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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา เร่ือง อิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ของไทยต่อการบริโภค

สินคา้ของผูบ้ริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน ์ เพือ่เป็นฐานขอ้มูลใหก้บั
ผูป้ระกอบการท่ีส่งสินคา้ไปขายใน สปป.ลาวสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจในการปรับปรุงและวางแผนทางดา้นการตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การโฆษณาผา่นส่ือ
โทรทศัน์ไทย  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษา กาํหนดใหเ้ป็น
ผูบ้ริโภคในนครเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได้
และรับชมรายการของโทรทศัน์เสรีจากประเทศไทยผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีทั้งสิน 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัยงัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling)  

 

สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาพบวา่การรับชมโทรทศัน์ของไทยนั้นมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้ท่ีผลิต
ในไทยของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน ์ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็นดงัน้ี 

 จากสมมติฐานที ่1 ผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยแตกต่างกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคสินคา้ไทยและรับชมส่ือโทรทศัน์ของไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อยูใ่นช่วงอาย ุ20 ปี ถึง 30 ปี ประกอบอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 
1,000,000 – 1,500,000 กีบ หรือประมาณ 4,000 บาท ถึง 6,000 บาทต่อเดือน ระดบัการศึกษาอยูท่ี่
ระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจากการทดสอบสมมติฐานนั้น  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ทีผลิตในไทยแตกต่างกนัโดย เพศหญิง
และเพศชายมีการซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือและสินคา้เจาะจงซ้ือท่ีแตกต่างกนัแต่มีการบริโภคสินคา้เลือก
ซ้ือสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการบริโภคสินคา้ท่ีประเภทสะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ และ 
ไม่เจาะจงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคผลิตภณัฑป์ระเภทไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีนั้นมีการบริโภคท่ีแตกต่างไปจากลุ่มอ่ืน 
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อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้สะดวกซ้ือและสินคา้เลือกซ้ือท่ี 
ไม่แตกต่างกนัแต่มีการบริโภคสินคา้เจาะจงซ้ือและสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนัทั้งและผลการ
ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ส่วนใหญ่มีการ
บริโภคสินคา้เจาะจงซ้ือและไม่แสวงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั มีเพียงกลุ่มอาชีพนกัเรียนนกัศึกษาเท่านั้น
ท่ีมีการบริโภคท่ีแตกต่างจากกลุ่ม พนกังานเอกชน พนกังานรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั/ 
พอ่คา้แม่คา้ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการบริโภคสินคา้สะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือและไม่แสวง
ซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ส่วนใหญ่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้500,000-1,000,000 กีบ มีการบริโภค
สินคา้ทั้งส่ีชนิดแตกต่างจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ตํ่ากวา่ 500,000กีบ 1,000,001- 1,500,000 
กีบ 1,500,001 – 2,000,000 กีบ 2,000,001– 2.500,000 กีบ และ มากกวา่ 2,500,000 กีบ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการบริโภคสินคา้สะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจง
ซ้ือ และไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบั อนุปริญญา/ 
เทียบเท่า และปริญญาตรีมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตจากไทยแตกต่างจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษา อยูท่ี่ระดบัมธัยมตอนตน้ และมธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้สะดวกซ้ือและสินคา้เลือกซ้ือท่ี 
ไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคสินคา้เจาะจงซ้ือและสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือ
ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานะภาพโสดนั้นมีการบริโภคสินคา้เจาะจงซ้ือและสินคา้ไม่แสวงซ้ือ 
ท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่ร้างและสถานะภาพสมรส 

 จากสมมติฐานที ่2 ผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ท่ีมีการรับชมช่องโทรทศัน์ของไทย
แตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยแตกต่างกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคสินคา้ไทยและรับชมส่ือโทรทศัน์ของไทยส่วนใหญ่ ชอบรับชม
รายการโทรทศัน์จากสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทบับกช่อง 7  

 ผูบ้ริโภคท่ีมีการรับชมช่องโทรทศัน์ไทยท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้สะดวกซ้ือและ

สินคา้เลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคสินคา้เจาะจงซ้ือและสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

โดยเม่ือทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ DunnettT3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีรับชมสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 นั้นมีการบริโภคสินคา้เจาะจงซ้ือนั้นแตกต่างจากผูบ้ริโภค 
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ท่ีรับชมสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกช่อง 5 และมีการบริโภคสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างจาก 
ผูท่ี้รับชมสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทบับกช่อง 7 
 จากสมมติฐานที ่3 ผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ท่ีมีการรับชมในช่วงเวลาการ
ออกอากาศแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยแตกต่างกนั 
 ช่วงเวลาหลกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามรับชมมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 18.00-24.00น. โดย
ช่วงเวลายอ่ยท่ีชอบรับชมคือ ช่วงไพรไทม ์19.00 – 22.00 น. จากการทดสอบสมมติฐานช่วงเวลา 
ในการรับชมโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ท่ีแตกต่างกนัพบวา่มีการบริโภคสินคา้
ประเภทสะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และไม่แสวงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานที ่4 ผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทย
แตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยแตกต่างกนั 
 ดา้นพฤติกรรมการบริโภคสินคา้อุปโภคบริโภคของไทยนั้น โดยส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริโภค
ในนครหลวงเวียงจนัทน์มีการซ้ือสินคา้ไทยทุกวนั ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา และส่วนใหญ่มีการรับชม
โทรทศัน์ของไทยทุกวนัเช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคส่วนมากซ้ือสินคา้ไทยเพราะเร่ืองของคุณภาพเป็น
อนัดบัหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลในการบริโภคสินคา้ไทยของผูบ้ริโภคคือ บิดาและมารดา โดยจะซ้ือเม่ือ
มีโอกาสและซ้ือเป็นประจาํทุกวนั สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์ไปซ้ือสินคา้ไทยนั้น
ส่วนใหญ่เป็นตลาด นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัไดรั้บชมส่ือโฆษณาจากโทรทศัน์แห่งชาติลาว และ 
เวบ็ไซดเ์ป็นส่วนมาก นอกเหนือจากการรับชมจากโทรทศัน์ไทยอีกดว้ย ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการ
บริโภคสินคา้ไทยเฉล่ียอยูท่ี่ 548,249 กีบ หรือประมาณ 2,190 บาท แต่เม่ือจดัเป็นช่วงพบวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้ต่อคร้ังอยูใ่นช่วง ตํ่ากวา่ 250,000 กีบ หรือ
ประมาณ 1,000 บาทต่อคร้ัง (อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 250 กีบ ต่อ 1 บาท) 
 ความถ่ีในการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้เลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่าง
กนั แต่มีการบริโภคสินคา้สะดวกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และ ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดย เม่ือทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ 
ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการบริโภคทุกวนัมีการบริโภคสินคา้ สะดวกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และ 
ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการบริโภคเดือนละคร้ัง 
 ความถ่ีในการรับชมโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ประเภท

สะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD และ DunnettT3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ี 
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ในการรับชมนาน ๆ คร้ังนั้นมีการบริโภคสิคา้ท่ีผลิตในไทยแตกต่างจากผูท่ี้มีความถ่ีในการรับชม
โทรทศัน์ของไทยทุกวนั 
เหตุผลในการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ประเภทสะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ และ
เจาะจงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดย เม่ือทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลในการ
บริโภคคือคุณภาพมีการบริโภคสินคา้ไม่แสวงซ้ือแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลในการบริโภคคือ
ปริมาณ ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคเพราะรูปแบบผลิตภณัฑมี์การบริโภคท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคสินคา้ไม่
แสวงซ้ือท่ีซ้ือสินคา้เพราะ ราคาถูกและปริมาณมาก ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคเพราะราคาถูกมีการบริโภค
สินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีบริโภคเพราะกระแสนิยม และสุดทา้ยผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
เพราะกระแสนิยม มีการบริโภคสินคา้ไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีบริโภคสินคา้เพราะ
ปริมาณมาก 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลนารบริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหเ้กิดการบริโภคสินคา้ประเภท
สะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนัโดยเม่ือทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD และ Dunnett T3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ โดยส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคท่ีมีดารา/ นกัแสดงเป็นผูมี้อิทธิผลมีการบริโภคสินคา้ไทยท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีบุคคล
บิดามารดา เพือ่นร่วมงาน ญาติ/ พี่นอ้ง สามี/ ภรรยา เพื่อน/ เพื่อนสนิท และบุคคลอ่ืนๆ 
โอกาสในการซ้ือและสถานท่ีซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีการบริโภคสินคา้ประเภทสะดวกซ้ือ 
เลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และไม่แสวงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีรับชมโฆษณาจากส่ืออ่ืนๆนอกเหนือจากส่ือโทรทศัน์ของไทยนั้นมีการ
บริโภคสินคา้ประเภทสะดวกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคสินคา้ประเภทเลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ 
และไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนัโดยเม่ือทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 ผูท่ี้มีการรับชมโฆษณาจากเวบ็ไซตมี์การบริโภคท่ีแตกต่างจากผูท่ี้มีการรับชม
โฆษณาจาก โทรทศัน์แห่งชาติลาว แผน่พบัใบปลิว และโปสเตอร์ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใชจ่้ายต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ประเภทสะดวกซ้ือ เลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ 
และไม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยโดยเม่ือทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD 
และ Dunnett T3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการบริโภคอยู่
ท่ี ตํ่ากวา่ 250,000 กีบนั้นมีการบริโภคสินคา้ทั้งส่ีประเภทท่ีแตกต่างจากผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายท่ีมากกวา่ 
1,000,000 กีบ ข้ึนไป 
 จากสมมติฐานที ่5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเภทของรายการโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อการ

บริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน ์
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 การรับชมรายการประเภทต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองจริงและมี
เน้ือหาสาระ ท่ีประกอบไปดว้ย รายการข่าววิเคราะห์ข่าว รายการสารคดี รายการถ่ายทอดสด และ 
รายการนิตยสารทางโทรทศัน์  ของผูบ้ริโภคนั้น เป็นดงัน้ี  
 รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองจริงและมีเน้ือหาสาระ ซ่ึง ประกอบดว้ย รายการข่าววเิคราะห์
ข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี รายการสารคดี เช่น รายการกบนอกกะลา รายการถ่ายทอดสด เช่น การ
ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก และ รายการนิตยสารทางโทรทศัน์ เช่น รายการเปร้ียวปาก ครัวอินด้ี  
ชูรักชูรส ตลาดสดสนามเป้า เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคชอบรับชม รายการข่าววิเคราะห์ข่าว 
เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี มากท่ีสุด แต่มีการรับชมโฆษณาในช่วงพกัรายการของประเภทรายการน้ี รับชม
เพียงปานกลางเท่านั้น 
 รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองแต่งข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย ละครในวนัพิเศษ เช่น ละครวนัพอ่  
ละครตอนสั้น เช่น ตะวนัทอแสง แม่ยายคงกระพนั นอ้งใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ เป็นตน้ และละครซิทคอม 
เช่น เป็นต่อ บางรักซอยเกา้ เฮงเฮงเฮง เป็นตน้ พบวา่ผูบ้ริโภคชอบรับชมรายการทุกรายการในระดบั
ปานกลาง เช่นเดียวกบั การรับชมโฆษณาในช่วงพกัรายการของประเภทรายการน้ี รับชมเพียง 
ปานกลางเช่นกนั 
 รายการใหค้วามบนัเทิง ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายการเกมส์โชวแ์ละแข่งตอบปัญหา เช่น 
แฟนพนัธ์ุแท ้ศึก 12 ราศี เซียนข่าว เป็นตน้ รายการปกิณกะบนัเทิงหรือวาไรต้ี เช่น ชิงร้อยชิงลา้น
ชะช่าช่า รายการสนทนา เช่น รายการทไวไลฟ์โชว ์รายการรายการเรียลิต้ี (Reality) เช่น เดอะสตาร์ 
AF เป็นตน้ และรายการ รายการลูกผสม เช่น Chris Deliveryรายการคิดขา้มเมฆ เก่งยกหอ้ง เป็นตน้ 
โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคชอบรับชมรายการเกมส์โชวแ์ละแข่งตอบปัญหา เช่น แฟนพนัแท ้ศึก 12 ราศี 
เซียนข่าว เป็นตน้ มีการรับชมอยูใ่นระดบัมาก แต่มีการรับชมโฆษณาในช่วงพกัรายการของ
ประเภทรายการน้ี รับชมเพียงปานกลางเท่านั้น 
 สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน์นิยมบริโภค โดยแบ่งออกตาม
ประเภทของสินคา้ไดด้งัน้ี 
 ผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้หลกัสาํคญั ไดแ้ก่  ผงซกัฟอก สบู่ ผา้อนามยั 
ยาสีฟัน แชมพสูระผม ขนมขบเค้ียว นํ้ายาลา้งจาน สินคา้ท่ีซ้ือฉบัพลนั ไดแ้ก่ นํ้ายาลา้งแผลสด ยา
คุมกาํเนิดฉุกเฉิน และ สินคา้ท่ีซ้ือเม่ือถูกกระตุน้ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีลดราคา สินคา้ท่ีมีของแถม ซ่ึงสินคา้
ท่ีผูบ้ริโภคมีระดบัการซ้ือมากนั้นคือ ผงซกัฟอก สบู่ ยาสีฟัน แชมพสูระ สินคา้ท่ีลดราคา และ สินคา้
ท่ีมีของแถม 
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ผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่ เตาไฟฟ้า โทรทศัน์ตูเ้ยน็ และ เตา
ไมโครเวฟ เป็นตน้ รถยนต ์และ เคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคโดยส่วน
ใหญ่มีการบริโภคสอนคา้เส้ือผา้และรองเทา้อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือ เคร่ืองสาํอาง  ไดแ้ก่  นํ้าหอม เคร่ืองสาํอางท่ีใชแ้ต่งหนา้ และครีม
บาํรุงผวิ เป็นตน้ สินคา้เทคโนโลย ีไดแ้ก่  คอมพิวเตอร์ และ โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ และ อาหาร
เสริม ไดแ้ก่  ซุปไก่สกดั รังนก และ รังนก และวิตามินบาํรุงร่างกาย เป็นตน้ พบวา่โดยส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคมีการบริโภคนํ้าหอม และโทรศพัทมื์อถือ อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้ประกนั ไดแ้ก่ ประกนัชีวติ และ 
ประกนัภยั  เคร่ืองออกกาํลงักาย เป็นตน้ และ เคร่ืองนุ่งห่มราคาแพงหรือเป็นตราสินคา้จาก
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ เส่ือผา้ท่ีมียีห่อ้ต่างประเทศ และ รองเทา้ท่ีมียีห่อ้ต่างประเทศ เป็นตน้ พบวา่ 
โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้ประเภทน้ีอยูใ่นระดบับานกลาง 
 

อภปิรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ของไทยต่อการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค
ใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวยีงจนัทน์” สามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 จากวตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพื่อศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยของผูบ้ริโภคใน 
นครหลวงเวียงจนัทน์ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จากการวจิยัพบวา่ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศทั้งหญิงและชายมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในมีการบริโภคผลิตภณัฑ์
สะดวกซ้ือและผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั นั้นหมายความวา่ทั้งเพศหญิงและเพศชายนั้น
มีการบริโภคสินคา้จาํพวก สบู่ ยาสีฟัน  นํ้ายาลา้งจาน สินคา้ท่ีลดราคา และ เส้ือผา้ยีห่อ้ต่างประเทศ
ท่ีผลิตจากไทยไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคผลิตภณัฑป์ระเภทเลือกซ้ือและผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือ 
ท่ีแตกต่างกนั นั้นหมายความวา่ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการบริโภคสินคา้จาํพวก 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองสาํอาง และคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูช้ายมีการซ้ือ
สินคา้ท่ีเป็นจาํพวกเคร่ืองสาํอางท่ีนอ้ยกวา่ผูห้ญิง และผูช้ายนั้นไม่ค่อยเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีตนสวมใส่อยู่
บ่อยเท่าผูห้ญิงท่ีตอ้งซ้ือเส้ือผา้อยูบ่่อยๆเพื่อท่ีจะไดต้ามแฟชัน่ทนั และตอ้งการท่ีจะซ้ือเส้ือผา้ยีห่อ้
ต่างประเทศเพ่ือท่ีจะสามารถนาํมาคุยในสงัคมกลุ่มของผูห้ญิงของเขาได ้
 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนันั้นมีการบริโภคผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์ลือก
ซ้ือ และผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีการบริโภคผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
นั้นหมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์เป็นเส้ือผา้ยีห่อ้จาก
ต่างประเทศ และ รองเทา้ท่ีเป็นยีห่อ้จากต่างประเทศแตกต่างกนั ทั้งน้ีช่วงอายท่ีุมีการบริโภค
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ผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือต่างจากช่วงอายอ่ืุนๆนั้นคือ ช่วงอาย ุ31ปี ถึง 40ปี ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ ช่วง
อายน้ีุมีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง และมีความคิดท่ีจะสามารถซ้ือสินคา้ต่างๆเพื่อใหก้บัตวัเองได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Hawkins  et al., 1998) ท่ีกล่าววา่ ช่วงอาย ุ มีผลต่อการบริโภคสินคา้
หลายชนิดตั้งแต่  เบียร์  กระดาษทิชชู  ไปจนถึงการท่องเท่ียว  อายมีุส่วนในการสร้างรูปแบบ 
ของส่ิงต่าง ๆ มากมายไม่วา่จะเป็น  ส่ือท่ีเปิดรับ  สถานท่ีท่ีไปซ้ือสินคา้  วิธีการใชสิ้นคา้  และส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคคิดและความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมทางการตลาด  นอกจากน้ีอายท่ีุแตกต่างกนัทาํใหค้วาม
ตอ้งการสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการบริโภคผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือและผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ
ไม่แตกต่างกนั นั้นหมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้จาํพวก ยาสีฟัน สบู่ แชมพสูระผม 
นํ้ายาลา้งแผล สินคา้ท่ีลดราคา เตาไฟฟ้า โทรทศัน์ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
แต่ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือและผลิตภณัฑไ์ม่
แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนั นั้นหมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้จาํพวก เคร่ืองสาํอาง 
เทคโนโลย ีอาหารเสริม และประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดของ  ของ (Hawkins   
et al., 1998) ท่ีกล่าววา่ อาชีพ  จะมีอิทธิพลต่อการแต่งกาย  การใชร้ถและลกัษณะของอาหารการกิน  
ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัไปในอาชีพต่าง ๆ  โดยพบวา่สินคา้ท่ีมีการบริโภคแตกต่างกนัในแต่ละ
อาชีพ  ไดแ้ก่  เบียร์  ผงซกัฟอก  อาหารสุนขั  แชมพ ู และกระดาษชาํระ  รวมไปทั้งความชอบ 
ในส่ือต่าง ๆ  งานอดิเรกและรูปแบบการซ้ือสินคา้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากอาชีพเช่นกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการบริโภคสินคา้ทุกประเภทแตกต่างกนั นั้นหมายความ
วา่ ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกต่างกนันั้น มีการบริโภคสินคา้ประเภท สบู่ ยาสีฟัน เส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ปฟ้า สินคา้
เทคโนโลย ีและสินคา้ประกนัเป็นตน้ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Hawkins  et al., 
1998) ท่ีกล่าววา่ รายได ้  รายไดข้องครอบครัวรวมถึงการสะสมเงินซ่ึงจะมีผลต่ออาํนาจในการซ้ือ 
รายไดเ้ป็นลกัษณะทางดา้นประชากรท่ีนกัการตลาดใหค้วามสาํคญัมาก เน่ืองจากสามารถใชเ้ป็นตวั
แปรในการแบ่งส่วนตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีรายไดข้องครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อ
การใชเ้งินและเวลาในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิต อีกทั้งผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า จะไม่ให้
ความสาํคญัเร่ืองสุขภาพ เน่ืองจากตอ้งสนใจเร่ืองการทาํมาหากินเล้ียงชีพมากกวา่ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้น มีการบริโภคผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือท่ีไม่แตกต่าง
กนั นั้นหมายความวา่ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้จาํพวก สบู่ ยาสีฟัน ผงซกัฟอก หรือพดูไดว้า่
สินคา้ท่ีจะเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนันั้น ไม่ต่างกนั เป็นเพราะไม่วา่จะมีระดบัการศึกษาต่างกนั
เพียงใดสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนันั้น ทุกคนกจ็ะตอ้งซ้ือหามาใชเ้หมือนกนั แต่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนันั้น มีการบริโภคผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือ และ
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ผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป นั้นเป็นเพราะการศึกษาช่วยใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคมีการ
พิจารณาในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Hawkins  et al., 1998)  
ท่ีกล่าววา่ การศึกษา  เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการทาํงานและรายได ้ และยงัมีผลต่อส่ิงท่ีแต่ละคนคิด  
ตดัสินใจและมีความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะทาํใหท้ศันคติและความคิดเห็นและความสนใจ 
ท่ีแตกต่างกนัไปในเร่ืองของสงัคมและวฒันธรรม  ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ยกจ็ะเสียประโยชน์ไม่เฉพาะ
ในเร่ืองการหารายไดแ้ต่ยงัรวมไปถึงการใชจ่้ายอยา่งฉลาดอีกดว้ย  และเม่ือการศึกษาตํ่า  ความเขา้ใจ
ในส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ของตนเองกมี็ขอบเขตจาํกดั  ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ยกม็กัจะเลือกบริโภคอาหาร
นอ้ยชนิด  เช่น  เลือกอาหารท่ีเคยรับประทานเป็นประจาํ  ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาและมีความรู้ดีกวา่ 
กจ็ะตอ้งการอาหารต่างชนิดกนัมากกวา่ 
 และสุดทา้ยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนันั้น มีการบริโภคผลิตภณัฑส์ะดวก
ซ้ือ และผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั นั้นหมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคสินคา้จาํพวก 
สบู่ ยาสีฟัน ผงสกัฟอก เคร่ืองนุ่งห่มท่ีไม่แตกต่างกนั เพราะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรง
ชีวิตประจาํวนั แต่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีการบริโภคผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือและ
ผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือท่ีแตกต่างกนันั้นหมายความวา่ผูบ้ริโภคมีการผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้
จาํพวก เคร่ืองสาํอาง  ครีมบาํรุงผวิ คอมพิวเตอร์ ซุปไก่ ประกนัชีวิต ท่ีแตกต่างกนั โดยส่วน
สถานภาพสมรสนั้นจะมีการบริโภคท่ีแตกต่าง เพราะ เม่ือผูบ้ริโภคมีครอบครัวแลว้นั้นจะตอ้ง
คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้นั้นเพื่อตนเองและครอบครัว มากกวา่สถานภาพอ่ืน ๆ 
 จากวตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยจากการรับชมช่อง
โทรทศัน์ของไทยของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน ์
 จากการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีรับชมช่องโทรทศัน์ของไทยส่วนใหญ่จะชอบรับชม
รายการโทรทศัน์จากสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 เป็นอนัอบัหน่ึง และผูบ้ริโภคท่ีชอบ
รับชมช่องโทรทศัน์ไทยท่ีแตกต่างกนั มีการบริโภคผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือ และ ผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ  
ท่ีไม่แตกต่างกนั นั้นหมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้จาํพวก สบู่ ยาสีฟัน และ
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีไม่แตกต่างกนั เพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีโฆษณาทัว่ไปทุกช่องและเป็นผลิตภณัฑท่ี์
จาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํดนัอีกดว้ยแต่ผูบ้ริโภคท่ีรับชมช่องโทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนันั้นมีการ
บริโภคสินคา้จาํพวก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนันั้นเป็นเพราะสินคา้จาํพวกน้ี 
ไม่ค่อยไดโ้ฆษณาไปยงัช่องอ่ืน ๆ ซกัเท่าไร และจากการวิจยัเบ้ืองตน้ผูรั้บชมโทรทศัน์มากท่ีสุดคือ
กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chan and Cai  (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพล
ของการโฆษณาทางโทรทศัน์ต่อวยัรุ่นในประเทศจีน เปรียบเทียบระหวา่งชาวเมืองและชาวชนบท 
วตัถุประสงคข์องบทความน้ีคือการตรวจสอบผลกระทบต่อการรับชมโฆษณาทางโทรทศัน์ บน
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พื้นฐานการรับรู้ของสงัคมและค่าวตัถุนิยมในหมู่วยัรุ่นในเมืองและชนบทของจีน  โดยวิธีการ
สาํรวจนั้นใชว้ธีิแจกแบบสอบถาม จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ 646 คน กลุ่มตวัอยา่งคือเดก็วยัรุ่นท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 11 ปี จนถึง 17 ปี ในเมืองกวางโจวและเขตปกครองในชนบทของมณฑลเหอหนาน 
ผลการวิจยัพบวา่ โฆษณาทางโทรทศัน์จากการรับชมคร้ังแรกและรับชมคร้ังท่ีสองมีผลต่อการ
สัง่ซ้ือสินคา้ทั้งในวยัรุ่นชาวเมืองและชนบทเช่นกนั ผูท่ี้ยิง่นบัชมโฆษณาทางโทรทศัน์มากมี
แนวโนม้ท่ีจะรับรู้มากกวา่ผูท่ี้ชมโทรทศัน์เพียงคร้ังเดียว ผูท่ี้ชมโฆษณาทางโทรทศัน์มากมีจาํนวน
มากจะเห็นผลในการสัง่ซ้ือมากกวา่ผูท่ี้ชมโฆษณาแค่คร้ังเดียว และเม่ือการรับชมโฆษณาทาง
โฆษณาถูกจาํกดัชาวเมืองจะมีการตอบสนองมีการรับรู้ท่ีสูงในขณะท่ีชาวชนบทมีระดบัของค่านิยม
ในวตัถุท่ีสูงข้ึน 
 จากวตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพื่อศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยจากการรับชมใน
ช่วงเวลาออกอากาศของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวียงจนัทน์ 
 ช่วงเวลาหลกัท่ีผูบ้ริโภครับชมมากท่ีสุดเรียกไดว้า่รับชมทุกคนนั้นคือ ช่วง 18.00 – 24.00 
น. และช่วงเวลายอ่ยท่ีรับชมมากท่ีสุดคือ ช่วงไพรไทม ์เวลา 19.00 – 22.00 น. และเม่ือดูการบริโภค
สินคา้อุปโภคบริโภคของไทยต่อช่วงเวลาท่ีดูนั้น พบวา่ทุกช่วงเวลามีการบริโภคสินคา้อุปโภค
บริโภคของไทยไม่แต่ต่างกนัเลย นั้นหมายความวา่ไม่วา่ผูช้มรายการโทรทศัน์จะดูโทรทศัน์ใน
ช่วงเวลาใดกต็ามกย็งัมีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตจากไทยไม่วา่จะเป็น สบู่ ยาสีฟัน เคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองใชไ้ปฟ้า สินคา้ตราต่างประเทศ ท่ีไม่แตกต่างกนัเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552) ท่ีกล่าววา่ช่วงเวลาท่ีมีผูช้มชมมากท่ีสุดนั้นคือช่วงเวลา
ไพรไทม ์19.00น.-22.00น.นั้นเอง 
 จากวตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพื่อศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยจากพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้ไทยของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน ์
 ผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่มีการบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยทุกวนั และไม่พบวา่ชาวลาว
ผูใ้ดท่ีไม่เคยบริโภคสินคา้จากไทยเลย อีกทั้งยงัพบอีกวา่ชาวลาวท่ีบริโภคสินคา้ไทยนั้นส่วนใหญ่มี
การรับชมโทรทศัน์ของไทยทุกวนัและไม่พบวา่ชาวลาวคนใดท่ีไม่เคยชมโทรทศัน์ของไทยเลย 
ผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่นิยมบริโภคสินคา้ไทยเพราะวา่คุณภาพของสินคา้ และผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การบริโภคมากท่ีสุดนั้นกคื็อ บิดามารดาของผูบ้ริโภคชาวลาวนั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Schiffman and Kanuk (2000) ท่ีกล่าววา่ กลุ่มอา้งท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมไดแ้ก่ 1. กลุ่ม
อา้งอิงพื้นฐาน  (Normative  Reference  Group)  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือค่านิยมโดยทัว่ ๆ ไป
และการพฒันาพฤติกรรมพื้นฐาน  เช่น  กลุ่มอา้งอิงของเดก็คือครอบครัวท่ีจะกาํหนดค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ 2. กลุ่มอา้งอิงเปรียบเทียบ (Comparative  Reference  Group)  กลุ่มน้ี
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จะมีบรรทดัฐานของกลุ่มเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดค่านิยม  ทศันคติและพฤติกรรมอยา่งแคบ อาจจะ
เป็นเพื่อนบา้นท่ีอาจจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีน่าพึงพอใจและมีคุณค่าต่อการลอกเลียนแบบ  
เช่น  มีวิธีการเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์  ใชร้ถ  ท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงไดเ้ป็นตน้ และยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Engel (1995) ท่ีกล่าววา่ กลุ่มอา้วอิงปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีการ
ติดต่อส่ือสารกนัอยา่งไม่เป็นทางการ  ซ่ึงกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ครอบครัว  หรือ  กลุ่มเพือ่น 
 ผูบ้ริโภคชาวลาวจะซ้ือสินคา้ไทยกต่็อเม่ือมีโอกาสท่ีจะซ้ือหรือซ้ือเป็นประจาํทุกวนั 
สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือสินคา้กคื็อท่ีตลาด นอกจากการรับชมโฆษณาสินคา้ผา่นทางโทรทศัน์ของไทย
แลว้ ยงัพบวา่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคนั้นไดรั้บชมโฆษณาสินคา้ไทยผา่นทางโทรทศัน์แห่งชาติลาวอีก
ดว้ย ถึงแมว้า่ช่วงรายไดข้องผูบ้ริโภคจะมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลางแต่เม่ือมีการบริโภคสินคา้ไทย
แลว้พบวา่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคสินคา้ไทยอยูถึ่งกวา่ 548,000 กีบ หรือประมาณ 2,190 บาท 
แต่หากแบ่งเป็นช่วงจะพบวา่มีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วงท่ีตํ่ากวา่ 250,000 กีบ คิดเป็น 1,000 บาท ต่อคร้ัง
นั้นเอง  
 จากวตัถุประสงค์ข้อที ่5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเภทของรายการโทรทศัน์ท่ีมีผลต่อ
การบริโภคสินคา้ท่ีผลิตในไทยของผูบ้ริโภคในนครหลวงเวยีงจนัทน ์
 รายการโทรทศัน์ทุกประเภทมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือ ประกอบ 
ไปดว้ย รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองจริงและมีเน้ือหาสาระ  รายการประเภทท่ีเป็นเร่ืองแต่งข้ึน และ 
รายการประเภทใหค้วามบนัเทิง แต่รายการประเภทเร่ืองแต่งข้ึนนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ เจาะจงซ้ือ และไม่แสวงซ้ือนั้นเป็นเพราะรายการจาํพวกน้ีเม่ือมีการโฆษณาผูช้ม
กจ็ะเปล่ียนสถานีโทรทศัน์เพือ่ท่ีจะไปชมสถานีอ่ืนเพราะส่วนใหญ่จะออกอากาศในช่วงเวลา 
ไพรไทมน์ั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Astous and Seguin (1999) ไดศึ้กษาเร่ือง ปฏิกิริยา
ของผูบ้ริโภคต่อการวางกลยทุธ์การจดัวางสินคา้ในการสนบัสนุนรายการโทรทศัน์  ซ่ึงผลการวิจยั
ในคร้ังน้ีคือ จากการตรวจสอบผลกระทบของกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัไปในการจดัวา่งตาํแหน่งของ
สินคา้ในการสนบัสนุนรายการโทรทศัน์ พบวา่ มี 4 ปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดปฏิกิริยากบัการ
รับชมโฆษณาในรายการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย 1.  ประเภทของการจดัวางตาํแหน่งของสินคา้วา่อยู่
ในรายการใด 2. ภาพลกัษณ์ของผูส้นบัสนุนรายการนั้นนั้นหรือภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ี
สนบัสนุน 3. ประเภทของรายการท่ีออกอากาศ 4.ใครเป็นผูส้นบัสนุนรายการ จากปัจจยัทั้ง 4 ดา้นท่ี
กล่าวมาน้ีมีวิธีการ ในการจดัการทั้งหมด 12 วิธีการแบบไม่เป็นทางการ แสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการจดัวางตาํแหน่งของการโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ท่ีมีผลทาํใหผู้บ้ริโภค
เกิดปฏิกิริยาในการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลและจริยธรรมท่ีมีผลกระทบ
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ต่อการรับรู้ทั้งน้ีเป็นเพราะ ประเภทของรายการโทรทศัน์ จากผลการวิจยัพบอีกวา่ ปฏิกิริยาของ
ผูบ้ริโภคจะเป็นไปทางเชิงลบมากท่ีสุดเม่ือรับชมรายการท่ีเป็นละครตอนสั้น หรือละครท่ีเป็นเร่ืองท่ี
แต่งข้ึน นอกจากน้ีตาํแหน่งผลิตภณัฑท่ี์มีบทบาทเร่ือยๆและไม่ไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนกจ็ะตกเป็น
ของรายการทุกประเภทท่ียกเวน้รายการประเภทท่ีเป็นละครตอนสั้นเท่านั้น 
 จากการอภิปรายผลขั้นตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ การบริโภคสินคา้อุปโภคบริโภคของผูบ้ริโภค 
ในสปป. ลาว นั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากการรับชมโทรทศัน์ของไทยอยูใ่นระดบัมาก และอีกทั้ง
ถึงแมว้า่สินคา้ไทยท่ีเขา้ไปขายใน สปป.ลาวนั้นจะมีราคาท่ีแพงมากเม่ือเทียบกบัขายในประเทศไทย
เอง อนัเน่ืองมาจาก ภาษีนาํเขา้สินคา้ แต่ผูบ้ริโภคใน สปป.ลาวกย็งันิยมบริโภคเพราะอนัเน่ืองมาก
จากความหลากหลายของสินคา้และคุณภาพของสินคา้ของไทยนั้นเอง แต่เร่ืองท่ีทางผูว้ิจยัเห็นวา่
ขดัแยง้กนันั้นคือ ผูบ้ริโภคใน สปป.ลาวมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยมาก ประมาณ 10,000 บาท แต่เม่ือซ้ือ
สินคา้อุปโภคบริโภคแลว้มีการซ้ือเฉล่ียถึงคร้ังละ 2,000 บาทเลยทีเดียว ซ่ึงนะจุดน้ีเป็นท่ีน่าสนใจ
เป็นอยา่งยิง่ เป็นการแสดงถึงวา่ผูบ้ริโภคใน สปป.ลาว มีอาํนาจในการซ้ือสินคา้มากจึงเป็นขอ้ดี
สาํหรับธุรกิจของไทยท่ีจะขายสินคา้ใหก้บั สปป.ลาว 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 จากการศึกษาอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ของไทยต่อการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคใน 
สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้ส่งไป
จาํหน่ายท่ี สปป.ลาว มีขอ้มูลในการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคชาวลาว สามารถนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะในการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ของไทย
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูท้าํวิจยัต่อไป 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ควรท่ีจะใหค้วามสาํคญัมาก ๆ เพราะทุกเพศทุกวนันั้นมี 
การบริโภคสินคา้จากไทย และหากเป็นไปไดค้วรมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาเพราะมีความ
นิยมในการบริโภคสินคา้ไทยมากท่ีสุด (ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีใกลก้บั
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั และโรงเรียนมธัยม) และไม่ควรท่ีจะใส่ใจกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ผูบ้ริโภคชาวลาวมากเกินไปเพราะจากการวิจยัพบวา่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยแต่มีอาํนาจในการ
ซ้ือมาก 

2. ปัจจยัดา้นสถานีท่ีออกอากาศควรท่ีจะใหค้วามสนใจในการออกโฆษณาสินคา้ใน 
สถานีท่ีมีผูรั้บชมมากๆ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งโฆษณาในช่วงเวลาท่ีเป็นรายการประเภทละครตอนสั้น
เพราะผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่ไม่นิยมชมโฆษณาระหวา่งพกัโฆษณาของรายการประเภทน้ี 
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3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทย จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการ 
บริโภคสินคา้ไทยทุกวนั เป็นประจาํ และแหล่งท่ีซ้ือคือ ตลาด ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือคือ บิดามารดา 
มีการซ้ือเฉล่ียคร้ังละประมาณ 2,000 ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูลไปปรับกลยทุธ์ในการ
โฆษณาสินคา้ได ้

4. ประเภทของรายการท่ีเป็นการวิเคราะห์ข่าวนั้น จากการศึกษาพบวา่มีผลต่อการ 
บริโภคสินคา้อุปโภคบริโภคมากกวา่รายการประเภทอ่ืน ๆ ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอใหท่้าน
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะลงโฆษณาเลือกช่วงรายการท่ีเป็นรายการข่าวหรือโฆษณาในรายการข่าว
เพื่อท่ีจะช่วยเพิ่มยอดขายไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. สินคา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายทางการคลาดคือกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษานั้น ควรท่ีใหค้วาม 
สนใจในการโฆษณาไปยงัพอ่แม่ผูป้กครองดว้ยเพราะเน่ืองจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ส่วนใหญ่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํภามนั้นเป็นนกัเรียน นกัศึกษา และยงัพบอีกวา่ผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการ
บริโภคสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทยคือพอ่แม่ 

6. ธุรกิจท่ีขายสินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มกเ็ป็นท่ีน่าสนใจในการเขา้ไปขายใน สปป.ลาว 
 เพราะผูบ้ริโภคใน สปป.ลาวยงัคงมีการซ้ือสินคา้ประเภทน้ีจากประเทศไทยอีกเป็นจาํนวนมาก 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ของรายการโทรทศัน์ท่ีมีผลกระทบต่อการบริโภคสินคา้
ไทยของประชาชนใน สปป.ลาว อาทิเช่น พิธีกรรายการ แขดรับเชิญในรายการ ความคมชดัของ
คล่ืนโทรทศัน์ท่ีสามารถรับชมได ้และนกัแสดงดาราท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ 
 2. ศึกษากลุ่มตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ อาทิเช่น ประชาชน ใน เขตหลวงพระบาง หรือ
เมืองอ่ืน ๆ ใน สปป.ลาว เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาวา่ส่ือโทรทศัน์ของไทยมีอิทธิพลต่อประชาชนทัว่
ประเทศลาวหรือไม่  
 3. การเกบ็ขอ้มูลควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากยคุเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่น  
ในปัจจุบนั ทาํใหส้ามารถทาํแบบสอบถามออนไลน์ได ้ถึงแมจ้ะมีการกาํหนดเง่ือนในการกรอก
แบบสอบถามแลว้ กอ็าจจะมีขอ้ผดิพลาดในการใหข้อ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงันั้นจึงเห็นควรวา่
การแจกแบบสอบถามควรเป็นการเดินแจกน่าจะเหมาะสมกวา่ และสามารถทราบถึงการบริโภค
สินคา้ไทย ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีและถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์และทาํใหผ้ลของการ
วิจยัถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึนดว้ย 
 4. ควรมีการวจิยัตวัช้ีวดัความสาํเร็จของสินคา้ไทยท่ีจาํหน่ายใน สปป.ลาววา่สินคา้
ประเภทใดบา้งท่ีมีการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ของไทย และมียอดขายท่ีดี 


