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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นี้ศึกษา ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดด้านอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 
เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาด การรบัรูป้ระโยชน์ และความพงึพอใจกบัพฤตกิรรมและความถีใ่นการรบัชมรายการ
โทรทศัน์ ช่องเวริค์พอยทข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล โดยมกีลุ่มตวัอย่างในการวจิยัจ านวน 400คน ใช้
แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่าย           
ของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิมอีายุระหว่าง 16 – 30 ปีมรีายไดร้ะหว่าง15,001 – 30,000 

บาทส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 4 คนขึน้ไปมสีถานภาพโสด และ ประกอบ
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
และความถีใ่นการรบัชมไม่แตกต่างกนั 2) ปัจจยัทางดา้นอรรถประโยชน์ของผลติภณัฑ ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง กบัพฤตกิรรมในการรับชมรายการโทรทศัน์ ส่วนปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑ ์และกลยุทธเ์กีย่วกบัส่วนประสมของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัระดบัน้อยมากกบั
ความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์  3) ปัจจัยเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดทางตรงมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัระดบัน้อยกบัพฤตกิรรมและความถีใ่นการรบัชมรายการโทรทศัน์ 4) ปัจจยัการ
รบัรู้ประโยชน์และความพงึพอใจ มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการรบัชม              
ทุกดา้น และดา้นความถีใ่นการรบัชม  
 
ค าส าคญั: อรรถประโยชน์ เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาด โทรทศัน์ช่องเวริค์พอยท ์
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Abstract 

This research was aimed at studying intercorrelation of product utility, marketing communication 
tools, benefit perception and satisfaction and viewing behaviors and frequency of workpoint channel 
television program among consumers in Bangkok and municipalities area. Questionnaires were for used 
data collection with 400samples. The statistics analysis tools consisted of Percentage, Mean, Standard 
Deviation, T-test, One-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.  

The result of this research found that: 
Most respondents were female, aged between 16 - 30 years old, earned monthly income 

between 15,001 – 30,000 Baht, held bachelor degree, had more 4 family members, held single marital 
status,  and worked as private company staffs. 

The result of hypothesis test were shown as follows: 1) Respondents with different personal 
data had no differences in term of viewing behaviors and viewing frequencies. 2) Product utilities factor 
have correlated positively at the moderate level with viewing behaviors. In the aspect of product component 
and product mix strategies have correlated positively at the very low level with the viewing frequencies.   
3) Marketing communication tools factor in the aspect of direct marketing have correlated positively at the 
low level with viewing behaviors and viewing frequencies. 4) Utilization and satisfaction have factors 
correlated positively at the moderate level with all of viewing behaviors and viewing frequencies. 
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บทน า 

เนื่องดว้ยในปัจจุบนัวงการสื่อโทรทศัน์ของประเทศไทยไดข้ยายตวัและเตบิโตเป็นอย่างมากเมื่อเทยีบ
กบัในอดตี เมื่อภาครฐัให้การสนับสนุนและต้องการพฒันาระบบการสื่อสารผ่านโทรทศัน์ของประเทศใหม้คีวาม
เจรญิก้าวหน้าเทยีบเคยีงประเทศที่พฒันารอบด้าน ดงันัน้ในปี 2556 คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตจิงึไดม้กีารจดัประมลูสมัปทานชอ่งโทรทศัน์ดจิทิลัเพิม่มากขึน้เพื่อรองรบั
ต่อความต้องการของบุคคลหรอืนักธุรกจิทีม่คีวามสนใจประกอบธุรกจิสื่อโทรทศัน์  ส่งผลใหก้ารแข่งขนัของธุรกจิ
สื่อโทรทศัน์มคีวามรุนแรงมากกว่าแต่ก่อน ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิสื่อบนัเทงิเริม่กระจายตวัออกมา จาก
เดมิทีผู่บ้รโิภคมทีางเลอืกรบัชมโทรทศัน์ไดอ้ย่างจ ากดั ประกอบดว้ย สถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ด าเนิน
ธุรกิจโดยบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จ ากัด  หรือ 
สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 อยู่ภายใต้สญัญาสมัปทาน กบักองทพับกไทย ซึง่กองทพับกเองกม็ชี่องสถานี
เป็นของตัวเองเช่นกัน ซึ่งได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือที่รู้จ ักกันในช่อง 5 และช่อง 9 หรือ
สถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ของบรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) และยงัมอีกีหลายๆช่องทีม่มีาแต่ก่อนทีภ่าครฐัจะ
เปิดการประมูลขึน้ ซึง่ ท าใหก้ารแข่งขนัและการพฒันาธุรกจิสื่อบนัเทงิในประเทศไม่ค่อยเจรญิกา้วหน้าเท่าทีค่วร 
เน่ืองจาก เป็นธุรกจิผกูขาด มเีพยีงไม่กีก่ลุ่มทีม่สีทิธปิระกอบธุรกจิประเภทนี้ 

ภายหลงัจากการประมูลสมัปทานช่องสญัญาณโทรทศัน์ในวนัที่ 26 ธนัวาคม 2556 (8.2.2017 , ข่าว
การประมูลสมัปทานโทรทศัน์ดจิทิลั , http://thaipublica.org/2013/12/digital-tv) และเริม่ออกอากาศจรงิวนัที่ 24 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
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มกราคม 2557 ท าให้เกดิช่องโทรทศัน์ต่างๆมากมาย เช่น ช่องเวริ์คพอยท(์ช่อง 23) ช่องวนั(ช่อง 31) ช่องจเีอม็
เอ็ม(ช่อง 25) ช่องแปด (ช่อง 27) และอีกหลายๆช่องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาวงการโทรทศัน์ไทยให้
ประชาชนมทีางเลอืกทีจ่ะรบัชมทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ ตลอดทัง้การปรบัปรุงและพฒันารปูแบบรายการโทรทศัน์ที่
แปลกใหม่เพื่อสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูร้บัชมทีใ่นปัจจุบนัสามารถเขา้ถงึไดม้ากยิง่กว่าแต่อดตี ส่งผลให้
วงการสือ่โทรทศัน์ในประเทศไทยเกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ท่าทนัต่อคู่แขง่ขนัและผูร้บัชม 

อย่างไรก็ตามหลงัจากเริม่ออกอากาศ ผู้ประกอบการหลายรายที่เขา้ร่วมท าธุรกิจสื่อบนัเทงิกลบัไม่
ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีค่าดหวงั เช่น ช่องอมรนิทรท์วี ีช่องทวีพีลู ช่องโลกา้ ช่องไทยทวี ีเป็นต้น ซึง่จาก
การแข่งขนัทีรุ่นแรงของธุรกจิท าให ้ช่องจ านวนไม่น้อยทีม่แีนวโน้มจะปิดกจิการ (ปัจจุบนั มชี่อง  ไทยทวีแีละช่อง
โลกา้ ทีปิ่ดกจิการไปแลว้)(8.2.2017 , ข่าวยกเลกิไทยทวีแีละช่องโลกา้, http://positioningmag.com/60530) จาก
การขยายตวัของธุรกจิแต่จ านวนเงินในธุรกจิประเภทนี้กลบัน้อยลง อนัเนื่องมาจากคู่แข่งขนัทางอ้อม นัน้กค็ือ
อนิเตอร์เน็ตที่สามารถเลอืกรบัชมรายการยอ้นหลงัได้ง่ายกว่าผ่านทางช่องที่ทุกคนคุ้นเคย ที่มชีื่อเรยีกว่า ยูทูป 
หรอืช่องทางอื่นๆ ซึง่ส่งผลใหผู้ซ้ือ้เวลาโฆษณาหรอืบรษิทัต่างๆ มชี่องทางการโฆษณาทีม่ากขึน้ หลากหลายขึน้ 
และมอี านาจต่อรองไดม้ากขึน้  

ดงันัน้ผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึปัญหาอนัหลากหลายทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัสาเหตุและพฤตกิรรมในการเลอืกรบัชม
สื่อดจิทิลัของประชากรในปัจจุบนั จงึไดจ้ดัท างานวจิยัชิน้นี้ขึน้เพื่อ โดยศกึษาถงึปัจจยัในการเลอืกรบัชมของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคโดยใชบ้รษิทัทีพ่ึง่เขา้มาร่วมในธุรกจิสือ่ดจิทิลัอย่างเป็นทางการ เช่นบรษิทัเวริค์พอยท ์เอน็เตอรเ์ทนเมนร์ 
จ ากดั มหาชน หรอืช่อง 23 ที่จดัท าสื่อโทรทศัน์ออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะมกีารเปิดประมูลสญัญาณแพร่ภาพ
โทรทศัน์ อาท ิไมคท์องค า, ชงิรอ้ย ชงิลา้น wow wow wow ,ไมคป์ลดหนี้ และปรศินาฟ้าแลบ ซึง่มคีวามโดดเด่น
ในดา้นรายการวาไรตี้ เป็นส่วนใหญ่ กลุ่มผูร้บัชมจงึเป็นกลุ่มวยัรุ่น และวนัท างาน ทีต่้องการรบัชมรายการที่เบา
สมอง คลายเครยีด ซึง่จะเหน็ไดช้ดัเจนจากค าขวญัหลงัจากประมูลช่องสมัปทานโทรทศัน์ดจิทิลัว่า “เวริค์พอยทท์วี ี
วาไรตี้เตม็จอ” เพื่อประกาศจุดยื่นทีช่ดัเจนของเจา้ของธุรกจิ ทีมุ่่งเน้นรายการวาไรตี้เป็นหลกัส าคญัของธุรกจิ และ
ถอืเป็นกลยุทธอ์นัส าคญัทีม่สีว่นช่วยใหบ้รษิทัเวริค์พอยทไ์ดร้บัสว่นแบ่งในตลาดธุรกจิสือ่ดจิทิลัถงึ 10.38% คดิเป็น
อัน ดับ ส า ม  เ มื่ อ เ ที ย บ กับ ธุ ร กิ จ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ้ง ใ ห ม่ แ ล ะ เ ก่ า  (Nielsen , 2016.10.16 , TV Rating , 
http://www.nielsen.com/th/th.html) ดงันัน้ทางผู้วิจยัจงึใช้ทฤษฏสี่วนประสมทางการตลาด ด้านอรรถประโยชน์
ของผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย 1.ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์2.องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์3.การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ 4.การพฒันาผลิตภัณฑ์ 5.กลยุทธ์เกี่ยวกบัส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์ ส่วนในด้าน 
เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย 1.การโฆษณา 2.การขายโดยใช้พนักงานขาย  3.การส่งเสรมิการ
ขาย 4.การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ์ 5.การตลาดทางตรง เขา้มาใชอ้า้งองิ วเิคราะห ์ประเมนิผลส าหรบังานวจิยั 
โดยทางผู้วจิยัมองว่าทัง้สองปัจจยัมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมของผูร้บัชม  จงึใชท้ัง้สองปัจจยัมาพจิารณาหาความ
สอดคล้องของงานวจิยั และเพื่อให้งานวจิยัมปีระสทิธภิาพและสมบูรณ์มากขึน้ทางผู้วจิยัจงึเลือกทฤษฏกีารใช้
ประโยชน์และความพงึพอใจ ของแคทซ ์และคณะซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งต่องานวจิยัชิน้นี้เป็นอย่างยิง่ เขา้มาเป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห ์ 
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วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ศาสนา และ จ านวนสมาชกิในครอบครวั มผีลต่อการเลอืกรบัชมช่องรายการเวริค์พอยท์ 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ด้าน อรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. ความ

แตกต่างของผลิตภัณฑ์ 2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 4. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และ การสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย 1. การ
โฆษณา 2. การขายโดยใชพ้นักงานขาย  3. การส่งเสรมิการขาย 4. การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ 5. การตลาด
ทางตรง ทีม่ผีลต่อการเลอืกรบัชมช่องรายการเวริค์พอยท ์

3. เพื่อศกึษาการรบัรูป้ระโยชน์และความพงึพอใจในการรบัชมสือ่ ทีม่ผีลต่อการเลอืกรบัชมช่องรายการ
เวริค์พอยท ์
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งไดด้งันี้ 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญงิ 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 16 - 30 ปี 
1.1.2.2 31 - 45 ปี 
1.1.2.3 46 - 60 ปี 
1.1.2.4 61 ปีขึน้ไป 

1.1.3 รายไดต่้อเดอืน 
1.1.3.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
1.1.3.2 15,001 – 30,000 บาท 
1.1.3.3 30,001 – 45,000 บาท 
1.1.3.4 45,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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1.1.5 จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัร่วมกนั ณ ปัจจุบนั  
1.1.5.1 อาศยัอยู่คนเดยีว  
1.1.5.2 จ านวน 2 คน  
1.1.5.3 จ านวน 3 คน 
1.1.5.4 จ านวน 4 คนขึน้ไป 

1.1.6 สถานภาพ 
1.1.6.1 โสด 
1.1.6.2 สมรส 
1.1.6.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

1.1.7 อาชพี 
1.1.7.1 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
1.1.7.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
1.1.7.3 เจา้ของธุรกจิ 
1.1.7.4 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
1.1.7.5 ลกูจา้ง/รบัจา้ง 
1.1.7.6 อาชพีอสิระ 
1.1.7.7 ผูไ้ม่มเีงนิได ้/ ผูไ้ม่ประกอบวชิาชพี 

1.2 อรรถประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
1.2.1 ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์  
1.2.2 องคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑ ์ 
1.2.3 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์
1.2.4 การพฒันาผลติภณัฑ ์ 
1.2.5 กลยุทธเ์กีย่วกบัสว่นประสมผลติภณัฑ ์และสายผลติภณัฑ ์ 

1.3 เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาด ไดแ้ก่ 
1.3.1 การโฆษณา  
1.3.2 การสง่เสรมิการขาย  
1.3.3 การใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์ 
1.3.4 การตลาดทางตรง 

1.4 การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ ไดแ้ก่ 
1.4.1 ความตอ้งการทีจ่ะรู ้
1.4.2 ความตอ้งการดา้นอารมณ์ 
1.4.3 ความตอ้งการการไม่แปลกแยก 
1.4.4 ความตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 
1.4.5 ความตอ้งการทีป่ลดปล่อยตวัจากความตงึเครยีด 
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2. ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ พฤติกรรมในการรบัชมรายการโทรทศัน์ของช่อง 
เวริค์พอยท ์ ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพฯ มหานครและปรมิณฑล 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้รับชมที่มีความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคล  อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การศึกษา จ านวนสมาชกิในครอบครวั สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาในการรบัชม ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ความถีใ่นการรบัชมรายการโทรทศัน์ของช่อง เวริค์พอยท ์ทีแ่ตกต่างกนั  

2. ปัจจยัทางดา้นอรรถประโยชน์ของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมและความถีใ่นการรบัชม
รายการโทรทศัน์ของช่อง เวริค์พอยท ์ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ มหานคร และปรมิณฑล 

3. ปัจจยัทางดา้นเครื่องมอืในการสื่อสารทางการตลาดมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมและความถีใ่นการ
รบัชมรายการโทรทศัน์ของช่อง เวริค์พอยท ์ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ มหานคร และปรมิณฑล 

4. การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจของการรบัชมสือ่ดจิทิลั มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมและความถี่
ในการรบัชมรายการโทรทศัน์ของช่อง เวริค์พอยท ์ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ มหานคร และปรมิณฑล 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 44-52) ได้กล่าวถึง

แนวความคดิด้านประชากรนี้เป็นทฤษฏทีี่ใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอืพฤติกรรมต่างๆ ของ

มนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อทีว่่า คนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่าง

กนัจะมพีฤติกรรมทีแ่ตกต่างกนัไปด้วย ซึ่งแนวความคดินี้ตรงกบัทฤษฏกีลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) 

ของ  Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ทีอ่ธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆของบุคคล 

หรอืลกัษณะทางประชากรซึง่ลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆได ้คอื บุคคลทีม่ีพฤตกิรรม คลา้ยคลงึกนั

มกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลที่อยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเนื้อหา

ขา่วสาร ในรปูแบบเดยีวกนั และทฤษฏคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฏนีี้

ได้รบัการพฒันามาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เร้า และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรอืทฤษฏ ีเอส-อาร์ 

(S-R Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาประยุกตใ์ชอ้ธบิายเกีย่วกบัการสื่อสารว่า ผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษะทีแ่ตกต่าง

กนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั 

แนวความคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไว้
ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่
สามารถท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009: 616) ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสั
ไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิค้า บรกิารและชื่อเสยีงของผู้ขาย ผลติภณัฑ์อาจจะเป็นสนิค้า 
บรกิาร สถานที ่บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ 

ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์  (Utility)มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถงึปัจจยัต่อไปนี้  

1. ค ว าม แตก ต่ า ง ข อ ง ผ ลิ ต ภัณฑ์  (Product Differentiation) ห รื อ ค ว า ม แตก ต่ า ง ท า ง ก า ร
แขง่ขนั (Competitive Differentiation)  
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2. องค์ประกอบ (คุณสมบตัิ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง
ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ เป็นตน้  

3. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อ
แสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่าในจติใจของลกูคา้เป้าหมาย  

4. การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑ ์มลีกัษณะใหม่และปรบัปรุงใหด้ขีึน้
(New and Improved) ซึง่ตอ้งค านึงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้  

5. กลยุทธเ์กีย่วกบัสว่นประสมผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product Line) 
แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับเครื่องมือในการส่ือสารทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสร้างความ
พอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กดิความต้องการหรอืเพื่ อเตือนความ
ทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมอีิทธิพลต่อความรู้สกึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ  (Etzel, 
walker and Stanton. 2007: 677) หรอืเป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคติ
และพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการตดิต่อสื่อสาร
โดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ องคก์ารอาจเลอืกใชห้นึ่งหรอื
หลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกนั  [Integrated 
Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครื่องมอืการสง่เสรมิการตลาดทีส่ าคญั มดีงันี้ 

1.1 การโฆษณา (Advertising)  
1.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling)  
1.3 การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion)  
1.4 การใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์ 
1.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct response marketing)  

แนวคิด และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ แคทซ ์และคณะ (Katz, et al., 1973 อา้งองิ
จาก สมภพ ตริตันะประคม, 2542: 19-20) ได ้กล่าวไวว้่า ทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ นัน้จะเน้นและ
ใหค้วามส าคญักบัผูร้บัสารใน ฐานะทีเ่ป็นผูเ้ลอืกใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ซึง่เป็น
การศึกษาผู้ร ับสาร  เกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือ                
แหล่งข่าวแล้ว น าไปสู่การเปิดรับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อันก่อให้เกิด การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ              
ซึง่สามารถสรุปเป็นความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากสือ่หรอืการรบัสือ่ของผูร้บัสารในแง่ต่างๆ 5 รปูแบบ ดงันี้  

1. ความตอ้งการทีจ่ะรู ้คอื ความตอ้งการดา้นความขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้ความคดิ และความเขา้ใจ  
2. ความตอ้งการดา้นอารมณ์ คอื ความตอ้งการดา้นความคดิเหน็ ความ บนัเทงิ และความสนุทรยีะ  
3. ความต้องการการไม่แปลกแยก คอื ความต้องการใน การสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง ด้านความ

น่าเชื่อถอื ความสนใจ ความมัน่คง และสถานภาพของ ตนเอง  
4. ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม คือ ความเชื่อมัน่ใน  การติดต่อสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัคนใน

ครอบครวั เพื่อน และคนอื่นๆ ในสงัคม  
5. ความต้องการทีป่ลดปล่อยตวัจากความตงึเครยีด คอื ความ ต้องการหนัเห และหลกีหนีความกดดนั

และปัญหาต่างๆ ในชวีติประจ าวนั โดยหนัไปหาสิง่บนัเทงิเรงิใจในสือ่มวลชน เพื่อลดความเครยีด 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กลุ่มคนที่เคยรบัชมช่องเวริ์คพอยทท์ีม่อีายุ   

15 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปรมิณฑล (นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยั ที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวิจยั          

ครัง้นี้ คอื กลุ่มคนทีเ่คยรบัชมช่องเวริค์พอยทท์ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และ

ปรมิณฑล ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยใชส้ตูรของ ทาโร่ 

ยามาเน่ (Yamane. 1967: 887) ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% 

จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 385 ตัวอย่าง เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง โดยรวมจ านวน

ตวัอย่างทัง้หมดจะไดเ้ท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั 
 จากการศึกษาเรื่อง “ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดด้านอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดการรบัรูป้ระโยชน์ และความพงึพอใจกบัพฤตกิรรมและความถีใ่นการรบัชมรายการ

โทรทศัน์ ช่องเวริค์พอยทใ์นกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล” สรุปผลไดด้งันี้ 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวริค์พอยท ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 

และเป็นเพศชาย จ านวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 โดยมอีายุระหว่าง 16 - 30 ปี และอายุ 31 – 45 ปีอย่างละ 

148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และ อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26  มชี่วงรายได้ 15,001 – 

30,000 บาทจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ถัดมาคือ ผู้มีรายได้ 45,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 119 คน            

คิดเป็นร้อยละ 29.7 ผู้มีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และสุดท้ายผู้มีรายได้ 

30,001 – 45,000 บาท จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 17.5 และส่วนใหญ่จบระดบัปรญิญาตรี จ านวน 225 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 56.2 รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี

จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีนในครอบครวั 4 คนขึน้ไป จ านวน 189 คน 

รองลงมาม ี3 คน จ านวน 98 คน และ 2 คน จ านวน 67 คน สุดท้ายอยู่คนเดียว 46 คน คิดเป็นร้อยละเรียง

ตามล าดบัได้ ร้อยละ 47.2 , 24.5 , 16.8  และ 11.5 มีสถานภาพคือโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน           

267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.8 สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 โดยส่วนใหญ่เป็น

พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 รองลงมาคอื ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 

76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 เจา้ของธุรกจิ/นักลงทุน 

จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 อาชพีอสิระ จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 และลูกจา้ง/รบัจา้ง/แม่บา้น/

ว่างงาน/เกษยีณ จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 
จากการวจิยัในครัง้นี้ พบว่า ผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวริค์พอยท ์มภีาพรวมของปัจจยัทางดา้นสว่น

ประสมทางการตลาดทางด้านอรรถประโยชน์ของผลติภณัฑ์ โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 อยู่ในระดบัด ีเมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า 

ดา้นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์และกลยุทธเ์กีย่วกบัสว่นประสมผลติภณัฑ ์เมื่อแปลผลออกมาแลว้
อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 ทัง้สองดา้น ในขณะทีด่า้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ความแตกต่างของ
ผลติภณัฑ ์และองคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดเีท่านัน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14  3.08 และ 
3.02 ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านเครือ่งมือส่ือสารทางการตลาด  
 จากการวจิยัในครัง้นี้ พบว่า ผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวริค์พอยท ์มภีาพรวมของปัจจยัทางดา้นสว่น
ประสมทางการตลาดทางด้านเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.66 อยู่ในระดบัด ีเมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า 

ส าหรบัด้านการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสริมการขายมีระดบัความส าคญัในระดบั ดี มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 และ 2.77 ในขณะที ่ดา้นการโฆษณา และการตลาดทางตรงมรีะดบัความส าคญัในระดบัทีไ่ม่
ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 และ 2.37 ตามละดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัการรบัรูก้ารใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  

 จากการวิจยัในครัง้นี้ พบว่า ผู้รบัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวิร์คพอยท์ มีภาพรวมของการรบัรู้การใช้

ประโยชน์และความพงึพอใจ โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.90 อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

ส าหรบัดา้นความตอ้งการไม่แปลกแยก ความตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ความตอ้งการดา้นอารมณ์ 

และความต้องการทีจ่ะรู ้มรีะดบัความส าคญัในระดบั ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12  3.12  3.00 และ 2.92 ตามล าดบั 

ในขณะทีด่า้นความต้องการทีจ่ะปลดปล่อยตวัจากความเครยีด มรีะดบัความส าคญัในระดบัทีไ่ม่ด ีโดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 2.38 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธข์องส่วนประสมทางการตลาดด้านอรรถประโยชน์ของผลติภณัฑ์ 
เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดการรบัรูป้ระโยชน์ และความพงึพอใจกบัพฤตกิรรมและความถีใ่นการรบัชมรายการ
โทรทศัน์ ช่องเวริค์พอยทใ์นกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 
 1. ผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวริค์พอยท ์ทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ มอีายุระหว่าง 
16 - 30 ปี มรีายไดร้ะหว่าง 15,001 – 30,000 บาท ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 
4 คนขึน้ไป มสีถานภาพโสด หมา้ย หย่ารา้ง แยกกนัอยู่ และ ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  

2. ผลจากการศกึษาเกีย่วกบัความแตกต่างทางดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ท าใหท้ราบว่าลกัษณะสว่นบุคคล 
ไม่ว่าจะดา้น เพศ อายุ รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชกิในครอบครวั สถานภาพ และอาชพี ไม่มผีล
ต่อพฤติกรรมและความถี่ในการรบัชมรายการโทรทศัน์ของช่องเวริ์คพอยท์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล              
อัน เนื่ องมาจากโทรทัศ น์ช่องฟรีทีวีไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง  ( 24.07.2017 , ทีวีดิจิตอล คืออะไร  
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https://tvdigitalthai.wordpress.com) และเป็นของสาธารณชนทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก  ท าใหส้ง่ผล
ต่อรูปแบบลกัษณะส่วนบุคคลที่จะสนใจ หรือมีพฤติกรรมอนัเด่นชดัในการรบัชมรายการโทรทศัน์ ไม่มีความ
แตกต่างกนั ส าหรบัตวัแปรทีก่ าหนดขึน้ 

3. ส าหรับผลการวิจัยทางด้านอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมแล้วจะมีความสมัพันธ์                  
ไปในทศิทางเดยีวกนั กบัพฤติกรรมและความถี่ในการรบัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวริ์คพอยท์ของกลุ่มผูบ้รโิภค           
ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ 
หรอืสิง่ที่ผู้บรโิภคสามารถสงัเกตเหน็ได้ง่าย ทางกายภาพเป็นสิง่ที่สื่อให้ผู้บรโิภคได้รบัรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการ
บรกิารไดอ้ย่างชดัเจน ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมและความถี่ในการรบัชมรายการโทรทศัน์ช่องเวริค์พอยท ์
คอื ดา้นกลยุทธเ์กีย่วกบัสว่นประสมของผลติภณัฑ ์โดยช่องเวริค์พอยทส์ามารถสรา้งรายการทีต่อบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มผู้บรโิภค โดยเน้นวาไรตี้ทีเ่ป็นลูกคา้กลุ่มใหญ่ของตลาดในปัจจุบนั โดยเฉพาะรายการเกีย่วกบั
เนื้อหาที่เป็นการร้องเพลง สอดคล้องกบัแนวคิดของ คคันางค์ จามะรกิ (2559) เรื่องรายการโทรทศัน์ประเภท 
Talent Contest ก าลงัเป็นที่นิยมในปัจจุบนั ตลอดทัง้พยายามสร้างรูปแบบรายการที่หลากหลายไม่เหมอืนกนั 
เพื่อใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคไม่เกดิความเบื่อหน่ายของรูปแบบรายการทีม่คีวามซ ้าซากและขาดความเป็นเอกลกัษณ์ของ
รายการ สุดท้ายการเลอืกเวลาฉายเพื่อให้ตรงกบักลุ่มผู้บรโิภคถอืเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าให้ผู้รบัชมเปิดช่องเวริค์
พอยท์ และติดตามรายการอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัด้านองค์ประกอบของผลติภณัฑ ์ทางช่องกม็ ีดารา/นักแสดง             
ที่มีคุณภาพ ตลอดจน การสร้างฉาก การใช้แสงไฟ การควบคุมคุณภาพสีแ ละเสียง ส่วนประสมเหล่านี้                
เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการดงึดดู ผูช้มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ปัจจยัทางด้านเครื่องมอืในการสื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดทางตรง มีระดบัความสมัพนัธ์              
กบัพฤติกรรมและความถี่ในการรบัชมรายการช่องเวริ์คพอยท์ ในทิศทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ             
ศริเิพญ็ มาบุตร (2555) ทีว่่าปัจจยัทางดา้นผลติภณัฑท์ าใหผู้บ้รโิภคทราบคุณลกัษณะของรายการไดท้นัท ีและการ
ส่งเสริมทางด้านการตลาดจะกระตุ้นให้ผู้ร ับชมสนใจในรายการของช่องเวิร์คพอยท์ โดยการจัดกิจกรรม             
นอกสถานที ่ใหแ้ฟนคลบัไดม้โีอกาสพบปะกบัดาราหรอืนกัแสดง ตลอดจนการออกบธูตามสถานทีต่่างๆ ซึง่การท า
แบบนี้เป็นการสรา้งกระแสในสงัคม ใหเ้กดิการพดูถงึแบบปากต่อปาก สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีารตดิตามขา่วช่องเวริค์
พอยท ์หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมกบัรายการมากขึน้ และท าใหเ้ป็นทีรู่จ้ ักในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ จะสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553: 197) ที่กล่าวว่า วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายมไีว้           
เพื่อเพิ่มการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากการรกัษาลูกค้าประจ าแล้ว บางครัง้อาจใช้การส่งเสรมิ              
การขายเพื่อใหลู้กคา้ซือ้สนิค้าจ านวนมากขึน้ และเป็นการปิดกัน้ไม่ใหลู้กค้าไปซือ้สนิค้าของคู่แข่งขนั หรอืสนิค้า
ทดแทน 

5. การรบัรูป้ระโยชน์และความพงึพอใจของการรบัชมสื่อดจิทิลั มผีลสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการรบัชม
รายการโทรทศัน์ ซึง่ส่วนใหญ่จะมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแคทซแ์ละคณะ ทีว่่า
มนุษยเ์ปิดรบัสือ่ เพื่อความตอ้งการ 5 ดา้น อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทีจ่ะรู ้ความตอ้งการดา้นอารมณ์ ความตอ้งการ
การไม่แปลกแยก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และ ความต้องการปลดปล่อยจากความตงึเครยีด ดงันัน้
แลว้การทีช่่องเวริค์พอยท ์สรา้งรายการทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการทีผู่ร้บัชมสนใจ ท าใหเ้กดิความกระบวนการ
เรยีนรู ้สง่ผลใหม้คีนสนใจและตดิตามรายการ ตลอดจน การสรา้งอารมณ์ใหผู้ช้มเกดิความรูส้กึร่วมหรอื สรา้งความ
ผูกพนักบัทางรายการเองก็น ามาซึ่งฐานแฟนคลบัที่มากขึน้ ในขณะที่รายการใดก็ตามที่คนรอบขา้งหรอืคนใน
ครอบครวัมกีารกล่าวถงึอย่างสม ่าเสมอ กส็่งผลใหค้นทีไ่ดย้นิมคีวามรูส้กึอยากรบัชมรายการทีม่กีารกล่าวถงึดว้ย
เช่นกนั ในขณะที่ด้านความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและปลดปล่อยจากการเครยีดไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ความถีใ่นการรบัชมรายการโทรทศัน์ อาจมากจาก การผ่อนคลายหรอืการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมสามารถเลอืกวธิี
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ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะฟังเพลง เล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ เล่นกีฬา และอื่นๆ  อีกมากมาย อีกทัง้ในปัจจุบนั            
การรบัชมรายการโทรทศัน์กส็ามารถดูไดห้ลากหลายช่องทาง หนึ่งในนัน้ ทีค่นสมยัใหม่รบัชมกค็อืผ่านทางยูทูป              
ด้วยเงื่อนไขที่หลากหลายจงึเป็นสาเหตุให้ปัจจยัทัง้สองด้านไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการรบัชมรายการ
โทรทศัน์ 

6. ผูร้บัชมส่วนใหญ่มคีวามสนใจรายการประเภทวาไรตี้/เกมสโ์ชวร์อ้ยละ 90.3 สาเหตุทีเ่ลอืกรบัชมช่อง
เวริค์พอยทม์าจาก มรีายการทีช่ื่นชอบ รอ้ยละ 51.8 รองลงมา มรีายการแปลกๆ ไม่เคยเหน็รอ้ยละ 26.5  และถ้า
จะเลกิรบัช่องเวริ์คพอยทม์าจาก รูปแบบรายการที่น่าเบื่อ รอ้ยละ 68.8 รองลงมาคอืเวลาออกอากาศที่เปลี่ยนไป 
คดิเป็นรอ้ยละ 15 สว่นพฤตกิรรมในการรบัชมอยู่ในเกณฑไ์มด่ ีกล่าวคอื ผูร้บัชมสว่นใหญ่ยงัไม่มพีฤตกิรรมตดิตาม
ช่องเวริค์พอยทอ์ย่างเหนียวแน่น สว่นความถีใ่นการรบัชมต่อสปัดาหเ์ฉลีย่อยู่ที ่ 8.21 ครัง้ต่อสปัดาห ์
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาพฤตกิรรมในการรบัชมรายการช่องเวริค์พอยทใ์นแต่ละเขต เพื่อเปรยีบเทยีบการรบัรูข้อง
กลุ่มผูร้บัชมในแต่ละเขต เช่น ระหว่าง ภาคเหนือกบัภาคกลางมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร เป็นตน้ 

2. เกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลในเขตอื่นเพื่อเปรยีบและพฒันาความสมัพนัธแ์บบอื่นๆ และขยายขอบเขตใน
การท างานวจิยัใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

3. อาจศกึษาดา้นผลกระทบจากการดรูายการจากช่องเวริค์พอยท ์เพื่อหาความสมัพนัธใ์นรปูแบบใหม่ 
4. ใชท้ฤษฏใีหม่ๆ ทีค่าดวา่จะมผีลต่อพฤตกิรรมในการรบัชมรายการโทรทศัน์ เพื่อเป็นแนวทางต่อไปใน

อนาคต เช่น ทฤษฏสี่วนประสมทางการตลาด 4C ทฤษฏปัีจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ และทฤษฏกีารยอมรบั            
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

กิตติกรรมประกาศ  
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