อิทธิพลของสื่ อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน สปป.ลาว
:กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์

ศิริญญา วิรุณราช

วิทยานิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สําหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2556
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา เรื่ อง อิทธิพลของสื่ อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริ โภค
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน สปป.ลาว กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ เพือ่ เป็ นฐานข้อมูลให้กบั
ผูป้ ระกอบการที่ส่งสิ นค้าไปขายใน สปป.ลาวสามารถนําผลที่ได้จากการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการ
ตัดสิ นใจในการปรับปรุ งและวางแผนทางด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์ไทย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่ทาํ การศึกษา กําหนดให้เป็ น
ผูบ้ ริ โภคในนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้
และรับชมรายการของโทรทัศน์เสรี จากประเทศไทยผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ท้ งั สิ น 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ยังได้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)

สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาพบว่าการรับชมโทรทัศน์ของไทยนั้นมีอิทธิพลต่อการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิต
ในไทยของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งสามารถสรุ ปได้เป็ นดังนี้
จากสมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคสิ นค้าไทยและรับชมสื่ อโทรทัศน์ของไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อยูใ่ นช่วงอายุ 20 ปี ถึง 30 ปี ประกอบอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง
1,000,000 – 1,500,000 กีบ หรื อประมาณ 4,000 บาท ถึง 6,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาอยูท่ ี่
ระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดจากการทดสอบสมมติฐานนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าทีผลิตในไทยแตกต่างกันโดย เพศหญิง
และเพศชายมีการซื้อสิ นค้าสะดวกซื้อและสิ นค้าเจาะจงซื้อที่แตกต่างกันแต่มีการบริ โภคสิ นค้าเลือก
ซื้อสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการบริ โภคสิ นค้าที่ประเภทสะดวกซื้อ เลือกซื้อ และ
ไม่เจาะจงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี นั้นมีการบริ โภคที่แตกต่างไปจากลุ่มอื่น
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อาชีพของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าสะดวกซื้อและสิ นค้าเลือกซื้อที่
ไม่แตกต่างกันแต่มีการบริ โภคสิ นค้าเจาะจงซื้อและสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกันทั้งและผลการ
ทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าส่ วนใหญ่มีการ
บริ โภคสิ นค้าเจาะจงซื้อและไม่แสวงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน มีเพียงกลุ่มอาชีพนักเรี ยนนักศึกษาเท่านั้น
ที่มีการบริ โภคที่แตกต่างจากกลุ่ม พนักงานเอกชน พนักงานรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่ วนตัว/
พ่อค้าแม่คา้
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าสะดวกซื้อ เลือกซื้อ เจาะจงซื้อและไม่แสวง
ซื้อที่แตกต่างกัน โดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าส่ วนใหญ่กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ 500,000-1,000,000 กีบ มีการบริ โภค
สิ นค้าทั้งสี่ ชนิดแตกต่างจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ย ตํ่ากว่า 500,000กีบ 1,000,001- 1,500,000
กีบ 1,500,001 – 2,000,000 กีบ 2,000,001– 2.500,000 กีบ และ มากกว่า 2,500,000 กีบ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการบริ โภคสิ นค้าสะดวกซื้อ เลือกซื้อ เจาะจง
ซื้อ และไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน โดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยส่ วนใหญ่กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับ อนุปริ ญญา/
เทียบเท่า และปริ ญญาตรี มีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตจากไทยแตกต่างจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึกษา อยูท่ ี่ระดับมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าสะดวกซื้อและสิ นค้าเลือกซื้อที่
ไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคสิ นค้าเจาะจงซื้อและสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน โดยเมื่อ
ทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานะภาพโสดนั้นมีการบริ โภคสิ นค้าเจาะจงซื้อและสิ นค้าไม่แสวงซื้อ
ที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพหย่าร้างและสถานะภาพสมรส
จากสมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีการรับชมช่องโทรทัศน์ของไทย
แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคสิ นค้าไทยและรับชมสื่ อโทรทัศน์ของไทยส่ วนใหญ่ ชอบรับชม
รายการโทรทัศน์จากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 7
ผูบ้ ริ โภคที่มีการรับชมช่องโทรทัศน์ไทยที่แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าสะดวกซื้อและ
สิ นค้าเลือกซื้อที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคสิ นค้าเจาะจงซื้อและสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน
โดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ DunnettT3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่รับชมสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 นั้นมีการบริ โภคสิ นค้าเจาะจงซื้อนั้นแตกต่างจากผูบ้ ริ โภค
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ที่รับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และมีการบริ โภคสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างจาก
ผูท้ ี่รับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 7
จากสมมติฐานที่ 3 ผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีการรับชมในช่วงเวลาการ
ออกอากาศแตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยแตกต่างกัน
ช่วงเวลาหลักที่ผตู ้ อบแบบสอบถามรับชมมากที่สุดคือช่วงเวลา 18.00-24.00น. โดย
ช่วงเวลาย่อยที่ชอบรับชมคือ ช่วงไพรไทม์ 19.00 – 22.00 น. จากการทดสอบสมมติฐานช่วงเวลา
ในการรับชมโทรทัศน์ของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ที่แตกต่างกันพบว่ามีการบริ โภคสิ นค้า
ประเภทสะดวกซื้อ เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
จากสมมติฐานที่ 4 ผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าไทย
แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยแตกต่างกัน
ด้านพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของไทยนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผูบ้ ริ โภค
ในนครหลวงเวียงจันทน์มีการซื้อสิ นค้าไทยทุกวัน ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา และส่ วนใหญ่มีการรับชม
โทรทัศน์ของไทยทุกวันเช่นเดียวกัน ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากซื้อสิ นค้าไทยเพราะเรื่ องของคุณภาพเป็ น
อันดับหนึ่ง ซึ่งผูท้ ี่มีอิทธิพลในการบริ โภคสิ นค้าไทยของผูบ้ ริ โภคคือ บิดาและมารดา โดยจะซื้อเมื่อ
มีโอกาสและซื้อเป็ นประจําทุกวัน สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์ไปซื้อสิ นค้าไทยนั้น
ส่ วนใหญ่เป็ นตลาด นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคยังได้รับชมสื่ อโฆษณาจากโทรทัศน์แห่ งชาติลาว และ
เว็บไซด์เป็ นส่ วนมาก นอกเหนือจากการรับชมจากโทรทัศน์ไทยอีกด้วย ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการ
บริ โภคสิ นค้าไทยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 548,249 กีบ หรื อประมาณ 2,190 บาท แต่เมื่อจัดเป็ นช่วงพบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการบริ โภคสิ นค้าต่อครั้งอยูใ่ นช่วง ตํ่ากว่า 250,000 กีบ หรื อ
ประมาณ 1,000 บาทต่อครั้ง (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 250 กีบ ต่อ 1 บาท)
ความถี่ในการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าเลือกซื้อที่ไม่แตกต่าง
กัน แต่มีการบริ โภคสิ นค้าสะดวกซื้อ เจาะจงซื้อ และ ไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน โดย เมื่อทดสอบ
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า
ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคที่มีความถี่ในการบริ โภคทุกวันมีการบริ โภคสิ นค้า สะดวกซื้อ เจาะจงซื้อ และ
ไม่แสวงซื้อที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีความถี่ในการบริ โภคเดือนละครั้ง
ความถี่ในการรับชมโทรทัศน์ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าประเภท
สะดวกซื้อ เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน โดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความถี่
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ในการรับชมนาน ๆ ครั้งนั้นมีการบริ โภคสิ คา้ ที่ผลิตในไทยแตกต่างจากผูท้ ี่มีความถี่ในการรับชม
โทรทัศน์ของไทยทุกวัน
เหตุผลในการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าประเภทสะดวกซื้อ เลือกซื้อ และ
เจาะจงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน โดย เมื่อทดสอบเพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเหตุผลในการ
บริ โภคคือคุณภาพมีการบริ โภคสิ นค้าไม่แสวงซื้อแตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีเหตุผลในการบริ โภคคือ
ปริ มาณ ผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคเพราะรู ปแบบผลิตภัณฑ์มีการบริ โภคที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคสิ นค้าไม่
แสวงซื้อที่ซ้ือสิ นค้าเพราะ ราคาถูกและปริ มาณมาก ผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคเพราะราคาถูกมีการบริ โภค
สิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคเพราะกระแสนิยม และสุ ดท้ายผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ
เพราะกระแสนิยม มีการบริ โภคสิ นค้าไม่แสวงซื้อที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคสิ นค้าเพราะ
ปริ มาณมาก
บุคคลที่มีอิทธิพลนารบริ โภคที่แตกต่างกันมีผลทําให้เกิดการบริ โภคสิ นค้าประเภท
สะดวกซื้อ เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกันโดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD และ Dunnett T3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ โภคที่มีดารา/ นักแสดงเป็ นผูม้ ีอิทธิผลมีการบริ โภคสิ นค้าไทยที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีบุคคล
บิดามารดา เพือ่ นร่ วมงาน ญาติ/ พี่นอ้ ง สามี/ ภรรยา เพื่อน/ เพื่อนสนิท และบุคคลอื่นๆ
โอกาสในการซื้อและสถานที่ซ้ือของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ โภคสิ นค้าประเภทสะดวกซื้อ
เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่รับชมโฆษณาจากสื่ ออื่นๆนอกเหนือจากสื่ อโทรทัศน์ของไทยนั้นมีการ
บริ โภคสิ นค้าประเภทสะดวกซื้อที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคสิ นค้าประเภทเลือกซื้อ เจาะจงซื้อ
และไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกันโดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูท้ ี่มีการรับชมโฆษณาจากเว็บไซต์มีการบริ โภคที่แตกต่างจากผูท้ ี่มีการรับชม
โฆษณาจาก โทรทัศน์แห่ งชาติลาว แผ่นพับใบปลิว และโปสเตอร์
ผูบ้ ริ โภคที่มีค่าใช้จ่ายต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าประเภทสะดวกซื้อ เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ
และไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน โดยโดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยค่าสถิติ LSD
และ Dunnett T3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยส่วนใหญ่ผทู ้ ี่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการบริ โภคอยู่
ที่ ตํ่ากว่า 250,000 กีบนั้นมีการบริ โภคสิ นค้าทั้งสี่ ประเภทที่แตกต่างจากผูท้ ี่มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า
1,000,000 กีบ ขึ้นไป
จากสมมติฐานที่ 5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเภทของรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อการ
บริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์
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การรับชมรายการประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย รายการประเภทที่เป็ นเรื่ องจริ งและมี
เนื้อหาสาระ ที่ประกอบไปด้วย รายการข่าววิเคราะห์ข่าว รายการสารคดี รายการถ่ายทอดสด และ
รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ ของผูบ้ ริ โภคนั้น เป็ นดังนี้
รายการประเภทที่เป็ นเรื่ องจริ งและมีเนื้อหาสาระ ซึ่ง ประกอบด้วย รายการข่าววิเคราะห์
ข่าว เช่น เรื่ องเล่าเช้านี้ รายการสารคดี เช่น รายการกบนอกกะลา รายการถ่ายทอดสด เช่น การ
ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิ ก และ รายการนิตยสารทางโทรทัศน์ เช่น รายการเปรี้ ยวปาก ครัวอินดี้
ชูรักชูรส ตลาดสดสนามเป้ า เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคชอบรับชม รายการข่าววิเคราะห์ข่าว
เช่น เรื่ องเล่าเช้านี้ มากที่สุด แต่มีการรับชมโฆษณาในช่วงพักรายการของประเภทรายการนี้ รับชม
เพียงปานกลางเท่านั้น
รายการประเภทที่เป็ นเรื่ องแต่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ละครในวันพิเศษ เช่น ละครวันพ่อ
ละครตอนสั้น เช่น ตะวันทอแสง แม่ยายคงกระพัน น้องใหม่ร้ายบริ สุทธิ์ เป็ นต้น และละครซิทคอม
เช่น เป็ นต่อ บางรักซอยเก้า เฮงเฮงเฮง เป็ นต้น พบว่าผูบ้ ริ โภคชอบรับชมรายการทุกรายการในระดับ
ปานกลาง เช่นเดียวกับ การรับชมโฆษณาในช่วงพักรายการของประเภทรายการนี้ รับชมเพียง
ปานกลางเช่นกัน
รายการให้ความบันเทิง ซึ่งประกอบไปด้วยรายการเกมส์โชว์และแข่งตอบปั ญหา เช่น
แฟนพันธุ์แท้ ศึก 12 ราศี เซียนข่าว เป็ นต้น รายการปกิณกะบันเทิงหรื อวาไรตี้ เช่น ชิงร้อยชิงล้าน
ชะช่าช่า รายการสนทนา เช่น รายการทไวไลฟ์ โชว์ รายการรายการเรี ยลิต้ ี (Reality) เช่น เดอะสตาร์
AF เป็ นต้น และรายการ รายการลูกผสม เช่น Chris Deliveryรายการคิดข้ามเมฆ เก่งยกห้อง เป็ นต้น
โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคชอบรับชมรายการเกมส์โชว์และแข่งตอบปัญหา เช่น แฟนพันแท้ ศึก 12 ราศี
เซียนข่าว เป็ นต้น มีการรับชมอยูใ่ นระดับมาก แต่มีการรับชมโฆษณาในช่วงพักรายการของ
ประเภทรายการนี้ รับชมเพียงปานกลางเท่านั้น
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ผบู ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์นิยมบริ โภค โดยแบ่งออกตาม
ประเภทของสิ นค้าได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ซึ่งประกอบด้วย สิ นค้าหลักสําคัญ ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ผ้าอนามัย
ยาสี ฟัน แชมพูสระผม ขนมขบเคี้ยว นํ้ายาล้างจาน สิ นค้าที่ซ้ือฉับพลัน ได้แก่ นํ้ายาล้างแผลสด ยา
คุมกําเนิดฉุกเฉิ น และ สิ นค้าที่ซ้ือเมื่อถูกกระตุน้ ได้แก่ สิ นค้าที่ลดราคา สิ นค้าที่มีของแถม ซึ่งสิ นค้า
ที่ผบู ้ ริ โภคมีระดับการซื้อมากนั้นคือ ผงซักฟอก สบู่ ยาสี ฟัน แชมพูสระ สิ นค้าที่ลดราคา และ สิ นค้า
ที่มีของแถม
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ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ ซึ่งประกอบด้วย เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ได้แก่ เตาไฟฟ้ า โทรทัศน์ตเู ้ ย็น และ เตา
ไมโครเวฟ เป็ นต้น รถยนต์ และ เครื่ องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ซึ่งผูบ้ ริ โภคโดยส่ วน
ใหญ่มีการบริ โภคสอนค้าเสื้ อผ้าและรองเท้าอยูใ่ นระดับมาก
ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ เครื่ องสําอาง ได้แก่ นํ้าหอม เครื่ องสําอางที่ใช้แต่งหน้า และครี ม
บํารุ งผิว เป็ นต้น สิ นค้าเทคโนโลยี ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น และ อาหาร
เสริ ม ได้แก่ ซุปไก่สกัด รังนก และ รังนก และวิตามินบํารุ งร่ างกาย เป็ นต้น พบว่าโดยส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคนํ้าหอม และโทรศัพท์มือถือ อยูใ่ นระดับมาก
ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ ซึ่งประกอบด้วย สิ นค้าประกัน ได้แก่ ประกันชีวติ และ
ประกันภัย เครื่ องออกกําลังกาย เป็ นต้น และ เครื่ องนุ่งห่มราคาแพงหรื อเป็ นตราสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ เสื่ อผ้าที่มียหี่ อ้ ต่างประเทศ และ รองเท้าที่มียหี่ อ้ ต่างประเทศ เป็ นต้น พบว่า
โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าประเภทนี้อยูใ่ นระดับบานกลาง

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง “อิทธิพลของสื่ อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ใน สปป.ลาว กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยของผูบ้ ริ โภคใน
นครหลวงเวียงจันทน์ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศทั้งหญิงและชายมีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์
สะดวกซื้อและผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน นั้นหมายความว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายนั้น
มีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก สบู่ ยาสี ฟัน นํ้ายาล้างจาน สิ นค้าที่ลดราคา และ เสื้ อผ้ายีห่ อ้ ต่างประเทศ
ที่ผลิตจากไทยไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทเลือกซื้อและผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ
ที่แตกต่างกัน นั้นหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องนุ่งห่ ม เครื่ องสําอาง และคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผูช้ ายมีการซื้อ
สิ นค้าที่เป็ นจําพวกเครื่ องสําอางที่นอ้ ยกว่าผูห้ ญิง และผูช้ ายนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ตนสวมใส่ อยู่
บ่อยเท่าผูห้ ญิงที่ตอ้ งซื้อเสื้ อผ้าอยูบ่ ่อยๆเพื่อที่จะได้ตามแฟชัน่ ทัน และต้องการที่จะซื้อเสื้ อผ้ายีห่ อ้
ต่างประเทศเพือ่ ที่จะสามารถนํามาคุยในสังคมกลุ่มของผูห้ ญิงของเขาได้
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันนั้นมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ผลิตภัณฑ์เลือก
ซื้อ และผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกัน
นั้นหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเสื้ อผ้ายีห่ อ้ จาก
ต่างประเทศ และ รองเท้าที่เป็ นยีห่ อ้ จากต่างประเทศแตกต่างกัน ทั้งนี้ช่วงอายุที่มีการบริ โภค
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ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อต่างจากช่วงอายุอื่นๆนั้นคือ ช่วงอายุ 31ปี ถึง 40ปี ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่า ช่วง
อายุน้ ีมีหน้าที่การงานที่มนั่ คง และมีความคิดที่จะสามารถซื้อสิ นค้าต่างๆเพื่อให้กบั ตัวเองได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Hawkins et al., 1998) ที่กล่าวว่า ช่วงอายุ มีผลต่อการบริ โภคสิ นค้า
หลายชนิดตั้งแต่ เบียร์ กระดาษทิชชู ไปจนถึงการท่องเที่ยว อายุมีส่วนในการสร้างรู ปแบบ
ของสิ่ งต่าง ๆ มากมายไม่วา่ จะเป็ น สื่ อที่เปิ ดรับ สถานที่ที่ไปซื้อสิ นค้า วิธีการใช้สินค้า และสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคคิดและความรู ้สึกที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้อายุที่แตกต่างกันทําให้ความ
ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อและผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ
ไม่แตกต่างกัน นั้นหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก ยาสี ฟัน สบู่ แชมพูสระผม
นํ้ายาล้างแผล สิ นค้าที่ลดราคา เตาไฟฟ้ า โทรทัศน์ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เป็ นต้นที่ไม่แตกต่างกัน
แต่ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อและผลิตภัณฑ์ไม่
แสวงซื้อที่แตกต่างกัน นั้นหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก เครื่ องสําอาง
เทคโนโลยี อาหารเสริ ม และประกันชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ ของ (Hawkins
et al., 1998) ที่กล่าวว่า อาชีพ จะมีอิทธิพลต่อการแต่งกาย การใช้รถและลักษณะของอาหารการกิน
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในอาชีพต่าง ๆ โดยพบว่าสิ นค้าที่มีการบริ โภคแตกต่างกันในแต่ละ
อาชีพ ได้แก่ เบียร์ ผงซักฟอก อาหารสุ นขั แชมพู และกระดาษชําระ รวมไปทั้งความชอบ
ในสื่ อต่าง ๆ งานอดิเรกและรู ปแบบการซื้อสิ นค้า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ได้รับอิทธิพลจากอาชีพเช่นกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีการบริ โภคสิ นค้าทุกประเภทแตกต่างกัน นั้นหมายความ
ว่า ผูท้ ี่มีรายได้แตกต่างกันนั้น มีการบริ โภคสิ นค้าประเภท สบู่ ยาสี ฟัน เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ไปฟ้ า สิ นค้า
เทคโนโลยี และสิ นค้าประกันเป็ นต้น แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ (Hawkins et al.,
1998) ที่กล่าวว่า รายได้ รายได้ของครอบครัวรวมถึงการสะสมเงินซึ่งจะมีผลต่ออํานาจในการซื้อ
รายได้เป็ นลักษณะทางด้านประชากรที่นกั การตลาดให้ความสําคัญมาก เนื่องจากสามารถใช้เป็ นตัว
แปรในการแบ่งส่ วนตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้รายได้ของครอบครัวยังมีอิทธิพลต่อ
การใช้เงินและเวลาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต อีกทั้งผูท้ ี่มีรายได้ต่าํ จะไม่ให้
ความสําคัญเรื่ องสุ ขภาพ เนื่องจากต้องสนใจเรื่ องการทํามาหากินเลี้ยงชีพมากกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อที่ไม่แตกต่าง
กัน นั้นหมายความว่าผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก หรื อพูดได้วา่
สิ นค้าที่จะเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนั้น ไม่ต่างกัน เป็ นเพราะไม่วา่ จะมีระดับการศึกษาต่างกัน
เพียงใดสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนั้น ทุกคนก็จะต้องซื้อหามาใช้เหมือนกัน แต่
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาต่างกันนั้น มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ และ
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ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกันออกไป นั้นเป็ นเพราะการศึกษาช่วยให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการ
พิจารณาในการซื้อที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับแนวคิดของ (Hawkins et al., 1998)
ที่กล่าวว่า การศึกษา เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการทํางานและรายได้ และยังมีผลต่อสิ่ งที่แต่ละคนคิด
ตัดสิ นใจและมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะทําให้ทศั นคติและความคิดเห็นและความสนใจ
ที่แตกต่างกันไปในเรื่ องของสังคมและวัฒนธรรม ผูท้ ี่มีการศึกษาน้อยก็จะเสี ยประโยชน์ไม่เฉพาะ
ในเรื่ องการหารายได้แต่ยงั รวมไปถึงการใช้จ่ายอย่างฉลาดอีกด้วย และเมื่อการศึกษาตํ่า ความเข้าใจ
ในสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ของตนเองก็มีขอบเขตจํากัด ผูท้ ี่มีการศึกษาน้อยก็มกั จะเลือกบริ โภคอาหาร
น้อยชนิด เช่น เลือกอาหารที่เคยรับประทานเป็ นประจํา ส่ วนผูท้ ี่มีการศึกษาและมีความรู ้ดีกว่า
ก็จะต้องการอาหารต่างชนิดกันมากกว่า
และสุ ดท้ายผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันนั้น มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์สะดวก
ซื้อ และผลิตภัณฑ์เลือกซื้อที่ไม่แตกต่างกัน นั้นหมายความว่าผูบ้ ริ โภคที่มีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก
สบู่ ยาสี ฟัน ผงสักฟอก เครื่ องนุ่งห่ มที่ไม่แตกต่างกัน เพราะเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน แต่ ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อและ
ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อที่แตกต่างกันนั้นหมายความว่าผูบ้ ริ โภคมีการผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้า
จําพวก เครื่ องสําอาง ครี มบํารุ งผิว คอมพิวเตอร์ ซุปไก่ ประกันชีวิต ที่แตกต่างกัน โดยส่ วน
สถานภาพสมรสนั้นจะมีการบริ โภคที่แตกต่าง เพราะ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีครอบครัวแล้วนั้นจะต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ นค้านั้นเพื่อตนเองและครอบครัว มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ
จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยจากการรับชมช่อง
โทรทัศน์ของไทยของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์
จากการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่รับชมช่องโทรทัศน์ของไทยส่ วนใหญ่จะชอบรับชม
รายการโทรทัศน์จากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็ นอันอับหนึ่ง และผูบ้ ริ โภคที่ชอบ
รับชมช่องโทรทัศน์ไทยที่แตกต่างกัน มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ และ ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ
ที่ไม่แตกต่างกัน นั้นหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าจําพวก สบู่ ยาสี ฟัน และ
เครื่ องนุ่งห่มที่ไม่แตกต่างกัน เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีโฆษณาทัว่ ไปทุกช่องและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
จําเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจําดันอีกด้วยแต่ผบู ้ ริ โภคที่รับชมช่องโทรทัศน์ที่แตกต่างกันนั้นมีการ
บริ โภคสิ นค้าจําพวก เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และประกันชีวิตที่แตกต่างกันนั้นเป็ นเพราะสิ นค้าจําพวกนี้
ไม่ค่อยได้โฆษณาไปยังช่องอื่น ๆ ซักเท่าไร และจากการวิจยั เบื้องต้นผูร้ ับชมโทรทัศน์มากที่สุดคือ
กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chan and Cai (2009) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิพล
ของการโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อวัยรุ่ นในประเทศจีน เปรี ยบเทียบระหว่างชาวเมืองและชาวชนบท
วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือการตรวจสอบผลกระทบต่อการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์ บน
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พื้นฐานการรับรู ้ของสังคมและค่าวัตถุนิยมในหมู่วยั รุ่ นในเมืองและชนบทของจีน โดยวิธีการ
สํารวจนั้นใช้วธิ ีแจกแบบสอบถาม จํานวนกลุ่มตัวอย่า 646 คน กลุ่มตัวอย่างคือเด็กวัยรุ่ นที่มีอายุ
ตั้งแต่ 11 ปี จนถึง 17 ปี ในเมืองกวางโจวและเขตปกครองในชนบทของมณฑลเหอหนาน
ผลการวิจยั พบว่า โฆษณาทางโทรทัศน์จากการรับชมครั้งแรกและรับชมครั้งที่สองมีผลต่อการ
สัง่ ซื้อสิ นค้าทั้งในวัยรุ่ นชาวเมืองและชนบทเช่นกัน ผูท้ ี่ยงิ่ นับชมโฆษณาทางโทรทัศน์มากมี
แนวโน้มที่จะรับรู ้มากกว่าผูท้ ี่ชมโทรทัศน์เพียงครั้งเดียว ผูท้ ี่ชมโฆษณาทางโทรทัศน์มากมีจาํ นวน
มากจะเห็นผลในการสัง่ ซื้อมากกว่าผูท้ ี่ชมโฆษณาแค่ครั้งเดียว และเมื่อการรับชมโฆษณาทาง
โฆษณาถูกจํากัดชาวเมืองจะมีการตอบสนองมีการรับรู ้ที่สูงในขณะที่ชาวชนบทมีระดับของค่านิยม
ในวัตถุที่สูงขึ้น
จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยจากการรับชมใน
ช่วงเวลาออกอากาศของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์
ช่วงเวลาหลักที่ผบู ้ ริ โภครับชมมากที่สุดเรี ยกได้วา่ รับชมทุกคนนั้นคือ ช่วง 18.00 – 24.00
น. และช่วงเวลาย่อยที่รับชมมากที่สุดคือ ช่วงไพรไทม์ เวลา 19.00 – 22.00 น. และเมื่อดูการบริ โภค
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคของไทยต่อช่วงเวลาที่ดูน้ นั พบว่าทุกช่วงเวลามีการบริ โภคสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคของไทยไม่แต่ต่างกันเลย นั้นหมายความว่าไม่วา่ ผูช้ มรายการโทรทัศน์จะดูโทรทัศน์ใน
ช่วงเวลาใดก็ตามก็ยงั มีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตจากไทยไม่วา่ จะเป็ น สบู่ ยาสี ฟัน เครื่ องนุ่งห่ม
เครื่ องใช้ไปฟ้ า สิ นค้าตราต่างประเทศ ที่ไม่แตกต่างกันเลย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552) ที่กล่าวว่าช่วงเวลาที่มีผชู ้ มชมมากที่สุดนั้นคือช่วงเวลา
ไพรไทม์ 19.00น.-22.00น.นั้นเอง
จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยจากพฤติกรรมการ
บริ โภคสิ นค้าไทยของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์
ผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่มีการบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยทุกวัน และไม่พบว่าชาวลาว
ผูใ้ ดที่ไม่เคยบริ โภคสิ นค้าจากไทยเลย อีกทั้งยังพบอีกว่าชาวลาวที่บริ โภคสิ นค้าไทยนั้นส่ วนใหญ่มี
การรับชมโทรทัศน์ของไทยทุกวันและไม่พบว่าชาวลาวคนใดที่ไม่เคยชมโทรทัศน์ของไทยเลย
ผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคสิ นค้าไทยเพราะว่าคุณภาพของสิ นค้า และผูท้ ี่มีอิทธิพลใน
การบริ โภคมากที่สุดนั้นก็คือ บิดามารดาของผูบ้ ริ โภคชาวลาวนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Schiffman and Kanuk (2000) ที่กล่าวว่า กลุ่มอ้างที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมได้แก่ 1. กลุ่ม
อ้างอิงพื้นฐาน (Normative Reference Group) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรื อค่านิยมโดยทัว่ ๆ ไป
และการพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐาน เช่น กลุ่มอ้างอิงของเด็กคือครอบครัวที่จะกําหนดค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า 2. กลุ่มอ้างอิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Reference Group) กลุ่มนี้
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จะมีบรรทัดฐานของกลุ่มเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมอย่างแคบ อาจจะ
เป็ นเพื่อนบ้านที่อาจจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่น่าพึงพอใจและมีคุณค่าต่อการลอกเลียนแบบ
เช่น มีวิธีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ใช้รถ ที่สามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงได้เป็ นต้น และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Engel (1995) ที่กล่าวว่า กลุ่มอ้าวอิงปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็ นกลุ่มที่มีการ
ติดต่อสื่ อสารกันอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ได้แก่ ครอบครัว หรื อ กลุ่มเพือ่ น
ผูบ้ ริ โภคชาวลาวจะซื้อสิ นค้าไทยก็ต่อเมื่อมีโอกาสที่จะซื้อหรื อซื้อเป็ นประจําทุกวัน
สถานที่ที่นิยมไปซื้อสิ นค้าก็คือที่ตลาด นอกจากการรับชมโฆษณาสิ นค้าผ่านทางโทรทัศน์ของไทย
แล้ว ยังพบว่าส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคนั้นได้รับชมโฆษณาสิ นค้าไทยผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวอีก
ด้วย ถึงแม้วา่ ช่วงรายได้ของผูบ้ ริ โภคจะมีรายได้นอ้ ยถึงปานกลางแต่เมื่อมีการบริ โภคสิ นค้าไทย
แล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริ โภคสิ นค้าไทยอยูถ่ ึงกว่า 548,000 กีบ หรื อประมาณ 2,190 บาท
แต่หากแบ่งเป็ นช่วงจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายอยูใ่ นช่วงที่ต่าํ กว่า 250,000 กีบ คิดเป็ น 1,000 บาท ต่อครั้ง
นั้นเอง
จากวัตถุประสงค์ ข้อที่ 5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเภทของรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อ
การบริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในไทยของผูบ้ ริ โภคในนครหลวงเวียงจันทน์
รายการโทรทัศน์ทุกประเภทมีอิทธิพลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ประกอบ
ไปด้วย รายการประเภทที่เป็ นเรื่ องจริ งและมีเนื้อหาสาระ รายการประเภทที่เป็ นเรื่ องแต่งขึ้น และ
รายการประเภทให้ความบันเทิง แต่รายการประเภทเรื่ องแต่งขึ้นนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อนั้นเป็ นเพราะรายการจําพวกนี้เมื่อมีการโฆษณาผูช้ ม
ก็จะเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์เพือ่ ที่จะไปชมสถานีอื่นเพราะส่ วนใหญ่จะออกอากาศในช่วงเวลา
ไพรไทม์น้ นั เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Astous and Seguin (1999) ได้ศึกษาเรื่ อง ปฏิกิริยา
ของผูบ้ ริ โภคต่อการวางกลยุทธ์การจัดวางสิ นค้าในการสนับสนุนรายการโทรทัศน์ ซึ่งผลการวิจยั
ในครั้งนี้คือ จากการตรวจสอบผลกระทบของกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปในการจัดว่างตําแหน่งของ
สิ นค้าในการสนับสนุนรายการโทรทัศน์ พบว่า มี 4 ปัจจัยที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดปฏิกิริยากับการ
รับชมโฆษณาในรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 1. ประเภทของการจัดวางตําแหน่งของสิ นค้าว่าอยู่
ในรายการใด 2. ภาพลักษณ์ของผูส้ นับสนุนรายการนั้นนั้นหรื อภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่
สนับสนุน 3. ประเภทของรายการที่ออกอากาศ 4.ใครเป็ นผูส้ นับสนุนรายการ จากปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่
กล่าวมานี้มีวิธีการ ในการจัดการทั้งหมด 12 วิธีการแบบไม่เป็ นทางการ แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่
ส่ งผลกระทบต่อการจัดวางตําแหน่งของการโฆษณาสิ นค้าในโทรทัศน์ที่มีผลทําให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดปฏิกิริยาในการรับรู ้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเกิดจากการประเมินผลและจริ ยธรรมที่มีผลกระทบ
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ต่อการรับรู ้ท้ งั นี้เป็ นเพราะ ประเภทของรายการโทรทัศน์ จากผลการวิจยั พบอีกว่า ปฏิกิริยาของ
ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นไปทางเชิงลบมากที่สุดเมื่อรับชมรายการที่เป็ นละครตอนสั้น หรื อละครที่เป็ นเรื่ องที่
แต่งขึ้น นอกจากนี้ตาํ แหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทเรื่ อยๆและไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนก็จะตกเป็ น
ของรายการทุกประเภทที่ยกเว้นรายการประเภทที่เป็ นละครตอนสั้นเท่านั้น
จากการอภิปรายผลขั้นต้นผูว้ ิจยั เห็นว่า การบริ โภคสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูบ้ ริ โภค
ในสปป. ลาว นั้นได้รับอิทธิพลมาจากการรับชมโทรทัศน์ของไทยอยูใ่ นระดับมาก และอีกทั้ง
ถึงแม้วา่ สิ นค้าไทยที่เข้าไปขายใน สปป.ลาวนั้นจะมีราคาที่แพงมากเมื่อเทียบกับขายในประเทศไทย
เอง อันเนื่องมาจาก ภาษีนาํ เข้าสิ นค้า แต่ผบู ้ ริ โภคใน สปป.ลาวก็ยงั นิยมบริ โภคเพราะอันเนื่องมาก
จากความหลากหลายของสิ นค้าและคุณภาพของสิ นค้าของไทยนั้นเอง แต่เรื่ องที่ทางผูว้ ิจยั เห็นว่า
ขัดแย้งกันนั้นคือ ผูบ้ ริ โภคใน สปป.ลาวมีรายได้เฉลี่ยน้อยมาก ประมาณ 10,000 บาท แต่เมื่อซื้อ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคแล้วมีการซื้อเฉลี่ยถึงครั้งละ 2,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งนะจุดนี้เป็ นที่น่าสนใจ
เป็ นอย่างยิง่ เป็ นการแสดงถึงว่าผูบ้ ริ โภคใน สปป.ลาว มีอาํ นาจในการซื้อสิ นค้ามากจึงเป็ นข้อดี
สําหรับธุรกิจของไทยที่จะขายสิ นค้าให้กบั สปป.ลาว

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษาอิทธิพลของสื่ อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
สปป.ลาว กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการที่ผลิตสิ นค้าส่ งไป
จําหน่ายที่ สปป.ลาว มีขอ้ มูลในการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคชาวลาว สามารถนําไปใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะในการโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ของไทย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผูท้ าํ วิจยั ต่อไป
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ควรที่จะให้ความสําคัญมาก ๆ เพราะทุกเพศทุกวันนั้นมี
การบริ โภคสิ นค้าจากไทย และหากเป็ นไปได้ควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาเพราะมีความ
นิยมในการบริ โภคสิ นค้าไทยมากที่สุด (ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลส่ วนใหญ่ที่ใกล้กบั
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรี ยนมัธยม) และไม่ควรที่จะใส่ ใจกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผูบ้ ริ โภคชาวลาวมากเกินไปเพราะจากการวิจยั พบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยแต่มีอาํ นาจในการ
ซื้อมาก
2. ปัจจัยด้านสถานีที่ออกอากาศควรที่จะให้ความสนใจในการออกโฆษณาสิ นค้าใน
สถานีที่มีผรู ้ ับชมมากๆ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องโฆษณาในช่วงเวลาที่เป็ นรายการประเภทละครตอนสั้น
เพราะผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่ไม่นิยมชมโฆษณาระหว่างพักโฆษณาของรายการประเภทนี้
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3. ปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าไทย จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการ
บริ โภคสิ นค้าไทยทุกวัน เป็ นประจํา และแหล่งที่ซ้ือคือ ตลาด ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการซื้อคือ บิดามารดา
มีการซื้อเฉลี่ยครั้งละประมาณ 2,000 ดังนั้นผูป้ ระกอบการสามารถนําข้อมูลไปปรับกลยุทธ์ในการ
โฆษณาสิ นค้าได้
4. ประเภทของรายการที่เป็ นการวิเคราะห์ข่าวนั้น จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อการ
บริ โภคสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมากกว่ารายการประเภทอื่น ๆ ดังนั้นผูว้ จิ ยั ขอเสนอให้ท่าน
ผูป้ ระกอบการที่สนใจจะลงโฆษณาเลือกช่วงรายการที่เป็ นรายการข่าวหรื อโฆษณาในรายการข่าว
เพื่อที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็ นอย่างดี
5. สิ นค้าที่มีกลุ่มเป้ าหมายทางการคลาดคือกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษานั้น ควรที่ให้ความ
สนใจในการโฆษณาไปยังพ่อแม่ผปู ้ กครองด้วยเพราะเนื่องจากผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่าส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบคําภามนั้นเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา และยังพบอีกว่าผูท้ ี่มีอิทธิพลมากที่สุดในการ
บริ โภคสิ นค้าที่ผลิตในประเทศไทยคือพ่อแม่
6. ธุรกิจที่ขายสิ นค้าเกี่ยวกับเครื่ องนุ่งห่มก็เป็ นที่น่าสนใจในการเข้าไปขายใน สปป.ลาว
เพราะผูบ้ ริ โภคใน สปป.ลาวยังคงมีการซื้อสิ นค้าประเภทนี้จากประเทศไทยอีกเป็ นจํานวนมาก

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ของรายการโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อการบริ โภคสิ นค้า
ไทยของประชาชนใน สปป.ลาว อาทิเช่น พิธีกรรายการ แขดรับเชิญในรายการ ความคมชัดของ
คลื่นโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้ และนักแสดงดาราที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
2. ศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่น ๆ อาทิเช่น ประชาชน ใน เขตหลวงพระบาง หรื อ
เมืองอื่น ๆ ใน สปป.ลาว เพื่อที่จะได้ศึกษาว่าสื่ อโทรทัศน์ของไทยมีอิทธิพลต่อประชาชนทัว่
ประเทศลาวหรื อไม่
3. การเก็บข้อมูลควรเป็ นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยุคเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น
ในปัจจุบนั ทําให้สามารถทําแบบสอบถามออนไลน์ได้ ถึงแม้จะมีการกําหนดเงื่อนในการกรอก
แบบสอบถามแล้ว ก็อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดในการให้ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนั้นจึงเห็นควรว่า
การแจกแบบสอบถามควรเป็ นการเดินแจกน่าจะเหมาะสมกว่า และสามารถทราบถึงการบริ โภค
สิ นค้าไทย ได้อย่างแท้จริ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ดีและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และทําให้ผลของการ
วิจยั ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นด้วย
4. ควรมีการวิจยั ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของสิ นค้าไทยที่จาํ หน่ายใน สปป.ลาวว่าสิ นค้า
ประเภทใดบ้างที่มีการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ของไทย และมียอดขายที่ดี

