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และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละอ านาจในการพยากรณ์ ร ะหว่ า งทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ของนักแสดงท่าน
ใดท่านหนึ่งอย่างน้อย 2 ครั้ง จานวน 406 คน
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ความคิด ด้านการกระทาและด้านการเชื่อมโยงมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ความภักดีของผู้บริโภคที่เข้าชม
การแสดงทอล์ ค โชว์ มี ค วามภั ก ดี ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ ท าการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่ า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ทุกด้านมีความสั มพั นธ์กับความภักดี ของผู้ บริโ ภคในการชมการแสดงทอล์ คโชว์ โดย
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การพยากรณ์ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
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The objectives of the research are: 1) to study the attitude of experiential marketing
of consumer in live talk show; 2) to study the loyalty of consumer in live talk show and
3) to study the loyalty from attitude of experiential marketing of consumer in live talk
show. The process to achieve this research by surveying and gathering information from
406 customers, who have had the experience of attending the show at least 2 times of
the same actor. Questionnaire is used as a tool for information gathering in this research
The results of the research revealed that the experiential marketing in sense has a
strongly positive attitude. In addition, experiential marketing in feel, think, act and relate
have a positive attitude. Consumer loyalty has a high level. The results of hypothesis
shown all experiential marketing had a relationship with the consumer loyalty in live talk
show. However, experience marketing in act, think and feel are only correlated and the
power to predict consumer loyalty.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การแข่งขันของธุร กิจในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิม ทาให้การตลาดแบบดั้งเดิ มที่
นักการตลาดเน้นในการสร้างสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพและบริการเหนือกว่าคู่แข่ ง กลายมาเป็น
การตลาดในยุคใหม่ที่เน้นการยึด ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
อย่างสูงสุด เพื่อให้ตราสินค้า (Brand) ของตนเองอยู่ในใจของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
เสมอ การตลาดโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนั้นมีความสาคัญอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจ ผูกพัน
และความภักดีให้แก่ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ดังนั้นแล้วการส่งมอบหรือการสร้างประสบการณ์ที่น่า
จดจาแก่ผู้บริโภคถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความภักดีให้แก่ฐานลูกค้าเดิมและเป็นการนาลูกค้าราย
ใหม่เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย (ณัฐิตา กัลศรี และสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ , 2556) ด้วยเหตุนี้แนวคิด
การสร้างการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงมีความสาคัญกับการตลาดยุคใหม่
ที่องค์กรธุรกิจแทบทุกประเภทนาประสบการณ์ของลูกค้ามาต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับการ
บริการได้อย่างดี การตลาดเชิงประสบการณ์ จึงกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สาคัญในอนาคต
(McNickel, 2004)
ประสบการณ์ ผู้ บ ริ โ ภคนั้ น มี ค วามส าคั ญ และเปรี ย บเสมื อ นเป็ น ตั ว ก าหนดทิ ศ ทางของ
ความสาเร็จในการสร้างความภักดีของผู้บริโภค ซึ่งการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนั้นต้องเริ่ม
จากการพัฒนาจุดติดต่อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันและสามารถสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นใน
ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อ ระหว่างซื้อและขั้นตอนหลังการซื้อไปแล้วก็ตาม เพราะการที่ผู้บริโภคเกิด
ทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นบวกหรือลบนั้น ย่อมมาจากประสบการณ์ที่ได้รับอย่างซ้า ๆ จนเกิดการ
ฝังใจ โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ส่งผ่านไปยังความรู้สึกภายในจิตใจผู้บริโภค นับว่ามีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการตัดสินใจซื้อซ้า ยิ่งในยุคปัจจุบันที่กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆ เช่น การสร้างความต่างให้กับ
สิ น ค้า (Product) การลดราคาเพื่อจูงใจให้ เกิดการซื้อ (Price) การขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) และการส่งเสริมการตลาดที่โดนใจ (Promotion) เริ่มใช้ไม่ได้ผล (บุปผา ลาภะวัฒนาพัน ธ์,
2559)
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) คือ กลยุทธ์การตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ นอกจากการ
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างความภักดีกับผู้บริโภคให้แนบแน่นด้วย
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การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมและสนับสนุนต่อองค์กรได้อีกหนึ่งทาง เนื่องจากสินค้าและบริการที่ผู้บริโภค
ได้รับนั้นไมใช่แค่ตัวสินค้าหรือบริการที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดกับผู้บริโภค
ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งถือเป็นรากฐานของกรอบการตลาดเชิงประสบการณ์ ได้แก่ 1) ประสาทสัมผัส (Sense)
คือ การรวมรวมประสาทสัมผสทั้ง 5 ไว้ด้วยกัน 2) ความรู้สึก (Feel) การใช้สิ่งเร้าต่าง ๆ เพื่อให้มีผล
ต่ออารมณ์ความรู้สึก 3) ความคิด (Think) การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหนือความคาดหมายของผู้โภค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความคิด 4) การกระทา (Act) พฤติกรรมระยะยาว การดาเนินชีวิต และ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มสังคม และ 5) การเชื่อมโยง (Relate) ขยายสัมผัส ความรู้สึก ความคิดและการ
กระท าเข้ า ด้ ว ยกั น (Schmitt, 1999) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า งประสบการณ์ ใ นองค์ ร วม (Holistic
experience) ในการทาการตลาดเชิงประสบการณ์นั้นเป็นการทาให้ตราสินค้าเชื่อมต่อกับผู้บริโภค
โดยผ่านประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าจดจาและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้นแล้วนักการตลาด
ยุคใหม่จึงได้น ากลยุ ทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์เข้ามาใช้ เพื่อสร้างสัมผั สทางด้านอารมณ์แ ละ
ความรู้ สึ ก ผ่ า นให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ยวิ ธี ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป (MICE Experiences สร้ า งการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ผ่านทุก Touch Point, 2555)
การตลาดเชิงประสบการณ์มีจุดสาคัญ คือ มุ่งเน้นในการสร้างที่ประสบการณ์ของผู้บริโภค
ผ่านกรอบประสบการณ์ทั้ง 5 ด้านเป็นหลักและการวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้บริโภค โดยมองคู่แข่ง
ทางการตลาดแบบในมุมกว้างมากกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้วยังมองว่าผู้บริโภคไม่ได้ใช้เพียงเหตุผลหรือ
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการบริโภคเท่านั้น หากแต่เป็นการใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ควบคู่กันไปใน
การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ (Smilansky, 2009) นอกจากนี้ แ ล้ ว การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์สามารถนามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ เพื่อช่วยสร้างความ
แตกต่างจากสิ น ค้าของคู่แข่ง เพื่อช่ว ยสร้างเอกลั กษณ์ให้ กับองค์กรหรือบริษัท อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดการทดลองใช้และที่สาคัญคือการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิด
ความภักดีต่อตราสินค้าและบริการนั้น ๆ (Schmitt, 1999)
นอกจากการใช้กรอบการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคทั้ง 5 ด้านในการศึกษาวิจัยแล้ว
พ บ ว่ า ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง Event-brand transfer in an entertainment service: experiential
marketing ของ Natalia Vila-Lopez & MaCarmen Rodrıguez-Molina (2012) ได้ทาการศึ ก ษา
เกี่ยวกับการทาการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมด้านความบันเทิง เพื่อศึกษาหา
ความสั มพัน ธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่ งผลไปยังประสบการณ์ในตราสินค้าและนาไปสู่
ชื่ อ เสี ย งของตราสิ น ค้ า ในที่ สุ ด ซึ่ ง งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี ค วามแตกต่ า งจากงานวิ จั ย ด้ า นการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์อื่น ๆ ที่ใช้กรอบประสบการณ์ของผู้บริโภคทั้ง 5 ด้าน แต่ได้นาปัจจัยในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ได้แก่ ความประหลาดใจ (Surprise) การมีส่วนร่วม (Participation) และการตกใน
ภวังค์ (Immersion) มาใช้ในการศึกษาด้านประสบการณ์ด้วย
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การท าให้ ก ารตลาดเชิง ประสบการณ์ ป ระสบความส าเร็ จได้ นั้ น นั ก การตลาดต้ อ งสร้ าง
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยรวมเอาแนวคิดทางการตลาดมาผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการยึดผู้บริโภคเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) ทาให้ผู้บริโภคได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน (Sensory Marketing)
ทาให้ผู้บริโภคเกิดความรื่นเริง (Customer Entertainment) และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่แก่
ผู้บริโภค (Experience) นอกจากนี้แล้วยังต้องสังเกตการณ์เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างความพึงพอใจที่
ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังและต้องการ เพื่อเป็นการตอกย้าให้ตราสินค้าได้เข้าไปอยู่ในใจผู้ บริโภค
ตลอดเวลา สร้างโอกาสที่จะเกิดการซื้อซ้าให้แก่ผู้บริโภคจนเกิดความพึงพอใจ ความผูกพันและทาให้
ผู้บริโภคเกิดความภักดี (Loyalty) ในที่สุด (บุริม โอทกานนท์, 2554)
ความภักดีของผู้บริโภคนั้นเกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจและความผูกพันที่ผู้ บริโภคได้มอบ
ให้กับตราสินค้าและบริการ ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้ทาการประเมินการให้บริการใน
ภายหลังได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้ว ซึ่งเป็นการประเมินองค์ประกอบทางด้านความคิดและทางด้าน
อารมณ์ การเกิดความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันและความภักดี ตามมาในภายหลัง ซึ่ง
กลายเป็นข้อผูกมัดและความตั้งใจของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการรายเดิม (Chitty,
B., Ward, S. & Chua, 2007) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ Hennig-Thurau, T., Langer, M. F., &
Hansen (2001) ที่ว่า เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจที่ดีแล้วจะส่งผลต่อความภักดีและความตั้งใจซื้อซ้า
ของลูกค้าในอนาคต เพราะฉะนั้นความภักดีจึงเปรียบเสมือนความผูกพันเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งจะให้การ
สนับสนุนหรือซื้อซ้าในสินค้าและบริการที่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง
ไปหรื อกลยุ ทธ์ทางการตลาดอาจจะส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมก็ตาม แต่ความภักดีจะ
ก่อให้เกิดการซื้อซ้าในสินค้าและบริการในตราสินค้าเดิมหรือสินค้าและบริการในกลุ่มของตราสินค้า
เดิมเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต (Abdullah M, 2000)
ด้านความภักดีนักวิชาการบางท่านได้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand
loyalty) และความภักดีต่อการบริ การ (Service loyalty) ซึ่งความภักดีทั้ง 2 แบบนั้นมีลักษณะที่
แตกต่างกัน เพราะความภักดีต่อการบริการนั้นเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาความสัม พันธ์ระหว่าง
บุคคล คือผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
การให้บริการ แตกต่างจากความภักดีต่อสินค้าที่การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นอาจไม่ใช่เรื่อสาคัญใน
การสร้างความภักดีแต่หากเป็นคววามพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า (Macintosh, 1998) สายงานที่
ต้องสร้างความภักดีต่อการบริการให้เกิดกับผู้บริโภคนั้นมีมากมายหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นงาน
โรงแรม งานธนาคาร งานร้านนวดสปา เป็นต้น นอกจากนี้แล้วสายงานด้านความบันเทิงก็มีความจา
เป็อย่างมากที่จะต้องสร้างความภักดีต่อการบริการให้กับผู้บริโภค เช่น งานเล่าข่าว งานละคร (ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค, 2550) และโดยเฉพาะการแสดงสดอย่างการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งมีความจาเป็นอย่าง
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มากที่ต้องมีการปรับใช้การตลาดเชิงประสบการณ์เข้ามาช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมประสบการณ์แก่
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความภักดี
งานทอล์คโชว์นั้นเป็นการแสดงตลกประเภทหนึ่งที่นักแสดงทอล์คโชว์จะเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนเวที
ด้านหน้าของผู้ชมจานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสียงหัวเราะและความคิดต่าง ๆ ให้แก่ผู้ชม
และเรื่องราวที่นามาเล่าผ่านประสบการณ์ส่วนมากนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่นามา
ถูกเล่าผ่านด้วยความสนุกสนาน การเล่าเรื่องตลกสนุนสนานในการแสดงทอล์คโชว์นั้นในหลาย ๆ ครั้ง
เป็นการเล่าเรื่องและพูดคุยในเรื่องของตัวนักแสดงทอล์คโชว์เอง และในนักแสดงทอล์คโชว์บางคนยังมี
การใช้ดนตรีหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงด้วย ซึ่งนักแสดงทอล์คโชว์ทอล์ค
โชว์แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์และกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นอาชีพได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอมเริกา จึงมีการจัดตั้งหลักสูตรทางการศึกษาสาหรับอาชีพการ
แสดงทอล์ คโชว์ขึ้น (The art career project, n.d.) ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยที่อาชีพนัก แสดง
ทอล์คโชว์ทอล์คโชว์ไม่ได้มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่แน่นอน รวมไปถึงไม่มีตาราหรือสิ่งต่าง ๆ
ให้ศึกษามากพอนัก จึงอาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้อาชีพนักแสดงทอล์คโชว์ทอล์คโชว์ได้รับความนิยม
น้อย อาจเป็นเพราะนักแสดงทอล์คโชว์มีความกังวลว่าจะไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่
ผู้บริโภคได้และไม่ทราบวิธีในการสร้างมูลค่าทางการแสดงให้กับตนเอง
หากพูดถึงการสร้างมูลค่าให้ กับตนเองของนักแสดงทอล์คโชว์แล้วก็คงไม่ต่างอะไรกับการ
สร้างตราสินค้าขึ้นมา เพราะนักแสดงทอล์คโชว์เปรียบเสมือนตราสินค้าบุคคล (Personal Brand) ซึ่ง
ตราสินค้าบุคคลนั้นจัดเป็นตราสินค้าหนึ่งสิ่งที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากสามารถ
สร้างตราสินค้าได้สาเร็จ ก็จะทาให้บุคคลนั้น ๆ มีชื่อเสียงในสังคมและสามารถเพิ่มช่องทางในการหา
รายได้หรือส่งเสริมหน้าที่การงานในสังคมให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี การมีตราสินค้าบุคคลจึงเป็นกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่เพิ่มมูลค่าดังกล่าวให้กับบุคคล (วิเลิศ ภูริวัชร, 2551) ดังนั้นแล้วนักแสดงทอล์ค
โชว์ในฐานะของตราสินค้าบุคคลจึงต้องสร้างความภักดีในการใช้สินค้าและบริการจากผู้บริโภค เพื่อ
สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงในอาชีพให้กับนักแสดงทอล์คโชว์หรือตราสินค้านั้น ๆ ได้ การใช้กลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสาหรับนักแสดงทอล์คโชว์ที่จะนามาสร้างความภักดี
ของผู้บริโภคให้ออกมาอย่างมีประสิทธิผลได้ เพราะเวทีทอล์คโชว์เป็นเวทีที่เน้นมอบประสบการณ์ต่าง
ๆ ให้แก่ผู้ชม นักแสดงทอล์คโชว์จึงมีความจาเป็นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชม นักแสดง
ทอล์คโชว์จึงจะสามารถสร้างความสาเร็จในอาชีพได้
นีล ทอมป์สัน กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอานาจการจับจ่าย
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มมองหาความบันเทิงในรูปแบบหลากหลาย ทั้งโชว์คอนเสิร์ต
ละครเวที และ "สแตนด์อัพคอเมดี้โชว์" หรือทอล์คโชว์ในรูปแบบเดี่ยวไมโครโฟนที่กาลังได้รับความ
นิยมในหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงประเทศไทยด้วย ทาให้ธุรกิจทอล์คโชว์
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เป็นที่น่าจับตามองว่าในอีกไม่นานจะมีการขยายและเติบโตขึ้น ซึ่งในตอนนี้ภาพรวมของตลาดธุรกิจ
โชว์ของไทยมีมูลค่าราว 1,200 ล้านบาท โดยตลาดทอล์คโชว์ (Stand-up comedy) มีส่วนแบ่งถึง
7% ของมูลค่าตลาดรวมซึ่งอาจไม่เคยเป็นมาก่อน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555) แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะให้ความสนใจต่อความบันเทิงรูปแบบทอล์คโชว์ในประเทศไทยสูงขึ้น ในอนาคต
อันใกล้นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการมีนักแสดงทอล์คโชว์ทอล์คโชว์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
กระนั้น เมื่อพิจารณาจากองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงประสบการณ์จาก
งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า งานวิจัยมักนาแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับการนาเสนอ
การสื่อสารทางการตลาดในกลุ่มสินค้าและบริการ เช่น งานวิจัยของ นิลาวรรณ มีเดช (2548)ทาการ
วิจัยเรื่องกลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) และงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2557) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง ความภักดี ความ
มั่นคงและความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
นาเสนอการตลาดเชิงประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้กับการแสดงทอล์คโชว์ ดังนั้นแล้วในงานวิจัยนี้
จะมุ่งเน้นศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในประสบการณ์จากการชมการแสดงทอล์ คโชว์ โดย
ทาการศึกษาจากปัจจัยในการเสริมสร้างประสบการณ์และตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีของผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่มีความสนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์
2. เพื่อศึกษาความภักดีของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละอ านาจในการพยาการณ์ ร ะหว่ า งทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์
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1.3 สมมติฐานงานวิจัย
1. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการ
ชมการแสดงทอล์คโชว์
2. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์
3. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์
4. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชม
การแสดงทอล์คโชว์
5. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชม
การแสดงทอล์คโชว์
6. การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ร วมมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละอ านาจในการพยากรณ์ ค วามภั ก ดี ข อง
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ในการจัดแสดงทอล์คโชว์
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดงานแสดงทอล์คโชว์ได้ใช้ในการสร้างสรรค์การจัดการและนาไปสู่ความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคต่อไป
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้ บ ริ โ ภค หมายถึง ผู้ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อประสบการณ์จากการเข้าชมการแสดงทอล์ คโชว์ ใ น
นักแสดงทอล์คโชว์ท่านเดียวกันอย่างน้อย 2 ครั้ง
2. การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การทาการตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก ด้านความคิด ด้านการกระทาและด้านความเชื่อมโยงที่นักแสดง
ทอล์คโชว์ได้ส่งมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
3. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส หมายถึง การที่นักแสดงทอล์คโชว์ใช้ประสาท
สั ม ผั ส ทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การมองเห็ น การได้ ยิ น การได้ ก ลิ่ น และการสั ม ผั ส ส่ ง ผ่ า นเป็ น
ประสบการณ์แก่ผู้บริโภคให้ได้รับขณะชมการแสดงทอล์คโชว์
4. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก หมายถึง การที่นักแสดงทอล์คโชว์สร้างความรู้สึก
ให้กับผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ให้ความสนใจในความรู้สึกประหลาด
ใจ การมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลิน
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5. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด หมายถึง การที่ นักแสดงทอล์คโชว์กระตุ้นทางความคิด
ให้กับผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ประกอบด้วยกัน 2 อย่าง คือ 1) ความคิดแบบมา
บรรจบ คือ ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล และ 2) ความคิดแบบแยกกระจาย คือ ความคิดที่
แปลกใหม่ เป็นอิสระ
6. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมาจากชม
การแสดงทอล์คโชว์
7. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง หมายถึง การที่นักแสดงทอล์คโชว์สามารถเชื่อมโยง
การตลาดเชิงประสบการณ์ในด้านประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก ด้านความคิดและด้านการ
กระทาเข้าด้วยกันในการส่งมอบประสบการณ์ในการชมการแสดงทอล์คโชว์ของผู้บริโภค รวมไป
ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชมการแสดงทอล์คโชว์
8. ความภักดี หมายถึง ความผูกพันและทัศนคติเชิงบวกของผู้บริโภคที่มีต่อการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่ง
สามารถวั ด ได้ จ าก พฤติ ก รรมการบอกต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อ ความไม่ อ่ อ นไหวต่ อ ราคา และ
พฤติกรรมร้องเรียน รวมถึงพฤติกรรมการเข้าชมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยสามารถวัดได้จาก
พฤติกรรมการเข้าชมการแสดงติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้งโดยไม่ซ้าการแสดงของนักแสดงท่าน
เดียวกัน
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
การตลาดเชิงประสบการณ์รวม
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัส
- ประสาทสัมผัสการมองเห็น
- ประสาทสัมผัสการได้ยิน
- ประสาทสัมผัสการได้กลิ่น
- ประสาทสัมผัสด้านสัมผัส
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความรู้สึก
- ความประหลาดใจ
- การมีส่วนร่วม
- ความเพลิดเพลิน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความคิด
- คิดแบบมาบรรจบ
- คิดแบบแยกกระจาย
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการกระทา
สอดคล้องกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง
สอดคล้องในการเชื่อมโยง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

H1

H2

H3

ความภักดี
-

พฤติกรรมการบอกต่อ
ความตั้งใจซื้อ

-

ความอ่อนไหวต่อราคา

-

พฤติกรรมร้องเรียน

H4

H5
H6

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทาการศึกษาเรื่องการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์ ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้า ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงทอล์คโชว์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภค
2.4 แนวคิดตราสินค้าบุคคล
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงทอล์คโชว์
ศิ ล ปะการแสดง หมายถึ ง ศิ ล ปะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแสดง ซึ่ ง เป็ น ได้ ทั้ ง แบบดั้ ง เดิ มหรือ
ประยุกต์ ได้แก่ การละคร การดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้คาจากัดความของคา
ว่าศิลปะการแสดงอีกหลายรูปแบบ เช่น Leo Tolstoy ให้คาจากัดความว่า เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง
ระหว่างมนุษย์ ด้วยการใช้คาพูดถ่ายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก
กระนั้นศิลปะการแสดงจึงเปรีย บเสมือนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เราใช้เป็นตัว กลางในการเชื่อ มโยง
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เข้าใจรับรู้ถึงสิ่ งที่ตนต้องการจะ
แสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรม
ก็จริง แต่ผู้ชมทั่วๆ ไปสามารถสื่อสัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง (Kad-performingarts, 2012)
ดังนั้นการแสดงทอล์คโชว์จึงเปรียบเสมือนศิลปะการแสดงอย่างหนึ่ง เนื่องจากตัวแสดงหรือ
นักพูดจะต้องมีการเตรียมตัวแสดงด้วยการเตรียมบท ท่องบท ซึ่งไม่ต่างไปจากนักแสดงทั่ว ๆ ไป หาก
จะแตกต่างก็คงเป็นที่ลักษณะของการแสดง ที่นักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์นั้นจะทาการแสดงเพียง
คนเดียวด้วยการพูดเล่าเรื่องราวที่ตลก สนุกสนาน หรือเสียดสีสังคมเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ฟัง
ทอล์คโชว์หรือเดี่ยวไมโครโฟน คือ การแสดงตลกผ่านการพูดโดยการเล่าเรื่องราวอารมณ์ขัน
ตลกและสนุกสนานผ่านบทที่ได้เตรี ยมไว้ ซึ่งนักแสดงอาจมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบฉาก เพลงหรือ
เทคนิคมายากลที่เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างการแสดงโชว์เพื่อสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้ผู้ชม
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การแสดงทอล์คโชว์ได้รับความนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การแสดง
ของนักแสดงทอล์คโชว์ในยุคนั้นเกิดขึ้นในผับหรือสถานบันเทิง เช่น ตลกบาร์ ไนต์คลับ ต่อมาเมื่อได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากจึ งได้มีการถูกนามาแสดงในถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย โรง
ภาพยนตร์ และโรงละคร ในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากการแสดงสดแล้วยังมีการทาการแสดงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ มากมาย อาทิ ทางโทรทัศน์ แผ่นดีวีดีและผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Sankey, 1998)
องค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงทอล์คโชว์
องค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ นักพูดหรือนักแสดงโชว์ สถานที่จัด
แสดงและผู้ฟัง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละสิ่งดัง ต่อไปนี้ (Double, 2014)
1. นักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์ ถูกแบ่งแยกองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) บุคลิกภาพของนักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์
ลักษณะบุคลิกภาพของนักพูดหรือแสดงทอล์คโชว์จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลที่
ได้วางไว้ แต่มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันของนักแสดงทอล์คโชว์คือมีบุคลิกภาพที่สนุกสนานและเป็นคนอารมณ์
ดี ซึ่งมีความแตกต่างจากการเป็นศิลปินในด้านอื่น ๆ นักแสดงทอล์คโชว์นั้นอาจไม่ได้มีลักษณะหรือ
บุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แสดง แต่เป็นเพียงบุคลิกที่ถูกส้รางขึ้นมาเท่านั้น ด้วยนักแสดง
ทอล์คโชว์ทาหน้าที่เป็นนักพูดสาธารณะ จึงต้องสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ฟังให้เกิดความสนใจ
หากนักแสดงทอล์คโชว์มีบุคลิกที่ไม่ร่าเริงสนุกสนาน ผู้ฟังอาจไม่ให้ความสนใจในนักแสดงและไม่ให้
ความสนใจในเนื้ อหาที่นั กแสดงกาลั งพยายามส่ งถึ ง (McIlvenny, P., Mettovaara, S., & Tapio,
1992)
2) การใช้วาทศาสตร์
Livingston (2010) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงทอล์คโชว์ซึ่งมีความสอดคล้ อง
ตามคากล่าวของ Aristotle เกี่ยวกับสิ่งที่นักพูดต้องนามาใช้ในการสื่อสารในทีสาธารณะเพื่อให้ได้ผล
สูงสุด ได้แก่
(1) Ethos คือ การที่นักแสดงทอล์ คโชว์ที่ส ามารถโน้มน้าวใจ สร้างแรงบัน ดาลใจและ
สามารถสร้ า งความเชื่ อ ให้ กั บ ผู้ ช ม นั ก แสดงทอล์ ค โชว์ เหล่ า นั้ นก็ ไ ด้ รั บความน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง ความ
น่าเชื่อถือของนักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์นั้นอยู่ในทุกขั้นตอนในระหว่างการแสดง ตั้งแต่เริ่มพูด
แนะนาตัว กล่าวนา เข้าเนื้อเรื่อง หรือแม้แต่สรุปปิดท้าย เพราะในระหว่ างการพูดเป็นการแสดงถึง
ประสิทธิภาพของนักพูดเช่นกัน
(2) Logos คือ การใช้เหตุผล ข้อโต้แย้งที่มีตรรกะ มีเหตุผลที่หนักแน่น เป็นสิ่งที่นักแสดง
ทอล์คโชว์จะต้องมีเป็นพื้นฐานด้านตรรกะในการพูด การให้เหตุผลสนับสนุน จะสร้างความมีน้าหนัก
ให้กับความคิดและสิ่งที่นักแสดงทอล์คโชว์ได้แสดงมายังผู้ชม
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(3) Pathos คือ ความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ชม ด้วยการใช้อารมณ์และความรู้สึกที่ดีในการกล่าวโต้แย้งบางสิ่งหรือสร้างความรู้สึกบางอย่างให้แก่
ผู้ชม นักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์มีความจาเป็นที่ จะต้องรักษาอารมณ์ของตนเองและรักษาอารมณ์
ของผู้ชมให้อยู่ในระดับที่ดี
2. สถานที่จัดแสดง
การจั ด สถานที่ จั ด แสดงที่ ดี ต้ อ งมี ก ารค านึ ง ถึ ง ขนาดของสถานที่ ที่ นั่ ง ของผู้ ช ม และ
บรรยากาศโดยรอบขณะฟั ง การจั ด สถานที่ ที่ มี ค วามลงตั ว จะสามารถช่ ว ยในการสร้ า งความ
สะดวกสบายจะช่วยในการตอบสนองพฤติกรรมของผู้ชมได้เป็นอย่างดี สถานที่จัดแสดงขนาดเล็ก ต้อง
สร้างความใกล้ชิดระหว่างนักแสดงทอล์คโชว์กับผู้ชม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ใกล้ชิด
และมีการสนทนาโต้ตอบกับนักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด สถานที่
จัดแสดงขนาดใหญ่ ต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องส่งผ่านความรู้สึกให้แก่ผู้ชมที่อยู่ในระยะไกลได้ทั่ง
ถึง เช่น เสียง สี แสง เป็นต้น
1. องค์ประกอบของเวทีการแสดง แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ
1) องค์ประกอบในฉาก คือ ความหมายในเชิงปริมาณ เช่น รูปทรง การใช้สีและเส้น แสง
และผิวพื้น
2) องค์ป ระกอบบนเวที คือ การจัดวางตาแหน่งของนักแสดงที่แสดงอยู่บนเวทีโดยผู้
สร้างสรรค์การแสดงจะต้องจัดองค์ประกอบของสั้งสองอย่างให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างลงตัว สิ่งที่
สาคัญที่สุดคือการคานึงถึงการส่งความหมายที่ต้องการจะสื่อไปยังผู้ชมอย่างมีศิลปะและสุนทรียภาพ
ซึ่งลักษณะขององค์ประกอบที่ดีของเวทีการแสดงควรมีลักษณะดังนี้
(1) ตาแหน่งของนักแสดง องค์ประกอบนี้จะประกอบ ไปด้วย ตาแหน่งต่างๆของนักแสดง
และการเคลื่อนที่ของนักแสดง ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบนี้ ถือได้ว่ามีความสาคัญที่สุ ด หากไม่ทราบถึง
ตาแหน่งและการเคลื่อนที่ของนักแสดงแล้ว จะเป็นการยากในการจัดแสงและไฟ และไม่สามารถ
ตอบสนองการแสดงบนเวทีได้
(2) บรรยากาศในการแสดง องค์ประกอบนี้ถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะใน
การแสดงบนเวทีนอกจากบทบาทและลีลาที่นักแสดงได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมานั้น สิ่งที่เสริมความ
เด่ น ชั ด ของการแสดงในแต่ ล ะบทบาทและอารมณ์ นั้ น ก็ คื อ บรรยากาศของแสงที่ ช่ ว ยเสริ ม ให้
บรรยากาศของการแสดงให้ดูสวยงาม และเสมือนจริงได้โดยจะมีข้อคานึง ประมาณ 4-5 ข้อได้แก่ สี
ของแสงที่ใช้ในการแสดง เช่น สีของแสงในบรรยากาศต่าง ๆ (เช้า สาย บ่าย เย็น) ลักษณะของแสง
เช่น แสงที่ทาให้เกิดเงาของวัตถุที่มากหรือน้อยเพื่อบ่ง บอกอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ที่นักแสดง
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ถ่ายทอดออกมา จุดสนใจของแสง (selective focus) แสงที่เน้นความสาคัญและลักษณะเด่นของ
เหตุการณ์นั้น ๆ อารมณ์ของแสง (mood) และการเคลื่อนไหวของแสงที่สัมพันธ์กับการแสดง
(3) อุปกรณ์ประกอบฉากและการแสดง ในองค์ประกอบนี้ ถือได้ว่ามีความสาคัญเช่นกัน
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้เรื่องราวต่าง ๆ ในการแสดงมีความสมบูรณ์มากขึ้น และองค์ประกอบ
ในส่วนนี้สิ่งที่ผู้ออกแบบแสงต้องคานึงถึงนั่นก็คือ ขนาดของวัตถุและสีของวัตถุ เพื่อที่ผู้อ อกแบบแสง
จะได้เลือกใช้โคมไฟและสีของแสงให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านั้นได้
3. ผู้ชมการแสดง
ผู้ชมการแสดงทอล์คโชว์นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญในการจัดแสดงโชว์เป็น
อย่างมาก และผู้ชมการแสดงทอล์คโชว์จะได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นนักบริโภคประสบการณ์ เพราะ
ผู้ชมการแสดงทอล์คโชว์จะได้พบกับหลากหลายแง่มุมในการแสดงความคิดเห็น มากไปกว่านั้นการ
ตอบสนองของผู้บริโภคถึงได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญต่การแสดงทอล์คโชว์เป็นอย่างมาก ซึ่ง
การตอบสนองของผู้ชมการแสดงทอล์คโชว์ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ (McIlvenny, P., Mettovaara,
S., & Tapio, 1992) ได้แก่ การตอบสนองด้านบวก ผู้ชมที่ตอบสนองด้านบวกเป็นการแสดงความชื่น
ชอบต่อการแสดง ซึ่งจะแสดงออกด้วยการปรบมือ ส่งเสียเชียร์และเสียงหัวเราะให้กับนักแสดงทอล์ค
โชว์ ซึ่งผู้ชมเหล่านี้จะเป็นส่วนสาคัญในการส่งพลังไปยังนักแสดงทอล์คโชว์ ในทางตรงกันข้ามผู้ชมที่มี
การตอบสนองด้านลบจะแสดงความไม่ชื่นชอบต่อนักแสดงทอล์คโชว์ด้วยการส่งเสียงโห่ไล่ ส่งเสียง
แสดงความไม่พอใจ
สรุปแล้ว การแสดงทอล์คโชว์ คือ การที่นักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์เล่าเรื่องราวอารมณ์
ขัน ตลกและสนุกสนานผ่านบทที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งนักแสดงอาจมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก เพลงหรือ
เทคนิคมายากลที่เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างการแสดงโชว์เพื่อสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้ผู้ชม
ซึ่งมีองค์ประกอบของการแสดงทอล์คโชว์ 3 ประการคือ 1) นักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์ ประกอบได้
ด้วยบุคลิกภาพของนักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์และวาทศาสตร์ 2) สถานที่จัดแสดง ประกอบด้วย
ตาแหน่งชองนักแสดง บรรยากสศในการแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากและการแสดง 3) ผู้ชมการ
แสดง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญยิ่งในการทาให้การแสดงทอล์คโชว์ประสบความสาเร็จตามที่
ผู้จัดแสดงและทีมงานตั้งใจ
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2.2 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
ความหมายของประสบการณ์
ประสบการณ์ (Experience) เป็นส่วนสาคัญที่นักการตลาดต้องทาความเข้าใจ เพื่อสร้ าง
เหตุการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งมีนิยามดังต่อไปนี้
ประสบการณ์ (Experience) คื อ สภาวะการโต้ ต อบของร่ า งกาย ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และ
อารมณ์ที่บุคคลมีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในการโต้ตอบของร่างกายที่มีต่อสภาพแวดล้อมนั้น ความรู้สึก
นึกคิดและอารมณ์ของบุคคลจะไม่สามารถแยกจากันได้ ประสบการณ์เป็นขั้นตอนที่ร่างกายและจิตใจ
ดาเนินไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ถือเป็นส่วนสาคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะประสบการณ์
สามารถสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้และจดจา (Arnould, E., Price, L. & Zinkhan, 2002)
นอกจากนี้ Hulten, B., Broweus, N. & van Dijk (2009) กล่าวว่า ประสบการณ์เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล โดยมักจะถุกอธิบายด้วยคากริยา เช่น ดึงดุด ชื่นชม หรือเกลียด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
สิ่งเร้าที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์นั้น สิ่งเร้าทางการตลาดที่บริษัทใช้สนับสนุนภาพลักษณ์ของตรา
สินค้ามีส่วนในการสร้างประสบการณ์ทางบวก ทางลบ และเป็นกลาง ซึ่งแต่ละบุคคลจะรับรู้และ
ตีความสิ่งเร้าต่างกัน ทั้งนี้หากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับ
ความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภค ผู้ บ ริ โ ภคจะประเมิ น ว่ า เป็ น ประสบการณ์ ที่ ดี คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ห น้ า
ประทับใจ ตราสินค้าและธุรกิจต้องสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบในทุกขณะการติดต่อ
เพื่อทาให้ประสบการณ์โดยรวมของผู้บริโภคเป็นประสบการณ์เชิงบวก ซึ่งประสบการณ์ที่ดีจะนาไปสู่
ความภักดีต่อตราสินค้าและธุรกิจในระยะยาว ผู้บริโภคที่มีความภักดีจะยินยอมที่จ่ายในราคาที่สูงกว่า
ราคาเฉลี่ยตามท้องตลาดและบอกต่อให้ผู้บริโภคที่คาดหวังรายอื่นมาซื้อสินค้าและบริการของธุ รกิจ
(ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2549)
Colin Shaw & John Ivens (2002) ให้ความหมายของประสบการณ์ผู้บริโภค (Customer
Experience) ไว้ว่า เป็นส่วนผสมระหว่างลักษณะทางกายภาพของธุรกิจกับความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่ง
ประเมินโดยการเปรียบเทียบกับความคาดวังของผู้บริโภคในทุกขณะการสื่อสาร นอกจากนี้ Schmitt
& Rogers (2008) ยังกล่าวอีกว่า ประสบการณ์ผู้บริโภค หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนบุคคลที่
เกิดขึ้นโดยการตอบสนองต่อสิ่งเร้าบางอย่าง เช่น สิ่งที่จัดเตรียมไว้โดยพยายามทางการตลาดทั้งก่อน
และหลังการซื้อ ประสบการณ์จะเชื่อมโยงถึงการใช้ชีวิตซึ่งมักจะเป็นผลจากการได้สังเกตการณ์สิ่งต่าง
ๆ โดยตรงและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความจริง เหมือนความฝัน หรือสิ่งเหมือน
โดยทั่วไปแล้วมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองแต่ต้องถูกชักจูงหรอทาให้
วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภ พ อุดร (2547) ยังให้ ความหมายเพิ่ มเติมว่ า ประสบการณ์ ที่
ผู้บริโภคได้รับจากการติดต่อจุดสัมผัสในทุกจุดของการบริการหรือบริษัท จะสะสมเป็นองค์รวมของ
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ประสบการณ์ซึ่งเป็นหัวใจของการนาไปสู่การสร้างสมเป็นความรู้สึ กที่ดีต่อสินค้าและบริการ โดย
เชื่อมโยงผู้บริโภคกับธุรกิจไว้อย่างแข็งแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้องค์รวมของประสบการณ์
ผู้บริโภคจะเป็นผลสะสมมาจากความประทับใจในปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละครั้งตามทีออกแบบไว้
แนวทางในการสร้างประสบการณ์
Colin Shaw & John Ivens (2002) ได้บอกถึงแนวทางการสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภค
ไว้ว่าเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ (1) เกิดจากการประเมินข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับจากลักษณะทาง
กายภาพของสินค้า และ (2) เกิดจากความรู้สึกที่ลูกค้าสัมผัสได้ โดยลูกค้าจะประเมินประสบการณ์ใน
ครั้งนั้น ๆ ว่าเป็นประสบการณ์ทางบวกก็ต่อเมื่อข้อมูลที่ประเมินได้สูงกว่าหรือเหนือกว่าความคาดหวัง
ไว้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบในการสร้างประสบการณ์มีการอธิบายไว้ ดังนี้
แนวทางการสร้างประสบการณ์จากลักษณะทางกายภาพของสินค้า
ลักษณะทางกายภาพของสินค้าในที่นี้ให้ความหมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติที่สินค้าได้มอบ
ให้กับผู้บริโภค เช่น อุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในห้องครัว การตกแต่งภายนอกรถยนต์ เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว Colin Shaw & John Ivens (2002) ยังได้แบ่งลักษณะทางกายภาพของประสบการณ์
ออกเป็น 11 กลุ่ม ดังนี้
1. สิ น ค้ า (Product) การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ข องสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ
ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งนวัตกรรมใหม่เหล่านั้นจะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าโดยตรง
อย่างไรก็ตามหากลูกค้าให้การตอบรับดีมาก สินค้าหรือบริการนั้นๆ อาจถูกลอกเลียนแบบจนไม่มี
ความต่างอีกต่อไป ธุรกิจจึงต้องมีการคิดค้นนวั ตกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
2. คุณภาพสินค้า (Quality) ระดับคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัส ได้
โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระดับคุณภาพกับจานวนเม็ดเงินที่ผู้บริโภคได้เสียไป ในระดับราคาที่เท่ากัน
หากสินค้าและบริการมีคุณภาพที่เนือกว่าก็จะเป็นการตอกย้าประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค
3. ราคา (Price) ราคาของสินค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นและรับรู้ได้ง่าย การกาหนดราคาจึง
ต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า แม้ธุรกิจจะกาหนดราคาสินค้าให้ต่า แต่ก็ไม่การันตรีว่า
ลู กค้าจะเกิดประสบการณ์เชิงบวก หากสิ นค้านั้นไร้ซึ่งคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน แทนที่จะรู้สึ กดีก็
กลายเป็นแย่ได้เช่นกัน
4. สถานที่ตั้ง (Location) ทาเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทาง การจัดสรรพื้นที่ หรือ
การจัดแสดงและสาธิตสินค้าที่เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อประสบการณ์เชิงบวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือ
บริการ
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5. การจัดส่งสินค้า (Delivery) ในกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ ได้รับสินค้าไม่
ตรงกับคาสั่งซื้อ และต้องการให้ทางบริษัทชดเชยด้วยการเปลี่ยนสินค้า กรณีเช่นนี้การให้พนักงาน
จัดส่งสินค้าด้วยตัวเองย่อมดีกว่าการใช้ช่องทางไปรษณีย์ เพราะไม่เพียงลดอารมณ์ขุ่นเคืองของลูกค้า
ยังสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ระยะเวลาในการจัดส่งก็มีผลต่อประสบการณ์ในการซื้อ
สินค้า ส่งเร็วดีกว่าส่งช้าแน่นอน
6. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Activities) กิจกรรมที่ธุรกิจจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทาความรู้จักและ
มีส่วนร่วมกับแบรนด์ เมื่อรู้สึกดีประทับใจ โอกาสจดจาแบรนด์ก็ง่ายขึ้น เช่น งานเปิดตัวสินค้าใหม่
การแจกของที่ระลึก งานสังสรรค์ขอบคุณลูกค้า และกิจกรรมการอบรมสัมมนา เป็นต้น
7. ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Range) เหตุผลเบื้องหลังที่แบรนด์ต่างๆนิยมผลิตสินค้าหรือ
บริการหลากหลายรูปแบบก็เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สุด รวมถึงทางเลือกในการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้า เช่น การชาระด้วยเงินสด การชาระ
ผ่านบัตรเครดิต การผ่อนชาระเป็ นรายงวด หรือการผ่อนชาระ 0% เป็นเวลาหลายเดือน สิ่งเหล่านี้
ย่อมส่งผลดีต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่ไม่มีทางเลือกให้กับลูกค้ามากนัก
8. ความยากง่ายในการซื้อ (Accessibility) สินค้าหรือบริการที่มีช่องทางการจัดจาหน่ าย
หลากหลาย มีหน้าร้านหรือสาขาจานวนมาก นอกจากเพิ่มโอกาสในการขายให้กับธุรกิจ ยังช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์ในการซื้อของลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง
9. การบริ ก าร (Service) การให้ บ ริ ก ารที่ ดี ข องพนั ก งาน การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้
คาแนะนาที่ดีกับลูกค้าถือเป็นสิ่งสาคัญของงานบริการ และในกรณีที่ธุรกิจมีจานวนสาขาไม่มากนัก
การเพิ่มบริการใหม่ๆ หรือการปรับปรุงคุณภาพการบริการก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้ลูกค้าประทับใจ
10. สภาพแวดล้อมในการซื้อ (Environment) การตกแต่งบรรยากาศทั้งภายในและภายนอก
ร้านค้าให้สวยงาม มีบรรยากาศที่ดีและมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันสาหรับลูกค้าสามารถสร้ าง
ประสบการณ์เชิงบวกและความประทับใจเช่นกัน เช่น ห้องรับรอง แผนกสอบถามข้อมูลข่าวสาร การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการสารองที่จอดรถสาหรับลูกค้าคนพิเศษ เป็นต้น
11. ความพอเพียงของสินค้า (Availability) การจาหน่ายสินค้าหรือการบริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการย่อมส่งผลต่อประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า กลายเป็นความประทับใจทุกครั้งที่ซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการ
แนวทางการสร้างประสบการณ์จากความรู้สึกของผู้บริโภค
ความรู้ สึ กของผู้ บ ริ โ ภคนั้ นเป็นสิ่ ง ที่นั ก การตลาดหลาย ๆ ธุรกิ จได้พิสู จน์ แล้ ว ว่ า มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมากกว่ากลยุทธ์ทางด้านราคาที่ต่ากว่า กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าให้
เลือกหลากหลาย กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ ๆ รวมไปถึงกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดด้ ว ย ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ น ามาใช้ ใ นการจั ด การด้าน
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ประสบการณ์ของผู้บริโภคจาเป็นต้องตอบให้ได้ว่า ธุรกิจต้องการให้ผู้บริโคนั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อ
สินค้าและบริการ ซึ่งประเภทของความรู้สึ กที่ธุรกิจสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในช่ว งก่อนการซื้อ
ระหว่างซื้อ และหลั งการซื้อ เพื่อให้ ลู กค้าได้จดจาเป็นเหตุการณ์น่าประทับใจนั้นได้ถู กแบ่ง ไว้ 3
ประเภท (Colin Shaw & John Ivens, 2002) ดังนี้
1. ความประหลาดใจ (Surprise) เช่น ตกใจ เกินความคาดหมาย น่าอัศจรรย์ใจ แปลกใจ
เป็นต้น
2. ความสนุกสนาน (Enjoyment) เช่น ความสนุกสนาน ความยินดี ความปลื้มปิติ ความ
ขบขัน สบายใจ ผ่อนคลาย เป็นต้น
3. ความรัก (Love) เช่น ความชื่นชอบ ทุ่มเท เสียสละ หลงใหล วางใจ เป็นมิตร เป็นต้น
โดยสรุป ประสบการณ์ผู้บริโภคเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการติดต่อจุดสัมผัสในทุก
จุด โดยประสบการณ์จะเชื่อมโยงถึงการใช้ชีวิตซึ่งมักจะเป็นผลจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ โดยตรงหรือมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น ๆ โดยประสบการณ์จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เฉพาะบุคคลและจะถูกสะสม
ประสบการณ์เหล่านั้นเปลี่ยนเป็นความประทับใจจนนาไปสู่การเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการ
ความหมายของการตลาดเชิงประสบการณ์
Williams (2000) ได้กล่ าวว่าการตลาดเชิ งประสบการณ์ เป็นวิธี คิ ดเกี่ยวกับ การตลาดใน
รูปแบบใหม่ทั้งหมด หากคุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติในการสร้างผลกาไรขอให้คิดใหม่ ซึ่งการตลาดเชิง
ประสบการณ์เป็นการนาเอาแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์และขยายไปสู่ประสบการณ์ที่จับต้องได้ ในทาง
กายภาพและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันมากกว่า การมองในรูปแบบเดิม ๆ โดยใช้สื่อของโฆษณา เช่น
การส่งสารอิเลคทรอนิกส์เชิงพาณิชย์สิ่งพิมพ์และให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถสร้างความจดจาความเกี่ยวข้องและมักจะเป็นประสบการณ์ที่มี
คุณค่าการดึงผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผ่านประสบการณ์ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจน
Schmitt (1999) กล่าวว่านักการตลาดต้องมองผู้บริโภคว่าเป็นคนที่มีเหตุผลและความรู้สึกที่
มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ ประสบการณ์ที่ก่ อให้ เ กิด ความรู้สึ ก พึง พอใจ ได้แบ่งประสบการณ์ออกเป็น 5
ประเภทที่นักการตลาดสามารถสร้ างให้ กับผู้บริโภค ได้แก่ ประสบการณ์การรับสัมผัส (ประสาท
สั มผั ส ) ประสบการณ์ทางอารมณ์ (ความรู้สึ ก) ประสบการณ์การที่ ก่อ ให้ เ กิด ความรู้ ความเข้ า ใจ
(ความคิด) ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรม และวิถีชีวิต (การปฏิบัติ) และประสบการณ์ที่เกี่ยว
ข้อกับสังคม ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอ้างอิงหรือวัฒนธรรม (ความเกี่ยวข้อง) โดยเชื่อว่า
เป้าหมายสูงสุดของการตลาดเชิงประสบการณ์ก็คือการสร้างประสบการณ์โดยรวมที่บูรณาการเอาแต่
ละประเภทเข้าด้วยกัน (ประสบการณ์ของผู้บริโภคโดยรวม) งานวิจัยยังได้แสดงให้ห็ นถึงคุณลักษณะ
สาคัญ 4 ประการ ของการตลาดเชิงประสบการณ์ดังนี้
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1. เน้นให้ความสาคัญกับประสบการณ์ของผู้บริโภคซึ่งแตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม ที่
เน้นมุมมองแคบอยู่ฉพาะในการส่วนของประโยชน์ใชส้อยและผลกาไร แต่การตลาดเชิงประสบการณ์
จะเน้นการสร้างประสบการณ์ของผู้บริ โภค ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการรับรู้ สัมผัสอารมณ์การรับรู้
เข้ า ใจพฤติ ก รรม และคุ ณ ค่ า ของความสั ม พั น ธ์ ที่ ม าทดแทนคุ ณ ค่ า ของประโยชน์ ใ ช้ ส อย
2. เน้นให้ความสาคัญกับการบริโภคว่าเป็นประสบการณ์โดยรวมมากกว่าการมองว่าแยกเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงอย่างเดียว การตลาดเชิง ประสบการณ์มองภาพที่กว้างกว่าและพิจาณาว่า
เป็นภาพรวมของสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ผู้บริโภคมีทั้งเหตุผลและอารมณ์ สาหรับนักการตลาดเชิงประสบการณ์ผู้บริโภคมีความ
ต้องการทั้งในด้านของเหตุผลและอารมณ์ นั่นหมายถึงในขณะที่ผู้บริโภคคานึงถึงเหตุผลในการเลือ กก็
มักจะใช้อารมณ์ในการพิจารณาด้วยเช่นกัน
4. หาวิธีและเครื่องมือที่ดีที่สุด ตรงข้ามกับการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและภาษา
ของนักการตลาดแบบดั้งเดิม วิธีการและเครื่องมือที่ใช้กับการตลาดเชิงประสบการณ์แตกต่างและมี
หลากหลายกว่าวิธีการและเครื่องมือบางอย่ างอาจเป็นไปในเชิงวิเคราะห์และเชิงปริมาณอย่างมาก
หรืออาจะเป็นไปในเชิงรุกและเชิงคุณภาพมากขึ้น
McCole (2004) กล่าวว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ให้ความสาคัญกับประสาททั้ง 5 คือ
การได้กลิ่น การมองเห็น การรับรสชาติ การได้ยิน และความสมดุล ซึ่งการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น
เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะการตลาดแบบดั้งเดิมละทิ้งความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การกระทา
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ตารางที่ 2.1 แสดงความแตกต่างของการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดเชิงประสบการณ์
การตลาดเชิงประสบการณ์
การตลาดแบบดั้งเดิม
การให้ความสาคัญ

ขอบเขต
แบบจาลองเกี่ยวกับจิตใจของ
ผู้บริโภค
(Customer Mental
Model)
แนวทางของการตลาด
(Marketing’s Spproach)

คุณลักษณะและประโยชน์ของ
สินค้า

ประสบการณ์องค์รวมของ
ผู้บริโภค

นิยามประเภทของสินค้าและ
บริการอย่างจากัด

นิยามสถานการณ์การบริโภค
และบริบทที่เชื่อมโยงกับสังคม
วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง

ผู้ตัดสินใจโดยใช้เหตุและผล

ใช้เหตุผลและอารมณ์ เช่น
ความรู้สึก ความสนุกและ
จินตนาการ

ใช้การเลือกวีการและเครื่องมือ
การใช้เชิงประสบการณ์
จากแหล่งต่าง ๆ (Eclectic)
(Quantitative) และวาจา
(Verbal) มาเป็นระเบียบวิธีและ วาจา (verbal) ภาพ (Visual)
และสัญชาตญาณ (Intuitive)
เครื่องมือในการวิเคราะห์

ลักษณะการตลาดเชิงประสบการณ์
การตลาดเชิงประสบการณ์มีความแตกต่างกับการตลาดแบบดั้งเดิมที่ให้ ความส าคัญกับ
คุ ณ สมบั ติ แ ละประโยชน์ จ ากสิ น ค้ า ซึ่ ง การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ นั้ น จะให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ โดยมีลักษณะสาคัญด้วยกันอยู่ 4 ประการได้แก่ (Schmitt, 1999)
1. การให้ความสาคัญกับประสบการณ์ของผู้บริโภค (Customer Experience) โดยการเกิด
ประสบการณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าและใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีสื่งเร้าเป็ น
ตัวกระตุ้นประสาทสัมผัส หัวใจและจิตใจ ประสบการณ์นั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับตราสินค้าไปสู่ใน
รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคและสร้างพฤติกรรมส่วนบุคคลขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนี้แล้วยังทา
ให้เกิดโอกาสในกาจับจ่ายในบริบทต่าง ๆ ของสังคม โดยสรุปแล้ว ประสบกรณ์เป็นสิ่งที่ ทาให้เกิด
ประสาทสัมผัส อารมณ์ ความรู้สึก การตระหนักรู้ พฤติกรรมและคุณค่าด้านความสัมพันธ์
2. การสั ง เกตสถานการณ์ ก ารบริ โ ภคของผู้ บ ริ โ ภค (Examining the Consumption
Situation) การให้ความสาคัญที่ยังการกาหนดหมวดหมู่ของสินค้าในแต่ละประเภท คู่แข่งในลาด ซึ่ง
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นักการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ควรคานึงเพียงแค่ตัวสิ นค้า ประโยชน์จากสินค้าเท่านั้น แต่ต้อง
ค านึ ง ถึ ง ทุ ก กระบวนการของการใช้ส อยผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องผู้ บ ริ โ ภค และควรตั้ ง ค าถามว่ า สิ น ค้านั้น
เหมาะสมในสถานการณ์ใดบ้ าง นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์ที่แตกต่างกันไปของนักการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่ว่า เขาเชื่อว่าโอกาสที่มีอานาจมากที่สุดสาหรับการสร้างอิทธิพลต่อตราสินค้าจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการบริโภค ประสบการณ์ในส่วนนี้เป็นกุญแจสาคัญที่จะเป็นตัวตดสินความพึงพอใจและ
ความภักดีต่อตราสินค้า
3. การมองผู้บริโภคว่าเป็นผู้ที่มีความสมเหตุสมผลและมีอารมณ์ความรู้สึก (Customers Are
Rational and Emotional Animal) นักการตลาดเชิงประสบการณ์จะมองว่าผู้บริโภคขับเคลื่อด้วย
อารมณ์ความรู้สึกและความสมเหตุสมผล โดยในขณะที่ผู้บริโภคใช้ความสมเหตุสมผลในการเลือกซื้อ
สินค้า พวกเขามักจะ๔กอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน เพราะประสบการณ์ในการ
บริโภค จะมุ่งตรงไปสู่การแสวงหาจิตนาการ ความรู้สึกและความสนุกสนาน จึงปรากฏแนวคิดล่าสุด
จากวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยา การตระหนักรู้ และจากชีววิทยาทางด้านวิวัฒนาการได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่ง
สาคัญสาหรับนักการตลาดในยุคนี้คือ “อย่าปฏิบัติกับผู้บริโภคเหมือนกับว่าเขาคือนักตัดสินใจที่ยึดถือ
เพียงแต่ความสมเหตุสมผลเท่านั้น เพราะผู้บริโภคยังคงมีความต้องการทางด้านความเพลิดเพลินใจ
การกระตุ้น ความรู้สึกและการท้าทายอย่างสร้างสรรค์ด้วย”
4. การเลือกใช้วิธีและเครื่องมือจากแหล่งต่าง ๆ (Methods and tools Are Eclectic) วิธี
และเครื่องมือในการตลาดเชิงประสบการนั้นจะมีความแตกต่างและหลากหลายแง่มุม นักการตลาด
เชิงประสบการณ์จะไม่จากัดวิธีในการสร้างประสบการณ์ได้ที่วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว แต่จะเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และระเบียบวิธีที่ซับซ้อน
การสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ใ ช้ บ รริ ก าร นั ก การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ควรทาตามความเช้าใจรูปแบบการเกิดประสบการณ์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร โดย Pine &
Gilmore (1999) ได้กล่าวไว้ว่า “จงจาไว้ว่าการก่อเกิดประสบการณ์ไม่ใช่การสร้างความบันเทิงให้
ผู้บริโภค แต่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวพันกับพวกเขา” และได้นาเสนอการเกิดประสบการณ์ของผู้ บริโภค
ใน 2 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การเกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคมิติแนวนอน (Horizontal) การเกิดประสบการณ์
นั้นผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ผู้บริโภคเป็นฝ่ายถูก
กระท าหรื อ มี ส่ ว นร่ ว ม (Passive participation) ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะเป็ น เพี ย งผู้ สั ง เกตการณ์ ห รื อ ผู้ ฟัง
เท่านั้น และ 2) ผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างประสบการณ์เอง (Active participation) ซึง่
ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณืหรือประสบการณ์ต่าง ๆ
มิติที่ 2 การเกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคมิติแนวตั้ง (Vertical) การเกิดประสบการณ์นั้นจะ
มีลักษณะของการเชื่อมโยงหรือหาความสัมพัน์กับสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่ง
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สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ผู้บริโภคเป็นผู้ซึมซับประสบการณ์ (Absorption) โดยผู้บริโภค
จะเชื่ อ มโยงประสบการณ์ เ ข้ า สู่ ภ ายในจิ ต ใจ เช่ น การดู ที วี 2) ผู้ บ ริ โ ภคจดจ่ อ ที่ จ ะเข้ า ไปสั ม ผั ส
ประสบการณ์ด้วยตนเอง (Immersion) ทั้งกายภาพและการมองเห็น เช่น เมื่อเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเล่นเกมส์เสมือนจริงและนอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดประสบการณ์ของผู้ริโภค
อีกว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (Pine & Gilmore, 1999)
1. ประสบการณ์ด้านความบันเทิง (Entertainment Experience) ประสบการณ์ทางด้ าน
ความบันเทิงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคซึมซับประสบการณ์โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยผ่านทาง
ประสาทสัมผัส เช่น ขณะที่ชมการแสดง ฟังเพลง หรอป่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน
2. ประสบการณ์ ด้ า นการศึ ก ษา (Educational Experience) ประสบการณ์ ท างด้ า น
การศึกษานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคซึมซับประสบการณ์โดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางร่างกาย (การฝึกฝนทางกายภาพ) และทักษะจากกิจกรรม
ทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับสติปัญญา (การศึกษาทางปัญญา)
3. ประสบการณ์ ด้ า นการหลบหลี ก (จากโลกที่ เ ป็ น ความจริ ง ) (Escapist Experience)
ประสบการณ์ทางด้านการหลบหลีกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมีส่วนในการรับเอาประสบการณ์ผ่าน
ทางร่างกายมากกว่าประสบการณ์ด้านความบันเทิงและประสบการณ์ด้านการศึกษา ประสบกรณ์ด้าน
นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเข้าไปสัมผัสและมีส่ วนร่วมกับประสบการณ์นั้นด้วยตนเองซึ่งเป็นมากกว่าแค่
การนั้งดูคนอื่นกระทา แต่ผู้บริโภคนั้นจะเป็นผู้แสดงและสร้างผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เช่น การ
เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก การเล่นพนนันที่บ่อนคาสิโน เป็นต้น
4. ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพ (Esthetic Experience) ประสบการณ์รูปแบบี้ผู้บริโภคจะ
ไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดประสบการณ์ แต่ผู้บริโภคนั้นจะรับเอาประสบการณ์ผ่านการนาตัวเองเข้าไป
อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือภายในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การยืนอยู่บนขอบหน้าผา การ
เข้าไปร่วมชมภาพศิลปะ เป็นต้น
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
กรอบของการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (The Experiential Marketing Framework)
ประกอบด้วยกันอยู่ 2 ส่วนคือ 1) เกณฑ์การสร้างประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Experiential
Models: SEMs) ซึ่งสร้างกลยุทธ์ที่สนันสนุนทางการตลาดเชิงประสบการณ์ และ 2)เครื่องมือในการ
สร้างประสบการณ์ (Experience Providers: ExPros) ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของการตลาดเชิง
ประสบการณ์
กลยุ ทธ์ที่น ามาใช้ในการสร้างประสบการณ์มั กจะมีรูปแบบที่ห ลากหลายกัน ออกไปตาม
โครงสร้างและแนวคิดของแต่ละธุรกิจ เกณฑ์การสร้างประสบการณ์เชิงกลยุ ทธ์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่
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ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้ในการทาการตลาดเชิงประสบการณ์ให้ประสบคามสาเร็จ
และช่วยสร้างมูลค่าของตราสินค้าในระยะยาว โดยใช้ประสบการณ์ของผู้บริโภคทั้ง 5 ประเภทซึ่งเป็น
รากฐานของกรอบการตลาดเชิงประสบการณ์ ได้แก่ 1) การรับรู้ (Sense) คือ การรวมรวมประสาท
สั มผสทั้ง 5 ไว้ด้ว ยกัน 2) ความรู้ สึ ก (Feel) การใช้สิ่ งเร้าต่าง ๆ เพื่อให้ มีผ ลต่ออารมณ์ความรู้สึก
3) ความคิด (Think) การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหนือความคาดหมายของผู้โภคเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความคิดแบบสร้ างสรรค์ 4) การกระทา (Act) พฤติกรรมระยะยาว การดาเนินชีวิต และการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มสังคม และ 5) การเชื่อมโยง (Relate) ขยายสัมผัส ความรู้สึก ความรู้ และการ
กระทาเข้าด้วยกัน (Schmitt, 1999)
1. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (Sense)
Rieunier (2009) กล่าวว่า การตลาดเชิงประสาทสัมผัส คือวิธีการใหม่ที่นักการตลาดคิดค้น
ขึ้นมา เพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับการตลาดแบบดั้งเดิมที่ให้ความสาคัญกับเหตุผลของผู้บริโภคมาก
เกินไป จนละเลยทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค สอดคล้องกับ (Lindstrom, 2005) ที่กล่าว
ว่า การตลาดเชิงประสาทสัมผัสนั้นเกิดจากปัญหาของการตลาดแบบดั้งเดิมที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล
เพียงอย่างเดียวของผู้ยบริโภค ซึ่งไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เหมือนเดิมแล้ว เนื่อจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้มีการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้น
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส คือ การรวมองค์ประกอบทางด้านประสารท
สัมผัสทั้ง 5 ซึ่งได้แก่ การมองเห็น (Sight) การได้ยิน (Sound) การได้กลิ่น (Scent) การรับรส (Taste)
และการสั ม ผั ส (Touch) โดยจุ ด ประสงค์ ข องการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ โ ดยใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส
(Sensory Marketing) คือ การสร้างความชื่นชมทางสุนทรียภาพ ความตื่นตาตื่นใจ ความงดงาม และ
ความพึงพอใจโดยการใช้ประสารทสัมผัสเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งหัวใจหลักของการใช้ประสาทสัมผัส คือ
ความสอดคล้ องของการรั บรู้ และความหลากหลายของความรู้สึก การสร้างประสาทสัมผั สต้องมี
แนวคิดพื้นฐานที่สามารถตรวจวัดได้อย่างชัดเจนที่สดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งการตลาดเชิงประสบารณ์ด้าน
การรับรู้นี้มักจะถูกนามาสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรและสินค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคและ
เพิ่มมูลค่าให้ กับสิน ค้านั้น ๆ ด้วย (Schmitt & Rogers, 2008) มากไปกว่านี้ Hulten, Broweus &
Dijk (2009) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสอีกว่าเป็นผล
จากการตอบสนองของประสาทสัมผัสที่มีต่อองค์ประกอบด้านเหตุผลและลักษณะต่า ง ๆ ของอารมณ์
ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วนดังนี้
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1) ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น (Sight Sense)
ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะเชื่อในประสบการณ์จากการมองเห็น ซึ่งดวงตาจะเป็นตัวช่วยในการ
เปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง การตัดสินใจในชีวิตประจาวัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะ
ขึ้นอยู่กับความประทับใจจากการมองเห็นด้วยสายตา ประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็นนี้นับได้ว่ามี
ความโดดเด่นมากที่สุดในทุกประสาทสัมผัส ประสบการณ์ด้านการมองเห็นจะเป็นตัวช่วยที่ให้ผู้บริโภค
นั้นมองหาในสิ่งที่เกิดความสนใจ เพราะฉะนั้นแล้วบริษต่าง ๆ ควรแสดงให้ผู้บริโภคเห็นภาพ ความัด
เจนในเอกลักษณ์ของตราสินค้า รวมถึงคุณค่าของตราสินค้าด้วย การออกแบบจึงเป็นสิ่งที่สาคัญซึ่ง
เปรียบได้กับการทาให้เกิดการเข้ารหัส (Generic Code) นอกจากนี้แล้วการมองเห็นยังสามารถได้รับ
การสนับสนุนจากการสัมผัสซึ่งจะช่วยให้เติมเต็มความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้
ที่ผ่านมาตราสินค้าต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นของผู้บริโภค
มากกว่าประสาทสัมผัสชนิดอื่น เนื่องจากการมองเห็นจะช่วยให้มนุษย์เปรียบเทียบและเข้าใจในความ
แตกต่าง ยิ่งไปกว่านั้นประสบการณ์แรกที่ผู้บริโภคจะมีกับตราสินค้าคือการมองเห็น ดังนั้นแล้วหาก
ตราสินค้าสามารถทาให้ประสบการณ์แรกเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ ผู้บริโภคก็จะมีแนวโน้ม
ที่ พึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Maymand, Ahmadinejad & Nezami, 2012) นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ของ
บริษัทตัวแทนโฆษณา Hakuhodo ในประเทศญี่ปุ่นยังได้ระบุว่าผู้บริโภคจานวนร้อยละ 60 รับรู้ข้อมูล
ต่าง ๆ ขอตราสินค้าผ่านประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นเป็นหลัก ในขณะที่ร้อยละ 40 รับรู้ข้อมูลตรา
สินค้าผ่านทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การมองเห็น ดังนั้นแล้วอาจกล่าวสรุปได้ว่าการมองเห็นมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการตลาดในปัจจุบัน ตราสินค้าจึงต้องสร้างความประทับใจในประสบการณ์
แรกให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ส่งผลดีต่อตราสินค้านั้น ๆ
มากไปกว่ า นั้ น Hulten, Broweus & Dijk (2009) ได้ ก ล่ า วว่ า ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นการ
มองเห็นถูกนามาใช้ในการตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและ
สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งมีแนวทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การใช้สี การใช้สีนอกจากจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับวัตถุแล้ว ยังส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค (Singh, 2006) กล่าวในแง่ของจิตวิทยาสีแต่ละสีย่อมให้ความรู้สึ กที่
แตกต่างกันไป เช่น สีแดง ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ความตื่นเต้น การแสดงออก การระบายอารมณ์
ความรุนแรง สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่างไสว ความอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี สีส้ม ให้ความรู้สึก
สดใส ท้าทายและความมั่นใจ สีเขียว ให้ความรู้สึกสดชื่น รักสุขภาพและความสะอาด เป็นต้น หาก
ตราสินค้าเชื่อโยงการใช้สีให้รงกับเอกลักษณ์และบุคลิกของตราสินค้าแล้ว จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
และสร้างการจดจาตราสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ด้วย

23
แนวทางที่ 2 การจัดแสง ถือได้ว่าการจัดแสงนั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่มากับการใช้สี เนื่องจากหาก
ปราศจากแสงไฟแล้ว ไม่ว่าสินค้าจะมีความโดดเด่นเพียงใดก็ย่อมถูกมองข้ามได้ การจัดแสงไฟใน
ร้านค้าสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมบางอย่างตามที่ตราสินค้าต้องการ
Donovan (อ้างถึงใน Summers & Hebert, 2001) ได้ค้นพบว่าการจัดแสงไฟอ่อน ๆ ภายในร้านค้า
จะช่วยกระตุ้นผูบริโภคให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและอยากใช้เวลาอยู่ภายในร้านค้านาน ๆ ซ฿งเป็น
ประโยชน์ต่อตราสินค้า เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายมากขึ้น
แนวทางที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสารของตรา
สินค้า งานวิจัยของ Orth, Campana & Malkewitz (2008) ระบุว่า ลักษณะและรูปร่างของบรรจุ
ภัณฑ์ส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ ได้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้า ขณะที่งานศึกษาของ Lindstrom (2010)
อธิบายว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อารได้ถึงเอกลักษณ์ของตราสินค้า และได้
ยกตัว อย่ าง Absolute Vodka ที่น าบรรจุภัณฑ์มาเป็นส่ ว นหนึ่งของการสื่ อสารตราสิ นค้า โดยใช่
รูปทรงอันโดดเด่นมาเป็นการสื่อสารผ่านโฆษณา งานแฟร์ชั่นโชว์ เป็นการสร้งประสบการร์ด้า นการ
จดจาให้แก่ผู้บริโภค
แนวทางที่ 4 การตกแต่งร้านค้า โดยทั่วไปแล้วตราสินค้าส่วนใหญ่มักให้ความสาคัญกับกา
ตกแต่งร้านเพื่อสร้างความดึงดูดผู้บริโภค อย่างไรก็ตามนอกจากจะช่วยดึงดูดผู้บริโภคแล้วยังช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้ด้วย (Pegler, 2010) ร้านค้าที่แต่งได้
ด้วยงามและมีความสร้างสรรค์จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากกว่าและส่งผลไปยังการประเมินของ
ผู้บริโภคว่าร้านค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้แล้ว การจัดวางวัตถุภายใน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์
ของประดับต่าง ๆ มีผลต่อโดยตรงต่อการรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วย (Ken &
Kirby, 2009)
2) ประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน (Sound Sense)
การได้ยินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้มนุษย์เกิดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่ง Lindstrom (2010) ได้
พิสูจน์ความเชื่อนี้ด้วยการยกตัวอย่างของการชมภาพยนตร์ โดยเปรียบเทียบภาพยนตร์ที่มีเสียงและไม่
มีเสียง ซึ่งแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่มีเสียงได้ทาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า ในขณะเดียวกัน
การได้ยินเสียงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ งต่อการสร้างตัวตน บทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียง นักดนตรี
และนักพูดใช้การสร้างประสบการณ์ด้านการได้ยินเสียง (Sound) นอกจากนีเสียงยังถูกนามาประยุกต์
เพื่อให้เข้ากับการตลาด (Mass Marketing) โดยเสียงจะใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ สร้างการรับรู้ การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กรและสินค้า การตลาดที่นาประสาทสัมผัสด้านการได้ยินมาใช้มักจะนาเสียงมา
ใช้เป็นสัญลักษณ์ (Sound Logotype)
Jackson (2003) ได้อธิบ ายการใช้เ สี ยงเพื่ อการตลาดว่ า ตราสิ นค้าสามารถสื่ อ สารเสี ย ง
ออกไปยังผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ ร้านค้า อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ได้ให้
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แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เสียงเพื่อการตลาดไว้ 4 แนวทางได้แก่ เสียงพูด (Voice) จิงเกิ้ล (Jingle) เสียง
ประกอบ (Ambient) และเสียงเพง (Music)
เสียงพูด ในที่นี้หมายถึงเสียงที่เกิดจากการเปร่งเสียงของมนุษย์โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นไปใน
รูปแบบของคาพูดธรรมดาหรือเป็นการร้องเพลงก็ได้ ทั้งนี้ Hulten, Broweus & Dijk (2009) ได้กล่าว
ว่า เสียงพูดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าและสร้างการจดจาให้แก่ผู้บริโภคและ ตรา
สินค้าจะต้องสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง เพื่อตอกย้าความทรงจาให้แกผู้บริโภค
จิ ง เกิ้ ล Oxford Dictionary of Marketing ให้ ค านิ ย ามของค าว่ า Jingle ไว้ ว่ า หมายถึ ง
เสี ย งดนตรี สั้ น ๆ ที่น ามาใช้ในการโฆษณา ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ ว จิงเกิ้ล ประกอบไปด้ว ย 2 สิ่ ง คือ
เสียงพูดและทานองเพลง (Melody) ซึ่งมักจะถูกแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างความจดจาให้กับตรา
สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yalch (1991) ที่ค้นพบว่าผู้บริโภคจะจดจาข้อความโฆษณาใน
รูปแบบจิงเกิ้ลได้ดีกว่าข้อความโฆษณาที่มาในรูปแบบทั่วไป ขณะที่ Wallace (อ้างถึงใน Lindstrom,
2010) ได้ค้นพบว่า จิงเกิ้ล มีส่วนที่ช่วยให้ผู้บริโภครื้อฟื้นความทรงจาเกี่ยวกับโฆษณาและตราสินค้าได้
แม้ว่าจิงเกิ้ลจะจบไปนานแล้วก็ตาม
เสียงประกอบ หมายถึงเสียงที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์โดยตรง ซึ่งอาจเป็นเสียงจากธรรมชาติ เช่น
ฟ้าร้อง ฝนตก ลมพัด และรวมไปถึงเสียงจากสิ่งที่ ไม่มีชีวิต เช่น เสียงรถยนต์บนถนน โดยทั่วไปเสียง
ประกอบถูกนามาใช้ทางการตลาดเพื่อสร้างการจดจาและเอกลักษณ์ของตราสินค้า อย่างไรก็ดีธุรกิจ
ประเภทร้านค้าและบริการ เช่น โรงแรม สายการบิน ธนาคาร มักนาเอาเสียงประกอบมาใช้โดยมีจุด
มุ่งเน้นที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ดีให้กับผู้บริโภค (Jackson, 2003)
เสียงดนตรี เป็นเสียงที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภค พลัง
ของเสี ย งดนตรี ส ามารถทาให้ ผู้ บ ริ โ ภคนั้นทาบางสิ่ งบางอย่างโดยไม่รู้ตัว (Unconscious Action)
ได้มากวาเสียงประเภทอื่น ๆ (Hulten, Broweus & Dijk, 2009) หากกล่าวในแง่ของการตลาด ตรา
สินค้าได้นาเสียงดนตรีมาช่วยสร้างความจดจาและรับรู้เอกลักษณ์ของตราสินค้าได้เช่นเดียวกับเสียง
ประกอบ ทาให้ผู้บริโภคสามารถจดจาตราสินค้าโดยไม่จาเป็นต้องเห็นภาพโลดก้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์ (Lindstrom, 2010)
งานวิจัยของ Krisha (2009) ระบุว่า จังหวะของดนตรีมีผลระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค
โดยที่เพลงที่มีจังหวะช้าจะส่ งผลต่อความรู้สึ กสบายใจในขณะเลือกซื้อสินค้า ขณะที่งานวิจัย ของ
Rieunier (2009)ระบุว่า เสียงดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะส่งผลต่อผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวและเร่ง
รีบนการเลือกซื้อสินค้ามากกว่าปกติ
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3) ประสาทสัมผัสด้านกลิ่น (Smell Sense)
เป็นประสบการณ์ที่ได้จากการได้กลิ่น (Scent) ซึ่งกลิ่นนั้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลาย
รู ป แบบตามวัตถุประสงค์ของการตลาดนั้น ๆ เพื่อเป็นตัว กาหนดกลุยุทธ์ได้เช่นกัน กลิ่ นสามารถ
สามารถช่วยแยกความแตกต่างและมนุษย์สามารถจดจากลิ่นได้มากกว่า 10,000 กลิ่น กลิ่นจะถูก
นามาใช้เพื่อช่วยในการสร้างความแตกต่างของสินค้าในระยะยาว จมูกจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้รับกลิ่น
และตามหาความเพลิ ด เพลิ น ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ใ นชี วิ ต ประจ าวั น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการสร้ า ง
ประสบการณ์สัมผัสทางด้านกลิ่นคือการจับคู่ที่เหมาะสมกันระหว่างกลิ่นกับสถานการณ์
นอกจากนี้แล้วประสาทสัมผัสด้านกลิ่นยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความทรงจา เรื่อจาก
ประสาทการรับกลิ่นมีการเชื่อมโยงกับสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก โดยในงานวิจัยหลาย
ชิ้นได้ยืนยันตรงกันว่ากลิ่น เช่น งานวิจัยของ Hulten, Broweus & Dijk (2009) ระบุว่า กลิ่นจะฝังติด
อยู่ในความทรงจาของมนุษย์เป็นเวลานาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ งานวิจัยของ Vlahos (2007) ที่ได้
ระบุไว้ว่า มนุษย์จะจดจาวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้หสกได้กลิ่นของมัน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า
ประสาทสัมผัสด้านอื่น เช่น การได้เห็น หรือ การได้ชิมถึง 100 เท่า
กลิ่นเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเนียบเนียนมากที่สุด
ทันทีที่ได้กลิ่นจะถูกรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส มันจพถูกฝังลึกอยู่ในคามทรงจา และมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกโดยไม่รู้ตัว (Lindstrom, 2010) ในปัจจุบันนี้ตราสินค้าเริ่มให้ความสาคัญกับ
การรับกลิ่นของผู้บริโภค เพราะว่าปราทสัมผัสชนิดนี้ทางานไดอย่างแนบเนียนในระดับไร้จิตสานึก
กล่ าวคือ ผู้ บ ริ โ ภคมักจะไม่รู้ ตัว ว่ากลิ่ นก าลั งมี อื ทธิพลต่ อ ความรู้สึ ก และพฤติก รรมของตัว เองอยู่
เพราะฉะนั้นแล้ว การใช้กลิ่นจึงเป็นวิธีการอันมีประสิทธิภาพที่จะใช้กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม
การซื้อตามที่ตราสินค้าต้องการ
Douce & Janssens (2013) กล่าวว่าการใช้กลิ่นเพื่อกาตลาดจะเป็นประโยชน์ต่อตราสินค้า
อย่ างยิ่ ง เพราะถือได้ว่าการใช้กลิ่นนั้นเป็นการลงทุนที่น้อยแต่กลับมีประสิทธิภ าพในการกระตุ้น
ผู้บริโภคสูง และตราสินค้าสามารถใช้กลิ่นเพื่อรสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อีกด้วย ทั้งนี้
หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจกับกลิ่นที่รับจากตราสินค้าหรือร้านค้า กลิ่นและความพึงพอใจนั้นจะถูก
ฝังลึกลงไปในความทรงจาของผู้บริโภคและทาให้เกิดการจดจาตราสินค้านั้นอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
ตราสินค้าได้นากลิ่นไปใช้ในหลากหลายรูปแบบและวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการสร้างกลิ่น
บรรยากาศ (Ambient scent)
กลิ่ น บรรยากาศ ในการศึกษาของ Mattila & Wirtz (2001) ได้นิยามว่า กลิ่ นบรรยากาศ
หมายถึงกลิ่นที่ไม่ได้เกิดจากสินค้า แต่เกิดจากบรรยากาศที่ล้อมรอบสินค้า โดยส่วนใหญ่แล้วตราสินค้า
และร้านค้าจะนากลิ่นมาใช้ยังบริเวณจุดขายและพื้นที่บริการ กลิ่นบรรยากาศยังสามารถนาไปใช้
ควบคู่กับสิ่งเร้าชนิดอื่น ได้ การใช้กลิ่นบรรยากาศพร้อมกับการเปิดเพลง เนื่องจากจะส่งผลให้ผู้บริโภค
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อยากใช้เวลาอยู่กับร้านค้าของตราสินค้านานมากกว่าเดิมและยังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มโอกาสในการ
ซื้อตราสินค้าและการซื้อซ้าได้ นอกจากนี้แล้วงานวิจัยของ Herrmann, Zidansek & Spangenberg
(2013) ศึกษาผลกระทบของการใช้กลิ่นบรรยากาศในร้านค้า โดยค้นพบว่า กลิ่นที่เรียบง่ายจะสร้าง
ความเข้าใจเกี่วกับสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคได้ดีกว่ากลิ่นที่มีความซับซ้อน เนื่องจากกลิ่นที่มี
ความซับซ้อนจะทาให้ผู้บริโภคตีความกลิ่นได้ยาก
4) ประสาทสัมผัสด้านการรับรส (Taste Sense)
การทาการตลาดด้านนี้ ถูกนามาใช้เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับภาพลักษณ์และลักษณะพิเศษโดย
วิธีการเข้าถึงผู้บริโภคในลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งผู้บริโภคจะเข้าถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของตรา
สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ง ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นการรั บรสชาติ เป็ นปฏิกิ ริ ยาตอบกลั บได้ รับ อิ ท ธิพ ลจาก
ประสาทสัมผัสด้านการได้กลิ่น เมื่อเกิดการรับกลิ่ นจะตามมาด้วยการรับรสชาติ หากผู้บริโภคไม่
สามารถได้รับกลิ่น ประสบการณ์ด้านการรับรสชาติก็จะเสียไป 80 เปอร์เซ็น การผสมผสานสองสิ่งนี้
จะเกิดเป็นสินค้าที่ให้ประสบการณ์ด้านรสชาติที่ดีเยี่ยม แต่ทั้งนี้ประสาทสัมผัสด้านการรับรสเป็น
ประสาทสัมผัสที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสอื่น ๆ และอาจส่งมอบประสบการณ์ได้ไม่กี
ที่สุดหากนาประสบการณ์ด้านการรับรสนี้มาใช้เพียงด้านเดียว
ในธุรกิจประเภาอาหารและเครื่องดื่ม รสชาติของสินค้าถือเป็นสิ่ งสาคัญอันดับแรกที่ตรา
สินค้าต้องให้ความสนใจ ตราสินค้าสามารถนาประโยชน์จากการรับรสของผู้บริโภคไปใช้ได้ การศึกษา
ของ Hulten, Broweus & Dijk (2009) ซึ่งได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสรับรสต่อการตลาด
ได้ระบุว่า ในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มนั้น ผู้บริโภคสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้
จากรสชาติ กล่าวได้ว่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากประสบการณ์ทางด้านการชิมรสชาตินั้น จะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้นว่ามีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เหมาะสมที่จะกลับมาใช้
บริการอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการเข้าชมทอล์คโชว์ของผู้บริโภคไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับการใช้สัมผั สประสาทในการรับรสแต่อย่างใด จึงไม่นาเรื่องประสาทสัมผัสของการ
รับรสมาทาการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
5) ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส (Touch Sense)
การทาการตลาดประสาทสัมผัสด้านการสัมผัสเป็นการส่งข้อมูลหรือความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านการ
สั ม ผั ส สิ น ค้ า และแวดล้ อ มรอบข้ า งทั้ ง กายภาพและการมองเห็ น ซึ่ ง ช่ ว ยสร้ า งการรั บรู้ แ ละสร้าง
ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความแตกต่างในการนาเสนอเอกลักษณ์และคุณค่าของตรา
สินค้าที่โดดเด่นและชัดเจนให้กับธุรกิจด้วย ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัสถูกมองว่าเป็นโอกาสของ
ธุรกิจและตราสินค้าในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดและจิตใจของผู้บริโภค การได้สัมผัสกับตรา
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สินค้าไม่ได้ช่วยเพียงแค่ความรู้สึกในทางกายภาพเท่านั้นแต่สามารถสร้างการตอบสนองทาง้านจิตใจได้
อีกด้วย สิ่งสาคัญที่สุดคือตราสินค้าต้องพร้อมที่จะให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและพินิจอย่างเต็มที่
การนาประสาทสัมผัสด้านการสัมผัสมาใช้ในทางงการตลาดนั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าสินค้าที่
นามานั้นจต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ มั้งนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจในประสบการณ์การสัมผัสของผู้บริโภค (Touching Experience) สาหรับธุรกิจประเภทร้านค้า
สามารถแบ่งแนวทางหารใช้การตลาดโดยการสัมผัสเพื่สร้างประสบการณ์ได้ 3 แนวทาง (Hulten,
Broweus & Dijk, 2009) ดังนี้
แนวทางที่ 1 การสัมผัสวัตถุและพื้นผิวของวัตถุ เป็นการใช้แหล่งที่มาของวัตถุในการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้บริโภค เช่น ร้านกาแฟที่ใช้แก้วพลาสติกที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับผู้บริโภค
เนื่องจากเป็นวัตถุเบาและแข็งแรง ทาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสที่รู้สึกผ่อนคลายขณะดื่มกาแฟ
แนวทางที่ 2 การสัมผัสอุณหภูมิและน้าหนักของวัตถุ เป็นวิธีการหนึ่งในการตกแต่งร้านให้มี
ความน่าสนใจ อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่บริการก็สามารถที่จะเน้นย้าถึงจุดเด่นและภาพลักษณ์ข อง
ร้านค้าได้ เช่น โรงแรมน้าแข็งในประเทศสวีเดน ที่ปรับอุณหภูมิภายในให้เป็นลบ 5 องศาเซลเซียลเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของโรงแมน้าแข็ง น้าหนักของสินค้าก็มีส่วนช่วยในการรับรู้คุณภาพ
ของสินค้าเช่นกัน น้าหนักของสินค้าต้องสอดคล้องไปกับชนิดของสินค้า ผู้บริโภคจึงจะเชื่อมั่นว่าสินค้า
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะแก่การใช้จ่าย
แนวทางที่ 3 การสัมผัสรูปทรงและความคงทน การสัมผัสรูปทรงของสินค้ามีผลต่อการรับรู้
เอกลักษณ์และภาพลักษณตราสินค้า เช่น ร้านค้า McDonald’s เปลี่ยนการใช้เก้าอี้ให้เหมาะสมกับ
การนั่งรับประทานอาหารเป็นเวลานาน เก้าอี้และโต๊ะมีขนาดใหญ่และมีความสะดวกสบายต่อการนั่ง
รับประทานอาหารมากขึ้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงทาให้มีลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารมากขึ้นและ
สร้างภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีทิศทางที่ดีมากขึ้น
โดยสรุ ป แล้ ว การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสั มผัส นั้นประกอบไปด้ว ย การนา
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านของมนุษย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์ ได้แก่ ประสาทสัมผัส
ด้านการมองเห็น ประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน ประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่น ประสาทสัมผัสด้าน
รสชาติ และประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านนี้หากจะนามาใช้ให้ครบถ้วน
ต้องนามาใช้กับตราสินค้าที่สามารถจับต้องได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกการใช้ประสาทสัมผัสมาใช้เพียง 4 ด้านเท่านั้น ได้แก่ ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ประสาท
สัมผัสด้านการได้ยิน ประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่น และประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส ทั้งนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าประสาทสัมผัสด้านรสชาติไม่สามารถนามาใช้ในการศึกษาผู้บริโภคในการเข้าชมการแสดง
ทอล์คโชว์ได้
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2. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก (Feel)
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึ กมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค โดยความรู้สึกดีที่เกิดกับผู้บริโภคนั้นจะเป็นตัวการที่นามาสู่ความชื่นชอบในสินค้าและบริการ
บริษัท และสามารถสร้างความภักดีให้กับตราสินค้าได้ แต่หากมื่อใดที่ผู้บริโภคนั้นเกิดความรู้สึกไม่ดีก็
จะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นแล้วการสร้างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกให้
ประสบความสาเร็จ จึงจะต้องสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการสร้างความรู้สึกขณะเกิดประสบการณ์
การตลาดเชิงประสบการณ์การด้านความรู้สึก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึก ดังนั้นจึงจาเป็นที่ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ (Moods) คือ
สภาวะของความรู้สึกที่ไม่ได้เจาะจง สิ่งเร้าที่เจาะจงจะดึงอารมณ์ของผู้บริโภคออกมาโดยไม่ทันรู้ตัว
เช่น ความไม่พอใจในพนักงานที่เสริฟอาหารช้า แต่กับแสดงออกว่าไม่พอใจในคุณภาพของร้านอาหาร
ส่วนความรู้สึก (Emotions) สภาวะความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นอย่างเฉพาะเจาะจง ความรู้สึกนั้นจะตรงกัน
ข้ามกับอารมณ์เพราะมีความเข้มข้นมากกว่า ความรู้สึกสามารถดึงความสนใจและรบกวนกิจกรรมอื่น
ๆ ที่กาลังทาอยู่ในขณะนั้น โดยที่ความรู้สึกนั้นได้ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ความรู้สึกพื้นฐาน เป็น องค์ประกอบขั้นพื้นฐานในความรู้สึกของการใช้ชีวิตประจาวันซึ่ง
คล้ายกับองค์ประกอบทางด้านเคมี เช่น ความรู้สึกเชิงบวกของความยินดี ความรู้สึกเชิงลบของความ
เกลียด ความขยะแขยง และความเศร้า ความรู้สึกพื้นฐานเป็นสิ่งที่เพบได้ทั่วไปทั้งการแสดงผ่านสีหน้า
ดังนั้นความรู้สึกพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่ถูกนามาใช้ในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย
2) ความรู้ สึ กที่ซั บ ซ้ อ น เป็นการผสมผสานความรู้สึ ก ขั้น พื้ นฐานเข้า ด้ว ยกั น โดยมีความ
ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มั ก จะสร้ า งความรู้ สึ ก ที่ ซั บ ซ้ อ นเพื่ อ มาใช้ ใ นการสื่ อ สารทาง
การตลาด เพราะเป็นความรู้สึกที่มีพลังมาก เช่น ความรู้สึกในความปรารถนาและโหยหาความรู้สึกใน
อดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่ซับซ้อนนั้นจะต้องมีการนามากระตุ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งการ
กระตุ้นและการเปลี่ ยนแปลงทางความรู้สึ กที่ซับซ้อนนั้นต้องอาศัยด้ว ยกัน 3 อย่างดังนี้ (Hulten,
Broweus & Dijk, 2009)
(1) เหตุการณ์ (Event) คือสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นได้รับความสนใจในผลลัพธ์ของ
มัน เช่น เมื่อผู้บริโภคเดินเข้ามาในงานเปิดตัวสินค้าก็จะได้รับ ประสบการณ์จากตราสินค้าและการ
บริการจากพนักงาน ทาให้ผู้บริดโภคเกิดอารมณ์ที่ซับซ้อนทั้งความสุข ความพึงพอใจหรือแม้แต่ความ
ผิดหวัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มัดจะเกิดขึ้นในด้านการตลาดเชิงกิจกรรม
(2) ตัว แทน (Agent) คือคน สถาบัน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนสนใจการ
กระทา ในด้านการตลาดตัวแทนจะถูกกล่าวถึงบริษัทและผู้แทน ซึ่งผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกชื่นชม
หรือตาหนิและความภูมิใจหรือไม่พอใจต่อตัวแทนก็ได้
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(3) สิ่งของ (Objects) คือสิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจในแง่มุมหรือคุณสมบัติของสิ่ง ๆ
นั้ น ซึ่ง ผู้ บ ริ โ ภคจะเกิดความรู้สึกชอบหรื อไม่ช อบ รักหรือไม่รักต่อสิ่ งของเหล่ านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกของผู้บริโภคเอง
นอกจากนี้แล้วนักการตลาดได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของอารมณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์
ทางการตลาดและสรุ ป ออกมาเป็ น อารมณ์ ข องผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง 16 รู ป แบบ (Sixteen types of
Consumotion Emotions) ได้แก่ โกรธ, ไม่พอใจ, กังวล, เศร้า, กลัว, อับอาย, อิจฉา, เปล่าเปลี่ยว,
เพ้อฝัน, รัก, สงบ, พอใจ, มองโลกในแง่ดี, สนุกสนาน, ตื่นเต้น และอารมณ์อื่นๆ เช่น รู้สึกผิด ภูมิใจ
เป็นต้น โดยอารมณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์การตลาดนั้น เป็ นตัวชี้วัดอารมณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ที่สามารถจัดกลุ่มโดยแสดงถึงอารมณ์ในเชิงบวกไปเชิงลบ หรอจากอารมณ์
จนกลายเป็นความรู้สึกนึดคิด ดังนี้
ภายใน
อบอุ่น

ผิดหวัง
เคือง

ซาบซึ้ง

ฉุนเฉียว

รัก

โกรธ
เชิงบวก
ยินดี

อึดอัดใจ

ตื่นเต้น

ละอายใจ

เชิงลบ

อับอาย

กระตือรือร้น
ภายนอก

ขายหน้า

ภาพที่ 2.1 การจัดกลุ่มของอารมณ์ทั้ง 16 รูปแบบของผู้บริโภค
ที่มา: Schmitt, B.H. (1999). Experiential marketing. New York, NY: Free Pree Press,
p.133.
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นอกจากนี้ แ ล้ ว งานวิ จั ย ของ Kao, Huang & Yang (2007) ได้ ศึ ก ษาผลกระทบของ
ประสบการณ์ด้านความรู้สึกต่อความพึงพอใจและความภักดี กรณีศึกษาการแข่งขันบาสเก็ตบอลใน
ไต้ห วัน โดยการศึกษาในครั้ งนี้ ได้มีการใช้ประสบการณ์ด้านความรู้สึ ก ได้แก่ ความประหลาดใจ
(Surprise) การมีส่วนร่วม (Participation) และความเพลิดเพลิน (Immersion) มาเป็นตัวแปรต้นใน
การศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1) ความประหลาดใจ (Surprise)
Holbrook & Hirschman (1982) ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ที่ดีของผู้บริโภคมาจากการ
แสวงหาของจินตนาการ ความรู้สึกและความแปลกใหม่ ซึ่งรวมไปถึงความประหลาดใจที่ผู้บริโภค
ได้รับ ประสบการณ์ที่ดีจะเป็น ตัวที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้บริโภค (Pine and Gilmore,
1999) นอกจากนี้แล้ว Schmitt (1999) ยังกล่าวไว้ว่าความรู้สึก อารมณ์ จิตใจและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีอย่างต่อเนื่อง จะมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้บริโภคที่ได้รับความรู้สึกที่ไม่ซ้ากัน
และประสบการณ์จากการโต้ตอบเหล่านี้อย่างพิเศษ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์พิเศษที่สร้างความ
ประหลาดใจแก่ผู้บริโภค ทาให้เกิดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและรู้สึกดีต่อความทรงจา ดังนั้นนักการ
ตลาดควรจะให้บริการที่มีคุณภาพและการบริการเนื้อหาที่สร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดการเข้าร่วมในการ
สร้างประสบการณ์ที่ดี
Kao, Huang & Yang (2007) กล่ า วว่ า ความประหลาดใจ เป็ น สิ่ ง ที่ ม าพร้ อ มกั บ การจั ด
กิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ เพราะเป็นการสร้างความรู้สึกของความสดใหม่ ความพิเศษและ
ความแตกต่างในกระบวนการของสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น นักแสดงในการ
แสดงที่อาจปรากฏตัวจากสถานที่ที่ไม่คาดคิด ความรู้สึกของความประหลาดใจนี้สามารถที่จะปลุก
ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ กล่าวได้ว่าถ้าการกระทาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความประหลาดใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค จะถู ก พั ฒ นาด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ความประหลาดใจเปรียบเสมือหนึ่งสิ่งที่มีความสาคัญในเหตุการณ์ของการ
สร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจา
2) การมีส่วนร่วม (Participation)
Holbrook & Hirschman (1982) ได้ ก ล่ า วว่ า ประสบการณ์ ข องผู บ ริ โ ภคจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
อารมณ์ ความรู้สึกและระดับจิ ตใต้สานึกอื่น ๆ ที่มากจากการมีส่วนร่ว มในการทากิจกรรมต่าง ๆ
Schmitt (1999) เสนอว่ า ประสบการณ์ มั ก จะมาจากการมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรง Pine and Gilmore
(1999) ระบุว่าการแสดงประสบการณ์ ที่จะทาให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มากกว่าแค่การสร้าง
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ความบันเทิงให้กับลูกค้า เพราะการมีส่วนร่วมเป็นมากกว่าเพียงการให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการทา
กิจกรรมเท่านั้นแต่มันยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ส่งผลไปถึงความภักดีของผู้บริโภคได้ด้ว
การสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริ โภคนั้นไม่สามารถทาได้เพียงผ่านความประหลาดใจเท่านั้น
หากแต่ยังต้องใช้การมีส่วนร่วมในการตอบโต้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมสามารถกาหนดเป็นระดับของการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริโภคกับสินค้าและบริการ รวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมในเหตุการณ์ข องผู้ บริโภคด้ว ย นอกจากนี้การศึกษาของ (Drengner, 2003) ยัง
ยืนยันว่า ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับประสบการณ์มากขึ้น เนื่องจากการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของพวกเขา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเหตุการณ์ ซึ่งประสบการณ์ที่ดีขะเกิดขึ้นเมื่อ การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภคถูกกาหนดโดยความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ (Wohlfeil
& Whelan, 2006)
1. การมีส่วนร่วมจากความสนใจผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดการสื่อสาร
2. การมีส่วนร่วมผ่านสินค้าและบริการ
3. การมีส่วนร่วมผ่านเนื้อหาในกิจกรรม (กิจกรรมหลักของการจัดงาน)
4. การมีส่วนร่วมผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเหตุการณ์
โดยสมัครใจ
3) ความเพลิดเพลิน (Immersion)
Csikszentmihalyi (1975) ได้นาเสนอทฤษฎีการไหลและระบุว่า เมื่อผู้บริโภคได้เข้าไปอยู่ใน
สถานะของความเพลิดเพลิน จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจกับกิจกรรมนั้น ๆ เข้าไปร่วมในกิจกรรม
ที่สนใจอย่างเต็มที่และเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กาลัง
ให้ความสนใจอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้แล้ว Pine and Gilmore (1999) ยังให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเพลิดเพลินว่า เป็นการบูรณาการของผู้บริโภคและประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะผู้เล่น
หรือผู้ชมที่กาลังดื่มด่ากับความบันเทิงและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม การแยกตัวเองออกจากความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นภายรอบตัว ไม่นึกถึงความตึงเครียดใด ๆ ก่อนหน้า ความเพลิดเพลินจะเป็นประสบการณ์ที่จะ
ช่วยอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมความภักดีของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (Webster, Trevino & Ryan,
1993) ความเพลิดเพลิน คือ การมีส่วนร่วมชนิดหนึ่งของผู้บริโภคที่เพลิดเพลินไปกับการบริโภค จนทา
ให้เกิดการลืมเวลาที่กาลังผ่าน และความเพลิดเพลินทาให้ผู้บริโภคเน้นกระบวนการของการบริโภค
มากกว่าผลที่จะเกิดขึ้น (Kao, Huang & Yang, 2007) ทาให้บุคคลเกิดการเบิกเฉยหรือยกเลิกในการ
เชื่อมต่อกับโลกแห่งความจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจจะทาให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือค่อย
เป็นค่อยไปมากกว่า วิธีการเหล่านี้ถูกนาไปใช้กับการแสดงดนตรีและรวมไปถึงการแสดงละครต่าง ๆ
ด้วย การทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในจนกลายเป็นความเพลิดเพลินนั้น จะช่วยในกระบวนการ
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ส่งเสริมประสบการณ์ที่น่าจดจา และสร้างประสบการณ์ที่รู้สึกไม่ซ้าในความทรงจาให้กับผู้บริโภค
(Arnould, Price & Zinkhan, 2002) ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ความเพลิ ด เพลิ น ของผู้ บ ริ โ ภคนี้ เป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญมากกับประสบการณ์ของผู้บริโภค (Caru & Cova, 2006)
กล่าวได้ว่า ความรู้สึกของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้มาได้เองใสความคิดของผู้บริโภค โดยไม่
ต้องอาศัยความพยายามของนักการตลาด แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี และส่งผล
กระทบในแง่ร้ ายต่อประสบการณ์ ของผู้ บริโ ภคก็มี ความเป็น ไปได้สู งเช่นกัน เนื่องความรู้สึ กของ
ผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ผู้บริโภคอาจมีหลากหลายอารมณ์ในเวลาเดียวกันและความรู้สึกนั้น
สามารถเปลียนแปลงได้ตลอด เมื่อนามาเทียบกับองค์ประกอบอีกด้านของประสบการณ์ คือ ลักษณะ
ทางกายภาพของสินค้าและบริการแล้ว องค์ประกอบด้านความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่
ประสบการณ์ที่ดีได้ยากกว่า แต่สามารถสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายกว่า
(Colin & John, 2002)
สรุปได้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมากเมื่อได้เกิดขึ้นในระหว่างการบริโภค ความรู้สึก
ที่แข็งแกร่งและมั่นคงเกิดได้จากการติดต่อและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคกับสินค้าและบริการ
ความรู้สึกนี้จะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลานาน ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานการณ์
ในการบริโภคสินค้าและบริการไม่ได้มีแต่เฉพาะความรู้สึกในเชิงบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น บางครั้งก็
สร้างความรู้สึกในเชิงลบได้เช่นกัน ดังนั้นแล้วจึงต้องทาความเข้าใจและวิธีการกระตุ้นอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามในส่วนของประสบการณ์ด้านความรู้สึก ผู้ วิจัยมีความ
สนใจและได้ น าตั ว แปรความประหลาดใจ (Surprise) การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) และความ
เพลิดเพลิน (Immersion) ในงานวิจัยของ Kao, Huang & Yang (2007) มาใช้เพื่อศึกษาในครั้งนี้ด้วย
3. การตลาดเชิงประสบการด้านความคิด (Think)
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีวัตถุประสงค์ คือการกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นมีส่วน
ร่วมในความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่กาลังดาเนิน จะทาให้เกิดการประเมินองค์ประกอบและสินค้า
ซึง่ J.P. Guilford นักจิตวิทยาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดใน 2 รูปแบบที่แตกต่างกันไป
รู ป แบบแรก การคิ ด แบบมาบรรจบกั น (Convergent Thinking) เป็ น วิ ธี ที่ เ จาะลงทาง
ความคิดไปที่การบรรจบกันของคาตอบ เป็นการใช้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์
ความน่ า จะเป็ น ในการเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา การกระตุ้ น แบบมาบรรจบกั น นี้ จ ะต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ที่
เฉพาะเจาะจงและมีความชัดเจนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้ววิธีการคิดแบบนี้จะต้องใช้การชี้แนะถึง
แนวทางเพื่อให้ผู้บริโภคได้คิดและให้คาตอบไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้การกระตุ้นจะทาได้โดยการ
นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านตัวสินค้าและบริการ เป็นต้น
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รูปแบบที่ 2 การคิดแบบแยกกระจาย (Divergent Thinking) เป็นวิธีการคิดที่สามารถขยาย
ไปได้ในหลายหายทิศทาง ซึ่งการคิดในรูปแบบนี้จะทาให้เกิดความคิดที่เป็นอิสระและจะให้สิ่งตอบ
แทนได้มากกว่า เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า ความเชี่ยญชาญในการรับรู้
เช่น ความสามารถในการคิดที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นทางความคิดและความคิดริเริ่ม การกระตุ้น
แบบแยกกระจายจะใช้ข้อสรุป แนวคิดทั่วไปมาเชื่อมโยงเข้าสู่ความคิดซึ่งโดดเด่นในเรื่องของความเป็น
นามธรรมที่ ม ากกว่ า และเน้ น ในการใช้ จิ น ตนาการ ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์
ประกอบด้วย
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคุ้นเคย
โดยอาจแสดงออกในลักษณะทางกระบวนการคิด หรือลักษณะทางผลผลิต ซึ่งในบางครั้งความคิด
ริเริ่มอาจไม่ใช่สิ่งหใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฎมาก่อน แต่เป็นการประยุกต์ดัดแปลงให้ดีขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสางประดิษฐ์ส่วนใหญ่ล้วนอาศัยแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดที่แตกต่าง
และหลายหลากภายใต้กรอจากัดของเวลา อันนาไปสู่การคิดอย่างมีคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น สามารถบอกถึงประโยชน์ของกระดาษได้มากที่สุดภายในเวลา 3 นาที เป็นความ
คล่องในการคิด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีทางเลือกที่หลากหลายในการแก่ปัญหาต่างๆ
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดนอกกรอบของความคิดที่ไม่อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคยเดิม ความยืดหยุ่นทาให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในแง่มุมใหม่ๆ เป็น
ความคิดพื้นฐานที่จะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ สามารถหาคาตอบได้หลายหมวดหมู่ หลาย
ประเภท รวมถึงมีทางเลือกได้หลายทางเลือก ดังนั้นความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นส่วนช่วยเสริมคุณภาพ
ความคิดให้ดียิ่งขึ้น
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นการคิดตกแต่งในรายละเอียดเพื่อขยายความคิด
หลักให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งความคิดละเอียดลออนี้จะสัมพันธ์กับความสามารถในการสังเกต ไม่
ละเลยในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
นอกจากนี้แล้วการคิดแบบแยกกระจายจะเกิดขึ้นจากการใช้การกระตุ้นด้วยองค์ประกอบ 3
อย่าง (Schmitt, 1999) คือ
1. ความประหลาดใจ (Surprise) เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งความประหลาดใจนั้นเป็นผลมาจากความคาดหวังโดยทั่วไปในเชิง
บวกที่ผู้บริโภคนั้นได้รับมากกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการ และได้รับความพึงพอใจที่มีมากกว่าที่ผู้บริโภค
นั้นได้คาดหวังเอาไว้
2. ความสงสัยใครรู้ (Intrigue) เป็นองค์ประกอบที่เป็นมากกว่ควาคาดหวังแต่เป็นการคิดแบบ
นอกกรอบ การจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากรู้ เกิดปริศนา สร้างความตราตรึงใจ แลเกิดความท้าทาย
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จากสิ่งที่เป็นสมมุติฐาน แต่การจาทาให้เกิดองค์ประกอบนี้ได้ต้องขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ ความ
สนใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริโภค หากมีความแตกต่างกันมากจนเกิดไปก็จะไม่นาไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. การยั่วยุให้เกิดการโต้เถียง (Provocation) องค์ประกอบนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการ
อภิปราย การโต้เถียง แต่การส้รางการยั่วยุให้เกิดการโต้เถียงนั้นเป็นตัวที่ต้องคานึงเป็นอย่างมาก
เพราะบางครั้งอาจนาไปสู่การทะเลาะวิวาท การไม่เคารพซึ่งกันและกันก็เป็นได้
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดจะนาผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงการคิดแบบมาบรรจบกันและการคิดแบบแยกกระจาย แต่สิ่งที่สาคัญคือการสร้างความรู้ของ
ผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลที่เขาสนใจซึ่งจะนาไปสู่ การหาแรงกระตุ้นที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ เ กิด
ความคิดที่หากหลายและเกิดการตอบสนองที่ตรงตามที่ต้องการมากที่สุด มากไปกว่านั้นผู้บริโภคเองก็
จะได้รับความพึงพอใจที่มีมากกว่าที่ผู้บริโภคนั้นได้คาดหวังเอาไว้
4. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา (Act)
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง งประสบการณ์ ด้ า นการกระท าได้ อ อกแบบขึ้ น เพื่ อ สร้ า งสรรค์
ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เชื่อมโยงกับร่างกาย รูปแบบพฤติกรรมระยะยาวและรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต ประสบการณ์จะเกิดขึ้น จากการมีปฏิสั มพันธ์กับผู้อื่น ประสบการณ์ด้านการกระทาบางครั้ง
เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือบางครั้งเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมส่วนรวม เราเห็นคนอื่นหรือ
ผู้บริโภคกระทาสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปแบบการดาเนินชีวิตเพื่อแสดงออกความเป็นตัวตนและคุณค่าของ
ตนเอง รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างประสบการณ์ด้าน
การกระทา ซึ่งหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่แสดงออกผ่านการทากิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น เพื่อแสดงออกถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคต่อผู้อื่นและตนเอง ดังนั้นผู้ที่
ทาการตลาดจึงต้องมีความไวต่อสิ่งเร้าของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีแนวโน้ม (Trend) ที่กาลังเป็นที่
น่าสนใจหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวความคิดนั้นเอง ซึ่งผู้ที่ทาการตลาดต้องแน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถ
เชื่อมโยงกับตราสินค้าได้และสามารถสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ได้ ซึ่งประสบการณ์ทาง
กายภาพและรูปแบบการดาเนินชีวิตในระยะยาวนั้นเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงต่อการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับ
กลุ่มอ้างอิง รายได้ ความสนใจ ทัศนคติและบรรทัดฐานของสังคมด้วย
SRI Consulting Business International ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการดาเนินชีวิต
(Lifestyle) ขึ้นมา ใช้ในการวิเคราะห์วิถีชีวิตของผู้คนเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ที่ พบว่า ผู้บริโภคถูกจูงใจโดยอุดมคติของเขาซึ่งถูกชักนาโดยความรู้ (knowledge) และหลักการ
(principle) จึงพบข้อสรุปว่า ผู้คนมักมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันกับค่านิยมที่พวกเขายึดถือ
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และพยายามพัฒนาสิ่งนั้นจนกลายเป็นอัตลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะตัว ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2557)
ณัฐกานต์ บุญนานนท์ (2550) กล่าวว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะของความ
เป็นอยู่ที่แสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละบุคคลในการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (Activities) การให้
ความสนใจกั บ สภาพแวดล้ อ มรอบตั ว (Interests) ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ตนเองและสิ่ ง รอบข้ า ง
(Opinions) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้คือลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมีความหมายดังนี้
1. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น การเลือกซื้อสินค้าหรือการ
คุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องใหม่ ๆ ซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านี้จะสามารถสังเกตุเห็นได้ แต่ก้เป็น
เรื่องที่ยากจะวัดถึงเหตุผลของการกระทาดดยตรง
2. ความนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือบางเรื่อง
ซึ่งหมายถึงระดับ ของความตื่น เต้นที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเอาใจใส่ เป็นพิเศษหรือความเอาใจใส่
แบบต่อเนื่อง
3. ความคิดเห็น (Opinions) เปรียบเสมือนคาตอบของแต่ละบุคคล ในการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนคาถามในลักษณะการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล เช่น
ความคาดหวังในเหตุการณ์และการประเมินผลดีผลเสีย ของการเลือกที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กล่าวโดยรวมได้ว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต เป็นรูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวันที่
แสดงความเป็นตัวตนของคน ๆ นั้น โดบที่รุปแบบการดาเนินชีวิต การใช้เวลาของแต่ละบุคคลจะ
เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร แต่ละคนจะเลือกทาในสิ่งที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง อาจจะมีบุคคล
กระทาในบางสิ่งเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในทั้งหมดและทุกขั้นตอนของการกระทา
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาสามารถเสริมสร้างชีวิตของผู้บริโภคโดยกาหนด
เป้าหมายประสบการณ์ทางกายภาพของพวกเขา นาเสนอทางเลือกในการทาสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนิน
ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและพฤติกรรมมักจะมีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และอารมณ์ที่มากขึ้น
ตามธรรมชาติ และจะนาไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงตามบุคคลต้นแบบ (Schmitt & Rogers,
2008)

36
5. การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง (Relate)
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงเป็นตัวช่วยในการขยายสัมผัส ความรู้ ความรู้สึก
และการกระทาของแต่ละบุคคลโดยผ่านการเชื่อมโยงบุคคลเข้าด้วยกันกับสังคมและบริบทตาม ๆ ทาง
วัฒนธรรมเพื่อจะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงสินค้าและบริการ (Schmitt & Rogers, 2008) การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงนั้นจะรวบรวมมุมมองของการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาท
สัมผัส ด้านความรู้สึก ด้านความคิดและด้านการกระทาเข้าด้วยกัน ซึ่งการเชื่อมโยงการตลาดเชิง
ประสบการณ์ทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกันนนี้
ในส่วนของการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงจะเป็นตัวดึงดูดความต้องการของแต่
ละบุคคลในการพัฒนาตนเอง ผู้บริโภคที่จะต้องการให้ ตนเองและบุ คคลอื่น ๆ เช่น เพื่อน คนรัก
ครอบครัว เชื่อมโยงเข้ากับสังคมที่กว้างขวาง เช่น วัฒนธรรมย่อย ประเทศ เป็นต้น จะเป็นตัวการ
สาคัญในการสร้างประสบการณ์อันแข็งแรงให้กับตราสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างความแข็งแรงให้
กลับกลุ่มคนรักสินค้าและบริการนั้น ๆ ด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างประสบการณ์

ภาพที่ 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างประสบการณ์
ที่มา: Schmitt, B.H. (1999). Experiential marketing. New York, NY: Free Pree Press, p.73.
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Schmitt (1999) กล่ า วว่ า เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งประสบการณ์ มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะท าให้
การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ นั้ น ประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบด้ า นการจั ด การที่ ผู้ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ใช้ในการสร้างประสบการณ์ด้านการรับ รู้ ด้านความรู้สึก ด้านความคิด ด้านการกระทา
และด้านการเชื่อมโยง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ (Schmitt & Rogers, 2008)
1. การสื่อสาร (Communication) ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างประสบการณ์
ในด้านการรั บรู้ ความรู้สึก ความคิด การกระทาและการเชื่อมโยง โดยเครื่องมือการสื่ อสารที่ มัก
น ามาใช้ ใ นการสร้ า งประสบการณ์ นั้ น มี ด้ ว ยกั น หลากหลายวิ ธี ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีความจาเป็นอย่างมากในการสื่อสารข่าวสารต่าง
ๆ ของการจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย สื่อโฆษณาสามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภท (Belch George, E., & Belch Michael, 2009) ดังนี้
1) หนังสือพิมพ์ (Newspaper) คือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นพับซ้อนกันไม่ได้เย็บเล่มมี
กาหนด ออกเป็นระยะเวลาที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์หลักคือการแจ้งข่าวสารเสนอความคิดเห็น ความ
บันเทิง ประกาศ แจ้งความและโฆษณา ซึ่งการโฆษณาในหนังสือพิมพ์นับว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความ
นิยมใช้กันมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจานวนมาก มีความครอบคลุมสูง
สามารถใส่เนื้อหารายละเอียดได้มาก ต้นทุนไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศน์
2) นิตยสาร (Magazine) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นประจาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ เนื้อหา
ประกอบด้ ว ยสารคดี บั น เทิ ง คดี ข่ า วสาร และโฆษณา นิ ต ยสารเป็ น สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ม าสารถเลื อ ก
กลุ่ มเป้ าหมายได้เป็ น อย่ างดี เช่น นิตยสารส าหรับผู้ ห ญิง นิตยสารส าหรับผู้ ช ายรักสุ ขภาพ หรือ
นิตยสารสาหรับกลุ่มคนชอบเล่นกีฬา นิตยสารจึงเหมาะสมกับการโฆษณาเพราะมีคุณภาพทางด้าน
การพิมพ์ที่สูง
3) วิทยุกระจายเสียง (Radio) นับเป็นสื่อที่มีความครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
สามารถเข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง ในปัจจุบันมีสถานี ที่ให้นักสื่อสารการตลาดสามารถเลือกลงได้
มากกว่า 500 สถานีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในการทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
ผ่ านวิทยุ กระจายเสี ย งนั้ น มีต้น ทุน ที่ ต่าทั้งในด้านค่าสื่ อและค่าผลิ ต สามารถใส่ รูปแบบในการท า
กิจ กรรมทางการตลาดได้มากไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในช่วงของการโฆษณา การโฆษณาภายใน
รายการหรือให้ดีเจร่วมเล่นเกมกับผู้ฟังก็ได้
4) วิทยุโทรทัศน์ (Television) นับว่าเป็นสื่อที่สร้างผลกระทบในทางการสื่อสารได้มาก
ที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความครอบคลุมสูงและมีทั้งภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว สามารถใส่
ความน่าสนใจต่าง ๆ ลงไปได้มาก นอกจากนี้รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละ
รายการก็มีกลุ่มเป้าหมายคนดูที่แตกต่างกันไป จึงเป็นเรื่องที่สร้างความสะดวกให้แก่นักการตลาดใน
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การโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่ งหากมองในแง่ของต้นทุนก็นับว่าเป็นการ
โฆษณาที่มีมูลค่าสูงมาก แต่เมื่อมาพิจารณาถึงจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับซึ่งเป็นหลักหลายสิบล้าน
แล้วจะเห็นได้ว่าสื่อโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก
5) สื่ อ กลางแจ้ ง หรื อ สื่ อ นอกสถานที่ (Outdoor/Out-of-home Media) นั บ เป็ น สื่ อ ที่
ได้รับความนิยมมากเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง มาก เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงแต่มีราคามีแพงเท่ากับการ
โฆษณาในสื่อมวลชน ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบของการโฆษณาในสื่อประเภทนี้มากมาย ได้แก่ ป้ายข้าง
รถประจาทาง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill Board) สื่อรถตุ๊กตุ๊ก สื่อรถแท็กซี่ สื่อรถไฟฟ้า สื่อโฆษณา
ขนาดเล็ก (Cut out) ป้ายหลอดไฟกระพริบ สื่อป้าโฆษณาที่สนามบินและสื่อโฆษณาบนตึก เป็นต้น
6) สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) สื่ออินเตอร์เน็ตนับเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตเพิ่ม
สูงขึ้น สื่ออินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นสื่อสาคัญที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน
7) เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ (Visual/Verbal Identity) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส ความรู้ สึก ความคิด การกระทาและการเชื่อโยงได้ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์นั้น
ต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้
(1) ชื่อตราสิ น ค้า (Brand names) ชื่อตราสิ นค้านั้นนับได้ว่าเป็นส่ วนหนึ่งที่เป็นตัว
มอบประสบการณ์ สู่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ตราสิ น ค้ า นั้ น ควรมี ลั ก ษณะด้ ว ยกั น 6 ประการ คื อ น่ า จดจ า
(Memorable) มีความหมายที่ดี (Meaningful) น่าชื่นชอบ (Likeable) ถ่ายโอนได้ (Transferable)
ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptable) และรักษาไว้ได้ (Protectable) โดยที่ลักษณะใน 3 ประการแรกนั้นเป็น
ลั ก ษณะที่ ไ ว้ ใ ช้ น การสร้ า งตราสิ น ค้ า (Brand building) ส่ ว นลั ก ษณะใน 3 ประการหลั ง นั้ น เป็ น
ลักษณะที่ใช้ในการป้องกันตัว (Defensive)
(2) เครื่องหมายตราสินค้า (Logo) เครื่องหมายตราสินค้านั้นถือเป็นสัญลักษณ์ ที่
ช่วยในการสร้างการรับรู้ ความจดจาให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วเครื่องหมายตรา
สินค้ายังใช้เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีระหว่างสินค้าและบริการสู้ผู้บริโภคอีกด้วย
2. การน าเสนอสิ น ค้ า (Product presence) การน าเสนอสิ น ค้ า เป็ น ตั ว ช่ ว ยแสดง
ประสบการณ์ตัวอย่างที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้า โดยผ่านองค์ประกอบดังนี้
1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านการอกแบบสินค้า เช่น เครื่อง
กาจัดขนแขนของผู้หญิง Satinelle ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์สระระของผู้หญิง ทาให้
ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์อันดีในการใช้สินค้า
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2) บรรจุภัณฑ์ เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ในการบรยายข้อความต่าง ๆ ในการสร้างความรู้สึก
ในแก่ผู้บริโภค สร้างความสนใจให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น Wallace Church บริษัทที่ให้คาปรึกษาด้าน
การออกแบบและเป็นผู้นาด้านบรรจุภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้กล่าวว่า กว่า 70%
ของการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นที่ชั้นวางสินค้า เมื่อผู้บริโภคได้เห็นบรรจุภัณฑ์และการ
บรรยายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์
3) ตัวละครแทนตราสินค้า เป็นการสร้างตัวแทนให้กับตราสินค้า ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า Pillsbury ได้สร้างตัวละครแทนตราสินค้าเป็นขนมปังซึ่ง
เป็นที่เก่าแก่มีคุณค่าต่อความรู้สึก โดยในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตัวละครให้ผอมลงและสามารถ
แสดงความรู้สึกที่มีพลังมากขึ้นและช่วยสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า อีก
ทั้งสร้างความสนุกสนานให้เป็นบุคลิกของตราสินค้าด้วย
3. การร่วมมือกับตราสินค้าอื่น (Co-branding) เป็นการสร้างปรสบการณ์ผ่านกิจกรรม
ทางหรือการตลาดการเป็นผู้สนับสนุน Kotler & Keller (2009) กล่าวว่า การสร้างเหตุการณ์และ
ประสบการณ์ (Event & Experience) เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการสื่อสารการตลาดได้ โดยมี
ประโยชที่มีความน่าสนใจอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่
1) สร้างความสัมพันธ์ การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้บริโภคจะเป็นตัวช่วยในการ
สร้างความสัมพัน์ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกในการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับ
ตนเอง
2) ความเชื่อมโยง เหตุการณ์และประสบการณ์นั้นสามารถมอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
ให้แก่ผู้บริโภคได้ เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
3) สื่อสารความหมายโดยนัย เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างประสบการณืให้ กับ
ผู้บริโภคนั้นจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการขายสินค้าและบริการนั้น ๆ
4) สภาพแวดล้อมของพื้นที่ (Spatial environment) สภาพแวดล้อมของพื้นที่ถือได้ว่า
เป็นส่วนที่มีความสาคัญในการสร้างประสบการณ์มาก Howard Schultz ประธานบริหารของสตาร์
บัค คอฟฟี่ ได้กล่าวไว้ว่า ในร้านค้าหรือร้านอาหาร ประสบการณ์ของผู้บริโภคถือเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
การประสบความรู้สึกที่แย่ ๆ เพียงแค่ครั้งเดียว อาจทาให้ร้านค้าหรือร้านอาหารเสียผู้บริโภคคนนั้นไป
ตลอด (Schmitt & Rogers, 2008) นอกจากการใช้ภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์
ภายในของสถานที่แล้ว การใช้สภาพแวดล้อมภายนอกของพื้นที่ ก็นับได้ว่ามีส่วนช่วยในการสร้าง
ประสบการณ์ได้อีกด้วย การใช้พื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างประสบการณ์ทาให้
ผู้บริโภคได้สัมผัสกับประสบการณ์ในทุก ๆ ขณะเมื่อก้าวเข้ามาสู่ในบริเวณพื้นที่
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4. เว็ บ ไซต์ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Website and Electronic media) เป็ น หนึ่ ง ใน
ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ต ราสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ในสื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น ตั ว ช่ ว ยอั น ดี ใ นการสร้ า ง
ประสบการณ์ที่ดีระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค บางบริษัทใช้สื่อพวกนี้ในการสร้างมูลค่าที่มากกวาการ
สื่อสารคือการมอบความสนุกสนานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อโยงกับผู้บริโภคผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์
นอกจากนี้แล้วในบางธุรกิจสื่อพวกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างประสบการณ์จริงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ๆ เว็บ ไซต์ถูกใช้งานให้ เป็ น ตัว กลางการสื่ อสารกับผู้ บริโ ภคแทนพนั กงานขาย มีห้ องสนทนาทาง
ออนไลน์กับผู้บริโภคแบบตัวต่อตัวได้ด้วย (Schmitt & Rogers, 2008)
นอกจากนี้แล้ว George, E. & Michael (2012) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การสื่อสารการตลาด
เชิงปฏิสัมพันธ์ (อินเตอร์เน็ต) เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบสองทาง (2-way flow) ซึ่งผู้รับสารนั้นจะมี
ส่วนร่วมในการสื่อสารและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล อย่างเป็นปัจจุบันได้ จึงเป็นสื่อที่สามารถให้
ประสบการ์ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ก็ถือได้ว่าเป็นสื่อ
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ใช้งานดิจิทัลของไทยชอบแชร์ ชอบคอมเม้นท์และกดไลค์
สูง มากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลก นอกจากนี้แล้วยังเป็นสื่อสาคัญในการที่ถูกนามาวางแผนในการสื่อสาร
(ปัทมาวรรณ สภาพร, 2558)
5. บุคลากร (People) พนักงานขาย ตัวแทนบริษัท พนักงานผู้บริโภคสัมพันธ์ พนักงาน
ให้บริการและทุกคนที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้า นับได้ว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญในการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความประทับใจ การดูแลเอาในใส่ การตอบข้อสงสัย รวมไป
ถึงการบริการที่ดีจะเป็นตัวที่ซึ่งนามาด้วยประสบการณ์ที่ดี บางธุรกิจพนั กงานถือเป็นปัจจัยสาคัญเป็น
อย่างมากในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะงานด้านบริการ
เครื่องมือในการสร้างประสบการ์และช่องทางในการสื่อสารที่ได้นาเสนอไปนั้น ถือได้ว่าเป้นสิ่ง
ที่สาคัญที่นักการตลาดเชิงประสบการณ์นาไปใช้ในการสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค โดยการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างการเชื่อมโยงให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ทั้ง 5 รูปแบบ ซึ่งจะเป็นการ
สร้างประสบการณ์ที่ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ ดังนั้นการใช้รูปแบบทั้ง 5 และเครื่องมือในการ
สร้างประสบการณ์มาใช้ร่วมกัน ก็จะมาสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์เชิงบวกต่อตราสินค้า
และบริการได้
ลาดับขั้นในการเกิดประสบการณ์
อย่างที่ได้ทราบกันดีจากข้อมูลของประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 แบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐาน
และจุ ดเริ่ มต้น ของการตลาดเชิงประสบการณ์ แต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการทาการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ คื อ การสร้ า งประสบการณ์ แ บบองค์ ร วมให้ เ กิ ด แก่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์แบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า “Holistic Experience” นั้น เกิดขึ้นได้จากการผสมผสาน
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ของประสบการ์ที่ประกอบขึ้นจากหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการรวมประสบการณ์
เชิงกลยุทธ์มากกว่า 2 แบบขึ้นไป ซึงเป็นการขยับจากประสบการณ์แบบเดี่ยวสู่ประสบการี่มีความหล
ลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง หมดนี้ ส ามารถแบ่ ง ออกได้ 2 รู ป แบบคื อ 1) ประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คล
(Individual experience) คือการสร้างประสบการณ์ในด้านการรับรู้ทางประสาทสั มผั ส (Sense)
ความรู้สึก (Feel) และการคิด (Think) ให้กับผู้บริโภคแต่ละบุคคล 2) ประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมกับ
ผู้อื่น (Shared Experience) คือการสร้างประสบการณ์ในด้านการกระทา (Act) ที่ต้องมีการจัดให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ และประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง (Relate) ที่จะอ้างอิงกับกลุ่มทางสังคม
นั้น ๆ (Schmitt, 1999)
ตัวอย่างของการสร้างประสบการณ์หลากหลาย เช่น แผนกขายสินค้าเครื่องสาอาง Shiseido
ที่ใจกลางมหานครนิวยอร์ก เมื่อมีผู้บริโภคมองจากภายนอกร้านค้าเข้าไปด้านในจะเห็นภาพเหมือนได้
มองเข้าไปในห้องจัดแสดงศิลปะมากกว่าที่จะเป็นร้ายจาหน่ายเครื่องสาอาง ทั้งนี้ภายในร้านมีข้อความ
ต่าง ๆ ที่สื่อสารกับผู้บริโภคที่เข้ามาในร้าน เป็นข้อความที่กล่าวถึงความงดงามของผู้หญิงที่สะท้อน
การคิด การใช้ชีวิต และการได้กล่าวถึงว่าผู้หญิ งทุกคนล้วนแล้วแต่มีความงดงามในรูปแบบของตนเอง
นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์จอสัมผัสที่เป็นสื่อในการช่วยให้ข้อมูลและตอบปัญหาด้านผิวพรรณ และ
ทางร้านยังมีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองไว้ให้ผู้บริโภคได้นากลับไปทดลองใช้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างปฏิสมพัน์กับผู้บริโภคที่เข้ามาในร้าน ถือได้ว่าสามารถกระตุ้นการรับรู้ได้ทั้ง 5 แบบ

ภาพที่ 2.3 ประสบการณ์แบบองค์รวม
ที่มา: Schmitt, B.H. (1999). Experiential marketing. New York, NY: Free Pree Press,
p.194.
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เพื่อการสร้ างประสบการณ์ให้ ส าเร็จองคืประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ วงล้ อของ
ประสบการณ์ (Experience Wheel) ซึ่งเป็นแนวทางในการกาหนดเครื่องมือหรือช่องทางต่าง ๆ ที่
น ามาผสมผสานในการสร้ า งประสบการณ์ แ บบองค์ ร วมให้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ บ ริ โ ภค โดยรู ป แบบ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้ง 5 รูปแบบจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้
1. ประสบการณ์ด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (sense) คือ ความสนใจของผู้บริโภค
2. ประสบการณ์ด้านความรู้สึก (Feel) คือ การสร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ
3. ประสบการณ์ด้านความคิด (Think) คือ กาเพิ่มประสบการ์ทางการรับรู้และความสนใจ
เข้มข้นขึ้น
4. ประสบการณ์ด้านการกระทา (Act) คือ การสร้างประสบการณ์ที่นาไปสู่พฤติกรรมและ
ความภักดี
5. ปรสบการณ์ ด้ า นการเชื่ อ มโยง (Relate) คื อ ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง
เชื่อมโยงกับสังคม
ซึ่งประสบการณ์ทั้ง 5 รูปแบบนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างกันของประสบการณ์ในแต่ละ
รูปแบบเพื่อสร้างเป็นประสบการณ์แบบองค์รวมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค

ภาพที่ 2.4 วงล้อประสบการณ์
ที่มา: Schmitt, B.H. (1999). Experiential marketing. New York, NY: Free Pree Press, p.213
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ขั้นตอนในการสร้างประสบการณ์
การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของหัวใจในการดาเนินธุรกิจ จึง
ได้มีการกาหนดขั้นตอนการสร้างประสบการณ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ เกิดความมั่นใจ
และความคาดหวังจากประสบการณ์ที่จะได้รับอย่างมั่นใจในการใช้บริการครั้งต่อไป ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
(Pine & Gilmore, 1999)
1. การสร้างรูปแบบของประสบการณ์ (Theme the experience) ถือได่ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างประสบการณ์ เพราะการสร้างเรื่องราวที่ต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้บริโภคนั้นก็
เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของของเรื่องราวนั้น ๆ ทั้งนี้สิ่งสาคัญที่จะสร้างรูปแบบของประสบการณ์ให้
ประสบความสาเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้
1) รูปแบบประสบการณ์ที่น่าดึงดูด ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความรู้สึกที่เป็นจริง ของ
ผู้บริโภค
2) สถานที่ที่เติมเต็มไปด้วยความรู้สึก จะส่งผลต่อการเกิดประสบการณ์ได้ดีจาพื้นที่ เวลา
และสาระสาคัญอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสถานที่และในระยะเวลานั้น ๆ
3) รูปแบบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จะเป็นตัวผสานพื้นที่ เวลาและสาระสาคัญอื่น ๆ
ที่เป็นส่วนประกอบของสถานที่เข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมโยงเชื่อมโยงและติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง และ
การเล่าเรื่องถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างรูปแบบประสบการณ์
4) การท าให้ รู ป แบบของประสบการณ์ นั้ น มี พ ลั ง มากขึ้ น โดยการสร้ า งสถานที่ ห รื อ
สถานะการณ์หลาย ๆ รูปแบบเข้ามาไว้เปนหนึ่งเดียวกัน
5) รูปแบบประสบการณ์ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการหรือการนาเสนอ
ของบริษัท
รูปแบบประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องกระชับและจับใจ มีรายละเอียดที่มากไปจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการส่งมอบการเกิดประสบการณ์ได้
2. การสร้างตัวชี้นาประสบการณ์ในเชิงบวก (Harmonize impressions with positive
cues) รูปแบบเป็นพื้นฐานของการสร้างประสบการณ์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมและลบออก
จากใจของผู้บริโภคได้ เพราะความประทับใจของผู้บริโภคนั้นจะเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มการสร้าง
รูปแบบของประสบการณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบ โดยทั้งนี้จะต้องสร้างความประทับใจที่สอดคล้องเข้า
กั บ ธรรมาชาติ ข องผู้ บ ริ โ ภค และแต่ ล ะแนวทางจะต้ อ งสนั น สนุ น รู ป แบบที่ ก าหนดไว้ เ พื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ให้แก้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีด้วย ทั้งนี้ลักษณะที่แตกต่างกันไปของประสบการณ์จะเป็น
ตัวกาหนดความแตกต่างกันไปของความประทับใจด้วยเช่นกัน
3. กาจั ด ตั วชี้น าประสบการณ์ เ ชิ งลบ (Eliminate negative cues) เพื่อเป็นการสร้ า ง
ความมั่นใจในการสร้างประสบการณ์เชิงบวก ผู้ที่เป็นตัวแทนในการนาเสนอประสบการณ์จะต้องกาจัด
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ทุกส่วนประกอบที่คาดว่าจะลดทอน ขัดแย้ง หรือหันเหความสนใจจากรูปแบบประสบการณ์ที่ได้
กาหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยตัวชี้นาประสบการ์เชิงลบ การกาจัดตัวชี้นาประสบการณ์เชิงลบนั้น
ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากผู้บริโภคนั้น ได้รับประสบการณ์เชิงลบหรือ ได้รับ
บริการอย่างไม่ดีพอก็จะเป็นการทาลายประสบการณ์อันดี และก่อให้เกิดความไม่ประทับใจอีกด้วย
4. ผสมผสานประสบการณ์ที่น่าจดจา (Mix in memorabilia) ผู้บริโภคนั้นมักจะซื้อบาง
สิ่งบางอย่างสาหรับ เก็บความทรงจาที่ทาให้ย้อนคิดถึงประสบการณ์ที่ ได้สั มผัสจากสถานที่ต่าง ๆ
ดังนั้นประสบการณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปอยู่ในความทรงจาของผู้บริโภค และนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของตรา
สินค้านั้น ๆ ได้ด้วย เพราะเมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์อันดี เกิดความประทับใจและมีความทรงจา
ที่ดีแล้วผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นด้วย
5. สร้างการมีส่วนร่วมผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Engage the five senses) การมีส่วน
ร่ ว มกั บ ประสาทสั ม ผั ส ด้า นการรั บ รู้ข องผู้ บ ริโ ภคจะช่ว ยสนบสนุ นและส่ ง เสริ ม การสร้า งรูแปบบ
ประสบการณ์ หากการสร้างประสบการณ์ผ่านการรับรู้มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ก็จะสามารถสร้าง
ความประทับใจที่น่าจดจาให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น เช่น ร้านกาแฟกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของผู้บริโภค โดยเมื่อลูกค้เข้ามาในร้านก็จะได้ยินเสียงเพลง (Sound) บรรเลงเพราะ ๆ ได้
กลิ่น (Smell) หอมของกาแฟ ได้เห็น (See) บรรยากาศที่สดใส ได้รับความเย็นที่เข้ามากระทบร่างกาย
(Touch) และได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟที่ชื่อนชอบ (Taste)
ดังนั้นแล้วการนาเสนอประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจควรกาหนดรูปแบบประสบการณ์และความ
ประทับใจที่จะสามารถถ่ายทอดไปยังผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะเริ่มจากการทารายการความ
ประทับใจที่อยากให้ผู้บริโภคได้รับ จากนั้นจึงนึกถึงเรื่องราวที่สร้างความประทับใจและพัฒนาเนื้อหา
ออกมาให้น่าดึงดูดใจ โดย Pine & Gilmore (1999) ได้เสนอหลักในการสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูด
ใจซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1) ต้องมีความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค (Intentional) ผู้นาเสนอตต้อง
ค านึ ง ถึ ง ก่ อ นว่ า ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการประสบการณ์ อ ะไรและอย่ า งไรเมื่ อ ก้ า วเข้ า มาสู่ ก ารน าเสนอ
ประสบการณ์ เช่น ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านตัดผมต้องการร้านที่สะอาด การบริการที่ดี มีความยิ้มแย้ม
แจ่มใส ทั้งนี้ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ออกแบบได้คือเรื่องของการกระทา (Action) ดังนั้นแล้วการ
ทุ่มเทฝึกพนักงานให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีและการอบรมในเรื่องของการสื่อสารถือเป็นเรื่องที่
ถูกต้อง
2) กิ จ การต้ อ งมี ค วามสม่ าเสมอ (Consistent) ในการสร้ า งประสบการณื ที่ ดี แ ละน่ า
ประทั บ ใจ โดยนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและตอกย้ าตลอดเวลา หากเลิ ก ท า ในระยะเวลาอั น สั้ น
ประสบการณ์ที่สร้างขึ้นจะไม่น่าสจจา นากจากนี้แล้วประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับจาเป็นอย่างมากที่
จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันในระดับเดียวกัน
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3) ต้ อ งสร้ า งประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า ง (Difference/Brand experience) ผู้ น าเสนอ
ประสบการณ์ต้องสร้างประสบการณ์ให้ผู้ บริโภครู้สึกประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมีความแตกต่างและไม่
เหมือนกับคู่แข่งรายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่มีความแตกต่างจะต้องมีความเหมาะสมด้วย
4) ต้ อ งสร้ า งประสบการณ์ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการและมี คุ ณ ค่ า อย่ า งแท้ จ ริ ง ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
(Valuable) ประสบการณ์บางอย่างที่อาจจะแปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็
ไม่สามารถที่จะสร้างความสาเร็จให้กับประสบการณ์นั้น ๆ ได้ เช่น ร้านอาหารนาเสนอประสบการณ์
ร้านอาหารลอยฟ้า แต่รสชาติอาหารไม่อร่อยถุกปากก็ไม่สามารถสร้างประสบการณ์โดยรวมที่ดีให้กับ
ผู้บริโภคได้
5) ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยในองค์ ก รเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ มาก (Seamlessly
integrated) งานทุกส่วนจะถูกผสมผสานกันออกมาเป็นเนื้องานเดียวกันได้ต้องอาศัยความร่ว มมือ
ของทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะจดจาอย่างไม่รู้ลืม การประสานงานภายใน
จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้และไม่ว่าผู้บริโภคจะติดต่อรับบริการจากสมาชิกคนใดของ
องค์กรก็ต้องได้รับประสบการณ์ที่ประทับไม่ต่างกัน
6) ประสบการณ์ ที่ ดี ข องพนั ก งาน (Employee experience) เป็ น เงื่ อ นไขอี ก สิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อการมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภค เพราะพนักงานที่ได้รับการดูแลดีจะทาให้สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคได้ดีเช่นกัน การใส่ใจพนักงานเหมือนเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเป็นการ
สร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ พนั ก งาน จะสามารถท าให้ พ นั ก งานท างานอย่ า งอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอย่างเต็มใจ
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว การตลาดเชิงประสบการณ์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ให้ความสาคัญ
กับประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่
1) การรับรู้ (Sense) คือ การรวมรวมประสาทสัมผสทั้ง 5 ไว้ด้วยกัน 2) ความรู้สึก (Feel) การใช้สิ่ง
เร้าต่าง ๆ เพื่อให้มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก 3) ความคิด (Think) การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหนือความ
คาดหมายของผู้ โ ภคเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความคิ ด แบบสร้ า งสรรค์ 4) การกระท า (Act)
พฤติกรรมระยะยาว การดาเนินชีวิต และการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มสังคม และ 5) การเชื่อมโยง (Relate)
ขยายสัมผัส ความรู้สึก ความรู้ และการกระทาเข้าด้วยกัน โดยผ่านการติดต่อจุดสัมผัสของการบริการ
ในแต่ล ะจุ ดและประสบการณ์ของผู้ บริโ ภคที่เกิดขึ้นจะถูกนามาสะสมเป็นประสบการณ์องค์รวม
(Holistic experience) ที่เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า
Assael (2004) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้านั้นคือการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตรา
สิ น ค้านั้ น ซึ่งจะส่ งผลให้ ลู กค้าซื้ อสิ น ค้า และบริ การของตราสิ นค้ านั้น อี กหลาย ๆ ครั้ง เนื่องจาก
ผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่าสินค้าและบริการของตราสินค้านั้น ๆ สามารถที่จะตอบสนองความต้อการและทา
ให้พึงพอใจได้
Lee (2003) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง ผู้บริโภคจะต้องมีความเชื่อมโยงต่อ
คุณตราสินค้า คุณภาพสินค้าและบริการและความภักดีต่อตราสินค้าในทางบวกเท่านั้น
อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์ กุ ล (2550) กล่ า วว่ า ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand Loyalty) หมายถึง
ความเต็มใจของผู้บริโภคที่จะทาการอุดหนุน สนับสนุน อุปถัมป์บริษัทไปในช่วงระยะเวลายาวนาน มี
การซื้อและใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ซ้า มีการแนะนา ชักชวนให้คนรู้จักให้ลองใช้สินค้าและบริการใน
ตราสินค้านั้น
Hawkins & Coney (2001) กล่าวว่าความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง การซื้อตราสินหนึ่ง
สินค้าใดอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากมีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อตราสินค้านั้น ๆ ร่วมอยู่ด้วย
ธีร พัน ธ์ โล่ ห์ ทองคา (2547) ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง ความเกี่ยวข้องหรือความ
ผูกพันที่มีต่อตราสินค้าร้านค้า ผู้ผลิต การบริการหรืออื่น ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอหรือ
การสนองตอบด้วยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินค้าและการซื้อสินค้าซ้า ๆ
ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อซ้า ๆ กันได้ 2 กรณี ได้แก่ ซื้อแบบผ่านการคิดไตร่ตรองไว้แล้ว
(Cognitive repurchase) เพราะมีความชอบในตราสินค้าและบริการ ซื้อแบบเป็นพฤติกรรมการซื้อ
ซ้า (Behavior repeat purchase) เป็นการซื้อซ้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่ามีความชอบ
ในตราสินค้า
ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นองค์ประกอบที่มีความแตกต่างจากองค์ประกอบอื่น ๆ ในมิติของ
คุณค่าตราสินค้า เนื่องจากความภักดีต่อตราสินค้านั้นเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก
การใช้ตราสินค้าและบริการมากที่สุด กล่าวได้ว่าความภักดีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้มีทาการซื้อสินค้า
และบริการมาก่อน นอกจากนี้แล้ว Aaker (1996) ได้แบ่งความภักดีต่อตราสินค้าออกเป็น 5 ระดับ
ดังนี้
1. ผู้บริโภคที่ไม่มีความภักดี (Switchers) ซึ่งเป็นระดบความภักดีที่ต่าสุด โดยผู้บริโภคในกลุ่ม
นี้จะมองว่าตราสินค้านั้นไม่มีความแตกต่าง และชื่อของตราสินค้าจะส่งผลต่อการตัดสินซื้ออยู่ในระดับ
น้อยมาก หากตราสินค้าใดมีการลดราคาหรือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากกว่า ผู้บริโภคในระดับนี้ก็
จะเปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่น ๆ ทันที

47
2. ผู้บริโภคที่เป็นนิสัย (Habitual) ผู้บริโภคในระดับนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใช้ตราสินค้า
อื่นก็ต่อเมื่อตราสินค้าอื่น ๆ นั้นนาเสนอประโยชน์ที่เห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามตราสินค้าอื่นอาจจะทาให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากผู้บริโภคในระดับนี้จะมองว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมอง
หาทางเลือกใหม่
3. ผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจ (Satisfied) ผู้บริโภคกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีความพึงพอใจแต่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดในการซื้อสิ นค้าและบริการ เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย หรือความเสี่ ยงในการทงานของสินค้า
ผู้บริโภคในระดับนี้จะเปลี่ยนการใช้งานตราสินค้าหากตราสินค้าอื่น ๆ เสนอสิ่งจูงใจที่ชดเชยข้อจากัด
ของผู้บริโภคได้
4. ผู้บริโภคที่ชื่นชอบตราสินค้า (Likes the brand) โดยผู้บริโภคในระดับนี้จะมีความชื่นชอบ
ในตราสินค้าจริง ๆ โดยคววามชื่นชอบนั้นอาจมีพื้นฐานมากจากประสบการณ์ในการใช้หรือการรั บรู้
คุณภาพในระดับสูง อย่างไรก็ตามความชอบนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่คงอยู่ตลอดไป ในระดับนี้ผู้บริโภค
จะมองว่าตราสินค้าเปรียบเสมือนเพื่อน เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความผูกพันด้านอารมณ์หรือความรู้สึก
5. ผู้บริโภคที่มีความผูกพัน (Committed) ผู้บริโภคในระดับนี้จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ตรา
สินค้านั้น ๆ โดยตราสินค้านั้น ๆ จะมีความสาคัญต่อผู้บริโภคมากในด้านหน้าที่การใช้งานและการ
แสดงตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้บริโภคในระดับนี้จะช่วยแนะนาตราสินค้าไปยังผู้อื่นและยังให้คุณค่าใน
ด้านการตลาดต่อสินค้าด้วยเช่นกัน

Committed
Like the brand
Satisfied
Habitual
Switchers
ภาพที่ 2.5 ปิรามิดระดับความภักดี
ที่มา: Aaker, D. A. (1996). Managing brand equity. NY: Free Press, p.40
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ในขณะที่ Dick & Basu (1994) ได้แบ่งความภักดีโดยอ้างอิงจากแนวคิดในมุมมองที่ว่า ความ
ภักดีต่อตราสินค้านั้นเกิดจากทัศนคติและการซ้าซ้า ซึ่งได้แบ่งความภักดีออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1)
ไม่เกิดความภักดี (No Loyalty) คือ ไม่มีทั้งระดับของแง่คิดและการซื้อซ้าของผู้บริโภค ไม่ซื้อสินค้า
ยี่ ห้ อ นั้ น ด้ ว ย จะด้ ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ลู ก ค้ า ประเภทนี้ ไ ม่ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี 2) ความภั ก ดี เ ที ย ม
(Spurious Loyalty) คือ ผู้บริโภคมีการซื้อซ้าสูง แต่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การ ความภักดีประเภทที่
มีความผู กพัน อยู่ บ้ างแต่ อยู่ ในระดับที่ ต่า โดยลู กค้าประเภทนี้มักจะซื้ อสิ นค้ าหรือ บริก ารนั้ น เป็ น
สม่าเสมอด้ว ยปั จ จัย ที่ว่าสะดวกสบาย 3) ความภักดีที่แอบแฝง (Latent Loyalty) คือ ผู้ บริโ ภคมี
ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าแต่มีการซื้อ ซ้าต่า ความภักดีประเภทนี้มีความผูกพันสูง แต่การอุดหนุนหรือการ
ซื้อซ้าต่า ซึ่งต้องปรับแก้สถานการณ์โดยปรับด้านทัศนคติ 4) ความภักดีแท้ (True Loyalty) ผู้บริโภค
ที่พร้อมไปด้วยอุดหนุนสินค้าใหม่หรือซื้อซ้าบ่อยในสินค้าเก่า ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะชอบลูกค้าประเภท
นี้มาก เพราะนอกจากลูกค้าจะมาใช้บริการบ่อยแล้วยังบอกต่อให้คนอื่นๆได้มาใช้บริการด้วย

Repeat Patronage
High

High
Relative attitude
Low

Low

Loyalty

Latent
Loyalty

Spurious
Loyalty

No Loyalty

ภาพที่ 2.6 ประเภทความของภักดีต่อตราสินค้า
ที่มา: Dick, A & Basu, K. (1994). Customer: Toward an integrated conceptual framework.
Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), p.101.
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องค์ประกอบของความภักดีต่อตราสินค้า
จากความเห็นที่หลากหลายของนักการตลาดที่กล่าวมาจึงได้มีการสรุปถึงองค์ประกอบของ
ความภักดีต่อตราสินค้าไว้ดังนี้ (Jacoby & Chestnut, 1978)
1. เป็นความโน้มเอียง (The biased) คือความภักดีต่อตราสินค้า เกิดจากความโน้มเอียงทั้ง
ในแง่ความรู้ สึ กและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งความชอบในตราสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า
ตัวเลือกอื่น ๆ กล่าวคือ ต้องมีทั้งทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจซื้อและมีพฤติกรรมการซื้อที่โน้มเอียง
2. ความภักดีต่อตราสินค้าผ่านการตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavior response) คือการ
แสดงออกโดยการชื่นชมด้วยวาจา จนถึงการแสดงออกผ่านทางการซื้อหรือจับจ่ายในผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้านั้น ๆ หรือภายใต้องค์กรของตราสินค้านั้น ๆ
3. ความภักดีต่อตราสินค้าผ่านพฤติกรรมที่ต่อเนื่องในช่วยเวลาใดเวลาหนึ่ง (Express over
time) ผู้บริโภคจะต้องซื้อตราสินค้าเดิมซ้ากันอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไปในช่วงเวลาหนึ่ง โดยพิจารณา
จากว่าไม่ใช่เพียงพฟติกรรมซื้อครั้งต่อไป แต่เป็นรูปแบบของพฤติกรรมการซื้อในอนาคต (Pattern of
Future Purchase Events)
4. ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นการแสดงออกโดยหน่วยซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจ (By some
decision-making unit) คือการที่จะกล่าวว่าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้านั้น ไม่จาเป็นต้องเป็น
ผู้ที่ใช้ตราสินค้าเองเสมอไป แต่ขึ้ยอยู่กับหน่วยซึ่งทาหน้าที่ตัดสินใจดังกล่าวในการเลือกซื้อราสินค้านั้น
5. ความภักดีต่อตราสินค้าเกี่ยวเนื่ องกับการพิจารณาเอกตราสินค้าโดนตราสินค้าหนึ่งหรือ
มากกว่าจากกลุ่มของตราสินค้าต่าง ๆ (With respect to the one or more alternative brands
out of set of such brands) โดยบุคคลมีการเลื อกเข้าส าหรับบางตราสินค้าและมีการเลื อ กออก
สาหรับตราสินค้าอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นการภักดีต่หลายตราสินค้าก็ได้
6. ความภักดีต่อตราสินค้าโดยกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจและ
ประเมินผล (Function of psychological: Decision making, evaluation) คือการสะท้อนให้เห็น
ถึงการตัดสินใจซื้อ เมื่อตราสินค้าหลายตราถูกเปรียบเทียบกันในเชิงจิตวิทยาและถูกประเมินโดยมี
กฏเกณฑ์ที่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 6 ประการสามารถอธิบายได้ดังนี้ ความโน้มเอียงที่เกิดขึ้นหากเกิดขึ้นเป็น
เพียงแค่การพูดหรือแค่สื่อให้เห็นว่ามีความโน้มเอียงว่าจะซื้อบางครั้ง อาจจะแฝงอยู่ในคาพูดซึ่งตรงนี้
ไม่ถือว่าเป็นความภักดีเพราะต้องมีองค์ประกอบที่ 2 คือ พฤติกรรมการซื้อ คือ ต้องพูดเสมอว่าชอบ
สินค้าของตราสินค้านี้มากกว่าตราสินค้าอื่น ๆ และต้องมีความตั้งใจซื้อตราสินค้านั้น การซื้อนั้นก็ไม่ใช่
ว่าจะซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วถือว่าเป็นความภักดี คือ ต้องมีการซื้อที่ต่อเนื่อง ซื้อซ้าตราสินค้าเดิมอย่าง
น้อย 2 ครั้งในช่วงเวลาที่ติดต่อกัน นอกจากนี้ การซื้อสินค้านั้น ๆ ต้องทาการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง
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แต่ไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เดินทางไปซื้อด้วยตัวเอง ความภักดีไม่จาเป็นต้องเกี่ยงข้องกับสิ นค้า
เพียงตราสินค้าเดียว เราสามารถมีความภักดีได้ในหลาย ตราสินค้าในหลากหลายกลุ่มสินค้าและ
สุดท้ายผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบและสามารถให้เหตุผลในการประเมินสินค้าได้ และผลของการ
ประเมินสามารถพัฒนาจนเกิดระดับความผูกพันจนกลายเป็นสิ่งที่สามารถแยกความภักดีที่แท้จริงกับ
การซื้อซ้าเพียงอย่างเดียวได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดี
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา (2550) กล่าวว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคมีดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ บริโภค (Customer Satisfaction) โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะพัฒนา
ความเชื่อเดิมที่มีอยู่ให้กลายเป็นความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือได้รับก่อนตัดสินใจ ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ได้รับหลังจากการซื้อสินค้าและบริการแล้ว หรือเป็นการประเมินผลหลังการใช้
งานสินค้าและบริการ โดยเปรียบเทียบจากความคาดหวังก่อนการซื้อกับสิ่งที่ได้รับเมื่อใช้สินค้าและ
บริ ก ารแล้ ว ดั ง นั้ น เป้ า หมายของการวั ด ผลและบริ ห ารความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคในการสะสม
ประสบการณ์ผ่านสิน ค้าและบริ การ นักการตลาดจึงต้องพยายามสร้างความพึงพอใจที่เกินความ
คาดหวังให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อความภักดีที่ผู้บริโภคจะมอบให้กับตราสินค้า
2. ความเชื่อมั่นและความไว้ใจ (Trust) เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
ความสัมพันธ์จากอารมณ์ ความไว้วางใจจะคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ ความไว้จจะช่วยลด
ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและความระมัดระวังของกระบวนการทางความคิดในการตอบสนองอย่าง
กระทันหันที่มีต่อตราสินค้า หรือาจจะหมายถึงการที่ผู้บริโภคมีความเชื่อใจนตัวสินค้าและบริการด้วย
3. ความเชื่อโยงผูกพันกับอารมณ์ (Emotional Bonding) การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตรา
สิ น ค้านั่ น หมายถึงความผู กพัน ที่มีต่อตราสิ นค้าหรือมีการติดต่อเป็นประจากับ องค์ กร และทาให้
ผู้บริโภคนั้นเกิดความชื่นชอบต่อองค์กรของตราสินค้า โดยสิ่งเหล่านี้จะถูกสะสมเป็นคุณค่าทางด้าน
จิตใจที่มีต่อตราสิน ค้า การบริหารความสัมพันธ์ กับผู้ บริโภคด้วยการสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
อารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมอย่างเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและบริการ
4. การลดทางเลือกและนิสัย (Choice Reduction and Habit) ปกติผู้บริโภคจะมีแนวโน้ม
ตามธรรมชาติที่จะลดทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการให้มีไม่มากเกิน 3 ทางเลือก และการไม่
เปลี่ยนแปลงการเลือกใช้ตราสินค้าบ่อย ๆ คือการสะสมประสบการณ์ด้วยการทาซ้า ๆ กับตราสินค้า
ช่วยพัฒนานิสัยซ฿งเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจาการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่
นาไปสู้ความภักดีของผู้บริโภค
5. ประวัติที่มีกับผู้ผลิตสินค้าและบริการ (History with the company) การรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และประวัติขององค์กรมีผลอย่างมากต่อความตั้งใจซื้อ ความภักดี และการเลือกซื้อสินค้า
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และบริการต่อตราสินค้านั้น ๆ และความเชื่อจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ซึ่งโดยปกติแล้วความประทับใจ
ครั้งแรกจะมีแนวโน้มเป็นบวก ดังนั้นการสร้างความประทับใจครั้งแรกเพื่อสร้างประวัติที่ดีกับผู้บริโภค
จึงเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความภักดีได้ด้วย
ปัจจัยที่ใช้วัดความภักดี
ปัจจัยที่ใช้วัดความภักดี โดยใช้เกณฑ์จากพฤติกรรมความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Customer
behavioral intentions) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996)
1. พฤติ ก รรมการบอกต่ อ (Words-of-mouth communications) คื อ การพู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ ดี
เกี่ย วกับ ผู้ ให้ บ ริ การและการบริ การ แนะนาและกระตุ้นให้ คนอื่นสนใจและใช้การบริการนั้น ซึ่ง
สามารถนามาวิเคราะห์ความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ให้บริการ
2. ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) เป็นการเลือกการบริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรกซึ่ ง
สิ่งนี้ สามารถสะท้อนนิสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนการบริการได้
3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price sensitivity) คือ การที่ผู้ บริโ ภคไม่มีปัญหาในการที่ผู้ให้
บริการขึ้นราคาและผู้บริโภคยอมจ่ายมากกว่าที่อื่นหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจได้
4. พฤติ ก รรมการร้ อ งเรี ย น (Complaining behavior) คื อ การร้ อ งเรี ย นเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หา
อาจจะ ร้องเรียนกับผู้ให้บ ริการ บอกต่อคนอื่น ส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหาของ
ผู้บริโภค
ผู้วิจัยจึงสรุปและให้ความหมายของ ความภักดีต่อตราสินค้า ว่า ความผูกพันและทัศนคติเชิง
บวกของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของตราสินค้าและส่งผลไปถึงพฤติกรรมการซื้อตราสินค้านั้นอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ สามารถวัดได้จากพฤติกรรมการซื้อซ้าที่ซื้อติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้งในเวลาติดกัน
และสามารถวัดความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและบริการได้โดยศึกษาจากพฤติกรรมการ
บอกต่อ ความตั้งใจซื้อ ความอ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้าบุคคล
(Schultz, D., & Schultz, H., 2004) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ เครื่องหมายทางการ
ค้า สัญลักษณ์หรือการออกแบบต่าง ๆ ที่เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายและเพื่อทาให้
สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขันในขณะที่ให้ความหมายของตราสินค้า ว่าเป็นเครื่องหมายทาง
การค้าที่ต้องมีการจัดการผ่านความชานาญในการส่งเสริมการตลาด และทาให้เข้าไปอยู่ในใจของ
ลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ทั้งสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้
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เมื่อกล่าวถึงตราสินค้าแล้วมักจะนึกถึงตราสินค้าของสินค้าและบริการเท่านั้น ซึ่งในความเป็น
จริงนั้นตราสินค้ารวมไปถึงประเทศ กิจกรรม สถานที่และบุคคลด้วย ซึ่ง Coomber ได้จาแนกประเภท
ของตราสินค้าไว้ด้วยกันทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้ (Coomber, 2002)
1. ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product Brands) คนทั่วไปมักจะนึกถึงตราสินค้าประเภทนี้เป็น
หลัก เพราะเป็นตราสินค้าที่สามารถจับต้องได้ มีการกาหนดตัวตนของสินค้าโดยใช้เอกลักษณ์ของ
สินค้านั้น ๆ เช่น เครื่องดื่มน้าอัดลมเป๊ปซี่ น้าผักผลไม้พร้อมดื่ม UNIF เป็นต้น
2. ตราสินค้าบริการ (Service Brands) เป็นตราสินค้าที่ครอบคลุมรวมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้
และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้บริโภคได้มากกว่า เช่น สายการบริ Virgin บริการขนส่งสินค้า
FedEx และธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น
3. ตราสิ น ค้ า องค์ ก าร (Organizational Brands) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ตราสิ น ค้ า บริ ษั ท
(Corporate Brands) พรรคการเมือง มูล นิธิ ด้ว ย ซึ่งองค์การนั้นถือ ได้ว่าเป็ นตราสิ นค้ าที่จ าเป็ น
จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะเมื่อองค์การมีความน่าเชื่อถือแล้ว จะส่งผลไปยังผลิตภัณฑ์สินค้าที่
อยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์การนั้น ๆ ด้วย เช่น บริษัท Apple มีการสร้างชื่อเสียงที่ดีก็จะส่งผล
ไปถึงยอดขายของ iPhone ซึ่งเป็นสินค้าของ Apple ด้วย
4. ตราสินค้ากิจกรรมหรื อเหตุการณ์ (Event Brands) เป็นตราสินค้าที่เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมประกวดต่าง ๆ ถือเป็นตราสินค้าชนิด
หนึ่งเพราะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ให้เกิดความไว้ใจในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ขึ้น
5. ตราสินค้าทางภูมิศาสตร์ (Geographical brands) เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ตาบล อาเภอ
จั งหวัด ประเทศ ภูมิภ าค ตราสิ น ค้าประเภทนี้มักจะเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้ละครชุด (ซีรี่) ในการเผยแพร่วัฒณธรรมของเกาหลีใต้เพื่อการสร้างตราสินค้า
ให้กับประเทศของตนเอง เป็นต้น
6. ตราสินค้าบุคคล (Personal Brands) เป็นการสร้างตราสินค้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้
เป็ น ที่ย อมรั บ มีตัว ตนและมีความโดดเด่นในด้ านนั้น ๆ เป็นการสร้างให้ บุ คคลนั้น ๆ กลายเป็ น
สัญลักษณ์ขึ้นมาแทนสิ่งหนึ่งที่กาลังกระทา เช่น เคน ธีรเดช เป็นสัญลักษณ์ของพระเอกที่มีความ
สุภาพ อั้ม พัชราภา เป็นสัญลักษณ์ของนางเอกที่มีความเซ็กซี่ ชมพู่ อารยา เป็นสัญลักษณ์ของนางเอก
ที่การแต่งกายทัยสมัยเป็นผู้นาแฟชั่น เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว Upshaw (1995) ให้ความหมายของตราสินค้าบุคคล หมายถึง การสร้างให้
บุคคลถูกจดจาหรือเป็นที่รู้จัก โดยการสร้างให้บุคคลนั้นมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือสร้างให้
เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นให้แก่บุคคลนั้น หรือเรียกได้ว่าเป็นการทาให้บุคคลนั้นกลายเป็นไอคอน
(Icon) มากไปกว่านั้น Kaputa (2006) ยังได้กล่าวอีกว่าตราสินค้าบุคคลจะแสดงถึงค่านิยม ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถของตนเองและเป็นสิ่งที่ทาให้ตนเองมีความแตกต่างจากตราสินค้าบุคคลอื่น
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อีกทั้งยังเป็นการแสดงคามั่นสัญญาไปในตัวด้วยว่าผู้บริโภคจะได้รับอะไรจากการที่ได้ติดตามตราสินค้า
บุ ค คลนั้ น ๆ (Montoya & Vandehey, 2009) ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของชื่ อ เสี ย งตราสิ น ค้ า บุ ค คลนั้ น
ประกอบไปด้วยกันหลายองค์ประกอบ (Alvarez del Blanco, 2010) ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) ตราสินค้าบุคคลจะต้องมีความรู้และเป็นที่ยอมรับ
ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งความเชี่ ยวชาญนั้นจะเป็นที่มาของการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตรา
สินค้าบุคคลนั้น ๆ
2. องค์ประกอบด้านประสบการณ์ (Experience) ตราสินค้าบุคคลต้องมีความเชี่ยวชาญที่
เกิดขึ้นจากความสามารถและการเรียนรู้ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ถ้าตราสินค้า
บุคคลนั้น ๆ มีประสบการณ์มากก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้าบุคคลนั้นมากขึ้นตามไป
ด้วย
3.องค์ประกอบด้านตาแหน่งหน้าที่ (Credential) มีส่วนช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือให่แก่
ตราสิ น ค้ า บุ ค คล ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สายงานของตราสิ น ค้ า บุ ค คลนั้ น ๆ เช่ น ตราสิ น ค้ า บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการสอนและให้ความรู้แก่ผู้อื่น ถ้ามีตาแหน่งทางวิชาการก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น ดารานักแสดงที่มีรางวัลการันตีก็จะได้รับความน่าเชื่อถือในการถ่ายทอดฝีมือทางการแสดงเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น
4. องค์ประกอบด้านการได้รับการสนับสนุนหรือได้รับคาแนะนา (Backing) เป็นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม ชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ต ราสิ น ค้ า บุ ค คล เช่ น หมอขวั ญ เป็ น แพทย์ ศั ล ยกรรมที่ มี
ความสามารถ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ได้ใช้บริการจึงทาการบอกต่อยังบุคคลอื่น ๆ ก็จะส่งผลให้
หมอขวัญมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
5. องค์ป ระกอบด้านการมีผู้ ส นับสนุน (Contributors) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่ว ยสร้าง
ความมีชื่อเสี ย งให้ กับ ตราสิ น ค้าบุ คคลเช่นกัน เช่น นักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก
นักการเมืองระดับประเทศที่ได้รับความนิยม ก็เป็นตัวการันตีความน่าเชื่อถือให้กับนักการเมืองท้องถิ่น
ได้ เป็นต้น
6. องค์ประกอบด้านการแสดงออกด้วยเครื่องหมาย (Signals) เครื่องหมายนี้จะถูกถ่ายทอด
ออกมาได้นหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ รูปกราฟิก ซึ่งผู้บริโภคจะมีการเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์
เหล่านี้เมื่อมีการส่งมาอย่างซ้า ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งเป็นการตอกย้าตัวตนของ
ตราสินค้าบุคคลนั้น ๆ
7. องค์ประกอบด้านผลตอบรับหรือปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) การมีชื่อเสียงของตรา
สินค้าบุคคลนั้นมักถูกกาหนดด้วยความคิดเห็นของสาธารณชน กล่าวได้ว่าตราสินค้าบุคคลจะสามารถ
พิสูจน์ความมีชื่อเสียงของตนเองได้ด้วยการดูจากผลตอบรับหรือปฏิกิริยาตอบกลับของสาธารณชน
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8. องค์ประกอบด้านบริบท (Context) เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนช่วยในการขยายการยอมรับ
ให้แก่ตราสินค้าบุคคล เพราะการมีชื่อเสียงของตราสินค้าบุคคลนั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับบริบททาง
สังคมและสภาแวดล้อมที่ตราสิ นค้าบุคคลนั้นอาศัยอยู่ และจะต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะทาง
สังคมด้วย เช่น กฎระเบียบ กฏเกณฑ์ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น เมื่อใดที่ตราสินค้าบุคคล
มีการหลุดออกจากกรอบของบริบททาสังคมจะมีความเสี่ยงต่อการไม่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
9. องค์ ป ระกอบด้ า นค่ า นิ ย มของสั ง คม (Social Values) ค่ า นิ ย มนั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ส่ ว นที่
กาหนดพฤติกรรมของคนในสังคมรวมไปถึงพฤติกรรมของตราสินค้าบุคคลด้วย เช่น คนในสังคมไทยมี
ค่านิยมนการแต่งงานก่อนแล้วจึงอยู่ร่วมบ้านเดียวกันของคู่รัก ถ้าตราสินค้าบุคคลนั้นมีการอยู่กับคู่รัก
กั น แบบสามี ภ รรยา มี ลู ก ด้ ว ยกั น ก่ อ นแล้ ว แต่ ง งานที่ ห ลั ง ก็ อ าจจะท าให้ ไ มเป็ น ที่ ย อมรั บ ในหมู่
สาธารณชนได้
10. องค์ ป ระกอบด้ า นการเชื่ อ มต่ อ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย (Connection) เป็ น อี ก หนึ่ ง
องค์ประกอบที่จะนามาซึ่งชื่อเสียงของตราสินค้าบุคคล การเชื่อมต่กับกลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถทาได้
หลายวิธี เช่น การส่งสารผ่านสื่อต่าง ๆ การปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน การใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นต้น
โดยสรุปแล้ว ตราสินค้าบุคคล หมายถึง การสร้างให้บุคคลเป็นที่รู้จัก โดดเด่นและมีขื่อเสียง
ในด้านที่บุคคลนั้นมีความชานาญ มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สร้างค่านิยม กาหนดพฤติกรรม
ของสังคมได้ และมีการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชน อย่าไงไรก็ตามแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้
จะไม่ได้ให้น้าหนักส่วนมากไปที่ตราสินค้าบุคคล แต่ก็มีความเกี่ยวข้องในส่วนของนักแสดงทอล์คโชว์ที่
เปรียบเสมือตราสินค้าบุคคล ดังนั้นแนวคิดตราสินค้าบุคคลจึงอาจถูกนามาอธิบายเพิ่มเติมในการสรุป
และอภิปรายผล

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิลาวรรณ มีเดช (2548) ทาการวิจัยเรื่องกลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาด
เชิงประสบการณ์ของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยในส่วนของความพึงพอใจ
และทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์และภาพลักษณ์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสื่อสารเชิงประสบการณ์ของ
เว็บไซต์ www.trueworld.net ในระดับปานกลาง www.truelife.com ในระดับปานกลางและ true
coffee ในระดับสูง (2) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อกิจกรรมต่อการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ใน
เชิงบวก (3) กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ต่อบริษัทในเชิงบวก โดยกลุ่มเป้าหมายมีภาพลักษณ์ต่อบริษัท
ว่ามีความทันสมัยมากที่สุดและรองลงมาคือมีความกระตือรือร้นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ (4) ความพึง
พอใจจากการร่ ว มกิจ กรรมการตลาดเชิ งประสบการณ์ มีความสั ม พันธ์เชิง บวกกับ ทัศ นคติ ที่ ก ลุ่ ม
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ตัวอย่างมีต่อกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ในระดับสูง (5) ความพึงพอใจจากการร่วม
กิจกรรมการตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ในระดับสูง (6) ทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อกิจกรรมการสื่อสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ในระดับสูง.
ภัทรญาณ์ บุญนาค (2558) ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา
สินค้าที่มีต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้า
ที่อิทธิพลต่อความภักดีของผู้ บ ริโภค โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
การรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีต่อตราสินค้า
ของผู้บริโภค
มิตธิมา กรงเต้น (2555) ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในจังหวัดนครปฐม โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
สารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้บริการร้านคาเฟ่อเม
ซอนในจังหวัดนครปฐม จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเม
ซอนในจังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความภักดีที่แตกต่างกัน
Kao, Huang & Yang (2007) ทาการศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์บ นความพึ ง พอใจและความภั กดี ข องผู้ ช มการแข่ งขั น บาสเก็ ตบอสในไต้ ห วัน โดย
การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการใช้ความประหลาดใจ (Surprise) การมีส่วนร่วม (Participation) และความ
เพลิ ด เพลิ น (Immersion) มาเป็ น ตั ว แปรตั น นการศึ ก ษา จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว แปรความ
เพลิดเพลินส่งผลต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกซึ่งการตลาดประสบการณ์ด้านอารมณ์
นั้นก็เป็นตัวแปรที่ส่งผลไปยังการมีชื่อเสียงและสร้างความภักดี ด้วยเช่นกัน แต่สาหรับตัวแปรความ
ประหลาดใจและการมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้ส่งผลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก
Tsung-Yu Chou, Yen-Ting Chen & Yu-Ho Chang (2010) ทาการศึกษาผลกระทบของ
การตลาดเชิงประสบการณ์บนความภักดีของผู้บริโภค กรณีศึกษาการขายตรง จากผลการศึกษาพบว่า
(1) การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าความพึงพอใจและคามภักดีของผู้บริโภคได้ (2)
ความภักดีของผู้บริโภคมีอิทธิพลมาจากความพึงพอใจของผู้บริโภค (3) ความพึงพอใจในการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของผู้บริโภคมีส่วนเชื่อมโยงให้ผู้บริโภคเกิดความภักดี
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(Lee, Ming-Shing, Hsiao, Huey-Der & Yang, 2010) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง The Study
of the Relationships Among Experiential Marketing, Service Quality, Consumer
Satisfaction and Loyalty เพื่อศึกษาเกี่ยวกั บความสั ม พั นธ์ร ะหว่ างการตลาดเชิ งประสบการณ์
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีของผู้บริโภค จากผลการวิจัยพบว่า (1)
การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้บริโภค (2) คุณภาพของการ
บริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค (3) ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดีของผู้บริโภค (4) การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความภักดีของผู้ บ ริ โ ภค (5) คุณภาพการบริการมีความสั มพันธ์ เชิงบวกต่อความภักดีของ
ผู้บริโภค

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการทาการศึกษาเรื่องการตลาดเชิ งประสบการณ์สู่ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยแบบสารวจใน
การตอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การทดสอบเครื่องมือ
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ ผู้ที่มีป ระสบการณ์ในการเข้าชมการแสดง
ทอล์คโชว์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าชมการแสดงทอล์ค
โชว์อย่างน้อย 2 ครั้ง และเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ทาการกาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณหาขนาดตัวอย่างของสัดส่วนประชากรแบบไม่ทราบจานวนประชากร
Z2 pq
n = 2
E
เมื่อ

n
Z

=
=

p
q
E

=
=
=

จานวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่ม
ค่า Standard Score จากตารางแจกแจงแบบปกติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งมีค่า Z = 1.96
สัดส่วนประชากรเป้าหมายต่อประชากรทั้งหมด
1-p
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหว่างสัดส่วนจริงและสัดส่วน
ตัวอย่าง (ซึ่งในที่นี้กาหนดค่า 5% = 0.05)
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ผู้วิจัยเลือกประมาณค่าสัดส่วนประชากร p = 0.5 ซึ่งจะทาให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
เมื่อเทียบกับการกาหนดค่า p ตั้งแต่ 0.1 – 0.9 โดยแทนค่าลงในสูตร คานวณได้ดังนี้
1.962 (0.5)(0.5)
n =
0.052
= 384.16
ทั้งนี้เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 384 ราย ผู้วิจัยได้สารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจานวน 22 ราย รวมเป็น 406 ราย

3.2 เครื่อมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกคาตอบด้วยตนเอง (Self-Administration) ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพื่อให้มีการกระจายแบบสอบถามได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าของงานวิจัยนี้
กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งลักษณะของคาถามจะเป็นคาถามปลายปิด (Close-end
question) โดยแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์
- ด้านประสาทสัมผัส
- ด้านความรู้สึก
- ด้านความคิด
- ด้านการกระทา
- ด้านการเชื่อมโยง
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภค
- พฤติกรรมการบอกต่อ
- การตั้งใจซื้อ
- ความอ่อนไหวต่อราคา
- พฤติกรรมร้องเรียน
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ลักษณะคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคาถามที่สามารถเลือกตอบได้
เพียงคาตอบเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยคาถามดังนี้
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภค
2.1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส คาถามในส่วนนี้ได้ถูกพัฒนามาจาก
งานวิจัยของ ธัญวัฒน์ อิพภูดม (2556) ดังนี้
ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น
- การตกแต่งโดยรอบสร้างความดึงดูดความสนใจ
- การใช้แสงในการแสดงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
- การจัดองค์ประกอบบนเวทีมีความเหมาะสม
ประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน
- เสียงพูดของนักแสดงมีความชัดเจนไม่ขัดข้อง
- เสียงดนตรี เอฟเฟค มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
- การใช้เสียงของนักแสดงสร้างความรู้สึกดีให้กับฉัน
ประสาทสัมผัสด้านการได้กลิ่น
- กลิ่นบรรยากาศในการแสดงสร้างความรู้สึกดีให้กับฉัน
- กลิ่นบรรยากาศโดยรอบงานสร้างความรู้สึกดีให้กับฉัน
ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส
- อุปกรณ์การนั่งชมมีความสะดวกสบาย
- อุณหภูมิภายในห้องแสดงมีความเหมาะสม
2.2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก คาถามในส่วนนี้ได้ถูกพัฒนามาจากงานวิจัย
ของ Kao, Huang & Yang (2007) ดังนี้
ความประหลาดใจ
- ฉันได้เห็นถึงความแปลกใหม่และตราตรึงใจจากการแสดงเสมอ
- ฉันรู้สึกถึงบางสิ่งที่บันทึกการแสดงสดก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้
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- ฉันเห็นการแสดงที่เกินความคาดหมายของฉัน
การมีส่วนร่วม
- ฉันมักจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานแสดงทอล์คโชว์
- ฉันร่วมตอบคาถามเมื่อนักแสดงส่งคาถามมายังผู้ชม
ความเพลิดเพลิน
- ฉันมักจะเพลิดเพลินกับการแสดงจนลืมเวลา
- ฉันรู้สึกสะดวกสบายในการเข้าชมการแสดงนี้
- ฉันสนุกสนานไปกับการแสดงนี้
- ฉันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนี้
2.3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด คาถามในส่วนนี้ได้ถูกพัฒนามาจากงานวิจัยของ
ของ Brakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) ดังนี้
การคิดแบบมาบรรจบ (Convergent Thinking)
- ฉันมักจะคิดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงพูดขณะแสดง
- ฉันมักจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นักแสดงได้กล่าวไว้
การคิดแบบแยกกระจาย (Divergent Thinking)
- ฉันมักจะมีความคิดแปลกใหม่หลังจากได้ชมการแสดง
- การแสดงนี้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ฉันได้
2.4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา คาถามในส่วนนี้ได้ถูกพัฒนามาจากงานวิจัย
ของ ของ Brakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) ดังนี้
- การชมการแสดงทาให้ฉันนึกถึงการกระทาในชีวิตประจาวันของฉัน
- ภายในงานแสดงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ฉันได้ร่วมสนุก
- ฉันมักจะติดคาพูดจากนักแสดงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
- การชมการแสดงทาให้ฉันมีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไป
2.5 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง คาถามในส่วนนี้ได้ถูกพัฒนามาจากงานวิจัย
ของ ของBrakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) ดังนี้
- การชมการแสดงทาให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น
- การชมการแสดงทาให้ฉันมีเรื่องราวใหม่ ๆ ไปสนทนากับเพื่อน
- การชมการแสดงทาให้ฉันทันสังคมมากขึ้น
- การชมการแสดงทาให้ฉันเห็นสิ่งใหม่ ๆ ในสังคม
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ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตราวัดแบบ 5 ระดับ (Five-Point
Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
คะแนน
การแปรผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสัมคัญการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ตาม
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตราภาคชั้นซึ่งมีสูตรการหา
ดังนี้
Range (R)
Interval (I)=
Class (C)
5-1
=
5
= 0.80
จากการคานวณตามสูตรดังกล่าว ทาให้แบ่งระดับการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 – 5.00 จัดอยู่ในระดับทัศนคติดีมาก
ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 – 4.20 จัดอยู่ในระดับทัศนคติดี
ค่าเฉลี่ยที่ 2.61 – 3.40 จัดอยู่ในระดับทัศนคติปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่ 1.81 – 2.60 จัดอยู่ในระดับทัศนคติไม่ดี
ค่าเฉลี่ยที่ 1.00 – 1.80 จัดอยู่ในระดับทัศนคติไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภค เป็นการศึกษาด้านทัศนคติและพฤติกรรม
โดยได้พัฒนาคาถามมาจากงานวิจัยของ Ellis (2000) และ รัถยา สุขสวัสดิ์ (2556) ดังนี้
การบอกต่อ (Word of Mount)
- ฉันแนะนาให้ผู้อื่นชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้
- ฉันเล่าประสบการณ์ที่ดีจากการแสดงนี้ให้ผู้อื่นฟัง
- ฉันพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงนี้กับผู้อื่นบ่อย ๆ
การตั้งใจซื้อซ้า
- ฉันซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้บ่อย ๆ
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- ฉันซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้มากกว่าท่านอื่น
- หากมีการแสดงของนักแสดงท่านนี้ ฉันซื้อบัตรชมโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
- ฉันจะเข้าชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ต่อไปในอนาคต
การอ่อนไหวต่อราคา
- ฉันซื้อบัตรโดยไม่สนใจเรื่องราคา
- ฉันเต็มใจที่จะจ่ายแม้ว่าราคาบัตรสูงขึ้น
- ฉันจะยังชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ แม้ว่าบัตรการแสดงของ
นักแสดงท่านอื่นราคาถูกกว่า
พฤติกรรมร้องเรียน
- ฉันจะร้องเรียนกับพนักงานทันทีหากพบปัญหา
- ฉันจะร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหา
- ฉันจะเปลี่ยนใจเมื่อพบปัญหาจากการชมการแสดงบ่อย ๆ
- ฉันจะบอกต่อถึงปัญหาที่ฉันพบกับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น ๆ
ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตราวัดแบบ 5 ระดับ (Five-Point
Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
คะแนน
การแปรผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญของความภักดีของผู้บริโภค โดยการหาความ
กว้างของอันตราภาคชั้นซึ่งมีสูตรการหา ดังนี้
Range (R)
Class (C)
5-1
=
5
= 0.80

Interval (I)=
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จากการคานวณตามสูตรดังกล่าว ทาให้แบ่งระดับของความภักดีของผู้บริโภคถูกแบ่งออกเป็
5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 – 5.00 จัดอยู่ในระดับความภักดีสูงมาก
ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 – 4.20 จัดอยู่ในระดับความภักดีสูง
ค่าเฉลี่ยที่ 2.61 – 3.40 จัดอยู่ในระดับความภักดีปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่ 1.81 – 2.60 จัดอยู่ในระดับความภักดีต่า
ค่าเฉลี่ยที่ 1.00 – 1.80 จัดอยู่ในระดับความภักดีต่ามาก

3.3 การทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
(Reliability) โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้จัดทาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) เพื่ อ หา
จุดบกพร่องชองคาถาม ประเด็นคาถาม และภาษาที่ใช้ในคาถาม เพื่อนามาแก้ไขให้แบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงและเหมาะสมกับงานวิจัยมากที่สุด
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามออนไลน์ (Online survey) ที่สร้าง
ด้วยโปรแกรม Google Form ไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง (Tryout) จานวน 30 ชุด แล้วนา
คาตอบที่ได้นามาวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือรายข้อและหาความน่าเชื่อถือโดยรวมโดยแยกการ
วิเคราะห์ตามข้อคาถามของแต่ละตัวแปร โดยใช้ Cronbach's Alpha Scores ซึ่งเป็นการวัดเพียงครั้ง
เดียว โดยใช้คาสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS ซึ่งได้ค่าความเชื่อถือที่ยอมรับได้ในทุกข้อ
คาถาม ดังนี้
- การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
.825
- การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก
.862
- การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด
.817
- การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา
.860
- การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
.826
- ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
.891
จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือที่ยอมรับได้ไปใช้เก็บข้อมูล กับกลุ่มตัว อย่า งที่
ต้องการศึกษาต่อไป
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จะเก็ บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ท าการสุ่ ม โดยใช้ แ บบสอบถามที่ มี
รายละเอียดตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้างต้น โดยในการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งผู้วิจัยจะทาการ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยและรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเพื่อ
สร้างการเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจึงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยใช้หลักสถิติในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทาการ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยมีกระบวนการดาเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามครบตามจานวนที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ตรวจและให้คะแนนในคาถามแต่ละข้อ
3. ลงรหัสข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ต้องการศึกษา
4. นาข้อมูลที่ลงรหัสเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้การคานวณทางสถิติซึ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร โดยการแจกแจงความถี่และคิดเป็นร้อยละ
2) วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร โดยการแจกแจงความถี่และคิดเป็นร้อยละ
3) วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 1: การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
4) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านที่ 2: การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นความรู้ สึ ก มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
5) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านที่ 3: การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นความคิ ด มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
6) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านที่ 4: การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้า นการกระทามี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
7) วิเคราะห์ข้อมูล ตามสมมติฐานที่ 5: การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
8) วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 6: การตลาดเชิงประสบการณ์รวมมีความสัมพันธ์และ
อานาจในการพยาการณ์ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
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3.5 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทาการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของข้อมูลต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทา
การประมวลผลโดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการศึกษาว่าตัวแปรด้านใดของการตลาดเชิงประสบการณ์
ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และอานาจการพยากรณ์ต่อความภักดี

บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์ค
โชว์เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง โดยใช้สูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างจาก
จานวนประชากรที่เคยเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์อย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งได้จานวน 406 ตัวอย่างและ
ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจทางสถิ ติ แ ละทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย
โดยได้แบ่งการนาเสนอไว้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ด้านในการชม
การแสดงทอลคโชว์
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดง
ทอล์คโชว์
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดี
ของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ข้อมูล ลั กษณะทางประชากรของผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยมีข้อมูลแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

163

40.1

หญิง

243

59.9

รวม

406

100

จากตาราง 4.1 สามารถอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรในด้านเพศได้ดังนี้ เมื่อพิจารณา
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายจานวน 163 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1 และ
เป็นเพศหญิงจานวน 243 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.9 โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมี
จานวนมากกว่าเพศชาย
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี

12

3

21 – 30 ปี

318

78.3

31 – 40 ปี

54

13.3

41 – 50 ปี

22

5.4

มากกว่า 50 ปี

-

-

รวม

406

100

จากตาราง 4.2 สามารถอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรในด้านอายุได้ดังนี้ เมื่อพิจารณา
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจานวน 12 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3 ช่วงอายุ 21 – 30 ปีมีจานวน 318 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.3 และช่วงอายุ 31 – 40 ปีมี
จานวน 54 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ซึ่งในการตอบแบบสอบถามไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
มากกว่า 50 ปี โดยสรุปมีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 21 – 30 ปีมากที่สุด
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

8

2

มัธยมศึกษาตอนปลาย /
ปวช.

12

3

อนุปริญญา / ปวส.

19

4.7

ปริญญาตรี

236

58.1

สูงกว่าปริญญาตรี

131

32.3

รวม

406

100

จากตาราง 4.3 สามารถอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรในด้านการศึกษาได้ดังนี้ เมื่อ
พิจารณาพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 8 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จานวน 12 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3 ระดับดับการศึ กษาที่อนุปริญญา / ปวส. จานวน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจานวน 236 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.1 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 131 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 โดยสรุปมีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา

134

33

ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

43

10.6

พนักงานบริษัทเอกชน

142

35

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจ
ส่วนตัว / อาชีพอิสระ

87

21.4

อื่น ๆ

-

-

รวม

406

100

จากตาราง 4.4 สามารถอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรในด้านอาชีพได้ดังนี้ เมื่อพิจารณา
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจานวน142 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 35 มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจานวน 43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6
มีอาชีพเป็นนักเรียน / นิสิต / นักศึกษามีจานวน 134 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 มีอาชีพเป็นข้าวของ
กิจการ / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระจานวน 87 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยสรุปมีจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพเป็นนักเรียน / นิสิต / นักศึกษามากที่สุด
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท

64

15.8

15,001 – 20,000 บาท

155

38.2

20,001 – 30,000 บาท

113

27.8

30,001 – 40,000 บาท

49

12.1

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป

25

6.2

รวม

406

100

จากตาราง 4.5 สามารถอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรในด้านรายได้ต่อเดือนได้ดังนี้
เมื่อพิจ ารณาพบว่ามีกลุ่ มตัว อย่างในการตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาทจ านวน 64 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.8 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ายได้ ใ นช่ ว ง 15,001 –
20,000 บาท จานวน 155 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วง 20,001 –
30,000 บาท จ านวน 113 คน หรื อคิดเป็นร้อยละ 27.8 กลุ่ มตัว อย่างที่มีรายได้ในช่วง 30,001 –
40,000 บาท จานวน 49 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ตั้งแต่ 40,000 บาท
ขึ้นไปจานวน 25 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยสรุปมีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ในช่วง
15,001 – 20,000 บาท มากที่สุด
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ด้านในการชมการแสดง
ทอลคโชว์
ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาท
สัมผัส การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทาและการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านเชื่อมโมง โดยได้ทาการวิเคราะห์
ผ่ า นการแสดงจ านวน (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) การหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัส

ระดับความถี่ (ร้อยละ)

1
(0.2)

ปาน
กลาง
[3]
0
(0)

มาก
มาก
ที่สุด
[4]
[5]
106 299
(26.2) (73.6)

0
(0)

0
(0)

37
(9.1)

146
(36.0)

3. ที่นั่งชมมีความ
สะดวกสบาย

0
(0)

14
(3.4)

31
(7.6)

159
(39.2)

4. การใช้แสงในการ
แสดงมีความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์

0
(0)

0
(0)

5. เสียงดนตรี เอฟ
เฟค มีความ

14
(3.4)

0
(0)

1. เสียงพูดของ
นักแสดงมีความ
ชัดเจน ไม่ขัดข้อง
2. การใช้เสียงของ
นักแสดงสร้าง
ความรู้สึกดีให้กับฉัน

น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

น้อย
[2]

𝛘

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

4.73 .460

ดีมาก

223
(54.9)

4.46 .657

ดีมาก

202
(49.8)

4.35 .768

ดีมาก

18
(4.4)

240
148 4.32 .554
(59.1) (36.50

ดีมาก

29
(7.1)

177
(43.6)

ดีมาก

186
(45.8)

4.28 .873
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เหมาะสมตาม
สถานการณ์
ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (ต่อ)
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัส
6. การจัด
องค์ประกอบบนเวที
มีความเหมาะสม
7. อุณหภูมิใน
สถานที่แสดงมีความ
เหมาะสม
8. การตกแต่ง
โดยรอบสร้างความ
ดึงดูดความสนใจ
9. กลิ่นบรรยากาศ
ในการแสดงสร้าง
ความรู้สึกดีให้กับฉัน
10. กลิ่นบรรยากาศ
โดยรอบงานแสดง
สร้างความรู้สึกดี
ให้กับฉัน

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

0
(0)

ปาน
กลาง
[3]
36
(8.9)

234
(57.6)

มาก
ที่สุด
[5]
136
(33.5)

0
(0)

9
(2.2)

30
(7.4)

226
(55.7)

0
(0)

0
(0)

56
(13.8)

5
(1.2)
14
(3.4)

น้อย
[2]

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

4.25 .603

ดีมาก

141
(34.7)

4.23 .677

ดีมาก

264
(65.0)

86
(21.2)

4.07 .587

ดี

11
48
(2.7) (11.8)

238
(58.6)

104
(25.6)

4.05 .770

ดี

23
82
(5.7) (20.2)

202
(49.8)

85
(20.9)

3.79 .952

ดี

จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสได้ดังนี้
เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อเสียงพูดของนักแสดงมีความชัดเจนไม่ขัดข้องอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูลการตลาดเชิง ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.73 ซึ่งมีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมากเพิ่มเติม ดังนี้ การใช้เสียงของ
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นักแสดงสร้างความรู้สึกดีให้กับฉัน (4.46) อุปกรณ์การนั่งชมมีความสะดวกสบาย (4.35) การใช้แสง
ในการแสดงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (4.32) เสียงดนตรีหรือเอฟเฟคมีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ (4.28) การจัดองค์ประกอบบนเวทีมีความเหมาะสม (4.25) และอุณหภูมิในสถานที่แสดง
มีความ (4.23) นอกจากนี้ แล้ว ยังมีคาถามที่กลุ่ มตัว อย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนี้ การตกแต่ง
โดยรอบสร้างความดึงดูดความสนใจ (4.07) กลิ่นบรรยากาศในการแสดงสร้างความรู้สึกดีให้ กับฉัน
(4.05) และกลิ่นบรรยากาศโดยรอบงานแสดงสร้างความรู้สึกดีให้กับฉัน (3.79)
ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านความรู้สึก
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึก
1. ความรู้สึก
สนุกสนานไปกับการ
แสดง
2. ความรู้สึก
เพลิดเพลินกับการ
แสดงจนลืมเวลา
3. ความรู้สึกถึงความ
แปลกใหม่และตรา
ตรึงใจจากการแสดง
เสมอ
4. ความรู้สึก
สะดวกสบายในการ
เข้าชมการแสดง
5. ความรู้สึกถึงการ
แสดงที่เกินความ
คาดหมาย

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

12
(3.0)

ปาน
กลาง
[3]
18
(4.4)

199
(49.0)

มาก
ที่สุด
[5]
177
(43.6)

0
(0)

0
(0)

75
(18.5)

181
(44.6)

0
(0)

10
69
(2.5) (17.0)

0
(0)
0
(0)

น้อย
[2]

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

4.33 .699

ดีมาก

150
(36.9)

4.18 .722

ดี

192
(47.3)

135
(33.3)

4.11 .768

ดี

14
78
(3.4) (19.2)

165
(40.6)

149
(36.7)

4.11 .829

ดี

24
101
(5.9) (24.9)

102
(25.1)

179
(44.1)

4.07 .961

ดี
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6. ความรู้สึกที่บันทึก
การแสดงสดก็ไม่
สามารถถ่ายทอดได้

14
(3.4)

0
(0)

113
(27.8)

118
(29.1)

161
(39.7)

4.01 .994

ดี

ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านความรู้สึก (ต่อ)
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึก
7. ความรู้สึกเหมือน
เป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดง
8. การร่วมตอบ
คาถามเมื่อนักแสดง
ส่งคาถามมายังผู้ชม
9. การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นภายในงานแสดง
ทอล์คโชว์

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

ปาน
กลาง
[3]
128
(31.5)

154
(37.9)

มาก
ที่สุด
[5]
124
(30.5)

0
(0)

27
97
(6.7) (23.9)

157
(38.7)

14
(3.4)

48

99
(24.4)

น้อย
[2]
0
(0)

111
(11.8) (27.3)

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

3.99 .789

ดี

125
(3.08)

3.94 .900

ดี

134
(33.0)

3.71 1.144

ดี

จากตารางที่ 4.7 สามารถอธิบายข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกได้ ดังนี้ เมื่อ
พิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อฉันสนุกสนานไปกับการแสดงอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ในการให้ ข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นความรู้ สึ ก ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.33
นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนี้ ความรู้สึกเพลิดเพลินกับการแสดงจน
ลืมเวลา (4.18) ความรู้สึกถึงความแปลกใหม่และตราตรึงใจจากการแสดงเสมอ (4.11) ความรู้สึก
สะดวกสบายในการเข้าชมการแสดง (4.11) ฉันรู้สึกถึงการแสดงที่เกินความคาดหมายของฉัน (4.07)
ความรู้สึกถึงบางสิ่งที่บันทึกการแสดงสดก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ (4.01) ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วน
หนึ่งของการแสดง (3.99) การร่วมตอบคาถามเมื่อนักแสดงส่งคาถามมายังผู้ชม (3.94) และการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานแสดงทอล์คโชว์ (3.71)
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ตารางที่ 4.8 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านความคิด
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
ความคิด
1. การคิดตามใน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่
นักแสดงพูดขณะ
แสดง
2. มีความคิดแปลก
ใหม่หลังจากได้ชม
การแสดง
3. การแสดงนี้
สามารถสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
4. การหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่
นักแสดงได้กล่าวไว้

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

ปาน
กลาง
[3]
41
(10.1)

148
(36.5)

มาก
ที่สุด
[5]
217
(53.4)

0
(0)

9
72
(2.2) (17.7)

199
(49.0)

0
(0)

19
66
(4.7) (16.3)

14
(3.4)

9
114
(2.2) (28.1)

น้อย
[2]
0
(0)

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

4.43 .670

ดีมาก

126
(31.0)

4.09 .755

ดี

180
44.3)

141
(4.7)

4.09 .831

ดี

182
(44.8)

87
(21.4)

3.79 .922

ดี

จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดได้ ดังนี้ เมื่อ
พิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการคิดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงพูดขณะ
แสดงอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.43 นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนี้ มีความคิดแปลกใหม่
หลังจากได้ชมการแสดง (4.09) การแสดงนี้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ฉันได้ (4.09) และการ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นักแสดงได้กล่าวไว้ (3.79)
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ตารางที่ 4.9 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
การกระทา
1. การชมการแสดง
นี้ทาให้นึกถึง
เหตุการณ์ที่เคยทา
2. การติดคาพูดจาก
นักแสดงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. การมีกิจกรรมต่าง
ๆ ภายในงานแสดง
ให้ได้ร่วมสนุก
4. การชมการแสดง
ทาให้มีพฤติกรรม
บางอย่างเปลี่ยนไป

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
ปาน
กลาง
[3]
9
44
(2.2) (10.8)

199
(49.0)

0
(0)

21
64
(5.2) (15.8)

162
159 4.13 .861
(3.99) (39.20

ดี

14
(3.4)

23
90
(5.7) (22.2)

196
(48.3)

83
(20.4)

3.77 .954

ดี

9
(2.2)

75

114
(28.1)

76
(18.7)

3.43 1.060

ดี

น้อย
[2]

132
(18.5) (32.5)

มาก
[4]

มาก
ที่สุด
[5]
154
(37.9)

ระดับ
ทัศนคติ

น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

𝛘

S.D.

4.23 .725

ดีมาก

จากตารางที่ 4.9 สามารถอธิบายข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาได้ ดังนี้
เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการชมการแสดงทาให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์ที่ฉัน
เคยทามาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ ข้อมูล การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทาซึ่งมีค่าเฉลี่ ยที่ 4.23 นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนี้ การติด
คาพูดจากนักแสดงมาใช้ในชีวิตประจาวัน (4.13) การมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานแสดงให้ได้ร่วมสนุก
(3.77) และการชมการแสดงทาให้ฉันมีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไป (3.43)
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ตารางที่ 4.10 จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยง
1. การชมการแสดง
ทาให้มีเรื่องราว
ใหม่ ๆ ไปสนทนากับ
เพื่อน
2. การชมการแสดง
ทาให้เห็นมุมมองใหม่
ๆ ในสังคม
3. การชมการแสดง
ทาให้ทันสังคมมาก
ขึ้น
4. การชมการแสดง
ทาให้มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เข้าร่วมชมท่าน
อื่น

ระดับความถี่ (ร้อยละ)
น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

6
(1.5)

ปาน
กลาง
[3]
26
(6.4)

189
(46.6)

มาก
ที่สุด
[5]
185
(45.6)

0
(0)

9
(2.2)

39
(9.6)

185
(45.6)

0
(0)

19
45
(4.7) (11.1)

0
(0)

75

น้อย
[2]

138
(18.5) (34.0)

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

4.36 .670

ดีมาก

183
(42.6)

4.29 .728

ดีมาก

227
(55.9)

115
(28.3)

4.08 .759

ดี

94
(23.3)

99
(24.4)

3.53 1.053

ดี

จากตารางที่ 4.10 สามารถอธิบายข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงได้ ดังนี้
เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ การชมการแสดงทาให้ฉันมีเรื่องราวใหม่ ๆ ไป
สนทนากับเพื่อนอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยงซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 ซึ่งมีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมากเพิ่มเติม ดังนี้
การชมการแสดงทาให้ฉันเห็น มุมมองใหม่ ๆ ในสังคม (4.29) นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่ มตัว อย่ างมี
ทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนี้ การชมการแสดงทาให้ฉันทันสังคมมากขึ้น (4.08) และการชมการแสดงทา
ให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น (3.53)
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดี ได้แก่ การบอกต่อ การตั้งใจซื้อ การอ่อนไหวต่อราคาและพฤติกรรม
ร้องเรียน โดยได้ทาการวิเคราะห์ผ่านการแสดงจานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
ตารางที่ 4.11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแสดงความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
ระดับความถี่ (ร้อยละ)
การบอกต่อ

1. การเล่า
ประสบการณ์ที่ดีจาก
การแสดงนี้ให้ผู้อื่น
ฟัง
2. การพูดคุย
เกี่ยวกับการแสดงนี้
กับผู้อื่นบ่อย ๆ
3. การแนะนาให้
ผู้อื่นชมการแสดง
ของนักแสดงท่านนี้

S.D.

ระดับ
ความ
ภักดี

4.33 .763

สูงมาก

150
(36.9)

4.20 .741

สูง

146
(36.0)

4.11 .833

สูง

น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

19
(4.7)

ปาน
กลาง
[3]
16
(3.9)

183
(45.1)

มาก
ที่สุด
[5]
188
(46.3)

0
(0)

9
52
(2.2) (12.8)

195
(48.0)

0
(0)

20
60
(4.9) (14.8)

180
(44.3)

น้อย
[2]

มาก
[4]

𝛘

จากตารางที่ 4.11 สามารถอธิบายข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ด้านการ
บอกต่อได้ ดังนี้ เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความภักดีต่อ การเล่าประสบการณ์ที่ดีจาก
การแสดงนี้ให้ผู้อื่นฟัง อยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคใน
การชมการแสดงทอล์คโชว์ด้านการบอกต่อซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 นอกจากนี้มีคาถามที่มีความภักดีอยู่ใน
ระดับสูง ดังนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงนี้กับผู้อื่นบ่อย ๆ (4.20) และการแนะนาให้ผู้อื่นชมการ
แสดงของนักแสดงท่านนี้ (4.11)
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ตารางที่ 4.12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมู ลแสดงความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านการตั้งใจซื้อ
ระดับความถี่ (ร้อยละ)
การตั้งใจซื้อ

1. การเข้าชมการ
แสดงของนักแสดง
ท่านนี้ต่อไปใน
อนาคต
2. ซื้อบัตรชมการ
แสดงของนักแสดง
ท่านนี้มากกว่าท่าน
อื่น
3. การซื้อบัตรชม
การแสดงของ
นักแสดงท่านนี้
บ่อย ๆ
4. หากมีการแสดง
ของนักแสดงท่านนี้
จะซื้อบัตรชมโดยไม่
มีข้อแม้ใด ๆ

น้อย
ที่สุด
[1]
20
(4.9)

ปาน
น้อย
กลาง
[2]
[3]
33
115
(8.1) (28.3)

125
(30.8)

มาก
ที่สุด
[5]
113
(27.8)

34
(8.4)

30
126
(7.4) (31.0)

114
(28.1)

23
(5.7)

33
148
(8.1) (36.5)

34
(8.4)

50

150
(12.3) (36.9)

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ความ
ภักดี

3.68 1.111

สูง

102
(25.1)

3.54 1.185

สูง

113
(27.8)

81
(21.9)

3.52 1.092

สูง

103
(25.4)

69
(17.0)

3.30 1.142

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ด้านการตั้งใจซื้อได้ ดังนี้ เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความภักดีต่อการเข้าชมการแสดง
ของนักแสดงท่านนี้ต่อไปในอนาคตในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูล การเข้าชมการแสดง
ของนักแสดงท่านนี้ต่อไปในอนาคตซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.68 และมีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีอยู่ใน
ระดับเดียวกัน คือ ซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้มากกว่าท่านอื่น (3.54) และการซื้อบัตรชม
การแสดงของนักแสดงท่านนี้บ่อย ๆ (3.52) นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนี้ หากมีการแสดงของนักแสดงท่านนี้ จะซื้อบัตรชมโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ (3.30)
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ตารางที่ 4.13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแสดงความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านการอ่อนไหวต่อราคา
ระดับความถี่ (ร้อยละ)
การอ่อนไหว
ต่อราคา

น้อย
ปาน
น้อย
ที่สุด
กลาง
[2]
[1]
[3]
50
44
82
(12.3) (10.8) (20.2)

1. การเลือกชมการ
แสดงของนักแสดง
ท่านนี้ แม้ว่าบัตรการ
แสดงของนักแสดง
ท่านอื่นราคาถูกกว่า
2. การซื้อบัตรโดยไม่ 64
98
94
สนใจเรื่องราคา
(15.8) (24.1) (23.2)
เต็มใจที่จะจ่ายแม้ว่า
62
84
126
ราคาบัตรสูงขึ้น
(15.3) (20.7) (31.0)

181
(44.6)

มาก
ที่สุด
[5]
49
(12.1)

90
(22.2)
96
23.6)

60
(14.8)
38
(9.4)

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ความ
ภักดี

3.33 1.193

ปาน
กลาง

2.96 1.299

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.91 1.193

จากตารางที่ 4.13 สามารถอธิบายข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ด้านการอ่อนไหวต่อราคาได้ ดังนี้ เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความภักดีต่อ การเลือก
ชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ แม้ว่าบัตรการแสดงของนักแสดงท่านอื่นราคาถูกกว่าอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ด้านการ
อ่อนไหวต่อราคาซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.33 ซึ่งมีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีอยู่ในระดับปานกลาง
เช่น กัน ดังนี้ การซื้อบั ตรโดยไม่สนใจเรื่องราคา (2.96) และเต็มใจที่จะจ่ายแม้ว่าราคาบัตรสู งขึ้น
(2.91)
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ตารางที่ 4.14 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแสดงความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
ระดับความถี่ (ร้อยละ)
พฤติกรรมร้องเรียน

1. การร้องเรียนกับ
พนักงานทันทีหาก
พบปัญหา
2. การร้องเรียนกับ
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องหากพบ
ปัญหา
3. การเปลี่ยนใจเมื่อ
พบปัญหาจากการ
ชมการแสดงบ่อย ๆ
4, การบอกต่อถึง
ปัญหาที่ฉันพบกับ
ผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น

น้อย
ที่สุด
[1]
0
(0)

ปาน
น้อย
กลาง
[2]
[3]
20
117
(4.9) (28.8)

211
(52.0)

มาก
ที่สุด
[5]
58
(14.3)

22
(5.4)

94

173
(23.2) (42.6)

117
(28.8)

23
(5.7)

165

116
(40.6) (28.6)

35
(8.6)

173

125
(42.6) (30.8)

มาก
[4]

𝛘

S.D.

ระดับ
ความ
ภักดี

3.76 .755

สูง

0
(0)

2.95 .858

ปาน
กลาง

102
(25.1)

0
(0)

2.73 .902

ปาน
กลาง

7.3
(18.0)

0
(0)

2.58 .882

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.14 สามารถอธิบายข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ด้ า นพฤติ ก รรมร้ อ งเรี ย นได้ ดั ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามภั ก ดี ต่ อ การ
พฤติกรรมร้องเรียนกับพนักงานทันทีหากพบปัญหาอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูล
ความภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภคในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ ด้ า นพฤติ ก รรมร้ อ งเรี ย นซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย
ที่ 3.76 นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ การจะร้องเรียนกับ
หน่วย งานภายนอกที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหา (2.95) การเปลี่ยนใจเมื่อพบปัญหาจากการชมการแสดง
บ่อย ๆ (2.73) และการบอกต่อถึงปัญหาที่ฉันพบกับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น ๆ (2.58)
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กล่าวสรุปโดยรวมข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ ดังนี้ เมื่อ
พิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ การเล่าประสบการณ์ที่ดีจากการแสดงนี้ให้ผู้อื่นฟัง
อยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการให้ข้อมูลความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์ค
โชว์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 ซึ่งมีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับสูง ดังนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับ
การแสดงนี้กับผู้อื่นบ่อย ๆ (4.20) การแนะนาให้ผู้อื่นชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ (4.11) การ
ร้องเรียนกับ พนั กงานทัน ทีห ากพบปัญหา (3.76) การข้าชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ต่อ ไปใน
อนาคต (3.68) การซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้มากกว่าท่านอื่น (3.54) และการซื้อบัตร
ชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ บ่อย ๆ (3.52) นอกจากนี้มีคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนี้ การเข้าชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้ แม้ว่าบัตรการแสดงของนักแสดงท่าน
อื่นราคาถูกกว่า (3.33) การร่วมตอบคาถามเมื่อนักแสดงส่งคาถามมายังผู้ชม (3.30) การซื้อบัตรโดย
ไม่สนใจเรื่องราคา (2.96) การร้องเรียนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหา (2.95) การ
เต็มใจที่จะจ่ายแม้ว่าราคาบัตรสูงขึ้น (2.91) การเปลี่ยนใจเมื่อพบปัญหาจากการชมการแสดงบ่อย ๆ
(2.73) และการบอกต่อถึงปัญหาที่ฉันพบกับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น ๆ (2.58)
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดีของผู้บริโภค
ด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสกับความ
ภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัส
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการมองเห็น

.152**

.002

ด้านการได้ยิน

.348**

.000

ด้านการได้กลิ่น

.252**

.000

ด้านการสัมผัส

-.024

.624

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.15 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็ น ด้านการได้ยิน การได้กลิ่นมีความสั มพันธ์กับความภักดี ข อง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นการบอกต่ อ ในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ โ ดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน การ
ได้กลิ่นเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความรู้สึก
r
Sig. (2-tailed)
ความประหลาดใจ

.503**

.000

การมีส่วนร่วม

.473**

.000

ความเพลิดเพลิน

.322**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.16 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้ บ ริ โ ภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์โ ดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วม
และความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดกับความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความคิด
r
Sig. (2-tailed)
การคิดแบบมาบรรจบ

.453**

.000

การคิดแบบแยกกระจาย

.474**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.17 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิดแบบแยกกระจายมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นการบอกต่ อ ในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ โ ดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้ านความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิด
แบบแยกกระจายเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทากับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการกระทา
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการกระทา

.701**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.18 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเข้ า ร่ ว มชมการแสดงทอล์ ค โชว์ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ร้อยละ 99
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการเชื่อมโยง

.608**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.19 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงเป็น
ปั จ จั ย ส าคัญที่ส่ งผลต่ อ การตั ดสิ น ใจในการเข้าร่ว มชมการแสดงทอล์ คโชว์ ที่ระดับความเชื่ อ มั่ น
ร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้าน
การบอกต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
r
Sig. (2-tailed)
ด้านประสาทสัมผัส

.289**

.000

ด้านความรู้สึก

.498**

.000

ด้านการกระทา

.512**

.000

ด้านความคิด

.701**

.000

ด้านการเชื่อมโยง

.608**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.20 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นความรู้ สึ ก ด้ า นการกระท า ด้ า นความคิ ด และด้ า นการเชื่ อ มโยงมี ค วาม
สัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก ด้านการ
กระทา ด้านความคิดและด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชม
การแสดงทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เป็น ปั จ จั ย
พยากรณ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
สัมประสิทธิ์ถดถอย
Adjust
R2
2
ตัวแปรพยากรณ์
R
t
Sig
Change R2
B
β
ด้านการกระทา
.491 .491
.490 10.069 .000
.713
.720
ด้านการเชื่อมโยง
.534 .043
.532 4.774 .000
.248
.215
ด้านความรู้สึก
.546 .012
.542 -3.376 .001
-.245
-.215
ด้านประสาทสัมผัส .553 .007
.548 -3.033 .003
-.248
-.124
ด้านความคิด
.562 .009
.557 2.909 .004
.147
.137
จากตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทา ด้านการเชื่อมโยง ด้านความรู้สึก ด้านประสาทสัมผัสและด้านความคิดเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่มี
อานาจต่อการทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ดังนี้
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
(R2) เท่ากับ 0.491 ซึ่งหมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่
สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ได้ร้อยละ 49.1
ปั จ จั ย พยากรณ์ที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง มีผ ลให้ ค่าอานาจการ
ทานายเพิ่มขึ้น 0.043 ซึ่งทาให้มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.534 หมายความว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทาและด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดี
ของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 53.4 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ร้อยละ 4.3
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.012 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.546 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านการเชื่อมโยงและด้านความรู้สึ กเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถ
ทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 54.6 ซึ่งมีค่า
การทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 และปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 ร้อยละ 5.5
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส มีผลให้ค่าอานาจการ
ทานายเพิ่มขึ้น 0.007 ซึ่งทาให้มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.553 หมายความว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านการเชื่อมโยง ด้านความรู้สึกและด้านประสาทสัมผัสเป็นปัจจัย
พยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้
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ร้ อยละ 55.3 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 และปัจจัย
พยากรณ์ที่ 3 ร้อยละ 6.2
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 5 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่ มขึ้น 0.009 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.562 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านการเชื่อมโยง ด้านความรู้สึก ด้านประสาทสัมผัสและด้านความคิด
เป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อในการชมการแสดงทอล์ค
โชว์ได้ร้อยละ 56.2 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 ปัจจัย
พยากรณ์ที่ 3 และปัจจัยพยากรณ์ที่ 4 ร้อยละ 7.1
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดีของผู้บริโภค
ด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสกับความ
ภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัส
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการมองเห็น

.009

.856

ด้านการได้ยิน

.153**

.002

ด้านการได้กลิ่น

.324**

.000

ด้านการสัมผัส

.293**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.22 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยิน การได้กลิ่นและด้านการสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นความตั้ ง ใจซื้ อ ในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ โ ดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยิน การได้กลิ่นและด้าน
การสัมผัสเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความรู้สึก
r
Sig. (2-tailed)
ความประหลาดใจ

.452**

.000

การมีส่วนร่วม

.714**

.000

ความเพลิดเพลิน

.490**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.23 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วม
และความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดกับความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความคิด
r
Sig. (2-tailed)
การคิดแบบมาบรรจบ

.321**

.000

การคิดแบบแยกกระจาย

.289**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.24 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิดแบบแยกกระจายมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นความตั้ ง ใจซื้ อ ในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ โ ดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิด
แบบแยกกระจายเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทากับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการกระทา
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการกระทา

.730**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.25 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิ งประสบการณ์ด้านการกระทาเป็น
ปั จ จั ย ส าคัญที่ส่ งผลต่ อ การตั ดสิ น ใจในการเข้าร่ว มชมการแสดงทอล์ คโชว์ ที่ระดับความเชื่ อ มั่ น
ร้อยละ 99
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการเชื่อมโยง

.406**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.26 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อย
ละ 99
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้าน
ความตั้งใจซื้อ
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
การตลาดเชิงประสบการณ์
r
Sig. (2-tailed)
ด้านประสาทสัมผัส

.306**

.000

ด้านความรู้สึก

.634**

.000

ด้านการกระทา

.337**

.000

ด้านความคิด

.730**

.000

ด้านการเชื่อมโยง

.406**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.27 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นความรู้ สึ ก ด้ า นความคิ ด ด้ า นการกระท าและด้ า นการเชื่ อ มโยงมี ค วาม
สั มพัน ธ์กับ ความภักดีของผู้ บริ โภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก ด้าน
ความคิด ด้านการกระทาและด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้ าร่วม
ชมการแสดงทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เป็น ปั จ จั ย
พยากรณ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อ
สัมประสิทธิ์ถดถอย
Adjust
R2
ตัวแปรพยากรณ์
R
t
Sig
Change R2
B
β
ด้านการกระทา
.532 .532
.531 12.797 .000 1.102
.724
ด้านความคิด
.565 .033
.563 -5.594 .000 -.386
-.250
ด้านความรู้สึก
.575 .010
.572 3.485 .001 .344
.210
ด้านประสาทสัมผัส .582 .007
.578 -2.583 .010 -.297
-.103
จากตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทา ด้านความคิด ด้านความรู้สึกและด้านประสาทสัมผัสเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่มีอานาจต่อการ
ทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ดังนี้
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
(R2) เท่ากับ 0.532 ซึ่งหมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่
สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ได้ร้อยละ
53.2
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.033 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.565 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทาและด้านความคิดเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 56.5 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ร้อยละ 3.3
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.010 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.575 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านความคิดและด้านความรู้สึกเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานาย
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 57.5 ซึ่งมีค่าการ
ทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 และปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 ร้อยละ 4.3
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส มีผลให้ค่าอานาจการ
ทานายเพิ่มขึ้น 0.007 ซึ่งทาให้มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.582 หมายความว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านความคิด ด้านความรู้สึกและด้านประสาทสั มผัสเป็นปัจจัย
พยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้

94
ร้ อยละ 58.2 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 และปัจจัย
พยากรณ์ที่ 3 ร้อยละ 5.0
ปัจจจัยพยากรณ์นอกเหนือจากนี้ซึ่ง ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง ไม่
สามาถนามาใช้เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านความตั้งใจซื้อในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์ได้
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดีของผู้บริโภค
ด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสกับความ
ภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัส
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการมองเห็น

.135**

.006

ด้านการได้ยิน

.202**

.000

ด้านการได้กลิ่น

.397**

.000

ด้านการสัมผัส

.197**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.29 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านการได้กลิ่นและด้านการสัมผัสมีความสัมพันธ์
กับความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทางด้านการมองเห็น
ด้านการได้ยิน ด้านการได้กลิ่นและด้านการสัมผัสเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้า
ร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความรู้สึก
r
Sig. (2-tailed)
ความประหลาดใจ

.511**

.000

การมีส่วนร่วม

.643**

.000

ความเพลิดเพลิน

.399**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.30 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วน
ร่วมและความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์ค
โชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดกับความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความคิด
R
Sig. (2-tailed)
การคิดแบบมาบรรจบ

.374**

.000

การคิดแบบแยกกระจาย

.423**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.31 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิดแบบแยกกระจายมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิด
แบบแยกกระจายเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99

96
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทากับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการกระทา
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการกระทา

.654**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.32 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดง
ทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์จึงที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการเชื่อมโยง

.332**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.33 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดง
ทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
เชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99

97
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้าน
ความอ่อนไหวต่อราคา
ความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
การตลาดเชิงประสบการณ์
r
Sig. (2-tailed)
ด้านประสาทสัมผัส

.369**

.000

ด้านความรู้สึก

.591**

.000

ด้านการกระทา

.440**

.000

ด้านความคิด

.653**

.000

ด้านการเชื่อมโยง

.332**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.34 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นความรู้ สึ ก ด้ า นความคิ ด ด้ า นการกระท าและด้ า นการเชื่ อ มโยงมี ค วาม
สัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก
ด้านความคิด ด้านการกระทาและด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้า
ร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เป็น ปั จ จั ย
พยากรณ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคา
Adjus
สัมประสิทธิ์ถดถอย
2
R
ตัวแปรพยากรณ์
R2
t
t
Sig
Change
B
β
R2
ด้านการกระทา
.428 .428
.426 15.410 .000 1.240
.747
ด้านการเชื่อมโยง
.440 .012
.438 -2.999 .003 -.282
-.145
จากตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทาและด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่มีอานาจต่อการทานายความภักดีของผู้บริโภคด้าน
ความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ดังนี้
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ปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา มีผลให้ ค่าอานาจการทานาย
(R2) เท่ากับ 0.428 ซึ่งหมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่
สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ได้
ร้อยละ 42.8
ปั จ จั ย พยากรณ์ที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง มีผ ลให้ ค่าอานาจการ
ทานายเพิ่มขึ้น 0.012 ซึ่งทาให้มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.440 หมายความว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทาและด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดี
ของผู้บริโภคด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 44.0 ซึ่งมีค่าการ
ทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ร้อยละ 1.2
ปัจจจัยพยากรณ์นอกเหนือจากนี้ซึ่ง ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส ด้าน
ความรู้สึกและด้านความคิด ไม่สามาถนามาใช้เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อทานายความภักดีของผู้บริโภค
ด้านความอ่อนไหวต่อราคาในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดีของผู้บริโภค
ด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสกับความ
ภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัส
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการมองเห็น

.033

.503

ด้านการได้ยิน

.028

.575

ด้านการได้กลิ่น

.046

.359

ด้านการสัมผัส

.340**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.36 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัสทางด้านการสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนใน
การชมการแสดงทอล์ ค โชว์โ ดยมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 หมายความว่ า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทางด้านการสัมผัสเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้า
ร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99

99
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความรู้สึก
r
Sig. (2-tailed)
ความประหลาดใจ

-.023

.645

การมีส่วนร่วม

.203**

.000

ความเพลิดเพลิน

.295**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.37 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกทางด้านการมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้าน
พฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกทางด้านการมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดกับความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความคิด
r
Sig. (2-tailed)
การคิดแบบมาบรรจบ

-.083

.095

การคิดแบบแยกกระจาย

.000

.996

จากตารางที่ 4.38 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิดแบบแยกกระจายไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่
ระดับ 0.05

100
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทากับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการกระทา
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการกระทา

.197**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.39 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การกระทามีความสัมพันธ์กับ ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดง
ทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงกับความภักดี
ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการเชื่อมโยง

.031

.531

จากตารางที่ 4.40 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยงไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมการร้องเรียนในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคด้าน
พฤติกรรมร้องเรียน
ความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
การตลาดเชิงประสบการณ์
r
Sig. (2-tailed)
ด้านประสาทสัมผัส

.164**

.001

ด้านความรู้สึก

.195**

.000

ด้านการกระทา

-.046

.359

ด้านความคิด

.197**

.000

ด้านการเชื่อมโยง

.031

.531

จากตารางที่ 4.41 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสั มผั ส ด้านความรู้ สึ กและด้านความคิด มีความสั มพันธ์กับความภักดีข องผู้ บริโ ภคด้ า น
พฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก ด้านความคิด ด้านการกระทาและด้าน
การเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เป็น ปั จ จั ย
พยากรณ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียน
สัมประสิทธิ์ถดถอย
Adjust
R2
2
ตัวแปรพยากรณ์
R
t
Sig
Change R2
B
β
ด้านการกระทา
.039 .039
.036 2.364 .019 .149
.208
ด้านความคิด
.091 .052
.087 -5.693 .000 -.287
-.370
ด้านประสาทสัมผัส .106 .015
.100 2.293 .022 .193
.133
ด้านความรู้สึก
.117 .010
.108 2.169 .031 .157
.190
จากตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทา ด้านความคิด ด้านประสาทสัมผัสและด้านความรู้สึกเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่มีอานาจต่อการ
ทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ดังนี้
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
(R2) เท่ากับ 0.039 ซึ่งหมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่
สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ได้ร้อย
ละ 3.9
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.052 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.091 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทาและด้านความคิดเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดีของ
ผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้ องเรียนในการชมการแสดงทอล์ คโชว์ได้ร้อยละ 9.1 ซึ่งมีค่าการทานาย
เพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ร้อยละ 5.2
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส มีผลให้ค่าอานาจการ
ทานายเพิ่มขึ้น 0.015 ซึ่งทาให้มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.106 หมายความว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านความคิดและด้านประสาทสัมผัสเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถ
ทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 10.6
ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 และปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 ร้อยละ 6.7
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.010 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.117 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านความคิด ด้านประสาทสัมผัสและด้านความรู้สึกเป็นปัจจัยพยากรณ์
ที่สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อย
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ละ 11.7 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 และปัจจัยพยากรณ์
ที่ 3 ร้อยละ 7.7
ปัจจจัยพยากรณ์นอกเหนือจากนี้ซึ่ง ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง ไม่
สามาถนามาใช้เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อทานายความภักดีของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมร้องเรียนในการชม
การแสดงทอล์คโชว์ได้
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดีของผู้บริโภค
ในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสกับความ
ภักดีของผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภค
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัส
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการมองเห็น

.097

.051

ด้านการได้ยิน

.228**

.000

ด้านการได้กลิ่น

.358**

.000

ด้านการสัมผัส

.271**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.43 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคใน
การชมการแสดงทอล์ คโชว์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัสเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับความภักดี
ของผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภค
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความรู้สึก
r
Sig. (2-tailed)
ความประหลาดใจ

.499**

.000

การมีส่วนร่วม

.706**

.000

ความเพลิดเพลิน

.502**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.44 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01หมายความว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกทางด้านความประหลาดใจ การมีส่วนร่วมและความ
เพลิดเพลินเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.45 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดกับความภักดีของ
ผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภค
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านความคิด
r
Sig. (2-tailed)
การคิดแบบมาบรรจบ

.394**

.000

การคิดแบบแยกกระจาย

.366**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.45 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิดแบบแยกกระจายมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านความคิดทางด้านการคิดแบบมาบรรจบและการคิดแบบแยกกระจายเป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทากับความภักดี
ของผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภค
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการกระทา
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการกระทา

.767**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.46 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ตารางที่ 4.47 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงกับความภักดี
ของผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภค
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง
r
Sig. (2-tailed)
ด้านการเชื่อมโยง

.447**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.47 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้านกับความภักดีของ
ผู้บริโภค
ความภักดีของผู้บริโภค
H การตลาดเชิงประสบการณ์
r
Sig. (2-tailed)
1
ด้านประสาทสัมผัส
.375**
.000
2

ด้านความรู้สึก

.655**

.000

3

ด้านความคิด

.419**

.000

4

ด้านการกระทา

.767**

.000

5

ด้านการเชื่อมโยง

.447**

.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.48 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ประสาทสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จึง
นาไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ 1
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ 2
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดง
ทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด
เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99 จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ 3
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทามีความสัมพันธ์กับความภั กดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
การกระทาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ 4
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้าน
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การเชื่อมโยงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ 5
ตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ ของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เ ป็น ปั จ จั ย
พยากรณ์ต่อความภักดีของผู้บริโภค
Adjust
สัมประสิทธิ์ถดถอย
R2
2
ตัวแปรพยากรณ์
R
t
Sig
Change R2
B
β
ด้านการกระทา
.588 .588
.587 13.264 .000 .723
.773
ด้านความคิด
.599 .011
.597 -3.707 .000 -.161
-.158
ด้านความรู้สึก
.603 .004
.600 2.023 .000 .126
.117
จากตารางที่ 4.49 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ
กระทา ด้านความคิดและด้านความรู้สึกเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่มีอานาจต่อการทานายความภักดีของ
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ดังนี้
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
(R2) เท่ากับ 0.588 ซึ่งหมายความว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่
สามารถทานายความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ได้ร้อยละ 58.8
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.011 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.599 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทาและด้านความคิดเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานายความภักดีของ
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 59.9 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจากปัจจัยพยากรณ์ที่
1 ร้อยละ 1.1
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีผลให้ค่าอานาจการทานาย
เพิ่มขึ้น 0.004 ซึ่งทาให้ มีค่าอานาจการทานาย (R2) เท่ากับ 0.603 หมายความว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ด้านความคิดและด้านความรู้สึกเป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถทานาย
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ได้ร้อยละ 60.3 ซึ่งมีค่าการทานายเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจัยพยากรณ์ที่ 1 และปัจจัยพยากรณ์ที่ 2 ร้อยละ 1.5
ปัจจจัยพยากรณ์นอกเหนือจากนี้ซึ่ง ได้แก่ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
และด้านการเชื่อมโยง ไม่สามาถนามาใช้เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อทานายความภักดีของผู้บริโภคในการ
ชมการแสดงทอล์คโชว์ได้

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการ
แสดงทอล์คโชว์” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วย
การวิจัยแบบเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษา
ทัศนคติจากการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ 2) เพื่อศึกษาความ
ภักดีจากการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าชมการแสดงทอล์คโชว์อย่างน้อย 2 ครั้ง จานวน 406
คน ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วย
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ ด้ว ยสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) แบบ Stepwise เพื่อทาการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การสรุ ป ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 8 ส่ ว น คื อ ข้ อ มู ล ด้ า นลั ก ษณะทางประชากร
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านความคิด การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้านเชื่อมโมง ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ และการทดสอบสมมติฐาน
5.1.1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากร
จากการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ มีประสบการณ์ในการเข้า
ชมการแสดงทอล์ คโชว์อย่ างน้อย 2 ครั้ง พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 20,000 บาท
5.1.2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
จากการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส พบว่า ภาพรวม
ทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติใน
ระดับดีมากกับเสียงพูดของนักแสดงมีความชัดเจนไม่ขัดข้อง การใช้เสียงของนักแสดงสร้างความรู้สึกดี
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ให้ กับ ฉัน ที่นั่ งชมมีความสะดวกสบาย การใช้แสงในการแสดงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
เสี ย งดนตรี แ ละเอฟเฟคมี ค วามเหมาะสมตามสถานการณ์ การจั ด องค์ ป ระกอบบนเวที มี ค วาม
เหมาะสม อุณหภูมิในสถานที่แสดงมีความเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดั บดีกับ
การตกแต่งโดยรอบสร้างความดึงดูดความสนใจ กลิ่นบรรยากาศในการแสดงสร้างความรู้สึกดีให้กับ
ฉัน และกลิ่นบรรยากาศโดยรอบงานแสดงสร้างความรู้สึกดีให้กับฉัน
5.1.3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก
จากการศึกษาวิจั ย ข้อมูลด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึ ก พบว่า ภาพรวม
ทัศนคติอยู่ในระดับดี โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมากกับ
ความรู้ สึ กสนุกสนานไปกับ การแสดง อย่างไรก็ตามกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทัศนคติในระดับดีกับ
ความรู้สึกเพลิดเพลินกับการแสดงจนลืมเวลา ความรู้สึกถึงความแปลกใหม่และตราตรึงใจจากการ
แสดงเสมอ ความรู้ สึ ก สะดวกสบายในการเข้ า ชมการแสดง ความรู้ สึ ก ถึ ง การแสดงที่ เ กิ น ความ
คาดหมาย ความรู้สึกถึงบางสิ่งที่บันทึกการแสดงสดก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วน
หนึ่งของการแสดง การร่วมตอบคาถามเมื่อนักแสดงส่งคาถามมายังผู้ชม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานแสดงทอล์คโชว์
5.1.4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด
จากการศึกษาวิจั ย ข้ อ มูล ด้ านการตลาดเชิ งประสบการณ์ ด้านความคิด พบว่า ภาพรวม
ทัศนคติอยู่ในระดับดี โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมากกั บ
การคิดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงพูดขณะแสดง อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ในระดั บ ดี กั บ มี ค วามคิ ด แปลกใหม่ ห ลั ง จากได้ ช มการแสดง การแสดงนี้ ส ามารถสร้ า งความคิ ด
สร้างสรรค์ให้ฉันได้ และการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นักแสดงได้กล่าวไว้
5.1.5 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา
จากการศึกษาวิจั ย ข้อมูล ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านกากระทา พบว่า ภาพรวม
ทัศนคติอยู่ในระดับดี โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมากกับ
การชมการแสดงทาให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ฉันเคยทามา อย่างไรก็ตามกลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติใน
ระดับดีกับการติดคาพูดจากนักแสดงมาใช้ในชีวิตประจาวัน การมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานแสดงให้
ได้ร่วมสนุก และการชมการแสดงทาให้มีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไป
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5.1.6 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านเชื่อมโมง
จากการศึกษาวิจั ย ข้อ มูล ด้านการตลาดเชิง ประสบการณ์ด้ านเชื่ อมโยง พบว่า ภาพรวม
ทัศนคติอยู่ในระดับดี โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากกับการ
ชมการแสดงทาให้มีเรื่องราวใหม่ ๆ ไปสนทนากับเพื่อน การชมการแสดงทาให้เห็นมุมมองใหม่ใน
สังคม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีกับ การชมการแสดงทาให้ทันสังคมมากขึ้น และการ
ชมการแสดงทาให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น
5.1.7 ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
จากการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ พบว่า
ภาพรวมความภักดีอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีใน
ระดับสูงมากกับการเล่าประสบการณ์ที่ดีจากการแสดงนี้ให้ผู้อื่นฟัง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความ
ภักดีในระดับสูงกับการพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงนี้กับผู้อื่นบ่อย ๆ การแนะนาให้ผู้อื่นชมการแสดงของ
นักแสดงท่านนี้ การร้องเรียนกับพนักงานทันทีหากพบปัญหา การเข้าชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้
ต่อไปในอนาคต การซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้มากกว่าท่านอื่น และการซื้อบัตรชมการ
แสดงของนักแสดงท่านนี้บ่อย ๆ
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความภักดีในระดับปานกลางกับ การเลือกชมการแสดง
ของนักแสดงท่านนั้น ๆ แม้ว่าบัตรการแสดงของนักแสดงท่านอื่นราคาถูกกว่า หากมีการแสดงของ
นักแสดงท่านนั้น ๆ จะซื้อบัตรชมโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ การซื้อบัตรโดยไม่สนใจเรื่องราคา การร้องเรียน
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหา การเปลี่ยนใจเมื่อพบปัญหาจากการชมการแสดงบ่อย
ๆ และการบอกต่อถึงปัญหาที่ฉันพบกับผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น ๆ
5.1.8 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 6 ข้อ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 406 คน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์ คโชว์ จากผลการทดสอบสมมติฐ านด้วยวิธีการวิเคราะห์ ค่า
สหสัมพันธ์ พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานดังกล่าว
สมมติฐานที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ บ ริ โ ภคในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า
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สหสัมพันธ์ พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภค
ในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานดังกล่าว
สมมติฐานที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จากผลการทดสอบสมมติฐานวิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชม
การแสดงทอล์คโชว์ จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานดังกล่าว
สมมติฐานที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ บ ริ โ ภคในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า
สหสั มพัน ธ์ พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ ด้านการกระท ามี ความสั ม พันธ์ กับ ความภั ก ดี ข อง
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 5 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ บ ริ โ ภคในการชมการแสดงทอล์ ค โชว์ จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า
สหสัมพันธ์ พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภัก ดีข อง
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานดังกล่าว
สมมติฐานที่ 6 การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์และอานาจในการพยากรณ์ความ
ภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับ ความภักดีของผู้บริโภคในการ
ชมการแสดงทอล์คโชว์ จึงนาไปสู่การยอมรับสมมติฐานดังกล่าว
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภค
ในการชมการแสดงทอล์คโชว์ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ แสดงได้ดังนี้
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบแสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละด้าน
กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสมีความสัมพันธ์
กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทามีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์และอานาจในการ
พยากรณ์ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
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การตลาดเชิงประสบการณ์รวม
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้ านประสาทสัมผัส
- ประสาทสัมผัสการมองเห็น
- ประสาทสัมผัสการได้ ยิน
- ประสาทสัมผัสการได้ กลิ่น
- ประสาทสัมผัสด้ านสัมผัส

r = .375**

การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้ านความรู้สึก
- ความประหลาดใจ

r = .655**, β = .117

- การมีสว่ นร่วม

(t = 2.023)

- ความเพลิดเพลิน
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้ านความคิด
- คิดแบบมาบรรจบ

r = .419**, β = -.158
(t = -3.707)

Brand Loyalty
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
-

พฤติกรรมการบอกต่อ

-

ความตังใจซื
้ ้อ

-

ความอ่อนไหวต่อราคา

-

พฤติกรรมร้ องเรียน

- คิดแบบแยกกระจาย
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้ านการกระทา
สอดคล้ องกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต
การตลาดเชิงประสบการณ์
ด้ านการเชื่อมโยง

r = .767**, β = .773
(t = 13.264)

r = .447**

สอดคล้ องในการเชื่อมโยง
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น

ภาพที่ 5.1 แสดงปั จ จั ย ความสั ม พั น ธ์แ ละพยากรณ์ ค วามภัก ดี ข องผู้ บ ริโ ภคในการชมการแสดง
ทอล์คโชว์
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ในทุกด้าน
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ในการอภิปราย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะจาแนกออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยซึ่งอธิบายรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้
5.2.1 ทัศนคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับดีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งพิจารณาได้ว่าการตลาดเชิงประสบการณ์เป็นส่วน
หนึ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคในการรั บ ชมการแสดงทอล์ ค โชว์ ไ ด้ เป็ น
กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมในการใช้สร้างทัศนคติที่ดีจากผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์เพื่อให้
เกิดความสัมพันที่ดีระหว่างตัวนักแสดงกับผู้บริโภคซึงจะนาไปสู่ความภักดีต่อการบริโภคการแสดงของ
นั ก แสดงท่ า นนั้ น ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Schmitt (1999) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า “การตลาดเชิง
ประสบการณ์สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในระยะยาวและยังสร้างยอดขายได้ โดยเพิ่มการ
รับรู้จากปากต่อปาก” อย่างไรก็ตามการตลาดเชิงประสบการณ์ในแต่ละด้านมีเกณฑ์ทัศนคติที่แตกต่าง
กันไปตามแต่ละปัจจัย
การพิจารณาจากการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส พบว่า ปัจจัยที่สามารถสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มตัวอย่างของผู้ บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์มากที่สุดคือ การได้ยินเสียง
โดยเฉพาะการได้ยินเสียงของนักแสดงอย่างชัดเจน นุ่มนวล ไม่ขัดข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Lindstrom (2010) ที่กล่าวว่า “เสียงได้ทาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า ในขณะเดียวกันการ
ได้ยินเสียงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างตัวตนและบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นัก
ดนตรี นักแสดงและนักพูดที่ใช้การสร้างประสบการณ์ด้านให้ผู้ชมด้วยการได้ยินเสียง” นอกจากนี้แล้ว
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hulten, Broweus & Dijk (2009) ที่ว่า “เสียงพูดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้าง
เอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าและสร้างการจดจาให้แก่ผู้บริโภค” อาจให้เหตุผลได้ว่า เสียงของนักแสดง
ทอล์คโชว์มีความสาคัญอย่างมากกับกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ นอกจาก
เสียงที่ออกมาจากตัวของนักแสดงแล้วยังอาจรวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวกลางในการส่งเสียงไป
ยังผู้บริโภค นักแสดงทอล์คโชว์ที่มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดเสียงทาให้สามารถ
สร้างประสบการณ์ด้านการได้ยินเสียงที่ดีให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกและทัศนคติที่
ดีต่อการชมการแสดงทอล์คโชว์
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การพิจารณาการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึ กด้วย พบว่า ปัจจัยที่สามารถสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์มากี่สุดคือ ความรู้สึกเพลิดเพลิน
โดยเฉพาะความรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้สนุกสนานไปกับการแสดงโชว์ของนักแสดง ซึ่ งสอดคล้องกับ
ค าอธิ บ ายของ Caru & Cova (2006) ว่ า ความเพลิ ด เพลิ น ของผู้ บ ริ โ ภค เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี
ความสาคัญมากกับประสบการณ์ของผู้บริโภค เพราะเมื่อผู้บริโภคได้รับความเพลิดเพลินจากการชม
การแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ จานาไปสู่การสร้างความจดจาที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งได้ยังสอดคล้องกับ
Arnould, Price & Zinkhan (2002) ที่กล่าวว่า การทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในจนกลายเป็น
ความเพลิดเพลินนั้น จะช่วยในกระบวนการส่งเสริมประสบการณ์ที่น่าจดจาและสร้างประสบการณ์ที่
รู้สึกไม่ซ้าในความทรงจาให้กับผู้บริโภค ซึ่งความเพลิดเพลินนั้นเป็นตัวแปรที่สามารถสร้างทัศนคติที่ดี
ที่สุ ดให้ กับ กลุ่ มตัว อย่ างของผู้ บ ริ โ ภคการแสดงทอล์ คโชว์ ที่ มีต่ อ การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า น
ความรู้สึก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ให้ความสาคัญกับ
ความรู้สึกเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่าง ๆ ของการแสดง อาจเนื่องด้วยจากการแสดงทอล์คโชว์เป็น
กิจกรรมด้านความบันเทิง ผู้บริโภคจึงให้ความสนใจกับความรู้สึกเพลิดเพลินและคาดหวังว่าจะได้รับ
ความเพลินดเพลินต่าง ๆ จากการชมการแสดง
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด ปัจจัยที่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ของผู้ บ ริ โ ภคในการชมการแสดงทอล์ คโชว์มากที่สุ ดคือ การคิดแบบมาบรรจบ โดยเฉพาะการที่
ผู้บริโภคได้คิดตามเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่นักแสดงทอล์คโชว์ได้พูดในการแสดง อาจเป็นเพราะผู้บริโภค
มีความต้องการที่จะได้มีส่วนร่วมทางด้านความคิดกับนักแสดง จึงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ความ
บันเทิงจากการรับชมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ผู้บริโภคต้องการจากการชมการแสดงทอล์คโชว์ หากแต่
รวมไปถึงการที่นั กแสดงจะสามารถถ่ ายทอดความคิ ดของตนเองอย่ างมี เหตุผ ลไปสู่ ผู้ บริโ ภค ซึ่ง
สอดคล้องกับงานเขียนของ Livingston (2010) ที่ได้กล่าวว่านักพูดหรือนักแสดงทอล์คโชว์จาเป็นต้อง
มีการสื่อสารที่ดีคือ ความสามารถในการโน้มน้าวใจ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเชื่ออย่างมี
เหตุผลสนับสนุนหรือมีข้อโต้ย้างอย่างมีตรรกะ รวมไปถึงมีความสามารถในการเข้าใจถึงความรู้สึกนึก
คิดของฟังหรือผู้บริโภคได้
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา ปั จจัยที่ส ามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์มากที่สุดคือ การกระทาที่ทาให้ผู้บริโภคนึกถึง
ประสบการณ์ของตนเองที่เคยผ่านมา จากตัวแปรนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในการชม
การแสดงทอล์คโชว์มีความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงทอล์คโชว์ได้กล่าวถึงและมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ในรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ที่ผู้บริโภคกาลังกระทาหรือเคยผ่านมา ซึ่ง
สอดคล้องกับคาอธิบายของ Schmitt & Rogers (2008) ที่ว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ถือ

116
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างประสบการณ์ด้านการกระทา ซึ่งหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภคที่แสดงออกผ่านการทากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เพื่อแสดงออกถึงรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตของผู้บริโภคต่อผู้อื่นและตนเอง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคมีความสนใจและ
ต้องการที่จะฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิต การกระทาและแนวโน้มการ
กระทาของคนในสังคมจากนักแสดง
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง ปัจจัยที่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่ ม
ตัวอย่างของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์มากที่สุด คือ การชมการแสดงทาให้มีเรื่องราวใหม่
ๆ ไว้สนทนากับเพื่อนหรือคนรู้จัก แสดงให้เห็นว่กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกดีเมื่อได้เข้า
ชมการแสดงทอล์คโชว์ทีมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่ตนเองไม่เคยได้
ยินมาก่อน และนาเรื่องราวเหล่านั้นเล่าสู่คนรอบข้างฟังเพื่อสร้างความสัมพันกับคนรอบข้าง การ
สนทนาในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับฟังจากการแสดงทอล์คโชว์กับคนรอบข้างถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญที่
ทาให้ผู้บริโภคนั้นเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งตัวแปรของผู้บริโภคในด้านนี้มี
ความคล้ า ยกั บ ตั ว แปรการบอกต่ อ ซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภค อาจหมายความได้ ว่ า
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงสามารถสร้างความภักดีให้กับตราสินค้าหรือบริการได้
5.2.2 ความภักดีของผู้บริโภคในการเข้าชมการแสดงทอล์คโชว์
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความภักดีของ
ผู้บริโภคในการเข้าชมการแสดงทอล์คโชว์อยู่ในระดับสูง ซึง่ แต่ละด้านมีเกณฑ์แตกต่างกัน ดังนี้
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ที่เกิดจากการบอกต่อ มีเกณฑ์อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งปัจจัยที่สามารถอธิบายความภักดีในด้านนี้ได้ดีที่สุดคือ การที่ผู้บริโภคการแสดงทอล์คโชว์
ได้เล่าประสบการณ์ที่ดีจากการชมการแสดงให้ผู้อื่นฟัง แสดงให้เห็นถึงการมีความภักดีต่ อการชมการ
แสดงทอล์คโชว์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ที่ว่า พฤติกรรมการบอกต่อสืบ
เนื่องมาจากการมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ จึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังในการประชาสัมพั นธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว โดยผู้บริโภคที่มีความภักดีจะเป็นสื่อกลาง ช่วยกระจายข้อมูลไปยังกลุ่มอื่นเพื่อ
เป็นการการเพิ่มฐานผู้บริโภคการแสดงให้มากขึ้น
ด้านความตั้งใจซื้อ มีเกณฑ์ความภักดีอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจัยที่สามารถอธิบายความภักดีใน
ด้านนี้ได้ดีที่สุดคือ การเข้าร่วมชมการแสดงของนักแสดงท่านเดิมต่อไปในอนาคต แสดงให้เห็นถึงการ
ที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะใช้บริการของนักแสดงทอล์คโชว์ท่านนั้นต่อไปในอนาคตสอดคล้องกลับ
แนวคิดของ Jacoby & Chestnut (1978) ที่ได้กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้าเกิดจากความโน้ม
เอีย งทั้งในแง่ความรู้ สึ กและพฤติกรรมที่ แสดงออก ซึ่งความชอบในตราสิ นค้า อย่างใดอย่า งหนึ่ ง
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มากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ กล่าวคือ ต้องมีทั้งทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจซื้อและมีพฤติกรรมการซื้อที่โน้ม
เอีย ง นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ องกั บ งานวิจั ย ของ Hennig-Thurau, Langer & Hansen (2001) ที่ไ ด้
กล่าวว่า ความภักดีของผู้บริโภคเกิดจากการที่ผู้บริโภครับบริการจากผู้ให้บริการรายเดิมมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง โดยความพึงพอใจจะเพิ่มมากขึ้นตามจานวนที่ใ ช้บริการซึ่งจะส่งผลต่อความภักดี และความตั้งใจ
ซื้อซ้าในอนาคต
ด้านความอ่อนไหวต่อราคามีค่าเฉลี่ยสู งสุดของความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดง
ทอล์ คโชว์ คือ การที่จ ะเลื อกซื้อบั ตรเข้าชมการแสดงของนัก แสดงท่านนี้ถึง แม้ว่ าราคาบั ต รของ
นักแสดงท่านอื่นราคาถูกกว่า แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจกับนักแสดงมากกว่าราคาของค่า
บัตรเข้าชมการแสดง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ บริโภคมีความภักดีต่อนักแสดงทอล์คโชว์ท่านนั้น อาจ
เป็นผลมาจากการชื่นชอบตัวนักแสดง การชื่นชอบในเนื้อหาในการแสดง แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภค
กลุ่มนี้จะยึดมั่นที่จะเลือกซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแม้นักแสดงท่านอื่นจะมีราคาค่าบัตรที่ถูกกว่าก็ตาม
ด้านพฤติกรรมการร้องเรียนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการร้องเรียนกับพนักงานทันทีหากพบปัญหา ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยที่ต่าสุด คือการบอกต่อปัญหาที่พบกับผู้ร่วมชมการแสดงท่านอื่น ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการ
ที่ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์มีความใส่ใจ ความผูกพันและความภักดีต่อการแสดงทอล์ค
โชว์ เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคพบปัญหาต่าง ๆ ภายในการแสดงก็ทาการแจ้งปัญหาต่อพนักนักงานหรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไข ในทางกลับกันหากผู้บริโภคนาปัญหาที่พบร้องเรียนต่อผู้เข้าร่วม
ชมการแสดงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคไม่มีความผูกพันและความภักดี
ต่อการแสดงหรือนักแสดงท่านนั้น เพราะการนาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบอกต่อบุคคลอื่นเป็นการ
ทาลายชื่อเสียงของนักแสดงและการจัดการแสดง ดังนั้นแล้วผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นผู้บริโภคที่มีความภักดี
ต่อนักแสดงและการแสดงทอล์คโชว์
5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของ
ผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์
สมมติ ฐานที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสั มผั ส มีความสั มพันธ์กับความภักดีของ
ผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
เมื่อทาการทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสั มผั ส มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ อธิบายได้ว่า การมองเห็น การ
ได้ยิน การได้กลิ่นและการสัมผัสมีความสัมพันธ์ในการสร้างความภักดีต่อผู้บริโภค อาจเพราะการ
มองเห็นเป็นประสาทสัมผัสที่มีความโดดเด่นมากที่ สุดในทุกประสาทสัมผัส ประสบการณ์ด้านการ
มองเห็นจะเป็นตัวช่วยที่ให้ผู้บริโภคนั้นมองหาในสิ่งที่เกิดความสนใจ ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ
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บริษัทตัวแทนโฆษณา Hakuhodo ในประเทศญี่ปุ่นยังได้ระบุว่าผู้บริโภคจานวนร้อยละ 60 รับรู้ข้อมูล
ต่าง ๆ ขอตราสินค้าผ่านประสาทสัมผัส ด้านการมองเห็นเป็นหลัก (Maymand, Ahmadinejad &
Nezami, 2012) อาจกล่ าวสรุ ป ได้ว่าการมองเห็ นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการรับชมการแสดง
ทอล์คโชว์ นักแสดงทอล์คโชว์จึงสร้างความประทับใจในประสบการณ์แรกให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ส่งผล
ดีต่อความประทับใจในประสบการณ์นั้น ๆ
ด้านการได้ยินเป็นอีกหนึ่งประสาทสัมผัสที่ทาให้มนุษย์เกิดอารมณ์ความรู้สึก ในขณะเดียวกัน
การได้ยินเสียงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างตัวตนให้กับตราสินค้าและบุคคลต่าง ๆ ในการ
แสดงทอล์คโชว์เสียงนั้นถือ ได้ว่ามีความสาคัญอย่างมากกับนักแสดงทอล์คโชว์เพราะเปรียบเสมือน
อาวุธสาคัญที่ใช้ในการแสดง นอกจากเสียงพูดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคแล้ว เสียงอื่น ๆ เช่น เสียง
ประกอบการแสดง เสียงดนตรียังถือได้ว่ามีผลกับผู้บริโภคเช่นเดียวกัน งานวิจัยของ Krisha (2009)
ระบุว่า จังหวะของดนตรีมีผลระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค โดยที่เพลงที่มีจังหวะช้าจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกสบายใจ ขณะที่งานวิจัยของ Rieunier (2009) ระบุว่า เสียงดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะส่งผลต่อ
ผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวและเร่งรีบ
การได้กลิ่นถือว่าเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Vlahos (2007) ที่ได้ระบุว่า มนุษย์จะจดจาวัตถุหรือเหตการณ์ต่าง ๆ ได้ดีผ่านกลิ่นเพราะกลิ่นเป็นตัว
ช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานเขียนของ Lindstrom (2010) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า กลิ่นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะฉะนั้นแล้วการใช้กลิ่นถือได้
ว่าเป็ น วิธีการอัน มีป ระสิ ทธิภ าพที่จะใช้กระตุ้นให้ ผู้ บริโ ภคเกิดพฤติกรรมการซื้อตามที่ตราสิ น ค้ า
ต้องการหรืออาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการนึกถึงสิ่งนั้นเป็นสิ่งแรก มากไปกว่านั้น Mattila & Wirtz
(2001) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลิ่นอีกว่า หากใช้กลิ่นในการสร้างบรรยากาศต่าง ๆ จะเป็นตัวช่วย
ในการเพิ่มโอกาสในการซื้อตราสินค้าและการซื้อซ้าได้
ทางด้านการสัมผัสก็ถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อการเกิดประสบการณ์ด้านประสาท
สั ม ผั ส ที่ จ ะน าไปสู่ ค วามภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภค สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Hulten, Broweus & Dijk
(2009) ที่ว่า การสร้างสัมผัส (Touching) ให้กับผู้บริโภคถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสามารถเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของความคิดและจิตใจของผู้บริโภค การได้รับประสบการณ์จากการสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึกทางด้านกายภาพแล้วยังจะสามารถสร้างความรู้สึกทางด้านจิตใจได้อีก
ด้วย
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สมมติฐานที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคใน
การชมการแสดงทอล์คโชว์
เมื่ อ ท าการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 พบว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นความรู้ สึ ก มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ อธิบายได้ว่า ความประหลาดใจ
การมีส่วนร่วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพัน์ในการสร้างความภักดีต่อผู้บริโภค อาจเพราะความ
ประหลาดใจเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการจัดกิ จกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึก
ของความสดใหม่ ความพิเศษและความแตกต่างในกระบวนการของสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค
ยกตัวอย่างเช่น นักแสดงในการแสดงที่อาจปรากฏตัวจากสถานที่ที่ไม่คาดคิด ความรู้สึกของความ
ประหลาดใจนี้สามารถที่จะปลุกประสบการณ์ทางอารมณ์ที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ ซึ่ง Lenderman
& Sanchez (2008) ได้กล่าวว่า การกระทาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ ที่สร้างความประหลาด
ใจให้กับผู้บริโภค จะถูกพัฒนาด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ความประหลาด
ใจเปรียบเสมือหนึ่งสิ่งที่มีความสาคัญในเหตุการณ์ของการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ เพื่อให้
ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจาได้
การมีส่ ว นร่ว มเป็ นสิ่ งส าคัญในการสร้างความภักดีได้ จากงานวิจัยของ Pine & Gilmore
(1999) ได้อธิบายว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีจะทาให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มากกว่าแค่
การสร้างความบันเทิง เพราะการมีส่วนร่วมเป็นมากกว่าเพียงการให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการทากิจกรรม
เท่านั้น แต่มันยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและส่งผลไปถึงความภักดีของผู้บริโภคได้ด้ วย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Drengner (2003) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับประสบการณ์
มากขึ้น เนื่องจากการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของพวกเขาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเหตุการณ์
ซึ่งประสบการณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคถูกกาหนดโดยความเต็มใจที่จะมีส่วน
ร่วมในเหตุการณ์ ดังนั้นแล้วการมีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงทอล์คโชว์ การที่
ผู้ชมหรือผู้บริโภคมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในกิจกรรมของการแสดงหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามของนักแสดง จะสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกดีและเป็นปัจจัยที่นาไปสู่ความภักดีได้
ทางด้านความเพลิดเพลิน งานวิจัยของ Pine & Gilmore (1999) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเพลิดเพลินว่า เป็นการบูรณาการของผู้บริโภคและประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะผู้เล่น
หรือผู้ชมทีก่ าลังดื่มด่ากับความบันเทิงและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม การแยกตัวเองออกจากความเป็นจริงที่
เกิ ด ขึ้ น ภายรอบตั ว ไม่ นึ ก ถึ ง ความตึ ง เครี ย ดใด ๆ ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Csikszentmihalyi (1975) ได้นาเสนอทฤษฎีการไหลและระบุว่า เมื่อผู้บริโภคได้เข้าไปอยู่ในสถานะ
ของความเพลิดเพลิน จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจกับกิจกรรมนั้น ๆ เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่สนใจ
อย่างเต็มที่และเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งเร้าต่ าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กาลังให้ความ
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สนใจอยู่ ในขณะนั้ น นอกจากนี้ แล้ ว Webster, Trevino & Ryan (1993) ยังได้กล่ าวอีกว่า ความ
เพลิดเพลินที่ผู้บริโภคได้รับจะเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมความภักดีของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นแล้วความเพลิดเพลินจึงมึงความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภค การ
รับชมการแสดงที่ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้บริโภคจะเป็นส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความภักดีต่อนักแสดงและการแสดงของทอล์คโชว์
สมมติฐานที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคใน
การชมการแสดงทอล์คโชว์
เมื่ อ ท าการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พบว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นความคิ ด มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ อธิบายได้ว่า การคิดแบบมา
บรรจบกันและการคิดแบบแยกกระจายมีความสัมพันธ์ในการสร้างความภักดีต่อผู้บริโภค การคิดแบบ
มาบรรจบคือการใช้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ชมหรือผู้บริโภคการ
แสดงทอล์คโชว์นั้นชอบให้นักแสดงมีการใช้เนื้อหาในการแสดงที่มีความเป็นไปได้ มีเหตุผลมารองรับ
นอกจากนี้แล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับการคิดแบบแยกกระจายที่มุ่งเน้นอิสระทางความคิด ความคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ ที่ไม่สร้างความซ้าซากให้กับผู้ชม ทั้งนี้อาจหมายความรวมถึงการพูดในการเข้าเนื้อหา
ต่อไปหรื อการเชื่อมโยงเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างสมเหตุส มผลและการกระตุ้นให้ ผู้บริโ ภคมีส่ วนร่วม
ทางด้านความคิดกับนักแสดง ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญในการที่ผู้บริโภคทอล์คโชว์เข้ามาชมการแสดง
จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของ J.P. Guilford (อ้างถึงใน Schmitt & Rogers, 2008) ที่ได้
กล่าวว่า การกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นมีส่วนร่วมในความคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่
กาลังดาเนินจะทาให้เกิดการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของสินค้าและบริการรวมถึงตราสินค้านั้น ๆ
นอกจากนี้แล้วการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดที่นักแสดงได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับผู้ชมยังสามารถส่งขอให้ผู้ชมนั้นนาเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงได้พูดไว้ไปคิดต่อได้
อีกด้วย และเมื่อผู้ชมนาเรื่องราวเหล่านั้นไปคิดต่อหลังจบการแสดงก็อาจก่อให้เกิดการพูดคุยเรื่องราว
เหล่านั้นกับคนรอบข้าง เปรียบเสมือนการบอกต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตยเองชอบและเก็บกลับมาคิด
ให้กับคนรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งตัว แปรในการสร้างความภักดีนั่นก็คือการบอกต่อ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์กับการบอกต่อก็พบว่า มีค่าความสัมพันธ์
ที่สูงกว่าตัวแปรอื่น ๆ ของความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีผลโดยตรงกับความภักดีของผู้บริโภคด้านการบอกต่อ
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สมมติฐานที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทามีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภค
ในการชมการแสดงทอล์คโชว์
เมื่ อ ท าการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 พบว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นการกระท ามี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ อธิบายได้ว่า การที่การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านการกระทามาความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์ค
โชว์มีความเกี่ยวเนื่องจาก การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทาเป็นการนาเอาเรื่องราวการ
ดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ กล่าวคือ การที่นักแสดงทอล์ค
โชว์นาเอาพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้ชมหรือผู้บริโภคทอล์คโชว์มาเล่าเรื่องราว
หรือแสดงเป็นเรื่องราวต่าง ๆ สร้างความคุ้นเคยหรือสอดคล้องไปกับค่านิยมของผู้ชม ทาให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกชื่นชอบและมีความต้องการที่จะซื้อบัตรเข้าชมการแสดงต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานเขียนของ ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2557) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคถูกจูงใจโดยอุดมคติของเขาซึ่งถูกชักนา
โดยความรู้ (knowledge) และหลักการ (principle) ผู้คนมักมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันกับ
ค่านิยมที่พวกเขายึดถือ นอกจากนี้แล้วการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทายังถือได้ว่าเป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งในการแสดงทอล์คโชว์ผู้แสดง
มักสร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ชมเสมอ ไม่ว่าจะเป็น คาพูดที่เมื่อชมการแสดงเสร็จผู้ชม
จะติดคาพุดที่นักแสดงใช้พูดในการแสดงบ่อย ๆ หรือการสังเกตุและทาตามพฤติกรรมการบอกเล่าจาก
นั ก แสดง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Schmitt & Rogers (2008) ที่ ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง ง
ประสบการณ์ด้านการกระทาได้ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เชื่อมโยงกับ
ร่างกาย รูปแบบพฤติกรรมระยะยาวและรูปแบบการดาเนินชีวิต ประสบการณ์จะเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ประสบการณ์ด้านการกระทาบางครั้งเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือบางครั้งเป็นผลจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมส่วนรวม
สมมติฐานที่ 5 การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภค
ในการชมการแสดงทอล์คโชว์
เมื่อทาการทดสอบสมมติฐ านที่ 5 พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ อธิบายได้ว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงคือการนาเอาการตลาดเชิงประสบการณ์การด้านประสาทสัมผัส ด้าน
ความรู้สึก ด้านความคิดและด้านการกระทามารวมกันเพื่อให้ออกมาเป็นประสบการณ์หนึ่งเดียวแก่
ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้บริโภคได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องในประสบการณ์ ซึ่งที่กล่าวมาสอดคลล้องกับแนวคิดของ Schmitt & Rogers (2008)
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ที่กล่าวว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงคือการรวมเอา การตลาดเชิงประสบการณ์ทุก
ด้านเข้าด้วยกัน กล่าวคือการที่นักแสดงมีสามารถในการเชื่อมโยงการตลาดเชิงประสบการณ์แต่ละ
ด้านเข้าด้วยกันและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ชมหรือผู้บริโภคการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งเมื่อทาการ
ทดสอบความสัมพันธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงกับความภักดีของผู้บริโภคโดยแยก
แต่ละปัจจัย พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดกับการบอก
ต่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt (1999) ที่กล่าวว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่ม
โยงทาให้ก่อเกิดเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลและบุคคลนั้นๆจะทาการบอกต่อเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
กับสังคม ทั้งนี้สมเหตุสมผลกับแนวคิดและปัจจัยที่ใช้วัดความภักดี อาจเพราะเนื่ องด้วยเมื่อผู้ชมหรือ
ผู้บริโภคการแสดงทอล์คโชว์นั้นมีความพึงพอใจต่อการแสดงก็จะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบ
ข้างทั้งที่มีปรสบการณ์การแสดงร่วมกัน รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ร่วมกันในการแสดงนั่นหมายถึง
การบอกต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองประทับใจและนาไปสู่การตั้งใจซื้อซ้า
สมมติฐานที่ 6 การตลาดเชิงประสบการณ์รวมมีความสัมพันธ์และอานาจในการพยาการณ์ความภักดี
ของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
เมื่อทาการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ทุกปัจจัย ได้แก่ ด้าน
ประสาทสัมผัส ด้านความรู้สึก ด้านความคิด ด้านการกระทาและด้านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของ Lee, Ming-Shing, Hsiao, Huey-Der & Yang (2010) ที่กล่าวว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดีของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ
Tsung-Yu Chou, Yen-Ting Chen & Yu-Ho Chang (2010) ที่กล่าวว่า การตลาดเชิงประสบการณ์
สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคได้ จากการศึกษาทาให้สรุปได้ว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถสร้างความภักดีให้กับผู้บริโภคได้ เพราะการตลาดเชิงประสบการณ์
เป็นการสร้างความจดจาความเกี่ยวข้องและมักจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าการดึงผู้บริโภคให้เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านประสบการณ์ และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจน ความรู้สึกที่ชัดเจนส่วนเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและอาจนไปสู่ความภักดีในที่สุด (Schmitt, 1999) การ
แสดงทอล์คโชว์ที่มีการใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 5 ด้านจะสามารถสร้างความพึงพอใจที่นาไปสู่
ความภักดีในการรับชมการแสดงทอล์คโชว์ของนักแสดงนั้น ๆ ได้ อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่การตลาด
เชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก ด้านการกระทาและด้านความคิดเท่านั้นที่มีความสั มพันธ์แ ละมี
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ความภักดีของผู้บริโภคได้
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชม
การแสดงทอล์คโชว์ ทาให้ทราบถึงทัศนคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้ชมการแสดงทอล์คโชว์
ซึ่งส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคโดยจะเป็นประโยชน์ต่อทางด้านวิชาการและนักการตลาด ใน
กรณีศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์กับธุรกิจในการสร้างความบันเทิง นอกเหนือจากการจัดการ
แสดงทอล์คโชว์แล้วยังรวมไปถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ต การจัดแสดงละครเวที ที่สามารถนาเอาก ล
ยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ไ ปใช้ ใ นการสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี กั บ ผู้ บ ริ โ ภคได้ โดยจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นประสาทสั ม ผั ส มี
ความสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพต่อการสร้างความภักดีของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้ านการได้กลิ่นและ
การสัมผัส ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงทอล์คโชว์ต้องการสร้างความภักดีให้กับผู้ชมควรให้ความสาคัญกับ
การทาการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสทางด้านการได้กลิ่น เช่น การเพิ่มกลิ่นหอมอ่อน
ๆ ขณะทาการแสดง การใช้กลิ่นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในการแสดง เป็นต้น ทางด้านการสัมผัส
เช่น การจัดการกับเก้าอี้ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาวิจัย พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์
และมีป ระสิ ทธิภ าพต่อการสร้ างความภักดีของผู้บริโ ภค โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่ว มและความ
เพลิดเพลิน ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงทอล์คโชว์ต้องการสร้างความภักดีให้กับผู้ชมควรให้ความสาคัญ
กับการทาการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกด้านการมีส่วนร่วม คือ การให้ผู้ชมเป็นเสมือนส่วน
หนึ่งของการแสดง การส่งคาถามโต้ตอบกับผู้ชม ทางด้านความเพลิดเพลิน นักแสดงต้องเชื่อมต่อ
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความนุ่มนวลไม่ขัดกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินกับการแสดงจนลืมเวลา
3. จากการศึกษาวิจัย พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดมีความสัมพันธ์
และมีประสิทธิภาพต่อการสร้างความภักดีของผู้บริโภคทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการคิดแบบมาบรรจบและ
การคิดแบบแยกกระจาย ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงทอล์คโชว์ต้องการสร้างความภักดีให้กับผู้ชมควรให้
ความสาคัญกับการทาการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิดต้องผสมผสานระหว่างการคิดแบบมา
บรรจบ คือการคิดแบบมีเหตุผล ให้เข้ากับการคิดแบบแยกกระจาย คือการคิดเป็นอิสระ คิดแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แต่อยู่บนพื้นฐานที่สามารถ
เป็นจริงได้ หมายความว่าเรื่องราวที่กาลังสื่สารหรือแสดงต่อผู้ชมนั้นจะต้องไม่เกินความเป็นจริงกว่าที่
ผู้ชมจะคิดตามได้
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4. จากการศึกษาวิจัย พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทามีความสัมพันธ์
และมีประสิทธิภาพต่อการสร้างความภักดีของผู้บริโภค ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงทอล์คโชว์ต้องการ
สร้างความภักดีให้กับผู้ชมควรให้ความสาคัญกับการสร้างประสบการณ์ในการกระทาร่วมกันและ
สามารถเกี่ยวพันถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ชม เช่น การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่คาดว่าผู้ชมส่วน
ใหญ่เคยผ่านการกระทาเช่นนนี้ในการดาเนินชีวิตโดยใส่มุมมองที่คาดว่าผู้ชมไม่ได้นึกถึงมาก่อน เพื่อ
สร้างความแปลกใหม่ให้หับมุมมองที่มีต่อการกระทา เป็นต้น
5. จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ด้ า นการเชื่ อ มโยงมี
ความสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพต่ อการสร้างความภักดีของผู้บริโภค ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงทอล์ค
โชว์ต้องการสร้างความภักดีให้กับผู้ชมควรผสมผสานการตลาดเชิงประสบการณ์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวเข้า
ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้แล้วยังสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มภายนอกให้แก่ผู้บริโภคอีก
ด้วย เช่น การสร้างเครือข่ายให้ผู้ชมได้มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ชมได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกันในการชมการแสดงด้วย
6. จากการศึกษาวิจัย พบว่า การบอกต่อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ผ่านการตลาด
เชิ ง ประสบการณ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด จะต้ อ งท าผ่ า นการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงต้องการสร้างให้เกิดการบอกต่อระหว่างผู้ชมกับ
บุคคลอื่น ๆ นักแสดงจึงต้องให้ความสาคัญกับการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา
7. จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความตั้งใจซื้อในการชมการแสดงทอล์คโชว์ผ่านการตลาด
เชิ ง ประสบการณ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด จะต้ อ งท าผ่ า นการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านการกระทา ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงต้องการสร้างให้เกิดความตั้งใจซื้อของผู้ชมการ
แสดงมากที่สุด นักแสดงจึงต้องให้ความสาคัญกับการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา ซึ่งมี
ทิศทางเดียวกันกับการสร้างการบอกต่อของผู้ชม
8. จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความอ่อนไหวต่อราคาของผู้ชมการแสดงทอล์คโชว์ผ่าน
การตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องทาผ่านการตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านความรู้สึก ดังนั้นแล้ว หากนักแสดงต้องการลดความอ่อนต่อราคาของผู้ชม นักแสดง
จึงต้องให้ความสาคัญกับการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก
9. จากการศึกษาวิจัย พบว่า พฤติกรรมร้องเรียนในการชมการแสดงทอล์คโชว์ผ่าน
การตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องทาผ่านการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ด้ า นความรู้ สึ ก ดั ง นั้ น แล้ ว หากนั ก แสดงต้ อ งการลดพฤติ ก รรมร้ อ งเรี ย นของผู้ ช ม
นักแสดงจึงต้องให้ความสาคัญกับการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์จากนักแสดงทอล์คโชว์ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการกาหนดใช้ กลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์และรวมถึงกลยุทธ์อื่น ๆ ที่อาจมีการนามาใช้ร่วมกัน
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุ ณภาพ ซึ่งสามารถนาข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักมาประกอบการวิเคราะห์กับงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยแนะนาให้กาหนดประเภทของการแสดงทอล์คโชว์ เช่น
เพื่อความบั น เทิง เพื่อให้ กาลั งใจ ทั้งนี้เพื่อให้ ผ ลการวิจัยที่จ ะออกมามี ความสอดคล้ องกับ แต่ ล ะ
ประเภทของการแสดงทอล์คโชว์มากขึ้น
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
คาชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์
ส่วนที่ 3 ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง □หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ
□ ต่ากว่าหรือเท่ากับ20 ปี
□ 21 – 30 ปี
□ 31 – 40 ปี
3. ระดับการศึกษา
□ ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
□ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
□ อนุปริญญา / ปวส.
4. อาชีพ
□ นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
□ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
□ พนักงานบริษัทเอกชน
5. รายได้ต่อเดือน
□ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
□ 15,001 – 20,000 บาท
□ 20,001 – 30,000 บาท

□ 41 – 50 ปี
□ มากกว่า 50 ปี

□ ปริญญาตรี
□ สูงกว่าปริญญาตรี

□ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
□ อื่น ๆ ระบุ ________________

□ 30,001 – 40,000 บาท
□ มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการตลาดเชิงประสบการณ์
โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงมากที่สุด (5 = มากที่สุด,
4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)

ข้อที่

ระดับการให้คะแนน

คาถาม
5

การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น
การตกแต่งโดยรอบสามารถดึงดูดความสนใจ
1
ของฉันได้
การใช้แสงในการแสดงมีความเหมาะสมกับ
2
สถานการณ์
3

การจัดองค์ประกอบบนเวทีมีความเหมาะสม

ประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน
4 เสียงพูดของนักแสดงมีความชัดเจน ไม่ขัดข้อง
เสียงดนตรี เอฟเฟค มีความเหมาะสมตาม
5
สถานการณ์
การใช้เสียงของนักแสดงสร้างความรู้สึกดี
6
ให้กับฉัน
ประสาทสัมผัสด้านการได้กลิ่น
กลิ่นบรรยากาศในการแสดงสร้างความรู้สึกดี
7
ให้กับฉัน
กลิ่นบรรยากาศโดยรอบงานแสดงความรู้สึกดี
8
ให้กับฉัน
ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส
9

อุปกรณ์การนั่งชมมีความสะดวกสบาย

10

อุณหภูมิในสถานที่แสดงมีความเหมาะสม

4

3

2

1
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การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึก
ความประหลาดใจ
ฉันรู้สึกถึงความแปลกใหม่และตราตรึงใจจาก
11
การแสดงเสมอ
ฉันรู้สึกถึงบางสิ่งที่บันทึกการแสดงสดก็ไม่
12
สามารถถ่ายทอดได้
ฉันรู้สึกถึงการแสดงที่เกินความคาดหมายของ
13
ฉัน
การมีส่วนร่วม
ฉันมักจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
14
ภายในงานแสดงทอล์คโชว์
ฉันร่วมตอบคาถามเมื่อนักแสดงส่งคาถาม
15
มายังผู้ชม
ความแพลิดเพลิน
16

ฉันมักจะเพลิดเพลินกับการแสดงจนลืมเวลา

17

ฉันรู้สึกสะดวกสบายในการเข้าชมการแสดง

18

ฉันสนุกสนานไปกับการแสดง

19

ฉันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง

การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความคิด
การคิดแบบมาบรรจบ (การคิดแบบมีเหตุผล)
ฉันมักจะคิดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดง
20
พูดขณะแสดง
ฉันมักจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่
21
นักแสดงได้กล่าวไว้
การคิดแบบแยกกระจาย (การคิดแบบสร้างสรรค์)
ฉันมักจะมีความคิดแปลกใหม่หลังจากได้ชม
22
การแสดง
การแสดงนี้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์
23
ให้ฉันได้
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การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการกระทา
การชมการแสดงทาให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์ที่
24
ฉันเคยทามา
ภายในงานแสดงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ฉันได้
25
ร่วมสนุก
ฉันมักจะติดคาพูดจากนักแสดงมาใช้ใน
26
ชีวิตประจาวัน
การชมการแสดงทาให้ฉันมีพฤติกรรม
27
บางอย่างเปลี่ยนไป
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
การชมการแสดงทาให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับ
28
ผู้เข้าร่วมชมท่านอื่น
การชมการแสดงทาให้ฉันมีเรื่องราวใหม่ ๆ ไป
29
สนทนากับเพื่อน
30 การชมการแสดงทาให้ฉันทันสังคมมากขึ้น
การชมการแสดงทาให้ฉันเห็นมุมมองใหม่ ๆ
31
ในสังคม
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ส่วนที่ 3 ความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์
โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงมากที่สุด (5 = มากที่สุด,
4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)

ข้อที่

ระดับการให้คะแนน

ข้อคาถาม
5

ความภักดีของผู้บริโภค
การบอกต่อ (Word of Mount)
ฉันแนะนาให้ผู้อื่นชมการแสดงของนักแสดง
32
ท่านนี้
ฉันเล่าประสบการณ์ที่ดีจากการแสดงนี้ให้
33
ผู้อื่นฟัง
34

ฉันพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงนี้กับผู้อื่นบ่อย ๆ

การตั้งใจซื้อซ้า
ฉันซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้
35
บ่อย ๆ
ฉันซื้อบัตรชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้
36
มากกว่าท่านอื่น
หากมีการแสดงของนักแสดงท่านนี้ ฉันซื้อ
37
บัตรชมโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
ฉันจะเข้าชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้
38
ต่อไปในอนาคต
การอ่อนไหวต่อราคา
39

ฉันซื้อบัตรโดยไม่สนใจเรื่องราคา

40

ฉันเต็มใจที่จะจ่ายแม้ว่าราคาบัตรสูงขึ้น

41

ฉันจะยังชมการแสดงของนักแสดงท่านนี้
แม้ว่าบัตรการแสดงของนักแสดงท่านอื่นราคา
ถูกกว่า

4

3

2

1
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พฤติกรรมการร้องเรียน
ฉันจะร้องเรียนกับพนักงานทันทีหากพบ
42
ปัญหา
ฉันจะร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาก
43
พบปัญหา
ฉันจะเปลี่ยนใจเมื่อพบปัญหาจากการชมการ
44
แสดงบ่อย ๆ
ฉันจะบอกต่อถึงปัญหาที่ฉันพบกับผู้เข้าร่วม
45
ชมท่านอื่น ๆ
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