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การศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนต่อความตั้งใจซื้อ
คอนโดของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้กิจกรรม
สอดแทรกด้วยเทคโนโลยี ความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ 2) เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้า
ประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก วิธีดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยรูปแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ขอบเขตของการศึกษาได้แก่ กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการวิจัย จานวนท 40 คน อายุ 26 ปี มีฐานรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท โดยมีลักษณะอาชีพ
ทางานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติเพื่อใช้ในการทดลอง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จานวนทั้งสิ้น 24 คน โดย
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางานในลักษณะของภาคเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ประสบการณ์ด้านประสาท
สั มผั ส ประสบการณ์ ด้านความรู้ สึ ก ประสบการณ์ ด้านความคิ ด ประสบการณ์ ด้ านการกระท า และ
ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในด้านของประสบการณ์
ด้านประสาทสัมผัสกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีข้อที่แตกต่างกันทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่
ความดังของเสี ยงภายในเนื้ อหาเกี่ยวกับ คอนโดมิเนียมไม่เ ป็ นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่ าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 0.016 และเสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย โดย
มีค่าเฉลี่ยที่ 0.003 ในขณะที่การรับรู้ประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ พบว่าไม่ตรงตามสมมติฐานที่วางไว้ และ
กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม พบว่า การเกิดความตั้งใจซื้อหลังการทดลองการใช้สื่อที่แตกต่าง
กัน มีข้อแตกต่างได้แก่ ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ใน
การชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม พบว่าความแตกต่างต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พบว่าอัตราการขายคอนโดมิเนียม หรือคอนโดในกรุงเทพฯ
ปีพุทธศักราช 2560 พบว่าคอนโดมิเนียมสร้างสถิติใหม่มากที่สุดในรอบ 10 ปี พร้อมทั้งคาดการณ์
แนวโน้ มปีห น้าว่ายังเติบ โตต่อเนื่ อง และเข้าสู่ภาวะการปรับเปลี่ยนจากหลายปัจจัย ทั้งการเข้ามา
ลงทุนของต่างชาติ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น 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 อุปทานจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 5.5 หมื่นหน่วย หรือ
ร้อยละ 10 โดยกรุงเทพฯชั้นในและเขตรอบกรุงเทพฯชั้นใน จะเป็นทาเลที่มีอุปทานใหม่เกิดขึ้นมาก
ส่วนกรุงเทพฯชั้นนอกจะมีโครงการเปิดใหม่ไม่มากนักแต่จานวนหน่วยต่อโครงการค่อนข้างมาก โดย
ตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่ และตลาดลักชัวรี่ ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายใหม่ๆยังให้ความสนใจ และ
ราคาจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ซื้อจะขยายวงออกไปยังตลาดต่างชาติทั้งซื้อไว้ลงทุน และเป็น
ที่บ้านหลังที่ 2 นอกจากนี้การที่ไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อันจะส่งผลให้ที่อยู่อาศัย ต้อ งปรับ
เปลี่ยนไปเพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนสูงวัย หรือแม้กระทั่งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ
เข้าถึงวิถีชีวิตของคน
ข้ อ มู ล จากพร๊ อ พโฮลิ ค (2560) กล่ า วถึ ง กลุ่ ม ผู้ สู ง วั ย ที่ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเข้ า มาอาศั ย ที่
คอนโดมิเนี ยมว่า ผู้สูงอายุแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน แม้ว่าบางคนชอบอยู่บ้าน ตึกแถวกับ
ลูกหลาน แต่ปั ญหาที่พบเห็นในปั จจุบันคือ ลูกหลานมักจะแยกครอบครัวออกไป ยิ่งหากลูกหลาน
แต่งงานมี ลู ก ก็มี โอกาสที่ จ ะย้ ายออกไปซื้อ บ้ านอยู่กัน เอง ทาให้ จากบ้ านที่ เคยมี ส มาชิ กหลายคน
กลายเป็นผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่กันเอง นอกจากนี้การทาความสะอาดภายในและภายนอกบ้านหาก
ผู้สูงอายุทาเอง จะเกิดความลาบากเพราะมีขนาดของบ้านที่กว้างขวาง เดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้าน
ต้องใช้เวลานาน ต่างจากคอนโดมิเนียมที่มีสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่าบ้าน ห้องออกกาลังกาย
สระว่ายน้า ร้านค้าต่าง ๆ คอนโดมิเนียมมีผู้คน มีสังคม มีพื้นที่ส่วนกลางให้ผู้สูงอายุได้พบปะเจอผู้คน
อยู่เป็นประจา ซึ่งสามารถมีเพื่อนใหม่ต่างวัยหรือวัยเดียวกันได้ และคอนโดมิเนียมมีขนาดเล็กกว่าบ้าน
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ทาให้ดูแลรักษาง่าย นอกจากการเข้ามาของสังคมสูงวัยแล้ว ทิศทางลงทุนที่ผู้ประกอบการจะหันมา
พัฒ นา 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 โดยจะเห็ น ว่าการอุปทาน อุปสงค์ และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร มีการเติบโตอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งทางด้านของอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรในช่วงปี 2558
นายกสมาคม ธุรกิจบ้านจัดสรร, (2558: อ้างถึงใน วีณา ศรีเจริญ , 2558) ได้กล่าวว่า โครงการบ้าน
จัดสรรมีการพัฒนารูปแบบของที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้นหลากหลาย อาทิเช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝดหรือบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการก่อสร้างบ้านให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น การสร้างบ้านเสร็จทันเวลาพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที หรือผู้บริโภคสามารถเลือกวัสดุใน
การก่ อ สร้ างได้ เองตามใจชอบหรื อ เลื อ กที่ จ ะตกแต่ งภายในด้ ว ย การเลื อ กเฟอร์นิ เจอร์เอง และ
ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง สามารถสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรได้อย่างตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีการเติบโตของบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ มีเงินเดือนเท่าเดิม
เพียงแต่เกิดความกังวลถึงรายได้ในอนาคตเท่านั้น
โดยปัจจุบันการแข่งขันชองธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อตอรับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในปัจจุบันของผู้บริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการใช้
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและการโฆษณาเข้ า มากระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจ ผลการวิ จั ย
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Thailand’s Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017 ได้ ร ายงานผลความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคต่อแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ โดยทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชากรในกรุงเทพ
และปริมาณฑล พบว่า 5 แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ผลออกมา
ดังนี้ ในกลุ่มสินค้าทาวน์เฮ้าส์ ผู้บริโภคไว้วางใจแบรนด์ “แสนสิริ”มากที่สุด ส่วนกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว
ผู้บริโภคไว้วางใจแบรนด์ “LH (แลนด์แอนด์เฮ้าส์ )” และ “พฤกษา” มากที่สุดด้วยคะแนนเท่ากัน
ขณะที่กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจสู งสุดเท่ากันสองแบรนด์ คือ “อนันดา”
และ “ศุภาลัย” (โฮม, 2560) ยกตัวอย่างโครงการของแสนสิริในปี 2561 ในด้านของการโฆษณา ได้ใช้
แนวคิด Complete your living experience คือ การเติมเต็มประสบการณ์ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์
แบบให้แก่ผู้อาศัย โดยสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา Sansiri Security System ความปลอดภัยของผู้อาศัยที่
ใช้ชีวิตในโครงการ นาเสนอมาตรฐานระบบความปลอดภัยที่แตกต่าง ผ่านการจาลองขั้นตอนการ
ทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีเนื้ อหาเข้าใจง่ายและมีความโดดเด่นน่าจดจา เช่น ใน
ส่วนของผู้รับเหมา แสนสิริได้นาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย Face Recognition บันทึกใบหน้า
และลายนิ้วมือเข้ามาใช้งาน รวมถึงติดตามรถที่เข้ามาในโครงการผ่านวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในแต่
ละจุดของโครงการ และ Outdoor Security Camera อุปกรณ์กล้องจับสัญญาณสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
และยังสามารถแยกมนุษย์ รถยนต์ และสัตว์ได้ไกลถึง 20 เมตร แล้วส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบน
เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของบ้านได้อีกด้วย (มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ปส์, 2561)
ในส่วนของพฤกษาได้มีการทาการรีแบรนด์ เนื่องในการฉลองครบรอบ 25 ปี ในปี 2561 โดยได้
มี ก ารน า อาทิ ว ราห์ คงมาลั ย หรื อ ตู น บอดี้ ส แลม เข้ า มาเป็ น Brand Endorser เนื่ อ งจากตู น
บอดี้สแลมมีความเด่นชัดในเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตที่ใส่ใจ และทุ่มเททาเพื่อคนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด “PRUKSA ใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต” อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนโลโก้และภาพลักษณ์ โดยพฤกษาวาง
กลยุทธ์สื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลเป็นหลัก มีการนาเสนอบทเพลง “ใส่ใจ” ที่แต่งขึ้นเพื่อพฤกษาโดยเฉพาะ
ผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ของตูน บอดี้สแลม และยังมีหนังโฆษณาทางออนไลน์ (Internet Film) และ
เพลงพิเศษประกอบภาพยนตร์โฆษณา (สนุกดอทคอม, 2561) ทางด้านรูปแบบการตลาดของศุภาลัย
ในปี 2561 เน้นการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อตอบรับการเข้าสู่ยุค 4.0 ของประเทศไทย โดยสื่อสารถึง
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ในการโฆษณาและนาเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้ได้เห็นตลอดทั้งปี เช่น
โปรโมชั่น “ศุภาลัย แรง แซง ทุกโปร” ทาแคมเปญกับบ้านและคอนโดมิเนียม สร้างเสร็จพร้อมอยู่ 92
โครงการ ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค ในราคาพิเศษสุด (คมชัดลึก, 2561)
ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นข้อมู ลพบว่าในช่วงปี 2560 เป็นต้นมา ธุรกิจ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้
นาเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) เข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์รับรู้แก่
ผู้บริโภค สร้างความแปลกใหม่ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท VR Real.Estate ที่พัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสมือน ในวงการอสังหาริมทรัพย์ แปลงแบบบ้านให้กลายเป็นบ้านเสมือน 3 มิติ ให้ลูกค้าของโครงการ
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อสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าไปชมผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยได้แนวคิดเริ่มต้นการประกอบ
ธุรกิจ มาจากข้อจากัดของข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านหรือห้องคอนโดมิเนียม ที่มีราคาหลาย
สิบล้าน ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาแผ่นโบรชัวร์ คาแนะนาของพนักงานขาย และแบบจาลองบ้านตัวอย่าง
ซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเสียเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น เว้นเสียแต่ว่าจะได้เห็น
สถานที่ จ ากห้ อ งจริ ง ๆ เพิ่ ม พงศ์ เอี้ ย วบั น ดาลสุ ข ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท VR Real.Estate ได้ ก ล่ า วว่ า
“เทคโนโลยีความจริงเสมือน ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังเป็นการใช้ภาพจาลองแบบ 360 องศา ผ่านการ
ถ่ายภาพรอบตัว แม้ลู กค้าจะได้เห็ นภาพสถานที่ จริง ๆ แต่ก็ จะเป็น ภาพแบน ขาดมิติแสงเงา จึง
แก้ ปั ญ หาผ่ านการจ าลองบ้ านและห้ อ งชุด คอนโดมิ เนี ยม ด้ ว ยโมเดล 3 มิติ ขึ้น มาทั้ งหมด ซึ่ งให้
ความรู้สึกสมจริงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ หรือแสงเงาที่ตกกระทบภายใน
ห้อง คล้ายว่าเป็นโลกเสมือนจริงโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้” (เดอะสแตนดาร์ด, 2560)
การใช้ เทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ น (Virtual Reality) นอกจากจะสร้างความแปลกใหม่ แ ก่
ผู้ใช้งานแล้ว ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ขึ้นมา ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมนั้น ๆ หรือหาก
ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอย่างมากก็จะส่งผลต่อแบรนด์หรือองค์กรได้อีกด้วย โดยการสร้างประสบการณ์
แก่ผู้ใช้งานหรือลูกค้า นักการตลาดเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ เพลินทิพย์
โกเมศโสภา (2547) กล่าวว่า รูปแบบทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการสร้ า งประสบการณ์ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคที่ นั ก การตลาดเรี ย กว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์
(Experiential Marketing) โดยจุ ดประสงค์ของการท าการตลาดในรูป แบบดังกล่ าว นอกจากการ
สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
จากผู้บริโภคเพื่อยกระดับความภักดีให้แนบแน่น และสนับสนุนองค์กรต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ถูกนามาขยายผลหรือ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือบริษัทต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ บุริม โอทกานนท์, (2552: อ้างถึงใน ชลิดา อู่ผล
เจริญ, 2558) ได้กล่าวว่า แนวคิดของการทา การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
ในปัจจุบันเป็นการรวบรวมเอาแนวคิดทางการตลาดต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นรูปแบบของการตลาดเชิงบูรณา
การ คือ การตลาดแบบข้างในสู่นอก (Inside Out) หรือที่เรียกว่า แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management: CRM) และการตลาดแบบข้ างนอกสู่ ข้ างใน (Outside
In) หรือแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ
ได้มีการใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ได้แก่ “HBO’s
Westworld Activation” ของทาง Home Box Office Inc. ได้ จ าลองสถานที่ บุ ค คล เสี ย งเพลง
เพื่อสนับสนุนด้านการรับรู้ให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลของละครที่กาลังจะฉาย เรื่อง Westworld ภาค
สอง โดยได้ทาการจาลองสถานที่ในหนังไม่ว่าจะเป็น อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้
สัมผัสประสบการณ์เหมือนตัวเองอยู่ในละครเรื่องนี้จริง ๆ นอกจากนี้ “Google’s Smart Home”
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ของทาง Google เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบ Google Assistant หรือระบบสั่งการด้วยเสียง
เป็นการจาลองการทางานของระบบดังกล่าวแสดงศักยภาพของผู้ช่วยดิจิ ทัลในบ้าน ผู้ใช้งานสามารถ
สั่งการด้วยเสียงเพื่อให้ระบบ Google Assistant ทาตามความต้องการ โดยไม่ว่าผู้ใช้งานต้องการให้
ทาอะไร เช่น การเปิดไฟ ชงกาแฟ สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ ซึ่งทั้งสองแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นที่
เทศกาลภาพยนตร์เซาท์บายเซาท์เวสต์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (Batesmeron, 2018)
แคมเปญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าภายใต้ชื่อ “Mazda Moments” โดย
ให้คานิ ยามว่ารถไม่ใช่แค่พาหนะสาหรับเดินทาง แต่ยังสามารถสะท้อนตัวตน ช่วงเวลาแห่ งความ
ผูกพัน ความประทับใจ ระหว่างผู้ขับและรถได้ด้วย ในแคมเปญดังกล่าวจะชวนให้แบ่งปันช่วงเวลา
ประทับ ใจที่ มีร่วมกับ รถมาสด้า ซึ่งเป้าหมายก็ไม่ใช่แค่การรับฟั งความประทับ ใจจากลู กค้า แต่ยัง
สามารถสะท้อนถึงความนิยมของผู้ใช้รถ Mazda SKYACTIV ในประเทศไทย โดยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึก
เป็ น ส่วนหนึ่ งในกิจกรรมที่เกิดขึ้น มีอารมณ์ร่วมกับสินค้าและแบรนด์ ใช้ ประสบการณ์ ของลูกค้า
โดยตรง (Customer Journey) ยืนยันด้วยประสบการณ์ตรงที่ไม่ได้สร้างแค่ความมั่นใจให้ลูกค้า แต่ยัง
หมายถึงการสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วไปผ่านประสบการณ์จริ งจากความประทับใจของผู้ใช้รถมาสด้า
(มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ปส์, 2560)
หรื อ แคมเปญของ Samsung ภายใต้ ชื่ อ “Samsung X LINE FRIENDS” เป็ น การร่ ว มมื อ
ระหว่างบริษัทสมาร์ทโฟน Samsung และบริษัท LINE ผู้สร้างและให้บริการแอปพลิเคชันสนทนา
ออนไลน์ ภายในกิ จ กรรมได้แ บ่ งพื้ น ที่อ อกเป็ น 5 ส่ ว นประกอบด้ ว ย (1) Selfie Mirror เป็ น พื้ น ที่
เพื่ อ ให้ ผู้ ร่ ว มงานสามารถถ่ ายภาพคู่ กั บ มาสคอต LINE FRIENDS (2) S8 Low-light Experience
มอบประสบการณ์การถ่ายภาพแก่ผู้ร่วมงานภายใต้ การจาลองแสงน้อย (3) Gear 360 Camera ให้
ผู้ ร่ ว มงานถ่ า ยภ าพกั บ มาสคอต LINE FRIENDS ในรู ป แบบ 360 องศา (4) Gear VR 4-D
Experience ให้ผู้ร่วมงานสัมผัสเหตุการณ์จาลองเสมือนจริงในสวนสนุกและขณะอยู่บนรถไฟเหาะตี
ลังกาด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Visual Reality) และ (5) Hands-on Table พื้นที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Samsung ที่จัดแสดงภายในงาน โดยบริษัท Samsung ได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างกิจกรรมที่ทาให้ผู้ร่วมงานได้รับ
ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนวัตกรรมทางการสื่อสารของ Samsung ความใกล้ชิดกับมาส
คอต LINE FRIENDS แบบไม่รู้สึกถูกยัดเยียด การสร้างกิจกรรมจึงเป็นการต่อยอดในการสร้างความ
ภักดีแก่ตราสินค้า (Brand Loyalty) ที่ดีเยี่ยมในลาดับต่อไป (เอ็มเคที อีเวนท์ , 2559) จากตัวอย่าง
ข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าไม่ว่าบริษัทจะดาเนินการธุรกิจในรูป แบบใด ๆ ก็ตามนักการตลาดสามารถใช้
การตลาดเชิงประสบการณ์เพื่อกิจกรรมหรือบริการได้
กิจกรรมที่ได้ย กตัวอย่างในข้างต้นจะเห็ นได้ว่ามีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน โดย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ทาให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสเหตุการณ์จาลองเสมือนจริง ทา
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ให้ได้รับประสบการณ์ ความสุนก ความตื่นเต้น จากประสาทสัมผั สการรับรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน คือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ จาลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง
และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี ที่
เกิดจากการวิจัยของรัฐบาลอเมริกา เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับด้านการทหารและการ
จาลองในการบิน ความคิดเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสมือนถูกนาเสนอโดย ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ ในปี
1965 โดยให้คานิยาม Virtual Reality ว่า “สร้างโลก (เสมือน) ขึ้นมา สร้างหน้าต่างที่สมจริง เสียงที่
สมจริง ความรู้สึกที่มีสมจริง และตอบสนองต่อการกระทาของผู้ชมอย่างสมจริง ”เทคโนโลยีความจริง
เสมือ น ถูกใช้งานในด้านต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ด้านการทหาร การแพทย์ การศึกษา ความบั น เทิ ง
การตลาดต่าง ๆ ในขณะที่ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ใช้งานจะตัดขาดออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
เรียกว่าระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (Fully Immersive System) เพื่อเข้าสู่ภาพจาลองขึ้นมา โดยการ
ทางานของเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะเป็นการสวมใส่ อุปกรณ์ ครอบทับ ศีรษะ และทาการเปิ ด
โปรแกรมเพื่อจาลองสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน สวนสาธารณะ ฯลฯ
ในขณะการใช้งานผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนทิศทางการมองเห็นของตน เพื่อดูมุมอื่น ๆ ในมุมมอง 360
องศาได้อีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่ใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น
ผู้ทดลองใช้อาจเป็ น บุ คคลที่มีความต้องการหรือมองหาที่อยู่อาศัยเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว ผู้วิจัย จึงได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการจาลองสถานที่ คอนโดมิเนียม แก่
บุ คคลทั่ วไปที่ไม่ได้มีเป้ าหมายในการซื้ออสั งหาริม ทรัพ ย์ที่ใดที่ ห นึ่ง เพื่ อเป็ น การทดลองการรับ รู้
ประสบการณ์ที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ และทาการศึกษาถึงการเกิดความตั้งใจซื้อของกลุ่มทดลอง
โดยศึกษาผ่านการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Research) จากประชากรอายุ 26 ปี
เงินเดือน 20,000 บาท ที่มีอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สามารถซื้อ ผ่อน บ้านหรือคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ งนี้ เพื่ อน าผลการศึก ษาไปใช้ เป็ น แนวทางให้ นั กการตลาด นั กวิช าการ
นักวิจัย ได้คิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้กิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality)
2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Research) ผ่านการรับสื่อโดยใช้ กิจกรรม
สอดแทรกด้ วยเทคโนโลยี ค วามจริ งเสมือ น (Virtual Reality) ในการทดลอง โดยการใช้โทรศั พ ท์
สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องจาลองแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังนาเนื้อหาเดียวกันมาทดลองผ่านวิดีโอ 2 มิติ
เพื่อศึกษาหาข้อเปรียบเทียบว่าสื่อทาให้เกิดประสบการณ์ มากกว่า และมีผลทาให้ เกิดความตั้งใจซื้อ
คอนโดมิเนียม โดยการวิจัยนี้จะทาการทดลองจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย จานวน 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) ทราบถึ งปั จ จั ย ที่ เกิ ด ความตั้ ง ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มของกลุ่ ม ทดลอง และด้ านการรับ รู้
ประสบการณ์ จากการสร้ างการทดลองด้ว ยกิ จกรรมสอดแทรกผ่ านเทคโนโลยีความจริงเสมือ น
(Virtual Reality)
2) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หรือนักการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทย ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ เห็นความสาคัญของการใช้ เทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) เพื่อใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
3) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual
Reality) และการตลาดเชิงประสบการณ์ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการวิจัยในเรื่องที่มี
ลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) หมายถึง เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคอมพิวเตอร์เพื่อ
จาลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้ น สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันร่วมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เพื่ อ เข้ า ถึ ง เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกั บ การจ าลองห้ อ งคอนโดมิ เนี ย ม หรื อ คอนโด เพื่ อ หาการรั บ รู้
ประสบการณ์และความตั้งใจซื้อ
2) แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรมที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวก
ในด้ านต่ าง ๆ ที่ อ อกแบบมาส าหรับ สมาร์ท โฟน หรือ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ อื่ น ๆ แอปพลิ เคชั น
(Application) ที่ใช้งานในการวิจัยเป็นแอปพลิเคชัน (Application) เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ในการจาลองสภาพของห้องคอนโด
3) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คือ โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออกหรือรับสาย เสมือน
ยกเอาคุณ สมบั ติที่คอมพิวเตอร์มาไว้ในโทรศัพท์ โดยมีคุณ สมบัติในการเชื่อมต่อไร้สาย 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
โดยการตลาดเชิงประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ประสารทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด
พฤติกรรม และความเชื่อมโยง ดังนี้
- ประสาทสั มผั ส (Sense) การรับรู้ประสบการณ์ ผ่ านประสาทสั มผั สต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสในด้าน ประสาทการมอง และประสาทการ
ได้ยิน
- ความรู้สึก (Feel) การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ทาให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยการใช้
เทคโนโลยี ความจริ งเสมือ น (Virtual Reality) ได้แ ก่ ความสุ ข ความตื่ น เต้ น ความปลอดภั ย
ความรู้สึกผ่อนคลาย และความรู้สึกคาดหวัง
- ความคิด (Think) การรับรู้ประสบการณ์ผ่านความคิดในระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) ทาให้เกิดความคิดในตัวบุคคลที่มีต่อความตั้งใจซื้อ ความแปลกใหม่
และการทาความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันก่อนการทดลองของผู้ใช้งาน
- การกระทา (Act) การรับรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านของการกระทา หลังจากจากใช้
งานด้ว ยเทคโนโลยี ค วามจริงเสมื อน (Virtual Reality) ส่ งผลท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมในการรับชมเนื้อหาของห้องคอนโดของผู้ทดลอง
- ความเชื่อมโยง (Relate) รับรู้ประสบการณ์ จากการเชื่อมโยงประสาทสั มผัส ความรู้สึ ก
ความคิด และพฤติกรรม ในแต่ละส่วนหลังจากการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual
Reality) จะเกิดประสบการณ์เฉพาะกระตุ้นให้กลุ่มผู้ทดลองเกิดการบอกต่อ
5) ความตั้ งใจ (Intention) หมายถึ ง ความสนใจหรื อ ความมุ่ งมั่ น จนเกิ ด ความตั้ งใจซื้ อ คอนโด
หลั งจากรับ ชมเนื้ อหาที่เกี่ยวกับ ห้ องคอนโด แบ่งออกได้ 3 ด้าน คือ ความสนใจสิ นค้า ความ
ต้องการทดลองใช้สินค้า และความต้องการซื้อสินค้า
6) วิดีโอ 2 มิติ หมายถึง สื่อที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงในรูปแบบ 2 มิติ ที่สร้างด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อรับชมได้ ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
วิดีโอ 2 มิติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวอย่างพื้นที่ภายในห้องคอนโดเพื่อใช้ในการทดลอง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการวิจัยศึกษาเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความ
ตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสมือน
2.1.2 ประวัติความเป็นมา
2.1.3 หลักการทางานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน
2.1.4 ระดับความจริงเสมือน
2.1.5 อุปกรณ์สาหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนในปัจจุบัน
2.1.6 ความจริงเสมือนและพฤติกรรมผู้บริโภค
2.1.7 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และการตัดสินใจของความจริงเสมือน
2.1.8 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในด้านต่าง ๆ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.2 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.3 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2.4 การตลาดเชิงประสบการณ์กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจและความตั้งใจซื้อ
2.3.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมผู้บริโภค
2.3.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.3.3 ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase Intention)
2.3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.3.5 บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น นักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “เทคโนโลยี
ความจริงเสมือ น (Virtual Reality) ที่ มี คาย่ อว่า VR” เป็ น เทคโนโลยีที่ ถูกสร้างขึ้น มาเพื่ อ จ าลอง
สภาพแวดล้ อ มต่ าง ๆ ทั้ งจากสภาพแวดล้ อมจริง และจากในจิ น ตนาการ ขึ้น มาด้ ว ยเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้งานทางการแพทย์ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การตลาด ความ
บั น เทิ ง การจ าลองตั ว อย่ า งวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ฯลฯ ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ง าน จะถู ก ตั ด ขาดออกจาก
สภาพแวดล้ อมปั จจุบั น โดยที่ ร่างกายจะจดจ่ออยู่ในพื้นที่ความจริงเสมือน ระดับระบบสัมผัสเต็ม
รูปแบบ (Fully Immersive System) เพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จาลองขึ้นมาจากโปรแกรม การทางานของ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนจะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์ครอบทับ ศีรษะ ผู้ใช้งานต้องเปิดโปรแกรมเพื่อ
จาลองสภาพแวดล้อม เช่น ห้องนอน สวนสาธารณะ จาลองการขับขี่รถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
ทิศทางการมองของตน เพื่อสังเกตมุมอื่น ๆ ของสภาพแวดล้อมเสมือนผ่านตัวโปรแกรม
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
Sutherland (1965) กล่าวว่า เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถแยกออกจากความจริง สร้าง
หน้าต่างที่สมจริง เสียงที่สมจริง ความรู้สึกที่สมจริง และตอบสนองต่อการกระทาของผู้ชมอย่าง
สมจริง และแม้ว่าส่วนใหญ่ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในตอนนี้ ยังไม่สอดคล้องกับความ
จริงและคุณภาพยังไม่ดี แต่ยังคงมีประโยชน์และโน้มน้าวใจโดยไม่ต้องสงสัย เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนมีศักยภาพอย่างมาก แต่ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
Fuchs and Bishop (1992) ให้คานิยามว่า เป็นการสร้างกราฟิกแบบเรียลไทม์สามมิติที่
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันทีพร้อมกับจอแสดงผล และเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ งาน
สามารถฝังตัวอยู่บนโลกจาลองได้โดยตรงอย่างเพลิดเพลิน
Gigante (1993) กล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าวเปรียบเสมือนภาพลวงตาที่สามารถมีส่ว น
ร่วม ทากิจกรรมบางอย่างในสภาพแวดล้อมเสมือน อีกทั้งมีความสมจริงมากกว่าการสังเกตจาก
ภายนอกและใช้ระบบ 3 มิติ ที่ทาให้ระบบประสาทสัมผัสได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
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Marshall and McLuhan (1988) ให้ความหมายว่า เป็นเทคโนโลยีที่สร้างพื้นที่และวัตถุ
ด้วยกราฟิกแบบ 3 มิติ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะได้สั มผั สและรับรู้ ชุดข้อมูลแบบ
สมจริงด้วยตนเอง อีกทั้งจะเกิดปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุรอบตัวด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อ
ช่ ว ยในการรั บ สั ม ผั ส ดั งกล่ า วหรื อ อาจเป็ น ซอฟต์ แ วร์ ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกราฟิกและตัวผู้ใช้งาน
กิ ด านั น ท์ มลิ ท อง (2543) อธิ บ ายความหมายของความจริ งเสมื อ น ว่ า เป็ น ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถทาให้ผู้ใช้งานติดตรึงอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ
ภาพลวงตา และเปิดรับให้ผู้ใช้งานท่องไปยังโลกแห่ งนี้ได้ ซึ่งการใช้งานจะต้องสวมหมวกที่มี
จอภาพติดตั้งไว้ที่ศีรษะ (Head-Mounted display : HMD) เพื่อประมวลผลออกมาเป็นภาพ
3 มิ ติ และถุ ง มื อ รั บ สั ม ผั ส (Sensor Glove) ท าให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถจั ด การ เคลื่ อ นย้ า ย
เปลี่ยนแปลงวัตถุในโลกความจริงเสมือนได้
พรทิวา โตวิจิตร (2554) กล่าวว่า เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ ที่ผลักดันให้ผู้ใช้เกิด
ความรู้ สึ ก ต่ า ง ๆ ระหว่ า งการเข้ า ร่ ว มอยู่ ในสภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ ได้ มี อ ยู่ จ ริ ง ซึ่ ง สร้ า งโดย
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังได้สร้างเนื้อหาสาระของสิ่งที่แสดงให้เห็นโดยผ่านการ
รับรู้ เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทางกายภาพ และความรู้สึกของผู้ใช้งาน
เสกสรรค์ มาผันต๊ะ (2556) อธิบายว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็นกลุ่มเทคโนโลยี
จากการสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แล้วนาชุดข้อมูลมาจัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมจริง
มีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน
จากการให้ ความหมายของนักวิจัยหลายท่านสามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality) เป็ น เทคโนโลยี ที่ ส ร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ยู่ จ ริ ง ซึ่ ง สร้ า งโดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ด้วยการจาลองภาพ 3 มิติ ที่สามารถมองได้ 360 องศา มีการใช้งานด้าน
กราฟิก ผลั กดันให้ ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึ กทางประสาทสัมผัส ผ่านการรับรู้ มีความเป็นอิส ระ รู้สึ ก
เพลิดเพลิน นอกจากการใช้อุปกรณ์สวมศีรษะในการใช้งานแล้ว เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถ
ใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว หรือการสัมผัสในพื้นที่จาลองได้
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2.1.2 ประวัติความเป็นมา
เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ น (Virtual Reality) หรื อ VR เป็ น วิ วั ฒ นาการอย่ า งหนึ่ ง ของ
เทคโนโลยี ที่เกิดจากการวิจั ยของรัฐ บาลอเมริกา มีจุดประสงค์ เพื่อการวิจัยและพั ฒ นาเทคโนโลยี
สาหรับด้านการทหารและการจาลองในการบิน เสมือนจริง ความคิดเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ถูกน าเสนอโดย ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ นักวิจัยด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในปี คริสตศักราช
1965 โดยให้คานิยามของ Virtual Reality ว่าเป็นการ “สร้างโลก (เสมือน) ขึ้นมา โดยสร้างวัตถุ เช่น
หน้าต่างที่มีความสมจริง สร้างเสียงที่มีความสมจริง สร้างความรู้สึกที่มีความสมจริง และตอบสนองต่อ
การกระทาของผู้ ชมอย่ างสมจริง ” และนับตั้งแต่นั้นมาจึงมีการวิจัยจานวนมาก โดยบทบาทของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Reality ที่ถือได้ว่าเป็นที่จับตามองในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จึงได้
ทาการยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ (Tomasz & Michael, 1999)
1) เซนเซอร์รามา (Sensorama) มอร์ตัน เฮลิก ได้สร้างเครื่องฉายภาพยนต์ ในรูปแบบ
4 มิติ ซึ่งถูกพัฒ นาในปีคริสต์ศักราชที่ 1956 - 1962 เพื่อทดสอบแนวคิด “โรงภาพยนตร์
แห่งอนาคต The Cinema of the Future” ของตนเอง การวิจัยดังกล่าวไม่เคยได้รับเงินทุน
สนับสนุนใดๆจนสร้างเป็นเครื่องเพื่อการค้าจริง แต่เซนเซอร์รามา (Sensorama) ก็สามารถ
แสดงภาพยนตร์แบบ 3 มิติพร้อมเสียงสเตอริโอ นอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยลมและกลิ่น อีก
ทั้งที่นั่งยังเคลื่อนที่ตามจังหวะภาพยนตร์ได้ ตามภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2 เซนเซอร์รามา (Sensorama)
แหล่งที่มา: Tomasz and Michael (1999)
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The Ultimate Display ในปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราชที่ 1961 วิ ศ วะกรของบริ ษั ท ฟิ ล โก
(Philco corporation) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กาลังพัฒ นาจอภาพสวมศีรษะ 3 มิติ โดย
การติดตั้งจอแสดงภาพในรูปแบบทรงกลม 2 ชิ้นอยู่ในระดับสายตา และมีการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ในปีคริสต์ศักราชที่ 1965 หลังจากที่ ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ ได้ทาการ
ทดลองใช้จึงได้ตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์นี้ว่า The Ultimate Display ตัวอย่างภาพที่ 2.2
2)

ภาพที่ 3 The Ultimate Display
แหล่งที่มา: (Roadtovr, 2016)
3) The Sword of Damocles ไอวาน ซัทเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบโต้ ต อบที่ เรี ย กว่ า Sketchpad ซึ่ งเป็ น ครั้งแรกที่ ใช้ Graphical User Interface ผู้ ใช้
สามารถวาดภาพได้โดยตรงในหน้าจอโดยใช้ปากกาดิจิทัล light pen และได้สร้างอุปกรณ์
สวมศีรษะเครื่องแรกที่ใช้จอแสดงผล HMD ซึง่ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งอุปกรณ์แสดงภาพ
เสียงตามจุดที่เหมาะสมตามตาแหน่งของศีรษะผู้ใช้งาน โดยระบบการแสดงผลแบบสามมิติ
จะถูกตั้งค่าประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างภาพที่ 2.3

ภาพที่ 4 The Sword of Damocles
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แหล่งที่มา: Dsource (2018)
4) GROPE ได้ทาการพัฒนาต้นแบบแรกของระบบตอบรับความจริงเสมือน 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 มิ ติให้ อยู่ในตาแหน่งที่ต้องการได้ ตัวอย่าง
ภาพที่ 2.4

ภาพที่ 5 VIDEOPLACE
แหล่งที่มา: Tomasz and Michael (1999)
6) VCASS ที่ ห้ อ งท ดลองของสถาบั น วิ จั ย ด้ า นการแพ ทย์ อ าร์ ม สตรอง ของ
กองทัพอากาศ สหรัฐฯ ได้พัฒนาในปีคริสต์ศักราช 1982 โทมัส เฟอร์เนส จาลองสถานการณ์
ทางอากาศแบบคู่ขนาน โดยให้นักบินสวมใส่อุปกรณ์ที่ศีรษะ เพื่อจาลองการบินขั้นสูง เพิ่ม
มุมมองที่มองไม่เห็นโดยภาพกราฟิกที่อธิบายถึงเป้าหมาย หรือข้อมูลเส้นทางการบินที่ดีที่สุด
ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1929 เอ็ดเวิร์ด ลิงก์ได้พัฒนาเครื่องจาลองการบินครั้งแรกเพื่อให้มี
ประสบการณ์เพียงพอสาหรับนักบินภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุม (ภายใน) 'Link Trainer'
ประกอบด้วยแบบจาลองการบินแบบคงที่พร้อมด้วยแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่ซึ่งจาลองแบบ
การเคลื่อนไหวจริงสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตัวอย่างภาพที่ 2.5
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ภาพที่ 6 VCASS
แหล่งที่มา: Voicesofvr (2015)
7) VIVED ย่ อ มาจาก Virtual Visual Environment Display สร้างขึ้ น ที่ ส ถาบั น วิจั ย
NASA's Ames Research Center ในปีคริสต์ศักราช 1984 โดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกัน
ใช้จอแสดงผลแบบ HMD โดยแสดงภาพในรูปแบบขาวดาหรือ Monochrome และได้ทา
การเปิ ดตั วต้ น แบบในปี 1986 ซึ่งได้รับ การตอบรับ เป็ น อย่างดีโดยได้ รับ ความสนใจจาก
สาธารณชน ต้นแบบได้สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณ 2,000 ดอลลาร์ มีลักษณะเป็น หมวกกัน
น็ อกแบบใช้มุมกว้างระบบการแสดงผลแบบสามมิติ หน้ ากากปิดด้านหน้าประกอบด้ว ย
หน้าจอ LCD แบบ monochromatic ขนาด 2.7 นิ้วความละเอียดปานกลางขนาด 2.7 นิ้ว
ซึ่งให้มุมมองที่มีป ระสิทธิภ าพ 120 องศาสาหรับตาแต่ล ะดวง เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนหมวก
กันน็อคจะติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะแบบเรียลไทม์ NASA ได้รวมระบบเสียงเซอร์ราวด์
แบบสเปคตร้าเพื่อเพิ่มความรู้สึกของสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติที่เหมือนจริงอีกด้วย ตัวอย่าง
ภาพที่ 2.6

17
ภาพที่ 7 VIVED
แหล่งที่มา: Engadget (2013)
8) VPL ย่ อ มาจาก Visual Programming Lab Research ก่ อ ตั้ ง โดย Jaron Lanier
ในปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช 1984 จุ ด ประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สิ่งที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ Data Glove และ Eyephone Headmounted display (HMD)
9) BOOM จ าหน่ ายในปี ค ริส ต์ศั กราช 1989 โดยบริษั ท Fake Space Labs BOOM
โดย BOOM มีลักษณะเป็นกล่องขนาดเล็ก มีจอภาพ CRT สองจอที่สามารถใช้ดวงตามอง
ผ่ านรู ทั้ งสองรูได้ ผู้ ใช้งานสามารถจับ กล่ องและเคลื่ อ นย้ ายทิ ศทางในการมอง เพื่ อเห็ น
สิ่งแวดล้อมจาลองที่ถูกสร้างขึ้นมา
10) UNC Walkthrough project ใน ช่ ว งครึ่ ง ห ลั ง ของปี คริ ส ต์ ศั ก ราช 1980 ที่
มหาวิทยาลัย North Carolina ได้มีการปรับปรุง พัฒนาแอปพลิเคชันบน อุปกรณ์ VR เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบ เช่น การแสดงผลของภาพ การจับตาแหน่ง และกลไกของระบบ
กราฟิกในรูปแบบ Pixel-Plane
11) CAVE ถู ก น าแสดงในปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช 1992 CAVE (Cave Automatic Virtual
Environment) คือระบบความจริงเสมือน และระบบการมองเห็นทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
แทนที่ HMD เป็ น ห้ องแสดงผลสามมิติที่ประกอบจากจอภาพจานวน 4 จอต่อกันเป็นรูป
ลูกบาศก์ สาหรับจอด้านซ้าย ด้านหน้า ด้านขวา และที่พื้น สามารถมองเห็นวัตถุจาลองที่
เตรี ย มขึ้ น จากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยอาศั ย แว่ น สามมิ ติ ช นิ ด LCD shutter glasses
รวมทั้งสามารถติดต่อกับวัตถุจาลองสามมิติชิ้นต่าง ๆ ได้โดยอาศัยอุปกรณ์ติดต่ออย่าง ถุงมือ
รับ สัมผั ส (Sensor Glove), เมาส์ ส ามมิติ (3D mouse), และ คทาสามมิติ (Wanda) วิธีนี้
มั่ น ใจได้ ถึ งคุ ณ ภาพ และความละเอี ย ดของภาพที่ ดู ดี ขึ้ น รวมทั้ งมุ ม มองภาพที่ ก ว้ า งขึ้ น
เปรียบเทียบกับระบบ HMD
12) Augmented Reality (AR) เทคโนโลยี นี้ ม าจากการพั ฒ นาเทคโนโลยี ค วามจริ ง
เสมือ น (Virtual Reality Technology) โดยเป็ น รูป แบบ 3 มิ ติ จ าลองเข้าสู่ โลกจริงผ่ าน
กล้อง และการประมวลผลที่จะนาวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน ในช่วงการพัฒนานั้น
ได้ใช้ในทางการทหาร และจาลองการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มเข้าไปในโปรเจค
VCASS โดย Augmented Reality (AR) มีงานวิจัยมากมายในต้นปีคริสต์ศักราช 1990
จากประวัติความเป็นมาจะเห็นได้ว่ามีการพัฒ นาระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality)
ขึ้นมากมาย โดยนักวิจัยต่าง ๆ และมีการพัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปี คริสตศักราช 1956 เป็น
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ต้นมา จนถึงปัจจุบั น ในลาดับถัดไป Tomasz and Michael (1999) ได้ทาการเรียบเรียงหลักการ
ทางานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Generic Model of a Virtual Environment System)
2.1.3 หลักการทางานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน
การทางานของระบบความจริงเสมือน เป็นการทางานเลียนแบบสิ่งแวดล้อมจริงด้วยการสร้าง
จินตนาการด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 3 มิติ ในโลกเสมือนจริง หลักการทางานมีด้วยกัน 2 ส่วน
คือ การนาเข้าข้อมูล (Input) และการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพและเสียง ด้วยการทางานอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้ (Tomasz & Michael, 1999)

ภาพที่ 8 Generic Model of a Virtual Environment System
แหล่งที่มา: Tomasz and Michael (1999)
จากภาพที่ 2.7 การท างานเริ่ ม ต้ น จากตั ว แบบจ าลอง (Model) มี ก ารส่ งต่ อ ข้ อ มู ล และการ
แสดงผลต่างๆ ไปยังสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment Representation) และทาการ
ส่งออก (Output) ชุดข้อมูลภาพ หรือเสียง ผ่านอุปกรณ์แสดงข้อมูล เช่น หมวกที่มีจอภาพติดตั้งไว้ที่
ศีรษะ (Head-Mounted display : HMD) โดยทาการฉายภาพและเสียงไปยังผู้ใช้งาน (User) ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้ได้รับข้อมูล และเกิดการกระทาบางสิ่งบางอย่างในพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ผ่านอุปกรณ์
ต่อพ่วง เช่น เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ตัวควบคุมในลักษณะจับ (Joystick) หรือถุงมือ
รับ สัมผัส (Sensor Glove) ข้อมูล การกระทาเหล่ านี้ จะถูกส่งเข้ามายังในส่วนของการนาเข้าข้อมูล
(Input) และส่งไปที่สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment Representation) การทางานใน
ลักษณะนี้เรียกว่าวนลูป (Loop) หรือการส่งข้อมูลซ้า (Tomasz & Michael, 1999)
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2.1.4 ระดับความจริงเสมือน
เทคโนโลยี ค วามจริ งเสมือน (Virtual Reality) ถูกสร้างขึ้นมาด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง
สามารถแสดงผลต่อระบบประสาทสัมผัส และความรู้สึกของมนุษย์ ประเภทของการแสดงผลเหล่านี้
จะขึ้นอยู่กับการกาหนดระดับของความจริ งเสมือนในด้านของความละเอียดและคุณภาพการทางาน
Kalawsky (1996) ได้แบ่งประเภทเทคโนโลยีความจริงเสมือน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ความจริง
เสมือนแสดงผ่านหน้ าจอ Desktop VR (2) ความจริงเสมือนแบบกึ่งสมจริง Semi-Immersive VR
และ (3) ความจริ ง เสมื อ นเต็ ม รู ป แบบ Fully-Immersive systems ซึ่ งในแต่ ล ะระดั บ จะมี ค วาม
แตกต่างในด้านของคุณสมบัติ (ภาพที่ 2.8) ดังนี้

ภาพที่ 9 ประเภทเทคโนโลยีความจริงเสมือน
แหล่งที่มา: Kalawsky (1996)
1. Desktop VR หรือเรียกว่า Non-Immersive System เป็นระบบพื้นฐานของความ
จริงเสมือน โดยจะแสดงผลและควบคุม จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และไม่มีการรับส่งข้อมูลทาง
ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ซึ่งการใช้งานจะต้องมีอุปกรณ์เพื่อทางานร่วมกันนอกจากจอแสดงผล 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) คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งปรากฏ หรือความแตกต่าง
ของตาแหน่งของวัตถุเมื่อมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้งานยังต้องใช้จอคอมพิวเตอร์อยู่
ควบคู่ ไปกับ จอภาพ 3 มิติ ที่ ส วมศี รษะ และใช้อุ ป กรณ์ ติด ตั้ งเสริม (Input Devices) เช่น ตั ว
ควบคุมในลักษณะจับ (Joystick)
3. Fully-Immersive Systems หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการรับสัมผัสเต็ม
รูปแบบ เป็นระบบต้นแบบของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในยุคแรกๆ และยังได้รับความนิยมมา
จนถึงปัจจุบัน เช่น Oculus Rift หรือ HTC VIVE เป็นต้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบความ
จริงเสมือนที่ดีที่สุด โดยเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการรับสัมผัสเต็มรูปแบบจาเป็นจะต้องมี
อุ ป กรณ์ เสริ ม เพื่ อ ใช้ งานอย่ างเต็ ม รู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น จอภาพสวมศี ร ษะ ถุ งมื อ รั บ สั ม ผั ส
(Sensor Glove) และอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ที่จะต้องติดอุปกรณ์บริเวณมุม
ห้องในทิศต่าง ๆ
สรุปแล้วจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ
และอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นส่วนที่กาหนดระดับความสมจริงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้ใช้งาน
โดยระดับเหล่านี้ยิ่งมีความสมจริงมากเท่าใดก็จะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาขึ้นอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถหาซื้ออุปกรณ์และ
นามาใช้งานได้อย่างง่ายดาย ในลาดับถัดไปจะเป็นการกล่าวถึงอุปกรณ์สาหรับเทคโนโลยีความจริง
เสมือนในปัจจุบัน โดยอธิบายรูปแบบและประสิทธิภาพของเทคโนลีความจริงเสมือนในแต่ละรุ่น
2.1.5 อุปกรณ์สาหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนในปัจจุบัน
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ วีอาร์ (VR) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จาลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์นาเข้า
มาตรฐานเช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ สภาพแวดล้อมจาลองยังสามารถทาให้คล้ายกับโลกจริงได้ เช่น
การจาลองสาหรับการฝึกนักบิน การจาลองทางการแพทย์ หรือในทางตรงกันข้ามมันยังสามารถทาให้
แตกต่างจากความจริงได้อีกด้วย เช่น ความบัน เทิง หรือ เกมต่าง ๆ ที่ฝ่ ายผู้ ผ ลิ ต เกมเริ่มทาขึ้นใน
ปัจ จุบั น ในทางปฏิบั ติเป็ น เรื่องยากมากในการสร้างประสบการณ์ จากการใช้เทคโนโลยี ความจริง
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เสมือน เนื่องจากข้อจากัดทางด้านเทคนิคหรือการประมวลผลของอุปกรณ์ ความละเอียดของภาพ
อย่ างไรก็ตามข้อจากัดดังกล่ าว Tomasz and Michael (1999) กล่ าวว่าปัญ หาเหล่านี้ คาดว่าจะ
แก้ไขได้ในอนาคตอัน ใกล้ เนื่ องจากเทคโนโลยี การสื่ อ สารภาพและข้อมู ล รวมถึ งกาลั งของหน่ ว ย
ประมวลผลนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่ผู้ใช้งานจาเป็นต้องมีประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่าง ได้แก่
2.1.5.1 อุป กรณ์ สวมศีรษะ หรือ ชุดแว่นตา เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วย เลนส์แว่นตา
ขนาดเล็กที่ทาหน้าที่ฉายภาพ 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 คื อ เครื่ อ งที่ ใช้ ง านเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ น โดยท างานร่ ว มกั บ
โทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟนมี ร ะบบไจโรสโคป (Gyroscope) หรื อ ไจโรเซ็ น เซอร์ (Gyro Sensor) คื อ
เซ็ น เซอร์ ที่ มี ไว้ส าหรั บ ตรวจจั บ ลั ก ษณะการหมุ น โดยเป็ น การตรวจจั บ แบบ 3 แกน (3-Axes) มี
ความถูกต้อง และแม่นยาสูง เช่น การควบคุมการเล่นเกมส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเกมส์ที่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวในหลายๆ ทิศทาง ข้อดีของ Cardboard คือราคาถูกคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และยัง
สามารถใช้ตอนเปลี่ ยนโทรศัพ ท์มือถือเป็ นเครื่องใหม่ได้ และข้อเสี ยคือ แอพลิ เคชันปั จจุบันยังไม่
รองรับกราฟิกมากนัก และตัวอุปกรณ์ไม่รองรับเครื่องควบคุมแบบขยับได้ รวมถึงเดินไปมาในเกมหรือ
แอพพลิเคชันไม่ได้ทาได้ ตัวอย่างภาพที่ 2.13

ภาพที่ 10 Cardboard
แหล่งที่มา: เวอชวลลิตี้ (2561)
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2. Cardboard - Controller เป็นกลุ่ม Cardboard ที่เพิ่มตัวควบคุมเข้ามา โดยมีข้อดี
คือ ช่ วยให้ การเล่ น VR สะดวกสบายขึ้น มากในการคลิ กเมนูต่ าง ๆ นอกจากนี้ ยังใช้ในการมี ส่ ว น
ร่วมกับเกมหลายๆเกมได้ เช่นเป็นปืนหรืออุปกรณ์หยิบจับต่าง ๆ มุมมองที่ได้มีความบิดเบี้ยวน้อยกว่า
กลุ่มแรก แอปพลิเคชันมีคุณภาพมากกว่า cardboard ทั่วไป สาหรับ Gear VR (ภาพที่ 2.14) เป็น
อุปกรณ์ที่มีแอปพลิเคชันรองรับจานวนมาก สาหรับข้อเสีย คือ มีราคาที่สูงกว่า Cardboard ทั่วไป
และต้องใช้กับโทรศัพท์มือถือเฉพาะที่รองรับอีกด้วย

ภาพที่ 11 Gear VR
แหล่งที่มา: Samsung
3. VR BOX, Marker, Controller กลุ่ มนี้เป็นกลุ่ มที่เปลี่ ยนจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
มาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเซนเซอร์ที่บริเวณมุมห้อง โดยมีข้อดีคือ การใช้งาน
โปรแกรม VR โดยใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ตัวโปรแกรมที่รองรับจึงมีความสวยงาม และ
สมจริ งมากกว่ า Cardboard ที่ ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หากผู้ ใช้ ง านมี Cardboard สามารถซื้ อ ตั ว จั บ
สัญญาน (Maker) มาติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีข้อเสียคือ อุปกรณ์ค่อนข้างขาดความเสถียร การ
ใช้งานในโหมด 360 องศาได้ ไม่ ส มบูรณ์ นั ก และการกาหนดความสามารถของคอมพิ ว เตอร์ของ
ผู้ใช้งานที่ต้องมีสมรรถนะสูง ทาให้ผู้ใช้งานหลายกลุ่มเข้าไม่ถึง ตัวอย่างภาพที่ 2.15

ภาพที่ 12 Marker, Controller
แหล่งที่มา: เวอชวลลิตี้ (2561)
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4. All in one, stand alone มี ข้ อ ดี คื อ ท างานได้ ด้ ว ยตั ว เอง ไม่ เน้ น เชื่ อ มต่ อ กั บ
อุ ป กรณ์ ใหญ่ ๆ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ในบางรุ่ น ไม่ ต้ อ งใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เนื่ อ งจากตั ว เครื่ อ งมี
ซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง ในภายหลังเริ่มมีการพัฒนาให้สามารถเดินไปมาในเกมได้ โดยใช้แว่นคู่บน
หน้ากล้องเป็นตัวจับตาแหน่งวัตถุเพื่อคานวณระยะการเคลื่อนที่ แอปพลิเคชันมีคุณภาพและค่อนข้าง
เสถียร ส่วนข้อเสียคือ ในบางรุ่นมีราคาที่สูงมาก จึงทาให้ผู้ใช้งานมีการตัดสินใจในการซื้อ ยกตัวอย่าง
สินค้า เช่น Oculus Go (ภาพที่ 2.16), Vive Focus, Lenovo Mirage Solo, เป็นต้น

ภาพที่ 13 Oculus Go
แหล่งที่มา: Oculus
5. High End VR กลุ่มนี้ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมเฉพาะที่เน้น
สมรรถนะพอสมควรและยังต้องใช้เซนเซอร์ติดกาแพง ข้อดีคือ การจับตาแหน่งมีความเสถียร ไม่ค่อยมี
ปัญหาในการเล่นแบบ 360 องศา ข้อเสียคือ ราคาที่สูงมากหากเทียบกับกลุ่ม Cardboard จะมีราคา
สูงกว่าหลายสิบเท่า ซึ่งในบางรุ่นมีรูปทรงไม่กะทัดรัด ผู้ใช้งานจึงเป็นกลุ่มเฉพาะที่นิยมเล่นเกมหรือทา
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความบันเทิง ตัวอย่างภาพที่ 2.17

ภาพที่ 14 High End VR
แหล่งที่มา: เวอชวลลิตี้ (2561)
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2.1.5.2 โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่
แสดงผลด้วยภาพ 3 มิติ ซึ่งในปัจจุบันได้มี โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็ น ในด้ านของความบั น เทิ ง ทางการแพทย์ การศึ ก ษา เกม เป็ น ต้ น ตั ว ผู้ ใช้ งานจะสามารถ
เพลิดเพลินไปกับอิสระ และการสารวจในโลกความจริงเสมือนได้ อีกทั้งพัฒนาการของโปรแกรมในยุค
ปัจจุบัน สามารถสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสียงบรรยากาศ การเคลื่อนที่ และตัวระบบ
การทางานจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานอีกด้วย ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน
ดังนี้ (digitaltrends, 2018)
1) GOOGLE EARTH VR แอปพลิเคชัน ดูสภาพแวดล้อมของโลก 360 องศา ถูกพัฒ นาขึ้นในปี
คริสต์ศักราช 2015 และทางบริษัทเผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ปีคริสต์ศักราช 2016
โดยผู้ใช้งานสามารถสารวจเมื อง สถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบเสมือนจริง และยังมีข้อมูลภูมิประเทศ
ของสถานที่ ต่าง ๆ มาให้ รับ ทราบกั น อย่างละเอีย ด ลั ก ษณะของแอปพลิ เคชัน เริ่ม ต้น ผู้ ใช้งานจะ
เคลื่อนไหวอยู่บนอากาศ และสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ โดยที่ภาพต่าง ๆ นั้นจะนามาปะติดกัน
อย่างไหลลื่นและต่อเนื่อง โดยแอปพลิเคชันนี้รองรับการใช้งานกับเครื่องความจริงเสมือนระดับ High
End VR ที่มีก้านควบคุมหรือ Controller เพื่อใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นของ
โลกสามาถใช้ก้านควบคุมในก้านเลือกจุดหมาย และตัวแอปพลิเคชันจะพาไปอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 15 GOOGLE EARTH VR
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018)
2) Virtual Desktop แอปพลิเคชันจาลองหน้าจอให้คล้ายกับจอคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ให้ใช้งาน
ได้ในวัน ที่ 31 มีน าคม ปี คริ สต์ศักราช 2016 โดยลั กษณะการทางานสามารถสร้างหน้ าจอภายใน
โปรแกรมดังกล่าว สาหรับผู้ใช้งานที่ชอบทาหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงบนระบบ
ออนไลน์ การสนทนากับผู้อื่นบนชุมชนออนไลน์ พร้อมกับใช้งานแอปพลิเคชันความจริงเสมือนที่ทาให้

25
ผู้ใช้งานเกิดสะดวกสบาย ไม่จาต้องถอดอุปกรณ์ความจริงเสมือนออกเพื่อทากิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
สนทนา หรือการเข้าแอปพลิเคชันฟังเพลง

ภาพที่ 16 Virtual Desktop
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018)

3) TILT BRUSH แอปพลิ เคชั น ส าหรั บ ออกแบบและสร้ า งงานศิ ล ปะพั ฒ นาโดยบริ ษั ท กู เกิ้ ล
สาหรับเครื่องความจริงเสมือนระดับ High End VR ยี่ห้อ HTC Vive เผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 5
เมษายน ปีคริสต์ศักราช 2016 ลักษณะการทางานของแอปพลิเคชันนี้ผู้ใช้งานจะได้รับ แปรงวาดภาพ
แบบดิจิตอลที่สามารถสร้างชิ้นงานออกมาในรูปแบบ 3 มิติ โดยสามารถออกแบบงานได้หลากหลาย
ขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก ออกแบบแสงเงา ต้นไม้ เสื้อผ้า ไปจนถึงการออกแบบขนาดใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง
การจาลองฉากต่าง ๆ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ย่อหรือขยายสิ่งที่ผู้ใช้งานสร้างได้ นอกจากนี้
แอปพลิ เคชั น ดั งกล่ าวยั งมีค วามสามารถในการสร้างอนิ เมชั่ น ของวัต ถุต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น การ
เคลื่อนไหวของเปลวไฟและการไล่ระดับแสงที่ดูสมจริง การเคลื่อนไหวของน้าตกที่มีละอองของน้า
กระเด็นเป็นระยะ ผู้ใช้งานสามารถสร้างด้วยตัวคนเดียวหรือร่วมกับผู้ใช้งานอื่น เมื่อสร้างเสร็จสามารถ
อัพโหลดเป็นวิดีโอ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับชม
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ภาพที่ 17 TILT BRUSH
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018)
4) KINGSPRAY GRAFFITI VR แอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้งานสวมบทบาทเป็นนักกราฟฟิตี้ พ่นสเปรย์
บนผนั งสร้างงานศิล ปะขึ้น มา เผยแพร่ให้ ใช้งานได้ในวันที่ 5 ธันวาคม ปี คริส ต์ศักราช 2016 โดย
สามารถเล่นคนเดียวหรือร่วมกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ได้ ซึ่งรายละเอียดภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งาน
สามารถปรับสีของขวดสเปรย์ว่าต้องการสีระดับไหนและยังควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการฝึกฝน พัฒนาฝีมือของผู้ใช้งานในด้านการออกแบบ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานไม่
ต้องออกมาพ่นสเปรย์บนผนังจริงที่อาจก่อปัญหาให้บุคคลอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยแอปพลิเคชันนี้รองรับ
การใช้งานกับเครื่องความจริงเสมือนระดับ High End VR ที่มีก้านควบคุมหรือ Controller เพื่อใช้
งาน เป็นตัวควบคุมการใช้ขวดสเปรย์และการปรับระดับสี

ภาพที่ 18 KINGSPRAY GRAFFITI VR
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018)
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5) LITTLSTAR แอปพลิเคชันที่ใช้สาหรับดูภาพยนตร์ ฟังเพลง สารคดี และข่าวต่าง ๆ บนการใช้
งานความจริงเสมือน ที่ได้รวบรวมช่องโทรทัศน์ ต่าง ๆ ชั้นนาของโลกมาอยู่ ในแอปพลิเคชันเดี ยวกัน
เผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ปีคริสต์ศักราช 2017 ผู้ใช้งานสามารถเลือกดู วิดีโอใน
แบบแยกหมวดหมู่และประเภทของเนื้อหาได้ ซึง่ แอปพลิเคชันนี้เป็นการจาลองให้ผู้ใช้งานเสมือนอยู่ใน
โรงภาพยนตร์ พร้ อ มทั้ งสามารถใช้งานรูป แบบระบบภาพ 360 องศา เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ งานได้ รับ
ประสบการณ์ และเกิดความรู้สึกแปลกใหม่มากกว่า การดูผ่านจอโทรทัศน์ หรือดูผ่านเครื่องสมาร์ท
โฟนในแบบธรรมดา

ภาพที่ 19 LITTLSTAR
แหล่งที่มา: digitaltrends (2018)
2.1.5.3 อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัย
จึงขอยกตัวอย่างอุปกรณ์เสริม ดังนี้
1) ชุดความจริงเสมือนอัจฉริยะ (VR Smart Cloth) ช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพในการใช้งานในขณะ
อยู่ในความจริงเสมือน Teslasuit (2018) ได้พัฒ นาชุดที่ติดตั้งเซนเซอร์ทั้งหมด 46 จุดรอบตัวเพื่อ
ติดตามและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ในช่วงแรกใช้งานกับกลุ่มที่เล่นเกมเป็นหลัก
ยกตัวอย่างเกมยิงปืน หากยิงโดนผู้เล่นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเซนเซอร์ที่ติดตั้ง ก็จะทาให้ผู้เล่น
เกิดความเจ็บปวด เหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ นอกจากใช้เพื่อเล่นเกมแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อ
ฝึกพนักงานโรงงาน เพื่อจาลองสถานการณ์ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 20 VR Smart Cloth
แหล่งที่มา: Teslasuit (2018)
2) ถุงมือความจริงเสมือน (VR Glove) เพื่อจาแนกการเคลื่อนไหวของแต่ละนิ้ว ในปี 2018 ทีม
พั ฒ นา Plexus จากเมื อ งซานฟรานซิ ส โก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารระบุ
ลายนิ้วมือของผู้ใช้งาน โดยมีวัสดุผลิตขึ้นจากซิลิโคนห่อหุ้มมือของผู้ใช้งาน ในส่วนบริเวณหลังฝ่ามือจะ
เป็นจุดที่เก็บพลังงานและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นก้านควบคุม (Controller) ของ
แว่น ความจริงเสมือน หรืออุป กรณ์ ติดตามสั ญ ญาณต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ ดังกล่ าวสามารถใช้งานได้
ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้งปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับเครื่องความจริงเสมือนใน
ระดับ High End (Roadtovr, 2018)

ภาพที่ 21 VR Glove
แหล่งที่มา: Roadtovr (2018)
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จากเนื้ อหาในข้างต้นจะเห็ นได้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือนในปัจจุบันมีองค์ประกอบ 3
ส่ ว น คื อ อุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ โปรแกรมที่ ใช้ งาน และอุ ป กรณ์ เสริ ม ยิ่ งไปกว่ านั้ น อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ราคาก็จะสูงตามมา ซึ่งการ
สั ม ผั ส ถึ งความสมจริ งและการได้ รั บ ประสบการณ์ ก็ จ ะสู งขึ้ น กว่ า รู ป แบบอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
จุดประสงค์ของผู้ใช้งานต่าง ๆ เช่น หากเล่นเกมส์ที่มี การแสดงคุณภาพของกราฟิกสูง อาจต้องใช้
อุปกรณ์ในระดับ High End VR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง หรือหากผู้ใช้งานมีจุดประสงค์เพื่อความ
บันเทิง ดูหนัง เล่นเกมเล็กน้อย Cardboard แบบปกติหรือ Cardboard - Controller ที่มีราคาไม่สูง
มาก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่าย ในลาดับถัดไปจะเป็นการ
กล่าวถึงความจริงเสมือนและพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.1.6 ความจริงเสมือนและพฤติกรรมผู้บริโภค
Marshall and McLuhan (1988) ได้ ก ล่ า วว่ า ภายในสื่ อ ใด ๆ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ความคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อ มที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ ใช้ จะ สร้ า งคุ ณ ค่ า
ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เสมือนจริง ช่วยให้ลูกค้าได้ประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อ
มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตรงกับที่ตนเองต้องการหรือไม่ และเพื่อค้นหาวิธีใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ่งนักวิจัยด้านการตลาดได้ ให้ความสนใจอย่างมาก
ในช่ ว งหลายปี ว่ า การสั ม ผั ส กั บ เทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ นสามารถส่ ง ผลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั กวิจัย ด้านเทคโนโลยีที่ ได้ ตั้งคาถามว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างไร
ผลการวิ จั ย ของ Terry Daugherty, Hairong Li , and Frank Biocca (2008) พบว่ า
ประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์เสมือนจริงมีผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กร
หรือแบรนด์ และเกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับโฆษณาที่นาเสนอในสื่อด้วยรูปแบบ 2 มิติ
โดยให้เหตุผลว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ 3 มิติ สามารถถ่ายทอดและเกิดการโต้ตอบแบบ
ทางไกลได้ อีกทั้งในรูปแบบ 3 มิตินั้นมีสีสันที่สดใส ความรู้สึกแปลกใหม่ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอด
เยี่ยมให้แก่ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีแนวโน้มที่
จะมีผลดีต่อการเรียนรู้ การประเมินผล และพฤติกรรม ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาใน
รูปแบบ 3 มิติ ส่งผลด้านบวกด้านทัศนคติ และพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร หรือ แบรนด์และ
ได้รับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมีความแตกต่างเล็กน้อยในด้านความตั้งใจซื้อ
จากการศึ กษาและด าเนิ น การ อย่ างไรก็ ตาม ผลการวิจัยดั งกล่ าวเป็ น ผลการวิจัย จากการใช้ งาน
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เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive VR) ซึ่งผู้ใช้งานยังสัมผัสกับโลก
ความจริงอยู่
โดยสิ่งที่สาคัญ คือ นักการตลาดต้องแยกความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มี
การสัมผัสแบบเต็มรูป แบบ (Fully-Immersive VR) และ เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการสัมผัส
แบบไม่เต็มรูป แบบ (Non-Immersive VR) ซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ทีม่ ีการสัมผัสแบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive VR) ที่แสดงบนจอภาพหรือฉาย
ภาพบนพื้นผิวรอบ ๆ แล้ว การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบไม่เต็มรูปแบบ (Non-Immersive
VR) ยังสามารถทาให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึก ประสบการณ์เสมือนจริงได้เพียงส่วนหนึ่ง ตรงกันข้ามหาก
ใช้เทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ นที่ มี การสั ม ผั ส แบบเต็ ม รูป แบบ (Fully-Immersive VR) จะกระตุ้ น
อารมณ์ของผู้ใช้ได้มากขึ้น ด้วยการใช้หมวกที่มีจอภาพติดตั้งไว้ที่ศีรษะ (Head-Mounted display :
HMD) ทาให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ผ่านภาพและได้รับประสบการณ์ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนอย่าง
เต็มที่ โดยหมวก HMD จะมีระบบติดตามการเคลื่อนไหว (Motion tracking) และการติดตั้งตัวจับ
การเคลื่อนไหมตามมุมต่าง ๆ ชองห้อง จึงสามารถจับทางของผู้ใช้งานได้แบบทันทีตอนผู้ใช้งานเปลี่ยน
ทิศทางในขณะที่ใช้งานเครื่อง VR ผลการวิจัยของ Persky and Blascovich (2007) ยังสนับสนุนใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า การใช้ ง านเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ นแบบเต็ ม รู ป แบบ (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
การตัดสิน ใจ Marius and Sabeel (2017) กล่าวว่าหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลกับผู้ใช้งานมากที่สุ ด คือ
การดึงดูดของเนื้อหาและเกิดความผูกพันผ่านการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เสมือนจริงกับผู้ใช้งาน วิจัย
จากยูมีและนิลเซ่นในปี 2016 เป็นการวิจัยโดยการเปรียบเทียบระหว่างวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือน วิดีโอรูปแบบ 360 องศา และวิดีโอแบบ 2 มิติผ่านโทรศัพท์มือถือ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า
เนื้ อ หาที่ น าเสนอด้ วยเทคโนโลยี ค วามจริงเสมือน (Virtual Reality) ก่ อให้ เกิ ดการมี ส่ ว นร่ว มทาง
อารมณ์สูงสุดในหมู่ผู้ใช้งาน และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมทาปฏิกิริยา
กับสื่อต่าง ๆ เช่น สายรัดข้อมือระบบดิจิทัลมีจุดประสงค์เพื่อจับชีพจรการเต้นของหั วใจ และการ
ตอบสนองของกล้ามเนื้อในขณะที่ผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่เสมือนจริง ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองใส่
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แว่นเพื่อทาการจับการเคลื่อนไหวของดวงตา นอกจากนั้นยังมีการสวมอุปกรณ์ที่ศีรษะและเก้าอี้ เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการทดลองในการจับต้องหรือทากิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาพบว่าเนื้อหา
ของเทคโนโลยีเสมือนจริงมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์มากกว่าเนื้อหาอื่น ๆ อีก 2 รูปแบบ มีผลทาให้
เกิดการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 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) วิดีโอแนะนาภาพยนตร์ใหม่ ที่มีการแนะนา
ตัวละคร (3) การเรียนรู้การทาค๊อกเทลจากบาร์เทนเดอร์ ผลการสารวจพบว่า เนื้อหาจากวิดีโอใน
ลักษณะเชิงสารวจต่าง ๆ โดยแสดงเนื้อหาออกมาผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงทาให้ผู้ใช้งานเกิดการมี
ส่วนร่วมแบบสมจริงมากกว่าวิดีโอแบบอื่น ๆ
ผลการวิจัยจากยูมีและนิ ล เซ่น ในปี 2016 มีความสอดคล้องกับสมมติฐ านที่ว่าเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) ดังนี้ 1.ส่งผลในเรื่องของความสมจริงและผู้ใช้งานได้ เพลิดเพลิน
ภายในโลกเสมือนได้สูงกว่าสื่ออื่น ๆ การกระตุ้นความรู้สึกหลาย ๆ อย่างนาไปสู่ผลลัพธ์หลายประการ
ที่ไม่ปรากฏในสื่ออื่น ๆ 2.กระตุ้น ให้ ผู้ ใช้งานให้สนใจเนื้อหาภายในพื้นที่เสมือนจริงนั้น ๆ สามารถ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบกายในอย่างอิสระ ทาให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ต่าง ๆ จากเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนได้ง่าย 3.ผู้ใช้งานได้มีโอกาสสารวจสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น ทาให้เกิดผู้ใช้งาน
ใหม่ๆได้มากขึ้น ดังนั้นกลไกทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทาให้ทาให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ
มากขึ้น และทาให้เกิดการมีส่วนร่วมทางอารมณ์อีกด้วย
2.1.8 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในด้านต่าง ๆ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ถูกพัฒนาและมีการใช้งานในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัย
ขอยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านการแพทย์ สามารถใช้ งานเทคโนโลยี ค วามจริงเสมื อ น (Virtual Reality) เพื่ อ สร้า ง
สภาพแวดล้อมจาลองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตร่างกายของคนไข้ด้วยระบบ 3 มิติ เพื่ อเพิ่มความ
แม่ น ย า และถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น โรงพยาบาลเพรสไบที เรี ย น ที่ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย
สหรัฐอเมริกา นายแพทย์โรเบิร์ต หลุยส์ นายแพทย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ เริ่มต้นพัฒ นา
เทคโนโลยี ความจริงเสมือนในเดือนตุล าคม ปี คริสต์ศักราช 2015 เพื่อนามาใช้ในการผ่าตัดระบบ
ประสาทของคนไข้ โดยห้องผ่าตัดได้นาระบบที่มีชื่อว่า Surgical Navigation Advanced Platform
หรือ SNAP ได้รับการออกแบบโดยอดีตนักบินรบอิสราเอล เป็นโครงการนาร่องเทคโนโลยีด้านการ
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ผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อช่วยให้แพทย์เห็นภาพจาลองภายในสมองของผู้ป่วย ไม่ว่า
จะเป็ น การจ าลองเนื้ อ งอกของเส้ น ประสาทสมอง หรื อ เส้ น เลื อ ดและเนื้ อ เยื่ อ ก่ อ นที่ จ ะผ่ า ตั ด
นายแพทย์โรเบิร์ต หลุยส์ เองยังได้ให้ตัวคนไข้เองได้เห็นภาพจาลอง 3 มิติ เพื่อมีส่วนร่วมและยอมรับ
การผ่าตัดนั้น ๆ อีกด้วย (John G, 2016)
2. ด้ า นการศึ ก ษา นั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย กวั ฟ ล์ ประเทศแคนาดา ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การศึกษาร่วมกับ นักจิตวิทยา โดยใช้เกมที่สร้างจากเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
รูปแบบ 3 มิติ ที่มุ่งเน้นสอนเด็กในระดับประถมศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีข้ามถนนที่ถูกต้องผ่านการ
จาลองสถานการณ์ขึ้นมา เพื่อการใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เนื้อหาของเกม
ดังกล่าวเป็นการจาลองสถานการณ์โดยสวมเครื่องความจริงเสมือน และใช้อุปกรณ์เสริม (Controller)
เป็นตัวควบคุมตัวละครเพื่อทาการข้ามถนน โดยเนื้อหาของเกมอ้างอิงจากระบบสัญญาณไฟจราจร
จริงของประเทศแคนาดา เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงกระบวนการข้ามถนนได้อย่างถูกต้อง วารสาร Journal
of Pediatric Psychology ได้มีการยืนยันผลการทดลองที่พบว่าร้อยละ 75 ถึง 90 ของเด็กที่เล่นเกม
มีความเข้าใจและทาตามกฎได้อย่างถูกต้อง และนอกจากนั้นโครงการดังกล่าวมีการวางแผนที่จะขยาย
เกมตัวนี้ไปยังประเทศต่าง ๆ อีกด้วยในอนาคต (The Canadian Press, 2018)
3. ด้านสังคม การอยู่ร่วมกันของคนที่มีความชอบเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยการจาลอง
พื้ น ที่ สั งคมความจริ งเสมื อ นด้ ว ยโปรแกรม AltspaceVR คื อ โปรแกรมจ าลองชุ ม ชนเสมื อ นด้ ว ย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่ทาให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และมีการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ผ่านตัวละครสมมุติที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เลือก นอกจากนี้
ทีมนักพัฒนาของ AltspaceVR ยังคิดค้นระบบเสียงสามมิติที่สามารถสร้างและให้เสียงได้อย่างสมจริง
ตามตาแหน่งของแหล่งกาเนิดเสียง ยกตัวอย่างเช่น หากตัวละครสมมุติของเพื่อนเราอยู่ไกลจากตัว
ละครสมมุติของเรา เสียงที่ได้ยินก็จะเบาลง หากอยู่ไกล้ก็จะได้ยินเสียงที่ชัดและดังตามระยะความห่าง
ของตัวละคร (Joelcomm, 2016)
4. ด้านสถาปัตยกรรม ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) นี้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพ 3 มิติ หรือภาพจริงแล้วใช้การหมุนรอบ 360 องศา นักออกแบบสามารถใช้งานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนเพื่อจาลองสถานที่อาคาร หรือห้องต่าง ๆ สามารถสารวจภายในอาคารเพื่อชมหรือแก้ไข
หรือลูกค้าเข้าชมเพื่อดูตัวอย่างประกอบการตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยเองได้มีการนา
เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งาน ตัวอย่างเช่น ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศไทยได้นาเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยใช้ในโครงการใหม่ ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศ
ไทย โดยผู้ชมสามารถมองได้รอบ 360 องศา และเสมือนว่าผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริง ๆ (แบรนด์
บุ ฟ เฟต์ , 2559) หรื อ บริษั ท DEC MEDIA ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนกั บ ธุรกิ จอสั งหาริม ทรัพ ย์
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ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเรียกว่าโครงการ DEC VR เป็นการใช้เทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ เพื่อให้ลูกค้า
สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานที่จริง แบบ 360 องศา ของโครงการนั้น ๆ ได้ทันที นอกจากจะ
จาลองห้องตัวอย่างจริง ภายในมีอุปกรณ์อะไรซื้อแล้วได้อะไรบ้าง อีก ทั้งยังได้นาเอาสภาพบรรยากาศ
ทั้งหมดของโครงการมาให้ ผู้ ใช้งานรู้สึ กเหมือนยืนอยู่ใน โครงการจริง ๆ ได้อีกด้วย (พร๊อพโฮลิ ค ,
2559)
ทางด้านต่างประเทศผู้ วิจั ยขอยกตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual
Reality) ของประเทศแคนาดา บริษัท REinVR ที่ย่อมาจากคาว่า Real Estate in Virtual Reality
ได้นาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในด้านของอสังหาริมทรัพย์โดยการสร้างสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสมจริงและ
สวยงามขึ้นมา นอกจากนี้รายละเอียดของภาพยังมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังประสบความสาเร็จในด้านการ
ขายอี ก ด้ ว ย Nathan Nasseri ผู้ ก่ อ ตั้ งบริ ษั ท REinVR กล่ าวว่า บริ ษั ท REinVR ได้ ท าการตลาดที่
แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมให้ลูกค้าเข้ามามี ส่วนร่วมเกิดประสบการณ์ในการชม ตัวอย่างเช่น
เมื่อนักออกแบบของบริษัทสร้างสถานที่ อพาร์ตเมนต์หรือบ้านขึ้นมา จะทาแผนผังภายในอาคารรวม
ไปถึงการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความสมจริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเดินชมได้
อย่ างอิส ระ และในการใช้งานยั งมีระบบสามารถเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เช่น เปลี่ ยนสี ผ นัง
เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น (Archdaily, 2018) นอกจากการจาลองสถานที่เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
แล้ว การจาลองสถานที่หรือ ห้องโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น ห้องทดลองเสมือน
จริงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Google ที่มีชื่อแอพพลิเคชั่นว่า Labster โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีห้องทดลอง
เสมือนจริงที่มีแบบจาลองให้ใช้งานมากกว่า 30 รูปแบบ
โดยทางบริษัทเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการทดลอง แอพพลิเคชั่น ดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถเลือกเนื้อหาว่า
ต้ อ งการทดลองเกี่ ย วกั บ อะไร แบ่ ง ออกเป็ น 5 หมวด ได้ แ ก่ เคมี ชี ว ภาพ, เทคโนโลยี ชี ว ภาพ,
นิเวศวิทยา, พันธุศาสตร์ และ จุลชีววิทยา นอกจากนี้ในแต่ละหมวดหมู่จะมีเนื้อหาข้างในมากกว่า 30
หั ว ข้ อ ในอนาคตจะมี ก ารพั ฒ นาหมวดหมู่ ต่ าง ๆ เพื่ อ ตอบรั บ การทดลองวิ ท ยาศาสตร์ในทุ ก ๆ
ประเภท (สยาม วีอาร์, 2561)
5. ด้านความบั น เทิ ง ในการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือ น (Virtual Reality) เพื่ อ ความ
บั น เทิงมีห ลายรูป แบบ ในที่ นี้ ผู้ วิจั ยได้ยกตัว อย่ างความบั น เทิ งในรูป แบบภาพยนตร์ ยกตัว อย่ าง
ภาพยนตร์เรื่อง “Gone” เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญในรูปแบบ 360 องศา โดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือนเป็ น การร่ว มมือกัน ระหว่างทีมงาน Samsung กับ Skybound Entertainment ผู้ สร้าง
ภาพยนตร์เรื่อง Walking Dead โดยภาพยนตร์นี้ผู้ชมจะสามารถรับชมเรื่องราวดังกล่าวได้จากหลายๆ
มุมมอง เพื่อให้ได้ลองพยามไขปริศนาของเรื่องราวไปพร้อม ๆ กับตัวละครในเรื่อง ซึ่งแต่ละตอนจะมี
ความยาวอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาที โดยที่ทุกตอนจะถูกถ่ายทาแบบ 360 องศา ทาให้ผู้ชมสามารถที่จะ

34
หมุนวิดีโอดูได้รอบ ๆ ตัว เพื่อดูเหตุการณ์ในหนังว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งระหว่างที่คลิปวิดีโอกาลัง
เล่นไป เราจะเห็นเป็นเหมือนจุดเล็ก ๆ ที่เรืองแสงอยู่ในฉาก ซึ่งเมือเรากดที่ปุ่มควบคุมที่ VR headset
ขณะที่กาลังมองจุดนั้น ๆ อยู่ เราก็จะถูกนาไปสู่อีกมุมมองหนึ่งในฉากเดียวกัน อย่า งเช่น ในตอนแรก
เราจะมาสามารถมองเห็น สนามเด็กเล่นจากสายตาของแม่ที่นั่งอยู่บนม้านั่ง หรือจะเลื อกมองจาก
มุมมองของลูกที่กาลังเล่นสไลเดอร์อยู่ก็ได้ โดยที่ปุ่มดังกล่าวจะหายไปเมื่อฉากถูกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ชม
จะต้องคอยมองหาปุ่มดังกล่าวก่อนที่เนื้อเรื่องจะข้ามไป (Nicole, 2015)
จากเนื้ อหาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือ น (Virtual Reality) เป็ น
เทคโนโลยีที่เกิดจากการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น
ทางด้ านอารมณ์ ประสาทสั ม ผั ส เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเพลิ ดเพลิ น ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ขณะใช้ งาน
เทคโนโลยี ความจริงเสมือนแบ่ งออกได้ 3 ระดับ คือ 1. Desktop VR ความจริงเสมือนแสดงผ่ าน
หน้าจอ หรือเรียกว่า Non-Immersive systems ความจริงเสมือนที่ไม่เต็มรูปแบบ ใช้งานผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ 2. ความจริงเสมือนแบบกึ่งสมจริง Semi-Immersive VR เป็นการพัฒ นาต่อจาก
Desktop VR ที่มีการใช้อุปกรณ์สวมศีรษะและการใช้จอคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วย และสุดท้ าย 3.
ความจริงเสมือนเต็มรูปแบบ Fully-Immersive systems เป็นระบบต้นแบบของเทคโนโลยีความจริง
เสมือนในยุคแรกๆ และยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่ดี
ที่สุด อุปกรณ์มีหลายระดับหลายราคาขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของผู้บริโ ภค อีกทั้งเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนยังให้ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ประสบการณ์ในด้านการ
สัมผัส ความรู้สึก ความคิด นอกจากนี้เทคโนโลยีความจริงเสมือนยังถูกการใช้ในด้านการแพทย์ ด้าน
การศึกษา ด้านความบันเทิง ด้านสถาปัตยกรรม และด้านความบันเทิงอีกด้วย
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
พฤติกรรมทางด้านการรับข้อมูลของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อการปรับตัวของ
องค์กร หรือธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ เทคโนโลยี หรือด้านอุตสาหกรรม มีการใช้งานอย่าง
กว้างขวาง นักการตลาดจึงต้องวางแผนทางการตลาดสร้างกลยุทธ์เพื่อแสวงหาผลกาไร ทาให้ผู้บริโภค
เกิดทั ศนคติที่ ดี ไม่ใช่เพีย งแค่การสื่ อสารผ่ านแคมเปญเท่านั้ น การสร้างผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผู้ให้บริการและผู้บริโภค การเลือกหุ้นส่วนในธุรกิจ การออกแบบร้านค้า
ปลีก และการสร้างเว็บไซต์ (Schmitt, 1999) การตลาดประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ประสบการณ์หรือที่เรียกว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) มีจุดเด่นในการ
สร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริโภคทั้งช่วงก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังซื้อสินค้าหรือ
บริการ จุดประสงค์ของการทาการตลาดในรูปแบบดังกล่าว นอกจากการสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรจากผู้บริโภคเพื่อยกระดับความ
ภักดีให้แนบแน่น และสนับสนุนองค์กรต่อไป (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็ น รู ป แบบการ
โฆษณา หรือการกระทาบางอย่างที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดี น่าจดจา หรือเกิดการ
นึกถึงเรื่องราวในครั้งอดีตที่มีร่วมกันกับแบรนด์ และแนวคิดดังกล่ าวถูกนามาขยายผล หรือมีการ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือบริษัทต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional
Marketing) ที่ให้ความสาคัญแตกต่างจากการตลาดเชิงประสบการณ์ ดังนี้ (Schmitt, 1999)
1) การมุ่ ง เน้ น ไปยั ง คุ ณ ลั ก ษณ ะและการใช้ ง าน (Focus on Functional Features and
Benefits) นั กการตลาดแบบดั้งเดิมคาดการณ์ผู้ บริโภคในการตัดสินใจซื้อสิ นค้าไม่ว่าจะเป็นตลาด
ประเภทอะไร จะใช้ ก ารชั่ งน้ าหนั ก เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะ และการใช้ ง านว่ า สิ น ค้ าใดให้
ประโยชน์แก่ตัวผู้บริโภคสูงที่สุด
2) การแข่งขัน ของประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่าง ๆ ถูกจากัด อย่างสิ้ น เชิง (Product Category and
Competition Are Narrowly Defined) ในการตลาดแบบดั้งเดิมที่ผ่านมาองค์กร หรือแบรนด์จะมี
การแข่งขันโดยตรงกับประเภทของสินค้าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่าง ธุรกิจยาสระผม
ธุรกิจอาหารจานด่วน เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้า อีก ทั้งจะนักการตลาดจะไม่มอง
ไปยังสินค้าประเภทอื่น ๆ หรือออกนอกกรอบ
3) ลูกค้าถูกมองว่าเป็นผู้ตัดสินใจที่มีเหตุมีผล (Customers Are Viewed as Rational Decision
Makers) นักการตลาดแบบดั้งเดิมมองว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้ามีแบบแผนมีขั้นตอนที่ชัดเจน
จึ งเน้ น ในการแก้ ไขปั ญ หาตามล าดั บ ขั้ น ตอนของลู ก ค้ า ไม่ ว่ าจะเป็ น การหาข้ อ มู ล การประเมิ น
ทางเลือก การซื้อสินค้า โดยเชื่อว่าทุกขั้นตอนที่ลูกค้ากระทามีเหตุและผลอยู่ในนั้น
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4) วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ มี ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณและวาจา (Methods and Tools Are
Analytical, Quantitative, and Verbal) บ่อยครั้งที่มีการใช้แบบสารวจเพื่อเก็บข้อมูล ภาคสนาม
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อ
การคาดเดาทิ ศ ทางทางการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็ นการวิเคราะห์ เพื่ อหาต าแหน่ งทาง
การตลาดของผลิตภัณ ฑ์ (Positioning maps) ด้วยการหาค่าแบบ 2 ส่วน เช่น คุณภาพและราคา
หรือการหาค่าแบบ 3 ส่วน เช่น คุณภาพ ราคา และความหรูหราของตัวผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ตนเองและนาคู่แข่งอื่น ๆ มาเปรียบเทียบด้วย
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์
พจนานุ กรม ฉบั บราชบัณ ฑิตยสถาน (2561: ออนไลน์ ) ได้ให้ความหมายของประสบการณ์ ว่า
“ความจั ดเจนที่ เกิด จากการกระท าหรือ ได้พ บเห็ น มา” ความจัด เจนคื อ ความช านาญ หรือการมี
ประสบการณ์
Mathur (1971) อธิบายว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการตลาดของ
สินค้า หรือบริการผ่านประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ ในแง่ของความรู้สึกทาง
อารมณ์ ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการนั้น ๆ”
Schmitt (1999) กล่าวว่า “ประสบการณ์ คือ เหตุการณ์ส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในการ
ตอบสนองสิ่ งเร้าบางอย่าง ประสบการณ์ จะเกี่ยวข้องกับการมีชีวิต มักจะเป็นผลจากการ
สังเกตโดยตรงหรือมีส่วนร่วมในเหตุ การณ์ไม่ว่าจะเป็นความจริง ความฝัน หรือการจาลอง
ความจริง”
HSIU-JUNG (2009) ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ว่ า
“การตลาดเชิงประสบการณ์เกิดจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น จากการตลาดและรวมทุกอย่าง
ไว้ในประสบการณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งความสัมพันธ์กับลู กค้าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท บริการ และคุณภาพ ดังนั้นการสะสมประสบการณ์เป็นพื้นฐานของ
การจัดตั้งการตลาดเชิงสัมพันธ์
Keller (2012) ให้ ความหมายว่า เป็ น การสร้างสถานการณ์ ในการบริโภคที่ มี ต่ อ
ผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สารตราสิ น ค้ า หรือ แบรนด์ ไปยั งเป้ าหมาย ซึ่ งแนวคิ ด
การตลาดเชิงประสบการณ์เชื่อว่า ไม่เพียงแต่เน้นที่ประโยชน์และรูปลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น
แต่ยังสามารถเชื่อมโยงความสนใจและเอกลักษณ์จากประสบการณ์ของผู้บริ โภคแต่ละคน
นักวิเคราะห์ทางการตลาดได้กล่าวว่า “ความคิดไม่ได้ใช้เพียงการขายสินค้า หรือบริการบาง
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สิ่งบางอย่างเท่านั้น แบรนด์ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยส่งเสริมเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภค
อีกด้วย”
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547) อธิบายความหมาย “เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี น่า
ประทั บ ใจ และตอกย้ าความรู้ สึ ก ดั ง กล่ า วเข้ า ไปในความทรงจ าของลู ก ค้ า ในขณะที่ ได้
ครอบครอง หรือใช้บริการสินค้านั้น ตราบนานเท่านาน เพื่อให้ลูกค้าชื่นชอบ ศรัทธาและเกิด
ความภักดี (Loyalty) ทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรอีกครั้ง
พร้อมกล่าวขานหรือบอกต่อถึงประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ ในวงกว้าง”
ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2548) อธิบายว่า การตลาดประสบการณ์เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในเชิงบวก ในรูปแบบประสบการณ์ทางกายภาพและอารมณ์ องค์กรสามารถ
สร้างสรรค์และนาเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านกลุทธ์ทางการตลาด ประสบการณ์ที่เริ่ม
จากการสื่อประสาทสัมผั สและการรับรู้ (Sense) การสร้างทัศนคติ หรือความรู้สึก (Feel)
การกระตุ้นลูกค้าให้เกิดความคิด (Think) นาไปสู่การกระทาหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ (Act)
การสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวโยงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ขยายสู่กลุ่มคนในระดับต่าง ๆ
(Relate) การตลาดประสบการณ์นาเสนอประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เป็ น
ประสบการณ์ของลูกค้า
วรงรอง เลื่อนลอย (2557) ได้กล่าวว่า การตลาดแบบดั้งเดิมนั้นให้ความสาคัญ ไปที่
การเชิญชวน การทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าเราให้ได้ และใส่ใจเพียงเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง
ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับการตลาดในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความสาคัญกับ
การที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจผ่านประสาทสัมผัส โดยประสบการณ์
จะเชื่อมโยงถึงการใช้ชีวิตที่มักจะเป็นผลจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ โดยตรง หรื อมีส่วนร่วมใน
เหตุ ก ารณ์ นั้ น ประสบการณ์ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น เฉพาะบุ ค คลซึ่ งจะถู ก สะสมความ
ประทับใจ นาไปสู่การเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการอันเป็นแก่นของสายใยผูกพันที่
เชื่อมโยงลูกค้ากับธุรกิจไว้
ชลิ ด า อู่ ผ ลเจริ ญ (2558) อธิ บ ายว่ า การตลาดประสบการณ์ เป็ น กลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดที่มีความแตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ซึ่งได้มุ่งเน้น
ในด้านของ คุ ณ ลั ก ษณะและประโยชน์ ก ารใช้งานของสิ น ค้า มาเป็ นกลยุท ธ์ที่ เสริม สร้าง
ประสบการณ์แก่ลูกค้า อีกทั้งประสบการณ์ทางกายภาพ (Physical Experience) ได้แก่สิ่งที่
จับ ต้องได้ของสิ น ค้าหรือการบริการ เช่น รูปร่างลั กษณะ สี สั น และความถูกต้องแม่น ยา
รวดเร็ว อี กทั้ ง ด้ านราคาที่ มีค วามยุติ ธ รรมต่ อ ผู้ บ ริโภค และประสบการณ์ ท างด้ านจิต ใจ
(Emotional Experience) ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ เช่ น ภาพลั ก ษณ์ การบริก าร ความ
เชื่อถือ ความมั่นใจ ความศรัทธา
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วรมาศ บุ บ ผาชาติ (2558) อธิ บ ายว่ า “การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ คื อ การ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตัวผู้บริโภคจะประเมิ นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
ร่วมกับการใช้เหตุผล อารมณ์และความรู้สึก โดยมีเป้าหมายคือ การบรรลุความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการในทุกขั้นตอน จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่
มีต่อองค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ”
จากการให้ ความหมายในข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential
Marketing) คือหลักการทางการตลาดที่มุ่งเน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยการทาให้เกิดประสบการณ์จากสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อสร้างการ
รับรู้ ความประทับใจแก่ตัวผู้บริโภค ทาให้เกิดการบอกต่อ และกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง
โดยเป็นหลักการทางการตลาดที่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ด้านของเหตุผล
อารมณ์ และทั ศ นคติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลทางเชิ ง บวก การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (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) ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด การตลาดเชิ งประสบการณ์
(Experiential Marketing) ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่สาคัญเพื่อให้เกิดแนวคิด 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 สร้างความรู้สึก ในด้าน
เชิงอารมณ์ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าหรือองค์กร ในทางตรงกับข้ามกับการตลาดแบบ
ดั้งเดิม (traditional marketing) ที่ปกติแล้วจะมุ่งเน้นคุณลักษณะ และประโยชน์การใช้งานซึ่งเป็น
มุมมองที่แคบ การตลาดเชิงประสบการณ์จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้บริโภค เป็นประสบการณ์
ที่ เกิด ขึ้ น ที่ เป็ น ผลมาจากการพบเจอ การได้ รับ หรือ อยู่ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ โดยเปิ ด โอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยมีความสัมพันธ์กับคุณค่าทางจิตใจและวิถีชีวิตของผู้บริโภค เพื่อ
ทดแทนหรือเพิ่มเติมจากการเสนอคุณสมบัติการใช้งานสินค้าเพียงอย่างเดียว ประสบการณ์ผู้บริโภค
ทาให้เกิดโอกาสจากการกระทาต่าง ๆ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
2) การบริ โ ภคเป็ น ประสบการณ์ ร วม คื อ การเปิ ด มุ ม มองการบริ โ ภคของผู้ บ ริ โ ภคผ่ า น
ประสบการณ์ในการใช้งานสินค้า โดยนักการตลาดที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ จะไม่มอง
ว่าสิ นค้าคือสิ่งของทีละรายการตัวอย่างเช่น ในห้ องน้ามีเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ครีม อาบน้า
น้ายาโกนหนวด น้ายาสระผม และสบู่เหลว แต่จะมองว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนประกอบของ
การสรรสร้างประสบการณ์เพื่อ "การแต่งกายในห้องน้า" ดังนั้นนักการตลาดต้องมีความพยายามค้นหา
ว่ามีสินค้าใด ที่สามารถช่วยเติมความสมบูรณ์ของประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้บริ โภคได้ เช่น เครื่อง
หอม อุปกรณ์แต่งหน้า อีกทั้งการบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้วิธีโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพื่อตอกย้าประสบการณ์ดังกล่าว
3) ผู้บริโภคใช้เหตุผล อารมณ์และความรู้สึก คือ การที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อและ
บริโภคโดยอาศัยเหตุผลเป็นหลัก แต่บ่อยครั้งพวกเขามักจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ โดย Schmitt
ได้ให้คานิยามว่า "ผู้บริโภคจะแสวงหาจินตนาการ ความรู้สึก และความสนุก" นักการตลาดจึงควร
ตระหนั กว่าการพิ จ ารณาทางเลื อกส าหรับ การตัด สิ น ใจซื้ อนั้ น มาจากลั ก ษณะทางกายภาพและ
ลักษณะเชิงอารมณ์ มีองค์ป ระกอบมาจากการผสมผสานของศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนผลจากวิวัฒนาการทางชีววิทยา องค์ประกอบเหล่านี้
เป็น สิ่งที่ผลักดันพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และการบริโภค รวมทั้งพฤติกรรมภายหลังการซื้อของ
ผู้บริโภคในทุกวันนี้อีกด้วย
4) วิธีการหลากหลาย และวิธีการผสมผสาน คือ การวิเคราะห์ตามแนวคิดของหลักการตลาด
เชิงประสบการณ์ วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของนักการตลาดเชิงประสบการณ์มีความหลากหลาย
และมีการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้พึ่งพาเครื่องมือหรือมาตรวัดเพียงแบบเดียวเท่านั้น การ

40
วิเคราะห์บางครั้งจะใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ผ่านการเคลื่อนไหวของดวงตา (Eyemovement) สาหรับการวัดผลกระทบทางประสาทสัมผัส หรือใช้วิธีการที่ง่ายและมีคุณภาพมากขึ้น
เช่นการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับคลื่นสมอง เพื่อเข้าใจกระบวนการคิดเขิงสร้างสรรค์ นั กการตลาด
อาจใช้วิธีการดั้งเดิม เช่น การใช้ถ้อยคาเพื่อการพรรณนาจากข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยการพูดคุยใน
รู ป แบบการสนทนากลุ่ ม (Focus group) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) การท า
แบบสอบถาม หรือการแสดงภาพเพื่อประมวลเป็นผลรวมของการศึกษา
2.2.3 องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์
แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ได้มีการใช้งานสืบเนื่องจากพัฒ นาการทางด้านเทคโนโลยี
จานวนสื่อที่มีมากขึ้นและหลากหลายในปัจจุบัน การสื่อสารทางการตลาดมีการแบ่งแยกการเข้าถึง
ออกตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายยากที่จะเข้าถึง
องค์กรหรือแบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยการสร้างทางเลือก และ
ใช้วิธีการใหม่ๆที่จะเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ และอารมณ์
ของผู้ บ ริ โ ภ ค อี ก ทั้ งนั กการตลาดแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารแบ บ ทางเดี ย ว (One-way
Communication) ของการตลาดแบบดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เรื่องการสื่อสาร ข้อความ
ต่าง ๆ ของแบรนด์ ไม่เพียงแต่สื่อสารออกไปให้ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับเข้าใจและให้
ผู้บริโภคมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่สื่อออกไปด้วย
Schmitt (1999) ได้ อ ธิบ ายกรอบประสบการณ์ ของผู้ บ ริโภค ที่ เรียกว่าแบบจ าลองกลยุท ธ์
การตลาดประสบการณ์ (Strategies of Experiential Marketing: SEM) ซึ่งประกอบด้วย ชั้นบนสุด
คือ ประสบการณ์ แบบองค์ร วม (Holistic Experiences) สามารถแบ่งออกมาเป็ น 2 ส่ ว น คือ (1)
ประสบการณ์ จากการผสมผสาน (รายบุ ค คล) (Experiential Hybrid Individual) และ (2)
ประสบการณ์จากการผสมผสาน (แบบมีส่วนร่วม) (Experiential Hybrid Shared) และทั้ง 2 ส่วนนี้
เป็นส่วนที่ทาให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิด ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด การ
กระทา และการเชื่อมโยง (ภาพที่ 2.20)
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ภาพที่ 23 แบบจาลองกลยุทธ์การตลาดประสบการณ์
แหล่งที่มา : Schmitt (1999)
จากภาพที่ 2.19 แบบจาลองกลยุทธ์การตลาดประสบการณ์ข้างต้น จะเห็นว่าประสบการณ์
จากการผสมผสาน (รายบุคคล) จะทาให้เกิดประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก
(Feel) ความคิด (Think) ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ที่เกิดจากการกระทา (Act) สามารถเกิดจาก
การกระทาได้ทั้งประสบการณ์จากการผสมผสาน (รายบุคคล) และประสบการณ์จากการผสมผสาน
(แบบมีส่ วนร่วม) สุ ดท้ายประสบการณ์จากการเชื่อมโยง (Relate) เป็นการเกิดการรับรู้จากการที่
เชื่อมโยงจากกลุ่มคนหรือบุคคลรอบข้าง ประสบการณ์ทั้ง 5 สามารถอธิบายได้ ดังนี้
2.1.3.1 ประสาทสัมผัส (Sense)
เป็ น แนวคิดประสบการณ์ ป ระสาทสั มผั สหรือการตลาดประสาทสั มผัส ที่มุ่งเน้นการรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสของลูกค้าที่เรียกว่า “ประสาทสัมผัสทั้ง 5” ได้แก่ การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส
การสัมผัส และการมองเห็น การตลาดประสาทสัมผัสอาจใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างบริษัท
ผลิตภัณฑ์ กับคู่แข่งทางการค้า เพื่อกระตุ้นลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ Schmitt (1999) ได้
กล่าวว่า "ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสถือเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการตลาดอย่างหนึ่ง โดยการ
นาเอาประสบการณ์ ด้านต่าง ๆ มาสร้างเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างกรอบแนวคิด วิธีการ
เครื่องมือต่าง ๆ " สุนทรียศาสตร์ด้านการตลาดเป็นวิธีการผสมผสานประสบการณ์ประสาทสัมผัสเข้า
กับยุทธศาสตร์การตลาด ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสจะเป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าและมีส่วนในการ
ตัดสิ น ใจของลู กค้า นอกจากนี้ การตลาดเชิงประสบการณ์ ยังมีส่ว นในการกาหนด เอกลักษณ์ ของ
องค์กรและแบรนด์ ซึ่งมักเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดสาหรับการสร้างความสัมพันธ์ ทัศนคติ และ
การตอบสนองของลู ก ค้ า ผ่ า นภาพลั ก ษณ์ ที่ อ งค์ ก รพยายามน าเสนอ ไม่ ว่ า จะเป็ น การตกแต่ ง
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สถาปัตยกรรมของบริษัท หรือร้านค้า การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน การใส่ใจ
ลู ก ค้ าด้ ว ยการบริ ก าร เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ าเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี โดยแนวคิ ด ประสบการณ์ ป ระสาทสั ม ผั ส ยั ง
ประกอบไปด้วย การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) และความประทับใจของลูกค้า
(Customer Impressions) สามารถอธิบายได้ดังนี้
การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) คือ การการแสดงออกขององค์กรหรือแบ
รนด์ที่แสดงออกผ่านตัวตนที่เฉพาะเจาะจง เป็นองค์ประกอบที่ทาให้ผู้บริโภคเกิด ความพึงพอใจ และ
ประทั บ ใจ โดยการค านึ ง ถึ ง ส่ ว นประกอบของภาพลั ก ษณ์ ทั้ ง 4 (Four P’S of visual identity
elements) ได้แก่ 1) คุณสมบัติ (Properties) เช่น การก่อสร้างอาคาร พื้นที่สีเขียว ตัวสานักงาน 2)
สินค้า (Products) เช่น สินค้าที่มีลักษณะทางกายภาพต้องใช้ประสาทสัมผัส หรือการบริการ 3) การ
นาเสนอ (Presentations) เช่น บรรจุภัณฑ์ของสินค้า ชุดของพนักงานบริการ 4) การโฆษณาหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ (Publication) เช่น โปรโมชั่น โบชัวร์ การโฆษณาสินค้า ส่วนประกอบเหล่านี้จะต้องมีการทา
อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับองค์กรหรือแบรนด์ ให้เด่นชัด การแสดงออกขององค์กรหรือ
แบรนด์จะสร้างขึ้นผ่านองค์ประกอบหลักและรูปแบบ (Primary Element ,Styles and Themes)
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทั้ ง 5 เช่น สีสันและรูปทรง เสียงเพลงประกอบ วัสดุและพื้นผิวของ
ผลิตภัณฑ์ คือองค์ประกอบหลักคือการสร้างรูปแบบต่าง ๆ ให้โดดเด่น ช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ของ
ลู ก ค้ า ในขณะนั้ น ทุ ก ส่ ว นของสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารต้ อ งมี ค วามเกี่ ย วพั น สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา หรื อ
ความหมายขององค์กรหรือแบรนด์ สร้างความโดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจาได้ไม่ยาก
ความประทับใจของลูกค้า (Customer Impressions) เป็นผลลัพธ์ที่มาจากการแสดงออกของ
องค์ ก ร และองค์ ป ระกอบหลั ก และรูป แบบ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจต้ อ งค านึ ง ถึ งระยะเวลาที่
เหมาะสม พื้นที่ตั้ง ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสุนทรีย์ของสินค้าหรือบริการ เช่น ความเป็น
ต้นแบบของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ๆ เอกลักษณ์ เช่น ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย หรือมีความพิเศษ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาคัญที่สามารถกระตุ้นการตลาดประสาทสัมผัส องค์กรหรือแบรนด์
สามารถใช้การตลาดนี้เพื่อสร้างความแตกต่างของตนเองและผลิตภัณฑ์ในตลาด กระตุ้นผู้บริโภคให้
เกิดการประทับใจ ซื้อผลิตภัณฑ์และส่งมอบคุณค่าให้แก่ตัวผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์
ดังนี้
1. ความรู้ สึ ก เป็ น ตัว สร้ างความแตกต่ าง (Sense as Differentiator) แคมเปญการตลาด
ประสาทสัมผัสอาจดึงดูดผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ เนื่องจากมีการดาเนินการในรูปแบบที่แตกต่างหรือมี
ความพิเศษมากกว่าสิน ค้า หรือบริการในกลุ่มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ การ
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สื่อสาร หรือพื้นที่ค้าปลีก ความแตกต่างหรือความพิเศษเป็นสิ่งที่กระตุ้ นให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่
ผู้บริโภค
2. ประสาทสั ม ผั ส เป็ น แรงจู งใจ (Sense as Motivator) นั ก การตลาดสามารถกระตุ้ น ให้
ผู้บริโภคลองผลิตภัณฑ์และซื้อสิน ค้า ประเด็นสาคัญคือการกระตุ้น ผู้บริโภคนั้นต้องไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป ควรทาการกระตุ้นให้เหมาะสมกับแคมเปญนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3. สร้างคุณค่าแก่การบริการ (Sense of Value Provider) การให้บริการ หรือสินค้าที่สร้าง
มูลค่าให้แก่ผู้บริโภค นักการตลาดต้องทาความเข้าใจความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้บริโภคว่ามีความต้องการ
อย่างไร รู้สึกอย่างไร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ และเกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กรหรือแบรนด์มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการตลาดประสาทสัมผัส
ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีบริษัทที่ได้นาการตลาดประสาทสัมผัสเข้ามามีบทบาทเพื่อทาให้ลูกค้า
ได้รับประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของรูปธรรมการขายสิ นค้าที่จับต้องได้ 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) สตาร์ บั ก (Starbucks) เป็ น ร้ า นกาแฟที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก (ภาพที่ 2.20) สตาร์ บั ก
(Starbucks) ได้ค้น หาเมล็ ดกาแฟที่ มีคุณ ภาพและดีที่ สุ ดจากแหล่ งก าเนิ ดเมล็ ดกาแฟต่ าง ๆ ด้ ว ย
รสชาติที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยการสื่อสารไปยังลูกค้าที่มา
ดื่มกาแฟให้รู้สึกถึงความสุนทรี ดื่มด่าความอร่อยจากการดื่มกาแฟ ด้วยการปรุงจากสูตรต่าง ๆ ในแต่
ละถ้วยจะมีความหมายและความพิเศษที่ใส่ลง ของร้านที่ทาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความเอาใจใส่ในการ
ผลิตกาแฟ อีกทั้งการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของร้าน นอกจากนี้ยังมีการเล่าเรื่องผ่ านตรา
สินค้านั่นคือ “โลโก้นางเงือกสีเขียวไซเรน” ด้วยการสื่อความหมายด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สีสัน
ที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวล กลิ่นของกาแฟที่มีความหอมกรุ่น และการบริการที่ยอดเยี่ยมของพนักงานที่
ได้รับการบอกต่อจากผู้บริโภคว่าบริการได้ดีเยี่ยม โดยทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟในยุคใหม่ที่ไม่ใช่
เพียงแค่ขายกาแฟอย่างเดียว แต่ต้องเสนอประสบการณ์ใหม่ของการดื่มกาแฟอีกด้วย (เพลินทิพย์
โกเมศโสภา, 2547)

44

ภาพที่ 24 ร้านกาแฟสตาร์บัก (Starbucks)
แหล่งที่มา : เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547)
(2) นอกจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของการค้าสินค้าเป็นรูปธรรม ธุรกิจประเภท
การท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ สามารถอธิบายการตลาดประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการ
ระหว่างเดินทาง รวมถึงการได้บริการอาหาร เครื่องดื่มและของว่าง เป็นการรับรู้ผ่านประสารทสัมผัส
ของลูกค้าที่อยู่ในขั้นพื้นฐาน การสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นจะต้ องสร้างความแตกต่าง สรรหา
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่นเกมสันทนาการต่าง ๆ บนรถไฟ การสร้างแคมป์ไฟ การฝึก
มายากล หรือวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) เป็นกิจกรรมกลุ่มที่สามารถกระทาควบคู่ไปกับการอบรม
สัมมนา เป็นต้น โดยกิจกรรมต่าง ๆ สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
สามารถสัมผัสได้ผ่านการรับรู้ (ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2548)
2.1.3.2 ความรู้สึก (Feel)
การตลาดทางความรู้ สึ ก (Feel) หรื อ (Affective Experience) คื อ การมุ่ ง พั ฒ นาสร้ า ง
ทัศนคติของผู้บริโภคในด้านบวกที่มีต่อบริษัท หรือแบรนด์ โดยเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคจากความรู้สึก
และอารมณ์ภ ายใน ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ ทางอารมณ์ ที่ต้องการให้เกิดความ
ผูกพันต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ นับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสาคัญอย่างมาก เพราะโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้สึกด้านบวกและไม่ต้องการรับรู้ถึงความรู้สึกด้านลบ หาก
บริษัทหรือแบรนด์สามารถสร้างความรู้สึกที่เหมาะสมเพื่อวางแผนการตลาด จะส่งผลให้เข้าถึงจิตใจ
ของลู ก ค้ าได้ ม ากขึ้ น และต้ องทราบถึ งวิธี ก ารดึ งดู ด ความสนใจหรือ กระตุ้ น ผู้ บ ริโภคที่ ส่ งผลดี ใน
สถานการณ์ต่าง ๆด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการบริโภค ดังนั้นการใช้การโฆษณา
แบบปกติอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถกาหนดความรู้สึกของผู้บริโภคในขณะที่
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ดูโฆษณา ระดับของประสบการณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สามารถแบ่งระดับได้ตั้งแต่มากที่สุดไปจนถึง
น้อยที่สุด หากนักการตลาดมีความตั้งใจในการใช้การตลาดทางความรู้สึก จาเป็นต้องเข้าใจอารมณ์
(Moods) และความรู้สึก (Emotions) ของผู้บริโภค อธิบายได้ดังนี้ (Schmitt, 1999)
อารมณ์ (Moods) จะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่มุ่งเน้นมายังผู้บริโภค อารมณ์เป็นสิ่งที่เบากว่า
เมื่อเทียบกับความรู้สึกทั้งในด้านบวกหรือด้านลบไม่มีกฎตายตัว เทคนิคเหล่านี้จะทางานได้ดีที่สุด ถ้า
หากผู้บริโภคไม่คาดคิดและการปฏิบัติของพนักงานอย่างจริงใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอาจไม่ทราบ
ถึงจุดกาเนิดของอารมณ์เหล่านั้น และเกิดการเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของการเกิดอารมณ์
ความรู้สึก (Emotions) ตรงกันข้ามกับอารมณ์มีความแข็ งแรงทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น
ความโกรธ ความอิจฉา ความหึงหวง หรือความรัก มนุษย์มักจะโกรธหรืออิจฉาเรื่องอะไรบางอย่าง
และมนุ ษย์ มักจะรักใครสักคนหรือบางสิ่ งบางอย่างในช่ว งเวลาหนึ่ ง อารมณ์ เหล่านี้จะใช้พ ลังงาน
ทั้งหมดในร่างกาย
ในสถานการณ์ ห นึ่ งการสนทนาแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face Interactions) ส่ งผลต่ อ
อารมณ์ และความรู้สึกของผู้บ ริ โภคอย่างมาก เพราะบริษัทหรือแบรนด์ได้มีการพูดคุย สื่ อสารกัน
โดยตรง ทั้งการเห็ น สี ห น้ าท่าทางของพนักงาน ผู้ ให้ บ ริการ รวมไปถึงบุคลิ กต่าง ๆ โดยความรู้สึ ก
ไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภคจะเพิ่มระดับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีผลอย่างมากใน
การตัดสินใจการซื้อสินค้า การใช้บริการ หรือการบริโภค Schmitt (1999) ได้ยกตัวอย่าง บทความใน
นิตยสาร เดอะ นิว ยอร์กเกอร์ ในปี 2541 ได้บอกว่าวิกตอเรีย แกลเลกอส พนักงานขายสินค้าทา
รายได้ สู งสุ ด ของการขายสิ น ค้ าประเภทสวมใส่ ที่ ร้านปราด้ า เมดิ สั น ในนครนิ ว ยอร์ก อีก ทั้ งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์การบริโภคที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า โดยวิธีที่
ทาไม่ได้เกี่ยวกับการขายสินค้าให้ได้จานวนมาก แต่เป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบุคคล ประสบการณ์ถูกสร้างตั้ง แต่ลูกค้าเปิดประตูเดินเข้าร้าน วิกตอเรียปฏิเสธการใช้คา
ทักทายลูกค้าในรูปแบบเดิม ๆ คือ "ให้ฉันช่วยอะไรได้บ้าง" ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะปฏิ เสธที่จะให้เรา
ช่วยเหลือ หรือไม่เกิดความสัมพันธ์ วิกตอเรียเปลี่ยนเป็นการสังเกตลูกค้า เมื่อลูกค้าทดลองสวมใส่
เสื้อผ้าก็จะเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การชมเชยลูกค้า หรือแนะนาเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบุคลิกนั้น ๆ เพื่อ
เป็นการเริ่มต้น จากสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดการซื้อขายในที่สุด โดยในการอธิบายการ
สนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interactions) ข้างต้นจะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับอารมณ์
และความรู้สึก ในลาดับถัดไปจะอธิบายอารมณ์ของผู้บริโภคโดยแบ่งรูปแบบออกมาเป็นอารมณ์ทั้ง 16
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รูปแบบอารมณ์ทั้ง 16
นักวิจัยด้านการตลาดหลายท่านได้ทาการศึกษารูปแบบของอารมณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์
ทางการตลาด โดยสามารถแบ่ งรูป แบบออกมาเป็นอารมณ์ ทั้ง 16 รูปแบบของผู้บริโภค (Sixteen
types of Consumption Emotions) ได้ แ ก่ ความโกรธ (Anger), ไม่ พ อใจ (Discontent), กั ง วล
(Worry), ความโศกเศร้า (Sadness), ความกลัว (Fear), ละอายใจ (Shame), กังวล (Worry), ความ
อิจฉา (Envy), ความโดดเดี่ยว (Loneliness), โรแมนติก (Romantic), ความรัก (Love), ความสงบ
สุ ข (Peacefulness), ความพึ งพอใจ (Contentment), การมองในแง่ ดี (Optimism), ความ
สนุกสนาน (Joy), ความตื่นเต้น (Excitement), และอื่น ๆ (Other Items) เช่น การรู้สึกผิด (Guilty),
ความภูมิใจ (Proud), ความกระตือรือร้น (Eager) (Schmitt, 1999)
ในสถานการณ์ทางการตลาดอารมณ์เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของลูกค้าหรือผู้บริโภคในแต่
ละบุ คคลที่มีความเกี่ยวพัน ทางด้านการรับรู้ โดยสามารถจัดกลุ่มที่แสดงถึงความรู้สึก อารมณ์ ของ
ผู้บ ริโภคในเชิงบวก เช่น ความยิ น ดี ความตื่นเต้น ความรัก และเชิงลบ เช่น ความผิ ดหวัง ความ
ฉุนเฉียว ความอับอาย เป็นต้น จากอารมณ์ต่าง ๆ กลายเป็นความรู้สึกนึกคิด Schmitt (1999) ได้
เรียบเรียงรูปแบบอารมณ์ทั้ง 16 ให้กลายเป็นรูปแบบอารมณ์ทั้ง 12 (ตามภาพที่ 2.21) และได้กาหนด
กรอบการวางตาแหน่งอารมณ์ของผู้บริโภคเป็นแกน X และ Y คือ ภายในและภายนอก เชิงบวกและ
เชิงลบ เพื่อให้นักการตลาดได้คาดการณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคว่ามาจากส่วนใด และหาวิธีการ
เปลี่ยนสภาพอารมณ์ของผู้บริโภคให้อยู่ในส่วนที่ต้องการที่ต้องการ

ภาพที่ 25 กรอบการวางตาแหน่งอารมณ์ของผู้บริโภค
แหล่งที่มา : Schmitt (1999)
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ตัวอย่างการตลาดความรู้สึก
การตลาดจากความรู้สึก เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อองค์กรและแบรนด์ ผ่านสินค้า การ
บริการต่าง ๆ การประสบความสาเร็จจะต้องทาความเข้าใจอย่างชัดเจนในการสร้างความรู้สึกระหว่าง
ประสบการณ์ของผู้บริโภคและวัตถุประสงค์ขององค์กร การตลาดจากความรู้สึกนี้ได้ถูกประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจด้านอาหาร ยกตัวอย่างเช่น ซุปแคมเบลล์
(Campbell’s Soup) ใช้วิธีการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับความรู้สึก โดยความรู้สึกจะเป็นการเกี่ยวข้อง
กับความเป็นเด็กและครอบครัว หรือร้านไอศกรีมระดับโลกอย่างต้นกาเนิดที่ประเทศอเมริกา ฮาเก้นดาส (Häagen-Dazs) (ภาพที่ 2.22) ที่ใช้วัตถุดิบในระดับพรีเมียม และใช้ความสร้างสรรค์ในการทา
ไอศกรีม ฮาเก้น -ดาส (Häagen-Dazs) ได้เชื่อมโยงแบรนด์ของตนเองเข้ากับแนวคิดเรื่องความรัก
ความอบอุ่น โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของฮาเก้น-ดาสจะถูกตั้งชื่อจากความหมายที่เกี่ยวข้องกับความรัก
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Happy Together, Heart of Hearts เป็นต้น โดยภายในร้านจะตกแต่ง
ในบรรยากาศที่มีความโรแมนติค มีสโลแกนที่สื่อถึงการอุทิศเพื่อความสุข สโลแกนนี้จะปรากฏอยู่บน
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของแบรนด์ และยังมีภาพโบชัวร์คู่รักติดตามผนัง (Schmitt, 1999)

ภาพที่ 26 ร้านฮาเก้น-ดาส (Häagen-Dazs)
แหล่งที่มา : Schmitt (1999)
2.1.3.3 ความคิด (Think)
การตลาดความคิ ด (Think) หรื อ (Creative Cognitive Experience) เป็ น การกระตุ้ น
สติปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาและดึงดูดลูกค้าให้
เกิดความผูกพันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการ
สร้ างความประหลาดใจ (Surprise) ความสงสั ยใคร่รู้ (Intrigue) และการยั่ว ยุให้ เกิดการโต้เถียง
(Provocation) ที่ ส ร้ างขึ้น การตลาดความคิ ดไม่ได้ จากั ดเฉพาะกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น เทคโนโลยีสู ง
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เท่ านั้ น ยั งมี ก ารใช้ ในส่ ว นของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การค้ าปลี ก และการสื่ อ สารในส่ ว นของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การตลาดความคิดในรูปแบบดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความ
คาดหวั งและสามารถน าไปตั้ งสมมติ ฐ านในการตั ด สิ น ใจครั้งต่ อ ไป ซึ่ งกระบวนการความคิ ด เชิ ง
สร้ า งสรรค์ ส ามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ (1) การคิ ด แบบเอกนั ย (Convergent
Thinking) และ (2) ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) อธิบายได้ดังนี้ (Schmitt, 1999)
(1) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็นความคิดทางเดียว เป็นกระบวนการ
ทางการคิดทางเดียวเป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งแคบ โดยจะหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาต่าง
ๆ จึงเป็ นแบบที่เรียกว่า ความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) โดยต้องใช้เหตุผ ลอย่างกว้างขวาง
รูปแบบทางการคิดจะเป็นการคิดวิเคราะห์จากความน่าจะเป็นหรือเหตุผล การคิดแบบเอกนัยจึงมี
ลักษณะการคิดที่ชัดเจน
(2) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการใช้ความคิดหลายทาง โดยการอาศัย
จินตนาการ (Imagination) การหยั่งรู้ (Intuition) และความตั้งใจจริงของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการคิด
แบบอิสระมักจะให้สิ่งตอบแทนที่มากกว่า นักจิตวิทยาเรียกการเชื่อมโยงนี้ว่า ความเชี่ยวชาญในการ
รับรู้ (Perceptual Fluency) ช่วยในการคิดริเริ่มและมีความยืดหยุ่น โดยรูปแบบการคิดในลักษณะ
ดังกล่าวจะทาให้คนมีส่วนร่วม เกิดการระดมสมองในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและละเว้น
จากการประเมิน
กระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับนักการตลาด ที่จะต้องนาวิธีคิดทั้ง
สองแบบเหล่านี้มาใช้เพื่อให้ตัวแบรนด์ หรือบริษัทมีความโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และรู้สึกประหลาดใจให้แก่ลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในตลาดใหม่ ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเกิดประสบการณ์ทางความคิดของลูกค้า
เพื่อให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์หรือบริษัทในที่สุดจากการใช้บริการหรือสินค้าต่าง ๆ แบบไม่ยากนัก
องค์ประกอบการกระตุ้นความคิด
กลวิธีทางการตลาดของ Schmitt (1999) ได้อธิบายองค์ประกอบ 3 ข้อ เพื่อสร้างแคมเปญ
การตลาดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1.ความประหลาดใจ (Surprise) เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับ
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 แต่การจะทาให้เกิดองค์ประกอบความสงสัยใคร่รู้ ต้องขึ้นอยู่กับระดับความสนใจ ความรู้
และประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล
3.การยั่วยุให้เกิดการโต้เถียง (Provocation) เป็นองค์ประกอบที่จะทาการกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปราย สร้างความขัดแย้ง ความตกใจ หรือการโต้เถียง ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของนักการตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ การสร้างการยั่วยุให้เกิดการโต้เถียงนั้นนักการตลาดจะต้องคานึกถึงความ
เหมาะสมในการปฏิบัติว่ามากหรือน้อยเกินไป เพราะบางครั้งเป็นเหตุที่นาไปสู่ความก้าวร้าว ไม่เคารพ
กัน และละเมิดศีลธรรม
ตัวอย่างการตลาดความคิด
โดยตัวอย่างของบริษัทที่เคยใช้การตลาดความคิด เช่น แอปเปิลคอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 2.23)
ผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนชื่อดัง ในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอปเปิล ได้สร้างแคมเปญที่ชื่อว่า
Think Different โดยการนาเสนอรูปลักษณ์และการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยนวัตกรรมที่มี
ความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทั้งระบบการทางานและดีไซน์ภายในซอฟต์แวร์ นาเสนอให้เห็น
ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสาหรับผู้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทาสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งได้ยกวิธีการคิดใน
ลักษณะดังกล่าวไปใช้ โดยบริษัทใช้ภาพบุคลิกที่โดดเด่นของการปฏิวัติ (Revolution) มาเชื่อมโยงให้
ผู้บ ริโภคเกิดความคิดที่ว่าการปฏิวัติเกิดจากสิ นค้าของแอปเปิล คอมพิว เตอร์ แอปเปิ ล มุ่งมั่น ที่จะ
สร้างสรรค์เครื่องมือที่ดีที่สุ ดในโลกเพื่อบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่อยู่ทุกแห่ง และคาว่า 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 การกระทา (Act)
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การกระทา (Act) หรือ (Physical Experience, Behaviors and
Lifestyles) มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ผ่ า นทางร่ า งกาย วิ ถี ท างการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ การตลาดการกระท ามุ่ ง เสริ ม ประสบการณ์ ด้ า นการใช้ ห รื อ การบริ โ ภคสิ น ค้ า ของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่แสดงถึงทางเลือกใหม่ วิถีชีวิตใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมใน
การดาเนินชีวิตประจาวันของลูกค้า โดยการตลาดสมัยก่อนหรือการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional
marketing) จะมุ่งเน้นไปในรูปแบบการการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค และการจูงใจ
มากกว่าการทาความเข้าใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับ (Schmitt, 1999)
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการกระทา นอกจากจะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการ
รับรู้และการสัมผัสแล้ว การเกิดพฤติกรรมหรือการกระทาของผู้บริโภคนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพโดยที่ตัวสินค้าจะมีความสัมพันธ์กับร่างกาย เช่น ยาบางชนิดที่รักษา
อาการของโรคที่เป็นมาตั้งแต่เกิด ยาบารุงต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาความสะอาดร่างกาย เป็นต้น
โดยนักการตลาดจะต้องคานึงถึงวัฒนธรรมของบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจ
เหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว และนอกจากด้านกายภาพที่กล่าวมา การโน้มน้าวมีส่วนช่วย
ให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นได้ โดยการสร้างทัศนคติบางอย่างให้ผู้บริโภคเห็น
ภาพอย่างชัดเจน เช่น การให้ผู้บริโภคได้มีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ ได้ให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้า
หรือบริการ การโน้มน้าวผ่านโทรทัศน์ในรูปแบบการโฆษณา การโน้มน้าวผ่านโทรทัศน์ในรูปแบบ
รายการ เป็นต้น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ผู้บริโภค ภาษาและท่าทางต่าง ๆ มี
ส่วนที่ทาให้ เกิดการกระทาได้อีกด้วย และบางครั้ งหากต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการกระทา นักการ
ตลาดอาจดาเนินการโดยใช้วิธีให้ผู้บริโภคได้ลองปฏิบั ติด้วยตนเอง โดยได้ใช้ความคิดเองและไม่พึ่งหา
เหตุผลในการตัดสินใจมากนัก ซึ่งหากวางแผนในระยาวนั้นการที่ผู้บริโภคจะเกิดการกระทาได้จะต้อง
คาถึงในเรื่องบรรทัดฐานของกลุ่มละทางสังคม ของผู้บริโภคที่เราต้องการด้วยว่ามีการปฏิบัติกันหรือไม่

วิธีการนาเสนอและตัวอย่างการตลาดการกระทา
นักการตลาดจะต้องใช้วิธีในการนาเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่สะท้อนในรูปแบบกิจกรรมต่าง
ๆ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้มีโอกาสรับรู้และสัมผัสประสบการณ์จากการกระทาโดยมี 3
วิธีการ ดังนี้ (Schmitt, 1999)
1.กระตุ้น ให้ เกิดการกระทาที่ไม่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ มากนัก (Induce acting without
thinking) พฤติ กรรมบางอย่ าง ผู้ บ ริโภคไม่จาเป็น ต้องใช้เหตุผ ลในการคิดวิเคราะห์ อย่างละเอี ยด
ตัวอย่างเช่น ไนกี้ (Nike) รองเท้าชื่อดังที่มีแคมเปญชื่อว่า “Just do it” ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คน
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ออกกาลังกาย ให้คนลงมือทา ในปี คริสตศักราช 1998 ไนกี้ได้ทาการเปลี่ยนสโลแกน จากเดิมเป็ น “I
can” ที่สื่อความหมาว่าฉันทาได้ และ “I know I can” ฉันรู้ฉันทาได้ แต่การทาโฆษณาเพื่อเปลี่ยน
สโลแกนใหม่นั้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากสโลแกนเดิม “Just do it” ยังเป็นที่ดึงดูด และเป็น
ที่จดจาของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นคาที่เรียบง่าย ทาให้เกิดการกระทาอย่างชัดเจน จึงถูกยก
ให้เป็นสโลแกนที่ดีที่สุดของไนกี้
2.การใช้บุ คคลต้นแบบ (Use role model) เป็นการกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรม ยกตัวอย่าง
ของ อาดิดาส(Adidas) ที่ทาการตลาดด้วยการพูดถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของตัวสินค้า จนเมื่อ
ถึงยุค 90 (The 90's) ได้เปลี่ยนการนาเสนอแบรนด์โดยผ่านบุคคลต้นแบบอย่างนักกีฬาที่มีชื่อเสียง
ของอเมริกาอย่าง โคบี ไบรอันต์ ในวัย 19 ปี ณ ขณะนั้น โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดกุล่มที่มีอายุ 12
ปี ถึง 21 ปี หรือที่เรียกว่า เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) แบรนด์ยังมีการฟื้นตัวขึ้นด้วยการตลาด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เยอรมนีอีกด้วย
3.พฤติ ก รรมต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ บรรทั ด ฐานของสั ง คม (Appeal to norms) โดยการ
เปลี่ ย นแปลงวิถี ชีวิต บางอย่ างเกิด ขึ้น จากพฤติก รรมใหม่ ที่ ถูก บั งคั บ ใช้โดยบรรทั ด ฐานของสั งคม
เหล่านั้นอย่างเข้มงวด เช่น บรรทัดฐานทางสังคมในกลุ่มนั้น ๆ กฏระเบียบ กฎหมายประจาประเทศ
กฎหมายภายในบริษัท แรงกดดันของกลุ่ม ทั้งนี้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบกับบรรทัดฐานเดิมที่
มีอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป หากคนในสังคมนั้น ๆ เห็นว่าบรรทัดฐานภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควร
ทา ก็สามารถซึมซับกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ภายในสังคมนั้นได้
สามารถสรุ ป ได้ ว่ าประสบการณ์ ที่ ม ากจากการกระท า เป็ น การตลาดที่ ต้ อ งการส่ งเสริ ม
ประสบการณ์ด้านการบริโภค บริการ หรือสินค้าของลูกค้า ด้วยการนาเสนอทางเลือกใหม่ๆแก่ลูกค้า
เช่น การมีส่ วนร่ว มกับ กิจ กรรมที่บ ริษั ทหรือแบรนด์ ได้ สร้างขึ้นมา เพื่ อเพิ่ม ระดับปฏิสั มพั นธ์และ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านบุคคลที่
เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่น นักแสดงที่มีชื่อเสียง นักร้อง นักกีฬา ที่สาคัญต้องสอดคล้องกับบรรทัด
ฐานทางสังคมนั้น ๆ อีกด้วย
2.1.3.5 ความเชื่อมโยง (Relate)
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดความเชื่ อ มโยง (Relate Marketing) เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของกลุ่ ม
มากกว่าการใช้ความคิดแบบปัจเจกชน มีแง่มุม ในส่วนของประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด และ
การกระท า เป็ น องค์ ป ระกอบของการตลาดที่ มี เป้ าหมายในการสร้ างความสั ม พั น ธ์ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
การตลาดความเชื่อมโยง (Relate Marketing) นี้เป็นการสร้างประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วน เช่น
การนาประสาทสัมผัสและความรู้สึก มาสร้างประสบการณ์ให้เกิดส่วนร่วมกันในกลุ่ม แล้วนาเรื่องราว
มาผสมทาการเชื่อมโยง กลายเป็นประสบการณ์เฉพาะของแต่ล ะบุคคล เมื่อผู้บริโภคหรือลูกค้าถูก
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กระตุ้นและได้รับประสบการณ์จะทาการบอกต่อ เกิดการขยายข้อมูลไปยังกลุ่มคนในระดับต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการบอกต่อไปยัง เพื่อน คนรัก คนในครอบครัว กลุ่มที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน กลุ่มที่ต่าง
วัฒนธรรมกัน หรือกลุ่มอื่น ๆ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่านการกระทาและการบอกต่อ
ทาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (Schmitt, 1999)
ตัวอย่างการตลาดความเชื่อมโยง
ตั ว อย่ า งบริ ษั ท ฮาร์ ลี ย์ -เดวิ ด สั น (Harley-Davidson) รถจั ก รยานยนต์ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้นาเสนอแคมเปญที่ให้ผู้คน แบรนด์ สร้างความสัมพันธ์ต่ อกันและมีความเกี่ยวเนื่อง
กันเพื่อคงความเป็นเลิศของตัวแบรนด์ด้วยแนวคิดที่ว่า ฮาร์ลีย์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นตัวตนของ
คนอเมริกันที่แท้จริง โดยเริ่มต้นจากการตั้งกลุ่มของผู้รักการขับขี่จักรยานยนต์ ฮาร์ลีย์ มีชื่อเรียกของ
กลุ่มว่า ฮอคว์ (HOG) ย่อมาจากคาว่า Harley Owner Group ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับสินค้าต่าง ๆ
ในเครือฮาร์ลีย์ เช่น หมวก พวงกุญแจ เสื้อผ้า เป็นต้น และจนกลายเป็นรอยสักที่เหล่าผู้ขับขี่จะสัก
ลายสัญลักษณ์ของ ฮาร์ลีย์ ตามผิวหนัง ในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกได้ยอมรับว่า แบรนด์ ฮาร์ลีย์เป็นสื่อ
ที่สร้างความผูกพันธ์ระหว่างตนเองและสังคม (Schmitt, 1999)
องค์ประกอบข้างต้นทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด การกระทา
และการเชื่ อ มโยง เป็ น องค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ่ ง ของการตลาดเชิ งประสบการณ์ ที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ โดยนักการตลาดต้องคานึงถึงความเหมาะสมของการใช้ประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ในการขายสินค้า หรือการให้บริการต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญกับรายละเอียดทุก ๆ อย่างที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้บริโภค นอกจากการทาการตลาดบุคลากรในองค์กรยังเป็นส่วนสาคัญ
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความจริงใจเพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค จากงานวิจัย
ของ Brakus, J. J. ได้กล่าวถึงวิธีประเมินและเครื่องมือที่ใช้กับการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น ได้มีการ
ใช้ เครื่ อ งมื อ เฉพาะส าหรั บ วั ด ประสาทสั ม ผั ส (Sense) ความรู้สึ ก (Feel) ความคิ ด (Think) การ
กระทา (Act) และความเชื่อมโยง (Relate) โดยการใช้คาถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์
โดยแบ่งระดับได้เป็น 7 ช่วงระดับ จากน้อยที่สุดคือไม่เคยขึ้นไปถึงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการวัดความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมตอบสนอง การเข้าร่วมกิจกรรม
การกระตุ้นให้เกิดความคิด การมีความผูกพันร่วมกับสิ่งนั้น รวมถึงการชักชวนผู้บริโภคอื่น ๆ เป็นต้น
(Schmitt, 1999)
การวัดผลของการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น Schmitt (1999) ได้แสดงความคิดเห็นว่าการ
วัดระยะเวลาจากการใช้บริการและสินค้าต่าง ๆ ของตัวลูกค้า เป็นวิธีที่ดีที่สุด มีความเห็นพ้องเหมือน
ความคิดเห็ นของ Kotler (2011) นักวิชาการด้านการตลาด ได้มองว่าการวัดระยะเวลาจากการใช้
สินค้าและบริการของตัวลูกค้า ซึ่งหากนับเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของจานวนเงิน รายได้ที่บริษัทได้รับ
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จากลู ก ค้ าจะต้ อ งมากว่ าค่ าใช้ จ่ าย และควรวั ด จากตั ว บุ ค คลโดยการวัด จะเกี่ ยวข้ อ งกั บ การรับ รู้
ทัศนคติและพฤติกรรม ตัวอย่างเข่น การวัดระดับจากการนึกถึงสินค้า การรับรู้แบรนด์ในช่วงก่อน
ระหว่ า งการด าเนิ น การ และหลั ง การจั ด แคมเปญ การรั บ รู้ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า การ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติของลูกค้า
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential Marketing) คื อ การสร้า ง
ความรู้สึกในแง่บวก เสริมสร้างความประทับใจ และตอกย้าเข้าไปในความทรงจาของลูกค้าในขณะที่
ได้ใช้บริการ หรือครอบครองสินค้า เพื่อปรับเปลี่ยนความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความชื่นชอบ มีความ
ผูกพันและทาให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า บริการ หรือ แบรนด์ ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
หรือซื้อสินค้าเหล่านั้น อีกครั้ง โดยการตลาดเชิงประสบการณ์ มีองค์ประกอบ ได้แก่ การตลาดจาก
ประสาทสั ม ผั ส (Sense Marketing) การตลาดจากความรู้ สึ ก (Feel Marketing) การตลาดจาก
ความคิด (Think Marketing) การตลาดจากการกระทา (Act Marketing) และสุดท้าย การตลาดจาก
การเชื่อมโยง (Relate Marketing) ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดเชิงประสบการณ์ที่เป็นกิจกรรมการส่งเสริม
ทางการตลาดโดยมีรู ป แบบการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) เป็น กลยุทธ์ที่เกิ ด
ขึ้นมาใหม่ แต่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมทางการตลาดที่มีการใช้
การสื่อสารแบบทั่วไปหรือแบบดั้งเดิม พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์มีแนวโน้มในการสื่อสารระดับ
บุคคลได้ดีและเจาะลึกมากกว่า ซึ่งได้มีการใช้ความผูกพันธ์ทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลให้ได้ผล
ตอบรับที่สูงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่า
กลยุทธ์ทางการตลาดนี้ได้ถูกนามาใช้เนื่องจากการสื่อสารทางการตลาด หรือการโฆษณาใน
รูปแบบเดิม ถึงจุดอิ่มตัวและมีการกระจายตัว จนทาให้วิธีการส่งเสริมการขายที่ใช้มามีประสิทธิภาพ
ลดน้อยลง และตัวผู้บริโภคเกิดความเคยชินกับวิธีการเหล่านั้นแล้ว จึงมักใช้การเปิดผ่านหรือส่งต่อ
มากกว่าการรับ รู้ ดังนั้ น การใช้ การตลาดเชิงประสบการณ์ จึงมีความเหมาะสมและตอบโจทย์การ
สื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันมากกว่า เนื่องจากธรรมชาติของการตลาดเชิงประสบการณ์ คือเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริโภคไม่อาจละเลยได้ หรือยากที่จะละเลย เนื่องจากเกิดประสบการณ์ร่วมและความรู้สึกผูกพัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
2.2.4 การตลาดเชิงประสบการณ์กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน
การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส
ความคิด ความรู้สึก การกระทา การมีส่วนร่วม ให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประหลาดใจ มี
ส่วนร่วมกับแบรนด์ และหากนักการตลาดได้สร้างประสบการณ์ประสบความสาเร็จก็จะส่งผลของ
ความรู้สึก และอารมณ์เชิงบวกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้ ทาให้ลูกค้ามีความสุขกับสินค้าและบริการ
ในขณะนั้น เช่น เลือกซื้อสินค้าในสถานที่ขายสินค้า ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่าง ๆ จึง

54
ทาให้การเลือกซื้อสินค้าไม่ได้จากัดที่ลูกค้าต้องออกจากบ้านหรือที่พักเพื่อไปซื้อที่ร้านค้าเพียงอย่ าง
เดียว แต่ยังสามารถเลือกชมสินค้าก่อนตัดสินใจผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ได้อีกด้วย และ
นอกจากนี้ นั กวิจัย ยังได้พัฒ นาระบบที่ชื่อว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือที่
เรียกว่า VR โดยเทคโนโลยีนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ ให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย
ในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีความจริง เสมือนต่าง ๆ มากมาย เช่น
แอปพลิเคชัน VR video 360 พัฒนาโดยบริษัท Free creative app (ดังภาพที่ 2.24) เป็นการจาลอง
บรรยากาศจากสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจาลองให้
ผู้ใช้งานนั่งอยู่บนรถไฟเหาะ การชมปลาจากใต้ทะเล การชมบรรยากาศจากที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลก
โดยเทคโนโลยีความจริงเสมือนของแอปพลิเคชัน VR video 360 นี้สามารถมองได้รอบทิศทาง หรือ
360 องศา ท าให้ เราได้รับ ความสมจริงในด้านต่าง ๆ การมองเห็ น การได้ยิน โดยใช้ควบคู่ไปกั บ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เพื่อใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน

ภาพที่ 28 แอปพลิเคชัน VR video 360
แหล่งที่มา : Google Play
นอกจากแอปพลิเคชัน VR video 360 ยังมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอีก มาก (สยาม วีอาร์ ,
2561) เช่น แอปพลิเคชัน Titans of Space เป็นแอปพลิเคชันแนวแฟนตาซีให้ความตื่นเต้น โดยให้
ผู้ใช้งานได้มีโอกาสออกไปยังนอกโลก ลอยอยู่บนอวกาศ คุณจะได้ใกล้หมู่ดาวต่าง ๆ แอปพลิเคชัน
jack white :THIRD-D เหมาะสาหรับผู้ที่รักในเสียงดนตรี จาลองสถานการณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็น
ผู้ฟังดนตรีติดขอบเวที หรือจาลองเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีในขณะนั้น โดยรายละเอียดเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ได้อธิบายในแนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) ใน
หัวข้อที่ 2.1 ข้างต้น
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและความตั้งใจซื้อ
เป้าหมายขององค์กรหรือแบรนด์ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ส่วนหนึ่งคือต้องการทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ าหรือใช้บริการของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒ นาทางด้าน
เทคโนโลยีเข้าสู่ยุคดิจิทัลเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น เรื่องการซื้อสินค้าจากเดิมที่
ผู้บริโภคหากมีความต้องการอยากได้สินค้าใดจะต้องทาการเดินสารวจท้องตลาดเพื่อดูคุณภาพและ
ราคาหรือการสอบถามคนรู้จักที่เคยซื้อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่ปัจจุบันกลายเป็นการสารวจบน
อินเทอร์เน็ตโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งสินค้าหรือบริการทุกอย่างในท้องตลาดทุก ๆ รูปแบบล้วนแต่มีการแข่งขันกันทั้งสิ้นไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ นักการตลาดจึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่
สาคัญ ต่าง ๆ เพื่ อให้ ทราบถึงกระบวนการในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าและบริการของผู้ บ ริโภค
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเราเป็นที่ต้องการและเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในความคิดและใน
ใจของผู้บริโภค ในลาดับถัดไปผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision
Making) และความตั้งใจซื้อ นอกจากความหมายของกระบวนการดังกล่าวแล้ว พบว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ผู้วิจัยจึงได้ นาความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภคจากนักวิจัยหลายๆท่านเพื่อเติมเต็มความหมายให้มีความสมบูรณ์ ดังนี้
2.3.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมผู้บริโภค
Schiffman (1994: อ้ า งถึ ง ใน นารี รั ต น์ ฟั ก เฟื่ อ งบุ ญ , 2554) ได้ อ ธิ บ ายว่ า
กระบวนการตัดสินใจเป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้น
ไป พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
ในด้านพฤติกรรมทางกายภาพ และด้านจิตใจ ซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิด โดยการใช้บริการ
หรือการซื้อสินค้าเป็นกิจกรรมทางจิตใจ และทางกายภาพซึ่งจะเกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลทาให้ลูกค้าเกิดการซื้อ หรือการเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้ า
จากการอ้างอิงบุคคลอื่น
ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545) ได้อธิบายกระบวนการตัด สิน ใจว่าเป็ น
กระบวนการในการเลือกของผู้บริโภคที่จะกระทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่
ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคมั ก จะต้ อ งตั ด สิ น ใจในทางเลื อ กต่ า ง ๆ ของบริ ก ารและสิ น ค้ า อยู่ เสมอใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะเลื อ กสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตามข้ อ มู ล และข้ อ จ ากั ด ของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค และใช้เวลาในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
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Solomon (1996) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอน ที่ผู้บริโภคในรูปแบบปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลได้เข้ามาซื้อ
สินค้าหรือบริการ ประสบการณ์หรือความคิด เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการ
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542) ให้ ค วามหมายว่า พฤติ ก รรมของผู้ บ ริโภคเป็ น การ
ตัดสิ น ใจจากกระบวนการภายในของผู้ บริโภค การซื้อสิ นค้ าใด ๆ หรือ บริการใด ๆ ของ
ผู้บริโภค จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การเริ่มจวบจนความคิดหรือทัศนคติที่ ได้ใช้สินค้าหรือ
บริการแล้ว จากการพิจารณาแล้วพบว่ามีขั้นตอน ดังนี้ การพบเห็นปัญหาจากการสืบเสาะ
ภายใน การสืบเสาะภายนอก การประเมินทางเลือกของการตัดสินใจซื้อสินค้า ทัศนคติที่มี
หลังการซื้อ
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการกระทาที่
เกิ ด ขึ้น ของตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการจัด หา ซึ่ งมี
ความหมายว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เกิดก่อนการกาหนด
อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น การ
กระทากิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเพื่อให้ได้ รับผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการมาเพื่อการ
อุปโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคไม่ว่าจะเป็นเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น ๆ ด้วย
ชูชัย สมิทธิไกล (2553) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการกระทาใด ๆ
ของตัวบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า การใช้งาน บริการหรือสินค้าต่าง ๆ ในด้านของ
ความสัมพันธ์ทั้งจับต้องได้ และไม่ได้ เพื่อเป็นการสนองความปรารถนาหรือความต้องการ
ส่วนตัว โดยในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริโภคอาจมีบุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วย
จากความหมายของนั กวิจัยหลายท่ านข้างต้นแล้ ว จะเห็ นได้ว่ากระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ
(Decision Making) คือ องค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ที่บุคคล
กระท าการเพื่ อ ให้ ได้ รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า หรือ บริ ก าร โดยกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ (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
สิ น ค้ าและบริ ก ารที่ แตกต่ างกั น ปในแต่ ล ะบุ ค คล ส าหรับ สิ น ค้ าบางประเภทผู้ บ ริโภคอาจมี ค วาม
จาเป็นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและต้องการทราบข้อมูลอย่างมาก ตรงกันข้ามสินค้าบางประเภทใช้
เวลาในการตัดสินใจสั้นหรือรวดเร็ว ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลในการตัดสินใจมากนัก ในบางครั้งผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเพื่อศึกษาข้อมูลเพื่ อประกอบการตัดสินใจใด ๆ อย่างไรก็ตามไม่
ว่าสินค้าที่ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเป็นสินค้าประเภทใดหรือบริการใด ผู้บริโภคจะเกิดความเสี่ยง
ในการตัดสินใจซื้อคือ นอกจากสิ่งที่ตัวผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับแล้ว ผู้บริโภคต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่
พึ่งปรารถนาจากการตัดสินใจซื้อนั้น ๆ อีกด้วย ความเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
(ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545)
1)หน้ าที่ของผลิตภัณ ฑ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อ
คาดหวัง ไม่ทาหน้าที่ตามคุณสมบัติที่ผู้จัดจาหน่ายกล่าวอ้างถึง เช่น พัดลมไอเย็นที่เปิดใช้งานแล้วไม่
สามารถทาความเย็นภายในระยะเวลาที่กาหนด โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปออกมาไม่สวยเหมือนที่
พนักงานบริการบอก หรืออาหารรสชาติไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นต้น
2)ลั ก ษณะทางกายภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง สีสัน ขนาดของผลิตภัณฑ์ หรือความสะดวกในขณะใช้งาน เป็นต้น
องค์ประกอบข้อนี้เป็นส่วนสาคัญที่ผู้ผลิต องค์กร นากลับมาพิจารณาและปรับให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น โทรศัพท์ของ LG มีขนาดใหญ่และมีความบางของตัวเครื่องมากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ
3)ราคา คือ ความเสี่ยงจากคุณภาพของสินค้าและบริการ เมื่อเปรียบเทียบพบว่าต่ากว่าราคาที่
จ่าย ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับคุณภาพที่ดีกว่า รวมไปถึงการถูกโก่งราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่มี
จรรยาบรรณ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ในราคาที่สูงกว่า
4)การยอมรับของสังคม คือ การใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพอาจไม่เป็นที่อมรับในสังคมนั้น ๆ เช่น
การใช้สินค้าเลียนแบบยี่ห้อดังเนื่องจากราคาที่ถูก หรือไม่ทราบ อาจส่งผลให้กลุ่มผู้ ที่ใช้สินค้าต้นแบบ
จริง ๆ เกิดการไม่ยอมรับ
5)จิตวิทยา คือ ความรู้สึกภายในจิตใจของผู้บริโภค เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากเกิดความ
ไม่แน่ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ ส่งผลทาให้ใช้แล้วเกิดความไม่มั่นใจ
เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น
6)เวลาและการเข้ าถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างชนิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ายาก หรือมี เทคโนโลยี เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์กันกระแทกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หายาก
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ความเสี่ยงที่กล่าวมาในข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุที่เกิดจาก
ขั้นตอนในการรับรู้ของผู้บริโภคที่สืบค้นข้อมูลไม่มากเท่าที่ควร แม้ว่าผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะมีความ
แตกต่างกัน ในด้านของความต้องการ เหตุผล หรืออารมณ์ ลาดับขั้นตอนในล าดับถัดไป คือกรอบ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) โดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การ
รับ รู้ ปั ญ หา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้อ พฤติกรรมหลั งการซื้อ
อธิบายได้ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545)

ภาพที่ 29 กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แหล่งที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545)
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1.การตระหนั กถึงความต้ องการหรื อ การรั บ รู้ ปั ญ หา (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 ผลของการแก้ปั ญหาในอดีต ที่นาไปสู่ ปัญ หาใหม่ เช่น เกิดจากการที่การใช้ผลิตภัณ ฑ์
อย่ างหนึ่ งในอดีตอาจก่ อให้ เกิดปั ญ หาตามมา ไม่ว่าจะเป็ น สายพานรถยนต์ ขาดแต่ไม่ส ามารถหา
สายพานเดิมได้ จึงต้องใช้สายพานอื่นทดแทนไม่ว่าจะเป็นสายพานจากรถคันอื่นหรือสายพานที่ไม่ได้
มาตรฐาน ทาให้รถยนต์เกิดเสียงดังเพิ่มปัญหาให้แก่ผู้ใช้ จึงต้องไปหาซื้อสเปรย์มาฉีดเพื่อลดการเสียด
ทานทีส่ ายพาน
1.3 การเปลี่ยนแปลงภายในของสภาพครอบครัว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของสภาพ
ครอบครัว เช่น การให้กาเนิดบุตร หลาน การแต่งงาน ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ
บางอย่างขึ้น
1.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของบุคคล หรือครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินในด้านใดทั้งทางด้านบวกหรือเกิดในด้านลบ ย่อม
เป็นการส่งผลให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลง
1.5 อิทธิพลที่มาการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย ในช่วงชีวิต ตั้งแต่
เด็ก วัยทางาน ซึ่งกลุ่มสังคมของบุคคลจะมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มอ้างอิงถือว่าคือส่วนหนึ่งที่มี
อิทธิพลทาให้เกิดการกระตุ้นต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลหรือผู้บริโภค
1.6 ประสิ ทธิภ าพการส่ งเสริมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การประชาสั มพั นธ์ การใช้สื่ อ
โฆษณา กระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น การลดราคา การแลกซื้อสินค้าเมื่อซื้อครบตามที่
กาหนด การมอบของแถม การขายโดยใช้พนักงานห้างร้านหรือการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ จะ
สามารถผลักดันให้ผู้บริโภคคานึงถึงปัญหาที่พบเจอและเกิดการต้องการนั้น ๆ ขึ้นได้
เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักและทราบถึงปัญหาที่พบเจอ บุคคลเหล่านั้นจะหาทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือไม่แก้ไขก็ได้ หากปัญหาที่พบเจอมีความสาคัญน้อย แต่ถ้าหากปัญหาที่พบเจอยังไม่หายไป
หรือ ไม่ล ดลงอี กทั้ งยั งเพิ่ ม ขึ้น ปั ญ หาที่ สั่ งสมไว้จะกลายเป็ น ความเครีย ด อาจส่ งผลให้ ผู้ บ ริโภคมี
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แรงผลักดันที่จะพยายามแก้ไขปัญหา โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องเสาะแสวงหาข้อมูลก่อน (ฉัตยาพร
เสมอใจ และคณะ, 2545)
2.การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาต่าง ๆ มีความต้องการ
หาทางแก้ไข ทาให้เกิดการแสวงหาข่าวสารที่อยากรู้ ถ้าผู้บริโภคมีแรงผลักดันที่มากและสินค้าอยู่ไม่
ใกล้จากสถานที่อยู่ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้า ไม่เช่นนั้น ตัวผู้บริโภคอาจเก็บความต้องการเอาไว้ โดยสืบ
หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลภายใน คือ ข้อมูลจากความทรงจาของผู้บริโภคที่เคยพบเจอ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์
บริการนั้น ๆ มาก่อน เป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องพยายามให้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปอยู่ในความทรงจา
เกิดความประทับใจ เมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดการกระทา แต่ในความทรงจาของผู้บริโภค
นั้นมีทั้งสินค้าที่ดีและไม่ดีอยู่ด้วย หากจดจายี่ห้อที่ใช้งานไม่ดี ก็จะทาให้ไม่ซื้อสินค้าจากยี่ห้อนั้น ๆ
2.2 ข้อมูลภายนอก คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้ เช่น (1)
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบุคคล (Personal Search) เช่น มิตรสหาย ครอบครัว คนรู้จัก กลุ่มอ้างอิง
ผู้เชี่ย วชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เคยใช้สิ นค้านั้นแล้ว (2) แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็ น
แหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขายสินค้า จากพนักงานขาย โฆษณา บรรจุภัณฑ์ การแสดงสินค้า ร้านค้าใน
รูปแบบค้าปลีกหรือค้าส่ง อีกทั้งยังรวมไปถึง (3) แหล่งสารสาธารณะ (Public Search) เป็นแหล่งสาร
ที่ได้จ ากสื่ อมวลชน บนช่องทางต่ าง ๆ เช่น วิทยุ นิ ตยสาร โทรทัศน์ หนังสื อพิม พ์ รวมไปถึงการ
แสวงหาข่าวสารผ่านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือองค์กรที่ให้ความรู้เพื่อผู้บริโภคต่าง ๆ
ผู้บริโภคหรือลูกค้าบางกลุ่มเกิดความต้องการที่จะสืบค้น ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจซื้อบางสิ่ง
บางอย่างด้วยความต้องการอย่างมาก ในขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนอาจทาการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
น้อย ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับปริมาณของข้อมูลที่ ผู้บริโภคเหล่านั้นมีอยู่ ทั้งปริมาณของความปรารถนาหรือ
ความสะดวกในการสืบค้นหรือเสาะแสวงหาอีกด้วย
3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากการแสวงหา
ข้อมูลแล้ว จะทาการประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าโดยการ
คัดสรรผ่านข้อมูลและคุณสมบัติที่ต้องการจากหลากหลายสินค้าและอาจเหลือเพียงสินค้ายี่ห้อเดียว
นักการตลาดจาเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจ ประเมินทางเลือกของผู้บริโภค เพื่อเลือกใช้กล
ยุทธ์ในการสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545) กล่าวว่า
นักการตลาดต้องพยายามให้จุดเด่นของสินค้า (Feature) ตรงกับมาตรฐาน (Criteria) ในการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค โดยส่วนประกอบที่สาคัญแบ่งออกได้ ดังนี้
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3.1 การแสดงรายการคุณสมบัติของสินค้า คือ การประเมินของผู้บริโภคด้วยการใช้คุณสมบัติ
ของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ ความรู้สึก และสถานภาพของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะ
เลือกจากลักษณะที่เกี่ยวข้องและสนใจมากที่สุด เช่ น การซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง
ตั ด สิ น ใจซื้ อ จากความรู้ สึ ก การออกแบบ ฟั ง ก์ ชั่ น ต่ า ง ๆ ในขณะที่ อี ก ส่ ว นหนึ่ งตั ด สิ น ใจซื้ อ จาก
คุณสมบัติการใช้งานหรือราคา
3.2 การให้ ค ะแนนตามคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค้ า คื อ การประเมิ น โดยใช้ ก ารเปรี ย บเที ย บ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการให้คะแนน โดยจะกาหนดจากต่าไปสูง ตั้งแต่ 1.แย่มาก 2.ไม่ค่อยดี 3.พอใช้ 4.ดี
และ 5.ดีมาก ตัวอย่างการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ผู้บริโภคใช้การเปรียบเทียบคะแนนตามคุณสมบัติของ
รถยนต์แต่ละยี่ห้อ เพื่อหารถยนต์ที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด โดยคุณสมบัติที่นามาเปรียบเทียบ เช่น
สมรรถนะของเครื่องยนต์ ความปลอดภัย จานวนศูนย์ให้บริการ และราคา เป็นต้น
4.การตัด สินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นส่วนของการประเมินของผู้บริโภค โดยแต่ล ะ
บุคคลมีความต้องการระยะเวลาและการรับรู้ข้อมูลแตกต่างกัน สินค้าที่มีมูลค่าสูงมาก หรือมีการใช้
เทคโนโลยีสูง เช่น รถยนต์ บ้าน ผู้บริโภคจะใช้เวลาอย่างมากและต้องการเหตุผ ลในการซื้อสิ นค้า
ในทางตรงกันข้ามสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น สินค้าสะดวกซื้อ ยาสีฟัน สบู่ ลูกอม น้าดื่ม เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ผู้บริโภคสามารถกระทาการซื้อได้โดยไม่ต้องใช้เหตุผลใด ๆ โดยผู้บริโภคจะทาการคัดเลือก
ความชอบผ่านแบรนด์ต่าง ๆ การตัดสินใจในแต่ละครั้งจะซื้อสินค้าที่ตรงกับความชอบมากที่สุด ดังนั้น
นักการตลาดจะต้องพยายามที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจได้เร็วขึ้น สามารถทาได้
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545)
4.1 การให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Incentives) เป็นการจูงใจผู้บริโภค เป็นการให้รางวัลหรือ
กระตุ้น ให้ เกิดการทดลองใช้ เช่น การลด แลก แจก แถม ตัวอย่างเช่น ตัดแว่นสายตาแถมนาฬิกา
ข้อมือ เป็นต้น
4.2 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างเป็นที่โดด
เด่นระหว่างสินค้าของเรากับของคู่แข่ง ส่งผลให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าง่ายขึ้น เช่น รถยนต์ที่ราคาเท่ากัน
แต่มีระบบที่ต่างกัน
4.3 การสร้างความมั่นใจ (Confidence) สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเพื่อทาให้ตัดสินใจได้
ง่ายและรวดเร็ วขึ้น ปั จ จั ย ที่ ทาให้ ผู้ บ ริโภคเกิด ความมั่ นใจ คื อ ภาพพจน์ ของแบรนด์ การรับ รอง
ประกันคุณภาพ ชื่อเสียงในด้านที่ดีที่มีมาอย่างยาวนานขององค์กร ตลอดจนการทางานของพนัก งาน
ขายที่มีการเอาใจใส่ ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกด้านดี เพิ่มความมั่นใจ
แก่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
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5. การเกิดพฤติกรรมหลังซื้อขายไม่ว่าผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่ ถ้าผู้บริโภคพอใจและทราบ
ถึงข้อดีต่าง ๆ ของบริการหรือสินค้า มีโอกาสให้เกิด เกิดการซื้อซ้าได้หรืออาจมีการแนะนา บอกต่อ
ปากต่อปากให้เกิดลูกค้ารายใหม่ได้ หากผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจอาจส่งผลกระทบกับสินค้าหรือบริการ
นั้น ๆ เช่น เลือกใช้บริการหรือซื้อสินค้าแบรนด์คู่แข่ง หรือการบอกต่อในแง่ลบแก่คนอื่น ๆ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวอยู่ที่ความพอใจของผู้บริโภคที่ คาดหวังในบริการที่ดี (Consumer’s Expectation) สินค้ามี
คุณ ภาพได้มาตรฐาน (Product’s Perceived Performance) ถ้าสิ่ งเหล่ านี้ ตรงตามความต้องการ
ผู้บริโภคก็จะความพอใจ ถ้าดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ผู้บริโภคจะรู้สึกดีมาก ส่งผลให้เกิดความภักดีต่อแบ
รนด์ (Brand Loyalty) หากน้ อ ยกว่ า ความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภคจะเกิ ด ความผิ ด หวั ง ขึ้ น ได้
ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สบู่เหลวยี่ห้อหนึ่งแล้วเกิดความชอบ เมื่อเกิดความต้องการซื้อจะทา
การซื้อยี่ห้อเดิมที่ทดลอง แต่หากทดลองแล้วผู้บริโภคไม่ชอบ ครั้งต่อไปอาจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
แบบเดิม แต่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่
สรุปกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีองค์ประกอบหลักอยู่ 5 ส่วน คือ (1) การรับรู้
ปัญหา (Problem or Need Recognition) ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าจากสาเหตุต่าง ๆ หาก
สินค้านั้นมีความสาคัญก็จะนาไปสู่กระบวนการแสวงหาข้อมูล (2) (Information Search) เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจใช้ข้อมูลจากความทรงจาของตนเองว่าสินค้ายี่ห้อใดที่เราพึงพอใจ ใช้งานได้ดี
หรือการสอบถามจากบุคคลใกล้ตัว เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เมื่อได้ข้อมูลแล้วผู้บริโภคจะเข้าสู่การ
(3) ประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการระหว่ า ง
คุณสมบัติของสินค้า และความต้องการ หรือความรู้สึก ซึ่งในระหว่างนั้นหากปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอ
หมดไปก็ จ ะหยุ ด กระบวนการซื้ อ หากผู้ บ ริ โ ภคพอใจก็ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวนการ (4) ตั ด สิ น ใจซื้ อ
(Purchase Decision) ต่อไป ในส่วนนี้จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาด ตลอดจนพนักงานขาย ที่ต้อง
สร้างความประทับใจ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสินค้า หรืออาจมีการลด แลก แจก
แถม เพื่อทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น หลักจากที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้วจะเรียกว่า (5)
พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post Purchase) หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะ
กลับมาซื้อซ้า หรือบอกต่อ หากไม่พอใจ นั้นหมายความว่าปัญหาของผู้บริโภคยังไม่หมด และจะทา
การแสวงหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง
2.3.3 ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase Intention)
ความตั้งใจซื้อสินค้าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงทาให้
ความตั้งใจซื้อสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก หากทราบถึง
ความตั้งใจของผู้บริโภคแล้ว นักการตลาดจะสามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้บริการ
ต่าง ๆ ของกลุ่ มเป้ าหมายที่ต้องการได้ สามารถนาข้อมูลมาเพื่อพัฒ นารูปแบบทางการตลาดของ
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บริษัทให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ สามารถทาให้เกิดการกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้า 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 ซึ่งความตั้งใจซื้อที่เกิดขึ้น นี้สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมการซื้อ การใช้
บริการของผู้บริโภคได้
2) พฤติ ก รรมการบอกต่ อ (Word Of Mouth Communications) คื อ การที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้
กล่าวถึงเรื่องในด้านที่ ดีของสิน ค้า บริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงมีการแนะนานาเสนอข่าวสาร
กระตุ้นให้บุคคลอื่นเกิดความสนใจและมาใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้น
3) ความรู้ สึ ก อ่ อ นไหวต่อ ปั จ จั ยด้ านราคา (Price Sensitivity) แม้ ว่ าตัว ของผู้ ให้ บ ริก ารหรื อ
บริษัทที่จาหน่ายสินค้ามีการขึ้น อัตราค่าบริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ตัวของผู้บริโภคไม่
เกิดปัญหาและสามารถจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้ หากสินค้าหรือการบริการเหล่านั้นสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภคได้
4) พฤติกรรมด้านการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผู้บริโภคทาการร้องเรียน
ต่อบริษั ทที่ จั ดจ าหน่ าย หรือตัว ผู้ ให้ บริการเมื่อ เกิดปั ญ หาจากปั จจัยต่าง ๆ ขึ้น นอกจากเกิ ดการ
ร้ อ งเรี ย นแล้ ว ตั ว ของผู้ บ ริ โ ภคที่ พ บเจอปั ญ หาอาจเกิ ด การบอกต่ อ บุ ค คลอื่ น หรือ ส่ งเรื่อ งไปยั ง
หน่วยงาน สื่อต่าง ๆ เป็นการวัดการตอบสนองต่อปัญหาของผู้บริโภค
นอกจากนี้ Valarie A Zeithaml et al. (1990) ได้กล่าวถึง ความตั้งใจยังเป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้บริโภคที่จะทาการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตาม และ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยความตั้งใจที่เกิดขึ้นเป็ นผลอันเกิดมาจากทัศนคติ และความมั่นใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าอีกด้วย ซึ่งตรงกับการให้คานิยามของ Howard (1994) เรื่องความตั้งใจซื้อที่
มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจภายในของผู้บริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2549) กล่าวถึงความตั้งใจซื้อสินค้า (Purchase Intention)
ของผู้บริโภค เป็นความสาคัญหรือความสนใจที่ตัวผู้บริโภคให้กับการซื้อสินค้า ในช่วงที่ผู้บริโภคพร้อม
ที่จะเลือกทางเลือกใดก็ตามที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา โดยตั้งใจที่จะซื้อเป็นโอกาสที่เกิดการซื้อ
จริง ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) จึงเป็นตัวแปรที่คั่นกลางระหว่างการประเมินทางเลือกกับ
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การตั ด สิ น ใจซื้อ ในกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น ค้ าที่ ได้ ย กตั ว อย่างในหั ว ข้ อข้ างต้น โดยปกติ แ ล้ ว
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่มีความชอบมากที่สุด แต่มี 2 องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ (ดังภาพที่ 2.26)

ภาพที่ 30 ทัศนคติ ความตั้งใจซื้อและพฤติกรรม
แหล่งที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2549)
จากภาพที่ 2.26 จะเห็นว่าองค์ประกอบที่อยู่ระหว่างความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)
และการตัดสินใจ (Decision Making) คือ ทัศนคติของผู้อื่น คือ (1) ทัศนคติที่ผู้อื่นมองเราในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงจะบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีฐานะ เกิดการยอมรับจาก
ผู้อื่น หรือการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางหากผู้ซื้อเป็นเพศชายและต้องการซื้อเครื่องสาอางให้แก่คน
รู้ จั ก ที่ เป็ น เพศหญิ ง แต่ ในการซื้ อ อาจท าให้ ผู้ อื่ น มองและมี ทั ศ นคติ ในแง่ล บ และ (2) ปั จ จั ย ทาง
สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ได้แก่ ความตั้งใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจมีการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามา
มีส่วนไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการใช้งานสินค้าที่มี ราคาและการใช้ประโยชน์จากตัวผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
คาดหวังไว้ เรื่องรายได้ของตัวผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า แม้กระทั่งสถานการณ์ต่าง ๆ จึงอธิบาย
ได้ว่าก่อนที่ผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่าง ตัวของผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจขึ้นมา
โดยความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา
นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ของผู้บริโภค ยังเกิดจากความต้องการหรือ
เกิดแรงจูงใจ อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ. (2549). กล่าวว่า พฤติกรรมทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเกิด
ความต้องการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motive) มีอิทธิพลอย่างมากโดยที่ผู้บริโภคตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ
ก็ตาม ความหิวเกิดจากความตั้งใจของร่างกายกระตุ้นให้เกิดความต้องการอาหารมากกว่าที่จะเป็นใน
โอกาสอื่น โดยผู้บริโภคจะยอมให้ตัวกระตุ้น (สื่อ ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ) เข้าสู่จิตสานึกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่มใี นขณะนั้น
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สามารถสรุปได้ว่าความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกระบวนการภายใน
จิตใจของผู้บ ริโภค สิน ค้าหรือการให้ บริการเหล่ านั้นที่ถูกนึกถึงอัน ดับ แรก เป็นผลอันมาจากด้าน
ทัศนคติ หรือความพึงพอใจที่เคยเกิดขึ้นกับตัวของผู้บริโภค ซึ่งความตั้งใจที่เกิดขึ้นสามารถบ่งบอก
หรือคาดเดาได้ว่าตัวผู้บริโภคจะเกิดพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้
2.3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ มีผลมาจากความแตกต่างกัน ในด้านของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ส่งผลทาให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน โดยที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ
(2545) ได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก (ภาพที่ 2.27) ดังนี้

ภาพที่ 31 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
แหล่งที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ (2545)
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ปัจจัยภายใน
ปั จ จั ย ภายในเป็ น สิ่ งหนึ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในตั ว ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน ในด้ า นของความคิ ด และการ
แสดงออก โดยมีพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ปัจจัยภายในประกอบด้วย ความจาเป็น ความ
ต้องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ความจาเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) เป็น
คาจากัดความที่ให้ความหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถใช้แทนซึ่งกันและกันได้ มนุษย์จะใช้
ค าว่า ความต้ อ งการ (Wants) ในการสื่ อ ความหมายเป็ น ส่ ว นใหญ่ และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความ
ต้องการในการใช้บริการหรือสินค้า หมายความว่า เมื่อเกิดความจาเป็นหรือความต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นการเกิดขึ้นด้านร่ายกายหรือด้านจิตใจ มนุษย์จะหาทางตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆ ฉัตยา
พร เสมอใจ และคณะ (2545) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์เป็นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่
และเป็ นปัจจัยสาคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market Concepts) และถือได้ว่าเป็นปัจจัย
สาคัญต่อความอยู่รอด ธุรกิจจึงต้องสามารถกาหนดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองได้ดี และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง
2. แรงจูงใจ (Motive) เมื่อมนุษย์เกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจ
หากปัญหาที่เกิดนั้นไม่รุนแรง มนุษย์เหล่านั้นอาจปล่อยวาง ไม่คิด หรือไม่ทาการตัดสินใจใด ๆ หากว่า
ปัญหาเหล่านั้นเกิดการขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มนุษย์จะเกิดแรงจูงใจในการพยายาม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เช่น บุคคลที่ต้องการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่เกิดความคิดว่ายังไม่
จาเป็นจึงทาการยับยั้งความต้องการ แต่รูปลักษณ์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดังกล่าวมีความสวยงาม
และภาพลักษณ์ของคนที่ใช้สินค้าดังกล่าวดูดี และสมองที่หาเหตุผลถึงความจาเป็นที่ต้องซื้อ ไม่ว่าจะ
เป็นใช้ในขณะเดินทางเพื่อสืบค้นเส้นทาง จึงเป็นแรงจูงใจที่บุคคลนั้น ๆ ต้องการซื้อมากขึ้น จนเลื่อน
ระดับกลายเป็นความไม่สบายใจหรือความตึงเครียด และพยายามแก้ไขปัญหาโดยการหาโทรศัพท์ที่ใช้
งานได้ในลักษณะเดียวกันทดแทน
3. บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) เป็ น รู ป แบบลั ก ษณะของบุ ค คลที่ จ ะเป็ น ตั ว ก าหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกต่างของบุคคลซึ่ง
นาไปสู่การตอบสนองที่สม่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น บุคลิกภาพถูกพัฒนาขึ้นจากความคิด
ความเชื่อ อุปนิสัย เช่น ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นาจะแสดงออกหรือตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ
และกล้ าแสดงความคิดเห็ น มีความเป็ นตัว เองสู ง ตรงกันข้ามผู้ ที่ขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้ า
เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่าย มีลักษณะเป็นคนที่ชอบตามผู้อื่น
4. ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจทั้งในด้านบวกและด้านลบของ
ตัว บุ คคล ความรู้สึ กด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิ บัติที่มีผ ลต่อความคิดหรือสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เมื่อ
ต้องการให้บุคคลใด ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต้องพยายามเปลี่ยนทัศนคติเสียก่อน ซึ่งความจริงแล้ว
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ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้นการปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ย่อมกระทาได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยภายใน
เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยังมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุ้น การ
รับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รส กาย การสัมผัส
6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์
ของบุ คคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นนั้น ดังนั้น หากมีการรับรู้ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็ถือว่ายังไม่เป็นการเรียนรู้ เช่น
ผู้ขับขี่รถจักรยนต์ทราบว่าหากไม่สวมใส่หมวกนิรภัย จะถูกดาเนินคดีปรับเงิน แต่ก็ยังไม่สวมใส่ ผู้สูบ
บุหรี่ทราบว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทาให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย อาทิ ถุงลมโป่งพอง
โรคมะเร็ง ทั้งตนเองและคนรอบข้าง แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล มีอิทธิพลต่อความคิด
และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกสามารถแบ่งองค์ประกอบที่สาคัญออกได้ 6 ข้อ ได้แก่
สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดล้อม อธิบายได้ดังนี้
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่มีผลต่ออานาจการซื้อของผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจดังกล่าวอาจมีระดับประเทศ หรือองค์กรนั้น ๆ
2. ครอบครั ว (Family) บุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากการเลี้ ย งดู ที่ ไม่ เหมื อ นกั น
ตั ว อย่ า งเช่ น การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบุ ค คลจะได้ รั บ ผลมาจากอิ ท ธิ พ ล
ครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวจะมีผลต่อบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่น ๆ เนื่องจากตัวบุคคลมีความ
ผูกพันกับผู้เลี้ยงดู อีกทั้งช่วงในวัยเด็กเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ จึงซึมซับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่เป็น
ต้นแบบมากกว่าวัยทางาน
3. สังคม (Social) กลุ่มรอบ ๆ ตัวของบุคคล มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งสังคมเป็นได้ทั้งสังคมอาชี พและ
สังคมท้องถิ่น นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาลักษณะของสังคมนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะบรรทัดฐานที่สังคมกาหนด
4.วัฒ นธรรม (Culture) เป็นวิธีการดาเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงาม ยอมรับและ
ปฏิบัติ เพื่อให้สังคมไม่เกิดความขัดแย้ง บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้ว ยกัน อีกทั้ง
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เป็นสิ่งที่กาหนดความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ โดยเรียนรู้เรื่องค่านิยม ทัศนคติ
ความชอบ การรับรู้
5.การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) คือ โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้เห็นสินค้า หรือบริการ
นั้น ๆ สินค้าใดที่พบเห็นบ่อยจะเกิดความคุ้นเคย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและมีความรู้สึกที่
ดีหากได้ใช้สินค้าเหล่านั้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเน้นในเรื่องการทาให้แบรนด์ชัดเจน ให้ผู้บริโภคได้เห็น
ได้สัมผัส ได้ยิน
6.สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ การขาดแคลนทรั พ ยากรน้ า เชื้ อ เพลิ ง ผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์โลกร้อน เป็นต้น ส่งผลต่อผู้บริโภคในด้านการตัดสินใจซื้อ เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหันของสภาพอากาศ จากที่มีแดดออกกลับกลายเป็นฝนตก ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อร่มหรือ
เสื้อกันฝนได้ง่ายและเร็วขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในด้านจิตใจ ความรู้สึกและปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมากส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของพฤติกรรม นอกจากนี้องค์ประกอบต่าง ๆ ยังมีระดับความรุนแรงที่
แตกต่างกัน ออกไป นั กการตลาดจึงต้องมีการวิเคราะห์และคานึงถึงความสาคัญ เพื่อให้ สินค้าและ
บริการขององค์กร มีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่าง ๆ และให้ผู้บริโภคเกิดการนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ใน
ล าดั บ ถั ด ไปจะกล่ าวถึ ง บทบาทของผู้ บ ริ โภคที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ ได้ แ ก่ ผู้ ริ เริ่ ม
(Initiator) ผู้ชักจูง (Influencer) ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) ผู้ซื้อ (Purchaser) และผู้ใช้ (User)
2.3.5 บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Consumer Buying Roles)
การซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ของผู้บริโภคไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการสนองความต้องการ
ของตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ นักการตลาดจึงจาเป็นที่จะต้องทาการวิเคราะห์และทาการศึกษาให้ทราบ
ว่า บุคคลใด กลุ่มใดคือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แท้จริง และมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเนื่องจากบ้านมีราคาที่สูง ผู้บริโภคจึงต้องใช้ความเห็นพ้อง
ต้องกันของคนในครอบครัวเพื่อประกอบการตัดสินใจ 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 ผู้ที่แนะนา หรือ นาเสนอความคิดเห็นให้ซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ หรือก็
คือคนที่เห็นสินค้านั้นจนทาให้คิดต่อไปว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า เป็นคนที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ในลาดับ
ถัดไป เช่น บิดา มารดา แนะนาบุตรว่าควรซื้อตู้เย็นเพื่อเก็บอาหาร
2.ผู้ชักจูง (Influencer) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและประเมินทางเลือก เป็นคนที่มผี ล
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ที่ต้องการซือ้ สินค้าหรือทดลอง เช่น การนาเสนอสินค้าต่าง ๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นทั้งผู้ที่ใช้สินค้าจริงหรือผู้ที่ถูกจ้างวานจากบริษัท นอกจากการนาเสนอขายของบางเหตุการณ์ก็มี ผู้
ชักจูงเกิดขึ้นมา เช่น การถามความเห็นของคนรักเพื่อต้องการทานอาหารที่ร้านอาหาร
3.ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) เป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ ตัดสินใจว่าจะซื้ออย่างไร
ซื้อที่ไหน ช่องทางใด เป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อ สินค้าหรือไม่ ดังเช่นตัวอย่างข้างต้นที่กล่าว
มา หากซื้อบ้านอาจต้องตัดสินใจโดยความคิดเห็นของคนในครอบครัว เนื่องจากบ้านมีราคาสูงจึงต้อง
คิดให้รอบคอบ
4.ผู้ซื้อ (Purchaser) คือ ผู้ที่จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ไม่ว่าจะซื้อสินค้าเพื่อตัวเราเองหรือไม่โดย
ปกติแล้วมักเป็นผู้ใหญ่ หรือวัยรุ่นแล้วแต่สถานการณ์ เช่น การซื้อของขวัญเพื่อร่วมงานแต่งงาน ซื้อ
ของขวัญฉลองวันเกิดบุตรหลาน หัวหน้าเลี้ยงอาหารลูกน้อง เป็นต้น
5.ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ที่ใช้สินค้านั้นอย่างแท้จริง โดยทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่ซื้อสินค้า แต่
อาจได้รับมาจากผู้ซื้อ (Purchaser) เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ตัวอย่าง เช่น มารดาของเด็กซื้ อนมผง
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มาให้ ทาน เด็กคือผู้ใช้ ส่ วนมารดาคือผู้ซื้อ หรือบุตรหลานซื้อรังนกมาให้ ปู่ย่าทานเพื่อหวังในเรื่อง
สุขภาพ เป็นต้น
สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค เกิดขึ้นจากความต้องการของ
บุคคลทั้งในด้านของปัจจัยภายในจิตใจ และปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อม สังคมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว สังคมการทางาน หรือระดับประเทศก็ตาม ปัจจัยทั้ง 2 นี้ก่อให้เกิดความต้องการ
ที่มาจากหลายองค์ประกอบทั้งในแง่ของความเกี่ยวพันของสินค้าและตัวผู้บริโภค อีกทั้งผู้ที่มี อิทธิพล
ต่ าง ๆ หรื อ บทบาทของผู้ ตั ด สิ น ใจซื้ อ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ บุ ค คลเกิ ด ความตั้ งใจในการซื้ อ สิ น ค้ า เช่ น
บุตรชายต้องการของเล่นจึงขอให้บิดาซื้อให้ หรือผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อมอบแก่ผู้ใช้งานจริง เช่น
ซื้อของขวัญเพื่ออวยพรเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในงานแต่ง ทั้งหมดนี้เป็นการตอบสนองความพึงพอใจ โดย
ผ่ านกระบวนการที่ ไปสู่ การตั ดสิ น ใจซื้อ ได้แก่ ความต้องการในด้านประโยชน์ ด้านอารมณ์ การ
สืบเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และส่งผลไปถึงพฤติกรรมหลังการซื้อขาย ความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะตอบสนองไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล
และปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย
นอกจากในด้านของกระบวนการตัดสินใจในข้างต้นแล้ว ในหัวข้อที่ 2.3.3 ที่ผู้วิจัยได้อธิบาย
ถึงความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีถัดมาผู้วิจัยจึงได้หยิบยกแนวคิด และทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เนื่องจากในงานวิจัยมีเรื่องของความตั้งใจซื้อ
สินค้า จึงได้ทาการเรียบเรียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในเรื่องของการควบคุม การตัดสินใจจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ผ่านกรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในหัวข้อถัดไป

2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ถูกออกแบบโดยไอ
เซน เป็ น ทฤษฎี ทางจิ ตวิทยาสั งคม (Social psychology) เป็นทฤษฎีที่ เชื่อมโยงกับความเชื่อของ
บุคคลและพฤติกรรม ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action) ของ Ajzen และ Fishbein ในปีคริสต์ศักราช 1975 โดยรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการ
รับ รู้ และได้ถูกน ามาใช้กับ การศึกษาของความสัมพั นธ์ในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจของ
พฤติกรรม และพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , การโฆษณา , การดูแล
สุขภาพ , การจัดการการกีฬาและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีนี้ Ajzen ได้อธิบายพฤติกรรมของ
บุ ค คลที่ ป ระสบปั ญ หาในการควบคุ ม เกิ ด ความลั งเลในการตั ด สิ น ใจอย่ า งแน่ น อนหรือ เด็ ด ขาด
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จาเป็นต้องอาศัยโอกาสหรือองค์ประกอบที่เป็นทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ระยะเวลา ความเชี่ยวชาญนั้น ๆ
ความร่วมมือจากบุ คคลต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเงิน เป็นต้น ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior) มีความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action) ที่ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
โดยปัจจัยที่ควบคุมให้เกิดพฤติกรรม คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก สามารถอธิบายได้ดังนี้ (ธี
ระพร อุวรรณโณ, 2535)
1. ปั จ จั ย ภายใน โดยบุ ค คลมี ค วามต้ อ งการจะท าพฤติ ก รรมบางอย่ างหลั งจากใช้ ค วาม
พยายามแล้วและไม่สามารถทาได้ ได้แก่ ข้อมูล ระยะเวลา และความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น พนักงาน
บริษัทไม่สามารถซ่อมรถเมื่อเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือการลืมบางสิ่ง
บางอย่าง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บุคคลไม่ได้กระทาในสิ่งที่คิดไว้ เช่น ลืมอ่านหนังสือจึงไม่สามารถทา
ข้อสอบได้ ในด้านของอารมณ์มีส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างใช้จิตใจ
ควบคุมได้ยาก เช่น การกระทาบางสิ่งบางอย่างขณะโกรธ
2. ปัจจัยภายนอก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) เวลาและโอกาส บางครั้งบุคคลอาจ
ขาดโอกาสที่จะทาบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น บุคคลที่มีความตั้งใจเพื่อไปบริจาค
โลหิตแต่ไม่สามารถบริจาคได้ตามที่ตั้งใจ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการ
เป็นหวัด การพักผ่อนไม่เพียงพอ ธุระต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ กรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสทาบางสิ่ง
บางอย่างหลายครั้ง การขาดโอกาส 1 ครั้งอาจไม่ส่งผลในการงดการทาสิ่งนั้น ๆ โดยสิ้นเชิง และอาจ
เลือกทาในโอกาสต่อไป (2) ขึ้นอยู่กับผู้อื่น พฤติกรรมหรือการกระทาบางอย่างไม่สามารถทาได้ อาจ
เป็นเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การนัดทานอาหารกลางวันกับเพื่อน ซึ่งในภายหลัง
เพื่อนได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ว่าไม่สามารถมาทานด้วยได้ บุคคลนั้นอาจงดการออกไปทานอาหาร
นอกบ้านในวันนั้น ๆ ซึ่งสรุปแล้ว การขาดโอกาสและการขึ้นอยู่กับผู้อื่น มักมีผลนาไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือความตั้งใจบางอย่างเพียงช่วงคราว
กรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
Ajzen, (1991: อ้างถึงในธีระพร อุวรรณโณ, 2535) ได้ อธิบายว่า ทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผน
(Theory of Planned Behavior) คือ การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากการชี้นาโดย
ความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุ่ ม อ้ างอิ ง (Normative beliefs) และความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการควบคุ ม (Control
beliefs) ซึ่งความเชื่อทั้ง 3 เหล่านี้ จะนาไปสู่ความตั้งใจ และส่งผลทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในที่สุด
สามารถอธิบ ายได้ต ามกรอบความสั ม พั น ธ์ข องทฤษฎี พ ฤติก รรมตามแผน (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 สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรม (Behavior หรือ B) ส่วนมากของบุคคลอยู่
ภายใต้การควบคุมของความตั้งใจ (Intention หรือ I) คือ ความตั้งใจที่จะพยายามทาพฤติกรรมนั้น ๆ
ความตั้งใจนี้บ่งชี้ว่า ความพยายามในการกระทาพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลไม่ว่ามากหรือน้อย หาก
เกิดความตั้งใจและมีความพยายามมาก จะเกิดมีความเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ
ขึ้น มา ซึ่ งความตั้ งใจ (Intention หรือ I) ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย ส าคั ญ 3 ปั จ จัย ได้แ ก่ (ธี ระพร
อุวรรณโณ, 2535)
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior หรือ AB)
การประเมินทางบวกหรือลบต่อการกระทานั้น ๆ หากบุคคลเกิดความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมใด ๆ
แล้วจะได้รับผลทางบวก บุคคลจะเกิดแนวโน้มต่อทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ตรงกันข้ามหากบุคคล
มีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมแล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็จะเกิด แนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
พฤติกรรมนั้น เช่น หากบุคคลทราบว่าการออกกาลังกายเป็นการควบคุมน้าหนักและทาให้สุขภาพดีก็
จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกาลังกาย
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(2) ปัจจัยทางสังคม คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm หรือ SN) เป็นการ
รับรู้ของบุคคลว่าบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสาคัญสาหรับตนเองต้องการหรือไม่ต้องการให้ตนทาพฤติกรรม
เหล่านั้น ถ้าบุคคลได้รับรู้ว่าบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนได้ทาพฤติกรรมนั้น หรือต้องการให้ตนเองทา
พฤติ ก รรมนั้ น จะเกิ ด แนวโน้ ม ที่ จ ะคล้ อ ยตามและท าตาม เช่ น มารดาบอกกั บ บุ ต รชายในวั ย
ประถมศึกษาว่าการออกกาลังกายทาให้แข็งแรงและทาให้ตัวโต บุตรชายจึงเกิดแนวโน้มในการออก
กาลังกาย
(3) ปั จ จั ย การควบคุ ม คื อ การรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived
Behavioral Control หรือ PBC) เป็นการรับรู้ว่า พฤติกรรมเหล่านั้นที่บุคคลเกิดความคิดมีความยาก
หรือง่ายต่อการทา หากบุคคลมีความเชื่อที่สามารถกระทาพฤติกรรมเหล่านั้นได้ และสามารถควบคุม
ให้ เ กิ ด ผลตามที่ ต้ อ งการได้ บุ ค คลนั้ น จะเกิ ด แนวโน้ ม ในการกระท า เช่ น รั บ รู้ ว่ า การขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์มีความยาก ซึ่งบุ คคลสามารถฝึ กขับขี่ได้และหากฝึ กขับขี่จนชานาญแล้วการขับขี่
รถจักรยานยนต์จะมีความง่ายและปลอดภัย ปัจจัยการควบคุมจึงถือว่ามีความสาคัญที่เป็นส่วนให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมได้ทางอ้อม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) จึงอธิบายได้ว่า เป็น การแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นได้ทุกคนด้วยปัจจัยทั้ง 3 ประการ ได้แก่ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ที่เกิด
ขึ้น กับ ตนเองเป็ น ความต้องการจากทัศนคติต่าง ๆ (2) ปั จจัยทางสังคม หรือจากบุคคลอ้างอิงที่ มี
อิทธิพลต่อตนเอง (3) ปัจจัยการควบคุม เกิดจากความเชื่อมั่นในการกระทาพฤติกรรม ทั้ง 3 ปัจจัยนี้
หากเกิดขึ้นกับบุคคลไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ปัจจัยก็ตาม ส่งผลให้เกิดความตั้งใจของบุคคลนั้น ๆ และเกิด
พฤติกรรมในการกระทาบางสิ่งบางอย่าง โดยปัจจัยการควบคุมเป็นทั้งปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ทา
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เช่นเดียวกัน
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2.5 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ต่อความตั้งใจซือ้ คอนโดของผู้บริโภค 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 เป็นวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้เล่ นเกม และเกิดความกลัวผ่านเกมสยองขวัญด้วยการเล่น บนอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน จะเกิดความกลัวมากกว่าการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทาการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอายุ 18 - 25 ปี จานวน 18 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมี
ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า 1 ปี เพื่อให้มีพื้นฐานและเข้าใจในระบบของตัวเกมที่ทา
การทดลอง ในการทดลองกลุ่ มตั ว อย่ างจะท าการแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ที่ เล่ น เกมบน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและกลุ่มที่เล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเล่นเกมโดย
เลือกจากการสุ่มเกม 3 เกม และเลือกออกมา 1 เกม หลังจากทดลองแล้วผู้วิจัยจะให้กลุ่มทดลองทา
แบบสอบถามเพื่ อ น ามาวัด ผลการวิจั ย อี ก ครั้ง ผลการวิ จั ย พบว่า การเล่ น เกมแนวสยองขวั ญ บน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนได้รับประสบการณ์ความกลัวมากกว่าการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
อีกทั้งกลุ่มทดลองดังกล่าวยังมีการตอบสนองทางกายภาพมากกว่ากลุ่มที่เล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้แก่ ท่าทางการตกใจ ลักษณะของน้าเสียง และวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปหลังเกิดความกลัว เนื่องจาก
ในขณะที่เล่นเกมจะต้องใส่อุปกรณ์ความจริงเสมือนครอบศีรษะ ทาให้จดจ่ออยู่กับตัวเกมมากกว่าการ
เล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์การเล่นแบบใหม่จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างจดจ่ออยู่
กับการเล่นเกมนั้น ๆ
Marius and Sabeel (2017) ได้ ศึ ก ษาวิจั ยเกี่ย วกั บ การใช้เทคโนโลยี ความจริงเสมื อนใน
ตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Virtual Reality in Experience Marketing) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หา
ผลกระทบที่เกิดจาก วิดีโอจาลองกิจกรรมกีฬา คือ 1.กีฬาโต้คลื่น 2.กระโดดร่ม 3.ดาน้าในถ้า ที่ฉาย
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด้วย
รู ป แบบ One - Shot Case Study Design โดยได้ แบ่ งกลุ่ ม ทดลองออก 2 กลุ่ ม และใช้ งานสื่ อ ที่
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แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มทดลองรับชมเนื้อหาวิดีโอโดยใช้งานด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมื อน (Virtual Reality) จ านวน 50 คนและกลุ่ ม ที่ 2 คื อ กลุ่ ม ควบคุ ม รับ ชมเนื้ อ หาวิดี โอ 2 มิ ติ
จานวน 50 คน เป็นการทดลองการรับรู้และความมีส่วนร่วม โดยสมมติฐานมี 3 ข้อ ดังนี้ 1.เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับสื่อทางไกล 2.ทดสอบว่าสื่อ
วิ ดี โอจากเทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ น ส่ ง ผลด้ า นบวกในการเป็ น ทางเลื อ กของการรั บ ชมสื่ อ 3.
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถกระตุ้นต่อจิตใจผู้บริโภคทาให้เกิดความผูกพันได้
ผลการวิจัยพบว่า 1.เทคโนโลยีความจริงเสมือน ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในการรับ สื่ อทางไกลได้น้ อยเนื่ องจากข้อจากัดของอุปกรณ์ ส่ งผลให้ คุณ ภาพของภาพไม่คมชัด 2.
เทคโนโลยี ความจริงเสมือน ไม่ส ามารถสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ได้เพี ยงพอ นักวิจัยจึงไม่พ บ
คาตอบที่แสดงถึงผลของการเป็นทางเลือกในการรับชมสื่อได้ แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อ 2 มิติ สาหรับการเปรียบเทียบในขั้นต้น แต่
ความแตกต่างของคุณภาพสื่อที่ใช้ในการทดสอบมีความสาคัญอย่างหนึ่ง 3.เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สามารถกระตุ้นต่อจิตใจผู้บริโภคทาให้เกิดความผูกพันนได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยเนื้อหาสื่อที่ใช้แล้วทา
ให้เกิดผูกพันมากที่สุดคือ สื่อที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีเนื้อหาจาลองสถานการณ์ดาน้าในถ้า
มากกว่าสื่ อที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่เป็น กิจกรรมอื่น ๆ จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์
รูป แบบการทดลองด้วยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ
วิดีโอ 2 มิติ ในลักษณะเดียวกันเพื่อการศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้
Nina Boldyreva (2018) ทาการวิจัยในหั วข้อ การใช้ประโยชน์จากความจริงเสมือน การ
ปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในพิพิธภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธี การวิเคราะห์
สื่อ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ และทาการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง ได้แ ก่โครงการที่ใช้
เทคโนโลยี ค วามจริ งเสมือ นในประเทศสิ งคโปร์ ดังนี้ (1) โครงการ Modigliani VR : The Ochre
Atelier ที่ เทรดโมเดิ ร์ น (2) โครงการ จู ปิ เตอร์ ฮอลล์ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เฮอร์ มิ เทจ และ (3) โครงการ
DigiMuse programme ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ โดยงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหา
ช่องว่างในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีเชิง วิชาการ โดยวิเคราะห์ การทางานเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานนิทรรศการที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีความจริงเสมือนสามารถประยุกต์และช่วยเหลื อ
พิพิธภัณฑ์ในเรื่องของจานวนงานที่จัดแสดง เนื่องจากงานที่จัด แสดงบางอย่างจาเป็น ต้องใช้พื้นที่
ค่อนข้างมาก การใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนจึงมีผลทาให้ผู้ใช้งานได้เห็นงานมากมายโดยที่ไม่
ต้องจัดแสดง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังเข้ามาช่วยทาให้ผู้ใช้บริการเกิดประสบการณ์ที่
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แตกต่างจากเดิม งานที่จัดแสดงมีความสมจริง และผู้ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะมีมุมมองที่
อิสระกว่าการรับชมแบบปกติ สามารถรับชมได้มากกว่า 180 องศา
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลของรูปแบบการนาทางในบทเรียนความจริง
เสมือนบนเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรูปแบบการคิด
ต่างกัน มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2547 โดยมีสมมติฐานการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
รูปแบบการคิดต่างกัน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
แตกต่างกัน 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บที่มีรูปแบบ
การน าทางในบทเรียนต่างกัน จะมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 3.มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
รูปแบบการนาทางในบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บ กับรูปแบบการคิดของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น โดยเป็ น การวิจั ย เชิ งทดลองรูป แบบแฟคทอเรีย ล (Factorial Design) 2x2 มี ก ลุ่ ม
ทดลอง 4 กลุ่มโดยไม่มีกลุ่มควบคุม แบ่งออกเป็น กลุ่มละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ตัวแปรในการ
ทดลองมี 2 ตัวแปร โดยทาแบบวัดความคิดเดอะกรุปเอมเบดเดด ฟิกเกอร์ เทสท์ เพื่อจาแนกแบบการ
คิดของนักเรียนเป็น 2 แบบ คือ คือ กลุ่มฟิลด์ อินดิเพนเดนซ์ (Field Independence : FI) และ กลุ่ม
ฟิลด์ ดิเพนเดนซ์ (Field Dependence : FD) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนความจริงเสมือน
บนเว็บ เรื่ องดาราศาสตร์ และอวกาศมีรูป แบบการน าทาง คือ แบบค้น หาคา (Search Box) และ
แบบสัญรูป (Icon)
ผลการวิจัยพบว่า (1).กลุ่มตัวอย่างที่มีแบบการคิดต่างกันเมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริง
เสมื อ นบนเว็บ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียน แตกต่ างกั น โดยกลุ่ ม กลุ่ ม ฟิ ล ด์ อิ น ดิเพนเดนซ์ (Field
Independence : FI) มีคะแนนเฉลี่ยในการทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นคาถามแบบ
ปรนัยจานวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือกมากกว่ากลุ่ม ฟิลด์ ดิเพนเดนซ์ (Field Dependence : FD) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (2).กลุ่มตัวอย่างเมื่อเรียนด้วยบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บ ที่มี
รูปแบบการนาทางในบทเรียนต่างกัน คือแบบค้นหาคา และแบบสัญรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (3).ไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการนาทางในบทเรียนความจริงเสมือนบนเว็บกับรูปแบบการคิดของนักเรียน ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเครื่องมือค้นหาจากตัวระบบความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เช่น ปุ่มหมุน มุมมอง ปุ่มเลื่อน และปุ่มย้อนกลับไปมุมมองเริ่มต้น มี
ความคล้ายกับรูป แบบการคิดของนักเรียน จึงส่งผลให้ กลุ่มนักเรียนที่มีความคิดต่างกันทั้ง 2 แบบ
ค้นหาข้อมูลได้ไม่แตกต่างกัน
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นภดล ฤกษ์สิริศุภกร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบ
ภาพพาโนรามาเสมือนจริง 360 องศา เรื่องป่าชายเลน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร กลุ่ ม ตั ว อย่ างคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย น
สมุทรสาครบูรณะ จานวน 46 คน โดยใช้ บทเรียนเรื่องป่าชายเลนในรูปแบบภาพ พาโนรามาเสมือน
จริง 360 องศา แบบทดสอบวัดผลการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความสนุกสนาน
จดจาภาพได้ดีขึ้น อีกทั้งวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างทางการเรียนทั้งก่อนและหลัง จาก
การทาแบบทดสอบพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
วิ ร งรอง วงษ์ วั ฒ นะ (2551) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการศึกษานอกสถานที่แบบการใช้ความจริงเสมือนและการเรียนเป็นคู่ ใน
รู ป แบบกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research) ใช้ วิธี เลื อ กแบบเจาะจงโดยการเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนห้องเรียนที่ 1 และห้องเรียนที่ 2 จานวนห้องละ 30 คน โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1
ศึกษาบทเรียนด้วยเทคโนโลยี ความจริงเสมือน และนักเรียนกลุ่ม 2 ศึกษาบทเรียนด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนพร้อมกับการเรียนเป็นคู่ โดยการสร้างห้องสนทนาในโปรแกรมสนทนาแล้วให้กลุ่ม
ทดลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยบทเรียนที่ใช้ศึกษาจาลองการศึกษาภายนอกด้วย
การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเรื่อง ชีวิตน้อยใหญ่ในแนวปะการัง เป็นเครื่องมือ ในการทดสอบการ
วิจัย ผลการศึกษาพบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของห้องเรียนที่ 1และ2 มีความ
แตกต่างกันโดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ห้ องเรียนที่ 2 ที่
เรีย นเป็ น คู่ได้คะแนนสู งกว่าห้องเรียนที่ 1 วิรงรอง วงษ์วัฒ นะ (2551) กล่ าวว่าในระหว่างที่เรียน
ห้องเรียนที่ 2 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถามและตอบ พูดคุยกัน กับคู่ของตน เกี่ยวกับ
เนื้ อหาในหลั กสู ตรเรื่ องความเป็ น อยู่ของปะการังและสิ่ งมีชีวิต ในแนวปะการัง จึงมีผ ลท าให้ กลุ่ ม
ทดลองมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ดีกว่าห้องเรียนที่ 1
ผลการศึกษาพบว่า 1.คะแนนเฉลี่ยการทาแบบทดสอบหลังทดลองด้วยบทเรียนของกลุ่มทดลอง
ห้องเรียนที่ 2 เรียนด้วยบทเรียนการศึกษานอกสถานที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนและการ
เรียนเป็นคู่ สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนการศึกษานอกสถานที่ด้วยการใช้ความจริงเสมือนห้องเรียน
ที่ 1 เป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ ตั้งไว้ เนื่องด้ว ยการให้ ก ลุ่ มทดลองได้ มีโอกาสศึกษานอกห้ องเรียนที่
สัมพั น ธ์กับ เนื้ อหาที่กาลั งเรี ยน ไม่ว่าจะเป็นการมอง การฟั งเสี ยง การสั มผั ส จากสถานที่เหล่ านั้ น
เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น วิรงรอง วงษ์วัฒ นะ (2551) กล่าวว่า
เหตุผลที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่วนหนึ่งคือการนาเทคโนโลยีใหม่ที่
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ทันสมัยมาเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียน และลดข้อจากัดของการศึกษา
นอกสถานที่ ที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาไว้ล่วงหน้าได้
อรรถศาสตร์ เวีย งสงค์ (2553) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสื่ อ ความจริงเสมื อ น โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนาเสนอ ทาให้ผู้ดูมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริง โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ คือ 1.เพื่ อ ศึ กษารู ป แบบของสื่ อ ความจริงเสมื อ นที่ เหมาะสมกั บ การประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม 2.เพื่ อพั ฒ นาสื่ อความจริงเสมื อนในการประชาสั มพั น ธ์ม หาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อความจริงเสมือนเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random sampling) จากนิสิตที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศพื้นฐานกาหนดขนาดโดยใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน จานวน 205 คน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบส าหรับการพัฒ นาสื่ อความจริง
เสมือนที่มีความเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สื่อความจริงเสมือนที่
พัฒนาขึ้นตามรูปแบบที่ได้จากการศึกษา และนิสิต นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อความจริง
เสมือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ณิชาภัทร ทองนพคุณ (2559) ได้ทาการทดลองด้วยภาพความจริงเสมือน ในการศึกษาความ
สดของสีและลักษณะพื้นผิวที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านกาแฟ ด้วยการเก็บข้อมูล
การวิจัย เชิงปริมานจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยทาการทดลองด้วยการให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินภาพความจริงเสมือน ในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนระดับความสดใสของสีและปรับเปลี่ยน
ลักษณะในด้านของพื้นผิวทั้งหมด 7 ภาพ โดยการใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือนในการจาลองภาพใน
รูปแบบพาโนรามา 360 องศาและแบบสอบถามที่มีคาถามในด้านการรับรู้และภาพลักษณ์ของร้าน 7
ด้าน ได้แก่ การรับรู้ด้านความพึงพอใจ ความดึงดูด ความน่าจดจา ความสว่าง ความสบายตา ความ
ทันสมัย และความหรูหรา ผลการวิจัยพบว่าระดับความสดของสีส่งผลในด้านของการรับรู้ บรรยากาศ
ของร้านและด้านภาพลักษณ์ของร้านในแต่ละด้าน ทั้งนี้ความสดของสี หากมีการตกแต่งภายในร้าน
ด้วยสีที่มีระดับความสดน้ อยกว่าจะส่งผลทาให้การรับรู้ในด้านต่าง ๆ ของลูกค้าเพิ่มขึ้นในเชิงบวก
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ น้อยกว่า 30 ปีเกิดการรับรู้ในด้านของความสบายตาและความพึง
พอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 30 ปี งานวิจัยเรื่องนี้จึงได้เสนอแนวทางเรื่องการตกแต่ง
ร้าน โดยจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ในเรื่องของการใช้สี ใดและเลือกพื้นผิวที่
จะใช้ออกแบบอย่างเหมาะสม
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2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์
ปั ท มาพร ต่ อ นี (2553) ศึ ก ษาวิจั ยเรื่อ ง การออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน เพื่ อ ส่ งเสริ ม
เอกลั ก ษณ์ บริษั ท แพรคติก้ า จ ากัด โดยใช้ท ฤษฎี การตลาดเชิ งประสบการณ์ เป็ นการวิจัย แบบ
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกภาพสภาพแวดล้อมพื้นที่บริษัท และพฤติกรรมของกลุ่ม
ลู ก ค้าที่ ได้เข้ามาในพื้ น ที่ มี วัตถุ ป ระสงค์คื อ 1.เพื่ อ ส่ งเสริม เอกลั ก ษณ์ โดยใช้ท ฤษฎี ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ใน 2 ด้ าน คื อ ประสบการณ์ ความรู้สึ กจากประสาทสั ม ผั ส และประสบการณ์ เชิ ง
ความคิด 2.เพื่อให้สามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่เป็นนักออกแบบที่เข้ามาใช้พื้นที่
ส่วนจัดแสดงสินค้า ในสานักงานใหญ่ บริษัท แพรคติก้า จากัด ได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผังพื้นที่บริษัทและ
สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท แพรคติก้า จากัด ผู้ออกแบบพื้นที่ พนักงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ช่อ งทางแสดงเอกลั กษณ์ ขององค์ก ร และการใช้ แบบสอบถามกลุ่ ม ลู ก ค้าที่ เป็ น นั กออกแบบเพื่ อ
วิเคราะห์หาภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านมุมมองของลูกค้า ผลการวิจัยพบว่าคาสาคัญเพื่อการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของ บริษัท แพรคติก้า จากัด โดยใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ คือ “การคิดค้นเทคโนโลยี
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ” สร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยี ผ่านบรรยากาศ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ความทัน สมัยของอุป กรณ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นให้ ลู กค้าเกิดความคิดสร้างสรรค์ เมื่อ
พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบ พบว่ า แนวคิ ด ในการออกแบบ (Concept) และสาระในการน าเสนอ
(Theme) คือ “ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของเทคโนโลยี” และ“สถาบันทางเทคโนโลยี” ตามลาดับ และ
ในด้านของการรองรับพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักออกแบบ บริษัทควรให้ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีที่น่าประหลาดใจเชิงบวก เครื่องเรือนในการจัดแสดงควรแสดงถึงรูปแบบสินค้าของบริษัท
โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบทันสมัย และรูปแบบผสมผสาน
วรงรอง เลื่ อนลอย (2557) ได้ศึ กษาวิจัยเรื่อง การสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ
หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้ทาการวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
เอกสาร และการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ ที่ มี ตาแหน่ งด้านการสื่ อ สารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ
หน่วยงาน 2 ในหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ สานักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 5 คน และผู้ใช้บริการหน่วยงานดังกล่าว จานวน 19 คน
ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 2 แห่ง
มีการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์แบบผสมผสาน 4 มิติ ประกอบด้วย การรับรู้จากประสาท
สั ม ผั ส ได้ แ ก่ การมองเห็ น การสั ม ผั ส การได้ ยิ น ซึ่ ง หรือ ที่ เรี ย กว่ ามิ ติ ท างความรู้สึ ก (Sensual
dimension) ด้านมิติทางความคิด (Cognitive dimension) เกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อ นิทรรศการ
และกิจกรรม มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นการสร้างประสบการณ์จากการรวมกลุ่มและ
ชุมชนของผู้ใช้บริการสถานที่ และมิติทางความสัมพันธ์ (Relation dimension) เกิดประสบการณ์
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ผ่านบุคลากรและการได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ โดยสานักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จะเน้นไปที่
การสร้างประสบการณ์ จากการสัมผั ส แหล่ งเรียนรู้ที่ มีชีวิตชีวา และศูน ย์ส ร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC) เน้ นการการประสบการณ์จากการเข้าถึงความรู้ได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ ด้วยการนาเสนอความรู้ด้านการออกแบบ และทั้ง 2 แห่งยังมีการสื่อสารการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่เกิดจากการผสมผสานทั้ง 4 มิติ ผ่านเครื่องมือ คือ การออกแบบสภาพแวดล้อม การ
นาเสนอนิทรรศการและกิจกรรม และบุคลากร
วรมาศ บุบผาชาติ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพัน ผ่าน
การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ข องร้ า นคาเฟ่ สั ต ว์ เลี้ ย ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ใช้ เครื่ อ งมื อ คื อ
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่ ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ ร ะหว่ า ง 20-45 ปี จ านวนทั้ ง สิ้ น 400 คน โดยมี ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การรั บ รู้ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ตั ว แปรตาม คื อ ความภั ก ดี ความมั่ น คง และความผู ก พั น ที่ มี ต่ อ คาเฟ่ สั ต ว์เลี้ ย ง
ผลการวิจัยพบว่า (1).ประชากรที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญ
โดยเฉพาะเพศหญิง (2).บุคคลที่มีสัตว์เลี้ยงจะรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ได้มากกว่าเพศชายและ
กลุ่มที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง (3).กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับร้านที่ทาให้มีโอกาสได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เกิดความสุข รู้สึกแปลกใหม่ มีความพอใจต่อร้าน อยากกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้ยัง
พบว่า การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ความ
ภั ก ดี ความมั่ น คง และความผู ก พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ คาเฟ่ สั ต ว์ เลี้ ย งอยู่ ในระดั บ มาก สรุป แล้ ว เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่กล่าวไว้ทั้ง 3 ข้อ
ชลิ ด า อู่ ผ ลเจริ ญ (2558) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ ที่ ใช้เทคโนโลยี ความเป็ น จริงเสริม ผ่ านแคมเปญสื่ อ สารการตลาด โดยการวิจัย เชิ ง
คุณภาพในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาที่เน้นองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดจากแคมเปญโฆษณา “Cannes Lions 2015” และการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
นักการตลาดและโฆษณา นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมทั้งหมดจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ผลการวิจัยด้านการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า แคมเปญการสื่อสาร
การตลาดส่วนใหญ่คือ สินค้าอุปโภค บริโภค และเทคโนโลยี ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อ
การโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริมการขาย โดยแคมเปญที่ทาการวิจัยส่วน
ใหญ่สร้างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ที่มาจากประสาทสัมผัส (Sense) และด้านความรู้สึก
(Feel) มากที่สุด และผลการวิจัยด้านการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ในอนาคต
จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านเนื้อหาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อสร้างประสบการณ์เชิง
บวกและสร้างความผูกพันของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภค
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2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและความตั้งใจซื้อ
ศิ ริ ศั ก ดิ์ ฉั น ทชั ย วั ฒ น์ (2539) ได้ วิ จั ย ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่เลือกซื้อบ้านแต่ละ
ประเภท ให้ความสาคัญในด้านของปัจจัยที่แตกต่างกัน กลุ่มที่เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์
เฮ้าส์จะให้ความสาคัญเรื่องระดับของราคามากที่สุด กลุ่มที่เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
พาณิ ช ย์ ให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งใกล้ กั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม มากที่ สุ ด ผู้ ที่ ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภท
คอนโดมิเนียม (Condominium) เรื่องระทางที่ใกล้กับที่ทางานยังคงมี ความสาคัญมากกว่ากลุ่มที่ซื้อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทบ้ า นเดี่ ย ว ทาวน์ เฮ้ า ส์ และบ้ า นแฝด ซึ่ งกลุ่ ม ที่ ซื้ อ อาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
คอนโดมิเนียมจะให้ความสาคัญในเรื่องระยะทางที่ใกล้กับสถานที่ทางานไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่เลือกซื้อ
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ในแต่ล ะประเภท ให้ ค วามส าคัญ ของการใกล้ ที่ ท างานไม่ แ ตกต่ างกัน ท าเลที่ ตั้ ง
แตกต่างกัน แบบบ้านแตกต่างกัน โดยผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวจะให้ความสาคัญในเรื่องของแบบบ้านมากที่สุด
และนอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน สรุปปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 3 อันดับแรก คือ ทาเลที่ตั้งของที่พัก ปัจจัยด้านราคา ระยะทางจากที่
ทางานตามลาดับ
กันชกา สุวณิชย์ (2549) ได้วิจัยศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างแบบจาลองบ้าน
เสมือนสามมิติและหุ่ น จาลองที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้อบ้านจัดสรร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ด้วยวิธีสารวจด้วยการใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้
ระหว่างใช้หุ่นจาลองในการนาเสนอและการใช้สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 40
คน จานวนเพศชายและหญิงเท่ากัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งทดลองด้วยการใช้หุ่นจาลองบ้าน
ในการนาเสนอ กลุ่มที่สองนาเสนอด้วยสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้แบบบ้านผ่านสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ สามารถทาให้
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจถูกต้ องมากกว่าการรับรู้ผ่ านหุ่ น จาลองอยู่ในระดั บมาก (2) สื่ อ
เสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ สร้างความพึงพอใจ และมีความน่าดึงดูดแก่กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากสีสัน
และความสมจริงของบรรยากาศภายในที่มากกว่าหุ่นจาลอง (4) กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ด้านรับรู้
ถึงการใช้หุ่นจาลองในสื่อโฆษณาบ้านมากกว่าการใช้ สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ และหุ่นจาลอง
เป็นสื่อที่ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเลือกใช้เป็นเวลานาน ประกอบกับ สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับธุรกิจบ้านจัดสรร นอกจากนี้ (5) การรับรู้ผ่านสื่อเสมือนจริง 3 มิติ ทาให้มี
ความเข้าใจผั งบ้ าน เข้าใจวัส ดุที่เลื อกใช้ของตัวอาคารได้ดีกว่าผ่านสื่ อหุ่ นจาลอง แต่การรับ รู้ผ่าน
หุ่ น จ าลองท าให้ กลุ่ ม ตั ว อย่ างเข้ าใจเรื่อ งจ านวนห้ อ งได้ดี ก ว่า ซึ่ งสื่ อ ทั้ งสอง มี ผ ลลั พ ธ์ในด้ า นการ
ตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างไม่ต่างกัน
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สุ พิ ช ฌาย์ ธนอั จ ฉรานั น ท์ (2553) ศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณในเรื่ อ งของส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ ผู้ บ ริ โ ภคใช้ ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย ม ในเขตประเวศ กรุ ง เทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple
random sampling) ได้แก่ กลุ่มที่อาศัยหรือทางานในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น
383 คน โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการวิ จั ย และท าการวิเคราะห์ ด้ ว ยส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน t-test และ f-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี โดยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่สูงที่สุดได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
2) ช่องทางการจัดจาหน่ าย 3) ราคา และ 4) โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายน้อยที่สุด และยัง
พบว่า บุคคลใกล้ชิดที่แนะนาคอนโดมิเนียมมีผลต่อการเลือดซื้อมากที่สุด โดยตนเองมีอิทธิพลมาก
ที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ต้องการชมห้องตัวอย่างก่อนและกลับมาปรึกษากับครอบครัว
อีกทั้งมีความคิดเห็นว่ าราคาของคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
พาณิชย์ ทาเลที่ตั้งเป็นเหตุผลที่ทาให้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อความสะดวกในการทางาน และ
สนใจในการผ่อนชาระคอนโดนมิเนียมในระยะเวลาภายใน 10 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้มีความ
ต้องการคอนโดมิเนี ยมที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีที่จอดรถยนต์เพียงพอสาหรับผู้
อาศัยในคอนโดมิเนียม ภายในห้องมีการแบ่งสัดส่วนตายตัว และต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
โดยงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ได้ อ ธิ บ ายว่ า การอยู่ อ าศั ย ในคอนโดมิ เนี ย มเป็ น เรื่ อ งที่ ใกล้ ตั ว มากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พักอาศัยในเมือง เนื่องจากมีความสะดวก ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งใกล้สถานที่
ทางาน ปัจจัยด้านราคาจึงไม่มีผลกับกลุ่มตัวอย่างถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงก็ตาม
งานวิจัยของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
(1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัย ด้านของกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ และ (2) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างที่นามาวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มผู้ที่
เคยซื้อหรือผู้ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จานวน 390 คน
และท าแบบสอบถามเพื่ อ ทาการวิเคราะห์ โดยใช้ การวิเคราะห์ ข้ อมูล เชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยมี เครื่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิต ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 2) การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression) 3) การวิ เคราะห์ Independent Sample T-
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Test และ 4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
ได้แก่ ปัจจัยด้านราคาและด้านสถานที่ ในส่วนของลักษณะประชากรที่ได้ทาการศึกษา พบว่ามีปัจจัย
ด้านรายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด และยังพบว่าตนเองมีอิทธิผลในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด และยั ง พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มใน
กรุงเทพมหานคร โดยเรียงลาดับ จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นในการให้บริการ ปัจจัย
ด้านความคุ้มค่าของราคาและการผ่อนชาระ ปัจจัยด้านกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาและทาเลที่ตั้งโครงการ ปัจจัยด้าน
บุคคลและความเป็นมืออาชีพ และปัจจัยด้านความพร้อมในการเข้าอยู่ โดยมี 3 ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
และการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านกระบวนการ
นอกจากนี้ ข้อจ ากัดของการวิจัยครั้งนี้เป็ นข้อมู ล จากแบบสอบถาม โดยข้อมูล อื่น ๆ รวมถึ ง
พฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค ต้องอาศัยจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อ ของ ณัชญ์ธนัน พรมมา (2556) ทาการวิจัยเชิง
ปริ ม าณเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยต้องการทราบถึงจุดมุ่งหมายของผู้บริโภคในด้านของพฤติกรรมที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อ จากการทดลองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากมีความมุ่งหวังต่อสุขภาพที่ดีของตนเอง โดยสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับอาหารสุขภาพน้อยเนื่องจากราคาที่สูงกว่าอาหารทั่วไป โดยในงานวิจัยของ ณัชญ์ธนัน
พรมมา (2556) ได้ยื น ยัน ความถูกต้องของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แผน (Theory of Planned
Behavior) ของ Ajzen ในปี 1991 เรื่องของปัจจัยด้านทัศนคติ การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในกรอบความสัมพันธ์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่งมีผล
ต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่า ปัจจัยในด้านของการรับรู้
ความยุ่งยากและความกังวลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออีกด้วย
งานวิจัยเชิงทดลองเรื่องความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า ของ ศรินธร ซอหะซัน (2545) ต้องการศึกษา
ผลกระทบจากการใช้ความน่าดึงดูดใจของนางแบบที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ และความตั้งใจซื้อสินค้า
ในงานโฆษณา โดยทาการทดลองงานวิจัยกับเพศหญิงจานวน 80 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความน่าดึงดูดใจของนางแบบในงานโฆษณา และประเภทของสินค้าด้าน
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ความงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือที่มีต่อนางแบบ และความตั้งใจซื้อสินค้า ผล
จากการทดสอบผลกระทบร่วมของตัวแปรด้านความน่าดึงดูดใจและประเภทสินค้า พบว่า ตัวแปร
เหล่ านี้ ส่ งผลกระทบร่ วมกัน ต่อการประเมิ ณ ความน่าเชื่อถือที่ มีต่ อนางแบบอย่างมากแต่ไม่ส่ งผล
กระทบร่วมกันต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในงานโฆษณาของผู้บริโภค
งานวิจัยของ กังสดาล ศิษย์ธานนท์ (2558) ที่ต้องการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต รูปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ศึกษาความสัมพันธ์ของการดาเนินชีวิตกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวขาวไทยอายุ 20 - 45 ปี ที่มีการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปี พบว่า
รูปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขนิ ยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่ม
ตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างมาก นอกจากนี้ทั้ง 5 กลุ่มยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อและบริการด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมาก และการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยวอย่างมาก
จากศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้วิจัยทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการศึกษาในครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็น (1) การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual reality) ในด้านของการศึกษาให้ความรู้
การแสดงผลแบบ 360 องศา เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ ง านมี อิ ส ระในการมอง ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ทาให้ผู้ใช้งานเกิดความเพลิดเพลิน มีความสนใจใน
เนื้ อหาเหล่านั้น (2) การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ที่ใช้ทั้งประสาทสัมผั ส
การออกแบบ บรรยากาศ เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค และยั ง เป็ น การพั ฒ นาด้ า น
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่างผู้ ซื้อและผู้ ขาย อีกทั้งความสั มพั นธ์เพื่ อความภักดีต่อแบรนด์ และ (3) การ
ตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า (Decision Making) และความตั้งใจซื้ อในรูป แบบของคอนโดมิเนี ยม โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างจากงานวิจัยที่ศึกษาจะให้ความสาคัญด้านราคาก่อน ทั้งนี้การนาเสนอด้วยสื่อ 3 มิติ มีผลให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า มีค วามสะดวกสบายได้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านข้อมูล รายละเอียด กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ในสินค้านั้น ๆ อีกด้วย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในหัวข้อวิจัย
เรื่อ ง “การตลาดเชิงประสบการณ์ ด้ว ยเทคโนโลยีความจริง เสมือ น ต่อ ความตั้งใจซื้อคอนโดของ
ผู้บริโภค” โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้สื่อในการนาเสนอ 2 รูปแบบ คือ (1) การนาเสนอ
เนื้ อ หาคอนโดมิ เนี ย ม หรื อ คอนโดโดยใช้ เทคโนโลยี ค วามจริงเสมื อ น (Virtual Reality) (2) การ
นาเสนอเนื้อหาคอนโดด้วยวิดีโอ 2 มิติ เพื่อศึกษาผลของการจัดการกระทากิจกรรมที่มีผลในด้านการ
รับรู้ประสบการณ์ และความตั้งใจซื้อ ในงานวิจัยนี้มีรูปแบบการทดลองแบบวัดผลครั้งเดียว (OneShot Case Study Design) สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่มทดลอง

X

O2

ตัวทดลอง

หลังทดลอง

กาหนดให้ X หมายถึง การจัดการกระทา (Treatment) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองการรับชมสื่อ
ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และการใช้วิดีโอ 2 มิติ
O2 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง (Posttest Observation) ด้วยแบบสอบถาม
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3.1 ตัวแปรในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ป ระกอบด้ ว ย ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent variables) และตั ว แปรตาม
(Dependent variables) โดยผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดของแต่ละตัวแปรไว้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ รูปแบบการจัดการกระทาด้วยการนาเสนอตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คือ
คอนโดมิเนียม หรือคอนโด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การใช้การนาเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) คือ การ
นาเสนอเนื้ อหาของคอนโด ผ่ านการใช้งานอุปกรณ์ ที่ต่อเข้ากับแอปพลิเคชันบนโทรศัพ ท์
สมาร์ทโฟน ในขณะใช้งานกลุ่มทดลองสามารถเคลื่อนไหวภายในแอปพลิเคชันได้
2. การนาเสนอในรูปแบบวิดีโอ 2 มิติ คือ การนาเสนอภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้น
โดยจาลองบรรยากาศภายในคอนโดที่มีเนื้อหาเดียวกันกับการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality) กลุ่มควบคุมรับชมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. การรับรู้ประสบการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) ประสาทสัมผัส (2)
ความรู้สึก (3) ความคิด (4) การกระทา และ (5) ความเชื่อมโยง และ 2. ความตั้งใจซื้อ โดยเครื่องมือ
ที่ใช้วัดระดับตัวแปร ผู้วิจัยใช้การให้คะแนนแบบ 5 – point likert scales โดยมีคาตอบเป็นตัวเลือก
ทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งการวัดระดับได้ประยุกต์ข้อคาถามจากงานวิจัยต่าง ๆ ในแต่ละส่วน โดยผู้วิจัย ทา
การอธิบายในหัวข้อ 3.3.3 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในลาดับถัดไป
3.2 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ศึ กษาในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่ างในรูป แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) คือ กลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐาน
รายได้อยู่ที่ 20,000 บาท ต่อเดือนทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 40 คน เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวมีลักษณะการทางานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ จึงมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถฝึกฝนและเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่าง
ดั ง กล่ าวได้ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานมาแล้ ว ประมาณ 2-3 ปี ถื อ ว่ า เป็ น กลุ่ ม เริ่ ม ท างาน (First
Jobber) เมื่อวัดจากเกณฑ์อายุการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และการกาหนดรายได้โดยอ้างอิง
รายได้ของสายอาชีพดังกล่าวที่จบใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่งอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 16,000 –
20,000 บาท โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2561) จึงทาให้มีทุนทรัพย์ในการซื้อ
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หรือเช่าที่อยู่อาศัยคอนโด โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะทาการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่
ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 20 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ
จานวน 20 คน ในแต่ละกลุ่มทีไ่ ด้รับชมตัวอย่างเกี่ยวกับคอนโดด้วยสื่อที่แตกต่างกัน
3.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเชิงทดลอง ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเพื่อใช้
งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และสื่อที่ใช้ในการทดลอง โดยเนื้อหาที่ใช้ในการ
ทดลองเพื่อหาการรับรู้ประสบการณ์ และความตั้งใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง สามารถอธิบายได้ ดังนี้
3.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการทดลอง คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น mi4 จานวน 1
เครื่อง และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung รุ่น Galaxy S7 edge จานวน 1 เครื่อง โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่องนี้ มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ส่ วนที่ 2 คือ อุปกรณ์ สวมใส่
ครอบศีรษะเพื่อใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality headset) เป็นการใช้งานควบคู่
กับสมาร์ทโฟนจานวน 2 เครื่อง ได้แก่ VR BOX และ Mi VR Play 2
3.3.2 สื่อที่ใช้ในการทดลอง คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แอปพลิเคชัน VR
Appartement บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยเนื้อหามีลักษณะจาลองสิ่งปลูกสร้ าง
ที่พักอาศัยประเภทห้องคอนโด ผู้ใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์สวมใส่ศีรษะเพื่อจาลองเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality Headset) โดยผู้วิจัยใช้เนื้อหาของแอปพลิเคชันดังกล่าว ในการทดลอง
ทั้ง 2 สื่อ คือ 1. เทคโนโลยีความจริงเสมือ นตามที่กล่าวในข้างต้น โดยการกาหนดระยะเวลาในการ
ทดลอง 3 นาที เนื่องจากต้องให้ผู้ทดลองได้เกิดความคุ้นชินกับอุปกรณ์ และการควบคุมภายในเนื้อหา
2.วิดีโอ 2 มิติ ผู้วิจัยใช้วิดีโอ 2 มิติ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยนาเนื้อหาบรรยากาศคอนโดภายในของ
แอปพลิเคชันมาสร้างเป็นวิดีโอ 2 มิติ ที่มีความยาว 1 นาที
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แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
หลังจากที่ทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยใช้ วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพื่อทา
การสอบถาม (Questionnaire) กลุ่ มตัวอย่าง โดยลั กษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามปลายปิด
(Close-end questions) ประกอบด้วย 3 ส่วน จานวน 33 ข้อ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 การรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์
ส่วนที่ 3 ความตั้งใจและการตัดสินใจซื้อสินค้า
ลักษณะคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน ในแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามปลายปิด (Close-end questions) ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ได้แก่ 1) เพศ 2) ระดับการศึกษา 3) อาชีพ 4) สื่อที่ได้รับชม 5) เนื้อหาที่ท่านได้รับชม
ส่ว นที่ 2 การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ จากการตลาดเชิ งประสบการณ์ แบ่ งตามองค์ ป ระกอบ
การตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ส่วน โดยการประยุกต์คาถามจากงานวิจัยดังต่อไปนี้
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (SENSE)
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ กัลยารัตน์ พันกลั่น (2559) จานวน 2 ข้อ ได้แก่
1) ท่านประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
2) ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับชมอย่างชัดเจน
3) ท่านสามารถจดจาบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่างแม่นยา
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ ธัญวัฒน์ อิพภูดม (2556) จานวน 2 ข้อ ได้แก่
4) ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน
5) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความรู้สึก (FEEL)
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ ภัทรพร ทิมแดง (2555) จานวน 4 ข้อ ได้แก่
1) ท่านรู้สึกมีความสุข เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
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2) ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
3) ท่ า นรู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ ใช้ งาน หรื อ รั บ ชมเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียม
4) ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังในการใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความคิด (THINK)
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2559) จานวน 3 ข้อ ได้แก่
1) ท่ านใช้ งานสื่ อ หรื อ รั บ ชมเนื้ อ หา บรรยากาศภายในท าให้ เกิ ด จิ น ตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์
2) ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือ
ห้องตัวอย่าง
3) ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา แล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2558) จานวน 1 ข้อ ได้แก่
4) ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการกระทา (ACT)
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2558) จานวน 3 ข้อ ได้แก่
1) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการใช้งานหรือรับชม
เนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป ภายในแอปพลิเคชันมีกิจกรรมที่ท่านต้องการใช้งานหรือเข้าร่วม
2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะทาบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างห้องหรือคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากได้ใช้
งานแอปพลิเคชัน
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความเชื่อมโยง (RELATE)
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2558) จานวน 3 ข้อ ได้แก่
1) สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
2) สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
3) สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม
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ส่ ว นที่ 3 ความตั้ ง ใจและการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า โดยการประยุ ก ต์ ค าถามจากงานวิ จั ย
ดังต่อไปนี้
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558) จานวน 2 ข้อ ได้แก่
1) เมื่ อ ได้ รั บ ชมเนื้ อ หาภายในหรือ คอนโดมิ เนี ย มแล้ ว ท าให้ ท่ านรู้สึ ก ว่ าหรือ คอนโดมิ เนี ย ม
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา
2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งาน หรือรับชมทาให้ได้รับข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจมากที่สุด
3)
4)
5)
6)
7)

ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ วรรณวรางค์ ไม้จันทร์ (2552) จานวน 3 ข้อ ได้แก่
ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับท่านมากที่สุด
ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุด
ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ ทวีพร พนานิรามัย (2557) จานวน 2 ข้อ ได้แก่
ถ้าท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ท่านจะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชม
ตัวอย่างห้อง
ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่าง
ห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1) การแสวงหาข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการทดลองด้ ว ยตนเอง เลื อ กเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกั บ การจ าลอง
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด เพื่อใช้ในการทดลองบนเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้วิจัยตรวจสอบ
โดยการทาการทดลองกับตนเองเพื่อหาแอปพลิเคชันที่มีความเสถียร และตรงกับเนื้อหาที่ ต้องการทา
การวิจัยในครั้งนี้ เมื่อได้แอปพลิเคชันที่ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) บน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทาการแบ่งเนื้อหาออกมาจากแอปพลิเคชัน ได้แก่สื่อในรูปแบบ
วิดีโอ 2 มิติที่ มีเนื้ อหาภายในห้ องคอนโด นอกจากนี้ ยังได้น าเนื้ อหาของแอปพลิ เคชันดังกล่ าวให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบถึงความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกต้อง
นอกจากนี้ ยั งได้ ทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของมาตรวัด ที่ ส ร้างขึ้น โดยใช้ การตรวจสอบใน
รูปแบบของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในข้อลาดับถัดไป ได้แก่
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รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
2) ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่สร้างขึ้น โดยใช้การตรวจสอบในรูปแบบ
ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามในด้าน
ของการรับรู้ประสบการณ์ และการเกิดความตั้งใจซื้อตามที่ผู้วิจัยต้องการหรือไม่ โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินการใช้ภาษา ข้อความ ของแบบสอบถามเพื่อพิจารณาหาค่าความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli
& Hambleton, 1977) ว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้

IOC =
R
N
+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

∑𝑅
𝑁

ค่าคะแนนความสอดคล้อง
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้องหรือวัดได้
ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือวัดได้
ไม่มีความสอดคล้องหรือไม่สามารถวัดได้

โดยค่าดัชนี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง +1 0 และ -1 ข้อคาถามที่สอดคล้องควรมีค่าเฉลี่ยที่ 1 และ
ไม่ต่ากว่า 0.5 หลังจากได้ผลค่าดัชนี IOC ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความ
เที่ยงตรง ซึ่งการประเมินผลโดยการพิจารณาใช้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องที่ยอมรับได้ และคัดข้อคาถาม
ที่มีค่าการคานวณตั้งแต่ ร ะดับ 0.5 ขึ้นไป และทาการปรับ ปรุงแก้ไขข้อคาถามที่ต่ากว่า 0.5 ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลจากการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้ได้มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ โดยมีค่าดัชนีสอดคล้องเท่ากับ 0.974
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3) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนการเก็บข้อมูลจริง แบบสอบถามถูก
นาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามว่าแบบสอบถามมีความ
เข้าใจง่าย และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จากนั้นนาผลการทดสอบแบบสอบถามมาทา
การคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) โดยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้
α=

เมื่อ

𝐾
𝐾−1

{1 −

∑ 𝑆𝑖2
𝑆𝑡2

}

α

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้

K

แทน

จานวนข้อของแบบทดสอบ

𝑆𝑖2

แทน

ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ

𝑆𝑡2

แทน

ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

ตัวแปร

ค่าความเชื่อมั่น

การรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน

0.948

ความตั้งใจซื้อสินค้า

0.914

จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach จาก
การวิเคราะห์พบว่ามีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจาก
กลุ่มทดลองในการทดลองในครั้งนี้ต่อไป

4) แบบสอบถามหลั งการจัดกิจกรรมโดยใช้ส อบถามกลุ่มตัวอย่างการทดลอง ที่ประกอบ
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 40 คน หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 32 ข้อ โดยใช้
รูปแบบการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 – point likert scales มีคาตอบเป็นตัวเลือก 5
ระดับ โดยกาหนดให้ 1 มีความหมายในทางลบที่สุด และ 5 มีความหมายในทางบวกที่สุด ดังนี้
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คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

จากคะแนนในข้างต้น โดยใช้การแปลผลของคะแนนเฉลี่ยระดับของคาถามที่ตรงกับ
ความเห็น โดยทาการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น มีสูตรดังนี้
Interval (l)

=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅)

=

5−1

=

0.80

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝐶)

5

จากการคานวณสูตรจากข้างต้น ทาให้สามารถแบ่งระดับของความคิดเห็นที่ตรงกับผู้ทา
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
คะแนน 4.21 - 5.00
คะแนน 3.41 - 4.20
คะแนน 2.61 - 3.40
คะแนน 1.81 - 2.60
คะแนนต่ากว่า 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3.5 วิธีดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบการวิจั ย เชิ งทดลองในครั้งนี้ป ระกอบไปด้ว ย ตัว แปรอิส ระ (Independent
variables) คือ ตัวแปรด้านการจัดการกระทา รับชมเนื้อหาผ่านสื่ อที่กาหนด โดยแบ่งออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ การแสดงเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และการแสดง
เนื้อหาผ่านวิดีโอ 2 มิติ ในส่วนของตัวแปรตาม (Dependent variables) ที่นามาหาค่าความสัมพันธ์
กับ ตั ว แปรอิ ส ระในครั้ งนี้ มี ทั้ งหมด 2 ตัว คื อ 1.การรับ รู้ เชิ งประสบการณ์ ในการวิจั ยนี้ ห มายถึ ง
ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากตัวแปรอิสระ และการเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลอง
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ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่ มีอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี เงินเดือน 20,000
บาท จานวนทั้งสิ้น 40 คน แบ่งกลุ่มผู้ทดลองออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับชมเนื้อหาคอนโด
ผ่านสื่อที่แตกต่างกัน โดยทาการทดลองในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 สถานที่ทาการศึกษาการทดลองได้แก่ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 1 ภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลสามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. ติดต่อหากลุ่มเป้าหมายเพื่อทาการทดลองโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายผู้วิจัย
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่กาหนดไว้ และทาการแจ้งเวลาและสถานที่อีกครั้ง
เพื่อยืนยัน
2. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทาการชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลอง รูปแบบการดาเนินกิจกรรม
การประเมินผล และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
3. ดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยทาการแนะนาวิธีการใช้งานแก่กลุ่มตัวอย่างทดลองในการใช้
อุปกรณ์ และเริ่มการทดลองด้วยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ประเภทของการ
ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนจานวน 20 คน เป็นกลุ่ มทดลอง 2.ประเภทของการใช้
วิดีโอ 2 มิติ จานวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม 1) กลุ่มทดลองสวมใส่อุปกรณ์เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนเพื่อรับชมเนื้อหาภายในห้องคอนโด จานวน 20 คน 2) กลุ่มควบคุม
รับชมเนื้อหาของห้องคอนโดด้วยวิดีโอ 2 มิติ จานวน 20 คน
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Posttest) ผู้วิจัยทาการวัดผลหลังทดลอง โดยขอความร่วมมือให้
กลุ่มตัวอย่างการทดลองทาแบบสอบถามหลังการทดลอง เพื่อวัดผลของสื่อที่ใช้ทาให้เกิด
การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ เกิด ความตั้ งใจซื้ อ และเครื่องมือ ที่ ใช้ ในการรับ ชมสื่ อ มีค วาม
เหมาะสมหรือไม่
5. เมื่อทาแบบสอบถามเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะดาเนินการรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั้งกล่าว
ขอบคุณ จากนั้นมอบของที่ระลึกให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดลองทุกท่าน เพื่อเป็น
การแสดงความขอบคุณในการสละเวลา และให้ความร่วมมือในการทดลองในครั้งนี้ เป็น
อันเสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนของการดาเนินการวิจัย
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ภาพจาลองวิธีดาเนินการวิจัย
3.6 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดกลับมาแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและลงรหัส
ข้ อ มู ล (coding) และท าการประมวลผลวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เพื่ อ วั ด สถิ ติ
สาเร็จรูป ในการคานวณค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อนาเสนอและสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ การคานวณค่าสถิติ
ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) วิเคราะห์ ส ถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ ข้อมู ล ในส่ ว นของ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคล
2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง (Post-test) ของกลุ่ม
ทดลองทั้งสองกลุ่มที่ได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดที่มีรูปแบบการนาเสนอที่แตกต่างกัน โดยการใช้
สถิติ t-test เพื่อวิเคราะห์ ความแตกต่าง ทดสอบตัวแปรทั้งสองตัวตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้ โดยการ
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ 0.5 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 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 ได้คานึงถึงประเด็นทางจริยธรรมในการวิจัยในมิติต่าง ๆ ซึ่งการดาเนินการ
วิจัยจาเป็นจะต้องผ่านการอนุญาต และการยินยอมจากฝ่ายผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยกระบวนการวิ จัย
ต้องไม่เกิดผลกระทบทางด้านลบโดยตรงแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติการ
ทดลองงานวิจัยโดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่หนังสือรับรอง ศธ 0526.15/55 ภายหลังจากการได้รับอนุมติ
แล้ว กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยโดยผู้วิจัยทาการชี้แจงด้วย
ตนเอง ได้แก่ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการเข้า
ร่วมการวิจัยพร้อมทั้งได้ชี้แจงให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือสามารถปฏิเสธ
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อหน้าที่การงาน หรือการศึกษา ผู้วิจัยให้สิทธิใน
การตัดสินใจแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยมีเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
อ่านเพื่อรับทราบและลงนามยินยอม
ผู้วิจัย ได้ชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ทราบว่าข้อมูล ที่ได้รับจากการทดลองจะถูกเก็บเป็น
ความลับ โดยการน าเสนอข้อมูล ต่าง ๆ ไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือนามสกุล โดยผู้ วิจัยใช้รหั ส แทนใน
จัดเก็บ เอกสาร และข้อมูลดังกล่าวจะใช้ภายในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น รวมถึงผลการวิจัยที่นาเสนอ
ออกมาเป็นภาพรวม ข้อมูลของแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เมื่อกระบวนการจัดทาวิทยานิพนธ์นี้สิ้นสุด
ลง โดยทาการทาลายหลักฐานทิ้งด้วยการใช้เครื่องทาลายเอกสาร หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
สิ้ น สุ ด กระบวนการวิจั ย จะได้ รั บ ของที่ ระลึ ก ทั้ งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ผู้ วิจัย ท าการกล่ าว
ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้
จริยธรรมในการวิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ กรุ ง เทพฯ โดยได้ รั บ รองผลผ่ า นการพิ จ ารณา
จริยธรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
2. การคัดเลื อกผู้ ยิ น ยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยกลุ่ มผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่ มที่
สมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยได้รับการบอกกล่าวอย่าง
ละเอียดในหัวขอโครงการวิจัย เนื้อหา และวิธีการวิจัยจากผู้วิจัยจนเกิดความเข้าใจและมี
ความเต็มใจให้ความร่วมมือ โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขของการวิจัย คือ กลุ่ม
คนที่ป ระกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐานเงินเดือน 20,000 บาท
ทางานในเขตกรุงเทพฯ
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3. ก่อนการวิจัยผู้วิจัยทาการชี้แจงเนื้อหาของการวิจัยอีกครั้ง และแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้รับทราบในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เข้าร่วมวิจัยต่อสุขภาพ เช่น อาจ
เกิดอาการเวียนศีรษะจากการจ้องภาพโดยสวมใส่อุปกรณ์ความจริงเสมือนเป็นเวลานาน
ๆ หากรู้สึกถึงอาการสามารถแจ้งผู้วิจัยและยกเลิกการวิจัยได้ทันที หลังกระบวนการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัย ทุกคนจะได้รับแบบสอบถามเพื่อประเมิน ข้อคาถาม และได้รับของที่
ระลึกในการเข้าร่วมการวิจัย คนละ 1 ชิ้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มีนาคม 2562
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริง เสมือน ต่อความตั้งใจ
ซือ้ คอนโดของผู้บริโภค” เป็นการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในงานวิจัย
นี้มีรูปแบบการทดลองแบบวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study Design) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในรู ป แบบเจาะจง (Purposive
sampling) คือ กลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐานรายได้อยู่ที่ 20,000
บาท ต่อเดือนทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผลจากการทดลอง โดยการใช้
แบบสอบถามได้นามาประมวลและวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของ ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออธิบายข้อมูลด้านประชากร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านลักษณะ
การทางาน การศึกษา การใช้เครื่องมือในการรับชมคอนโด และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในส่วน
ของการรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ เปรีย บเทียบระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง (Posttest)
ของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มที่ได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดที่มีรูปแบบการนาเสนอที่แตกต่างกัน โดย
การวิเคราะห์ผลการรับรู้ด้านประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ โดยการใช้สถิติ t-test เพื่อ
วิเคราะห์ ค วามแตกต่ าง ทดสอบตั ว แปรทั้ งสองตั ว ตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ โดยการก าหนดระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ 0.5 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมายของข้อมูล จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และการแปลความหมาย ดังนี้
̅
𝒙

แทน ค่าเฉลี่ย

S.D.

แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

แทน

Sig.

แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกค่านัยสาคัญทางสถิติ

∗

แทน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา ใน t-test
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ในด้านของข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มที่
ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุ 26 ปี มีฐานรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท ต่อเดือนทางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 40 คน โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
รวม

จานวน (คน)
16
24
40

ค่าร้อยละ (%)
40.0
60.0
100.0

การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 40 คนจากตารางที่ 4.1
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ
เพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0

ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโทและสูงกว่า
รวม

จานวน (คน)
2
27
11
40

ค่าร้อยละ (%)
5.0
67.5
27.5
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการวิจัยมากเป็นอันดับ
หนึ่ง คือกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือปริญญา
โทและสูงกว่า จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และจานวนน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะอาชีพ
อาชีพ
1) เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริษัทเอกชน
4) รับจ้างทั่วไป
5) อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
6
6
21
1
6
40

ค่าร้อยละ (%)
15.0
15.0
52.5
2.5
15.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยมากเป็นอันดับ
ที่ห นึ่ งได้แก่ พนั กงานบริษัทเอกชน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาได้แก่ เจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ ที่มีจานวนคน 6 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 อันดับสุดท้ายคือรับจ้างทั่วไป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสื่อที่ได้รับชม
สื่อที่ได้รับชม
1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน
2) สื่อวิดีโอ 2 มิติ
รวม

จานวน (คน)
20
20
40

ค่าร้อยละ (%)
50.0
50.0
100.0

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 และกลุ่มที่ตัวอย่างที่รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดด้วยสื่อวิดีโอ 2 มิติ จานวน 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
เทคโนโลยีความ
ระดับการรับรู้
จริงเสมือน
การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
ประสบการณ์
S.D.
̅
𝒙
1.ท่ าน ป ระ ทั บ ใจเนื้ อห าที่ ได้ รั บ ชม เนื้ อห าเกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายใน
เนื้อหาที่ได้รับชมอย่างชัดเจน
3.ท่ า นสามารถจดจ าบรรยากาศต่ า ง ๆ ของห้ อ งได้ อ ย่ า ง
แม่นยา
4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน
5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้
ท่านรู้สึกผ่อนคลาย

เฉลี่ย

3.95

0.759

มาก

4.30

0.571

มากที่สุด

4.15

0.671

มาก

3.50

0.688

มาก

3.35

0.587

ปานกลาง

3.85

0.655

มาก

จากตารางที่ 4.5 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสของกลุ่มที่ใช้งาน
̅ = 3.85
เทคโนโลยีความจริงเสมือน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 𝒙
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับ
ชมอย่างชัดเจน โดยระดับการรับ รู้ประสบการณ์ ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่า
̅ = 4.30
เท่ากับมากที่สุด 𝒙
2) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถจดจาบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่างแม่นยา โดยระดับ
̅ = 4.15
การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเท่ากับมาก 𝒙
3) กลุ่มผู้ เข้าร่วมการวิจัย ประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมตั้งแต่
เริ่มต้นใช้งาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยี ความจริงเสมือนมีค่าเท่ากับ
̅ = 3.95
มาก 𝒙
4) ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยการรับ รู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่า
̅ = 3.50
เท่ากับมาก 𝒙
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5) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อน
คลาย การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเท่ากับปานกลาง โดยมี
̅ = 3.35
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 𝒙
ตารางที่ 4.6 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ของกลุ่มที่ใช้งาน
วิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
ระดับการรับรู้
การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
ประสบการณ์
S.D.
̅
𝒙
1.ท่ าน ป ระ ทั บ ใจเนื้ อห าที่ ได้ รั บ ชม เนื้ อห าเกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายใน
เนื้อหาที่ได้รับชมอย่างชัดเจน
3.ท่ า นสามารถจดจ าบรรยากาศต่ า ง ๆ ของห้ อ งได้ อ ย่ า ง
แม่นยา
4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน
5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้
ท่านรู้สึกผ่อนคลาย

เฉลี่ย

4.05

0.686

มาก

4.30

0.733

มากที่สุด

3.80

0.768

มาก

4.05

0.686

มาก

3.95

0.605

มาก

4.03

0.695

มาก

จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสของกลุ่มที่ใช้งานสื่อ
̅ = 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับ
ชมอย่างชัดเจน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากที่สุดมี
̅ = 4.30
ค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
2) กลุ่ มผู้เข้าร่วมการวิจั ยประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมตั้งแต่
เริ่มต้นใช้งาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
̅ = 4.05
คือ 𝒙
3) ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้งานของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมาก
̅ = 4.05
มีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
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4) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อน
̅
คลาย โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
= 3.95
5) กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถจดจาบรรยากาศต่าง ๆ ของห้องได้อย่างแม่นยา โดยระดับ
̅ = 3.80
การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้งาน วิดีโอ 2 มิติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
ตารางที่ 4.7 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก
1.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่น เต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับ ชม
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
2.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม
3.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งาน
หรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
4.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้
งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม

เฉลี่ย

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.25

0.786

มาก

4.15

0.671

มาก

4.05

0.686

มาก

4.10

0.912

มาก

4.13

0.564

มาก

จากตารางที่ 4.7 สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ประสบการณ์ ด้ า นความรู้สึ ก ของกลุ่ ม ที่ ใช้ ง าน
̅ = 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) ผู้ เข้าร่ วมการวิจั ย รู้ สึ กมีความสุ ข หรือตื่น เต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกั บ
คอนโดมิ เนี ย ม โดยระดับ การรั บ รู้ป ระสบการณ์ ของกลุ่ ม ที่ใช้ เทคโนโลยีค วามจริงเสมือ นมีระดั บ
̅ = 4.25
ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดย
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับความเห็นอยู่ที่มาก และมี
̅ = 4.15
ค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อ
คอนโดมิ เนี ย ม โดยระดับ การรั บ รู้ป ระสบการณ์ ของกลุ่ ม ที่ใช้ เทคโนโลยีค วามจริงเสมือ นมีระดั บ
̅ = 4.10
ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งานหรือรับชมเนื้อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี
̅ = 4.05
ระดับความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
ตารางที่ 4.8 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก
1.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่น เต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับ ชม
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
2.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม
3.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งาน
หรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
4.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้
งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม

เฉลี่ย

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.00

0.649

มาก

3.95

0.759

มาก

4.00

0.649

มาก

4.10

0.686

มาก

4.01

0.641

มาก

จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านความรู้สึกของกลุ่มที่ใช้งานสื่อวิดีโอ
̅ = 4.0.1 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ตามระดั บ การรับ รู้
2 มิ ติ อ ยู่ ในระดั บ ความคิ ด เห็ น มาก คื อ 𝒙
ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อ
คอนโดมิ เนี ย ม โดยระดับ การรั บ รู้ป ระสบการณ์ ของกลุ่ ม ที่ใช้ เทคโนโลยีค วามจริงเสมือ นมีระดั บ
̅ = 4.10
ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
2) ผู้ เข้าร่ วมการวิจั ย รู้ สึ กมีความสุ ข หรือตื่น เต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกั บ
คอนโดมิ เนี ย ม โดยระดับ การรั บ รู้ป ระสบการณ์ ของกลุ่ ม ที่ใช้ เทคโนโลยีค วามจริงเสมือ นมีระดั บ
̅ = 4.00
ความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้งานหรือรับชมเนื้อ หา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี
̅ = 4.00
ระดับความเห็นที่มากมีค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดย
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับความเห็นอยู่ที่มาก และมี
̅ = 3.95
ค่าเฉลี่ย คือ 𝒙
ตารางที่ 4.9 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด
1.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้ อหา บรรยากาศภายในทาให้
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
2.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
มากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง
3.ท่านใช้งานสื่อหรือรับ ชมเนื้ อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่ อ
องค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน
4.ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์
แปลกใหม่

เฉลี่ย

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.10

0.968

มาก

3.70

1.081

มาก

4.10

0.788

มาก

4.60

0.681

มากที่สุด

4.12

0.671

มาก

จากตารางที่ 4.9 สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ประสบการณ์ ด้ า นความคิ ด ของกลุ่ ม ที่ ใช้ ง าน
̅ = 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยระดับการ
̅ = 4.60
รับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มากที่สุด คือ 𝒙
2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในทาให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่
̅ = 4.10
มาก คือ 𝒙
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3) ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ใช้ งานสื่ อ หรื อ รั บ ชมเนื้ อ หาแล้ ว เกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รหรื อ ผู้
สร้างสรรค์ผลงาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่
̅ = 4.10
มาก คือ 𝒙
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่
อยู่ ในโชว์รูม หรือห้ องตัวอย่ าง โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริง
̅ = 3.70
เสมือนมีระดับที่มาก คือ 𝒙
ตารางที่ 4.10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด
1.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้ อหา บรรยากาศภายในทาให้
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
2.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
มากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง
3.ท่านใช้งานสื่อหรือรับ ชมเนื้ อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่ อ
องค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน
4.ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์
แปลกใหม่

เฉลี่ย

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.10

0.718

มาก

3.85

0.813

มาก

4.20

0.523

มาก

4.45

0.686

มาก

4.15

0.496

มาก

จากตารางที่ 4.10 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านความคิดของกลุ่มที่ใช้งานสื่อวิดีโอ
̅ = 4.15 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ตามระดั บ การรั บ รู้
2 มิ ติ อ ยู่ ในระดั บ ความคิ ด เห็ น มาก คื อ 𝒙
ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยระดับการ
̅ = 4.45
รับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
2) ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ใช้ งานสื่ อ หรื อ รั บ ชมเนื้ อ หาแล้ ว เกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รหรื อ ผู้
สร้างสรรค์ผลงาน โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับความคิดเห็น
̅ = 4.20
มาก คือ 𝒙
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายในทาให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับความคิดเห็น
̅ = 4.10
มาก คือ 𝒙
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่
อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีระดับ
̅ = 3.85
ความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ตารางที่ 4.11 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา
1.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิดความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
2.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิ ดความต้ องการที่ จะท าบางสิ่ งบางอย่าง เช่ น การพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไป
จากเดิม หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน

เฉลี่ย

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.10

0.641

มาก

4.10

0.447

มาก

3.85

0.813

มาก

4.01

0.671

มาก

จากตารางที่ 4.11 สามารถอธิบ ายได้ว่า ประสบการณ์ ด้านการกระทาของกลุ่ ม ที่ใช้งาน
̅ = 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ
ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริง
̅ = 4.10
เสมือนมีระดับความเห็นที่มาก คือ 𝒙
2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ
ที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของ
̅ = 4.10
กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับความเห็นที่มาก คือ 𝒙
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3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก
ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยระดับ การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี ความจริงเสมือนมี
̅ = 3.85
ระดับความเห็นที่มาก คือ 𝒙
ตารางที่ 4.12 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา
1.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิดความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
2.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่าน
เกิ ดความต้ องการที่ จะท าบางสิ่ งบางอย่าง เช่ น การพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไป
จากเดิม หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน

เฉลี่ย

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.05

0.686

มาก

4.10

0.641

มาก

4.00

0.795

มาก

4.05

0.496

มาก

จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการกระทาของกลุ่มที่ใช้งานสื่อ
̅ = 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
วิดีโอ 2 มิติอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดความต้องการ
ที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของ
̅ = 4.10
กลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ผู้เข้าร่ วมการวิจัยเกิดความต้องการ
ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มี
̅ = 4.05
ระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก
ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยระดับ การรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับความ
̅ = 4.00
คิดเห็นมาก คือ 𝒙
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ตารางที่ 4.13 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
1.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่ม
คนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.สื่ อ ที่ ท่ านได้ ใช้ งานหรื อ รั บ ชม ท าให้ ท่ านมี เรื่อ งราวหรื อ
ประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
3.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทัน
กระแสสังคม

เฉลี่ย

เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

3.80

0.768

มาก

3.90

0.553

มาก

4.30

0.801

มากที่สุด

4.00

0.582

มาก

จากตารางที่ 4.13 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงของกลุ่มที่ใช้งาน
̅ = 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ระดับการรับรู้ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม
̅ = 4.30
โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ 𝒙
2) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ
̅
เพื่อนได้ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่ มาก คือ 𝒙
= 3.90
3) สื่ อ ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ได้ ใช้ ง านหรื อ รั บ ชมท าให้ ท่ า นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กลุ่ ม คนที่ ใ ช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่
̅ = 3.80
มาก คือ 𝒙
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ตารางที่ 4.14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
1.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่ม
คนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.สื่ อ ที่ ท่ านได้ ใช้ งานหรื อ รั บ ชม ท าให้ ท่ านมี เรื่อ งราวหรื อ
ประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
3.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทัน
กระแสสังคม

เฉลี่ย

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
S.D.
̅
𝒙

ระดับการรับรู้
ประสบการณ์

4.10

0.553

มาก

4.00

0.562

มาก

4.25

0.716

มากที่สุด

4.11

0.510

มาก

จากตารางที่ 4.14 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงของกลุ่มที่ใช้งานสื่อ
̅ = 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับการรับรู้
วิดีโอ 2 มิติอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก คือ 𝒙
ประสบการณ์ที่มากที่สุดลงมา ได้ดังต่อไปนี้
1) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม
̅ = 4.25
โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับมากที่สุด คือ 𝒙
2) สื่ อ ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ได้ ใช้ ง านหรื อ รั บ ชมท าให้ ท่ า นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กลุ่ ม คนที่ ใ ช้
̅=
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับมาก คือ 𝒙
4.10
3) สื่อที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ
̅ = 4.00
เพื่อนได้ โดยระดับการรับรู้ประสบการณ์ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ มีระดับมาก คือ 𝒙
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ตารางที่ 4.15 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจซื้อ
ความตั้งใจซื้อ
1.เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วทาให้ท่าน
รู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา
2.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ที่ได้ใช้งานหรือ
รับชมทาให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด
3.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับท่าน
มากที่สุด
4.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการ
มากที่สุด
5.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม
6.ถ้ า ท่ า นต้ อ งการซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ท่ า นจะใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง
7.ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยี
ความจริ ง เสมื อ น VR ในการชมตั ว อย่ า งห้ อ ง ก่ อ นซื้ อ
คอนโดมิเนียม
8.ท่ า นคิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ คอนโดมิ เนี ย ม ควรตอบโจทย์ ค วาม
ต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
9.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR

เฉลี่ย

เทคโนโลยีความจริงเสมือน
S.D.
̅
𝒙

ระดับความ
คิดเห็น

3.75

0.910

มาก

3.60

0.995

มาก

4.15

0.801

มาก

4.15

0.875

มาก

4.20

0.834

มาก

3.45

0.999

มาก

3.70

0.733

มาก

4.30

0.657

มากที่สุด

4.30

0.801

มากที่สุด

3.95

0.589

มาก

จากตารางที่ 4.15 สามารถอธิบายได้ว่า ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริง
̅ = 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ตามระดับความตั้งใจซื้อมากที่สุ ด
เสมือน อยู่ในระดับมาก คือ 𝒙
ตามลาดับ ได้ดังต่อไปนี้
1) เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกว่าคอนโดมิเนียม
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ
̅ = 3.75
ที่มาก คือ 𝒙
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2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
̅ = 3.60
มีระดับที่มาก คือ 𝒙
3) ผู้เข้าร่วมการวิ จัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับ ผู้เข้าร่วมการวิจัย มาก
̅ = 4.15
ที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ 𝒙
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยระดับ
̅ = 4.15
ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ 𝒙
5) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อ
̅ = 4.20
ของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ 𝒙
6) ถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการซื้อคอนโดมิเนียม จะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ใน
การชมตัวอย่างห้อง โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับที่มาก คือ
̅ = 3.45
𝒙
7) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีค วามจริงเสมือน VR
ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อโดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีระดับ
̅ = 3.70
ที่มาก คือ 𝒙
8) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทัน
ต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี
̅ = 4.30
ระดับที่มากที่สุด คือ 𝒙
9) ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย คิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ คอนโดมิ เนี ย มควรน าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ งาน เช่ น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี
̅ = 4.30
ระดับที่มาก คือ 𝒙
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ตารางที่ 4.16 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ ตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจซื้อ
ความตั้งใจซื้อ
1.เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วทาให้ท่าน
รู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา
2.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ที่ได้ใช้งานหรือ
รับชมทาให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด
3.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะคิดว่าเหมาะกับท่าน
มากที่สุด
4.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการ
มากที่สุด
5.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม
6.ถ้ า ท่ า นต้ อ งการซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ท่ า นจะใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง
7.ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยี
ความจริ ง เสมื อ น VR ในการชมตั ว อย่ า งห้ อ ง ก่ อ นซื้ อ
คอนโดมิเนียม
8.ท่ า นคิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ คอนโดมิ เนี ย ม ควรตอบโจทย์ ค วาม
ต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
9.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR

เฉลี่ย

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
S.D.
̅
𝒙

ระดับความ
คิดเห็น

4.00

0.973

มาก

3.85

0.671

มาก

4.35

0.716

มากที่สุด

4.55

0.686

มากที่สุด

4.25

0.639

มากที่สุด

4.00

0.795

มาก

4.20

0.696

มาก

4.50

0.513

มากที่สุด

4.40

0.598

มากที่สุด

4.23

0.424

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายได้ว่า ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้ สื่อวิดีโอ 2 มิติ อยู่ใน
̅ = 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามระดับความตั้งใจซื้อมากที่สุดตามลาดับ ได้
ระดับมากที่สุด คือ 𝒙
ดังต่อไปนี้
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1) เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกว่าคอนโดมิเนียม
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับราคา โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมาก คือ
̅ = 4.00
𝒙
2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับ
̅ = 3.85
มาก คือ 𝒙
3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้ เพราะคิดว่าเหมาะกับผู้เข้าร่วมการวิจัยมาก
̅ = 4.35
ที่สุด โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมากที่สุด คือ 𝒙
4) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุ ด โดยระดับ
̅ = 4.55
ความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมากที่สุด คือ 𝒙
5) ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้เพราะความสวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อ
̅ = 4.25
ของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมากที่สุด คือ 𝒙
6) ถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการซื้อคอนโดมิเนียม จะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ใน
การชมตัวอย่างห้อง สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับมาก คือ
̅ = 4.00
𝒙
7) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR
ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ
̅ = 4.20
2 มิติ ที่มีระดับมาก คือ 𝒙
8) ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนีย ม ควรตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทัน
ต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มี
̅ = 4.50
ระดับมากที่สุด คือ 𝒙
9) ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย คิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ คอนโดมิ เนี ย มควรน าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ งาน เช่ น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR สวยงาม โดยระดับความตั้งใจซื้อของกลุ่มที่ใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติ ที่มีระดับ
̅ = 4.40
มากที่สุด คือ 𝒙
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4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 : กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) เกิดการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน มากกว่า
กลุ่ มควบคุม โดยการใช้ส ถิติ t-test เพื่อวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการรับชมสื่ อคอนโดผ่ าน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติ ดังนี้
ตารางที่ 4.17 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
การรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาท
สัมผัส

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก

1.ท่ านประทั บ ใจเนื้ อหาที่ ได้ รับ ชมเนื้ อ หา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของ
ห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้ รับ ชมอย่าง
ชัดเจน

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

3.ท่านสามารถจดจาบรรยากาศต่าง ๆ ของ
ห้องได้อย่างแม่นยา

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน
ของท่าน

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

5.เสี ย งบรรยากาศภายในเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียมทาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

t

Sig

-0.437

0.665

-0.000

1.000

1.535

0.133

-2.531

0.016*

-3.183

0.003*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 1) ความประทับใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดเมื่อเริ่มต้นใช้งานสื่อกิจกรรมสอดแทรกของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 2) แยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ได้รับชม
อย่างชัดเจน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 3) จดจาบรรยากาศของห้องต่าง
ๆ ได้อย่างแม่นยา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 4) ความดังของเสียงภายใน
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เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 5) เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทาให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 4.18 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก
การรับรู้ประสบการณ์
ด้านความรู้สึก

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก

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

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

2.ท่ า นรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในขณะใช้ งานหรื อ
รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

3.ท่ า นรู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย และสะดวกสบาย
ตลอดเวลาที่ ใ ช้ ง านหรื อ รั บ ชมเนื้ อ หา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

4.ท่ านรู้สึ กได้ รับ ประสบการณ์ ต ามที่ ท่ าน
คาดหวั ง ไว้ ใ นการใช้ ง านหรื อ รั บ ชมสื่ อ
คอนโดมิเนียม

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

t

Sig.

1.097

0.280

0.883

0.383

0.237

0.814

0.000

1.000

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านความรู้สึกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 1) มีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้
ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 2) รู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ความรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกสะดวกสบายตลอดเวลา
ที่ใช้งานหรือรับ ชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 4) รู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.19 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด
การรับรู้ประสบการณ์
ด้านความคิด

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก

1 .ท่ า น ใช้ งา น สื่ อ ห รื อ รั บ ช ม เนื้ อ ห า
บรรยากาศภายในทาให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

2.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้
เกิดการตั ดสินใจซื้อมากกว่าสินค้ าที่ อยู่ใน
โชว์รูม หรือห้องตัวอย่าง
3.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิด
ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รหรื อ ผู้ ส ร้า งสรรค์
ผลงาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

4.ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

t

Sig.

0.000

1.000

-0.496

0.623

-0.473

0.639

0.694

0.492

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านความคิดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 1) การใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา
บรรยากาศภายในทาให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 2) การใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ใน
โชว์รูม หรือห้องตัวอย่างของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 3) การใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหาแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์
ผลงาน ไม่มี ความแตกต่างกัน อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 4) สื่ อที่ได้รับ ชมเป็นเทคโนโลยีที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.20 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา
การรับรู้ประสบการณ์
ด้านการกระทา

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก

1.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่าน
แอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการใช้งาน
หรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

2.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่าน
แอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้อ งการที่ จะ
ท าบ างสิ่ งบ างอย่ าง เช่ น การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ท่ า นมี พ ฤติ ก รรมการรั บ ชมตั ว อย่ า ง
คอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก
ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน

t

Sig.

0.238

0.813

0.000

1.000

-0.590

0.559

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านการกระทาพบว่า 1) ใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิด
ความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 2) เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะทาบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 3) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียมเปลี่ยนไปจากเดิม
หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.21 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสอดแทรก ตัวแปรตามได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
การรับรู้ประสบการณ์
ด้านการเชื่อมโยง

รูปแบบกิจกรรม
สอดแทรก

1.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ท่านมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

2.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านมี
เรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

3.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่าน
เป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

สื่อวิดีโอ 2 มิติ

สื่อวิดีโอ 2 มิติ
สื่อวิดีโอ 2 มิติ

t

Sig.

-1.418

0.165

-0.567

0.574

0.208

0.836

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของการรับรู้
ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงพบว่า 1) สื่อที่ได้ใช้งานหรือรับชมทาให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 2) สื่อที่ได้ใช้งานหรือรับชม
ทาให้ท่านมีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 3) สื่อที่ได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 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

1.เมื่อได้รับชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้ว
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ทาให้ท่านรู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีความ
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
คุ้มค่ากับราคา
2.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
งานหรือ รับ ชมท าให้ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจมากที่สุด
สื่อวิดโี อ 2 มิติ
3.ท่ า นเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มนี้ เ พราะคิ ด ว่ า เทคโนโลยีความจริงเสมือน
เหมาะกับท่านมากที่สุด
สื่อวิดโี อ 2 มิติ
4.ท่ านเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มนี้ เพราะตรงกั บ เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ความต้องการมากที่สุด
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
5.ท่ า นเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มนี้ เ พราะความ เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สวยงาม
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
6.ถ้าท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ท่านจะใช้สื่อ
เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ น VR ในการชม
ตัวอย่างห้อง
7.ท่ านจะแนะน าให้ เพื่ อ นและครอบครัวใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ น VR ในการชม
ตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม
8.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม ควรตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
9.ท่ านคิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ ค อนโด มิ เนี ยม ค วรน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน VR

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
สื่อวิดีโอ 2 มิติ

t

Sig.

-0.839

0.407

-0.932

0.357

-0.849

0.401

-1.608

0.116

-0.213

0.833

-1.927

0.061

-2.213

0.033*

-1.073

0.290

-0.447

0.657
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จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของความตั้งใจซื้อ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 9 ข้อ
ได้แก่ 1) ความคุ้มค่าและราคาหลังจากการรับชมเนื้อหาภายในคอนโด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 2) การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันที่ได้ใช้
งานหรือรับชมทาให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากที่สุด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) เลือกซื้อคอนโดที่ได้รับชมเนื่องจากมีความเหมาะสม
มากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 4) เลือก
ซื้อคอนโดนี้เพราะตรงกับความต้องการมากที่สุด ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 5) เลือกซื้อคอนโดเพราะความสวยงามของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 6) หากต้องการซื้อคอนโดจะใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนในการรับชมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 7) กลุ่มตัวอย่างจะใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการแนะนาคนรู้จักหรือครอบครัวใน
การดูห้องตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 8) ธุรกิจคอนโดมิเนียม ควร
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 9 ) ธุรกิจคอนโดมิเนียมควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน VR ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ดังนั้น จึงสรุปตามสมมุติฐานในการวิจัยเชิง ทดลองครั้งนี้ได้ว่า การรับรู้ ประสบการณ์ ทั้ง 5
ด้าน จากการจัดกิ จกรรมสอดแทรกด้ว ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่ อวิดีโอ 2 มิติ มี ความ
แตกต่างกันเพียงบางส่วน คือประสบการณ์ด้ านประสาทสัมผัสในข้อที่ 4) ความดังของเสียงภายใน
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน เพียงข้อเดียว ในขณะเดียวกัน
การวิเคราะห์ด้านความตั้งใจซื้อจากการวิจัยด้วยการจัดกิจกรรมสอดแทรกทั้ง 2 รูปแบบของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ มควบคุมมีข้อแตกต่างได้แก่ ข้อที่ 7) ท่ านจะแนะนาให้ เพื่อนและครอบครัว ใช้สื่ อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม โดยกลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ
2 มิติมีการรับรู้ประสบการณ์ ที่มากกว่ากลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนทั้ง 2 ข้อ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริง เสมือน ต่อความตั้งใจ
ซื้อคอนโดของผู้บ ริโภค” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ ผ่านการใช้
กิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อ
สินค้าประเภทคอนโดมิ เนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก โดยการวิจัยนี้ทาการศึกษาการ
ทดลองจากกลุ่ ม ตัวอย่ างจ านวนทั้งสิ้ น 40 คน อายุ 26 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษามีลักษณะอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านของตัว
แปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมสอดแทรก และตัวแปรตาม
ได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยทาการวิจัยด้วย
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีรูปแบบการทดลองแบบวัดผลครั้งเดียว (OneShot Case Study Design) ด้ ว ยการใช้ โ ทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟนเป็ น เครื่ อ งจ าลองแอปพลิ เคชั น
นอกจากนี้ยังนาเนื้อหาเดียวกันมาทดลองผ่านวิดีโอ 2 มิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาการวิจัยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 สถานที่ ทาการทดลองการวิจัย ได้แก่ อาคารบุญ ชนะ อัต ถากร ชั้น 1 ภายในสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม เพื่ อ รั บ ชมสื่ อ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ต่ า งกั น กลุ่ ม ละ 20 คน โดยผู้ วิ จั ย ท าการชี้ แ จง
วั ตถุ ป ระสงค์ ของการทดลอง รู ป แบบการด าเนิ น กิจ กรรม การประเมิ น ผลหลั งการทดลอง และ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่ง ผู้ วิจัยได้กาหนดให้กลุ่ มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนรับชม
เนื้อหาด้วยระยะเวลา 3 นาที และกลุ่มที่รับชมสื่อวิดีโอ 2 มิติ รับชมเนื้อหาด้วยระยะเวลา 1 นาที
หลังจากครบกาหนดเวลาในการวิจัยแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะได้รับแบบสอบถามเพื่อประเมิน คะแนนหลัง
การวิจัย จานวน 32 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 คาถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้า
หลังจากผู้เข้าร่วมการวิจัยทาแบบสอบถามเสร็จสิ้น และรับมอบของที่ระลึกตามที่กาหนด
ผู้วิจัยทาการรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 ชุด และนาคะแนนของแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าสถิติตามที่ได้กาหนดไว้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์สถิติสาเร็จรูป
เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test โดยผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และสรุปซึ่งมีประเด็นสาคัญใน
การนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
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5.1
5.2
5.3
5.4

การสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อจากัดในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป

5.1 การสรุปผลการวิจัย
การสรุปผลของการวิจั ยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการนาเสนอข้อมูลออกมาทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่
1) การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 2) การสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง โดยมีการสรุปเนื้อหา ดังต่อไปนี้
5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในส่วนของการ
รับรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อ ของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ โดยผลการ
วิเคราะห์ พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้โดยส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีจานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 และเพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รวมทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี โดย
คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโทและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ
27.5 และกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาต่าว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.0 เป็นลาดับสุดท้าย
3) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ทางานในลักษณะของพนักงานเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการหรือทางานอาชีพอิสระ และเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ลาดับสุดท้ายได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมการวิจัยโดยทางานในลักษณะของการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 2.5
4) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยโดยการจาแนกตามกลุ่มที่รับชมสื่อ โดยผู้วิจัยได้ทาการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คนเท่ากัน ได้แก่ กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในการรับชมสื่อ คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มที่ใช้วิดีโอ 2 มิติในการรับชมสื่อ คิดเป็นร้อยละ 50
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5) ระดับของการรับ รู้ประสบการณ์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ประสบการณ์ ด้านประสาท
สัมผัส การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก การรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด การรับรู้ประสบการณ์
ด้านการกระทา การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มที่ใช้
งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 3.85 ถึงร้อยละ 4.13 และองค์ประกอบของ
กลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติมีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 4.01 ถึงร้อยละ 4.15 เรียงลาดับได้ ดังนี้
5.1) เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ลาดับที่ 1 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความสาคัญในเรื่องของความชัดเจนการแยกแยะรายละเอียดของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหา
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.30
ลาดับที่ 2 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความสาคัญในเรื่องของความรู้สึกมีค วามสุข หรือตื่นเต้นเมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.25
ลาดับที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความสาคัญในเรื่องของสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.60
ลาดับที่ 4 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความสาคัญในเรื่องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชันทาให้ เกิดความ
ต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาต่อไป โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ยังให้ความสาคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมแล้วทาให้เกิดความต้องการบางสิ่งบางอย่าง เช่น
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 เท่ากัน
ลาดับที่ 5 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความสาคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมทาให้เป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.30
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5.2) สื่อวิดีโอ 2 มิติ
ลาดับที่ 1 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความสาคัญในเรื่องของความชัดเจนการแยกแยะรายละเอียดของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหา
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.30
ลาดับที่ 2 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึกโดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความสาคัญในเรื่องของความรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่คาดหวังไว้ในการรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10
ลาดับที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านความคิด โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความสาคัญในเรื่องของสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.45
ลาดับที่ 4 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา โดย
ระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ให้ความสาคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมแล้วทาให้เกิดความต้องการบางสิ่งบางอย่าง เช่น การ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.10
ลาดับที่ 5 ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง
โดยระดับของการรับรู้ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ความสาคัญในเรื่องของการใช้งานหรือรับชมทาให้เป็นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.25
6) ระดับความตั้งใจซื้อ เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริง
เสมื อ นมี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.60 – 4.30 โดยผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของธุ ร กิ จ
คอนโดมิเนียมที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ที่ 4.30 นอกจากนี้ ผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของธุ ร กิ จ
คอนโดมิเนียมควรนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามาใช้งาน โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.30 เท่ากัน และองค์ประกอบของกลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.85 –
4.55 โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ความสาคัญในเรื่องของการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพราะตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.55
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5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลจากแบบสอบถามหลังการทดลอง
(Posttest) ซึง่ ได้แก่การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1) สมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริ งเสมื อ น (Virtual Reality) เกิด การรับ รู้ป ระสบการณ์ ด้ านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้ าน
มากกว่ากลุ่ มควบคุม โดยการใช้ส ถิติ t-test เพื่อวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการรับชมสื่อ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2 มิติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้าน พบว่า
ในด้านของประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีข้อที่
แตกต่างทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.016 และข้อที่ 5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ คอนโดมิ เนี ย มท าให้ ท่ า นรู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 0.003 ในขณะที่ ก ารรั บ รู้
ประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ พบว่าไม่ตรงตามสมมติฐานที่วางไว้ได้แก่
การรับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึก กลุ่มทดลองที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยสาคัญทางสถิติ
การรับ รู้ป ระสบการณ์ด้ านความคิด กลุ่มทดลองที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.12 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยสาคัญทางสถิติ
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทา กลุ่มทดลองที่ ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยสาคัญทางสถิติ
การรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง กลุ่มทดลองที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติที่มีค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อเปรียบเทียบโดยการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยสาคัญทางสถิติ
2) สมมติฐานข้อที่ 2 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) เกิดความตั้งใจซื้อ มากกว่ากลุ่มควบคุม โดยการใช้สถิติ t-test เพื่อ
วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างการรับชมสื่อคอนโดที่แตกต่างกันผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน
และสื่อวิดีโอ 2 มิติ
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ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูล เพื่ อเปรีย บเทียบความตั้งใจซื้ อ พบว่า การเกิด ความตั้งใจซื้อ หลั งการ
ทดลองการใช้สื่อที่แตกต่างกัน มีข้อแตกต่างได้แก่ ข้อที่ 7.ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม พบว่าความแตกต่างต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการวิจัย เรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริง เสมือน
ต่อความตั้งใจซือ้ คอนโดของผู้บริโภค” ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยโดยรวม ดังนี้
1) สมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มทดลองโดยการทดลองผ่านกิจกรรมสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีความ
จริ งเสมื อ น (Virtual Reality) เกิด การรับ รู้ป ระสบการณ์ ด้ านการตลาดเชิงประสบการณ์ 5 ด้ าน
มากกว่ากลุ่มควบคุม
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน ในด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านความประสาทสัมผัสด้านเดียว
ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า สื่อทั้ง 2 รูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างได้รับชม พบว่ามีความแตกต่างในเรื่อง
ของเสียงในแอปพลิเคชันอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งลงบน
อุปกรณ์ความจริงเสมือน อาจทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องของความดังของเสียงที่อยู่ใกล้กับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยมากเกินไป จึงอาจเกิดอุปสรรคในการรับชม เมื่อเปรียบเทียบกับการดูสื่อวิดีโอ 2 มิติ แบบปกติที่
ผู้ เข้าร่ ว มการวิจั ย สามารถปรั บ เปลี่ ย นระยะของการรับ ชมและการฟั งได้ ทั้ ง 2 รูป แบบสามารถ
แยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ ภายในเนื้อหาที่ ได้รับชมอย่างชัดเจน ในขณะที่ด้านของการ
รับรู้ประสบการณ์ด้านความรู้สึกทั้ง 2 รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความสุข หรือตื่นเต้น เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโด รู้สึกปลอดภัย
รู้สึกผ่อนคลาย และได้รับประสบการณ์ตามที่คาดหวังไว้ในการใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโด
ด้านของการรับ รู้ ป ระสบการณ์ ด้ านความคิด กลุ่ ม ผู้ เข้าร่ว มการวิจัย เกิด จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยของทั้ง 2 กลุ่ มที่เท่ากัน จึงพิจารณาได้ว่าสื่ อทั้ง 2 รูปแบบ
สามารถกระตุ้นให้ผู้รับชมหรือใช้งานเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ขึ้นได้ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ได้รับชม และที่กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้สื่อ 2 มิติเกิดความคิดในการตัดสินใจ
ซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้องตัวอย่างและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์ กรหรือผู้สร้างสรรค์
ผลงานมากกว่ากลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยี 2 มิติ ซึง่ แม้ว่าการวิจัยในครั้งนี้จะสร้างการรับรู้ประสบการณ์
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ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึ่งได้รับชมสื่อเกิด
ประสบการณ์ทางด้านความคิดที่มากกว่ากลุ่มที่ใช้วิดีโอ 2 มิติ ในข้อที่ 4. สื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยี
ที่ ส ร้ า งสรรค์ แปลกใหม่ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.60 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ด้านความคิดของ Schmitt (1999) ที่กล่าวว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการสร้างความประหลาดใจ ความสงสัยใคร่รู้ ที่สร้างขึ้น ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้ในการวิจัย จึงทาให้กลุ่มทดลองเกิดความประหลาดใจ
เนื่องจากโดยส่วนมากของกลุ่มตัวอย่าง ทราบข่าวสารของเทคโนโลยีความจริงเสมือน แต่ยังไม่เคย
สัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าว และทาให้ระหว่างการวิจัยเกิดการจดจ่ อในการใช้งานอุปกรณ์มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการดูสื่อวิดีโอ 2 มิติที่มีความคุ้นชินอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กั บ งานวิจั ย ของ Aakash Harrinanan (2016) ที่ ผ ลงานวิ จั ย ได้ ส รุป ผลออกมาว่ าการเล่ น เกมบน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนได้รับประสบการณ์ มากกว่าการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แม้ว่า
ประสบการณ์ทางด้านความคิดในข้อที่ 4 สอดคล้ องกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ แต่ใน
ภาพรวมด้านอื่น ๆ แล้วถือได้ว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านการกระทากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนหลังจากการทดลองเกิดความต้องการใช้งานหรือรับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไปที่ใช้รูปแบบ
ดังกล่าว มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ ในขณะที่หลังการทดลองแล้วทั้ง 2
รูปแบบเกิดความต้องการที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เท่ากัน
และในกลุ่มของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 มิติ มีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียม
เปลี่ยนไปจากเดิม มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ด้านของการรับรู้ประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยง กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2
มิติ หลังจากทาการทดลองแล้วทาให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีเรื่องราวหรือ
ประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้มากกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัย
พิจารณาว่าอาจเกิดจากในขณะที่ทาการทดลอง กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานสื่อวิดีโอ 2 ได้รับทราบ
ว่าการวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนด้ วย จึงเกิด
การนาเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสมือนไปพูดคุยกับเพื่อน และเกิดความต้องการศึกษาสืบค้น
ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ในกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นได้ มากกว่ากลุ่มที่ใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่ได้ใช้งานในขณะนั้นทาให้ความต้องการใช้งานสิ้นสุดลง 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 มีค่าเฉลี่ยในเรื่องการแนะนาให้
เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนในการชมตัวอย่างห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม
มากกว่ากลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ใช้งานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า กลุ่ม
ควบคุมมีความคุ้นชินกับสื่อวิดีโอ 2 มิติ มากกว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนจึงเกิดความต้องการใน
การใช้งานของตนเองหรือเกิดความคิดที่จะแนะนาบุคคลที่รู้จักให้รับชมเนื้อหาผ่านสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน
แม้ว่าจากการวิเคราะห์ผลกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีโดยมีค่า เฉลี่ยที่ 3.95 ซึ่ง
มีความตั้งใจซื้อน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.23 ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า การใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและสื่อวิดีโอ 2 มิติ มีเนื้อหา รายละเอียดต่าง ๆ ที่เหมือนกัน จึงทาให้เรื่อง
ของความตั้งใจไม่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งคุณภาพของภาพอาจไม่กระตุ้นความตั้งใจซื้อได้เพียงพอ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marius and Sabeel (2017) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีความ
จริ ง เสมื อ นในตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Virtual Reality in Experience Marketing) ผลการวิ จั ย
พบว่า คุณภาพของภาพมีผลต่อการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ยิ่งมีความสมจริงมาเท่าใดความ
ผูกพันทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้นตามมา และ เนื่องจากข้อจากัดของตัวอุปกรณ์ ไม่สามารถสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์ได้เพียงพอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันชกา สุวณิชย์ (2549) ได้วิจัย
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างแบบจาลองบ้านเสมือนสามมิติและหุ่นจาลองที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร เปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างใช้หุ่นจาลองในการนาเสนอและการใช้
สื่อเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ แม้ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้แบบบ้านผ่านสื่อเสมือนจริงในรูปแบบ
3 มิติ สามารถทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจถูกต้องมากกว่าการรับรู้ผ่านหุ่นจาลองอยู่ใน
ระดับมาก สร้างความพึงพอใจ และมีความน่าดึงดูดแก่กลุ่มตัวอย่าง แต่การรับรู้ผ่านหุ่นจาลองทาให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเรื่องจานวนห้องได้ดีกว่า ซึ่งสื่อทั้งสอง มีผลลัพธ์ในด้านการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ต่างกัน ทั้งนี้ต้องนาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยภายในเรื่องของความต้องการ แรงจูงใจ ความ
จาเป็ น และปั จ จั ย ภายนอก เรื่องเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อม เป็น ต้น ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ
(2545) เข้ามากระตุ้นช่วยเพื่อให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจน
ผู้วิจัยได้พิจารณาขั้นตอนในขณะที่ทาการทดลอง พบว่า สื่อวิดีโอ 2 มิติมีการจากัดเนื้อหาอยู่
บนหน้าจอสมาร์ทโฟน อีกทั้งได้นาเสนอภาพบรรยากาศของห้องได้กระชับ ปรับระยะการมองจากการ
เคลื่อนที่ของมือผู้ใช้งานได้ ไม่จาเป็นต้องทาการเคลื่อนไหวใด ๆ ซึ่ง มีความแตกต่างจากการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่จะต้องทาการเคลื่อนไหวศีรษะเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องด้วยตนเอง และใน
ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางรายที่ยังไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะใช้เวลาในการใช้งานที่นาน
กว่า หากมองข้ามข้อจากัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่ทาให้การรับรู้ประสบการณ์หรือความตั้งใจ
ซื้อของกลุ่มที่ใช้งานวิดีโอ 2 มิติ มากกว่าหรือเท่ากับกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึ่ง
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สามารถอภิปรายได้ว่า เป็นผลที่มาจากกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มควบคุม ฉัตยาพร เสมอใจ
และคณะ (2545) ที่กล่าวว่า หากบุคคลที่รับรู้ถึงปัญหา และต้องการแก้ปัญหาจะแสวงหาข้อมูล และ
จะท าการประเมิ น ทางเลื อ กจากข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ ซึ่ ง หากพอใจทางเลื อ ก ปั ญ หาที่ พ บก็ จ ะหมดไป
เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อมูลในรูปแบบของสื่อวิดีโอ 2 มิติแล้วเกิดความพอใจ ปัญหาในการ
เลือกซื้อคอนโดผ่านรูปแบบในการรับชมสื่อจึงหมดไป

5.3 ข้อจากัดในการวิจัย
ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือนที่เป็นรุ่นพื้นฐาน จึงทาให้เกิด
ข้อจากัดในการใช้งาน ได้แก่ คุณ ภาพของเนื้อหาที่ไม่คมชัดเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ ความจริง
เสมือนในรุ่นที่สูงกว่า อีกทั้งรุ่น พื้นฐานนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง โดยในงานวิจัย ในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือนจาเป็นจะต้องคลิกไอคอนการเคลื่อนที่ภายใน
เนื้อหาของแอปพลิเคชันเพื่อที่จะทาการเคลื่อนไหว ซึ่ง ส่งผลให้เกิดความสับสนในบางราย โดยผู้วิจัย
จะต้องทาการอธิบายให้เข้าใจหลายครั้ง จึงจะสามารถทาตามคาแนะนาได้ และผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่
สามารถสัมผัสกับวัตถุภายในเนื้อหาได้โดยตรง เนื่องจากจาเป็นที่ จะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม คือ ถุงมือ
รับสัมผัส (Sensor Glove) เพื่อให้สัมผัสและเคลื่อนไหวด้วยมือได้อย่างอิสระ
5.4 ข้อเสนอแนะ
หลังจากผู้วิจัยได้เสร็จสิ้นการศึกษาการวิจัย เรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซือ้ คอนโดของผู้บริโภค” ทาให้ผู้วิจัยได้เกิดข้อเสนอแนะซึ่งนาไปสู่การ
พัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ดังนี้
5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
สาหรับธุรกิจคอนโด สามารถใช้งานรูปแบบของเทคโนโลยีความจริงเสมือน และสื่อวิดีโอ 2
มิติ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างประสบการณ์แก่ ผู้บริโภคได้ ดังนี้
1) ธุ ร กิ จ คอนโด ควรใช้ เทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ นในการสร้า งประสบการณ์ ด้ านของ
ความรู้สึก ในการนาเสนอพื้นที่หรือห้องตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกตื่นเต้น หรือมีความสุข
ในขณะที่ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน
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2) ธุรกิจคอนโด ควรใช้ วิดีโอ 2 มิติเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านของความคิด ธุรกิจคอนโด
สามารถน าเสนอเนื้ อหาในรู ป แบบของการโฆษณาคอนโด หรือ วิดี โอแนะน าหรือประชาสั ม พั น ธ์
เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการดูห้องตัวอย่าง
3) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านการประสาทสัมผัส โดยการ
นาเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาของคอนโด วิดีโอ 2 มิติ สามารถนาเสนอจุดเด่นที่ธุรกิจต้องการให้นาเสนอ
ได้ เช่น มุมที่มีความสวยงามของห้องตัวอย่าง เพื่อ ผู้ใช้งานสามารถจดจาความโดดเด่นของห้องได้
อย่างชัดเจน
4) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพื่อ สร้างประสบการณ์ในด้านการกระทา นาเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบของการโฆษณาเกี่ยวกับคอนโด หรือวิดีโอแนะนาหรือประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในการดูห้องตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุย เกิดความต้องการทดลองใช้
งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน
5) ธุรกิจคอนโด ควรใช้วิดีโอ 2 มิติเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านความเชื่อมโยง โดยนาเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบของการโฆษณาคอนโด หรือวิดีโอแนะนาหรือประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีความจริง
เสมือนในการดูห้องตัวอย่าง
โดยสรุ ป แล้ ว ธุรกิ จ คอนโดสามารถใช้ การสร้างประสบการณ์ ในด้านการประสาทสั ม ผั ส
นาเสนอเนื้อหาหรือการโฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดูเพื่อสร้างการรับรู้ หากว่าธุรกิจต้องการใช้งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถใช้สื่อวิดีโอ 2 มิติเป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าธุรกิจนี้มี
การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในการดูห้องหรือพื้นที่ตัวอย่างได้
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
1) การเสนอแนะหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งถัดไป ควรเพิ่มการศึกษาตัวแปรใน
ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างในการตั้งสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยที่มีผลต่อตัวแปรตาม และในด้านของการดาเนินการวิจัยควรเพิ่มขั้นตอนการวิจัยโดย
ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองการวิจัย ได้เข้าร่วมการทดลองทั้งการรับชมสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน และ
การรับชมสื่อวิดีโอ 2 มิติ ทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปรเรื่องการรับรู้ด้าน
ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจซื้อที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้
พบว่า ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้
ทดลองและเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนของตัวแปรต่าง ๆ
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2) ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อธุรกิจคอนโดมิเนียมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มในการซื้อคอนโด เช่น
กลุ่มผู้ที่สูงวัยแล้วและมีกาลังในการซื้อหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หรือตัดสินใจโดยคนในครอบครัว
กลุ่มนักศึกษาที่กาลังเรียนหรือวางแผนการใช้ชีวิตในจังหวัดกรุงเทพมหานครหลังจบการศึกษาแล้ว
หรื อ กลุ่ ม ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ ในการซื้ อ คอนโดในรูป แบบลั ก ชั ว รี่ หรือ สู ง กว่ า เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ เป็ น
การศึกษาคอนโดในรูปแบบธรรมดา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มที่กาหนดจากลักษณะอาชีพเพียงอย่าง
เดียว จึงอาจไม่มีแรงจูงใจในความต้องการมากเพียงพอ
3) เพิ่มการศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face
Interview) ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยเพื่อสะท้อนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ และความ
แตกต่างในการใช้งานเครื่องมือในการทดลอง และเนื้อหาของสื่อ เนื่องจากในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง ที่ใช้แบบสอบถามในการวัดผลเพียงอย่างเดียว จึงทาให้ไม่ทราบเหตุผลเชิงลึกหรือปัจจัย
อื่น ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย
4) การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะผู้บริโภค การศึกษาในครั้งต่อไป ควรทาการศึกษา
ทางด้านของผู้ประกอบการของธุรกิจคอนโด ในการนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามาใช้งานจริงใน
การสร้างการรับรู้ และการสร้างความตั้งใจในการเลือกซื้อคอนโดของผู้บริโภค
5) ส าหรับ การน ากิจ กรรมที่ ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนไปใช้ในการศึกษาในครั้งถัดไป
ผู้วิจัยควรศึกษาเรื่องของอุปกรณ์ ที่ใช้งานและคุณ ภาพของเนื้อหาที่นาเสนอ ก่อนนาไปใช้งานจริง
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือนที่เป็นรุ่นพื้นฐาน จึงทาให้เกิดข้อจากัดในการใช้
งานตามที่อธิบายในหัวข้อ “ข้อจากัดในการวิจัย ” ดังนั้นผู้วิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานจะต้อง
กาหนดขอบเขตการศึกษาอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาเทคโนโลยีความจริงเสมือนในระดับใด
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค”

คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม จัดทาขึ้นเพื่อต้องการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ในการทาวิจัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน
ในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ โดย
แบบสอบถามฉบับนี้จะประกอบด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับความตั้งใจซื้อสินค้า

หมายเหตุ : การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
จากการตอบ แบบสอบถาม ทั้งนี้การนาเสนอผลการวิจัยจะนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในตัวเลือกที่ตรงกับข้อมูลลักษณะประชากรของท่าน

1. เพศ
□ 1. ชาย

□ 2. หญิง

2. ระดับการศึกษาสูงสุด
□ 1. ต่ากว่าปริญญาตรี

□ 2. ปริญญาตรี

□ 3. ปริญญาโทและสูงกว่า
3. อาชีพ
□ 1. เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ

□ 2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ 3. พนักงานบริษัทเอกชน

□ 4. รับจ้างทั่วไป

□ 5. อื่น ๆ
4. สื่อที่ท่านได้รับชม
□ 1. เทคโนโลยีความจริงเสมือน Virtual reality (VR)
□ 2. สื่อวิดีโอ 2 มิติ
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ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในตัวเลือกที่ตรงกับการรับรู้ประสบการณ์จากการตลาดเชิงประสบการณ์
ของท่านมากที่สุด (เลือกเพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อ ) ในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด

ระดับของความคิดเห็น
การรับรู้ประสบการณ์
จากการตลาดเชิงประสบการณ์

ด้านประสาทสัมผัส (SENSE)
1.ท่านประทับใจเนื้อหาที่ได้รับชมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คอนโดมิเนียม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
2.ท่านสามารถแยกแยะความแตกต่างของห้องต่าง ๆ
ภายในเนื้อหาที่ได้รับชมอย่างชัดเจน
3.ท่านสามารถจดจาบรรยากาศต่าง ๆ
ของห้องได้อย่างแม่นยา
4.ความดังของเสียงภายในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของท่าน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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5.เสียงบรรยากาศภายในเนื้อหาเกีย่ วกับคอนโดมิเนียม
ทาให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย
ด้านความรู้สึก (FEEL)
6.ท่านรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้น
เมื่อได้ใช้งานหรือรับชมเนื้อหาเกีย่ วกับคอนโดมิเนียม
7.ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะใช้งานหรือรับชมเนื้อหา
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
8.ท่านรู้สึกผ่อนคลาย และสะดวกสบายตลอดเวลาที่ใช้
งานหรือรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
9.ท่านรู้สึกได้รับประสบการณ์ตามที่ท่านคาดหวังไว้ใน
การใช้งานหรือรับชมสื่อคอนโดมิเนียม
ด้านความคิด (THINK)
10.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา บรรยากาศภายใน
ทาให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
11.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา สร้างให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์รูม หรือห้อง
ตัวอย่าง
12.ท่านใช้งานสื่อหรือรับชมเนื้อหา
แล้วเกิดความรูส้ ึกที่ดีต่อองค์กรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน
13.ท่านคิดว่าสื่อที่ได้รับชมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์
แปลกใหม่
ด้านการกระทา (ACT)
14.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียม
ผ่านแอปพลิเคชัน ท่านเกิดความต้องการใช้งานหรือ
รับชมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
15.เมื่อใช้งานหรือรับชมคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเค
ชัน ท่านเกิดความต้องการที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง เช่น
การพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
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16.ท่านมีพฤติกรรมการรับชมตัวอย่างคอนโดมิเนียม
เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากได้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ด้านการเชื่อมโยง (RELATE)
17. สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ท่านมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
18.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านมีเรื่องราว
หรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
19.สื่อที่ท่านได้ใช้งานหรือรับชม ทาให้ท่านเป็นคน
ทันสมัย ทันกระแสสังคม

ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้า
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในตัวเลือกที่ตรงกับ ความตั้งใจซื้อสินค้าของท่านมากที่สุด (เลือกเพียง
คาตอบเดี ย วในแต่ ล ะข้อ ) ในมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ โดยแต่ล ะระดับ มี
ความหมายดังนี้
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คาถามตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด
ระดับของความตั้งใจ

ความตั้งใจซื้อสินค้า
20.เมื่อได้รบั ชมเนื้อหาภายในคอนโดมิเนียมแล้วทา
ให้ท่านรู้สึกว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าว มีความคุ้มค่า
กับราคา

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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21.การรีวิวคอนโดมิเนียมผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ได้ใช้งานหรือรับชมทาให้ได้รับข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจมากที่สุด
22.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้
เพราะคิดว่าเหมาะกับท่านมากทีส่ ดุ
23.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้
เพราะตรงกับความต้องการมากทีส่ ุด
24.ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนี้
เพราะความสวยงาม
25.ถ้าท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนียม
ท่านจะใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการ
ชมตัวอย่างห้อง
26.ท่านจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ในการชมตัวอย่าง
ห้อง ก่อนซื้อคอนโดมิเนียม
27.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม
ควรตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อ
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
28.ท่านคิดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียม
ควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน VR

เพื่อความเที่ยงตรงในผลของการวิจัย ขอความกรุณาไม่นาข้อมูลระหว่างการทดลองและเนื้อหา
ของเอกสารนี้ที่ท่านได้รับเผยแพร่แก่บุคคลอื่น โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูล
อาจส่งผลให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการทดลองคาดการณ์ได้ในอนาคต
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หนังสือยินยอมความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย
วันที่..................เดือน......................... พ.ศ……….
ข้าพเจ้า.………………………...….............……….............................................…...……...............
อาศัยอยู่บ้านเลขที่……................ถนน…………….....................ตาบล………....………………...................
อาเภอ……………………...……………….จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์………………...............
โทรศัพท์......................................................อีเมล์......................................................... ..................
ขอแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง..............................................................
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค
......................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมาย ในการทาวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าว ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและการแก้ไข พร้อมทั้งสิ่งตอบ
แทนที่จะได้รับ หลังจากการเข้าร่วมการวิจัย โดยได้อ่านหรือรับทราบข้อความในเอกสารชี้แจง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงสิทธิ ข้อมูล ทั้งประโยชน์และรวมถึงความเสี่ยงจากการเข้าร่วมการ
วิจั ย และสามารถถอนตั ว หรื อ งดเข้ า ร่ว มการวิ จั ย ได้ ทุ ก เมื่ อ โดยจะไม่ มี ผ ลกระทบใด ๆ ต่ อ
ชีวิตประจาวันของข้าพเจ้าในอนาคต
ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม แต่จะไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะนาเสนอผลเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือยิ นยอมความ
สมัครใจนี้อย่างถ่องแท้แล้ว และข้าพเจ้ามีสิทธิขอสาเนาเอกสารนี้จากนักวิจัยได้ จึงลงนามไว้บน
หนังสือยินยอมนี้
ลงนาม.......................................................ผู้ยินยอม
(..............................................................................)
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........
ลงนาม.......................................................ผู้ทาวิจัย
(..............................................................................)
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
(Participant Information Sheet)
เอกสารนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานของโครงการวิจัยที่ท่านควรศึกษาทาความเข้าใจ เพื่อช่วยในการ
ตัดสิน ใจในการเข้าร่วมการวิจัย หากท่านอ่านเอกสารนี้และมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย
ท่านสามารถสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทน ท่านสามารถนาเอกสารนี้กลับไปอ่านที่บ้านและ
สามารถหารือกับผู้ที่ท่านต้องการปรึกษาได้
ท่านมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจว่าจะให้ความร่วมมือหรือไม่ หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัย
นี้ จะไม่มีผลต่อการเรียนหรือหน้าที่การงานของท่าน และเมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการวิจัย
และหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยหรือมีข้อคิดเห็น ข้อข้องใจ หรื อคาถามเกี่ยวกับ
096-950-1129
การวิจัยนี้ ท่านสามารถติดต่อนักวิจัยที่.....................................................................................
ในช่วง
เวลาราชการ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค
2. ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐวรรธน์ คูณอเนกสิน
nattawat.koo@stu.nida.ac.th
096-950-1129
หมายเลขโทรศัพท์...................................................อี
เมล์.....................................................
...............
3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านการใช้กิจกรรมสอดแทรก
ด้วยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมผ่านการทดลองด้วยกิจกรรมสอดแทรก
4. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ
1. ได้รับทราบถึงวิธีการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
2. ได้รับประสบการณ์จากการดูสื่อผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
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5. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ
คุณ สมบั ติตรงตามเงื่อนไขการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ ที่ระบุว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยประกอบ
อาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. หากท่ า นตั ด สิ น ใจเข้ าร่ ว มการวิจั ย แล้ ว ท่ า นจะถู ก สั ม ภาษณ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งทดลองด้ ว ย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือวิดีโอ 2 มิติ และการตอบแบบสอบถาม
7. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย คือ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนอาจเกิดความรู้สึกอึดอัด หรือมีอาการเวียนหัวขณะทาการวิจัย
8. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 มี
ของที่ระลึกหลังการเข้าร่วมการวิจัย

ไม่มี

9. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง

มี

 ไม่มี

ข้ อ มู ล การวิ จั ย ของผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย จะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ ไม่ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเป็ น
รายบุ คคล โดยผู้ วิจั ย จะรายงานผลการวิจัยเป็น ข้อมู ล ส่ ว นรวม ข้อ มูล ของผู้ เข้าร่ว มการวิจัยเป็ น
รายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองค์กรของรัฐ
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรม เป็นต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วไม่มีการปิดบังใด ๆ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบ
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 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ 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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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ณัฐวรรธน์ คูณอเนกสิน
ประวัติการศึกษา
BA Community Art, Kasem Bundit University
ประสบการณ์การทางาน Past:
Digital Marketing, Thainakarin Hospital Public Company Limited.
Corporate Communication Officer, Sikarin Public Company
Limited.

