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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอน
เตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ 2) ศึกษาความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ และ 3)
ศึกษาความพึงพอใจเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์
แฟนเพจ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่าง คื อ ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่ เคยชมการ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ เพศชายและหญิง อายุ 17-52 ปี ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 129 คน ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 29 – 34 ปี มีพฤติกรรมการชมเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ ท
โฟน เลือกดูรายการ The Mask Singer มากที่สุด โดยในด้านเนื้ อหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านความ
สนุกสนาน บันเทิง เพลิดเพลิน มากที่สุด และมีความพึงพอใจที่พิธีกรดําเนินรายการมีลกั ษณะเป็ นกันเอง ในด้านความ
จงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะกลับมาชมเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเมนต์แฟนพจ
และ ในด้านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกมีความสุ ขที่ได้ดูเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ ทนเม้นต์ แฟนเพจ และ
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ พบว่า ในรายการเกมโชว์ ความพึงพอใจด้านเนื้ อหารายการและความพึงพอใจด้าน
รู ปแบบการนําเสนอมีอิทธิ พลกับความจงรักภักดีต่อเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สําหรับรายการประกวดร้องเพลงนั้น มีเพียงแค่ความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจ, ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า, เนื้อหา, เฟซบุ๊ก, เฟซบุ๊ก ไลฟ์ , เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทน
เม้นต์ แฟนเพจ

ABSTRACT
The objectives of this study are: 1) To study content satisfaction on Workpoint entertainment fanpage
Facebook live’s 2) To study brand loyalty of Workpoint entertainment fanpage and 3) To study influence between
content satisfaction on Workpoint entertainment fanpage Facebook live’s and brand loyalty. Questionnaires were
used to collect data from the sample of Facebook users who viewed Workpoint entertainment fanpage Facebook
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live’s, both male and female, aged 17-52 years, and live in Bangkok. 129 samples were collected and data were
analyzed by multiple regression.
Results showed the most of the samples were female, aged 29-34 years, viewed most is The Mask Singer
via smartphone. The samples were most satisfied by entertain content and host. In terms of behavioral loyalty samples
will return to view facebook live on Workpoint entertainment fanpage, attitude loyalty samples were happy while
viewed Workpoint entertainment fanpage Facebook live’s. The Multiple Regression Analysis found that satisfaction
of content and presentation in gameshow are influencing the brand loyalty. While satisfaction of presentation in
singing contest is the only factor that influencing the brand loyalty to Workpoint Entertainment Fanpage.
Keywords: Satisfaction, Brand Loyalty, Content, Facebook, Facebook Live, Workpoint Entertainment Fanpage
1. บทนํา
จากการที่ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ ยคุ โมบาย เฟิ ร์ ส และโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนกําลังจะกลายเป็ นหน้าจอหลัก
ในการรั บชมรายการโทรทัศน์ของทางสถานี โทรทัศน์ต่าง ๆ การทําเนื้ อหารายการให้มีความน่ าสนใจดึ งดู ดให้ผูช้ ม
รับชมรายการ เพื่อเพิ่มฐานผูช้ มและเรตติ้งให้กบั สถานีโทรทัศน์จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะการปรับกลยุทธ์ทาํ การตลาด
ออนไลน์เพิ่มขึ้ น จึ งมี ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง และถือเป็ นความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันในธุ รกิ จดิ จิตอลที วี ที่
นับวันการแข่งขันจะยิ่งรุ นแรงมากขึ้ นเรื่ อย ๆ เมื่ อบริ ษทั เอเจนซี่ โฆษณา วางกลยุทธ์การสื่ อให้กบั ตราสิ นค้าผ่านสื่ อ
โฆษณาดิจิตอลมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 สมาคมโฆษณาดิจิดลั (ประเทศไทย) คาดว่ามูลค่าตลาดโฆษณาดิจิตลั จะ
เติบโตร้อยละ 22 หรื อประมาณ 9,883 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 25 มีมูลค่าถึง 12,353 ล้านบาท
ซึ่ งหากแยกตามสัดส่ วนการใช้งบประมาณแล้ว เฟซบุ๊กจะมีมูลค่าสู งถึง 2,842 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่เยอะที่สุด และ
มี อ ัต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี (ผลสํ า รวจมู ล ค่ า เม็ ด เงิ น โฆษณาผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ต ัล ของปี พ.ศ. 2559 – 2560, 2560)
สถานี โทรทัศน์เวิร์คพอยท์เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ จึงดําเนิ นกลยุทธ์ขยายช่องทางการรับชมผ่านดิจิตอลแพลท
ฟอร์ มมากขึ้น โดยออกอากาศรายการทางสถานี คู่ขนานไปกับการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้น
แฟนเพจ ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี สามารถเพิ่มฐานผูช้ มจากทัว่ ประเทศได้ดว้ ยรู ปแบบรายการที่ตอบโจทย์ผชู ้ ม
เช่น รายการ The Mask Singer หรื อ หน้ากากนักร้อง เกิดเป็ นกระแสบนสื่ อสังคมออนไลน์และทําให้เกิ ดการบอกต่อ
การพูดถึงเป็ นอย่างมาก โดยการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มีจาํ นวนคนดูรวมจนถึงปั จจุบนั (28 พฤษภาคม
2560) ทั้งสิ้ น 4.2 ล้านวิว มีคนกด Reaction ทั้งหมด 250,019 ครั้ง มีคนมาแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 162,475 ข้อความ
และมีการกดแชร์ ไปแล้วจํานวน 68,744 ครั้ง รวมเป็ น Engagement ทั้งสิ้ น 488,751 และปั จจุบนั เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์
เทนเม้นต์ แฟนเพจ มียอดผูก้ ดติดตามมากกว่า 8 ล้านบัญชี (Workpoint Entertainment Fanpage, 2560) สู งเป็ นอันดับ 1
ในกลุ่มสถานี โทรทัศน์ จึ งกล่าวได้ว่ารู ปแบบ เนื้ อหารายการที่ ท าํ ให้ผูช้ มเกิ ดความพึ งพอใจเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งจาก
การศึกษาเรื่ องบทบาทของโซเชียลทีวีในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชยั (2558) พบว่า การที่กลุ่ม
ผูผ้ ลิตรายการสร้างสรรค์รายการใหม่ ๆ ที่ดึงดูดให้ผชู ้ มติดตามรายการหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั รายการหรื อสถานี น้ นั ๆ จะ
ช่วยทําให้ผชู ้ มเกิดความจงรักภักดีหรื อเป็ นแฟนคลับได้ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าคือการวัดแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งระดับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ความสําเร็ จในการทําการตลาดของนักการตลาด
ซึ่ งการวัดจะประกอบด้วยองค์ประกอบด้านทัศนคติ เป็ นการวัดความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้า และองค์ประกอบด้านพฤติ
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กรรม วัดในเรื่ องการซื้ อซํ้า หรื อการบอกต่อ (Schiffman and Wisenbilt, 2015, pp. 168-169) สําหรับในธุรกิจสื่ อโทรทัศน์
การมีผชู ้ มหรื อการรักษาฐานผูช้ มถือเป็ นเรื่ องสําคัญในการสร้างรากฐานให้กบั ธุ รกิจ เพราะผูช้ มถือเป็ นสิ นทรัพย์อย่าง
หนึ่ งของบริ ษทั ที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบด้านการแข่งขันและก่อเกิดเป็ นผลกําไรให้กบั ธุ รกิจได้ ซึ่ งการจะรั กษา
ฐานผูช้ มไว้น้ ันต้องทําให้ผูช้ มเกิ ดความพึงพอใจต่อเนื้ อหาที่ นาํ เสนอ (Rohrs, 2015, pp. 8-9) โดยหลังจากที่ ประเมิ น
ความพึงพอใจแล้วจึ งจะเกิดเป็ นพฤติกรรมต่อไป เช่น กลับมาดูซ้ าํ (Repurchase) บอกต่อ (Word of Mouth) หรื อจนถึง
ขั้นเกิ ดเป็ นความภักดี (Loyalty) ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ระดับความพึงพอใจที่ ผูช้ มได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การว่าเป็ นไปตาม
ความคาดหวังหรื อไม่ ซึ่ ง Schiffman และ Wisenbilt (2015, p. 41) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค คือ เกิด
จากการรับรู ้ในด้านประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าหรื อบริ การตามความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
นั้นมีความคาดหวังแตกต่างกันตามแต่ประสบการณ์ที่ตวั เองเคยได้รับ ถ้าสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ทําให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
ประสบการณ์ที่ต่าํ กว่าความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ อย่างน้อยควรสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ตรงกับความคาดหวังหรื อมากกว่าความคาดหวังที่ผบู ้ ริ โภคมี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจกับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ณัฐพัชร์ (2549, น. 26) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจคือ ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
ทั้งที่เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ อันเกิดจากการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ กับ
ความคาดหวังที่ตวั เองมี โดยเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู ้สึกที่มีต่อตราสิ นค้าด้วยเช่นกัน ซึ่ งการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลให้เกิดเป็ นความจงรักภักดีในตราสิ นค้าได้ ซึ่ งจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับ
รายการที่เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ ทําการถ่ายทอดสดคู่ขนานกับการออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์จะเป็ น
ประเภทรายการบันเทิง (Light Entertainment) ซึ่ งประกอบไปด้วยรายการประเภท รายการเกมโชว์ รายการประกวดร้อง
เพลง รายการวาไรตี้โชว์ และรายการทอล์คโชว์ เนื่ องจากเป็ นประเภทรายการที่สถานี มีความเชี่ยวชาญ และมีอยูร่ ้อยละ
70 ของผังรายการทั้งหมด (พรพรรณ ปั ญญาภิรมย์, 2559, น. 44-51) การนําเสนอรายการบันเทิงจะประกอบด้วย 2 ส่ วน
คื อ 1) วิธีการนําเสนอ (Presentation Technique) ประกอบด้วย พิธีกร แขกรั บเชิ ญหรื อผูร้ ่ วมรายการ บรรยากาศใน
รายการ และรู ปแบบการนําเสนอ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, นิ คม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 2547, น. 149-155 อ้าง
ถึงใน ประภาพรรณ ป้ อมหิ น, 2550, น. 11-15) 2) เนื้ อหา (Content) ประกอบด้วย มี ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ให้ความ
เพลิดเพลิน น่าเชื่อถือ สื่ อสารตรงประเด็น และสื่ อสารได้ถูกช่วงเวลา สําหรับเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ ที่
เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตสื่ อและมีช่องดิจิตอลทีมีเป็ นของตัวเองนั้น ถ้าสามารถผลิตเนื้ อหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผูช้ ม
ได้ จนเกิ ดเป็ นความพึงพอใจก็จะทําให้ผูช้ มเกิ ดความผูกพันมากขึ้ น ทําให้การศึ กษาในครั้ งนี้ จึ งเป็ นการศึ กษาเรื่ อง
ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ศึกษากรณี : เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์
แฟนเพจ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ
2) ศึกษาความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ
3) ศึกษาความพึงพอใจเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของเวิร์คพอยท์ เอน
เตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การดําเนินการวิจัย
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การวิจยั ในครั้งนี้ ทําการศึกษาประเภทรายการบันเทิง เฉพาะรายการเกมโชว์ 8 รายการ และรายการประกวด
ร้องเพลง 6 รายการ เนื่ องจากมีจาํ นวนรายการมากเป็ นอันดับ 1 และ 2 ที่ถ่ายทอดสดผ่านเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้น
แฟนเพจ รวมเป็ นจํานวน 14 รายการ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดประเภทรายการบันเทิงที่ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ
ลําดับที่
รายการ
วันที่ออกอากาศ
เวลาที่ออกอากาศ
1
Small Talk
เสาร์ -อาทิตย์
08:30 – 09:15 น.
2
ฟ้าแลบเด็ก
เสาร์ -อาทิตย์
11:15 – 12:00 น.
3
Honey Hero
เสาร์
13:40 – 14:45 น.
4
เวทีทอง เวทีเธอ
อาทิตย์
13:30 – 14:45 น.
5
ไมค์ทองคํา หมอลําฝังเพชร
เสาร์
14:50 – 16:00 น.
6
ไมค์หมดหนี้
จันทร์ – พฤหัสบดี
18:20 – 19:20 น.
7
ไมค์หมดหนี้ต้ งั ตัว
ศุกร์
18:05 – 19:20 น.
8
ปริ ศนาฟ้าแลบ
จันทร์ – ศุกร์
19:20 – 20:00 น.
9
ไมค์ทองคํา
เสาร์ – อาทิตย์
18:20 – 20:00 น.
10
I Can See Your Voice
พุธ
20:00 – 21:50 น.
11
The Mask Singer
พฤหัสบดี
20:00 – 21:50 น.
12
แฟนพันธุ์แท้ Super Fan
ศุกร์
21:00 – 22:00 น.
13
ไมค์ทองคําเด็ก
เสาร์ -อาทิตย์
20:00 – 20:50 น.
14
เกมจารชน คู่หูอนั ตราย
ศุกร์
22:00 – 23:00 น.
โดยมี รูปแบบการศึ กษาวิจัย 2 ประเภทคื อ 1) การวิจัยเชิ งคุ ณภาพ ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่เคยชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ จํานวน 10
คน เพื่ อ นําข้อ มู ลที่ ได้ไปเป็ นแนวทางสําหรั บการออกแบบเครื่ องมื อแบบสอบถาม 2) การวิจัยเชิ งปริ มาณ ซึ่ งมี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่เคยชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทน
เม้นต์ แฟนเพจ เพศชายและหญิง อายุ 17-52 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 129 คน ใช้วิธีการวิจยั แบบ
สํารวจโดยใช้เครื่ องมื อแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ซึ่ งทําการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ รายด้านใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้
รวมถึงการทดสอบความเที่ยงตรงด้วย Correlation อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา โดยการวิเคราะห์
ตัวแปรที่เป็ นข้อมูลเชิ งลักษณะด้วยค่าความถี่ และค่าร้อยละ ได้แก่ พฤติกรรมการเปิ ดรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟ
ซบุ๊ก ไลฟ์ และข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ตวั แปรที่ เป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับความ
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จงรั กภักดี ต่อตราสิ นค้าเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มานด้วยการใช้สถิ ติ
Multiple Regression Analysis
4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การสรุ ปข้อมูลเชิงลักษณะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการชมเฟ
ซบุ๊ก ไลฟ์ ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนมากที่สุด จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 สถานที่ที่ชมมากสุ ด คือ บ้าน / ที่พกั
อาศัย จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.7 วันที่เลือกดูบ่อยที่สุด คือ วันพฤหัสบดี จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.3
ช่วงเวลาที่ชมบ่อยที่สุดคือ 20:01 – 22:00 น. จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.1 รายการที่เลือกดูมากสุ ดคือ The Mask
Singer จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.8 ระหว่างชมการถ่ายทอดสดมีปฏิสัมพันธ์กบั เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์
แฟนเพจโดยการกด Like มากที่สุด จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.01 ในด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 อายุระหว่าง 29 – 34 ปี จํานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.2 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.9 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน
81 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8 สถานภาพ
โสด 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.7
สําหรับการสรุ ปข้อมูลเชิ งปริ มาณได้ทาํ การทดสอบการกระจายของข้อมูลพบว่า เป็ นการกระจายแบบโคเง
ปกติ โดยมี ค่ า Skewness และ Kurtosis ระหว่าง ± 1.96 (Hair JR, Black, Babin, & Anderson, 2010) จึ งสามารถสรุ ป
ความหมายของค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่าง ๆ ด้วยการกระจายตามอันตรภาคชั้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในส่ วนความพึง
พอใจที่มีต่อเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดแต่ะด้านของรายการประเภทเกมโชว์ พบว่า ในด้านเนื้ อหา
ความสนุกสนาน บันเทิง เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยูใ่ นระดับพอใจมาก ด้านรู ปแบบการนําเสนอ พิธีกรมีลกั ษณะเป็ น
กันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยูใ่ นระดับความพอใจมาก สําหรับรายการประเภทประกวดร้องเพลง ในด้านเนื้ อหาพบว่า ให้
ความเพลิดเพลินมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.37 อยูใ่ นระดับความพอใจมาก และในด้านรู ปแบบการนําเสนอ กรรมการเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.36 อยูใ่ นระดับความพอใจมาก ในส่ วนความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
ด้านพฤติกรรม จะกลับมาชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ อีกครั้งใน
อนาคตมีค่าเฉลี่ย 3.91 อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมาก และในด้านทัศนคติ มีความสุ ขที่ได้ดูเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์
เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนพจ มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมาก
ในด้านการวิ เคราะห์ ค่ าความเชื่ อ มั่นรายด้า นใช้สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) นั้น ด้านความพึงพอใจที่ มีต่อเนื้ อหาของรายการเกมโชว์มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.840 ความพึง
พอใจต่อรู ปแบบการนําเสนอรายการเกมโชว์มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.892 ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้ อหารายการ
ประกวดร้องเพลงมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.854 ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนําเสนอรายการประกวดร้องเพลง
มี ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.899 ความจงรั กภักดี ดา้ นพฤติ กรรมมี ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.902 และความ
จงรักภักดีดา้ นทัศนคติมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.800 จึงนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Multiple Regression
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน ใช้การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ถึ ง
ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟน
เพจ มีรายละเอียดดังนี้
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1) รายการเกมโชว์ พบว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว คื อ ความพึงพอใจด้านเนื้ อหารายการ และ ความพึงพอใจด้าน
รู ปแบบการนําเสนอมีอิทธิ พลกับความจงรักภักดีต่อเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิ บายความผันแปรความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีค่า F = 33.170
มีค่า P-value = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ทั้ง 2 ตัวแปรมีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมร้อยละ 33.5 รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถเขียนเป็ นรู ปแบบได้ดงั นี้
ความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม = 0.186 + 0.401(ความพึงพอใจด้านเนื้ อหารายการเกมโชว์) + 0.449(ความพึง
พอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการเกมโชว์)
สําหรับความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติน้ นั มีค่า F = 31.259 มีค่า P-value = 0.000 ซึ่ งมีเพียงแค่ตวั แปรความ พึง
พอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอ ที่มีอิทธิ พลโดยความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลง
ของความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติได้ร้อยละ 32.1 ดังแสดงในตารางที่ 3 สามารถเขียนเป็ นรู ปแบบได้ดงั นี้
ความจงรั กภักดี ดา้ นทัศนคติ = 0.180 + 0.201(ความพึงพอใจด้านเนื้ อหารายการเกมโชว์) + 0.641(ความพึง
พอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการเกมโชว์)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจด้านเนื้ อหาและวิธีการนําเสนอที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ตราสิ นค้าด้าน
พฤติกรรม รายการเกมโชว์
สัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย
Unstandardized
Standardized
ตัวแปร
t
P-value
B
Std.
Beta
ค่าคงที่
0.186
0.430
0.434
0.665
ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการเกมโชว์
0.401
0.148
0.307
2.705
0.008
ความพึ ง พอใจด้า นรู ป แบบการนํา เสนอ
0.449
0.161
0.316
2.785
0.006
รายการเกมโชว์
R² = 0.345 Adjusted R² = 0.335 SEE = 0.58990 F = 33.170 P Value = 0.000
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจด้านเนื้ อหาและวิธีการนําเสนอที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ตราสิ นค้าด้าน
ทัศนคติ รายการเกมโชว์
สัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย
Unstandardized
Standardized
ตัวแปร
t
P-value
B
Std.
Beta
ค่าคงที่
0.180
0.437
0.412
0.681
ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการเกมโชว์
0.201
0.150
0.153
1.334
0.185
ความพึ ง พอใจด้า นรู ป แบบการนํา เสนอ
0.641
0.164
0.449
3.915
0.000
รายการเกมโชว์
R² = 0.332 Adjusted R² = 0.321 SEE = 0.59938 F = 31.259 P Value = 0.000
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2) รายการประกวดร้องเพลง พบว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการ และ ความพึงพอใจ
ด้านรู ปแบบการนําเสนอมีอิทธิ พลกับความจงรักภักดีต่อเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิ บายความผันแปรความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีค่า F =
23.864 มีค่า P-value = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 โดยมีเพียงตัวแปรความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอ ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมร้อยละ 26.30 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 สามารถเขียนเป็ นรู ปแบบได้ดงั นี้
ความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม = 0.637 - 0.112 (ความพึงพอใจด้านเนื้ อหารายการประกวดร้องเพลง) + 0.837
(ความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการประกวดร้องเพลง)
ความจงรั กภักดี ดา้ นทัศนคติน้ ันมี ค่า F = 29.846 และ P Value = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ซึ่ งก็มีเพียงตัวแปร
ความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอที่ มีอิทธิ ต่อความจงรั กภักดี ดา้ นทัศนคติร้อยละ 31.1 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 5 สามารถเขียนเป็ นรู ปแบบได้ดงั นี้
ความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม = 0.498 - 0.211 (ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการประกวดร้องเพลง) + 0.964(
ความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการประกวดร้องเพลง)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ค วามพึ ง พอใจด้า นเนื้ อ หาและวิธี ก ารนํา เสนอต่ อ ความจงรั ก ภักดี ต่อ ตราสิ นค้า ด้า น
พฤติกรรม รายการประกวดร้องเพลง
สัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย
Unstandardized
Standardized
ตัวแปร
t
P-value
B
Std.
Beta
ค่าคงที่
0.637
0.479
1.330
0.186
ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการประกวดร้องเพลง
- 0.112
0.125
-0.090
-0.899
0.370
ความพึ ง พอใจด้า นรู ป แบบการนํา เสนอรายการ
0.837
0.145
0.579
ประกวดร้องเพลง
R² = 0.275 Adjusted R² = 0.263 SEE = 0.62070 F = 23.864 P Value = 0.000

5.768

0.000

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและวิธีการนําเสนอต่อความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าด้านทัศนคติ
รายการประเภทร้องเพลง
สัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย
Unstandardized
Standardized
ตัวแปร
t
P-value
B
Std.
Beta
ค่าคงที่
0.498
0.466
1.069
0.287
ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการประกวดร้องเพลง
-0.211
0.121
-0.169
-1.741
0.084
ความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการ
0.964
0.141
0.663
ประกวดร้องเพลง
R² = 0.321 Adjusted R² = 0.311 SEE = 0.60392 F = 29.846 P Value = 0.000
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5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ศึกษากรณี :
เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ มีการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านความพึงพอใจด้านรู ปแบบการนําเสนอในทุกสมการสามารถอธิ บายการผันแปรต่อ
ความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติและด้านพฤติกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่ วนความพึงพอใจด้านเนื้อหา
รายการมีเพียงตัวแปรความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการเกมโชว์ที่อธิ บายความผันแปรต่อความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมได้
และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจที่ปรับปรุ งแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.335 ซึ่ งส่ งผลร้อยละ 33.50 ส่ วนที่เหลือ
อี กร้ อยละ 66.50 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่ นที่ ไม่ได้นาํ มาพิจารณา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจะเกิ ดความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้านั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องทดลองใช้สินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ก่อนจนเกิดเป็ นความพึงพอใจ ซึ่ งนําไปสู่
ความจงรักภักดี แต่ถึงอย่างนั้นความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคยังถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) กลุ่มที่ไม่ซ้ื อสิ นค้า แต่
รู ้สึกผูกพันกับแบรนด์ 2) เป็ นกลุ่มที่ซ้ื อสิ นค้าเพราะความเคยชินหรื อตามสะดวก โดยไม่มีความผูกพันกับแบรนด์ และ
3) กลุ่มที่มีความรู ้สึกผูกพันกับแบรนด์ในระดับสู งจนทําให้เกิดการซื้ อซํ้า (Schiffman and Wisenbilt, 2015, pp. 168-169)
จากผลการศึ กษาในครั้ งนี้ อาจเป็ นไปได้ว่ากลุ่ มตัวอย่างจัดอยู่ในความจงรั กภักดี กลุ่ มที่ 2 คื อ กลับมาดู รายการที่
ถ่ายทอดสดผ่านเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจซํ้า เพราะความเคยชิน แต่ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับแบรนด์ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคเคยชิ นกับการดูรายการ The Mask Singer ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี แต่ความพึงพอใจที่ มีต่อเนื้ อหารายการลดลง
โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทําให้พบว่า เนื้อหารายการ The Mask Singer ในซี ซนั่ ที่ 2 นี้ ไม่สนุกเท่ากับในซี ซนั่ ที่ 1 โดย
มีหลายปั จจัยเช่น ความสนุกสนานลดลง มีความรู ้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ลดลง อยากให้ทิ้งระยะเวลาระหว่างซี ซนั่ ที่ 1 และ
ซี ซนั่ ที่ 2 เพราะรู ้สึกว่าออกอากาศติดกันเกินไป เป็ นต้น
6. ข้ อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเมนต์ แฟนเพจ ควรพิจารณาการพัฒนา
เนื้อหารายการอยูเ่ สมอ เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
2) ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งต่อไป เนื่ องจากข้อจํากัดด้านเวลาทําให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้เพียง 129 คน ทําให้ผลการศึกษาอาจจะมี ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เคยดูเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของ
เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์ เทนเม้นต์ แฟนเพจ รวมถึงเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านผูป้ ระกอบการเพิ่มด้วย นอกเหนื อจาก
กลุ่มผูช้ ม เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปั จจัยที่อาจเกี่ยวข้อง
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยดี โดยได้รับความอนุ เคราะห์เป็ น
อย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้สละเวลาให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเพื่อปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสู ง
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