดสาหรับเขาเพียงใด และจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ไ ด้
อย่างไร แล้วจึงตัดสินใจว่าจะทดลองใช้ความคิดใหม่ ๆ นั้นหรื อไม่
ขั้นการทดลอง โดยภาพรวมผูช้ มได้มีการทดลองดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ใน
ระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อผูช้ มประเมินแล้วว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคเรื่ อง
นั้นสมควรที่จะลองชม ก็จะทาการเปิ ดชมละครในตอนแรกและหาตัวอย่างละครเรื่ องนั้นมาดู เมื่อ
ลองรับชมแล้วถ้าผูช้ มพอใจก็จะมีการดูในครั้งต่อไป แต่ถ ้าทดลองชมแล้วไม่พอใจก็จะไม่มี การ
รับชมในครั้งต่อไป ใกล้เคียงกับ Arnould, Price and Zinkhan. (2002) และ Schiffman and Kanuk
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(2000) ที่วา่ การทดลอง (Trial) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะทดลอง ซึ่งการทดลองใช้เป็ นเพียง
การทดลองชัว่ คราวเพือ่ ที่จะตัดสินใจว่าจะยอมรับที่จะใช้อย่างถาวรหรื อไม่
ขั้นการยอมรับ โดยภาพรวมผูช้ มยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคในระดับปาน
กลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 พบว่าผูช้ มพึงพอใจในภาษาที่ใช้มากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทที่สมจริ ง
ของตัวละคร เนื้ อเรื่ อ ง อาจเพราะละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุค เป็ นสิ่ งที่ไกลตัวทาให้ผูจ้ ดั
จะต้องมีการคานึงถึงความสมจริ งมากที่สุด เพื่อที่จะทาตอบสนองความต้องการของผูช้ มจนทาให้
เกิ ดความพึงพอใจ ใกล้เคียงกับคากล่ าวของ วิชัย เหลื อ งธรรมชาติ (2531) ที่ว่าความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อ เมื่ อความต้อ งการของมนุ ษย์ไ ด้รับการตอบสนอง โดยความพึงพอใจของผูช้ มนั้น
อาจจะมาจากความชื่นชอบส่วนตัวของบุคคล ดังคากล่าวของ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้มี
การสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ใช้เป็ นเครื่ องมือบ่งชี้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจนั้นมี 3
ประการ หนึ่งในนั้นคือ ปั จจัยทางด้านบุคคล
จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่ากระบวนการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ตั้งแต่
ในขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 นั้นอยูใ่ นระดับปานกลางในทุกขั้นตอน แต่มีการบอกต่อผ่านสื่อสังคมโดยรวม
ในระดับน้อย โดยในงานวิจยั นี้จะแบ่งการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ การเป็ นผูน้ าความคิด
(Opinion Leadership) การขอความคิดเห็น (Opinion Seeking) การส่ งต่อความคิดเห็น (Opinion
Passing) และแหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั น โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่า ในหัวข้อของ Opinion Seeking (การขอความคิดเห็น) และหัวข้อ
Opinion Passing (การส่ งต่ อ ความคิดเห็ น) อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนในหัวข้อ ของ Opinion
Leadership (การเป็ นผูน้ าความคิด) และ แหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ ี่มีการแบ่งปั นอยูใ่ นระดับน้อย
นัน่ แสดงให้เห็นว่าผูช้ มละครมักจะชอบที่จะขอความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์และมีการส่ งต่อ
มากกว่าที่จะเป็ นผูน้ าความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล
(2553) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ E-word of Mouth มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคบน
อินเทอร์เน็ต กรณี ศึกษา E-marketplace ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะแสวงหา
ข้อมูลหรื อคาแนะนา ซึ่ งเหตุผลที่ตอ้ งหาข้อมูลจากอินเทอร์ก่อ นการตัดสิ นใจซื้ อเนื่ องจากยังขาด
ข้อมูลที่เพียงพอที่จะทาการตัดสินใจซื้อด้วยความมัน่ ใจมากที่สุด รองลงมาคือต้องการหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ ตเนื่ องจากสะดวกมากกว่าการไปหาข้อมูล จากแหล่งอื่น ไม่สามารถประเมินสิ นค้าได้
ด้วยตนเอง สิ นค้ามี ความซับซ้อน และข้อ มูลอื่ น ๆ เชื่อ ถื อได้น้อ ย และใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ
Zhang, Craciun and Shin (2009) ที่ ศึกษาเรื่ อ ง การสื่ อ สารแบบปากต่อ ปากบนอิ นเทอร์ เน็ ต
(Electronic Word of Mouth) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ eWOM เพือ่ หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ในการประเมินสินค้าและบริ การ
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5.2.4 การเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้าที่เป็ นแนวเรื่องย้ อนยุค
ผลการศึกษาการเป็ นแฟนคลับ พบว่า โดยภาพรวมผูช้ มมีการยอมรับละครประเภทนี้ ใน
ระดับปานกลางแต่ผูช้ มละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อ นยุค โดยภาพรวมการเป็ นแฟนคลับของ
ละครประเภทนี้ในระดับน้อย โดยที่พฤติกรรมการเป็ นแฟนคลับนั้นได้แก่ การมีอารมณ์ร่วมไปกับ
ละคร พูดคุยเรื่ องราวเกี่ยวกับละครจะอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนการติดตาม การเข้าร่ วมกิจกรรม
และการเลียนแบบทั้งการแต่งหน้าและการแต่งตัวอยูใ่ นระดับน้อย ใกล้เคียงกับ รัตนาภรณ์ เมธะพันธุ์
(2557) ที่พบว่าอิทธิพลของสื่อเกาหลีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบอยูใ่ นระดับน้อยถึงปานกลาง คือมี
การเลียนแบบบ้างบางส่วนแต่ยงั ไม่มาก เนื่ องจากวัยรุ่ นได้ปรับเอาวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้ ทา
ให้เกิดการเลียนแบบแต่พอเหมาะ
สอดคล้องกับคากล่าวของ Fiske (2003) ที่ได้อธิบายความเป็ นแฟนคลับ ไว้ว่า เกิดจากการ
รับรู ้ของผูช้ มที่เลือกชื่นชอบนักแสดง เนื้อหาหรื อแนวเรื่ องโดยผ่านประสบการณ์ที่มาจากการผลิต
และการแพร่ กระจายของสื่ อบันเทิง ทาให้ผชู ้ มที่เป็ นแฟนประเภทคลัง่ ไคล้ (Fanatics) เข้ามาอยูใ่ น
วัฒนธรรมของการเลือกสรรตนเองจากการรับรู ้น้ นั เพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิ ความเป็ นแฟนคลับจึงมา
จากความพึงพอใจและการตีความจากวัฒนธรรมประชานิ ยมในสังคมของผูช้ มไม่ว่าจะเหมือนกัน
หรื อ แตกต่างกันก็ตาม ความเป็ นแฟนคลับมาพร้อมกับรสนิ ยมของผูช้ ม (Fanatics) ในการสร้าง
รู ปแบบวัฒนธรรม
จากผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคใน
ระดับที่นอ้ ยนัน่ อาจจะมาจากละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคนั้นเป็ นเรื่ องของในอดีตไม่มีความ
ทันสมัยไปเรื่ องไกลตัวทั้งการแต่งกาย แต่งหน้า รวมถึงกระแสความนิ ยมวัฒนธรรมต่างชาติ ที่เข้า
มามีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะละครโทรทัศน์ที่มีกระบวนการสื่ อสารไปยังผูช้ ม ทาให้
ผูช้ มเข้าไปสู่โลกของละครได้เต็มตัวโดยที่ไม่ตอ้ งใช้จินตนาการเข้าเสริ มต่อ (ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์,
2550)
5.2.5 สมมติฐานที่ 1 ความสั มพันธ์ ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับ
พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ ออนไลน์
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ในส่ วนของความถี่และระยะเวลาในการรับชมละคร
ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 แสดงให้เห็ นว่า ความมีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค มีผลต่อความถี่และระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ต ยิง่ เป็ นผูม้ ีนวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคมาก ก็ยงิ่ จะมีความถี่และระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น สามารถ
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อธิบายได้วา่ ผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคที่สูง เช่น กลุ่มผูบ้ ุกเบิก กลุ่มผูน้ าสมัย จะมีความถี่
และระยะเวลาในการรับชมละครผ่านอินเตอร์ เน็ตมากกว่า กลุ่มล้าหลัง กลุ่มผูต้ ามสมัย อาจเป็ น
เพราะพฤติกรรมของกลุ่มนักบุกเบิกและกลุ่มผูน้ า ที่มกั จะเป็ นกลุ่มแรกที่จะยอมรับนวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีก่อนกลุ่มอื่น (Moven, 1994; Roger, 1995) สอดคล้องกับงานวิจยั ของอธิ คุณ แรงสุ ข
(2552) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ที่พบว่า ความมี นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสวงหาข้อมู ล เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ คือ ยิ่งเป็ นผูท้ ี่มีระดับความมี นวัตกรรมที่สูงก็จะมีการแสวงหาข้อ มูล เพิ่มมากขึ้น
ใกล้เคียงกับข้อค้นพบของ Citrin et al. (2000) ที่พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีอิทธิพลต่อ
การใช้อินเทอร์เน็ตและการซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
5.2.6 สมมติฐานที่ 2 ความสั มพันธ์ ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับการ
ยอมรับละครผลิตซ้าทีเ่ ป็ นแนวเรื่องย้ อนยุค
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แสดงให้
เห็นว่า เมื่อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมที่สูงก็จะมีการยอมรับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคสู ง
กว่ากลุ่ มอื่ น สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของอธิ คุ ณ แรงสุ ข (2552) ได้ศึกษาเรื่ อ ง พฤติ กรรมความมี
นวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาหารแช่ แข็งพร้อมรับประทานที่พบว่า เมื่อ ผูบ้ ริ โภคมีระดับความมี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ระดับการยอมรับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามเมื่อระดับความมีนวัตกรรมลดลงก็จะส่ งผลให้ระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลง
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Citrin et al. (2000) พบว่า ความมีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับในการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับ Foxall (1993)
ที่กล่ าวว่ายิ่งผูบ้ ริ โภคมี ระดับความมี นวัตกรรมมากเท่าไหร่ ก็จะมี แนวโน้มที่จะยอมรับและซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนผูอ้ ื่นมากเท่านั้น ใกล้เคียงกับข้อค้นพบของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ที่ศึกษา
เกี่ ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้เกี่ ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชั่นของ
วัยรุ่ น ที่พบว่า กลุ่มกระแสนิยม คือ กลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแฟชัน่ เปิ ดรับสิ่งใหม่ นั้นเป็ นกลุ่ม
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
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5.2.7 สมมติฐานที่ 3 ความสั มพันธ์ ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับการเป็ น
แฟนคลับละครผลิตซ้าที่เป็ นแนวเรื่องย้อนยุค
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์เชิง
บวก กับการเป็ นแฟนคลับละครผลิ ตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุคโดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.001 แสดงให้เห็นว่า เมื่ อเป็ นผูท้ ี่มีความมีนวัตกรรมที่สูงก็จะมี การเป็ นแฟนคลับละครผลิ ตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค สู งกว่ากลุ่มอื่ น แต่เมื่ อ ไปดู ในรายละเอี ยดในพฤติกรรมการเป็ นแฟนคลับ
โดยรวมการเป็ นแฟนคลับจะอยูใ่ นระดับน้อย แต่ในประเด็นของการมี อารมณ์ รู้สึกร่ วมกับละคร
เช่น ถ้าเรื่ องเศร้าจะร้องไห้ ถ้าสนุ กก็จะหัวเราะ และประเด็นของการพูดคุยเรื่ องราว เกี่ยวกับละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคระหว่างกลุ่มที่ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคเหมือนกัน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง นั่น แสดงว่า กลุ่ ม ผูท้ ี่ มีค วามมี น วัต กรรมที่ สูง จะมี พฤติก รรมดัง กล่ าวมากกว่า
พฤติกรรมการเป็ นแฟนคลับพวกการเลียนแบบการแต่งตัว ซึ่ งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ผชู ้ มรู ้สึก
ว่าตนเองเป็ นตัวละครตัวนั้นจนทาให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับละคร และเมื่อ ผูช้ มมีอ ารมณ์ ร่วมกับ
ละครเรื่ องนั้นก็จะอยากที่จะพูดคุยกับคนที่ชอบในกลุ่ มเดียวกัน เพื่อ เป็ นการสนับสนุ นความคิด
ความชอบของตนเองของตนเอง ใกล้เคียงข้อค้นพบงานวิจยั เชิงคุณภาพของ โอห์ม สุ ขศรี (2550) ที่
ศึกษาเรื่ อ ง การสื่ อสารผ่านเว็บไซต์กบั การสร้างอัตลักษณ์และสัญญะของกลุ่มแฟนคลับฟุตบอล
ต่างประเทศ กรณี ศึกษา: เรดอาร์มีแฟนคลับ ที่พบว่า สมาชิกที่เข้ามาสื่ อสารกันภายในเว็บไซต์ของ
ชมรมจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่ องฟุตบอลผ่านทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับ บุริม โอทกานนท์ (2552) ที่อ ธิบายเกี่ยวกับ การสร้างแฟนคลับด้วยโมเดล
การบริ หารความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ (Experiential Relationship Management (ERM) ไว้ว่า
เป็ นกระบวนการการท าการตลาดเพื่อ สร้ างแฟนคลับ หรื อ แฟนพัน ธุ์แ ท้ให้กับสิ นค้า ไม่ ใช่ แ ค่
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่ามีสินค้าอยูใ่ นตลาด หรื อเป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเป็ นประจา แต่เป็ นการสร้าง
กลุ่มผูซ้ ้ือสินค้าที่มีความรู ้สึกนิ ยมชมชอบ การติดตามข่าวสาร การบอกต่อ การมีส่วนร่ วม มีความ
ผูกพันจนเกิดเป็ นความรักและความรู ้สึกร่ วม แนวคิดการสร้างแฟนคลับที่ยงั่ ยืน
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการทาวิจยั เชิงปริ มาณในครั้งนี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
Net Gen ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่ งอาจจะเป็ นแค่คนกลุ่มเดียว ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควร
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่ม Generation C ซึ่งเป็ นกลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่งตามอายุ และ
มีพฤติกรรมเสพติดการเชื่อมต่อ ชอบแชร์ตลอดเวลา อาจจะทาให้พบพฤติกรรม และจานวนของ
กลุ่มความมีนวัตกรรมที่แตกต่างจากงานวิจยั ชิ้นนี้
2) งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการศึกษาความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคทั้ง 5 กลุ่ม ไม่ได้มี
การศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีกลุ่มผูบ้ ุกเบิก ร้อยละ 2.5 กลุ่มผูน้ า
สมัย ร้อยละ 9.3 กลุ่มผูท้ นั สมัย ร้อยละ 18.5 กลุ่มผูต้ ามสมัย ร้อยละ 38.0 และ กลุ่มผูล้ า้ หลัง ร้อยละ
31.8 ในการวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรศึกษา ไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ุกเบิกและกลุ่มผูน้ า
สมัย เนื่องจาก 2 กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มแรก ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อหรื อทดลองใช้สินค้าใหม่ก่อนคนอื่น
และเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลที่จะทาให้คนกลุ่มอื่นซื้อสินค้าตาม
3) เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ทาให้ได้ขอ้ ค้นพบที่มีลกั ษณะ
กว้าง ในการวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรทาวิจยั ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงลักษณะและความต้องการ
ของความมีนวัตกรรมของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะนาไปใช้ในการวางกลยุทธ์หรื อดาเนิ นกิจกรรมทาง
การตลาดให้ตรงกับความแต่ละกลุ่ม
4) งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการศึกษาความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ อ งย้อ นยุคเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อ ไปจึงควรมี การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ละครประเภทอื่ นด้วยเพื่อ ที่จะได้ทราบว่าผูช้ มที่มีความมี นวัตกรรมที่แตกต่างกันนั้นจะยอมรับ
ละครประเภทใดมากกว่ากัน
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปประยุกต์ใช้
1) จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในภาษาที่ใช้ในละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุคมากที่สุดในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูจ้ ดั จึงควรที่จะใส่ ใจกับภาษาที่ใช้ในละครให้
มากขึ้นเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยงั ควรที่จะให้ความสาคัญและพัฒนาเกี่ยวกับ
บทบาทของตัวละครและเนื้ อเรื่ องให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผูช้ มเกิดความพึงพอใจที่มากขึ้น กับกลุ่ มผูช้ ม
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
2) สาหรับบุคลากรด้านการสื่ อสารการตลาด ควรที่จะสร้างความผูกพันและทา
กิจกรรมทางการตลาดให้กบั กลุ่มผูบ้ ุกเบิกและผูน้ าให้มาก เนื่ องจาก 2 กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รับสิ งใหม่
เร็วกว่ากลุ่มอื่น และเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอื่นเป็ นอย่างมาก ดังนั้น บุคลากรด้านการสื่ อสาร
ควรที่จะ สร้างความผูพ้ นั กับคนกลุ่ มนี้ ให้มากเพื่อ ให้เกิดการบอกต่อ และเกิ ดประสิ ทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ของการทากิจกรรมทางการตลาดมากที่สุด
3) จากผลการวิจยั พบว่า การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้ นั หัวข้อที่มีคะแนน
สูงสุดคือ ในเรื่ องของการส่งต่อความคิดเห็น ดังนั้น สาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาการตลาด
ออนไลน์ของละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคนั้น ควรเน้นการสร้างเนื้ อหาที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ละคร มี ป ระโยชน์ ต่ อ ผูช้ ม เพื่อ ให้เ กิ ด การบอกต่ อ การแสดงความคิ ด เห็ น และเป็ นการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ละคร
4) สาหรับธุรกิจอื่น ควรมีการศึกษาความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทราบ
สัดส่ ว นที่แ ท้จริ งของแต่ ละกลุ่ ม จะได้นาไปใช้ในการวางกลยุทธ์หรื อ การด าเนิ นกิ จ กรรมทาง
การตลาดให้ตรงกับความมีนวัตกรรมของคนแต่ละกลุ่ม เพราะแต่ละกลุ่มนั้นจะซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย
เหตุผลที่แตกต่างกัน
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
งานวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการชม การ
ยอมรับและการเป็ นแฟนคลับ ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค”
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการเก็บข้อมูลเพือ่ ทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กรุ ณาทาเครื่ องหมายลงใน

ที่ตรงกับคาตอบของท่าน

ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. คุณเคยดูละครออนไลน์หรื อไม่
1) เคย

2) ไม่เคย

1) ชาย

2) หญิง

1) ต่ากว่า 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 ปี ขึ้นไป

2. เพศ
3. อายุ

4. ระดับการศึกษา
1) มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า

2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

3) อนุปริ ญญา/ปวส.

4) ปริ ญญาตรี

5) สูงกว่าปริ ญญาตรี
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5. อาชีพ
1) นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
3) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) พนักงานบริ ษทั เอกชน

5) รับจ้างทัว่ ไป

6) อื่น ๆ ......................
6. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
1) น้อยกว่า 10,000 บาท

2) 10,001-15,000 บาท

3) 15,001-20,000 บาท

4) 20,001-25,000 บาท

5) สูงกว่า 25,000 บาท

ส่ วนที่ 2 : พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ออนไลน์
1. โดยปกติท่านรับชมละครผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรื อไม่
1) ดูเป็ นประจา

2) ดูบา้ งเป็ นบางครั้ง

3) ไม่เคยดูเลย

2. อุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการรับชมละครผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด
1) คอมพิวเตอร์
2) โน๊ตบุค๊
3) สมาร์ทโฟน
4) แท็บเล็ต
3. ช่องทางที่ท่านใช้ในการรับชมละครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
1) เว็บไซต์ทางการของสถานีหรื อรายการ
2) เว็บไซต์สาหรับชมรายการย้อนหลัง
3) แอพพลิเคชัน่ สาหรับชมรายการ
4) ยูทูป
4. ท่านชอบดูละครโทรทัศน์ที่นาเสนอในรู ปแบบใดมากที่สุด
1) ละครสั้นจบในตอน
3) ละครในโอกาสพิเศษวันสาคัญ

2) ละครเรื่ องยาวหลายตอนจบ
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5. ลักษณะเนื้อหาของละครโทรทัศน์ที่ท่านชอบดูมากที่สุด
1) ละครชีวติ

2) ละครตลกเบาสมอง

3) ละครสืบสวนสอบสวน

4) ละครลึกลับ (ไสยศาสตร์)

5) ละครแนวผจญภัย

6) ละครแนวเพ้อฝัน

7) ละครย้อนยุค

6. ส่วนใหญ่ท่านมักจะรับชมละครในช่วงวันใด
1) วัน จ-อ
2) วัน พ-พฤ
3) วัน ศ-อา

4) ทุกวัน

7. ในหนึ่งสัปดาห์ ท่านรับชมละครโทรทัศน์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน
1) 1-2 วัน

2) 3-4 วัน

3) 5-6 วัน

4) ทุกวัน

8. ช่วงเวลาใดที่ท่านเปิ ดรับชมละครผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด
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. ท่านใช้เวลาในการรับชมละครผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยแต่ละวันนานเท่าไหร่
1) น้อยกว่า 1 ชม./วัน
2) 1-2 ชม./วัน
3) 3-4 ชม./วัน
4) มากกว่า 4 ชม./วัน
ส่ วนที่ 3 : การรับนวัตกรรมและระดับความมีนวัตกรรม
ข้อ
1

2
3

ประเด็น
เมื่อไหร่ ที่ท่านได้ยนิ ว่ามีผลิตภัณฑ์แบบใหม่
ออกมาจาหน่าย ท่านสนใจที่จะหาซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ทันที
ท่านมักจะหาซื้อผลิตภัณฑ์แบบใหม่อยูเ่ สมอ
ถึงแม้วา่ ผลิตภัณฑ์แบบนั้นจะยังไม่เป็ นที่นิยม
หรื อมีจาหน่ายไม่มากนัก
ท่านมักจะรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ก่อน
คนอื่น ๆ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ส่ วนที่ 4 : การยอมรับและการเป็ นแฟนคลับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
มาก
ปาน
น้อย
ข้อ
ประเด็น
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
การยอมรับ
ขั้นที่ 1 การรู ้จกั
1 ท่านเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุคเสมอ
2 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคจากสื่อต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 ขั้นความสนใจ
3 หลังจากท่านทราบว่าจะมีละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค ออกอากาศท่านสนใจที่จะหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง
4 หลังจากท่านทราบว่าจะมีละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค ออกอากาศท่านสนใจที่จะหา
ข้อมูลว่ามีนกั แสดงท่านใดแสดงบ้าง
5 หลังจากท่านทราบว่าจะมีละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค ออกอากาศท่านสนใจที่จะหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงประกอบละคร
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
6 ท่านคิดว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มี
เนื้อหาที่น่าสนใจ
7 ท่านคิดว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มี
การวางตัวละครที่เหมาะสม
8 ท่านคิดว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค มี
เพลงประกอบละครที่ไพเราะ
ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลอง
9 ท่านเปิ ดดูตวั อย่างละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุค
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ข้อ

ประเด็น

10 ท่านเปิ ดดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคใน
ตอนแรก
ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ
11 ท่านพึงพอใจในเนื้อเรื่ องของละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค
12 ท่านพึงพอใจในบทบาทของตัวละครในละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค ที่มีความเหมือน
จริ ง
13 ท่านพึงพอใจในภาษาที่ใช้ในละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค
14 ท่านชอบดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
15 ท่านดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เป็ น
ประจา
การบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
Opinion Leadership (การเป็ นผูน้ าความคิด)
16 ท่านมักจะชักชวนให้เพือ่ นในสื่อสังคมออนไลน์
ให้ดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
17 เพือ่ นของท่านมักจะดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ อง
ย้อนยุคตามที่ท่านแนะนา
18 เพือ่ นของท่านมักจะถามท่านเกี่ยวกับละครผลิต
ซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคที่จะออกอากาศ
Opinion seeking (ขอความคิดเห็น)
19 เมื่อมีละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เรื่ อง
ใหม่ ท่านมักจะถามเพือ่ นบนสื่อออนไลน์เพือ่ ขอ
คาแนะนา

มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้อ

ประเด็น

20 ท่านชอบที่จะถามความคิดเห็นของเพือ่ นบนสื่อ
ออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจดูละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค
21 ท่านรู ้สึกว่าการเลือกดูละครมีความสบายมากขึ้น
เมื่อท่านได้เห็นความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เรื่ องนั้นใน
สื่อสังคมออนไลน์
Opinion passing (การส่งต่อความคิดเห็น)
22 ถ้าท่านคิดว่าข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคมีประโยชน์
ท่านจะส่งต่อให้เพือ่ นของท่าน
23 ถ้าท่านชอบละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
ท่านจะส่งต่อให้เพือ่ นของท่าน
24 ถ้าท่านได้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคจากเพือ่ นคนอื่นท่านมักจะ
แชร์ต่อ
แหล่งที่มาของเนื้อหากระทูท้ มี่ ีการแบ่งปั น
25 ท่านแบ่งปั นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุคจากยูทูป
26 ท่านแบ่งปั นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุคจากเฟสบุค๊ ของผูอ้ ื่น
27 ท่านแบ่งปั นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุคจากเว็ปที่มีการตั้งกระทูเ้ กี่ยวกับ
ละคร
การเป็ นแฟนคลับ
28 ท่านดูละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคผ่าน
ทางออนไลน์ทุกตอนไม่เคยพลาดแม้แต่ตอนเดียว

มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้อ

ประเด็น

29 ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมที่ละครจัดขึ้น เช่น เข้าร่ วม
การประกวดที่ละครจัดขึ้น กินข้าวกับนักแสดง
นา
30 ท่านมักจะพูดคุยเรื่ องราว เกี่ยวกับละครผลิตซ้ า
ที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคระหว่างกลุ่มที่ดูละคร
ผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคเหมือนกัน
31 ท่านซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนว
เรื่ องย้อนยุค เช่น DVD ละคร
32 ท่านมักจะแต่งตัวเลียนแบบละครผลิตซ้ าที่เป็ น
แนวเรื่ องย้อนยุค
33 ท่านมักจะแต่งหน้าเลียนแบบละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค
34 ท่านจะเลี่ยงการทางานอื่นๆในช่วงที่ละครผลิต
ซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคออกอากาศ
35 ถ้าใครว่าละครผลิตซ้ าที่เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุคที่
ท่านชอบ ท่านจะเถียงทันที
36 ท่านมักจะแสดงสัญลักษณ์ของละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เช่น การแฮชแท็คในสื่อ
สังคมออนไลน์
37 ท่านมักจะแสดงอารมณ์ไปกับละครผลิตซ้ าที่
เป็ นแนวเรื่ องย้อนยุค เช่น ถ้าเรื่ องเศร้าจะร้องไห้
ถ้าสนุกก็จะหัวเราะ

มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ นามสกุล
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