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การวิจ ัย ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เ พื่อ ศึก ษาองค์ประกอบการตลาดเชิ งประสบการณ์ ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาดและศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มในแคมเปญการสื่ อสารการตลาดในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ การ
วิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งคุ ณ ภาพและการสัมภาษณ์ เชิ งลึก การวิจ ัย นี้ วิเคราะห์ผลงานที่ น าเสนอใน
แคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับการสื่ อสาร
การตลาด จานวน 10 แคมเปญ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
และปั จจัยส่ วนประสมการตลาด สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
โดยมีผใู้ ห้ข ้อมูลสาคัญได้แก่ นัก การตลาดและโฆษณา นัก วิชาการ และตัว แทนหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ทั้งหมดจานวน 8 คน
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพพบว่า แคมเปญการสื่ อสารการตลาดที่ใช้เ ทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โภคและเทคโนโลยี เพื่ อ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย แคมเปญการสื่ อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มส่วนใหญ่สร้างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) และความรู้สึก
(Feel) มากที่สุด
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิง
ประสบการณ์ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาการตลาดควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกและสร้างความผูกพันให้มีต่อแบรนด์
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The objectives of this study are to: explore the experiential marketing elements using
augmented reality technology in marketing communications campaigns; and investigate the future
trend of using augmented reality technology in marketing campaign. The qualitative research
methods including qualitative content analysis and in-depth interview were employed in this study.
Ten campaigns using augmented reality technology nominated for Cannes Lion 2015 awards were
chosen. The analysis focused on the element of experiential marketing and marketing mix. Semistructured interviewed was formulated in order to obtain the data related to the future trend of
Augmented Reality technology in marketing communication campaigns. Key informants included
marketing and advertising practitioners, academic scholars and other stakeholders who were at that
time working with the augmented reality technology.
The results of qualitative content analysis shown that almost all of the augmented reality
technologies marketing campaigns were fast moving consumer goods brands. The campaigns were
used for advertisement, public relations and sale promotion. In particularly, the augmented reality
technology marketing campaigns have heavily provided experiences of sense and feel.
The results of the in-depth interview suggested that the future trend of using augmented
reality technologies in marketing campaign would move toward creating of meaningful content in
the marketing campaign along with using augmented reality technology to strengthen a positive
experience and brand engagement.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจยั
ในการแข่งขัน ทางการตลาดในปั จจุบัน นัก การตลาดได้พยายามใช้กลยุทธ์และแนวคิด
ใหม่ๆ เพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่การนาเสนอสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค มุ่งเน้น คุณภาพและการสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมทั้งการเสนอจุดขายที่โดดเด่นซึ่งแตกต่าง
จากคู่แข่ งขัน สนับสนุ น ด้ว ย รู ปแบบการส่ งเสริ มการขายที่ หนัก หน่ ว ง หรื อแม้แต่ ก ารจัด การ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ( Customer Relationship Management: CRM) โ ด ย มุ่ ง เ น้ น กา รสร้ าง
ความสัมพัน ธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ องด้วยยุทธวิธีต่ างๆ แต่ บางครั้ งกลยุทธ์ต่ างๆดังกล่าวก็ยงั ไม่
สามารถสร้างคุณค่าเพียงพอที่จะทาให้ลูกค้าอยู่กบั องค์กรตลอดไป ดังนั้นมิติใหม่ทางการตลาดที่
มุ่งเน้นการเสริ มสร้างประสบการณ์หรื อที่เรี ยกว่า การตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing)
จึงเกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าสิ่ งที่องค์กรธุรกิจต้องการนั้นไม่ใช่แค่สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั มุ่งเน้นการยกระดับความภักดีของลูกค้าให้แนบแน่ นด้วยการให้ลกู ค้ามีส่วนร่ วม
และสนับสนุนต่อองค์กรอีกด้วย (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ถูกนามาขยายผลหรื อ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรื อบริ ษทั ต่างๆมากขึ้นเรื่ อยๆ แนวคิดของการทาการตลาดเชิงประสบการณ์
(Experiential Marketing) ในยุคนี้ จะเป็ นการรวมเอาแนวคิดทางการตลาดต่างๆ ซึ่งจะเห็นรู ปแบบ
ของการตลาดเชิงบูรณาการคือ การตลาดแบบข้างในสู่ขา้ งนอก (Inside Out) ซึ่งก็คือ แนวคิดการ
บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และการตลาดแบบข้างนอกสู่
ข้างใน (Outside In) ซึ่งก็คือ แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์นนั่ เอง (บุริม โอทกานนท์, 2552)
ในขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เ ป็ นไปอย่ า งรวดเร็ วในปั จ จุ บัน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายมากมาย เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เทคโนโลยีในการ

2
พัฒ นาด้านการแพทย์ การท่ องเที่ ย ว การใช้ชีวิต รวมทั้งด้านการศึกษาหรื อที่ เรี ย กว่านวัตกรรม
การศึกษา หรื อแม้แต่ในด้านความบันเทิง เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) จึงเป็ น
อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถกู กล่าวถึงมากระยะหนึ่ งและถือว่ายังเป็ นเทคโนโลยีที่น่าสนใจในยุคปัจจุ บนั
และในอนาคต (นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.)
จึ งทาให้เกิ ด เป็ นการนาเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) มาใช้เป็ น
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเพื่อมอบประสบการณ์ ทางการตลาดให้ก ับผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ น ให้
ปั จจุบนั เห็นได้จากแคมเปญผลิตภัณฑ์ทางการตลาดในรู ปแบบการตลาดเชิงประสบการณ์ ซึ่งไม่
เพียงแต่มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการมุ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์ท้งั หมด
กั บ ลู ก ค้ า หรื อผู้บ ริ โภคมากขึ้ น (Schmitt, 1999) โดย Tony Effik (CSO at Publicis Modem)
สนับสนุ นว่า “เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) มีศกั ยภาพที่จะสามารถสร้าง
ประสบการณ์ที่ผบู้ ริ โภคต้องการและบอกเล่าเรื่ องราวระหว่างกันได้ เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ ก าร
นั้นๆ" (Benjamin, 2009)
1.1.1 การเติบโตของเทคโนโลยีความจริงเสริม
เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ AR) ถือว่าเป็ นประเภทหนึ่ งของ
เทคโนโลยีความจริ งเสมือนที่มีการนาระบบความจริ งเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้าง
สิ่ งที่เสมือนจริ งให้กบั ผูใ้ ช้แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (พนิ ดา ตัน
สิ ริ. 2553) ซึ่งเทคโนโลยีน้ ี เป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality
Technology หรื อ VR) เพื่อใช้ในทางการทหารและจ าลองการบินของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ง
สาหรั บแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ AR) ได้อา้ งอิงจาก
งานวิจยั เรื่ อง “The Future of Internet III” ของ Pew Internet ที่ทาการสารวจเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบจากอินเทอร์ เน็ตในประเด็นต่ างๆที่ เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของ ชีวิต
มนุ ษย์ในอนาคตปี 2020 ผ่านทางอีเมล์ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ก (Facebook) ในช่วง
วันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ถึงวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2008 จากจานวนทั้งหมด 1,196 คน แบ่งเป็ นผู้
เชี่ยวชาญ 578 คน ที่ตอบแบบสอบถามผ่านทางเฟสบุ๊ก (Facebook) และ ผูเ้ กี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ 618 คนที่ตอบแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์
สามารถสรุ ปสถิติ โ ดยรวมเกี่ ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented
Reality) ดังนี้ อ้างอิงจาก Hidden (2011) สถิติแคมเปญทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ จานวนการ
เข้าชมหน้าเพจเฉลี่ย 55,561 ครั้งต่อเดือน เข้าชมหน้าเพจรวม 370,246 ครั้ง เวลาเฉลี่ยบนเว็บไซต์
7.45 นาทีต่อการเข้าชมหนึ่งครั้ง และสถิติแคมเปญเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality:
AR) ที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดและงานแสดงสิ น ค้า เวลาเฉลี่ย 25 นาที ต่ อการเข้าชม
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จานวนผูเ้ ข้าชมที่ไม่ซ้ ากันเฉลี่ย 2,251 คนต่องาน และนอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลสารวจพบว่า มี 83 แอป
พลิเคชันเออาร์ (AR) ที่ถกู พัฒนาขึ้นก่อนปี 2009 เป็ นแอปพลิเคชันที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ 43% มีการ
เปิ ดตัวแอปพลิเคชันเออาร์เฉลี่ย 35 แอปพลิเคชันต่อเดือน และมีการใช้งานเออาร์ ผา่ นคอมพิวเตอร์
หรื อโน๊ตบุ๊คด้วยเว็บแคมเฉลี่ย 79% และมีสถิติการใช้งานอื่นๆ

ภาพที่ 1.1 การใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเฉลี่ย.
แหล่งที่มา: Hidden, 2011.
จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงการใช้งานเทคโนโลยีเฉลี่ยในด้านต่างๆ ได้แก่ ใช้ในงานโบ
ชัวร์ สินค้ามากที่สุด 19%, ป้ ายโฆษณาและการประมูล 18%, กิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญ
ออนไลน์ 16%, ณ จุดขาย 8%, ทดลองสินค้า 7%, ในเนื้อหาออนไลน์ 6%, การท่องเที่ยว 5%, ค้นหา
สถานที่ (GPS) 3% และคู่มือผลิตภัณฑ์ 2% ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ได้มีการนามาประยุกต์ใช้
อย่างมากมายในหลาย ๆงานวิจยั ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชื่อดังทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงการ
นาไปใช้ปรับปรุ งและสร้างเสถียรภาพอันเป็ นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีในการสร้างโลกเสมือนด้วย
การรับรู้และการวิเคราะห์ของข้อมูล (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่ อสาร
การตลาดกาลังมีแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้น ในด้านธุรกิจหรื อเอเจนซี่ นักการตลาดใช้เทคโนโลยี
นี้เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า อีกทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ งขัน
ทางการตลาด Hidden (2011) ระบุทิศทางจากอดีตสู่แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม โดยแสดงให้การเติบโตของเทคโนโลยีต้ งั แต่ในช่วงปี 2009-2015 โดยเฉพาะในช่วงปี 2014
เทคโนโลยีเติบโตมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ARC chart คาดการณ์การใช้งานหรื อติดตั้งบน
สมาร์ ทโฟนมากกว่า 1.6 พัน ล้านที่ ถูกเสนอในตลาด และคาดการณ์รายได้ที่เกิด จากการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนสมาร์ทโฟนจะสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2015 (ดังภาพที่ 1.2)
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ภาพที่ 1.2 เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในอนาคต.
แหล่งที่มา: Hidden, 2011.
นอกจากนี้ ยัง มี แ นวโน้ม ที่ จ ะพัฒ นาเทคโนโลยีน้ ี ควบคู่ ไ ปกับ เทคโนโลยี 4G หรื อ
เทคโนโลยีเ จนเนอเรชั่น ที่ 4 (4th Generation) ซึ่ ง ความรวดเร็ ว ของเทคโนโลยีร ะบบ 4G (4th
Generation) ที่ เป็ นระบบเครื อข่ายไร้ สายความเร็ วสู งพิเศษสามารถส่ งผ่านข้อมูลในความเร็ วที่
ประมาณ 20 – 40 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps/Second) ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถดาวน์ โหลดข้อมูล
รู ปแบบพิเศษที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ AR) รวมถึงข้อมูลใน
รู ปธรรมดาอื่นๆ อาทิ ข้อมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุมหรื อสัมมนาที่ตอ้ งมีโต้ตอบแบบเรี ยลไทม์
(Real time)ได้อย่างสะดวก เนื่องจากเทคโนโลยี 4G คือระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้งานได้
โดยไม่จากัดพื้นที่ จากคุณสมบัติเด่นๆ ของระบบ 4G ที่กล่าวมา นักการตลาดและองค์กรธุ รกิ จ
สามารถนาเทคโนโลยีระบบ 4G และ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ AR) มา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการติ ด ต่ อสื่ อสารทาการตลาดและบริ หารด าเนิ นงานเพื่อให้เกิ ด ประโยชน์
สาหรับองค์กรธุรกิจและผูบ้ ริ โภค
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1.1.2 บทบาทของเทคโนโลยีความจริงเสริม
การพัฒ นาเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่า นมา พบว่ า ได้มีก ารเติ บโตทาง
เทคโนโลยีอย่างมากในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งเป็ นการขยายตัวของเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) จากที่เป็ นเพียงเครื่ องมือส่ งเสริ มการขาย (Woods, 2009
อ้างถึงใน Bulearca & Tamarjan, 2010) ซึ่งเทคโนโลยีน้ ีมีประสิทธิภาพการทางานที่เอื้อต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ของแบรนด์กบั ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โ ภคในเชิงบวก และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคผ่าน
การสร้างการรับรู้คุณค่าประสบการณ์การตลาด (Yuan & Wu, 2008).
จากการเปิ ดตัวแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเป็ นครั้งแรก
ซึ่งองค์กรทางธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นถึงความเป็ นไปได้ และโอกาสในการประยุกต์ในเทคโนโลยีน้ ี ใน
การเสนอมูลค่าเพื่อดึงดูด ความสนใจของผูบ้ ริ โภค (Clawson, 2009) เห็ น ได้จ ากบริ ษทั ข้ามชาติ
ระดับโลกอย่าง Procter&Gamble หรื อ Walmart ก็มีการใช้เทคโนโลยีน้ ีเพื่อการส่งเสริ มแบรนด์ดว้ ย
เช่นกัน (Farhad, 2009) และอ้างอิงจากผลการวิจยั ของ ABI Research (2009) การตลาดโดยรวมใน
การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก 6 ล้านดอลลาร์ในปี 2008 ไปสู่การ
คาดการณ์ที่มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ในปี 2014
บทบาทของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการตลาดประเทศไทย
แคมเปญทางการตลาดหรื อกิจกรรมการตลาดในปัจจุบนั ของไทย มีการนาเทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มเข้ามาใช้มากขึ้น ในช่ว งหลายปี ที่ ผ่านมา ซึ่งนักการตลาดไทยมองว่า เป็ นเทคโนโลยีที่
สามารถดึงดูดความน่าสนใจในแบรนด์สินค้าได้ดี และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้ในระยะยาว ตัวอย่างแคมเปญของไทย
เช่น
แคมเปญ 4G Dtac TriNet ชวนสัมผัสปรากฏการณ์ใหม่ที่เหนื อธรรมชาติผ่าน AR ภายใต้
แคมเปญ I’m 4. I See Beyond ซึ่งให้ความหมายว่าจะเห็นสิ่งที่เหนือไปกว่านั้น เปรี ยบได้กบั การนา
เทคโนโลยีอย่างเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) มาผสานกันกับสิ่งที่มองเห็นตัวตา
เปล่า ทาให้สามารถเห็นสิ่ งที่มีมากกว่านั้นนั่นเอง (Thumbsup, 2014) แคมเปญ FORD ทดลองขับ
ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) โดยฟอร์ดนาเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับ
ขี่ ที่ เ รี ยกว่ า Smart Feature ในรถฟอร์ ด โฟกัส โดยใช้ก ารติ ด ตั้ง เทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ แล้วสมมุติเหตุการณ์จาลองการขับรถแบบ 360 องศา ทา
ให้ผเู้ ล่นต้องชี้ฟีเจอร์ (Feature) ของรถฟอร์ ดโฟกัส เช่น ระบบช่วยจอดอัจฉริ ยะ ระบบสัง่ งานด้วย
เสี ยง โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่านสมาร์ ทโฟนระบบ iOS แล้วถ้าหากว่าผูเ้ ล่นทาตามคาสั่ง
ต่างๆ ได้ครบก็จะอันล็อค ฟี เจอร์ (Unlock Feature)ในแอปพลิเคชัน ที่ดาวน์โหลดไป ใครปลดล็อก
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ได้ก่ อน ก็แลกตั๋วหนังเป็ นรางวัล (Positioningmag, 2013) แคมเปญ Hygiene Expert Care Tender
Touch ซึ่ งน้ ายาปรั บผ้านุ่ ม Hygiene ปล่อยแคมเปญ AR (Augmented Reality) จ าลองความรู้ สึ ก
ความนุ่ มสบายของการสวมใส่ ปุย เมฆ ชูจุ ด เด่ น ของสิ น ค้าที่ สามารถให้ค วามนุ่ มกับเสื้ อผ้า ได้
มากกว่าปกติ และเพื่อตอกย้าความนุ่มสบายของเนื้อผ้าออกมาด้วยการสร้างประสบการณ์การสวม
ใส่ ปุยเมฆให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพียงแค่คุณหันหน้ าเข้าหน้าจอ คุณก็จะรู้สึกเหมือนได้สวมใส่ ปุย เมฆ
ในทันที (Jung, 2015) แคมเปญ “อร่ อยสนุกกับเกมเว็บแคม 3D โดย เลย์ 3 รสขายดีที่สุด” ชวนเคี้ยว
อร่ อยแล้วเล่นสนุกกับเกมทะลุมิติสุดฮิต ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ระบบ
สามมิติเต็มรู ปแบบเป็ นครั้งแรกในเมืองไทย (Dooqo, 2010) แคมเปญ “ยายา คัพเต็มๆ สนุ กอินเท
รนด์ กับ เกม AR Code” พร้อมลุน้ รับของรางวัลกับเกมส์ “ยายา คัพเต็มๆ สนุกอินเทรนด์” เพียงฉีก
ฉลากกระดาษหุม้ ถ้วย เพื่อพบกับเออาร์โค้ด (AR Code) ที่ดา้ นหลัง ก็นามาเล่นเกมทางอินเตอร์เน็ต
ในเว็บไซต์พิเศษของยายา คัพเต็มๆ โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโน้ตบุ๊คที่มีกล้องเว็บแคม (Web
Camera) ก็เล่นได้ทนั ที (Mthai, 2011) และแคมเปญ โออิชิ Love AR “บอกรักแบบล้ าๆ ให้แม่รู้ว่า
เลิฟๆ” กิจกรรมที่ชวนให้ลกู ๆ สลัดความเขิน ใส่ความล้า แล้วลงมือทาการ์ดบอกรักแม่แบบล้ าสุ ดๆ
ผ่านเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) พร้อมลุน้ Samsung Galaxy Note5 จานวน 20
รางวัล ตลอดเดือนสิงหาคม (Posttoday, 2015) เป็ นต้น
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีน้ ีกบั ภาพยนตร์ โฆษณา และแคมเปญการส่ งเสริ มการตลาด
ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาถือได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการใช้สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เข้าใจงาน มีท้งั ภาพและเสี ยง สามารถแพร่ กระจายการรับรู้สู่ผบู้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก เห็นได้
จากงานเสวนา “Best Ads from Cannes Lions 2015” ณ ห้องแกลเลอรี่ 2 (TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพ
เรี ยม) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดย “Cannes Lions International Festival of Creativity” ร่ วมกับ
นิ ตยสารอะเดย์ (a day) สมาคมผูก้ ากับศิลป์ บางกอก (B.A.D) และ TCDC เปิ ดเวทีเสวนาครั้งนี้จาก
เทศกาลแห่ งความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึงทรงพลังที่สุด ในโลก “Cannes Lions International Festival of
Creativity 2015” กับ 35 ตัว อย่า งผลงานโฆษณาชิ้ น เยี่ย ม ซึ่ ง ในจ านวนผลงานที่ เข้าร่ ว มนั้น มี
ภาพยนตร์ โ ฆษณาที่ ใ ช้ก ารผสมผสานเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม ( Augmented Reality) กับ
ภาพยนตร์ โ ฆษณารวมอยู่ด ้ว ย จ านวน 10 ผลงานจากทั้งหมด อาทิ เช่ น ภาพยนตร์ โ ฆษณาใน
แคมเปญ Makeup Genius ของ L'Oréal Paris แบรนด์ No Somos Delito แคมเปญ Holograms for
Freedom (by DDB Spain) และ แคมเปญ Cardboard จาก Google ซึ่งล้วนได้รับรางวัลจาก Cannes
Lions 2015 ทั้งสิ้น โดยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน้ ี (ภาพ 3 มิติ) เรี ยกได้ว่าเป็ นผลงานโฆษณาที่ได้รับ
รางวัลระดับโลกที่มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการประยุกต์ในเทคโนโลยีน้ ี
ในอนาคตอันใกล้
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งานสัมมนาดิจิทลั แห่งปี “DAAT DAY 2015” จัดโดย สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย)
หรื อ DAAT เมื่อวัน ที่ 28 สิ งหาคม 2558 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ , เซ็น ทาราแกรนด์ @
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 ซึ่งได้รับการสนับสนุ นจากสปอนเซอร์หลักอย่าง Google, Line และ Sanook
ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ได้แก่ Conference Zone ที่มี 3 ผูเ้ ชี่ยวชาญชื่อดังในวงการ
ดิจิทลั อาทิ Brand Buffet, Marketing Oops และ Thumbs Up มาร่ วมพูดคุยถึงแนวโน้มที่ผา่ นมาของ
วงการดิจิทลั การประกาศยอดการใช้งบประมาณการโฆษณาดิจิทลั ปี ล่าสุดที่เก็บโดยสมาคมฯ และ
บริ ษทั TNS (Thailand) วิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาจากเวที Cannes Lion 2015 จาก 2 กรรมการคน
ไทยที่ ได้เป็ นตัว แทนในการตัด สิ น และเนื้ อหาสาระที่ น่ าสนใจจาก 3 ยัก ษ์ใหญ่ ในวงการจาก
Google, Line และ Sanook เป็ นต้น อย่า งไรก็ ต าม ผูว้ ิ จ ัย ให้ค วามสนใจโดยเฉพาะอย่า งยิ่งการ
วิ เ คราะห์ ภ าพยนตร์ โ ฆษณาจากเวที Cannes Lion 2015 ซึ่ ง แน่ น อนว่ า มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลงาน
ภาพยนตร์ โ ฆษณาที่ เกี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) และพบว่ามี
นักการตลาดและเอเจนซี่ให้ความสนใจเทคโนโลยีน้ ีอย่างมาก
จากการงานเสวนาข้างต้น ทาให้เกิดความสนใจและเกิดเป็ นแนวคิดที่ว่า เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มกาลังเป็ นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและถูกจับตามองทั้งในหลายๆด้าน โดยเฉพาะจากงาน
เสวนาที่เกี่ยวกับสื่ อโฆษณาดิจิทลั และในวงการการสื่ อสารการตลาดเพื่อการตลาด อีกทั้งการที่
นัก การตลาดและบรรดาเอเจนซี่ ให้ค วามสนใจในความโดดเด่ น ของเทคโนโลยีน้ ี นอกจากนี้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมีส่วนช่วยในการเปิ ดประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ เห็น
ได้จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ผา่ นมา ดังนี้
Suthau, Vetter, Hassenpflug, Meinzer and Hellwich (2002) งานวิจยั เพื่อศึกษา แนวคิดการ
ทางานของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ในการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
สาหรับการผ่าตัดตับ โดยจะเป็ นการพัฒนาระบบแบบจาลองภาพเสมือนจริ งในระหว่างการผ่าตัด
ตับเพื่อเป็ นอีกทางเลือกในการสนับสนุนความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในอนาคต
Reitmayr and Schmalstieg (2004) เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ Collaborative Augmented Reality
for Outdoor Navigation and Information Browsing โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ในการนาทาง (Global Positioning System: GPS) เพื่อการเดินทางในด้านการท่องเที่ยวแบบ 3 มิติ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนหรื อระบบคอมพิวเตอร์
วสัน ต์ เกี ย รติ แ สงทอง, พรรษพล พรหมมาศ และอนุ ว ัต ร เฉลิ ม สกุ ล กิ จ (2552) เป็ น
การศึ ก ษาเทคโนโลยีอ อคเมนต์เ ตดเรี ยลริ ต้ ี กรณี ศึ ก ษา พัฒ นาเกมส์ “เมมการ์ ด ” (A Study of
Augmented Reality Technologies: Case Study Developing “MemCards” Game) มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึก ษาองค์ค วามรู้ ที่เกี่ ย วข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุก ต์ที่ ใช้ Augmented Reality ซึ่ ง
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ประกอบด้ว ย 2 ด้านหลัก ๆ คื อ 1) เทคนิ ค ทางด้านคอมพิว เตอร์ ก ารแสดงผลภาพ สาหรั บการ
ตรวจหามาร์คเกอร์ (Marker) และ คานวณตาแหน่งเชิง 3 มิติ เมื่อเทียบกับกล้องวิดีโอ (3D Pose ) 2)
เทคนิคภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) ซึ่งจะแสดงภาพของโมเดล 3 มิติ ซ้อนลงบน
ในภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวีดีโอ และได้พฒั นาโปรแกรมเกมส์ที่ส่งเสริ มทักษะการจดจา โปรแกรม
เกมส์น้ ี จะเป็ นการเปิ ดไพ่ชุดหนึ่ งที่ทาหน้าที่เป็ นมาร์ คเกอร์ (Marker) หลังจากนั้นโมเดล 3 มิติ (ซึ่ง
ถูกกาหนดแบบสุ่มให้กบั แต่ละคู่ของไพ่) จะถูกแสดงบนไพ่เหล่านั้น ผูเ้ ล่นเกมส์จะต้องทาการค้นหา
คู่ของไพ่ที่มีโมเดล 3 มิติที่เหมือนกันมาเรี ยงต่อกัน
Bulearca and Tamarjan (2010) งานวิจยั ที่เกี่ยวกับวิธีการทางเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้
ในการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ( Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อ บริ ษทั และแบรนด์ที่ไม่เพียง แต่ในระยะสั้น แต่สามารถใช้ในระยะยาวที่เอื้อต่อการ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้าในรู ปแบบอื่น ๆ ของการตลาดเชิงประสบการณ์ ซึ่งทาให้เกิดความ
ภักดีของลูกค้า ความตั้งใจในการซื้อซ้ า และปากต่อปาก (WOM) หรื อส่ วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
โดยการวิ จ ัย นี้ เกี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด คุ ณ ค่ า การรั บ รู้ ใ นการเลื อ ก ได้แ ก่ การเสริ มสร้ า งความ
สะดวกสบาย อิทธิพลต่อความสุขและมีผลกระทบต่อทัศนคติของแบรนด์
Charoenseang and Tonggoed (2011) งานวิจ ัยเกี่ ยวกับ Human Robot Collaboration with
Augmented Reality ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่ ตอ้ งการจะพัฒนาระบบการทางานร่ ว มกันระหว่างคนและ
หุ่ นยนต์ ให้หุ่นยนต์มีความสามารถเข้าใจการทางานต่างๆร่ วมกับมนุ ษย์ และมนุ ษย์ได้รับข้อมูล
แผนการทางานของหุ่ นยนต์เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการตัดสิ นในทางานขั้นตอนต่อไปของมนุ ษ ย์
ผ่านทางความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ในรู ปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf and Kinshuk (2014) งานที่วิจยั เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มในด้านการศึก ษา ในการทบทวนระบบการวิจยั และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการศึกษาและสังคม เพื่อเป็ นการพัฒนารู ปแบบการศึกษาที่กา้ วล้าในอนาคต
สันทิส จุลโพธิ์ และณัฐวี อุตกฤษฏ์ (2557) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิ คความจริ งเสริ ม
เพื่ อ การน าเสนอข้อ มูล แบบบ้านบ้า นจัด สรร การประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค ความจริ ง เสริ มในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร งานวิจยั จึงได้ทาการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคความจริ ง
เสริ ม เพื่อการนาเสนอข้อมูลแบบบ้านจัดสรร โดยเลือกใช้กรณี ศึกษาจาก โครงการหมู่บา้ นของ
บริ ษทั กรุ งเทพบ้านและที่ดิน จากัด (มหาชน) และได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบการทางานแบบผสมผสาน
กันระหว่างเทคนิคความจริ งเสริ มร่ วมกับแอปพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้นเพื่อช่วยให้นาเสนอสินค้า มีความ
สมบูรณ์ และอานวยความสะดวกให้พนักงานขายสามารถนาเสนอข้อมูลการขายบ้านได้ในรู ปแบบ
ที่แปลกใหม่ และช่วยลูกค้าสามารถมองเห็นแผนผังภาพรวมโครงการ รวมไปถึงโมเดลแบบบ้าน
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เสมือนจริ ง 3 มิติ เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจได้ดียงิ่ ขึ้นอีกด้วย และเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขัน
จากงานวิจยั ข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า งานวิจยั แต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันในด้าน
การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ด ังนี้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาเกมส์ และแบบจาลองการประกอบชิ้นส่วนหุ่น ยนตร์
ด้านสถาปั ต ยกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการท่ องเที่ ยว (ระบบน าทาง) ด้านการศึก ษา และด้าน
การตลาด เป็ นต้น
แม้ว่านักการตลาดจานวนมากจะมีแนวโน้มให้ความสนใจพิจารณาเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มเพื่อการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) อย่าง
จริ งจังเพื่อการพัฒนาแบรนด์สินค้าในอนาคต แต่ก็ยงั ขาดการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมี
งานวิจ ัยที่ เกี่ย วข้องไม่มากนัก ทั้งที่ มีแนวโน้มการยอมรับทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว (Woods,
2009) และการคาดการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นในการตลาดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (ABI Research,
2010 อ้างถึงใน Bulearca & Tamarjan, 2010) จึ งมีค วามจาเป็ นต้องให้ค วามสาคัญในการศึกษา
ผลกระทบและปั จจัยของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในรู ปแบบการตลาดเชิงประสบการณ์ และเพื่อ
ต้องการขยายขอบเขตการศึกษาในอนาคต
ดังนั้น จึ งเกิด เป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด จะเป็ นการวิเคราะห์
องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ สามารถแบ่งออกตามกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
(Experiential Marketing) ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) การตลาด
เชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) การตลาด
เชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act) และการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate)
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) การ
สื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เพื่อใช้ในวิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบ
การตลาดเชิ งประสบการณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม ซึ่ งผูว้ ิจ ัยต้องการศึก ษาถึงการสร้าง
ประสบการณ์ จ ากเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด ซึ่ งจะเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั หรื อไม่
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่าน
แคมเปญสื่อสารการตลาด
2) เพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ใน
อนาคต

1.3 คาถามนาวิจยั
1) องค์ ป ระกอบการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ แ ละปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ ใ ช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแคมเปญสื่อสารการตลาดมีอะไรบ้าง
2) แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคตมี
ทิศทางอย่างไร

1.4 ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี
ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
1) การวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Content Analysis): การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์และปั จจัยส่ วนประสมการตลาด โดยในการวิจยั ครั้งนี้
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาด เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่ งเสริ มการตลาด เนื่ องจากเป็ น
การวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพสิ นค้าโดยรวมของตราสิ นค้าที่ชดั เจน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านราคา
และด้านสถานที่ จากกลุ่มตัว อย่างผลงานแคมเปญโฆษณา “Cannes Lions 2015” ที่ ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม จานวน 10 แคมเปญ
2) การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview): จากผูท้ ี่ เกี่ยวข้องด้านต่ างๆ ได้แก่ นัก การ
ตลาดและโฆษณา นักวิชาการ และตัวแทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนทั้งหมด 8 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อการตลาดเชิงประสบการณ์ เพื่อศึกษาแนวโน้มและ
ความเป็ นไปได้ในอนาคตของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
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1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1) เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง
โลกจริ งกับโลกเสมือนจริ ง สามารถโต้ตอบแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) และเป็ นสามมิติ (Ronald
Azuma, 1997) ในที่น้ ีได้แก่ แอปพลิเคชัน่ เออาร์ (AR Application) เพื่อการตลาด
2) เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มที่ ใช้ในการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Augmented Reality
Experiential Marketing: AREM) เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะส่ งผลต่อการสร้างความพึงใจของ
ผูบ้ ริ โภคและนาไปสู่ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผูบ้ ริ โภคในระยะยาว (Bulearca & Tamarjan,
2010)
3) แอปพลิเคชันเออาร์ (AR Application) เป็ นแอปพลิเคชัน่ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR
Applications) หรื อ (Mobile AR) ที่ถกู ปรับแต่งให้รองรับระบบปฏิบตั ิการบนมือถือ (Smart Phone)
เพื่อใช้งานด้านการตลาดเกมส์ และอื่นๆ (Kounavis et al., 2012)
4) สามมิติ (3D) สามมิติในเทคโนโลยีความจริ งเสริ มนั้น เป็ นการสร้างพื้นที่ภาพสามมิติ
แทนภาพสองมิติ (2D) แบบเดิม ซึ่งอาจในระบบมาร์คเกอร์ (Marker) ในการสร้างภาพสามมิติ
5) การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็ นโครงสร้างกลยุทธ์การตลาด
เชิ งประสบการณ์ ที่ใช้ก ารรั บรู้ จ ากประสบการณ์ ทางด้านต่ างๆ ได้แก่ ประสาทสัมผัส ( Sense)
ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) พฤติกรรม (Act) ความเชื่อมโยง (Relate)
6) ประสาทสัมผัส (Sense) การรั บรู้ ประสบการณ์ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การ
มองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส ซึ่งในที่น้ ี จะให้การวิเคราะห์จากแนวคิ ด
การตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) ได้แก่ การมองเห็น (สี รู ปลักษณ์ ลักษณะ) การได้
ยิน (เสียงดนตรี ) การได้กลิ่น (น้ าหอม กลิ่นธรรมชาติ) รสชาติ (เปรี้ ยว หวาน มัน) และการสัมผัส
7) ความรู้สึก (Feel) เป็ นการรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค ซึ่งทาให้เกิด
อารมณ์ ความรู้สึกร่ วมไปกับสินค้าหรื อบริ การนั้น ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้แก่ ตลก สนุกสนาน
ตื่นเต้น
8) ความคิด (Think) เป็ นการรับรู้ประสบการณ์โดยการให้ผบู้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการคิดค้น
หรื อสร้างสรรค์ (Creative) รวมไปถึงการทาความเข้าใจในสิ นค้าหรื อบริ การ ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น
ของผลิตภัณฑ์ (ยีห่ อ้ ชนิดใด ส่วนประกอบ) การใช้งาน (การเก็บรักษา ขั้นตอนการใช้งาน)
9) พฤติ ก รรม (Act) เป็ นการรั บรู้ ประสบการณ์ โดยทาให้เกิ ด พฤติ ก รรม การกระทาที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรื อแบรนด์ อีกทั้งตอบสนองต่อวิถีชีวิต (Life style) ของผูบ้ ริ โภคได้ ได้แก่ การ
ใช้ชีวิตประจาวัน (นัง่ นอน เดิน) งานอดิเรก (การออกกาลังกาย)
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10) ความเชื่อมโยง (Relate) การรับรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงระหว่างตัวตนสิ นค้ากับสังคมภายนอก ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ญาติ
มิตร เพื่อนฝูง ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน
11) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของ
ผลิต ภัณ ฑ์ประเภทใด ซึ่ งจะส่ งผลต่ อระดับการมอบประสบการณ์ที่ต รงกับความต้องการของผู้
ผูบ้ ริ โ ภค โดยจะต้องแสดงให้เห็ น ถึงการสร้ างเสริ มคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ที่จ ะส่ งมอบให้แ ก่
ผูบ้ ริ โภค
12) ปั จ จัยส่ ว นประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การให้ข ้อมูล
ข่าวสารในเชิงบวกแก่ผบู้ ริ โภคทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และภาพลักษณ์ของสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อต่อไป

1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
1) ผูท้ ี่สนใจศึกษาสามารถนาผลการวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาต่อยอดศักยภาพ
ในงานวิจยั ของตน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฏี
2) ผูป้ ระกอบการหรื อเอเจนซีหรื อนักการตลาดที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ใน
การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อการตลาดเชิง
ประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) ในอนาคต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาดและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิง
ประสบการณ์ในอนาคต โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.1.2 ประวัติความเป็ นมา
2.1.3 ประเภทของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.1.4 องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.1.5 กระบวนการของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.1.6 เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการสร้างงานเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.17 การเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีความจริ งเสมือนและเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.1.8 บทบาทและการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) กับ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.2 แนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิมกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.3 แนวคิดการตลาดประสาทสัมผัส
2.2.4 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.5 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.6 การตลาดเชิงประสบการณ์กบั เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.2.7 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
2.2.8 โฆษณาดิจิทลั และการพัฒนาทางเทคโนโลยี
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR)
เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) หรื อโลกเสมือนจริ ง
(Visual Reality World) อาจจะจินตนาการถึงภาพกราฟิ กในเกมส์ 3 มิติต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้วเทคโนโลยีน้ ีไม่ได้มีเฉพาะในเกมส์เท่านั้น แต่ยงั ถูกนาไปใช้งานในหลายๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแพทย์ การทหาร การศึกษา ธุรกิจ โฆษณา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และทางด้าน
วิศวกรรม (Novak-Marcincin, 2007) โลกเสมือนจริ งเป็ นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้สาหรับนาเสนอข้อมูล
ที่มีความซับซ้อน ซึ่งการแสดงผลที่ถกู สร้างขึ้นจะเป็ นกราฟิ กเสมือนจริ งทั้งวัตถุและสภาพแวดล้อม
รวมถึงตัวอักษร ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของกราฟิ ก 3 มิติ และมีความสามารถใน
การรองรั บการโต้ต อบกับผูใ้ ช้งานแบบทัน กาลผ่านคอมพิว เตอร์ (Real-Time Interactive) ด้ว ย
ความสามารถเหล่านี้โลกเสมือนจริ งจึงถูกนามาใช้แพร่ หลายในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนในการ
สร้างต้นแบบในระบบอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยาน การสารวจการขุดเจาะน้ ามัน
รวมไปถึงการนาไปใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตในโรงงานอีกด้วย (Van Dam et al.,
2000) อย่างไรก็ตามโลกเสมือนจริ งก็ยงั มีขอ้ จากัดเมื่อต้องนาไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ตอ้ งการการ
ผสมผสานกราฟิ กระหว่างสภาพแวดล้อมจริ งกับวัตถุเสมือนที่สร้างขึ้น เช่น ระบบชี้แนะข้อมูลการ
ท่ องเที่ ยวที่ ต ้องบอกข้อมูลในสถานที่ จ ริ งแบบทัน ที ทัน ใดหรื อการตรวจจับวัต ถุที่อยู่บนถนน
ในขณะวิสยั ทัศน์ไม่ดีเพี่อช่วยในการขับรถ ดังนั้นจึงได้มีการนาเสนอเทคโนโลยีกราฟิ กเสมือนจริ ง
ผสานสภาพแวดล้อมจริ งขึ้นมา (กฤตชัย บุญศิวนนท์, 2557)
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริม
Milgram and Kishino (1994, น.1322) อธิ บายว่า เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented
Reality: AR) “เป็ นความต่อเนื่องของการขยายสภาพความจริ งไปสู่สภาพเสมือนหรื อเป็ น
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งและสภาพแวดล้อมทีเสมือน
อย่างไรก็ตามความหมายของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ยังไม่มี
การนิยามที่ชดั เจนแม้ว่าเป็ นที่สนใจกันอย่างกว้างขวางก็ตาม”
Azuma (1997, น.356) ได้ให้ค านิ ยามเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented
Reality หรื อ AR) ว่ามีอยู่ 3 ประการดังนี้ 1) ผสมผสานระหว่างโลกจริ งกับโลกเสมือนจริ ง 2)
โต้ตอบแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) และ3) เป็ นสามมิติ”
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พนิ ด า ตัน ศิริ (2553, น.169) กล่าวว่า เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality: AR)
“เป็ นประเภทหนึ่ งของเทคโนโลยีความจริ งเสมือนที่มีการนาระบบความจริ งเสมือนมาผนวกกับ
เทคโนโลยีภ าพเพื่ อ สร้ า งสิ่ ง ที่ เสมื อ นจริ งให้ก ับ ผูใ้ ช้แ บบเฟรมต่ อ เฟรม ด้ว ยเทคนิ ค ทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก”
รักษพล ธนานุ วงศ์ (2553) ให้คานิ ยามคาว่า เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality:
AR) เป็ นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริ ง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual
Augmented World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติ ที่อยู่ในโลกเสมือน ไปอยู่บนภาพที่ เห็ น
จริ งๆ ในโลกของความเป็ นจริ ง ผ่านกล้องดิจิตอลของแท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน หรื ออุปกรณ์
อื่นๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริ ง (Real Time) ซึ่งในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีน้ ี
กาลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในชีวิตประจาวันของสังคมที่จะเต็มไปด้วยสมาร์ ทโฟน
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กลูเกิ้ลกล๊าส (Google Glass) เป็ นต้น
กฤตชัย บุญศิวนนท์ (2556, น.2) เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality) หรื อ
เรี ยกย่อๆว่า เทคโนโลยีเออาร์ “เป็ นเทคโนโลยีดา้ นทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการรู้ จา ซึ่ งมี
ความสามารถในการผสมผสานวัตถุเสมือนจริ งเข้ากับสภาพแวดล้อมจริ ง (Real Environment) และ
สามารถแสดงผลได้ทนั ทีในลักษณะ 3 มิติในรู ปแบบสัญญาณวิดีโอต่อเนื่อง”
Softengthai (2014) เทคโนโลยีค วามเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ AR) “เป็ น
เทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่ งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทาให้
ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็ นวัตถุ 3 มิติลอยอยูเ่ หนือพื้นผิวจริ ง”

ภาพที่ 2.1 การผสมผสานความเป็ นจริ ง (Mixed Reality: MR).
แหล่งที่มา: Milgram and Kishino, 1994.
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จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงช่วงการผสมผสานความเป็ นจริ ง (Mixed Reality: MR) ซึ่ง
ความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) จะเชื่ อมโยงและมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ ง
เสมือน (Augmented Virtuality: AV หรื อ Virtual Reality: VR) เนื่องจากแนวคิดของความเป็ นจริ ง
เสริ ม (Augmented Reality: AR) เป็ นการพัฒนามาจากรู ปแบบของความเป็ นจริ งเสมือน (Virtual
Reality: VR) (Milgram & Kishino, 1994) ความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) จะอยูใ่ กล้
กับโลกแห่ งความจริ งในอีกด้านหนึ่ งของช่วงที่มีการรับรู้โลกแห่ งความจริ ง (Real Environment)
ในขณะที่ความจริ งเสมือน (Augmented Virtuality: AV) จะอยู่ใกล้กบั สภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
(Virtual Environment) ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะถู ก สร้ า งผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถแสดง
สภาพแวดล้อมจาลองโดยสิ้ นเชิง ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มอย่างต่อเนื่ อง โดยมีองค์ประกอบ
เสมือนโลกแห่ งความจริ งร่ วมกัน ซึ่ งพื้น ที่ ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งจะผสมผสานกันจนอาจ
กลายเป็ นเรื่ องที่ยากมากในการแยกระหว่างโลกแห่งความจริ งกับโลกเสมือนจริ ง
สรุ ปว่า เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality Technology หรื อ AR) คื อ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริ งและความจริ งเสริ ม (เสมือนจริ ง) เข้าด้วยกันผ่าน
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ภาพเสมือนจริ งนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรื อบนอุปกรณ์
แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริ งที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ที ทั้งในลักษณะที่เป็ น
ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว หรื ออาจจะเป็ นสื่อที่มีเสี ยงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่ อแต่ละรู ปแบบ
ว่าให้ออกมาแบบใด
2.1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมา
นักวิจยั ได้เริ่ มให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ
AR) เนื่ องจากมีการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการรับรู้ของผูใ้ ช้ ความรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กบั โลก
แห่ งความเป็ นจริ งของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Azuma et al., 2001) และเนื่ องจากเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม มี ศ ัก ยภาพในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในงานโลกแห่ ง ความจริ ง
(Schmalstieg, 2001)
Billinghurst and Henrysson (2009) กล่าวว่า การวิจยั และพัฒนาที่จาเป็ นสาหรับในปัจจุบนั
คือ การใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality หรื อ AR) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เห็นได้จากสี่ทศวรรษที่ผา่ นมา (ภาพที่ 2.2 ประวัติความเป็ นมาโดยย่อ) อย่างไรก็ตาม มีนกั วิจยั ที่ให้
ความสนใจและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาขานี้เพิ่มมากขึ้น และการเจริ ญเติบโตและความคืบหน้า
ในเทคโนโลยีในปี ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสาคัญ (Phan & Choo, 2010) ซึ่งในบางบริ ษทั ในปั จจุบนั มี
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ส่ วนร่ วมในการพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม และการประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น ชุดเครื่ องมือเอ
อาร์ (ARToolkit) กูเกิล (Google) เป็ นต้น

ภาพที่ 2.2 ประวัติความเป็ นมาโดยย่อ.
แหล่งที่มา: Yuen, Yaoyuneyong and Johnson, 2011.
จากภาพที่ 2.2 Yuen, Yaoyuneyong and Johnson (2011) ได้ อ ธิ บายไว้ว่ า ในปี 1950
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Rality: AR) ถูกค้นพบโดย Heilig ผูก้ ากับภาพยนตร์ ชาว
ดัตช์ในขณะที่กาลังถ่ายทาภาพยนตร์ โดยมีความคิดที่ว่า อยากให้ผชู้ มได้มีความรู้สึกถึงความมีส่วน
ร่ วมโดยเพิ่มศักยภาพของภาพยนตร์เข้าไป จึงอยากทดลองทาให้ภาพสองมิติธรรมดาให้กลายเป็ น
สามมิติ ในการถ่ายทาภาพยนตร์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1955, Heilig ได้อธิ บ ายไว้ในภาพยนตร์ ของ
อนาคต ที่มีชื่อเรื่ องว่า เซนเซอร์รามา (Sensorama) (ดูภาพที่ 2.3)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1962, Heilig ได้สร้างภาพต้นแบบที่แสดงถึงวิสยั ทัศน์ของตัวเองขึ้นมา และ
Ivan Sutherland คิดค้นสมุดทด (Sketchpad) เพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิ กเป็ นครั้งแรก ต่อมาในปี
1966, Ivan Sutherland ได้คิ ด ค้นเครื่ องสวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) ขึ้ น และพัฒนา
จอแสดงผล (Ultimate Display)
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ภาพที่ 2.3 เซนเซอร์รามา (Sensorama).
แหล่งที่มา: Hololensdevs, 2015.
ในปี 1968, Ivan Sutherland ถือว่าเป็ นคนแรกที่สร้างระบบความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented
Reality: AR) โดยการใช้เครื่ องครอบศีรษะ หรื อเครื่ องสวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD)
ในปั จจุบนั ต่อมาในปี 1975, Myron Krueger สร้างวิดีโอเพลส (Videoplace) ที่ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถ
โต้ตอบกับวัตถุเสมือนจริ งได้เป็ นครั้งแรก และต่อมาปี 1980, Steve Mann พัฒนาคอมพิวเตอร์แบบ
สวมใส่ ในปี 1989, Jaron Lanier บัญญัติศพั ท์คาว่า ความจริ งเสมือน (Virtual Reality: VR)
ต่อมาปี 1990, Tom Caudell บัญญัติศพั ท์คาว่า ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
และในปี 1992, Rosenberg ได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ติ ดตั้งเสมือนจริ ง (Virtual Fixtures) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
กระบวนการทางานในระบบความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ในปี 1996, Jun Rekimoto
ได้พฒั นาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มต้นแบบหรื อเออาร์ ตน้ แบบ เรี ยกว่า นาวีแคม (NaviCam) และ
มาร์ ก เกอร์ แมทริ กซ์ 2 มิติ (The 2D Matrix Marker) (ดู ภ าพที่ 2.4) มาร์ ค เกอร์ (Marker) คื อ วัต ถุ
กายภาพที่สามารถรวมให้โลกจริ งกับโลกเสมือนไว้ดว้ ยกัน ซึ่งระบบมาร์คเกอร์น้ ียงั คงใช้งานมาจน
ปัจจุบนั

ภาพที่ 2.4 มาร์คเกอร์ 2 มิติ (2D Augmented Reality Marker).
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แหล่งที่มา: Rekimoto, 1996.
ในปี 1997, Ronald Azuma เริ่ มมีการนาแนวคิดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented
Reality) มาใช้ในภาพยนตร์ เรื่ อง สตาร์ วอร์ (Star War) ภาคแรก โดยในเรื่ องมีการออกแบบ หมวก
ของนักบินให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดิจิตอล เช่น ตาแหน่งของเครื่ องบิน
ฝั่งตรงข้ามและข้อมูลวิเคราะห์อื่นๆ มาแสดงบนอุปกรณ์ในระดับสายตา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสินใจแบบทันที (นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.)
จากนั้นในปี 1998, Ramesh Raskar, Greg Welch และHenry Funchs ได้นาเสนอเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศหรื อประยุกต์ใช้ในการศึกษาอวกาศ
และการบิน ต่ อมาปี 1999, Hirokazu Kato ได้พฒ
ั นาชุด เครื่ องมือเออาร์ (ARToolkit) (ภาพที่ 2.5)
เป็ นครั้ งแรกในญี่ปุ่น และในปี 2000, Bruce Thomas ได้คิ ด ค้น เกมส์มือถือที่ เรี ยกว่า “ARQuake”
(ภาพที่ 2.6)

ภาพที่ 2.5 ชุดเครื่ องมือเออาร์ (ARToolkit).
แหล่งที่มา: Kato and Billinghurst, 1999.
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ภาพที่ 2.6 เกมส์ที่เรี ยกว่า ARQuake.
แหล่งที่มา: Thomas et al., 2000.
ในปี 2001, Joseph Newman และคณะได้น าเสนอ แบทพอร์ ต เทิ ล (BatPortal) เป็ นพี ดี
เอโฟนที่ใช้งานระบบความจริ งเสริ มแบบไร้สาย รองรับได้หลายภาษา จะดาเนินการโดยการวัดเวลา
การทางานของวงจรอัลตร้าโซนิ ค (Ultra-Sonic) ระหว่างอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเป็ นพิเศษ ซึ่งผูใ้ ช้จ ะ
สวมใส่อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า บัตส์ (Bats) (ภาพที่ 2.7)

ภาพที่ 2.7 พีดีเอโฟน (PDA-based) ที่ใช้งานระบบความจริ งเสริ มแบบไร้สาย.
แหล่งที่มา: Newman, Ingram and Hopper, 2001.
ในปี 2004, Mathias Möhring และคณะได้นาเสนอเครื่ องติดตามสามมิติบนโทรศัพท์มือถือ
(Tracking 3D Markers on a Mobile Phone) ซึ่ งเป็ นการใช้งานผ่านระบบโทรศัพ ท์มือถือครั้งแรก
ต่อมาในปี 2006, Reitmayr และคณะ ได้พฒั นาระบบเทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านโทรศัพท์มือถือ
ที่ ม าความซับ ซ้อ นมากยิ่ง ขึ้ น เรี ยกว่ า “Tracking System for Outdoor Augmented Reality” หรื อ
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ระบบติ ดตามสามมิติกลางแจ้ง ต่ อมาปี 2008, Wikitude เปิ ดตัว คู่มือการเดินทางด้วยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม (AR Travel Guide) (Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011) และในปี 2009,
Morrison และคณะได้เสนอแผนที่บนระบบโทรศัพท์มือถือ คล้ายกับระบบ GPS หรื อการกาหนด
พื้นที่ สถานที่ต่างๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ซบั ซ้อนขึ้น เรี ยกว่า MapLens (ดูภาพ
ที่ 2.8)

ภาพที่ 2.8 MapLens.
แหล่งที่มา: Morrison et al, 2009.
ในปี 2012 Greg Kipper และ Joseph Rampolla. (2013) เทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) ในปี นี้ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เช่น ด้านการโฆษณา ระบบนาทาง
ความบันเทิงและเกมส์
ต่ อมาในปี 2013, Meta หนึ่ งในผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยี ประกาศเปิ ดตลาดเป็ นรายแรกที่ใช้
เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ในการแสดงผลที่ ส ามารถรองรั บ ผูใ้ ช้งานที่
หลากหลาย ทั้งภาพและระบบสัมผัสในรู ปแบบสามมิติ (3D) ขณะที่ในปี เดียวกัน Google (2013)
เปิ ดตัวกลูเกิลกล๊าส (Google Glass) (ดูภาพที่ 2.9) ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มโดยแสดงผลผ่าน
แว่นตา ซึ่งระบบแว่นตากลูเกิลกล๊าส (Google Glass) จะสามารถเข้าถึงด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผ่านผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) และสามารถสั่งงานหรื อโต้ตอบด้วย
ระบบเสียง สัมผัส หรื อแม้แต่การเคลื่อนไหวศีรษะ
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ภาพที่ 2.9 กลูเกิลกล๊าส (Google Glass).
แหล่งที่มา: Miller, 2013.
ในปี 2014, Mahei สร้ า งของเล่ น หรื อหนัง สื อ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะส าหรั บ เด็ ก ที่ น าเอา
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาประยุกต์ใช้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับรู ปแบบการศึกษาแนวใหม่เป็ นครั้ง แรก
(ตัวอย่างภาพที่ 2.10) ในปี 2015, Microsoft เปิ ดตัววินโดว์ โฮโลกราฟิ ก (Windows Holographic)
และโฮโลเลนส์ (HoloLens) ชุดหูฟังด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) (ภาพที่
2.11) ซึ่งมีระบบเซ็นเซอร์ การใช้งานที่แตกต่างกัน และมีหน่ วยประมวลผลที่มีความละเอียดสูง ที่
เรี ยกว่า โฮโลแกรม (Holograms) ที่ผสมผสานกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง

ภาพที่ 2.10 โครงการ ImaginAR หนังสือสาหรับเด็กด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม.
แหล่งที่มา: Mahei, 2014.
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ภาพที่ 2.11 โฮโลเลนส์ (HoloLens).
แหล่งที่มา: Greg the Mad, 2015.
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มาก
ยิง่ ขึ้น อีกทั้งมีความหลายและจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านนั้นๆ ซึ่งในงานวิจยั นี้จะ
เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ในด้าน
การตลาดเชิงบูรณาการในเชิงลึก รวมไปถึงปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีใน
อนาคต
2.1.3 ประเภทของเทคโนโลยีความจริงเสริม
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มสามารถแบ่งประเภทตามชนิดและลักษณะของการทางาน แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การแบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามชนิด การแบ่งประเภท
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามลักษณะการแสดงผล ดังนี้
2.1.3.1 การแบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามชนิ ด คือ การแบ่งประเภท
ของเทคโนโลยีตามลักษณะของแต่ละชนิดการทางาน ได้แก่ ชนิ ดการทางานแบบการผสมผสาน
ความเป็ นจริ งและภาพ (Combine Real and Visual) ชนิ ดการโต้ตอบแบบเรี ยลไทม์ (Interactive in
Real-time) และชนิดการทางานภาพ 3 มิติ (Registered in 3-D) ที่แสดงดังตารางที่ 2.12
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ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามชนิด

ชนิดของAR

ลักษณะ

Visual

Interactive

Real Virtual Real Virtual
Combine Real and Visual
แบ่ งตามชนิด Interactive in Real-time















Registered in 3-D



แหล่งที่มา: ปริ วฒั น์ พิสิษฐพงศ์ และมนัสวี แก่นอาพรพันธ์, 2012.
จากตารางที่ 2.1 การทางานแบบการผสมผสานความเป็ นจริ งและภาพ (Combine
Real and Visual) จะเป็ นทาให้ผใู้ ช้มองเห็ น เพีย งทั้งของจริ งกับสิ่ งที่ สร้ างขึ้ นมา แต่ จ ะไม่มีการ
ตอบสนองกับผูใ้ ช้ เช่น การใช้บลูสกรี น (Blue Screen) ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ส่ วนการโต้ตอบ
แบบเรี ยลไทม์ (Interactive in Real-time) นั้นจะทาให้ผใู้ ช้มองเห็นทั้งโลกของความจริ งและโลก
เสมือนอีกทั้งผูใ้ ช้ยงั ต้องทาการควบคุมสิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดตาแหน่ งของวัตถุสามมิติทาให้เกิดการ
ตอบสนองทางด้านความรู้สึกของผูใ้ ช้ข้ ึน เช่น การใช้มาร์ คเกอร์ (Marker) แสดงผลภาพความจริ ง
เสริ ม (Augmented Reality) และภาพ 3 มิติ (Registered in 3-D) จะทาให้ผใู้ ช้มองเห็นโลกเสมือน
จริ ง ในขณะที่สามารถโต้ตอบแบบเรี ยลไทม์ตลอดจนตอบสนองผูใ้ ช้ในรู ปแบบสามมิติได้ เช่น การ
ใช้ชุดสวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) ในการเข้าไปในโลกเสมือนจริ ง (Virtual World)
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเน้นไปที่การใช้งานของระบบความจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
2.1.3.2 การแบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามลักษณะการแสดงผล คือ การ
แบ่งประเภทเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของแต่ละลักษณะการแสดงผล ได้แก่ ลักษณะการแสดงผลเอ
อาร์ (Monitor-based AR) ลักษณะแสดงผลผ่านวิดีโอ (Video See-through) และลักษณะแสดงผล
ผ่านออฟติคอล (Optical See-through) แสดงดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 การแบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามลักษณะการแสดงผล
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แหล่งที่มา: ปริ วฒั น์ พิสิษฐพงศ์ และมนัสวี แก่นอาพรพันธ์, 2012.
จากตารางที่ 2.2 การแบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality:
AR) ด้วยลักษณะการแสดงผลจะเป็ นการคานึงถึงฮาร์ดแวร์ที่ใช้ร่วมกันกับระบบเพื่อแสดงผลความ
จริ งเสริ ม (Augmented Reality) ออกมาเป็ นหลัก ซึ่งในการตรวจสอบขึ้นอยู่กบั การแสดงผลเออาร์
(Monitor-based AR) จะเป็ นการแสดงผลออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานแผ่นมาร์ค
เกอร์ (Marker)ในการแสดงผลความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ในทางตรงกันข้าม การใช้งาน
ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) แบบดูผ่านวิดีโอ (Video See-through) และดูผ่านออฟติ
คอล (Optical See-through) จะใช้ ชุ ด สวมศี ร ษะ (Head Mounted Display: HMD) ที่ มี ห น้ า จอ
แสดงผลไม่เหมือนกันมาแสดงผล เพื่อให้ผใู้ ช้เกิดความรู้สึกตอบสนองที่หลากหลายกับการทางาน
ของระบบความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) มากยิ่งขึ้ น เช่ น การใช้ชุด สวมศีรษะ (Head
Mounted Display: HMD) แสดงผลวัตถุสามมิติรวมกับภาพที่ได้จากกล้องด้านหน้า และการใช้ชุด
สวมศีร ษะ (Head Mounted Display: HMD) ทาการแสดงผลวัต ถุสามมิติที่หน้าจอโดยที่ ผใู้ ช้มอง
ภาพจริ งอยู่ เป็ นต้น
ประเภทการแสดงผลของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม Isdale (2001) จาแนกชนิดของ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มตามรู ปแบบการแสดงผลออกเป็ น 4 ชนิด ดังนี้
1) ความจริ งเสริ มแบบแสดงผลโดยการมองผ่านเลนส์ (Optical See-Through
Augmented Reality Display) มีลกั ษณะการทางาน คือ ผูใ้ ช้จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่รวมแสงอยู่
ด้านหน้าของตาผูใ้ ช้ โดยทาหน้าที่ลดแสงจากที่ผใู้ ช้มองเห็นจากสภาพแวดล้อมจริ งและสะท้อน
แสงที่ได้มาจากจอภาพกราฟิ กเข้าไปยังตาของผูใ้ ช้ ผลรวมของแสงทั้งสองจะทาให้เกิดการรวมภาพ
จริ งและภาพเสมือน

26
2) ความจริ งเสริ มแบบแสดงผลโดยใช้ เ ครื่ องฉายภาพ ( Projector Based
Augmented Reality) มีลกั ษณะการทางานคือฉายภาพที่ได้คานวณไปยังวัตถุที่ตอ้ งการเพิ่มลวดลาย
(Texture) เป็ นความจริ งเสริ มแบบเพิ่มรายละเอียดให้กบั วัตถุจริ ง
3) ความจริ งเสริ มแบบแสดงผลโดยการมองผ่านกล้องวิดีโอ (Video See-Through
Augmented Reality) มีลกั ษณะการทางาน คือ ภาพของสภาพแวดล้อมจริ งในมุมองของผูใ้ ช้จะถูก
เก็บภาพด้วยกล้องวิดีโอ จากนั้นจะถูกนามารวมกับภาพกราฟิ กที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วนา
ผลที่ได้ส่งไปยังจอแสดงผลที่อยูต่ รงตาของผูใ้ ช้ในอุปกรณ์จอภาพครอบศีรษะเพื่อแสดงผลให้ผใู้ ช้
มองเห็น
4) ความจริ งเสริ มแบบแสดงผลโดยจอภาพ (Monitor-Based Augmented Reality)
ลักษณะการทางานจะใช้กล้องวิดีโอในการทาหน้าที่รับภาพจริ งเข้ามา โดยตาแหน่งของกล้องจะถูก
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างภาพกราฟิ ก ภาพกราฟิ กที่ได้จะถูกนาไปรวมกับ
ภาพจริ งที่ได้จากกล้องวิดีโอแล้วผลที่ได้จะถูกนาไปแสดงผลยังหน้าจอซึ่งในกรณี ที่ตอ้ งการสร้าง
ภาพในลักษณะสองตาโดยใช้กล้องสองตัวจะใช้การแสดงผลที่จอด้ วยการสลับการแสดงผลของ
กล้องไปมา โดยผูใ้ ช้งานจะสวมแว่นสตอริ โอเพื่อใช้ในการบังตาทีละข้างให้สอดคล้องกับจังหวะ
การแสดงผลของภาพบนหน้าจอ
สรุ ป เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่กล่าวมาการแบ่งประเภทใน
ส่ วนการทางานของระบบมาร์ คเกอร์ และมีการแสดงผลผ่านอุ ปกรณ์ก ารแสดงผลต่ างๆ ซึ่งการ
ผสมผสานโลกแห่ งความเป็ นจริ งกับโลกเสมือนจริ ง จาเป็ นจะต้องมีระบบการทางานที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนและแน่นอนว่าต้องมีระบบจะทางานควบคู่กนั เห็นได้จากการแบ่งประเภทข้างต้นที่เป็ นไป
ตามระบบของการทางานแต่ละประเภท เช่น การใช้ชุดสวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD)
และสามารถแสดงผลภาพออกมาในรู ปแบบสามมิติ เป็ นต้น
2.1.4 องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีความจริงเสริม
องค์ประกอบหลักการของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มแบบอาศัยมาร์ คเกอร์ ในการทางาน
ประกอบด้ว ย มาร์ ค เกอร์ (Marker) ตัว จับ สั ญ ญาณภาพ (Sensor) ส่ ว นแสดงผล (Display)
ซอฟต์แวร์ (Software) ดังนี้
มาร์ คเกอร์ (Marker) หรื อเรี ยกว่ า มาร์ คอัป (Markup) เทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) น าเสนอข้อมูล ในโลกแห่ งความจริ งที่ ผ สมกับโลกเสมือ น เพื่อที่ จ ะ
ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ โดยปกติผใู้ ช้สารวจสภาพแวดล้อมที่ผ่านการแสดงผลเป็ นภาพจาก
กล้อง พร้อมกับข้อมูลเสมือนจริ ง ดังนั้นในทางปฏิบตั ิระบบต้องมีการตรวจสอบสถานที่และการ
วางรู ปแบบของกล้อง ก็จะสามารถที่จะทาให้วตั ถุเสมือนนั้นๆ แสดงผลออกมาได้อย่างถูกต้องผ่าน
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มาร์คเกอร์ (Marker) (ดูภาพที่ 2.12) ที่สามารถระบุตาแหน่ ง (สถานที่และทิศทาง) ที่ถกู ต้อง ซึ่งเป็ น
หนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) (Siltanen, 2012)

ภาพที่ 2.12 มาร์คเกอร์ (Marker).
แหล่งที่มา: Siltanen, 2012.
ในการทางานของมาร์คเกอร์ (Marker) ต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ น การพัฒนา
หุ่ นยนต์การถ่ายภาพแบบจาลองและการแสดงผลเสมือนจริ ง ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นจาเป็ นต้อง
ทางานควบคู่กบั ระบบอื่นๆในแต่ละองค์ประกอบ โดยมาร์ คเกอร์ จะเป็ นตัวกาหนด วิธีการเหล่านี้
ขึ้นอยู่กบั อุปกรณ์ที่ใช้ในวิธีการติดตามเซ็นเซอร์ (Sensor Tracking Methods) และอื่นๆ เนื่ องจาก
ต้องมีก ารติ ด ตั้งกล้อง ทาให้มาร์ ค เกอร์ (Marker) ต้องทางานกับระบบตัว จับสัญญาณภาพด้วย
Hirzer (2008) เรื่ อง Marker Detection for Augmented Reality Applications ที่ ศึ ก ษาเกี่ ยวกับการ
ตรวจจับมาร์ ค เกอร์ สาหรั บการใช้งานแอปพลิเคชั่น เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
องค์ประกอบพื้น ฐานของเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม (Augmented Reality) มีว ตั ถุประสงค์เ พื่ อ
น าเสนอการตรวจสอบมาร์ ค เกอร์ (Marker) ส าหรั บ การใช้ง านเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) โดยขั้น ตอนวิธี ก ารที่ น าเสนอมาจากระบบ “ARTag” ที่ อ อกแบบมาให้มี
ประสิทธิภาพต่อเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของมาร์คเกอร์ (Marker) โดยการตรวจจับขอบเขตที่มีการ
เชื่อมโยงเข้าสู่เส้น (RANSAC-grouper) เส้นเหล่านี้จะมีการแบ่งเป็ นสี่เหลี่ยม ซึ่งการตรวจสอบเพียง
ขอบพิก เซลบนตารางการสุ่ มตัวอย่างแบบรั นไทม์ (Runtime) เพื่อลดขั้น ตอน อย่างมีนัย สาคัญ
เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพการทางานในช่วงเวลาจริ ง การทดลองได้รับการดาเนินการผ่านภาพและ
ลาดับวิดีโอ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบส่ วนหน้าของมาร์ คเกอร์ (Marker) เป็ นไป
อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพในกรณี ของการเปลี่ยนแปลงสภาพแสงและการบิ ดเบี้ยวของแสง
เป็ นต้น
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ตัวจับสัญญาณภาพ (Sensor) เป็ นระบบการทางานพื้นฐานอีกส่ วนหนึ่ ง เช่น กล้องวิดีโอ
กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือหรื อตัวจับสัญญาณอื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่งมีการทางานร่ วมกับมาร์ ค
เกอร์ (Marker) Hol et al. (2006) ตาแหน่งและการวางแนวของแต่ละตาแหน่ งนั้น จะถูกกาหนดโดย
การรวบรวมข้อมูลจากกล้องและการวัดแรงเฉื่ อย (Inertial Measurement Unit: IMU) เซ็นเซอร์ ท้ งั
สองจะรวมอยูใ่ นที่เดียวกัน (แสดงในภาพที่ 2.13)

ภาพที่ 2.13 ต้นแบบฮาร์ดแวร์ของมาร์ทริ ส (MaTris) โครงการบูรณาการกล้องและการวัดแรงเฉื่อย
(Inertial Measurement Unit: IMU)* ไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งข้อมูลต้องตรงกับฮาร์ดแวร์
ของข้อมูลวิดีโอและแรงเฉื่อย.
แหล่งที่มา: Hol et al., 2006.
*การวัดแรงเฉื่อย (Inertial Measurement Unit: IMU) เป็ นพื้นฐานเซ็นเซอร์เฉื่ อยของระบบ
วิศวกรรมอิเล็คโทร (Electro-Mechanical Systems: MEMS) เซ็นเซอร์ เฉื่ อยประเภทนี้ ถูกนามาใช้
เป็ นหลักการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริ โภค เมื่อเทียบกันแล้วเซ็นเซอร์
เฉื่ อยหรื อไจโรออปติคอล (MEMS Inertial Sensors or Optical Gyros) ค่อนข้างมีเสี ยงดังและไม่
แน่ นอน สามารถนามาใช้งานได้รวดเร็ วในการวัด ไปยังตาแหน่ งที่ก าหนดไว้และการวางแนว
ตาแหน่ง
เซ็นเซอร์ เฉื่ อย (Inertial Measurement Unit: IMU) มีการตั้งค่าที่ 100 เฮิร์ตซ์ เปรี ยบเทียบ
การชดเชยอุณหภูมิเร่ งความเร็ วแบบ 3 มิติและมุม 3 มิติเพื่อวัดความเร็ ว ข้อมูลสนามแม่เหล็กต่างๆ
นอกจากนี้เซ็นเซอร์เฉื่อยยังให้สญ
ั ญาณทริ กเกอร์ (Trigger) ไปยังกล้อง ซึ่งจะช่วยประสานงานกับ
ฮาร์ดแวร์ที่แน่นอนระหว่างกรณี การสุ่ มตัวอย่างของเซ็นเซอร์ เฉื่อย และกล้องเซ็นเซอร์ เฉื่ อย เช่น
งานวิจ ัยของ Hol et al. (2006) ศึก ษาเรื่ อง เซ็น เซอร์ ฟิวชั่น สาหรั บเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม
(Sensor Fusion for Augmented Reality) ซึ่งศึกษาตาแหน่ งและการวางแนวของกล้อง ที่จะต้องมี
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การประมาณค่าที่มีความแม่นยาสูงและความผิดพลาดต่า ที่เป็ นปั ญหาอยู่ในปั จจุบนั โดยเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้งานการวัดจากเซ็นเซอร์ เฉื่อยและการแสดงผลภาพจากคอมพิวเตอร์
ซึ่ ง การประมาณค่ า ชนิ ด นี้ มี ค วามละเอี ย ดและการประมวลผลที่ ร วดเร็ ว ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ประสิทธิภาพการทางานของตัวกรองนี้ ใช้วดั ข้อมูลเฉื่อย ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั การเคลื่อนไหวกล้องจริ ง
ในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
แบบติดตั้งอยู่กบั ที่ (Pedestal): กล้องจะถูกติดตั้งอยูบ่ นแท่น ซึ่งโดยปกติจะใช้สาหรับการ
บันทึกสตูดิโอทีวี และจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่ นมากขึ้น แต่การเคลื่อนไหวจะช้า
แบบพกพา (Hand held): มีคนถือกล้องเดินไปรอบ ๆ หรื อแบกกล้องไว้บนไหล่ ดังนั้นการ
เคลื่อนไหวยังค่อนข้างเรี ยบ แต่การเคลื่อนไหวได้เร็ วขึ้นกว่าติดตั้งกล้องอยูก่ บั ที่
แบบรวดเร็ ว (Rapid): กล้อ งจะด าเนิ น การโดยช่ า งกล้อ ง จะวิ่ ง ผ่า นฉาก (Scene) การ
เคลื่อนไหวในแบบนี้จะเป็ นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่ความเร่ งและเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วใน
ขณะเดียวกัน
ส่ วนแสดงผล (Display) เช่ น จอภาพครอบศี ร ษะ จอภาพคอมพิ ว เตอร์ จอภาพ
โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น ในที่น้ ี จะกล่าวถึง อุปกรณ์สวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) ถือ
เป็ นส่ วนแสดงผลจอภาพครอบศีรษะ ซึ่งนอกจากนี้ ยงั เป็ นการแสดงผลแบบวิดีโอได้อีกด้วย Kato
and Billinghurst (1999) อธิบายไว้ว่า ระบบต้นแบบจะสนับสนุนการทางานร่ วมกันระหว่างผูใ้ ช้งาน
ที่ใช้อุปกรณ์สวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) กับผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อเดสก์ท็อป
แบบดั้งเดิ มมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 2.14 ซึ่ งจ าลองสถานการณ์ ที่อาจเกิ ด ขึ้ น ในการทางาน
ร่ วมกัน อาจกล่าวได้ว่า ขณะที่ผใู้ ช้งาน (อาจเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ) ใช้อุปกรณ์สวมศีรษะ (Head Mounted
Display: HMD) เพื่อแสดงผลของระบบ ที่ก็ยงั มีการเชื่อมต่อกับระบบของผูใ้ ช้งานขั้นปฏิบตั ิการ
หรื อผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ที่ยงั คงเป็ นการแสดงผลผ่านการเชื่อต่อเดสก์ท็อปดั้งเดิมอยูน่ นั่ เอง เช่น งานวิจยั
ของ Azuma (1997) เรื่ อง A Survey of Augmented Reality ศึกษาเกี่ยวกับการสารวจปั จจัยต่างๆที่
เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ซึ่ งกล่าวถึง อุปกรณ์ สวมศีรษะ (Head Mounted Display:
HMD) ที่ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ส าคัญ ที่ ช่ ว ยในการพัฒ นาเทคโนโลยี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส ารวจด้ า น
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ซึ่งเป็ นการแสดงภาพเสมือนจริ ง 3 มิติรวมกับ
สภาพแวดล้อมจริ งในแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) โดยสารวจความสามารถในการประยุกต์ใช้ทาง
การแพทย์ การผลิต การแสดง บันเทิงและใช้งานทางทหาร ซึ่งงานวิจยั นี้ จะอธิ บายลักษณะของ
ระบบเทคโนโลยีความจริ ง รวมทั้งการอภิปรายรายละเอียดของความสมดุลระหว่างการผสมภาพ
แสงและวิดีโอ มีวิธีการ จากผลการวิจยั พบว่า ข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนข้อมูลและการตรวจจับ
ของมาร์คเกอร์ (Marker) ถือเป็ นสองปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างหรื อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ความจริ งเสริ ม ดังนั้นงานวิจยั นี้ สรุ ปความพยายามในปั จจุบนั เพื่อแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ทิศทางใน
อนาคต และการสารวจครั้งนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่อไป
Kato and Billinghurst (1999) เรื่ อง Marker Tracking and HMD Calibration for a Videobased Augmented Reality Conferencing System ที่เกี่ยวข้องกับมาร์คเกอร์ติดตามและการสอบเทียบ
อุปกรณ์สวมศีรษะ สาหรับวิดีโอการประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระบบการประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ที่ใช้การซ้อนทับของภาพเสมือน
จริ งระยะไกลที่ทางานร่ วมกัน งานวิจยั นี้เป็ นการทดสอบความสามารถในการทางานได้อย่างแม่นยา
ของระบบลงทะเบี ยนข้อมูลเสมือนจริ งโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีความรวดเร็ วและแม่นยา
เทคนิคการแสดงผลและการสอบเทียบอุปกรณ์สวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) และการ
น าเสนอวิธีการติด ตามมาร์ คเกอร์ (Marker) และวิธีก ารการสอบเทียบอุปกรณ์สวมศีรษะ (Head
Mounted Display: HMD) ขึ้นอยูก่ บั เครื่ องติดตาม (Marker Tracking)

ภาพที่ 2.14 การกาหนดค่าระบบ (System configuration).
แหล่งที่มา: Kato and Billinghurst, 1999.
ระบบเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่ใช้อุปกรณ์สวมศีรษะ (Head
Mounted Display: HMD) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตามวิธีการแสดงผลดังนี้
Type A: แสดงผลผ่านวิดีโอ (Video See-through Augmented Reality) ในประเภทนี้ วัต ถุ
เสมือนจะมีการซ้อนทับบนภาพวิดีโอแบบสดๆ หรื อแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) ของโลกแห่งความ
จริ งที่ถกู จับภาพโดยกล้องที่ติดอยูก่ บั อุปกรณ์สวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) ภาพวิดีโอ
ที่เกิดขึ้นจะปรากฏและแสดงกลับไปที่สายตาของผูใ้ ช้ ในกรณี น้ ีการมีปฏิสมั พันธ์กบั โลกแห่งความ
จริ งจะมีค วามแตกต่างกัน เล็ก น้อยเมื่อเที ยบกับภาพจริ ง เนื่ องจากมุมมองของกล้องที่ แสดงใน
อุปกรณ์ สวมศีร ษะ (Head Mounted Display: HMD) (ดู ภ าพที่ 2.15) จะแตกต่ างออกไปขึ้นอยู่กบั
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ระดับสายตาที่โฟกัสของผูใ้ ช้และภาพที่ ได้จะไม่เป็ นกราฟิ กสเตอริ โอ จากผลการดาเนิ นงาน ยัง
ได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญว่าเป็ นการลดอัตราเฟรมวิดีโอ อย่างไรก็ตาม สามารถรับรู้ได้อย่าง
ง่ายดาย เนื่ องจากการลงทะเบียนของภาพมีปะสิ ทธิภาพค่อนข้างดี เพียงแต่ตอ้ งใช้ความสัมพัน ธ์
ระหว่างหน้าจอหรื อการแสดงผลแบบสองมิติ (2D) พิก ัด บนภาพและประสานงานแบบสามมิติ
(3D)ในโลกแห่งความจริ งที่สามารถรับรู้ได้

ภาพที่ 2.15 การสอบเทียบอุปกรณ์สวมศีรษะ (HMD Calibration).
แหล่งที่มา: Kato and Billinghurst, 1999.
Type B: แสดงผลผ่านออปติคอล (Optical See-through Augmented Reality) ในประเภท B
วัตถุเสมือนจะแสดงผลโดยตรงผ่านโลกความเป็ นจริ ง ในกรณี น้ ี ผใู้ ช้สามารถมองเห็นโลกแห่ ง
ความจริ งได้โดยตรงในรู ปแบบสามมิติเสมือนจริ ง ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อการทางานร่ วมกันอย่างเป็ น
ธรรมชาติมากขึ้นอย่างไรก็ตาม จ าเป็ นต้องมีการกาหนดค่าหรื อการลงทะเบีย นค่าของภาพที่จะ
แสดงผลมากขึ้น ซึ่งมีความท้าทายอย่างมาก เนื่ องจากต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกล้องหน้าจอ
ของอุปกรณ์สวมศีรษะ (Head Mounted Display: HMD) และสายตาที่ดีของผูใ้ ช้งาน ดังนั้นระบบ
ประเภทนี้จึงต้องให้ความสาคัญอย่างมากกับการลงทะเบียนหรื อการกาหนดค่าที่ถกู ต้อง
ซอฟต์แวร์ (Software) ในส่ วนการประมวลผลเพื่อสร้างภาพหรื อวัตถุแบบสามมิติ ถือได้
ว่ า เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ มากในการสร้ า งภาพเสมื อ นหรื อวัต ถุ ส ามมิ ติ โดยมี ซ อฟแวร์ ที่
หลากหลายมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ชุดเครื่ องมือเออาร์ (AR
ToolKit) ที่ เรี ย กได้ว่าเป็ นแหล่งรวมคาสั่งที่ ใช้สร้ างภาพเสมือนหรื อภาพสามมิติ , ระบบจี พีเอส
(Global Positioning System: GPS) ในระบบปฏิบตั ิ การมือถือ เช่ น แอปพลิเคชัน่ นาทางที่เรี ยกว่า
Junaio App, ColarMix (ภาพที่ 2.16) เป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่ให้ผใู้ ช้สร้างสรรค์งานศิลปะในแบบของ
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ตัว เองพร้ อมให้ต ัวการ์ ตูน ออกมาโลดแล่น ในรู ปแบบสามมิติท้ งั ภาพและเสี ย ง เป็ นต้น (นิ พนธ์
บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.16 แอปพลิเคชัน่ สร้างผลงานศิลปะที่เรี ยกว่า ColarMix.
แหล่งที่มา: Beyerle, 2013.
พื้นฐานหลักของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) จาเป็ นต้องรวบรวม
หลักการของการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detection) การตรวจจับการเต้นหรื อการเคาะ
(Beat Detection) การจดจาเสี ยง (Voice Recognize) และการประมวลผลภาพ (Image Processing)
โดยนอกจากการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detect) แล้วการตอบสนองบางอย่างของระบบ
ผ่านสื่อนั้น ต้องมีการตรวจจับเสี ยงของผูใ้ ช้และประมวลผลด้วยหลักการตรวจจับการเต้นหรื อการ
เคาะ (Beat Detection) เพื่อให้เกิดจังหวะในการสร้างทางเลือกแก่ระบบ เช่น เสี ยงในการสั่งให้ตวั
สื่อโต้ตอบ (Interactive Media) ทางาน ทั้งนี้การสัง่ การด้วยเสียงจัดว่าเป็ นเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) และในส่ วนของการประมวลผลภาพนั้น เป็ นส่ วนเสริ มซึ่งเป็ นส่วนย่อย
ของเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เพราะเน้ น ไปที่ ก ารท างานของ
ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ในการสื่ ออารมณ์ ก ับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารผ่า นสี แ ละรู ปภาพ
(พนิดา ตันศิริ, 2553)
2.1.5 กระบวนการของเทคโนโลยีความจริงเสริม
กระบวนการภายในของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มประกอบด้วย 3 กระบวนการ (ภาพที่
2.17) ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ภ าพ (Image Analysis) การค านวณค่ า ต าแหน่ ง เชิ ง สามมิ ติ (Pose
Estimation) กระบวนการสร้างภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) ดังนี้
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ภาพที่ 2.17 แสดงแผนภาพกระบวนการทางานของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม.
แหล่งที่มา: นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.
การวิเคราะห์ภ าพ (Image Analysis) เป็ นขั้น ตอนการค้น หามาร์ คเกอร์ (Marker) (ภาพที่
2.18) ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบ
ของมาร์คเกอร์เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบของมาร์คเกอร์
วสันต์ เกียรติแสงทอง, พรรษพล พรหมมาศ และอนุวตั ร เฉลิมสกุลกิจ (2552) ในขั้นตอนนี้
เป็ นขั้น ตอนการค้นหามาร์ คเกอร์ จากภาพที่ ได้จากกล้องวิดีโอ โดยก่อนอื่นเราจะต้องทาการดึง
ข้อมูลที่จาเป็ นของมาร์คเกอร์หนึ่ง ๆ ที่จะใช้นามาสร้างเป็ นฐานข้อมูลเก็บไว้ก่อน ซึ่งข้อมูลที่จาเป็ น
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เหล่านี้ประกอบด้วย ขนาดของมาร์คเกอร์และลวดลายของมาร์คเกอร์ เป็ นต้น ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วตาม
รู ปแบบการใช้งานของชุ ด เครื่ องมือเออาร์ (ARToolKit) รู ปแบบของมาร์ ค เกอร์ จะต้องเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขอบสีดา พื้นหลังด้านในสีขาวและลวดลาย (Pattern) ของมาร์คเกอร์เป็ นสีดา ซึ่ง
สามารถแสดงดังภาพที่ 2.18

ภาพที่ 2.18 แสดงลักษณะของมาร์คเกอร์ (Marker).
แหล่งที่มา: Hiroshi, 2011.
การคานวณค่าตาแหน่ งเชิงสามมิติ (Pose Estimation) ของมาร์ คเกอร์ เทียบกับกล้อง (จาก
ภาพที่ 2.18) เป็ นขั้นตอนของการคานวณค่าตาแหน่งเชิงสามมิติ (3D Pose) ของมาร์คเกอร์เมื่อเทียบ
กับภาพจากกล้องวิดี โ อ ค่ านี้ จะถูก แสดงในรู ปเมตริ ก ซ์ข นาด 4x4 (Tcm) ที่ ระบุ ค วามสัมพัน ธ์
ระหว่างเฟรมการทางานของกล้อง (Camera Coordinated Frame) และเฟรมการทางานของมาร์ ค
เกอร์ (Marker Coordinated Frame) ดังสมการรู ปที่ 2.19

ภาพที่ 2.19 สมการที่ 1.
แหล่งที่มา: วสันต์ เกียรติแสงทอง, พรรษพล พรหมมาศ และอนุวตั ร เฉลิมสกุลกิจ, 2552.
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กระบวนการสร้างภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) (ภาพที่ 2.20) เป็ นการ
เพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตาแหน่งเชิงสามมิติที่คานวณได้ จนได้ภาพกราฟิ กไปซ้อนทับรู ป
จริ ง ส่วนนี้เป็ นส่วนสุดท้ายที่จะทาให้กระบวนการของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มครบถ้วนสมบูรณ์
ซึ่งก็คือ การเพิ่มส่ วนของความจริ งเสริ มที่เราต้องการเพิ่มเข้าไป ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นกราฟิ ก
โมเดลสามมิติ (3D Models) ลงไปในภาพที่ได้จากกล้องวีดีโอ ณ ตาแหน่งของมาร์คเกอร์ (Marker)
ที่ตรวจพบจากขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis)โดยใช้ค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติที่คานวณได้
จากขั้นตอนการคานวณค่าตาแหน่งเชิงสามมิติ (Pose Estimation) มากาหนดเป็ นตาแหน่งที่กราฟิ ก
โมเดลสามมิติ ที่ตอ้ งการเพิ่มลงไป จากนั้นนาไปซ้อนทับกับภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอแล้วแสดงผล
ออกทางจอภาพ ดังภาพที่ 2.20

ภาพที่ 2.20 แสดงภาพจากที่แผ่นกระบวนการสร้างภาพสองมิติจากโมเดลสามมิติ.
แหล่งที่มา: วสันต์ เกียรติแสงทอง, พรรษพล พรหมมาศ และอนุวตั ร เฉลิมสกุลกิจ, 2552.
2.1.6 เครื่องมือที่ใช้ สาหรับการสร้ างงานเทคโนโลยีความจริงเสริม
ในการสร้างงานเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) สามารถสร้างได้ห ลาย
รู ปแบบรวมถึงมีเครื่ องมือในการสร้างมากมาย เช่น เครื่ องมือที่เรี ยกว่า ชุดเครื่ องมือเออาร์ (AR
ToolKit)
ชุดเครื่ องมือเออาร์ (AR ToolKit) คือ ห้องสมุด (library) หนึ่ งที่รวบรวมคาสั่งที่จาเป็ นต่อ
การคานวณการติดตามพิกดั สาหรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) โดยเฉพาะเป็ น
การผสานภาพเสมื อ นจริ งบนการแสดงผลของหน้า จอ โดยเป็ นการอาศัย การค านวณหา
ความสัมพันธ์ของตาแหน่งกล้องกับตาแหน่งของสี่ เหลี่ยมมาร์คเกอร์เออาร์ (AR marker) (ดูภาพที่
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2.21) ตามจริ ง และก็ จ ะแสดงภาพออกมาตามต าแหน่ ง แกน x แกน y และแกน z (นิ พ นธ์
บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.21 การจัดตาแหน่งของมาร์คเกอร์เออาร์ (AR marker).
แหล่งที่มา: นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.
ชุดเครื่ องมือเออาร์ (AR ToolKit) จะมีฟังก์ชนั่ สาหรับส่ วนของการวิเคราะห์ภาพ (Image
Analysis) และ ส่ วนคานวณตาแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
เครื่ องมื อ เออาร์ (AR ToolKit) ยัง มี ฟั ง ก์ชั่น ที่ ใ ช้ส าหรั บ การสร้ า งภาพจากโมเดล 3 มิ ติ (3D
Rendering) ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางานหลัก ของเครื่ องมือเออาร์ (ARToolkit) ทาการซ้อนภาพ
จาลองลงบนภาพจริ ง โดยอาศัยความสามารถของการตรวจจับติดตามตาแหน่งภาพและการวางภาพ
ที่ได้จากการคานวณ โดยมีความสัมพันธ์กบั ภาพจาลอง (ภาพเสมือน) ที่ได้แบบตามเวลาจริ ง เมื่อ
กล้องได้ทราบถึงตาแหน่ งของภาพจาลองที่จะนามาวางซ้อนแล้ว ก็จะทาการแสดงภาพจาลองโดย
อาศัยลักษณะการวางภาพจาลองที่ตาแหน่ งเดียวกันกับตาแหน่งที่ได้รหัสภาพมาร์ คเกอร์ (Marker)
ไว้ให้ตรงกับตาแหน่ งมากที่สุดโดยมีหลักการสาคัญ 2 หลักการ คือ การจับตาแหน่ งการมองภาพ
และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ภาพจาลอง (ภาพเสมือน)
2.1.7 การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีความจริ ง เสมือ น (Virtual
Reality: VR) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR)
เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality หรื อ VR) ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1960-1969
เป็ นจุดเริ่ มต้นของวิวฒั นาการทางเทคโนโลยีที่มาจากการพัฒนาและวิจยั เทคโนโลยี เพื่อใช้ในทาง
การทหารและจาลองการบินของประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งในปั จจุบนั เทคโนโลยีความจริ งเสมือน
ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ ยงั ได้นามาประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน
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วิทยาศาสตร์ การแพทย์ดา้ นบันเทิง ด้านวิศวกรรม เป็ นต้น โดยมีการแบ่งประเภทของระบบความ
จริ งเสมือนตามพื้นฐานวิธีที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ (วัฒนา, 2551 อ้างถึงใน พนิดา ตันศิริ, 2553) ดังนี้
2.1.7.1 เดสก์ทอป วีอาร์ (Desktop VR หรื อ Window on World Systems (Wow))
เป็ นระบบความจริ งเสมือนที่ใช้จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผล
2.1.7.2 การทาแผนที่วีดิโอ (Video Mapping) เป็ นการนาวิดีโอมาเป็ นอุปกรณ์หรื อ
เครื่ องมือนาเข้าข้อมูลของผูใ้ ช้ และใช้กราฟิ กคอมพิวเตอร์นาเสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสอง
มิติหรื อสามมิติ โดยผูใ้ ช้จะเห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพ
2.1.7.3 ระบบอุ ป กรณ์ เ สริ ม (Immersive Systems) เป็ นระบบความจริ ง เสมือน
สาหรับผูใ้ ช้ส่วนบุคคล โดยผูใ้ ช้นาอุปกรณ์ประเภทจอภาพสวมศีรษะ (Head-Mounted Display หรื อ
HMD) ได้แก่ หมวกเหล็กหรื อหน้ากากมาใช้จาลองภาพและการได้ยนิ
2.1.7.4 การเชื่อมต่อทางไกลเสมือนจริ ง (Telepresence) เป็ นระบบเสมือนจริ งที่มี
การนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะไกลที่อาจติดตั้งกับหุ่นยนต์เชื่อมต่อการใช้งานกับผูใ้ ช้
2.1.7.5 ระบบผสมความเป็ นจริ ง (Augmented / Mixed Reality Systems) เป็ นการ
ผสมผสานระหว่าง การเชื่ อมต่ อ ทางไกลเสมือนจริ ง (Telepresence) ระบบความจริ งเสริ มและ
เทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริ งให้กบั ผูใ้ ช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เป็ นหนึ่งในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็ นประเภทของเทคโนโลยีความจริ งเสมือนที่มีการนาระบบความจริ ง
เสมือนมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีภาพ เพื่อสร้างสิ่ งที่เสมือนจริ งให้กบั ผูใ้ ช้งาน และจัดเป็ น
แขนงหนึ่งของงานวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนลงไปในภาพที่ถ่ายมา
จากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรื อกล้องในโทรศัพท์มือถือ ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ กของ
โมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีความจริ งเสริ มได้ถกู นามาประยุกต์ใช้
กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการสื่ อสาร การบันเทิง การตลาด อุตสาหกรรม การแพทย์ โดยใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่ างๆ
รวมถึงการแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ ทโฟน) ทาให้
ผูใ้ ช้งานสามารถนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาใช้กบั การทางานแบบออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบ
ได้ทนั ทีระหว่างผูใ้ ช้กบั อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเสมือนจริ งของโมเดลแบบสามมิติ ที่มีมุมมองมากถึง
360 องศา ซึ่งผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องไปสถานที่จริ ง
ความแตกต่างระหว่าง เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality: VR) และเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) จากความหมายเทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual

38
Reality: VR) และเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว
สามารถสรุ ปความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้ (ดูตารางที่ 2.3) ดังนี้
ตารางที่ 2.3 ความแตกต่างระหว่าง เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality: VR) และ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR).
โลกความจริงเสมือน
(Augmented Reality)

โลกเสมือนจริง
(Virtual Reality)

ระบบจะสร้างภาพให้เหมือนกับโลกของความจริ ง จัดสภาพแวดล้อมที่สมจริ ง
ผูใ้ ช้งานยังคงความรู้สึกการอยูใ่ นโลกความจริ ง
ระบบจะทาการควบคุมการรับรู้และ
ความรู้สึกที่มองเห็น
ต้องใช้กลไกการรวมโลกเสมือนจริ งและโลกความ
จริ งเสมือนเข้ามารวมกัน
แหล่งที่มา: นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.
ดังนั้น การเปรี ย บเที ย บระหว่ างการประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ ง เสมื อน (Virtual
Reality: VR) และเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) พบว่าแตกต่างกันในการใช้
อุปกรณ์ระบุตาแหน่ง ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสมือนจะใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน
เพื่อระบุตาแหน่ งของส่ วนที่ปฏิสัมพันธ์กบั มนุ ษย์ เช่น การใช้ถุงมือเพื่อระบุตาแหน่ ง โดยอาจใช้
สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ า แต่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะใช้เพียงกล้องที่ติดกับ
อุปกรณ์ ต่ างๆ เช่ น กล้องวิดี โ อ เว็บแคม และวัต ถุสัญลัก ษณ์ (Marker board) เพื่อทาให้สามารถ
พัฒนาส่วนของการปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่า และสามารถประหยัดต้นทุนในการพัฒนา
ระบบได้มากกว่าภายใต้สิ่งแวดล้อมเสมือนที่คล้ายคลึงกัน (วัฒนา, 2551 อ้างถึงใน พนิ ดา ตันศิริ,
2553) เช่น Kipper and Rampolla (2013) ที่อธิบายเกี่ยวกับคู่มือเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ซึ่งให้
ความสาคัญกับการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality:
VR) และเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
2.1.8 บทบาทและการประยุกต์ใช้ ของเทคโนโลยีความจริงเสริม
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน
แทบจะทุกวงการในที่น้ ี บทบาทของการนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมีดงั นี้
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2.1.8.1 การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้าง เครื่ องบิน อุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ (ตัวอย่างดังภาพที่ 2.22) โดยบริ ษทั BMW ได้ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริ งมาช่วยในการ
ผลิต โดยให้ผใู้ ช้ได้เรี ยนรู้การ ทางานด้วยการใส่ แว่น ตาที่จ ะมีคาแนะนาและจาลองการทางาน
แสดงให้เห็ น แต่ ละขั้น ตอนก่ อนปฏิบัติ จ ริ งแบบ 3 มิติ เช่ น งานวิจ ัยของ Henderson and Feiner
(2007) ที่ ศึก ษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความเป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบและปรับตัวต้นแบบ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ที่ สามารถน ามาใช้สาหรับการบารุ งรั กษาในอุตสาหกรรมการบิน มี
วัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มสาหรับการบารุ งรักษาและซ่อมแซม เป็ น
การวิจยั การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีการทดลองระบบงานบารุ งรักษา โดยงานวิจยั เชิง
การสารวจและประเมินความเป็ นไปได้ของการปรับตัวต้นแบบการพัฒนาระบบที่สามารถนามาใช้
ในการตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (สามมิติ) และลงทะเบียนกับอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง เป็ น
การบารุ งรักษาอย่างมีนัยสาคัญสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพของการบารุ งรักษา และใช้ในช่วงการ
ฝึ กอบรมและภาคสนามของบุคลากร
ระเบียบวิธีวิจยั โดยแบ่งกระบวนการทางานออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การนิ ยาม
ปั ญ หา (Problem Definition), ส ารวจแนวคิ ด (AR Concept Exploration) และการออกแบบตัว
ต้น แบบ (Prototype Design) ซึ่ งการนิ ยามปั ญหา (Problem Definition) จะเป็ นการกาหนดปั ญหา
อย่างเป็ นทางการว่า พบปั ญหาในการซ่อมบารุ งหรื อไม่ อย่างไร โดยอาจต้องใช้วิธีการแก้ปัญหา
ตามแนวคิ ด ของเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม ในขั้น ต่ อ ไปคื อ ส ารวจแนวคิ ด (AR Concept
Exploration) เมื่อนิ ยามปั ญหาแล้วจาเป็ นต้องมีการสารวจความเป็ นไปได้ในการแก้ไขผ่านแนวคิด
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในเทคนิคงานซ่อมบารุ ง ซึ่งรวมถึงการอภิปรายรายละเอียดของฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และข้อดีขอ้ เสีย จากนั้นจะทราบถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรื อข้อจากัดของแอปพลิเคชัน่
เออาร์ (AR Application) ในงานซ่ อ มบ ารุ ง รวมถึ ง การเสนอโครงสร้ า งงานการบ ารุ งรั ก ษาที่
เฉพาะเจาะจงและกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
และในขั้น ตอนสุ ด ท้ายการออกแบบตัว ต้น แบบ (Prototype Design) จะน าเสนอการออกแบบ
ระดับสูง เพื่อเริ่ มต้นสาหรับงานซ่อมบารุ ง การออกแบบนี้สามารถคาดการณ์วิธีการหนึ่งที่เป็ นไปได้
กับระบบเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่จะรวมถึงการฝึ กอบรมการ
ใช้งานเสมือนจริ งและเขตข้อมูลในอินเตอร์เฟซ (Interface) ที่สอดคล้องกัน
ผลการวิจยั พบว่า จากขั้นตอนการทางานทั้ง 3 ขั้น ตอนทาให้เกิดการออกแบบตัว
ต้นแบบหรื อแอปพลิเคชัน่ เออาร์ (AR Application) สาหรับงานซ่อมบารุ ง มี 4 องค์ประกอบหลัก
ดัง นี้ 1) ควบคุ ม ผูใ้ ช้ง าน (User Interface Controller) 2) ควบคุ ม กระบวนการการบ ารุ งรั ก ษา
(Maintenance Procedure Controller) 3) ควบคุมติดตามวัตถุ (Object Tracking Controller) และ 4)
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ควบคุมข้อมูล (Data Controller) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ในการออกแบบแอปพลิเคชัน่ เออาร์
(AR Application) เพื่อการซ่อมบารุ งเครื่ องบิน

ภาพที่ 2.22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งด้านการผลิตรถยนต์.
แหล่งที่มา: Sukunya055, 2013.
2.1.8.2 การประยุ ก ต์ ใ ช้ด ้า นการแพทย์ เช่ น การผ่ า ตัด หลัก การประยุก ต์ใ ช้
ภาพเสมือนจริ งทางการแพทย์ โดยการเพิ่มตัวต่อประสานระบบสัมผัสภาพ 3 มิติ เพื่อเพิ่มความ
สมจริ งในการรักษา และให้นกั ศึกษาแพทย์ได้ใช้เครื่ องมือแพทย์รักษาหรื อผ่าตัด ผูป้ ่ วยแบบไม่ตอ้ ง
สัมผัสกับผูป้ ่ วยจริ ง มีการนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งจาลองการผ่าตัดผ่านระบบที่เรี ยกว่า ARI*SER
(Augmented Reality in Surgery – European Research Network) โดยทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Ganz ได้แปลงให้เป็ นระบบจาลองการผ่าตัดตับเสมือนจริ ง (ดังภาพที่ 2.23) เช่น งานวิจยั Suthau
et al. (2002) ศึกษาเรื่ อง A Concept Work for Augmented Reality Visualisation Based on A Medical
Application in Liver Surgery เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการ
ผ่าตัดตับ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการทางานของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ช่ วยในเรื่ อง
การผ่าตัดตับ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย โดยการสร้ า งซอฟแวร์ ต ้น แบบที่ เ รี ยกว่ า ARION (Augmented
Reality for Intra-Operative Navigation) ระบบนาร่ องเสมือนจริ งระหว่างการผ่าตัด ซึ่งจะมีเกณฑ์
การทางาน 5 เกณฑ์ ดังนี้
1) ความชัดเจนของภาพเสมือนจริ งทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด สามารถใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการวางแผนการผ่าตัด เช่น แสดงกราฟหลอดเลือด ขอบเขตก้อนเนื้อโดยรอบ
และคานวณระนาบการผ่าตัด
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2) ระหว่างการผ่าตัดจะสามารถแสดงภาพเสมือนที่ ถูก สร้ างขึ้น แบบสามมิติ เช่น
อัลตราซาวด์ สแกน (Ultrasound-Scans) และกราฟต่างๆ ที่จาเป็ นต้องมีลงทะเบียนข้อมูล
3) การลงทะเบียนข้อมูล ก่อนการลงทะเบียนข้อมูลจะต้องทราบความผิดปกติของ
เนื้อเยือ่ เสียก่อน จากนั้นจะทาการแปลสู่โครงสร้างการวางแผนผ่าตัดผ่านภาพเสมือนจริ ง เพื่อทราบ
ตาแหน่งพิกดั ที่แน่นอนในการผ่าตัด
4) ระบบช่ ว ยน าทางหาต าแหน่ งในระหว่างการผ่า ตัด โดยผ่านการทางานของ
เซ็นเซอร์ ซึ่งต้องมาจากการลงทะเบียนข้อมูลในการผ่าตัดเนื้อเยือ่ ตับนัน่ เอง
5) อุปกรณ์ติดตามและเครื่ องมือทีช่วยในการผ่าตัด ซึ่งสามารถมองเห็นภาพเสมือน
ได้ผา่ นแว่นตาภาพเสมือนจริ งระว่างการผ่าตัด
ผลการวิจยั พบว่า เกณฑ์ระบบการทางานที่ 1 ถึง 4 ของซอฟแวร์ ตน้ แบบที่เรี ยกว่า
ARION (Augmented Reality for Intra-Operative Navigation) ที่ ช่ วยในการผ่ า ตั ด ตั บ นั้ น มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญของกระบวนการทางาน ซึ่งสามารถทาให้เกิดการพัฒนาระบบ
เสมือนจริ งหรื อเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เพื่อการวางแผนการผ่าตัดที่จะทา
ให้เกิดความเสี่ยงในการผ่าตัดน้อยที่สุดในอนาคต
งานวิจ ัยของ Samset et al. (2008) เรื่ อง Augmented Reality in Surgical Procedures
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในกระบวนการผ่าตัด วัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการผ่าตัดจริ ง เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองและพัฒนาระบบการ
ผ่าตัด ด้ว ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ผ่านโครงการเครื อข่ ายการวิจ ัยยุโรป ที่ เรี ยกว่า ARIS*ER
(Augmented Reality in Surgery – European Research network) โดยการทดลองใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มมาช่วยในการผ่าตัด ได้แก่ การแบ่งสัดส่ วนของตับจากภาพซีทีสแกน (CT images) สร้าง
ภาพเสมือนจริ งด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มระหว่างการผ่าตัด กรอบการทางานของซอฟแวร์ ใน
กระบวนการผ่าตัด เช่น แบบเรี ยลไทม์ (Real Time) ระหว่างการผ่าตัด จากผลการวิจยั พบว่า มีบาง
เครื่ องมือที่จาเป็ นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผ่าตัด ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดเกณฑ์ก ารทางานที่ ชัด เจนมากขึ้น และการบูร ณาการในการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสม และกระบวนการการผ่าตัดที่เป็ นขั้นตอนมาตรฐานจะทาให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั ได้มากที่สุด
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ภาพที่ 2.23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งด้านการแพทย์.
แหล่งที่มา: Sukunya055, 2013.
2.1.8.3 การประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยี เสมือนจริ งกับการซื้อ
ขายทางการเงิ น ด้ว ยเทคโนโลยีไซเบอร์ ทู (CYBERII) โดย ระบบสามารถให้ผใู้ ช้ง านก าหนด
บทบาทของตัวแทนจาหน่ าย (Finance Dealer) ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่สามารถเสนอราคา ใน
การซื้ อขาย โดยใช้ลูก บอลสี เหลืองแสดงราคาซื้ อและลูกบอลสี แดงแสดงราคาขาย ทาให้ผใู้ ช้
สามารถจาลองการซื้อขายทางการเงินได้เสมือนจริ ง (ภาพที่ 2.24) เช่น งานวิจยั ของ สิทธิพร พรอุดม
ทรัพย์ และภาควิชาบริ หารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2013) เรื่ อง
การศึกษาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม กรณี ศึกษาการพัฒนาระบบทดลองเสื้ อผ้าซิ่นตีนจกเสมือนจริ ง
ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ในเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ และเพิ่มความสามารถขอบเขตการรับของผูใ้ ช้งานต่อตัวสินค้า นอกจากนี้ยงั
ช่วยลดจุดอ่อนการสั่งซื้อสิ นค้า ผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ไม่สามารถทดลองสวมใส่เสื้ อผ้าได้ โดยเฉพาะ
ชุดพื้นเมืองในท้องถิ่นที่ทดลองสวมใส่ยาก
โดยกระบวนการในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (PHP) ฐานข้อมูล
ระบบเป็ น (MYSOL) และเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ใช้ ชุ ด พัฒ นา
(FLARTooKit) ภาษาคอมพิ ว เตอร์ (Action Script 3.0) ผนวกกับ ชุ ด ค าสั่ ง PaperVision3d และ
Maker Generator ในการสร้ างตัว มาร์ ค เกอร์ (Marker) และตรวจสอบค่ าก่ อนประมาณค่ า (Pose
Estimation) ของมาร์คเกอร์ (Marker) บนหน้าจอเว็บแคม (Webcam) เพื่อแสดงผลชุดเสื้อผ้าเสมือน
จริ ง จากความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานจานวน 385 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบทดลองเสื้ อผ้า
เสมือนจริ งอยูใ่ นระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.07 คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.18
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ภาพที่ 2.24 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งด้านธุรกิจ.
แหล่งที่มา: นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.
2.1.8.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ท างด้า นการโฆษณา เช่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซัม ซุ ง น า
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านระบบมือถือ (Mobile AR) มาสร้างการรับรู้เพื่อให้ลกู ค้า ได้ทราบถึง
ระบบปฏิ บัติ ก ารใหม่ บ นมื อ ถื อ ซัม ซุ ง เวฟ (Samsung Wave) และน าเสนอวิ ธี ก ารใช้ง านผ่ า น
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในรู ปแบบสามมิติ โดยลูกค้าสามารถใช้เว็บแคมและเครื่ องพิมพ์ ประกอบ
กับซอฟต์แวร์ ต่ างๆ ที่ มีภ ายใต้ร ะบบปฏิบัติ ก ารบาดา (BADA) ของซัมซุ ง (Samsung) เรี ยกใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อใช้งานตามต้องการ เช่น แอพพลิเคชัน่ สแกนฉลากสินค้า โลโก้สินค้าที่
จะปรากฏเป็ นภาพ 3 มิติ ลอยขึ้ น มาด้ว ยระบบความจริ งเสริ มหรื อภาพเสมือนจริ ง (Augmented
Reality) (ภาพที่ 2.25) เป็ นต้น
งานวิ จ ัย ของ Connolly, Chambers, Eagleson, Matthews and Rogers (2010) ศึ ก ษา
เรื่ อง Augmented Reality Effectiveness in Advertising ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การศึ ก ษาการพัฒ นา
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อประสิ ทธิผลในการโฆษณา เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการโฆษณาและการประเมิน
คุณภาพจากการเก็บข้อมูลผูส้ งั เกตการณ์
ระเบียบวิธีวิจยั โดยการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากหนึ่งในสองวิธีการโฆษณา
ได้แก่ การโฆษณาแบบ 3 มิติ (Augmented Reality) หรื อ แบบดั้งเดิม (2 มิติ) สาหรับเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มของการศึกษา (กลุ่มทดลอง) ซึ่งจะใช้ซอฟแวร์ที่เรี ยกว่า RTT DeltaGen กับโมเดลรถ
ที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์ ที่เรี ยกว่า Autodesk Maya สาหรับแบบดั้งเดิม (2 มิติ) ของการวิจยั (กลุ่ม
ควบคุม) โดยใช้ซอฟแวร์ ที่เรี ยกว่า Adobe Photoshop ใช้ในการสร้างภาพ 2 มิติ ซึ่งสารวจโดยสุ่ ม
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กลุ่มตัว อย่างจากนัก ศึก ษา 30 คน ด้ว ยวิธีก ารโฆษณาแบบดั้ง เดิ ม (2 มิติ ) (กลุ่มควบคุ ม) และ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (3 มิติ) (กลุ่มทดลอง) โดยใช้เนื้อหาโฆษณาสินค้าชนิดเดียวกัน
ผลการวิจยั พบว่า การตอบสนองทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยที่
แตกต่ างกัน 0.13 ซึ่ งผลที่ ได้แสดงให้เห็ น ว่ากลุ่มเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม รู้ สึก ว่าพวกเขามี
แรงจูงใจมากขึ้นในการดูเว็บไซต์ของผูผ้ ลิตหลังจากที่ได้ดูโฆษณา เมื่อตรวจสอบผลของคาถาม
การโฆษณารถยนต์แบบภาพ 2 มิติ 82% ของข้อมูลทั้งหมดเมื่อเทียบกับ 59% ของการข้อมูลทั้งหมด
สาหรับกลุ่มเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (3 มิติ)

ภาพที่ 2.25 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งด้านการโฆษณา.
แหล่งที่มา: นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.
2.1.8.5 การประยุกต์ใช้กบั การท่องเที่ยว เช่น การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งไปใช้เพื่อ
แนะน า ประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010” ภายใต้ แ นวคิ ด
“Thainess : Sustainable Ways of Life” และได้นา เสนอนิทรรศการภายในอาคารศาลาไทยแยกเป็ น
3 ส่ วน คือ ห้องจัดแสดงนิ ทรรศการที่ 1 เรื่ อง “จากต้นสายแหล่งกาเนิ ด: A Journey of Harmony”
ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 2 เรื่ อง “เกิดร้อยพันพลายวิถี : A Harmony of Different Tones” และห้อง
จัดแสดงนิ ทรรศการที่ 3 เรื่ อง “หลอมรวมชีวีสู่วิถีความเป็ นไทย: A Harmony of Thais” ในแต่ละ
ห้องนิ ทรรศการจะน า เสนอเอกลัก ษณ์ ข องความเป็ นไทยที่ เกิ ด จากการพัฒนาด้านต่ างๆ ผ่าน
เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง เช่ น ในห้ อ งนิ ท รรศการที่ 2 เป็ นห้ อ งที่ มี ก ารฉายวิ ดี โ อ เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ งของชาวไทยกับจีนโดยมียกั ษ์วดั โพธิ์ขยับตัวและพูดคุยกับตัวละครจีน
(ภาพที่ 2.26)
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งานวิ จ ั ย ของ Feiner, MacIntyre, Höllerer and Webster (1997) เรื่ อง A Touring
Machine: Prototyping 3D Mobile Augmented Reality Systems for Exploring the Urban
Environment ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบระบบเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (3 มิติ) ผ่านมือถือ
สาหรับการสารวจสภาพแวดล้อมของเมืองเพื่อการท่องเที่ยว มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการทางาน
ร่ วมกันของสองเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) (3 มิติ) กับระบบ
มือถือ ซึ่ งจะทาให้สามารถรองรั บการใช้งานของผูใ้ ช้ได้ มีประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยอธิ บาย
โครงสร้างพื้นฐานของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่จะทางานควบคู่กนั
ซึ่งรู ปแบบแอปพลิเคชัน่ ที่ให้บริ การจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อใช้
ในด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งในรู ปแบบ 3 มิติ
หรื อเสมื อ นจริ ง 2. สนับ สนุ น การท างานกลางแจ้ง หรื อการท างานนอกสถานที่ 3. การรวม
จอแสดงผลที่หลากหลายและเทคโนโลยีการทางานร่ วมกัน โดยทาการสารวจการทางานร่ วมกัน ซึ่ง
ก าหนดให้แอปพลิ เคชั่น ท่ อ งเที่ ย ว (Tour Application) คื อ ซอฟแวร์ และระบบฮาร์ ด แวร์ เช่ น
คอมพิว เตอร์ แบ็ก แพ็ก (Backpack Computer) กราฟิ กการ์ ด (Graphics Card) คอมพิว เตอร์ พกพา
(Handheld Computer) เป็ นต้น
จากการสารวจพบว่า การทางานร่ วมกันระหว่างเทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับระบบ
มือถือที่ ร องรั บการทางานกลางแจ้งนั้น สามารถน าไปสู่ การพัฒนาซอฟแวร์ ที่หลากหลายได้ใน
อนาคต อย่างไรก็ตามก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องทาการแก้ไขและพัฒนาต่อไปดังนี้
1) คุณภาพของการแสดงผล (Quality of Displays) ค่อนข้างต่า เนื่องจากเพื่อให้รอบ
รับการทางานกลางแจ้งทาให้จ อแสดงผลมีความสว่างต่ า ความละเอียดของสี และภาพต่า อีกทั้ง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยงั ไม่สามารถตอบสนองต่อการทางานได้เท่าที่ควร
2) คุ ณ ภาพของระบบติ ด ตาม (Quality of Tracking) เนื่ อ งจากว่ า ระบบติ ด ตาม
(Tracking) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กไปสู่ อุปกรณ์หรื อฮาร์ ดแวร์ ที่ทาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการสารวจในรู ปแบบ 3 มิติเสมือนจริ งของคอมพิวเตอร์พกพาด้วย ซึ่งสามารถ
กาหนดตาแหน่งที่อยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง แต่ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่ องมุมมองการมองเห็นอยู่
3) การสู ญ เสี ยของการติ ด ตาม ( Loss of Tracking) เนื่ องจากจี พี เ อส (Global
Positioning System: GPS) มีข ้อจ ากัดที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการทางานของระบบคือ การสู ญ หายของ
สัญญาณจากดาวเทียมในบริ เวณนั้น สัญญาณถูกแทรกแซงหรื อรบกวนต่างๆ
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ภาพที่ 2.26 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งมาด้านการท่องเที่ยว.
แหล่งที่มา: ชานนท์ เกษมวรรณกร, 2555.
2.1.8.6 การประยุกต์ใช้กบั การศึกษา เช่น การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งไปใช้ในการ
จัด การเรี ย นการสอนโดยการน าเนื้ อหาบทเรี ย น แหล่งข้อมูลเชื่ อมโยง ข้อสอบออนไลน์ และ
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ผนวกเข้ากับโปรแกรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่สนุ กสนาน (ตัวอย่าง
ภาพที่ 2.27)
งานวิจยั Dunleavy, Dede and Mitchell (2009) เรื่ อง Affordances and Limitations of
Immersive Participatory Augmented Reality Simulations for Teaching and Learning ศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อจากัดในการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการเรี ยนการสอน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษา
วิธีการเรี ยนการสอบของครู ที่ใช้สอนนักเรี ยน ผ่านสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม (Augmented Reality) เช่น อินเทอร์เน็ตเรี ยลไทม์ เกมส์ จาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง เป็ น
ต้น เป็ นกรณี ศึกษาเชิงคุณภาพที่ ศึกษานักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยม (เกรด 6,7,10) ในสหรั ฐอเมริ กา
เอกสาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกตโดยตรงจากเอกสารเว็บไซต์
ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสื่อกลาง การโต้ตอบและการตั้งปัญหาการทางานร่ วมกันของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง
ผลงานวิ จ ัยพบว่า นัก เรี ยนระดับมัธ ยมปลาย มี ค วามสนใจอย่า งมากในการใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนซึ่งมีการใช้อุปกรณ์พกพา (Handhelds) และจีพีเอส (GPS) ในการเรี ยนรู้ การ
จัดเก็บข้อมูลภายนอก มีการกระจายความรู้และการพึ่งพากันในเชิงบวก ประยุกต์ใช้ท้ งั ฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การสนับสนุนโลจิสติกส์และการบริ หาร มีความรู้ความเข้าใจอย่างมาก มีการแข่งขัน
กันในระหว่างการเรี ยนรู้ มีความท้าทายของการทางานในสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้แบบผสม และมี
ความผูกพันกันในชั้นเรี ยน
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งานวิจยั ของ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรี เพ็ง และณัฐวี อุตกฤษฎ์ (2012) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิ คความจริ งเสริ มเพื่อใช้ในการสอนเรื่ องพยัญชนะภาษาไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบที่ประยุกต์ใช้เทคนิคความจริ งเสริ มเพื่อใช้ในการสอนเรื่ องพยัญชนะภาษาไทย และหา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบ โดยระบบที่พฒั นาขึ้นจะช่วยให้อาจารย์ผสู้ อนมีรูปแบบในการ
เรี ยนการสอนที่แปลกใหม่ ในการพัฒนาระบบได้นาเอาเทคนิคความจริ งเสริ มมาประยุกต์ใช้กบั การ
เรี ยนการสอน เนื่ องจากเป็ นเทคนิ คที่น่าสนใจและเหมาะที่จะนามาใช้กบั การสอนเรื่ องพยัญชนะ
ภาษาไทยทั้ง 44 ตัวได้
ซึ่งเทคโนโลยีความจริ งเสริ มนี้จะใช้หลักการในการวิเคราะห์ภาพจากแผ่นมาร์คเกอร์
(Marker) เพื่อระบุตาแหน่งที่จะแสดงผลบนแผ่นสัญลักษณ์ และทาการแสดงสื่อหรื อวัตถุที่กาหนด
ไว้ให้แสดงผลออกมา ในการพัฒนาระบบได้ใช้ชุดเครื่ องมือเออาร์ (FLARToolKit) ช่ ว ยในการ
พัฒนาระบบซึ่ งใช้ภาษา Action script 3.0 ในการเขี ยนโปรแกรม และทาการทดสอบระบบเพื่อ
ประเมินหาความพึงพอใจจากผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ผสู้ อน
ผลการวิจยั พบว่าเมื่อนาระบบไปใช้งานพบว่า ระบบช่วยให้อาจารย์ผสู้ อนมีวิธีการ
ใหม่ๆในการเรี ยนการสอนพยัญ ชนะภาษาไทยเพิ่มขึ้น ผลในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบที่พฒั นาขึ้น อยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งมากกว่าสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ที่ระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
Bacca et al. (2014) เรื่ อง Augmented Reality Trends in Education: A Systematic
Review of Research and Applications ศึก ษาเกี่ ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้าน
การศึกษา: การตรวจสอบระบบจากการวิจยั และการประยุกต์ใช้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ขอ้
ได้เปรี ยบ, ข้อจากัด, ประสิ ทธิภาพ, ความท้าทายและคุณสมบัติของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มใน
ด้านการศึกษา งานวิจยั ชิ้นนี้จึงเป็ นการทบทวนหนังสื อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้าน
การศึกษา โดยพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ทั้งหมด 32 หนังสือทางวิชาการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2003-2013
ใน 6 การวิเคราะห์ดชั นีวารสาร
ระเบียบวิธีวิจยั โดยการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อดังนี้
การวางแผน: 1. การเลือกวารสาร 2. ความหมายของเกณฑ์ก ารคัดเลือกและการ
ยกเว้นของการศึกษา3. ประเภทความละเอียดในการวิเคราะห์
ด าเนิ น การตรวจสอบ: 1. การคัด เลือกศึกษา 2. การสกัด ข้อมูล (วิ ธีก ารวิเคราะห์
เนื้อหาที่ถกู นามาใช้) 3. การสังเคราะห์ขอ้ มูล 4. การเข้ารหัสข้อมูล
รายงานการตรวจสอบ: ขั้น ตอนนี้ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มผลการอภิปราย
ผลการวิจยั และข้อสรุ ปของการทบทวนวรรณกรรม
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ผลการวิ จ ัย การทบทวนวรรณกรรมทั้ง หมด 30 งานวิ จ ัย พบว่ า มี ง านวิ จ ัยด้าน
คอมพิวเตอร์และการศึกษา 23 งานวิจยั ของทั้งหมด ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์มากที่สุด 40% มีกลุ่มเป้ าหมายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใน
ระดับ ปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่ า มากที่ สุ ด 34.38% ใช้เ พื่ อ อธิ บ ายหัว ข้อ มากที่ สุ ด 43.75% ใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อการเรี ยนรู้มากที่สุด 43.75% ขณะที่มีขอ้ จากัดในเรื่ องความยากในการ
รักษาข้อมูลที่ซบั ซ้อน 9.38% มีประสิ ทธิภาพการทางานที่ ดีกว่าการเรี ยนรู้ 53.13% และมีการใช้
ชนิดมาร์คเกอร์เออาร์ (Marker-based AR) 59.38%

ภาพที่ 2.27 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งด้านการศึกษา ด้วยโปรแกรม “3D Brand”.
แหล่งที่มา: นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.
ข้อดีของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
1) เป็ นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผบู้ ริ โภค ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี
2) ผูใ้ ช้บริ ก ารสามารถค้นหาต าแหน่ งและรายละเอียดของสิ นค้าที่ ตนต้องการได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
3) บริ ษทั สามารถสร้างแคมเปญ (Campaign) ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสิ น ค้าจึ ง
สามารถดึงดูดลูกค้าและเพิม่ ยอดขายได้เพิม่ มากขึ้น
4) เพิ่มโอกาสของการค้าทางอินเทอร์ เน็ต (E-commerce) เนื่ องจากการผูซ้ ้ือสามารถเห็น
ภาพจาลองของตนและสินค้าก่อนทาการสัง่ ซื้อสินค้า จึงเป็ นการเปิ ดตลาดให้มีผใู้ ช้บริ การช่องทางนี้
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ยงั ส่งผลต่อไปยังผูท้ ี่ตอ้ งการลงทุนทางธุรกิจ โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
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เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องมีหน้าร้านเพื่อให้บริ การ จึงไม่ตอ้ งเสียค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น
(นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.)
ข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
1) ไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่ความรู้ทางเทคโนโลยีนอ้ ย (Low Technology) หรื อกลุ่มคนที่อาจ
ไม่ได้มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีมากนักเนื่องจากว่าการนาเสนอด้วยรู ปแบบนี้ ผูใ้ ช้จาเป็ นต้องมีกล้อง
เว็บแคม (Web Cam) และเครื่ องพิมพ์ในกรณี ที่เป็ นการพิมพ์ (Print) ตัวมาร์ คเกอร์ (Marker) ผ่าน
หน้าเว็บไซต์
2) การที่มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคจากัด ทาให้อาจไม่คุม้ กับการลงทุนของบริ ษทั ในการวางระบบ
เครื อข่ายต่างๆ รวมทั้งการทาฐานข้อมูลต่างๆ เช่น การทาฐานข้อมูลของร้านค้าหรื อสถานที่
3) ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เนื่องจากในการใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือต้องใช้
ระบบสามจี (3G) ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การส่วนใหญ่ของประเทศ ทาให้การ
ใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ยังอยูใ่ นวงที่จากัด
4) มีขอ้ จากัดที่ว่าตัวมาร์คเกอร์ (Marker) ต้องอยูป่ รากฏตลอดเวลาส่งผลให้ขนาดหรื อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเสมือน (Virtual Objects) หายไปได้หากส่วนใดส่วนหนึ่งของรู ปแบบ (Pattern) ที่
อยูบ่ นมือของผูใ้ ช้หลุดออกจากเฟรม (นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.).
ดัง นั้ นเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) จึ ง ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
หลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า ด้านความบันเทิง หรื อแม้กระทัง่ ด้าน
การศึกษา ซึ่งก็มีงานวิจยั ต่างๆออกมารองรับแล้วว่า มีการนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนแล้วจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน ซึ่งนั่นก็หมายความว่า
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม มีประโยชน์ในทุกๆวงการ
โดยจากงานวิจ ยั ของ Bulearca and Tamarjan (2010) ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มที่ ใช้ในการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing:
AREM) ซึ่งเป็ นประโยชน์ในระยะยาวต่อการสร้างความพึงพอใจซึ่งทาให้เกิดความภักดี การซื้อซ้ า
และปากต่ อปาก (WOM) หรื อส่ ว นแบ่ งการตลาดที่ เพิ่มขึ้ น มีว ตั ถุประสงค์เพื่อสารวจวิธีการใช้
แว่นตาโดยตรง (Glasses Direct' s AREM) ที่ประยุกต์จากเทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับการตลาดเชิง
ประสบการณ์สามารถเพิ่มความสะดวกสบาย, มีอิทธิพลต่อความสุ ข และส่ งผลกระทบต่อทัศนคติ
ของตราสิ นค้า โดยการวิจยั นี้เกี่ยวข้องกับแนวคิดคุณค่าการรับรู้ในการเลือก ได้แก่ การเสริ มสร้าง
ความสะดวกสบาย อิทธิพลต่อความสุขและมีผลกระทบต่อทัศนคติของตราสินค้า
เนื่องจากงานวิจยั นี้มุ่งเน้นแนวคิดคุณค่าประสบการณ์การรับรู้ในวิธีการเลือก ซึ่งผ่านการ
รั บ รู้ ห รื อทัศ นคติ ข องแต่ ล ะบุ ค คล โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม แบบไดนามิ ก เช่ น การสนทนาใน
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ชีวิตประจาวันจริ งๆ โดยไม่มีขอ้ จากัด ที่เกี่ยวกับการใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ดว้ ยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม กลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษานี้จะประกอบด้วยนักศึกษาหนุ่มสาวชาวอังกฤษและ
ชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยเบิร์น เมาท์ (Bournemouth University) อายุ 18-30 ปี แบ่งออกเป็ น 4
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมชาย 2 กลุ่ม และผูเ้ ข้าร่ วมหญิง 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี 5-6 คน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม จะทาการทดลองใส่ แว่นตา (Glasses Direct' s AREM) และใช้
ชีวิตประจาวันตามปกติ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ 1) การรับรู้ประโยชน์
ของการใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มใช้ใ นการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Augmented Reality
Experiential Marketing: AREM) ด้วยแว่นตาโดยตรง 2) การสร้างทัศนคติต่อตราสินค้าและ 3) การ
รับรู้ขอ้ บกพร่ อง ดังนี้
1) การรับรู้ประโยชน์ของแว่นตาโดยตรง (Glasses Direct’s AREM) ความประทับใจแรก
ของโปรแกรมเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมที่ดีนาไปสู่การระบุประโยชน์การทางาน
หลายอย่าง เช่น ช่วยประหยัดเวลาการปฏิบตั ิจริ งและความสะดวกสบาย
2) การสร้างทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้านั่นคือ อารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
และความพึงพอใจของลูกค้า ที่แสดงออกมาในรู ปแบบของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจใน
แอปพลิเคชัน่ เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่สมั พันธ์กบั แว่นตาโดยตรง (Glasses Direct’s AREM)
3) การรับรู้ขอ้ บกพร่ องของแว่นตาโดยตรง (Glasses Direct’s AREM) ข้อบกพร่ องเหล่านี้
มัก จะแสดงให้เห็ น ถึงความแตกต่ างระหว่างประสบการณ์ก ารซื้ อสิ น ค้าจริ งและออนไลน์ดว้ ย
เทคโนโลยีน้ ี
ผลการวิจยั พบว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์ (Augmented
Reality Experiential Marketing: AREM) น าไปสู่ ก ารสร้ างคุ ณ ค่ าประสบการณ์ ก ารรั บรู้ และการ
พัฒนาของความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อตราสินค้าที่ได้รับ
เลือกโดยมีไม่กี่บริ ษทั ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เป็ นกระบวนการทาง
การตลาดอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และยัง ใช้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของแคมเปญซึ่ ง เป็ นตัว อย่า งที่ ดี ข องการน า
เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) มาใช้เพื่อเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ข องลูก ค้า
นอกจากนี้ ยงั ทาให้แนวความคิดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์
(Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) นาไปสู่การดาเนินงานในแง่ของความเข้าใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วมอภิปรายและการวิเคราะห์ผลการวิจยั
งานวิจยั ของ Wang, Ku and Ti (2013) เรื่ อง Integrating Augmented Reality into Consumer’
Tattoo Try-on Experience ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับประสบการณ์
การทดลองรอยสัก มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ม การใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มใน
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ประสบการณ์ทดลองสัก ซึ่งแนวคิดทดลองสักเกิดจาก ในปัจจุบนั การสักไม่ได้นิยมเฉพาะในผูช้ าย
เท่านั้น แต่ยงั เป็ นที่นิยมมากขึ้นสาหรับผูห้ ญิง ทั้งเรื่ องความสวยงามและสร้างสรรค์ของรอยสักบน
ร่ างกาย ซึ่งเป็ นแนวโน้มความนิยมที่มากขึ้น โดยการสารวจการบูรณาการของเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มกับการทดลองสัก
การศึกษานี้โดยการทดลองจากโปรแกรมภายนอก ได้แก่ MIDAS และ DART ซึ่ง MIDAS
เป็ นโปรแกรมที่ ถูก พัฒ นาขึ้ น เป็ นเครื่ อ งมื อพื้น ฐาน เพื่อให้ง่ายต่ อการทางานร่ ว มกัน ระหว่ า ง
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ผา่ นระบบโต้ตอบสื่อ เช่น การคานวณทางฟิ สิกซ์ ส่วน DART เป็ นโปรแกรม
ที่ สนับสนุ น รู ปแบบการแสดงผลเสมื อนจริ งที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น จึ งถูก พัฒ นาให้ใช้ง านแสดงผลได้
หลากหลาย โดย MIDAS สามารถปรับเปลี่ยนตาแหน่ง X,Y,Z, ควบคุมขนาดของวัตถุในรู ปแบบ 3
มิติ และปรั บรู ปแบบการใช้งานในอัต ราส่ ว นที่ เ หมาะสม ขณะที่ DART ก าหนดรู ปแบบและ
ภาพรวมที่จะเกิดขึ้น แบ่งการทางานได้ดงั นี้
1) การประมวลผลภาพที่นาเข้าและดาเนินการจดจารู ปแบบ ระบุลกั ษณะของวัตถุในภาพ,
วิเคราะห์จาแนก, ระบุและอธิบายภาพ
2) การ์ ดแสดงผลในโลกเสมือนจริ งกลายเป็ นภาพที่ ถูกบันทึกไว้ดว้ ยกล้องวิดีโอ ส่ วน
การ์ ดมาร์คเกอร์ในภาพจะเปลี่ยนเป็ นภาพ 2 มิติ และจากนั้นระบบจากภาพ 2 มิติจะเปลี่ยนไปเป็ น
ระบบ 3 มิติ ซึ่งจะทาให้ระบบการทางานเสมือนจริ งสมบูรณ์ในการแสดงผลด้วยภาพ 3 มิติ
3) ใช้ซอฟแวร์ Director ในการสร้างระบบเฉพาะ 3 มิติ และการสร้างนั้นจะต้องรองรับ
ระบบควบคุมการสร้างด้วย สามารถอ่านได้นนั่ เอง
4) การผสานภาพกับรู ปแบบ 3 มิติ: การใช้ระบบควบคุมในการสร้าง โดยซอฟแวร์ ที่ใช้
ซึ่งเป็ นภาพวิดีโอที่แสดงผลแบบ 3 มิติภายใต้สิ่งแวดล้อมเสมือนจริ ง ใช้กล้องบันทึกเป็ นรู ปแบบ 3
มิติและแสดงผลเป็ นรู ปแบบดังกล่าวออกมา
5) ภาพที่ถูกจับภาพโดยเว็บแคม (Webcam) จะกลายเป็ นพื้นหลังของภาพ 3 มิติ ซึ่งมีการ
กาหนดตาแหน่งเสมือนจริ งให้มีความสัมพันธ์กบั การ์ดแสดงผลในภาพพื้นหลังด้วย โดยการสร้าง
ภาพ 3 มิติจะใช้ระบบภาพความจริ งเสริ ม (AR Image)
ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมทั้งสอง มีระบบที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่แสดงให้เห็น
ถึง การใช้ซอฟแวร์ ที่แตกต่ างกันระหว่าง รู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ในกระบวนการแสดงผล ซึ่ ง
สามารถแสดงผลในโลกเสมือนจริ ง ที่ทาให้ผใู้ ช้เกิดประสบการณ์จริ งหรื อสภาพแวดล้อมที่เป็ นสิ่ ง
เร้ า จริ ง กล่ า วคื อ ทั้ง สองโปรแกรมสามารถสร้ า งโลกเสมื อ นจริ งในรู ป แบบ 3 มิ ติ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้บูรณาการเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR) กับ
การทดลองรอยสักของผูห้ ญิง และหวังที่จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมกับผูใ้ ช้ผา่ นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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มนุ ษย์กบั เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อประสบการณ์ทดลองสักผ่านแอปลิเคชันเออาร์
(AR) โดยมอบประสบการณ์สักจริ งให้กบั ผูห้ ญิง และทาให้เกิดความต้องการในประสบการณ์การ
สัก ผลที่ ได้สามารถน าไปใช้ในการออกแบบอิน เตอร์ เฟซเออาร์ (AR interface) ซึ่ งก่ อให้เกิ ด
การบูร ณาการเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มกับประสบการณ์การทดลองรอยสัก เป็ นข้อมูลที่ มีค่า
สาหรับธุรกิจสักดิจิตอลในอนาคตและการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้อง
Kounavis, Kasimati, Zamani and Giaglis (2012) เรื่ อง Enhancing the Tourism Experience
through Mobile Augmented Reality: Challenges and Prospects ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การศึ ก ษาการ
เสริ มสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนมือถือ ในมุมมองความท้า
ทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
บนมื อ ถื อ ในการสร้ า งประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและพัฒ นาศัก ยภาพของการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีได้จริ ง
โดยการศึกษาจากแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR Applications) ที่นาเสนอใน
งานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อจะทาให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ง่ายยิง่ ขึ้น ดังนี้
DroidAR เป็ นแอปพลิเคชันที่ถกู พัฒนาจากเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality
Applications) การใช้งานสาหรั บระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) บนมือถือเท่ านั้น ซึ่ งมี
ฟังก์ชนั การทางานของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ได้แก่ “Location-based” และ “Marker‐based”
DWARF เป็ นแอปพลิ เ คชัน ที่ ถูก พัฒ นาขึ้ นจาก “CORBA Framework” ซึ่ ง รองรั บ การ
ทางานบนคอมพิวเตอร์พกพา (Laptops, Palmtop)
Layar เป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม (AR Applications) หรื อ (Mobile AR) มีการติดตั้งกว่า 10 ล้านครั้ง Layar สามารถใช้ได้ท้ งั
สาหรับระบบปฏิบตั ิการ Android OS, iPhone OS, Symbian และ BlackBerry 7 OS
IN2AR เป็ นแอปพลิเคชันที่พฒั นาโดยอาศัย “Flash Player” ซึ่งการทางานเฉพาะอุปกรณ์ที่
มีการรองรับ “Flash Player” เท่านั้น
FLARManager เป็ นแอปพลิเคชันสนับสนุ นนักพัฒนาในการสร้างโปรแกรมเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) รองรับการทางานแบบเฟรมเวิร์ค 3 มิติ (3D Frameworks)
PanicAR เป็ นแอปพลิเคชันที่ถูกปรับแต่งขึ้น เพื่อการใช้งาน iOS สาหรับเทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มแสดงภาพเสมือนจริ งตามสถานที่ต่างๆ
SudaRA เป็ นแอปพลิ เ คชัน ที่ ถูก พัฒ นาจาก “C++ framework” ของชุ ด เครื่ องมื อ เออาร์
(ARToolKit) สนับสนุ น การทางานแบบโมเดล 3 มิติ , ระบบเสี ยง และเครื่ องติ ด ตาม (Multiple‐
Marker Tracking) ซึ่งใช้งานได้เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น
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FLARToolKit เป็ นแอปพลิ เ คชัน ที่ พ ัฒ นามาจากพอร์ ต AS3 ของชุ ด เครื่ องมื อ เออาร์
(ARToolKit) ช่วยให้การตรวจสอบมาร์คเกอร์ (Marker) และคานวณตาแหน่งกล้องในพื้นที่สามมิติ
(3D) นอกจากนี้ก็ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเลือกเครื่ องมือสามมิติ (3D) ต่างๆได้
ผลการวิจยั พบว่า สามารถสรุ ปสาระสาคัญของกรอบการทางานดังนี้ แอปพลิเคชันที่ ใช้
กรอบการทางานแบบ Location Based ได้แก่ DroidAR, DWARF, Layar และPanicAR แบบ Marker
Based ได้ แ ก่ DroidAR, IN2AR, FLARManager, SudaRA, FLARToolKit ตามล าดั บ และแบบ
Image Based คื อ IN2AR ในขณะที่ การสร้ า งประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วด้ว ยแอปพลิ เ คชั น
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มนั้น มีความเป็ นไปได้และสามารถพัฒนาได้ในอนาคต จากกรอบการ
ทางานข้างต้นที่ตอบรับกับคู่มือการท่องเที่ยวเออาร์ (AR Tourist Guide) ซึ่งสามารถรองรับได้ทุก
ระบบปฏิบตั ิการบนมือถือ
ดังนั้น การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ในหลายๆ
ส่ วนประกอบรวมกัน เนื่ องจากมีเป้ าหมายคือ ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ที่ทาให้เกิด
ความพึงพอใจทางด้านอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความสนุ กสนาน ความบันเทิงต่างๆ เป็ นต้น เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ แรงจูงใจในการซื้อสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้อซ้ า และแบรนด์ภกั ดี (Brand Royalty)
ซึ่งทั้งหมดสามารถนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) มาประยุกต์ใช้และเป็ นส่วน
หนึ่งในการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
กับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR)
ในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบนั องค์กรทางการตลาดได้พยายามใช้กลยุทธ์และแนวคิด
ใหม่ ๆ เพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่การนาเสนอสินค้าหรื อบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการ มุ่งเน้น คุณภาพและการสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมทั้งการเสนอจุดขายที่โดดเด่นซึ่งแตกต่างจากคู่
แข่ งขัน สนับสนุ น ด้ว ย รู ปแบบการส่ งเสริ มการขายที่ หนัก หน่ ว งอีกทั้งการใช้งบโฆษณาอย่าง
มากมาย ท้ายสุ ดคือการจัดการความสัมพัน ธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)
โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ องด้วยยุทธวิธีต่างๆ แต่บางครั้งกลยุทธ์ต่างๆ
ดังกล่าวก็ยงั ไม่สามารถสร้างคุณค่าเพียงพอที่จะทาให้ลูกค้าอยู่กบั องค์กรตลอดไป ดังนั้นมิติใหม่
ทางการตลาดที่ มุ่ ง เน้น การเสริ มสร้ า งประสบการณ์ ห รื อที่ เ รี ยกว่ า การตลาดประสบการณ์
(Experiential Marketing) จึงเกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าสิ่ งที่องค์กรธุรกิจต้องการนั้น ซึ่งไม่ใช่ แค่
สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั มุ่งเน้นการยกระดับความภักดีของลูกค้าให้แนบ
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แน่ นด้วยการให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมและสนับสนุ น (Advocacy) ต่อองค์กรอีกด้วย (เพลินทิพย์ โกเมศ
โสภา, 2547)
อย่างไรก็ตาม การหันมาใส่ใจในเรื่ องของแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential
Marketing) ที่มากขึ้น แนวคิดนี้จึงถูกนามาขยายผลหรื อประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรื อบริ ษทั ต่างๆมากขึ้น
เรื่ อยๆในระยะเวลาอีกไม่น านนัก แนวคิ ด ของการทาการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential
Marketing) ในยุคนี้ จะเป็ นการรวมเอาแนวคิดทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น แนวคิดลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) การตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) การสร้างความผูกพัน
กับลูกค้า (Customer Engagement) การสร้างความบันเทิงให้กบั ลูกค้า (Customer Entertainment) มา
ใช้ร่ ว มกับแนวคิ ด การบริ หารลูก ค้าสัมพัน ธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ซึ่ งจะ
เห็นรู ปแบบของการตลาดเชิงบูรณาการคือ การตลาดแบบข้างในสู่ขา้ งนอก (Inside Out) ซึ่งก็คือ
แนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และการตลาดแบบ
ข้างนอกสู่ขา้ งใน (Outside In) ซึ่งก็คือ แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Customer Experiential
Marketing) นัน่ เอง (บุริม โอทกานนท์, 2552)
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์
Mathurs (1971) อธิบายว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์เกี่ ยวข้องกับการตลาดของสิ น ค้า
หรื อบริ การผ่านประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็ นประสบการณ์ความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ”
Pine and Gilmore (1999) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ การสร้างยุคใหม่ข อง
ความท้าทายทางประสบการณ์ ซึ่งวิธีการตลาดแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์
และการบริ การ แต่ในการตลาดยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ โภค การเชื่อมโยง
ทางอารมณ์กบั แบรนด์ ซึ่งจะสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และสร้างความสนใจด้วย
การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจา เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคทั้งในทางกายภาพและ
ทางจิตวิทยา
Holbrook (2000, น.178-192) เชื่ อว่ า เมื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค การตลาดเชิ งประสบการณ์
(Experiential Marketing) จะเปลี่ยนจากการให้ความสาคัญกับประสิ ทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์
ไปสู่ ผลลัพธ์ที่ได้จ ากการสร้างความบันเทิงให้กบั ลูกค้า (Customer Entertainment) หรื อ
ประสบการณ์ดา้ นความบันเทิง (Experiences Entertainment) แทน เนื่ องจากความต้องการ
ของลูกค้ารวมไปถึง จินตนาการความรู้สึกและความสนุกสนาน ซึ่งเป็ นความรู้สึกที่แท้จริ ง
ของผูบ้ ริ โภคและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อตราสินค้า
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เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547) ได้อธิบายการตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing)
หมายถึง การสร้างความรู้สึกที่ดีๆ น่ าประทับใจ และตอกย้าความรู้สึกดังกล่าวเข้าไปใน
ความทรงจาของลูกค้าในขณะที่ได้ครอบครองหรื อใช้บริ การสิ นค้านั้นตราบนานเท่านาน
เพื่อให้ลกู ค้าชื่นชอบ ศรัทธาและเกิดความภักดี (Loyalty) ทาให้ลกู ค้ากลับมาซื้อสินค้าหรื อ
ใช้บริ การขององค์กรอีก พร้อมกล่าวขานหรื อบอกต่อถึงประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ใน
วงกว้าง
Poulsson and Kale (2004) ได้มองเห็นมานานแล้วจึงได้นิยาม ประสบการณ์ของลูกค้าว่า
เป็ นเหมือนการกระทาที่เกี่ยวข้องในการร่ วมกันสร้างสรรค์ระหว่างผูจ้ ดั หา และผูบ้ ริ โภค
ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะได้รับคุณค่าเมื่อได้มีการเข้าไปร่ วม และมีความทรงจากับเหตุการณ์ส่วนร่ วม
นั้นๆ พวกเขากาหนดลักษณะของประสบการณ์ของลูกค้าว่าประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่
ชอบความแปลกใหม่ การเรี ยนรู้ ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลความประหลาดใจ และการ
มีส่วนร่ วม
Kwortnik and Ross (2007) ได้นิยามการตลาดเชิงประสบการณ์ไว้ว่าเป็ นการรวมตัวกันของ
คุ ณ ลัก ษณะที่ จ ับต้องได้ (ความรู้ สึก ) และจับต้องไม่ได้ (สัญลัก ษณ์ ) และเป็ นผลิต ผล
ร่ วมกันของผูบ้ ริ โภคและนักการตลาดในการสร้างเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ มีความหมาย
และเป็ นที่จดจา และยังกล่าวถึงอีกว่าประสบการณ์สามารถเป็ นคุณลักษณะที่สามารถจับ
ต้องได้ หรื อเป็ นคุณลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ หรื อเป็ นทั้งสองแบบเลยก็ได้
Smilansky (2009) ให้ความหมายเกี่ยวกับการตลาดเชิ งประสบการณ์ว่า เป็ นกระบวนการ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
โดยการมีส่วนร่ วมของลูกค้า ผ่านการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communications) ที่
จะช่วยให้เกิดการสร้างความประทับใจต่อตราสินค้าและเพิม่ มูลค่าให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
ณั ฐิ ต า กัล ศรี และสุ ช าดา พงศ์กิ ต ติ วิ บู ล ย์ (2014, น.142) ได้อ ธิ บ ายว่ า “การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) หมายถึง วิธีการสร้างประสบการณ์ และความรู้สึกที่ดีของ
ลูกค้าในทุกจุดสัมผัสของสินค้าและบริ การ”
นอกจากนี้ การตลาดประสบการณ์ เป็ นกลยุทธ์การตลาดที่มีความแตกต่างจากการตลาด
แบบดั้งเดิมซึ่งมุ่งเน้นที่คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งานของสิ นค้ามาเป็ นกลยุทธ์ที่เสริ มสร้าง
ประสบการณ์แก่ลูกค้า ทั้งประสบการณ์ทางกายภาพ (Physical Experience) ได้แก่ สิ่ งที่จบั ต้องได้
ของสินค้าหรื อการบริ การ เช่น รู ปร่ างลักษณะ สีสนั และความถูกต้องแม่นยา รวดเร็ ว อีกทั้งราคาที่
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ยุติธรรมต่อผูบ้ ริ โภค และประสบการณ์ทางด้านจิตใจ (Emotional Experience) ซึ่งเป็ นสิ่ งที่จบั ต้อง
ไม่ได้ เช่น ภาพลักษณ์ การบริ การ ความเชื่อถือ ความมัน่ ใจ ความศรัทธา
ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงหมายถึง การ
สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสิ นค้าหรื อบริ ก าร ซึ่งให้ความสาคัญกับประสบการณ์ ทางด้านอารมณ์
ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค เช่น จินตนาการ ความสนุกสนาน หรื อความบันเทิงต่างๆ ที่ทาให้เกิดความ
ประทับใจ ชื่นชอบ ความผูกพันและนาไปสู่ความภักดี (Loyalty) ในที่สุด
2.2.2 แนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิมกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
ในการจะเข้าใจถึงการตลาดเชิงประสบการณ์ได้น้ นั ก่อนอื่นจาเป็ นต้องทาความเข้าใจถึง
มุมมองที่แตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) (ภาพที่ 2.28) และการตลาด
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547) ดังนี้

ภาพที่ 2.28 แนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing).
แหล่งที่มา: เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547.
จากภาพที่ 2.28 ตามแนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิม 4 ประการดังนี้
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1) มุ่งเน้นที่ประโยชน์และลักษณะการใช้งาน โดยมีสมมติฐานว่าลูกค้าทั้งที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
โดยตรงหรื อลูกค้าองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ตลาดเทคโนโลยี ตลาด
บริ ก าร เมื่อจะตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าล้ว นแต่ ต ้องมีก ารชั่งน้ าหนัก เปรี ยบเที ย บถึงคุ ณ ลัก ษณะและ
ประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ในที่สุดจะเลือกสินค้าหรื อตราสินค้าที่ได้อรรถประโยชน์สูงสุด
2) การจากัดกรอบประเภทสินค้าและคู่แข่งขัน ในโลกของการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นจะจากัด
กรอบการแข่งขันในวงแคบและมักมีมุมมองว่าการแข่งขันนั้นหมายถึงการแข่งกับคู่แข่งขันโดยตรง
ทั้งนี้เพื่อต้องการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันให้มีความชัดเจนมากขึ้น สงครามการตลาดที่ผา่ นมาจึง
เป็ นสงครามระหว่าง “ตราสินค้า” (Brand) ในสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น แมคโดนัลด์ (McDonalds)
ซึ่งแข่งขันกับเบอร์เกอร์คิง (Burger King) และแชมพูซนั ซิล (Sunsilk) แข่งขันกับแพนทีน (Pantene)
ในตลาดแชมพู โดยมิได้มีการมองการแข่งขันเกินจากกรอบที่เป็ นอยู่และบ่อยครั้งที่มกั จะมองข้าม
คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competition) หรื อสินค้าทดแทนต่างๆ
3) มองกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่เป็ นเหตุและผล นักการตลาดที่ผ่านๆมา ได้มองว่าการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นมีลาดับขั้นตอน เพื่อมุ่งแนวทางในการแก้ปัญหาตามกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจซื้อ ดังที่ทราบกันอยู่แล้วคือ เริ่ มตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น
การหาข้อมูล ประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อและบริ โภค หรื อใช้สินค้านั้นๆ โดยอาศัยข้อมูล
และวิจารณญาณที่เป็ นเหตุและผลในทุกขั้นตอน
4) วิธีการวิเคราะห์เชิงปริ มาณผสมผสานกับถ้อยคา การตลาดแบบดั้งเดิมโดยทัว่ ไปนั้นจะ
ใช้เครื่ องมือเชิงปริ มาณและหลักฐานจากถ้อยคาของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เพราะข้อมูลการตลาดที่ได้ส่วน
ใหญ่น้ นั มาจากการสารวจภาคสนาม ซึ่งเกิดจากการจัดลาดับหรื อให้คะแนนด้วยการสัมภาษณ์จาก
ถ้อยคาของกลุ่มตัวอย่าง แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ มาหาน้ าหนักความสาคัญ วัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์
ถึงปริ มาณการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอนาคต แม้แต่ ในการศึกษาเพื่อกาหนดผังตาแหน่ งผลิตภัณฑ์
(Positioning Map) ของสินค้านั้น จุดเริ่ มต้นก็จะมาจากถ้อยคาของผูบ้ ริ โภคซึ่งเปรี ยบเทียบตราสินค้า
ต่างๆ จากคุณสมบัติเป็ นคู่ๆ (เช่น คุณภาพกับความคุม้ ค่า เพือ่ การใช้งานหรื อแสดงถึงความหรู หรา)
แล้วถ่วงน้ าหนักเพื่อประเมินในผังตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ว่าตราสิ นค้าใดอยู่ ณ ตาแหน่ งใด เมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขันอื่นๆ
ด้วยโลกทัศน์ของการตลาดแบบดั้งเดิมที่ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไปนั้น สิ่งที่มกั จะละเลยคือเข้าถึง
ความลึกซึ้งของตราสินค้าอย่างแท้จริ ง ที่ผา่ นมานั้นผูบ้ ริ หารการตลาดพยายามบริ หารตราสินค้าโดย
ยึดหลักการจาแนกแยกแยะและสร้างความแตกต่าง (Differentiate) ซึ่งย่อมไม่เพียงพอเพราะยังไม่
สามารถเข้า ถึ ง แก่ น แท้ (Essence) ของตราสิ น ค้า เนื่ อ งจากตราสิ น ค้า มิอ าจเปรี ยบได้ก ับรหัส
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ประจ าตัว ที่ แตกต่ างกัน ในแต่ ละรายการเท่ านั้น แต่ สาหรั บการตลาดยุค ใหม่น้ ัน ตราสิ น ค้าคื อ
ประสบการณ์รวม (Brand Experience) ที่ผบู้ ริ โภครับรู้และจดจาได้ นัน่ เอง
ตราสินค้า (Brand) มิได้บ่งบอกเพียงแค่ลกั ษณะการใช้สอยและคุณประโยชน์ ขณะเดียวกัน
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสินค้านั้นก็มิใช่ดว้ ยวิธีการสื่อสารเท่านั้น แต่ตราสินค้าเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวเนื่ องกับความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้และความเข้าใจ อันสื บเนื่ องจากความทรงจาและความ
ประทับใจจากประสบการณ์ท้งั มวล ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะการใช้งาน อรรถประโยชน์ คุณภาพ
สินค้า และภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าหรื อองค์กร
ดังนั้นสิ่งที่ผบู้ ริ โภคในปัจจุบนั ต้องการ คือ การได้รับการตอบสนองด้วยสินค้าและบริ การที่
ตรงกับความต้องการพร้อมกับได้รับข่าวสารและกิ จกรรมทางการตลาดที่ เร้าความรู้สึก ตรงใจ
กระตุน้ ความคิด มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต ทั้งหมดนี้ ย่อมหมายถึง
การสื่ อข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดที่มอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจ
แก่ลกู ค้า ถ้าองค์กรการตลาดสามารถสรรสร้างและเสนอสิ่งต่างๆดังกล่าวอย่างผสมผสาน ผนวกกับ
ตรายี่ห้อที่แข็งแกร่ งแล้ว ย่อมจะส่ งผลต่อความสาเร็ จทางการตลาดในยุค โลกาภิวตั น์ปัจจุบนั ด้วย
เหตุ ผลดังกล่าวองค์กรการตลาดต่างๆจึงได้พยายามเสนอการตลาดในรู ปแบบของ “การตลาด
ประสบการณ์ (Experiential Marketing)” (ภาพที่ 2.29) แก่ลกู ค้า

ภาพที่ 2.29 แนวคิดการตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing).
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แหล่งที่มา: เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547.
จากภาพที่ 2.29 ตามแนวคิดการตลาดประสบการณ์ 4 ประการดังนี้
1) มุ่งเน้น เสนอประสบการณ์แก่ลูกค้า การบริ หารการตลาดจะปรั บเปลี่ยนจากแนวคิด
การตลาดแบบดั้งเดิม คือ มุ่งเน้นคุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน ซึ่งเป็ นมุมมองที่แคบ มาเป็ น
การเสนอประสบการณ์ซ่ ึงสร้างความรู้สึกเชิงอารมณ์ ให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าหรื
องค์กร เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในกิจกรรมโดยสัมพันธ์กบั คุณค่าทางจิตใจและวิถีชีวิต
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทดแทนหรื อเพิ่มเติมจากการเสนอคุณสมบัติการใช้งาน
2) เปิ ดมุมมองว่าการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคคือประสบการณ์โดยรวม นัก การตลาดที่มุ่ง
สร้ างสรรค์ประสบการณ์ จ ะไม่มองว่ าสิ น ค้าคื อสิ่ งของที ละรายการ ตัว อย่างเช่ น ในห้องน้ า มี
เครื่ องใช้ต่างๆ อันได้แก่ สบู่ แชมพู น้ าหอม น้ ายาโกนหนวด ไดร์เป่ าผมไว้ใช้สอย แต่จะมองว่าสิ่ ง
ต่างๆเหล่านี้ ลว้ นเป็ นส่ วนประกอบของการสรรสร้างประสบการณ์เพื่อ “การแต่งกายในห้องน้ า”
ดังนั้นนักการตลาดต้องมีความพยายามค้นหาว่ามีสินค้าใดอีกบ้างที่สามารถเติมความสมบูรณ์ของ
ประสบการณ์ดงั กล่าว เช่น เครื่ องหอม เครื่ องแต่งหน้า อีกทั้งการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สร้างสรรค์ รวมทั้ง
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อตอกย้าประสบการณ์ดงั กล่าว
3) ผูบ้ ริ โภคใช้ท้งั เหตุผลและอารมณ์ แม้ว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้อและบริ โภค
โดยอาศัยเหตุผลเป็ นหลัก แต่บ่อยครั้งที่ถูกผลักดันด้วยอารมณ์ ซึ่งสื บเนื่ องจากประสบการณ์และ
ความรู้สึกที่อภิรมย์ต่อสินค้านั้นๆ นักการตลาดจึงควรตระหนักว่าการพิจารณาทางเลือกสาหรับการ
ตัดสิ นใจซื้อนั้นจะมาจากลักษณะทางกายภาพและลักษณะเชิงอารมณ์ซ่ึงก่อเกิดจากการผสมผสาน
ของศาสตร์ ทางด้านจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนผลจากวิวฒั นาการทางชีววิทยา
องค์ร วมเหล่านี้ คื อสิ่ งที่ ผลัก ดัน พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อและการบริ โ ภค รวมทั้งพฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้อของผูบ้ ริ โภคในทุกวันนี้
4) วิธีก ารและเครื่ องมือที่หลากหลายผสมผสานการใช้เครื่ องมือ เพื่อการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของการตลาดประสบการณ์จะมีความหลากหลายและหลายมุมมอง มิได้พ่งึ พาเครื่ องมือหรื อ
มาตรวัดแบบเดียว การวิเคราะห์บางครั้งจะใช้เครื่ องมือเชิงปริ มาณ เช่น การวัด Eye-movement เพื่อ
ประเมินถึงผลการรับรู้ของการโฆษณา การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตามวิธีที่นิยมกันทัว่ ไป
หรื อการใช้เครื่ องมือเชิงคุณภาพในการประเมินความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การใช้ถอ้ ยคาเพื่อการ
พรรณนาจากข้อมูล การหาข้อมูลกลุ่มย่อย (Focus Group) หรื ออาจใช้การประเมินจากภาพที่เห็น,
เหตุ ก ารณ์ที่ปรากฏแก่สายตารวมทั้งอากัปกิริย าการเคลื่อนไหวต่างๆ ของสิ่ งที่ สังเกตการณ์เพื่อ
ประมวลเป็ นผลรวมของการศึกษา
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ดังนั้นความแตกต่างระหว่างวิธีการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional) กับการตลาด
เชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่งเป็ นวิธีการใหม่ในการสร้างตราสินค้าที่จาเป็ นต้องมี
โดยแนวคิดตราสิ นค้าแบบดั้งเดิม (The Traditional Branding Concept) จะแสดงถึงความคาดหวัง
หรื อมุมมองของกลุ่มเป้ าหมาย ในขณะที่การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ตรา
สินค้าจะกลายเป็ นประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสินค้า จากมุมมองใหม่น้ ีการเสริ มสร้างตรา
สินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ลกู ค้าหรื อผูบ้ ริ โภคสนุกสนานกับประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็ น
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ความรู้สึกและการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจา ซึ่งนอกจากนี้ การมอบ
ประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในงานวิจยั นี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดการตลาดประสาทสัมผัส (Sensory
Marketing) ด้วย
2.2.3 แนวคิดการตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing)
Zurawicki (2010) อ้างถึงใน สุวจั พงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ (2013) เริ่ มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัส (Sensory) ซึ่งประสาทสัมผัสมีหน้าที่รับข้อมูลจากที่ต่างๆ รอบตัวและส่ งข้อมูล
เหล่านั้นมายังสมองเพื่อนามาแปลความหมาย และสามารถสร้างการตอบสนองทางกายภาพและ
ทางเคมี ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง การรับรู้ต่างๆ มีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
สภาพแวดล้อมภายนอกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
มุมมองของประสาทวิทยาไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่อวัยวะรับสัมผัสเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึง
อวัยวะที่มีการรับความรู้สึกด้วย ซึ่งจาเป็ นต้องเข้าใจหน้าที่การทางานของประสาทสัมผัสของมนุษย์
ให้มากยิ่งขึ้น ในนักการตลาดต้องเรี ยนรู้ถึงจิตใจผูบ้ ริ โภคมากขึ้นว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตอบสนองจาก
การกระตุน้ โดยประสาทสัมผัสที่ต่างกันทั้งในมุมผูบ้ ริ โภคพึงพอใจละไม่พึงพอใจ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็ นอวัยวะรั บสัมผัสที่ มีค วามชานาญพิเศษในการส่ งข้อมูลต่างๆ
ได้แก่ การมองเห็ น การได้ยิน การได้กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส อวัยวะสัมผัสเหล่านี้ เป็ นตัวพา
ข้อมูล ที่ เกิ ด จากการกระตุ ้น ภายนอกไปยังสมอง และสมองจะทาการแปลงข้อมูลเหล่านี้ เป็ น
สัญญาณไฟฟ้ า ซึ่งจากนั้นจะทาให้เกิดการสัง่ การจากสมองทั้งส่วนจิตสานึกและไร้สานึกหรื อจิต ใต้
สานึก (สุวจั พงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์, 2013)
ดังนั้น การตลาดประสาทสัมผัสเป็ นเครื่ องมือที่มาประสิ ทธิภาพในการรับรู้สิ่งที่อยูภ่ ายใน
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้กบั กลยุทธ์การตลาด โดยสามารถวัดและอธิบายการตัดสิ นใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็ นหลัก ซึ่งต้องขึ้นอยู่กบั สิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และแนวคิด
รวมไปถึงส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ซึ่งได้มีการนิยามการตลาดประสาทสัมผัสไว้ดงั นี้
Rienuier (2002) cited in Valenti and Riviere (2008) กล่าวว่าการตลาดประสาทสัมผัสนั้น
พยายามเติมเต็มสิ่งที่หายไปในการตลาดแบบดั้งเดิมที่ยดึ หลักเหตุผลมากเกินไป
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Lindstrom (2005) อธิบายว่า การนาประสาทสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์ที่มีองค์ประกอบทั้ง 5
มิติ ได้แก่ รู ป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส มาบูรณาการกับสินค้าและบริ การเพื่อสร้างความแตกต่าง
Huffen (2009) ให้นิ ยามว่า การตลาดประสามสัมผัสเน้น การศึก ษาหลักการทางานของ
สินค้าและบริ การ โดยจาลองผ่านโมเดลพฤติกรรมที่มุ่งศึกษาหาประสบการณ์การรับรู้กบั ประสาท
สัมผัสทั้ง 5
สุวจั พงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ (2013) กล่าวว่า การตลาดเชิงประสาทวิทยาได้เติมประสบการณ์
ผ่านความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประสบการณ์น้ ีส่งผลต่อประสาทสัมผัส อารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรม
และความเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งจะทาให้สินค้ามีเสน่ห์และน่าดึงดูดมากขึ้น
ดังนั้น การตลาดประสาทสัมผัส เป็ นการประยุกต์ใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐานของมนุษ ย์กบั
กลยุทธ์การตลาด ซึ่งเป็ นการรับรู้ผา่ นประสบการณ์ที่มาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผูบ้ ริ โภค โดย
มีค วามแตกต่างกันออกไป ขึ้ น นอยู่กบั สิ น ค้าและบริ การนั้น ๆ รวมไปถึงการมอบประสบการณ์
ต่ อไปยังอารมณ์ ความรู้ สึก การรั บรู้อื่นๆ และพฤติ กรรม โดยแนวคิดการตลาดประสาทสัมผัส
(Sensory Marketing) ในงานวิจยั นี้จะใช้อธิบายการตลาดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.2.3.1 การตลาดการมองเห็น (Visual Marketing)
การมองเห็นเป็ นระบบประสาทที่มีการใช้มากที่สุด เนื่ องจากมีการถูกกระตุน้ โดย
สภาพแวดล้อมมากที่สุดถึง 80% จากข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคได้รับ มนุ ษย์ใช้เวลาเพียง 0.45 วินาทีในการ
ตรวจจับการมองเห็น (Herz & Engen, 1996) ตัวเลือกของสี และรู ปแบบในการสร้างแนวคิ ด ของ
สินค้า การออกแบบโฆษณาหรื อการออกแบบรายการ การส่งเสริ มการตลาดจึงเป็ นปัจจัยสาคัญใน
การตลาด
กล่าวคือสีและรู ปร่ างเป็ นสิ่งแรกที่จะแสดงตัวและสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
หลายตราสินค้าจึงมีการออกแบบสีให้เป็ นเอกลักษณ์ เพื่อง่ายต่อการจดจาและให้อยู่ในจิตใต้สานึ ก
ซึ่งเมื่อเห็นสีก็จะเกิดการจดจาได้ดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มในร้านค้า Eiseman
(2000) ได้อธิบายลักษณะของแต่ละสีที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังนี้
1) สี ขาว หมายถึง การเกิด ความบริ สุทธิ์ ความฉลาด ความสะอาด ความปลอดภัย
ความกระจ่าง ความสุขุมเยือกเย็น ซึ่งเป็ นสีที่นิยมนามาใช้ในร้านอาหารเพื่อสื่อถึงความสะอาด
2) สี ดา หมายถึง ความเศร้าโศก ความว่างเปล่า การไม่รู้สึกตัว ความลึกลับ ความ
หรู หรา ความงดงาม โดยสีดาจะใช้กบั ของที่ถกู สร้างขึ้นเฉพาะ แสดงถึงความพิเศษ สวยหรู และดูดี
3) สี แดง หมายถึง ความร้ อน ความสามารถ ความแข็งแรง ความหลงใหล ความ
ตื่นเต้น ความเร็ ว ความอันตราย เป็ นที่นิยมอย่างมากในร้านอาหาร ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร และ
เป็ นสีที่มีความร้อนแรงน่าตื่นเต้น สีแดงจึงมีโอกาสมากที่จะใช้ในบาร์หรื อร้านอาหารกลางคืน
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4) สีเขียว หมายถึง ความสงบ ความสมดุล สภาพร่ างกาย ธรรมชาติ ความสุขุมเยือก
เย็น เป็ นวีที่ได้ตอ้ งการเน้นเรื่ องความโดดเด่นมากนัก แต่ตอ้ งการให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและ
กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม
5) สีเหลือง หมายถึง ความเบาบาง ความเยาว์วยั ความใหม่ ความมุ่งมัน่ ความมัง่ คัง่
เป็ นสีที่ได้รับความนิยมมากในร้านเครื่ องดื่ม เช่น ชา และร้านขนมหวาน
6) สีน้ าเงิน หมายถึง การไตร่ ตรอง การครุ่ นคิด ความสงบ ความเป็ นกลาง ความเย็น
ความสะอาด ของเหลว สี น้ าเงิ น หรื อฟ้ าจะเหมาะกับผลิตภัณ ฑ์นาดื่มมากที่สุด ที่ แสดงถึงความ
บริ สุทธิ์และความเย็น
7) สีสม้ หมายถึง พลังงาน ความร้อน ความกระตือรื อร้น ความมีชีวิตชีวา ความเป็ น
อิสระ ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของ Burger King และ Dunkin Donuts ที่ใช้สีสม
เป็ นหลัก
ดังนั้น ความแตกต่างของสี ขา้ งต้น บ่งบอกถึงความหมายของสี ต่างๆ ซึ่งสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการตลาดโดยใช้ระบบประสาทตา เนื องจากความหมายต่างๆ จะแปรเปลี่ยน
เป็ นอารมณ์ ความรู้ สึ ก และประสาทสัม ผัส การมองเห็ น จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น หากใช้
องค์ประกอบสี ให้สอดคล้องกับลักษณะสิ นค้าที่จะน าเสนอ องค์ประกอบนี้ เป็ นส่ วนสาคัญ ที่ จ ะ
สร้างในเกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
2.2.3.2 การตลาดการได้ยนิ (Auditory Marketing)
Valenti and Riviere (2008) การใช้เสียงเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในด้านการโฆษณา
ซึ่งดนตรี ถือเป็ นการเครื่ องมือในการสื่ อสารหรื อเป็ นข้อความที่ดีวิธีหนึ่งในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค
ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการจดจา อย่างไรก็ตาม เสียงดนตรี มีความสาคัญสาหรับการตลาดประสาทสัมผัส
(Sensory Marketing) เนื่องจากเสียงดนตรี มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการใช้เสี ยงดนตรี ในการตลาดนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการจัด การของแต่ ละศักยภาพลูก ค้า ดนตรี เป็ นที่ นิ ยมอย่างมากในร้านอาหารเพื่อช่ ว ยสร้าง
บรรยากาศในร้าน รวมถึงแสงสีและการออกแบบต่างๆ (เสียงเพลง ดนตรี วิดีโอ ทีวี) ซึ่งสามารถทา
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจ โดยการใช้เสี ยงเพลงเป็ นวิธีที่ง่าย สะดวกในการจัดการ
กับบรรยากาศภายในร้านได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ระดับความดังและรู ปแบบของเสี ยงดนตรี ที่ใช้เป็ นมีผลกระทบต่ อ
อารมณ์ของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน ทั้งนี้ ตอ้ งคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เสี ยงคนตรี ดว้ ย เช่น การเปิ ด
ดนตรี ร็อคในร้านขายเครื่ องดนตรี (กีตาร์ ) จะทาให้ลกู ค้าจินตนาการถึงการเล่นคนตรี และส่งผลต่อ
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การตัดสิ นใจซื้อในอนาคตได้ ซึ่งหมายความว่า ดนตรี มีความสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ และนาไปสู่
พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค (North & Hargreaves, 1996)
ซึ่งการศึกษาด้านเสียงดนตรี พบว่า ความแตกต่างของระดับเสียง, ประเภทของดนตรี ,
ชนิดของดนตรี มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานที่ เช่น การเปิ ดดนตรี คลาสสิกในห้องเก็บ
ไวน์ เสี ยงดนตรี จะมีผลต่อคุณภาพของไวน์ ดว้ ย (Areni & Kim, 1993) หรื อในร้านน้ าชา (North &
Hargreaves, 1996) และในขณะที่ Roballey and Ali (1985) และ Milliman (1986) อ้างถึงใน Valenti
and Riviere (2008) กล่าวว่า จังหวะช้าหรื อเร็ ว ของดนตรี มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคด้ว ย เช่ น
จังหวะเพลงช้าจะทาให้ผบู้ ริ โภคใช้เวลาในการใช้จ่ายสิ นค้าหรื อเลือกซื้อสิ นค้าได้นานกว่าจังหวะ
เพลงเร็ ว หรื อจังหวะเพลงเร็ วจะเร่ งอัตราการดื่มเครื่ องดื่มในบาร์ได้ดีกว่าเพลงช้า ดังนั้นจะเห็นได้วา่
นักการตลยาดจาเป็ นต้องให้ความสาคัญในการใช้เสียงเพลง ดนตรี ที่มีการใช้ประสาทสัมผัสในการ
สื่อสารการตลาด ซึ่งการประยุกต์ใช้ในการตลาดนี้มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้น
2.2.3.3 การตลาดการได้กลิ่น (Olfactory Marketing)
Lindstrom (2005) ได้กล่าวว่า กลิ่นเป็ นหนึ่งในระบบประสาทที่สาคัญและรู้สึกไวต่อ
ตัวกระตุน้ โดย 75% ของอารมณ์น้ นั เกิดจากกระบวนการได้กลิ่น ซึ่งส่งผลต่อความจาของผูบ้ ริ โภค
เป็ นอย่างมาก การใช้กลิ่นเป็ นองค์ประกอบจะเป็ นการสร้างความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัด เจน
ซึ่งในปัจจุบนั มีการใช้กลิ่นต่างๆในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ เพื่อโปรโมตสินค้า นอกจากนี้ยงั มีการ
ใช้กลิ่นในการตลาดอย่างแพร่ หลาย Kotler (1973) เชื่อว่าการล้อมรอบได้ดว้ ยกลิ่น จะสามารถทาให้
มีศกั ยภาพในการสร้างอารมณ์เชิงบวก และทาให้ร้านเหล่านั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เนื่ องจากการดมกลิ่นเป็ นกระบวนการที่ชา้ กว่าเมื่อเทียบกับการมองเห็นถึง 10 เท่า
กว่าจะตรวจจับได้ว่าวัตถุน้ นั คืออะไร (Herz & Engen, 1996) แต่เมื่อใดก็ตามที่ถูกกระตุน้ ด้วยกลิ่น
ประสาทการรับกลิน่ จะมีความคงทน ยัง่ ยืนและจะถูกเก็บไว้เป็ นประสบการณ์อนั ยาวนานเลยทีเดียว
และจะทาให้ระลึกถึงความทรงจาเก่าๆ เกี่ยวกับกลิ่นนั้นๆ ได้มากกว่าประสาทสัมผัสอื่นๆ แม้ว่า
กลิ่นจะทาให้ยอ้ นระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต และจะทาให้ผบู้ ริ โภคได้เรี ยนรู้ความพึงพอใจกลิ่น
ด้วย เนื่องจากผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกกลิ่นที่ชอบหรื อไม่ชอบได้ดว้ ยตนเอง สังเกตได้จากวัฒนธรรม
หรื อเทศการต่างๆ มักจะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งผูบ้ ริ โภคบางคนอาจไม่ชอบกลิ่นเหล่านั้น
เช่น กลิน่ เครื่ องเทศของอินเดีย (Krishna, 2010)
ในด้านการตลาดการใช้กลิ่นนาไปสู่สมมติฐานหลายปัจจัย เช่น การทาให้อารมณ์ดี
ขึ้น การประเมินของผูบ้ ริ โภคที่สูงขึ้น เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและการใช้เวลาในร้านค้าได้นานขึ้น
โดยกลิ่นส่ งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เงื่อนไขและบุคคลด้วย และนักการตลาด
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จาเป็ นต้องระมัดระวังไม่กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคมากเกินไปโดยใช้ตวั กระตุน้ หลายตัวซึ่งจะสร้างความ
สับสนมากกว่าความพึงพอใจ (Morrin & Chebat, 2005)
อย่างไรก็ต าม การได้ก ลิ่น ยังไม่มีค วามแน่ น อน เนื่ อ งจากการแสดงอารมณ์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้นอยู่กบั สภาพของผูร้ ับกลิ่น และแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ในอดีตที่ แตกต่างกัน
อาจจะส่ ง ผลดี ห รื อผลเสี ย ก็ ไ ด้ สุ ว ัจ พงษ์ อัศ วทิ พ ย์ไ พบู ล ย์ (2013) ดัง นั้น การใช้ก ลิ่ น อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีความสอดคล้องกับตัวสิ นค้า จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ อาจทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการซื้อ
มากยิ่งขึ้ น แม้ว่าจะมีค วามเสี่ ย งที่ ย งั ไม่แน่ น อนอยู่บ้าง นัก การตลาดจึ งจ าเป็ นต้องทดสอบการ
ตอบสนองต่างๆ และหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
2.2.3.4 การตลาดรสชาติ (Gustative Marketing)
การผสมผสานของรสชาติต่างๆ สามารถทาให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อ
สร้างประสบการณ์แบรนด์แบบองค์รวม การนาเสนอสภาพแวดล้อมทั้งกลิ่น เสี ยงและการสัมผัส
ทั้งหมดจะต้องพิจารณาเมื่อมีการสร้างตราสิ นค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับรสชาติดว้ ย รสชาติมีการ
เชื่อมโยงไปยังอารมณ์ที่หลายหลาย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ และการรับรู้ข องแบรนด์ใน
ตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับอาหารและเครื่ องดื่ม (Aakansha, 2015)
ทั้งนี้ ประสิ ทธิภาพของการตลาดในเรื่ องของรสชาติมีความแตกต่างและโดดเด่นใน
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนอกจากนี้ยงั รวมไปถึง นวัตกรรมการผลิตของเล่นเด็ก จุกขวดนมเด็ก บุหรี่
หรื อผูผ้ ลิตยา เป็ นต้น ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการผสมผสานทางรสชาติอย่างลง
ตัว เช่น ผูผ้ ลิตขนมเยอรมันผสมรสชาติหวาน เค็ม หรื อเปรี้ ยว เพื่อขายในอังกฤษ ซึ่งจะเป็ นว่าความ
แตกต่างของบุคคลหรื อภูมิภาคในแต่ละท้องที่จะทาให้การรับรสชาติแตกต่างกันออกไปเช่ น กัน
(Valenti & Riviere, 2008)
จากการศึกษาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจกลไกของรสชาติและการสารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติและสี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่า 4 รสชาติพ้ืนฐาน ได้แก่ รสหวาน รส
เปรี้ ยว รสเค็ม และรสขมโดยผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู้ความสัมพันธ์รสชาติต่อสี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า
และสี เหลือง ตามลาดับ ซึ่งทั้งหมดอาจจะมีความสาคัญในขั้นตอนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ข อง
ผลิตภัณฑ์
ดังนั้น การตลาดด้านรสชาติ ถือเป็ นอีกการรับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส
ของมนุ ษย์ แม้ว่ารสชาติอาจมีความโดดเด่นอย่างมากกับการตลาดอาหาร แต่ จะเป็ นได้ว่ารสชาติมี
ความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสาคัญหรื อมีความสัมพันธ์กบั ประสาทสัมผัสอื่นๆ ซึ่งประสิ ทธิภาพของ
การตลาดรสชาติที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องขึ้นอยูก่ บั การใช้แบบบูรณาการกับประสาทสัมผัสอื่นๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของนักการตลาด
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2.2.3.5 การตลาดการสัมผัส (Tactile Marketing)
การสัมผัสเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์และภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ โดยการสร้าง
ความรู้สึกจากการสัมผัสพิจารณาผ่านทางร่ างกายและจิตใจระหว่างลูกค้าและผลิตภัณฑ์ การสัมผัส
เป็ นวิธีที่จะควบคุมสติของผูบ้ ริ โภคที่จะได้รับรู้ความรู้สึกและรสนิ ยม ทั้งสัมผัสผ่านวัสดุ, น้ าหนัก,
ความนุ่มนวลและความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์ (Aakansha, 2015)
นักการตลาดพยายามกระตุน้ ในเกิดการสัมผัสโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นแนวคิด
สาหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ปากกา ดินสอ เสื้อผ้า พวงมาลัยรถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ขวดน้ าหอม หรื อ
ขนมขบเคี้ยว เป็ นต้น เช่น Valvert แบรนด์น้ าแร่ จากฝรั่งเศส นาแร่ จากธรรมชาติกลางหุบเขา ที่ตอ้ ง
อาศัยการสัมผัสที่ ชุ่มชื่ น เมื่อสัมผัสผิว และในร้ านอาหารสัมผัสนุ่ มนวลของผ้า เช็ด ปาก ความ
สะดวกสบายของเก้าอี้ ซึ่งทั้งหมดสามารถส่ งผลกระทบต่อการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อบรรยากาศใน
การรับประทานอาหารได้ Rieunier (2002) อ้างถึงใน Valenti and Riviere (2008) การสัมผัสเป็ น
หนึ่งในปัจจัยสาคัญของความรู้สึกที่ดี
2.2.3.6 การตลาดประสาทสัมผัสผสม (Multisensory Marketing)
นอกจากการตลาดประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้ว แน่ นอนว่าในการทาการตลาดเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบนั นี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ในการนาการรับรู้และประสบการณ์ต่างๆ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่มีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ การตลาดประสาทสัมผัสแบบผสมผสาน จึง
เป็ นวิธีทางทีน่าสนใจที่ สุด ในการเพิ่มยอดขาย ส่ วนแบ่งการตลาด หรื อแม้แต่การสร้างความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคในแบบผสมผสาน
Elder et al. (2010) การตลาดประสาทสัมผัสผสม (Multisensory Marketing) เกิดจาก
กระบวนการประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่มีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ
กับการรับรู้และการตอบสนองต่อความต้องการในหลากหลายรู ปแบบ ตัวอย่างเช่น การเลือกซื้อ
เสื้ อผ้า ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะเลือกใช้ท้ งั ประสาทการมองเห็นและประสาทการสัมผัสในการเลือกซื้อเสื้อ
อย่างไรก็ตามนักการตลาดจาเป็ นต้องสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละการใช้ประสาทสัมผัสนั้นๆให้ได้
เพื่อเพิ่มความน่ าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ขอ้ มูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น
กลิ่นหอมในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด นักวิจยั ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจระหว่างประสาทสัมผัสที่มี
ผลต่อความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค ตัวอย่างเช่น ประสาทการมองเห็นกับรสชาติ (Hoegg & Alba, 2007)
ประสาทการมองเห็นกับประสาทการสัมผัส (Raghubir & Krishna, 1999) ประสาทการสัมผัสกับ
รสชาติ (Krishna & Morrin, 2008) และประสาทการได้ยนิ กับรสชาติ (Zampini & Spence, 2004) ซึ่ง
กล่ า วได้ว่ า การตลาดประสาทสัม ผัส ผสม (Multisensory Marketing) มี ค วามซับ ซ้อ นและส่ ง
ผลกระทบต่อการรับรู้และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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งานวิจยั Hoegg and Alba (2007) ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองการรับรู้รสชาติ ซึ่งการ
รั บรู้ เป็ นเหตุ ผลพื้น ฐานในการเลื อกสิ น ค้าที่ มีม ากมาย เป็ นการวิจ ัย เชิ งทดลองที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการระบุความแตกต่างท่ามกลางสิ่งเร้าทางรสชาติ
วิธีก ารทดลองครั้งนี้ โดยจะไม่ใช้การชิ มรสชาติ แต่ จ ะใช้ก ารพิจารณาจากฉลาก
สินค้า (Verbal Cues) คือ การรับรู้รายละเอียดจากฉลากสินค้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจในตัว
สินค้าและการแสดงด้วยการมอง (Visual Cues) คือการใช้การมองเห็นดูรูปลักษณ์สินค้าแทนการชิม
รสชาติเช่นกัน
ก า ร ท ด ลอง ที่ 1 : โ ด ย ก า หน ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ท ดลอง เ ป็ น นั ก ศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยฟลอริ ด ้า จ านวน 59 คน และก าหนดตัวอย่างน้ าส้มในการทดลองดังนี้ น้ าส้มจาก
ฟลอริ ดา้ 2 ตัวอย่าง ซึ่งทั้งสองมีสีส้มธรรมชาติ แก้วที่ 1 หวานน้อย แก้วที่ 2 หวานปานกลาง และ
น้ าส้มจากแคลิฟอร์เนีย 2 ตัวอย่าง ซึ่งมีสีสม้ เข้มเหมือนกัน แก้วที่ 1 หวานปานกลาง แก้วที่ 2 หวาน
มาก ขั้นตอนการทดลองเริ่ มจาก ให้ผเู้ ข้าร่ วมทดลองดูน้ าส้มทั้ง 4 แก้ว โดยไม่ระบุฉลากว่ามากจาก
ที่ไหน แล้วให้คะแนนระดับความหวานจากสีของน้ าส้ม เพื่อสุ่มเปรี ยบเทียบ ดังนี้ 1: หวานน้อยกับ
หวานปานกลาง 2: หวานปานกลางกับหวานปานกลาง 3: หวานปานกลางกับหวานมาก และ
พิจารณา (เดาสุ่ม) ว่าน้ าส้มแก้วใดบ้างมีฉลากมาจากที่ใดตามที่กาหนดไว้
ซึ่งผลการทดลองพบว่า อัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านฉลากที่มาจาก
ฟลอริ ดา้ และแคลิฟอร์ เนี ย (4.39-4.33) ขณะที่อตั ราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านสี ข อง
น้ าส้ม (4.70-3.40) และอัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านการควบคุมรสชาติที่แท้จ ริ ง
(3.05-4.63) จะเห็นได้ว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างอัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านสี
ของน้ าส้มกับอัตราความแตกต่างต่อรสชาติสิ่งเร้าทางด้านการควบคุมรสชาติที่แท้จริ ง ที่มีอตั ราที่
แตกต่างกันมาก ซึ่งหมายถึง การมองสี ของน้ าส้มเพียงอย่างเดียวมีผลต่อการรับรู้ที่อาจไม่เป็ นจริ ง
หรื อเป็ นจริ งเมื่อเทียบกับรสชาติที่แท้จริ งของน้ าส้มนัน่ เอง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสี
ของผลิตภัณฑ์ที่จะบ่งบอกถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้
ดังนั้น การตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) เป็ นแนวคิดที่มีความซับซ้อนและมี
ความเชื่อมโยงกันของทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ ความรู้สึก และรสนิยม
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะช่วยให้การควบคุมปั จจัยในการสร้างบรรยากาศและความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้นนั่ เอง อย่างไรก็ตาม การตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) ถือเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ที่เกิดจากการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เพื่อการมอบประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจ รวมถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภค

67
2.2.4 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็ นช่องทางในการสื่ อสารตราสิ นค้า
แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ไม่ได้เพียงแต่เน้นที่ลกั ษณะและประโยชน์ของสินค้าเท่านั้น แต่
ยังเป็ นการเชื่อมโยงเอกลักษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละคน (Keller,
2012 )
สาหรับการตลาดเชิงประสบการณ์ของตราสิ นค้าในปั จจุบนั องค์ประกอบด้านประสาท
สัมผัส (Sensory) ที่มีการกระตุน้ ความต้องการของการรับรู้ (ดังภาพที่ 2.30 แผนภาพแบบจาลองการ
รับรู้) โดย ”ประสบการณ์” สามารถใช้ในด้านการตลาดได้ดงั นี้
1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อการกระตุน้ บางอย่างจากภายนอกหรื อเรี ยกว่า
การจูงใจ
2) บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความถี่ท้งั หมดของความรู้สึก (มีความรู้สึกบ่อยมากน้อย
เพียงใด)
3) โครงสร้างที่ซบั ซ้อนและการมีส่วนร่ วม เนื่องจากประสบการณ์เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลและ
เป็ นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แม้จะเป็ นผลมาจากการจูงใจเดียวกัน

ภาพที่ 2.30 แผนภาพแบบจาลองของกระบวนการการรับรู้ (Overview of the Perceptual Process).
แหล่งที่มา: Shashikant, 2011.
จากภาพที่ 2.30 การเปิ ดรับ (Exposure) เกิดจากการมีสิ่งกระตุน้ ที่เข้ามากระทบก่อให้เกิด
การรับรู้ความรู้สึก (Sensation) ซึ่งการรับรู้ความรู้สึกจะอาศัยประสาทสัมผัส (Senses) ทั้ง 5 ได้แก่
การได้ยนิ การดมกลิ่น การลิ้มรส การมองเห็น การสัมผัส โดยการที่บุคคลแต่ละบุคคลจะรับรู้ของ
สิ่งเดียวกันแตกต่างกันไปนั้นเป็ นผลมาจากการบวนการ 3 กระบวนการ (Kotler, 2003) คือ การเลือก
ที่จะสนใจ (Selective Attention) การเลือกที่จะบิดเบือน (Selective Distortion) การเลือกที่จะจดจา
(Selective Retention) ความตั้งใจ (Attention) ในการจ าแนกรายละเอี ย ดความรู้ สึก ที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม
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ความรู้ สึ ก ใน จิ ต ใจ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้บ ริ โภคความเข้า ใจหรื อการตี ค วาม
(Comprehension/Interpretation) ในข้อมูลซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไป การตีความนั้น
จะขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อ ทัศนคติ และประสบการณ์การประมวลความรู้สึกความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากสิ่ง
ที่รับรู้
2.2.5 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
โดยการตลาดเชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ (Schmitt, 1999) ได้แก่
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก
(Feel) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา
(Act) และการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) (ภาพที่ 2.31) ดังนี้

ภาพที่ 2.31 โมดูลประสบการณ์ (Experiential Module).
แหล่งที่มา: เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547.
2.2.5.1 การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากประสาทสัม ผัส (Sense) หรื อ (Sensory
Experience) ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยนิ
การได้กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส ซึ่งการตลาดจะใช้ความแตกต่าง การจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อ
หรื อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ Hult, Broweus and Van Dijk (2009) ในความสัมพันธ์กบั ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ของมนุษย์น้ นั เป็ นศูนย์กลางของการตลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับความสาคัญของการรับรู้ของมนุ ษย์
ที่ ส่งผลต่ อความรู้ สึก ของแบรนด์หรื อ ผลิต ภัณ ฑ์ และประสบการณ์ ข องแต่ ละบุ ค คลที่ มี ค วาม
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แตกต่ างกัน ขณะที่ Agapito, Valle and Mendes (2012) ให้ค วามสาคัญกับการตลาดทางประสาท
สัมผัส (Sensory marketing) ที่มีวตั ถุประสงค์ในการตระหนักถึง " วิธีการของบริ ษทั ผ่านกลยุทธ์
ทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันและการแสดงออกความรู้สึกที่จะสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์
และสร้างแบรนด์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวตนของลูกค้าในวิถีการดาเนินชีวิตและบุคลิกภาพ โดยแนวทาง
การตลาดควรจะมีแนวทางและเหตุผลที่ชดั เจนและกลยุทธ์บนพื้นฐานของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
มนุษย์ " อย่างไรก็ตามการตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์เป็ นกลยุทธ์
การตลาดที่น่าสนใจมากขึ้นในปัจจุบนั
ตัวอย่างเช่น Starbucks ร้านกาแฟชื่อดังระดับโลก (ภาพที่ 2.32) ซึ่งได้จดั หาเมล็ด
กาแฟชั้น ยอดจากแหล่งก าเนิ ด ต่ างๆด้ว ยคุณ ภาพและรสชาติ ช้ นั เยี่ย มซึ่ งผ่านการควบคุมในทุก
ขั้นตอน พร้อมกับการสื่อสารถึงผูด้ ื่มให้รับรู้ความสุนทรี จากการดื่มกาแฟนานาชนิด ที่ปรุ งจากสูตร
ต่างๆด้วยความหมายและความพิเศษของกาแฟในแต่ ละถ้วย อีกทั้งตานานเล่าเรื่ องราวประกอบ
บรรยากาศและการตกแต่งในร้านที่ผสมผสานให้ผบู้ ริ โภครับรู้ถึงความพิถีพิถนั ในกระบวนการผลิต
กาแฟและความสดชื่นมีชีวิตชีวา การสื่อความหมายด้วยสีสนั ต่างๆ แสงสว่างที่พอเหมาะบ่งบอกถึง
ความนุ่ มนวล ตลอดจนกลิ่นหอมกรุ่ นของกาแฟและการบริ การที่เป็ นเลิศจากพนักงานที่ได้รับการ
อบรมมาอย่างดี ทั้งหมดนี้ลว้ นแต่เสริ มสร้างความเป็ นร้านกาแฟยุคใหม่ที่มิใช่เพียงร้านขายกาแฟแต่
เสนอ “ประสบการณ์ใหม่ของการดื่มกาแฟ” (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)

ภาพที่ 2.32 ร้านกาแฟ Starbucks.
แหล่งที่มา: Brbaklic, 2012.
นอกจากนี้ Agapito, Valle and Mendes (2012) ศึก ษาเรื่ อง Sensory Marketing and
Tourist Experiences. ที่ เ กี่ ย วกับ การตลาดประสาทสัม ผัส กับ ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลงานที่เกี่ยวกับวิธีการตลาดทางประสาทสัมผัส ได้แก่
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การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส และประสบการณ์การท่องเที่ยว เพื่อ
หารื อเกี่ยวกับผลการค้นหาเบื้องต้นของการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทของความรู้สึกของ
มนุ ษ ย์ใ นประสบการณ์ ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ช นบท การวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล จากแบบสอบถามต่ อ
นักท่องเที่ยวและประสาทสัมผัสทั้งห้า (Sensory Marketing) ในประสบการณ์การท่องเที่ยว
ระเบียบวิธีวิจยั โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน
195 คน ที่ใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 วัน ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15
ธันวาคม 2011 ซึ่งแบบสอบถามใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็ นเกณฑ์ และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square test)
ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวทั้งหมดในการแจกแบบสอบถาม ใช้
ประสาทการมองเห็นซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด 58% ใช้ประสาทการได้ยิน 41.4% ด้านรสชาติ
39.2% ขณะที่ ใช้ประสาทการได้ก ลิ่น 35.9% และใช้ประสาทสัมผัส 28.7% จากประสบการณ์
โดยรวมเวลาอย่างน้อย 80% ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด และผลของการวิเคราะห์เนื้ อหาของ
ค าถามปลายเปิ ดของนัก ท่ อ งเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ หมายถึงการแสดงออกทางประสาทสัม ผัส ที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์โดยรวม ของการแสดงออกทางประสาทสัมผัสที่เ ก็บรวบรวมทั้งหมด
พบว่า ประสาทการมองเห็นมากที่สุด 26% ใช้ประสาทการได้ยิน 23% ด้านรสชาติ 19% ขณะที่ใช้
ประสาทการได้กลิ่น 17% และใช้ประสาทสัมผัส 15% ตามลาดับ
สรุ ปว่า การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sensory Experience) แสดง
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการตลาดเชิ งประสบการณ์ ก ับ ประสาทสัม ผัส ซึ่ งมีผลต่ อการรั บรู้ แ ละ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั กล่าวคือ การตลาดที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ต่อสินค้าหรื อ
บริ ก ารให้แก่ผบู้ ริ โ ภคโดยผ่านประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้ง 5 ของมนุ ษย์ เพื่อสามารถดึงดูดความ
สนใจและสร้างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
2.2.5.2 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) หรื อ (Affective Experience)
การตลาดที่ มุ่งเน้น ประสบการณ์ เกี่ ยวกับความรู้ สึก เชิ งลึก และอารมณ์ แก่ ผบู้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ด
ทัศนคติและความรู้สึกด้านบวกต่อสินค้าและตราสินค้า (Brand) จนกลายเป็ นความรื่ นรมย์ เบิกบาน
และภาคภูมิใจ นักการตลาดมิใช่เพียงหา ”จุดขาย” เพื่อสร้างความแตกต่างในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค
เท่านั้น แต่ยงั ต้องเข้าใจถึงปัจจัยของสิ่ งเร้าที่จะกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความรู้สึกลึกซึ้งและเต็มใจที่
จะสร้างพันธะผูกพันกับตราสินค้านั้นๆด้วย ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ นับว่าเป็ นเรื่ องไม่ง่ายเลย
เพราะองค์กรการตลาดมักจะสื่อความรู้สึก ดังกล่าวด้วยการโฆษณาเชิงอารมณ์ทวั่ ๆไป ซึ่งมีจุดอ่อน
เพราะไม่สามารถแทรกซึมความรู้สึกดีๆดังกล่าวเข้าไปในช่วงจังหวะของการบริ โภคหรื อใช้สินค้า
ในการตลาดระดับโลกนั้น สิ่ งเร้าต่างๆรวมทั้งความรู้สึกลึกซึ้ งเชิ งอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคในแต่ ละ
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ประเทศจะมีความแตกต่างเพราะปัจจัยวัฒนธรรมที่ต่างกัน จึงเป็ นเรื่ องยากในการที่จะสื่อความรู้สึก
ซึ่ งเป็ นสากล และสามารถเข้า ใจกัน ได้ดี ทั่ว โลก (เพลิน ทิ พย์ โกเมศโสภา, 2547) นอกจากนี้
ประสบการณ์จากความรู้สึกหรื อทางอารมณ์จะส่ งผลถึงความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด อ้าง
จาก Jun, Hyun, Gentry and Song (2001) ที่มีการประเมินผลจากประสบการณ์ทางอารมณ์ต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเชิงบวกและเชิงลบซึ่งมีความสัมพันธ์กนั และขึ้นอยู่กบั ระดับประสบการณ์
ทางอารมณ์ที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่น บริ ษทั ที่ ขายบัตรอวยพรระดับโลกอย่าง Hallmark
(ภาพที่ 2.33) มีความเข้าใจการทาตลาดในลักษณะนี้โดยเสนอโฆษณาที่สื่อถึง “ความรู้สึก (FEEL)”
ซึ่งเผยแพร่ ในช่วงเทศกาลคริ สต์มาสด้วยการนาเสนอเรื่ องราวดังนี้ ภาพของครอบครัวที่รอคอยการ
กลับมาของสมาชิ ก เพื่ออยู่อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน คือ พ่อ แม่ และลูก ๆ แต่ แล้ว พี่ชายคนโตเกือบ
กลับมาไม่ทนั เทศกาลอันสาคัญนี้ เนื่ องจากหิ มะตกหนัก ทันทีที่เขากลับมาถึงจุดหมาย เมื่อประตู
บ้านเปิ ดออก น้องชายได้เริ่ มต้นร้อง เพลงนา สี หน้าทุกคนเปี่ ยมล้นด้วยความสุ ข Hallmark ได้ใช้
โฆษณาเพื่ อ แสดงออกถึ ง “FEEL” อย่า งแท้จ ริ งในเทศกาลคริ สต์ม าส ซึ่ ง มี พี่ ช าย, น้อ งชาย,
ครอบครัว และเสียงเพลงล้วนแต่เป็ นสัญลักษณ์สื่อถึงความรู้สึกของ “เทศกาลแห่งความสุข”

ภาพที่ 2.33 Hallmark.
แหล่งที่มา: Behnke, 2014.
Jun, Hyun, Gentry and Song (2001) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลความสั ม พัน ธ์ ข อง
ประสบการณ์ทางอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคต่อความพึงพอใจภายใต้ความแตกต่างในเชิงบวกเมื่อเทียบ
กับเชิงลบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์ทางอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคต่อ
ความพึงพอใจ ซึ่งพบว่าส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของความพึ งพอใจสาหรับความแตกต่างใน
เชิงลบมากกว่าเชิงบวก และสาหรับกลุ่มเชิงลบคลาดเคลื่อนเป็ นผลต่อการคาดการณ์ของความพึง
พอใจที่แตกต่างมากกว่า
ระเบียบวิธีวิจยั โดยศึกษาการประเมินผลของระบบการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
ชั้นปี สุ ดท้าย มหาวิทยาลัยเอกชนในเกาหลีใต้ เพื่อทดสอบสมมติ ฐานดังต่อไปนี้: กระบวนการเชิง
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บวกและกระบวนการเชิงลบมีค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน เพื่อให้การประเมินในครั้งนี้ ได้
ข้อมูลที่ชดั เจน และปราศจากอคติของผูต้ อบแบบสอบถามจึงกาหนดขนาดตัวอย่าง 145 เป็ น 185
จาก 8 หลักสูตร
การประเมินผลค่าความคลาดเคลื่อนหรื อค่าความแตกต่ างตาม 6 คุณลักษณะดังนี้:
ตาราเรี ยน / อุปกรณ์การเรี ยนการสอน, เนื้ อหาการบรรยาย, งานที่ได้รับมอบหมาย, การอภิปราย /
น าเสนอ, อาจารย์ผสู้ อน และการสอบ / ทดสอบ โดยแบ่ งเป็ น 7 สเกลคะแนน 1 ถึง 3 : ดี ก ว่าที่
คาดหวังไว้ -1 ถึง -3 : แย่กว่าที่คาดหวังไว้ และการประเมินค่าความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
โดยใช้ 5 สเกลคะแนน ระดับ 5 : พึงพอใจมากที่สุด ไปสู่ ระดับ 1 : ไม่พึงพอใจ ตามลาดับ
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิ งบวกรวมสู งกว่า 25% ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ของช่วง 1.0 ถึง 3.0 และกลุ่มที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงลบรวมต่ากว่า 21%
ของช่วง -0.67 ถึง -2.83 โดยกลุ่มที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงบวกมีค่าเฉลี่ย 1.7 ขณะที่กลุ่มที่มีค่า
ความคลาดเคลื่อนเชิงลบมีค่าเฉลี่ย -1.1 ซึ่งหมายความว่ากลุ่มค่าความคลาดเคลื่อนต่อความพึงพอใจ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่เกิดจากประสบการณ์ทางอารมณ์ ที่มีผ ลต่ อ
การศึกษาในครั้งนี้
จะเห็นได้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Affective Experience) หรื อ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อสินค้าหรื อบริ การนั้น เนื่องมากจากประสบการณ์ทาง
อารมณ์ความรู้สึกที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภค อาจสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยมทางอารมณ์ ความพึง
พอใจในเชิงบวกได้ ในขณะเดียวกันก็อาจสะท้อนให้เห็น ถึงอคติที่เกิดจากอารมณ์ต่ อสิ นค้า และ
บริ การในเชิงลบด้วยเช่นกัน
2.2.5.3 การตลาดเชิงประสบการณ์จ ากความรู้ความเข้าใจ (Think) หรื อ (Creative
Cognitive Experience) ประสบการณที่เกิดจากสติ ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่ ว ม
แก้ไขปัญหาหรื อทดลองปฏิบตั ิจริ งของลูกค้า โดยการตลาดซึ่งมุ่งสร้างประสบการณ์เพื่อกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการคิดค้น ใฝ่ หาความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งคาตอบในมุมกว้างและเชิงลึกเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ แคมเปญซึ่งสื่ อถึง “THINK” นี้ มกั ใช้กบั สิ นค้าใหม่ที่เสนอสู่ตลาดหรื อเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น จึงต้องทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวสิ นค้าและองค์กร (เพลินทิพย์
โกเมศโสภา, 2547) ตัว อย่างเช่ น แคมเปญของ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ที่ ว่า Where Do You
Want to Go Today? แคมเปญของแอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ (Apple Computer) ที่ว่า Think Different
ด้ว ยการเสนอรู ปลัก ษณ์ ข องคอมพิ ว เตอร์ และแคมเปญโฆษณาที่ แ ตกต่ า งจากอุ ต สาหกรรม
คอมพิวเตอร์ทวั่ ๆไป และเครื่ องสาอาง Shiseido (ภาพที่ 2.34) ซึ่งเป็ นเครื่ องสาอางชั้นนาระดับโลก
ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่อ่อนเยาว์ลง โดยเชิญมาที่ Shiseido Studio ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะสามารถ
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เรี ยนรู้และรับทราบถึงประวัติและผลิตภัณฑ์ของ Shiseido โดยผ่านระบบดิจิตอล (Digital) ซึ่งจะ
แสดงแคตตาล็อกของรายการสินค้าต่างๆมากมายพร้อมรายละเอียด รวมทั้งแสดงถึงผลลัพธ์จากการ
ใช้เครื่ องสาอางที่ ได้เลือกตามรายการ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าสู่ ร ะบบการตอบคาถามในเชิง
ปฏิสัมพันธ์และได้คาตอบต่างๆทันที รวมทั้งโปรแกรมการบาบัดความเครี ยดด้วยการอบหรื อนวด
หน้า และอื่ น ๆ ผูเ้ ข้า ชมสามารถทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์น านาชนิ ด ด้ว ยตนเองจากการสื่ อ สารทาง
เทคโนโลยีผนวกกับสาวผูแ้ นะนาความงาม โดยปราศจากการนาเสนอขายสินค้าเหมือนร้านทัว่ ๆไป
เป็ นต้น

ภาพที่ 2.34 Shiseido Studio.
แหล่งที่มา: Caramabes, 2013.
งานวิจ ัยของ ชฎาภา อนัน ต์กิตติ กุล (2554) ศึก ษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมกับความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ครั้งนี้ เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมเฟซบุ๊กของแฟนเพจในหน้าเพจองค์กร
ธุรกิจ 2) ระดับความพึงพอใจจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของแฟนเพจ 3) ระดับ
ความผูกพันทุ่มเทของแฟนเพจ และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมเฟซบุ๊กกับความผูกพันทุ่มเทของแฟนเพจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่เป็ น
แฟนเพจองค์กรธุรกิจ จานวน 400 คน ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
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ผลการศึกษาพบว่า 1) วัตถุประสงค์สาคัญที่ผใู้ ช้เฟซบุ๊กเข้าร่ วมเป็ นแฟนเพจ คือ เพื่อ
รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสดงความรักหรื อชื่นชอบตราสินค้า และเพื่อรับโปรโมชัน่ สินค้าและบริ การ
ตามลาดับ กิจกรรมที่แฟนเพจทามากที่สุด คือ การเข้าชมและกดถูกใจ กระทู้ ความคิดเห็น รู ปภาพ
แฟนเพจเข้าหน้าเพจองค์กรธุรกิจ 0-1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ตามลาดับ โดยช่วงเวลาที่
แฟนเพจเข้าหน้าเพจองค์กรธุ ร กิจมากที่ สุดคือ 18.01-00.00 น. และ 12.01-18.00 น. ตามลาดับ
สถานที่ที่ใช้เข้าหน้าเพจองค์กรธุรกิจมากที่สุด คือ บ้านพัก/ พัก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าหน้า เพจ
องค์กรธุรกิจ คือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ คและคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ ตามลาดับ 2) แฟนเพจมีความพึง
พอใจจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การในระดับพึงพอใจมาก 3) แฟนเพจมีความผูกพัน
ทุ่มเทต่อองค์กรธุรกิจ ในระดับปานกลาง และ 4) พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กที่ มีความสัมพัน ธ์ก ับ
ความผูกพันทุ่มเทของแฟนเพจ คือ วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่แฟนเพจทา ในหน้าเพจองค์กรธุรกิจ
มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน ทุ่มเทในระดับน้อยถึงปานกลาง ความผูกพันทุ่มเทของแฟนเพจ
แตกต่างกันตามความถี่และช่วงเวลาในการเข้าหน้าเพจองค์กรธุรกิจ แต่ความผูกพันทุ่มเทของแฟน
เพจไม่แตกต่างกันตามสถานที่และเครื่ องมือในการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อเข้าหน้าเพจองค์กรธุ รกิจ
จากงานวิจ ัย ข้างต้น สรุ ป ว่า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากความรู้ ค วามเข้าใจ
(Creative Cognitive Experience) ไม่ใช้เพียงการที่ตอ้ งร่ วมคิดแคมเปญหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของแบรนด์สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงการทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินค้า
การรับรู้ขอ้ มูล ข่าวสาร การติดตาม และกิจกรรมอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังงานวิจยั ข้างต้น ซึ่ง
อ้างอิงจากหนึ่งในวัตถุประสงค์งานวิจยั ที่ว่า ระดับความพึงพอใจจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารของแฟนเพจ ที่ มีค วามความผูก พัน ทุ่ ม เทของลูก ค้าที่ เป็ นแพนเพจ ซึ่ งกล่า วได้ว่ า
ประสบการณ์ ก ารใช้ก ับ ความผูก พัน ทุ่ ม เทที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการรั บ รู้ ห ลายรู ปแบบ โดยเฉพาะ
ประสบการณ์จากความรู้ความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ในตราสินค้านัน่ เอง
2.2.5.4 การตลาดเชิงประสบการณ์ทางกายภาพหรื อการกระทา (Act) หรื อ (Physical
Experience, Behaviors and Lifestyles) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางกายภาพและการ
ผสมผสานพฤติกรรมของบุคคลกับวิถีชีวิต การตลาดที่มุ่งเสริ มประสบการณ์ดา้ นการใช้หรื อการ
บริ โภคสิ นค้าของกลุ่มเป้ าหมาย โดยแสดงถึงทางเลือกใหม่ วิถีชีวิตใหม่ แล้วดึงให้ผู้บริ โภคมีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมนั้น ๆ การให้ผบู้ ริ โ ภคเปลี่ย นวิถีชีวิต และ พฤติ ก รรมใหม่น้ ัน อาจชี้ ให้เห็ น ด้วย
หลัก การ เหตุ ผล แรงจูงใจ ความมุ่งมาด และทะเยอทะยาน บ่ อยครั้ งจะสื่ อโดยใช้บุคคลที่เป็ น
แบบอย่างซึ่งเป็ นที่ยอมรับทางสังคม เช่น นักธุรกิจ ดารา หรื อนักกีฬา ฯลฯ (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
, 2547) ตัวอย่างเช่น แคมเปญ Just do it ของไนกี้ (NIKE) (ภาพที่ 2.35) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายทา
กิจกรรมต่างๆที่ตอ้ งการด้วยสมรรถนะที่ดีข้ ึน เพราะได้ใส่รองเท้ายี่หอ้ นี้ และแคมเปญโฆษณาของ
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ร้านเอ็มเคสุ ก้ ี (MK) ที่เสนอทางเลือกของการหาความสุ ข ความอบอุ่นแบบสบายๆ ไม่ตอ้ งเร่ งรี บ
เหมือนร้านอาหารจานด่วนอื่นๆ จึงเป็ นแหล่งรวมความสุ ข ความเบิกบานใจให้แก่ แขกผูม้ าเยือน
ไม่ว่าจะมาเป็ นครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูง พร้อมกับสนุกสนานจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่
จะสรรสร้างความอิม่ หนาและความอร่ อยให้ทุกคน

ภาพที่ 2.35 แคมเปญ Just do it ของไนกี้ (NIKE).
แหล่งที่มา: Culaba, 2015.
อัญกร หวังวณิ ชพันธุ์ และรุ่ งนภา พิตรปรี ชา (2557) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภคบนแอปพลิเคชันไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเข้าร่ ว มกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ 2) ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปริ มาณ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายและ
หญิงที่มีอายุ 20-34 ปี จานวน 12 คน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสาคัญในการเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ ม
การขายบนแอปพลิเคชันไลน์ และ 2) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน แล้วจึงนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การขายบนแอปพลิเคชันไลน์ ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านการตลาด ปั จจัยด้านครอบครัว
ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไลน์ ในส่วนของผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
พบว่า ปั จจัยด้านการตลาด เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอป
พลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการเข้าร่ วม
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หากวิเคราะห์จาแนกตาม
ตราสินค้า พบว่า
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1) ตราสิ น ค้า AIS ปั จ จัยด้านการตลาด ปั จ จัยด้านสังคมและปั จ จัยด้านบุ ค คล มี
อิทธิพลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2) ตราสินค้า Muang Thai Life ปัจจัยด้านการตลาดปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
สังคม มีอิทธิพลต่ อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
3) ตราสิ นค้า TrueMove H ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านการตลาด และปั จจัยด้านตัว
แอปพลิเคชันไลน์ มีอิทธิพลต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ดัง นั้น จากการวิ จ ัย ข้า งต้น จะเป็ นว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ท างกายภาพ
(Physical Experience, Behaviors and Lifestyles) อาจไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง แต่เนื่องจากผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดเป็ นสิ่งสาคัญที่มีผลกระทบต่อการสร้างประสบการณ์ทางด้านการตลาด
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยการทดลองหรื อการส่ งเสริ มการตลาด อีกทั้งพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
หรื อสมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั อ้างจากผลการวิจยั พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์
1) ความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ สัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 12 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ใช้เป็ นประจาทุ กวัน สามารถจาแนกความถี่ในการใช้ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความถี่ระดับสูง โดย
เฉลี่ย 6-7 ชัว่ โมงต่อวัน ความถี่ระดับปานกลาง โดยเฉลี่ย 4-5 ชัว่ โมงต่อวัน และความถี่ระดับต่า โดย
เฉลี่ย 1-3 ชัว่ โมงต่อวัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้ระดับปานกลางมากที่สุด ซึ่ งทาให้เกิด
ประสบการณ์ ก ารใช้แอปพลิเคชัน ไลน์จากการกระตุ ้น สิ่ งเร้ า นั่น คื อ การส่ งเสริ มการตลาดใน
รู ปแบบต่างๆ นัน่ เอง
2.2.5.5 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) หรื อ (Social-Identity
Experience) ประสบการณ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อหรื อมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม
การตลาดที่มุ่งขยายผลจากการสร้างประสบการณ์ทาง “SENSE”, “FEEL”, “THINK”, และ “ACT”
ซึ่งเป็ นประสบการณ์เฉพาะตัว มาเป็ นการสานสร้างความสัมพันธ์กบั บางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวโยงกับ
สังคมภายนอก แคมเปญในลัก ษณะนี้ จะสนองความปรารถนาส่ ว นบุ ค คลที่ ต ้องการยกระดับ
“ตัว ตน”ของตนเองเพื่อให้เป็ นที่ ยอมรั บของกลุ่มคนต่ างๆ เช่ น ครอบครั ว ญาติ มิต ร เพื่อนฝูง
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ฯลฯ (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547) ตัวอย่างเช่น Harley-Davidson
(ภาพที่ 2.36) ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ในสหรัฐอเมริ กา ได้เสนอแคมเปญที่สร้างความสัมพันธ์
และเกี่ยวเนื่องเพื่อคงความเป็ นเลิศของตราด้วยแนวคิดว่า Harley เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต เริ่ มต้นจาก
การก่ อตั้งกลุ่มผูร้ ั ก การขี่ จ ัก รยานยนต์ Harley ที่ เรี ยกว่ากลุ่ม “HOG (Harley Owner Group)” มา
สัมพันธ์กบั สิ นค้าต่างๆของเครื อ Harley เช่น เสื้ อผ้า พวงกุญแจ หมวก ฯลฯ จนถึง ”การสักลาย
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สัญลักษณ์ของ Harley” ตามผิวหนัง ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคได้ยอมรับว่า แบรนด์ Harley เป็ นสื่ อที่สร้าง
ความผูกพันระหว่างตัวเองกับสังคม

ภาพที่ 2.36 Harley-Davidson.
แหล่งที่มา: Network9, 2014.
งานวิจยั ของ Brakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) ได้มีการใช้เครื่ องมือเฉพาะสาหรับ
วัดการตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การ
กระทา (Act) และความเชื่อมโยง (Relate) โดยใช้คาถามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งแบ่งช่วง
สเกลเป็ น 7 ช่วง จากไม่เคยจนถึงมากที่สุด เพื่อเป็ นการวัดความน่าเชื่อถือและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
ในการวัดผลของการตลาดเชิงประสบการณ์น้ นั Schmitt (1999) เห็นว่า การวัดจากระยะเวลาการใช้
สินค้าหรื อบริ การนั้นๆของลูกค้าเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
Brakus, Schmitt and Zarantonello (2009) เรื่ อง Brand Experience: What Is It? How
Is It Measured? Does It Affect Loyalty? ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์ในตราสินค้าของ
ผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแนวคิดนี้ได้แก่ ประสาทสัมผัส (Sensations)
ความรู้สึก (Feelings) ความคิดหรื อความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) และการตอบสนองพฤติกรรม
(Behavioral Responses) (ความสัมพันธ์ของการกระทา) ซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์
ตราสินค้า การสื่อสารและสภาพแวดล้อม
ซึ่ ง มาจากการศึ ก ษาจากแนวคิ ด ประสบการณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Experience)
ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคมีปฏิสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อผูบ้ ริ โภค
ค้นหาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและประเมินผล (Hoch, 2002 อ้างถึงใน Brakus, Schmitt & Zarantonello,
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2009) ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง (Hoch & Ha, 1986 อ้าง
ถึงใน Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009) หรื อทางอ้อม เมื่อผลิตภัณฑ์ที่จะนาเสนอในความ
เป็ นจริ งหรื อในการโฆษณา จะสะท้อนให้เห็นถึงการรวมกันทางตรงและประสบการณ์ผลิตภัณฑ์
ทางอ้อมในการตรวจสอบว่าการรวมกันมีผลต่อการตัดสินผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ ความชอบ ความตั้งใจ
ซื้อ และการเรี ยกคืน
โดยแบ่งการศึกษาในส่วนต่างๆ ดังนี้
วิธีก ารที่ 1: การสร้ างรายการและการคัดเลือก: เป็ นการเลือกหรื อกาหนดรายการ
สิ นค้านั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประสบการณ์ตราสิ นค้าที่มีต่อผูบ้ ริ โภค โดยใช้องค์ประกอบทั้ง 5
เป็ นเกณฑ์ ได้ แ ก่ ประสาทสั ม ผัส (Sensory), อารมณ์ (Affective), สติ ปั ญญา (Intellectual)
พฤติ ก รรม (Behavioral) และสังคม (Social) โดยเฉพาะการตลาดเชิ งประสบการณ์จากประสาท
สัมผัส (Sensory Experiences)
โดยการเลือกทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงผลทางประสาทสัมผัส
(Sensory) จานวน 25 งานวิจยั เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก 30 งานวิจยั เกี่ยวกับความคิดและการแก้ไข
ปั ญหา 26 งานวิจยั เกี่ยวกับทางกายภาพและพฤติกรรม 25 งานวิจยั หลังจากนั้นได้ทาการคัดกรอง
จนเหลือทั้งหมด 125 งานวิจยั ดังนี้ ด้านประสาทสัมผัส 24 งานวิจยั ด้านอารมณ์ 29 งานวิจยั ด้าน
สติ ปัญญาความคิด 26 งานวิจ ัย ด้านพฤติ ก รรม 23 งานวิจ ัย และด้านสังคม 23 งานวิจ ัย จากนั้น
ก าหนดให้นัก ศึ ก ษาจากทั้งหมด 30 มหาวิ ท ยาลัย ในการศึ ก ษาประสบการณ์ แบรนด์ (Brand
Experience) โดยใช้ลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 7 ระดับในการวัด
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ในด้า นการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ใ นตราสิ น ค้า (Brand
Experience) 5 มิติ ได้แก่ ประสาทสัมผัส (Sensory) อารมณ์ (Affective) สติ ปัญญา (Intellectual)
พฤติ ก รรม (Behavioral) และสังคม (Social) โดยการตลาดเชิ งประสบการณ์ ในตราสิ น ค้าส่ งผล
กระทบต่ อ ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคและความจงรั ก ภัก ดี ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมผ่านการ
เชื่อมโยงบุคลิกของตราสิ นค้า สามารถสรุ ปได้คือ โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จาก
การสร้างรายการและการคัดเลือก: จากการวัดผลทั้งหมด 83 รายงานวิจยั พบว่า ด้านประสาทสัมผัส
23 (ปฏิเสธ 7) ด้านอารมณ์ 13 (ปฏิเสธ 7) ด้านสติปัญญาความคิด 10 (ปฏิเสธ 8) ด้านพฤติกรรม 18
(ปฏิเสธ 7) และด้านสังคม 19 (ปฏิเสธ 7)
วิธีการที่ 2: ประสบการณ์การใช้แบรนด์สินค้าในการคาดการณ์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ประสบการณ์ในแบรนด์ที่เกิดขึ้น มีความหลากหลาย เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการค้นหา
ร้านค้าและสินค้าบริ โภค ซึ่งแนวคิดประสบการณ์แบรนด์เกิดจากการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อแบ
รนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะประสบการณ์ดงั กล่าว สามารถแบ่งออกเป็ น 4 มิติ
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ดัง นี้ ประสาทสั ม ผัส (Sensory) อารมณ์ (Affective) ทางปั ญ ญา (Intellectual) และพฤติ ก รรม
(Behavioral) ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์สินค้า
การกระตุน้ ประสบการณ์ในแบรนด์สินค้า อาจนาไปสู่ความพึงพอใจและความภักดี
ในตราสิ นค้าด้วย นอกจากนี้ประสบการณ์อาจเป็ นพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลที่ซบั ซ้อนมาก
ขึ้ น และส่ งผลต่ อความสัมพัน ธ์ในแบรนด์ที่มีความเกี่ย วข้องกัน (Keller, 1993) ในทางกลับกัน
ความสัมพันธ์อาจส่ งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี นอกจากนี้ เนื่ องจากประสบการณ์ที่เกิด
จากการกระตุน้ และนาไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในการคาดการณ์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เกิดจาก
ประสบการณ์ซ้ าๆ ซึ่งประสบการณ์แบรนด์ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว ควร
ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผูบ้ ริ โภคในอนาคตด้วย โดยผูบ้ ริ โภคควรมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้า
และแนะนาให้คนอื่น ๆ และมีโอกาสน้อยที่จะซื้อแบรนด์ทางเลือก
โดยมีสมมติฐานดังนี้
H1: ประสบการณ์แบรนด์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
H2: ประสบการณ์แบรนด์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค
วิธีวิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทั้งหมด 209 คน โดยใช้การวัดความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค 5 รายการ ดังนี้ : “ฉันมีความพึงพอใจกับประสิ ทธิภาพการทางานของแบรนด์ ” และ
“ถ้าฉันจะซื้ออีกครั้ง ฉันจะซื้อแบรนด์ที่แตกต่างจากแบรนด์น้ นั ” (รายการเชิงลบ), “การเลือกแบ
รนด์ของฉันเกิดจากสติปัญญา” และ “ฉันรู้สึกแย่ในการตัดสิ นใจเลือกแบรนด์น้ ี ” (รายการเชิงลบ)
และ “ฉันไม่มีความสุ ขกับสิ่ งที่ฉันทากับแบรนด์น้ ี ” (รายการเชิงลบ) โดยใช้ลิเคิร์ทสเกล (Likert
scale) 7 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1) และ เห็นด้วยอย่างยิง่ (7) ในการวัด
และการวัดความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค จะใช้ 5 รายการมาตรฐานความภักดีอา้ งจาก
Donthu (2001) ดังนี้: “ในอนาคต ฉันจะจงรักภักดีต่อแบรนด์น้ ี ”, “ฉันจะซื้อแบรนด์น้ ีอีกครั้ง”, “แบ
รนด์น้ ี จะเป็ นทางเลือกแรกในอนาคตของฉัน”, “ฉันจะไม่ซ้ือแบรนด์อื่น” และ“ฉันจะแนะนาแบ
รนด์น้ ี ให้คนอื่นๆ” โดยใช้ลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 7 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) และ
เห็นด้วยอย่างยิง่ (7) ในการวัด
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ภาพที่ 2.37 การจาแนกและการคาดการณ์ความถูกต้องของขนาดประสบการณ์แบรนด์.
แหล่งที่มา: Brakus, Schmitt and Zarantonello, 2009.
ผลการวิจยั พบว่า สเกลของประสบการณ์แบรนด์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยเพีย ง 12
รายการเท่านั้น ด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็ นสเกลที่มีความสอดคล้องกันภายในและสอดคล้องข้ามกลุ่ม
ตัวอย่าง ความสาเร็ จของขนาดสเกลดังกล่าวผ่านความน่ าเชื่อถือต่างๆและการทดสอบความถูกต้อง
ที่สาคัญที่สุดขนาดสเกลประสบการณ์แบรนด์แสดงการจาแนกความถูกต้องจากการวัดการใช้แบ
รนด์บางส่ วน รวมทั้งการประเมินผลแบรนด์, การมีส่วนร่ วมของแบรนด์, สิ่ งที่มากับแบรนด์, พึง
พอใจของลูกค้าและบุค ลิกของแบรนด์ ดังนั้นประสบการณ์แบรนด์มีผลกระทบทางพฤติ ก รรม
ได้แก่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและความจงรักภักดีท้ งั ทางตรงและทางอ้อมผ่านบุคลิกของแบ
รนด์ (ดังภาพที่ 2.37)
Adeosun and Ganiyu (2012) เรื่ อง Experiential Marketing: An Insight into the Mind
of the Consumer เกี่ยวข้องกับการศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความเข้าใจในใจของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการของการมีส่วนร่ วมของลูกค้าที่มีประสบการณ์ในเชิงลึก
ของผลิตภัณฑ์หรื อแบรนด์น้ นั ๆ นอกจากนี้ความผูกพันของการตลาดเชิงประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
ต่อแบรนด์สินค้า เพื่อดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าและอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
งานวิจ ัย นี้ จะตอบสนองต่ อการตรวจสอบที่ มีจุ ด มุ่ งหมายเพื่ อการตลาดเชิ งประสบการณ์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในการตลาดค้าปลีก โดยเป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนาและอธิบายสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง
การด าเนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคต่ อ ร้ า นค้า ปลี ก ผลการวิ จ ัยพบว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะต่างๆและข้อกาหนดที่ร้านค้า
ปลีก ควรมี เพื่อที่ จ ะสร้ างความน่ าสนใจให้ก ับผูบ้ ริ โภคและสร้ างสัมผัสการทดลองหรื อสร้ า ง
ประสบการณ์ในการค้าปลีกทั้งหมด
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อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ในการทาการตลาดประสบการณ์น้ นั น้อยมากที่จะใช้เพีย ง
ปั จ จัยเดี ยวของ “โมดุ ลประสบการณ์ ” ดังกล่าว การตลาดเพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ จึ งควร
ผสมผสานองค์ป ระกอบหลายๆอย่ า งจากองค์ป ระกอบทั้ง 5 เพื่ อ ให้เ กิ ด ผลลัพ ธ์ที่ ดี ที่ สุ ด ดัง
กรณี ศึกษาของรถยนต์ Volkswagen New Beetle (ภาพที่ 2.38) ในสหรัฐอเมริ กาต่อไปนี้
รถยนต์ Volkswagen New Beetle แนะน าสู่ ต ลาดด้ว ยรถยนต์ที่ไม่เหมือนรถยนต์ทั่ว ไป
ความแตกต่างมิใช่ดว้ ยประโยชน์ เพื่อการขับขี่เท่ านั้น มิฉะนั้นแล้วคงไม่สามารถตั้งราคาระดับสูง
แต่เอกลักษณ์พิเศษคือรู ปร่ างซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับรถยนต์อื่นๆ รวมทั้งสี สนั ที่สดใส
เจิดจ้า เหมือนแจกันดอกไม้ เคลื่อนที่ สร้างการรับรู้และสัมผัส (SENSE) ให้เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า “เมื่อเห็นรถรุ่ นนี้ ทีไร จะเกิดความขบขันทุกที ” โดยเฉพาะเด็กๆซึ่งมักจะบอกกับบิดา
มารดาของตนว่า “ถ้าโตขึ้นฉันจะขับรถคันนี้ ” ทั้งหมดนี้แสดงถึงการบรรลุถึงความรู้สึก (FEEL) ที่ดี
ซึ่งแคมเปญการโฆษณาทาให้เกิดความนึกคิดย้อนไปถึงโฆษณาเมื่อ 40-50 ปี ก่อนตอนเปิ ดตัว “รถ
เต่า” รุ่ นต้นกาเนิด ในสหรัฐอเมริ กา จัดเป็ นการกระตุน้ ความคิด (THINK) ให้แก่ผบู้ ริ โภคซึ่งเกิดการ
เปรี ยบเทียบและเชื่อมโยงกับรถเต่ารุ่ นแรกในอดีต จากแคมเปญการโฆษณา “Drivers Wanted” ซึ่ง
เชิดชูรถรุ่ นนี้ ประกอบกับตรายีห่ ้อ (Brand) ของ Volkswagen New Beetle เองซึ่งคนทัว่ ไปมีความรู้
ความเข้าใจและเกิดความรู้สึกประทับใจอยู่แล้วนั้น ได้กระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดการลอง ท้ายสุ ดคือ
การใช้ขบั ขี่ (ACT) ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ยอ้ นยุค นับว่าเป็ นการสื่ อความสัมพันธ์ (RELATE)
ไปถึงยุค 60‘s หรื อที่บางคนอาจเรี ยกว่า ยุค Flower Power Generation

ภาพที่ 2.38 Volkswagen New Beetle.
แหล่งที่มา: Tiptopglobe, 2011.

82
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรณี ศึกษา Volkswagen New Beetle ได้มีการสรรสร้างประสบการณ์ท้ งั
มวลในทุกองค์ประกอบตั้งแต่การออกแบบรถยนต์ การสื่ อข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่
เสนอประสบการณ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์พิเศษแก่ลกู ค้า (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
2.2.6 การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) กับเทคโนโลยีความจริงเสริม
(Augmented Reality: AR)
สาหรับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Customer Experiential Marketing) นั้นเป็ นการสร้าง
ประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ลูกค้า ทาให้ลกู ค้ารู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่ วมในการซื้อขายจับจ่าย
สินค้า ในสถานที่ขาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีข้ ึนมาเพื่อการส่งเสริ มการ
สื่อสารการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งในที่นี่คือ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
ที่ จ ะเป็ นอี ก หนึ่ งเทคโนโลยี ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ แนวคิ ด การตลาดเชิ ง ประสบการณ์
(Experiential Marketing) อาจเรี ยกว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์
(Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) เช่ น แอปพลิเคชัน Smart AR Viewer จาก
แอมเวย์ (ดังภาพที่ 2.39) ที่ลูกค้าสามารถเปิ ดรับข้อมูล ข่าวสาร เรื่ องราวต่างๆ แบบเสมือนจริ งได้
ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) นี้จะทาให้อยูเ่ หนือข้อมูลในรู ป
แบบเดิมๆ ให้ความสมจริ ง เหนื อระดับกว่าการรั บข้อมูลจากการสื่ อสารในรู ปแบบเก่า ซึ่งจะมาใน
รู ปแบบของภาพวิดีโอแบบเคลื่อนไหวจริ ง หรื อภาพ 3 มิติ ลอยอยูเ่ หนื อพื้นผิวจริ ง ซึ่งอาศัยลูกเล่น
ในรู ปแบบของการโต้ตอบ (Interactive) โดยใช้ควบคู่กบั สมาร์ทโฟนหรื อแท็บเล็ตได้อย่างง่ ายดาย
เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Smart AR Viewer จากแอมเวย์ (Amways, 2015)

ภาพที่ 2.39 แอปพลิเคชัน่ “Smart AR Viewer” จากแอมเวย์.
แหล่งที่มา: Amways, 2015.
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2.2.7 ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค (Customer Satisfaction) กั บ ปั จ จั ย ส่ วนประสม
การตลาด (Marketing Mix)
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (Customer Satisfaction)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องของความรู้สึก
ของบุ ค คลที่ มีต่องานที่ ปฏิบัติอยู่ และความพึงพอใจจะส่ งผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงาน
อย่า งไรก็ดี ค วามพึ งพอใจของแต่ ล ะบุ ค คลไม่ มีว นั สิ้ น สุ ด เปลี่ ย นแปลงได้เ สมอ ตาม
กาลเวลา และสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โ ภค เป็ นสิ่ งที่ จ ะแสดงออกในทางบวกหรื อ ลบต่ อสิ่ ง ที่ ได้รั บ และการ
นาเสนอโดยเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปั จจัย
แวดล้อม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ในที่น้ ี คือปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541, น.35-36) ได้กล่าวว่า “ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด เป็ นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการ
ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด”
ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ในการน าเสนอจะต้องมีผลิต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณ ภาพ และระดับการมอบ
ประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผูผ้ บู้ ริ โภค โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และ
จริ งใจต่อการสร้างเสริ มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้แก่ผบู้ ริ โภค
2) ด้านราคา ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเกิดจากการประเมินคุณภาพและรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เทียบกับราคาที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผูผ้ ลิตจะต้องกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพ
และเป็ นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) ของผูบ้ ริ โภค ราคาจะถูกหรื อแพงขึ้นอยู่
กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
3) ด้านสถานที่ ผูผ้ ลิต จะต้องมองหาสถานที่ ในการให้บริ การหรื อจ าหน่ ายที่ผบู้ ริ โภค
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวก
แก่ผบู้ ริ โภคในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรื อการให้บริ การผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้
ประเด็นด้านสถานที่ให้บริ การลดลงไปได้ เป็ นต้น
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4) ด้านการส่งเสริ มแนะนาสินค้า ผูผ้ ลิตจะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผบู้ ริ โภคทั้ง
ในด้านคุณภาพสิ นค้า และภาพลักษณ์ของสิ นค้าผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้นาข้อมูล
เหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อต่อไป
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับด้วยกัน คือ
1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นสิ่งที่ผผู้ ลิตจะต้องจัดให้มีตามความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ โภค และระวังไม่ให้เกิดสิ่ งที่ต่ากว่าความคาดหวังนั้นได้ เพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้สึกยินดี และมี
ความสุข
2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็ นสิ่งที่ผผู้ ลิตมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกินกว่าความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรื อประทับใจในบริ การที่ได้รับซึ่ง
เกินความคาดหวังที่ต้งั ใจไว้
ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคจะเห็นได้จากมุมมองที่แตกต่างกันระหว่าง ความพึง
พอใจเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลและความพึงพอใจที่เกิดจากประสบการณ์ของลูกค้ าที่มีต่อสินค้า
หรื อแบรนด์สินค้า (Johnson, Herrmann & Gustafsson, 2002) ซึ่งความพึงพอใจเฉพาะตัวของแต่ละ
บุคคล สามารถเกิดขึ้นได้ทนั ทีหรื อรับรู้ได้ทนั ทีหลังจากเกิดความพึงพอใจแล้ว ก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ ขณะที่ (Yuan & Wu, 2008) ด้านความพึงพอใจที่เกิดจากประสบการณ์ข องลูกค้าที่มีต่อสินค้า
หรื อแบรนด์สินค้านัน่ ต้องเกิดจากประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในทุกๆ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Patterson & Spreng, 1997)
อย่างไรก็ตามความพึงพอใจที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ ที่มีต่ อสิ นค้าหรื อแบรนด์
สิ น ค้าจะเกิดขึ้ นหลังจากขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Sweeney & Soutar, 2001) แต่ ค่ าการรับรู้ของ
กระบวนการรับรู้ท้งั หมดจะรวมไปถึงขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อด้วย (Woodruff, 1997) (ดังภาพ
ที่ 2.40) แสดงกระบวนการความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่ข้ นั ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ (Pre-purchase
stage) ขั้น ระหว่างการตัดสิ น ใจซื้ อ (During-purchase stage) และขั้น หลังการตัด สิ น ใจซื้ อ (Postpurchase stage) ซึ่ งจะเห็ น ว่ า เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มในการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ( AR
Experiential Marketing) จะอยู่ในขั้นก่อนการตัดสิ นใจซื้อ (Pre-purchase stage) ทั้งหมด ซึ่งในขั้น
ก่ อนการตัด สิ น ใจซื้ อนี้ ผูบ้ ริ โ ภคจะมีก ารประเมิน ผลจากทางเลือกต่ างๆก่ อนการตัด สิ น ใจซื้ อ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) สามารถทาให้เกิดประสบการณ์
ทางการตลาดของสิ นค้าไปสู่มือผูบ้ ริ โภคได้อย่างง่ายดาย ในคากล่าว “ Put the product in the hand
of the users ” (Woods, 2009, น.37) โดยเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคสามารถทดลองสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์
นั้นได้ผา่ นแอปพลิเคชันเออาร์ (AR Application)
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ภาพที่ 2.40 กระบวนการความพึงพอใจกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์.
แหล่งที่มา: Bulearca & Tamarjan, 2010.
2.2.8 โฆษณาดิจทิ ัลและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ชีวิตประจาวันของผูค้ นในปัจจุบนั เริ่ มเป็ นส่วนหนึ่งของความบันเทิงแบบดิจิทลั ทาให้การ
รับรู้ผ่านสื่ อต่างๆมีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสัญญาณให้เห็นว่า ดิจิทลั กาลังเป็ นส่ วน
หนึ่ งในโลกชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งในมุมหนึ่ ง คือ การเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคไปจากเดิม ทาให้นกั การตลาดยุคใหม่จาเป็ นต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อโลกดิจิตอล ไม่ว่า
จะเป็ นการลงโฆษณาผ่านสื่ อ การวางแผนการตลาดผ่านระบบดิจิทลั เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคยุคสื่อดิจิทลั
พัฒ นาการของเทคโนโลยีได้เพิ่ม เทคนิ ค ใหม่ ๆ เข้ามา ทาให้มีลูก เล่น สาหรั บการท า
แคมเปญในสถานที่ที่ไม่จาเป็ นว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่บา้ นหรื อที่ทางานอีกต่อไป ในต่างประเทศ
เริ่ มเห็นถึงการใช้ดิจิทลั บนท้องถนนบ่อยขึ้น เช่น การใช้ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) ที่ตอบสนองกับ
มือถือของผูใ้ ช้ และทาการเปลี่ยนป้ าย ตามข้อมูลที่ถกู ส่งมาหรื อทาโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ให้คนส่ ง
คอนเทนต์ของตัวเองขึ้นแสดงร่ วมกัน เช่น การเช็คอิน (Check-In) การไลค์ (Like) การแชร์ (Share)
และการติดแฮชแท็ก (#hashtag) หรื อแม้แต่การสร้างความสนใจ แรงดึ งดูดต่อผูบ้ ริ โภค โดยการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการสร้างความน่าสนใจและเสมือนจริ งให้กบั งานโฆษณา เช่น เริ่ มมี
การใช้เ ทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) หรื อรู ปแบบที่ เ ห็ น เป็ นสามมิ ติ
ภาพเสมือนจริ งของสินค้าหรื อบริ การ หรื อเพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาด เป็ นต้น
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เมื่อเทคโนโลยีทาให้ผูบ้ ริ โภคผลิต คอนเทนต์ดิ จิ ทัล (Digital Contents) ออกมาได้มาก
เช่นเดียวกับการใช้บริ การ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทลั อยูด่ ว้ ย ทาให้เกิดข้อมูลมหาศาล ที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคต่างๆ เช่น สถานที่มีการถ่ายรู ปมากที่สุด ช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ (Comment)
มากที่สุด คาพูดที่มีการพูดถึงบ่อยที่สุด ที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทลั ทั้งในส่ วนที่มาจากสื่ อของตัวเอง
เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ทาให้เกิดเทคโนโลยีซ้ือสื่อโฆษณาที่สะดวกขึ้น เข้าถึง
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ง่ า ยขึ้ น และยัง ปรั บ แต่ งได้ม ากกว่า เดิ ม เพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
งบประมาณซื้อสื่อ เช่น เครื อข่ายโฆษณา (Ads Network) โฆษณาทางเฟสบุ๊ก (Facebook Ads)
ซึ่งนักการตลาดสามารถทาการตลาดได้ง่ายขึ้น เนื่ องด้วยยุคดิจิทลั เปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ของผูบ้ ริ โภคไปจากยุคก่อนดิจิทลั และสร้างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใหม่ชนิดที่พลิกตาราการตลาดเดิม
อีกทั้งยังการตลาดแบบใหม่น้ ีทาให้สามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมาย และมีระบบประมวลผลให้อตั โนมัติ
ซึ่งช่วยในการเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนับเป็ นความ
ท้าทายใหม่ของแบรนด์และนักการตลาดว่า จะสามารถดึงตัวแบรนด์ออกมาให้กลายเป็ นคอนเทนต์
ที่น่าสนใจได้อย่างไร
ดังนั้นการทาโฆษณาในปั จจุบนั มีอยู่หลากหลายรู ปแบบ ยิ่งด้วยโลกที่มีความทันสมัยขึ้น
เรื่ อยๆ จึ งทาให้รู ปแบบโฆษณาอยู่ในรู ปแบบออนไลน์ ทาให้นัก การตลาดส่ วนใหญ่ เริ่ มศึกษา
ทางด้านนี้ เพื่อให้รองรั บกับความต้องการของตลาด และในปี 2015 นี้ มีการเริ่ มวางแผนที่จ ะทา
โฆษณาในรู ปแบบของดิจิทลั มากขึ้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งตามให้ทนั เทรนด์ (Trend) ทัน
โลก และในปี 2015 มีการทาโฆษณาดิจิตอล ดังนี้
1) เนื้ อหาวิดี โ อ (Video Contents) มีวีดี โอถูก เปิ ดผ่านสื่ อยูทูป (Youtube, Vimeo) หลาย
พันล้านครั้ง ภาพเพียงภาพเดียวอาจสื่อได้ดี แต่ในวีดีโอหนึ่งตัวมีภาพนับร้อยนับพันภาพ น่ าจะสื่อ
ความหมายได้ตรงใจมากที่สุด จะเห็นได้จากเริ่ มมีการแชร์คลิปวีดีโอลงเฟสบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้
ผ่านตาผูบ้ ริ โภค หรื อสร้างกิจกรรมให้ผบู้ ริ โภคแชร์ คลิปโฆษณาต่อๆกันไป เพื่อรับของรางวัล ซึ่ง
วิธีน้ ีได้รับความนิยมมาก
2) การตลาดผ่านเสิ ร์ชเอนจิน (Curator Search Engine Marketing Google) เป็ นเบอร์ หนึ่ ง
ในบริ ก ารด้านเสิ ร์ ช (Search) ด้ว ยการอัปเดต (Update) อัลกอริ ทึม (Algorithms) นอกจากการทา
อัน ดับให้ติ ด แล้ว ยังทาให้ผเู้ ยี่ย มชมเข้าถึงได้ง่ายและซื้ อสิ น ค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้ น การทาให้
เว็บ ไซต์ใ ห้อ ยู่ใ นอัน ดับ ที่ ดี ที่ สุ ด ของหน้า แสดงผลการค้น หาในเสิ ร์ ช เอนจิ น (Search Engine
Optimization: SEO) ที่อิงจากผูเ้ ข้าเยีย่ มชมหรื อกลุ่มเป้ าหมายให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ ช่วยทาให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและจาเป็ นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วย
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3) อีเมล (Email) เครื่ องมือยอดนิ ยมที่นักการตลาดให้ความสาคัญ โดยกว่า 73% ระบุว่า
เป็ นหัว ใจของธุ ร กิ จ เลยที เดี ยว เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ ยุค สมัย อี เมล (Email) มีก ารใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ น การโฆษณา การพูดคุ ย นัดพบ หรื อซื้อขาย จะเห็นได้จากการส่ งโฆษณา
สินค้ามาทางอีเมล์
4) มือถือ (Smartphone) กลายมาเป็ นปั จจัยสาคัญในปี 2015 และคงไม่มีใครปฏิเสธความ
จริ งข้อนี้ ได้ ตั้งแต่โลกเคลื่อนเข้าสู่โ ลกแห่ งโทรศัพท์มือถืออย่างสมาร์ ทโฟน (Smartphone) เต็ม
รู ปแบบ มือถือมีต่อวงการดิจิทลั มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ซึ่งจะได้เห็นการพัฒนาของเว็บไซต์
ในการค้นหาของกูเกิล (Google) เมื่อข้อมูลต่างๆ มีการเชื่อมต่อ จึงเป็ นกุญแจสาคัญ ซึ่งนักการตลาด
แบบธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business: B2B) จะมองเห็นกลุ่มเป้ าหมายผ่านโทรศัพท์มือถือเป็ น
อันดับแรก และโทรศัพท์มือถือยังเป็ นช่องทางอันดับแรกๆของผูบ้ ริ โภค (อริ สรา ไวยเจริ ญ, 2556)
ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ อริ สรา ไวยเจริ ญ (2556) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการโฆษณาสิ นค้า
ประเภทการตลาดเคลื่อนที่เร็ ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) บนสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่มีผล
ต่ อพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษา
รู ปแบบการโฆษณาสิ นค้าประเภทการตลาดเคลื่อนที่เร็ ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG)
บนสื่ ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรกับรู ปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท การตลาดเคลื่อนที่เร็ ว (Fast
Moving Consumer Goods: FMCG) บนสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ มีผลต่ อพฤติกรรมการตัด สิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โ ภค โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก และการเก็บแบบสอบถาม กับกลุ่มตัว อย่า งอายุ 20 ปี ขึ้ นไป
จานวนวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า บริ ษทั ตัวแทนโฆษณาใช้รูปแบบการโฆษณาแบรนด์เนอร์ เพื่อสร้างการ
รับรู้ (Awareness) สร้างความคุน้ เคยกับตราสิ นค้า เป็ นเสมือนประตูที่นาไปสู่ เว็บไซต์ข องสิ น ค้า
ส่ ว นรู ป แบบเสิ ร์ จ เอนจิ น (Search Engine) ใช้เ พื่ อ สนับ สนุ น การรณรงค์แ ผนการโฆษณาหรื อ
ส่ งเสริ มการขาย และรู ปแบบเฟสบุ๊ก (Facebook) เพื่อขยายกลุ่มเพื่อน เป็ นวิธีปากต่อปาก กระจาย
ข่าวสาร ทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและการสื่อสารให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้ท้ งั สื่ อออนไลน์และ
ออฟไลน์ เข้าด้วยกัน รวมไปถึงรู ปแบบการโฆษณาสิ น ค้าประเภท การตลาดเคลื่อนที่เร็ ว (Fast
Moving Consumer Goods: FMCG) บนสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน เป็ นต้น
สรุ ปว่า การสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์กบั เทคโนโลยีความจริ งมีความสัมพันธ์กนั
กล่าวคื อ การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มมาเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ว ยให้เกิ ด การสื่ อ สาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ต่อผูบ้ ริ โภค ในขณะที่การโฆษณาดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
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(สามมิติ โฮโลแกรม) ที่มาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่น้ นั จะทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความสนใจ
ดึงดูดใจ และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ต่อตราสิ นค้านั้น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งแนวคิดที่กล่าวมา
ข้างต้นจะนามาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั ในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ มีจุ ด มุ่งหมายเพื่อศึก ษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาดและศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Content Analysis) และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์ เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
3.1.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
และปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด กลุ่มตัว อย่างคื อ ผลงานแคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions
2015” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม จานวน 10 แคมเปญ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ผลงานแคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015”
No. Categories

Brands

Campaign Title

Winners

Entered by

Min.

1

Cyber

No Somos
Delito (We
Are Not Crime)

Holograms for
Freedom

Silver

DDB Spain

2.15

2

Cyber

Jordan Brand

The Last Shot

Shortlist

AKQA

1.59
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
No. Categories

Brands

Campaign Title

Winners

Entered by

Min.

WiedenKennedy
Amsterdam

1.59

Bronze

R/GA

1.55

Bronze

FCB Chicago

2.00

Google Cardboard

Grand
Prix

Google

1.56

Makeup Genius

Gold

McCANN Paris

1.55

Audi TT Brochure
Hack

Bronze

Razorfish

1.29

VML

1.44

Wunderman

1.55

3

Cyber

S7 Airlines

The Imagination Bronze
Machine

4

Cyber

Ad Council

Love Has
Labels

5

Mobile

6

Mobile

Google

7

Mobile

L'Oreal Paris

8

Mobile

AUDI

9

Mobile

Union Station Living History at Shortlist
Union Station

10

Mobile

Childhood Eye The Next Photo
Cancer Trust
(CHECT)

No

Illinois Council The Unforgotten
Against
Handgun
Violence

Silver
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3.1.2 เกณฑ์การวิเคราะห์ ข้อมูลหรือรูปแบบการเข้ ารหัส (Coding Form)
3.1.2.1 การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential
Module) ทั้ง 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากประสาทสัม ผัส (Sense)
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think)
การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act) และการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง
(Relate) (Schmitt, 1999) ดังนี้
1) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) โดย
วิ เ คราะห์ จ ากแนวคิ ด การตลาดประสาทสัม ผัส (Sensory Marketing) ได้แ ก่ การมองเห็ น (สี
รู ปลัก ษณ์ ลัก ษณะ) การได้ยิน (เสี ยงเพลง ดนตรี เสี ย งรบกวน) การได้ก ลิ่น (กลิ่น ต่ างๆ กลิ่น
ธรรมชาติ) รสชาติ (เปรี้ ยว หวาน) และการสัมผัส (เรี ยบ)
2) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากความรู้ สึก (Feel) โดยการ
วิเคราะห์จากอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมี เป้ าหมายอย่างไรในการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารหรื อผูผ้ ลิตไปยัง
ผูร้ ับสาร ได้แก่ เพลิดเพลิน ตลก สนุกสนาน ตื่นเต้น เป็ นต้น
3) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากความคิ ด (Think) โดยการ
วิเคราะห์จากการส่ งมอบข้อมูลสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคว่า มีความรู้ความเข้าใจเพียงไร รวมไปถึงการ
เก็บภาพความทรงจา และสามารถจดจาตราสิ นค้าได้ ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ
ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ) ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน (การเก็บรักษา ขั้นตอนการใช้งาน)
4) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากพฤติ ก รรม (Act) โดยการ
วิเคราะห์จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางกายภาพกับวิถีชีวิต เน้นการใช้งานและการบริ โภคสิ นค้าของ
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ การใช้ชีวิตประจาวัน
5) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) โดย
การวิเคราะห์การสร้างความสัมพันธ์กบั บางสิ่ งบางอย่างซึ่งเกี่ยวโยงกับสังคมภายนอก ได้แก่ การ
สร้างความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูง ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น
3.1.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาส
กร อดุลพัฒนกิจ, 2548) ในการวิจยั ครั้งนี้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เฉพาะ
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริ มการตลาด เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพสินค้าโดยรวม
ของตราสิ นค้าที่ชดั เจน และนอกจากนี้ในแต่ละแคมเปญตัวอย่างไม่ได้กล่าวถึงด้านราคาและด้าน
สถานที่ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการนามาวิเคราะห์ ได้แก่
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1) ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ในการน าเสนอจะต้องมีผลิต ภัณ ฑ์ที่มีคุณภาพ และ
ระดับการมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผูผ้ บู้ ริ โภค โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความ
เอาใจใส่และจริ งใจต่อการสร้างเสริ มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้แก่ผบู้ ริ โภค
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูผ้ ลิตจะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารในเชิงบวก
แก่ผบู้ ริ โภคทั้งในด้านคุณภาพสิ นค้า และภาพลักษณ์ของสิ นค้าผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริ โภค
ได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อต่อไป
3.1.3 ความเที่ยงตรงและความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
3.1.3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการเข้ารหัส
(Coding Form) หรื อเกณฑ์การวิเคราะห์ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้ อหา (Content Validity) และได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาให้มีความเหมาะสมและ
ถูกต้อง
3.1.3.2 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการเข้ารหัส
(Coding Form) ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้ อหา และ
แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่บกพร่ อง และมีแนวทางเป็ นไปตามทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-dept Interview)
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นการสอบถาม สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาความรู้ความ
จริ ง ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็ นการเพิ่มเติมข้อมูลและสามารถทาความเข้าใจใน
การวิจยั ได้มากยิง่ ขึ้นนอกเหนื อจากการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
ด้วยเหตุน้ ีจึงใช้การสัมภาษณ์เป็ นอีกเครื่ องมือการวัดผลที่สาคัญในการวิจยั ครั้งนี้
3.2.1 การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ: นักการตลาดและโฆษณา นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจานวน 8 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
ดังนี้
3.2.1.1 นักการตลาดและโฆษณา เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการทาการตลาดและ
การทาโฆษณา ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและโฆษณาหรื อเป็ นผูท้ ี่เคยใช้หรื อพบเห็น
การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการทาการตลาดและโฆษณา ได้แก่
1) คุณวิเชียร ทองสุขสิริ นักโฆษณาอิสระ
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2) คุณพนม พรมมิรัตนะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทย-ไลซาท จากัด
3) อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอโซบาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
3.2.1.2 นักวิชาการ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ในด้านการตลาดหรื อเป็ นผูท้ ี่เขียนบทความหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผูอ้ านวยการ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ผูเ้ ขียนบทความ 4G และAR เทคโนโลยีใหม่สาหรับการตลาด
2) ดร. ศรากุล สุ โคตรพรหมมี อาจารย์หัวหน้าสาขาภาควิชาการบริ หาร
ระหว่างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.2.1.3 ตัว แทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นตัว แทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในด้านการตลาดในสายงานความรับผิดชอบ ได้แก่
1) คุณเชษฐ์ดนัย ศรี มณี เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การสหประชาชาติ (UN)
2) คุณดวงสมร ถือความตรง เจ้าหน้าที่จดั การงานทัว่ ไป ระดับชานาญ
การ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
3) คุ ณ เพี ย งขวัญ ม่ ว งทอง นัก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนัก วิ จ ัย สถาบัน วิจ ัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3.2.2 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบผูใ้ ห้ข่าวโดยตรง (Face to Face) โดยมีการ
บอกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทราบก่อนล่วงหน้า (สถานที่ตามแต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสะดวกให้สัมภาษณ์ )
และมีการบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีบนั ทึกเสียงระหว่างการให้สมั ภาษณ์
3.2.3 แนวคาถามการวิจยั
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semistructured or Guided Interviews)โดยมีแนวคาถามปลายเปิ ด (Open-ended Questions) ดังนี้
3.2.3.1 แคมเปญการตลาดหรื อการส่งเสริ มการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยี ความจริ งเสริ ม สามารถสร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภคได้หรื อไม่ อย่างไร
3.2.3.2 ข้อดีและข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิง
ประสบการณ์ มีอะไรบ้าง
3.2.3.3 ทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเป็ น
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อย่างไร
3.2.3.4 เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะเป็ นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการ
นามาประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่อสารการตลาดมากขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
3.2.4 ความเที่ยงตรงและความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
3.2.4.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผูว้ ิจยั ได้นาแบบคาถามสาหรับ
สัมภาษณ์ ไปให้นักวิชาการพิจารณาและตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหา (Content Validity)
และได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของแบบคาถามให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
3.2.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบคาถามไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้ อหา และแก้ไขเพิ่มเติมส่ ว นที่
บกพร่ อง

3.3 การตรวจสอบข้ อมูล
งานวิจยั เชิงคุณภาพนี้เป็ นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็ นวิธีการที่
ใช้อย่างได้ผล ซึ่งเป็ นการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสารและเว็บไซต์ออนไลน์ หรื อทาการซักถามผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ เพื่อความแน่ นอนว่าเหมาะสมหรื อไม่ การวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Content Analysis) เพื่อการศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มผ่า นแคมเปญสื่ อ สารการตลาดและการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เพื่ อ ศึ ก ษา
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในอนาคต ซึ่งจะเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ ของ
งานวิจยั ชิ้นนี้

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ เนื้อหาเชิงคุณภาพ
ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ส าหรั บ งานวิ จ ัย เรื่ อง การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Content Analysis) โดยการวิเคราะห์แบ่ งออกเป็ น 2 ประเด็ น หลัก ได้แก่ ปั จ จัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ มีดงั ต่อไปนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาเชิงคุณภาพ
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลงานแคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ ผ สมผสาน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม จานวน 10 แคมเปญ ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Module) ทั้ง 5 ด้านได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ประสาทสั ม ผัส (Sense) การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากความรู้ สึ ก (Feel) การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากความคิด (Think) การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act) และการตลาด
เชิ ง ประสบการณ์ จ ากความเชื่ อ มโยง (Relate) และการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด
(Marketing Mix) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotions) ในการ
วิจ ัย ครั้ งนี้ ศึก ษาปั จ จัยส่ ว นประสมการตลาด เฉพาะด้านผลิต ภัณ ฑ์และด้านส่ งเสริ มการตลา ด
เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพสินค้าโดยรวมของตราสินค้าอย่างชัดเจน และนอกจากนี้
ในแต่ ละแคมเปญตัวอย่างไม่ได้กล่าวถึงด้านราคาและด้านสถานที่ จึ งไม่เกี่ ยวข้องกับการนามา
วิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์เนื้อหามีดงั นี้
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4.1.1 แคมเปญ Holograms for Freedom
แคมเปญนี้ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของผูช้ ุมนุ มประท้วงทางการเมืองที่เพิ่มมาก
ขึ้นในประเทศสเปน ซึ่งแคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงการพยายามแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดย
ไม่ทาให้เกิดความผิดทางอาญาหรื อกฎหมายของประเทศ ซึ่งการรวมกลุ่มชุมนุมในแคมเปญจะเป็ น
การใช้เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า โฮโลแกรม (Holograms) หรื อภาพเสมือนจริ ง เข้ามาใช้ในแคมเปญนี้
ด้วย เนื่องจากว่า การชุมนุมประท้วงทางการเมืองด้วยกลุ่มผูช้ ุมนุมจริ งอาจส่ งผลต่อข้อกาหนดทาง
กฎหมายที่ เข็มงวดของประเทศสเปนได้ จึ งใช้ก ารลงชื่ อและเขี ยนข้อความแสดงความคิ ดเห็น
ทางการเมืองของผูช้ ุมนุมผ่านเว็บไซต์ http://www.hologramasporlalibertad.org และนาไปสู่การใช้
โฮโลแกรม (Holograms) หรื อที่เรี ยกว่า การชุมนุมประ ท้วงทางการเมืองเสมือนจริ ง โดย Madrigal
(2015) ยกให้เป็ น The world’s first hologram protest held in Spain ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แคมเปญ Holograms for Freedom.
แหล่งที่มา: Vartanian, 2015.
ตารางที่ 4.1 แคมเปญ Holograms for Freedom
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

Holograms for Freedom
No Somos Delito
(We Are Not Crime)
DDB Spain
Silver
Cyber
2.15
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จากตารางที่ 4.1 แคมเปญ Holograms for Freedom เป็ นแคมเปญขององค์กร We Are Not
Crime ซึ่ งถูก ส่ งเข้าร่ ว มโดย DDB Spain และได้รับรางวัลเหรี ยญเงิ น (Silver) ในสาขาไซเบอร์
(Cyber) ความยาว 2.15 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของแคมเปญนี้เป็ น
แคมเปญรณรงค์ทางการเมืองที่ไม่ได้หวังผลกาไร เป็ นการแสดงโฮโลแกรมเดินขบวนประท้วงตาม
ท้องถนน ที่ ได้จ ากการให้ลงชื่ อเข้าร่ วมผ่านทางเว็บไซต์ของแคมเปญ และรู ปแบบการส่ งเสริ ม
การตลาดเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ ในขณะที่การวิเคราะห์เนื้ อหาด้านองค์ประกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ที่เด่นชัด 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sense) ใน
ด้านการมองเห็นและการได้ยิน การรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel) ที่ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิด
ความรู้สึกอยากเข้าร่ วมและเป็ นส่ วนหนึ่ง การรับรู้ประสบการณ์ทางพฤติกรรม (Act) ซึ่งทาให้เกิด
พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมือง และการรับรู้ประสบการณ์ทางความเชื่อมโยง (Relate) ที่เป็ น
การผสมการรับรู้ประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการเผยแพร่ ประสบการณ์ร่วมกันในสังคม
ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ Holograms for
Freedom
ด้านผลิตภัณฑ์: เป็ นแคมเปญรณรงค์ทางการเมือง ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการ
แสดงออกทางความคิดเห็นทางด้านการเมือง และการชุมนุมประท้วงที่ไม่ผดิ ต่อกฎหมาย
ด้านส่งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้เป็ นเผยแพร่ โดยใช้ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
4.1.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ
Holograms for Freedom
ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการมองเห็นคือ การมองเห็น
ภาพโฮโลแกรม (Holograms) หรื อการชุมนุ มประท้วงเสมือนจริ ง ซึ่งในแคมเปญโฆษณามีการใช้
สี สัน แสงและเงาที่แสดงให้เห็นในตอนกลางคืนเพื่อให้ปรากฏภาพหรื อการใช้เทคนิ คโฮโลแกรม
(Holograms) ได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากวินาทีที่ 37 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.2) โดยการใช้
สถานที่ ต่ างๆ ได้แก่ ถนนสาธารณะ สถานที่ สาคัญ ๆของประเทศ หรื อบริ เวณพื้นที่ ที่ใช้ในการ
ชุมนุมประท้วงทัว่ ไป โดยสถานที่เหล่านั้นไม่ได้ใช้เป็ นสถานที่ชุมนุ มประท้วงด้วยผูช้ ุมนุมจริ ง แต่
เป็ นการใช้เทคนิ คโฮโลแกรม (Holograms) หรื อเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
แทน นอกจากจะใช้โฮโลแกรมกับผูช้ ุมนุมเสมือนจริ งแล้ว ยังมีการใช้อุปกรณ์การชุมนุม ไม่ว่าจะ
เป็ น ป้ ายแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็ นภาพเสมือนจริ งทั้งสิ้น จากวินาที
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ที่ 50 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.3) ซึ่งเดินประท้วงไปตามถนนและสถานที่ต่างๆ ยามค่าคืน และ
การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการได้ยนิ เสี ยงดนตรี ประกอบที่ทาให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกถึงการ
ปลุกเร้าและแสดงถึงการรวมเป็ นหนึ่ง

ภาพที่ 4.2 วินาทีที่ 37 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: DDB España, 2015.

ภาพที่ 4.3 วินาทีที่ 50 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: DDB España, 2015.
ความรู้สึก (Feel): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความรู้สึกที่ทาให้ผชู้ มอยากมี ส่ว น
ร่ วมในแคมเปญ หรื อการชุมนุมประท้วงเสมือนจริ งในครั้งนี้ ซึ่งในแคมเปญเป็ นกิจกรรมที่เกิดจาก
ความต้องการในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งมีผชู้ มและผูอ้ ยากมีส่วนร่ วมอยู่แล้ว ทาให้
ความรู้สึกเหล่านั้นกลายเป็ นแรงขับที่นาไปสู่ความต้องการในการแสดงทางออกหรื อการแก้ไข
ในทางที่ดีทางการเมือง
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ความคิ ด (Think): การรั บรู้ ประสบการณ์ ผ่านทางความคิ ด ที่ ท าให้รับ รู้ ถึ ง การ
พยายามแสดงออกและแสดงความคิด เห็น ทางการเมือง โดยไม่ผิดกฎหมายของประเทศและลด
ความรุ นแรงที่อาจเกิดขึ้นทางการเมือง โดยปกติแล้วการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็ นเรื่ องไม่
ผิด แต่การแสดงออกโดยการเดินชุมนุ มประท้วงนั้น อาจทาให้เกิ ดการขัดแย้งต่อข้อกาหนดทาง
กฎหมายการชุมนุมทางการเมืองของประเทศได้ ซึ่งจะทาอย่างไรในการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายนั้นๆ
ซึ่งในกรณี น้ ี จึงเป็ นการนาเสนอสิ่ งที่แตกต่างและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นในการแสดงความคิด
ทางการเมืองที่ ไม่ข ัด แย้งกับกฎหมาย และสร้ างอิสระทางความคิ ด เพื่ อแก้ไขพัฒนาสังคมทาง
การเมือง
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จากการ
ชุมนุมประท้วงทางการเมืองโดยผูช้ ุมนุมจริ ง ซึ่งอาจทาให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงรวมไปถึงขัดต่อ
ข้อกฎหมายในประเทศ ไปสู่ ก ารรวมกลุ่มชุ มนุ มประท้ว งทางการเมืองแบบเสมือ นจริ งที่ อ าจ
หลีกเลี่ยงข้อกาหนดทางกฎหมายได้ การใช้เทคโนโลยีน้ ีถือเป็ นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับรู้ของผูช้ มหรื อสังคมได้ กล่าวคือพฤติกรรมการชุมนุมด้วย
คนจริ งๆ ในอดีตที่อาจขัดแย้งต่อกฎหมายและอาจเกิดความรุ นแรง ไปสู่การชุมนุมทางการเมืองด้วย
ผูช้ ุมนุ มเสมือนจริ ง โดยผูส้ นใจสามารถสมัครหรื อลงชื่ อแสดงความประสงค์ในการเข้าร่ วมการ
ชุมนุ มเสมือนจริ งผ่านทางเว็บไซต์ http://www.hologramasporlalibertad.org ซึ่งเห็นได้จากนาที ที่
1.20 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.4 นาทีที่ 1.20 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: DDB España, 2015.
ความเชื่อมโยง (Relate): การรับรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและการเมือง
ซึ่งการเชื่อมโยงนี้ระหว่างกลุ่มคนกับองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร รวมไปถึงคนในสังคม ที่พยายาม
ถ่ายทอดและต้องการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองที่มีผลต่อสังคมและอนาคตของประเทศ
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ซึ่งได้กลายเป็ นแคมเปญโฆษณาที่ได้รับความสนใจมากมายในหลายประเทศ เห็นได้จากนาที ที่
1.40 ในแคมเปญโฆษณา (ดัง ภาพที่ 4.5) เป็ นการแสดงในเห็ น ถึ ง ความสัม พัน ธ์ข องการรั บรู้
ประสบการณ์ผา่ นประสาทสัมผัส ความคิด และการกระทา ที่ส่งผลต่ อการยอมรับและการรับรู้ของ
ผูค้ นในสังคม

ภาพที่ 4.5 นาทีที่ 1.40 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: DDB España, 2015.
ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้ อหาของแคมเปญ Holograms for Freedom จาก No Somos Delito
(We Are Not Crime) พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีประเด็นในด้านผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ
เกี่ยวกับกิจกรรมการแสดงออกทางการเมือง และด้านส่ งเสริ มการตลาดที่ ใช้การเผยแพร่ โดยใช้
ช่องทางสื่อต่างๆชัดเจนที่สุด ขณะที่การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์มีการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสด้วยการมองเห็นและการได้ยินเสี ยง และการรับรู้
ประสบการณ์จากความรู้สึกมากที่สุด
4.1.2 แคมเปญ The Last Shot
แคมเปญนี้นาเสนอแนวความคิดของไมเคิล จอแดน (Michael Jordan) นักกีฬาบาสเก็ตบอล
ชื่อดังของโลก ที่เชื่อว่า “สิ่ งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือวิวฒั นาการของแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงและ
วิวฒั นาการจากยุคสู่ยคุ ” เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี ของแบรนด์ ซึ่งในแคมเปญโฆษณานี้เป็ นการบอก
เล่ า ประสบการณ์ ก ารเล่ น บาสเก็ต บอลมื อ อาชี พ ของไมเคิ ล จอร์ แ ดน ที่ เ สมื อ นการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์และความรู้สึกผ่านรองเท้ากีฬาของ Jordan Brand โดยการจาลองสนามบาสเก็ตบอล
โดยใช้เทคนิ คพิเศษต่างๆ แบบเสมือนจริ ง รวมถึงผูเ้ ล่น ผูช้ ม และบรรยากาศของการแข่งขันบาส
เก็ตบอลแบบเสมือนจริ ง ที่พิพิธภัณฑ์รองเท้ากีฬาจอร์ แดน ในนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ดัง
ภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 แคมเปญ The Last Shot.
แหล่งที่มา: Future vision, 2015.
ตารางที่ 4.2 แคมเปญ The Last Shot
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

The Last Shot
Jordan Brand
AKQA
Shortlist
Cyber
1.59

จากตารางที่ 4.2 แคมเปญ The Last Shot จากแบรนด์ Jordan Brand ส่ งเข้าร่ วมโดย AKQA
และได้รับรางวัลชมเชย (Shortlist) ในสาขาไซเบอร์ (Cyber) ความยาว 1.59 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า การวิเคราะห์เนื้อหาด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ของแคมเปญนี้ มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด คือการ
โฆษณา ในขณะที่การวิเคราะห์เนื้อหาด้านองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญนี้
มีความเด่นชัดใน 3 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sense) ในด้านการมองเห็น
การได้ยนิ และการสัมผัส การรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel) ที่ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความรู้สึก
อยากเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง รวมถึงความตื่นเต้น และเกิดความประทับใจ การรับรู้ประสบการณ์ทาง
พฤติ ก รรม (Act) ซึ่ งทาให้เกิ ด พฤติ ก รรมนั่น คื อ การแข่ งขัน บาสเก็ต บอล ซึ่ งมีร ายละเอีย ดการ
วิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ The Last Shot
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ด้านผลิต ภัณ ฑ์: เป็ นแคมเปญแบรนด์ร องเท้ากี ฬา ซึ่ งแบรนด์น้ ี พยายามสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเล่นหรื อการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลแบบมืออาชีพ
ผ่า นรองเท้า กี ฬ า โดยสร้ า งความรู้ สึ ก ให้ผูใ้ ช้รู้ สึ ก ได้จ ริ งโดยมี ไ มเคิ ล จอแดนเป็ นผูถ้ ่ ายทอด
ประสบการณ์ ในครั้ งนี้ ซึ่ งพยายามแสดงประสิ ทธิ ภาพของรองเท้ากีฬา ว่าเป็ นรองเท้ากีฬาของ
นักกีฬาระดับโลก มีคุณภาพสูง ใส่สบาย ทนทาน และเหมาะกับการใส่แข่งขันกีฬาจริ ง
ด้านส่ งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้การโฆษณาโดยใช้นักกีฬาเป็ นพรี
เซนเตอร์ (Presenter) มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดนอกสถานที่โดยใช้การจาลองสนามบาสเก็ต
บอลเสมือนจริ งสาหรับแฟนๆบาสเก็ตบอลและลูกค้าทุกคน การสื่อสารทางการตลาดใช้ช่องทางสื่ อ
ต่ างๆ เช่ น สื่ อโทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ โซเชี ยลมีเดี ย นอกสถานที่ ต่ างๆ เช่ น บิ ลบอร์ ด หน้าร้าน
(Brand Shop) ซึ่งในแคมเปญเป็ นการนาเสนอที่พิพิธภัณฑ์รองเท้ากีฬา Jordan Brand ในนิ วยอร์ ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
4.1.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ The
Last Shot
ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการมองเห็นคือ การมองเห็น
ภาพเสมือนจริ งของสนามแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ผูเ้ ล่น ผูช้ ม ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มกับเทคนิ คเฉพาะอื่นๆ ในการสร้างสนาม ผูเ้ ล่น และกองเชียร์หรื อผูช้ มแบบเสมือนจริ งที่
พิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์ก เห็นได้จากวินาทีที่ 1.22 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.7) นอกจากนี้การรับรู้
ประสบการณ์ผา่ นการสัมผัสคือ การได้ใส่รองเท้า Jordan Brand ของจริ งและสามารถลงแข่งร่ วมกับ
ผูเ้ ล่นที่เป็ นภาพเสมือนจริ งทั้งหมดได้ เป็ นเสมือนการได้ลงแข่งบาสเก็ตบอลจริ งๆ และการได้ยนิ
เสียงดนตรี ประกอบที่ทาให้เกิดอารมณ์ร่วมสร้างความตื่นเต้น ซึ่งเห็นได้ว่าแคมเปญนาเสนอเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านัน่ คือ กีฬาซึ่งทาให้เกิดการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่เป็ นจริ งให้ได้มากที่สุด
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ภาพที่ 4.7 นาทีที่ 1.22 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: RedazioneBrandNews, 2015.
ความรู้สึก (Feel): การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความรู้สึกที่อยากเป็ นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์การแข่งขันบาสเก็ตบอลระดับโลกของจริ งเหมือนไมเคิล จอร์แดน โดยจากการสร้าง
ประสบการณ์ ทางการประสาทสัมผัสแล้ว จะทาให้เกิ ด ความรู้ สึกต่ อเนื่ อง กล่าวคื อ ผูบ้ ริ โภคมี
ความรู้ สึก ต่ อแบรนด์ในทางบวก ทั้งนี้ อาจเกิ ด จากภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ และความชื่ น ชอบ
ทางด้านกีฬาบาสเก็ตบอลของผูบ้ ริ โภคเอง ซึ่งในแคมเปญจึงเป็ นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นการ
กระตุ ้น การรั บรู้ แบรนด์ และสร้ างความพึงพอใจให้ก ับผูบ้ ริ โภคในการใช้ค วามรู้ สึก จริ งที่ ถูก
ถ่ายทอดออกมาผ่านเกมส์การแข่ งขัน บาสเก็ต บอลในบรรยากาศเสมือนจริ ง ไม่ว่าจะเป็ น ความ
ตื่นเต้น ความสนุ กสนาน และกระตุน้ ความทรงจาและจดจาความรู้สึกขณะนัง่ ชมการแข่งขันบาส
เก็ตบอล จากนาทีที่ 1.09 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.8)

ภาพที่ 4.8 นาทีที่ 1.09 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: RedazioneBrandNews, 2015.
ความคิด (Think): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความรู้และเข้าใจว่า รองเท้ากีฬาแบ
รนด์น้ ีดีอย่างไร ทาไมถึงเป็ นรองเท้าของนักกีฬาบาสเก็ตบอลระดับโลกได้ โดยนอกจากแคมเปญนี้
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จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็ นแบรนด์รองเท้ากีฬาชั้นนาแล้ว ยังเป็ นการตอกย้า
ความผูกพันของแบรนด์กบั ลูกค้า เห็นได้จากมีพิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์ กที่บอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ผ่าน
รองเท้ากีฬาและความทรงจาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันบาสเก็ตบอลในประวัติศาสตร์ เห็นได้
จากวินาทีที่ 50 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.9) ซึ่งถือเป็ นการมอบประสบการณ์ทางความคิดใน
แบรนด์สินค้ามากยิง่ ขึ้นให้กบั ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 4.9 วินาทีที่ 50 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: RedazioneBrandNews, 2015.
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยพฤติกรรมที่ทาให้ผชู้ มเกิดความชื่น
ชอบ และอาจทาให้เกิดความฝันว่า อยากเป็ นนักกีฬาบาสเก็ตบอลมืออาชีพในอนาคตก็เป็ นได้ โดย
จากแคมเปญเป็ นสร้างแรงกระตุน้ ต่อผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ ที่จะทาให้เกิดแรงบันดาลใจหรื อความฝัน
เพื่อนาไปสู่พฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็ นการสวมใส่เพื่อเล่นกีฬา การออกกาลังกายต่างๆ แฟชัน่ การแต่ง
กาย เป็ นต้น หรื ออาจทาให้อยากแข่งขันกีฬาขึ้นมาจริ งๆ ในอนาคต ซึ่งต้องการที่จะสวมใส่แบรนด์
รองเท้านี้ในทุกๆกิจกรรมของผูบ้ ริ โภค
ความเชื่อมโยง (Relate): การรับรู้ประสบการณ์น้ ี แน่ นอนว่าการชมกีฬาบาสเก็ต
บอลต้องดูหรื อชมเป็ นกลุ่ม เป็ นทีมซึ่งทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์และการรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกันของผูช้ ม
กีฬาด้วยกันเอง ซึ่งมาจากการรวมประสบการณ์การรับรู้ทางประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด
และกายภาพนัน่ เอง จึงทาให้เกิดประสบการณ์ทางสังคมกีฬาให้กว้างมากขึ้น
ดัง นั้น การวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาของแคมเปญ The Last Shot จาก Jordan Brand ในด้า นการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่า แคมเปญนี้เป็ นแคมเปญแบรนด์รองเท้ากีฬา ซึ่งมีการจัด
จาหน่ ายที่ ร้านจาหน่ ายรองเท้ากีฬาของแบรนด์ Jordan และจัดกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ร้องเท้ากีฬา
Jordan Brand ในนิ ว ยอร์ ก โดยเป็ นการการใช้ก ารส่ งเสริ มการตลาด เนื่ อ งจากต้อ งการแสดง
ภาพลักษณ์และเพื่อเป็ นการตอกย้าแบรนด์สินค้าที่อยู่คู่กบั ผูบ้ ริ โภคมาอย่างยาวนาน จึงเห็นได้ว่า
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แคมเปญนี้ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการผสมผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อ
สร้างความทรงจาที่ดีและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อย่างลงตัว และการวิเคราะห์
องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า แคมเปญนี้ สามารถสร้ าง
ประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภคได้ โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ผา่ นประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น
การได้ยินเสี ยง และการสัมผัส ผ่านประสบการณ์ทางความรู้สึกที่ทาให้เกิดความรู้ สึกตื่นเต้น และ
เกิ ด ความพึงพอใจ จากการสร้ างความผูกพันระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค และยังส่ งผลให้เกิ ด
ประสบการณ์ทางพฤติกรรม ได้แก่ การสวมใส่ รองเท้าเล่นกีฬา การออกกาลังกายต่างๆ รวมไปถึง
สวมใส่เพื่อแฟชัน่ และทันสมัย
4.1.3 แคมเปญ The Imagination Machine
แคมเปญนี้ เป็ นของสายการบิน S7 (S7 Airlines) เป็ นหนึ่ งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุด ของ
รัสเซีย ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่ องของการให้ความสาคัญกับทุกๆจินตนาการเกี่ยวกับจุดหมาย
ปลายทางของผูโ้ ดยสารทุกคน จากแนวคิดที่ว่า “อะไรจะเกิดขึ้นถ้าจินตนาการของคุณสามารถพา
คุ ณ ไปสักแห่ งหนึ่ งที่เคยคิดไว้ได้จ ริ งอย่างที่ คุณต้องการ” โดยผ่านเครื่ องแห่ งจินตนาการ (The
Imagination Machine) ที่ลูกค้าสามารถใช้เครื่ องนี้ ได้ โดยการคิดหรื อจินตนาการในการบินไปยัง
จุดหมายปลายทางในฝันของลูกค้าเองได้ ซึ่งเปรี ยบเสมือนการใช้เครื่ องนี้ ในการจาลองภาพเสมือน
จริ งในการคิดจากสมองแล้วแสดงผลทางความคิดเหล่านั้น ออกมาในรู ปแบบของภาพเสมือนจริ งที่
เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหรื อจุดหมายปลายทางที่ลกู ค้ากาหนดนัน่ เอง หลักการทางานของเครื่ องแห่ ง
จินตนาการ (The Imagination Machine) คื อ การใช้เทคโนโลยีคลื่นสมองในการควบคุมเครื่ องบิน
เสมือนจริ ง (ภาพที่ 4.10) โดยให้ผโู้ ดยสารหรื อลูก ค้านั่งห่ างจากจอแสดงผลประมาณ 2 เมตร
จากนั้นให้ผเู้ ข้าร่ วมใส่ ชุดหูฟัง (EEG-brainwave headset) ที่ใช้สาหรับการตรวจจับคลื่นสมอง ซึ่ง
ผูเ้ ข้าร่ วมมีเวลา 45 วินาที ในการควบคุมคลื่นความคิดเครื่ องบินเสมือนจริ งที่แสดงผลอยูบ่ นหน้าจอ
ให้เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางที่จินตนาการไว้ หากผูเ้ ข้าร่ วมคนใดทาสาเร็ จภายในเวลาจะ
ได้รับรางวัลตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ ไปยังสถานที่ที่เป็ นจุดหมายปลายทางที่จินตนาการไว้
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ภาพที่ 4.10 แคมเปญ The Imagination Machine.
แหล่งที่มา: Ads of the world, 2015.
ตารางที่ 4.3 แคมเปญ The Imagination Machine
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

The Imagination Machine
S7 Airlines
Wieden+Kennedy Amsterdam
Bronze
Cyber
1.59

จากตารางที่ 4.3 แคมเปญ The Imagination Machine จากแบรนด์ S7 Airlines ส่ งเข้าร่ วม
โดย Wieden+Kennedy Amsterdam และได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง (Bronze) ในสาขาไซเบอร์
(Cyber) ความยาว 1.59 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาของ การวิเคราะห์เนื้อหาด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
พบว่า แคมเปญนี้ มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบริ การสายการบิน
ระหว่างประเทศ และด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นการโฆษณากิจกรรมส่งเสริ มการตลาด และการ
วิเคราะห์เนื้ อหาด้านองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญนี้ ที่เด่นชัดที่สุด 3 ด้าน
ได้แก่ การรั บรู้ ประสบการณ์ ประสาทสัมผัส (Sense) ในด้านการมองเห็ น ผ่านภาพเคลื่อนไหว
เครื่ องบินเสมือนจริ ง การรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel) ที่ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความรู้สึก
อยากเข้าร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการเดิ น ทาง ที่ ทาให้เกิ ด ความประทับใจ การรั บรู้ ประสบการณ์
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ความคิด (Think) ที่มอบประสบการณ์ทางความคิดให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการจินตนาการถึงสถานที่ที่ไม่
เคยไป ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ The Imagination
Machine
ด้านผลิตภัณฑ์: บริ การสายการบินระหว่างประเทศ
ด้านส่งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้เป็ นการใช้กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดเข้ามาช่วย
เป็ นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่งเป็ นจุดเด่นของการบริ การสาย
การบิน ซึ่งต้องการย้าจุดยืนที่ว่า จะให้ความสาคัญกับจุดหมายปลายทางของผูโ้ ดยสารทุกคนได้ไม่
ว่าจะเป็ นสถานที่ใดก็ตาม ด้วยความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่ง
กิจกรรมการตลาดนี้จะควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ การมอบรางวัลเป็ นตัว๋ เครื่ องบินไป
กลับสถานที่ที่อยากไป และลดราคาตัว๋ เครื่ องบิน
4.1.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ The
Imagination Machine
ประสาทสัมผัส (Sense): การรั บรู้ ป ระสบการณ์ ผ่านการมองเห็ น คื อ การมอง
ภาพเสมือนจริ งของเครื่ องบินเสมือนจริ งที่แสดงผลบนหน้าจอ โดยให้ผทู้ ี่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมใน
แคมเปญ เป็ นเหมือนการเล่นเกมส์ที่ผเู้ ล่นสามารถจินตนาการได้ว่า อยากเดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่
อยากไป ซึ่งต้องกาหนดสถานที่เริ่ มต้นแล้วค่อยๆ คิ ด ลากลูกศรบนหน้าจอแสดงผลไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ซึ่งก็คือประเทศใดประเทศหนึ่งให้ได้ภายใน 45 วินาทีโดยใช้การแสดงผลของเครื่ องแห่ ง
จิ น ตนาการ (The Imagination Machine) ผ่านชุ ด หู ฟัง (EEG-brainwave headset) ที่ ใช้สาหรั บการ
ตรวจจับคลื่น สมอง เป็ นการผสมผสานเทคโนโลยีต รวจจั บคลื่น สมองที่ เป็ นตัว ควบคุ ม และ
แสดงผลออกมาในรู ปแบบเสมือนจริ ง (Augmented Reality: AR) ในแบบเรี ยลไทม์ (Real time) โดย
จอแสดงผลจะแสดงภาพเครื่ องบินที่สามารถเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ได้ กับภาพลูกโลกแสดงจุดหมาย
ปลายทางทุกที่ ซึ่งเห็นได้จากนาทีที่ 1.30 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.11 นาทีที่ 1.30 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: S7 Airlines, 2015.
ความรู้สึก (Feel): การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความรู้สึกอยากร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งใน
การเดิ น ทางโดยเครื่ องบิ น กับสายการบิ น เนื่ องจากก่ อให้เกิ ด ประสบการณ์ สนุ ก สนาน ความ
ประทับใจ และตื่นเต้นกับการเดินทางไปยังสถานที่ที่อยากไปหรื อเคยจินตนาการไว้ เสมือนว่าได้
เดินทางไปที่แห่งนั้นจริ งๆ และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่ วมกับสายการบินนี้ เนื่องจากหากทาตาม
ข้อกาหนดได้จะได้รับรางวัลตัว๋ เครื่ องบินไปกลับสถานที่น้ นั จริ งๆ นั่นเอง เห็นได้จากนาทีที่ 1.23
ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 นาทีที่ 1.23 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: S7 Airlines, 2015.
ความคิด (Think): การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความคิดหรื อจินตนาการอย่างชัด เจน
เนื่ องจากแคมเปญนี้มุ่งเน้นที่จินตนาการของลูกค้าเป็ นหลัก โดยมอบประสบการณ์ทางความคิดที่
ทุกคนสามารถจินตนาการสถานที่ที่อยากไปได้แบบเสมือนจริ ง ผ่านเครื่ องแห่ งจินตนาการ (The
Imagination Machine) เห็นจากวินาที ที่ 29 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.13) นอกจากนี้ยงั รวมไป
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ถึงประสบการณ์การเข้าใจรายละเอียดของการเดินทาง และการบริ การในด้านต่างๆของสายการบิน
ได้จากกิจกรรมข้างต้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับชุดหูฟัง (EEG-brainwave headset) ที่
ใช้สาหรับการตรวจจับคลื่นสมอง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความคิดโดยตรงนั้น สามารถเปิ ดประสบการณ์
ทางจินตนาการให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อย่างง่ายดาย กล่าวคือ เพียงแค่คิดหรื อจินตนาการก็สามารถไปได้
ทุกที่ที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 4.13 วินาทีที่ 29 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: S7 Airlines, 2015.
พฤติ ก รรม (Act): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ โ ดยพฤติ ก รรมที่ อ ยากเดิ น ทางด้ว ย
เครื่ องบิน และกล้าคิดส่ งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ซึ่งหมายถึงการเดินทางไม่ใช้
เรื่ องยาก เป็ นเรื่ องที่ทุกคนสามารถเดินทางด้วยเครื่ องบินได้อย่างง่ายๆ รวดเร็ ว และสะดวกสบาย
ซึ่งแคมเปญนาเสนอการเปิ ดประสบการณ์ทางเลือกของการเดินทางที่แปลกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
เนื่องจากการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน ดังนั้นจุดหมายปลายทางที่อยากจะ
ไปและไม่เคยไปนั้น จะทาให้เกิดแรงกระตุน้ สู่พฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ตัว๋ เครื่ องบินเพื่อ
การเดินทางครั้งสาคัญของผูบ้ ริ โภค
ความเชื่ อมโยง (Relate): การรั บรู้ ประสบการณ์ น้ ี ในแคมเปญจะเกี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล ได้แก่ ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน หรื อแม้แต่เพื่อร่ วมทางใน
การเดินทางแต่ละครั้ง กล่าวคือการรวมการรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก ประสาทสัมผัสโดยการ
มองเห็ น จะทาให้สามารถจดจ าประสบการณ์ เหล่ านั้น ได้เป็ นอย่างดี จนน าไปสู่ ก ารถ่ายทอด
ประสบการณ์ผา่ นการบอกเล่าปากต่อปาก
ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้ อหาของแคมเปญ The Imagination Machine ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนปะสมทางการตลาดพบว่า แคมเปญนี้เป็ นแคมเปญบริ การสายการบินระหว่างประเทศ ซึ่งมีการ
ใช้ก ารส่ งเสริ มการตลาด เห็ น ได้จ ากแคมเปญใช้การโฆษณาการจัด กิจกรรมทางการตลาด เปิ ด
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โอกาสให้ลูก ค้า มี ส่ ว นร่ วมในการร่ วมเล่ น เกมส์ ก ับ เครื่ องแห่ ง จิ น ตนาการ (The Imagination
Machine) ซึ่งหากทาได้ตามกติกาและภายในเวลาที่กาหนดไว้ จะได้รับตัว๋ เครื่ องบินไปกลับประเทศ
ที่จินตนาการไว้เป็ นรางวัล และในการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ ผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แคมเปญนี้ ช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภคได้ โดยผ่านประสบการณ์
การรั บรู้ ท้ งั 3 องค์ประกอบมากที่ สุด ได้แก่ การรั บรู้ ประสบการณ์จ ากประสาทสัมผัสด้ านการ
มองเห็น ซึ่งเป็ นการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับเทคโนโลยีตรวจจับคลื่นสมอง ที่มีการแสดงผล
บนหน้าจอแบบเสมือนจริ ง ในแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) และผ่านประสบการณ์ทางความรู้สึกที่ทา
ให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นในการอยากร่ วมเดินทาง และเกิดความพึงพอใจในการเดินทางกับ สายการ
บินนี้ อีกทั้งแคมเปญนี้ยงั เป็ นการมอบประสบการณ์ทางความคิดเรื่ องการเดินทางที่ถกู ต้อง สามารถ
เดินทางไปได้ทุกที่ที่อยากจะไป
4.1.4 แคมเปญ Love Has No Labels
แคมเปญนี้ เกี่ ย วข้องกับการรณรงค์ให้เห็ นถึงการแสดงความรัก ต่อกัน แบบไร้ ขอ้ จากัด
ภายใต้แนวคิด “Love Has No Labels” ซึ่งมีเนื้อหาบอกเล่าเรื่ องราวผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ ที่ใช้
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม คือแสดงภาพเสมือนจริ งกับการเอกซเรย์ (X-ray)
โดยการติด ตั้งจอขนาดใหญ่น้ ี ไว้ใจกลางย่านชุ มชนเมืองซานตา โมนิ ก ้า แคลิฟอร์ เนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และแสดงภาพโครงกระดูก ที่กาลังทาท่ากอดจูบกัน อย่างดูดดื่ม และทันทีที่โครง
กระดูกทั้งสองแยกออกจากกัน แล้วก็เผยตัวจริ งจากด้านหลังจอก็เผยให้เห็นเรื่ องที่น่าแปลกใจที่ว่า
ที่แท้โครงกระดูกคู่รักที่เห็นนั้นเป็ นของผูห้ ญิงกับผูห้ ญิง พร้อมกับข้อความขึ้นว่า “Love Has No
Gender” (ภาพที่ 4.14) หลังจากนั้นก็ยงั มีภาพโครงกระดูกคู่รักมากมายขึ้นบนจอ ไม่ว่าจะเป็ น คู่รัก
ต่างชาติพนั ธุ์ ต่างอายุ แม้แต่ความพิการก็ไม่ใช่ขอ้ จากัดในคาว่ารัก

ภาพที่ 4.14 แคมเปญ Love Has No Labels.
แหล่งที่มา: Shayon, 2015.
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ตารางที่ 4.4 แคมเปญ Love Has No Labels
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

Love Has No Labels
Ad Council
R/GA
Bronze
Cyber
1.55

จากตารางที่ 4.4 แคมเปญ Love Has No Labels จาก Ad Council ส่งเข้าร่ วมโดย R/GA และ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง (Bronze) ในสาขาไซเบอร์ (Cyber) ความยาว 1.55 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาด้านปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดพบว่า แคมเปญนี้ เป็ น
แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรซึ่งเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ในการ
แสดงความรักที่ไร้ขอ้ จากัดระหว่างกัน โดยเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ของคน
ในสังคม และการวิเคราะห์เนื้ อหาด้านองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญนี้ ที่
เด่นชัดมีท้งั หมด 4 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sense) ในด้านการมองเห็นภพ
เสมือนจริ งหรื อในที่น้ ี เป็ นภาพโครงกระดูกเอกซเรย์ (X-ray) และจากการได้ยนิ เสียงเพลงประกอบ
การรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel) ที่ทาให้ผชู้ มเกิดความซาบซึ้งและประทับใจ การรับรู้
ประสบการณ์ความคิด (Think) ที่ผชู้ มสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ดีข้ ึน และการรับรู้
ประสบการณ์การเชื่อมโยง (Relate) ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้ประสบการณ์ระหว่าง
กันของบุคคลในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ Love Has No
Labels
ด้านผลิตภัณฑ์: เป็ นแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิในอเมริ กา
ด้านส่ งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้การประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้
และเข้าใจในการความรักที่แท้จริ ง ซึ่งไม่มีขอ้ จากัดใดๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ
ทางร่ างกาย เป็ นต้น โดยผ่านสื่อออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย (Social Media)
4.1.4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ Love
Has No Labels
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ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการมองเห็น คือ การมองภาพ
โครงกระดูกเอกซเรย์ (X-ray) ของผูเ้ ข้าร่ วมแคมเปญ ที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีฉายภาพเอกซเรย์
(X-ray) มาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม พร้อมทั้งมีการแสดงผลผ่านจอขนาดใหญ่ ใน
แบบเรี ยลไทม์ (Real time) จากนั้นให้ผเู้ ข้าร่ วมไปอยู่ดา้ นหลังของจอแสดงผล ก็จะเห็นเป็ นภาพ
โครงกระดู ก เอกซเรย์ (X-ray) เสมือนจริ ง โดยที่ ผชู้ มด้านหน้าจะไม่สามารถรู้ ได้ว่า จริ งๆแล้ว
ด้านหลังนั้นเป็ นคนแบบไหน เพศ อายุ หรื อชนชาติใด ซึ่งที่แท้จริ งแล้วมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง
กัน แต่ไม่ใช้ขอ้ จากัดของการมอบความรักให้แก่กนั นัน่ เอง เห็นจากวินาทีที่ 39 ในแคมเปญโฆษณา
(ภาพที่ 4.15) และการได้ยินเสี ยง คือ การเปิ ดเพลง “SAME LOVE“ ของ “ Macklemore & Ryan
Lewis feat.MARY LAMBERT” ที่ใช้ในแคมเปญโฆษณาครั้งนี้

ภาพที่ 4.15 วินาทีที่ 39 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Ad Council, 2015.
ความรู้สึก (Feel): เป็ นการรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความรู้สึกจากการได้ยนิ
เสียงเพลง “SAME LOVE“ของ “Macklemore & Ryan Lewis feat.MARY LAMBERT” ที่สามารถ
กระตุน้ ความรู้สึกของผูเ้ ข้าร่ วมและผูช้ มได้เป็ นอย่างดี ในความรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ และ
เนื่ องจากแคมเปญนี้ น าเสนอออกมาในช่ วงวันวาเลนไทน์ (Valentine’s day) ซึ่ งเป็ นแคมเปญที่
สะท้อนมุมมองในเรื่ องของความรักที่แตกต่างออกไป และทั้งหมดนั้นเป็ นการกระตุน้ ความรู้สึกจาก
ภายในของผูช้ มออกมาได้เป็ นอย่างดี นั่นคือ ความรู้สึกรัก ซาบซึ้ง และประทับใจในเวลาเดียวกัน
เห็นได้จากวินาทีที่ 42 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.16
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ภาพที่ 4.16 วินาทีที่ 42 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Ad Council, 2015.
ความคิด (Think): การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความคิดและความเข้าใจของแคมเปญ
นี้ จะเป็ นการแสดงออกทางความรักที่สอดแทรกแง่คิดในเชิงจิตวิทยา ซึ่งนาความจริ งของโลกคือ
ร่ างกายมนุษย์ที่มีความเป็ นกายภาพที่ไม่แตกต่างกัน ในที่น้ ี คือ โครงกระดูก ซึ่งภาพลักษณ์ รู ปร่ าง
หน้าตา ผิวหรื อเชื้อชาติเป็ นเพียงส่ วนประกอบเท่านั้น ทั้งนี้ เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของ
ชาวอเมริ กนั ที่มกั จะตัดสิ นคนรอบข้างด้วยความไม่ต้ งั ใจ จากเพียงแค่ชวั่ ขณะเดียวที่เห็น ไม่ว่าจะ
ตัดสินจากชาติพนั ธุ,์ เพศ, อายุ, ศาสนา หรื อความพิการ สิ่งเหล่านี้สะท้อนความคิดของชาวอเมริ กนั
ส่วนใหญ่ที่ตอ้ งการต่อต้าน ‘การเลือกปฏิบตั ิ’
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยพฤติกรรมการแสดงความรักแบบไร้
ข้อจากัด ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ โดยอธิบายได้จากแคมเปญนี้คือ เมื่อ
เห็นภาพเหล่านั้นแล้ว ทาให้ผชู้ มตระหนักถึงความสาคัญของความรักมากขึ้น การแบ่งปั น และมี
น้ าใจต่อเพื่อมนุษย์ดว้ ยกัน โดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ ชนชาติ หรื อศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน กล่าวคือการไม่เลือกปฏิบตั ิ คือการกระทาที่ทาให้เกิดความรักความ
สามัคคีของคนในสังคม
ความเชื่อมโยง (Relate): การรับรู้ประสบการณ์ความสัมพันธ์ของทุกๆคน ไม่ว่าจะ
เป็ นชาติพนั ธุ,์ เพศ, อายุ, ศาสนา หรื อความพิการ ที่แตกต่างกัน ล้วนสามารถแสดงความรักออกมา
ได้อย่างไม่มีขอ้ จากัดใดๆ และการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิที่สะท้อนถึงปัญหาที่มีในสังคม เพื่อขจัด
ความลาเอียงและอคติท้ งั ปวง นอกจากนี้แคมเปญยังได้รับความสนใจและมีการแชร์หรื อแบ่งปั นไป
ในเฟสบุ๊ค (Facebook) หรื อสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มากมายอีกด้วย เห็นได้จากนาทีที่ ในแคมเปญ
โฆษณา ดังภาพที่ 4.17
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ภาพที่ 4.17 นาทีที่ ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Ad Council, 2015.
ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้ อหาของแคมเปญ Love Has No Labels จาก Ad Council ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนปะสมทางการตลาดพบว่า แคมเปญนี้ เป็ นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์
ทางสังคมเกี่ยวกับความรักแบบไม่มีขอ้ จากัด ซึ่งเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้
ไม่มองและตัด สิ น คนเพียงภายนอก และต่ อต้านการเลือกปฏิบัติ ของคนในสังคม และในด้าน
องค์ประกอบการตลาดเชิ งประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า แคมเปญนี้ ช่ ว ยสร้ า ง
ประสบการณ์ให้แก่ผชู้ มหรื อคนในสังคมได้ โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้าน
การมองเห็น จากการแสดงผลภาพเอกซเรย์ (X-ray) เสมือนจริ งบนจอแสดงผลขนาดใหญ่ ที่ต้ งั อยู่
ในกลายเมือง และจากการรับรู้ประสบการณ์ผ่านการได้ยินเพลงประกอบ การรับรู้ประสบการณ์
ทางความรู้สึกที่ทาให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในความรักและเกิดความประทับใจ แคมเปญนี้ ยงั เป็ น
การมอบประสบการณ์ทางความคิดในด้านของการปรับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความรัก ที่ไม่มีขอ้ จากัด
ไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันเพียงใด และยังส่ งผลต่ อการรับรู้ประสบการณ์ทางความ
เชื่อมโยง กล่าวคือเมื่อมีการตระหนักรู้แล้วการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิแล้ว จะทาให้คนในสังคมมี
ทัศนคติที่การไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคนในสังคมต่อไป
4.1.5 แคมเปญ The Unforgotten
แคมเปญนี้ เป็ นแคมเปญที่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการแก้ไขปั ญหา
ความรุ นแรงจากอาวุธปื นในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และช่องว่างทางกฎหมายด้านการ
พกพาอาวุธปื น ซึ่งจากการสารวจพบว่า มีผตู้ กเป็ นเหยือ่ จากอาชญากรรมแล้วกว่า 30,000 คนทุกปี
และยังอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ ดังนั้นแคมเปญนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการระลึกถึงบุคคลอัน
เป็ นที่รักที่สูญเสี ยไปจากเหตุการณ์ความรุ นแรงดังกล่าว (ภาพที่ 4.18) ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เข้า ช่ ว ยถ่ า ยทอดเรื่ องราว โดยน าเสื้ อ ผ้า และของใช้ข อง
ผูเ้ สียชีวิตจากความรุ นแรง มาสวมใส่กบั หุ่นและติ ดตั้งไว้ในที่สาธารณะทัว่ เมือง เสมือนเป็ นบุคคล
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เหล่านั้น เพื่อเป็ นการระลึกถึงและสะท้อนความทรงจาที่มีต่อบุคคลเหล่านั้น โดยสามารถใช้สมาร์ ท
โฟนสแกนป้ ายชื่อที่เสื้อผ้าของหุ่น ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า The nametag ก็จะสามารถรับรู้ประวัติ
และข้อมูลทั้งหมดเกี่ ย วกับ ผูท้ ี่ เสี ย ชี วิต ไปแล้ว ได้จ ากเสื้ อ ผ้าพวกนั้น ผ่านภาพเสมื อนจริ งหรื อ
ข้อมูลภาพ วิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงมีความทรงจาที่มิอาจลืมเลือนเป็ นการประชาสัมพัน ธ์
รณรงค์เพื่อเพิ่มการรับรู้และตระหนักในปัญหา

ภาพที่ 4.18 แคมเปญ The Unforgotten.
แหล่งที่มา: Sweeney, 2015.
ตารางที่ 4.5 แคมเปญ The Unforgotten
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

The Unforgotten
Illinois Council Against
Handgun Violence
FCB Chicago
Bronze
Mobile
2.00

จากตารางที่ 4.5 แคมเปญ The Unforgotten จาก Illinois Council Against Handgun Violence
ส่ งเข้าร่ วมโดย FCB Chicago และได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง (Bronze) ในสาขาโมบาย (Mobile)
ความยาว 2.00 นาที
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โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า การวิเคราะห์เนื้อหาด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด
พบว่า แคมเปญนี้เป็ นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านความรุ นแรงจากอาชญากรรมในรัฐ
อิลลิน อยส์ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นการจัด กิจกรรมตามสถานที่ต่ างในเมือง เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ในประชาชนตระหนักถึงความรุ นแรงและหาทางแก้ไขปั ญหา และการวิเคราะห์
เนื้อหาด้านองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญนี้มีการรับรู้ประสบการณ์ที่ชดั เจน
4 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sense) ด้วยการมองเห็น การรับรู้ประสบการณ์
ทางความรู้สึก (Feel) ซึ่งเป็ นการนาเสนอที่ใช้ความรู้สึกสูญเสี ยเป็ นจุดสาคัญ ซึ่งเกิดจากการสูญเสี ย
บุคคลที่รักไปจากเหตุการณ์ความรุ นแรงของอาชญากรรมในพื้นที่ และยังคงจดจาได้ถึงเหตุการณ์
เหล่านั้น เมื่อได้รับชมก็จะเกิดการรับรู้ความรู้ลึกเหล่านั้นผ่านการถ่ายทอดเรื่ องราวจากแคมเปญนี้
และการรับรู้ประสบการณ์ความคิด (Think) ที่แคมเปญพยายามถ่ายทอดความรู้สึกและให้ตระหนัก
รู้ถึงความร้ายแรงของการสูญเสี ย ที่ยงั ต้องหาทางแก้ไขให้ดีข้ ึน ผ่านการรับรู้และปรับทัศนคติของ
คนในสังคม และการรับรู้ประสบการณ์การเชื่อมโยง (Relate) ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์เนื้ อหา
ดังนี้
4.1.5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ The Unforgotten
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ : แคมเปญรณรงค์ต่ อ ต้า นความรุ นแรงจากอาชญากรรมในรั ฐ
อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ด้านส่งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้เป็ นการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความรุ นแรงจากอาชญากรรม ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เช่น
โซเชียลมีเดีย (Social Media)
4.1.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ The
Unforgotten
ประสาทสัม ผัส (Sense): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ผ่า นการมองเห็ น นั้น คื อ การ
มองเห็นหุ่ นที่สวมใส่ เสื้ อผ้าของผูท้ ี่เสี ยชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ความรุ นแรง และการมองภาพ
ความทรงจาที่ถกู ถ่ายทอดออกมาผ่านภาพเสมือนจริ ง ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนสมาร์ทโฟน
(Smart phone) โดยแอปพลิเคชัน ที่มีชื่ อว่า The nametag ซึ่ งหลัก การทางานคือ การใช้หุ่น ที่สวม
เสื้ อผ้าของผูเ้ สี ยชีวิต ไปติดตั้งตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ทัว่ เมือง จากนั้นผูค้ นที่พบเห็นสามารถ
ระลึก ถึงบุ ค คลเหล่านั้น ได้ โดยการใช้โ ทรศัพท์มือถือสแกนมาร์ ค เกอร์ (Marker) หรื อป้ ายชื่ อ
(Nametag) บนหุ่นนั้น ที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ก็จะสามารถมองเห็นและรับรู้ขอ้ มูลไม่ว่าจะเป็ น
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ของบุคคลเหล่านั้นได้ จากนาทีที่ 1.02 ในแคมเปญโฆษณา
ดังภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 นาทีที่ 1.02 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Illinois Council Against Handgun Violence, 2015.
ความรู้สึก (Feel): เป็ นการรับรู้ประสบการณ์ผ่านความรู้สึกจากการมองเห็นภาพ
ความทรงจาเก่าๆและระลึกถึงผูเ้ สียชีวิตนั้น ทาให้เกิดความรู้สึกเศร้า อารมณ์ของการสูญเสี ยบุคคล
อันเป็ นที่รัก จากแคมเปญนี้ พยายามนาเสนอเรื่ องราวปั ญหาของสังคม ที่เกิดจากความรุ นแรงของ
อาชญากรรมที่ทาให้เกิดความสูญเสี ย ซึ่งจะส่ งผลต่อจิตใจของคนในสังคมอย่างมาก ทั้งครอบครัว
ญาติพี่น้อง หรื อแม้แต่บุคคลทัว่ ไป ที่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นอีก ความทรงจาความ
สูญเสี ยเหล่านั้นจึงเป็ นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านประสบการณ์การรับรู้ทางอารมณ์ข้ ึน ที่
ยังคงสร้างความเจ็บปวดให้กบั สังคม เห็นได้จากนาทีที่ 1.02 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.20

ภาพที่ 4.20 นาทีที่ 1.02 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Illinois Council Against Handgun Violence, 2015.
ความคิ ด (Think): การรั บรู้ ประสบการณ์ผ่านความคิด ตระหนัก ถึงและรับรู้ถึง
ความรุ นแรงจากอาวุธปื นที่เกิดขึ้นในสังคม รวมไปถึงยังคงระลึกถึงภาพความทรงจาที่ไม่อาจลืม
เลือนเกี่ยวกับผูท้ ี่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุ นแรง กล่าวคือจากแรงกระตุน้ ทางความรู้สึกแห่งการ
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สูญเสี ย จากเหตุการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นนั้น จะส่ งผลทาให้ทุกคนตระหนักได้ว่า ผลที่เกิดจาก
เหตุการณ์เหล่านั้นร้ายแรงมากเพียงใด ยังคงไม่สามารถลบเลือนไปได้ และนั่นจะเป็ นสาเหตุ ให้
สังคมจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็ นอยูใ่ ห้ได้ ไม่มากก็นอ้ ยหากทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจกัน
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ ประสบการณ์โดยเมื่อผ่านการตระหนักรู้แล้วจะทาให้
เกิดพฤติกรรมหรื อการหาวิธีแก้ไขปั ญหา รวมถึงการดูแลเป็ นหูเป็ นตา และการป้ องกันเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งครอบครัว คนที่รัก และคนในสังคม ซึ่งในแคมเปญจะเห็นได้ว่า เป็ นเพียงต้องการ
ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากความรุ นแรงดังกล่าว แต่หากมี
ตอกย้าการตระหนักรู้มากขึ้น ก็จะนาไปสู่พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงความรุ นแรงใน
สังคมได้ และนอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้การระลึก ถึง
บุคคลเหล่าได้สะดวกและง่ายมายิง่ ขึ้น เพียงแค่โหลดแอพพลิเคชัน่ แล้วสแกนก็จะสามารถสร้างการ
รับรู้ให้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ความเชื่ อ มโยง (Relate): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึ่งการตระหนักรู้ที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อลดความรุ นแรง
ที่เกิดขึ้นภายในสังคม ซึ่งการรับรู้ประสบการณ์ในด้านนี้ เป็ นการรวมการรับรู้ ประสบการณ์ จ าก
ทุกๆด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถนาประสบการณ์ ที่ได้ไปถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ ออกไปได้ ซึ่งใน
แคมเปญมีการแชร์และแบ่งปันเรื่ องราวแคมเปญผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์การ
ตระหนักรู้ให้มากขึ้นในทุกๆสังคม เห็นได้จากนาทีที่ 1.26 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.21

ภาพที่ 4.21 นาทีที่ 1.26 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Illinois Council Against Handgun Violence, 2015.
ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้ อหาของแคมเปญ The Unforgotten จาก Illinois Council Against
Handgun Violence ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า แคมเปญนี้เป็ นแคมเปญ
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ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ทางสังคมต่อต้านความรุ นแรงจากอาชญากรรมในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ รับรู้ความรู้สึกของผลเสียที่เกิดจาก
ความรุ น แรงดังกล่าว และการหาทางแก้ไขปั ญหาความรุ น แรงของคนในสังคม โดยเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อออนไลน์ต่างๆ และในส่วนของการวิเคราะห์ดา้ นองค์ประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แคมเปญนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่ผชู้ มหรื อคนใน
สังคมได้ โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น หุ่ นที่สวมใส่ เสื้ อผ้า
ของผูท้ ี่ เสี ยชี วิต ไปแล้วจากเหตุ การณ์ ความรุ น แรง และการมองภาพความทรงจ าที่ ถูกถ่ายทอด
ออกมาด้ว ยเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มผ่านแอพพลิเคชั่น The nametag บนสมาร์ ทโฟน การรับรู้
ประสบการณ์ ทางความรู้ สึก ที่ ทาให้เกิ ด ความรู้ สึก เศร้ าและสู ญเสี ยคนที่ รัก และทาให้เกิ ด การ
ตระหนัก รู้ ทัศนคติ ต่ อต้านความรุ น แรงจากเหตุ ก ารณ์ อ าชญากรรมในสังคมนั่น คื อ การรั บรู้
ประสบการณ์ผา่ นความคิด ซึ่งต้องอาศัยการรับรู้ประสบการณ์การเชื่อมโยง ที่ตอ้ งประกอบด้วยการ
รับรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการยอมรับและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริ ง
4.1.6 แคมเปญ Google Cardboard
แคมเปญนี้เกิดจากการพยายามนาเสนอนวัตกรรมที่แปลกใหม่และน่าสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการใช้หลักการทางานของเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
หรื อเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Virtual Reality: VR) ที่เป็ นการประดิษฐ์แว่นตาเสมือนจริ ง โดยใช้เพียง
กระดาษแข็ง มาตัดและพับ ให้เป็ นรู ปแบบที่กลูเกิล (Google) ออกแบบไว้ จากนั้นนาโทรศัพท์มือถือ
มาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะออกเป็ นแว่นตาเสมือนจริ ง (Google Cardboard) (ภาพที่ 4.22) และ
สามารถดาว์น โหลดแอปพลิ เ คชัน ได้ที่ Google play และประสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสแบบ 360 องศาด้วยภาพสามมิติ (3D) ในมุมมองความเป็ นจริ งเสมือน ทั้งนี้แคมเปญ
Google Cardboard มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับโลกเสมือนจริ งอย่าง
ง่ายๆ และแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นในรู ปแบบ 3 มิติดว้ ยการแสดงผลการติดตาม การตอบสนอง
ต่อการเคลื่อนไหวและการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันผ่านการป้ อนข้อมูล
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ภาพที่ 4.22 แคมเปญ Google Cardboard.
แหล่งที่มา: Burns, 2014.
ตารางที่ 4.6 แคมเปญ Google Cardboard
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

Google Cardboard
Google
Google
Grand Prix
Mobile
1.56

จากตารางที่ 4.6 แคมเปญ Google Cardboard จาก Google ส่ งเข้าร่ วมโดย Google ได้รับ
รางวัลกรังปรี ซ์ (Grand Prix) ในสาขาโมบาย (Mobile) ความยาว 1.56 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดพบว่า แคมเปญนี้ นาเสนอ
แคมเปญที่เกี่ยวกับนวัตกรรม แอปพลิเคชันของกลูเกิล ซึ่งในด้านส่งเสริ มการตลาดเป็ นการใช้การ
โฆษณาและกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เนื่องจากกลูเกิล (Google) พยายามนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ก ับผูบ้ ริ โ ภคอยู่เสมอ หรื อที่ เรี ย กว่าเทคโนโลยีทางเลือกอื่น ๆ และการวิเคราะห์เนื้ อหาด้าน
องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ข องแคมเปญนี้ มีการรับรู้ ประสบการณ์ 2 ด้านที่ชดั เจน
ได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sense) ผ่านการมองเห็นนั่นคือ มองเห็นด้วยแว่นตา
เสมื อ นจริ ง (Google Cardboard) ที่ ท าจากกระดาษแข็ ง และผ่ า นการได้ยิน เสี ย งจากการใช้
โทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ ทโฟนในการทา Google Cardboard และการรั บรู้ ประสบการณ์ ทาง
ความรู้ สึก (Feel) ที่ ทาให้ผรู้ ่ ว มกิ จ กรรมหรื อกลุ่ม ผูบ้ ริ โภครู้ สึก สนุ ก สนาน เพลิด เพลิน ไปกับ

121
นวัตกรรมใหม่ๆ ของกลูเกิล (Google) นอกจากนี้ ยงั มีการรับรู้ประสบการณ์ในด้านอื่นๆ เช่น การ
รับรู้ประสบการณ์ทางความคิดและจินตนาการ การรับรู้ประสบการณ์ทางพฤติกรรมและการกระทา
และการรับรู้ประสบการณ์ทางความเชื่อมโยงที่มีการผสมผสานเข้าด้ว ยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ Google Cardboard
ด้านผลิตภัณฑ์: แคมเปญเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและนวัตกรรม
ด้านส่ งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้การโฆษณาและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดเพื่อเพิ่มการรับรู้และการจดจาในแบรนด์ รวมไปถึงการยอมรับและการเข้าถึงเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม
4.1.6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ
Google Cardboard
ประสาทสัมผัส (Sense): การรั บรู้ ประสบการณ์ ผ่านการมองเห็ น คื อ การมอง
ภาพเสมื อ นจริ งผ่านแว่น ตาเสมื อนจริ ง (Google Cardboard) ที่ ท าจากกระดาษแข็ง ที่ ส ามารถ
แสดงผลออกมาในรู ปแบบเสมือนจริ ง (Augmented Reality: AR) โดยมีการทางานง่ายๆ คือ การนา
กระดาษแข็งมาประดิษฐ์ตามรู ปแบบที่กลูเกิล (Google) ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนาสมาร์ ทโฟนมา
ประกอบเข้าด้วยกัน (ภาพที่ 4.22) จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งาน ซึ่งจะสามารถ
เพลิดเพลินไปกับภาพเสมือนจริ ง แบบสามมิติได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาพท้องฟ้ าแบบสามมิติ ภาพป่ า
แบบสามมิติ และนกสามมิติ เป็ นต้น เห็นได้จากวินาทีที่ 30 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.23) และ
การได้ยนิ เสียงจะช่วยให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ที่น่าสนใจและเต็มรู ปแบบมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 4.23 วินาทีที่ 30 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Brand Buffet, 2015.
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ความรู้สึก (Feel): การรับรู้ประสบการณ์ที่ทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น เพลิดเพลิน
และสนุ กสนานไปกับภาพเสมือนจริ ง การมองแบบ 360 องศาด้วยภาพสามมิติ (3D) ในมุมมอง
ความเป็ นจริ งเสมือน ซึ่ งจากแคมเปญพบว่า การเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มมาช่วยนั้น จะทาให้
สามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ผา่ นการมอบประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ สึก
สนุ กสนาน เพลิดเพลิน ไปกับนวัตกรรมใหม่ เห็นได้จากวินาทีที่ 43 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่
4.24) อีกทั้งยังทาให้เกิดความความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 4.24 วินาทีที่ 43 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Brand Buffet, 2015.
ความคิ ด (Think): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้า ใจใน
เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม ที่ เทคโนโลยีเสมือนจริ งไม่ใช่ เทคโนโลยีที่ยากเกิน ไป หรื อมีค วาม
ซับซ้อน เข้าถึงยากเหมือนที่ทุกคนเข้าใจ ซึ่งในแคมเปญนี้ ต ้องการสื่ อให้เห็นว่า ทุ กคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ทาจากกระดาษแข็งและโทรศัพท์มือถือที่ดาว์นโหลดแอปพลิเคชัน
ผ่าน Google play เท่านั้น นอกจากนี้ยงั มีการให้ความรู้ วิธีการใช้งาน และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การดาว์นโหลดแอปพลิเคชันได้ง่ายยิง่ ขึ้น
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ ประสบการณ์โดยเมื่อผ่านการตระหนักรู้แล้วจะทาให้
เกิดพฤติกรรมการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลอดจนการใช้งาน กล่าวคือ การดาว์นโหลดแอปพลิเคชันเพื่อ
ร่ วมกิจกรรมนัน่ เอง และนอกจากจะเป็ นการนาเสนอการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่มีมากมายแล้ว
ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาเกมส์ออนไลน์สามมิติหรื อแอปพลิเคชันเกมส์เสมือนจริ ง
ต่างๆได้ เห็นได้จากนาทีที่ 1.03 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.25) เพื่อที่ผใู้ ช้งานจะได้เพลิดเพลิน
กับการเล่นเกมส์ในมุมมองใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ทุกคน และจากแคมเปญเห็น
ได้ว่า มีการนาแว่นตาเสมือนจริ ง (Google Cardboard) หรื อเทคโนโลยีความจริ งเสริ มไปประยุกต์ใช้
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ในแคมเปญสิ นค้าอื่นๆด้วย ในที่น้ ี คือ แคมเปญสื่ อสารการตลาดของแบรนด์ Volvo XC90 เห็นได้
จากนาทีที่ 1.20 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.26

ภาพที่ 4.25 นาทีที่ 1.03 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Brand Buffet, 2015.

ภาพที่ 4.26 นาทีที่ 1.20 ในแคมเปญโฆษณา
แหล่งที่มา: Brand Buffet, 2015.
ความเชื่อมโยง (Relate): การรับรู้ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ใน
ระดับบุคคล ได้แก่ ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน ที่ทุกคนสามารถเพลินเพลินกับมุมมองโลกเสมือน
จริ งได้อย่างง่ายดาย โดยการรับรู้ประสบการณ์น้ ี จะเป็ นการรวบรวมนาเอาการรับรู้ประสบการณ์
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น รับรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ ความรู้สึก ความเข้าใจ การทดลองใช้งาน เป็ น
ต้น เพื่อที่จะสามารถรับรู้และยอมรับการใช้งานของเทคโนโลยีผา่ นแคมเปญสื่อสารการตลาดนี้ ได้
อย่างสมบูรณ์
ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาของแคมเปญ Google Cardboard การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนปะสม
ทางการตลาดพบว่า แคมเปญนี้ เป็ นแคมเปญเพื่อแสดงถึงนวัตกรรม แอปพลิเคชันใหม่ของกลูเกิล
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ซึ่งใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยใช้การโฆษณาและกิจกรรมการส่งเสริ ม
การตลาด เนื่ อ งจากเป็ นแคมเปญเพื่ อ การสร้ า งประสบการณ์ ท างการตลาดในการใช้ง าน
แอพพลิเคชัน่ ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ โภคได้ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างการ
รับรู้แบรนด์ ที่จะนาไปสู่การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์
และในด้านองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แคมเปญนี้ช่วย
สร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้ โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ทางประสาท
สัมผัสด้านการมองเห็นนัน่ คือ ภาพสามมิติในมุมมองเสมือนจริ ง และรับรู้จากการได้ยนิ เสียง ซึ่งทา
ให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึกเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และตื่นตาตื่นใจไปกับ
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ โดยการรับรู้ประสบการณ์ท้ งั สององค์ประกอบข้างต้นมีความชัดเจนมาก
ที่สุด
4.1.7 แคมเปญ Makeup Genius
แคมเปญนี้ เป็ นแคมเปญที่ เกี่ ย วข้องกับการใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented
Reality: AR) มาใช้ใ นการแต่ ง หน้า หรื อการทดลองแต่ ง หน้ า เสมื อ นจริ งส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางของแบรนด์ลอรี อลั ปารี ส ซึ่งเป็ นใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยมีหลักการทางาน
คื อ การสแกนใบหน้าผูใ้ ช้ ผ่านแอปพลิเคชัน Makeup Genius จาก L'Oreal Paris บนโทรศัพท์
สมาร์ ทโฟน (ภาพที่ 4.27) จากนั้นจะปรากฏเป็ นภาพเสมือนจริ งขณะที่กาลังแต่งหน้าหรื อจาลอง
การแต่งหน้าเสมือนจริ ง ซึ่งแท้จริ งแล้วผูใ้ ช้ไม่ได้แต่งหน้าจริ งๆ ในขณะนั้น จึงเกิดเป็ นแคมเปญ
ภายใต้แนวคิดการแต่งหน้าอัจฉริ ยะ (Makeup Genius) ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน (Smart
phone)

ภาพที่ 4.27 แคมเปญ Makeup Genius.
แหล่งที่มา: Niskey, 2014.
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ตารางที่ 4.7 แคมเปญ Makeup Genius
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

Makeup Genius
L'Oreal Paris
McCANN Paris
Gold
Mobile
1.55

จากตารางที่ 4.7 แคมเปญ Makeup Genius จาก L'Oreal Paris ส่ งเข้าร่ วมโดย McCANN
Paris ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง (Gold) ในสาขาโมบาย (Mobile) ความยาว 1.55 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า การวิเคราะห์เนื้อหาด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด
พบว่า แคมเปญนี้มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับเครื่ องสาอาง ในขณะที่การวิเคราะห์เนื้ อหาด้านองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
ของแคมเปญนี้เน้นมากที่สุดมี 3 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sense) ในด้าน
การมองเห็นมากที่สุด รองลงมาคือการได้ยิน การรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel) ที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เพลิดเพลิน และสนุกสนาน และการรับรู้ประสบการณ์ทางพฤติกรรม
(Act) ซึ่ ง ท าให้เ กิ ด พฤติ ก รรมการแต่ ง หน้า และรั บ รู้ เ ทคนิ ค การแต่ ง หน้า ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง มี
รายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.7.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ Makeup Genius
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ : เป็ นแคมเปญผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งส าอางแบรนด์ ลอรี อัล ปารี ส
ประเภทของเครื่ องสาอางแบรนด์ลอรี อลั ปารี ส โดยเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแบรนด์
ไม่ว่าจะเป็ น ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ลิปสติก อายแชร์ โดว บลัชออน แป้ งแข็ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ซึ่ งสามารถแสดงทั้งภาพ รายละเอียดของสิ นค้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน แทนการหาสิ นค้าจริ ง ซึ่ ง
รายละเอียดของสินค้าจะแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ที่ชดั เจน สะดวกแก่การค้นหาสินค้า
ด้า นส่ ง เสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้โ ฆษณาและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การตลาด การร่ วมสนุกในกิจกรรมการแต่งหน้า การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรื อแต่งหน้าแบบเสมือน
จริ ง การโฆษณาแบรนด์สินค้าผ่านแอปพลิเคชันผูใ้ ช้งาน เห็นได้จากสามารถแชร์ หรื อแบ่งปั นภาพ
ให้กบั ผูใ้ ช้งานอื่นๆได้ และยังรวมไปถึงการส่ งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่างๆ ราคา และกิจกรรม
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ต่ า งๆ ของแบรนด์สิ น ค้า ได้อ ย่า งสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ ง สามารถเข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โภคได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.1.7.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ
Makeup Genius
ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการมองเห็น คือ การมองเห็น
ภาพการแต่งหน้าเสมือนจริ งผ่านแอพพลิเคชัน่ (L’Oreal’s Makeup Genius app) บนสมาร์ทโฟน ซึ่ง
เห็นได้จากแคมเปญนี้ พยายามตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งชัดเจนว่าเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่
เป็ นผูห้ ญิ ง ชื่ น ชอบการแต่ ง หน้า แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ลูก ค้า จะต้อ งสามารถทดลองผลิต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางที่มากมายได้อย่างสะดวกและไม่เลอะ (ในบางครั้งมีการทดลองกับผิวอาจทาให้เลอะ
หรื อเปื้ อนได้ เห็นได้จากวินาทีที่ 15 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.28) ซึ่งแอปพลิเคชันทาให้ตอ้ ง
ใช้ประสาทสัมผัสด้านทางมองเห็นเป็ นสาคัญเห็นได้ชดั จากวินาทีที่ 18 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่
4.29 ) ที่ผใู้ ช้สามารถมองเห็นภาพเสมือนจริ งจากการทดลองสิ นค้าแบบเสมือนจริ งได้ผ่านสมาร์ท
โฟน และรับรู้ผ่านประสาทการได้ยินเสี ยง โดยแอปพลิเคชันจะมีการใช้เสี ยงเพลงเพื่อกระตุน้ ค
วามรู้สึก และสร้างความเพลินเพลินให้กบั ผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 4.28 วินาทีที่ 15 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: McCann France, 2015.

127

ภาพที่ 4.29 วินาทีที่ 18 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: McCann France, 2015.
ความรู้สึก (Feel): การรับรู้ประสบการณ์ที่ทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น เพลิดเพลิน
และสนุ กสนานไปกับการแต่งหน้าเสมือนจริ ง โดยการสร้างความรู้สึกของแคมเปญนี้เกิดจากการ
กระตุน้ ของการรับรู้ผ่านการมองเห็นและเสี ยงทาให้มีความรู้สึกตื่นเต้นไปกับเทคโนโลยีน้ ีเห็นได้
จากวินาทีที่ 48 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.30) เป็ นต้น ผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้งานต่างๆ จากแอป
พลิเคชันได้หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดจะสามารถสร้างการรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความรู้สึกได้

ภาพที่ 4.30 วินาทีที่ 48 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: McCann France, 2015.
ความคิ ด (Think): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความรู้ ใ นด้า นการใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและการรับรู้เคล็ดลับการแต่งหน้าต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยแคมเปญ
นี้นาเสนอวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่ถกู ต้อง ซึ่งเริ่ มจากการดาว์นโหลดแอปพลิเคชัน จากนั้นเปิ ด
แอปพลิเคชันเพื่อใช้งาน โดยการสแกนใบหน้าของผูใ้ ช้งาน เลือกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางใดก็ได้ที่
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ต้องการทดลองที่มีอยู่ในระบบ หรื อสามารถสแกนบาร์ โค้ดของผลิตภัณฑ์จริ งที่ตอ้ งการทดลอง
จากนั้นจะปรากฏเป็ นภาพการแต่งหน้าแบบเสมือนจริ ง
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยจากความชื่นชอบเครื่ องสาอางและ
การแต่งหน้าทาให้เกิดพฤติกรรมการแต่งหน้าของผูห้ ญิงในชีวิตประจาวัน โดยการใช้แอปพลิเคชัน
นี้ จะสามารถทาให้การทดลองผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูใ้ ช้เป็ นไปอย่างง่ายดายและสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าจะต้องมีการทดลอง ในบางครั้งมีการทดลองกับ
ผิว หน้า หลังมือ หรื อบริ เวณอื่นๆ อาจทาให้เลอะเทอะหรื อไม่สะดวกได้ แคมเปญนี้ จึงเป็ นการ
หาทางเลือกที่ดีกว่าให้กบั ผูบ้ ริ โภค และจากพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนที่
เพิม่ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้งานหรื อลูกค้าต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลิปสติก โดยการเปิ ดใช้แอป
พลิเคชัน สแกนใบหน้าของผูใ้ ช้ จากนั้นเลือกสี ลิปสติกที่ตอ้ งการทดลอง ระบบจะทาการแสดงผล
การทาลิปสติ ก สี น้ ัน บนใบหน้าของผูใ้ ช้แบบเสมือนจริ ง ผ่านสมาร์ ทโฟน แทนการทดลองทา
ลิปสติกจริ ง การแชร์หรื อแบ่งปันข้อมูลหรื อภาพแต่งหน้าเสมือน การสแกนผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
เพื่อการทดลอง และการสัง่ ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็ นต้น
ความเชื่อมโยง (Relate): การรับรู้ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ
การผสมผสานประสบการณ์การรับรู้ท้งั ประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด การกระทา ไว้ดว้ ยกัน
และที่สาคัญแคมเปญนี้มีการนาเสนอให้ผใู้ ช้งานแอปพลิเคชันสามารถแชร์ หรื อแบ่งปันข้อมูลต่างๆ
ให้กบั ผูใ้ ช้งานอื่นได้ เห็นได้จากนาทีที่ 1.12 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.31) ซึ่งทาให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยประสบการณ์การรับรู้ดว้ ยกันเองและสังคม

ภาพที่ 4.31 นาทีที่ 1.12 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: McCann France, 2015.
ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้ อหาของแคมเปญ Makeup Genius จากแบรนด์ L'Oreal Paris ทั้ง 2
ปั จ จัย ได้แก่ ปั จ จัยการตลาดเชิ งประสบการณ์ และปั จ จัยส่ ว นประสมการตลาด พบว่า ในการ
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วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด แคมเปญ Makeup Genius มี ก ารใช้จุ ด เด่ น ด้า นความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เครื่ องสาอาง ลอรี อลั ปารี ส ที่ผบู้ ริ โภครู้จกั เป็ นอย่างดี และนา
แอปพลิเคชันเข้ามาใช้ทาให้ผบู้ ริ โภครับรู้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนั้นได้ง่ายขึ้น และด้านการส่งเสริ ม
การตลาด ใช้การโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดควบคู่กนั ไปโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมื อ ในการสื่ อ สารการตลาด และสามารถสร้ า ง
ประสบการณ์ทางการตลาดให้แก่ผบู้ ริ โภคได้ โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ด้านการมองเห็ น และการได้ยิน เสี ยง ผ่านประสบการณ์ ทางความรู้ สึก ที่ ทาให้เกิ ด อารมณ์ และ
ความรู้สึกร่ วมของผูบ้ ริ โภคขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และ
ผ่านประสบการณ์ ทางการกระทาที่ มีผลต่ อพฤติ ก รรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ในการทดลอง
ผลิตภัณฑ์และการสัง่ ซื้อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
4.1.8 แคมเปญ Audi TT Brochure Hack
เป็ นแคมเปญที่เกี่ยวกับโบรชัวร์ อจั ฉริ ยะจาก Audi TT ภายใต้แนวคิด “เส้นทางที่แต่งเติม
ผ่านที่นั่งคนขับเสมือนจริ ง” รถยนต์รุ่น TT ใหม่ล่าสุ ดของ Audi นาเสนอ "ที่นั่งคนขับเสมือนจริ ง"
(ภาพที่ 4.32) ซึ่งเป็ นแดชบอร์ดดิจิทลั (Digital Dashboard) ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุ งประสบการณ์
ของผูข้ บั ขี่ให้ดีข้ ึน เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมู้ ีโอกาสเป็ นผูซ้ ้ือและช่วยให้เข้าใกล้ที่นงั่ คนขับ
ไปอีกขั้น Audi จึงได้ปฏิวตั ิโบรชัวร์ขายแบบเดิมๆ ให้กลายเป็ นจุดติดต่อสาคัญในเส้นทางของลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ผูม้ ีโอกาสเป็ นผูซ้ ้ือสามารถเรี ยกใช้แอป
พลิเคชัน วางสมาร์ทโฟนไว้บนโบรชัวร์ และแตะฮอตสปอต (Hotspot) บนหน้าโบรชัวร์เพื่อลองขับ
รถไปตามเส้นทางบนหน้าจอ นอกจากนี้ผใู้ ช้ยงั สามารถปรับแต่งรถและขอทดลองขับได้อีกด้วย

ภาพที่ 4.32 แคมเปญ Audi TT Brochure Hack.
แหล่งที่มา: Audi, 2015.
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ตารางที่ 4.8 แคมเปญ Audi TT Brochure Hack
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

Audi TT Brochure Hack
AUDI
Razorfish
Bronze
Mobile
1.29

จากตารางที่ 4.8 แคมเปญ Audi TT Brochure Hack จากแบรนด์ AUDI ส่ งเข้าร่ ว มโดย
Razorfish ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง (Bronze) ในสาขาโมบาย (Mobile) ความยาว 1.29 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า เป็ นแคมเปญแบรนด์
รถยนต์ Audi แคมเปญนี้ใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยใช้การโฆษณา
ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เห็นได้จากการใช้โบรชัวร์ อจั ฉริ ยะ และในการวิเคราะห์เนื้ อหาด้านองค์ประกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญนี้ที่ชดั เจนที่สุดมี 2 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ผา่ น
ทางประสาทสัมผัสด้วยการมองเห็น ซึ่งเป็ นการมองภาพการขับรถแบบเสมือนจริ ง และการรับรู้
จากการได้ยิน เสี ยงประกอบ และการรั บรู้ ประสบการณ์ ท างความรู้ สึก ที่ ทาให้ผบู้ ริ โภคหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายรู้สึกแปลกตา ตื่นตาตื่นใจ รวมถึงความเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ขบั รถแบบ
ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.8.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ Audi TT
Brochure Hack
ด้านผลิตภัณฑ์: แคมเปญแบรนด์รถยนต์ Audi
ด้านส่ งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้สื่อโฆษณาและการจัดกิจกรรมใน
สถานที่ต่างๆ เช่น โชว์ รู มรถยนต์ ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ โบรชัวร์ อจั ฉริ ยะ ซึ่งแคมเปญนี้ จะเป็ น
การใช้ก ารส่ ง เสริ มการตลาดที่ ส ร้ า งความโดดเด่ น ด้ว ยนวัต กรรมแบบใหม่ และเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าโดยการสร้ างประสบการณ์ทางการตลาด โดยมีก ารใช้สื่อ
สิ่ งพิมพ์ประยุกต์กบั เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) มาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การส่งเสริ มการตลาด
4.1.8.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ Audi
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TT Brochure Hack
ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการมองเห็น คือ การมองเห็น
การขับรถเสมือนจริ งผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ที่วางอยูบ่ นโบรชัวร์ อจั ฉริ ยะ โดยแคมเปญ
นี้ นาเสนอนวักรรมการขายรถยนต์ที่ไม่ใช้โบรชัวร์แบบเดิมๆ อีกต่อไป เนื่ องจากมีนวัตกรรมใหม่
ด้วยการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเข้ามาประยุกต์ใช้ระหว่างโบรชัวร์ อจั ฉริ ยะกับแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ โ ฟน ที่ มีก ารจัดการระบบบลูทูธชิป (Bluetooth chip) ในโบรชัว ร์ อจั ฉริ ยะ เห็ น ได้จาก
วินาทีที่ 50 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.33) เพื่อที่จะเชื่อมต่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันบนสมาร์ท
โฟนได้ เห็นได้จากวินาทีที่ 32 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.34) ซึ่งจะแสดงผลเป็ นภาพหน้าจอ
รถยนต์ เปรี ยบเสมือนการทดลองขับรถยนต์จริ งๆ และการได้ยินเสี ยง เช่น เสี ยงเครื่ องยนต์ เสี ยง
บรรยายข้อมูลต่างๆ และเสียงประกอบต่างๆ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.33 วินาทีที่ 50 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Razorfish Germany, 2015.

รูปที่ 4.34 วินาทีที่ 32 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Razorfish Germany, 2015.
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ความรู้สึก (Feel): การรับรู้ประสบการณ์ที่ทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น เพลิดเพลิน
คล้ายกับการทดลองขับรถจริ งๆ โดยจากแคมเปญพบว่า การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของโบรชัวร์ของ
แบรนด์น้ นั จะทาให้ผบู้ ริ โภคหรื อลูกค้ารู้สึกถึงความแปลกใหม่ น่ าสนใจ และสร้างความแตกต่าง
ของแบรนด์ในสายตาของผูบ้ ริ โ ภคได้ เนื่ องจากจะเห็ น ว่าแบรนด์มีค วามพยายามและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอยูเ่ สมอ ซึ่งนั้นจะทาให้ลกู ค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
เกิดความประทับใจ พึงพอใจ และได้รับความใส่ใจจากเจ้าของแบรนด์
ความคิด (Think): การรับรู้ประสบการณ์ที่ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลและรายละเอียดของรถยนต์ท้งั หมด โดยการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเข้ามาช่วยนั้น จะทา
ให้เกิดการรับรู้ การเรี ยนรู้และการทาความเข้าใจในรายละเอียดของสิ นค้าได้ง่ายขึ้น เนื่ องจากไม่มี
ความซับซ้อนของการใช้เทคโนโลยี และสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้
ประสบการณ์ทางความคิด ความรู้และความเข้าใจในสินค้า และการทดลองขับที่ถกู วิธีแก่ผบู้ ริ โภค
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยผ่านพฤติกรรมการขับรถแบบเสมือน
จริ ง ซึ่งจากแคมเปญเห็นได้ว่า มีการใช้เทคโนโลยีน้ ีในการทดลองขับ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงระบบ
ออนไลน์นนั่ หมายความว่า ผูใ้ ช้งานสามารถร้องขอการทดลองขับรถได้ เพียงแค่กดไปที่โบวชัวร์อฉั
ริ ยะ เห็นได้จากนาทีที่ 1.03 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.35) ซึ่งเป็ นการใช้งานที่ไม่ซบั ซ้อนมาก
นัก นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มลูกเล่นหรื อฟังก์ชนั การใช้งานต่างๆให้กบั โบรชัวร์ อฉั ริ ยะ ไม่ว่าจะเป็ น
ฟั งก์ชัน การทดลองขับเสมือนจริ งที่ถูกต้องพร้ อมเสี ยงเครื่ องยนต์เหมือนได้ขบั รถจริ ง ฟั งก์ชนั
เทคนิคการขับรถ ให้ขอ้ มูลหรื อรายละเอียดของรถยนต์ดว้ ยระบบเสียงผ่านแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4.35 นาทีที่ 1.03 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: Razorfish Germany, 2015.
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ความเชื่อมโยง (Relate): แคมเปญนี้ยงั ไม่เป็ นที่แน่ชดั เท่าใดนัก แต่เนื่องจากพบว่า
เป็ นเพี ย งการใช้ง านผ่า นการรั บรู้ จ ากประสาทสัม ผัส ที่ สัม พัน ธ์ก ับ การท าให้เ กิ ด ความรู้ สึก
เพลิดเพลิน และความพึงพอใจที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้ อหาของแคมเปญ Audi TT Brochure Hack จากแบรนด์ AUDI ผล
การวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด แคมเปญ Audi TT Brochure
Hack มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ใช้การโฆษณา ซึ่งเห็นได้ชดั
จากการใช้สื่อสิ่งพิมพ์คือ โบรชัวร์อฉั ริ ยะ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารการตลาด และนอกจากนี้ยงั มี
การใช้ดา้ นผลิตภัณฑ์แบรนด์รถยนต์ Audi มีการเน้นย้าด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะของ
เครื่ องยนต์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิ งประสบการณ์ ข องแคมเปญ Audi TT
Brochure Hack นี้ สามารถสร้ า งประสบการณ์ ท างการตลาดให้ แ ก่ ผู้บ ริ โภคได้ โดยผ่ า น
ประสบการณ์การรับรู้ผา่ นประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและการได้ยนิ เสี ยง ผ่านประสบการณ์
ทางความรู้ สึก ที่ จ ะทาให้เกิ ด ความรู้ สึก ตื่ น ตาตื่ น ใจ และสามารถสร้ างแรงดึ งดูด ใจ เพิ่มความ
น่าสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่งจากแคมเปญพบว่าการใช้โบรชัวร์อจั ฉริ ยะเป็ นสร้างความแปลกใหม่
ในการนาเสนอสินค้าและบริ การของแบรนด์ได้
4.1.9 แคมเปญ Living History at Union Station
แคมเปญนี้ เกิ ด ขึ้ น การฉลองครบรอบ 100 ปี ของสถานี รถไฟและพิพิธภัณ ฑ์ที่เก่ า แก่ มี
ประวัติมาอย่างยาวนานของเมืองแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นการระลึกถึงประวัติและ
ความเป็ นมา รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต จึงได้มีการนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented
Reality : AR) มาช่ ว ยถ่ายทอดเรื่ องราวเหล่านั้นภายใต้แคมเปญ Living History at Union Station
(ภาพที่ 4.36)โดยการเชื่อมต่ อฟรี ไวไฟ (TWC WIFI) ของสถานี รถไฟยูเนี ยน จากนั้นดาว์นโหลด
แอปพลิเคชัน (Living History App) จาก Google Play หรื อ Apple App Store เพื่อเข้าสู่ประสบการณ์
การรับรู้เรื่ องราวในอดีตและความทรงจาของสถานีรถไฟยูเนียน จากทั้งหมด 11 ประสบการณ์

ภาพที่ 4.36 แคมเปญ Living History at Union Station.
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แหล่งที่มา: Union Station, 2015.
ตารางที่ 4.9 แคมเปญ Living History at Union Station
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

Living History at Union
Station
Union Station
VML
Shortlist
Mobile
1.44

จากตารางที่ 4.9 แคมเปญ Living History at Union Station จาก Union Station ส่ งเข้าร่ วม
โดย VML ได้รับรางวัลชมเชย (Shortlist) ในสาขาโมบาย (Mobile) ความยาว 1.44 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า แคมเปญนี้เป็ น
แคมเปญเชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานี รถไฟยูเนี ยน ซึ่งใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยใช้การโฆษณาและประชาสัมพัน ธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานี รถไฟ
ยูเนี ย น ผ่านสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อออนไลน์ต่ า งๆ และการวิเคราะห์เนื้ อ หาด้านองค์ป ระกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญนี้ที่น่าสนใจที่สุด 2 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ผา่ น
ทางประสาทสัมผัสด้วยการมองเห็น ภาพเสมือนจริ งของเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ของสถานี
รถไฟยูเนียนจากทั้งหมด 11 เหตุการณ์ และการรับรู้ผา่ นการได้ยนิ เสียง ทั้งบรรยากาศ การสนทนา
ในแต่ละเหตุการณ์ และการรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึกทาให้เกิดความตื่นเต้น เพลิดเพลิน และ
ประทับใจไปกับภาพเหตุการณ์เสมือนจริ งต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.9.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ Living History at
Union Station
ด้านผลิตภัณฑ์: แคมเปญเชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟยูเนียน
ด้านส่ งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ซึ่งจากแคมเปญนี้เป็ นการแสดงถึงจุดประสงค์ดา้ นการส่งเสริ มการตลาดมากที่สุด เนื่องจากเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และรวมไปถึงการร่ วมสนุกกับกิจกรรมของแคมเปญ
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โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเป็ นเครื่ องมือ นอกจากนี้ยงั มีประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ อต่าง เช่น
สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ก (Facebook) ยูทูป(Youtube) เป็ นต้น
4.1.9.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ Living
History at Union Station
ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผ่านการมองเห็น คือ การมองเห็น
ภาพเหตุการณ์หรื อผูค้ นเสมือนจริ งผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน รอบบริ เวณพิพิธภัณฑ์สถานี
รถไฟยูเนี ยน โดยจากแคมเปญพบว่า มีการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการแสดงผลเป็ นภาพ
สามมิติต่างๆ กล่าวคือใช้หลักการทางานของมาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ติดตั้งยังสถานที่ต่างๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟยูเนียน เห็นได้จากวินาทีที่ 40 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.37) ทั้งหมด 11
สถานที่สาคัญๆ จากนั้นใช้การเชื่ อมต่อไวไฟ และดาว์นโหลดแอปพลิเคชัน (Living History app)
แล้วเปิ ดใช้งานผูเ้ ข้าชมก็จะสามารถมองเห็นเหตุการณ์เสมือนจริ งได้ผ่านสมาร์ทโฟน เห็นได้จาก
วิ น าที ที่ 44 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.38) และการได้ยิน เสี ยง เช่ น เสี ย งดนตรี ประกอบ
บรรยากาศเหตุการณ์เสมือนจริ งต่างๆ และเสียงบรรยาย เป็ นต้น

ภาพที่ 4.37 วินาทีที่ 40 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: UnionStationKC, 2015.

ภาพที่ 4.38 วินาทีที่ 44 ในแคมเปญโฆษณา.
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แหล่งที่มา: UnionStationKC, 2015
ความรู้ สึ ก (Feel): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ที่ ท าให้เ กิ ด ความรู้ สึ ก ตื่ น เต้น และ
ประทับใจกับการมองเห็นภาพเหตุการณ์ประวัติที่เกิดขึ้นในอดีตแบบเสมือนจริ ง ซึ่งจากแคมเปญ
จะเห็นได้ว่า การเปิ ดประสบการณ์ที่แปลกใหม่น้ ี ทาให้ผเู้ ข้าชมเกิดความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน
และสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ เหมือนดังเช่นในแคมเปญที่มีผชู้ มสามารถเดินเล่น เต้น
เล่นเปี ยโนกับผูค้ นเสมือนจริ งกับเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตได้ ซึ่งนัน่ สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟยูเนียน
ความคิด (Think): การรับรู้ประสบการณ์ที่ทาให้เกิดความรู้ทางประวัติศาสตร์ ของ
พิพิธภัณฑ์สถานี รถไฟยูเนี ยน ซึ่งความรู้ความเข้าใจนี้ จะเกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสจาก
ข้า งต้น และบวกกับ การใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มนี้ จึ ง ท าให้ค วามเข้า ใจในการเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิง่ ขึ้น โดยผสมผสานระหว่างโลกแห่งความจริ งกับโลกเสมือนจริ ง
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยผ่านพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจาวัน
และเข้าถึงวิถีชีวิตของผูค้ นในอดีต จากแคมเปญพบว่า ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมสามารถเดินเล่น เต้น หรื อแม้แต่
เล่นเปี ยโน กับโลกเสมือนจริ งได้ เพียงแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เห็นได้จากวินาที
ที่ 57 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.39) และนอกจากนี้ การใช้งานแอพพลิเคชัน่ ยังมีระบบนาทาง
หรื อจีพีเอส (Global Positioning System: GPS) ในแอพพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นการสะดวกในการค้นหา
สถานที่เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์สถานี รถไฟยูเนี ยนอีกด้วย เห็นได้จากวินาทีที่ 32
ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพที่ 4.40

ภาพที่ 4.39 วินาทีที่ 57 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: UnionStationKC, 2015
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ภาพที่ 4.40 วินาทีที่ 32 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: UnionStationKC, 2015
ความเชื่ อ มโยง (Relate): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งสัง คมในอดี ต กับปั จ จุ บัน กล่ า วคื อเป็ นการเชื่ อ มโยงที่ มีค วามสัมพัน ธ์ก ับ การเปิ ดรั บ
ประสบการณ์ ข องผูเ้ ข้า ชมหรื อผูบ้ ริ โภคกับ เหตู ก ารณ์ ใ นอดี ต โลกเสมื อ นจริ ง ผ่า นการรั บรู้
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาของแคมเปญนี้ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยเห็นได้จากแคมเปญ
เป็ นการโฆษณาแประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟยูเนี ยน ผ่านสื่ อ
โทรทัศน์ และสื่ อออนไลน์ ต่ า งๆ เช่ น เฟสบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (Youtube) เป็ นต้น ในราคาที่
แตกต่ า งตามแต่ โ ปรโมชั่น ในช่ ว งเวลานั้น และการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ข องแคมเปญ Living History at Union Station นี้ สามารถสร้ างประสบการณ์ ท าง
การตลาดให้แก่ผบู้ ริ โภคได้ โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ผา่ นประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและ
การได้ยนิ เสียง จากเหตุการณ์สาคัญในอดีตทั้งหมด 11 เหตุการณ์ ผ่านประสบการณ์ทางความรู้สึกที่
จะทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น น่ าสนใจ และสร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้าชมได้ ซึ่งแคมเปญ
สามารถสะท้องภาพความทรงจาในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านภาพเสมือนจริ ง และนอกจากนี้
ยังมีการรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของพิพิธภัณฑ์สถานี
รถไฟยูเนี ยนกว่า 100 ปี ซึ่งมีการแสดงภาพเหตุการณ์ยอ้ นอดีตของบุคคลสาคัญ อาทิเช่น Harry S
Truman Walt Disney Ernest Hemingway และอีกมากมาย
4.1.10 แคมเปญ The Next Photo
แคมเปญนี้เป็ นแคมเปญของ Childhood Eye Cancer Trust (CHECT) องค์กรการกุศลที่อุทิศ
ตนเพื่อช่วยผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) ซึ่งโรค Retinoblastoma เป็ นมะเร็ งดวงตาที่มี
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ความรุ นแรงมากมักพบในเด็กเล็กมากๆ หรื อบางครั้งตั้งแต่แรกเกิด มีเด็กหลายคนสูญเสี ยดวงตา
หรื อได้รับผลกระทบบางส่ วน หรื ออาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ จึง
เกิ ด เป็ นแคมเปญ The Next Photo ที่ ใ ช้น วัต กรรมหรื อที่ เ รี ยกว่ า เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) เข้ามาช่วย (ภาพที่ 4.41) โดยเริ่ มจากการถ่านรู ปโดยใช้แฟลชจากกล้อง
ซึ่งสามารถสะท้อนแสงสูงเพื่อสร้างโปสเตอร์ที่จะช่วยให้ผใู้ ช้มีประสบการณ์ในการการตรวจสอบ
โรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) สาหรับเด็กเล็กได้ดว้ ยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ แคมเปญนี้
สามารถช่วยให้มีเด็กรอดชีวิตจากมะเร็ งได้จริ ง โดยมีอายุระหว่าง 18 เดือนถึง 6 ปี โดยตรวจสอบได้
จากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพด้วยแฟลชจากกล้อง แล้วทาเป็ นโปสเตอร์ ซึ่งจะเห็นเป็ นภาพดวง
ตาของเด็กๆ จากนั้นก็ใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายภาพโปสเตอร์ ดวงตานั้นอีกครั้ง หากดวงตาของ
เด็กคู่ใดพบว่ามีรูปกลมๆ สีขาวอยูใ่ นดวงตา ก็แสดงว่า อาจเป็ นโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma)
ซึ่งเด็กจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แคมเปญนี้ จะทาให้ตระหนักถึงโรคมะเร็ งร้ายและวิธีการ
ง่ายๆที่สามารถตรวจพบได้ดว้ ยตนเอง

ภาพที่ 4.41 แคมเปญ The Next Photo.
แหล่งที่มา: Indo-Asian News Service, 2015.
ตารางที่ 4.10 แคมเปญ The Next Photo
ชื่อแคมเปญ:
แบรนด์ :
เจ้าของผลงาน:
รางวัลที่ได้ รับ:
สาขา:
เวลา/นาที:

The Next Photo
Childhood Eye Cancer Trust
(CHECT)
Wunderman
Silver
Mobile
1.55
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จากตารางที่ 4.10 แคมเปญ The Next Photo จาก Childhood Eye Cancer Trust (CHECT)
ส่ งเข้าร่ วมโดย Wunderman ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน (Silver) ในสาขาโมบาย (Mobile) ความยาว
1.55 นาที
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า แคมเปญนี้เป็ น
แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์และการตระหนักรู้โดยไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่ งเป็ นแคมเปญ
รณรงค์ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) ในเด็กเล็ก โดยใช้การประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้มีส่วนร่ วมในการตรวจหาและป้ องกันการเกิดโรคร้ายในเด็ก ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
โปสเตอร์ The Next Photo และในส่ วนของการวิเคราะห์เนื้ อหาด้านองค์ประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของแคมเปญนี้ ที่ชดั เจนที่สุด 4 ด้านได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ผ่านทางประสาท
สัมผัสด้วยการมองเห็นภาพจากโปสเตอร์ ดวงตาของเด็ก ที่อาจเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งดวงตา
(Retinoblastoma) การรับรู้ ประสบการณ์ทางความรู้สึก ซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่ วมใน
แคมเปญนี้ เกิดความกังวลและเป็ นห่วงกับโรคร้ายนี้ การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นทางความคิดคือ การ
ตระหนัก รู้ ถึงความเข้าใจเบื้ อ งต้น ของการเสี่ ย งต่ อโรคร้ ายในเด็ก การรั บรู้ ประสบการณ์ ท าง
พฤติกรรมที่จะบ่งบอกถึงการใส่ ใจและการให้ความสาคัญกับการป้ องกันและตรวจสอบโรคมะเร็ ง
ดวงตา (Retinoblastoma) ในเด็ก เล็ก ที่ อาจลดการเสี ย ชี วิต จากโรคนี้ ได้ ซึ่ งมีร ายละเอีย ดผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1.10.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของแคมเปญ The Next Photo
ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ : แ ค ม เ ป ญ ร ณ ร ง ค์ ช่ ว ยเ หลื อ ผู้ ป่ ว ย โ รค ม ะเ ร็ งดวงตา
(Retinoblastoma) ในเด็กเล็ก
ด้านส่ งเสริ มการตลาด: แคมเปญนี้ เป็ นการใช้สื่ อการประชาสัมพัน ธ์เพื่อ การ
ตระหนัก รู้ เชิ ญ ชวนให้ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วมในการตรวจสอบความเสี่ ย งต่ อ โรคมะเร็ ง ดวงตา
(Retinoblastoma) ในเด็ ก เล็ ก ผ่ า นสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ คื อ โปสเตอร์ The Next Photo โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์แคมเปญผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ
4.1.10.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญ The
Next Photo
ประสาทสัมผัส (Sense): การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นการมองเห็นผ่านภาพโปสเตอร์
ดวงตาของเด็กๆ และด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนสมาร์ทโฟน โดยแคมเปญนี้เป็ นการนาเสนอ
วิธีการที่จะสามารถตรวจสอบความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) ในเด็กได้
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเริ่ มจากใช้เทคนิ คการถ่ายภาพเด็ก เพื่อทาเป็ นโปสเตอร์ ที่ใช้
การทามาร์ กเกอร์ (Marker) ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของหลักการทางานของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
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จากนั้นนาโปสเตอร์ ไปติดตามสถานที่ต่างๆ เห็นได้จากวินาทีที่ 58 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่
4.42) แล้วให้ผทู้ ี่สนใจหรื อบุคคลทัว่ ไปใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพโปสเตอร์น้ นั โดยการเปิ ดแฟลช ซึ่ง
หากภาพใดแสดงผลออกมาว่า พบจุดสีขาวที่บริ เวณดวงตาของเด็ก แสดงว่าเด็กคนนั้นมีโอกาสเสี่ยง
เป็ นโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) เห็นได้จากนาทีที่ 1.23 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.43)
จากนั้นจะส่งผลภาพที่ได้ผา่ นแอพพลิเคชัน่ โดยการสแกนบนโปสเตอร์แล้วส่งภาพนั้นให้กบั มูลนิธิ
หรื อโรงพยาบาลที่เข้าร่ วมแคมเปญ

ภาพที่ 4.42 วินาทีที่ 58 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: TheNextGag, 2014.

ภาพที่ 4.43 นาทีที่ 1.23 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: TheNextGag, 2014.
ความรู้ สึก (Feel): เป็ นการรั บรู้ ประสบการณ์ ผ่านความรู้ สึกกังวลกับโรคร้ายที่
เกิดขึ้นในเด็กเล็ก และเป็ นห่ วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในแคมเปญโฆษณาช่วงแรกจะนาเสนอ
ภาพเด็กเล็กที่น่ารักและไรเดียงสา ที่ตรวจพบว่าเป็ นโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) ที่เป็ นการ
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กระตุน้ ความรู้สึกห่วงใยและกังวลกับโรคร้ายนี้ เห็นได้จากวินาทีที่ 13 ในแคมเปญโฆษณา ดังภาพ
ที่ 4.44

ภาพที่ 4.44 วินาทีที่ 13 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: TheNextGag, 2014.
ความคิด (Think): การรับรู้ประสบการณ์ผา่ นความคิด ตระหนักรู้ถึงความรุ นแรง
จากโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) โดยจากในแคมเปญโฆษณาเผยสถิติพบว่า เด็กอายุระหว่าง
18 เดือนถึง 6 ปี มีโอกาสเสี่ ยงเป็ นโรค และเสี ยชีวิตมากที่สุด ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการ
ป้ องกันและตรวจสอบความเสี่ยงเบื้องต้นได้ดว้ ยตนเอง
พฤติกรรม (Act): การรับรู้ประสบการณ์โดยเมื่อผ่านการตระหนักรู้แล้วจะทาให้
เกิดพฤติกรรมการหาวิธีป้องกัน และการตรวจพบโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) ด้วยตนเอง
ซึ่งจากแคมเปญจากแคมเปญจะเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ตวั ที่สุดนัน่ คื อ โทรศัพท์มือหรื อ
สมาร์ ทโฟน ก็สามารถช่ ว ยชี วิต เด็ ก ได้มากมาย ซึ่ งเป็ นเพียงการกระทาง่ ายๆ คื อการถ่ายภาพ
โปสเตอร์ โดยใช้แฟลช เห็นได้จากวินาทีที่ 1.16 ในแคมเปญโฆษณา (ภาพที่ 4.45) แล้วส่ งภาพนั้น
ไปยังหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มแคมเปญ ก็สามารถทาให้เกิ ด พฤติ ก รรมการป้ องกัน และการร่ ว มมือกัน
ช่วยเหลือเด็กจากโรคร้ายได้
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ภาพที่ 4.45 นาทีที่ 1.16 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: TheNextGag, 2014.
ความเชื่ อ มโยง (Relate): การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงที่
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึ่งการตระหนักรู้ที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อลด
ความเสี่ ยงและป้ องกันผูป้ ่ วยจากโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) นอกจากนี้ ยงั มีการแชร์ หรื อ
แบ่งปันเรื่ องราวของแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้อีกด้วย เห็นได้จากนาทีที่ 1.30 ในแคมเปญ
โฆษณา ดังภาพที่ 4.46

ภาพที่ 4.46 นาทีที่ 1.30 ในแคมเปญโฆษณา.
แหล่งที่มา: TheNextGag, 2014.
ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาของแคมเปญ The Next Photo จาก Childhood Eye Cancer Trust
(CHECT) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่า แคมเปญนี้
เป็ นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์และการตระหนักรู้โดยไม่แสวงหาผลกาไร เป็ นแคมเปญเพื่อ
ช่ ว ยเหลือผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่ เสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) ในเด็ ก เล็ก ซึ่ งเป็ น
อันตรายถึงชีวิต โดยเป็ นการประชาสัมพันธ์แคมเปญผ่านสื่ อออนไลน์ และมีส่วนร่ วมกับแคมเปญ
โดยผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ โปสเตอร์ The Next Photo และการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิ ง

143
ประสบการณ์ของแคมเปญนี้สามารถสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้แก่ผบู้ ริ โภคได้ โดยผ่าน
ประสบการณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นภาพโปสเตอร์ดวงตาเด็กที่อาจเสี่ ยงต่อ
การเป็ นโรคมะเร็ งดวงตา (Retinoblastoma) การรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึกที่ เป็ นห่ วง กังวล
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคม ในขณะที่มีการรับรู้ประสบการณ์ทางความคิดที่มีการตระหนักรู้
ถึ ง ปั ญ หา การเกิ ด โรคมะเร็ ง ดวงตาในเด็ ก มี ม ากขึ้ น ซึ่ ง ต้อ งมี ก ารท าความเข้า ใจ การรั บ รู้
ประสบการณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมจะมาจากการต้องหาทางแก้ไขและป้ องกันจากโรคร้าย โดยการใช้
เทคโนโลยี เ ข้า มาช่ ว ย ในที่ น้ ี คื อ การถ่ า ยภาพโดยใช้แ ฟลชเพื่ อ ตรวจหาโรคมะเร็ ง ดวงตา
(Retinoblastoma) จากโปสเตอร์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพจากแคมเปญสื่ อสารการตลาดทั้งหมดนี้จานวน
10 แคมเปญ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งคุ ณ ภาพ ได้แก่ ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาด และ
องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็ นแต่ละด้าน สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีแคมเปญการตลาดที่เป็ นสินค้าและบริ การทั้งหมด 6 แคมเปญ ได้แก่
แคมเปญประเภทรองเท้ากีฬา บริ ก ารสายการบิน ระหว่างประเทศ แอปพลิเคชัน และนวัตกรรม
เครื่ องสาอาง รถยนต์ และพิพิธภัณ ฑ์ ซึ่ งเป็ นแคมเปญที่ เกี่ ยวข้องกับสิ น ค้าอุปโภคบริ โภคและ
เทคโนโลยี ที่เป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวันทัว่ ไป นอกจากนี้ พบว่า มีแคมเปญรณรงค์
เพื่ อ สัง คมไม่ แ สวงหาผลก าไร ทั้ง หมด 4 แคมเปญ ได้แ ก่ แคมเปญ Holograms for Freedom
แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten และแคมเปญ The Next Photo
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ นแคมเปญเพื่อการส่ งเสริ มการตลาด มี
ทั้งหมด 6 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ The Imagination Machine แคมเปญ
Google Cardboard แคมเปญ Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack และแคมเปญ
Living History at Union Station ซึ่งมีการใช้การส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
2) องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
การรั บ รู้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากประสาทสัม ผัส (Sense) พบว่ า มี ท้ ัง หมด 10
แคมเปญ ได้ แ ก่ แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ The
Imagination Machine แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten แคมเปญ Google
Cardboard แคมเปญ Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack แคมเปญ Living History at
Union Station และแคมเปญ The Next Photo
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การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) พบว่า มีท้ งั หมด 10 แคมเปญ
ได้แ ก่ แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ The Imagination
Machine แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten แคมเปญ Google Cardboard
แคมเปญ Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack แคมเปญ Living History at Union
Station และแคมเปญ The Next Photo
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) พบว่า มีท้งั หมด 4 แคมเปญ ได้แก่
แคมเปญ The Imagination Machine แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten และ
แคมเปญ The Next Photo
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act) พบว่า มีท้งั หมด 4 แคมเปญ ได้แก่
แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ Makeup Genius และแคมเปญ
The Next Photo
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) พบว่า มีท้งั หมด 2 แคมเปญ
ได้แก่ แคมเปญ Love Has No Labels และแคมเปญ The Unforgotten

บทที่ 5
ผลการศึกษาวิจัยการสั มภาษณ์ เชิงลึก
ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ส าหรั บ งานวิ จ ัย เรื่ อง การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการนาเสนอผลการศึก ษาวิจยั ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) มีดงั ต่อไปนี้

5.1 ผลการสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
5.1.1 แนวโน้ มการใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมในการตลาดเชิงประสบการณ์
มิ ติ ใ หม่ ท างการตลาดที่ มุ่ งเน้น การเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ห รื อ ที่ เ รี ยกว่า การตลาด
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่งเป็ นการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ลูกค้า ทา
ให้ลูกค้ารู้สึกสนุ กกับการมีส่วนร่ วมในการซื้อขายจับจ่ายสิ นค้า ในสถานที่ขาย อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบนั ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีข้ ึนมาเพื่อการส่งเสริ มการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งใน
ที่น้ ีคือ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่จะเป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองต่อแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) อาจเรี ยกว่า เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มที่ ใช้ในการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing:
AREM) จึงเป็ นจุดมุ่งหมายที่ว่า สิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการนั้นซึ่งไม่ใช่แค่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
ขึ้นกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั มุ่งเน้นการยกระดับความภักดีของลูกค้าให้แนบแน่น ด้วยการให้ลกู ค้ามี
ส่ ว นร่ ว มและสนับสนุ น (Advocacy) ต่ อองค์ก ร (เพลิน ทิ พย์ โกเมศโสภา, 2547) ดังนั้น การใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มหรื อเสมือนจริ ง (Augmented Reality: AR) มามีบทบาทช่วยในการสร้าง
ประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่มีความน่ าสนใจและ
อาจทาให้เกิดทิศทางการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในด้านการสื่อสารการตลาดได้ในอนาคต
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5.1.1.1 แคมเปญสื่ อ สารการตลาดที่ ใ ช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented
Reality: AR) สามารถสร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภคได้หรื อไม่ อย่างไร
แคมเปญสื่ อสารการตลาดที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ มจะสามารถสร้ า ง
ประสบการณ์ทางการตลาดให้แก่ผบู้ ริ โภคได้หรื อไม่ จากผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกพบว่า การใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแคมเปญสื่อสารการตลาด สามารถสร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภค
ได้จริ ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค (2way communication)
ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างให้เกิด “เอ็นเกจเม้นท์” (Engagement) หรื อ “ความผูกพัน” โดยความ
ผูก พัน ของผูบ้ ริ โ ภคที่ เกิดขึ้น จะส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค เช่ น การเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆ การทดลองใช้สินค้า เป็ นต้น รวมไปถึงการทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการจูงใจ ความ
ประทับใจ และความพึงพอใจ ตลอดจนน าไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ในที่ สุด โดยมีผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
การสัมภาษณ์วิเชียร ทองสุขสิริ นักโฆษณาอิสระ “การดึงให้ผบู้ ริ โภคสนใจในเนื้ อหา
ให้ได้ ไม่ว่าจะด้วย เนื้ อหาที่พูด ความพิเศษของการนาเสนอ หรื อแม้แต่นาเสนอสิ่ งที่คาดไม่ถึง ก็
เป็ นไปได้เช่นกัน ดังนั้นภาพยนตร์โฆษณาจะไม่ถูกคิดอยู่บนแค่ตวั สิ นค้าว่ามีดียงั ไง แต่จะมองไป
ถึงว่า ทาอย่างไรให้ผบู้ ริ โภคดูหนังตั้งแต่ตน้ จนจบ” วิเชียร ทองสุ ขสิ ริ (สัมภาษณ์ , 22 กุมภาพันธ์
2559) โดยการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเข้ามาใช้ในด้านการตลาด การสร้างแคมเปญการตลาด
แคมเปญใดแคมเปญหนึ่ง สามารถช่วยสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้จริ ง และ
ต้องขึ้นอยูก่ บั วิธีการ และความสามารถในการสื่อสารการตลาดของสินค้านั้นๆ
ในขณะที่พนม พรมมิรัตนะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทย-ไลซาท จากัด กล่าวว่า
“การสร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภค ถือว่าเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมีอิทธิพลต่อการใช้ง าน
สิ นค้า สวย โดดเด่น กระตุน้ ความสนใจ และที่สาคัญคือสร้างอารมณ์ ความรู้สึกร่ วมไปกับสินค้า
นั้นๆ การทดลองสิ นค้า โดยการใช้เทคโนโลยี บอกต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ” พนม
พรมมิรัตนะ (สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2559)
ซึ่งการสร้างประสบการณ์ผบู้ ริ โภคนั้นต้องคานึงถึงหลักสาคัญต่างๆโดยอดิศกั ดิ์ อมร
ฉัตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จากัด อธิบายว่า
“หลัก สาคัญๆ ได้แก่ 1) มีก ารสร้ างประสบการณ์ ให้ก ับผูบ้ ริ โภค โดยการให้
ความรู้ ค วามเข้าใจในสิ น ค้ากับผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่ สุด เช่ น บริ ษ ัท IKEA ผูจ้ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจากต่างประเทศ หรื อบริ ษทั SCG ผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์และวัสดุก่อสร้างและอื่นๆที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเข้ามา
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ช่ ว ยจ าลองประสบการณ์ การตกแต่ งบ้านแบบเสมือนจริ ง 2) การสร้ างให้เกิ ด “เอ็น เกจ
เม้น ท์” (Engagement) หรื อ “ความผูก พัน ” ที่ เกิ ด จากการสื่ อสารแบบสองทางระหว่ า ง
องค์ก รกับ ผูบ้ ริ โภค (2way communication) เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมมัน ฝรั่ ง อบกรอบเลย์
(Lay’s) จัดแคมเปญให้ผบู้ ริ โภคช่วยกันคิดสูตรใหม่ให้มนั ฝรั่งเลย์ 3) การสร้างคอนเทนต์
การตลาด (Content Marketing) ที่ มีค วามน่ าสนใจ 4) สื่ อโซเชี ยลมีเดี ย (Social Media) มี
บทบาทสาคัญในการตลาดปัจจุบนั เช่น การแชร์ขอ้ มูลผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต (Internet) ผ่าน
สมาร์ ท โฟน (Smart phone) การท าการตลาดต้อ งใช้ท้ ัง 4 หลัก นี้ ” อดิ ศ ัก ดิ์ อมรฉัต ร
(สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559)
โดยผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผูอ้ านวยการ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) (BEDO) ผูเ้ ขียนบทความ 4G และAR เทคโนโลยีใหม่สาหรับการตลาด ได้ให้
ความเห็นว่า
“ปั จจุบนั บทบาทในการสร้างประสบการณ์ที่เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีดา้ นนี้ จะ
ขึ้นอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการว่าจะใช้เป็ นเครื่ องมือหรื อไม่ หากมีคนแรก รู้วิธีการ ทาไม่ยาก และ
มีความเป็ นไปได้ก็สามารถไปต่อได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง แต่ในทุกวันนี้ผปู้ ระกอบการ
หัน ไปพึ่ง สื่ อฟรี มากขึ้ น เช่ น โซเชี ย ลมีเดี ย (Social Media) มีก ารสร้ างความผูก พัน กับ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) ที่สามารถดึงดูด
ใจผูบ้ ริ โภคได้” วีระพงศ์ มาลัย (สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2559)
เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) สามารถสร้ างประสบการณ์
ให้แก่ ผบู้ ริ โ ภคได้จ ริ งไม่มากก็น้อย เห็ น ได้จ ากเชษฐ์ด นัย ศรี มณี เจ้าหน้าที่ ประสานงานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า
“ในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้องในด้านของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อการตลาด
จะเป็ นในเรื่ องของการโฆษณาของสิ น ค้าอุปโภคบริ โภค ที่ มีก ารน าเสนอให้ผชู้ มเป็ น
จานวนมาก จะสามารถสร้างความน่ าสนใจ ให้เห็นภาพ การจินตนากรมากขึ้น สร้างความ
ความดึงดูดใจที่ไม่ใช้เวลานานมากจนเกินไป เช่น การเก็บภาพความทรงจาต่างๆ หรื อการ
สร้างคอนเทนต์ (Content) เช่น การทากิจกรรมการตลาด ที่เ หมาะกับสิ นค้าซึ่งยังมีความ
ต้องการในตลาดไม่มากนัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” เชษฐ์ดนัย ศรี มณี (สัมภาษณ์, 2
กุมภาพันธ์ 2559)
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ในมุมมองของการเป็ นหนึ่ งในผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดวงสมร ถือความตรง เจ้าหน้าที่จดั การ
งานทัว่ ไป ระดับชานาญการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ได้ให้ความเห็นว่า “AR ทา
ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ทาให้มีความโดดเด่น สะดวกสบาย พึงพอใจในสินค้า น่าสนใจและทาให้
เกิดการตัดสินใจซื้อมากยิง่ ขึ้น” ดวงสมร ถือความตรง (สัมภาษณ์ , 23 มกราคม 2559) ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของเพียงขวัญ ม่วงทอง นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจ ัย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยว่า “การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) มา
ช่วยนั้น มองถึงการสร้างความน่าสนใจ ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นของลูกค้าเท่านั้น เป้ าหมายเป็ นสิ่ ง
ที่ สาคัญ แล้ว แต่ ค วามต้องการความโดดเด่ น ที่ แตกต่ างกัน ” เพียงขวัญ ม่ว งทอง (สัมภาษณ์ , 5
กุมภาพันธ์ 2559)
แต่อย่างไรก็ตามดร. ศรากุล สุโคตรพรหมมี อาจารย์หวั หน้าสาขาภาควิชาการบริ หาร
ระหว่างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความเห็นในแง่ของ
การใช้งานในอนาคตและความยัง่ ยืนของสิ นค้าว่า “เทคโนโลยีอาจตื่นเต้นในช่วงแรก ลดต้นทุน
สร้ างประสบการณ์ ให้ผบู้ ริ โ ภคได้ แต่ ไม่ได้เข้าถึงจิ ต วิญญาณของสิ น ค้าอย่างแท้จ ริ งในระยะ
เวลานาน และถ้าเกิดความยุ่งยากมากเกินไปก็จบ แต่แล้วแต่คนใช้ ถ้าครอบจักรวาลแต่ ไม่ได้ตอบ
โจทย์สิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคต้อ งการจริ งๆ ซึ่ ง ต้อ งคิ ด ต่ อ ว่ า ควรท าอย่า งไร” ศรากุ ล สุ โ คตรพรหมมี
(สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2559)
สรุ ปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแคมเปญสื่ อสารการตลาดต่างๆ นั้น
สามารถช่วยสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ เช่น การทดลองใช้งานสิ นค้า การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค โดยการใช้กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์การตลาด
(Content Marketing) ที่ น่ าสนใจ โดยเฉพาะเหมาะกับสิ น ค้าอุปโภคบริ โภคหรื อสิ น ค้าประเภท
นวัต กรรมและเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้ อหาด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในบทที่ 4 พบว่า มีแคมเปญสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริ โภคมากที่สุด
และมีการใช้คอนเทนต์การตลาดที่แตกต่างกัน โดยใช้การส่ งเสริ มการตลาด เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
เนื้อหาในบทที่ 4 ที่พบว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แคมเปญส่วนใหญ่เป็ น
แคมเปญที่ใช้เพื่อการส่ งเสริ มการตลาด โดยใช้การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการเผลแพร่
ประชาสัมพันธ์ ที่มีการใช้เครื่ องมือไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั ผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความตื่นเต้น ดึงดูดใจ เกิดความประทับใจ ความโดดเด่นและ
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แตกต่าง ซึ่งสามารถสื่อสารผ่านสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ช่วย
ลดต้นทุนการสื่อสารการตลาดได้อีกด้วย
5.1.1.2 ข้อดีและข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่
ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์คืออะไร
ข้อดี และข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่ ใช้ใน
การตลาดเชิงประสบการณ์ จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์คือ สามารถสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้แก่ผบู้ ริ โภคหรื อ
ลูกค้าได้จริ ง ทาให้เกิดความรู้สึกโดดเด่น น่าสนใจ พึงพอใจ แตกต่าง และแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ซื้อเบื้องต้น ความคุม้ ค่าในการลงทุน เข้าถึงได้ง่าย และข้อจากัดของการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์คือ ความซับซ้อนของการใช้งาน ความเสถียรของตัวเทคโนโลยี
ต้องมีอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่รองรับเฉพาะ ต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้เทคโนโลยี ใช้ตน้ ทุนสูง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ มาเร็ ว ไปเร็ ว ซึ่ งสามารถอธิ บายผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกได้ดงั นี้
ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยวิเชียร
ทองสุขสิริ นักโฆษณาอิสระ กล่าวว่า “ข้อดีคือ ทาให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เร็ ว ง่าย แต่นนั่ หมายถึง เป็ น
เทคโนโลยีที่ผบู้ ริ โภคสนใจ” วิเชียร ทองสุ ขสิ ริ (สัมภาษณ์ , 22 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จากัดที่กล่าวว่า “สามารถสร้าง
ประสบการณ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ตอ้ งประกอบกับอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาช่วย เช่น กลูเกิลกล๊าสบอร์ ด
(Google Cardboard)” อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559) และความเห็นของดวงสมร
ถือความตรง เจ้าหน้าที่จดั การงานทัว่ ไป ระดับชานาญการ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุ น ว่า “ราคาที่ไม่แพงแต่สะดวก รวมถึงการใช้งานที่ ไม่ยากจนเกิน ไป ให้เวลาในการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานสินค้า คานึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากบริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ
ให้ความสาคัญกับความคุม้ ค่าในการลงทุน และการใช้AR เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด
ความสาเร็ จเป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจลงทุนทางการตลาด” ดวงสมร ถือความตรง (สัมภาษณ์,
23 มกราคม 2559)
นอกจากนี้พนม พรมมิรัตนะ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทย-ไลซาท จากัด กล่าว
ว่าข้อดี ของเทคโนโลยีความจริ งยังมีด ังนี้ “การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation) ทา
อย่างไรในการสร้างประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งมันสามารถสร้างความน่าสนใจ แสดงความโดด
เด่นและแตกต่างของนวัตกรรมใหม่ๆ ได้” พนม พรมมิรัตนะ (สัมภาษณ์ , 29 มกราคม 2559) และ
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เพียงขวัญ ม่ว งทอง นัก วิทยาศาสตร์ และนัก วิจยั สถาบัน วิจ ัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย ให้ความเห็นว่า “เทคโนโลยีน้ ี เหมาะสาหรับกลุ่มคนรุ่ นใหม่มากกว่า แอพพลิเคชัน่
ต่างๆ ทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ สะดวกสบายมากขึ้น และได้ประสบการณ์จากการทดลองสินค้า
ผูใ้ ช้ทางานได้มากขึ้น มีจุดเด่น มีความโดดเด่นมากกว่า ที่น่าสนใจและดึงดูด รวดเร็ ว แต่ราคาไม่
ต่างกันมาก และกลุ่มเป้ าหมายที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า” เพียงขวัญ ม่วงทอง (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์
2559)
ข้อเสียของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์ ซึ่งวิเชียร ทอง
สุ ขสิ ริ นักโฆษณาอิสระ กล่าวว่า “นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีพวกนี้ เกิดขึ้นเร็ ว และตายเร็ วเช่นกัน
เพราะจะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอยูต่ ลอด” วิเชียร ทองสุขสิริ (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่ง
ในขณะที่เทคโนโลยีน้ ีตอ้ งคานึงถึงในอีกหลายๆ ด้านได้แก่
“ 1) เรื่ องของระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การสื่ อสารทางไกลที่
อาจยัง ไม่ ดี ม ากพอ 2) งบประมาณที่ ค่ อ นข้า งสู ง การลงทุ น ที่ สู ง มาก ยัง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จเท่าที่ควร รวมถึงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยงั ไม่เสถียรเท่าที่ควร 3) มีความ
เสี่ ยงสูง 4) มีความยากในการพัฒนา เช่น การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน
ต่ างๆ มีหลายหลายแอพพลิเคชั่น มากจนเกิ น ไป เกิ ด ความซับซ้อน” อดิ ศกั ดิ์ อมรฉัตร
(สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559)
ดร. ศรากุล สุ โ คตรพรหมมี อาจารย์หัว หน้าสาขาภาควิชาการบริ หารระหว่าง
ประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ขอ้ จากัดของเทคโนโลยีน้ ีว่า
“ข้อจ ากัด นอกจากจะเกี่ ย วข้องกับตัวเทคโนโลยีแล้ว ยังขึ้ น อยู่ที่ผใู้ ช้งานด้ว ย
ทัศนคติและมุมมองของผูบ้ ริ โภค แนวคิดต่างๆ รวมถึงด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่าง
กัน จะส่ งผลต่ อการยอมรับเทคโนโลยีได้ เช่ น ผูบ้ ริ โภคมีทัศนคติที่ว่า หากมีก ารพึ่งพา
เทคโนโลยีมากเกิน ไป จนลืมประสิ ทธิ ภ าพและทัก ษะของคน อาจส่ งผลต่ อทรั พยากร
มนุ ษย์ คุณค่าของคนลดลงไปเรื่ อยๆ เป็ นต้นดังนั้นจึงควรปรับทัศนคติ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี และทาให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารการตลาดจาก
กลุ่มเป้ าหมายหรื อคนที่ดีมากขึ้น” ศรากุล สุโคตรพรหมมี (สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2559)
ซึ่ งเพียงขวัญ ม่ว งทอง นัก วิทยาศาสตร์ และนัก วิจยั สถาบัน วิจ ัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ที่กล่าวว่า “ข้อจากัดอยู่ที่แล้วแต่ความกลมกลืนกับชีวิตประจาวันของ
มนุ ษย์ ที่ไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป ถ้าตอบโจทย์สิ่งที่ตอ้ งการ คนก็พร้อมจะยอมเรี ยนรู้ได้เสมอ ความ
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หลากหลายของสินค้า อาจมีผลต่อการตัดสินใจ อาจตามกระแสที่มาไวไปไว” เพียงขวัญ ม่วงทอง
(สัมภาษณ์ , 5 กุมภาพันธ์ 2559) และ “ข้อจากัดในการทาตลาดในไทย ที่ตอ้ งคานึ งถึง ตลาดที่ไม่
ใหญ่ มาก การเข้าถึงของผูบ้ ริ โภค งบประมาณ การใช้งานที่ ค่ อนข้างซับซ้อน ต้องเรี ย นรู้ ในสิ่ ง
ใหม่ๆ” เชษฐ์ดนัย ศรี มณี (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559)
นอกจากนี้พนม พรมมิรัตนะ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทย-ไลซาท จากัด ได้ให้
ข้อจากัดในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมคือ “เนื่องจากการสื่อสารที่แตกต่างกันระหว่าง บริ ษทั กับ
บริ ษทั ยังเป็ นการนาเสนอที่เป็ นไปในทิศทางของการแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรมากกว่าตัวสินค้า
ซึ่งทาให้เกิดความยากหากจะนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาใช้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม แต่จะ
เป็ นไปได้ในสินค้าประเภทอุปโภคบริ โภค” พนม พรมมิรัตนะ (สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2559)
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิ งประสบการณ์มีข ้อดี ได้แก่
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เร็ ว ง่าย สร้างประสบการณ์ได้ คุม้ ค่าในการลงทุน น่าสนใจ โดดเด่น แตกต่าง ทา
ให้เกิดความพึงพอใจ และสะดวกสบายมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้ อหาในบทที่ 4
พบว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคส่วน
ใหญ่เป็ นการรับรู้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและความรู้สึก กล่าวคือ การรับรู้ความโดเด่น
สวยงาม ตื่นตาตื่นใจ เกิดจากการรับรู้ประสบการณ์ดว้ ยการมองเห็นและได้ยินเสี ยง ขณะที่ทาให้
เกิดความชอบ เพลิดเพลิน ตื่นเต้นและพึงพอใจ เป็ นผลมากจากการรับรู้ประสบการณ์ดว้ ยความรู้สึก
นัน่ เอง มีขอ้ จากัด ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ยงั ไม่ดีมากพอ ใช้งบประมาณ
ที่ค่อนข้างสูง ความเสี่ ยงสูง ความยากในการพัฒนา การใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลาใน
การเรี ยนรู้ และการเปิ ดรับเทคโนโลยีจากทัศนคติและมุมมองของผูบ้ ริ โภค รวมถึงด้านพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
5.1.1.3 ทิ ศ ทางความเป็ นไปได้ใ นอนาคตของการใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) เป็ นอย่างไร
การเติ บโตของเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มที่ เป็ นอยู่และทิ ศทางความเป็ นไปได้ใน
อนาคตจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป มีการพัฒนาขึ้นเรื่ อยๆ แต่ใน
อัตราการเติบโตต่า เนื่ องมาจากผลของการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจนามาทดแทน รวมถึงการ
ยอมรับทางเทคโนโลยีที่ยงั ไม่กว้างขวางมากนัก อย่างไรก็ตามนักการตลาดก็พยายามนาเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มนี้มาประยุกต์กบั การตลาด โดยทาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่
ทั้งนี้ท้งั นั้นต้องขึ้นอยูก่ บั วิธีการ กลยุทธ์การตลาดที่จาเป็ นต้องคิดวิเคราะห์และพัฒนาควบคู่ไปอย่าง

152
ต่อเนื่อง ซึ่งทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตนั้น พนม พรมมิรัตนะ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั
ไทย-ไลซาท จากัด ได้ให้ความเห็นว่า
“เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ในอนาคตจะขึ้นอยูก่ บั การ
น าเสนอคอนเทนต์ก ารตลาด (Content Marketing) หรื อเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดได้
อย่างไร ซึ่งจะต้องตอบโจทย์ในเรื่ อง การเข้าถึงได้ง่าย น่ าสนใจ ไม่ยาก ทาให้ผบู้ ริ โภค
รั บ ชมสื่ อ ได้อ ย่ า งไร และจะต้อ งมี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ต่ อ ไปในอนาคตที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้อย่างไร” พนม พรมมิรัตนะ (สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2559)
ซึ่งจากภาพรวมของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในด้านการตลาดที่ผา่ นมา ดวงสมร
ถือความตรง เจ้าหน้าที่จดั การงานทัว่ ไป ระดับชานาญการ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุ น ให้ค วามเห็ น เพิ่มเติ มว่า “ให้ค วามรู้ สึกในทางที่ดี ในอนาคต น่ าจะมีให้มากขึ้น แต่ ก็ต ้อง
คานึ งถึงกลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภคที่พร้อมจะรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย เนื่ องจากวิถีชีวิต ช่วงอายุ
วัยที่แตกต่างกัน ความเหมาะสมและสถานที่ต่างๆ การเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ วหรื อไม่” ดวงสมร ถือ
ความตรง (สัม ภาษณ์ , 23 มกราคม 2559) และจากความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ของเพีย งขวัญ ม่ ว งทอง
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจยั สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดังนี้
“แนวโน้มในอนาคตของสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet) หรื อสื่ อฟรี เช่น โซเชียลมีเดีย
(Social Media) และระบบการสื่ อสารความเร็ วสูง (4G) เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เพื่อการพัฒนา
และการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ ย งั มีการพัฒ นาแอพพลิเคชัน่ เพื่อการ
รองรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้องพัฒนาควบคู่ไปกับกล
ยุทธ์การตลาดต่าง เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อาจต้องเจอกับปั จจัยต่างๆ เช่น คู่แข่ง และสิ นค้าทดแทนต่าง ๆเป็ นต้น ที่อาจก่อให้เกิ ด
ความหลากหลายทางการตลาด ” เพียงขวัญ ม่วงทอง (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2559)
ผศ.ดร.วี ร ะพงศ์ มาลัย ผูอ้ านวยการ ส านัก งานพัฒนาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
(องค์ก ารมหาชน) (BEDO) อธิ บายเพิ่มเติ มว่า “เทคโนโลยี 4G หรื อระบบการติ ด ต่ อสื่ อ สารที่
สามารถใช้งานได้ไม่จากัดพื้นที่ สามารถนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented
Reality: AR) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารทาการตลาดและบริ หารดาเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาหรับองค์กรธุรกิจและผูบ้ ริ โภค” วีระพงศ์ มาลัย (สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2559)
อีกทั้งดร. ศรากุล สุ โคตรพรหมมี อาจารย์หัวหน้าสาขาภาควิชาการบริ หารระหว่าง
ประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กล่าวว่า
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“แนวโน้มการตลาดในประเทศด้านสื่ อสารการตลาด เน้ น ไปที่ สื่อของฟรี คือ
โซเชียลมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง (Social Media Marketing) คนหันมาเล่นเรื่ องใกล้ตวั มากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ น คนแก่ สุ ขภาพ ความสวยความงาม เช่น กลุ่มวัยรุ่ นที่ใช้ในสื่ อสังคมใหม่ การใช้
ภาษา การรี วิวสินค้า การอัดคลิปวิดีโอ จึงทาให้เกิดทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ซึ่งนอกจากนี้ยงั ต้องคานึงถึงความยัง่ ยืน และความพอเพียงในการตลาด หมายถึง
อะไรที่มากจนเกินไป จะถูกมองว่าไม่เป็ นธรรมชาติ ทาให้เกิดความเบื่อหน่ าย ซึ่งมีผลต่อ
อารมณ์และการรับรู้ข องผูบ้ ริ โภคที่จ ะตัด สิ น ใจซื้อสิ นค้านั้น ๆ” ศรากุล สุ โคตรพรหมมี
(สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2559)
แต่อย่างไรก็ตามยังมีนกั วิชาการท่านอื่นที่มีความเห็นแตกต่าง โดยเชษฐ์ดนัย ศรี มณี
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้ความเห็นว่า
“ทิ ศ ทางความเป็ นไปได้ใ นอนาคตของเทคโนโลยีน้ ี มี ค วามเป็ นไปได้น้ อ ย
เนื่ องจากยังมีขอ้ จากัดในการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มอีกมากมาย
รวมถึงการเข้าถึงการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน และผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภคต้องใช้เวลาในการ
เรี ยนรู้เทคโนโลยี แต่ถา้ หากว่า สามารถปรับปรุ งแก้ไขจุดบกพร่ องต่างๆนี้ได้ อาจทาให้เกิด
เปอร์เซ็นต์ความเป็ นไปได้ที่เพิ่มขึ้น” เชษฐ์ดนัย ศรี มณี (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559)
ในขณะที่ อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จากัด
มองว่า
“AR ในอนาคตจะเริ่ มเอาท์ (Out) หรื อหมดยุค ในอนาคต มีอุปสรรคในหลายๆ
อย่าง อาจมีซอฟแวร์ (Software) มาทดแทน และความมาไวไปไวของเทคโนโลยี ใ น
ปัจจุบนั ซึ่งนอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยี จะควบคู่ไปกับการสร้างแคมเปญ
ต่างๆ ที่มีการสร้างคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) ที่หลากหลาย เทคนิ คเชิงกล
ยุทธ์ที่เหมาะกับรู ปแบบ อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ) และเหมาะสมกับ
ช่วงเวลา สถานที่ การเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา และการวิจยั วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย ความ
ต้องการผูบ้ ริ โภค รู้จกั ใช้เครื่ องมือให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หนึ่ งสิ นค้า โฆษณาหลายชิ้น
ในหลายๆสื่อ และหลากหลายข้อความ เป็ นต้น” อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์
2559)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มในด้านการตลาดนั้นมีความเป็ นไปได้ปานกลาง ซึ่งเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ทาให้เกิดการ
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สร้างประสบการณ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่งเทคโนโลยีน้ ี
จะต้องเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและไม่ซบั ซ้อนมากจนเกินไป โดยสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัย
การตลาดเชิงประสบการณ์ในบทที่ 4 พบว่า มีแคมเปญที่ใช้การรับรู้ประสบการณ์ผบู้ ริ โภคผ่านทาง
ประสาทสัมผัสและความรู้ สึกมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นการรับรู้ประสบการณ์ ที่ง่า ยที่ สุด เช่น การ
มองเห็นและการได้ยิน ความรู้สึกเพลิดเพลิน ตื่นเต้น และสนุ กสนาน เป็ นต้น รวมถึงการวิจยั และ
พัฒ นาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ เกิด ขึ้น นัก การตลาดพยายามมองหาโอกาสที่ จะสามารถนา
เทคโนโลยีน้ ี มาต่ อยอดในด้านการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุ ด ทั้งธุ รกิ จ และ
ผูบ้ ริ โภค แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องคานึงถึงความเป็ นจริ งที่ว่า “เทคโนโลยีในสมัยนี้ลว้ นมาไวไป
ไว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ” ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคที่ว่า จะทาอย่างไรให้สามารถใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มเป็ นเครื่ องสื่ อสารการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพและอยู่น านที่ สุด เพื่อลดอุปสรรค
เหล่านี้และนาไปสู่ทิศทางที่ดีของเทคโนโลยีน้ ีในอนาคต
5.1.1.4 เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) จะเป็ นที่ ยอมรั บและ
ได้รับความนิยมในการนามาประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่อสารการตลาดมากขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
การยอมรับทางเทคโนโลยีและการได้รับความนิ ยมในการนามาประยุกต์ใช้ดา้ นการ
สื่อสารการตลาดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ในปัจจุบนั มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีความจริ งเพิ่มขึ้น แต่ยงั ไม่มากหรื อแพร่ หลายในวงการการตลาดนัก ซึ่งยังเป็ น
เทคโนโลยีที่มีขอ้ จากัด และขีดความสามารถอื่นๆ ที่ยงั ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้เท่าไหร่ นกั แต่ก็ยงั มีผใู้ ช้หรื อผูผ้ ลิตที่สนใจและอยากนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาใช้
ในการสื่ อสารการตลาดอยู่ ซึ่งอาจเป็ นสัญญาณที่ดีในอนาคตว่า หากเทคโนโลยีน้ ีมีการพัฒนาและ
ปรับปรุ งข้อจากัดและขีดความความสามารถทางเทคโนโลยีได้แล้ว ย่อมส่ งผลในเกิดการยอมรับ
ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภค และความนิ ยมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มของผูผ้ ลิตที่เพิม่
มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งผศ.ดร.วีร ะพงศ์ มาลัย ผูอ้ านวยการ สานัก งานพัฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
(องค์การมหาชน) (BEDO) ได้อธิบายว่า
“ในเรื่ องของการใช้งานเทคโนโลยีน้ ีมีความสาคัญต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ไม่
ควรใช้เวลานานมากนัก ควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองกับเทคโนโลยี
ที่รอบรับได้ เช่น 4G เป็ นต้น” และได้เสนอเพิม่ เติมว่า “AR ควรใช้ในด้านออนไลน์มากกว่า
เนื่ องจากสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) จะมีโอกาสมากกว่า มีก ารใช้ค อนเทนต์การตลาด
(Content Marketing) ที่น่าสนใจดึงดูดมากขึ้น เป็ นแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) ภาพเสมือน
จริ ง ใช้งานง่าย ให้ความสาคัญกับวิธีการสื่อสารมากขึ้น แต่ไม่ควรใช้กบั สินค้าที่เห็นอยู่ต่อ
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หน้าแล้ว ซึ่ งอาจแสดงถึ งความไม่จ าเป็ นในการใช้งานเทคโนโลยีน้ ี ” วีระพงศ์ มาลัย
(สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2559)
ซึ่งขณะที่เพียงขวัญ ม่วงทอง นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความเห็นที่คล้ายกันว่า
“ในอนาคตที่มีการพัฒนาและวิจยั อย่างไม่หยุดยั้ง สร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้
รั บ รู้ ไ ด้อ ย่างแน่ น อน แต่ ต ้อ งบนพื้น ฐานของคน และความนิ ย ม การมี ส่ ว นในสังคม
ครอบครัว เพื่อน มีผลต่อการช่วยขยายชื่อเสี ยงแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ การเข้าถึง
ผูใ้ ช้ให้ได้มากยิ่งขึ้น และผลของทางการคิด ค้นทางวิทยาศาสตร์ ที่มีค วามเป็ นไปได้ใน
อนาคต อะไรที่คิดควรได้รับการถ่ายทอดออกมา เหมือนการคิดค้นอะไรใหม่ๆ ควรแสดง
ออกมา ไม่ลองก็ไม่รู้ในมุมมองหนึ่ งของนักวิทยาศาสตร์ ดว้ ยพื้นฐานเหตุและผล ความ
เป็ นไปได้” เพียงขวัญ ม่วงทอง (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2559)
ดวงสมร ถื อ ความตรง เจ้า หน้า ที่ จ ัด การงานทั่ว ไป ระดับ ช านาญการ ส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน จะให้ความสาคัญกับ “พฤติกรรมลูกค้า หากเข้าถึงได้ก็ขายได้
ความแตกต่างของช่วงอายุวยั หรื อเจเนอเรชัน่ (Generations) ที่แตกต่างกันคือ ความท้าทายที่นาไปสู่
การยอมรับเทคโนโลยีน้ ี ใช้ง่ายในกลุ่มเป้ าหมายที่ตรงจุด เพื่อเปิ ดตลาดให้มากขึ้น ยกระดับฐาน
ลูกค้า มีผลต่อการเข้าสังคม การเล่าสู่กนั ฟัง แล้วน่ าสนใจ เพิ่มความพึงพอใจได้มากขึ้น” ดวงสมร
ถือความตรง (สัมภาษณ์ , 23 มกราคม 2559) โดยเชษฐ์ด นัย ศรี มณี เจ้าหน้าที่ ประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การสหประชาชาติ (UN) เพิ่มเติมว่า “การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย หา
ความเหมาะสมกับสินค้า ความต้องการในการใช้ งบประมาณที่เหมาะสม มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ความใส่ใจในสินค้าของผูผ้ ลิตที่พยายามตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค จะสามารถทาให้
เกิดการยอมรับทางเทคโนโลยีได้” เชษฐ์ดนัย ศรี มณี (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559)
นอกจากนี้ ในมุมมองความนิ ย มของผูผ้ ลิต ที่ จ ะน าเทคโนโลยีม าประยุก ต์ใช้ด ้า น
การตลาดนั้น ดร. ศรากุล สุโคตรพรหมมี อาจารย์หวั หน้าสาขาภาควิชาการบริ หารระหว่างประเทศ
คณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี มองว่ า “การค านึ ง ถึ ง วงจรชี วิต
ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่น่าสนใจ สินค้าอาจมีช่วงชีวิตสั้นมากขึ้นในปัจจุบนั เช่น โทรศัพท์มือถือไอโฟน
(IPhone) ออกรุ่ น ใหม่มาเรื่ อยๆ อย่างรวดเร็ ว จึ งทาให้ผผู้ ลิต สนใจอยู่เพียงเครื่ องมือสื่ อสารใด
เครื่ องมือนานไม่ได้นนั่ เอง” ศรากุล สุโคตรพรหมมี (สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2559) และสอดคล้อง
กับความเห็นดังต่อไปนี้
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“เทคโนโลยีน้ ี ช่วยสร้างความประทับใจนั้น มีผลต่อความอยาก แรงจูงใจในการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ และความประทับใจต่อสิ นค้า รวมไปถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีได้และการ
ประยุก ต์ใ ช้ สรุ ปได้ด ัง นี้ 1) การเรี ยนรู้ 2) ระยะเวลาที่ เ หมาะสม 3) ประเภทสิ น ค้าที่
เหมาะสม 4) ยังไม่เหมาะกับภาคอุตสาหกรรม 5) น่าสนใจในเชิงความรับผิดชอบทางสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) การแสดงภาพลัก ษณ์ องค์ก รต่ อ สาธารณชน 6)
ควรค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ วของเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บัน 7) ตอบโจทย์
กลุ่มเป้ าหมาย 8) ต้องขึ้ น อยู่ก ับคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) ที่ ต ้องการจะ
สื่อสาร 9) การสื่อสารที่เน้นตรงใจผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด” พนม พรมมิรัตนะ (สัมภาษณ์,
29 มกราคม 2559)
ซึ่งในขณะที่ อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอโซบาร์ (ประเทศไทย)
จากัด อธิบายว่า
“เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต อยู่ที่ทาตามรู ปแบบที่มี และมีการเรี ยนรู้แนวคิ ด
WORK (ไม่ค่ อยแปลกใหม่ แต่ แน่ น อนกว่า ) กับแนวคิด WOW (ต้องยอมรั บความเสี่ ยง
ลงทุนสูง มีความแปลกใหม่) ต้องทาให้ท้งั สองสิ่งนี้เสมอกัน และต้องมีพลังมากพอในการ
สร้างสรรค์ความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีมีความซับซ้อน สิ่งสาคัญคือ ไอเดีย
(Idea) การใช้ขอ้ มูลของกลุ่มเป้ าหมาย ตามรู ปแบบที่วางไว้ มองหาจังหวะที่เหมาะสม และ
ให้เทคโนโลยีมาช่วย หมายความว่า ไอเดีย (Idea) เป็ นที่ต้ งั ใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวเสริ ม ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็ นหลักการที่จะนาไปสู่การนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาใช้ในการตลาดมาก
ขึ้น” อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559)
แต่อย่างไรก็ตาม วิเชียร ทองสุขสิริ นักโฆษณาอิสระ กลับมองต่างออกไปโดยกล่าวว่า
“แทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย เนื่องจากเทคโนโลยีน้ ีเก่ามากแล้ว โลกเปลี่ยนไปเร็ วกว่านั้นอีก ใน
ประเทศไทย ถือว่ายังไม่เป็ นที่ได้รับความนิยมมากนัก” วิเชียร ทองสุขสิริ (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์
2559)
สรุ ปว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะเป็ นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการนามา
ประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดมากขึ้น จะต้องขึ้นอยูก่ บั วิธีการ เช่น การกาหนดรู ปแบบ กล
ยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมต่างๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดใน
บทที่ 4 พบว่า การวิเคราะห์แคมเปญเป็ นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่
ซึ่งเป็ นสินค้าที่ไม่มีความซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อมากนัก โดยนักการตลาดส่วนใหญ่มองว่า การ
ก าหนดรู ปแบบวิธีก าร กลยุทธ์ก ารตลาดต่ างๆ เช่ น การสร้ างคอนเทนต์ก ารตลาดให้กบั สิ นค้า
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ประเภทรองเท้า กี ฬาแบรนด์จ อร์ แ ดน เป็ นต้น จะสามารถสร้ า งความโดดเด่ น น่ า สนใจ และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้สามารถแบ่งออกเป็ น 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการ ให้ความสนใจและสามารถยอมรับในเทคโนโลยีความจริ งเสริ มได้ แต่
ต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุดและเหมาะสมที่สุด และมุมมองของผูผ้ ลิต ที่จะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งนั้น แน่ นอนว่า ต้องคานึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ซึ่ง
มาจากการวิเคราะห์การตลาดในส่วนต่างๆ การกาหนดกลยุทธ์ตามรู ปแบบที่วางไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
ทาให้เกิดการยอมรับทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภค จนนาไปสู่การนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมา
ประยุกต์ใช้ในการตลาดมากขึ้นในที่สุด

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษาองค์ป ระกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด และแนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
โดยกลุ่มตัว อย่างที่ ศึก ษาคื อ ผลงานแคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับการสื่อสารการตลาด จานวน 10 แคมเปญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาดและองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ และสาหรับการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก (In-depth Interview) เป็ นการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ า ง (Semi-structured or Guided
Interviews) โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ นักการตลาดและโฆษณา นักวิชาการ องค์กรผูไ้ ม่แสวงหา
กาไร และบุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจานวน 8 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)

6.1 สรุปผลการวิจยั
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
การวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผลงานแคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015”
ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับการสื่อสารการตลาด จานวน 10 แคมเปญ ซึ่งเป็ นแคมเปญ
โฆษณาที่ ได้รับรางวัลในสาขาไซเบอร์ (Cyber) และสาขาโมบาย (Mobile) โดยสาขาไซเบอร์
(Cyber) มี 4 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ
The Imagination Machine และแคมเปญ Love Has No Labels สาขาโมบาย

159
(Mobile) มี 6 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ The Unforgotten แคมเปญ Google Cardboard แคมเปญ
Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack แคมเปญ Living History at Union Station และ
แคมเปญ The Next Photo ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจ ัยจากการวิเคราะห์ปัจ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ได้ดงั นี้
6.1.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
งานวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านส่ งเสริ มการตลาด จากแคมเปญโฆษณาทั้งหมด 10 แคมเปญพบว่า แคมเปญ
ส่ ว นใหญ่ เป็ นแคมเปญที่ เกี่ ยวข้องกับสิ น ค้าอุปโภคบริ โภค และเป็ นแคมเปญที่ ใช้ก ารส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 6.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Marketing Mix Product Promotion
Campaigns
1. Holograms for Freedom
2. The Last Shot
3. The Imagination Machine
4. Love Has No Labels
5. The Unforgotten
6. Google Cardboard
7. Makeup Genius
8. Audi TT Brochure Hack
9. Living History at Union Station
10. The Next Photo




Not
Applicable


















จากตารางที่ 6.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดังนี้
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า มี แ คมเปญการตลาดที่ เ ป็ นสิ น ค้า และบริ ก ารทั้ง หมด 6
แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญประเภทรองเท้ากีฬา บริ การสายการบินระหว่างประเทศ แอพพลิเคชัน่ และ
นวัตกรรม เครื่ องสาอาง รถยนต์ และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริ โภค
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และเทคโนโลยี ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนิ นชีวิตประจาวันทัว่ ไป นอกจากนี้ พบว่า มีแคมเปญ
รณรงค์เพื่อสังคมไม่แสวงหาผลกาไร ทั้งหมด 4 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom
แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten และแคมเปญ The Next Photo
ด้านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นแคมเปญเพื่อการส่งเสริ มการตลาด
มีท้งั หมด 6 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ The Imagination Machine แคมเปญ
Google Cardboard แคมเปญ Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack และแคมเปญ
Living History at Union Station ซึ่งมีการใช้การส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
6.1.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
การวิจยั ครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิจยั การวิเคราะห์ องค์ประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense)
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ความคิด (Think) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากพฤติกรรม (Act) และการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) ดังนี้
ตารางที่ 6.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
AREM*

Sense

Feel

Campaigns
1. Holograms for Freedom
2. The Last Shot
3. The Imagination Machine
4. Love Has No Labels
5. The Unforgotten
6. Google Cardboard
7. Makeup Genius
8. Audi TT Brochure Hack
9. Living History at Union Station
10. The Next Photo
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Act

Relate















161
AREM* (Augmented Reality Experiential Marketing)

จากตารางที่ 6.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ดงั นี้
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) พบว่า ส่ วนใหญ่
แล้วเป็ นแคมเปญที่ใช้การถ่ายทอดการรั บรู้ประสบการณ์ ผ่านการมองเห็นและการได้ ยินเสี ยง มี
ทั้งหมด 10 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ
The Imagination Machine แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten แคมเปญ
Google Cardboard แคมเปญ Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack แคมเปญ Living
History at Union Station และแคมเปญ The Next Photo
การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์จ ากความรู้ สึก (Feel) พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ น
แคมเปญที่ใช้การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความรู้สึกตื่นเต้น สนุ กสนาน เพลิดเพลิน และทาให้เกิด
ความพึงพอใจ มีท้ งั หมด 10 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ The Last
Shot แคมเปญ The Imagination Machine แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ The Unforgotten
แคมเปญ Google Cardboard แคมเปญ Makeup Genius แคมเปญ Audi TT Brochure Hack แคมเปญ
Living History at Union Station และแคมเปญ The Next Photo
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) พบว่า มีแคมเปญที่ใช้การ
รับรู้ประสบการณ์โดยการสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และเกิดความคิดร่ วมไปกับแคมเปญ ซึ่งมี
ทั้ง หมด 4 แคมเปญ ได้แ ก่ แคมเปญ The Imagination Machine แคมเปญ Love Has No Labels
แคมเปญ The Unforgotten และแคมเปญ The Next Photo
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากพฤติกรรม (Act) พบว่า มีแคมเปญที่ใช้การ
รับรู้ประสบการณ์ผ่านการกระทาหรื อส่ งผลต่อพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ชีวิตในสังคม การ
ออกกาลังกาย การแต่งหน้า หรื อการถ่ายภาพ ซึ่งมีท้ งั หมด 4 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Holograms
for Freedom แคมเปญ The Last Shot แคมเปญ Makeup Genius และแคมเปญ The Next Photo
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) พบว่า มีแคมเปญที่
ใช้ก ารรั บรู้ ประสบการณ์ แบบผสมผสาน ซึ่ งเป็ นการใช้ปัจ จัย ทั้ง 5 ด้าน ควบคู่ไปกับการรั บรู้
ประสบการณ์ต่างๆ มีท้ งั หมด 2 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Love Has No Labels และแคมเปญ The
Unforgotten
โดยจากผลการวิจยั การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิ งประสบการณ์ข องแคมเปญ
โฆษณาทั้งหมดนี้ พบว่า แคมเปญโฆษณาส่ ว นใหญ่ ใช้การรั บรู้ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์จาก
ประสาทสัม ผัส (Sense) และการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้ สึก (Feel) มากที่สุด
รองลงมาคื อ การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากความคิ ด (Think) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ ง
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ประสบการณ์ จากการกระทา (Act) และการรั บรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความเชื่อมโยง
(Relate) ตามลาดับ
สรุ ปว่า การวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาเพื่อการสื่อสารการตลาดจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10
แคมเปญ เป็ นแคมเปญที่มุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้เกิดการ
สร้างประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริ โภค ซึ่งการมอบประสบการณ์เหล่านั้นแคมเปญส่วนใหญ่ใช้การสร้าง
การรับรู้ประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัส (Sense) ด้วยการมองเห็นและการได้ยนิ เสี ยง ควบคู่
ไปกับการสร้างการรับรู้ประสบการณ์ทางความรู้สึก (Feel) มากที่สุด นอกจากนี้ ยงั มีแคมเปญที่ใช้
การสร้ า งการรั บ รู้ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากความคิ ด (Think) การรั บ รู้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ จากการกระทา (Act) และการรั บรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความเชื่อมโยง
(Relate) ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ และ
แคมเปญส่ ว นใหญ่เป็ นแคมเปญที่ใช้เพื่อการส่ งเสริ มการตลาด แต่ ในขณะเดี ยวกันก็ยงั พบว่ามี
แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกาไรอยู่
6.1.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
6.1.2.1 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or Guided Interviews) เพื่อศึกษาแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แก่ นักการ
ตลาดและโฆษณา นักวิชาการ องค์กรผูไ้ ม่แสวงหากาไร และบุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องจานวน 8 คน
โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นสาคัญ 4 ประเด็นได้แก่ แคมเปญสื่ อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มสามารถสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้จริ ง ข้อดีและข้อจากัดของเทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์ เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะเป็ นที่ยอมรับและได้รับ
ความนิยมในการนามาประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่ อสารการตลาดมากขึ้น และทิศทางความเป็ นไปได้ใน
อนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการตลาด สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1) แคมเปญสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มสามารถสร้าง
ประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้จริ ง พบว่า การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแคมเปญสื่ อสาร
การตลาดต่างๆ นั้น สามารถช่วยสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้จริ ง เช่น การ
ทดลองใช้งานสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น โดยขึ้นอยูก่ บั การ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็ น การสร้างคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) ที่น่าสนใจ
เช่น โฆษณาเพื่อแคมเปญสื่ อสารการตลาดต่างๆ การจัดกิจกรรมการตลาด เป็ นต้น ทาให้ผบู้ ริ โภค
เกิดความตื่นเต้น ดึงดูดใจ เกิดความประทับใจ ความโดดเด่นและแตกต่าง จากแบรนด์สินค้าอื่นๆ
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ซึ่งนอกจากนี้ยงั สามารถประยุกต์ใช้งานบนสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) เช่น ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
(Social Media) ที่ช่วยลดต้นทุนการสื่อสารการตลาดได้
2) ข้อดีและข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิง
ประสบการณ์ พบว่าโดยข้อดีของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ คือ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เร็ ว ง่าย สร้างประสบการณ์ได้ คุม้ ค่าในการลงทุน น่าสนใจ โดดเด่น แตกต่าง ทา
ให้เกิดความพึงพอใจ และสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะที่ขอ้ จากัดของการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ยงั ไม่ดีมากพอ
ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ความเสี่ ยงสูง ความยากในการพัฒนา การใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน
ต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้ และการเปิ ดรับเทคโนโลยีจากทัศนคติและมุมมองของผูบ้ ริ โภค รวมถึง
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
3) เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะเป็ นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการ
นามาประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่อสารการตลาดมากขึ้น พบว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะเป็ นที่ยอมรับ
และได้รับความนิยมในการนามาประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่อสารการตลาดมากขึ้น แต่ก็ยงั ต้องขึ้นอยูก่ บั
วิธีการในการนาเสนอที่น่าสนใจเช่น การกาหนดรู ปแบบ กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมต่างๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ มุมมองของผูบ้ ริ โ ภคที่มีความต้องการความน่าสนใจและการ
ยอมรับในเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม และในขณะเดียวกันต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้ตรงจุดและเหมาะสมที่สุด และมุมมองของผูผ้ ลิตที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งนั้น ต้อง
คานึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ซึ่งมาจากการวิเคราะห์การตลาดในส่ วนต่างๆ เช่น การ
ก าหนดกลยุทธ์ต ามรู ปแบบที่ ว างไว้ ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะทาให้เกิ ด การยอมรั บทางเทคโนโลยีข อง
ผูบ้ ริ โภค จนนาไปสู่การนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาประยุกต์ใช้ในการตลาดมากขึ้นในที่สุด
4) ทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ในด้านการตลาด พบว่า ทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ใน
ด้านการตลาดนั้นมีความเป็ นไปได้ปานกลาง แบบค่อยเป็ นค่อยไป เนื่ องจากมีความน่าสนใจ และ
เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ ทาให้เกิ ด การสร้ างประสบการณ์ และการสร้ างความสัมพัน ธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภคได้ รวมถึงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่เกิดขึ้น นักการ
ตลาดพยายามมองหาโอกาสที่จะสามารถนาเทคโนโลยีน้ ี มาต่อยอดในด้านการสื่ อสารการตลาด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งธุรกิจและผูบ้ ริ โภค และการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเป็ น
เครื่ องสื่ อสารการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภ าพ เพื่อลดอุปสรรคเหล่านี้ และน าไปสู่ ทิ ศทางที่ ดี ข อง
เทคโนโลยีน้ ีในอนาคต
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6.2 อภิปรายผล
6.2.1 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์และปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริมในแคมเปญสื่อสารการตลาด
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์
เนื้ อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยจากผลการวิจยั การวิเคราะห์ องค์ประกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ของแคมเปญกลุ่มตัวอย่างพบว่า แคมเปญโฆษณาส่ วนใหญ่ใช้ การรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) และการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ความรู้สึก (Feel) มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think)
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act) และการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
จากความเชื่อมโยง (Relate) ตามลาดับ โดยพบว่าองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์และปัจจัย
ส่ ว นประสมการตลาดมีค วามสัมพัน ธ์ก ับการใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มในแคมเปญสื่ อสาร
การตลาด 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์และปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
6.2.1.1 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
การตลาดที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้รับอิทธิพลมาจากการดาเนิ นธุรกิจที่มุ่งเน้น การ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นหลัก ซึ่ งจากการทาการตลาดแบบดั้งเดิ มที่ มุ่ง เน้น
ประโยชน์และลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มีการจากัดกรอบประเภทสินค้าและคู่แข่งขันในวง
แคบๆ มองว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้อเกิดจากเหตุและผลของผูบ้ ริ โภค และมีวิธีการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณผสมผสานกับถ้อยคา เช่น คุณภาพกับความคุม้ ค่า เป็ นต้น (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
แต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เท่าที่ควร จึงเกิดเป็ นการตลาดยุคใหม่ที่
เรี ยกว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) โดยมุ่งเน้นการนาเสนอประสบการณ์
แก่ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค แนวคิดการตลาดนี้ เชื่อว่าประสบการณ์สามารถสร้างความรู้สึกเชิงอารมณ์
ให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้ความเข้าใจในสิ นค้าหรื องค์กร เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
โดยสัม พัน ธ์กบั คุ ณค่าทางจิตใจและวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคได้ ช่ ว ยเปิ ดมุมมองว่าการบริ โภคของ
ผูบ้ ริ โภคคือประสบการณ์โดยรวม สนับสนุ นให้ผบู้ ริ โภคใช้ท้ งั เหตุผลและอารมณ์ รวมไปถึงการ
ค้นหาวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลายผสมผสานการใช้เครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการตลาดตาม
แนวคิดใหม่
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ประกอบไปด้วยปั จจัยที่ มี
ผลต่อกับการรับรู้ประสบการณ์ทางการตลาดทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ประสาทสั ม ผัส (Sense) การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากความรู้ สึ ก (Feel) การตลาดเชิ ง
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ประสบการณ์จากความคิด (Think) การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act) และการตลาด
เชิ ง ประสบการณ์ จ ากความเชื่ อ มโยง (Relate) (Schmitt, 1999) ซึ่ ง ปั จ จัย ทั้ง หมดนี้ เป็ นปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องในการรับรู้ประสบการณ์จากทางด้านต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค โดยจากงานวิจยั ครั้งนี้ในผลการ
วิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า แคมเปญสื่ อสารการตลาดที่ ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม (Augmented
Reality: AR) ทั้ง 10 แคมเปญ เป็ นแคมเปญที่ใช้ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ ด้านการตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้ สึก (Feel) มาก
ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ส าหรั บ
การตลาดยุคใหม่ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิง
ประสบการณ์พบว่า ส่ งผลต่ อปั จจัยด้านการรั บรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จ ากประสาทสัมผัส
(Sense) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา
(Act) และการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) จากผล
การวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แคมเปญกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นแคมเปญที่ใช้การรับรู้ประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยการมองเห็นและการได้ยนิ ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom (รณรงค์
หลี ก เลี่ ย งการประท้ว งที่ ผิ ด กฎหมาย) แคมเปญ The Last Shot (รองเท้า กี ฬ า) แคมเปญ The
Imagination Machine (สายการบิน) แคมเปญ Love Has No Labels (รณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ)
แคมเปญ The Unforgotten (รณรงค์ต่ อ ต้า นความรุ นแรงจากอาชญากรรม) แคมเปญ Google
Cardboard (แอพพลิเคชัน่ ) แคมเปญ Makeup Genius (เครื่ องสาอาง) แคมเปญ Audi TT Brochure
Hack (รถยนต์) แคมเปญ Living History at Union Station (พิพิธภัณ ฑ์) และแคมเปญ The Next
Photo (รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ งดวงตาในเด็ก) ซึ่งเป็ นการรับรู้ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่
ง่ายที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing) ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การมองเห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส
โดยในงานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการรับรู้ประสบการณ์ดา้ นการมองเห็นและการได้ยนิ เสียงมากที่สุดดังนี้
ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้พบว่า เป็ นการใช้ประสาทสัมผัสทางการมองเห็น
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดการมองเห็น (Visual Marketing) การมองเห็นเป็ นระบบ
ประสาทที่มีการใช้มากที่สุด Herz and Engen (1996) กล่าวว่า มีการถูกกระตุน้ โดยสภาพแวดล้อม
มากที่สุดถึง 80% จากข้อมูลที่ผบู้ ริ โ ภคได้รับ มนุ ษย์ใช้เวลาเพียง 0.45 วินาทีในการตรวจจับการ
มองเห็น ตัวเลือกของสี และรู ปแบบในการสร้างแนวคิดของสิ นค้า การออกแบบโฆษณาหรื อการ
ออกแบบรายการ การส่งเสริ มการตลาดจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการตลาด
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อีกทั้งผลการการวิเคราะห์พบว่า เป็ นการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้
ยินเป็ นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดการได้ยนิ (Auditory Marketing) โดย Valenti and
Riviere (2008) กล่าวว่า การใช้เสี ยงเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในด้านการโฆษณา ซึ่งดนตรี ถือเป็ น
การเครื่ องมือในการสื่ อสารหรื อเป็ นข้อความที่ดีวิธีหนึ่งในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู้ ริ โภค
เกิดการจดจา อย่างไรก็ตาม เสี ยงดนตรี มีความสาคัญสาหรับการตลาดประสาทสัมผัส (Sensory
Marketing) เนื่องจากเสียงดนตรี มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ของ Agapito,
Valle and Mendes (2012) ศึ ก ษาเรื่ อง Sensory Marketing and Tourist Experiences. ที่ เ กี่ ย วกั บ
การตลาดประสาทสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยว เกี่ยวกับวิธีการตลาดทางประสาทสัมผัส
ได้แก่ การมองเห็ น การได้ยิน การได้ก ลิ่น รสชาติ และการสัมผัส โดยผลการวิจ ัย พบว่า การ
แสดงออกทางประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์โดยรวมของนักท่องเที่ยวที่เก็บรวบรวม
ทั้งหมด ใช้ประสาทการมองเห็นมากที่สุด 26% ใช้ประสาทการได้ยนิ 23% ด้านรสชาติ 19% ขณะที่
ใช้ประสาทการได้กลิ่น 17% และใช้ประสาทสัมผัส 15% ตามลาดับ
สรุ ปว่ า แนวคิ ด การตลาดประสาทสัม ผัส (Sensory Marketing) เป็ น
แนวคิดที่มีความซับซ้อนในการเชื่อมโยงกันของทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ ความรู้สึก และรสนิยมของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะช่วยให้การควบคุมปัจจัยในการ
สร้างบรรยากาศและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และถือเป็ นส่วนหนึ่งในการตลาดเชิงประสบการณ์
(Experiential Marketing) ที่เกิดจากการรับรู้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อการมอบประสบการณ์ ที่ดี
และความประทับใจต่อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
2) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากความรู้ สึก (Feel) ผลการ
วิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า แคมเปญกลุ่มตัวอย่างใช้การรับรู้ประสบการณ์ผ่านทางความรู้สึกทั้งหมด
ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom (รณรงค์หลีก เลี่ยงการประท้วงที่ผิดกฎหมาย) แคมเปญ
The Last Shot (รองเท้ากีฬา) แคมเปญ The Imagination Machine (สายการบิน) แคมเปญ Love Has
No Labels (รณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ) แคมเปญ The Unforgotten (รณรงค์ต่อต้านความรุ นแรง
จากอาชญากรรม) แคมเปญ Google Cardboard (แอพพลิ เ คชั่น ) แคมเปญ Makeup Genius
(เครื่ องส าอาง) แคมเปญ Audi TT Brochure Hack (รถยนต์) แคมเปญ Living History at Union
Station (พิพิธภัณฑ์) และแคมเปญ The Next Photo (รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ งดวงตาในเด็ก)
โดยการทาให้ผบู้ ริ โ ภคหรื อกลุ่ มเป้ าหมายมีค วามรู้ สึก ร่ ว มไปกับ ผลิต ภัณ ฑ์หรื อกิ จ กรรมทาง
การตลาด ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจ ัย การรับรู้ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้อ งกับ
อารมณ์หรื อความรู้สึก เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่สุด เนื่ องจากการถ่ายทอดทางอารมณ์และความรู้สึ ก
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เหล่านั้นผ่านผูบ้ ริ โภค จะทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความรู้สึกร่ วมไปกับแคมเปญสิ นค้า นาไปสู่การเข้าถึง
ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อได้ เพื่อให้เกิดทัศนคติและความรู้สึกด้านบวกต่อสินค้าและตรา
สินค้า (Brand) จนกลายเป็ นความรื่ นรมย์ เบิกบานและภาคภูมิใจ นักการตลาดมิใช่ เพียงหา ”จุดขาย”
เพื่อสร้างความแตกต่ างในการรับรู้ข องผูบ้ ริ โภคเท่ านั้น แต่ยงั ต้องเข้าใจถึงปั จจัยของสิ่ งเร้าที่ จ ะ
กระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความรู้สึกลึกซึ้งและเต็มใจที่จะสร้างพันธะผูกพันกับตราสิ นค้านั้นๆด้ว ย
(Schmitt, 1999)
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข้างต้นพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นแคมเปญที่ใช้การรับรู้
ประสบการณ์ทางความรู้สึก โดยสอดคล้องกับงานวิจ ัยก่อนหน้านี้ Jun, Hyun, Gentry and Song
(2001) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความสัมพันธ์ของประสบการณ์ทางอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคต่อความพึง
พอใจภายใต้ความแตกต่างในเชิงบวกเมื่อเทียบกับเชิงลบ พบว่า ความสัมพันธ์ของประสบการณ์
ทางอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคต่อความพึงพอใจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของความพึงพอใจสาหรับ
ความแตกต่ า งในเชิ งลบมากกว่า เชิ งบวก และส าหรั บ กลุ่ มเชิ งลบคลาดเคลื่ อ นเป็ นผลต่ อการ
คาดการณ์ ข องความพึ ง พอใจที่ แ ตกต่ า งมากกว่ า ซึ่ ง ผลการประเมิ น พบว่ า กลุ่ ม ที่ มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนเชิงบวกรวมสูงกว่า 25% ของผูต้ อบแบบสอบถาม ของช่วง 1.0 ถึง 3.0 และกลุ่มที่มีค่า
ความคลาดเคลื่อนเชิงลบรวมต่ากว่า 21% ของช่วง -0.67 ถึง -2.83 โดยกลุ่มที่มีค่าความคลาดเคลื่อน
เชิงบวกมีค่าเฉลี่ย 1.7 ขณะที่กลุ่มที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงลบมีค่าเฉลี่ย -1.1 ซึ่งหมายความว่า
กลุ่มค่าความคลาดเคลื่อนต่อความพึงพอใจทั้งเชิงบวกและเชิงลบแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่เกิด
จากประสบการณ์ทางอารมณ์ที่มีผลต่อการศึกษาในครั้งนี้
สรุ ปได้ ว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ จ ากความรู้ สึ ก ( Affective
Experience) หรื อประสบการณ์ทางอารมณ์ (Feel) ของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อสินค้าหรื อบริ การนั้น เนื่อง
มากจากประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมาของผูบ้ ริ โภค อาจสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ
ค่านิยมทางอารมณ์ ความพึงพอใจในเชิงบวกได้ ในขณะเดียวกันก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงอคติที่เกิด
จากอารมณ์ต่อสินค้าและบริ การในเชิงลบด้วยเช่นกัน
3) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากความคิ ด (Think) ผลการ
วิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า มีแคมเปญที่ ใช้ก ารรั บรู้ ประสบการณ์ ทางความคิ ด มี 4 แคมเปญ ได้แก่
แคมเปญ The Imagination Machine (สายการบิน) แคมเปญ Love Has No Labels (รณรงค์ต่อต้าน
การเลือกปฏิบตั ิ) แคมเปญ The Unforgotten (รณรงค์ต่อต้านความรุ นแรงจากอาชญากรรม) และ
แคมเปญ The Next Photo (รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ งดวงตาในเด็ก) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์
ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ตอ้ งการสร้างการรับรู้ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคในด้านความคิด
เช่น การให้ความรู้รายละเอียดของสินค้า คุณลักษณะ คุณสมบัติ และการใช้งานที่ถกู ต้องของสิ นค้า
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หรื อบริ การนั้นๆ และเพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดการคิดค้น ใฝ่ หาความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งคาตอบ
ในมุมกว้างและเชิงลึกเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการ
รับรู้น้ ีตอ้ งการนาเสนอเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น จึงต้องทาให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจในตัวสินค้า
และองค์กร (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาข้ า งต้ น พบว่ า มี แ คมเปญที่ ใ ช้ ก ารรั บ รู้
ประสบการณ์ จ ากความคิ ด ที่ ใ ช้ก ารให้ร ายละเอี ย ดและข้อ มูล ของผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นส่ ว นใหญ่
สอดคล้องกับงานวิจ ัย ที่ ก ล่าวไว้ก่ อนหน้านี้ ของ ชฎาภา อนัน ต์กิ ต ติ กุล (2554) ศึก ษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ร ะหว่างพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมกับความผูกพัน ทุ่มเทของลูกค้า
พบว่า วัตถุประสงค์หลักที่ผใู้ ช้เฟซบุ๊กเข้า ร่ วมเป็ นแฟนเพจ คือ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสดง
ความรักหรื อชื่นชอบตราสิ นค้า และเพื่อรับโปรโมชัน่ สิ นค้าและบริ การตามลาดับ กิจกรรมที่แฟน
เพจทามากที่สุด คือ การเข้าชมและกดถูกใจ กระทู้ ความคิดเห็น รู ปภาพ แฟนเพจเข้าหน้าเพจองค์กร
ธุรกิจ 0-1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ตามลาดับ
อีก ทั้งผลการวิเคราะห์เนื้ อหาข้างต้น ที่ พบว่า มีแคมเปญที่ ใช้ก ารรับรู้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความคิดในการให้ความรู้ความเข้าใจและการใช้งานสิ นค้าเน้นการมีส่วน
ร่ วมของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ของ Adeosun and Ganiyu (2012) เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษาการตลาดเชิ งประสบการณ์ ก ับความเข้า ใจในใจของผูบ้ ริ โ ภค พบว่ า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ในด้านความรู้ความเข้าใจมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะ
ต่ างๆและข้อก าหนดที่ ร้านค้าปลีกควรมี เพื่อที่ จ ะสร้ างความน่ าสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและสร้าง
สัมผัสการทดลองหรื อสร้างประสบการณ์ในการค้าปลีกทั้งหมด
สรุ ปว่าจากแนวคิด การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรู้ ความเข้าใจ
(Creative Cognitive Experience) ไม่ใช้เพียงการที่ตอ้ งร่ วมคิดแคมเปญหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของแบรนด์สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงการทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินค้า
การรับรู้ขอ้ มูล ข่าวสาร การติดตาม และกิจกรรมอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งประสบการณ์การ
ใช้กบั ความผูกพันทุ่มเทที่เกิดขึ้นจากการรั บรู้หลายรู ปแบบ โดยเฉพาะประสบการณ์จากความรู้
ความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ในตราสินค้านัน่ เอง
4) การรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ ากพฤติ ก รรม (Act) ผลการ
วิเคราะห์เนื้ อหาในด้านนี้ พบว่า มีแคมเปญกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การรับรู้ประสบการณ์ผ่านพฤติกรรม
หรื อการกระทา 4 แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom (รณรงค์หลีกเลี่ยงการประท้วง
ที่ผดิ กฎหมาย) แคมเปญ The Last Shot (รองเท้ากีฬา) แคมเปญ Makeup Genius (เครื่ องสาอาง) และ
แคมเปญ The Next Photo (รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ งดวงตาในเด็ก) จากการวิเคราะห์ปัจจัย
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การตลาดเชิงประสบการณ์ทาให้เกิดการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การกระทาของผูบ้ ริ โภคที่มีผล
ต่อแบรนด์สินค้าหรื อบริ การต่างๆ ด้วย การตลาดที่มุ่งเสริ มประสบการณ์ดา้ นการใช้หรื อการบริ โภค
สิ นค้าของกลุ่มเป้ าหมาย โดยแสดงถึงทางเลือกใหม่ วิถีชีวิตใหม่ แล้วดึงให้ผบู้ ริ โภคมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมนั้นๆ การให้ผบู้ ริ โภคเปลี่ยนวิถีชีวิต (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
โดยจากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาข้างต้นพบว่า มีแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้การรับรู้ประสบการณ์จากการกระทาซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ที่กล่าวไว้
ก่อนหน้าของ อัญกร หวังวณิ ชพันธุ์ และรุ่ งนภา พิตรปรี ชา (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภคบนแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า
ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านคุณสมบัติของแอป
พลิเคชันไลน์ ในส่วนของผลการวิจยั เชิงปริ มาณพบว่า ปัจจัยด้านการตลาด เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยด้านสังคม
และปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่งเสริ มการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
สรุ ปว่าแนวคิดด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ทางพฤติกรรม (Behaviors
and Lifestyles) เป็ นปั จจัยด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างประสบการณ์
ทางด้านการตลาดให้ก ับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค โดยการส่ งเสริ มการตลาด เช่ น แคมเปญโฆษณา
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมทางการตลาดต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงการทดลอง การใช้งาน และพฤติกรรม
การใช้โทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
5) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) ผล
การวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า แคมเปญกลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ก ารรั บรู้ ประสบการณ์แบบเชื่ อมโยงมี 2
แคมเปญ ได้แก่ แคมเปญ Love Has No Labels (รณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ) และแคมเปญ The
Unforgotten (รณรงค์ต่อต้านความรุ นแรงจากอาชญากรรม) ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิง
ประสบการณ์ มีค วามสัมพัน ธ์ก ับการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคผ่านประสบการณ์ ทางด้านต่ างๆแบบ
เชื่อมโยง และสามารถรับรู้ได้ตอ้ งมีการผสมผสานการรับรู้จากปั จจัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น จาก
ประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มคนต่างๆ เช่น
ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูง ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
จากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดก่อนหน้านี้ของ
Josko Brakus (อ้า งถึ ง ใน Schmitt, 1999) ได้มี ก ารใช้เ ครื่ องมื อ เฉพาะส าหรั บ วัด การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การกระทา (Act) และ
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ความเชื่อมโยง (Relate) โดยใช้คาถามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งแบ่งช่วงสเกลเป็ น 7 ช่วง
จากไม่เคยจนถึงมากที่สุด เพื่อเป็ นการวัดความน่าเชื่อถือและถูกต้อง อย่างไรก็ตามในการวัดผลของ
การตลาดเชิงประสบการณ์น้ นั Schmitt (1999) เห็นว่า การวัดจากระยะเวลาการใช้สินค้าหรื อบริ การ
นั้นๆของลูกค้าเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
ทั้ งนี้ ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาที่ พ บว่ า มี แ คมเปญที่ ใ ช้ ก ารรั บ รู้
ประสบการณ์แบบเชื่อมโยง คือการใช้การรับรู้ประสบการณ์ท้งั 5 ด้าน สอดคล้องกับงานวิจ ัยที่พบ
ก่อนหน้าของ Brakus, Schmitt and Zarantonello (2009) ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์
ในตราสินค้าของผูบ้ ริ โภค โดยแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (Sensations)
ความรู้สึก (Feelings) ความคิดหรื อความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) และการตอบสนองพฤติกรรม
(Behavioral Responses) (ความสัมพันธ์ของการกระทา) ซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์
ตราสินค้า การสื่อสารและสภาพแวดล้อม ผลการวิจยั พบว่า สเกลของประสบการณ์แบรนด์ที่สร้าง
ขึ้นประกอบด้วยเพียง 12 รายการเท่านั้น ด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็ นสเกลที่มีความสอดคล้องกันภายใน
และสอดคล้องข้ามกลุ่มตัวอย่าง ความสาเร็ จของขนาดสเกลดังกล่าวผ่านความน่ าเชื่อถือต่างๆและ
การทดสอบความถูกต้อง ที่ สาคัญที่สุดขนาดสเกลประสบการณ์แบรนด์แสดงการจาแนกความ
ถูกต้องจากการวัดการใช้แบรนด์บางส่ วน รวมทั้งการประเมินผลแบรนด์ การมีส่วนร่ วมของแบ
รนด์ สิ่ งที่มากับแบรนด์ พึงพอใจของลูกค้าและบุค ลิกของแบรนด์ ดังนั้นประสบการณ์แบรนด์มี
ผลกระทบทางพฤติกรรม ได้แก่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและความจงรักภักดีท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านบุคลิกของผลิตถัณฑ์
อย่างไรก็ต ามแนวคิด ปั จ จัยด้านการตลาดเชิ งประสบการณ์จ ากความ
เชื่อมโยง (Relate) ยังเป็ นส่วนช่วยให้เกิดการผสมผสานของการรับรู้ในรู ปแบบต่างๆ ตามมา ซึ่งทา
ให้เกิ ด การรั บรู้ ประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จ ริ งและมีประสิ ทธิ ภ าพ เนื่ องจากปั จ จัย
การตลาดเชิ งประสบการณ์ เป็ นการตลาดแนวใหม่ ที่ จ ะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคไปอีกขึ้นหนึ่ ง และที่สาคัญเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่างผูผ้ ลิตกับ
ผูบ้ ริ โภค (Schmitt, 1999)
สรุ ปได้ว่าปั จจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ท้ งั 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ โ ภค ที่ มีค วามแตกต่ างกัน ในแต่ ละด้านของการรั บรู้ ประสบการณ์ ผ่าน
แคมเปญสื่อสารการตลาด และองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคได้ อ้างจากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ในบทที่ 4 พบว่า มีแคมเปญที่เป็ นการรับรู้ประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสและความรู้สึกมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นการรับรู้ประสบการณ์ที่ง่ายและสะดวกที่สุด เช่น การ
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มองเห็นแอพพลิเคชัน่ การทดลองแต่งหน้า ซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและเพลิดเพลินในการ
แต่ งหน้าแบบเสมือนจริ ง เป็ นต้น โดยเชื่ อมโยงกับความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี อ้างอิงจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในบทที่ 5 ซึ่งกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต
6.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
การตลาดจาเป็ นต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น กลยุทธ์ การวิเคราะห์เป้ าหมาย
หรื อวิธีการนาเสนอหรื อขายสินค้าและบริ การ ซึ่งหนึ่งในเครื่ องมือที่จะสามารถดาเนินงานการตลาด
เป็ นไปอย่างราบรื่ น และมีประสิ ทธิ ภ าพ เพื่อที่ จ ะก าหนดกลยุทธ์ก ารตลาดต่ อไป ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด เป็ นปัจจัยที่กิจการ
สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด ( ศิริ ว รรณ เสรี รัต น์ และคณะ, 2541) โดยส่ ว นประสมการตลาด ประกอบด้วย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) การจัด จ าหน่ า ย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่ ง เสริ มการตลาด
(Promotion)
จากการศึก ษาวิจยั พบว่า การวิเคราะห์เนื้ อหาแคมเปญสื่ อสารการตลาดทั้ง 10
แคมเปญ ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่เด่นชัดมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด กล่าวคือ แคมเปญสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในกลุม่
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคและเทคโนโลยี โดยใช้การส่ งเสริ มการตลาด
เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้ าหมาย อภิปรายได้ดงั นี้
1) ด้านผลิต ภัณฑ์ โดยสิ น ค้าหรื อบริ การที่ ผลิต ขึ้น มาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผบู้ ริ โภคและสนองความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นสาคัญในการศึก ษาเกี่ ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ จะต้อ งศึ ก ษาปั ญ หาต่ า งๆ ที่
ครอบคลุมถึงการเลือกตัว ผลิตภัณฑ์ หรื อ สายผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรื อลดชนิ ดของสิ นค้าในสาย
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องคุณภาพประสิ ทธิภาพ สี ขนาด ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมาจาหน่ ายตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสิ นค้ามีระยะ
เวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภัณฑ์น้ นั นักบริ หารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างไร และเมื่อต้องการที่จะสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการ
วางแผนพัฒนาผลิต ภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไร (Phan Sopin,
2012)
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ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นแคมเปญสาหรับสินค้าอุปโภคและบริ โภค ได้แก่ แคมเปญ The
Last Shot (รองเท้า) แคมเปญ The Imagination Machine (สายการบิน) แคมเปญ Google Cardboard
(แอพพลิ เ คชั่น ) แคมเปญ Makeup Genius (เครื่ องส าอาง) แคมเปญ Audi TT Brochure Hack
(รถยนต์) และแคมเปญ Living History at Union Station (พิพิธภัณ ฑ์) โดยสอดคล้องกับแนวคิด
ผลิตภัณฑ์แบ่งประเภทของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภค (Consumer Goods) และสิ น ค้า อุ ต สาหกรรม (Industrial Goods) สามารถแบ่ ง ออกตาม
ประเภทของสิ น ค้า สิ น ค้า อุ ป โภคและบริ โภคได้ (Damrongsak Rojananark, 2013) ดัง นี้ สิ น ค้า
เปรี ยบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เป็ นสิ นค้าที่ผซู้ ้ือต้องการเลือกสรรก่อนซื้อและมัก เปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ราคาและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสิ นใจซื้อ คือ รองเท้ากีฬา
บริ การสายการบินระหว่างประเทศ เครื่ องสาอาง และรถยนต์ สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods)
เป็ นสิ น ค้าที่ มีผบู้ ริ โ ภคอาจรู้ จ ัก หรื อ ไม่รู้จ ัก แต่ ไม่มีค วามรู้ ในตัว สิ น ค้า คื อ แอปพลิเคชัน และ
นวัตกรรม สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เป็ นสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ พิพิธภัณฑ์
2) ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด จะเป็ นการใช้ท าหน้า ที่ ใ นส่ ว นการ
ติดต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้ าหมาย ด้วยวิธีต่างๆ (Phan Sopin, 2012) ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาดพบว่า แคมเปญกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นแคมเปญที่ใช้
การส่งเสริ มการตลาด ได้แก่ แคมเปญ The Last Shot (รองเท้า) แคมเปญ The Imagination Machine
(สายการบิน) แคมเปญ Google Cardboard (แอพพลิเคชัน่ ) แคมเปญ Makeup Genius (เครื่ องสาอาง)
แคมเปญ Audi TT Brochure Hack (รถยนต์ ) และแคมเปญ Living History at Union Station
(พิพิธภัณฑ์) ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การ
โฆษณา การส่งเสริ มการขาย และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาข้างต้นพบว่า มีแคมเปญที่ ใช้เพื่อการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้วยวิธีการโฆษณา สอดคล้องกับ อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548)
แนวคิดส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบ
ของการจ่ายเงินเพื่อการส่ งเสริ มการตลาด โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนาเสนอหรื อช่วยในการ
ขาย แต่เป็ นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ ายโฆษณา
อินเทอร์ เน็ ต (Internet) สื่ อโฆษณาเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาหรับ
สิ นค้าที่ตอ้ งการกระจายตลาดกว้าง ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แคมเปญได้แก่ แคมเปญ The Last Shot
แคมเปญ Google Cardboard แคมเปญ Audi TT Brochure Hack และแคมเปญ Living History at
Union Station
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ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า มีแคมเปญที่ใช้เพื่อการส่ งเสริ มการตลาด
ด้วยวิธีการส่งเสริ มการขาย ซึ่งสอดคล้องกับ อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548)
แนวคิ ด ส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในการใช้การส่ งเสริ มการขาย (Sales
Promotion) เป็ นกิจกรรมที่ทาหน้าที่ช่วยเป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า
การส่งเสริ มการขายจัดทาในรู ปของการแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง ของแถม การ
ใช้แสตมป์ เพื่อแลกสิ น ค้าการชิ งโชคแจกรางวัลต่ างๆ ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์แคมเปญได้ แ ก่
แคมเปญ The Imagination Machine และแคมเปญ Makeup Genius
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า มีแคมเปญที่ใช้เพื่อการส่ งเสริ มการตลาด
ด้วยวิธีการการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ อเนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒน
กิจ (2548) แนวคิดส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาดการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
(Publicity and Public Relation) เนื่องจากในปัจจุบนั องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหา
กาไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ต้องเน้นที่วตั ถุประสงค์ข องการให้บริ การแก่สังคมด้ว ย
(Social Objective) เพราะความอยู่รอดขององค์การธุรกิจจะขึ้นอยู่กบั การยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ในสังคม ถ้าหากกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อต้านหรื อมีความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนมากจนไม่คานึงถึงสังคมหรื อผูบ้ ริ โภค จึงใช้การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร หรื ออาจใช้กบั แคมเปญขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์แคมเปญได้แก่ แคมเปญ Holograms for Freedom แคมเปญ Love Has No Labels แคมเปญ
The Unforgotten และแคมเปญ The Next Photo
จากเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการส่ ง เสริ มการตลาดข้างต้น จะเห็ น ได้ว่ า มี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารไปยังเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะทาให้เกิดการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่า
จะเป็ น การรับรู้สินค้าและบริ การ การเชิญชวน ดึงดูดใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้จะมี
ผลต่อการรับรู้และการสร้างความเข้าใจระหว่างกันขององค์กรกับผูบ้ ริ โภคได้ โดยเครื่ องมือที่สาคัญ
ดังกล่าวเป็ นวิธีทางหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยกระจายข่ าวสารหรื อข้อความที่ องค์ก รต้องการสื่ อสารไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคจะมีประสิ ทธิภาพมากเพียงใด จะต้องขึ้นอยู่กบั วิธีการในการ
สื่อสารทางตลาดและการเลือกเครื่ องมือส่งเสริ มการตลาดที่เหมาะสม (ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548)
สรุ ปได้ว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาดที่พบในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแคมเปญสาหรับสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภค โดย
ใช้การส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการ
ประชาสั ม พัน ธ์ (อ้า งอิ ง จากผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาบทที่ 4) ซึ่ งจากผลการวิ จ ัย ดัง กล่ า วมี
ความสัมพัน ธ์กบั การกาหนดกลยุทธ์และเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดในอนาคต กล่าวคือ
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ส่วนใหญ่เป็ นแคมเปญสินค้าอุปโภคบริ โภค และเป็ นการใช้การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริ โภคมีความเป็ นไปได้ในการทาการตลาดที่ไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกใช้เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดที่น่าสนใจที่สุ ดนั้น
คือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมไปถึงแนวโน้มการใช้กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์การตลาด
(Content Marketing) ทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต (อ้างจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในบทที่ 5) ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกันอย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อ
การกาหนดแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์
6.2.2 แนวโน้ มการใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมในการตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์
เชิ งลึก (In-depth Interview) ซึ่ งเป็ นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured or Guided
Interviews) โดย ผลการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก พบว่า แนวโน้ม การใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มใน
การตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต จะเกิดจากปั จจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีประเด็นที่
น่าสนใจและเด่นชัดที่สุดสาหรับทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ทั้งในด้านการใช้
งานทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ความสามารถในการพัฒนาและลดข้อจากัดต่างๆ ของเทคโนโลยี
การยอมรับทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภค และความเป็ นไปได้ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งประเด็นที่
ปรากฏดัง กล่ า วล้ว นส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม การใช้เ ทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มในการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ในอนาคตทั้งสิ้ น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ การใช้งานเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มในด้านการสื่ อสารการตลาด การลดข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ใน
การตลาดเชิงประสบการณ์ การยอมรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่อสารการตลาด และ
ทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่ อสารการตลาด
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
6.2.2.1 การใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่อสารการตลาด
แนวคิดเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) การพัฒนาเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในด้านการตลาด ซึ่งในงานวิจยั นี้ เป็ นการใช้เทคโนโลยีความ
จริ งในแคมเปญสื่อสารการตลาด จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ในแคมเปญสื่ อสารการตลาดนั้น สามารถช่วยสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
เช่น การทดลองใช้งานสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค เช่น การใช้กลยุทธ์
การสร้างคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเหมาะกับสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคหรื อสิ นค้าประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาในปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างแคมเปญสื่อสารการตลาด
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ส่ ว นใหญ่ เป็ นแคมเปญที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สิ น ค้า อุ ปโภคบริ โภคและเทคโนโลยี เช่ น รองเท้ากี ฬ า
เครื่ องสาอาง รถยนต์ แอพพลิเคชั่น และนวัต กรรม เป็ นต้น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่า แคมเปญสื่ อ สาร
การตลาดที่พบนิยมใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการสื่ อสารการตลาด และนอกจากนี้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มสามารถสร้างประสบการณ์ทางด้านการตลาดในกับผูบ้ ริ โภคได้จริ ง ทั้งนี้ ยงั สร้าง
ความรู้ สึก สนุ กสนาน เพลิด เพลิน และอื่น ๆ ให้แก่ ผบู้ ริ โภคได้ ซึ่ งเห็ น ได้จ ากแคมเปญสื่ อสาร
การตลาดต่างๆ อ้างจาก นิ พนธ์ บริ เวธานันท์ (ม.ป.ป.) การประยุกต์ใช้ทางด้านการโฆษณา เช่น
โทรศัพท์มือถือซัมซุงนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านระบบมือถือ (Mobile AR) มาสร้างการรับรู้
เพื่อให้ลูกค้า ได้ทราบถึงระบบปฏิบตั ิการใหม่บนมือถือซัมซุงเวฟ (Samsung Wave) และนาเสนอ
วิธีการใช้งานผ่านเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในรู ปแบบสามมิติ โดยลูกค้าสามารถใช้เว็บแคมและ
เครื่ องพิมพ์ ประกอบกับซอฟต์แวร์ ต่ างๆ ที่ มีภ ายใต้ระบบปฏิบัติการบาดา (BADA) ของซัมซุง
(Samsung) เรี ยกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อใช้งานตามต้องการ เช่น แอพพลิเคชัน่ สแกนฉลาก
สินค้า โลโก้สินค้าที่จะปรากฏเป็ นภาพ 3 มิติหรื อภาพเสมือนจริ ง (Augmented Reality)
โดยจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
ของ Connolly, Chambers, Eagleson, Matthews and Rogers (2010) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาการ
พัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อประสิ ทธิผลในการโฆษณา ผลการวิจยั พบว่า การ
ตอบสนองทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 0.13 ซึ่งผลที่ได้
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม รู้สึกว่าพวกเขามีแรงจูงใจมากขึ้นในการดูเว็บไซต์
ของผูผ้ ลิตหลังจากที่ได้ดูโฆษณา เมื่อตรวจสอบผลของคาถามการโฆษณารถยนต์แบบภาพ 2 มิติ
82% ของข้อมูลทั้งหมดเมื่อเทียบกับ 59% ของการข้อมูลทั้งหมดสาหรับกลุ่มเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม (3 มิติ)
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ พบก่อนหน้าของ สิ ทธิ พร พรอุด มทรั พย์ และภาควิชา
บริ หารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2013) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม กรณี ศึก ษาการพัฒ นาระบบทดลองเสื้ อผ้าซิ่ น ตี น จกเสมือนจริ งผ่านเว็บ ไซต์ อี
คอมเมิร์ซ โดยกระบวนการในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ใช้ภาษาคอมพิว เตอร์ (PHP) ฐานข้อมูล
ระบบเป็ น (MYSOL) และเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ใช้ ชุ ด พัฒ นา
(FLARTooKit) ภาษาคอมพิ ว เตอร์ (Action Script 3.0) ผนวกกับ ชุ ด ค าสั่ ง PaperVision3d และ
Maker Generator ในการสร้ างตัว มาร์ ค เกอร์ (Marker) และตรวจสอบค่ าก่ อนประมาณค่ า (Pose
Estimation) ของมาร์คเกอร์ (Marker) บนหน้าจอเว็บแคม (Webcam) เพื่อแสดงผลชุดเสื้อผ้าเสมือน
จริ ง จากความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานจานวน 385 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบทดลองเสื้ อผ้า
เสมือนจริ งอยูใ่ นระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.07 คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.18
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นอกจากนี้การที่จะพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแคมเปญสื่ อสารการตลาด
ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดนั้น จ าเป็ นต้องขึ้นอยู่กบั กลยุทธ์และรู ปแบบการตลาดต่างๆ เป็ น
องค์ประกอบมากมาย โดยจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวโน้ มการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์การตลาด ที่น่าจะเป็ นกลยุทธ์ที่
เหมาะสมและน่าสนใจในอนาคต ซึ่งการสร้างคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) มีดงั นี้
1) การสร้ างคอนเทนต์ ก ารตลาด ( Content Marketing) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั แบรนด์อย่างต่ อเนื่ องนั้น ต้องให้ค วามสาคัญกับการสร้างคอนเทนต์บนดิจิทลั
แพลตฟอร์ ม (Digital Platform) เพื่อสร้าง “เอ็นเกจเม้นท์” (Engagement) หรื อ “ความผูกพัน” กับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพราะเชื่อว่ากลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ที่ดีจะเป็ นเครื่ องมือหลักของการทา
การตลาดในอนาคต ซึ่งเมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์คอนเทนต์ก ารตลาด (Content Marketing) อาจมีผใู้ ห้
นิยามไว้หลากหลาย อาทิ “คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหมายรวมการทาการตลาดในทุกรู ปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างและการแชร์ คอนเทนต์เพื่อเป้ าหมายในการดึงดูดลูกค้า ” หรื ออาจเป็ นคาจากัดความ
สั้นๆ อย่าง “Storytelling for Sales” (Push Social) ทั้งนี้บริ บทของคอนเทนต์ที่นามาใช้ในการตลาด
เพื่อสื่อสาร ดึงดูด จนถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั แบรนด์ มีความกว้างแบบไร้ขอ้ จากัดในเรื่ องของ
รู ปแบบ และความถี่ของคอนเทนต์ (Xmthomasidea, 2016)
ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่า การสร้ า งคอนเทนต์ก ารตลาด (Content
Marketing) เป็ นกลยุท ธ์ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในขณะนี้ ส าหรั บ ประเภทสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภคและ
เทคโนโลยี ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก จึงการนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
แคมเปญการสื่ อสารการตลาดในปั จจุ บนั เนื่ องจากในการสร้างแคมเปญสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพเสมือนจริ ง หรื อรู ปแบบสามมิติ เรี ยลไทม์ (Real time) หรื อแม้แต่โฮโลแก
รม (Hologram) จาเป็ นต้องมีการกาหนดคอนเทนต์หรื อเนื้ อหาการตลาดของการสื่ อสารครั้งนั้นๆ
กล่าวคือ ผูผ้ ลิตต้องการสื่อสารกับผูบ้ ริ โภคอย่างไร มีเนื้อหาแบบใด อะไรบ้าง รายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้า หรื ออื่นๆ ที่ตอ้ งการนาเสนอในแต่ละครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสื่ อสาร
แบบสองทางระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค (2way Communication) ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างให้
เกิด “เอ็นเกจเม้นท์” (Engagement) โดยความผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นจะส่ งผลต่อการมีส่ว น
ร่ วมของผูบ้ ริ โภค อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์ , 3 กุมภาพันธ์ 2559) เนื่ องจากการสร้างคอนเทนต์
การตลาด (Content มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ การใช้สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย (Social Media) เป็ นอย่า งมาก
กล่าวคือในปัจจุบนั มีผใู้ ช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็ นจานวนมาก เป็ นแหล่งกระจายข้อมูล
ที่ รวดเร็ ว และสะดวกที่สุด เช่ น การแชร์ ข ้อมูลผ่านสื่ ออิน เทอร์ เน็ ต (Internet) ผ่านสมาร์ ทโฟน
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(Smart Phone) เป็ นต้น หรื อ การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน ที่
สามารถแชร์หรื อแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
สรุ ปได้ว่า การใช้กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) เป็ น
เพียงหนึ่ งใน กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแคมเปญสื่ อสารการตลาด
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริ โภคและเทคโนโลยีที่ไม่มีความซับซ้อนเกินไป และต้องขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย
อื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ น การวิเคราะห์ทางการตลาดต่างๆ การกาหนดรู ปแบบ หรื อกลยุทธ์ หรื อคอน
เทนต์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย และความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในบทที่ 4 ที่ว่า แคมเปญส่วนใหญ่เป็ นสินค้าอุปโภค
บริ โภค และใช้การส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
ซึ่งหนึ่ งในกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับและตอบโจทย์นนั่ คือ การสร้างคอนเทนต์การตลาดนั่นเอง (อ้าง
จากผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกในบทที่ 5) เพื่อทาให้เกิ ดการนาเทคโนโลยีไปใช้ทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.2.2.2 การลดข้อจากัดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิง
ประสบการณ์
ผลการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก พบว่ า เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มยัง มี ข ้อ จ ากัด ทาง
เทคโนโลยีอยู่ ได้แก่ เกิดขึ้นเร็ ว และไปเร็ วเช่นกัน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ยงั
ไม่ดี มากพอ ใช้งบประมาณที่ ค่ อนข้างสู ง ความเสี่ ยงสู ง ความยากในการพัฒนา การใช้งานที่
ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้ และการเปิ ดรับเทคโนโลยีจากทัศนคติและมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องมีวิธีการ หรื อทาอย่างไรในการลด
ข้อจากัดเหล่านั้น ซึ่งในที่น้ ี สามารถอธิบายได้ดงั นี้ 1) ไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่ความรู้ทางเทคโนโลยี
น้อย (Low Technology) หรื อกลุ่มคนที่อาจไม่ได้มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีมากนัก 2) การที่มีกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคจากัด ทาให้อาจไม่คุม้ กับการลงทุนของบริ ษทั ในการวางระบบเครื อข่ายต่างๆ รวมทั้งการ
ท าฐานข้อ มู ล ต่ า งๆ 3) ยัง ขาดการสนับ สนุ น จากภาครั ฐ บาล เนื่ อ งจากในการใช้ง าน เช่ น
โทรศัพท์มือถือต้องใช้ระบบสามจี (3G) ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การส่วนใหญ่
ของประเทศ ทาให้การใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ยังอยูใ่ นวงที่จากัด 4)
มีขอ้ จากัดที่ว่าตัวมาร์คเกอร์ (Marker) ต้องอยูป่ รากฏตลอดเวลาส่งผลให้ขนาดหรื อการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเสมือน (Virtual Objects) หายไปได้หากส่วนใดส่วนหนึ่งของรู ปแบบ (Pattern) ที่อยูบ่ นมือของ
ผูใ้ ช้หลุดออกจากเฟรม และอื่นๆ (นิพนธ์ บริ เวธานันท์, ม.ป.ป.) เป็ นต้น
แต่อย่างไรก็ตามผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มใน
การตลาดเชิงประสบการณ์มีขอ้ ดี ได้แก่ เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เร็ ว ง่าย สร้างประสบการณ์ได้ คุม้ ค่าใน
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การลงทุ น น่ า สนใจ โดดเด่ น แตกต่ า ง ท าให้เ กิ ด ความพึ ง พอใจ และสะดวกสบายมากขึ้ น
Mdinteraktiv (2015) เป็ นผลทาให้พฒั นาการของเทคโนโลยีได้เพิ่มเทคนิ ค ใหม่ๆ เข้ามา ทาให้มี
ลูกเล่น สาหรับการทาแคมเปญในสถานที่ที่ไม่จาเป็ นว่าต้องใช้อินเทอร์ เน็ตที่บา้ นหรื อที่ทางานอีก
ต่ อไป ในต่ างประเทศเริ่ มเห็ น ถึงการใช้ดิจิ ตอลบนท้องถนนบ่อยขึ้ น เช่ น การใช้ป้ายบิ ลบอร์ ด
(Billboard) ที่ตอบสนองกับมือถือของผูใ้ ช้ และทาการเปลี่ยนป้ าย ตามข้อมูลที่ถูกส่ งมา หรื อ ทา
โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ให้คนส่ งคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นแสดงร่ วมกัน เช่น การเช็คอิน (Check-In)
การไลค์ (Like) การแชร์ (Share) และการติดแฮชแท็ก (#hashtag) หรื อแม้แต่การสร้างความสนใจ
แรงดึงดูดต่อผูบ้ ริ โภค โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการสร้างความน่าสนใจและเสมือน
จริ งให้กบั งานโฆษณา เช่น เริ่ มมีการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มหรื อรู ปแบบที่เห็นเป็ นสามมิติ
ภาพเสมือนจริ งของสินค้าหรื อบริ การ หรื อเพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาด เป็ นต้น
เมื่อเทคโนโลยีทาให้ผบู้ ริ โภคผลิต คอนเทนต์ดิ จิ ทัล (Digital Contents) ออกมา
ได้มาก เช่นเดียวกับการใช้บริ การ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทลั อยู่ดว้ ย ทาให้เกิดข้อมูลมหาศาล ที่บ่งชี้ถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่างๆ เช่น สถานที่มีการถ่ายรู ปมากที่สุด ช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์
(Comment) มากที่สุด ทั้งในส่วนที่มาจากสื่อของตัวเอง เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
ทาให้เกิดเทคโนโลยีซ้ือสื่ อโฆษณาที่สะดวกขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น และยังปรับแต่งได้
มากกว่าเดิ ม เพื่อให้เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการใช้งบประมาณซื้ อสื่ อ เช่ น เครื อข่ ายโฆษณา (Ads
Network) โฆษณาทางเฟสบุ๊ก (Facebook Ads) มากขึ้น ซึ่งทาให้นักการตลาดสามารถทาการตลาด
ได้ง่ายขึ้น เนื่ องด้วยยุคดิจิทลั เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคไปจากยุคก่อนดิจิทลั และสร้าง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใหม่ชนิดที่พลิกตาราการตลาดเดิม อีกทั้งยังการตลาดแบบใหม่น้ ีทาให้สามารถ
เลือกกลุ่มเป้ าหมาย และมีระบบประมวลผลให้อตั โนมัติ ซึ่งช่วยในการเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Mdinteraktiv, 2015)
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมีท้ งั ข้อดีและข้อเสีย
ซึ่งจะเป็ นการแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการ
พัฒนาและลดข้อจากัดในการใช้งานต่างๆ ซึ่งต้องขึ้นอยูก่ บั วิธีการเลือกเครื่ องมือในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ อริ สรา ไวยเจริ ญ (2556)
ศึก ษารู ปแบบการโฆษณาสิ น ค้าประเภทการตลาดเคลื่อนที่ เร็ ว (Fast Moving Consumer Goods:
FMCG) บนสื่ ออิ น เทอร์ เน็ ตที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อของผู้บ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การใช้รูปแบบการโฆษณาแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) สร้าง
ความคุน้ เคยกับตราสิ นค้า เป็ นเสมือนประตูที่นาไปสู่เว็บไซต์ ของสิ นค้า ส่ วนรู ปแบบเสิ ร์จเอนจิ น
(Search Engine) ใช้เพื่อสนับสนุ นการรณรงค์แผนการโฆษณาหรื อส่ งเสริ มการขาย และรู ปแบบ

179
เฟสบุ๊ก (Facebook) เพื่อขยายกลุ่มเพื่อน เป็ นวิธีปากต่อปาก กระจายข่าวสาร ทาให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อสินค้าและการสื่อสารให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้ท้ งั สื่ อออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน รวมไป
ถึ ง รู ป แบบการโฆษณาสิ น ค้าประเภท การตลาดเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว (Fast Moving Consumer Goods:
FMCG) บนสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ซึ่งหากมีการขจัดข้อจากัดทางเทคโนโลยีต่างๆ ไปได้ อีกทั้งการวิจยั และพัฒนาจะ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีได้อีกด้วย ซึ่งเป็ นความท้าทายที่ว่า จะทาอย่างไรเพื่อ
ขจัด ข้อจ ากัด หรื อทาอย่างไรในการดึงข้อดี ของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาใช้ให้ถูก ต้องและ
เหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ดี การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือในด้านการ
สื่ อสารการตลาดนั้น ต้องเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีน้ นั อย่างแท้จริ ง ไม่ว่าจะเป็ นจุดอ่อน จุด
แข็ง หรื อข้อดี ข้อเสี ยของเทคโนโลยี รวมไปถึงวิธีการทางการตลาดที่เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็ น การ
วิเคราะห์การตลาด การกาหนดปัญหาและเป้ าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และวิธีการใน
การสื่อสารการตลาด เป็ นต้น จึงจะสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีน้ ีออกมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต (อริ สรา ไวยเจริ ญ, 2556)
สรุ ปว่ า การลดข้อ จ ากัด ของเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ มที่ ใ ช้ใ นการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ มีค วามสัมพันธ์ก ับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มในด้านการสื่ อสาร
การตลาดในอนาคต เนื่ องจากการเลือกใช้เครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาด ในที่ น้ ี ได้แก่ การ
โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นการทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการ
รับรู้ ความเข้าใจ และตอกย้าในสินค้าและบริ การ ตลาดจนการเชิญชวน ดึงดูดใจ เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจเมื่อได้รับชมหรื อพบเห็นผ่านเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาด โดยทั้งหมดนี้ หากมีการเลือกใช้
เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะส่ งผลต่อการับรู้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อการ
สื่ อสารไปยังเป้ าหมายและสามารถก าหนดทิ ศทางการใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มนี้ ในด้า น
การตลาดที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต
6.2.2.3 การยอมรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่อสารการตลาด
ความพยายามลดข้อจากัดของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ นั้น มีผลต่ อการยอมรับ
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการนามาประยุกต์ใช้ในด้านการตลาดที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการเพิม่
ขีดความสามารถและแก้ไขจุดอ่อนได้ แน่ นอนว่าจะทาให้เกิดการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มจะเป็ นที่
ยอมรับและได้รับความนิยมในการนามาประยุกต์ใช้ดา้ นการสื่อสารการตลาดมากขึ้น จะต้องขึ้นอยู่
กับวิธีการ เช่น การกาหนดรู ปแบบ กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมต่างๆ ด้วย สามารถแบ่งออกเป็ น 2
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มุมมอง ได้แก่ มุมมองของผูบ้ ริ โ ภคที่ มีค วามต้องการ ให้ค วามสนใจและสามารถยอมรั บ ใน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มได้ แต่ตอ้ งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุดและเหมาะสม
ที่สุด และมุมมองของผูผ้ ลิตที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งนั้น แน่ นอนว่าต้องคานึ งความ
ต้องการของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นหลัก กล่าวคื อ การยอมรั บเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม จะต้องเกิดจาก
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุดซึ่ งผูผ้ ลิต เองก็มีค วาม
ต้องการเช่นนั้น เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
อย่างไรก็ตามการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อการสื่ อสารตลาด
แล้ว จะต้องหมายถึง ทาอย่างไรให้ผบู้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิ ดก่อนหน้านี้ เกี่ย วข้องกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โ ภค (Customer
Satisfaction) อเนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่มีผลต่ อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โ ภค เป็ นสิ่ งที่ จ ะแสดงออกในทางบวกหรื อลบต่ อสิ่ งที่ ได้รั บ และการ
นาเสนอโดยเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปั จจัยแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อภิปรายได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่
ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นสิ่งที่ผผู้ ลิตจะต้องจัดให้มีตามความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
และระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ากว่าความคาดหวังนั้นได้ เพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้สึกยินดี และมีความสุ ข และ
ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็ นสิ่ งที่ผผู้ ลิตมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกินกว่าความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรื อประทับใจในบริ การที่ได้รับซึ่งเกินความ
คาดหวังที่ต้งั ใจไว้
ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคจะเห็นได้จากมุมมองที่แตกต่างกันระหว่าง
ความพึงพอใจเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลและความพึงพอใจที่เกิดจากประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อ
สินค้าหรื อแบรนด์สินค้า (Johnson, Herrmann & Gustafsson, 2002) ซึ่งความพึงพอใจเฉพาะตัวของ
แต่ ละบุ ค คล สามารถเกิ ด ขึ้นได้ทันที หรื อรั บรู้ ได้ทนั ทีหลังจากเกิดความพึงพอใจแล้ว ก่ อนการ
ตัดสินใจซื้อ ขณะที่ (Yuan & Wu, 2008) ด้านความพึงพอใจที่เกิดจากประสบการณ์ของลูกค้าที่มตี ่อ
สิ นค้าหรื อแบรนด์สินค้านัน่ ต้องเกิดจากประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Patterson & Spreng, 1997)
สรุ ปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่ อสารการตลาดนั้น
ซึ่งการยอมรับดังกล่าวจะเกิดจากความต้องการในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยจะ
นาไปสู่ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในที่สุด อย่างไรก็ตามความพึงพอใจเป็ นเพียงขั้นแรกในการตล
อบสองต่อความต้องการทั้งหมดของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์และทา
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ความเข้าใจผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด เพื่อเลือกใช้เครื่ องมือในการสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด เพื่อให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีเหล่านั้น
6.2.2.4 ทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ใน
ด้านการสื่อสารการตลาด
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ทิ ศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการตลาดนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างปานกลาง ค่อยเป็ นค่อยไป
เนื่ องจากมีความน่ าสนใจ และเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ทาให้เกิดการสร้างประสบการณ์และ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่งเทคโนโลยีน้ ีจะต้องเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
ง่ ายและไม่ซับซ้อนมากจนเกิ น ไป โดยแนวคิ ด เกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดเชิ งประสบการณ์
(Experiential Marketing) ซึ่ง Mathurs (1971) อธิบายว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์เกี่ยวข้อ งกับ
การตลาดของสิ นค้าหรื อบริ การผ่านประสบ การณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็ นประสบการณ์ ความรู้สึกทาง
อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ” เป็ นแนวคิดใหม่เพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้า ตั้งแต่การนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่ตรงกับความต้องการ มุ่งเน้น คุณภาพและการสร้าง
คุณค่าเพิ่ม รวมทั้งการเสนอจุดขายที่โดดเด่นซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขันด้วย รู ป แบบการส่งเสริ มการ
ขายที่ หนักหน่ วงอีกทั้งการใช้งบโฆษณาอย่างมากมาย (เพลิน ทิพย์ โกเมศโสภา, 2547) ซึ่ งจาก
การศึกษาปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์พบว่า แคมเปญกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ประสบการณ์จาก
ปั จจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ ในด้านการรับรู้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและความรู้สึก
มากที่สุด ซึ่งส่ งผลต่อการสร้างสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากการรับรู้ประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัส เช่น การมองเห็น การได้ยินเสี ยง และการสัมผัส เป็ นต้น และการรับรู้ประสบการณ์ ทาง
ความรู้สึกเป็ นการรับรู้ที่ง่ายที่สุด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาช่ วย
ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค เช่น แคมเปญ Makeup Genius ของแบรนด์ L'Oreal Paris ที่
ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในแอพพลิเคชัน่ สาหรับการแต่งหน้าเสมือนจริ ง ที่เสมือนการทดลอง
ใช้เครื่ องสาอาง ที่สามารถทาให้เกิดความพึงพอใจและการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ โภค และ
จากผลการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึก ที่ พบว่ า การสร้ างความสัม พัน ธ์ที่ดี ร ะหว่ างองค์ก รกับผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั การสร้างประสบการณ์ และส่งผลต่อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มใน
การตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1) การสร้ างความสัมพัน ธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ โภค บุ ริ ม โอทกานนท์ (2552)
เป็ นการจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า (Customer Relationship Management : CRM) โดยเน้นการสร้าง
ความสัมพัน ธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ องด้วยยุทธวิธีต่างๆ แต่ บางครั้งกลยุทธ์ต่างๆ ดังกล่าวก็ยงั ไม่
สามารถสร้างคุณค่าเพียงพอที่จะทาให้ลูกค้าอยู่กบั องค์กรตลอดไป ดังนั้นมิติใหม่ทางการตลาดที่
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มุ่งเน้นการเสริ มสร้างประสบการณ์หรื อที่เรี ยกว่า การตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing)
จึงเกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการนั้นซึ่งไม่ใช่แค่สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั มุ่งเน้นการยกระดับความภักดีของลูกค้าให้แนบแน่นด้วยการให้ลกู ค้ามีส่วนร่ วม
และสนับสนุ น (Advocacy) ต่ อองค์ก รอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ของการทาการตลาดเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ที่จะเป็ นการรวมเอาแนวคิดทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น แนวคิดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) การตลาดประสาทสัมผัส (Sensory Marketing)
การสร้ า งความผูก พัน กับ ลู ก ค้า (Customer Engagement) การสร้ า งความบัน เทิ ง ให้ก ับ ลูก ค้า
(Customer Entertainment) มาใช้ร่วมกับแนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพัน ธ์ (Customer Relationship
Management: CRM) ซึ่งจะเห็นรู ปแบบของการตลาดเชิงบูรณาการคือ การตลาดแบบข้างในสู่ ขา้ ง
นอก (Inside Out) ซึ่งก็คือ แนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management:
CRM) และการตลาดแบบข้างนอกสู่ขา้ งใน (Outside In) ซึ่งก็คือ แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
(Customer Experiential Marketing)
การนาเอาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) มาเป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด จะทาให้สามารถเพิ่มขี ด ความสามารถทางการแข่ งขัน และ
ตอบสนองต่อแนวคิดการจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า (Customer Relationship Management : CRM)
และแนวคิ ด การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Customer Experiential Marketing) ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น
แคมเปญ Makeup Genius และแคมเปญ Audi TT Brochure Hack ที่เป็ นการใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มมาใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน เพื่อสร้างความน่ าสนใจและการนาเสนอที่โดดเด่น
และแตกต่ าง ซึ่ งนอกจากจะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ก ับผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังสามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในทางบวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสินค้าหรื อแบรนด์ได้ (บุริม โอทกานนท์, 2552)
จากผลการวิจยั ที่พบว่า เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิง
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะทาให้เกิดความพึง
พอใจในระยะยาวส่ งผลต่อแนวโน้มที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจยั ที่กล่าวไว้ก่อนหน้าของ
Bulearca and Tamarjan (2010) ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ในการตลาด
เชิงประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) ซึ่งเป็ นประโยชน์ในระยะ
ยาวต่อการสร้างความพึงพอใจซึ่งทาให้เกิดความภักดี การซื้อซ้ า และปากต่อปาก (WOM) หรื อส่วน
แบ่ ง การตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผลการวิ จ ัย พบว่ า เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มที่ ใ ช้ใ นการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) น าไปสู่ การสร้ า งคุ ณ ค่ า
ประสบการณ์การรับรู้และการพัฒนาของความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อตราสินค้าที่ได้รับเลือกโดยมีไม่กี่บริ ษทั ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented
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Reality) เป็ นกระบวนการทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และยังใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของแคมเปญซึ่งเป็ น
ตัว อย่า งที่ ดี ข องการน าเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม (Augmented Reality) มาใช้เ พื่ อ เสริ มสร้ า ง
ประสบการณ์ข องลูกค้า นอกจากนี้ ย งั ทาให้แนวความคิดของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ใช้ใน
การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Augmented Reality Experiential Marketing: AREM) น าไปสู่ ก าร
ดาเนินงานในแง่ของความเข้าใจของผูเ้ ข้าร่ วมอภิปรายและการวิเคราะห์ผลการวิจยั
ผลการงานวิจยั ข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบก่อนหน้าของ Wang,
Ku and Ti (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีความจริ งเสริ มกับประสบการณ์ ก าร
ทดลองรอยสัก โดยการทดลองจากโปรแกรมภายนอก ได้แก่ MIDAS และ DART พบว่า โปรแกรม
ทั้งสอง มีร ะบบที่ ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มที่ แสดงให้เห็ นถึง การใช้ซอฟแวร์ ที่แตกต่างกัน
ระหว่าง รู ปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ในกระบวนการแสดงผล ซึ่งสามารถแสดงผลในโลกเสมือนจริ ง ที่
ทาให้ผใู้ ช้เกิดประสบการณ์จริ งหรื อสภาพแวดล้อมที่ เป็ นสิ่ งเร้าจริ ง กล่าวคือ ทั้งสองโปรแกรม
สามารถสร้างโลกเสมือนจริ งในรู ปแบบ 3 มิติ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้บูรณาการเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR) กับการทดลองรอยสักของผูห้ ญิง และหวังที่จะให้
ข้อมูลเพิ่มเติมกับผูใ้ ช้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เพื่อประสบการณ์ ทดลองสักผ่านแอพลิเคชั่นเออาร์ (AR) โดยมอบประสบการณ์สัก จริ งให้กบั
ผูห้ ญิ ง และทาให้เกิ ด ความต้องการในประสบการณ์ ก ารสัก ผลที่ ได้สามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบอินเตอร์ เฟซเออาร์ (AR interface) ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
กับประสบการณ์ ก ารทดลองรอยสัก เป็ นข้อมูลที่ มีค่ าสาหรั บ ธุ รกิ จ สัก ดิ จิ ต อลในอนาคตและ
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง นี้ ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ก่ อ นหน้า นี้ โดย Kounavis, Kasimati,
Zamani and Giaglis (2012) ที่เกี่ยวข้องกับการศึ กษาการเสริ มสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่าน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนมือถือในมุมมองความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้น พบว่า สามารถ
สรุ ปสาระสาคัญของกรอบการทางานดังนี้ แอปพลิเคชัน่ ที่ใช้กรอบการทางานแบบ Location Based
ได้ แ ก่ DroidAR, DWARF, Layar และPanicAR แบบ Marker Based ได้ แ ก่ DroidAR, IN2AR,
FLARManager, SudaRA, FLARToolKit ตามลาดับ และแบบ Image Based คือ IN2AR ในขณะที่
การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยแอปพลิเคชัน่ เทคโนโลยีความจริ งเสริ มนั้น สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้งานหรื อผูบ้ ริ โภคได้ที่มีความเป็ นไปได้และสามารถพัฒนาได้ใน
อนาคต จากกรอบการทางานข้างต้นที่ตอบรับกับคู่มือการท่องเที่ยวเออาร์ (AR Tourist Guide) ซึ่ง
สามารถรองรับได้ทุกระบบปฏิบตั ิการบนมือถือ
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ดัง นั้ นทิ ศ ทางในอนาคตของเทคโนโลยี ค วามจริ งเสริ มในการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ โภคในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อ
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ดีในอนาคต ซึ่งทั้งนี้จะทา
ให้เ กิ ด การพัฒ นาความสามารถทางเทคโนโลยี การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขข้อ จ ากัด ต่ า งๆ ตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อ ให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ในระยะยาว และนาไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่อสารการตลาดอย่างเต็มรู ปแบบได้ในอนาคต

6.3 สรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่ อสารการตลาด สรุ ปได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มมีก ารใช้ก ารรั บรู้ ก ารตลาดเชิ งประสบการณ์ จ าก
ประสาทสัมผัส (Sense) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) มากที่สุด (ตารางที่
6.2) เนื่ องจากการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสและความรู้สึก สามารถส่ งผล
ต่อการกระตุน้ การรับรู้ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและรวดเร็ วที่สุด ซึ่งนาไปสู่การสร้างความ
พึงพอใจต่ อตราสิ น ค้าและการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โ ภค โดยการรั บรู้ ประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัสและความรู้สึกมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ซึ่งจะต้องคานึงถึงการ
ใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ให้เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและเทคโนโลยี ที่ใช้เพื่อการส่ งเสริ มการตลาดได้แก่ การโฆษณา การ
เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ (ตารางที่ 6.1) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มใน
การตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ในการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ในอนาคต แบ่ งออกเป็ น 4 ประเด็ น ที่ สาคัญ ได้แก่ การใช้งาน
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่ อสารการตลาด การลดข้ อจากัดของเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มที่ใช้ในการตลาดเชิงประสบการณ์ การยอมรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการสื่ อสาร
การตลาด และทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการ
สื่อสารการตลาด โดยจากประเด็นข้างต้นจะนาไปสู่ความสามารถในการคาดการณ์ความเป็ นไปได้
และทิศทางการเติบโตของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคตของ
ธุรกิจหรื อผูป้ ระกอบการ เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และคาถามนา
วิจยั
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6.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
6.3.1.1 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ผ่านการ
มองเห็ น และการได้ยิน เป็ นการรั บรู้ ประสบการณ์ที่ง่ายที่ สุด เนื่ องจากการมองเห็ น เป็ นระบบ
ประสาทที่มีการใช้มากที่สุด และง่ายต่อการจดจาภาพ ดังนั้นตราสิ นค้าควรนาเสนอรู ปแบบในการ
สร้ างแนวคิ ด ของสิ นค้า ที่ ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม เช่ น การออกแบบโฆษณา การส่ งเสริ ม
การตลาดที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน และการได้ยิน โดยเสี ยงดนตรี ถือเป็ นการเครื่ องมือในการ
สื่ อสารที่ ดี วิธีหนึ่ งในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โ ภค ดังนั้น ตราสิ น ค้าควรใช้เสี ย งในด้านการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่อ โดยมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในด้านการ
สื่ อสารการตลาด ที่ ต ้องค านึ งถึงการคัดเลือกวิธีการ กลยุทธ์ที่จ ะใช้ในการสื่ อสารการตลาดให้
เหมาะสมกับเป้ าหมายในการสื่อสารหรื อการรับรู้ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
6.3.1.2 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) ในแคมเปญ เป็ น
การใช้อ ารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที่ ส นุ ก สนาน ตื่ น เต้น ตื่ น ตาตื่ น ใจ เพลิ ด เพลิ น ที่ มี ค วามสัมพัน ธ์ก ับ
แนวโน้มการยอมรับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ที่เกิดจากความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ทางอารมณ์นนั่ เอง ดังนั้นตราสิ นค้าควรนาเสนอรู ปแบบการโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) ที่ มีอารมณ์สนุ กสนาน ดู แล้ว เพลิด เพลิน เนื่ องจากสามารถ
กระตุน้ ความตื่นเต้น ดึงดูดความสนใจได้มากกว่า เป็ นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่น่าสนใจของสินค้า
ได้ดีและนาไปสู่ความพึงพอใจในตราสินค้าของผูบ้ ริ โภค
6.3.1.3 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) ในแคมเปญ จะ
เป็ นการทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความคิดร่ วมกันกับตราสิ นค้า ดังนั้นตราสิ นค้าควรให้รายละเอีย ดใน
โฆษณาที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เช่น การใช้งาน คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งจะต้องมีความสั้นกระชับ ได้ใจความ และเข้าใจง่าย ซึ่ง
การลดความซับซ้อนในการสื่ อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการตลาด
เชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มและแนวโน้มการ
ลดข้อจากัดของเทคโนโลยีน้ ี เพื่อให้เกิดความคิดและความเข้าใจที่ตรงกันกับกลุ่มเป้ าหมาย
6.3.1.4 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทาหรื อพฤติกรรม (Act)
ในแคมเปญ ล้ว นแล้ว แต่ เกี่ ย วข้องพฤติ ก รรมในชี วิต ประจ าวัน ดังนั้น ตราสิ น ค้าควรน าเสนอ
โฆษณาที่ ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เพื่อสร้ างประสบการณ์กบั ตัว
สิ นค้า ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความคุน้ เคยและมีความใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคเอง ซึ่งมี
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ความสัมพันธ์กบั ทิศทางความเป็ นไปได้ในอนาคตของเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในการสื่ อสาร
การตลาด เนื่ องจากการรับรู้ประสบการณ์จากพฤติกรรมสามารถสร้างความสัมพันธ์ ความคุน้ เคย
ร่ วมกันระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริ โภคได้
6.3.1.5 ในด้านแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสริ มในอนาคต จะขึ้นอยู่
กับการกาหนดวิธีการ กลยุทธ์การตลาดและ การเลือกเครื่ องมือที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากผลการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก ผูว้ ิจ ัยพบว่า การสร้ างคอนเทนต์ก ารตลาด (Content Marketing) เป็ นวิธีก ารที่
น่ าสนใจ เพื่อสร้างเอ็นเกจเม้นท์ (Engagement) หรื อความผูกพันกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นการทา
การตลาดในทุกรู ปแบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการแชร์ คอนเทนต์เพื่อเป้ าหมายในการดึงดูด
ลูกค้า
6.3.1.6 การรับรู้องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ท้งั 5 องค์ประกอบ เป็ น
การรับรู้ประสบการณ์ จากความสามารถในการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคของตราสิ นค้า
ดังนั้นตราสิ นค้าจึงควรนาเสนอโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR)
สาหรับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและเทคโนโลยี เนื่ องจากเป็ นประเภทสิ นค้าที่ไม่มีความซับซ้อนใน
การตัดสิ นใจซื้อมากจนเกินไป และง่ายต่อการสร้างคอนเทนต์การตลาด (Content Marketing) ใน
การน าเสนอของตราสิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับแนวโน้ม การใช้ง านเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ มใน
การตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต
6.3.1.7 ตราสิ นค้าจึงควรใช้องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ให้ครบทั้ง 5
องค์ประกอบ เพื่อทาให้สามารถมอบประสบการณ์ทางการตลาดให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อย่างสมบูรณ์
เพราะการรับรู้ตราสินค้าควรเริ่ มจากการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense)
เช่น การมองเห็นและการได้ยนิ (ผลการวิเคราะห์เนื้อหา) จะทาให้เกิดการกระตุน้ การรับรู้การตลาด
เชิ ง ประสบการณ์ จ ากความรู้ สึ ก (Feel) และเมื่ อ ได้รั บ การกระตุ ้น ทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก แล้ว
ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด เหล่ า นั้น จะส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด และพฤติ ก รรม นั้น คื อ การรั บ รู้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากความคิด (Think) และการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากพฤติกรรม (Act) ซึ่ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กบั สังคมและวัฒนธรรม โดยมีการ
เชื่อมโยงระหว่างตราสิ นค้ากับสังคมภายนอก จึงทาให้เกิดเป็ นการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
จากความเชื่อมโยง (Relate) กับตราสินค้า

187
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในอนาคต
ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาให้หลากหลาย ดังนี้
6.3.2.1 ควรมีการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างแคมเปญสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ของไทย เพื่อเป็ นการศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เทคโนโลยีความจริ งเสริ มผ่านแคมเปญ
สื่อสารการตลาดของต่างประเทศ
6.3.2.2 ควรมีการขยายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของการสัมภาษณ์เชิงลึกให้กว้างขึ้น
เช่น กลุ่มผูผ้ ลิต กลุ่มผูใ้ ช้งาน หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นการขยายและเพิ่มเติมข้อมูลให้มากยิง่ ขึ้น
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่แตกต่างและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
6.3.2.3 ควรมีการวิจยั ในเชิงวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารตลาดนั้น อาจต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัย ใน
การยอมรับทางเทคโนโลยีข องผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะทาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.3.2.4 ควรมีการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั อื่น ได้แก่ การสังเกต หรื อ การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กล่าวคือเป็ นการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
จากนั้นใช้การสังเกต หรื อการสนทนากลุ่ม กับกลุ่มเป้ าหมายขณะกาลังใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่ากลุ่มเป้ าหมายใช้การรับรู้ประสบการณ์ทางด้านใด
6.3.2.5 ควรศึกษาและวิจยั ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มในการตลาดเชิงประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ในเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มกับการสื่อสารการตลาดเพื่อการตลาดเชิงประสบการณ์ได้อย่างสมบูรณ์
บทสรุ ป งานวิจยั นี้วิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ผ่าน 10 แคมเปญสื่ อสารการตลาดที่ ได้รับรางวัล ในสาขาไซเบอร์ (Cyber) และสาขาโมบาย
(Mobile) จากงาน “Cannes Lions 2015” ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า แคมเปญที่ใช้เทคโนโลยีความ
จริ งเสริ มสามารถสร้างประสบการณ์ต่อผลิตภัณฑ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ที่นาไปสู่ความรู้สึก
(Feel) การเกิด ความคิด (Think) และพฤติ ก รรม (Act) จนกระทั่งเกิด ความเชื่ อมโยง (Relate) กับ
ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ดีควรมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้ อหาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกและสร้างความผูกพันให้มีต่อแบรนด์
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