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การศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนต่อความตั้งใจซื้อ
คอนโดของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้กิจกรรม
สอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ 2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้า
ประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยรูปแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ขอบเขตของการศึกษาได้แก่ กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการวิจัย จ านวนท 40 คน อายุ 26 ปี มีฐานรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท โดยมีลักษณะอาชีพ
ท างานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติเพ่ือใช้ในการทดลอง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จ านวนทั้งสิ้น 24 คน โดย
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท างานในลักษณะของภาคเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ประสบการณ์ด้านประสาท
สัมผัสประสบการณ์ด้านความรู้สึก ประสบการณ์ด้านความคิด ประสบการณ์ด้านการกระท า และ
ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในด้านของประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัสกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีข้อที่แตกต่างกันทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่ 
ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 0.016 และเสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย โดย
มีค่าเฉลี่ยที่ 0.003 ในขณะที่การรับรู้ประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ พบว่าไม่ตรงตามสมมติฐานที่วางไว้ และ
กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม พบว่า การเกิดความตั้งใจซื้อหลังการทดลองการใช้สื่อที่แตกต่าง
กัน มีข้อแตกต่างได้แก่ ท่านจะแนะน าให้เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน  VR ใน
การชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม พบว่าความแตกต่างต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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The study of Experiential Marketing with Virtual Reality Technology for Customer 

Condominium Purchase Intention is aimed to 1) examines the perception of virtual 

reality experiential marketing, and 2) study the purchase intention of condominiums 

through intervention. The study used an experimental research methodology to study 

forty 26-year-old subjects who had 20,000-baht monthly income and worked in the 

field of business computer within the Bangkok area. The intervention used in the 

experiment included a virtual reality and a 2D video. 

The research results show that the subjects in the experiment were mostly 

female (24 participants) with the undergraduate degree and worked in the private 

sector. The results of the hypotheses testing on the perception of experiential 

marketing in the five types of experiences - sensory, affective, cognitive, physical, and 

relation experiences - indicate a difference between the experimental group and the 

control group at a significance level of 0.05 in the sensory experience. Two distinct 

differences are found: the audio volume of the content on the condominium did not 

 



 ง 

interfere with the usage (mean = 0.016); the ambient sound of the content created a 

sense of relaxation (mean = 0.003). No differences are found in other types of 

experiences. 

Meanwhile, the experiment of virtual reality technology intervention indicates 

that the subjects in the experimental group who were exposed to virtual reality of the 

condo exhibited more purchase intention than the control group and that the 

purchase intention differs with different medium. The findings also show that those 

who were exposed to virtual reality would recommend their friends and family to see 

the VR of the condo rather than the video before making a purchase at a significance 

level of 0.05. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พบว่าอัตราการขายคอนโดมิเนียม หรือคอนโดในกรุงเทพฯ
ปีพุทธศักราช 2560 พบว่าคอนโดมิเนียมสร้างสถิติใหม่มากที่สุดในรอบ 10 ปี พร้อมทั้งคาดการณ์
แนวโน้มปีหน้าว่ายังเติบโตต่อเนื่อง และเข้าสู่ภาวะการปรับเปลี่ยนจากหลายปัจจัย ทั้งการเข้ามา
ลงทุนของต่างชาติ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาโครงการเพิ่มข้ึน มี
สินค้าเสนอขายถึง 6.27 หมื่นยูนิต จาก 128 โครงการ ส่งผลให้รวมทั้งตลาดมี 5.5 แสนหน่วย และ
เป็นการเปิดตัวที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15 (5.36 หมื่นหน่วยต่อปี) ด้าน
ยอดขายใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 5.73 หมื่นหน่วย สูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 14  
(5.04 หมื่นหน่วยต่อปี) ขณะที่ปีหน้าคาดการณ์ว่า อุปทานจะเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 5.5 หมื่นหน่วย หรือ
ร้อยละ 10 โดยกรุงเทพฯชั้นในและเขตรอบกรุงเทพฯชั้นใน จะเป็นท าเลที่มีอุปทานใหม่เกิดขึ้นมาก 
ส่วนกรุงเทพฯชั้นนอกจะมีโครงการเปิดใหม่ไม่มากนักแต่จ านวนหน่วยต่อโครงการค่อนข้างมาก โดย
ตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่และตลาดลักชัวรี่ ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายใหม่ๆยังให้ความสนใจ และ
ราคาจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ซื้อจะขยายวงออกไปยังตลาดต่างชาติทั้งซื้อไว้ลงทุน และเป็น
ที่บ้านหลังที่ 2 นอกจากนี้การที่ไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอันจะส่งผลให้ที่อยู่อาศัย ต้องปรับ
เปลี่ยนไปเพ่ือรองรับวิถีชีวิตของคนสูงวัย หรือแม้กระทั่งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ
เข้าถึงวิถีชีวิตของคน 

ข้อมูลจากพร๊อพโฮลิค (2560) กล่าวถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่ เปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาอาศัยที่
คอนโดมิเนียมว่า ผู้สูงอายุแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน แม้ว่าบางคนชอบอยู่บ้าน ตึกแถวกับ
ลูกหลาน แต่ปัญหาที่พบเห็นในปัจจุบันคือ ลูกหลานมักจะแยกครอบครัวออกไป ยิ่งหากลูกหลาน
แต่งงานมีลูกก็มีโอกาสที่จะย้ายออกไปซื้อบ้านอยู่กันเอง ท าให้จากบ้านที่เคยมีสมาชิกหลายคน 
กลายเป็นผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่กันเอง นอกจากนี้การท าความสะอาดภายในและภายนอกบ้านหาก
ผู้สูงอายุท าเอง จะเกิดความล าบากเพราะมีขนาดของบ้านที่กว้างขวาง เดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้าน
ต้องใช้เวลานาน ต่างจากคอนโดมิเนียมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าบ้าน ห้องออกก าลังกาย  
สระว่ายน้ า ร้านค้าต่าง ๆ คอนโดมิเนียมมีผู้คน มีสังคม มีพ้ืนที่ส่วนกลางให้ผู้สูงอายุได้พบปะเจอผู้คน
อยู่เป็นประจ า ซึ่งสามารถมีเพ่ือนใหม่ต่างวัยหรือวัยเดียวกันได้ และคอนโดมิเนียมมีขนาดเล็กกว่าบ้าน 
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ท าให้ดูแลรักษาง่าย นอกจากการเข้ามาของสังคมสูงวัยแล้ว ทิศทางลงทุนที่ผู้ประกอบการจะหันมา
พัฒนา โครงการสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนที่ดินขนาดใหญ่ครอบครองโดยหน่วยงาน
รัฐบาล (เน็กซัส, 2561). ภาพรวมของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม โดยแบ่งเป็นใน
ส่วนของ อุปทาน อุปสงค์ และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ 1.1 

 

ภาพที่ 1 อุปทาน อุปสงค์ และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
แหล่งที่มา: เน็กซัส (2561) 

จากภาพที่ 1.1 โดยจะเห็นว่าการอุปทาน อุปสงค์ และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร มีการเติบโตอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งทางด้านของอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรในช่วงปี 2558 
นายกสมาคม ธุรกิจบ้านจัดสรร, (2558: อ้างถึงใน วีณา ศรีเจริญ, 2558) ได้กล่าวว่า โครงการบ้าน
จัดสรรมีการพัฒนารูปแบบของที่อยู่อาศัยให้เกิดข้ึนหลากหลาย อาทิเช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝดหรือบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการก่อสร้างบ้านให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น การสร้างบ้านเสร็จทันเวลาพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีหรือผู้บริโภคสามารถเลือกวัสดุใน
การก่อสร้างได้เองตามใจชอบหรือเลือกที่จะตกแต่งภายในด้วย  การเลือกเฟอร์นิเจอร์เอง และ
ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง สามารถสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือบ้าน
จัดสรรได้อย่างตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีการเติบโตของบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อเพ่ืออยู่อาศัยจริง 
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ มีเงินเดือนเท่าเดิม 
เพียงแต่เกิดความกังวลถึงรายได้ในอนาคตเท่านั้น 

โดยปัจจุบันการแข่งขันชองธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพ่ือตอรับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในปัจจุบันของผู้บริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาเข้ามากระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ผลการวิจัย 
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Thailand’s Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017 ได้รายงานผลความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคต่อแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ โดยท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชากรในกรุงเทพ
และปริมาณฑล พบว่า 5 แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ผลออกมา
ดังนี้ ในกลุ่มสินค้าทาวน์เฮ้าส์ ผู้บริโภคไว้วางใจแบรนด์ “แสนสิริ”มากที่สุด ส่วนกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว 
ผู้บริโภคไว้วางใจแบรนด์ “LH (แลนด์แอนด์เฮ้าส์)” และ “พฤกษา” มากที่สุดด้วยคะแนนเท่ากัน 
ขณะที่กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดเท่ากันสองแบรนด์ คือ “อนันดา” 
และ “ศุภาลัย” (โฮม, 2560) ยกตัวอย่างโครงการของแสนสิริในปี 2561 ในด้านของการโฆษณา ได้ใช้
แนวคิด Complete your living experience คือ การเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์
แบบให้แก่ผู้อาศัย โดยสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา Sansiri Security System ความปลอดภัยของผู้อาศัยที่
ใช้ชีวิตในโครงการ น าเสนอมาตรฐานระบบความปลอดภัยที่แตกต่าง ผ่านการจ าลองขั้นตอนการ
ท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีความโดดเด่นน่าจดจ า เช่น ใน
ส่วนของผู้รับเหมา แสนสิริได้น าเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย Face Recognition บันทึกใบหน้า
และลายนิ้วมือเข้ามาใช้งาน รวมถึงติดตามรถที่เข้ามาในโครงการผ่านวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในแต่
ละจุดของโครงการ และ Outdoor Security Camera อุปกรณ์กล้องจับสัญญาณสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น 
และยังสามารถแยกมนุษย์ รถยนต์ และสัตว์ได้ไกลถึง 20 เมตร แล้วส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบน
เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของบ้านได้อีกด้วย (มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ปส์, 2561) 

ในส่วนของพฤกษาได้มีการท าการรีแบรนด์ เนื่องในการฉลองครบรอบ 25 ปี ในปี 2561 โดยได้
มีการน า อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เข้ามาเป็น Brand Endorser เนื่องจากตูน 
บอดี้สแลมมีความเด่นชัดในเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตที่ใส่ใจ และทุ่มเทท าเพ่ือคนอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด “PRUKSA ใส่ใจ…เพ่ือทั้งชีวิต” อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนโลโก้และภาพลักษณ์ โดยพฤกษาวาง
กลยุทธ์สื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลเป็นหลัก มีการน าเสนอบทเพลง “ใส่ใจ” ที่แต่งขึ้นเพ่ือพฤกษาโดยเฉพาะ 
ผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ของตูน บอดี้สแลม และยังมีหนังโฆษณาทางออนไลน์ (Internet Film) และ
เพลงพิเศษประกอบภาพยนตร์โฆษณา (สนุกดอทคอม, 2561) ทางด้านรูปแบบการตลาดของศุภาลัย
ในปี 2561 เน้นการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือตอบรับการเข้าสู่ยุค 4.0 ของประเทศไทย โดยสื่อสารถึง
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ในการโฆษณาและน าเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้ได้เห็นตลอดทั้งปี เช่น 
โปรโมชั่น “ศุภาลัย แรง แซง ทุกโปร” ท าแคมเปญกับบ้านและคอนโดมิเนียม สร้างเสร็จพร้อมอยู่ 92 
โครงการ ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค ในราคาพิเศษสุด (คมชัดลึก, 2561) 

ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูลพบว่าในช่วงปี 2560 เป็นต้นมา ธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้
น าเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) เข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์รับรู้แก่
ผู้บริโภค สร้างความแปลกใหม่ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท VR Real.Estate ที่พัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสมือน ในวงการอสังหาริมทรัพย์ แปลงแบบบ้านให้กลายเป็นบ้านเสมือน 3 มิติ ให้ลูกค้าของโครงการ
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อสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าไปชมผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยได้แนวคิดเริ่มต้นการประกอบ
ธุรกิจ มาจากข้อจ ากัดของข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านหรือห้องคอนโดมิเนียม ที่มีราคาหลาย
สิบล้าน ส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพาแผ่นโบรชัวร์ ค าแนะน าของพนักงานขาย และแบบจ าลองบ้านตัวอย่าง 
ซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเสียเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น เว้นเสียแต่ว่าจะได้เห็น
สถานที่จากห้องจริง ๆ เพ่ิมพงศ์ เอ้ียวบันดาลสุข ผู้บริหารบริษัท VR Real.Estate ได้กล่าวว่า 
“เทคโนโลยีความจริงเสมือน ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังเป็นการใช้ภาพจ าลองแบบ 360 องศา ผ่านการ
ถ่ายภาพรอบตัว แม้ลูกค้าจะได้เห็นภาพสถานที่จริง ๆ แต่ก็จะเป็นภาพแบน ขาดมิติแสงเงา จึง
แก้ปัญหาผ่านการจ าลองบ้านและห้องชุดคอนโดมิเนียม ด้วยโมเดล 3 มิติ ขึ้นมาทั้งหมด ซึ่งให้
ความรู้สึกสมจริงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี หรือแสงเงาที่ตกกระทบภายใน
ห้อง คล้ายว่าเป็นโลกเสมือนจริงโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้” (เดอะสแตนดาร์ด, 2560)  

การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) นอกจากจะสร้างความแปลกใหม่แก่
ผู้ใช้งานแล้ว ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ขึ้นมา ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมนั้น ๆ หรือหาก
ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอย่างมากก็จะส่งผลต่อแบรนด์หรือองค์กรได้อีกด้วย โดยการสร้างประสบการณ์
แก่ผู้ใช้งานหรือลูกค้า นักการตลาดเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์  เพลินทิพย์ 
โกเมศโสภา (2547) กล่าวว่า รูปแบบทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคที่นักการตลาดเรียกว่า การตลาดเชิงประสบการณ์  
(Experiential Marketing) โดยจุดประสงค์ของการท าการตลาดในรูปแบบดังกล่าว นอกจากการ
สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
จากผู้บริโภคเพ่ือยกระดับความภักดีให้แนบแน่น และสนับสนุนองค์กรต่อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ถูกน ามาขยายผลหรือ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือบริษัทต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ บุริม โอทกานนท์, (2552: อ้างถึงใน ชลิดา อู่ผล
เจริญ, 2558) ได้กล่าวว่า แนวคิดของการท า การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
ในปัจจุบันเป็นการรวบรวมเอาแนวคิดทางการตลาดต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นรูปแบบของการตลาดเชิงบูรณา
การ คือ การตลาดแบบข้างในสู่นอก (Inside Out) หรือที่เรียกว่า แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relationship Management: CRM) และการตลาดแบบข้างนอกสู่ข้างใน (Outside 
In) หรือแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ 
ได้มีการใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ได้แก่ “HBO’s 
Westworld Activation” ของทาง Home Box Office Inc. ได้จ าลองสถานที่ บุคคล เสียงเพลง 
เพ่ือสนับสนุนด้านการรับรู้ให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลของละครที่ก าลังจะฉาย เรื่อง Westworld ภาค
สอง โดยได้ท าการจ าลองสถานที่ในหนังไม่ว่าจะเป็น อาคาร สถานที่ต่าง  ๆ ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้
สัมผัสประสบการณ์เหมือนตัวเองอยู่ในละครเรื่องนี้จริง ๆ นอกจากนี้ “Google’s Smart Home” 
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ของทาง Google เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบ Google Assistant หรือระบบสั่งการด้วยเสียง 
เป็นการจ าลองการท างานของระบบดังกล่าวแสดงศักยภาพของผู้ช่วยดิจิทัลในบ้าน ผู้ใช้งานสามารถ
สั่งการด้วยเสียงเพ่ือให้ระบบ Google Assistant ท าตามความต้องการ โดยไม่ว่าผู้ใช้งานต้องการให้
ท าอะไร เช่น การเปิดไฟ ชงกาแฟ สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ ซึ่งทั้งสองแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นที่
เทศกาลภาพยนตร์เซาท์บายเซาท์เวสต์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (Batesmeron, 2018)  

แคมเปญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าภายใต้ชื่อ “Mazda Moments” โดย
ให้ค านิยามว่ารถไม่ใช่แค่พาหนะส าหรับเดินทาง แต่ยังสามารถสะท้อนตัวตน ช่วงเวลาแห่งความ
ผูกพัน ความประทับใจ ระหว่างผู้ขับและรถได้ด้วย ในแคมเปญดังกล่าวจะชวนให้แบ่งปันช่วงเวลา
ประทับใจที่มีร่วมกับรถมาสด้า ซึ่งเป้าหมายก็ไม่ใช่แค่การรับฟังความประทับใจจากลูกค้า แต่ยัง
สามารถสะท้อนถึงความนิยมของผู้ใช้รถ Mazda SKYACTIV ในประเทศไทย โดยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้น มีอารมณ์ร่วมกับสินค้าและแบรนด์ ใช้ ประสบการณ์ของลูกค้า
โดยตรง (Customer Journey) ยืนยันด้วยประสบการณ์ตรงท่ีไม่ได้สร้างแค่ความมั่นใจให้ลูกค้า แต่ยัง
หมายถึงการสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วไปผ่านประสบการณ์จริ งจากความประทับใจของผู้ใช้รถมาสด้า 
(มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ปส์, 2560) 

หรือแคมเปญของ  Samsung ภายใต้ชื่อ “Samsung X LINE FRIENDS” เป็นการร่วมมือ
ระหว่างบริษัทสมาร์ทโฟน Samsung และบริษัท LINE ผู้สร้างและให้บริการแอปพลิเคชันสนทนา
ออนไลน์ ภายในกิจกรรมได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย (1) Selfie Mirror เป็นพ้ืนที่
เพ่ือให้ผู้ร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับมาสคอต LINE FRIENDS (2) S8 Low-light Experience 
มอบประสบการณ์การถ่ายภาพแก่ผู้ร่วมงานภายใต้การจ าลองแสงน้อย (3) Gear 360 Camera ให้
ผู้ ร่ วม งานถ่ ายภาพกับ มาสคอต  LINE FRIENDS ใน รูปแบบ  360 องศา (4) Gear VR 4 -D 
Experience ให้ผู้ร่วมงานสัมผัสเหตุการณ์จ าลองเสมือนจริงในสวนสนุกและขณะอยู่บนรถไฟเหาะตี
ลังกาด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Visual Reality) และ (5) Hands-on Table พ้ืนที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Samsung ที่จัดแสดงภายในงาน โดยบริษัท Samsung ได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างกิจกรรมที่ท าให้ผู้ร่วมงานได้รับ
ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนวัตกรรมทางการสื่อสารของ Samsung ความใกล้ชิดกับมาส
คอต LINE FRIENDS แบบไม่รู้สึกถูกยัดเยียด การสร้างกิจกรรมจึงเป็นการต่อยอดในการสร้างความ
ภักดีแก่ตราสินค้า (Brand Loyalty) ที่ดีเยี่ยมในล าดับต่อไป (เอ็มเคที อีเวนท์, 2559) จากตัวอย่าง
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าบริษัทจะด าเนินการธุรกิจในรูปแบบใด ๆ ก็ตามนักการตลาดสามารถใช้
การตลาดเชิงประสบการณ์เพ่ือกิจกรรมหรือบริการได้ 

กิจกรรมที่ได้ยกตัวอย่างในข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการน าเทคโนโลยีต่าง  ๆ เข้ามาใช้งาน โดย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ท าให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสเหตุการณ์จ าลองเสมือนจริง ท า
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ให้ได้รับประสบการณ์ ความสุนก ความตื่นเต้น จากประสาทสัมผัสการรับรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน คือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ จ าลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง 
และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่
เกิดจากการวิจัยของรัฐบาลอเมริกา เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับด้านการทหารและการ
จ าลองในการบิน ความคิดเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสมือนถูกน าเสนอโดย ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ ในปี 
1965 โดยให้ค านิยาม Virtual Reality ว่า “สร้างโลก (เสมือน) ขึ้นมา สร้างหน้าต่างที่สมจริง เสียงที่
สมจริง ความรู้สึกท่ีมีสมจริง และตอบสนองต่อการกระท าของผู้ชมอย่างสมจริง ”เทคโนโลยีความจริง
เสมือน ถูกใช้งานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการทหาร การแพทย์ การศึกษา ความบันเทิง 
การตลาดต่าง ๆ ในขณะที่ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ใช้งานจะตัดขาดออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
เรียกว่าระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (Fully Immersive System) เพ่ือเข้าสู่ภาพจ าลองขึ้นมา โดยการ
ท างานของเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์ครอบทับศีรษะ และท าการเปิด
โปรแกรมเพ่ือจ าลองสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน สวนสาธารณะ ฯลฯ 
ในขณะการใช้งานผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนทิศทางการมองเห็นของตน เพ่ือดูมุมอ่ืน ๆ ในมุมมอง 360 
องศาได้อีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่ใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น
ผู้ทดลองใช้อาจเป็นบุคคลที่มีความต้องการหรือมองหาที่อยู่อาศัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการจ าลองสถานที่คอนโดมิเนียม แก่
บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ใดที่หนึ่ง  เพ่ือเป็นการทดลองการรับรู้
ประสบการณ์ที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ และท าการศึกษาถึงการเกิดความตั้งใจซื้อของกลุ่มทดลอง 
โดยศึกษาผ่านการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Research) จากประชากรอายุ 26 ปี 
เงินเดือน 20,000 บาท ที่มีอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สามารถซื้อ ผ่อน บ้านหรือคอนโดมิเนียม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้นักการตลาด นักวิชาการ 
นักวิจัย ได้คิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยน าเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้กิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี 
    ความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
2. เพ่ือศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Research) ผ่านการรับสื่อโดยใช้กิจกรรม
สอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ในการทดลอง โดยการใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องจ าลองแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังน าเนื้อหาเดียวกันมาทดลองผ่านวิดีโอ 2 มิติ 
เพ่ือศึกษาหาข้อเปรียบเทียบว่าสื่อท าให้เกิดประสบการณ์มากกว่า และมีผลท าให้เกิดความตั้งใจซื้อ
คอนโดมิเนียม โดยการวิจัยนี้จะท าการทดลองจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 40 คน อายุ 26 ปี 
รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ที่มีลักษณะอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.4 กรอบแนวคิดทางวิจัย 

 

 

1.5 สมมติฐาน (hypothesis) 

 สมมุติฐานที่ 1 (H1) : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน 
มากกว่ากลุ่มควบคุม 
 สมมุติฐานที่ 2 (H2) : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดความตั้งใจซื้อมากกว่ากลุ่มควบคุม 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงปัจจัยที่เกิดความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มทดลอง และด้านการรับรู้
ประสบการณ์ จากการสร้างการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรกผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) 

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หรือนักการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทย ตลอดจนธุรกิจอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เห็นความส าคัญของการใช้ เทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) เพ่ือใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 

3) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
Reality) และการตลาดเชิงประสบการณ์ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการวิจัยในเรื่องที่มี
ลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) หมายถึง เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคอมพิวเตอร์เพ่ือ

จ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันร่วมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

เพ่ือเข้าถึงเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการจ าลองห้องคอนโดมิเนียม  หรือคอนโด เพ่ือหาการรับรู้

ประสบการณ์และความตั้งใจซื้อ 

2) แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรมที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวก

ในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาส าหรับสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ อ่ืน ๆ แอปพลิเคชัน 

(Application) ที่ใช้งานในการวิจัยเป็นแอปพลิเคชัน (Application) เทคโนโลยีความจริงเสมือน

ในการจ าลองสภาพของห้องคอนโด 

3) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คือ โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออกหรือรับสาย เสมือน

ยกเอาคุณสมบัติที่คอมพิวเตอร์มาไว้ในโทรศัพท์  โดยมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อไร้สาย ได้แก่ 

ระบบ Bluetooth Wi-Fi และเครือข่ายของสัญญาณโทรศัพท์ 3G หรือ 4G นอกจากนี้สมาร์ท

โฟน (Smart Phone) สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ได้อีกด้วย 

4) การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การเปิดรับประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการ

ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน จนเกิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความ
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ตื่นเต้น ความประทับใจ เมื่อผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการซื้อสินค้า 

โดยการตลาดเชิงประสบการณ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ประสารทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด 

พฤติกรรม และความเชื่อมโยง ดังนี้ 

- ประสาทสัมผัส (Sense) การรับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสในด้าน ประสาทการมอง และประสาทการ

ได้ยิน 

 - ความรู้สึก (Feel) การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ท าให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยการใช้

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ได้แก่ ความสุข ความตื่นเต้น ความปลอดภัย 

ความรู้สึกผ่อนคลาย และความรู้สึกคาดหวัง 

 - ความคิด (Think) การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความคิดในระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีความ

จริงเสมือน (Virtual Reality) ท าให้เกิดความคิดในตัวบุคคลที่มีต่อความตั้งใจซื้อ ความแปลกใหม่ 

และการท าความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันก่อนการทดลองของผู้ใช้งาน 

 - การกระท า (Act) การรับรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านของการกระท า หลังจากจากใช้

งานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน

พฤติกรรมในการรับชมเนื้อหาของห้องคอนโดของผู้ทดลอง  

 - ความเชื่อมโยง (Relate) รับรู้ประสบการณ์จากการเชื่อมโยงประสาทสัมผัส ความรู้สึก 

ความคิด และพฤติกรรม ในแต่ละส่วนหลังจากการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 

Reality) จะเกิดประสบการณ์เฉพาะกระตุ้นให้กลุ่มผู้ทดลองเกิดการบอกต่อ  

5) ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง ความสนใจหรือความมุ่งมั่นจนเกิดความตั้งใจซื้อคอนโด

หลังจากรับชมเนื้อหาที่เกี่ยวกับห้องคอนโด แบ่งออกได้ 3 ด้าน คือ ความสนใจสินค้า ความ

ต้องการทดลองใช้สินค้า และความต้องการซื้อสินค้า 

6) วิดีโอ 2 มิติ หมายถึง สื่อที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงในรูปแบบ 2 มิติ ที่สร้างด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ือรับชมได้ ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้

วิดีโอ 2 มิติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวอย่างพ้ืนที่ภายในห้องคอนโดเพ่ือใช้ในการทดลอง 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการวิจัยศึกษาเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความ

ตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
2.1.2 ประวัติความเป็นมา 
2.1.3 หลักการท างานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
2.1.4 ระดับความจริงเสมือน 
2.1.5 อุปกรณ์ส าหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนในปัจจุบัน 
2.1.6 ความจริงเสมือนและพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.1.7 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และการตัดสินใจของความจริงเสมือน 
2.1.8 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในด้านต่าง ๆ 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ 
2.2.2 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ 
2.2.3 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ 
2.2.4 การตลาดเชิงประสบการณ์กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน   

2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการในการตัดสินใจและความตั้งใจซื้อ 
 2.3.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.3.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 2.3.3 ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase Intention) 
 2.3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 2.3.5 บทบาทของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
2.5 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 



 11 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น นักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่มีค าย่อว่า VR” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ จ าลอง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทางการแพทย์ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การตลาด  ความ
บันเทิ ง การจ าลองตัวอย่างวัตถุหรือสิ่ งปลูกสร้าง ฯลฯ ซึ่ งผู้ ใช้ งาน จะถูกตัดขาดออกจาก
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยที่ร่างกายจะจดจ่ออยู่ในพ้ืนที่ความจริงเสมือน ระดับระบบสัมผัสเต็ม
รูปแบบ (Fully Immersive System) เพ่ือเข้าไปสู่ภาพที่จ าลองขึ้นมาจากโปรแกรม การท างานของ 
เทคโนโลยีความจริงเสมือนจะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์ครอบทับศีรษะ ผู้ใช้งานต้องเปิดโปรแกรมเพ่ือ
จ าลองสภาพแวดล้อม เช่น ห้องนอน สวนสาธารณะ จ าลองการขับขี่รถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
ทิศทางการมองของตน เพ่ือสังเกตมุมอ่ืน ๆ ของสภาพแวดล้อมเสมือนผ่านตัวโปรแกรม 

 
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

       Sutherland (1965) กล่าวว่า เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถแยกออกจากความจริง สร้าง
หน้าต่างที่สมจริง เสียงที่สมจริง ความรู้สึกที่สมจริง และตอบสนองต่อการกระท าของผู้ชมอย่าง
สมจริง และแม้ว่าส่วนใหญ่ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในตอนนี้ ยังไม่สอดคล้องกับความ
จริงและคุณภาพยังไม่ดี แต่ยังคงมีประโยชน์และโน้มน้าวใจโดยไม่ต้องสงสัย เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนมีศักยภาพอย่างมาก แต่ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

Fuchs and Bishop (1992) ให้ค านิยามว่า เป็นการสร้างกราฟิกแบบเรียลไทม์สามมิติที่
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันทีพร้อมกับจอแสดงผล และเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถฝังตัวอยู่บนโลกจ าลองได้โดยตรงอย่างเพลิดเพลิน 

Gigante (1993) กล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าวเปรียบเสมือนภาพลวงตาที่สามารถมีส่วน
ร่วม ท ากิจกรรมบางอย่างในสภาพแวดล้อมเสมือน อีกทั้งมีความสมจริงมากกว่าการสังเกตจาก
ภายนอกและใช้ระบบ 3 มิติ ที่ท าให้ระบบประสาทสัมผัสได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 



 12 

Marshall and McLuhan (1988) ให้ความหมายว่า เป็นเทคโนโลยีที่สร้างพ้ืนที่และวัตถุ
ด้วยกราฟิกแบบ 3 มิติ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะได้สัมผัสและรับรู้ชุดข้อมูลแบบ
สมจริงด้วยตนเอง อีกทั้งจะเกิดปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุรอบตัวด้วยการใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ือ
ช่วยในการรับสัมผัสดังกล่าวหรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกราฟิกและตัวผู้ใช้งาน 

กิดานันท์ มลิทอง (2543) อธิบายความหมายของความจริงเสมือน ว่าเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถท าให้ผู้ใช้งานติดตรึงอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ
ภาพลวงตา และเปิดรับให้ผู้ใช้งานท่องไปยังโลกแห่งนี้ได้ ซึ่งการใช้งานจะต้องสวมหมวกที่มี
จอภาพติดตั้งไว้ที่ศีรษะ (Head-Mounted display : HMD) เพ่ือประมวลผลออกมาเป็นภาพ 
3 มิติ  และถุงมือรับสัมผัส (Sensor Glove) ท าให้ผู้ ใช้งานสามารถจัดการ เคลื่อนย้าย 
เปลี่ยนแปลงวัตถุในโลกความจริงเสมือนได้ 

พรทิวา โตวิจิตร (2554) กล่าวว่า เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ ที่ผลักดันให้ผู้ใช้เกิด
ความรู้สึกต่าง ๆ ระหว่างการเข้าร่วมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีอยู่จริง ซึ่งสร้างโดย
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังได้สร้างเนื้อหาสาระของสิ่งที่แสดงให้เห็นโดยผ่านการ
รับรู้ เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทางกายภาพ และความรู้สึกของผู้ใช้งาน 

เสกสรรค์ มาผันต๊ะ (2556) อธิบายว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็นกลุ่มเทคโนโลยี
จากการสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แล้วน าชุดข้อมูลมาจัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมจริง 
มีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน 

จากการให้ความหมายของนักวิจัยหลายท่านสามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ ไม่ ได้ มีอยู่ จริง ซึ่ งสร้างโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ด้วยการจ าลองภาพ 3 มิติ ที่สามารถมองได้ 360 องศา มีการใช้งานด้าน
กราฟิก ผลักดันให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกทางประสาทสัมผัส ผ่านการรับรู้ มีความเป็นอิสระ รู้สึก
เพลิดเพลิน นอกจากการใช้อุปกรณ์สวมศีรษะในการใช้งานแล้ว เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถ
ใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว หรือการสัมผัสในพ้ืนที่จ าลองได้  
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2.1.2 ประวัติความเป็นมา 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่ งของ
เทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยของรัฐบาลอเมริกา มีจุดประสงค์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับด้านการทหารและการจ าลองในการบินเสมือนจริง ความคิดเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
ถูกน าเสนอโดย ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ นักวิจัยด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในปีคริสตศักราช 
1965 โดยให้ค านิยามของ Virtual Reality ว่าเป็นการ “สร้างโลก (เสมือน) ขึ้นมา โดยสร้างวัตถุ เช่น
หน้าต่างที่มีความสมจริง สร้างเสียงที่มีความสมจริง สร้างความรู้สึกท่ีมีความสมจริง และตอบสนองต่อ
การกระท าของผู้ชมอย่างสมจริง ” และนับตั้งแต่นั้นมาจึงมีการวิจัยจ านวนมาก โดยบทบาทของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Reality ที่ถือได้ว่าเป็นที่จับตามองในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จึงได้
ท าการยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ (Tomasz & Michael, 1999) 

1) เซนเซอร์รามา (Sensorama) มอร์ตัน เฮลิก ได้สร้างเครื่องฉายภาพยนต์ในรูปแบบ 
4 มิติ ซึ่งถูกพัฒนาในปีคริสต์ศักราชที่ 1956 - 1962 เพ่ือทดสอบแนวคิด “โรงภาพยนตร์
แห่งอนาคต The Cinema of the Future” ของตนเอง การวิจัยดังกล่าวไม่เคยได้รับเงินทุน
สนับสนุนใดๆจนสร้างเป็นเครื่องเพ่ือการค้าจริง แต่เซนเซอร์รามา (Sensorama) ก็สามารถ
แสดงภาพยนตร์แบบ 3 มิติพร้อมเสียงสเตอริโอ นอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยลมและกลิ่น อีก
ทั้งที่นั่งยังเคลื่อนที่ตามจังหวะภาพยนตร์ได้ ตามภาพท่ี 2.1 

 

ภาพที่ 2 เซนเซอร์รามา (Sensorama) 
แหล่งที่มา: Tomasz and Michael (1999) 
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2) The Ultimate Display ในปีคริสต์ศักราชที่  1961 วิศวะกรของบริษัท ฟิลโก 
(Philco corporation) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าลังพัฒนาจอภาพสวมศีรษะ 3 มิติ โดย
การติดตั้งจอแสดงภาพในรูปแบบทรงกลม 2 ชิ้นอยู่ในระดับสายตา และมีการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ในปีคริสต์ศักราชที่ 1965 หลังจากที่ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ ได้ท าการ
ทดลองใช้จึงได้ตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์นี้ว่า The Ultimate Display ตัวอย่างภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 3 The Ultimate Display 
แหล่งที่มา: (Roadtovr, 2016) 

3) The Sword of Damocles ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบโต้ตอบที่เรียกว่า Sketchpad ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้ Graphical User Interface ผู้ใช้
สามารถวาดภาพได้โดยตรงในหน้าจอโดยใช้ปากกาดิจิทัล light pen และได้สร้างอุปกรณ์
สวมศีรษะเครื่องแรกที่ใช้จอแสดงผล HMD ซ่ึงอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งอุปกรณ์แสดงภาพ 
เสียงตามจุดที่เหมาะสมตามต าแหน่งของศีรษะผู้ใช้งาน โดยระบบการแสดงผลแบบสามมิติ
จะถูกตั้งค่าประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างภาพที่ 2.3 

 

 
 

ภาพที่ 4 The Sword of Damocles 



 15 

แหล่งที่มา: Dsource (2018) 

4) GROPE ได้ท าการพัฒนาต้นแบบแรกของระบบตอบรับความจริงเสมือน ในเรื่องการ
สัมผัส และการเคลื่อนไหวในระบบความจริงเสมือน โดย University of North Carolina 
ในปีคริสต์ศักราชที่ 1971 

5) VIDEOPLACE ความจริงประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราชที่ 1975 โดยไมรอน 
ครูเกอร์ ใช้แนวคิด “สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีตัวตน” โดยใช้เงาของตนเองฉายด้วยกล้องประมวล
ภาพออกมาผ่านจอขนาดใหญ่ โดยในจอภาพจะเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นเงาบุคคล ผู้ทดลอง
สามารถวาดเส้น จับต้องภาพสัตว์ในรูปแบบ 2 มิติให้อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการได้ ตัวอย่าง
ภาพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 5 VIDEOPLACE 
แหล่งที่มา: Tomasz and Michael (1999) 

6) VCASS ที่ ห้ อ งทดลองของสถาบั น วิ จั ยด้ านการแพทย์ อาร์มสตรอง ของ
กองทัพอากาศ สหรัฐฯ ได้พัฒนาในปีคริสต์ศักราช 1982 โทมัส เฟอร์เนส จ าลองสถานการณ์
ทางอากาศแบบคู่ขนาน โดยให้นักบินสวมใส่อุปกรณ์ที่ศีรษะ เพ่ือจ าลองการบินขั้นสูงเพ่ิม
มุมมองที่มองไม่เห็นโดยภาพกราฟิกที่อธิบายถึงเป้าหมาย หรือข้อมูลเส้นทางการบินที่ดีที่สุด 
ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1929 เอ็ดเวิร์ด ลิงก์ได้พัฒนาเครื่องจ าลองการบินครั้งแรกเพ่ือให้มี
ประสบการณ์เพียงพอส าหรับนักบินภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุม (ภายใน) 'Link Trainer' 
ประกอบด้วยแบบจ าลองการบินแบบคงที่พร้อมด้วยแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่ซึ่งจ าลองแบบ
การเคลื่อนไหวจริงส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตัวอย่างภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 6 VCASS 
แหล่งที่มา: Voicesofvr (2015) 

 
7) VIVED ย่อมาจาก  Virtual Visual Environment Display สร้างขึ้นที่สถาบันวิจัย 

NASA's Ames Research Center ในปีคริสต์ศักราช 1984 โดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกัน 
ใช้จอแสดงผลแบบ HMD โดยแสดงภาพในรูปแบบขาวด าหรือ Monochrome และได้ท า
การเปิดตัวต้นแบบในปี 1986 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยได้รับความสนใจจาก
สาธารณชน ต้นแบบได้สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณ 2,000 ดอลลาร์ มีลักษณะเป็น หมวกกัน
น็อกแบบใช้มุมกว้างระบบการแสดงผลแบบสามมิติ  หน้ากากปิดด้านหน้าประกอบด้วย
หน้าจอ LCD แบบ monochromatic ขนาด 2.7 นิ้วความละเอียดปานกลางขนาด 2.7 นิ้ว
ซึ่งให้มุมมองที่มีประสิทธิภาพ 120 องศาส าหรับตาแต่ละดวง เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนหมวก
กันน็อคจะติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะแบบเรียลไทม์ NASA ได้รวมระบบเสียงเซอร์ราวด์
แบบสเปคตร้าเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกของสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติที่เหมือนจริงอีกด้วย ตัวอย่าง
ภาพที่ 2.6 

 

 



 17 

ภาพที่ 7 VIVED 
แหล่งที่มา: Engadget (2013) 

8) VPL ย่อมาจาก Visual Programming Lab Research ก่อตั้งโดย Jaron Lanier 
ในปีคริสต์ศักราช 1984 จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สิ่งที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ Data Glove และ Eyephone Head-
mounted display (HMD) 

9) BOOM จ าหน่ายในปีคริสต์ศักราช 1989 โดยบริษัท Fake Space Labs BOOM 
โดย BOOM มีลักษณะเป็นกล่องขนาดเล็ก มีจอภาพ CRT สองจอที่สามารถใช้ดวงตามอง
ผ่านรู ทั้งสองรูได้ ผู้ใช้งานสามารถจับกล่องและเคลื่อนย้ายทิศทางในการมอง เพ่ือเห็น
สิ่งแวดล้อมจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นมา  

10) UNC Walkthrough project ในช่ ว งครึ่ งห ลั งของปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช  1980  ที่
มหาวิทยาลัย North Carolina ได้มีการปรับปรุง พัฒนาแอปพลิเคชันบน อุปกรณ์ VR เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบ เช่น การแสดงผลของภาพ การจับต าแหน่ง และกลไกของระบบ
กราฟิกในรูปแบบ Pixel-Plane 

11) CAVE ถูกน าแสดงในปีคริสต์ศักราช 1992 CAVE (Cave Automatic Virtual 
Environment) คือระบบความจริงเสมือน และระบบการมองเห็นทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
แทนที่ HMD เป็นห้องแสดงผลสามมิติที่ประกอบจากจอภาพจ านวน 4 จอต่อกันเป็นรูป
ลูกบาศก์ ส าหรับจอด้านซ้าย ด้านหน้า ด้านขวา และที่พ้ืน สามารถมองเห็นวัตถุจ าลองที่
เตรียมขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัยแว่นสามมิติชนิด LCD shutter glasses 
รวมทั้งสามารถติดต่อกับวัตถุจ าลองสามมิติชิ้นต่าง ๆ ได้โดยอาศัยอุปกรณ์ติดต่ออย่าง ถุงมือ
รับสัมผัส (Sensor Glove), เมาส์สามมิติ (3D mouse), และ คทาสามมิติ (Wanda) วิธีนี้
มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความละเอียดของภาพที่ดูดีขึ้นรวมทั้งมุมมองภาพที่กว้างขึ้น
เปรียบเทียบกับระบบ HMD  

12) Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีนี้มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality Technology) โดยเป็นรูปแบบ 3 มิติ จ าลองเข้าสู่โลกจริงผ่าน
กล้อง และการประมวลผลที่จะน าวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน ในช่วงการพัฒนานั้น
ได้ใช้ในทางการทหาร และจ าลองการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเพ่ิมเข้าไปในโปรเจค 
VCASS โดย Augmented Reality (AR) มีงานวิจัยมากมายในต้นปีคริสต์ศักราช 1990 

จากประวัติความเป็นมาจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
ขึ้นมากมาย โดยนักวิจัยต่าง ๆ และมีการพัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช 1956 เป็น
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ต้นมา จนถึงปัจจุบัน ในล าดับถัดไป Tomasz and Michael (1999) ได้ท าการเรียบเรียงหลักการ
ท างานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Generic Model of a Virtual Environment System) 

2.1.3 หลักการท างานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

การท างานของระบบความจริงเสมือน เป็นการท างานเลียนแบบสิ่งแวดล้อมจริงด้วยการสร้าง
จินตนาการด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 3 มิติ ในโลกเสมือนจริง หลักการท างานมีด้วยกัน 2 ส่วน 
คือ การน าเข้าข้อมูล (Input) และการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพและเสียง ด้วยการท างานอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้ (Tomasz & Michael, 1999) 

 

 

 

ภาพที่ 8 Generic Model of a Virtual Environment System 
แหล่งที่มา: Tomasz and Michael (1999) 

จากภาพที่ 2.7 การท างานเริ่มต้นจากตัวแบบจ าลอง (Model) มีการส่งต่อข้อมูล และการ
แสดงผลต่างๆ ไปยังสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment Representation) และท าการ
ส่งออก (Output) ชุดข้อมูลภาพ หรือเสียง ผ่านอุปกรณ์แสดงข้อมูล เช่น หมวกที่มีจอภาพติดตั้งไว้ที่
ศีรษะ (Head-Mounted display : HMD) โดยท าการฉายภาพและเสียงไปยังผู้ใช้งาน (User) ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้ได้รับข้อมูล และเกิดการกระท าบางสิ่งบางอย่างในพ้ืนที่ของสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ผ่านอุปกรณ์
ต่อพ่วง เช่น เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ตัวควบคุมในลักษณะจับ (Joystick) หรือถุงมือ
รับสัมผัส (Sensor Glove) ข้อมูลการกระท าเหล่านี้จะถูกส่งเข้ามายังในส่วนของการน าเข้าข้อมูล 
(Input) และส่งไปที่สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment Representation) การท างานใน
ลักษณะนี้เรียกว่าวนลูป (Loop) หรือการส่งข้อมูลซ้ า (Tomasz & Michael, 1999) 
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2.1.4 ระดับความจริงเสมือน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สามารถแสดงผลต่อระบบประสาทสัมผัส และความรู้สึกของมนุษย์ ประเภทของการแสดงผลเหล่านี้
จะขึ้นอยู่กับการก าหนดระดับของความจริงเสมือนในด้านของความละเอียดและคุณภาพการท างาน 
Kalawsky (1996) ได้แบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริงเสมือน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ความจริง
เสมือนแสดงผ่านหน้าจอ Desktop VR (2) ความจริงเสมือนแบบกึ่งสมจริง Semi-Immersive VR 
และ (3) ความจริงเสมือนเต็มรูปแบบ Fully-Immersive systems ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความ
แตกต่างในด้านของคุณสมบัติ (ภาพที ่2.8) ดังนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 9 ประเภทเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
แหล่งที่มา: Kalawsky (1996) 

1. Desktop VR หรือเรียกว่า Non-Immersive System เป็นระบบพ้ืนฐานของความ
จริงเสมือน โดยจะแสดงผลและควบคุมจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และไม่มีการรับส่งข้อมูลทาง
ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ซึ่งการใช้งานจะต้องมีอุปกรณ์เพ่ือท างานร่วมกันนอกจากจอแสดงผล ได้แก่ 
เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ตัวควบคุมในลักษณะจับ (Joystick) ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
มีความละเอียดด้านการแสดงผลที่สูง เนื่องจากเป็นการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์จึงสามารถ
อัพเกรดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้น ๆ ได้  
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2. Semi-Immersive VR คือเทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบกึ่งสมจริง เป็นรุ่นที่ถูก
พัฒนาขึ้นใหม่หลังจาก Desktop VR เป็นระบบที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของศีรษะ และมีการ
ปรับปรุงด้านความรู้สึกสมจริง ผู้ใช้งานจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกความจริงเสมือน ซึ่งเป็นผล
มาจาก พารัล-แลกซ์ (Parallax) คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งปรากฏ หรือความแตกต่าง
ของต าแหน่งของวัตถุเมื่อมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้งานยังต้องใช้จอคอมพิวเตอร์อยู่
ควบคู่ไปกับจอภาพ 3 มิติที่สวมศีรษะ และใช้อุปกรณ์ติดตั้งเสริม (Input Devices) เช่น ตัว
ควบคุมในลักษณะจับ (Joystick)  

3. Fully-Immersive Systems หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการรับสัมผัสเต็ม
รูปแบบ เป็นระบบต้นแบบของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในยุคแรกๆ และยังได้รับความนิยมมา
จนถึงปัจจุบัน เช่น Oculus Rift หรือ HTC VIVE เป็นต้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบความ
จริงเสมือนที่ดีที่สุด โดยเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการรับสัมผัสเต็มรูปแบบจ าเป็นจะต้องมี
อุปกรณ์เสริมเพ่ือใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น จอภาพสวมศีรษะ ถุงมือรับสัมผัส 
(Sensor Glove) และอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ที่จะต้องติดอุปกรณ์บริเวณมุม
ห้องในทิศต่าง ๆ 

 
สรุปแล้วจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ 

และอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นส่วนที่ก าหนดระดับความสมจริงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้ใช้งาน 
โดยระดับเหล่านี้ยิ่งมีความสมจริงมากเท่าใดก็จะต้องพ่ึงพาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาขึ้นอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถหาซื้ออุปกรณ์และ
น ามาใช้งานได้อย่างง่ายดาย ในล าดับถัดไปจะเป็นการกล่าวถึงอุปกรณ์ส าหรับเทคโนโลยีความจริง
เสมือนในปัจจุบัน โดยอธิบายรูปแบบและประสิทธิภาพของเทคโนลีความจริงเสมือนในแต่ละรุ่น 

 
2.1.5 อุปกรณ์ส าหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนในปัจจุบัน 

ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ วีอาร์ (VR) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จ าลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ 
อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์น าเข้า
มาตรฐานเช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ สภาพแวดล้อมจ าลองยังสามารถท าให้คล้ายกับโลกจริงได้ เช่น 
การจ าลองส าหรับการฝึกนักบิน การจ าลองทางการแพทย์ หรือในทางตรงกันข้ามมันยังสามารถท าให้
แตกต่างจากความจริงได้อีกด้วย เช่น ความบันเทิง หรือเกมต่าง ๆ ที่ฝ่ายผู้ผลิตเกมเริ่มท าขึ้นใน
ปัจจุบัน ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากมากในการสร้างประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีความจริง
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เสมือน เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเทคนิคหรือการประมวลผลของอุปกรณ์ ความละเอียดของภาพ 
อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดดังกล่าว Tomasz and Michael (1999) กล่าวว่าปัญหาเหล่านี้ คาดว่าจะ
แก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารภาพและข้อมูล  รวมถึงก าลังของหน่วย
ประมวลผลนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่าง ได้แก่ 

2.1.5.1 อุปกรณ์สวมศีรษะ หรือ ชุดแว่นตา เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วย เลนส์แว่นตา
ขนาดเล็กที่ท าหน้าที่ฉายภาพ เรียกวา Stereoscopic Glasses ตัวกระจกถูกออกแบบมาให้มีมุมกว้าง
ประมาณ 140 องศา ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพในแนวนอนได้เกือบทั้งหมด อุปกรณ์นี้จะใช้สัญญาณ
อินฟาเรท Infrared (IR) พร้อมเลนส์ปิด-เปิด รูรับแสง ซึ่งเลนส์ทั้ง 2 ข้างผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนที่ได้
โดยรอบเพื่อให้ตรงกับรูปแบบดวงตาของแต่ละคน อุปกรณ์สวมศีรษะ ยังแบ่งกลุ่มออกได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
(เวอชวลลิตี้, 2561) 

1. Cardboard คือเครื่องที่ ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยท างานร่วมกับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีระบบไจโรสโคป (Gyroscope) หรือ ไจโรเซ็นเซอร์ (Gyro Sensor) คือ 
เซ็นเซอร์ที่มีไว้ส าหรับตรวจจับลักษณะการหมุน โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน (3-Axes) มี
ความถูกต้อง และแม่นย าสูง เช่นการควบคุมการเล่นเกมส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเกมส์ที่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวในหลายๆ ทิศทาง ข้อดีของ Cardboard คือราคาถูกคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และยัง
สามารถใช้ตอนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องใหม่ได้  และข้อเสียคือ แอพลิเคชันปัจจุบันยังไม่
รองรับกราฟิกมากนัก และตัวอุปกรณ์ไม่รองรับเครื่องควบคุมแบบขยับได้ รวมถึงเดินไปมาในเกมหรือ
แอพพลิเคชันไม่ไดท้ าได้ ตัวอย่างภาพที่ 2.13  

 

 

ภาพที่ 10 Cardboard 
แหล่งที่มา: เวอชวลลิตี้ (2561) 
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2. Cardboard - Controller เป็นกลุ่ม Cardboard ที่เพ่ิมตัวควบคุมเข้ามา โดยมีข้อดี
คือ ช่วยให้การเล่น VR สะดวกสบายขึ้นมากในการคลิกเมนูต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการมีส่วน
ร่วมกับเกมหลายๆเกมได้ เช่นเป็นปืนหรืออุปกรณ์หยิบจับต่าง ๆ มุมมองที่ได้มีความบิดเบี้ยวน้อยกว่า
กลุ่มแรก แอปพลิเคชันมีคุณภาพมากกว่า cardboard ทั่วไป ส าหรับ Gear VR (ภาพที่ 2.14) เป็น
อุปกรณ์ที่มีแอปพลิเคชันรองรับจ านวนมาก ส าหรับข้อเสีย คือ มีราคาที่สูงกว่า Cardboard ทั่วไป 
และต้องใช้กับโทรศัพท์มือถือเฉพาะที่รองรับอีกด้วย 

 

ภาพที่ 11 Gear VR 
แหล่งที่มา: Samsung 

3. VR BOX, Marker, Controller กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนจากการใช้โทรศัพท์มือถือ 
มาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเซนเซอร์ที่บริเวณมุมห้อง โดยมีข้อดีคือ การใช้งาน
โปรแกรม VR โดยใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ตัวโปรแกรมที่รองรับจึงมีความสวยงาม และ
สมจริงมากกว่า Cardboard ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ หากผู้ใช้งานมี Cardboard สามารถซื้อตัวจับ
สัญญาน (Maker) มาติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีข้อเสียคือ อุปกรณ์ค่อนข้างขาดความเสถียร การ
ใช้งานในโหมด 360 องศาได้ไม่สมบูรณ์นัก และการก าหนดความสามารถของคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งานที่ต้องมสีมรรถนะสูง ท าให้ผู้ใช้งานหลายกลุ่มเข้าไม่ถึง ตัวอย่างภาพที่ 2.15 

 

ภาพที่ 12 Marker, Controller 
แหล่งที่มา: เวอชวลลิตี้ (2561) 
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4. All in one, stand alone มีข้อดีคือ ท างานได้ด้วยตัวเอง ไม่ เน้นเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ใหญ่ๆเช่น คอมพิวเตอร์ หรือในบางรุ่นไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากตัวเครื่องมี
ซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง ในภายหลังเริ่มมีการพัฒนาให้สามารถเดินไปมาในเกมได้ โดยใช้แว่นคู่บน
หน้ากล้องเป็นตัวจับต าแหน่งวัตถุเพ่ือค านวณระยะการเคลื่อนที่ แอปพลิเคชันมีคุณภาพและค่อนข้าง
เสถียร ส่วนข้อเสียคือ ในบางรุ่นมีราคาที่สูงมาก จึงท าให้ผู้ใช้งานมีการตัดสินใจในการซื้อ ยกตัวอย่าง
สินคา้ เช่น Oculus Go (ภาพที่ 2.16), Vive Focus, Lenovo Mirage Solo, เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ 13 Oculus Go 
แหล่งที่มา: Oculus 

5. High End VR กลุ่มนี้ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมเฉพาะที่เน้น
สมรรถนะพอสมควรและยังต้องใช้เซนเซอร์ติดก าแพง ข้อดีคือ การจับต าแหน่งมีความเสถียร ไม่ค่อยมี
ปัญหาในการเล่นแบบ 360 องศา ข้อเสียคือ ราคาที่สูงมากหากเทียบกับกลุ่ม Cardboard จะมีราคา
สูงกว่าหลายสิบเท่า ซึ่งในบางรุ่นมีรูปทรงไม่กะทัดรัด ผู้ใช้งานจึงเป็นกลุ่มเฉพาะที่นิยมเล่นเกมหรือท า
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความบันเทิง ตัวอย่างภาพที่ 2.17 

 

 

ภาพที่ 14 High End VR 
แหล่งที่มา: เวอชวลลิตี้ (2561) 
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2.1.5.2 โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน เพ่ือใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่
แสดงผลด้วยภาพ 3 มิติ ซึ่งในปัจจุบันได้มีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็นในด้านของความบันเทิง ทางการแพทย์ การศึกษา เกม เป็นต้น ตัวผู้ใช้งานจะสามารถ
เพลิดเพลินไปกับอิสระ และการส ารวจในโลกความจริงเสมือนได้ อีกท้ังพัฒนาการของโปรแกรมในยุค
ปัจจุบัน สามารถสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสียงบรรยากาศ การเคลื่อนที่ และตัวระบบ
การท างานจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานอีกด้วย ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน 
ดังนี้ (digitaltrends, 2018) 

1) GOOGLE EARTH VR แอปพลิเคชันดูสภาพแวดล้อมของโลก 360 องศา ถูกพัฒนาขึ้นในปี
คริสต์ศักราช 2015 และทางบริษัทเผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ปีคริสต์ศักราช 2016 
โดยผู้ใช้งานสามารถส ารวจเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบเสมือนจริง และยังมีข้อมูลภูมิประเทศ
ของสถานที่ต่าง ๆ มาให้รับทราบกันอย่างละเอียด ลักษณะของแอปพลิเคชันเริ่มต้นผู้ใช้งานจะ
เคลื่อนไหวอยู่บนอากาศ และสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ โดยที่ภาพต่าง ๆ นั้นจะน ามาปะติดกัน
อย่างไหลลื่นและต่อเนื่อง โดยแอปพลิเคชันนี้รองรับการใช้งานกับเครื่องความจริงเสมือนระดับ High 
End VR ที่มีก้านควบคุมหรือ Controller เพ่ือใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการเคลื่อนย้ายไปจุดอ่ืนของ
โลกสามาถใช้ก้านควบคุมในก้านเลือกจุดหมาย และตัวแอปพลิเคชันจะพาไปอย่างรวดเร็ว 

 

ภาพที่ 15 GOOGLE EARTH VR 
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018) 

2) Virtual Desktop แอปพลิเคชันจ าลองหน้าจอให้คล้ายกับจอคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ให้ใช้งาน
ได้ในวันที่ 31 มีนาคม ปีคริสต์ศักราช 2016 โดยลักษณะการท างานสามารถสร้างหน้าจอภายใน
โปรแกรมดังกล่าว ส าหรับผู้ใช้งานที่ชอบท าหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงบนระบบ
ออนไลน์ การสนทนากับผู้อ่ืนบนชุมชนออนไลน์ พร้อมกับใช้งานแอปพลิเคชันความจริงเสมือนที่ท าให้
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ผู้ใช้งานเกิดสะดวกสบาย ไม่จ าต้องถอดอุปกรณ์ความจริงเสมือนออกเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การ
สนทนา หรือการเข้าแอปพลิเคชันฟังเพลง 

 

 

ภาพที่ 16 Virtual Desktop 
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018) 

 

3) TILT BRUSH แอปพลิเคชันส าหรับออกแบบและสร้างงานศิลปะพัฒนาโดยบริษัทกูเกิ้ล 
ส าหรับเครื่องความจริงเสมือนระดับ High End VR ยี่ห้อ HTC Vive เผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 5 
เมษายน ปีคริสต์ศักราช 2016 ลักษณะการท างานของแอปพลิเคชันนี้ผู้ใช้งานจะได้รับแปรงวาดภาพ
แบบดิจิตอลที่สามารถสร้างชิ้นงานออกมาในรูปแบบ 3 มิติ โดยสามารถออกแบบงานได้หลากหลาย
ขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก ออกแบบแสงเงา ต้นไม้ เสื้อผ้า ไปจนถึงการออกแบบขนาดใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง 
การจ าลองฉากต่าง ๆ  สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ย่อหรือขยายสิ่งที่ผู้ใช้งานสร้างได้ นอกจากนี้
แอปพลิเคชันดังกล่าวยังมีความสามารถในการสร้างอนิเมชั่นของวัตถุต่าง ๆ  ไม่ ว่าจะเป็น การ
เคลื่อนไหวของเปลวไฟและการไล่ระดับแสงที่ดูสมจริง การเคลื่อนไหวของน้ าตกที่มีละอองของน้ า
กระเด็นเป็นระยะ ผู้ใช้งานสามารถสร้างด้วยตัวคนเดียวหรือร่วมกับผู้ใช้งานอ่ืน เมื่อสร้างเสร็จสามารถ
อัพโหลดเป็นวิดีโอ เพ่ือให้ผู้อื่นได้รับชม 
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ภาพที่ 17 TILT BRUSH 
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018) 

4) KINGSPRAY GRAFFITI VR แอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้งานสวมบทบาทเป็นนักกราฟฟิตี้ พ่นสเปรย์
บนผนังสร้างงานศิลปะขึ้นมา เผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 5 ธันวาคม ปีคริสต์ศักราช 2016 โดย
สามารถเล่นคนเดียวหรือร่วมกับผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งรายละเอียดภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งาน
สามารถปรับสีของขวดสเปรย์ว่าต้องการสีระดับไหนและยังควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการฝึกฝน พัฒนาฝีมือของผู้ใช้งานในด้านการออกแบบ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานไม่
ต้องออกมาพ่นสเปรย์บนผนังจริงที่อาจก่อปัญหาให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย โดยแอปพลิเคชันนี้รองรับ
การใช้งานกับเครื่องความจริงเสมือนระดับ High End VR ที่มีก้านควบคุมหรือ Controller เพ่ือใช้
งาน เป็นตัวควบคุมการใช้ขวดสเปรย์และการปรับระดับสี 

 

ภาพที่ 18 KINGSPRAY GRAFFITI VR 
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018) 
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5) LITTLSTAR แอปพลิเคชันที่ใช้ส าหรับดูภาพยนตร์ ฟังเพลง สารคดี และข่าวต่าง ๆ บนการใช้
งานความจริงเสมือน ที่ได้รวบรวมช่องโทรทัศน์ต่าง ๆ ชั้นน าของโลกมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกัน 
เผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ปีคริสต์ศักราช 2017 ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูวิดีโอใน
แบบแยกหมวดหมู่และประเภทของเนื้อหาได้ ซ่ึงแอปพลิเคชันนี้เป็นการจ าลองให้ผู้ใช้งานเสมือนอยู่ใน
โรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งสามารถใช้งานรูปแบบระบบภาพ 360 องศา เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับ
ประสบการณ์ และเกิดความรู้สึกแปลกใหม่มากกว่าการดูผ่านจอโทรทัศน์ หรือดูผ่านเครื่องสมาร์ท
โฟนในแบบธรรมดา  

 

ภาพที่ 19 LITTLSTAR 
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018) 

2.1.5.3 อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัย
จึงขอยกตัวอย่างอุปกรณ์เสริม ดังนี้ 

1) ชุดความจริงเสมือนอัจฉริยะ (VR Smart Cloth) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานในขณะ
อยู่ในความจริงเสมือน Teslasuit (2018) ได้พัฒนาชุดที่ติดตั้งเซนเซอร์ทั้งหมด 46 จุดรอบตัวเพ่ือ
ติดตามและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ในช่วงแรกใช้งานกับกลุ่มที่เล่นเกมเป็นหลัก 
ยกตัวอย่างเกมยิงปืน หากยิงโดนผู้เล่นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเซนเซอร์ที่ติดตั้ง ก็จะท าให้ผู้เล่น
เกิดความเจ็บปวด เหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ นอกจากใช้เพ่ือเล่นเกมแล้ว ยังสามารถใช้เพ่ือ
ฝึกพนักงานโรงงาน เพ่ือจ าลองสถานการณ์ได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 20 VR Smart Cloth 
แหล่งที่มา: Teslasuit (2018) 
 
2) ถุงมือความจริงเสมือน (VR Glove) เพ่ือจ าแนกการเคลื่อนไหวของแต่ละนิ้ว ในปี 2018 ทีม

พัฒนา Plexus จากเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเทคโนโลยีการระบุ
ลายนิ้วมือของผู้ใช้งาน โดยมีวัสดุผลิตขึ้นจากซิลิโคนห่อหุ้มมือของผู้ใช้งาน ในส่วนบริเวณหลังฝ่ามือจะ
เป็นจุดที่เก็บพลังงานและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นก้านควบคุม (Controller) ของ
แว่นความจริงเสมือน หรืออุปกรณ์ติดตามสัญญาณต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้
ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้งปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับเครื่องความจริงเสมือนใน
ระดับ High End (Roadtovr, 2018) 

 

ภาพที่ 21 VR Glove 
แหล่งที่มา: Roadtovr (2018) 
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จากเนื้อหาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือนในปัจจุบันมีองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรแกรมที่ใช้งาน และอุปกรณ์เสริม ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ที่ใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ราคาก็จะสูงตามมา ซึ่งการ
สัมผัสถึงความสมจริงและการได้รับประสบการณ์ก็จะสูงขึ้นกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของผู้ใช้งานต่าง ๆ เช่น หากเล่นเกมส์ที่มีการแสดงคุณภาพของกราฟิกสูง อาจต้องใช้
อุปกรณ์ในระดับ High End VR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง หรือหากผู้ใช้งานมีจุดประสงค์เพ่ือความ
บันเทิง ดูหนัง เล่นเกมเล็กน้อย Cardboard แบบปกติหรือ Cardboard - Controller ที่มีราคาไม่สูง
มาก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่าย ในล าดับถัดไปจะเป็นการ
กล่าวถงึความจริงเสมือนและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

2.1.6 ความจริงเสมือนและพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Marshall and McLuhan (1988) ได้กล่าวว่า ภายในสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง 
ความคิดของมนุษย์ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่ ให้ความส าคัญกับผู้ ใช้ จะสร้างคุณค่า
ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เสมือนจริง ช่วยให้ลูกค้าได้ประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อ 
มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตรงกับที่ตนเองต้องการหรือไม่ และเพ่ือค้นหาวิธีใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ่งนักวิจัยด้านการตลาดได้ให้ความสนใจอย่างมาก
ในช่วงหลายปี  ว่าการสัมผัสกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนสามารถส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ได้ตั้งค าถามว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะส่งผลต่อ
ทัศนคตแิละพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างไร 

 ผลการวิจัยของ  Terry Daugherty, Hairong Li , and Frank Biocca (2008) พบว่ า
ประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์เสมือนจริงมีผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กร 
หรือแบรนด์ และเกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับโฆษณาที่น าเสนอในสื่อด้วยรูปแบบ 2 มิติ 
โดยให้เหตุผลว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 3 มิติ สามารถถ่ายทอดและเกิดการโต้ตอบแบบ
ทางไกลได้ อีกท้ังในรูปแบบ 3 มิตินั้นมีสีสันที่สดใส ความรู้สึกแปลกใหม่ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอด
เยี่ยมให้แก่ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีแนวโน้มที่
จะมีผลดีต่อการเรียนรู้ การประเมินผล และพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาใน
รูปแบบ 3 มิติ ส่งผลด้านบวกด้านทัศนคติ และพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร หรือแบรนด์และ
ได้รับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมีความแตกต่างเล็กน้อยในด้านความตั้งใจซื้อ
จากการศึกษาและด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นผลการวิจัยจากการใช้งาน
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เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive VR) ซึ่งผู้ใช้งานยังสัมผัสกับโลก
ความจริงอยู ่

โดยสิ่งที่ส าคัญ คือ นักการตลาดต้องแยกความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มี
การสัมผัสแบบเต็มรูปแบบ (Fully-Immersive VR) และ เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการสัมผัส
แบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive VR) ซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ทีม่ีการสัมผัสแบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive VR) ที่แสดงบนจอภาพหรือฉาย
ภาพบนพ้ืนผิวรอบ ๆ แล้ว การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive 
VR) ยังสามารถท าให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึก ประสบการณ์เสมือนจริงได้เพียงส่วนหนึ่ง ตรงกันข้ามหาก
ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการสัมผัสแบบเต็มรูปแบบ (Fully-Immersive VR) จะกระตุ้น
อารมณ์ของผู้ใช้ได้มากขึ้น ด้วยการใช้หมวกที่มีจอภาพติดตั้งไว้ที่ศีรษะ (Head-Mounted display : 
HMD) ท าให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ผ่านภาพและได้รับประสบการณ์ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนอย่าง
เต็มที่ โดยหมวก HMD จะมีระบบติดตามการเคลื่อนไหว (Motion tracking) และการติดตั้งตัวจับ
การเคลื่อนไหมตามมุมต่าง ๆ ชองห้อง จึงสามารถจับทางของผู้ใช้งานได้แบบทันทีตอนผู้ใช้งานเปลี่ยน
ทิศทางในขณะที่ใช้งานเครื่อง VR  ผลการวิจัยของ Persky and Blascovich (2007) ยังสนับสนุนใน
ทิศทางเดียวกันว่าการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบเต็มรูปแบบ (Fully-immersive) 
สามารถกระตุ้นการเข้าถึงอารมณ์ การตัดสินใจของผู้ใช้งานในด้านบวกหรือลบได้ดีกว่าแบบไม่เต็ม
รูปแบบ (Non-Immersive VR) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการสัมผัสแบบเต็ม
รูปแบบ (Fully-Immersive VR) จะกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้ใช้งานได้ดีกว่าแบบไม่เต็ม
รูปแบบ (Non-Immersive VR) (Terry Daugherty et al., 2008) 

2.1.7 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และการตัดสินใจของความจริงเสมือน 

ความผูกพันทางอารมณ์ได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบที่แข็งแกร่งที่สุดของเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน และการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการมีส่วนร่วมทางอารมณ์มักจะเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ Marius and Sabeel (2017) กล่าวว่าหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลกับผู้ใช้งานมากที่สุด คือ 
การดึงดูดของเนื้อหาและเกิดความผูกพันผ่านการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่เสมือนจริงกับผู้ใช้งาน  วิจัย
จากยูมีและนิลเซ่นในปี 2016 เป็นการวิจัยโดยการเปรียบเทียบระหว่างวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือน วิดีโอรูปแบบ 360 องศา และวิดีโอแบบ 2 มิติผ่านโทรศัพท์มือถือ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า
เนื้อหาที่น าเสนอด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทาง
อารมณ์สูงสุดในหมู่ผู้ใช้งาน และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมท าปฏิกิริยา
กับสื่อต่าง ๆ เช่น สายรัดข้อมือระบบดิจิทัลมีจุดประสงค์เพ่ือจับชีพจรการเต้นของหัวใจ และการ
ตอบสนองของกล้ามเนื้อในขณะที่ผู้ใช้งานอยู่ในพ้ืนที่เสมือนจริง ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองใส่
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แว่นเพ่ือท าการจับการเคลื่อนไหวของดวงตา นอกจากนั้นยังมีการสวมอุปกรณ์ที่ศีรษะและเก้าอ้ี  เพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการทดลองในการจับต้องหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาพบว่าเนื้อหา
ของเทคโนโลยีเสมือนจริงมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์มากกว่าเนื้อหาอ่ืน ๆ อีก 2 รูปแบบ มีผลท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 มากกว่าวิดีโอที่แสดงในรูปแบบ 2 มิติ ร้อยละ 
17 และมากกว่าวิดีโอที่แสดงในรูปแบบ 360 องศา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการทดลองยังเกิดการเข้าถึง
เนื้อหาของสารด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงร้อยละ 50 ตรงกันข้ามกับวิดีโอที่แสดงในรูปแบบ 360 องศา 
ที่เกิดการเข้าถึงร้อยละ 34 และจากวิดีโอที่แสดงในรูปแบบ 2 มิติ เพียงร้อยละ 16 จากการศึกษา
ดังกล่าวใช้เนื้อหาจากวิดีโอเป็นสื่อในการทดลอง 3 ชิ้น ได้แก่ (1) วิดีโอที่ฉายฉากเฮลิคอปเตอร์บิน
เหนือลาสเวกัส ในรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (2) วิดีโอแนะน าภาพยนตร์ใหม่ ที่มีการแนะน า
ตัวละคร (3) การเรียนรู้การท าค๊อกเทลจากบาร์เทนเดอร์ ผลการส ารวจพบว่า เนื้อหาจากวิดีโอใน
ลักษณะเชิงส ารวจต่าง ๆ โดยแสดงเนื้อหาออกมาผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงท าให้ผู้ใช้งานเกิดการมี
ส่วนร่วมแบบสมจริงมากกว่าวิดีโอแบบอ่ืน ๆ 

ผลการวิจัยจากยูมีและนิลเซ่นในปี 2016 มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) ดังนี้ 1.ส่งผลในเรื่องของความสมจริงและผู้ใช้งานได้เพลิดเพลิน
ภายในโลกเสมือนได้สูงกว่าสื่ออ่ืน ๆ การกระตุ้นความรู้สึกหลาย ๆ อย่างน าไปสู่ผลลัพธ์หลายประการ
ที่ไม่ปรากฏในสื่ออ่ืน ๆ 2.กระตุ้นให้ผู้ใช้งานให้สนใจเนื้อหาภายในพ้ืนที่เสมือนจริงนั้น ๆ สามารถ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบกายในอย่างอิสระ ท าให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ต่าง ๆ จากเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนได้ง่าย 3.ผู้ใช้งานได้มีโอกาสส ารวจสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น ท าให้เกิดผู้ใช้งาน
ใหม่ๆได้มากข้ึน ดังนั้นกลไกท้ังหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท าให้ท าให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ
มากขึ้น และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทางอารมณ์อีกด้วย 

2.1.8 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในด้านต่าง ๆ 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ถูกพัฒนาและมีการใช้งานในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัย

ขอยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการแพทย์ สามารถใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) เพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมจ าลองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตร่างกายของคนไข้ด้วยระบบ 3 มิติ เพ่ือเพ่ิมความ
แม่นย า และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลเพรสไบที เรียน ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา นายแพทย์โรเบิร์ต หลุยส์ นายแพทย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ เริ่มต้นพัฒนา
เทคโนโลยีความจริงเสมือนในเดือนตุลาคม ปีคริสต์ศักราช 2015 เพ่ือน ามาใช้ในการผ่าตัดระบบ
ประสาทของคนไข้ โดยห้องผ่าตัดได้น าระบบที่มีชื่อว่า Surgical Navigation Advanced Platform 
หรือ SNAP ได้รับการออกแบบโดยอดีตนักบินรบอิสราเอล เป็นโครงการน าร่องเทคโนโลยีด้านการ
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ผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพ่ือช่วยให้แพทย์เห็นภาพจ าลองภายในสมองของผู้ป่วย ไม่ว่า
จะเป็นการจ าลองเนื้องอกของเส้นประสาทสมอง หรือเส้นเลือดและเนื้อเยื่อก่อนที่จะผ่าตัด 
นายแพทย์โรเบิร์ต หลุยส์ เองยังได้ให้ตัวคนไข้เองได้เห็นภาพจ าลอง 3 มิติ เพ่ือมีส่วนร่วมและยอมรับ
การผ่าตัดนั้น ๆ อีกด้วย (John G, 2016)  

2. ด้านการศึกษา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกวัฟล์ ประเทศแคนาดา ได้พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาร่วมกับนักจิตวิทยา โดยใช้เกมที่สร้างจากเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
รูปแบบ 3 มิติ ที่มุ่งเน้นสอนเด็กในระดับประถมศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีข้ามถนนที่ถูกต้องผ่านการ
จ าลองสถานการณ์ข้ึนมา เพื่อการใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เนื้อหาของเกม
ดังกล่าวเป็นการจ าลองสถานการณ์โดยสวมเครื่องความจริงเสมือน และใช้อุปกรณ์เสริม (Controller) 
เป็นตัวควบคุมตัวละครเพ่ือท าการข้ามถนน โดยเนื้อหาของเกมอ้างอิงจากระบบสัญญาณไฟจราจร
จริงของประเทศแคนาดา เพ่ือให้เด็กเข้าใจถึงกระบวนการข้ามถนนได้อย่างถูกต้อง วารสาร Journal 
of Pediatric Psychology ได้มีการยืนยันผลการทดลองที่พบว่าร้อยละ 75 ถึง 90 ของเด็กที่เล่นเกม
มีความเข้าใจและท าตามกฎได้อย่างถูกต้อง และนอกจากนั้นโครงการดังกล่าวมีการวางแผนที่จะขยาย
เกมตัวนี้ไปยังประเทศต่าง ๆ อีกด้วยในอนาคต (The Canadian Press, 2018) 

3. ด้านสังคม การอยู่ร่วมกันของคนที่มีความชอบเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยการจ าลอง
พ้ืนที่สังคมความจริงเสมือนด้วยโปรแกรม  AltspaceVR คือโปรแกรมจ าลองชุมชนเสมือนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่ท าให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ผ่านตัวละครสมมุติที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เลือก นอกจากนี้
ทีมนักพัฒนาของ AltspaceVR ยังคิดค้นระบบเสียงสามมิติที่สามารถสร้างและให้เสียงได้อย่างสมจริง
ตามต าแหน่งของแหล่งก าเนิดเสียง ยกตัวอย่างเช่น หากตัวละครสมมุติของเพ่ือนเราอยู่ไกลจากตัว
ละครสมมุติของเรา เสียงที่ได้ยินก็จะเบาลง หากอยู่ไกล้ก็จะได้ยินเสียงที่ชัดและดังตามระยะความห่าง
ของตัวละคร (Joelcomm, 2016) 

4. ด้านสถาปัตยกรรม ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) นี้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการขายอสังหาริมทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็น
ภาพ 3 มิติ หรือภาพจริงแล้วใช้การหมุนรอบ 360 องศา นักออกแบบสามารถใช้งานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนเพ่ือจ าลองสถานที่อาคาร หรือห้องต่าง ๆ สามารถส ารวจภายในอาคารเพ่ือชมหรือแก้ไข 
หรือลูกค้าเข้าชมเพ่ือดูตัวอย่างประกอบการตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยเองได้มีการน า
เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งาน ตัวอย่างเช่น ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศไทยได้น าเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยใช้ในโครงการใหม่ ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศ
ไทย โดยผู้ชมสามารถมองได้รอบ 360 องศา และเสมือนว่าผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่นั้นจริง ๆ (แบรนด์
บุฟเฟต์, 2559) หรือบริษัท DEC MEDIA ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเรียกว่าโครงการ DEC VR เป็นการใช้เทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ เพ่ือให้ลูกค้า
สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานที่จริง แบบ 360 องศา ของโครงการนั้น ๆ ได้ทันที นอกจากจะ
จ าลองห้องตัวอย่างจริง ภายในมีอุปกรณ์อะไรซื้อแล้วได้อะไรบ้าง อีกทั้งยังได้น าเอาสภาพบรรยากาศ
ทั้งหมดของโครงการมาให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนยืนอยู่ใน โครงการจริง  ๆ ได้อีกด้วย (พร๊อพโฮลิค, 
2559)  

ทางด้านต่างประเทศผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
Reality) ของประเทศแคนาดา บริษัท REinVR ที่ย่อมาจากค าว่า Real Estate in Virtual Reality 
ได้น าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในด้านของอสังหาริมทรัพย์โดยการสร้างสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสมจริงและ
สวยงามข้ึนมา นอกจากนี้รายละเอียดของภาพยังมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังประสบความส าเร็จในด้านการ
ขายอีกด้วย Nathan Nasseri ผู้ก่อตั้งบริษัท REinVR กล่าวว่า บริษัท REinVR ได้ท าการตลาดที่
แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมเกิดประสบการณ์ในการชม ตัวอย่างเช่น 
เมื่อนักออกแบบของบริษัทสร้างสถานที่ อพาร์ตเมนต์หรือบ้านขึ้นมา จะท าแผนผังภายในอาคารรวม
ไปถึงการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสมจริงมากที่สุด เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเดินชมได้
อย่างอิสระ และในการใช้งานยังมีระบบสามารถเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เช่น เปลี่ยนสีผนัง 
เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (Archdaily, 2018) นอกจากการจ าลองสถานที่เพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์
แล้ว การจ าลองสถานที่หรือห้องโดยมีจุดประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น ห้องทดลองเสมือน
จริงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Google ที่มีชื่อแอพพลิเคชั่นว่า Labster โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีห้องทดลอง
เสมือนจริงที่มีแบบจ าลองให้ใช้งานมากกว่า 30 รูปแบบ 

โดยทางบริษัทเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานเพ่ือการศึกษาในปัจจุบัน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการทดลอง แอพพลิเคชั่นดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถเลือกเนื้อหาว่า
ต้องการทดลองเกี่ยวกับอะไร แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ เคมีชีวภาพ , เทคโนโลยีชีวภาพ , 
นิเวศวิทยา, พันธุศาสตร์ และ จุลชีววิทยา นอกจากนี้ในแต่ละหมวดหมู่จะมีเนื้อหาข้างในมากกว่า 30 
หัวข้อ ในอนาคตจะมีการพัฒนาหมวดหมู่ต่าง ๆ เพ่ือตอบรับการทดลองวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ 
ประเภท (สยาม วีอาร์, 2561) 

5. ด้านความบันเทิง ในการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) เพ่ือความ
บันเทิงมีหลายรูปแบบ ในที่นี้ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างความบันเทิงในรูปแบบภาพยนตร์ ยกตัวอย่าง
ภาพยนตร์เรื่อง “Gone” เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญในรูปแบบ 360 องศา โดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมงาน Samsung กับ Skybound Entertainment ผู้สร้าง
ภาพยนตร์เรื่อง Walking Dead โดยภาพยนตร์นี้ผู้ชมจะสามารถรับชมเรื่องราวดังกล่าวได้จากหลายๆ 
มุมมอง เพ่ือให้ได้ลองพยามไขปริศนาของเรื่องราวไปพร้อม ๆ กับตัวละครในเรื่อง ซึ่งแต่ละตอนจะมี
ความยาวอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาที โดยที่ทุกตอนจะถูกถ่ายท าแบบ 360 องศา ท าให้ผู้ชมสามารถที่จะ
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หมุนวิดีโอดูได้รอบ ๆ ตัว เพื่อดูเหตุการณ์ในหนังว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งระหว่างที่คลิปวิดีโอก าลัง
เล่นไป เราจะเห็นเป็นเหมือนจุดเล็ก ๆ ที่เรืองแสงอยู่ในฉาก ซึ่งเมือเรากดท่ีปุ่มควบคุมที่ VR headset 
ขณะที่ก าลังมองจุดนั้น ๆ อยู่ เราก็จะถูกน าไปสู่อีกมุมมองหนึ่งในฉากเดียวกัน อย่างเช่น ในตอนแรก
เราจะมาสามารถมองเห็นสนามเด็กเล่นจากสายตาของแม่ที่นั่งอยู่บนม้านั่ง หรือจะเลือกมองจาก
มุมมองของลูกที่ก าลังเล่นสไลเดอร์อยู่ก็ได้ โดยที่ปุ่มดังกล่าวจะหายไปเมื่อฉากถูกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ชม
จะต้องคอยมองหาปุ่มดังกล่าวก่อนที่เนื้อเรื่องจะข้ามไป (Nicole, 2015)  

จากเนื้อหาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) เป็น
เทคโนโลยีที่เกิดจากการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านอารมณ์ ประสาทสัมผัส เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินในสถานการณ์ต่าง  ๆ ขณะใช้งาน 
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ 1. Desktop VR ความจริงเสมือนแสดงผ่าน
หน้าจอ หรือเรียกว่า Non-Immersive systems ความจริงเสมือนที่ไม่เต็มรูปแบบ ใช้งานผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ 2. ความจริงเสมือนแบบกึ่งสมจริง Semi-Immersive VR เป็นการพัฒนาต่อจาก 
Desktop VR ที่มีการใช้อุปกรณ์สวมศีรษะและการใช้จอคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วย และสุดท้ าย 3. 
ความจริงเสมือนเต็มรูปแบบ Fully-Immersive systems เป็นระบบต้นแบบของเทคโนโลยีความจริง
เสมือนในยุคแรกๆ และยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่ดี
ที่สุด อุปกรณ์มีหลายระดับหลายราคาขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของผู้บริโภค อีกทั้งเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนยังให้ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ประสบการณ์ในด้านการ
สัมผัส ความรู้สึก ความคิด นอกจากนี้เทคโนโลยีความจริงเสมือนยังถูกการใช้ในด้านการแพทย์ ด้าน
การศึกษา ด้านความบันเทิง ด้านสถาปัตยกรรม และด้านความบันเทิงอีกด้วย  
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 

พฤติกรรมทางด้านการรับข้อมูลของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือการปรับตัวของ
องค์กร หรือธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ เทคโนโลยี หรือด้านอุตสาหกรรม มีการใช้งานอย่าง
กว้างขวาง นักการตลาดจึงต้องวางแผนทางการตลาดสร้างกลยุทธ์เพ่ือแสวงหาผลก าไร ท าให้ผู้บริโภค
เกิดทัศนคติที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารผ่านแคมเปญเท่านั้น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผู้ให้บริการและผู้บริโภค การเลือกหุ้นส่วนในธุรกิจ การออกแบบร้านค้า
ปลีก และการสร้างเว็บไซต์ (Schmitt, 1999) การตลาดประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ประสบการณ์หรือที่เรียกว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) มีจุดเด่นในการ
สร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริโภคทั้งช่วงก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังซื้อสินค้าหรือ
บริการ จุดประสงค์ของการท าการตลาดในรูปแบบดังกล่าว นอกจากการสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรจากผู้บริโภคเพ่ือยกระดับความ
ภักดีให้แนบแน่น และสนับสนุนองค์กรต่อไป (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547) 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์  (Experiential Marketing) เป็นรูปแบบการ
โฆษณา หรือการกระท าบางอย่างที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดี น่าจดจ า หรือเกิดการ
นึกถึงเรื่องราวในครั้งอดีตที่มีร่วมกันกับแบรนด์ และแนวคิดดังกล่าวถูกน ามาขยายผล หรือมีการ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือบริษัทต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional 
Marketing) ที่ให้ความส าคัญแตกต่างจากการตลาดเชิงประสบการณ์ ดังนี้ (Schmitt, 1999) 

1 ) การมุ่ งเน้น ไปยั งคุณลักษณะและการใช้ งาน  (Focus on Functional Features and 
Benefits) นักการตลาดแบบดั้งเดิมคาดการณ์ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นตลาด
ประเภทอะไร จะใช้การชั่งน้ าหนักเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะ และการใช้งานว่าสินค้าใดให้
ประโยชน์แก่ตัวผู้บริโภคสูงที่สุด 

2) การแข่งขันของประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถูกจ ากัดอย่างสิ้นเชิง (Product Category and 
Competition Are Narrowly Defined) ในการตลาดแบบดั้งเดิมที่ผ่านมาองค์กร หรือแบรนด์จะมี
การแข่งขันโดยตรงกับประเภทของสินค้าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่าง ธุรกิจยาสระผม 
ธุรกิจอาหารจานด่วน เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้า อีกทั้งจะนักการตลาดจะไม่มอง
ไปยังสินค้าประเภทอ่ืน ๆ หรือออกนอกกรอบ 

3) ลูกค้าถูกมองว่าเป็นผู้ตัดสินใจที่มีเหตุมีผล (Customers Are Viewed as Rational Decision 
Makers) นักการตลาดแบบดั้งเดิมมองว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้ามีแบบแผนมีข้ันตอนที่ชัดเจน 
จึงเน้นในการแก้ไขปัญหาตามล าดับขั้นตอนของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การซื้อสินค้า โดยเชื่อว่าทุกขั้นตอนที่ลูกค้ากระท ามีเหตุและผลอยู่ในนั้น 
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4) วิธีการและเครื่องมือมีการวิเคราะห์ เชิงปริมาณและวาจา (Methods and Tools Are 
Analytical, Quantitative, and Verbal) บ่อยครั้งที่มีการใช้แบบส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม 
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือ
การคาดเดาทิศทางทางการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาต าแหน่งทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ (Positioning maps) ด้วยการหาค่าแบบ 2 ส่วน เช่น คุณภาพและราคา 
หรือการหาค่าแบบ 3 ส่วน เช่น คุณภาพ ราคา และความหรูหราของตัวผลิตภัณฑ์  โดยเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ตนเองและน าคู่แข่งอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบด้วย  

 
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2561: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของประสบการณ์ว่า 
“ความจัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา” ความจัดเจนคือความช านาญ หรือการมี
ประสบการณ ์

Mathur (1971) อธิบายว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการตลาดของ
สินค้า หรือบริการผ่านประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ในแง่ของความรู้สึกทาง
อารมณ ์ทัศนคติที่เก่ียวข้องกับสินค้า หรือบริการนั้น ๆ” 

Schmitt (1999) กล่าวว่า “ประสบการณ์ คือ เหตุการณ์ส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในการ
ตอบสนองสิ่งเร้าบางอย่าง ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับการมีชีวิต มักจะเป็นผลจากการ
สังเกตโดยตรงหรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความจริง ความฝัน หรือการจ าลอง
ความจริง” 

HSIU-JUNG (2009) ให้ ความหมายเกี่ ยวกับการตลาดเชิ งประสบการณ์ ว่ า 
“การตลาดเชิงประสบการณ์เกิดจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการตลาดและรวมทุกอย่าง
ไว้ในประสบการณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท บริการ และคุณภาพ ดังนั้นการสะสมประสบการณ์เป็นพ้ืนฐานของ
การจัดตั้งการตลาดเชิงสัมพันธ์ 

Keller (2012) ให้ความหมายว่า เป็นการสร้างสถานการณ์ในการบริโภคที่มีต่อ
ผู้บริโภค เป็นช่องทางในการสื่อสารตราสินค้าหรือแบรนด์ไปยังเป้าหมาย ซึ่งแนวคิด
การตลาดเชิงประสบการณ์เชื่อว่า ไม่เพียงแต่เน้นที่ประโยชน์และรูปลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น 
แต่ยังสามารถเชื่อมโยงความสนใจและเอกลักษณ์จากประสบการณ์ของผู้บริ โภคแต่ละคน 
นักวิเคราะห์ทางการตลาดได้กล่าวว่า “ความคิดไม่ได้ใช้เพียงการขายสินค้า หรือบริการบาง
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สิ่งบางอย่างเท่านั้น แบรนด์ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยส่งเสริมเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภค
อีกด้วย” 

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547) อธิบายความหมาย “เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี น่า
ประทับใจ และตอกย้ าความรู้สึกดังกล่าวเข้าไปในความทรงจ าของลูกค้าในขณะที่ได้
ครอบครอง หรือใช้บริการสินค้านั้น ตราบนานเท่านาน เพ่ือให้ลูกค้าชื่นชอบ ศรัทธาและเกิด
ความภักดี (Loyalty) ท าให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรอีกครั้ง 
พร้อมกล่าวขานหรือบอกต่อถึงประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ ในวงกว้าง” 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2548) อธิบายว่า การตลาดประสบการณ์เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในเชิงบวก ในรูปแบบประสบการณ์ทางกายภาพและอารมณ์ องค์กรสามารถ
สร้างสรรค์และน าเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านกลุทธ์ทางการตลาด ประสบการณ์ท่ีเริ่ม
จากการสื่อประสาทสัมผัสและการรับรู้ (Sense) การสร้างทัศนคติ หรือความรู้สึก (Feel) 
การกระตุ้นลูกค้าให้เกิดความคิด (Think) น าไปสู่การกระท าหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ (Act) 
การสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวโยงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ขยายสู่กลุ่มคนในระดับต่าง ๆ  
(Relate) การตลาดประสบการณ์น าเสนอประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เป็ น
ประสบการณ์ของลูกค้า 

วรงรอง เลื่อนลอย (2557) ได้กล่าวว่า การตลาดแบบดั้งเดิมนั้นให้ความส าคัญไปที่
การเชิญชวน การท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าเราให้ได้ และใส่ใจเพียงเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง
ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับการตลาดในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับ
การที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจผ่านประสาทสัมผัส โดยประสบการณ์
จะเชื่อมโยงถึงการใช้ชีวิตที่มักจะเป็นผลจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ โดยตรง หรือมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์นั้น ประสบการณ์ เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลซึ่งจะถูกสะสมความ
ประทับใจ น าไปสู่การเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการอันเป็นแก่นของสายใยผูกพันที่
เชื่อมโยงลูกค้ากับธุรกิจไว้ 

ชลิดา อู่ผลเจริญ (2558) อธิบายว่า การตลาดประสบการณ์ เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่มีความแตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ซ่ึงได้มุ่งเน้น
ในด้านของ คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งานของสินค้า มาเป็นกลยุทธ์ที่เสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่ลูกค้า อีกทั้งประสบการณ์ทางกายภาพ (Physical Experience) ได้แก่สิ่งที่
จับต้องได้ของสินค้าหรือการบริการ เช่น รูปร่างลักษณะ สีสัน และความถูกต้องแม่นย า 
รวดเร็ว อีกทั้งด้านราคาที่มีความยุติธรรมต่อผู้บริโภค และประสบการณ์ทางด้านจิตใจ 
(Emotional Experience) ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภาพลักษณ์  การบริการ ความ
เชื่อถือ ความมั่นใจ ความศรัทธา 



 38 

วรมาศ บุบผาชาติ (2558) อธิบายว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์  คือการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตัวผู้บริโภคจะประเมินสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ร่วมกับการใช้เหตุผล อารมณ์และความรู้สึก โดยมีเป้าหมายคือ การบรรลุความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการในทุกข้ันตอน จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่
มีต่อองค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ” 

จากการให้ความหมายในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) คือหลักการทางการตลาดที่มุ่งเน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยการท าให้เกิดประสบการณ์จากสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพ่ือสร้างการ
รับรู้ ความประทับใจแก่ตัวผู้บริโภค ท าให้เกิดการบอกต่อ และกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง 
โดยเป็นหลักการทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านของเหตุผล 
อารมณ์  และทัศนคติ  เพ่ือให้ เกิดผลทางเชิงบวก การตลาดเชิงประสบการณ์  (Experiential 
Marketing) มีความแตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ที่เพียงมุ่งเน้นไปยัง
คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งานของสินค้า และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า 

2.2.2 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ 
 

 

ภาพที่ 22 แนวคิดการตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
แหล่งที่มา : Schmitt (1999) 

จากภาพที่ 2.18 Schmitt (1999) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Marketing) ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดแนวคิด โดยสามารถ
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แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 หัวข้อ คือ 1) ประสบการณ์ผู้บริโภค 2) การบริโภคเป็นประสบการณ์
ร่วม 3) ผู้บริโภคใช้เหตุผล อารมณ์และความรู้สึก 4) วิธีการหลากหลาย และวิธีการผสมผสาน อธิบาย
ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ประสบการณ์ผู้บริโภค คือ การมุ่งเน้นเสนอประสบการณ์แก่ผู้บริโภค สร้างความรู้สึกในด้าน
เชิงอารมณ์ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าหรือองค์กร ในทางตรงกับข้ามกับการตลาดแบบ
ดั้งเดิม (traditional marketing) ที่ปกติแล้วจะมุ่งเน้นคุณลักษณะ และประโยชน์การใช้งานซึ่งเป็น
มุมมองที่แคบ การตลาดเชิงประสบการณ์จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้บริโภค เป็นประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการพบเจอ การได้รับ หรืออยู่ในสถานการณ์ต่าง  ๆ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยมีความสัมพันธ์กับคุณค่าทางจิตใจและวิถีชีวิตของผู้บริโภค เพ่ือ
ทดแทนหรือเพ่ิมเติมจากการเสนอคุณสมบัติการใช้งานสินค้าเพียงอย่างเดียว ประสบการณ์ผู้บริโภค
ท าให้เกิดโอกาสจากการกระท าต่าง ๆ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

2)  การบริโภคเป็นประสบการณ์รวม คือ การเปิดมุมมองการบริโภคของผู้บริโภคผ่าน
ประสบการณ์ในการใช้งานสินค้า โดยนักการตลาดที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ จะไม่มอง
ว่าสินค้าคือสิ่งของทีละรายการตัวอย่างเช่น ในห้องน้ ามีเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ครีมอาบน้ า 
น้ ายาโกนหนวด น้ ายาสระผม และสบู่เหลว แต่จะมองว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนประกอบของ
การสรรสร้างประสบการณ์เพ่ือ "การแต่งกายในห้องน้ า" ดังนั้นนักการตลาดต้องมีความพยายามค้นหา
ว่ามีสินค้าใด ที่สามารถช่วยเติมความสมบูรณ์ของประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้บริ โภคได้ เช่น เครื่อง
หอม อุปกรณ์แต่งหน้า อีกทั้งการบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้วิธีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือตอกย้ าประสบการณ์ดังกล่าว 

3)  ผู้บริโภคใช้เหตุผล อารมณ์และความรู้สึก คือ การที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อและ
บริโภคโดยอาศัยเหตุผลเป็นหลัก แต่บ่อยครั้งพวกเขามักจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ โดย Schmitt 
ได้ให้ค านิยามว่า "ผู้บริโภคจะแสวงหาจินตนาการ ความรู้สึก และความสนุก" นักการตลาดจึงควร
ตระหนักว่าการพิจารณาทางเลือกส าหรับการตัดสินใจซื้อนั้น มาจากลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะเชิงอารมณ์ มีองค์ประกอบมาจากการผสมผสานของศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนผลจากวิวัฒนาการทางชีววิทยา องค์ประกอบเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ผลักดันพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และการบริโภค รวมทั้งพฤติกรรมภายหลังการซื้อของ
ผู้บริโภคในทุกวันนี้อีกด้วย 

 
4) วิธีการหลากหลาย และวิธีการผสมผสาน คือ การวิเคราะห์ตามแนวคิดของหลักการตลาด

เชิงประสบการณ์ วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของนักการตลาดเชิงประสบการณ์มีความหลากหลาย
และมีการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้พ่ึงพาเครื่องมือหรือมาตรวัดเพียงแบบเดียวเท่านั้น การ
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วิเคราะห์บางครั้งจะใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ผ่านการเคลื่อนไหวของดวงตา (Eye-
movement)  ส าหรับการวัดผลกระทบทางประสาทสัมผัส หรือใช้วิธีการที่ง่ายและมีคุณภาพมากขึ้น
เช่นการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับคลื่นสมอง เพ่ือเข้าใจกระบวนการคิดเขิงสร้างสรรค์ นักการตลาด
อาจใช้วิธีการดั้งเดิม เช่น การใช้ถ้อยค าเพ่ือการพรรณนาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพูดคุยใน
รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth interview) การท า
แบบสอบถาม หรือการแสดงภาพเพ่ือประมวลเป็นผลรวมของการศึกษา 

2.2.3 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ 

แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ได้มีการใช้งานสืบเนื่องจากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี 
จ านวนสื่อที่มีมากขึ้นและหลากหลายในปัจจุบัน การสื่อสารทางการตลาดมีการแบ่งแยกการเข้าถึง 
ออกตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายยากที่จะเข้าถึง 
องค์กรหรือแบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยการสร้างทางเลือก และ
ใช้วิธีการใหม่ๆที่จะเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ และอารมณ์
ของผู้ บ ริ โภ ค  อีกทั้ งนั กการตลาดแสดงให้ เห็ น ว่ าการสื่ อสารแบ บทางเดี ยว  (One-way 
Communication) ของการตลาดแบบดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เรื่องการสื่อสาร ข้อความ
ต่าง ๆ ของแบรนด์ ไม่เพียงแต่สื่อสารออกไปให้ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับเข้าใจและให้
ผู้บริโภคมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่สื่อออกไปด้วย  

Schmitt (1999) ได้อธิบายกรอบประสบการณ์ของผู้บริโภค ที่เรียกว่าแบบจ าลองกลยุทธ์
การตลาดประสบการณ์ (Strategies of Experiential Marketing: SEM) ซึ่งประกอบด้วย ชั้นบนสุด
คือ ประสบการณ์แบบองค์รวม (Holistic Experiences) สามารถแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วน คือ (1) 
ประสบการณ์ จากการผสมผสาน (รายบุ คคล ) (Experiential Hybrid Individual) และ (2) 
ประสบการณ์จากการผสมผสาน (แบบมีส่วนร่วม) (Experiential Hybrid Shared) และทั้ง 2 ส่วนนี้
เป็นส่วนที่ท าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิด ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด การ
กระท า และการเชื่อมโยง (ภาพที่ 2.20) 
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ภาพที่ 23 แบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดประสบการณ์ 
แหล่งที่มา : Schmitt (1999) 

จากภาพที่ 2.19 แบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดประสบการณ์ข้างต้น จะเห็นว่าประสบการณ์
จากการผสมผสาน (รายบุคคล) จะท าให้เกิดประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก 
(Feel) ความคิด (Think) ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ที่เกิดจากการกระท า (Act) สามารถเกิดจาก
การกระท าได้ทั้งประสบการณ์จากการผสมผสาน (รายบุคคล) และประสบการณ์จากการผสมผสาน 
(แบบมีส่วนร่วม) สุดท้ายประสบการณ์จากการเชื่อมโยง (Relate) เป็นการเกิดการรับรู้จากการที่
เชื่อมโยงจากกลุ่มคนหรือบุคคลรอบข้าง ประสบการณ์ท้ัง 5 สามารถอธิบายได้ ดังนี้  

2.1.3.1 ประสาทสัมผัส (Sense) 

เป็นแนวคิดประสบการณ์ประสาทสัมผัสหรือการตลาดประสาทสัมผัส ที่มุ่งเน้นการรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสของลูกค้าที่เรียกว่า “ประสาทสัมผัสทั้ง 5” ได้แก่ การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส 
การสัมผัส และการมองเห็น การตลาดประสาทสัมผัสอาจใช้เพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างบริษัท 
ผลิตภัณฑ์ กับคู่แข่งทางการค้า เพ่ือกระตุ้นลูกค้าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ Schmitt (1999) ได้
กล่าวว่า "ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสถือเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการตลาดอย่างหนึ่ง โดยการ
น าเอาประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาสร้างเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างกรอบแนวคิด วิธีการ 
เครื่องมือต่าง ๆ " สุนทรียศาสตร์ด้านการตลาดเป็นวิธีการผสมผสานประสบการณ์ประสาทสัมผัสเข้า
กับยุทธศาสตร์การตลาด ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสจะเป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าและมีส่วนในการ
ตัดสินใจของลูกค้า นอกจากนี้การตลาดเชิงประสบการณ์ยังมีส่วนในการก าหนด เอกลักษณ์ของ
องค์กรและแบรนด์ ซึ่งมักเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดส าหรับการสร้างความสัมพันธ์ ทัศนคติ และ
การตอบสนองของลูกค้า ผ่านภาพลักษณ์ที่องค์กรพยายามน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง
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สถาปัตยกรรมของบริษัท หรือร้านค้า การสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน การใส่ใจ
ลูกค้าด้วยการบริการ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดี โดยแนวคิดประสบการณ์ประสาทสัมผัสยัง
ประกอบไปด้วย การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) และความประทับใจของลูกค้า 
(Customer Impressions) สามารถอธิบายได้ดังนี ้

การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) คือ การการแสดงออกขององค์กรหรือแบ
รนด์ที่แสดงออกผ่านตัวตนที่เฉพาะเจาะจง เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และ
ประทับใจ โดยการค านึงถึงส่วนประกอบของภาพลักษณ์ทั้ ง 4 (Four P’S of visual identity 
elements) ได้แก่ 1) คุณสมบัติ (Properties) เช่น การก่อสร้างอาคาร พ้ืนที่สีเขียว ตัวส านักงาน 2) 
สินค้า (Products) เช่น สินค้าที่มีลักษณะทางกายภาพต้องใช้ประสาทสัมผัส หรือการบริการ 3) การ
น าเสนอ (Presentations) เช่น บรรจุภัณฑ์ของสินค้า ชุดของพนักงานบริการ 4) การโฆษณาหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ (Publication) เช่น โปรโมชั่น โบชัวร์ การโฆษณาสินค้า ส่วนประกอบเหล่านี้จะต้องมีการท า
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับองค์กรหรือแบรนด์ให้เด่นชัด การแสดงออกขององค์กรหรือ
แบรนด์จะสร้างขึ้นผ่านองค์ประกอบหลักและรูปแบบ (Primary Element ,Styles and Themes) 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทั้ง 5 เช่น  สีสันและรูปทรง เสียงเพลงประกอบ วัสดุและพ้ืนผิวของ
ผลิตภัณฑ์ คือองค์ประกอบหลักคือการสร้างรูปแบบต่าง ๆ ให้โดดเด่น ช่วยเพ่ิมเติมประสบการณ์ของ
ลูกค้าในขณะนั้น ทุกส่วนของสินค้าหรือบริการต้องมีความเกี่ยวพันสอดคล้องกับเนื้อหา  หรือ
ความหมายขององค์กรหรือแบรนด์ สร้างความโดดเด่น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการจดจ าได้ไม่ยาก 

ความประทับใจของลูกค้า (Customer Impressions) เป็นผลลัพธ์ที่มาจากการแสดงออกของ
องค์กร และองค์ประกอบหลักและรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต้องค านึงถึงระยะเวลาที่
เหมาะสม พ้ืนที่ตั้ง ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสุนทรีย์ของสินค้าหรือบริการ เช่น ความเป็น
ต้นแบบของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ๆ เอกลักษณ์ เช่น ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย หรือมีความพิเศษ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ส าคัญท่ีสามารถกระตุ้นการตลาดประสาทสัมผัส  องค์กรหรือแบรนด์

สามารถใช้การตลาดนี้เพ่ือสร้างความแตกต่างของตนเองและผลิตภัณฑ์ในตลาด กระตุ้นผู้บริโภคให้
เกิดการประทับใจ ซื้อผลิตภัณฑ์และส่งมอบคุณค่าให้แก่ตัวผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

1. ความรู้สึกเป็นตัวสร้างความแตกต่าง (Sense as Differentiator) แคมเปญการตลาด
ประสาทสัมผัสอาจดึงดูดผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ เนื่องจากมีการด าเนินการในรูปแบบที่แตกต่างหรือมี
ความพิเศษมากกว่าสินค้า หรือบริการในกลุ่มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
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สื่อสาร หรือพ้ืนที่ค้าปลีก ความแตกต่างหรือความพิเศษเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่
ผู้บริโภค 

2. ประสาทสัมผัสเป็นแรงจูงใจ (Sense as Motivator) นักการตลาดสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริโภคลองผลิตภัณฑ์และซื้อสินค้า ประเด็นส าคัญคือการกระตุ้นผู้บริโภคนั้นต้องไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป ควรท าการกระตุ้นให้เหมาะสมกับแคมเปญนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. สร้างคุณค่าแก่การบริการ (Sense of Value Provider) การให้บริการ หรือสินค้าที่สร้าง
มูลค่าให้แก่ผู้บริโภค นักการตลาดต้องท าความเข้าใจความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้บริโภคว่ามีความต้องการ
อย่างไร รู้สึกอย่างไร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ และเกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กรหรือแบรนด์มากยิ่งข้ึน 

ตัวอย่างการตลาดประสาทสัมผัส 
ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีบริษัทที่ได้น าการตลาดประสาทสัมผัสเข้ามามีบทบาทเพ่ือท าให้ลูกค้า

ได้รับประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของรูปธรรมการขายสินค้าที่จับต้องได้ และนามธรรมสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ เช่น การบริการต่าง ๆ การเดินทาง การมอบสิ่งของ ฯลฯ ลูกค้าจะได้รับกลับมาในเรื่องของการ
เติมเต็มด้านความรู้สึก ในตัวอย่างของการตลาดประสาทสัมผัสนี้ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง (1) การตลาด
ประสาทสัมผัสในรูปแบบรูปธรรม คือ ร้านกาแฟสตาร์บัก (Starbucks) และ (2) การตลาดประสาท
สัมผัสในรูปแบบนามธรรม คือ ธุรกิจประเภทการท่องเที่ยว ดังนี้ 

(1) สตาร์บัก (Starbucks) เป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ภาพที่ 2.20) สตาร์บัก 
(Starbucks) ได้ค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและดีที่สุดจากแหล่งก าเนิดเมล็ดกาแฟต่าง ๆ ด้วย
รสชาติที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการควบคุมการผลิตในทุกข้ันตอน พร้อมด้วยการสื่อสารไปยังลูกค้าที่มา
ดื่มกาแฟให้รู้สึกถึงความสุนทรี ดื่มด่ าความอร่อยจากการดื่มกาแฟ ด้วยการปรุงจากสูตรต่าง ๆ ในแต่
ละถ้วยจะมีความหมายและความพิเศษที่ใส่ลง ของร้านที่ท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความเอาใจใส่ในการ
ผลิตกาแฟ อีกทั้งการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของร้าน นอกจากนี้ยังมีการเล่าเรื่องผ่านตรา
สินค้านั่นคือ “โลโก้นางเงือกสีเขียวไซเรน” ด้วยการสื่อความหมายด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สีสัน
ที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวล กลิ่นของกาแฟที่มีความหอมกรุ่น และการบริการที่ยอดเยี่ยมของพนักงานที่
ได้รับการบอกต่อจากผู้บริโภคว่าบริการได้ดีเยี่ยม โดยทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟในยุคใหม่ที่ไม่ใช่
เพียงแค่ขายกาแฟอย่างเดียว แต่ต้องเสนอประสบการณ์ใหม่ของการดื่มกาแฟอีกด้วย (เพลินทิพย์ 
โกเมศโสภา, 2547) 
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ภาพที่ 24 ร้านกาแฟสตาร์บัก (Starbucks) 
แหล่งที่มา : เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547) 

(2) นอกจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของการค้าสินค้าเป็นรูปธรรม ธุรกิจประเภท
การท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถอธิบายการตลาดประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการ
ระหว่างเดินทาง รวมถึงการได้บริการอาหาร เครื่องดื่มและของว่าง เป็นการรับรู้ผ่านประสารทสัมผัส
ของลูกค้าที่อยู่ในขั้นพ้ืนฐาน การสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นจะต้องสร้างความแตกต่าง สรรหา
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่นเกมสันทนาการต่าง ๆ บนรถไฟ การสร้างแคมป์ไฟ การฝึก
มายากล หรือวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) เป็นกิจกรรมกลุ่มที่สามารถกระท าควบคู่ไปกับการอบรม 
สัมมนา เป็นต้น โดยกิจกรรมต่าง ๆ สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
สามารถสัมผัสได้ผ่านการรับรู้ (ปราณี เอ่ียมละออภักด,ี 2548) 

2.1.3.2 ความรู้สึก (Feel) 
การตลาดทางความรู้สึก (Feel) หรือ (Affective Experience) คือการมุ่ งพัฒนาสร้าง

ทัศนคติของผู้บริโภคในด้านบวกที่มีต่อบริษัท หรือแบรนด์ โดยเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคจากความรู้สึก
และอารมณ์ภายใน ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ต้องการให้เกิดความ
ผูกพันต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ นับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้สึกด้านบวกและไม่ต้องการรับรู้ถึงความรู้สึกด้านลบ หาก
บริษัทหรือแบรนด์สามารถสร้างความรู้สึกที่เหมาะสมเพ่ือวางแผนการตลาด จะส่งผลให้เข้าถึงจิตใจ
ของลูกค้าได้มากขึ้น และต้องทราบถึงวิธีการดึงดูดความสนใจหรือกระตุ้นผู้บริโภคที่ส่งผลดีใน
สถานการณ์ต่าง ๆด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการบริโภค ดังนั้นการใช้การโฆษณา
แบบปกติอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถก าหนดความรู้สึกของผู้บริโภคในขณะที่
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ดูโฆษณา ระดับของประสบการณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สามารถแบ่งระดับได้ตั้งแต่มากที่สุดไปจนถึง
น้อยที่สุด หากนักการตลาดมีความตั้งใจในการใช้การตลาดทางความรู้สึก จ าเป็นต้องเข้าใจอารมณ์ 
(Moods) และความรู้สึก (Emotions) ของผู้บริโภค อธิบายได้ดังนี้ (Schmitt, 1999) 

อารมณ์ (Moods) จะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่มุ่งเน้นมายังผู้บริโภค อารมณ์เป็นสิ่งที่เบากว่า
เมื่อเทียบกับความรู้สึกทั้งในด้านบวกหรือด้านลบไม่มีกฎตายตัว เทคนิคเหล่านี้จะท างานได้ดีที่สุด ถ้า
หากผู้บริโภคไม่คาดคิดและการปฏิบัติของพนักงานอย่างจริงใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอาจไม่ทราบ
ถึงจุดก าเนิดของอารมณ์เหล่านั้น และเกิดการเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของการเกิดอารมณ์ 

ความรู้สึก (Emotions) ตรงกันข้ามกับอารมณ์มีความแข็งแรงทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น 
ความโกรธ ความอิจฉา ความหึงหวง หรือความรัก  มนุษย์มักจะโกรธหรืออิจฉาเรื่องอะไรบางอย่าง 
และมนุษย์มักจะรักใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง อารมณ์เหล่านี้จะใช้พลังงาน
ทั้งหมดในร่างกาย 

ในสถานการณ์หนึ่งการสนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interactions) ส่งผลต่อ
อารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างมาก เพราะบริษัทหรือแบรนด์ได้มีการพูดคุย สื่อสารกัน
โดยตรง ทั้งการเห็นสีหน้าท่าทางของพนักงาน ผู้ให้บริการ รวมไปถึงบุคลิกต่าง ๆ โดยความรู้สึก
ไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภคจะเพ่ิมระดับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผลอย่างมากใน
การตัดสินใจการซื้อสินค้า การใช้บริการ หรือการบริโภค Schmitt (1999) ได้ยกตัวอย่าง บทความใน
นิตยสาร เดอะ นิว ยอร์กเกอร์ ในปี 2541 ได้บอกว่าวิกตอเรีย แกลเลกอส พนักงานขายสินค้าท า
รายได้สูงสุดของการขายสินค้าประเภทสวมใส่ที่ร้านปราด้า เมดิสัน ในนครนิวยอร์ก อีกทั้งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์การบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า โดยวิธีที่
ท าไม่ได้เกี่ยวกับการขายสินค้าให้ได้จ านวนมาก แต่เป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบุคคล ประสบการณ์ถูกสร้างตั้งแต่ลูกค้าเปิดประตูเดินเข้าร้าน วิกตอเรียปฏิเสธการใช้ค า
ทักทายลูกค้าในรูปแบบเดิม ๆ คือ "ให้ฉันช่วยอะไรได้บ้าง" ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะปฏิเสธที่จะให้เรา
ช่วยเหลือ หรือไม่เกิดความสัมพันธ์ วิกตอเรียเปลี่ยนเป็นการสังเกตลูกค้า เมื่อลูกค้าทดลองสวมใส่
เสื้อผ้าก็จะเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การชมเชยลูกค้า หรือแนะน าเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบุคลิกนั้น ๆ เพ่ือ
เป็นการเริ่มต้นจากสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดการซื้อขายในที่สุด โดยในการอธิบายการ
สนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interactions) ข้างต้นจะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับอารมณ์
และความรู้สึก ในล าดับถัดไปจะอธิบายอารมณ์ของผู้บริโภคโดยแบ่งรูปแบบออกมาเป็นอารมณ์ทั้ง 16 

 

 



 46 

รูปแบบอารมณ์ทั้ง 16 
นักวิจัยด้านการตลาดหลายท่านได้ท าการศึกษารูปแบบของอารมณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์

ทางการตลาด โดยสามารถแบ่งรูปแบบออกมาเป็นอารมณ์ทั้ง 16 รูปแบบของผู้บริโภค (Sixteen 
types of Consumption Emotions) ได้แก่ ความโกรธ (Anger), ไม่พอใจ (Discontent), กังวล 
(Worry), ความโศกเศร้า (Sadness), ความกลัว (Fear), ละอายใจ (Shame), กังวล (Worry), ความ
อิจฉา (Envy), ความโดดเดี่ยว (Loneliness), โรแมนติก (Romantic), ความรัก (Love), ความสงบ
สุข  (Peacefulness), ความพึ งพอใจ (Contentment), การมองในแง่ดี  (Optimism), ความ
สนุกสนาน (Joy), ความตื่นเต้น (Excitement), และอ่ืน ๆ (Other Items) เช่น การรู้สึกผิด (Guilty), 
ความภูมิใจ (Proud), ความกระตือรือร้น (Eager) (Schmitt, 1999) 

ในสถานการณ์ทางการตลาดอารมณ์เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของลูกค้าหรือผู้บริโภคในแต่
ละบุคคลที่มีความเกี่ยวพันทางด้านการรับรู้ โดยสามารถจัดกลุ่มที่แสดงถึงความรู้สึก อารมณ์ของ
ผู้บริโภคในเชิงบวก เช่น ความยินดี ความตื่นเต้น ความรัก และเชิงลบ เช่น ความผิดหวัง ความ
ฉุนเฉียว ความอับอาย เป็นต้น จากอารมณ์ต่าง ๆ กลายเป็นความรู้สึกนึกคิด Schmitt (1999) ได้
เรียบเรียงรูปแบบอารมณ์ท้ัง 16 ให้กลายเป็นรูปแบบอารมณ์ทั้ง 12 (ตามภาพที่ 2.21) และได้ก าหนด
กรอบการวางต าแหน่งอารมณ์ของผู้บริโภคเป็นแกน X และ Y คือ ภายในและภายนอก เชิงบวกและ
เชิงลบ เพ่ือให้นักการตลาดได้คาดการณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคว่ามาจากส่วนใด และหาวิธีการ
เปลี่ยนสภาพอารมณ์ของผู้บริโภคให้อยู่ในส่วนที่ต้องการที่ต้องการ 

 

ภาพที่ 25 กรอบการวางต าแหน่งอารมณ์ของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา : Schmitt (1999) 
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ตัวอย่างการตลาดความรู้สึก 
การตลาดจากความรู้สึกเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อองค์กรและแบรนด์ ผ่านสินค้า การ

บริการต่าง ๆ การประสบความส าเร็จจะต้องท าความเข้าใจอย่างชัดเจนในการสร้างความรู้สึกระหว่าง
ประสบการณ์ของผู้บริโภคและวัตถุประสงค์ขององค์กร การตลาดจากความรู้สึกนี้ได้ถูกประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจด้านอาหาร ยกตัวอย่างเช่น ซุปแคมเบลล์ 
(Campbell’s Soup) ใช้วิธีการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับความรู้สึก โดยความรู้สึกจะเป็นการเกี่ยวข้อง
กับความเป็นเด็กและครอบครัว หรือร้านไอศกรีมระดับโลกอย่างต้นก าเนิดที่ประเทศอเมริกา ฮาเก้น-
ดาส (Häagen-Dazs) (ภาพที่ 2.22) ที่ใช้วัตถุดิบในระดับพรีเมียม และใช้ความสร้างสรรค์ในการท า
ไอศกรีม ฮาเก้น-ดาส (Häagen-Dazs) ได้เชื่อมโยงแบรนด์ของตนเองเข้ากับแนวคิดเรื่องความรัก
ความอบอุ่น โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของฮาเก้น-ดาสจะถูกตั้งชื่อจากความหมายที่เกี่ยวข้องกับความรัก
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Happy Together, Heart of Hearts เป็นต้น โดยภายในร้านจะตกแต่ง
ในบรรยากาศที่มีความโรแมนติค มีสโลแกนที่สื่อถึงการอุทิศเพ่ือความสุข สโลแกนนี้จะปรากฏอยู่บน
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของแบรนด์ และยังมีภาพโบชัวร์คู่รักติดตามผนัง (Schmitt, 1999) 

 

 

ภาพที่ 26 ร้านฮาเก้น-ดาส (Häagen-Dazs) 
แหล่งที่มา : Schmitt (1999) 

2.1.3.3 ความคิด (Think) 
การตลาดความคิด (Think) หรือ (Creative Cognitive Experience)  เป็นการกระตุ้น

สติปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหาและดึงดูดลูกค้าให้
เกิดความผูกพันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความประหลาดใจ (Surprise)  ความสงสัยใคร่รู้ (Intrigue)  และการยั่วยุให้เกิดการโต้เถียง 
(Provocation) ที่สร้างขึ้น การตลาดความคิดไม่ได้จ ากัดเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีสูง
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เท่านั้น ยังมีการใช้ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การค้าปลีกและการสื่อส ารในส่วนของ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย การตลาดความคิดในรูปแบบดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความ
คาดหวังและสามารถน าไปตั้งสมมติฐานในการตัดสินใจครั้งต่อไป ซึ่งกระบวนการความคิดเชิง
สร้างสรรค์สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การคิดแบบเอกนัย (Convergent 
Thinking) และ (2) ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) อธิบายได้ดังนี้ (Schmitt, 1999) 

(1) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็นความคิดทางเดียว เป็นกระบวนการ
ทางการคิดทางเดียวเป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งแคบ โดยจะหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาต่าง 
ๆ จึงเป็นแบบที่เรียกว่า ความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) โดยต้องใช้เหตุผลอย่างกว้างขวาง 
รูปแบบทางการคิดจะเป็นการคิดวิเคราะห์จากความน่าจะเป็นหรือเหตุผล การคิดแบบเอกนัยจึงมี
ลักษณะการคิดที่ชัดเจน 

(2) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการใช้ความคิดหลายทาง โดยการอาศัย
จินตนาการ (Imagination) การหยั่งรู้ (Intuition) และความตั้งใจจริงของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการคิด
แบบอิสระมักจะให้สิ่งตอบแทนที่มากกว่า นักจิตวิทยาเรียกการเชื่อมโยงนี้ว่า ความเชี่ยวชาญในการ
รับรู้ (Perceptual Fluency) ช่วยในการคิดริเริ่มและมีความยืดหยุ่น โดยรูปแบบการคิดในลักษณะ
ดังกล่าวจะท าให้คนมีส่วนร่วม เกิดการระดมสมองในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและละเว้น
จากการประเมิน 

กระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักการตลาด ที่จะต้องน าวิธีคิดทั้ง
สองแบบเหล่านี้มาใช้เพ่ือให้ตัวแบรนด์ หรือบริษัทมีความโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และรู้สึกประหลาดใจให้แก่ลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในตลาดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการเกิดประสบการณ์ทางความคิดของลูกค้า 
เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์หรือบริษัทในท่ีสุดจากการใช้บริการหรือสินค้าต่าง ๆ แบบไม่ยากนัก 

 
องค์ประกอบการกระตุ้นความคิด 

กลวิธีทางการตลาดของ Schmitt (1999) ได้อธิบายองค์ประกอบ 3 ข้อเพ่ือสร้างแคมเปญ
การตลาดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.ความประหลาดใจ (Surprise) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ความประหลาดใจเป็นผลมาจากการเกินหรือนอกเหนือความคาดหวัง
ของลูกค้า ความประหลาดใจสามารถเกิดขึ้นในเชิงบวกได้ ซึ่งเกิดจากผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการ
แล้วได้รับมากกว่าสิ่งที่ต้องการ และได้รับความพึงพอใจมากกว่าที่ตนเองคาดหวังไว้ 
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2.ความสงสัยใคร่รู้ (Intrigue) เป็นองค์ประกอบที่เป็นมากกว่าความคาดหวังโดยเป็นการคิด
แบบนอกกรอบ (Out of the box) โดยแคมเปญที่สร้างความใคร่รู้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ
สงสัย อยากรู้อยากเห็น เกิดปริศนา เกิดความท้าทาย และสร้างความตราตรึงใจที่ลึกซึ้งจากสิ่งที่เป็น
สมมติฐาน แต่การจะท าให้เกิดองค์ประกอบความสงสัยใคร่รู้ ต้องขึ้นอยู่กับระดับความสนใจ ความรู้ 
และประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล 

3.การยั่วยุให้เกิดการโต้เถียง (Provocation) เป็นองค์ประกอบที่จะท าการกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปราย สร้างความขัดแย้ง ความตกใจ หรือการโต้เถียง ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของนักการตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ การสร้างการยั่วยุให้เกิดการโต้เถียงนั้นนักการตลาดจะต้องค านึกถึงความ
เหมาะสมในการปฏิบัติว่ามากหรือน้อยเกินไป เพราะบางครั้งเป็นเหตุที่น าไปสู่ความก้าวร้าว ไม่เคารพ
กัน และละเมิดศีลธรรม 

ตัวอย่างการตลาดความคิด 
โดยตัวอย่างของบริษัทที่เคยใช้การตลาดความคิด เช่น แอปเปิลคอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 2.23) 

ผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนชื่อดัง ในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอปเปิล ได้สร้างแคมเปญที่ชื่อว่า 
Think Different โดยการน าเสนอรูปลักษณ์และการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยนวัตกรรมที่มี
ความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทั้งระบบการท างานและดีไซน์ภายในซอฟต์แวร์ น าเสนอให้เห็น
ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะส าหรับผู้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ท าสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งได้ยกวิธีการคิดใน
ลักษณะดังกล่าวไปใช้ โดยบริษัทใช้ภาพบุคลิกที่โดดเด่นของการปฏิวัติ (Revolution) มาเชื่อมโยงให้
ผู้บริโภคเกิดความคิดที่ว่าการปฏิวัติเกิดจากสินค้าของแอปเปิลคอมพิวเตอร์ แอปเปิลมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์เครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกเพ่ือบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ทุกแห่ง และค าว่า Think 
Different ยังกลายเป็นจิตวิญญาณของแบรนด์อีกด้วย นอกจากบริษัทแอปเปิลแล้วในส่วนของบริษัท
ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เคยใช้การตลาดความคิดโดยใช้แคมเปญว่า Where Do You Want to 
Go Today? อีกด้วย (Schmitt, 1999) 

 

ภาพที่ 27 คอมพิวเตอร์ i-Mac 
แหล่งที่มา : apple 
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2.1.3.4 การกระท า (Act) 
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การกระท า (Act) หรือ (Physical Experience, Behaviors and 

Lifestyles) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างประสบการณ์ผ่านทางร่างกาย วิถีทางการด าเนินชีวิต และ
ปฏิสัมพันธ์ การตลาดการกระท ามุ่งเสริมประสบการณ์ด้านการใช้หรือการบริโภคสินค้าของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่แสดงถึงทางเลือกใหม่ วิถีชีวิตใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของลูกค้า โดยการตลาดสมัยก่อนหรือการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional 
marketing) จะมุ่งเน้นไปในรูปแบบการการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค และการจูงใจ
มากกว่าการท าความเข้าใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับ (Schmitt, 1999) 

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการกระท า นอกจากจะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการ
รับรู้และการสัมผัสแล้ว การเกิดพฤติกรรมหรือการกระท าของผู้บริโภคนั้นสามารถเกิดข้ึนได้จากหลาย
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพโดยที่ตัวสินค้าจะมีความสัมพันธ์กับร่างกาย เช่น ยาบางชนิดที่รักษา
อาการของโรคที่เป็นมาตั้งแต่เกิด ยาบ ารุงต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าความสะอาดร่างกาย เป็นต้น 
โดยนักการตลาดจะต้องค านึงถึงวัฒนธรรมของบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจ
เหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว และนอกจากด้านกายภาพที่กล่าวมา การโน้มน้าวมีส่วนช่วย
ให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นได้ โดยการสร้างทัศนคติบางอย่างให้ผู้บริโภคเห็น
ภาพอย่างชัดเจน เช่น การให้ผู้บริโภคได้มีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ ได้ให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้า
หรือบริการ การโน้มน้าวผ่านโทรทัศน์ในรูปแบบการโฆษณา การโน้มน้าวผ่านโทรทัศน์ในรูปแบบ
รายการ เป็นต้น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ผู้บริโภค ภาษาและท่าทางต่าง ๆ มี
ส่วนที่ท าให้เกิดการกระท าได้อีกด้วย และบางครั้งหากต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการกระท า นักการ
ตลาดอาจด าเนินการโดยใช้วิธีให้ผู้บริโภคได้ลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยได้ใช้ความคิดเองและไม่พ่ึงหา
เหตุผลในการตัดสินใจมากนัก ซึ่งหากวางแผนในระยาวนั้นการที่ผู้บริโภคจะเกิดการกระท าได้จะต้อง
ค าถึงในเรื่องบรรทัดฐานของกลุ่มละทางสังคม ของผู้บริโภคท่ีเราต้องการด้วยว่ามีการปฏิบัติกันหรือไม ่

 

วิธีการน าเสนอและตัวอย่างการตลาดการกระท า 
นักการตลาดจะต้องใช้วิธีในการน าเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่สะท้อนในรูปแบบกิจกรรมต่าง 

ๆ เพ่ือมุ่งหวังให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้มีโอกาสรับรู้และสัมผัสประสบการณ์จากการกระท าโดยมี 3 
วิธีการ ดังนี้ (Schmitt, 1999) 

1.กระตุ้นให้เกิดการกระท าที่ไม่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์มากนัก (Induce acting without 
thinking) พฤติกรรมบางอย่าง ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียด 
ตัวอย่างเช่น ไนกี้ (Nike) รองเท้าชื่อดังที่มีแคมเปญชื่อว่า “Just do it” ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คน
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ออกก าลังกาย ให้คนลงมือท า ในปีคริสตศักราช 1998 ไนกี้ได้ท าการเปลี่ยนสโลแกน จากเดิมเป็น “I 
can” ที่สื่อความหมาว่าฉันท าได้ และ “I know I can” ฉันรู้ฉันท าได้ แต่การท าโฆษณาเพ่ือเปลี่ยน
สโลแกนใหม่นั้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากสโลแกนเดิม “Just do it” ยังเป็นที่ดึงดูด และเป็น
ที่จดจ าของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกท้ังเป็นค าที่เรียบง่าย ท าให้เกิดการกระท าอย่างชัดเจน จึงถูกยก
ให้เป็นสโลแกนที่ดีที่สุดของไนกี้ 
 2.การใช้บุคคลต้นแบบ (Use role model) เป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ยกตัวอย่าง
ของ อาดิดาส(Adidas) ที่ท าการตลาดด้วยการพูดถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของตัวสินค้า จนเมื่อ
ถึงยุค 90 (The 90's) ได้เปลี่ยนการน าเสนอแบรนด์โดยผ่านบุคคลต้นแบบอย่างนักกีฬาที่มีชื่อเสียง
ของอเมริกาอย่าง โคบี ไบรอันต์ ในวัย 19 ปี ณ ขณะนั้น โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดกุล่มที่มีอายุ 12 
ปี ถึง 21 ปี หรือที่เรียกว่า เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) แบรนด์ยังมีการฟ้ืนตัวขึ้นด้วยการตลาด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีเยอรมนีอีกด้วย 

3.พฤติกรรมต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม (Appeal to norms) โดยการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมใหม่ที่ถูกบังคับใช้โดยบรรทัดฐานของสังคม
เหล่านั้นอย่างเข้มงวด เช่น บรรทัดฐานทางสังคมในกลุ่มนั้น ๆ กฏระเบียบ กฎหมายประจ าประเทศ 
กฎหมายภายในบริษัท แรงกดดันของกลุ่ม ทั้งนี้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบกับบรรทัดฐานเดิมที่
มีอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป หากคนในสังคมนั้น ๆ เห็นว่าบรรทัดฐานภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควร
ท า ก็สามารถซึมซับกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ภายในสังคมนั้นได้ 

สามารถสรุปได้ว่าประสบการณ์ที่มากจากการกระท า เป็นการตลาดที่ต้องการส่งเสริม
ประสบการณ์ด้านการบริโภค บริการ หรือสินค้าของลูกค้า ด้วยการน าเสนอทางเลือกใหม่ๆแก่ลูกค้า 
เช่น การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่บริษัทหรือแบรนด์ได้สร้างขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์และ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านบุคคลที่
เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่น นักแสดงที่มีชื่อเสียง นักร้อง นักกีฬา ที่ส าคัญต้องสอดคล้องกับบรรทัด
ฐานทางสังคมนั้น ๆ อีกด้วย 

2.1.3.5 ความเชื่อมโยง (Relate) 
กลยุทธ์ทางการตลาดความเชื่อมโยง (Relate Marketing) เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

มากกว่าการใช้ความคิดแบบปัจเจกชน มีแง่มุมในส่วนของประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด และ
การกระท า เป็นองค์ประกอบของการตลาดที่มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้า 
การตลาดความเชื่อมโยง (Relate Marketing) นี้เป็นการสร้างประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วน เช่น 
การน าประสาทสัมผัสและความรู้สึก มาสร้างประสบการณ์ให้เกิดส่วนร่วมกันในกลุ่ม แล้วน าเรื่องราว
มาผสมท าการเชื่อมโยง กลายเป็นประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล เมื่อผู้บริโภคหรือลูกค้าถูก
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กระตุ้นและได้รับประสบการณ์จะท าการบอกต่อ เกิดการขยายข้อมูลไปยังกลุ่มคนในระดับต่าง  ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการบอกต่อไปยัง เพ่ือน คนรัก คนในครอบครัว กลุ่มที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน กลุ่มที่ต่าง
วัฒนธรรมกัน หรือกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่านการกระท าและการบอกต่อ 
ท าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (Schmitt, 1999) 

ตัวอย่างการตลาดความเชื่อมโยง 
ตั วอย่ างบริษัท  ฮาร์ลี ย์ -เดวิดสัน  (Harley-Davidson) รถจักรยานยนต์ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้น าเสนอแคมเปญที่ให้ผู้คน แบรนด์ สร้างความสัมพันธ์ต่อกันและมีความเกี่ยวเนื่อง
กันเพ่ือคงความเป็นเลิศของตัวแบรนด์ด้วยแนวคิดที่ว่า ฮาร์ลีย์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นตัวตนของ
คนอเมริกันที่แท้จริง โดยเริ่มต้นจากการตั้งกลุ่มของผู้รักการขับขี่จักรยานยนต์ ฮาร์ลีย์ มีชื่อเรียกของ
กลุ่มว่า ฮอคว์ (HOG) ย่อมาจากค าว่า Harley Owner Group ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับสินค้าต่าง ๆ 
ในเครือฮาร์ลีย์ เช่น หมวก พวงกุญแจ เสื้อผ้า เป็นต้น และจนกลายเป็นรอยสักที่เหล่าผู้ขับขี่จะสัก
ลายสัญลักษณ์ของ ฮาร์ลีย์ ตามผิวหนัง ในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกได้ยอมรับว่า แบรนด์ฮาร์ลีย์เป็นสื่อ
ที่สร้างความผูกพันธ์ระหว่างตนเองและสังคม (Schmitt, 1999) 

องค์ประกอบข้างต้นทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด การกระท า 
และการเชื่อมโยง เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ โดยนักการตลาดต้องค านึงถึงความเหมาะสมของการใช้ประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ในการขายสินค้า หรือการให้บริการต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับรายละเอียดทุก ๆ อย่างที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้บริโภค นอกจากการท าการตลาดบุคลากรในองค์กรยังเป็นส่วนส าคัญ
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความจริงใจเพ่ือสร้างประสบการณ์และส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค จากงานวิจัย
ของ Brakus, J. J. ได้กล่าวถึงวิธีประเมินและเครื่องมือที่ใช้กับการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น ได้มีการ
ใช้เครื่องมือเฉพาะส าหรับวัด ประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การ
กระท า (Act) และความเชื่อมโยง (Relate) โดยการใช้ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ 
โดยแบ่งระดับได้เป็น 7 ช่วงระดับ จากน้อยที่สุดคือไม่เคยขึ้นไปถึงมากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวัดความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมตอบสนอง การเข้าร่วมกิจกรรม 
การกระตุ้นให้เกิดความคิด การมีความผูกพันร่วมกับสิ่งนั้น รวมถึงการชักชวนผู้บริโภคอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(Schmitt, 1999) 

การวัดผลของการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น Schmitt (1999) ได้แสดงความคิดเห็นว่าการ
วัดระยะเวลาจากการใช้บริการและสินค้าต่าง ๆ ของตัวลูกค้าเป็นวิธีที่ดีที่สุด มีความเห็นพ้องเหมือน
ความคิดเห็นของ Kotler (2011) นักวิชาการด้านการตลาด ได้มองว่าการวัดระยะเวลาจากการใช้
สินค้าและบริการของตัวลูกค้า ซึ่งหากนับเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของจ านวนเงิน รายได้ที่บริษัทได้รับ
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จากลูกค้าจะต้องมากว่าค่าใช้จ่าย และควรวัดจากตัวบุคคลโดยการวัดจะเกี่ยวข้องกับ การรับรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรม ตัวอย่างเข่น การวัดระดับจากการนึกถึงสินค้า การรับรู้แบรนด์ในช่วงก่อน 
ระหว่างการด าเนินการ และหลังการจัดแคมเปญ การรับรู้และพฤติกรรมการซื้อสินค้า การ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติของลูกค้า  

สามารถสรุปได้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) คือการสร้าง
ความรู้สึกในแง่บวก เสริมสร้างความประทับใจ และตอกย้ าเข้าไปในความทรงจ าของลูกค้าในขณะที่
ได้ใช้บริการ หรือครอบครองสินค้า เพ่ือปรับเปลี่ยนความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความชื่นชอบ มีความ
ผูกพันและท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า บริการ หรือแบรนด์ ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
หรือซื้อสินค้าเหล่านั้นอีกครั้ง โดยการตลาดเชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ ได้แก่ การตลาดจาก
ประสาทสัมผัส (Sense Marketing) การตลาดจากความรู้สึก (Feel Marketing) การตลาดจาก
ความคิด (Think Marketing) การตลาดจากการกระท า (Act Marketing) และสุดท้าย การตลาดจาก
การเชื่อมโยง (Relate Marketing) ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เป็นกิจกรรมการส่งเสริม
ทางการตลาดโดยมีรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นกลยุทธ์ที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ แต่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมทางการตลาดที่มีการใช้
การสื่อสารแบบทั่วไปหรือแบบดั้งเดิม พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์มีแนวโน้มในการสื่อสารระดับ
บุคคลได้ดีและเจาะลึกมากกว่า ซึ่งได้มีการใช้ความผูกพันธ์ทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลให้ได้ผล
ตอบรับที่สูงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ า 

กลยุทธ์ทางการตลาดนี้ได้ถูกน ามาใช้เนื่องจากการสื่อสารทางการตลาด หรือการโฆษณาใน
รูปแบบเดิม ถึงจุดอ่ิมตัวและมีการกระจายตัว จนท าให้วิธีการส่งเสริมการขายที่ใช้มามีประสิทธิภาพ
ลดน้อยลง และตัวผู้บริโภคเกิดความเคยชินกับวิธีการเหล่านั้นแล้ว จึงมักใช้การเปิดผ่านหรือส่งต่อ
มากกว่าการรับรู้ ดังนั้นการใช้การตลาดเชิงประสบการณ์จึงมีความเหมาะสมและตอบโจทย์การ
สื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันมากกว่า เนื่องจากธรรมชาติของการตลาดเชิงประสบการณ์ คือเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริโภคไม่อาจละเลยได้ หรือยากที่จะละเลย เนื่องจากเกิดประสบการณ์ร่วมและความรู้สึกผูกพัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 

2.2.4 การตลาดเชิงประสบการณ์กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส 
ความคิด ความรู้สึก การกระท า การมีส่วนร่วม ให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประหลาดใจ มี
ส่วนร่วมกับแบรนด์ และหากนักการตลาดได้สร้างประสบการณ์ประสบความส าเร็จก็จะส่งผลของ
ความรู้สึก และอารมณ์เชิงบวกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้ ท าให้ลูกค้ามีความสุขกับสินค้าและบริการ
ในขณะนั้น เช่น เลือกซื้อสินค้าในสถานที่ขายสินค้า ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่าง ๆ จึง
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ท าให้การเลือกซื้อสินค้าไม่ได้จ ากัดที่ลูกค้าต้องออกจากบ้านหรือที่พักเพ่ือไปซื้อที่ร้านค้าเพียงอย่ าง
เดียว แต่ยังสามารถเลือกชมสินค้าก่อนตัดสินใจผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ได้อีกด้วย และ
นอกจากนี้นักวิจัยยังได้พัฒนาระบบที่ชื่อว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน  (Virtual Reality) หรือที่
เรียกว่า VR โดยเทคโนโลยีนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย 
ในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีความจริง เสมือนต่าง ๆ มากมาย เช่น 
แอปพลิเคชัน VR video 360 พัฒนาโดยบริษัท Free creative app (ดังภาพที่ 2.24) เป็นการจ าลอง
บรรยากาศจากสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจ าลองให้
ผู้ใช้งานนั่งอยู่บนรถไฟเหาะ การชมปลาจากใต้ทะเล การชมบรรยากาศจากที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลก 
โดยเทคโนโลยีความจริงเสมือนของแอปพลิเคชัน VR video 360 นี้สามารถมองได้รอบทิศทาง หรือ 
360 องศา ท าให้เราได้รับความสมจริงในด้านต่าง ๆ การมองเห็น การได้ยิน โดยใช้ควบคู่ไปกับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เพ่ือใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน  

 

ภาพที่ 28 แอปพลิเคชัน VR video 360 
แหล่งที่มา : Google Play 

นอกจากแอปพลิเคชัน VR video 360 ยังมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอีกมาก (สยาม วีอาร์, 
2561) เช่น แอปพลิเคชัน Titans of Space เป็นแอปพลิเคชันแนวแฟนตาซีให้ความตื่นเต้น โดยให้
ผู้ใช้งานได้มีโอกาสออกไปยังนอกโลก ลอยอยู่บนอวกาศ คุณจะได้ใกล้หมู่ดาว ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน 
jack white :THIRD-D เหมาะส าหรับผู้ที่รักในเสียงดนตรี จ าลองสถานการณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็น
ผู้ฟังดนตรีติดขอบเวที หรือจ าลองเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีในขณะนั้น โดยรายละเอียดเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ได้อธิบายในแนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีความจริงเสมือน  (Virtual Reality) ใน
หัวข้อที ่2.1 ข้างต้น 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจและความตั้งใจซื้อ 

เป้าหมายขององค์กรหรือแบรนด์ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ส่วนหนึ่งคือต้องการท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีเข้าสู่ยุคดิจิทัลเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น เรื่องการซื้อสินค้าจากเดิมที่
ผู้บริโภคหากมีความต้องการอยากได้สินค้าใดจะต้องท าการเดินส ารวจท้องตลาดเพ่ือดูคุณภาพและ
ราคาหรือการสอบถามคนรู้จักที่เคยซื้อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่ปัจจุบันกลายเป็นการส ารวจบน
อินเทอร์เน็ตโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งสินค้าหรือบริการทุกอย่างในท้องตลาดทุก ๆ รูปแบบล้วนแต่มีการแข่งขันกันทั้งสิ้นไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเราเป็นที่ต้องการและเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในความคิดและใน
ใจของผู้บริโภค ในล าดับถัดไปผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision 
Making) และความตั้งใจซื้อ นอกจากความหมายของกระบวนการดังกล่าวแล้ว พบว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ผู้วิจัยจึงได้น าความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภคจากนักวิจัยหลายๆท่านเพ่ือเติมเต็มความหมายให้มีความสมบูรณ์ ดังนี้ 

2.3.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมผู้บริโภค 

Schiffman (1994: อ้างถึงใน นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ , 2554) ได้อธิบายว่า 
กระบวนการตัดสินใจเป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้น
ไป พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 
ในด้านพฤติกรรมทางกายภาพ และด้านจิตใจ ซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิด โดยการใช้บริการ
หรือการซื้อสินค้าเป็นกิจกรรมทางจิตใจ และทางกายภาพซึ่งจะเกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดการซื้อ หรือการเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า
จากการอ้างอิงบุคคลอื่น 

ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545) ได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจว่าเป็น
กระบวนการในการเลือกของผู้บริโภคที่จะกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง  ๆ ของบริการและสินค้าอยู่ เสมอใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค และใช้เวลาในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
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Solomon (1996) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอน ที่ผู้บริโภคในรูปแบบปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลได้เข้ามาซื้อ
สินค้าหรือบริการ ประสบการณ์หรือความคิด เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการ
ตัดสินใจจากกระบวนการภายในของผู้บริโภค การซื้อสินค้าใด ๆ หรือบริการใด ๆ ของ
ผู้บริโภค จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การเริ่มจวบจนความคิดหรือทัศนคติที่ ได้ใช้สินค้าหรือ
บริการแล้ว จากการพิจารณาแล้วพบว่ามีขั้นตอน ดังนี้ การพบเห็นปัญหาจากการสืบเสาะ
ภายใน การสืบเสาะภายนอก การประเมินทางเลือกของการตัดสินใจซื้อสินค้า ทัศนคติที่มี
หลังการซื้อ 

ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการกระท าที่
เกิดขึ้นของตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดหา ซึ่งมี
ความหมายว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เกิดก่อนการก าหนด 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระท าเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการมาเพ่ือการ
อุปโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคไม่ว่าจะเป็นเพื่อตนเอง หรือเพ่ือบุคคลอื่น ๆ ด้วย 

ชูชัย สมิทธิไกล (2553) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการกระท าใด ๆ 
ของตัวบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า การใช้งาน บริการหรือสินค้าต่าง ๆ ในด้านของ
ความสัมพันธ์ทั้งจับต้องได้ และไม่ได้ เพ่ือเป็นการสนองความปรารถนาหรือความต้องการ
ส่วนตัว โดยในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริโภคอาจมีบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วย 

 
จากความหมายของนักวิจัยหลายท่านข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อ 

(Decision Making) คือ องค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ที่บุคคล
กระท าการเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision 
Making) นี้เป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มีสองทางเลือกขึ้นไป ในแต่
ละผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะใช้เวลาแตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการซื้อสินค้ายังเกิดขึ้นจากความต้องการ
ทางกายภาพ และด้านจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ นอกจากนี้กระบวนการที่
เกิดในระหว่างการตัดสินใจต่อการซื้อสินค้า หรือบริการอาจได้รับอิทธิพลมากจากตัวบุคคลเอง หรือ
บุคคลอื่น ๆ ร่วมด้วย 
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2.3.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
โดยปกติแล้วนักการตลาดจะมีความเข้าใจว่า ผู้บริโภคมีรูปแบบและขั้นตอนในการตัดสินใจ

ซื้อสินค้า หรือบริการทุก ๆ ประเภทในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแท้จริงแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกันปในแต่ละบุคคล ส าหรับสินค้าบางประเภทผู้บริโภคอาจมีความ
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและต้องการทราบข้อมูลอย่างมาก ตรงกันข้ามสินค้าบางประเภทใช้
เวลาในการตัดสินใจสั้นหรือรวดเร็ว ไม่ต้องพ่ึงพาข้อมูลในการตัดสินใจมากนัก ในบางครั้งผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจใด ๆ อย่างไรก็ตามไม่
ว่าสินค้าที่ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเป็นสินค้าประเภทใดหรือบริการใด ผู้บริโภคจะเกิดความเสี่ยง
ในการตัดสินใจซื้อคือ นอกจากสิ่งที่ตัวผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับแล้ว ผู้บริโภคต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่
พ่ึงปรารถนาจากการตัดสินใจซื้อนั้น ๆ อีกด้วย ความเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
(ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545) 

1) หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อ
คาดหวัง ไม่ท าหน้าที่ตามคุณสมบัติที่ผู้จัดจ าหน่ายกล่าวอ้างถึง เช่น พัดลมไอเย็นที่เปิดใช้งานแล้วไม่
สามารถท าความเย็นภายในระยะเวลาที่ก าหนด โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปออกมาไม่สวยเหมือนที่
พนักงานบริการบอก หรืออาหารรสชาติไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นต้น 

2) ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง สีสัน ขนาดของผลิตภัณฑ์ หรือความสะดวกในขณะใช้งาน เป็นต้น 
องค์ประกอบข้อนี้เป็นส่วนส าคัญที่ผู้ผลิต องค์กร น ากลับมาพิจารณาและปรับให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น โทรศัพท์ของ LG มีขนาดใหญ่และมีความบางของตัวเครื่องมากกว่ายี่ห้ออ่ืน ๆ 

3) ราคา คือ ความเสี่ยงจากคุณภาพของสินค้าและบริการ เมื่อเปรียบเทียบพบว่าต่ ากว่าราคาที่
จ่าย ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับคุณภาพที่ดีกว่า รวมไปถึงการถูกโก่งราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่มี
จรรยาบรรณ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ในราคาที่สูงกว่า 

4) การยอมรับของสังคม คือ การใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพอาจไม่เป็นที่อมรับในสังคมนั้น ๆ เช่น 
การใช้สินค้าเลียนแบบยี่ห้อดังเนื่องจากราคาที่ถูก หรือไม่ทราบ อาจส่งผลให้กลุ่มผู้ที่ใช้สินค้าต้นแบบ
จริง ๆ เกิดการไม่ยอมรับ 

5) จิตวิทยา คือ ความรู้สึกภายในจิตใจของผู้บริโภค เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากเกิดความ
ไม่แน่ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ ส่งผลท าให้ใช้แล้วเกิดความไม่มั่นใจ 
เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น 

6) เวลาและการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์บางชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายาก หรือมีเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์กันกระแทกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หายาก 
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ความเสี่ยงที่กล่าวมาในข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุที่เกิดจาก
ขั้นตอนในการรับรู้ของผู้บริโภคที่สืบค้นข้อมูลไม่มากเท่าที่ควร แม้ว่าผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะมีความ
แตกต่างกันในด้านของความต้องการ เหตุผล หรืออารมณ์ ล าดับขั้นตอนในล าดับถัดไป คือกรอบ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) โดยมีล าดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การ
รับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 
อธิบายไดด้ังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545) 

 

ภาพที่ 29 กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545) 
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1.การตระหนักถึงความต้องการหรือการรับรู้ปัญหา (Problem or Need Recognition) 
ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อตัวบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่
บุคคลรู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) กับสภาพที่ปรารถนาของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพ
อุดมคติ ในแต่ละบุคคลจะมีปัญหาและสาเหตุที่แตกต่างกันไป นักวิชาการจึงสรุปได้ว่าปัญหาของ
ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความเป็นไปได้ที่เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

1.1 สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมผลิตภัณฑ์เดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่มหมดลง 
เกิดความต้องการสิ่งของ วัตถุดิบใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู่ ผู้บริโภคจึงต้องการหาสิ่ง
ใหม่มาทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตที่น าไปสู่ปัญหาใหม่ เช่น เกิดจากการที่การใช้ผลิตภัณฑ์
อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหา
สายพานเดิมได้ จึงต้องใช้สายพานอ่ืนทดแทนไม่ว่าจะเป็นสายพานจากรถคันอ่ืนหรือสายพานที่ไม่ได้
มาตรฐาน ท าให้รถยนต์เกิดเสียงดังเพ่ิมปัญหาให้แก่ผู้ใช้ จึงต้องไปหาซื้อสเปรย์มาฉีดเพ่ือลดการเสียด
ทานทีส่ายพาน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงภายในของสภาพครอบครัว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของสภาพ
ครอบครัว เช่น การให้ก าเนิดบุตร หลาน การแต่งงาน ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ
บางอย่างขึ้น 

1.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของบุคคล หรือครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินในด้านใดทั้งทางด้านบวกหรือเกิดในด้านลบ ย่อม
เป็นการส่งผลให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1.5 อิทธิพลที่มาการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย ในช่วงชีวิต ตั้งแต่
เด็ก วัยท างาน ซึ่งกลุ่มสังคมของบุคคลจะมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มอ้างอิงถือว่าคือส่วนหนึ่งที่มี
อิทธิพลท าให้เกิดการกระตุ้นต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลหรือผู้บริโภค 

1.6 ประสิทธิภาพการส่งเสริมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ
โฆษณา กระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น การลดราคา การแลกซื้อสินค้าเมื่อซื้อครบตามที่
ก าหนด การมอบของแถม การขายโดยใช้พนักงานห้างร้านหรือการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ จะ
สามารถผลักดันให้ผู้บริโภคค านึงถึงปัญหาที่พบเจอและเกิดการต้องการนั้น ๆ ขึ้นได้ 

เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักและทราบถึงปัญหาที่พบเจอ บุคคลเหล่านั้นจะหาทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือไม่แก้ไขก็ได้ หากปัญหาที่พบเจอมีความส าคัญน้อย แต่ถ้าหากปัญหาที่พบเจอยังไม่หายไป 
หรือไม่ลดลงอีกทั้งยังเพ่ิมขึ้น ปัญหาที่สั่งสมไว้จะกลายเป็นความเครียด อาจส่งผลให้ผู้บริโภคมี
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แรงผลักดันที่จะพยายามแก้ไขปัญหา โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องเสาะแสวงหาข้อมูลก่อน  (ฉัตยาพร 
เสมอใจ และคณะ, 2545) 

2.การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาต่าง ๆ มีความต้องการ
หาทางแก้ไข ท าให้เกิดการแสวงหาข่าวสารที่อยากรู้ ถ้าผู้บริโภคมีแรงผลักดันที่มากและสินค้าอยู่ไม่
ใกล้จากสถานที่อยู่ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้า ไม่เช่นนั้น ตัวผู้บริโภคอาจเก็บความต้องการเอาไว้ โดยสืบ
หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลภายใน คือ ข้อมูลจากความทรงจ าของผู้บริโภคที่เคยพบเจอ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ 
บริการนั้น ๆ มาก่อน เป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องพยายามให้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปอยู่ในความทรงจ า
เกิดความประทับใจ เมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดการกระท า แต่ในความทรงจ าของผู้บริโภค
นั้นมีทั้งสินค้าที่ดีและไม่ดีอยู่ด้วย หากจดจ ายี่ห้อที่ใช้งานไม่ดี ก็จะท าให้ไม่ซื้อสินค้าจากยี่ห้อนั้น ๆ 

2.2 ข้อมูลภายนอก คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้ เช่น (1) 
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบุคคล (Personal Search) เช่น มิตรสหาย ครอบครัว คนรู้จัก กลุ่มอ้างอิง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว  (2) แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็น
แหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขายสินค้า จากพนักงานขาย โฆษณา บรรจุภัณฑ์ การแสดงสินค้า ร้านค้าใน
รูปแบบค้าปลีกหรือค้าส่ง อีกทั้งยังรวมไปถึง (3) แหล่งสารสาธารณะ (Public Search) เป็นแหล่งสาร
ที่ได้จากสื่อมวลชน บนช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมไปถึงการ
แสวงหาข่าวสารผ่านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือองค์กรที่ให้ความรู้เพื่อผู้บริโภคต่าง ๆ 

ผู้บริโภคหรือลูกค้าบางกลุ่มเกิดความต้องการที่จะสืบค้นข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจซื้อบางสิ่ง
บางอย่างด้วยความต้องการอย่างมาก ในขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนอาจท าการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่ผู้บริโภคเหล่านั้นมีอยู่ ทั้งปริมาณของความปรารถนาหรือ
ความสะดวกในการสืบค้นหรือเสาะแสวงหาอีกด้วย 

3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากการแสวงหา
ข้อมูลแล้ว จะท าการประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าโดยการ
คัดสรรผ่านข้อมูลและคุณสมบัติที่ต้องการจากหลากหลายสินค้าและอาจเหลือเพียงสินค้ายี่ห้อเดียว 
นักการตลาดจ าเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจ ประเมินทางเลือกของผู้บริโภค เพ่ือเลือกใช้กล
ยุทธ์ในการสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545) กล่าวว่า 
นักการตลาดต้องพยายามให้จุดเด่นของสินค้า (Feature) ตรงกับมาตรฐาน (Criteria) ในการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค โดยส่วนประกอบที่ส าคัญแบ่งออกได้ ดังนี้ 
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3.1 การแสดงรายการคุณสมบัติของสินค้า คือ การประเมินของผู้บริโภคด้วยการใช้คุณสมบัติ
ของสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบกับความต้องการ ความรู้สึก และสถานภาพของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะ
เลือกจากลักษณะที่เกี่ยวข้องและสนใจมากที่สุด เช่น การซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง
ตัดสินใจซื้อจากความรู้สึก การออกแบบ ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งตัดสินใจซื้อจาก
คุณสมบัติการใช้งานหรือราคา 

3.2 การให้คะแนนตามคุณสมบัติของสินค้า คือ การประเมินโดยใช้การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการให้คะแนน โดยจะก าหนดจากต่ าไปสูง ตั้งแต่ 1.แย่มาก 2.ไม่ค่อยดี 3.พอใช้ 4.ดี 
และ 5.ดีมาก ตัวอย่างการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ผู้บริโภคใช้การเปรียบเทียบคะแนนตามคุณสมบัติของ
รถยนต์แต่ละยี่ห้อ เพ่ือหารถยนต์ที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด โดยคุณสมบัติที่น ามาเปรียบเทียบ เช่น 
สมรรถนะของเครื่องยนต์ ความปลอดภัย จ านวนศูนย์ให้บริการ และราคา เป็นต้น 

4.การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นส่วนของการประเมินของผู้บริโภค โดยแต่ละ
บุคคลมีความต้องการระยะเวลาและการรับรู้ข้อมูลแตกต่างกัน สินค้าที่มีมูลค่าสูงมาก หรือมีการใช้
เทคโนโลยีสูง เช่น รถยนต์ บ้าน ผู้บริโภคจะใช้เวลาอย่างมากและต้องการเหตุผลในการซื้อสินค้า 
ในทางตรงกันข้ามสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น สินค้าสะดวกซื้อ ยาสีฟัน สบู่ ลูกอม น้ าดื่ม เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ผู้บริโภคสามารถกระท าการซื้อได้โดยไม่ต้องใช้เหตุผลใด ๆ โดยผู้บริโภคจะท าการคัดเลือก
ความชอบผ่านแบรนด์ต่าง ๆ การตัดสินใจในแต่ละครั้งจะซื้อสินค้าท่ีตรงกับความชอบมากท่ีสุด ดังนั้น
นักการตลาดจะต้องพยายามที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจได้เร็วขึ้น สามารถท าได้
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545) 

4.1 การให้ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม (Incentives) เป็นการจูงใจผู้บริโภค เป็นการให้รางวัลหรือ
กระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ เช่น การลด แลก แจก แถม ตัวอย่างเช่น  ตัดแว่นสายตาแถมนาฬิกา
ข้อมือ เป็นต้น 

4.2 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างเป็นที่โดด
เด่นระหว่างสินค้าของเรากับของคู่แข่ง ส่งผลให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าง่ายขึ้น เช่น รถยนต์ที่ราคาเท่ากัน
แต่มีระบบที่ต่างกัน 

4.3 การสร้างความม่ันใจ (Confidence) สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือท าให้ตัดสินใจได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ คือ ภาพพจน์ของแบรนด์ การรับรอง
ประกันคุณภาพ ชื่อเสียงในด้านที่ดีที่มีมาอย่างยาวนานขององค์กร ตลอดจนการท างานของพนักงาน
ขายที่มีการเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกด้านดี เพิ่มความม่ันใจ
แก่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
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5.  การเกิดพฤติกรรมหลังซื้อขายไม่ว่าผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่ ถ้าผู้บริโภคพอใจและทราบ
ถึงข้อดีต่าง ๆ ของบริการหรือสินค้า มีโอกาสให้เกิดเกิดการซื้อซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน า บอกต่อ
ปากต่อปากให้เกิดลูกค้ารายใหม่ได้ หากผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจอาจส่งผลกระทบกับสินค้าหรือบริการ
นั้น ๆ เช่น เลือกใช้บริการหรือซื้อสินค้าแบรนด์คู่แข่ง หรือการบอกต่อในแง่ลบแก่คนอ่ืน ๆ  ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวอยู่ที่ความพอใจของผู้บริโภคที่คาดหวังในบริการที่ดี (Consumer’s Expectation) สินค้ามี
คุณภาพได้มาตรฐาน (Product’s Perceived Performance) ถ้าสิ่งเหล่านี้ตรงตามความต้องการ
ผู้บริโภคก็จะความพอใจ ถ้าดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ผู้บริโภคจะรู้สึกดีมาก ส่งผลให้เกิดความภักดีต่อแบ
รนด์  (Brand Loyalty) หากน้อยกว่าความคาดหวังของผู้บริ โภคจะเกิดความผิดหวังขึ้น ได้ 
ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สบู่เหลวยี่ห้อหนึ่งแล้วเกิดความชอบ เมื่อเกิดความต้องการซื้อจะท า
การซื้อยี่ห้อเดิมที่ทดลอง แต่หากทดลองแล้วผู้บริโภคไม่ชอบ ครั้งต่อไปอาจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
แบบเดิม แต่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่  

สรุปกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีองค์ประกอบหลักอยู่ 5 ส่วน คือ (1) การรับรู้
ปัญหา (Problem or Need Recognition) ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าจากสาเหตุต่าง ๆ หาก
สินค้านั้นมีความส าคัญก็จะน าไปสู่กระบวนการแสวงหาข้อมูล (2) (Information Search) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจใช้ข้อมูลจากความทรงจ าของตนเองว่าสินค้ายี่ห้อใดที่เราพึงพอใจ ใช้งานได้ดี 
หรือการสอบถามจากบุคคลใกล้ตัว เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท เมื่อได้ข้อมูลแล้วผู้บริโภคจะเข้าสู่การ 
(3) ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เพ่ือเปรียบเทียบสินค้าที่ต้องการระหว่าง
คุณสมบัติของสินค้า และความต้องการ หรือความรู้สึก ซึ่งในระหว่างนั้นหากปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอ
หมดไปก็จะหยุดกระบวนการซื้อ หากผู้บริโภคพอใจก็จะเข้าสู่กระบวนการ  (4) ตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) ต่อไป ในส่วนนี้จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาด ตลอดจนพนักงานขาย ที่ต้อง
สร้างความประทับใจ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสินค้า หรืออาจมีการลด แลก แจก 
แถม เพื่อท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น หลักจากท่ีผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้วจะเรียกว่า (5) 
พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase) หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะ
กลับมาซื้อซ้ า หรือบอกต่อ หากไม่พอใจ นั้นหมายความว่าปัญหาของผู้บริโภคยังไม่หมด และจะท า
การแสวงหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง  

2.3.3 ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase Intention) 
ความตั้งใจซื้อสินค้าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงท าให้

ความตั้งใจซื้อสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก หากทราบถึง
ความตั้งใจของผู้บริโภคแล้ว นักการตลาดจะสามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้บริการ
ต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ สามารถน าข้อมูลมาเพ่ือพัฒนารูปแบบทางการตลาดของ
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บริษัทให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ สามารถท าให้เกิดการกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้า หรือ
ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าหรือการบริการได้ด้วยตนเอง 

Valarie A Zeithaml et al. (1990)  ได้อธิบายความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค คือการแสดงออก
อย่างหนึ่งต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นอันดับแรกก่อนสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้
ความตั้งใจซื้อเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของตัวผู้บริโภคที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้า 
บริการ ตลอดจนบริษัทนั้น ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 

1) ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าหรือบริการเหล่านั้น 
เป็นตัวเลือกแรกในความคิด ซึ่งความตั้งใจซื้อที่เกิดขึ้นนี้สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมการซื้อการใช้
บริการของผู้บริโภคได้ 

2) พฤติกรรมการบอกต่อ (Word Of Mouth Communications) คือ การที่ ผู้บริโภคได้
กล่าวถึงเรื่องในด้านที่ดีของสินค้า บริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงมีการแนะน าน าเสนอข่าวสาร 
กระตุ้นให้บุคคลอ่ืนเกิดความสนใจและมาใช้บริการหรือเลือกซ้ือสินค้าเหล่านั้น  

3) ความรู้สึกอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) แม้ว่าตัวของผู้ให้บริการหรือ
บริษัทที่จ าหน่ายสินค้ามีการขึ้นอัตราค่าบริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ตัวของผู้บริโภคไม่
เกิดปัญหาและสามารถจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้ หากสินค้าหรือการบริการเหล่านั้นสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภคได ้

4) พฤติกรรมด้านการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผู้บริโภคท าการร้องเรียน
ต่อบริษัทที่จัดจ าหน่าย หรือตัวผู้ให้บริการเมื่อเกิดปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ ขึ้น นอกจากเกิดการ
ร้องเรียนแล้ว ตัวของผู้บริโภคที่พบเจอปัญหาอาจเกิดการบอกต่อบุคคลอ่ืน หรือส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงาน สื่อต่าง ๆ เป็นการวัดการตอบสนองต่อปัญหาของผู้บริโภค 
 

นอกจากนี้ Valarie A Zeithaml et al. (1990) ได้กล่าวถึง ความตั้งใจยังเป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้บริโภคที่จะท าการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตาม และ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยความตั้งใจที่เกิดขึ้นเป็นผลอันเกิดมาจากทัศนคติ และความมั่นใจของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าอีกด้วย ซึ่งตรงกับการให้ค านิยามของ Howard (1994) เรื่องความตั้งใจซื้อที่
มีความเก่ียวข้องกับจิตใจภายในของผู้บริโภค 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2549) กล่าวถึงความตั้งใจซื้อสินค้า (Purchase Intention)  
ของผู้บริโภค เป็นความส าคัญหรือความสนใจที่ตัวผู้บริโภคให้กับการซื้อสินค้า ในช่วงที่ผู้บริโภคพร้อม
ที่จะเลือกทางเลือกใดก็ตามที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา โดยตั้งใจที่จะซื้อเป็นโอกาสที่เกิดการซื้อ
จริง ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) จึงเป็นตัวแปรที่คั่นกลางระหว่างการประเมินทางเลือกกับ
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การตัดสินใจซื้อในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ได้ยกตัวอย่างในหัวข้อข้างต้น โดยปกติแล้ว
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่มีความชอบมากที่สุด แต่มี 2 องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ (ดังภาพท่ี 2.26) 

 

ภาพที่ 30 ทัศนคติ ความตั้งใจซื้อและพฤติกรรม 
แหล่งที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2549) 

จากภาพที่ 2.26 จะเห็นว่าองค์ประกอบที่อยู่ระหว่างความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 
และการตัดสินใจ (Decision Making) คือ ทัศนคติของผู้อ่ืน คือ (1) ทัศนคติที่ผู้อ่ืนมองเราในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงจะบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีฐานะ เกิดการยอมรับจาก
ผู้อ่ืน หรือการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหากผู้ซื้อเป็นเพศชายและต้องการซื้อเครื่องส าอางให้แก่คน
รู้จักที่เป็นเพศหญิง แต่ในการซื้ออาจท าให้ผู้ อ่ืนมองและมีทัศนคติในแง่ลบ และ (2) ปัจจัยทาง
สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ได้แก่ ความตั้งใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจมีการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามา
มีส่วนไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการใช้งานสินค้าที่มี ราคาและการใช้ประโยชน์จากตัวผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
คาดหวังไว้ เรื่องรายได้ของตัวผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า แม้กระทั่งสถานการณ์ต่าง ๆ จึงอธิบาย
ได้ว่าก่อนที่ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่าง ตัวของผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจขึ้นมา 
โดยความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา 

นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ของผู้บริโภค ยังเกิดจากความต้องการหรือ
เกิดแรงจูงใจ อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ. (2549). กล่าวว่า พฤติกรรมทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเกิด
ความต้องการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motive) มีอิทธิพลอย่างมากโดยที่ผู้บริโภคตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ
ก็ตาม ความหิวเกิดจากความตั้งใจของร่างกายกระตุ้นให้เกิดความต้องการอาหารมากกว่าที่จะเป็นใน
โอกาสอ่ืน โดยผู้บริโภคจะยอมให้ตัวกระตุ้น (สื่อ ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ) เข้าสู่จิตส านึกเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่มใีนขณะนั้น  
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สามารถสรุปได้ว่าความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ที่เกิดข้ึนนั้นเป็นกระบวนการภายใน
จิตใจของผู้บริโภค สินค้าหรือการให้บริการเหล่านั้นที่ถูกนึกถึงอันดับแรก เป็นผลอันมาจากด้าน
ทัศนคติ หรือความพึงพอใจที่เคยเกิดขึ้นกับตัวของผู้บริโภค ซึ่งความตั้งใจที่เกิดขึ้นสามารถบ่งบอก
หรือคาดเดาได้ว่าตัวผู้บริโภคจะเกิดพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้ 

2.3.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ มีผลมาจากความแตกต่างกันในด้านของ

ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ส่งผลท าให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน โดยที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ 
(2545) ได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก (ภาพที่ 2.27) ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 31 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545) 
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ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในเป็นสิ่งหนึ่งที่ เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์ทุกคน ในด้านของความคิดและการ

แสดงออก โดยมีพ้ืนฐานจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ปัจจัยภายในประกอบด้วย ความจ าเป็น ความ
ต้องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) เป็น
ค าจ ากัดความที่ให้ความหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถใช้แทนซึ่งกันและกันได้ มนุษย์จะใช้
ค าว่า ความต้องการ (Wants) ในการสื่อความหมายเป็นส่วนใหญ่  และเป็นจุดเริ่มต้นของความ
ต้องการในการใช้บริการหรือสินค้า หมายความว่า เมื่อเกิดความจ าเป็นหรือความต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นการเกิดขึ้นด้านร่ายกายหรือด้านจิตใจ มนุษย์จะหาทางตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆ ฉัตยา
พร เสมอใจ และคณะ (2545) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์เป็นเกณฑ์ส าหรับการตลาดยุคใหม่ 
และเป็นปัจจัยส าคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market Concepts) และถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความอยู่รอด ธุรกิจจึงต้องสามารถก าหนดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองได้ดี และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง 

2. แรงจูงใจ (Motive) เมื่อมนุษย์เกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจ 
หากปัญหาที่เกิดนั้นไม่รุนแรง มนุษย์เหล่านั้นอาจปล่อยวาง ไม่คิด หรือไม่ท าการตัดสินใจใด ๆ หากว่า
ปัญหาเหล่านั้นเกิดการขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มนุษย์จะเกิดแรงจูงใจในการพยายาม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เช่น บุคคลที่ต้องการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่เกิดความคิดว่ายังไม่
จ าเป็นจึงท าการยับยั้งความต้องการ แต่รูปลักษณ์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดังกล่าวมีความสวยงาม 
และภาพลักษณ์ของคนที่ใช้สินค้าดังกล่าวดูดี และสมองที่หาเหตุผลถึงความจ าเป็นที่ต้องซื้อ ไม่ว่าจะ
เป็นใช้ในขณะเดินทางเพ่ือสืบค้นเส้นทาง จึงเป็นแรงจูงใจที่บุคคลนั้น ๆ ต้องการซื้อมากขึ้น จนเลื่อน
ระดับกลายเป็นความไม่สบายใจหรือความตึงเครียด และพยายามแก้ไขปัญหาโดยการหาโทรศัพท์ที่ใช้
งานได้ในลักษณะเดียวกันทดแทน 

3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกต่างของบุคคลซึ่ง
น าไปสู่การตอบสนองที่สม่ าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น บุคลิกภาพถูกพัฒนาขึ้นจากความคิด 
ความเชื่อ อุปนิสัย เช่น ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้น าจะแสดงออกหรือตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ 
และกล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็นตัวเองสูง ตรงกันข้ามผู้ที่ขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้า
เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่าย มีลักษณะเป็นคนที่ชอบตามผู้อ่ืน 

4. ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจทั้งในด้านบวกและด้านลบของ
ตัวบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เมื่อ
ต้องการให้บุคคลใด ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต้องพยายามเปลี่ยนทัศนคติเสียก่อน ซึ่งความจริงแล้ว
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ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้นการปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ย่อมกระท าได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค 

5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยภายใน 
เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยังมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุ้น การ
รับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รส กาย การสัมผัส 

6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์
ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นนั้น ดังนั้น หากมีการรับรู้ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็ถือว่ายังไม่เป็นการเรียนรู้ เช่น 
ผู้ขับขี่รถจักรยนต์ทราบว่าหากไม่สวมใส่หมวกนิรภัย จะถูกด าเนินคดีปรับเงิน แต่ก็ยังไม่สวมใส่ ผู้สูบ
บุหรี่ทราบว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท าให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย อาทิ ถุงลมโป่งพอง 
โรคมะเร็ง ทั้งตนเองและคนรอบข้าง แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล มีอิทธิพลต่อความคิด

และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกสามารถแบ่งองค์ประกอบที่ส าคัญออกได้ 6 ข้อ ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดล้อม อธิบายได้ดังนี ้

1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่มีผลต่ออ านาจการซื้อของผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจดังกล่าวอาจมีระดับประเทศ หรือองค์กรนั้น ๆ 

2. ครอบครัว (Family) บุคคลมีความแตกต่างกันเนื่องจากการเลี้ยงดูที่ ไม่เหมือนกัน 
ตัวอย่างเช่น  การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับผลมาจากอิทธิพล
ครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวจะมีผลต่อบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอ่ืน ๆ เนื่องจากตัวบุคคลมีความ
ผูกพันกับผู้เลี้ยงดู อีกทั้งช่วงในวัยเด็กเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ จึงซึมซับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่เป็น
ต้นแบบมากกว่าวัยท างาน 

3. สังคม (Social) กลุ่มรอบ ๆ ตัวของบุคคล มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งสังคมเป็นได้ทั้งสังคมอาชีพและ
สังคมท้องถิ่น นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะของสังคมนั้น ๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะบรรทัดฐานที่สังคมก าหนด 

4.วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิธีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงาม ยอมรับและ
ปฏิบัติ เพ่ือให้สังคมไม่เกิดความขัดแย้ง บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรม 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน อีกทั้ง
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เป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ โดยเรียนรู้เรื่องค่านิยม ทัศนคติ 
ความชอบ การรับรู้ 

5.การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) คือ โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้เห็นสินค้า หรือบริการ
นั้น ๆ สินค้าใดที่พบเห็นบ่อยจะเกิดความคุ้นเคย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและมีความรู้สึกที่
ดีหากได้ใช้สินค้าเหล่านั้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเน้นในเรื่องการท าให้แบรนด์ชัดเจน ให้ผู้บริโภคได้เห็น 
ได้สัมผัส ได้ยิน 

6.สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ า เชื้อเพลิง ผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์โลกร้อน เป็นต้น ส่งผลต่อผู้บริโภคในด้านการตัดสินใจซื้อ เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหันของสภาพอากาศ จากที่มีแดดออกกลับกลายเป็นฝนตก ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อร่มหรือ
เสื้อกันฝนได้ง่ายและเร็วขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในด้านจิตใจ ความรู้สึกและปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมากส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของพฤติกรรม นอกจากนี้องค์ประกอบต่าง ๆ ยังมีระดับความรุนแรงที่
แตกต่างกันออกไป นักการตลาดจึงต้องมีการวิเคราะห์และค านึงถึงความส าคัญ เพ่ือให้สินค้าและ
บริการขององค์กร มีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่าง ๆ และให้ผู้บริโภคเกิดการนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ใน
ล าดับถัดไปจะกล่าวถึง บทบาทของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ได้แก่ ผู้ริ เริ่ม 
(Initiator) ผู้ชักจูง (Influencer) ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) ผู้ซื้อ (Purchaser) และผู้ใช้ (User) 

 
2.3.5 บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Consumer Buying Roles) 

การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของผู้บริโภคไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการสนองความต้องการ
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ๆ นักการตลาดจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์และท าการศึกษาให้ทราบ
ว่า บุคคลใด กลุ่มใดคือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แท้จริง และมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง 
เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเนื่องจากบ้านมีราคาที่สูง ผู้บริโภคจึงต้องใช้ความเห็นพ้อง
ต้องกันของคนในครอบครัวเพ่ือประกอบการตัดสินใจ การซื้อเครื่องเล่นเกมเนื่องจากถูกกระตุ้นโดย
บุตรหลานที่มีอายุน้อย หรือ แม้กระทั่งการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มารดาต้องการให้บุตรในครรภ์
แข็งแรง เป็นต้น โดยบทบาทของผู้ที่มีส่วนในการกระตุ้นหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการซื้อสินค้า
เหล่านี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ผู้ริเริ่ม (Initiator) 2.ผู้ชักจูง (Influencer) 3.
ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) 4.ผู้ซื้อ (Purchaser) และ5.ผู้ใช้ (User) ดังภาพที่ 2.28 สามารถอธิบายได้
ดังนี้ (ศรีสุภา สหชัยเสรี, 2544) 
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ภาพที่ 32 กรอบบทบาทของผู้ตัดสินใจซื้อ 
แหล่งที่มา: ศรีสุภา สหชัยเสรี (2544) 

1.ผู้ริเริ่ม (Initiator) คือ ผู้ที่แนะน า หรือ น าเสนอความคิดเห็นให้ซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ หรือก็
คือคนที่เห็นสินค้านั้นจนท าให้คิดต่อไปว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า เป็นคนที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ในล าดับ
ถัดไป เช่น บิดา มารดา แนะน าบุตรว่าควรซื้อตู้เย็นเพ่ือเก็บอาหาร 

2.ผู้ชักจูง (Influencer) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและประเมินทางเลือก เป็นคนที่มผีล
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ที่ต้องการซ้ือสินค้าหรือทดลอง เช่น การน าเสนอสินค้าต่าง ๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นทั้งผู้ที่ใช้สินค้าจริงหรือผู้ที่ถูกจ้างวานจากบริษัท นอกจากการน าเสนอขายของบางเหตุการณ์ก็มีผู้
ชักจูงเกิดข้ึนมา เช่น การถามความเห็นของคนรักเพ่ือต้องการทานอาหารที่ร้านอาหาร 

3.ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) เป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ ตัดสินใจว่าจะซื้ออย่างไร 
ซื้อที่ไหน ช่องทางใด เป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ ดังเช่นตัวอย่างข้างต้นที่กล่าว
มา หากซื้อบ้านอาจต้องตัดสินใจโดยความคิดเห็นของคนในครอบครัว เนื่องจากบ้านมีราคาสูงจึงต้อง
คิดให้รอบคอบ 

4.ผู้ซื้อ (Purchaser) คือ ผู้ที่จ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้า ไม่ว่าจะซื้อสินค้าเพ่ือตัวเราเองหรือไม่โดย
ปกติแล้วมักเป็นผู้ใหญ่ หรือวัยรุ่นแล้วแต่สถานการณ์ เช่น การซื้อของขวัญเพ่ือร่วมงานแต่งงาน ซื้อ
ของขวัญฉลองวันเกิดบุตรหลาน หัวหน้าเลี้ยงอาหารลูกน้อง เป็นต้น  

5.ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ที่ใช้สินค้านั้นอย่างแท้จริง โดยทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ซื้อสินค้า แต่
อาจได้รับมาจากผู้ซื้อ (Purchaser) เพ่ือจุดประสงค์บางอย่าง ตัวอย่าง เช่น มารดาของเด็กซื้อนมผง
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มาให้ทาน เด็กคือผู้ใช้ ส่วนมารดาคือผู้ซื้อ หรือบุตรหลานซื้อรังนกมาให้ปู่ย่าทานเพ่ือหวังในเรื่อง
สุขภาพ เป็นต้น 

สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค เกิดขึ้นจากความต้องการของ
บุคคลทั้งในด้านของปัจจัยภายในจิตใจ และปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อม สังคมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว สังคมการท างาน หรือระดับประเทศก็ตาม ปัจจัยทั้ง 2 นี้ก่อให้เกิดความต้องการ
ที่มาจากหลายองค์ประกอบทั้งในแง่ของความเกี่ยวพันของสินค้าและตัวผู้บริโภค อีกทั้งผู้ที่มี อิทธิพล
ต่าง ๆ หรือบทบาทของผู้ตัดสินใจซื้อ เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความตั้งใจในการซื้อสินค้า เช่น 
บุตรชายต้องการของเล่นจึงขอให้บิดาซื้อให้ หรือผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าเพ่ือมอบแก่ผู้ใช้งานจริง เช่น 
ซื้อของขวัญเพ่ืออวยพรเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในงานแต่ง ทั้งหมดนี้เป็นการตอบสนองความพึงพอใจ โดย
ผ่านกระบวนการที่ไปสู่การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ความต้องการในด้านประโยชน์ ด้านอารมณ์ การ
สืบเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และส่งผลไปถึงพฤติกรรมหลังการซื้อขาย ความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะตอบสนองไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล
และปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย 

นอกจากในด้านของกระบวนการตัดสินใจในข้างต้นแล้ว ในหัวข้อที่ 2.3.3 ที่ผู้วิจัยได้อธิบาย
ถึงความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีถัดมาผู้วิจัยจึงได้หยิบยกแนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เนื่องจากในงานวิจัยมีเรื่องของความตั้งใจซื้อ
สินค้า จึงได้ท าการเรียบเรียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในเรื่องของการควบคุมการตัดสินใจจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ผ่านกรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในหัวข้อถัดไป 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ถูกออกแบบโดยไอ
เซน เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) เป็นทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของ
บุคคลและพฤติกรรม ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) ของ Ajzen และ Fishbein ในปีคริสต์ศักราช 1975 โดยรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการ
รับรู้ และได้ถูกน ามาใช้กับการศึกษาของความสัมพันธ์ในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจของ
พฤติกรรม และพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , การโฆษณา , การดูแล
สุขภาพ , การจัดการการกีฬาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีนี้ Ajzen ได้อธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลที่ประสบปัญหาในการควบคุม เกิดความลังเลในการตัดสินใจอย่างแน่นอนหรือเด็ดขาด 
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จ าเป็นต้องอาศัยโอกาสหรือองค์ประกอบที่เป็นทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น ระยะเวลา ความเชี่ยวชาญนั้น ๆ 
ความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเงิน เป็นต้น ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior) มีความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) ที่ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
โดยปัจจัยที่ควบคุมให้เกิดพฤติกรรม คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก สามารถอธิบายได้ดังนี้ (ธี
ระพร อุวรรณโณ, 2535) 

1. ปัจจัยภายใน โดยบุคคลมีความต้องการจะท าพฤติกรรมบางอย่างหลังจากใช้ความ
พยายามแล้วและไม่สามารถท าได้ ได้แก่ ข้อมูล ระยะเวลา และความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น พนักงาน
บริษัทไม่สามารถซ่อมรถเมื่อเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือการลืมบางสิ่ง
บางอย่าง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลไม่ได้กระท าในสิ่งที่คิดไว้ เช่น ลืมอ่านหนังสือจึงไม่สามารถท า
ข้อสอบได้ ในด้านของอารมณ์มีส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างใช้จิตใจ
ควบคุมได้ยาก เช่น การกระท าบางสิ่งบางอย่างขณะโกรธ 

2. ปัจจัยภายนอก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) เวลาและโอกาส บางครั้งบุคคลอาจ
ขาดโอกาสที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น บุคคลที่มีความตั้งใจเพ่ือไปบริจาค
โลหิตแต่ไม่สามารถบริจาคได้ตามที่ตั้งใจ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการ
เป็นหวัด การพักผ่อนไม่เพียงพอ ธุระต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ  กรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสท าบางสิ่ง
บางอย่างหลายครั้ง การขาดโอกาส 1 ครั้งอาจไม่ส่งผลในการงดการท าสิ่งนั้น ๆ โดยสิ้นเชิง และอาจ
เลือกท าในโอกาสต่อไป (2) ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน พฤติกรรมหรือการกระท าบางอย่างไม่สามารถท าได้ อาจ
เป็นเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การนัดทานอาหารกลางวันกับเพ่ือน ซึ่งในภายหลัง
เพ่ือนได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ว่าไม่สามารถมาทานด้วยได้ บุคคลนั้นอาจงดการออกไปทานอาหาร
นอกบ้านในวันนั้น ๆ ซึ่งสรุปแล้ว การขาดโอกาสและการขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน มักมีผลน าไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือความตั้งใจบางอย่างเพียงช่วงคราว 

กรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
Ajzen, (1991: อ้างถึงในธีระพร อุวรรณโณ , 2535) ได้อธิบายว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

(Theory of Planned Behavior) คือ การแสดงพฤติกรรมของมนุษยซ์ึ่งจะเกิดขึ้นมาจากการชี้น าโดย
ความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control 
beliefs) ซึ่งความเชื่อทั้ง 3 เหล่านี้ จะน าไปสู่ความตั้งใจ และส่งผลท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในที่สุด 
สามารถอธิบายได้ตามกรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) ได้ ดังนี้ (ภาพที่ 2.29) 
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ภาพที่ 33 กรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
แหล่งที่มา: Ajzen, (1991: อ้างถึงในธีระพร อุวรรณโณ, 2535) 

จากภาพที่ 2.29 สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรม (Behavior หรือ B) ส่วนมากของบุคคลอยู่
ภายใต้การควบคุมของความตั้งใจ (Intention หรือ I) คือ ความตั้งใจที่จะพยายามท าพฤติกรรมนั้น ๆ 
ความตั้งใจนี้บ่งชี้ว่า ความพยายามในการกระท าพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลไม่ว่ามากหรือน้อย หาก
เกิดความตั้งใจและมีความพยายามมาก จะเกิดมีความเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ
ขึ้นมา ซึ่งความตั้งใจ (Intention หรือ I) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส าคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่  (ธีระพร 
อุวรรณโณ, 2535) 

(1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior หรือ AB) 
การประเมินทางบวกหรือลบต่อการกระท านั้น ๆ หากบุคคลเกิดความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมใด ๆ 
แล้วจะได้รับผลทางบวก บุคคลจะเกิดแนวโน้มต่อทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ตรงกันข้ามหากบุคคล
มีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมแล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็จะเกิดแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
พฤติกรรมนั้น เช่น หากบุคคลทราบว่าการออกก าลังกายเป็นการควบคุมน้ าหนักและท าให้สุขภาพดีก็
จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย 
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(2) ปัจจัยทางสังคม คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm หรือ SN) เป็นการ
รับรู้ของบุคคลว่าบุคคลอื่น ๆ ที่มีความส าคัญส าหรับตนเองต้องการหรือไม่ต้องการให้ตนท าพฤติกรรม
เหล่านั้น ถ้าบุคคลได้รับรู้ว่าบุคคลที่มีความส าคัญต่อตนได้ท าพฤติกรรมนั้น หรือต้องการให้ตนเองท า
พฤติกรรมนั้น จะเกิดแนวโน้มที่จะคล้อยตามและท าตาม  เช่น มารดาบอกกับบุตรชายในวัย
ประถมศึกษาว่าการออกก าลังกายท าให้แข็งแรงและท าให้ตัวโต บุตรชายจึงเกิดแนวโน้มในการออก
ก าลังกาย 

(3) ปัจจัยการควบคุม คือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
Behavioral Control หรือ PBC) เป็นการรับรู้ว่า พฤติกรรมเหล่านั้นที่บุคคลเกิดความคิดมีความยาก
หรือง่ายต่อการท า หากบุคคลมีความเชื่อที่สามารถกระท าพฤติกรรมเหล่านั้นได้ และสามารถควบคุม
ให้ เกิดผลตามที่ ต้องการได้  บุคคลนั้นจะเกิดแนวโน้มในการกระท า  เช่น รับรู้ว่าการขับขี่
รถจักรยานยนต์มีความยาก ซึ่งบุคคลสามารถฝึกขับขี่ได้และหากฝึกขับขี่จนช านาญแล้วการขับขี่
รถจักรยานยนต์จะมีความง่ายและปลอดภัย ปัจจัยการควบคุมจึงถือว่ามีความส าคัญที่เป็นส่วนให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมได้ทางอ้อม 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) จึงอธิบายได้ว่า เป็นการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ทุกคนด้วยปัจจัยทั้ง 3 ประการ ได้แก่ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองเป็นความต้องการจากทัศนคติต่าง ๆ (2) ปัจจัยทางสังคม หรือจากบุคคลอ้างอิงที่มี
อิทธิพลต่อตนเอง (3) ปัจจัยการควบคุม เกิดจากความเชื่อมั่นในการกระท าพฤติกรรม ทั้ง 3 ปัจจัยนี้
หากเกิดขึ้นกับบุคคลไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ปัจจัยก็ตาม ส่งผลให้เกิดความตั้งใจของบุคคลนั้น ๆ และเกิด
พฤติกรรมในการกระท าบางสิ่งบางอย่าง โดยปัจจัยการควบคุมเป็นทั้งปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ท า
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เช่นเดียวกัน 
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2.5 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

ต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์ 
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและความตั้งใจซื้อ 
 

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

Aakash Harrinanan (2016) ได้ศึกษาเรื่องความกลัวที่ได้รับผลกระทบจากการเล่นเกมแนว
สยองขวัญบนเทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็นวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้เล่นเกม และเกิดความกลัวผ่านเกมสยองขวัญด้วยการเล่นบนอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน จะเกิดความกลัวมากกว่าการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอายุ 18 - 25 ปี จ านวน 18 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมี
ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า 1 ปี เพ่ือให้มีพ้ืนฐานและเข้าใจในระบบของตัวเกมที่ท า
การทดลอง ในการทดลองกลุ่มตัวอย่างจะท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เล่นเกมบน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและกลุ่มที่เล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเล่นเกมโดย
เลือกจากการสุ่มเกม 3 เกม และเลือกออกมา 1 เกม หลังจากทดลองแล้วผู้วิจัยจะให้กลุ่มทดลองท า
แบบสอบถามเพ่ือน ามาวัดผลการวิจัยอีกครั้ง ผลการวิจัยพบว่าการเล่นเกมแนวสยองขวัญบน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนได้รับประสบการณ์ความกลัวมากกว่าการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อีกทั้งกลุ่มทดลองดังกล่าวยังมีการตอบสนองทางกายภาพมากกว่ากลุ่มที่เล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ท่าทางการตกใจ ลักษณะของน้ าเสียง และวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปหลังเกิดความกลัว เนื่องจาก
ในขณะที่เล่นเกมจะต้องใส่อุปกรณ์ความจริงเสมือนครอบศีรษะ ท าให้จดจ่ออยู่กับตัวเกมมากกว่าการ
เล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์การเล่นแบบใหม่จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างจดจ่ออยู่
กับการเล่นเกมนั้น ๆ  

Marius and Sabeel (2017) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนใน
ตลาดเชิ งประสบการณ์  (Virtual Reality in Experience Marketing) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหา
ผลกระทบที่เกิดจาก วิดีโอจ าลองกิจกรรมกีฬา คือ 1.กีฬาโต้คลื่น 2.กระโดดร่ม 3.ด าน้ าในถ้ า ที่ฉาย
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด้วย
รูปแบบ One - Shot Case Study Design โดยได้แบ่งกลุ่มทดลองออก 2 กลุ่ม และใช้งานสื่อที่
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แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มทดลองรับชมเนื้อหาวิดีโอโดยใช้งานด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) จ านวน 50 คนและกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มควบคุมรับชมเนื้อหาวิดีโอ 2 มิติ 
จ านวน 50 คน เป็นการทดลองการรับรู้และความมีส่วนร่วม โดยสมมติฐานมี 3 ข้อ ดังนี้ 1.เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับสื่อทางไกล 2.ทดสอบว่าสื่อ
วิดีโอจากเทคโนโลยีความจริงเสมือน ส่งผลด้านบวกในการเป็นทางเลือกของการรับชมสื่อ 3.
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถกระตุ้นต่อจิตใจผู้บริโภคท าให้เกิดความผูกพันได้ 

ผลการวิจัยพบว่า 1.เทคโนโลยีความจริงเสมือน ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในการรับสื่อทางไกลได้น้อยเนื่องจากข้อจ ากัดของอุปกรณ์ส่งผลให้คุณภาพของภาพไม่คมชัด 2.
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ไม่สามารถสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้เพียงพอ นักวิจัยจึงไม่พบ
ค าตอบที่แสดงถึงผลของการเป็นทางเลือกในการรับชมสื่อได้  แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อ 2 มิติ ส าหรับการเปรียบเทียบในขั้นต้น แต่
ความแตกต่างของคุณภาพสื่อที่ใช้ในการทดสอบมีความส าคัญอย่างหนึ่ง 3.เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
สามารถกระตุ้นต่อจิตใจผู้บริโภคท าให้เกิดความผูกพันนได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยเนื้อหาสื่อที่ใช้แล้วท า
ให้เกิดผูกพันมากที่สุดคือ สื่อที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีเนื้อหาจ าลองสถานการณ์ด าน้ าในถ้ า
มากกว่าสื่อที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่เป็นกิจกรรมอ่ืน ๆ จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์
รูปแบบการทดลองด้วยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ
วิดีโอ 2 มิติ ในลักษณะเดียวกันเพ่ือการศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ 

Nina Boldyreva (2018) ท าการวิจัยในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากความจริงเสมือน การ
ปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในพิพิธภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิเคราะห์
สื่อ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ และท าการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง ได้แก่โครงการที่ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนในประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ (1) โครงการ Modigliani VR : The Ochre 
Atelier ที่เทรดโมเดิร์น (2) โครงการ จูปิเตอร์ ฮอลล์ที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ และ (3) โครงการ 
DigiMuse programme ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ โดยงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหา
ช่องว่างในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีเชิงวิชาการ โดยวิเคราะห์การท างานเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบงานนิทรรศการที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือนสามารถประยุกต์และช่วยเหลือ
พิพิธภัณฑ์ในเรื่องของจ านวนงานที่จัดแสดง เนื่องจากงานที่จัดแสดงบางอย่างจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่
ค่อนข้างมาก การใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนจึงมีผลท าให้ผู้ใช้งานได้เห็นงานมากมายโดยที่ไม่
ต้องจัดแสดง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังเข้ามาช่วยท าให้ผู้ใช้บริการเกิดประสบการณ์ที่



 76 

แตกต่างจากเดิม งานที่จัดแสดงมีความสมจริง และผู้ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะมีมุมมองที่
อิสระกว่าการรับชมแบบปกติ สามารถรับชมได้มากกว่า 180 องศา 

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลของรูปแบบการน าทางในบทเรียนความจริง
เสมือนบนเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรูปแบบการคิด
ต่างกัน มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2547 โดยมีสมมติฐานการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
รูปแบบการคิดต่างกัน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บที่มีรูปแบบ
การน าทางในบทเรียนต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 3.มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
รูปแบบการน าทางในบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บ กับรูปแบบการคิดของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) 2x2 มีกลุ่ม
ทดลอง 4 กลุ่มโดยไม่มีกลุ่มควบคุม แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ตัวแปรในการ
ทดลองมี 2 ตัวแปร โดยท าแบบวัดความคิดเดอะกรุปเอมเบดเดด ฟิกเกอร์ เทสท์ เพ่ือจ าแนกแบบการ
คิดของนักเรียนเป็น 2 แบบ คือ คือ กลุ่มฟิลด์ อินดิเพนเดนซ์ (Field Independence : FI) และ กลุ่ม
ฟิลด์ ดิเพนเดนซ์ (Field Dependence : FD) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนความจริงเสมือน
บนเว็บเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศมีรูปแบบการน าทาง คือ แบบค้นหาค า (Search Box) และ
แบบสัญรูป (Icon) 

ผลการวิจัยพบว่า (1).กลุ่มตัวอย่างที่มีแบบการคิดต่างกันเมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริง
เสมือนบนเว็บ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน  โดยกลุ่มกลุ่มฟิลด์ อินดิเพนเดนซ์ (Field 
Independence : FI) มีคะแนนเฉลี่ยในการท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นค าถามแบบ
ปรนัยจ านวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือกมากกว่ากลุ่มฟิลด์ ดิเพนเดนซ์ (Field Dependence : FD) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (2).กลุ่มตัวอย่างเมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บ ที่มี
รูปแบบการน าทางในบทเรียนต่างกัน คือแบบค้นหาค า และแบบสัญรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 (3).ไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการน าทางในบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บกับรูปแบบการคิดของนักเรียน ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเครื่องมือค้นหาจากตัวระบบความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เช่น ปุ่มหมุนมุมมอง ปุ่มเลื่อน และปุ่มย้อนกลับไปมุมมองเริ่มต้น มี
ความคล้ายกับรูปแบบการคิดของนักเรียน จึงส่งผลให้กลุ่มนักเรียนที่มีความคิดต่างกันทั้ง 2 แบบ
ค้นหาข้อมูลได้ไม่แตกต่างกัน 
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นภดล ฤกษ์สิริศุภกร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบ
ภาพพาโนรามาเสมือนจริง 360 องศา เรื่องป่าชายเลน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ จ านวน 46 คน โดยใช้ บทเรียนเรื่องป่าชายเลนในรูปแบบภาพ พาโนรามาเสมือน
จริง 360 องศา แบบทดสอบวัดผลการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความสนุกสนาน 
จดจ าภาพได้ดีขึ้น อีกทั้งวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างทางการเรียนทั้งก่อนและหลัง จาก
การท าแบบทดสอบพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

วิรงรอง วงษ์วัฒนะ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษานอกสถานที่แบบการใช้ความจริงเสมือนและการเรียนเป็นคู่ ใน
รูปแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนห้องเรียนที่ 1 และห้องเรียนที่ 2 จ านวนห้องละ 30 คน โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1 
ศึกษาบทเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน และนักเรียนกลุ่ม 2 ศึกษาบทเรียนด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนพร้อมกับการเรียนเป็นคู่โดยการสร้างห้องสนทนาในโปรแกรมสนทนาแล้วให้กลุ่ม
ทดลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยบทเรียนที่ใช้ศึกษาจ าลองการศึกษาภายนอกด้วย
การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเรื่อง ชีวิตน้อยใหญ่ในแนวปะการัง เป็นเครื่องมือในการทดสอบการ
วิจัย ผลการศึกษาพบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของห้องเรียนที่ 1และ2 มีความ
แตกต่างกันโดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ห้องเรียนที่ 2 ที่
เรียนเป็นคู่ได้คะแนนสูงกว่าห้องเรียนที่ 1 วิรงรอง วงษ์วัฒนะ (2551) กล่าวว่าในระหว่างที่เรียน 
ห้องเรียนที่ 2 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถามและตอบ พูดคุยกัน กับคู่ของตน เกี่ยวกับ
เนื้อหาในหลักสูตรเรื่องความเป็นอยู่ของปะการังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง จึงมีผลท าให้กลุ่ม
ทดลองมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ดีกว่าห้องเรียนที่ 1 

ผลการศึกษาพบว่า 1.คะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบหลังทดลองด้วยบทเรียนของกลุ่มทดลอง
ห้องเรียนที่ 2 เรียนด้วยบทเรียนการศึกษานอกสถานที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนและการ
เรียนเป็นคู่ สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนการศึกษานอกสถานที่ด้วยการใช้ความจริงเสมือนห้องเรียน
ที่ 1 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยการให้กลุ่มทดลองได้มีโอกาสศึกษานอกห้องเรียนที่
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ก าลังเรียน ไม่ว่าจะเป็นการมอง การฟังเสียง การสัมผัสจากสถานที่เหล่านั้น 
เพ่ือให้กลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น วิรงรอง วงษ์วัฒนะ (2551) กล่าวว่า 
เหตุผลที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่วนหนึ่งคือการน าเทคโนโลยีใหม่ที่
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ทันสมัยมาเป็นสื่อกลางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียน และลดข้อจ ากัดของการศึกษา
นอกสถานที่ ที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาไว้ล่วงหน้าได้ 

อรรถศาสตร์ เวียงสงค์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน  โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอ ท าให้ผู้ดูมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริง  โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1.เพ่ือศึกษารูปแบบของสื่อความจริงเสมือนที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.เพ่ือพัฒนาสื่อความจริงเสมือนในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อความจริงเสมือนเพ่ือการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) จากนิสิตที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศพ้ืนฐานก าหนดขนาดโดยใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน จ านวน 205 คน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบส าหรับการพัฒนาสื่อความจริง
เสมือนที่มีความเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สื่อความจริงเสมือนที่
พัฒนาขึ้นตามรูปแบบที่ได้จากการศึกษา และนิสิต นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อความจริง
เสมือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ณิชาภัทร ทองนพคุณ (2559) ได้ท าการทดลองด้วยภาพความจริงเสมือน ในการศึกษาความ
สดของสีและลักษณะพ้ืนผิวที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านกาแฟ ด้วยการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมานจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยท าการทดลองด้วยการให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินภาพความจริงเสมือน ในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนระดับความสดใสของสีและปรับเปลี่ยน
ลักษณะในด้านของพ้ืนผิวทั้งหมด 7 ภาพ โดยการใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือนในการจ าลองภาพใน
รูปแบบพาโนรามา 360 องศาและแบบสอบถามที่มีค าถามในด้านการรับรู้และภาพลักษณ์ของร้าน 7 
ด้าน ได้แก่ การรับรู้ด้านความพึงพอใจ ความดึงดูด ความน่าจดจ า ความสว่าง ความสบายตา ความ
ทันสมัย และความหรูหรา ผลการวิจัยพบว่าระดับความสดของสีส่งผลในด้านของการรับรู้บรรยากาศ
ของร้านและด้านภาพลักษณ์ของร้านในแต่ละด้าน ทั้งนี้ความสดของสี หากมีการตกแต่งภายในร้าน
ด้วยสีที่มีระดับความสดน้อยกว่าจะส่งผลท าให้การรับรู้ในด้านต่าง ๆ ของลูกค้าเพ่ิมขึ้นในเชิงบวก 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีเกิดการรับรู้ในด้านของความสบายตาและความพึง
พอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 30 ปี งานวิจัยเรื่องนี้จึงได้เสนอแนวทางเรื่องการตกแต่ง
ร้าน โดยจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ในเรื่องของการใช้สีใดและเลือกพ้ืนผิวที่
จะใช้ออกแบบอย่างเหมาะสม 
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2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์ 
 
ปัทมาพร ต่อนี (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เพ่ือส่งเสริม

เอกลักษณ์ บริษัท แพรคติก้า จ ากัด โดยใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการวิจัยแบบ
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกภาพสภาพแวดล้อมพ้ืนที่บริษัท และพฤติกรรมของกลุ่ม
ลูกค้าที่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์โดยใช้ทฤษฎีการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ใน 2 ด้าน คือ ประสบการณ์ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส และประสบการณ์เชิง
ความคิด 2.เพ่ือให้สามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่เป็นนักออกแบบที่เข้ามาใช้พ้ืนที่
ส่วนจัดแสดงสินค้า ในส านักงานใหญ่บริษัท แพรคติก้า จ ากัด ได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผังพ้ืนที่บริษัทและ
สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท แพรคติก้า จ ากัด ผู้ออกแบบพ้ืนที่ พนักงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ช่องทางแสดงเอกลักษณ์ขององค์กร และการใช้แบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักออกแบบเพ่ือ
วิเคราะห์หาภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านมุมมองของลูกค้า ผลการวิจัยพบว่าค าส าคัญเพ่ือการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของ บริษัท แพรคติก้า จ ากัด โดยใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ คือ “การคิดค้นเทคโนโลยี
เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ” สร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยี ผ่านบรรยากาศ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ความทันสมัยของอุปกรณ์ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความคิดสร้างสรรค์ เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบ พบว่า แนวคิดในการออกแบบ (Concept) และสาระในการน าเสนอ 
(Theme) คือ “ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของเทคโนโลยี” และ“สถาบันทางเทคโนโลยี” ตามล าดับ และ
ในด้านของการรองรับพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักออกแบบ บริษัทควรให้ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีที่น่าประหลาดใจเชิงบวก เครื่องเรือนในการจัดแสดงควรแสดงถึงรูปแบบสินค้าของบริษัท 
โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบทันสมัย และรูปแบบผสมผสาน  

วรงรอง เลื่อนลอย (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้ท าการวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีต าแหน่งด้านการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
หน่วยงาน 2 ในหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ส านักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)  
และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 5 คน และผู้ใช้บริการหน่วยงานดังกล่าว จ านวน 19 คน 
ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 2 แห่ง
มีการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์แบบผสมผสาน 4 มิติ ประกอบด้วย การรับรู้จากประสาท
สัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน ซึ่ง หรือที่เรียกว่ามิติทางความรู้สึก (Sensual 
dimension) ด้านมิติทางความคิด (Cognitive dimension) เกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อ นิทรรศการ
และกิจกรรม มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นการสร้างประสบการณ์จากการรวมกลุ่มและ
ชุมชนของผู้ใช้บริการสถานที่ และมิติทางความสัมพันธ์ (Relation dimension) เกิดประสบการณ์
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ผ่านบุคลากรและการได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ โดยส านักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จะเน้นไปที่
การสร้างประสบการณ์จากการสัมผัสแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) เน้นการการประสบการณ์จากการเข้าถึงความรู้ได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ ด้วยการน าเสนอความรู้ด้านการออกแบบ และทั้ง 2 แห่งยังมีการสื่อสารการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่เกิดจากการผสมผสานทั้ง 4 มิติ ผ่านเครื่องมือ คือ การออกแบบสภาพแวดล้อม การ
น าเสนอนิทรรศการและกิจกรรม และบุคลากร 

วรมาศ บุบผาชาติ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพัน ผ่าน
การตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ย ง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้เครื่องมือคือ
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุระหว่าง 20-45 ปี จ านวนทั้งสิ้น 400 คน โดยมีตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์ ตัวแปรตาม คือ ความภักดี ความมั่ นคง และความผูกพัน ที่มีต่อคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 
ผลการวิจัยพบว่า (1).ประชากรที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะเพศหญิง (2).บุคคลที่มีสัตว์เลี้ยงจะรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ได้มากกว่าเพศชายและ
กลุ่มท่ีไม่มีสัตว์เลี้ยง (3).กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับร้านที่ท าให้มีโอกาสได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เกิดความสุข รู้สึกแปลกใหม่ มีความพอใจต่อร้าน อยากกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้ยัง
พบว่า การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ความ
ภักดี ความมั่นคง และความผูกพันธ์ที่มีต่อคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอยู่ในระดับมาก สรุปแล้วเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กล่าวไว้ทั้ง 3 ข้อ 

ชลิดา อู่ผลเจริญ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด  โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาที่เน้นองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดจากแคมเปญโฆษณา  “Cannes Lions 2015” และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
นักการตลาดและโฆษณา นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมทั้งหมดจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ผลการวิจัยด้านการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แคมเปญการสื่อสาร
การตลาดส่วนใหญ่คือ สินค้าอุปโภค บริโภค และเทคโนโลยี ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพ่ือ
การโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริมการขาย โดยแคมเปญที่ท าการวิจัยส่วน
ใหญ่สร้างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ที่มาจากประสาทสัมผัส (Sense) และด้านความรู้สึก 
(Feel) มากที่สุด และผลการวิจัยด้านการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต
จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านเนื้อหาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพ่ือสร้างประสบการณ์เชิง
บวกและสร้างความผูกพันของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภค  



 81 

2.5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและความตั้งใจซื้อ 

ศิริศักดิ์  ฉันทชัยวัฒน์ (2539) ได้วิจัยศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่อยู่อาศัย 
กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่เลือกซื้อบ้านแต่ละ
ประเภท ให้ความส าคัญในด้านของปัจจัยที่แตกต่างกัน กลุ่มที่เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์
เฮ้าส์จะให้ความส าคัญเรื่องระดับของราคามากที่สุด กลุ่มที่เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
พาณิชย์ให้ความส าคัญเรื่องใกล้กับที่อยู่อาศัยเดิมมากที่สุด ผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม (Condominium) เรื่องระทางที่ใกล้กับที่ท างานยังคงมีความส าคัญมากกว่ากลุ่มที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ซึ่งกลุ่มที่ซื้ออาคารพาณิชย์และ
คอนโดมิเนียมจะให้ความส าคัญในเรื่องระยะทางที่ใกล้กับสถานที่ท างานไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่เลือกซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเภท ให้ความส าคัญของการใกล้ที่ท างานไม่แตกต่างกัน ท าเลที่ตั้ง
แตกต่างกัน แบบบ้านแตกต่างกัน โดยผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวจะให้ความส าคัญในเรื่องของแบบบ้านมากท่ีสุด 
และนอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน สรุปปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 3 อันดับแรก คือ ท าเลที่ตั้งของที่พัก ปัจจัยด้านราคา ระยะทางจากที่
ท างานตามล าดับ 

กันชกา สุวณิชย์ (2549) ได้วิจัยศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างแบบจ าลองบ้าน
เสมือนสามมิติและหุ่นจ าลองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยวิธีส ารวจด้วยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้
ระหว่างใช้หุ่นจ าลองในการน าเสนอและการใช้สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 40 
คน จ านวนเพศชายและหญิงเท่ากัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งทดลองด้วยการใช้หุ่นจ าลองบ้าน
ในการน าเสนอ กลุ่มท่ีสองน าเสนอด้วยสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้แบบบ้านผ่านสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ  สามารถท าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจถูกต้องมากกว่าการรับรู้ผ่านหุ่นจ าลองอยู่ในระดับมาก (2) สื่อ
เสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ สร้างความพึงพอใจ และมีความน่าดึงดูดแก่กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากสีสัน
และความสมจริงของบรรยากาศภายในที่มากกว่าหุ่นจ าลอง (4) กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ด้านรับรู้
ถึงการใช้หุ่นจ าลองในสื่อโฆษณาบ้านมากกว่าการใช้สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ และหุ่นจ าลอง
เป็นสื่อที่ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเลือกใช้เป็นเวลานาน ประกอบกับสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับธุรกิจบ้านจัดสรร นอกจากนี้ (5) การรับรู้ผ่านสื่อเสมือนจริง 3 มิติ ท าให้มี
ความเข้าใจผังบ้าน เข้าใจวัสดุที่เลือกใช้ของตัวอาคารได้ดีกว่าผ่านสื่อหุ่นจ าลอง แต่การรับรู้ผ่าน
หุ่นจ าลองท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเรื่องจ านวนห้องได้ดีกว่า ซึ่งสื่อทั้งสอง มีผลลัพธ์ในด้านการ
ตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างไม่ต่างกัน 
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สุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553) ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณในเรื่องของส่วนประสมทาง
การตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple 
random sampling) ได้แก่ กลุ่มที่อาศัยหรือท างานในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 
383 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และท าการวิเคราะห์ด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ f-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี โดยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่สูงที่สุดได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 
2) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 3) ราคา และ 4) โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายน้อยที่สุด และยัง
พบว่า บุคคลใกล้ชิดที่แนะน าคอนโดมิเนียมมีผลต่อการเลือดซื้อมากที่สุด โดยตนเองมีอิทธิพลมาก
ที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ต้องการชมห้องตัวอย่างก่อนและกลับมาปรึกษากับครอบครัว 
อีกทั้งมีความคิดเห็นว่าราคาของคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
พาณิชย์ ท าเลที่ตั้งเป็นเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือความสะดวกในการท างาน และ
สนใจในการผ่อนช าระคอนโดนมิเนียมในระยะเวลาภายใน 10 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้มีความ
ต้องการคอนโดมิเนียมที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีที่จอดรถยนต์เพียงพอส าหรับผู้
อาศัยในคอนโดมิเนียม ภายในห้องมีการแบ่งสัดส่วนตายตัว และต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน 

 โดยงานวิจัยเรื่องนี้ได้อธิบายว่า การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พักอาศัยในเมือง เนื่องจากมีความสะดวก ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งใกล้สถานที่
ท างาน ปัจจัยด้านราคาจึงไม่มีผลกับกลุ่มตัวอย่างถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงก็ตาม 

งานวิจัยของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษา 
(1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านของกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ และ (2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ามาวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มผู้ที่
เคยซื้อหรือผู้ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 390 คน 
และท าแบบสอบถามเพ่ือท าการวิเคราะห์  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) โดยมีเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิต ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 2) การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 3) การวิเคราะห์ Independent Sample T-
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Test และ 4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  โดยผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านราคาและด้านสถานที่ ในส่วนของลักษณะประชากรที่ได้ท าการศึกษา พบว่ามีปัจจัย
ด้านรายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด และยังพบว่าตนเองมีอิทธิผลในการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด และยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมใน
กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับ จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นในการให้บริการ ปัจจัย
ด้านความคุ้มค่าของราคาและการผ่อนช าระ ปัจจัยด้านกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาและท าเลที่ตั้งโครงการ ปัจจัยด้าน
บุคคลและความเป็นมืออาชีพ และปัจจัยด้านความพร้อมในการเข้าอยู่ โดยมี 3 ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
และการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านกระบวนการ   

นอกจากนี้ข้อจ ากัดของการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยข้อมูลอ่ืน ๆ รวมถึง
พฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค ต้องอาศัยจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อ ของ ณัชญ์ธนัน พรมมา (2556) ท าการวิจัยเชิง
ปริมาณเกี่ยวกับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้ งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยต้องการทราบถึงจุดมุ่งหมายของผู้บริโภคในด้านของพฤติกรรมที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อ จากการทดลองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
ซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเนื่องจากมีความมุ่งหวังต่อสุขภาพที่ดีของตนเอง โดยสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับอาหารสุขภาพน้อยเนื่องจากราคาที่สูงกว่าอาหารทั่วไป โดยในงานวิจัยของ ณัชญ์ธนัน 
พรมมา (2556) ได้ยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แผน (Theory of Planned 
Behavior) ของ Ajzen ในปี 1991 เรื่องของปัจจัยด้านทัศนคติ การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในกรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่งมีผล
ต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่า ปัจจัยในด้านของการรับรู้
ความยุ่งยากและความกังวลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออีกด้วย 

งานวิจัยเชิงทดลองเรื่องความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า ของ ศรินธร ซอหะซัน (2545) ต้องการศึกษา
ผลกระทบจากการใช้ความน่าดึงดูดใจของนางแบบที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ และความตั้งใจซื้อสินค้า
ในงานโฆษณา โดยท าการทดลองงานวิจัยกับเพศหญิงจ านวน 80 คน ที่มีอายุระหว่าง 20 -39 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความน่าดึงดูดใจของนางแบบในงานโฆษณา และประเภทของสินค้าด้าน
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ความงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือที่มีต่อนางแบบ และความตั้งใจซื้อสินค้า ผล
จากการทดสอบผลกระทบร่วมของตัวแปรด้านความน่าดึงดูดใจและประเภทสินค้า พบว่า ตัวแปร
เหล่านี้ส่งผลกระทบร่วมกันต่อการประเมิณความน่าเชื่อถือที่มีต่อนางแบบอย่างมากแต่ไม่ส่งผล
กระทบร่วมกันต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในงานโฆษณาของผู้บริโภค 

งานวิจัยของ กังสดาล ศิษย์ธานนท์ (2558) ที่ต้องการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ศึกษาความสัมพันธ์ของการด าเนินชีวิตกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวขาวไทยอายุ 20 - 45 ปี ที่มีการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปี พบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่ม
ตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างมาก นอกจากนี้ทั้ง 5 กลุ่มยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อและบริการด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมาก และการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยวอย่างมาก 

จากศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการศึกษาในครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็น (1) การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual reality) ในด้านของการศึกษาให้ความรู้ 
การแสดงผลแบบ 360 องศา เพ่ือให้ผู้ ใช้งานมีอิสระในการมอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการรับ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความเพลิดเพลิน มีความสนใจใน
เนื้อหาเหล่านั้น (2) การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ที่ใช้ทั้งประสาทสัมผัส 
การออกแบบ บรรยากาศ เพ่ือสร้างประสบการณ์ ให้แก่ผู้บริโภค และยังเป็นการพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งความสัมพันธ์เพ่ือความภักดีต่อแบรนด์ และ (3) การ
ตัดสินใจซื้อสินค้า (Decision Making) และความตั้งใจซื้อในรูปแบบของคอนโดมิเนียม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจากงานวิจัยที่ศึกษาจะให้ความส าคัญด้านราคาก่อน ทั้งนี้การน าเสนอด้วยสื่อ 3 มิติ มีผลให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า มีความสะดวกสบายได้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านข้อมูล รายละเอียด กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ในสินค้านั้น ๆ อีกด้วย 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในหัวข้อวิจัย
เรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดของ
ผู้บริโภค” โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้สื่อในการน าเสนอ 2 รูปแบบ คือ (1) การน าเสนอ
เนื้อหาคอนโดมิเนียม หรือคอนโดโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) (2) การ
น าเสนอเนื้อหาคอนโดด้วยวิดีโอ 2 มิติ เพ่ือศึกษาผลของการจัดการกระท ากิจกรรมที่มีผลในด้านการ
รับรู้ประสบการณ์ และความตั้งใจซื้อ ในงานวิจัยนี้มีรูปแบบการทดลองแบบวัดผลครั้งเดียว (One-
Shot Case Study Design) สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 

กลุ่มทดลอง 
X O2 

ตัวทดลอง หลังทดลอง 

 
  ก าหนดให้   X   หมายถึง การจัดการกระท า (Treatment) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองการรับชมสื่อ 
                      ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และการใช้วิดีโอ 2 มิติ 

                                
                O2 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง (Posttest Observation) ด้วยแบบสอบถาม 
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3.1 ตัวแปรในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent variables) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของแต่ละตัวแปรไว้ ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ รูปแบบการจัดการกระท าด้วยการน าเสนอตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คือ 
คอนโดมิเนียม หรือคอนโด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การใช้การน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) คือ การ
น าเสนอเนื้อหาของคอนโด ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ในขณะใช้งานกลุ่มทดลองสามารถเคลื่อนไหวภายในแอปพลิเคชันได้ 

2. การน าเสนอในรูปแบบวิดีโอ 2 มิติ คือ การน าเสนอภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้น 
โดยจ าลองบรรยากาศภายในคอนโดที่มีเนื้อหาเดียวกันกับการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) กลุ่มควบคุมรับชมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. การรับรู้ประสบการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) ประสาทสัมผัส (2) 
ความรู้สึก (3) ความคิด (4) การกระท า และ (5) ความเชื่อมโยง และ 2. ความตั้งใจซื้อ โดยเครื่องมือ
ที่ใช้วัดระดับตัวแปร ผู้วิจัยใช้การให้คะแนนแบบ 5 – point likert scales โดยมีค าตอบเป็นตัวเลือก
ทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งการวัดระดับได้ประยุกต์ข้อค าถามจากงานวิจัยต่าง ๆ ในแต่ละส่วน โดยผู้วิจัยท า
การอธิบายในหัวข้อ 3.3.3 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในล าดับถัดไป 

 
3.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบ

เจาะจง (Purposive  sampling) คือ กลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐาน

รายได้อยู่ที่ 20,000 บาท ต่อเดือนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 40 คน เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าวมีลักษณะการท างานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้เทคโนโลยีอ่ืน  ๆ จึงมีความรู้

ความเข้าใจ สามารถฝึกฝนและเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ และกลุ่มตัวอย่าง

ดังกล่าวได้มีประสบการณ์การท างานมาแล้วประมาณ 2 -3 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเริ่มท างาน (First 

Jobber) เมื่อวัดจากเกณฑ์อายุการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และการก าหนดรายได้โดยอ้างอิง

รายได้ของสายอาชีพดังกล่าวที่จบใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่งอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 16,000 – 

20,000 บาท โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2561) จึงท าให้มีทุนทรัพย์ในการซื้อ 
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หรือเช่าที่อยู่อาศัยคอนโด โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่

ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 20 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ 

จ านวน 20 คน ในแต่ละกลุ่มทีไ่ด้รับชมตัวอย่างเกี่ยวกับคอนโดด้วยสื่อที่แตกต่างกัน  

 

3.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเชิงทดลอง ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเพ่ือใช้
งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และสื่อที่ใช้ในการทดลอง โดยเนื้อหาที่ใช้ในการ
ทดลองเพ่ือหาการรับรู้ประสบการณ์ และความตั้งใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ 
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการทดลอง คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น mi4 จ านวน 1 
เครื่อง และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung รุ่น Galaxy S7 edge จ านวน 1 เครื่อง โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่องนี้มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ส่วนที่ 2 คือ อุปกรณ์สวมใส่
ครอบศีรษะเพ่ือใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality headset) เป็นการใช้งานควบคู่
กับสมาร์ทโฟนจ านวน 2 เครื่อง ได้แก่ VR BOX และ Mi VR Play 2 

3.3.2 สื่อที่ใช้ในการทดลอง คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แอปพลิเคชัน VR 
Appartement บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยเนื้อหามีลักษณะจ าลองสิ่งปลูกสร้าง
ที่พักอาศัยประเภทห้องคอนโด ผู้ใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์สวมใส่ศีรษะเพ่ือจ าลองเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality Headset) โดยผู้วิจัยใช้เนื้อหาของแอปพลิเคชันดังกล่าว ในการทดลอง
ทั้ง 2 สื่อ คือ 1. เทคโนโลยีความจริงเสมือนตามที่กล่าวในข้างต้น โดยการก าหนดระยะเวลาในการ
ทดลอง 3 นาที เนื่องจากต้องให้ผู้ทดลองได้เกิดความคุ้นชินกับอุปกรณ์ และการควบคุมภายในเนื้อหา 
2.วิดีโอ 2 มิติ ผู้วิจัยใช้วิดีโอ 2 มิติ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยน าเนื้อหาบรรยากาศคอนโดภายในของ
แอปพลิเคชันมาสร้างเป็นวิดีโอ 2 มิติ ที่มีความยาว 1 นาที  
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แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

 หลังจากที่ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพ่ือท า
การสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-end questions) ประกอบด้วย 3 ส่วน จ านวน 33 ข้อ ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ 
 ส่วนที่ 3 ความตั้งใจและการตัดสินใจซื้อสินค้า  

 ลักษณะค าถามและเกณฑ์การให้คะแนน ในแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้ 
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-end questions) ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
ได้แก่ 1) เพศ 2) ระดับการศึกษา 3) อาชีพ 4) สื่อที่ได้รับชม 5) เนื้อหาที่ท่านได้รับชม 

 ส่วนที่ 2 การรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ แบ่งตามองค์ประกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ส่วน โดยการประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (SENSE) 

 ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ กัลยารัตน์ พันกลั่น (2559) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
1) ท่านประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน 
2) ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับชมอย่างชัดเจน 
3) ท่านสามารถจดจ าบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่างแม่นย า 

 ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ ธัญวัฒน์  อิพภูดม (2556) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
4) ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเก่ียวกับคอนโดมิเนียม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน 
5) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเก่ียวกับคอนโดมิเนียมท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย 

ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความรู้สึก (FEEL) 

ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ ภัทรพร ทิมแดง (2555) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
1) ท่านรู้สึกมีความสุข เมื่อไดใ้ช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 
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2) ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 
3) ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งาน หรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ

คอนโดมิเนียม 
4) ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามท่ีท่านคาดหวังในการใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม 

ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความคิด (THINK) 

ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2559) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1) ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในท าให้เกิดจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์
2) ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือ

ห้องตัวอย่าง 
3) ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา แล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2558) จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ 

4) ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ 

ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการกระท า (ACT) 
ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2558) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

1) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการใช้งานหรือรับชม
เนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป ภายในแอปพลิเคชันมีกิจกรรมที่ท่านต้องการใช้งานหรือเข้าร่วม 

2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะท าบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3) ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างห้องหรือคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากได้ใช้
งานแอปพลิเคชัน 

 ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความเชื่อมโยง (RELATE) 

 ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2558) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1) สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
2) สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพ่ือนได้  
3) สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม 
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 ส่วนที่ 3 ความตั้งใจและการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยการประยุกต์ค าถามจากงานวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 

1) เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในหรือคอนโดมิเนียมแล้วท าให้ท่านรู้สึกว่าหรือคอนโดมิเนียม
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา 

2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งาน หรือรับชมท าให้ได้รับข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจมากที่สุด 

ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ วรรณวรางค์ ไม้จันทร์ (2552) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
3) ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับท่านมากที่สุด 
4) ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการมากท่ีสุด 
5) ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม 

ประยุกต์ค าถามจากงานวิจัยของ ทวีพร พนานิรามัย (2557) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
6) ถ้าท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ท่านจะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชม

ตัวอย่างห้อง 
7) ท่านจะแนะน าให้เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่าง

ห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 1) การแสวงหาข้อมูลที่ต้องการทดลองด้วยตนเอง เลือกเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการจ าลอง
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด เพ่ือใช้ในการทดลองบนเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้วิจัยตรวจสอบ
โดยการท าการทดลองกับตนเองเพ่ือหาแอปพลิเคชันที่มีความเสถียร และตรงกับเนื้อหาที่ต้องการท า
การวิจัยในครั้งนี้ เมื่อได้แอปพลิเคชันที่ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) บน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการแบ่งเนื้อหาออกมาจากแอปพลิเคชัน ได้แก่สื่อในรูปแบบ
วิดีโอ 2 มิติที่มีเนื้อหาภายในห้องคอนโด นอกจากนี้ยังได้น าเนื้ อหาของแอปพลิเคชันดังกล่าวให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบถึงความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่สร้างขึ้น โดยใช้การตรวจสอบใน
รูปแบบของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในข้อล าดับถัดไป ได้แก่  
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 รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า 

 2) ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่สร้างขึ้น โดยใช้การตรวจสอบในรูปแบบ
ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามในด้าน
ของการรับรู้ประสบการณ์ และการเกิดความตั้งใจซื้อตามที่ผู้วิจัยต้องการหรือไม่ โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินการใช้ภาษา ข้อความ ของแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาหาค่าความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli 
& Hambleton, 1977) ว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

     IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

 
   R  หมายถึง  ค่าคะแนนความสอดคล้อง 
   N  หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   +1  หมายถึง  มีความสอดคล้องหรือวัดได ้
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือวัดได ้
    -1  หมายถึง  ไม่มีความสอดคล้องหรือไม่สามารถวัดได้ 

 

 โดยค่าดัชนี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง +1 0 และ -1 ข้อค าถามที่สอดคล้องควรมีค่าเฉลี่ยที่ 1 และ
ไม่ต่ ากว่า 0.5 หลังจากได้ผลค่าดัชนี IOC ผู้วิจัยจะน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความ
เที่ยงตรง ซึ่งการประเมินผลโดยการพิจารณาใช้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องที่ยอมรับได้ และคัดข้อค าถาม
ที่มีค่าการค านวณตั้งแต่ระดับ 0.5 ขึ้นไป และท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่ต่ ากว่า 0.5 ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลจากการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้ไดม้ากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ โดยมีค่าดัชนีสอดคล้องเท่ากับ 0.974 
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 3) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนการเก็บข้อมูลจริง แบบสอบถามถูก
น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถามว่าแบบสอบถามมีความ
เข้าใจง่าย และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จากนั้นน าผลการทดสอบแบบสอบถามมาท า
การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency) โดยไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

    α = 
𝐾

𝐾−1
 {1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 } 

 

 เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้ 

  K แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

  𝑆𝑖
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

  𝑆𝑡
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน 

การรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน 0.948 

ความตั้งใจซื้อสินค้า 0.914 

 จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach จาก
การวิเคราะห์พบว่ามีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจาก
กลุ่มทดลองในการทดลองในครั้งนี้ต่อไป 

 

 4) แบบสอบถามหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างการทดลอง ที่ประกอบ
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 40 คน หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 32 ข้อ โดยใช้
รูปแบบการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 – point likert scales มีค าตอบเป็นตัวเลือก 5 
ระดับ โดยก าหนดให้ 1 มีความหมายในทางลบที่สุด และ 5 มีความหมายในทางบวกที่สุด ดังนี้ 
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  คะแนน 5 หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
  คะแนน 3  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 
  คะแนน 1  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 

 

 จากคะแนนในข้างต้น โดยใช้การแปลผลของคะแนนเฉลี่ยระดับของค าถามที่ตรงกับ
ความเห็น โดยท าการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น มีสูตรดังนี้ 

Interval (l)  = 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅)

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝐶)
 

      = 
5−1

5
 

      = 0.80 

 จากการค านวณสูตรจากข้างต้น ท าให้สามารถแบ่งระดับของความคิดเห็นที่ตรงกับผู้ท า
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

  คะแนน 4.21 - 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 
  คะแนน 3.41 - 4.20   หมายถึง  มาก 
  คะแนน 2.61 - 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน 1.81 - 2.60   หมายถึง  น้อย 
  คะแนนต่ ากว่า 1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

3.5 วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent 

variables) คือ ตัวแปรด้านการจัดการกระท า รับชมเนื้อหาผ่านสื่อที่ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การแสดงเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และการแสดง
เนื้อหาผ่านวิดีโอ 2 มิติ ในส่วนของตัวแปรตาม (Dependent variables) ที่น ามาหาค่าความสัมพันธ์
กับตัวแปรอิสระในครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ตัว คือ 1.การรับรู้ เชิงประสบการณ์ ในการวิจัยนี้หมายถึง
ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากตัวแปรอิสระ และการเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
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ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่มีอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี เงินเดือน 20,000 
บาท จ านวนทั้งสิ้น 40 คน แบ่งกลุ่มผู้ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับชมเนื้อหาคอนโด
ผ่านสื่อที่แตกต่างกัน โดยท าการทดลองในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562 สถานที่ท าการศึกษาการทดลองได้แก่ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 1 ภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1. ติดต่อหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือท าการทดลองโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายผู้วิจัย 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่ก าหนดไว้ และท าการแจ้งเวลาและสถานที่อีกครั้ง 
เพ่ือยืนยัน 

2. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยท าการชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลอง รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
การประเมินผล และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  

3. ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยท าการแนะน าวิธีการใช้งานแก่กลุ่มตัวอย่างทดลองในการใช้
อุปกรณ์ และเริ่มการทดลองด้วยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ประเภทของการ
ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนจ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลอง 2.ประเภทของการใช้
วิดีโอ 2 มิติ จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม 1) กลุ่มทดลองสวมใส่อุปกรณ์เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนเพ่ือรับชมเนื้อหาภายในห้องคอนโด จ านวน 20 คน 2) กลุ่มควบคุม
รับชมเนื้อหาของห้องคอนโดด้วยวิดีโอ 2 มิติ จ านวน 20 คน 

4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Posttest) ผู้วิจัยท าการวัดผลหลังทดลอง โดยขอความร่วมมือให้
กลุ่มตัวอย่างการทดลองท าแบบสอบถามหลังการทดลอง เพื่อวัดผลของสื่อที่ใช้ท าให้เกิด
การรับรู้ประสบการณ์ เกิดความตั้งใจซื้อ และเครื่องมือที่ใช้ในการรับชมสื่อมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

5. เมื่อท าแบบสอบถามเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะด าเนินการรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั้งกล่าว
ขอบคุณ จากนั้นมอบของที่ระลึกให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดลองทุกท่าน เพ่ือเป็น
การแสดงความขอบคุณในการสละเวลา และให้ความร่วมมือในการทดลองในครั้งนี้ เป็น
อันเสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนของการด าเนินการวิจัย 
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ภาพจ าลองวิธีด าเนินการวิจัย 

3.6 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดกลับมาแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและลงรหัส
ข้อมูล (coding) และท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวัดสถิติ
ส าเร็จรูป ในการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอและสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ การค านวณค่าสถิติ
ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ   
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ืออธิบายข้อมูลส่วนบุคคล 

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง (Post-test) ของกลุ่ม
ทดลองทั้งสองกลุ่มที่ได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดที่มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกัน โดยการ ใช้
สถิติ t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง ทดสอบตัวแปรทั้งสองตัวตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการ
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.5 หรือระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 1 (H1) : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน 
มากกว่ากลุ่มควบคุม 

 สมมุติฐานที่ 2 (H2) : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม 
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3.7 จริยธรรมในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจ
ซื้อคอนโดของผู้บริโภค ได้ค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรมในการวิจัยในมิติต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการ
วิจัยจ าเป็นจะต้องผ่านการอนุญาต และการยินยอมจากฝ่ายผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยกระบวนการวิ จัย
ต้องไม่เกิดผลกระทบทางด้านลบโดยตรงแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติการ
ทดลองงานวิจัยโดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่หนังสือรับรอง ศธ 0526.15/55 ภายหลังจากการได้รับอนุมติ
แล้ว กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยโดยผู้วิจัยท าการชี้แจงด้วย
ตนเอง ได้แก่ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการเข้า
ร่วมการวิจัยพร้อมทั้งได้ชี้แจงให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือสามารถปฏิเสธ
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อหน้าที่การงาน หรือการศึกษา ผู้วิจัยให้สิทธิใน
การตัดสินใจแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยมีเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
อ่านเพ่ือรับทราบและลงนามยินยอม  
 ผู้วิจัยได้ชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองจะถูกเก็บเป็น
ความลับโดยการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือนามสกุล โดยผู้วิจัยใช้รหัสแทนใน
จัดเก็บเอกสาร และข้อมูลดังกล่าวจะใช้ภายในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น รวมถึงผลการวิจัยที่น าเสนอ
ออกมาเป็นภาพรวม ข้อมูลของแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เมื่อกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้สิ้นสุด
ลง โดยท าการท าลายหลักฐานทิ้งด้วยการใช้เครื่องท าลายเอกสาร หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
สิ้นสุดกระบวนการวิจัยจะได้รับของที่ระลึกทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยท าการกล่าว
ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ 

 จริยธรรมในการวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. เสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพฯ โดยได้รับรองผลผ่านการพิจารณา
จริยธรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

2. การคัดเลือกผู้ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่
สมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยได้รับการบอกกล่าวอย่าง
ละเอียดในหัวขอโครงการวิจัย เนื้อหา และวิธีการวิจัยจากผู้วิจัยจนเกิดความเข้าใจและมี
ความเต็มใจให้ความร่วมมือ โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขของการวิจัย คือ กลุ่ม
คนที่ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐานเงินเดือน 20 ,000 บาท 
ท างานในเขตกรุงเทพฯ 
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3. ก่อนการวิจัยผู้วิจัยท าการชี้แจงเนื้อหาของการวิจัยอีกครั้ง และแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้รับทราบในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เข้าร่วมวิจัยต่อสุขภาพ เช่น อาจ
เกิดอาการเวียนศีรษะจากการจ้องภาพโดยสวมใส่อุปกรณ์ความจริงเสมือนเป็นเวลานาน 
ๆ หากรู้สึกถึงอาการสามารถแจ้งผู้วิจัยและยกเลิกการวิจัยได้ทันที หลังกระบวนการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนจะได้รับแบบสอบถามเพ่ือประเมินข้อค าถาม และได้รับของที่
ระลึกในการเข้าร่วมการวิจัย คนละ 1 ชิ้น 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มีนาคม 2562 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจ
ซ้ือคอนโดของผู้บริโภค” เป็นการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในงานวิจัย
นี้มีรูปแบบการทดลองแบบวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study Design) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) คือ กลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐานรายได้อยู่ที่ 20 ,000 
บาท ต่อเดือนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผลจากการทดลอง โดยการใช้
แบบสอบถามได้น ามาประมวลและวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่  1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ ความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ของข้อมูลต่าง ๆ เพ่ืออธิบายข้อมูลด้านประชากร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านลักษณะ
การท างาน การศึกษา การใช้เครื่องมือในการรับชมคอนโด และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในส่วน
ของการรับรู้ประสบการณ์ท้ัง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง (Posttest) 
ของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มที่ได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดที่มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกัน โดย
การวิเคราะห์ผลการรับรู้ด้านประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ โดยการใช้สถิติ t-test เพ่ือ
วิเคราะห์ความแตกต่าง ทดสอบตัวแปรทั้งสองตัวตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.5 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมายของข้อมูล จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์และการแปลความหมาย ดังนี้ 
 

   �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 

   S.D.     แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   t แทน     ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา ใน t-test 

   Sig. แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกค่านัยส าคัญทางสถิติ 

   ∗ แทน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ในด้านของข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่
ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐานรายได้อยู่ที่ 20 ,000 บาท ต่อเดือนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 40 คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

      เพศ                                   จ านวน (คน)                           ค่าร้อยละ (%) 

1) เพศชาย     16      40.0 
2) เพศหญิง    24      60.0 

รวม     40    100.0 

การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 40 คนจากตารางที่ 4.1 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ
เพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 

 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

       ระดับการศึกษา                             จ านวน (คน)                           ค่าร้อยละ (%) 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี     2        5.0 
2) ปริญญาตรี    27      67.5 
3) ปริญญาโทและสูงกว่า   11      27.5 

รวม     40    100.0 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการวิจัยมากเป็นอันดับ
หนึ่ง คือกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือปริญญา
โทและสูงกว่า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และจ านวนน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะอาชีพ 

     อาชีพ                                   จ านวน (คน)                           ค่าร้อยละ (%) 

1) เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ    6       15.0 
2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    6       15.0 
3) พนักงานบริษัทเอกชน     21       52.5 
4) รับจ้างทั่วไป      1         2.5 
5) อ่ืน ๆ                          6       15.0 

รวม     40               100.0 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยมากเป็นอันดับ
ที่หนึ่งได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาได้แก่ เจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ ที่มีจ านวนคน 6 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 อันดับสุดท้ายคือรับจ้างทั่วไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อที่ได้รับชม 

     สื่อที่ได้รับชม                                  จ านวน (คน)                           ค่าร้อยละ (%) 

1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน  20       50.0 
2) สื่อวิดีโอ 2 มิติ    20       50.0 

รวม     40               100.0 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 และกลุ่มท่ีตัวอย่างที่รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดด้วยสื่อวิดีโอ 2 มิติ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 รวมทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
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ตารางที่ 4.5 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ของกลุ่มที่ใช้งาน 
                เทคโนโลยีความจริงเสมือน ตัวแปรตามได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ 
�̅� S.D. 

1 .ท่ าน ป ระทั บ ใจ เนื้ อห าที่ ได้ รั บ ชม เนื้ อห า เกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน 

3.95 0.759 มาก 

2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายใน
เนื้อหาท่ีได้รับชมอย่างชัดเจน 

4.30 0.571 มากที่สุด 

3.ท่านสามารถจดจ าบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่าง
แม่นย า 

4.15 0.671 มาก 

4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน 

3.50 0.688 มาก 

5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้
ท่านรู้สึกผ่อนคลาย 

3.35 0.587 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.85 0.655 มาก 

จากตารางที่ 4.5 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสของกลุ่มที่ใช้งาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยเทคโนโลยีความจริงเสมือน �̅� = 3.85 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้ประสบการณ์ที่มากท่ีสุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับ
ชมอย่างชัดเจน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่า

เท่ากับมากที่สุด �̅� = 4.30  
2) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถจดจ าบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่างแม่นย า โดยระดับ

การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเท่ากับมาก �̅� = 4.15 
3) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมตั้งแต่

เริ่มต้นใช้งาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเท่ากับ

มาก �̅� = 3.95 
4) ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของ

กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่า

เท่ากับมาก �̅� = 3.50  
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5) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อน
คลาย การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเท่ากับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ �̅� = 3.35  

ตารางที่ 4.6 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ของกลุ่มที่ใช้งาน   
                วิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 
สื่อวิดีโอ 2 มิติ ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ �̅� S.D. 
1 .ท่ าน ป ระทั บ ใจ เนื้ อห าที่ ได้ รั บ ชม เนื้ อห า เกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน 

4.05 0.686 มาก 

2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายใน
เนื้อหาท่ีได้รับชมอย่างชัดเจน 

4.30 0.733 มากที่สุด 

3.ท่านสามารถจดจ าบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่าง
แม่นย า 

3.80 0.768 มาก 

4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน 

4.05 0.686 มาก 

5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้
ท่านรู้สึกผ่อนคลาย 

3.95 0.605 มาก 

เฉลี่ย 4.03 0.695 มาก 

จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสของกลุ่มที่ใช้งานสื่อ

วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับ
ชมอย่างชัดเจน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากที่สุดมี

ค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.30 
2) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมตั้งแต่

เริ่มต้นใช้งาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 

คือ �̅� = 4.05 
3) ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของ

กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.05 



 103 

4) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อน

คลาย โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� 
= 3.95 
 5) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถจดจ าบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่างแม่นย า โดยระดับ

การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 3.80 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก 

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ 
�̅� S.D. 

1.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชม
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

4.25 0.786 มาก 

2.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม 

4.15 0.671 มาก 

3.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งาน
หรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

4.05 0.686 มาก 

4.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้
งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม 

4.10 0.912 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.564 มาก 

จากตารางที่ 4.7 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านความรู้สึกของกลุ่มที่ ใช้งาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ

ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.25  
2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดย

ระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับความเห็นอยู่ที่มาก และมี

ค่าเฉลี่ย คือ  �̅� = 4.15  
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อ
คอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ

ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.10 
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งานหรือรับชมเนื้อหา

เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี

ระดับความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.05 
 

ตารางที่ 4.8 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก 
สื่อวิดีโอ 2 มิติ ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ �̅� S.D. 
1.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชม
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

4.00 0.649 มาก 

2.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม 

3.95 0.759 มาก 

3.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งาน
หรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

4.00 0.649 มาก 

4.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้
งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม 

4.10 0.686 มาก 

เฉลี่ย 4.01 0.641 มาก 

จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านความรู้สึกของกลุ่มที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 

2 มิติอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.0.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อ
คอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ

ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.10 
2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ

คอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ

ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.00 
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งานหรือรับชมเนื้อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี

ระดับความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ �̅� = 4.00 
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดย

ระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับความเห็นอยู่ที่มาก และมี

ค่าเฉลี่ย คือ  �̅� = 3.95 
 

ตารางที่ 4.9 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด 

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ 
�̅� S.D. 

1.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในท าให้
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

4.10 0.968 มาก 

2.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
มากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง 

3.70 1.081 มาก 

3.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

4.10 0.788 มาก 

4.ท่านคิดว่าสื่อท่ีได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

4.60 0.681 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.12 0.671 มาก 

จากตารางที่  4.9 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านความคิดของกลุ่มที่ ใช้งาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยระดับการ

รับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มากท่ีสุด คือ �̅� = 4.60 
2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในท าให้เกิดจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่

มาก คือ �̅� = 4.10 
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้
สร้างสรรค์ผลงาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่

มาก คือ �̅� = 4.10  
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่

อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริง

เสมือนมีระดับท่ีมาก คือ �̅� = 3.70 
 

ตารางที ่4.10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด 
สื่อวิดีโอ 2 มิติ ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ �̅� S.D. 
1.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในท าให้
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

4.10 0.718 มาก 

2.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
มากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง 

3.85 0.813 มาก 

3.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

4.20 0.523 มาก 

4.ท่านคิดว่าสื่อท่ีได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 

4.45 0.686 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.496 มาก 

จากตารางที่ 4.10 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านความคิดของกลุ่มที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 

2 มิติอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยระดับการ

รับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.45 
2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้

สร้างสรรค์ผลงาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับความคิดเห็น

มาก คือ �̅� = 4.20 
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในท าให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับความคิดเห็น

มาก คือ �̅� = 4.10 
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่

อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับ

ความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 3.85 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า 

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ 
�̅� S.D. 

1.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิดความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป 

4.10 0.641 มาก 

2.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิดความต้องการที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4.10 0.447 มาก 

3.ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไป
จากเดิม หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

3.85 0.813 มาก 

เฉลี่ย 4.01 0.671 มาก 

จากตารางที่ 4.11 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการกระท าของกลุ่มที่ใช้งาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ
ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริง

เสมือนมีระดับความเห็นที่มาก คือ �̅� = 4.10  
2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ

ที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของ

กลุ่มท่ีใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับความเห็นที่มาก คือ �̅� = 4.10 
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก
ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี

ระดับความเห็นที่มาก คือ �̅� = 3.85 
 

ตารางที่ 4.12 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า 
สื่อวิดีโอ 2 มิติ ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ �̅� S.D. 
1.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิดความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป 

4.05 0.686 มาก 

2.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิดความต้องการที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4.10 0.641 มาก 

3.ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไป
จากเดิม หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

4.00 0.795 มาก 

เฉลี่ย 4.05 0.496 มาก 

จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการกระท าของกลุ่มที่ใช้งานสื่อ

วิดีโอ 2 มิติอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ
ที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของ

กลุ่มท่ีใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.10 
2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ

ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มี

ระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.05 
3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก

ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับความ

คิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.00 
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ตารางที่ 4.13 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ 
�̅� S.D. 

1.สื่อท่ีท่านได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่ม
คนท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3.80 0.768 มาก 

2.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมีเรื่องราวหรือ
ประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ 

3.90 0.553 มาก 

3.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทัน
กระแสสังคม 

4.30 0.801 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.00 0.582 มาก 

จากตารางที่ 4.13 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงของกลุ่มที่ใช้งาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม 

โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ �̅� = 4.30 
2) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ

เพ่ือนได้ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ �̅� 
= 3.90  

3) สื่อที่ผู้ เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่

มาก คือ �̅� = 3.80 
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ตารางที่ 4.14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 
สื่อวิดีโอ 2 มิติ ระดับการรับรู้

ประสบการณ์ �̅� S.D. 
1.สื่อท่ีท่านได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่ม
คนท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4.10 0.553 มาก 

2.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมีเรื่องราวหรือ
ประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ 

4.00 0.562 มาก 

3.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทัน
กระแสสังคม 

4.25 0.716 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.11 0.510 มาก 

จากตารางที่ 4.14 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงของกลุ่มที่ใช้งานสื่อ

วิดีโอ 2 มิติอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ �̅� = 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
ประสบการณ์ท่ีมากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม 

โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับมากท่ีสุด คือ �̅� = 4.25 
2) สื่อที่ผู้ เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับมาก คือ �̅� = 
4.10  

3) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ

เพ่ือนได ้โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับมาก คือ �̅� = 4.00 
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ตารางที่ 4.15 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี 
                 ความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจซื้อ 

ความตั้งใจซื้อ 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 
1.เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วท าให้ท่าน
รู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา 

3.75 0.910 มาก 

2.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งานหรือ
รับชมท าให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด 

3.60 0.995 มาก 

3.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับท่าน
มากที่สุด 

4.15 0.801 มาก 

4.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการ
มากที่สุด 

4.15 0.875 มาก 

5.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม 4.20 0.834 มาก 
6.ถ้ าท่ านต้ องการซื้ อคอนโดมิ เนี ยม  ท่ านจะใช้สื่ อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง 

3.45 0.999 มาก 

7.ท่านจะแนะน าให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อ
คอนโดมิเนียม 

3.70 0.733 มาก 

8.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.30 0.657 มากที่สุด 

9.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มา
ใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR 

4.30 0.801 มากที่สุด 

เฉลี่ย 3.95 0.589 มาก 

 จากตารางที่ 4.15 สามารถอธิบายได้ว่า ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริง

เสมือน อยู่ในระดับมาก คือ �̅� = 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับความตั้งใจซื้อมากที่สุด
ตามล าดับ ได้ดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกว่าคอนโดมิเนียม
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ

ที่มาก คือ �̅� = 3.75  
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2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน

มีระดับที่มาก คือ �̅� = 3.60  
3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับผู้เข้าร่วมการวิจัยมาก

ที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ �̅� = 4.15  
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยระดับ

ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ �̅� = 4.15  
5) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อ

ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับท่ีมาก คือ �̅� = 4.20  
6) ถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการซื้อคอนโดมิเนียม จะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ใน

การชมตัวอย่างห้อง โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ 

�̅� = 3.45  
7) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะแนะน าให้เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR 

ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อโดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ

ที่มาก คือ �̅� = 3.70  
8) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทัน

ต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี

ระดับท่ีมากที่สุด คือ �̅� = 4.30  
9) ผู้ เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี

ระดับท่ีมาก คือ �̅� = 4.30  
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ตารางที่ 4.16 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี 
                 ความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจซื้อ 

ความตั้งใจซื้อ 
สื่อวิดีโอ 2 มิติ ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 
1.เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วท าให้ท่าน
รู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา 

4.00 0.973 มาก 

2.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งานหรือ
รับชมท าให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด 

3.85 0.671 มาก 

3.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับท่าน
มากที่สุด 

4.35 0.716 มากที่สุด 

4.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการ
มากที่สุด 

4.55 0.686 มากที่สุด 

5.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม 4.25 0.639 มากที่สุด 
6.ถ้ าท่ านต้ องการซื้ อคอนโดมิ เนี ยม  ท่ านจะใช้สื่ อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง 

4.00 0.795 มาก 

7.ท่านจะแนะน าให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อ
คอนโดมิเนียม 

4.20 0.696 มาก 

8.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.50 0.513 มากที่สุด 

9.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มา
ใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR 

4.40 0.598 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.23 0.424 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายได้ว่า ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ �̅� = 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับความตั้งใจซื้อมากที่สุดตามล าดับ ได้
ดังต่อไปนี้ 
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1) เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกว่าคอนโดมิเนียม
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมาก คือ 

�̅� = 4.00 
2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับ

มาก คือ �̅� = 3.85 
3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้  เพราะคิดว่าเหมาะกับผู้เข้าร่วมการวิจัยมาก

ที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมากที่สุด คือ �̅� = 4.35  
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยระดับ

ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมากที่สุด คือ �̅� = 4.55 
5) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อ

ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมากที่สุด คือ �̅� = 4.25  
6) ถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการซื้อคอนโดมิเนียม จะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ใน

การชมตัวอย่างห้อง สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมาก คือ 

�̅� = 4.00 
7) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะแนะน าให้เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR 

ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 

2 มิต ิที่มีระดับมาก คือ �̅� = 4.20  
8) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทัน

ต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มี

ระดับมากที่สุด คือ �̅� = 4.50 
9) ผู้ เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มท่ีใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับ

มากที่สุด คือ �̅� = 4.40 
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4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  
 สมมุติฐานที่ 1 : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) เกิดการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน มากกว่า
กลุ่มควบคุม โดยการใช้สถิติ t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการรับชมสื่อคอนโดผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติ ดังนี้ 
ตารางที่ 4.17 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 

การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาท
สัมผัส 

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก 

t Sig 

1.ท่านประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.437 0.665 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของ
ห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับชมอย่าง
ชัดเจน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.000 1.000 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

3.ท่านสามารถจดจ าบรรยากาศต่าง ๆ ของ
ห้องได้อย่างแม่นย า 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
1.535 0.133 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน
ของท่าน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-2.531 0.016* 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียมท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-3.183 0.003* 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 1) ความประทับใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดเมื่อเริ่มต้นใช้งานสื่อกิจกรรมสอดแทรกของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 2) แยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับชม
อย่างชัดเจน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3) จดจ าบรรยากาศของห้องต่าง 
ๆ ได้อย่างแม่นย า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4) ความดังของเสียงภายใน
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เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 5) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก 

การรับรู้ประสบการณ์ 
ด้านความรู้สึก 

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก 

t Sig. 

1.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้
ง า น ห รื อ รั บ ช ม เนื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ
คอนโดมิเนียม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
1.097 0.280 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

2.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือ
รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.883 0.383 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

3.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบาย
ตลอดเวลาที่ ใช้ งานหรือรับชมเนื้ อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.237 0.814 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

4.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่าน
คาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่ อ
คอนโดมิเนียม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.000 1.000 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านความรู้สึกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 1) มีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้
ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 2) รู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ความรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกสะดวกสบายตลอดเวลา
ที่ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 4) รู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม  ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 4.19 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด 

การรับรู้ประสบการณ์ 
ด้านความคิด 

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก 

t Sig. 

1 .ท่ า น ใ ช้ ง าน สื่ อ ห รื อ รั บ ช ม เนื้ อ ห า 
บรรยากาศภายในท าให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.000 1.000 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

2.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้
เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ใน
โชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.496 0.623 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

3.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์
ผลงาน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.473 0.639 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

4.ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.694 0.492 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านความคิดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 1) การใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา 
บรรยากาศภายในท าให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 2) การใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ใน
โชว์รูม หรือห้องตัวอย่างของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 3) การใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์
ผลงาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4 ) สื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 4.20 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า 

การรับรู้ประสบการณ์ 
ด้านการกระท า 

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก 

t Sig. 

1.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่าน
แอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการใช้งาน
หรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.238 0.813 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

2.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่าน
แอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะ
ท าบ างสิ่ งบ างอย่ า ง เช่ น  ก ารพู ด คุ ย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

0.000 1.000 
สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

3.ท่ านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่าง
คอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก
ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.590 0.559 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านการกระท าพบว่า 1) ใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิด
ความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะท าบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 3) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม 
หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 4.21 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่ 
      การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 

การรับรู้ประสบการณ์ 
ด้านการเชื่อมโยง 

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก 

t Sig. 

1.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-1.418 0.165 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

2.สื่อท่ีท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมี
เรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.567 0.574 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

3.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่าน
เป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
0.208 0.836 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงพบว่า 1) สื่อที่ได้ใช้งานหรือรับชมท าให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 2) สื่อที่ได้ใช้งานหรือรับชม 
ท าให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพ่ือนได้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 3) สื่อที่ได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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 สมมุติฐานที่ 2 : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม 

ตารางที่ 4.22 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี 
                 ความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจซื้อ 

ความตั้งใจซื้อ 
รูปแบบกิจกรรม

สอดแทรก 
t Sig. 

1.เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้ว
ท าให้ท่านรู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีความ
คุ้มค่ากับราคา 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.839 0.407 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

2.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้
งานหรือรับชมท าให้ได้รับข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจมากที่สุด 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.932 0.357 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

3.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้ เพราะคิดว่า
เหมาะกับท่านมากที่สุด 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.849 0.401 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

4.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับ
ความต้องการมากท่ีสุด 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-1.608 0.116 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

5.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมนี้ เพราะความ
สวยงาม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.213 0.833 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

6.ถ้าท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ท่านจะใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริ งเสมื อน VR ในการชม
ตัวอย่างห้อง 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-1.927 0.061 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

7.ท่านจะแนะน าให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริ งเสมื อน VR ในการชม
ตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-2.213 0.033* 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

8.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-1.073 0.290 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

9 .ท่ านคิ ด ว่ าธุ รกิ จคอน โดมิ เนี ยมควรน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน VR 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
-0.447 0.657 

สื่อวิดีโอ 2 มิต ิ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของความตั้งใจซื้อ 
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 9 ข้อ  
ได้แก่ 1) ความคุ้มค่าและราคาหลังจากการรับชมเนื้อหาภายในคอนโด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้
งานหรือรับชมท าให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3) เลือกซื้อคอนโดที่ได้รับชมเนื่องจากมีความเหมาะสม
มากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4 ) เลือก
ซื้อคอนโดนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 5) เลือกซื้อคอนโดเพราะความสวยงามของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 6 ) หากต้องการซื้อคอนโดจะใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนในการรับชมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 7) กลุ่มตัวอย่างจะใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการแนะน าคนรู้จักหรือครอบครัวใน
การดูห้องตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 8 ) ธุรกิจคอนโดมิเนียม ควร
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 9 ) ธุรกิจคอนโดมิเนียมควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน VR ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ดังนั้นจึงสรุปตามสมมุติฐานในการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ได้ว่า การรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 
ด้าน จากการจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติ มีความ
แตกต่างกันเพียงบางส่วน คือประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสในข้อที่ 4) ความดังของเสียงภายใน
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน  เพียงข้อเดียว ในขณะเดียวกัน
การวิเคราะห์ด้านความตั้งใจซื้อจากการวิจัยด้วยการจัดกิจกรรมสอดแทรกทั้ง 2 รูปแบบของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีข้อแตกต่างได้แก่ ข้อที่ 7) ท่านจะแนะน าให้เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม โดยกลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 
2 มิติมีการรับรู้ประสบการณ์ที่มากกว่ากลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนทั้ง 2 ข้อ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจ
ซื้อคอนโดของผู้บริโภค” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้
กิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ เพ่ือศึกษาความตั้งใจซื้อ
สินค้าประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก โดยการวิจัยนี้ท าการศึกษาการ
ทดลองจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 40 คน อายุ 26 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษามีลักษณะอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านของตัว
แปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมสอดแทรก และตัวแปรตาม 
ได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิจัยด้วย
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีรูปแบบการทดลองแบบวัดผลครั้งเดียว (One-
Shot Case Study Design) ด้วยการใช้ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องจ าลองแอปพลิ เคชัน 
นอกจากนี้ยังน าเนื้อหาเดียวกันมาทดลองผ่านวิดีโอ 2 มิติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาการวิจัยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562 สถานที่ท าการทดลองการวิจัยได้แก่ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 1 ภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย
ออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือรับชมสื่อด้วยเครื่องมือที่ต่างกัน กลุ่มละ 20 คน  โดยผู้วิจัยท าการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการทดลอง รูปแบบการด าเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการทดลอง และ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดให้กลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนรับชม
เนื้อหาด้วยระยะเวลา 3 นาที และกลุ่มที่รับชมสื่อวิดีโอ 2 มิติ รับชมเนื้อหาด้วยระยะเวลา 1 นาที  
หลังจากครบก าหนดเวลาในการวิจัยแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะได้รับแบบสอบถามเพ่ือประเมินคะแนนหลัง
การวิจัย จ านวน 32 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ค าถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้า 

หลังจากผู้เข้าร่วมการวิจัยท าแบบสอบถามเสร็จสิ้น และรับมอบของที่ระลึกตามที่ก าหนด 
ผู้วิจัยท าการรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 ชุด และน าคะแนนของแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ผลเพ่ือหาค่าสถิติตามที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสรุปซึ่งมีประเด็นส าคัญใน
การน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
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5.1 การสรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 

5.1 การสรุปผลการวิจัย 
  

การสรุปผลของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูลออกมาทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ 
1) การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  2) การสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง  โดยมีการสรุปเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในส่วนของการ
รับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยผลการ
วิเคราะห์ พบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้โดยส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีจ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 และเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รวมทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี โดย
คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 
27.5 และกลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ าว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.0 เป็นล าดับสุดท้าย 

3) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ท างานในลักษณะของพนักงานเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการหรือท างานอาชีพอิสระ และเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ล าดับสุดท้ายได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมการวิจัยโดยท างานในลักษณะของการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 2.5 

4) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยโดยการจ าแนกตามกลุ่มที่รับชมสื่อ โดยผู้วิจัยได้ท าการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คนเท่ากัน ได้แก่ กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในการรับชมสื่อ คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มที่ใช้วิดีโอ 2 มิติในการรับชมสื่อ คิดเป็นร้อยละ 50 
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5) ระดับของการรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาท
สัมผัส การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด การรับรู้ประสบการณ์
ด้านการกระท า การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มที่ใช้
งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 3.85 ถึงร้อยละ 4.13 และองค์ประกอบของ
กลุ่มท่ีใช้งานวิดีโอ 2 มิติมีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 4.01 ถึงร้อยละ 4.15 เรียงล าดับได้ ดังนี้ 

 5.1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
 ล าดับที่ 1 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความส าคัญในเรื่องของความชัดเจนการแยกแยะรายละเอียดของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหา 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.30 
 ล าดับที่ 2 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความส าคัญในเรื่องของความรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้นเมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.25 
 ล าดับที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความส าคัญในเรื่องของสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.60 
 ล าดับท่ี 4 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความส าคัญในเรื่องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันท าให้เกิดความ
ต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาต่อไป โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ยังให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมแล้วท าให้เกิดความต้องการบางสิ่งบางอย่าง เช่น 
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 เท่ากัน 
 ล าดับที่ 5 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมท าให้เป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.30 
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 5.2) สื่อวิดีโอ 2 มิติ 
 ล าดับที่ 1 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความส าคัญในเรื่องของความชัดเจนการแยกแยะรายละเอียดของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหา 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.30 
 ล าดับที่ 2 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึกโดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความส าคัญในเรื่องของความรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่คาดหวังไว้ในการรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 
 ล าดับที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความส าคัญในเรื่องของสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่  โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.45 
 ล าดับท่ี 4 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมแล้วท าให้เกิดความต้องการบางสิ่งบางอย่าง เช่น การ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 
 ล าดับที่ 5 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง 
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมท าให้เป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.25 

6) ระดับความตั้งใจซื้อ เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริง
เสมือนมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.60 – 4.30 โดยผู้ เข้าร่วมการวิจัยให้ความส าคัญในเรื่องของธุรกิจ
คอนโดมิเนียมที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่  4.30  นอกจากนี้ผู้ เข้าร่วมการวิจัยยังให้ความส าคัญในเรื่องของธุรกิจ
คอนโดมิเนียมควรน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามาใช้งาน โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.30 เท่ากัน และองค์ประกอบของกลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.85 – 
4.55 โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ความส าคัญในเรื่องของการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพราะตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.55 
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5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง 
(Posttest) ซ่ึงได้แก่การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 

1) สมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน 
มากกว่ากลุ่มควบคุม โดยการใช้สถิติ t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการรับชมสื่อที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับคอนโดผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน พบว่า 
ในด้านของประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีข้อที่
แตกต่างทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.016 และข้อที่ 5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียมท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  0.003 ในขณะที่การรับรู้
ประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ พบว่าไม่ตรงตามสมมติฐานที่วางไว้ได้แก่  
 การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก กลุ่มทดลองที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติ 
 การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด กลุ่มทดลองที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.12 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติ 
 การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท า กลุ่มทดลองที่ ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติ 
 การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง กลุ่มทดลองที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติ 

2) สมมติฐานข้อที่ 2 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม โดยการใช้สถิติ t-test เพ่ือ
วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างการรับชมสื่อคอนโดที่แตกต่างกันผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
และสื่อวิดีโอ 2 มิติ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความตั้งใจซื้อ พบว่า การเกิดความตั้งใจซื้อหลังการ
ทดลองการใช้สื่อที่แตกต่างกัน มีข้อแตกต่างได้แก่ ข้อที่ 7.ท่านจะแนะน าให้เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม พบว่าความแตกต่างต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  

จากผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
ต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดของผู้บริโภค” ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยโดยรวม ดังนี้ 

1) สมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน 
มากกว่ากลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน ในด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านความประสาทสัมผัสด้านเดียว  

ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า สื่อทั้ง 2 รูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างได้รับชม พบว่ามีความแตกต่างในเรื่อง
ของเสียงในแอปพลิเคชันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งลงบน
อุปกรณ์ความจริงเสมือน อาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของความดังของเสียงที่อยู่ใกล้กับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยมากเกินไป จึงอาจเกิดอุปสรรคในการรับชม เมื่อเปรียบเทียบกับการดูสื่อวิดีโอ 2 มิติ แบบปกติที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนระยะของการรับชมและการฟังได้ ทั้ง 2 รูปแบบสามารถ
แยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ ได้รับชมอย่างชัดเจน ในขณะที่ด้านของการ
รับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึกท้ัง 2 รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโด รู้สึกปลอดภัย 
รู้สึกผ่อนคลาย และได้รับประสบการณ์ตามท่ีคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโด 

ด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์โดยมีคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มที่เท่ากัน จึงพิจารณาได้ว่าสื่อทั้ง 2 รูปแบบ
สามารถกระตุ้นให้ผู้รับชมหรือใช้งานเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ไม่แตกต่างกันทั้งนี้
อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ได้รับชม และที่กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้สื่อ 2 มิติเกิดความคิดในการตัดสินใจ
ซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่างและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์
ผลงานมากกว่ากลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยี 2 มิติ ซ่ึงแม้ว่าการวิจัยในครั้งนี้จะสร้างการรับรู้ประสบการณ์
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ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึ่งได้รับชมสื่อเกิด
ประสบการณ์ทางด้านความคิดที่มากกว่ากลุ่มที่ใช้วิดีโอ 2 มิติ ในข้อที่ 4. สื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยี
ที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  4.60 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านความคิดของ Schmitt (1999) ที่กล่าวว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการสร้างความประหลาดใจ ความสงสัยใคร่รู้ ที่สร้างขึ้น ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้ในการวิจัย จึงท าให้กลุ่มทดลองเกิดความประหลาดใจ
เนื่องจากโดยส่วนมากของกลุ่มตัวอย่าง ทราบข่าวสารของเทคโนโลยีความจริงเสมือน แต่ยังไม่เคย
สัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าว และท าให้ระหว่างการวิจัยเกิดการจดจ่อในการใช้งานอุปกรณ์มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการดูสื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีความคุ้นชินอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Aakash Harrinanan (2016) ที่ผลงานวิจัยได้สรุปผลออกมาว่าการเล่นเกมบน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนได้รับประสบการณ์มากกว่าการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แม้ว่า
ประสบการณ์ทางด้านความคิดในข้อที่ 4 สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ แต่ใน
ภาพรวมด้านอื่น ๆ แล้วถือได้ว่าไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระท ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนหลังจากการทดลองเกิดความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไปที่ใช้รูปแบบ
ดังกล่าว มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ ในขณะที่หลังการทดลองแล้วทั้ง 2 
รูปแบบเกิดความต้องการที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่ากัน 
และในกลุ่มของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ มีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียม
เปลี่ยนไปจากเดิม มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

ด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 
มิติ หลังจากท าการทดลองแล้วท าให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีเรื่องราวหรือ
ประเด็นไปพูดคุยกับเพ่ือนได้มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัย
พิจารณาว่าอาจเกิดจากในขณะที่ท าการทดลอง กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 ได้รับทราบ
ว่าการวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนด้ วย จึงเกิด
การน าเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสมือนไปพูดคุยกับเพ่ือน และเกิดความต้องการศึกษาสืบค้น
ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นได้ มากกว่ากลุ่มที่ใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่ได้ใช้งานในขณะนั้นท าให้ความต้องการใช้งานสิ้นสุดลง และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นน้อยกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 แต่เกิดความคิดหรือการรับรู้ว่าตนเป็น
คนทันสมัย ทันกระแสสังคมมากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 

2) สมมติฐานข้อที่ 2 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม  
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ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มควบคุม คือ ผู้ที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ มีค่าเฉลี่ยในเรื่องการแนะน าให้
เพ่ือนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม
มากกว่ากลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ใช้งานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า กลุ่ม
ควบคุมมีความคุ้นชินกับสื่อวิดีโอ 2 มิติ มากกว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนจึงเกิดความต้องการใน
การใช้งานของตนเองหรือเกิดความคิดที่จะแนะน าบุคคลที่รู้จักให้รับชมเนื้อหาผ่านสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน 

แม้ว่าจากการวิเคราะห์ผลกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 ซึ่ง
มีความตั้งใจซื้อน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.23 ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า การใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ มีเนื้อหา รายละเอียดต่าง ๆ ที่เหมือนกันจึงท าให้เรื่อง
ของความตั้งใจไม่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งคุณภาพของภาพอาจไม่กระตุ้นความตั้งใจซื้อได้เพียงพอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marius and Sabeel (2017) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนในตลาดเชิงประสบการณ์ (Virtual Reality in Experience Marketing) ผลการวิจัย
พบว่า คุณภาพของภาพมีผลต่อการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ยิ่งมีความสมจริงมาเท่าใดความ
ผูกพันทางอารมณ์เพ่ิมมากขึ้นตามมา และ เนื่องจากข้อจ ากัดของตัวอุปกรณ์ ไม่สามารถสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์ได้เพียงพอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันชกา สุวณิชย์ (2549) ได้วิจัย
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างแบบจ าลองบ้านเสมือนสามมิติและหุ่นจ าลองที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร เปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างใช้หุ่นจ าลองในการน าเสนอและการใช้
สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ แม้ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้แบบบ้านผ่านสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 
3 มิติ สามารถท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจถูกต้องมากกว่าการรับรู้ผ่านหุ่นจ าลองอยู่ใน
ระดับมาก สร้างความพึงพอใจ และมีความน่าดึงดูดแก่กลุ่มตัวอย่าง แต่การรับรู้ผ่านหุ่นจ าลองท าให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเรื่องจ านวนห้องได้ดีกว่า ซึ่งสื่อทั้งสอง มีผลลัพธ์ในด้านการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ต่างกัน ทั้งนี้ต้องน าปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยภายในเรื่องของความต้องการ แรงจูงใจ ความ
จ าเป็น และปัจจัยภายนอก เรื่องเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ 
(2545) เข้ามากระตุ้นช่วยเพื่อให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจน  

ผู้วิจัยได้พิจารณาขั้นตอนในขณะที่ท าการทดลอง พบว่า สื่อวิดีโอ 2 มิติมีการจ ากัดเนื้อหาอยู่
บนหน้าจอสมาร์ทโฟน อีกท้ังได้น าเสนอภาพบรรยากาศของห้องได้กระชับ ปรับระยะการมองจากการ
เคลื่อนที่ของมือผู้ใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องท าการเคลื่อนไหวใด ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่จะต้องท าการเคลื่อนไหวศีรษะเพ่ือเปลี่ยนมุมกล้องด้วยตนเอง และใน
ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางรายที่ยังไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะใช้เวลาในการใช้งานที่นาน
กว่า หากมองข้ามข้อจ ากัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่ท าให้การรับรู้ประสบการณ์หรือความตั้งใจ
ซื้อของกลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติ มากกว่าหรือเท่ากับกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน  ซึ่ง
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สามารถอภิปรายได้ว่า เป็นผลที่มาจากกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มควบคุม ฉัตยาพร เสมอใจ 
และคณะ (2545) ที่กล่าวว่า หากบุคคลที่รับรู้ถึงปัญหา และต้องการแก้ปัญหาจะแสวงหาข้อมูล และ
จะท าการประเมินทางเลือกจากข้อมูลที่ ได้รับซึ่งหากพอใจทางเลือก ปัญหาที่พบก็จะหมดไป 
เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อมูลในรูปแบบของสื่อวิดีโอ 2 มิติแล้วเกิดความพอใจ ปัญหาในการ
เลือกซื้อคอนโดผ่านรูปแบบในการรับชมสื่อจึงหมดไป 

 
 

5.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือนที่เป็นรุ่นพ้ืนฐาน จึงท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการใช้งาน ได้แก่ คุณภาพของเนื้อหาที่ไม่คมชัดเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ความจริง
เสมือนในรุ่นที่สูงกว่า อีกทั้งรุ่นพ้ืนฐานนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง โดยในงานวิจัย ในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนจ าเป็นจะต้องคลิกไอคอนการเคลื่อนที่ภายใน
เนื้อหาของแอปพลิเคชันเพ่ือที่จะท าการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้เกิดความสับสนในบางราย โดยผู้วิจัย
จะต้องท าการอธิบายให้เข้าใจหลายครั้ง จึงจะสามารถท าตามค าแนะน าได้ และผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่
สามารถสัมผัสกับวัตถุภายในเนื้อหาได้โดยตรง เนื่องจากจ าเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติม คือ ถุงมือ
รับสัมผัส (Sensor Glove) เพ่ือให้สัมผัสและเคลื่อนไหวด้วยมือได้อย่างอิสระ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

หลังจากผู้วิจัยได้เสร็จสิ้นการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดของผู้บริโภค”  ท าให้ผู้วิจัยได้เกิดข้อเสนอแนะซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ดังนี้ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ส าหรับธุรกิจคอนโด สามารถใช้งานรูปแบบของเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 
มิติ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างประสบการณ์แก่ ผู้บริโภคได้ ดังนี้ 

1) ธุรกิจคอนโด ควรใช้ เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการสร้างประสบการณ์ด้านของ
ความรู้สึก ในการน าเสนอพ้ืนที่หรือห้องตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกตื่นเต้น หรือมีความสุข
ในขณะที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
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2) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพ่ือสร้างประสบการณ์ในด้านของความคิด ธุรกิจคอนโด
สามารถน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการโฆษณาคอนโด หรือวิดีโอแนะน าหรือประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการดูห้องตัวอย่าง 

3) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพ่ือสร้างประสบการณ์ในด้านการประสาทสัมผัส โดยการ
น าเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาของคอนโด วิดีโอ 2 มิติ สามารถน าเสนอจุดเด่นที่ธุรกิจต้องการให้น าเสนอ
ได้ เช่น มุมที่มีความสวยงามของห้องตัวอย่าง เพ่ือผู้ใช้งานสามารถจดจ าความโดดเด่นของห้องได้
อย่างชัดเจน  

4) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพ่ือสร้างประสบการณ์ในด้านการกระท า น าเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบของการโฆษณาเกี่ยวกับคอนโด หรือวิดีโอแนะน าหรือประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในการดูห้องตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุย เกิดความต้องการทดลองใช้
งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

5) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพ่ือสร้างประสบการณ์ในด้านความเชื่อมโยง โดยน าเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบของการโฆษณาคอนโด หรือวิดีโอแนะน าหรือประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในการดูห้องตัวอย่าง 

โดยสรุปแล้ว ธุรกิจคอนโดสามารถใช้การสร้างประสบการณ์ในด้านการประสาทสัมผัส 
น าเสนอเนื้อหาหรือการโฆษณาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดูเพ่ือสร้างการรับรู้ หากว่าธุรกิจต้องการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติเป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าธุรกิจนี้มี
การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการดูห้องหรือพ้ืนที่ตัวอย่างได้ 

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 

1) การเสนอแนะหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งถัดไป ควรเพ่ิมการศึกษาตัวแปรใน
ด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างในการตั้งสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยที่มีผลต่อตัวแปรตาม และในด้านของการด าเนินการวิจัยควรเพ่ิมขั้นตอนการวิจัยโดย
ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองการวิจัย ได้เข้าร่วมการทดลองทั้งการรับชมสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน และ
การรับชมสื่อวิดีโอ 2 มิติ ทั้ง 2 รูปแบบ เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปรเรื่องการรับรู้ด้าน
ประสบการณ์ท้ัง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ 
พบว่า ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้
ทดลองและเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนของตัวแปรต่าง ๆ   
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2) ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อธุรกิจคอนโดมิเนียมอ่ืน ๆ ที่มีแนวโน้มในการซื้อคอนโด เช่น 
กลุ่มผู้ที่สูงวัยแล้วและมีก าลังในการซื้อหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หรือตัดสินใจโดยคนในครอบครัว 
กลุ่มนักศึกษาที่ก าลังเรียนหรือวางแผนการใช้ชีวิตในจังหวัดกรุงเทพมหานครหลังจบการศึกษาแล้ว 
หรือกลุ่มที่มีทุนทรัพย์ในการซื้อคอนโดในรูปแบบลักชัวรี่ หรือสูงกว่า เนื่องจากการวิจัยนี้ เป็น
การศึกษาคอนโดในรูปแบบธรรมดา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มที่ก าหนดจากลักษณะอาชีพเพียงอย่าง
เดียว จึงอาจไม่มีแรงจูงใจในความต้องการมากเพียงพอ 

3) เพ่ิมการศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face 
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยเพ่ือสะท้อนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ และความ
แตกต่างในการใช้งานเครื่องมือในการทดลอง และเนื้อหาของสื่อ เนื่องจากในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง ที่ใช้แบบสอบถามในการวัดผลเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ไม่ทราบเหตุผลเชิงลึกหรือปัจจัย
อ่ืน ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย 

4) การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะผู้บริโภค การศึกษาในครั้งต่อไป ควรท าการศึกษา
ทางด้านของผู้ประกอบการของธุรกิจคอนโด ในการน าเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามาใช้งานจริงใน
การสร้างการรับรู้ และการสร้างความตั้งใจในการเลือกซ้ือคอนโดของผู้บริโภค 

5) ส าหรับการน ากิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนไปใช้ในการศึกษาในครั้งถัดไป 
ผู้วิจัยควรศึกษาเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้งานและคุณภาพของเนื้อหาที่น าเสนอ ก่อนน าไปใช้งานจริง 
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือนที่เป็นรุ่นพ้ืนฐาน จึงท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้
งานตามที่อธิบายในหัวข้อ “ข้อจ ากัดในการวิจัย” ดังนั้นผู้วิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานจะต้อง
ก าหนดขอบเขตการศึกษาอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาเทคโนโลยีความจริงเสมือนในระดับใด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค” 

 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการท าวิจัย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน
ในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ โดย
แบบสอบถามฉบับนี้จะประกอบด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ 

ส่วนที่ 3  ค าถามเก่ียวกับความตั้งใจซื้อสินค้า 
 
 

หมายเหตุ : การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
จากการตอบ   แบบสอบถาม ทั้งนี้การน าเสนอผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

กรุณาท าเครื่องหมาย  √ ลงในตัวเลือกที่ตรงกับข้อมูลลักษณะประชากรของท่าน 

1. เพศ 

□ 1. ชาย   □ 2. หญิง    

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

□ 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. ปริญญาโทและสูงกว่า    

3. อาชีพ 

□ 1. เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ   □ 2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

□ 3. พนักงานบริษัทเอกชน   □ 4. รับจ้างทั่วไป 

□ 5. อ่ืน ๆ  

4. สื่อที่ท่านได้รับชม 

□ 1. เทคโนโลยีความจริงเสมือน Virtual reality (VR) 

□ 2. สื่อวิดีโอ 2 มิติ 
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ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกบัการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ 

กรุณาท าเครื่องหมาย  √ ลงในตัวเลือกที่ตรงกับการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ 
ของท่านมากที่สุด (เลือกเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ) ในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 
 คะแนน 1  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 

 

 

 

การรับรู้ประสบการณ์ 
จากการตลาดเชิงประสบการณ์ 

 

ระดับของความคิดเห็น 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

 
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านประสาทสัมผัส (SENSE)  

1.ท่านประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนยีม ตั้งแตเ่ริ่มต้นใช้งาน 

     

2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ 
ภายในเนื้อหาท่ีได้รับชมอย่างชัดเจน 

     

3.ท่านสามารถจดจ าบรรยากาศตา่ง ๆ 

ของห้องได้อย่างแม่นย า 
     

4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมเินียม
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน 
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5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกีย่วกับคอนโดมเินียม
ท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย 

     

ด้านความรู้สึก (FEEL)  

6.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น 
เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกีย่วกับคอนโดมิเนยีม 

     

7.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

     

8.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้
งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนยีม 

     

9.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไวใ้น
การใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม 

     

ด้านความคิด (THINK)  

10.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายใน
ท าให้เกิดจินตนาการและความคดิสร้างสรรค ์

     

11.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อมากกว่าสินคา้ที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้อง
ตัวอย่าง 

     

12.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา 
แล้วเกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อองค์กรหรอืผู้สรา้งสรรค์ผลงาน 

     

13.ท่านคิดว่าสื่อท่ีไดร้ับชมเป็นเทคโนโลยีที่สรา้งสรรค์ 
แปลกใหม ่

     

ด้านการกระท า (ACT)  

14.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมเินียม 
ผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกดิความตอ้งการใช้งานหรือ
รับชมเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป 

     

15.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมเินียมผ่านแอปพลิเค
ชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น 
การพูดคุย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
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16.ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนยีม
เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

     

ด้านการเชื่อมโยง (RELATE)  

17. สื่อท่ีท่านได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ท่านมีปฏิสมัพันธ์
ต่อกลุ่มคนท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

     

18.สื่อท่ีท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านมีเรื่องราว
หรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ 

     

19.สื่อท่ีท่านได้ใช้งานหรือรับชม ท าให้ท่านเป็นคน
ทันสมัย ทันกระแสสังคม 

     

 

ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกบัความตั้งใจซื้อสินค้า 

กรุณาท าเครื่องหมาย  √ ลงในตัวเลือกที่ตรงกับความตั้งใจซื้อสินค้าของท่านมากที่สุด (เลือกเพียง
ค าตอบเดียวในแต่ละข้อ) ในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมี
ความหมายดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 
 คะแนน 1  หมายถึง  ค าถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 

ความตั้งใจซื้อสินค้า 

ระดับของความต้ังใจ 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

 
น้อยที่สุด 

(1) 
20.เมื่อได้รบัชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนยีมแล้วท า
ให้ท่านรู้สึกว่าคอนโดมิเนยีมดังกลา่ว มีความคุ้มค่า
กับราคา 
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21.การรีวิวคอนโดมเินียมผ่านแอปพลิเคชัน 
ที่ได้ใช้งานหรือรับชมท าให้ได้รับขอ้มูลประกอบการ
ตัดสินใจมากที่สุด 

     

22.ท่านเลือกซื้อคอนโดมเินียมนี ้
เพราะคดิว่าเหมาะกับท่านมากทีส่ดุ 

     

23.ท่านเลือกซื้อคอนโดมเินียมนี ้
เพราะตรงกับความต้องการมากท่ีสุด 

     

24.ท่านเลือกซื้อคอนโดมเินียมนี ้
เพราะความสวยงาม 

     

25.ถ้าท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนยีม  
ท่านจะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการ
ชมตัวอย่างห้อง 

     

26.ท่านจะแนะน าให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่าง
ห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม 

     

27.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม 
ควรตอบโจทยค์วามต้องการของลกูค้าให้ทันต่อ
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

     

28.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม 
ควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน VR 

     

 

เพื่อความเที่ยงตรงในผลของการวิจัย ขอความกรุณาไม่น าข้อมูลระหว่างการทดลองและเนื้อหา
ของเอกสารนี้ที่ท่านได้รับเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูล 

อาจส่งผลให้ผู้ท่ีจะเข้าร่วมการทดลองคาดการณ์ได้ในอนาคต  
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หนังสือยินยอมความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย 

วันที่..................เดือน......................... พ.ศ………. 

 

ข้าพเจ้า.………………………...….............……….............................................…...……............... 
อาศัยอยู่บ้านเลขที่……................ถนน…………….....................ต าบล………....………………...................
อ าเภอ……………………...……………….จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์………………............... 
โทรศัพท์......................................................อีเมล์......................................................... ..................  
 ขอแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง.............................................................. 

............................................................................................................................. ......................... 
 โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมาย ในการท าวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าว ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและการแก้ไข พร้อมทั้งสิ่งตอบ
แทนที่จะได้รับหลังจากการเข้าร่วมการวิจัย โดยได้อ่านหรือรับทราบข้อความในเอกสารชี้แจง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงสิทธิ ข้อมูล ทั้งประโยชน์และรวมถึงความเสี่ยงจากการเข้าร่วมการ
วิจัย และสามารถถอนตัว หรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าในอนาคต 

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม แต่จะไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอผลเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น 
 ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือยินยอมความ
สมัครใจนี้อย่างถ่องแท้แล้ว และข้าพเจ้ามีสิทธิขอส าเนาเอกสารนี้จากนักวิจัยได้ จึงลงนามไว้บน
หนังสือยินยอมนี้  

ลงนาม.......................................................ผู้ยินยอม 
 (..............................................................................) 

             วันท่ี........เดือน...................พ.ศ...........
  

ลงนาม.......................................................ผู้ท าวิจัย 
(..............................................................................) 

             วันท่ี........เดือน...................พ.ศ........... 

การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค 
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย    
(Participant Information Sheet)    

 
 เอกสารนี้จะให้ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการวิจัยที่ท่านควรศึกษาท าความเข้าใจ เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัย หากท่านอ่านเอกสารนี้และมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย 
ท่านสามารถสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทน ท่านสามารถน าเอกสารนี้กลับไปอ่านที่บ้านและ
สามารถหารือกับผู้ที่ท่านต้องการปรึกษาได้ 
 ท่านมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจว่าจะให้ความร่วมมือหรือไม่ หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัย
นี้ จะไม่มีผลต่อการเรียนหรือหน้าที่การงานของท่าน และเมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
และหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยหรือมีข้อคิดเห็น ข้อข้องใจ หรือค าถามเกี่ยวกับ
การวิจัยนี้ ท่านสามารถติดต่อนักวิจัยที่..................................................................................... ในช่วง
เวลาราชการ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย    
1. ชื่อโครงการวิจัย 
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค 
 

2. ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐวรรธน์ คูณอเนกสิน   
หมายเลขโทรศัพท์...................................................อีเมล์..................................................... ...............  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้กิจกรรมสอดแทรก 

ด้วยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
2. เพ่ือศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก 
 

4. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ 

1. ได้รับทราบถึงวิธีการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

2. ได้รับประสบการณ์จากการดูสื่อผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

 

 

096-950-1129 

096-950-1129 nattawat.koo@stu.nida.ac.th 
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5. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ ที่ระบุว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยประกอบ
อาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

6. หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ท่านจะถูกสัมภาษณ์ด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือวิดีโอ 2 มิติ และการตอบแบบสอบถาม  

 
7. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย คือ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยเทคโนโลยี

ความจริงเสมือนอาจเกิดความรู้สึกอึดอัด หรือมีอาการเวียนหัวขณะท าการวิจัย 
 

8. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ   มี  ไม่มี 
      ของที่ระลึกหลังการเข้าร่วมการวิจัย 

9. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง มี    ไม่มี 
 

ข้อมูลการวิจัยของผู้ เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล โดยผู้วิจัยจะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็น
รายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองค์กรของรัฐ
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรม เป็นต้น หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วไม่มีการปิดบังใด ๆ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือการถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการ
เรียนและหน้าที่การงานที่สมควรจะได้รับแต่ประการใด 

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่อยู่ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 8 เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-727-3758-9 ในช่วงเวลา
ราชการ หรืออีเมล์ gscm@nida.ac.th หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ สามารถติดต่อได้
ตามสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ข้างต้น  

 

                                           ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้ครบถ้วนแล้ว 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าร่วมการวิจัย
(............................................................) 

วันที่.................................... 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 

ภาพตัวอย่าง รายละเอียดอุปกรณ์ 

 
ชื่ออุปกรณ์ : Xiaomi รุ่น Mi4  
ระบบปฏิบัติการณ์ : Android 6 – Marshmallow 
หน่วยประมวลผล : Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core  

 
ชื่ออุปกรณ์ : Samsung รุ่น Galaxy S7 edge 
ระบบปฏิบัติการณ์ : Android 6 – Marshmallow 
หน่วยประมวลผล : Samsung Exynos 8890 Octa Core 

 
 
ชื่ออุปกรณ์ : Vr Box 

 

 
 
ชื่ออุปกรณ์ : Mi Vr Play 2 

 

  
 
ชื่อแอปพลิเคชัน : VR Appartement 
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ตัวอย่างแอปพลิเคชัน VR Appartement ที่ใช้ในการทดลอง 
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