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The purpose of this research is to study information exposure, satisfaction and brand loyalty
ofcommercial facebook fanpage members in Thailand.This study employs quantitative methodologyusinga
survey with questionnaires to collect data from 400 samples who are members of commercial facebook
fanpages. Percenteage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficients
were calculated as statistical analysis tools using SPSS Program. The objectives are as follows 1) to study
information exposure of commercial facebook fanpage members in Thailand. 2) to study the level of
satisfaction among commercial facebook fanpage members in Thailand. 3) to study brand loyalty of
commercial facebook fanpage members in Thailand. 4) to study the relationship between information
exposure and satisfaction of commercial facebook fanpage members in Thailand. 5) to study the relationship
between satisfaction and brand loyalty of commercial facebook fanpage members in Thailand.
The results of this research are as follows
1)The information exposure of commercial facebook fanpage members overall was high,and the
most effective information waspictures.2) The satisfaction of commercial facebook fanpage membersoverall
was high,and the highest satisfaction was sales promotion.3) The brand loyalty of commercial facebook
fanpage members overall was high,and they showed continuous consuming of a brand’s products.4) The
correlation between information exposure and satisfaction of commercial facebook fanpage memberswas
positive with statistical significance at 0.001.5) The correlation between satisfaction and brand loyalty of
commercial facebook fanpage memberswas positive with statistical significance at 0.001.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั ลักษณะการดาเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะต้ อง
ใช้ ชีวิตกับการทางานที่เ ร่ ง รี บ และเผชิญกับความวุ่นวายจากเหตุการณ์ ต่างๆในแต่ละวัน โดย
เปลี่ยนพฤติกรรมไปหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการได้ รวดเร็ ว และสะดวกสบายมากที่สดุ
สาหรับทุกๆเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมส่วนตัว เรื่ องงาน การบริ โภค ไปจนถึงการแสวงหาข้ อมูล
ข่าวสารทัว่ ไป สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการที่เร่งรี บเหล่านี ้ได้ ดีที่สดุ ก็คือระบบอินเทอร์ เน็ต
ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการใช้ ชีวิตประจาวันมากจนสังเกตได้ ว่าเกือบทุกสถานที่แทบจะต้ องมีการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบฟรี หรื อคิดค่าใช้ จ่ายก็ตาม เรี ยกได้ ว่าหากสถานที่ ใดขาดการ
ให้ บริการด้ านอินเทอร์ เน็ตแล้ วแทบจะเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยทีเดียว
ระบบอินเทอร์ เน็ตเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทาให้ คนทัว่ โลกสามารถ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันได้ ในเวลาอันรวดเร็ว เกิดเป็ นรูปแบบการสื่อสารที่ไร้ พรมแดน ทาให้ โลก
ที่กว้ างใหญ่แคบลง เป็ นช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้ านต่างๆได้ อย่างครบครัน และ
สามารถสร้ างการปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบระหว่างบุคคล 2 คน ขึ ้นไปได้ จนนาไปสู่การให้ บริ การเว็บไซต์
ในรู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking website) เช่น บล็อก (Blog) เฟซบุ๊ก
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) กูเกิล (Google) มายสเปซ (MySpace) เป็ นต้ น เว็บไซต์เหล่านี ้
ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีคนเข้ าใช้ บ ริ การเป็ นจานวนหลายล้ านคนต่อวัน และกลายเป็ น
ช่องทางทาการตลาดในเวลาต่อมา (Meadows-Klue, 2008)
เครื อข่ายสัง คมออนไลน์ (Social network) คือพืน้ ที่ ที่ทาให้ คนจากมุม ต่างๆทั่วโลก
สามารถทาการสื่ อสารเชื่ อมโยงถึง กันได้ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่ อมโยงกัน
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรื อบุคคลกับกลุ่มคน เกิดเป็ นเครื อข่ายของการปฏิสมั พันธ์กนั ในวงกว้ าง
และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น แบ่งปั นข้ อมูลลงบนพื ้นที่การให้ บริ การของเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ต่างๆ จนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการชีวิตประจาวันของคน
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จานวนมาก ไม่วา่ จะติดต่อกับกลุม่ เพื่อน คุยเรื่ องงาน ติดตามตราสินค้ า หรื อหาข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง
ต่างๆ ทังด้
้ านบันเทิง การศึกษา การทางาน การเมือง การเผยแพร่ขา่ วสารที่เป็ นประโยชน์
จากการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่แพร่ หลายมากขึน้ เรื่ อยๆในปั จจุบัน ทาให้
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อหลักอย่าง โทรทัศน์ วิทยุ หนัง สือพิมพ์ ฯลฯ ลดน้ อยลงไป เพราะการ
เปิ ดรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์นนง่
ั ้ ายเพียงแค่มีอปุ กรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ต
อย่างคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถหาข้ อมูลที่ต้องการได้ รวดเร็ วทันใจ ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการทาการตลาดขององค์กรธุรกิจ เพราะโอกาสในการสื่อสารให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสื่อหลักเริ่ มยากขึ ้น ทังที
้ ่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายจานวนมาก ดังนันเครื
้ อข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็ น
ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่องค์กรธุรกิจต้ องหันมาให้ ความสาคัญเพราะจะทาให้ สามารถส่ง
สารถึงกลุ่ม เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและรวดเร็ ว มีค่าใช้ จ่ายต่า และสามารถเผยแพร่
ข้ อมูลไปได้ อย่างแพร่หลาย ทังยั
้ งสามารถเสริมภาพลักษณ์ที่ทนั สมัยให้ กบั องค์กรได้ อีกด้ วย
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็ นช่องทางที่สะดวกต่อการหาข้ อมูลรวมถึงการทาธุรกิจบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมอย่างมากจากทังองค์
้ กรธุรกิจชื่อดัง หรื อองค์กรอิสระ
เรี ยกได้ ว่าเป็ นการทาการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network marketing) เพื่อ
การเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย และผู้บริโภคใหม่ๆ โดยหลักฐานสาคัญที่สามารถแสดงให้ เ ห็นถึง
ศักยภาพของการทาการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มาจาก บริ ษัทศูนย์ วิจัยนวัตกรรม
อินเทอร์ เน็ตไทย จากัด ที่ได้ จดั อันดับเว็บไซต์ยอดนิยมผ่านงาน Truehits.net Web Award 2011
เมื่อวันที่ 14 พฤษพาคม 2555 พบว่าเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์กาลังได้ รับการใช้ บริ การสูง
มาก และมีแนวโน้ มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยภาพรวมของการใช้ อินเทอร์ เน็ตของคนไทย นาเสนอโดย ดร.
ปิ ยะ ตัณฑวิเชียร ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเทคนิค บริ ษัทศูนย์วิจยั นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตไทย จากัด
แสดงให้ เห็นว่าจานวนประชากรไทยที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมีมากถึงวันละ 6.15 ล้ านคน จากจานวน
ประชากรไทยที่สามารถเข้ าถึงอิ นเทอร์ เน็ตกว่า 25 ล้ านคน และมีอตั ราการเติบโตสูงถึง 26.77%
เมื่อเทียบกับปี 2554
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ภาพที่ 1.1 แสดงถึงจานวนประชากรไทยที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยต่ อวัน

ที่มา: Truehits.net Web Award 2011วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555
ภาพที่ 1.2 แสดงถึงจานวนประชากรไทยที่ใช้ อินเทอร์ เน็ต

ที่มา: Truehits.net Web Award 2011วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555
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สาหรับเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่กาลังได้ รับความนิยมสูงเป็ นอันดับหนึ่งคือเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) (Stankov, Lazic, & Dragicevic, 2010) เป็ นเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ที่มี
สมาชิกมากที่สดุ ในโลก มีจานวนสมาชิกทัว่ โลกมากถึง 9.2 ร้ อยล้ านบัญชี และ 16.6 ล้ านบัญชีใน
ประเทศไทย โดยมี สั ด ส่ ว นผู้ ใช้ บริ การเพศชาย และเพศหญิ ง ใกล้ เคี ย งกั น (Facebook
incorporated, 2012)
ภาพที่ 1.3 แสดงถึงจานวนประชากรไทยที่ใช้ เฟซบุ๊ก โดยแบ่ งเป็ นสัดส่ วนเพศและอายุ

ที่มา: Facebook.com วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555
นอกจากนี ้ สถิติภาพรวมการใช้ งานเฟซบุ๊กระบุว่าจากจานวนผู้ใช้ บริ การทังหมด
้
9.2 ร้ อย
ล้ านบัญชี มีผ้ ใู ช้ งานประมาณ 5 ร้ อยล้ านคนต่อวัน เฉลี่ยแล้ วผู้ใช้ งานมีจานวนเพื่อนคนละ 130 คน
และมีการเข้ าใช้ เฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือมากถึง 3.5ร้ อยล้ านบัญชีในแต่ละวัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
การเปิ ดรับข้ อมูลผ่านเฟซบุ๊กที่ค่อนข้ างสูงมาก ส่งผลให้ องค์กรธุรกิจประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็ น
เครื่ องสาอาง ค่ายเพลง โทรศัพท์มือถือ เสือ้ ผ้ า ร้ านอาหาร ธนาคาร ฯลฯ เริ่ มทาการตลาด การ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ตราสินค้ าผ่านเฟซบุ๊กเพื่อหวังใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่สามารถ
เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย และผู้บริ โภคกลุ่มใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลสินค้ าบริ การโดยตรง
ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค ทังยั
้ งเป็ นช่องทางสาหรับสร้ างการรับรู้ในตราสินค้ า สร้ างความสัมพันธ์
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กับผู้บริ โภค เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้ าในอนาคต ด้ วยเหตุนี ้
การทาการตลาดบนเฟซบุ๊กจึงเป็ นที่นิยมแพร่หลายในปั จจุบนั และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
(Meadows-Klue, 2008) กลายเป็ นเครื่ องมือทาการตลาดที่สามารถเปลี่ยนแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรและนักการตลาดมากที่สดุ จากการใช้ เฟซบุ๊กได้ แก่ เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook fan page) โดย Taylor, Lewin, และ Strutton (2011) อธิบายว่าเฟซบุ๊ก
แฟนเพจคือหน้ าเว็บไซต์ที่ให้ ผ้ ใู ช้ บริการสร้ างขึ ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่างๆไปยังเพื่อน บุคคลอื่นๆในเครื อข่ายเฟซบุ๊ก หรื อบุคคลที่มีความสนใจในเรื่ องที่ประชาสัมพันธ์
ซึ่งแฟนเพจมีประโยชน์หลายด้ าน เช่น การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารองค์กรโฆษณาสินค้ าบริ การ
นาเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ และเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆในเชิงธุรกิจ สามารถเข้ าถึงคนกลุ่มต่างๆได้
อย่างกว้ างขวาง Zhang (2010) กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่สนใจเข้ ามาติดตามหรื อเป็ นสมาชิกของแฟน
เพจจะถูกเรี ยกว่าแฟน (Fan) ซึ่งไม่มีการจากัดจานวนแฟน และสามารถเป็ นแฟนได้ ง่ายๆเพียงกด
แถบไลค์ (Like) ก็จะได้ เข้ าเป็ นสมาชิกทันที
การสื่ อ สารผ่า นแฟนเพจนอกจากจะประหยัด เวลาและงบประมาณในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แล้ ว ยังเป็ นช่องทางการตลาดที่สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้บริ โภค
ได้ อีกด้ วยเป็ นช่องทางที่สามารถทาการสื่อสารไปยังสมาชิ กได้ จานวนมากในเวลาอันสัน้ หาก
ข้ อความหรื อสิ่งที่นาเสนอสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดกับผู้บริ โภค หรื อสามารถเข้ าถึงกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าได้ แล้ ว ก็จะเกิดพฤติกรรมการแบ่งปั นข้ อมูล หรื อการแชร์ ข้อมูล
บอกต่อผู้อื่นไปเรื่ อยๆ ซึ่งจะสังเกตได้ ว่าเมื่อมีการโพสต์ข้อความใดๆก็ตามจากแฟนเพจตราสินค้ า
โพสต์เ หล่านัน้ ก็จะได้ รับการกดไลค์ แชร์ หรื อแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกแฟนเพจอย่างล้ น
หลามกลายเป็ นการสื่อสารในลักษณะไวรัล (Viral communication)
การสื่อสารแบบไวรัลคือการที่ข้อมูลต่างๆถูกกระจายไปยังผู้อื่นในเวลาอันรวดเร็ วเหมือน
การแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส ทาให้ ข้อมูลที่มีมากมายส่งถึงกลุ่มคนจานวนมากในต่างพื ้นที่ได้ ใน
พริบตา มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) แต่ตา่ งกันตรงที่
การสื่อสารแบบไวรัลเป็ นการใช้ เทคนิคแบบปากต่อปากผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เหตุที่นกั การ
ตลาดให้ ความสาคัญกับการสื่อ สารแบบไวรัลก็เพื่อหวังผลในการส่งข้ อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายได้
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โดยตรงในเวลาอันสัน้ และหวังให้ กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบอกต่อในลักษณะไวรัลไปสู่ผ้ อู ื่น
ที่อยู่ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เ ดียวกัน โดยที่ไ ม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการแพร่ กระจายข้ อมูล
นับเป็ นการสื่อสารที่สามารถควบคุมงบประมาณได้ เป็ นอย่างดี และลดงบประมาณในการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรื อการซือ้ พืน้ ที่โฆษณาในรู ปแบบอื่นๆได้ อย่างมหาศาล เพราะ
ผู้บริโภคสมาชิกที่มีความภักดีจะทาหน้ าที่โฆษณาข้ อมูลเหล่านันไปยั
้ งผู้อื่นแทน
ภาพที่ 1.4 แสดงถึงการสื่อสารแบบไวรัลผ่ านเฟซบุ๊ก

ที่มา: http://wparena.com และhttp://blog.socialmaximizer.com
การสื่ อสารแบบไวรั ล จะสามารถสร้ างความน่าสนใจให้ กับสิ่ง ที่ นักการตลาดนาเสนอ
เพราะหากข้ อมูลนันตรงกั
้
บความต้ องการของผู้บริ โภค การสื่อสารนันจะได้
้
รับการพูดถึงหรื อบอก
ต่อกันไปในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สร้ างความสนใจให้ กับคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ ร้ ู เรื่ องราวนี ้มา
ก่อน แต่เกิดความสนใจจนต้ องมาหาข้ อมูลเพิ่มเติมและเกิดพฤติกรรมร่วมในเวลาต่อมา กลายเป็ น
การพูดถึงที่ขยายไปอย่างรวดเร็วจนอาจกลายเป็ น Talk of the town ที่สื่อหลักนาไปเผยแพร่ตอ่ อีก
ด้ วย นอกจากได้ รับความสนใจในเครื อข่ายสังคมออนไลน์แล้ วยังได้ รับความสนใจจากสังคมทัว่ ไป
อีกด้ วย ซึ่งถือว่าเป็ นการสื่อสารที่ค้ มุ ค่าอย่างยิ่ง หากลองเปรี ยบเทียบคร่ าวๆว่าแฟนเพจของตรา
สินค้ าหนึ่ง มีสมาชิกจานวน 10,000 คน หากสมาชิกจานวน 2,000 คนมีการบอกต่อไปสู่ผ้ อู ื่น ก็มี
ความเป็ นไปได้ ว่าเพื่ อ นของเขาเหล่า นัน้ อี ก อย่า งน้ อย 2,000 คนจะได้ เ ห็ นข้ อ มูลที่ ต ราสิ น ค้ า
นาเสนอ หากกลุ่มเพื่อนที่เห็นมีการบอกต่อไปอีกลาดับหนึ่ง ข้ อมูลนัน้ ก็จะถูกเผยแพร่ ต่อไปอีก
และมีแนวโน้ มที่จะเกิดพฤติกรรมดังกล่าวไปอย่างไม่สิ ้นสุด
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กรณีที่นา่ สนใจของการใช้ เฟซบุ๊กในการสื่อสารและได้ รับการกล่าวขานไปทัว่ โลก คือการที่
Barack Obama ได้ ทาการหาเสียงเลือกตังผ่
้ านเฟซบุ๊กและเครื อข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ สามารถ
สร้ างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้ที่มาติดตามเขาได้ จนประสบความสาเร็ จได้ รับ
คะแนนเสียงมากที่สดุ และก้ าวขึ ้นเป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กา นับเป็ นชัยชนะครัง้ ยิ่งใหญ่
ผ่านกลวิธีการหาเสียงที่สิ ้นเปลืองงบประมาณน้ อยที่สุด แต่ค้ มุ ค่ามากที่สุด จึงเป็ นเหตุให้ องค์กร
ตราสินค้ าเล็งเห็นถึงศักยภาพของช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ปั จ จุบันมี องค์กรจ านวนมากที่ทาการตลาดบนเฟซบุ๊ ก เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ ในตรา
สินค้ า โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สินค้ าบริ การ รวมถึงสร้ างความสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้บริ โภค การ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้บริ โภคกับองค์กรจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุ งและพัฒนาสินค้ า
บริ การ โดยองค์กรจะต้ องสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ โภคมีความกระตื อรื อร้ น สร้ างการมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น เข้ าร่ วมกับกิจกรรมต่างๆในเฟซบุ๊กแฟนเพจขององค์กร รวมถึงแนะนาตรา
สินค้ าไปสู่ผ้ บู ริ โภคคนอื่นๆเช่น P&G ที่กาลังจะโปรโมทผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก Tide โดยขณะนัน้
P&G มีสมาชิกอยู่ 900,000 คน และทาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กโดยการสื่อสารครัง้ นันได้
้ รับการบอก
ต่อไปสูผ่ ้ อู ื่นอีกถึง 40,000 คน ซึง่ นับเป็ นจานวนที่นา่ พอใจ
สาหรับกรณีของร้ านอาหาร Red Robin ที่ขอความร่วมมือจากผู้บริ โภคที่มารับประทาน
อาหารที่ร้าน ในฐานะตัวแทนของร้ านให้ ช่วยเขียนข้ อความแนะนาร้ านอาหาร Red Robin ลงเฟ
ซบุ๊ก และส่ง ต่อไปให้ กับเพื่ อนๆในเฟซบุ๊ก การขอความร่ วมมือครั ง้ นี ม้ ี ผ้ ูบริ โภคให้ การตอบรั บ
จานวน 1,500 คน จานวนเพื่อนในเฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี ้มีจานวนเฉลี่ยคนละ 150 คน เมื่อมีการ
แนะนาร้ านอาหารไปสู่เ พื่ อนๆ ทาให้ เกิ ดการตระหนักรู้ กว่า 200,000 คน และมี ผ้ ูบริ โภคมา
รับประทานอาหารที่ร้านมากขึ ้น (York, 2009, as cited in Taylor et al., 2011)
หรื อกรณีของ Toyota ที่นาเสนอรถยนต์รุ่น Sienna โดยการสร้ างวิดีโอลงยูทปู (Youtube)
และนาเสนอผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Toyota Sienna เพียงช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ มีจานวนกดดู
วิดีโอ 12,000-15,000 ครัง้ และมีจานวนกดไลค์เป็ นแฟนของ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Toyota Sienna
ประมาณ 2,000 คน และมีการสัง่ จองรถยนต์รุ่นดังกล่าวในเวลาต่อมา (Elliott, 2010, as cited in
Taylor et al., 2011) โดยปั จจุบนั Toyota Sienna แฟนเพจมีสมาชิกกว่า 30,000 คน
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และมีการเขียนข้ อความพูดคุยระหว่างองค์กรกับผู้บริ โภคเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรื ออะไหล่
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกถึงการพัฒนารถยนต์รุ่นต่อไป
อีกหนึง่ กรณีตวั อย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งได้ แก่ Starbucks ที่เปิ ดเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อสร้ าง
สังคมของผู้บริ โภค ปั จจุบนั มีสมาชิกทัว่ โลกติดตามกว่า 25 ล้ านคน และเป็ นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มี
จานวนสมาชิกมากที่สดุ ในโลก (Palmer &Koenig-Lewis, 2009) Starbucks แฟนเพจ ใช้ กลยุทธ์
ทาการตลาดอย่างยอดเยี่ยมได้ แก่การสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้ ากับผู้บริ โภค (Brand
association) โดยใช้ เครื่ องมือต่างๆในแฟนเพจสร้ างการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริ โภคทังการแลกเปลี
้
่ ยน
ข้ อมูลระหว่างองค์กรกับผู้บริ โภคและระหว่างผู้บริ โภคด้ วยกันเอง ด้ วยการนาเสนอประวัติองค์กร
สินค้ าใหม่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เปิ ดตัวกาแฟรสชาติใหม่ๆ สร้ างกิจกรรมให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร่ วมเสนอ
ความคิ ด เห็ น คิ ด กาแฟรสชาติ ใ หม่ หรื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ กาแฟ ฯลฯ (“Why
Starbucks Is the Top Brand on Facebook,” 2009)
การสร้ างความเชื่อมโยงเหล่านี ้เป็ นปั จจัยสาคัญของการพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่ง จะเกิ ดขึน้ ได้ จ ากการผลักดันของผู้บริ โภคตัวอย่างที่ เห็นได้ ชัดคือการที่ ผ้ ูบริ โภคจากทั่วโลก
ถ่ายภาพตัวเองคูก่ บั กาแฟ Starbucks แล้ วนามาลงใน Starbucks แฟนเพจ โดยภาพที่โพสต์ลงใน
แฟนเพจกว่าพันภาพมาจากผู้บริ โภค ในขณะที่ภาพที่องค์กรลงเองมีเพียงแค่หลักร้ อยเท่านัน้ ใน
ส่วนของการเขียนข้ อความเกี่ยวกับ Starbucks เป็ นการเขียนโดยผู้บริ โภคมากกว่า 250 ข้ อความ
ต่อวัน ในขณะที่องค์กรเขียนข้ อความเองไม่ถึง 15 ข้ อความต่อเดือนแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภคมี
ความกระตือรื อร้ นอย่างยิ่งกับการได้ มีส่วนร่วมในแฟนเพจ ซึ่งเป็ นแรงผลักดันให้ ตราสินค้ ามีความ
ใกล้ ชิดกับผู้บริ โภค และผู้บริ โภคเหล่านี ้จะเป็ นผู้แนะนาสมาชิกใหม่ๆเข้ ามาติดตามแฟนเพจของ
องค์กรต่อไป
สาหรับในไทย ZocialRank.com หรื อเว็บไซต์ที่รวบรวมข้ อมูลการใช้ งานเครื อข่ายสัง คม
ออนไลน์ของเมืองไทย ได้ ทาการสรุ ปและจัดอันดับองค์กรตราสินค้ าที่มีการทาการตลาดผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจที่มีจานวนสมาชิกสูงมาก และมีความเคลื่อนไหวบนแฟนเพจระหว่างองค์กรและ
สมาชิกตลอดทังวั
้ น 4 อันดับแรกที่น่าสนใจ ได้ แก่ Ichitan 1.8 ล้ านคน , Pepsithai 1.4 ล้ านคน ,
DTAC 1.2 ล้ านคน และ GTH 1.2 ล้ านคน ซึ่งไม่ว่าจะมีการโพสต์ข้อความ ออกโปรโมชัน่ ขาย
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อเรื่ องราวใดๆก็ตาม ก็มักจะได้ รับการติดตามอย่างรวดเร็ วโดยสามารถวัดได้
จากการที่สมาชิกเข้ ามากดไลค์ แชร์ รูปภาพ หรื อแสดงความคิดเห็นอย่างล้ นหลาม
กรณีที่น่าสนใจของ Ichitan มีอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ได้ รับความสนใจสูงมากเมื่อมีการลง
ข้ อมูลในแฟนเพจก็คือกิจกรรมแจกทอง แจกรถ แจกรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่าล้ านบาท โดย
การลุ้นโชคใต้ ฝาอิชิตนั ซึ่งมีสมาชิกกดไลค์ข้อมูลและแชร์ ข้อมูลไปสู่ผ้ อู ื่นถึงหลักแสนแชร์ แสดงให้
เห็นว่าข้ อมูลที่ลงครัง้ นี เ้ ป็ นเรื่ องที่สมาชิกให้ ความสนใจเป็ นอย่างยิ่ง และสามารถสร้ างยอดขาย
ให้ กบั อิชิตนั ได้ อย่างล้ นหลามเพราะใครๆก็อยากได้ รางวัล โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศผลรางวัล
แล้ ว คุณตันก็เป็ นผู้มอบรางวัลให้ กบั ผู้โชคดีด้วยตัวเอง เป็ นการยืนยันว่า Ichitan แจกจริ ง ยิ่งทาให้
สมาชิกสนใจและคอยติดตามกิจกรรมต่อไปมากยิ่งขึ ้น หรื ออีกกรณีคือการนาฝามาแลกตัว๋ หนังใน
เครื อ SF ฟรี 1 ที่นงั่ ทุกสาขา มูลค่า 160 บาท โดยผู้ที่นาฝามาแลกตัว๋ หนังสามารถเลือกดูเรื่ อง
อะไรก็ได้ ก็เป็ นกรณีที่ได้ รับความสนใจจากสมาชิกสูงมากเช่นกัน
กรณีของ Pepsithai คือการลงข้ อมูลเรื่ องเทศกาลดนตรี มันไก่มาก ที่รวมวงดนตรี ชนของ
ั้
ประเทศมาแสดงคอนเสิร์ตสุดมันข้ ามคืน ด้ วยการสะสมฝาจีบมาเป็ นส่วนลดค่าเข้ างาน หรื อสะสม
ฝาจีบมาแลกเสื ้อยืดของวงดนตรี ก็ได้ รับการตอบรับจากสมาชิกในการไลค์และแชร์ ข้อมูลไปสู่กลุ่ม
เพื่อนๆอย่างมากมาย ทาให้ มี การติดตามกิจกรรมเทศกาลดนตรี อย่างต่อเนื่อง และได้ รับความ
สนใจมากขึ ้นเรื่ อยในแต่ละครัง้ ที่จดั หรื อกรณีของ DTAC มีกิจกรรมแจกทองจากการโทรของลูกค้ า
ยิ่งโทรมากยิ่งมีโอกาสมาก ก็เป็ นกิจกรรมที่ได้ รับการไลค์และแชร์ ไปอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการ
อัพเดทข้ อมูลโปรโมชัน่ หรื อแพ็คเกจใหม่ๆของเครื อข่าย ก็ได้ รับการติดตามสูงเช่นกัน หรื อกรณีของ
GTH ค่ายหนังที่มีสมาชิกติดตามมากที่สดุ ในประเทศไทยก็ได้ ทาการลงข้ อมูลกิจกรรมวิ่งมาราธอน
ชวนสมาชิกมาร่ วมวิ่งเพื่อสุขภาพร่ วมกับเหล่าดาราชื่อดัง ก็เป็ นกิจกรรมที่ได้ รับการตอบรับเป็ น
อย่างดีจากสมาชิกแฟนเพจ
ZocialRank.com ระบุว่าในปี 2554 ประเทศไทยมีจานวนผู้ใช้ กว่า 13 ล้ านคนหรื อกว่า
20% ของจานวนประชากรทังประเทศ
้
เมื่อจัดอันดับทัว่ โลกแล้ ว ประเทศไทยมีสถิติการใช้ งานเฟ
ซบุ๊กเป็ นอันดับที่ 16 และมีแนวโน้ มสูงขึ ้นต่อเนื่องในปี 2555 ซึ่งตรงกับปั จจุบนั ที่ประเทศไทยมีผ้ ใู ช้
เฟซบุ๊กมากถึง 16.6 ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิ ดให้ บริ การ 3G อย่างเต็มที่ใน
ประเทศจะทาให้ การใช้ บริการเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกมากยิ่งขึ ้น
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จากตัวอย่างขององค์กรตราสินค้ าที่หนั มาทาการตลาดผ่านเฟซบุ๊กนัน้ ทาให้ เห็นได้ ชดั ว่า
การสื่อสารกับคนจานวนหลักล้ านนันไม่
้ ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป และยังไม่เสียค่าใช้ จ่ายอีกด้ วย อีกทัง้
ยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างชัดเจนเพราะสมาชิกที่เข้ ามาติดตามแฟนเพจย่อมต้ องเป็ น
คนที่มีความรู้ สึกดีๆกับตราสินค้ า มีความพึงพอใจ หรื อมีความภักดีต่อตราสินค้ า โดยที่องค์กร
สามารถสร้ างการปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบกับสมาชิกได้ ซึง่ จะช่วยให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทา
ให้ องค์กรรู้วา่ ผู้บริโภคกาลังต้ องการสิ่งใดและมีความคิดเห็นใดมาเสนอกับองค์กรบ้ าง
จะเห็นได้ วา่ การทาการตลาดโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กนันมี
้ ศกั ยภาพสูง และยังสามารถ
ขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะแนวโน้ มของการใช้ บริ การเฟซบุ๊กในประเทศไทยจะคงสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
คนรุ่ นใหม่รวมถึงผู้ใหญ่ในปั จจุบนั สามารถก้ าวทันเทคโนโลยี และเปิ ดรับข่าวสารโดยเลือกจาก
ช่องทางที่มีความสะดวกและใกล้ ตวั มากที่สดุ ทาให้ องค์กรและนักการตลาดต้ องปรับตัวให้ ทนั กับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี ้ เพื่อที่จะได้ หากลยุทธ์และกลวิธีที่เหมาะสมมาใช้ สร้ างความสัมพันธ์กบั
ผู้บริโภคเก่า และสร้ างกลุม่ ผู้บริโภคใหม่ไปพร้ อมๆกัน
เมื่อพิจารณาถึงความสาคัญในการทาการตลาดขององค์กรและผลกระทบด้ านการสื่อสาร
ต่อผู้บริโภคจากการเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าแล้ ว จึงเป็ นที่น่าศึกษาว่าผู้บริ โภคที่เป็ น
สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย มีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร มีความพึงพอใจ
และความภักดีตอ่ ตราสินค้ าอย่างไร เพราะที่ผ่านมายังไม่มีผ้ วู ิจยั ในประเด็นดังกล่าว โดยผลจาก
การศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุ รกิจ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ และนักโฆษณา ใน
การนาไปพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อสื่อสารการตลาด และศึกษาเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ มี
ความเหมาะสมกับภาคธุรกิจและกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับ การเปิ ดรั บ ข้ อ มูลข่าวสารของสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจธุ รกิ จ สิน ค้ า ใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศ
ไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจของสมาชิก
เฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสมาชิกเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
ปั ญหานาวิจัย
1. สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในระดับใด
2. สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมีความพึงพอใจต่อแฟนเพจและตรา
สินค้ าในระดับใด
3. สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมีความภักดีตอ่ แฟนเพจและตราสินค้ า
ในระดับใด
4. การเปิ ดรั บ ข้ อ มูล ข่ า วสารของสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจหรื อไม่
5. ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กับ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าหรื อไม่
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้ อที่ 1 การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง “การเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสาร ความพึง พอใจ และความภักดีต่อตราสินค้ า
ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย” มีขอบเขตการวิจยั คือ
1. มุ่งเน้ นประเมินผลของระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อ
ตราสินค้ า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย เฉพาะสมาชิกที่มีอายุ
ตังแต่
้ 18 ปี ขึ ้นไป
2. การศึกษาครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ คดั เลือกแฟนเพจของธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยที่มีสมาชิก 1
ล้ านคนขึ ้นไป จานวน 4 แฟนเพจ จากการจัดอันดับเพจธุรกิจสินค้ าที่มีสมาชิกมากที่สดุ ใน
ประเทศไทย และเป็ นองค์ก รธุ ร กิ จ ต่า งประเภทกัน และมี การเคลื่ อนไหวบนแฟนเพจ
ระหว่างองค์กรและสมาชิกตลอดทังวั
้ น ได้ แก่ Ichitan , Pepsithai ,DTAC และ GTH ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ พิจารณากลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
การสื บค้ นจากสมาชิ กของแฟนเพจ แฟนเพจละ 100 คน รวมเป็ นทัง้ หมด 400 คน ซึ่ง
พิจารณาจากการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ แฟนเพจของสมาชิกเหล่านัน้
นิยามศัพท์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
เฟซบุ๊กแฟนเพจคือ เครื่ องมือที่องค์กรธุรกิจจัดใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มผู้บริ โภค
โดย Taylor, Lewin, และ Strutton (2011)อธิ บายว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจคือหน้ าเว็บไซต์ที่ให้
ผู้ใช้ บริการสร้ างขึ ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆไปยังเพื่อน บุคคลอื่นๆ
ในเครื อข่ายเฟซบุ๊ก หรื อบุคคลที่มีความสนใจในเรื่ องที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งแฟนเพจมีประโยชน์หลาย
ด้ าน เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรโฆษณาสินค้ าบริ การ นาเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ และ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆในเชิงธุรกิจ สามารถเข้ าถึงคนกลุ่มต่างๆได้ อย่างกว้ างขวาง Zhang (2010)
กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่สนใจเข้ ามาติดตามหรื อเป็ นสมาชิกของแฟนเพจจะถูกเรี ยกว่าแฟน (Fan) ซึ่ง
ไม่มีการจากัดจานวนแฟน และสามารถเป็ นแฟนได้ ง่ายๆเพียงกดแถบไลค์ (Like) ก็จะได้ เข้ าเป็ น
สมาชิกทันทีโดยไม่ต้องได้ รับการอนุญาตจากองค์กร
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สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจหมายถึง ผู้ใช้ เฟซบุ๊กที่ตดิ ตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจ
ที่ตนชื่นชอบด้ วยการกดไลค์ เพื่อเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกแฟนเพจ
การเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสาร หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคเลือกเปิ ดรับสื่อเพื่อค้ นหาข้ อมูล เมื่อ
ประสาทสัมผัสได้ รับการกระตุ้นจากข้ อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆ ทังภาพ
้
ข้ อความ เสียง ฯลฯ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการด้ านข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ หาความบันเทิง หาข้ อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ
ต่อการกระทาใดๆ หรื อติดตามความเคลื่อนไหวรอบด้ านของสังคม โดยข้ อมูลเหล่านี ้จะนาไปสู่การ
เกิดความพึงพอใจต่อไป
ความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่เป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุ รกิจสินค้ า (Customer
Satisfaction) หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคมีความพอใจต่อความสัมพันธ์ที่องค์กรธุรกิจมอบให้ ผ่านเฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ ซึง่ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ทางบวก มีความสุข เกิดความรู้สึกที่ดี และเกิดความพึง
พอใจ
ความภั ก ดี ข องผู้ บริ โ ภคที่ เ ป็ นสมาชิ ก เฟซบุ๊ ก แฟนเพจธุ ร กิ จ สิ น ค้ า (Customer
Loyalty) หมายถึงการที่ลกู ค้ าสนับสนุน หรื อมอบผลประโยชน์ให้ กบั องค์กรธุรกิจในระยะยาว ทัง้
พฤติกรรมและ การแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร หรื อการแบ่งข้ อมูลจากแฟนเพจ
ไปสูเ่ ครื อข่ายสังคมของตน โดยลูกค้ ารู้สึกผูกพัน และมีทศั นคติเชิงบวกต่อองค์กร ทังมี
้ แนวโน้ มใน
การซื ้อใช้ สินค้ าบริการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นถึงการสนับสนุนตราสินค้ า
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักวิชาการในการศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้ า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจ
สินค้ าในประเทศไทย
2. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับองค์กรธุรกิจในการวางแผนการสื่อสารให้ ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการเปิ ดรับสื่ออย่างทัว่ ถึง สร้ างความพึง
พอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจัยเรื่ อง “การเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ า วสาร ความพึงพอใจ และความภั ก ดีต่อตรา
สินค้ า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย” เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับระดับ
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้บริ โภคซึ่งเป็ นผลจากการเข้ าร่ วม
เป็ นสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจของธุ ร กิ จ สิ น ค้ า โดยมี แ นวคิด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
5. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
6. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในการทาการตลาด
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสาร
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ ปั จจัยพื ้นฐานที่สาคัญของการอยู่รอดได้ แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่ องนุง่ ห่ม และยารักษาโรคแต่เพื่อที่จะจัดหาปั จจัยเหล่านี ้ย่อมต้ องมีการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือใน
การเชื่อมโยงข้ อมูล หาความรู้ สร้ างการติดต่อไปสูๆ่ คนอื่นๆในสังคม และช่วยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ต่า งๆตามที่ ต้ อ งการในการด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ การสื่ อ สารจึง ถื อ เป็ นพื น้ ฐานส าคัญ ของการ
ขับเคลื่อนสังคม และช่วยให้ เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมได้
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ความต้ องการข้ อมูลข่าวสารจะเพิ่มขึน้ เมื่อบุคคลต้ องการข้ อมูลในการตัดสินใจ หรื อไม่
แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ทังยั
้ งทาให้ บคุ คลได้ รับความรอบรู้ ก้ าวทันเหตุการณ์ และเป็ นคนทันสมัย
สามารถปรับตัวเข้ ากับเหตุการณ์ต่า งๆได้ อย่างดี Atkin (1973) กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีการ
เปิ ดรั บข่าวสารมาก จะได้ เ ปรี ยบผู้อื่นเพราะจะมีความรู้ มาก เข้ าใจสังคม สิ่ง แวดล้ อม และทัน
เหตุการณ์อยูเ่ สมอ แต่เนื่องจากข่าวสารรอบตัวบุคคลนันมี
้ มากมายเกินกว่าที่บคุ คลจะสามารถรับ
ข้ อมูลได้ ทกุ อย่าง ดังนันจึ
้ งต้ องเลือกเปิ ดรับเฉพาะสารที่เป็ นประโยชน์ หรื ออยู่ในความสนใจของ
ตนเป็ นหลัก
Krikelas (1983) อธิบายถึงการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของบุคคลว่าจะเกิดขึ ้นเมื่อต้ องหา
ข้ อมูลเพื่อตอบสนองความต้ องการของตน อาจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว ต้ องการผ่อน
คลาย ความจรรโลงใจ ต้ องการเรื่ องราวสาระ ต้ องการติดตามความเคลื่อนไหวของสังคม หรื อ
ข้ อมูลเพื่อตัดสินใจต่อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง เมื่อบุคคลพบว่าข้ อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงต้ องเปิ ดรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติม
Mowen and Minor (1998) และ Schiffman and Kanuk (2000) นิยามการเปิ ดรับข้ อมูล
ว่าเป็ นเป็ นกระบวนการที่บคุ คลเลือกเปิ ดรับข้ อมูล ตามความสนใจ และทาการจัดการ ตีความสิ่ง
เร้ าหรื อข้ อมูลนัน้ เพื่อการกระทาที่เหมาะสมในสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับ Assael (1998) และ
Seminik (2002) ที่นิยาม การเปิ ดรับข้ อมูล ว่าเป็ นการเลือกจัดการกับสิ่งเร้ าที่เข้ ามาในความคิด
ของบุคคล หากมีระดับที่กระตุ้นความต้ องการของบุคคลได้ สงู ก็จะยิ่งเกิดการเปิ ดรับสื่อมาก เพื่อ
หาข้ อมูลที่สามารถระงับแรงกระตุ้นนันได้
้
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของบุคคลมีพื ้นฐานเพื่อตอบสนองความต้ อง โดยเป็ นเหตุมาจาก
ความต้ องการ 4 ประการ ดังนี ้ (Atkin,1973)
1. ต้ องการรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นรอบตัว
2. ต้ องการคาแนะนาเพื่อการกระทาที่เหมาะสมและถูกต้ องต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ
3. ต้ องการข้ อมูลที่สามารถสร้ างความมัน่ ใจ ความมัน่ คง และความรู้ให้ กบั ตนเอง
4. ต้ องการเรื่ องราวเพื่อสนทนากับผู้อื่นได้
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McComb and Becker(1979) กล่าวถึงการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของบุคคลว่ามีพืน้ ฐาน 6
ประการ ได้ แก่
1. ต้ องการรู้เหตุการณ์ โดยการติดตามความเคลื่อนไหว รู้เท่าทันสังคมว่ามีอะไรที่น่าสนใจใน
ขณะนัน้
2. เพื่อให้ ตดั สินใจได้ อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับ
ชีวิตประจาวัน ซึ่งการเปิ ดรับข้ อมูลจะช่วยให้ บุ คคลได้ ทาการตัดสินใจอย่างรอบคอบมาก
ขึ ้น
3. เพื่อหาข้ อมูลไปพูดคุยกับบุคคลอื่นๆในสังคม
4. เพื่อต้ องการมีสว่ นร่วมต่อเหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบตัว
5. เพื่อหาความบันเทิงและผ่อนคลายอารมณ์
6. เพื่อเสริมหรื อสนับสนุนความคิดเห็นและการกระทาที่ได้ ตดั สินใจไปแล้ ว
นอกเหนือจากความต้ องการพื ้นฐานดังกล่าว ก็ยงั มีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารของบุคคลขึ ้นกับอิทธิพล 3 สิ่ง (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, 2532)
1. ลักษณะของสิ่งเร้ า ได้ แก่ ขนาด สี รส กลิ่น ฯลฯ ผ่านประสาทสัมผัสทังห้
้ า
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้ ากับสิ่งแวดล้ อม หากสิ่งเร้ านัน้ เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไปใน
สังคม หรื อสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจสิ่งนันก็
้ จะได้ รับความสนใจ
3. เงื่อนไขภายในแต่ละบุคคล แต่ละคนจะเปิ ดรับสิ่งเร้ าที่สอดคล้ องกับกรอบแห่งความรู้ของ
ตน ปั จจัยที่มีอิทธิ พ ลต่อกรอบแห่งความรู้ คือ ประสบการณ์ ทัศนคติ บุคลิ กภาพ และ
แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
พัชนี เชยจรรยา เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2543) กล่าวว่าคนเราไม่
สามารถสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้ ทงหมด
ั้
จึงจาเป็ นต้ องมีการเลือกเปิ ดรับข้ อมูลบางส่วนตามความ
สนใจของแต่ล ะคน อาจจะเป็ นการเปิ ดรั บ ที่ เกิ ดขึน้ โดยไม่ร้ ู ตัว หรื อการเปิ ดรั บโดยตัง้ ใจ ตาม
ประสบการณ์และการสัง่ สมทางสังคม หรื ออาจจะเกิดจากปั จจัยอื่นๆ เช่น
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1. แรงผลักดัน หรื อ แรงจูงใจ
2. ประสบการณ์เดิม
3. กรอบอ้ างอิง ซึง่ เกิดจากการอบรมจากครอบครัวและสังคม
4. สิ่งแวดล้ อม
5. สภาวะจิตใจ และอารมณ์ หรื อปั ญหาที่มีอยู่
โดย Todd Hunt and Brent d. Ruben (1993) เสริ มปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเปิ ดรับ
ข่าวสารของบุคคลไว้ ดังนี ้
1. ความต้ องการ (Need) คือความต้ องการของร่ างกายและจิ ตใจ มี ระดับสูง ไปจนต่า
แตกต่างกันไปตามแรงกระตุ้นและสิ่งเร้ า เป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ของการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
ของบุคคล การเลือกเปิ ดรับจะดาเนินไปตามเป้าหมายของการตอบสนองด้ านข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ เพื่อแสดงความเป็ นตัวตน ความชอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อการอยู่ร่วมใน
สังคมได้ อย่างปกติสขุ เพื่อความพึงพอใจ ฯลฯ
2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติคือความโน้ มเอียงของจิตใจต่อเรื่ อง
ต่างๆ มีทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ และค่านิยมคือพื ้นฐานของการแสดงออกที่บคุ คลยึดถือ
เป็ นเรื่ อ งของ สิ่ ง ที่ ค วร หรื อ ไม่ค วรกระท า โดยต้ อ งให้ เ หมาะสมต่อ เหตุก ารณ์ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม
3. เป้าหมาย (Goal) การกระทาสิ่งต่างๆให้ บรรลุเป้าหมายได้ นนต้
ั ้ องเกิดจากการเปิ ดรั บ
ข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะนาความรู้ นนั ้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิต การทางาน
การเข้ าร่วมกิจกรรมสังคม การพักผ่อน การบริโภค หรื อการทากิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
4. ความสามารถ (Capability) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับทักษะส่วนตัวของบุคคล หากบุคคลมี
ความสามารถสูง ก็จะทาความเข้ าใจต่อข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วและนาไปใช้ อย่าง
ถูกวิธี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. การใช้ ประโยชน์ (Utility) เรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์มกั จะได้ รับความสนใจและได้ รับการ
เปิ ดรับสูง
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6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) หรื อรูปแบบสารที่นาเสนอออกมาเพื่อดึงดูด
ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็ น รู ป ข้ อความ เสี ยง วิดีโอ ฯลฯ ล้ วนมี ผลต่อการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารของบุคคล เนื่องจากแต่ละบุคคลอาจจะให้ ความสนใจหรื อชื่นชอบรูปแบบสารใน
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ผู้นาเสนอสารควรเลือกออกแบบสาร และรู ปแบบการ
นาเสนอให้ เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถจูงใจให้ เกิดการเปิ ดรับได้ สงู ที่สดุ
7. สภาวะ (Context) สภาวะหมายถึงสิ่งแวดล้ อมของการเกิดการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้ วย
สถานที่ บุคคลผู้ทาการเปิ ดรับสาร และเวลาของการเกิดเหตุการณ์การสื่อสาร รวมถึงการ
มีบคุ คลอื่นมากระตุ้นให้ เกิดความต้ องการหาข้ อมูล การพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมที่
อาศัย หรื อความเชื่อในเรื่ องต่างๆ ล้ วนมีอิทธิพลต่อการเปิ ดรับสารทังสิ
้ ้น
8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) เมื่อบุคคลมีความชอบต่อสื่อชนิดใด
ชนิ ดหนึ่ง หรื อรู ป แบบสารใดๆก็ ต าม ก็ จ ะเกิ ดการติดตามและสนใจเปิ ดรั บ สารในรู ป
แบบเดิมๆมากขึ ้น
สาหรับวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับข่าวสารนัน้ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ได้ แบ่งเป็ น
4 ประการ ดังนี ้
1. เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเพื่อสนองความต้ องการและ
ความอยากรู้
2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิ ดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเร้ าใจ ตื่นเต้ น
สนุกสนาน รวมถึงการพักผ่อน
3. เพื่อประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึงการสร้ างความคุ้นเคยหรื อการเป็ นส่วน
หนึง่ ของสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจา หรื อคนรอบข้ าง เพื่อเป็ นแหล่งชุมนุมใหม่ๆ
4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็ นการเปิ ดรับสื่อ หรื อเข้ าหาสื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย
รอบข้ าง
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Katz et al. (1974 อ้ างใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534) อธิบายกระบวนการเปิ ดรับข้ อมูล
ของบุคคลว่า เป็ นเพราะบุคคลจะมีสภาวะทางจิตใจและทางสังคมที่จะมีอิทธิ พลให้ เกิดความ
ต้ องการเป็ นคนรอบรู้ ทันสมัย เป็ นที่ ยอมรับของบุคคลอื่น หรื อสามารถรู้เรื่ องในสิ่งที่คนสนใจและ
ให้ ความสาคัญ และหาข้ อมูลเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคล โดยจะเปิ ดรับผ่านสื่อที่มี
ความสะดวกสบาย รวดเร็ ว และหาข้ อมูลได้ มากมาย จนก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรื อ
เปลี่ยนลักษณะนิสยั และพฤติกรรมบางอย่างดังนัน้ กระบวนการเปิ ดรับข่าวสารจึงเปรี ยบเสมือน
เครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู้ ของบุคคล ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ตามลาดับ (Klapper, J.T.,
1960:19-25)
1. การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแหล่ง
หลายแหล่ง ตามความสนใจและความต้ องการของตน ไม่วา่ จะเป็ น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ ฯลฯ แต่ขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวกสบาย และความง่ายต่อการเข้ าถึง
2. การเลือกให้ ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลมีแนวโน้ มที่จะเลือกรับข่าวสารตาม
ความคิ ด เห็ น และสอดคล้ อ งกับ สิ่ ง ที่ ต นสนใจ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัศ นคติ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ และ
หลีกเลี่ยงสารที่ไม่อยู่ในความสนใจ เพื่อไม่ให้ เกิดสภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุล หรื อเลี่ยง
การเกิดความไม่สบายใจ
3. การเลือกรับรู้ และตีความ (Selective Perception and Interpretation) บุคคลอาจจะรับรู้
สารแตกต่างจากความต้ องการของผู้ส่ งสารได้ เพราะอาจจะมีการตีความสารตามความ
เข้ า ใจ ความสนใจ ทัศ นคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความต้ อ งการ ความคาดหวัง
แรงจูง ใจ สภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์ และจิ ตใจ ดัง นัน้ บุคคลอาจจะ
ตีความสารสอดคล้ องกับลักษณะส่วนบุคคล และอาจมีการบิดเบือน หรื อแปลงสารไปใน
ทิศทางที่นา่ พอใจของแต่ละบุคคลด้ วย
4. การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลมักจะเลือกจดจาและถ่ายทอดสารที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้ องการ และทัศนคติของตน และจะหลีกเลี่ยงการแนะนาสารที่ขดั แย้ ง
กับความคิดของตน โดยมักจะเลือกสารที่ช่วยสนับสนุนความรู้ สึกนึกคิด หรื อความเชื่อ
เดิมให้ มีความมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
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Assael (1998) กล่าวถึงลักษณะของการเปิ ดรับข้ อมูล 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. กลุม่ ที่เปิ ดรับข้ อมูลด้ วยความกระตือรื อร้ น (Active information search)
ผู้บริ โภคกลุ่มนี ้เป็ น จะทาการเปิ ดรับข้ อมูลจานวนมากก่อนการตัดสินใจ โดยจะมีการหา
ข้ อมูลอย่างสม่าเสมอเพื่อเก็บข้ อมูลไว้ ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนี ้ยังอาจได้ รับ
ความเพลิดเพลินจากข้ อมูลเหล่านันด้
้ วย เนื่องจากผู้บริ โภคกลุ่มนี ้จะมีความรู้สึกเกี่ยวพันกับสินค้ า
บริการที่สนใจ มาระยะเวลาหนึง่ หรื อจะเป็ นการเปิ ดรับเพื่อต้ องการตัดสินใจซื ้อโดยตรง เพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจและสนับสนุนการตัดสินใจมากขึ ้น ยิ่งการตัดสินใจนันมี
้ ความเสี่ยงสูง ผู้บริ โภคก็จะยิ่ง
เปิ ดรับข้ อมูลมากมายเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. กลุม่ ที่เปิ ดรับข้ อมูลอย่างไม่กระตือรื อร้ น (Passive information search)
เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่มักเปิ ดรับสื่อที่ไม่ต้องใช้ ความพยายามมาก หรื อเสียค่าใช้ จ่ายน้ อย
หรื อเพราะความสะดวกในการเปิ ดรับ แต่คนกลุม่ นี ้จะไม่ได้ มีความเกี่ยวพันกับสินค้ าบริ การมากนัก
หรื ออาจจะไม่มีความเกี่ยวพันเลย สามารถตัด สินใจซื ้อได้ โดยไม่ต้องหาข้ อมูลเพิ่มเติม เพียงแต่
สนใจสารที่ได้ รับ หากพบว่าสินค้ าที่ซื ้อมาไม่ตรงกับความต้ องการ ก็ทาการซื ้อใหม่ เพราะเป็ นการ
ตัดสินใจในเรื่ องที่มีความเสี่ยงน้ อย
Solomon (1999) เสนอว่า หากผู้บริ โภคมีความรู้หรื อติดตามสินค้ าบริ การนันอยู
้ ่แล้ ว ก็จะ
เป็ นหลักในการเลือกเปิ ดรับ และจะทาความเข้ าใจเกี่ยวกับสารที่ได้ รับค่อนข้ างง่ายว่าสารนันได้
้ ให้
ประโยชน์ตรงตามความคาดหวัง แทนที่จะทาการหาข้ อมูลอย่างกว้ างๆไปเรื่ อยๆ ส่วนผู้บริ โภคที่มี
ความรู้ น้ อยก็ จ ะทาการเปิ ดรั บเพราะต้ องการติดตามความคิดเห็ นของผู้อื่ นเพื่ อประกอบก าร
ตัดสินใจ หรื อเพราะเชื่อใจในคุณสมบัติอื่นๆของสินค้ าบริ การ เช่น ตราสินค้ าและราคา โปรโมชัน่
ต่างๆ การลด แลก แจก แถม หรื อสินค้ ามีชื่อเสียง ได้ รับความไว้ วางใจ เป็ นที่ค้ นุ เคย และมีความ
น่าเชื่อถือ
กล่าวโดยสรุ ป การเปิ ดรับจะเกิดขึน้ เมื่อมีสิ่งเร้ ามากระตุ้นประสาทสัมผัส โดยบุคคลจะ
เปิ ดรับสิ่งเร้ านันหรื
้ อไม่ขึ ้นอยู่กับความสนใจ และความเกี่ยวพันที่ลูกค้ ามีต่อสิ่งเร้ านันๆ
้ ซึ่งบุคคล
อาจจะเลี่ยงสิ่งเร้ าที่ไมอยูใ่ นความสนใจ หรื อไม่มีความเกี่ยวพันกับตนเองได้ โดยความสนใจในที่นี ้
หมายถึง การที่บุคคลให้ ความสนใจกับสิ่งเร้ าที่มีค วามแปลกแตกต่างกัน ในการเลือกรับรู้ และ
สนใจสิ่งเร้ าทางการตลาด เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความต้ องการ ทัศนคติ ประสบการณ์ และบุคลิก
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เฉพาะตัว ดังนัน้ จึงมีความสนใจต่อการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สาร สินค้ า หรื อ บริ การ ที่
แตกต่างกันซึง่ จะนาไปสูก่ ารเกิดความพึงพอใจต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ปั จจุบนั วงการการตลาดมีการแข่งขันมากขึ ้น องค์กรธุรกิจสินค้ าต่างๆจึงมีความพยายาม
ที่จะเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายด้ วยวิธีการต่างๆ ผ่านการสื่อสาร และสินค้ าบริ การที่ดีที่สดุ แต่
คงจะไม่สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากนักการตลาดไม่ทาความเข้ าใจใน
กระบวนการทางจิตวิทยาพื ้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคซึ่งก็คือเรื่ องของความพึง
พอใจ โดย Engel, Blackwell, and Miniard (1995) กล่าวว่าการเข้ าถึงความพึงพอใจของผู้บริ โภค
ได้ นัน้ จะช่ ว ยให้ นัก การตลาดสามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่อ เป้ าหมายของเขา และเป็ นพื น้ ฐานของ
ความสาเร็จของธุรกิจสินค้ า
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ มากมาย Assael (1998)
กล่าวว่าหากผู้บริ โภคได้ รับประสบการณ์จากสินค้ าบริ การตรงตามความคาดหวังแล้ ว ผู้บริ โภคจะ
เกิดความพึงพอใจ และจะมีระดับสูงมากขึน้ หากประสบการณ์ ที่ได้ รับนัน้ เกินความคาดหวัง ซึ่ง
ความพึงพอใจที่เกิดขึ ้นจะช่วยเสริมทัศนคติทางบวกต่อตราสินค้ านัน้ นาไปสู่การเลือกซื ้อซ ้าในครัง้
ต่อไป เช่นเดียวกับ Mowen and Minor (1998) ที่ให้ ความหมายว่า ความพึงพอใจจะเพิ่มทัศนคติ
ด้ านบวกต่อตราสินค้ า หลังจากที่ได้ รับการบริ การหรื อได้ รับคุณสมบัติของสินค้ าตรงตามความ
คาดหวัง ส่งผลให้ มีแนวโน้ มในการใช้ ตราสินค้ านันอย่
้ างต่อเนื่อง
Gerson (1993) และ Hill and Alexander (2000) นิยามว่าความพึงพอใจคือการรับรู้
สินค้ าบริ การตรงตามความคาดหวัง หรื อเกินความคาดหวังของผู้บริ โภค และจะก่อให้ เกิดการซื อ้
ซ ้า บอกต่อ หรื อการซื ้อในปริ มาณที่มากขึ ้นสาหรับตราสินค้ านัน้ โดย Rust and Oliver (1994)
เสริ มไปในทางเดียวกันว่า ความพึงพอใจจะนาไปสู่การตัดสินใจในอนาคต โดยผู้บริ โภคจะจดจา
ตราสินค้ านันและบริ
้
โภคอย่างต่อเนื่อง Kotler (2003) กล่าวว่าผู้บริ โภคจะเกิดการเปรี ยบเทีย บ
ระหว่างคุณสมบัตขิ องสินค้ าบริ การที่ได้ รับ กับความคาดหวังก่อนการบริ โภค หากสินค้ าบริ การนัน้

22

สามารถตอบสนองความคาดหวังก็จะเกิดเป็ นความพึงพอใจ ในทางกลับกันหากไม่ตรงตามความ
คาดหวังจะนาไปสูค่ วามไม่พอใจ หรื อผิดหวังได้
ฉัตรชัย คงสุข (2535) นิยามความพึงพอใจไว้ ว่า เป็ นทัศนคติทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง
กระตุ้นสิ่งหนึ่ง จะเกิดขึ ้นเมื่อความต้ องการของบุคคลได้ รับการตอบสนองหรื อบรรลุ จดุ มุ่งหมาย วิ
รุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกของจิตใจ มีความแตกต่างกันไปในแต่
ละบุคคลขึ ้นอยู่กบั ความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้ าคาดหวังมากและได้ รับการตอบสนองที่ดีก็จะ
เกิดความพึงพอใจมาก แต่จะเกิดความผิดหวังอย่างมากหากไม่ได้ รับการตอบสนองตรงตามที่
ต้ องการ กลายเป็ นความไม่พอใจ
ชริ ณี เดชจินดา (2535) ได้ แบ่งประเภทของความพึงพอใจออกเป็ น 3 ประเภท โดยเสนอ
ว่าบุคคลจะกระทาสิ่งที่ก่อให้ เกิดความสุข และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้ เกิดความทุกข์ ดังนี ้
1. ความพึงพอใจด้ านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) อธิบายว่าธรรมชาติของ
มนุษย์จะต้ องการแสวงหาความสุข และพยายามหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ตา่ งๆ
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็ นการแสวงหาความสุขใน
เรื่ องเฉพาะของบุคคล เป็ นการเพิ่มความสุขส่วนตัวที่แตกต่างกันไปของบุคคล
3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Ethical Hedonism) บุคคลจะแสวงหาความสุขเพื่อ
ผลประโยชน์ ข องมวลมนุษ ย์ หรื อ เพื่ อสัง คมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก อยู่ และมี ส่ ว นได้ รั บ
ผลประโยชน์นนด้
ั ้ วย เช่น ครอบครัว เพื่อน หรื อองค์กรที่ทางาน เป็ นต้ น
นอกจากนักการตลาดจะสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดกับผู้บริ โภคผ่านสินค้ าบริ การที่ดีแล้ ว
การสื่อสารก็นับเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการสร้ างความพึงพอใจได้ อีกทางหนึ่ง โดยมีนักวิชาการได้
อธิบายถึงแนวคิดความพึงพอใจจากการสื่อสารไว้ ดงั นี ้
McComb & Becker (1979) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลผ่านสื่อ
ต่างๆ และพบว่าผู้รับสารจะเกิดความพึงพอใจหากสารที่ได้ รับนันสามารถตอบสนองความต้
้
องการ
5 ประการ ได้ แก่
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1. ความพึง พอใจจากการได้ รับรู้ เหตุการณ์ (Surveillance) จากการติดตามความ
เคลื่ อนไหวของสิ่ง ต่างๆรอบตัว เพื่ อเพิ่ม ความรู้ ให้ ทันต่อเหตุการณ์ ที่กาลัง เกิ ดขึน้
รวมถึงสิ่งที่สงั คมกาลังให้ ความสนใจ
2. ความพึงพอใจจากการได้ รับคาแนะนา (Guidance) เพื่อการตัดสินใจต่อการกระทา
ใดๆในแต่ละวัน บุคคลจะต้ องการคาแนะนาเพื่อที่จะปฏิ บตั ิตนในสังคมได้ อย่างถูก
ระเบียบไม่แปลกแยกไปจากคนอื่นๆ
3. ความพึง พอใจจากการได้ รับความตื่นเต้ น (Excitement) หากบุคคลได้ อยู่ร่วมใน
เหตุการณ์เดียวกับเหตุการณ์ที่ได้ รับการเสนอผ่านสื่อ เขาเหล่านันจะรู
้ ้ สึกมีส่วนร่ วม
และตื่นเต้ นต่อการนาเสนอนัน้
4. ความพึงพอใจจากการได้ รับแรงเสริ ม (Reinforcement) หมายความว่า สิ่งต่างๆที่
บุคคลได้ กระทาไปนัน้ หากมีผ้ สู นับสนุนว่าเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ หรื อส่งเสริ มความคิด
นันให้
้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ าม ก็จะสร้ างความพึงพอใจต่อบุคคลนันได้
้
5. ความพึงพอใจจากการได้ รับความบันเทิ ง (Entertainment) เรื่ องราวเกี่ยวกับความ
บันเทิงต่างๆจะช่วยให้ บคุ คลได้ ผอ่ นคลายและเกิดความพึงพอใจต่อการสื่อสารนัน้
ในขณะที่ Wenner (1985) แบ่งความพึงพอใจจากการสื่อสารเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. Orientation Gratification หมายถึงการนาข้ อมูลจากการสื่อสารนันมาใช้
้
อ้างอิงและ
เพื่อสนับสนุนความคิดของบุคคลต่อการใช้ ชีวิตในสังคม
2. Social Gratification เป็ นการนาข้ อมูลจากการสื่อสารเกี่ ยวกับสังคมรอบตัวมา
เชื่อมโยงกับเครื อข่ายส่วนบุคคล เช่นการนาเรื่ องรอบตัวมาพูดคุยกับเพื่อนๆ หรื อการ
สนทนากันในครอบครัว หากเรื่ องที่พดู คุยเป็ นเรื่ องที่อ ยู่ในความสนใจ ก็จะก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจได้
3. Para-social Gratification เป็ นการนาข้ อมูลต่างๆมาแสดงเอกลักษณ์ของบุคคล หรื อ
อ้ างอิงตัวตนของบุคคลนันเช่
้ นการยึดแบบอย่างการปฏิบตั ิตนของผู้ประกาศข่าว ผู้นา
ทางการสื่อสารนัน้ เป็ นต้ น

24

4. Para-Orientation Gratification หมายถึงการใช้ ข้อมูลเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดทาง
อารมณ์ของบุคคล
นอกจากนี ้ความพึงพอใจสามารถแบ่งได้ อีก 2 รูปแบบ โดยเป็ นความพึงพอใจอันเกิดจาก
ประสบการณ์ของการบริ โภค และความพึงพอใจที่เกิดจากกระบวนการในการประเมิน (Yi, 1990,
อ้ างถึงใน ปิ ยะวรรณ พุม่ โพธิ์, 2542)
1. ความพึงพอใจอันเกิดจากประสบการณ์ของผู้บริ โภคนัน้ จะกล่าวรวมถึงองค์ประกอบ
ทางด้ านทัศนคติ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ ความรู้ (Cognition) ความรู้ สึก (Affect) และ
พฤติกรรม (Conation) รวมทังสภาวะทางจิ
้
ตใจ ทาให้ เกิดการประเมินทางอารมณ์ของ
ผู้บริ โภค ระหว่างความคาดหวังของคุณสมบัติของสินค้ าบริ การ กับความรู้ สึกที่มีแต่
แรกของผู้บริโภค
2. ในด้ านของการเป็ นกระบวนการในการประเมินผ่านประสบการณ์ของผู้บริ โภค Engel
และคณะ (1995) กล่าวว่าผู้บริโภคจะทาการประเมินคุณสมบัติของสินค้ าบริ การ หาก
มีความสอดคล้ องกับความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้ า เขาจะเกิดความพึงพอใจ
รวมทัง้ Tse และ Wilton (1988, อ้ างถึงใน ปิ ยะวรรณ พุ่มโพธิ์, 2542) เสริ มว่าความ
พึงพอใจของผู้บริโภคคือ การประเมินความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นภายหลังการบริ โภคสินค้ า
เป็ นการตอบสนองระหว่า งความคาดหวัง กับ ประสบการณ์ ที่ไ ด้ รั บจริ ง จากสิ นค้ า
บริการ
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปแบบทัง้ 2 แล้ ว จะเห็นได้ ว่าด้ านของการเป็ นกระบวนการใน
การประเมินผ่านประสบการณ์ของผู้บริ โภค สามารถอธิบายครอบคลุมประสบการณ์ของผู้บริ โภค
ได้ ทงหมด
ั้
และแสดงถึงกระบวนการที่สาคัญของการเกิดความพึงพอใจของผู้บริ โภค
(Berkman, et al., 1996) กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่ องของความพึงพอใจว่าเป็ นเรื่ องที่
สาคัญ อย่างยิ่ง ที่ นักการตลาดต้ องให้ ความใส่ใจ เพราะหากสร้ างความพึงพอใจให้ เกิ ดขึน้ กับ
ผู้บริ โภคได้ แล้ ว ก็จะทาให้ แนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าบริ การตราสินค้ าเดิมเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต ทัง้
ยังมีแนวโน้ มของการแนะนาต่อไปยังบุคคลรอบข้ าง และมีโอกาสเพิ่มกลุ่มผู้บริ โภคให้ กับองค์กร
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มากขึ ้นเช่นกัน สิ่งสาคัญคือนักการตลาดต้ องสามารถตอบสนองความพึงพอใจจากองค์ประกอบ
ต่างๆเหล่านี ้ด้ วย ได้ แก่
1. วัตถุสิ่งของที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับต้ องมีคณ
ุ ภาพ สามารถแก้ ปัญหาของผู้บริ โภคได้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. สภาพแวดล้ อมหรื อบรรยากาศของร้ านค้ า การบริ การ หรื อแม้ แต่การปฏิสมั พันธ์ บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต้องก่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความสุขทังทางกายและทางใจ
้
3. สิ่งที่นกั การตลาดมอบให้ ต้องเป็ นประโยชน์กบั ผู้บริโภคในทางอุดมคติ
4. นักการตลาดสามารถมอบผลประโยชน์ทางด้ านสังคมให้ กับผู้บริ โภคได้ หมายความ
ว่าสามารถสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ ตราสินค้ าเดียวกันผ่านกิจกรรมหรื อ
กลวิธีตา่ งๆ ให้ เกิดเป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความผูกพัน เป็ นสังคมของตราสินค้ านัน่ เอง
อย่ า งไรก็ ต าม นัก การตลาดจ าเป็ นต้ อ งมี ก ารวัด ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โ ภค
เนื่องจากความพึงพอใจเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยา หากดูจากภายนอกคงไม่อาจทราบได้ ว่า
ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามรู้ สึก ต่อ องค์ ก รมากน้ อ ยแค่ไ หน และไปในทิ ศ ทางบวกหรื อ ลบอย่า งไร จึ ง มี
นักวิชาการได้ ให้ เหตุผลของการประเมินความพึงพอใจไว้ ดงั นี ้
Gerson (1993) กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องมีการประเมินความพึงพอใจดังต่อไปนี ้
1. เพื่อสารวจการรับรู้ของผู้บริโภคว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างไร
2. เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ของความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภค และน าไปสร้ างการตอบสนองที่
เหมาะสมกับความต้ องการ ตรงตามความคาดหวังและพัฒนาสิ่งที่ดีเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างการรับรู้ ของผู้บริ โภคกับองค์กร สินค้ า หรื อบริ การ ที่อาจเกิด
การรับรู้ ไม่ตรงกัน โดยผลของการประเมินสามารถแสดงให้ เห็นถึงสาเหตุของการไม่
เข้ าใจกันได้
4. เพื่อนาผลที่ได้ จากการประเมินมาปรับปรุ งคุณภาพ และกาหนดทิศทางที่องค์กรจะ
ก้ าวต่อไป โดยมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง
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Boone and Kurtz (1998) กล่าวว่าความพึงพอใจของผู้บริ โภค เป็ นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา จึงเป็ นเหตุผลที่นักการตลาดต้ องทาการตรวจสอบ และประเมินผล
อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้ างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก ดังนี ้
1. เพื่อเข้ าถึงความต้ องการของผู้บริโภค นักการตลาดควรทาการประเมินว่าผู้บริ โภคเกิด
การรับรู้ ระหว่างความคาดหวังต่อสินค้ าบริ การ และประสบการณ์ที่ได้ รับจริ ง มีความ
แตกต่า งกัน มากน้ อ ยเพี ย งใด เพื่ อ ที่ จ ะน ามาปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพสิ น ค้ า บริ ก ารให้
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค และสร้ างความพึงพอใจได้ มากที่สดุ
2. พยายามสัง เกตการมี ป ฏิ กิริ ย าตอบสนองต่อ องค์ ก รด้ ว ยวิ ธี การต่า งๆ โดยการตัง้
คาถามเพื่อดูคาตอบ หรื อพยายามสร้ างกิจกรรมการมีส่วนร่ วมและคอยรับฟั งความ
คิดเห็นอยูเ่ สมอ
3. มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าแต่ละช่วง แต่ละสถานการณ์
ผู้บริโภคมีความต้ องการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และอะไรจะสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคได้ เพื่อนามาปรับแผนการดาเนินงานในอนาคต
การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค (Satisfaction Measurement)
ผู้บริ โภคแต่ล ะคนต่างมี ความพึง พอใจต่อสินค้ า บริ การ หรื อเรื่ องต่างๆแตกต่างกันไป
ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ ที่ไ ด้ รับ กับความคาดหวัง โดยความพึง พอใจสามารถเปลี่ ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ตังแต่
้ มากจนถึงน้ อย หรื อเปลี่ยนไปสู่ความไม่พึงพอใจ เนื่องจากการประเมินความพึง
พอใจต่อสินค้ าบริ การ หรื อการสื่อสารนันต้
้ องใช้ ระยะเวลา โดยในระยะแรกอาจมีความพึงพอใจ
มาก เมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดการลดลงก็เป็ นได้ เช่น กิจกรรมส่งฝาลุ้นเที่ยวญี่ ปนกั
ุ่ บ อิชิตนั เมื่อ
ผู้บริ โภคเห็นการสื่อสารผ่านแฟนเพจก็อาจเกิ ดความตื่นเต้ น และพึงพอใจต่อกิจกรรมนีม้ ากจน
อยากส่งฝาไปลุ้นรับรางวัล แต่ในเวลาต่อมาเมื่อได้ ซื ้อสินค้ าแล้ วกลับไม่ได้ ส่งฝาไปเข้ าร่วมกิจกรรม
เพราะความพึ ง พอใจต่อ กิ จ กรรมนี ล้ ดลง นั่น หมายความว่ า ผู้บ ริ โ ภคอาจมี ค วามต้ อ งการที่
เปลี่ยนแปลงไป หรื อมีรูปแบบการดาเนินชีวิต รสนิยมในขณะนันเปลี
้ ่ยนแปลงไป ดังนันจะเห็
้
นได้
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ว่าความพึงพอใจเป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างซับซ้ อน ซึ่งควรทาการประเมินในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม
โดยมีนกั วิชาการได้ คดิ ค้ นวิธีการประเมินความพึงพอใจไว้ หลายรูปแบบ
Parasuraman (1988) ใช้ การประเมินของผู้บริ โภคระหว่างความคาดหวังก่อนการบริ โภค
กับ การประเมินจากประสบการณ์ที่ได้ รับจริ งหลังการบริ โภค มาเปรี ยบเทียบเพื่อประเมินความพึง
พอใจ Petarson, R.A. และ Wilson (1992, cited in Mowen & Minor) ใช้ ประโยคปฏิเสธมาตัง้
คาถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจโดยให้ ผ้ บู ริ โภคตอบว่า เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย ต่อข้ อความ
ต่างๆต่อสินค้ า เช่น “สินค้ าไม่ตอบสนองความต้ องการของฉัน ” “สินค้ าไม่ทาให้ ฉันเกิดความรู้สึกที่
ดี” “ฉันจะไม่ใช้ สินค้ านี ้อีก” ซึง่ จะสามารถคาดการณ์ผลของความพึงพอใจ และความโน้ มเอียงของ
คาตอบต่อคาถามต่อๆไปได้
Rust and Oliver (1994) ใช้ วิธีการประเมินความคาดหวังของลูกค้ าก่อนและหลังการใช้
สินค้ าบริ การ ส่วนในการวิจยั ของ Garton (1995) พบว่าความพึงพอใจของผู้บริ โภคหลักๆจะเกิด
จากปั จ จัย ต่า งๆทัง้ ประสบการณ์ ที่ ผ้ ู บริ โ ภคมี ต่อ สิ น ค้ า บริ ก าร การสื่ อ สาร กิ จ กรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ จากองค์กร ความสะดวกและจานวนสินค้ า ซึ่งจะทาให้ มี ตวั แปรในการวัดความพึง
พอใจมากขึ ้น และค้ นพบว่าเมื่อผู้บริ โภคมีความพึงพอใจต่อปั จจัยดังกล่าวในระดับที่สงู ก็จะมีผล
ให้ เกิดความภักดีตอ่ องค์กรตราสินค้ านันสู
้ งด้ วย
จากที่กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ ว่า ความพึงพอใจเป็ น
ทัศนคติที่เป็ นนามธรรม เป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องกับความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการ
ใช้ อารมณ์และจิตใจประกอบการรับประสบการณ์ แต่ไม่สามารถจับต้ องได้ เกิดเป็ นความรู้สึกด้ าน
บวกต่อสิ่งกระตุ้นนัน้ เป็ นเพราะสิ่งกระตุ้นนันสามารถตอบสนองความต้
้
องการ หรื อความคาดหวัง
ของบุคคลได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรื อเมื่อได้ รับประสบการณ์ใหม่
Oliver (1980) อธิบายว่าความพึงพอใจจะมีผลต่อผู้บริ โภคทางทัศนคติ และทัศนคตินนั ้
จะก่อให้ เกิดความตังใจในการซื
้
้อซ ้า (Repurchase Intention) ซึ่งมีแนวโน้ มของการเกิดความภักดี
ในตราสินค้ าต่อไป ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคกลายเป็ นลูกค้ าประจาในระยะยาว อันเป็ นความต้ องการ
สูงสุดขององค์กร และเป็ นความสาเร็ จเป้าหมายที่นกั การตลาดทุกคนมุ่งหวัง ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้
จึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจที่จะนาไปสู่การเกิดความภักดีต่อตราสินค้ าของ
ผู้บริโภค
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แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า
หลังจากสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดกับผู้บริ โภคแล้ ว เป้าหมายต่อไปของนักการตลาดก็คือ
การทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ซึ่งนับเป็ นสิ่งสาคัญต่อการทาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและ
มั่น คง โดยนัก การตลาดต่ า งน ากลยุ ท ธ์ ด้ า นต่ า งๆมาสร้ างการเ ข้ าถึ ง ผู้ บริ โ ภคเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความคุ้นเคยกับตราสินค้ ามากขึ ้น โดยมากจะเน้ นไปที่การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสาร
ภาพลักษณ์ ความเป็ นตัวตน และสินค้ า บริ การขององค์ กร ไปจนถึง กิ จ กรรมพิ เศษต่า งๆ การ
ดาเนินการเหล่านี ้มุ่งหวังไปที่ผลประกอบการสูงสุดที่องค์กรจะได้ รับทางธุรกิจ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่
จะต้ องทาความเข้ าใจแนวคิดเกี่ยวกับความภักดีในแง่ของความหมายและความสาคัญ ไปจนถึง
การวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
Jacoby and Chestnut (1978) ให้ ความหมายว่า ความภักดีคือการมีจิตใจโน้ มเอียง
เกี่ ยวข้ องกับความรู้ สึกที่ก่อให้ เ กิดพฤติกรรมระยะยาวต่อสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง มีลักษณะต่อเนื่ องและ
เกี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาที่ ป ระกอบด้ ว ยการตัด สิ น ใจและการประเมิ น ซึ่ ง จะ
แสดงออกต่อสิ่ง หนึ่ง มากกว่าสิ่ งอื่ นๆรอบข้ าง หากมองในมุม ของการบริ โภคสินค้ าบริ การแล้ ว
จะต้ องมีการซือ้ ซ ้าอย่างน้ อย 2 ช่วงเวลาด้ วยตัวเอง และเป็ นการซื ้อใช้ เอง ไม่ใช่การรับฝากจาก
ผู้อื่น ซือ้ ไปให้ ผ้ อู ื่น หรื อเปลี่ยนตราสินค้ าอยู่ตลอดเวลา เป็ นการตัดสินใจของตัวผู้บริ โภคเพื่อตัว
ผู้บริ โภคเองหรื อเป็ นความพึงพอใจต่อตราสินค้ าหนึ่งมากกว่าตราสินค้ าอื่นในกลุ่มสินค้ าประเภท
เดียวกัน
Assael (1998) กล่าวว่าความภักดีตอ่ ตราสินค้ าหมายถึงทัศนคติเชิงบวกของผู้บริ โภคต่อ
ตราสินค้ า เกิดขึ ้นจากความผูกพัน (Commitment) และสามารถทาให้ เกิดการซื ้อซ ้าอย่างต่อเนื่อง
ได้ ในอนาคต เช่นเดียวกับ Mowen and Minor (2001) กล่าวว่าความภักดีเป็ นทัศนคติเชิงบวกที่
ผู้บริ โภคมีตอ่ ตราสินค้ า จากประสบการณ์ของผู้บริ โภคที่ได้ รับการตอบสนองความต้ องการ ทาให้
เกิดความผูกพันและยินดีจะบริโภคซ ้าในอนาคต
Daviad A. Aaker (1991) กล่าวว่าภาระที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทกุ องค์กรต้ องให้ ความใส่ใจคือ
เรื่ องของความภักดี หากผู้บริโภคให้ ความภักดีตอ่ องค์กรมากเท่าใด คุณค่าเพิ่มที่องค์กรจะได้ รับยิ่ง
มากขึ ้นเท่านัน้ ซึ่งความภักดีนี ้เองจะเป็ นโอกาสของการสร้ างความมัน่ คงให้ กับองค์กรทังในส่
้ วน
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ของการรักษาลูกค้ าเก่า การเพิ่มยอดขาย การจัดการต้ นทุนในการทาธุรกิจ การสร้ างผลกาไรที่มาก
ขึ ้น และนาไปสู่การขยายตลาดไปสู่ผ้ บู ริ โภคใหม่ๆได้ อย่างกว้ างขวาง รวมถึงสามารถแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Aaker (1996) เพิ่มเติมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับจากความภักดีของผู้บริโภค ดังนี ้
1. ลดต้ น ทุน ในการท าการตลาด เพราะผู้ บริ โ ภคยิ น ดี ที่ จ ะใช้ ต ราสิ น ค้ า ซ า้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องได้ รับแรงจูงใจจากการโฆษณา หรื อกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพราะเขาเหล่านัน้
มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า จึงทาให้ ต้นทุนในการจัดกิจกรรม หรื อทาการสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆจะลดน้ อยตามไปด้ วย
2. สามารถรั ก ษาฐานลูก ค้ าเก่ า ไว้ ไ ด้ อ ย่า งยาวนาน ซึ่ง เป็ นการง่ ายกว่า การตามหา
ผู้บริโภคหน้ าใหม่
3. สร้ างอุปสรรคให้ กับ คู่แข่ง ทางการตลาด เพราะผู้บริ โภคจะยึดมั่นในการใช้ สินค้ า
บริ การกับตราสินค้ าที่เขาภักดี และไม่มีวนั หรื อมีโอกาสน้ อยมากที่ค่แู ข่งจะได้ รับการ
บริโภคจากกลุม่ ผู้บริโภคเหล่านัน้
Gremler and Brown (1996) นิยามว่าความภักดีหมายถึงการที่ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีตอ่
ผู้ให้ บริ การ และใช้ สินค้ าบริ การเพียงตราสินค้ าเดียวไม่เปลี่ยนไปบริ โภคตราสินค้ าอื่น Fournier
and Yao (1997) ระบุว่าความภักดีของผู้บริ โภคเป็ นเรื่ องของจิตวิสยั คือความเชื่อส่วนตัวที่คิดว่า
องค์กรที่เขาเลือก มีความน่าเชื่อถือ มีคณ
ุ ภาพยิ่งกว่าองค์กรอื่นๆ และในเรื่ องของพฤติกรรมก็จะ
เกิดการบริ โภคซ ้า ไปจนถึงแนะนาผู้อื่นถึงข้ อดีขององค์กร ซึ่งองค์กรเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์อย่าง
เห็นได้ ชดั จากความภักดีของผู้บริโภค
Gronroos (2000) เสนอว่าความภักดีคือความสมัครใจของผู้บริ โภคที่จ ะยอมมอบ
ผลประโยชน์ให้ กับองค์กร หรื อยอมสนับสนุนองค์กรในระยะยาว ด้ วยการซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การ
ขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ ยัง แนะนาองค์กรไปสู่บุค คลรอบข้ า งและสัง คมของเขา เป็ นการ
แสดงออกบนพื น้ ฐานของความรู้ สึกที่ ดีต่อองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง และมองว่าองค์กรที่ เขา
เชื่อมัน่ ได้ มอบสินค้ าบริการที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั เขาตลอดมา
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Algesheimer et al. (2005) กล่าวว่าการทาให้ ผ้ บู ริ โภคภักดีตอ่ ตราสินค้ า เป็ นวิธีการที่
สามารถรักษาผู้บริโภคไว้ กบั องค์กรได้ นานที่สดุ เพราะผู้บริ โภคจะเกิดความผูกพันต่อตราสินค้ าใน
ระดับสูง ซึ่งจะมีระดับความพึงพอใจ ความชอบในตราสินค้ าเป็ นพิเศษจนยอมสนับสนุนและเข้ า
ร่ วมกิจกรรมใดๆก็ตามที่องค์ กรนาเสนอ รวมถึงยังมีพฤติกรรมในการบอกต่อไปสู่คนรอบข้ างอีก
ด้ วย (McAlexander et al., 2002: Muniz and O’Guinn, 2001)
เมื่อเข้ าใจถึงความหมายของความภักดีแล้ ว สิ่งที่นักการตลาดควรเข้ าใจเพิ่มเติมคือสิ่ง
ใดบ้ างที่สามารถแสดงออกถึงตราสินค้ าได้ เพื่อที่จะนามาสร้ างความโดดเด่นจนผู้บริ โภคให้ ความ
สนใจและเลือกที่จะบริ โภค The American Marketing Association หรื อ สมาคมการตลาดแห่ง
สหรัฐอเมริ กาได้ ให้ ความหมายว่าตราสินค้ า (Brand) คือ ชื่อ สัญลักษณ์ รู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
หรื อบริการ ที่สามารถแสดงให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงความแตกต่างจากองค์กรอื่ น Aaker (1991) เสริ มว่า
ตราสินค้ าหมายถึง ชื่อ โลโก้ เครื่ องหมายการค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆที่สามารถบ่งบอกตัวตนเกี่ยวกับ
ธุรกิจ สินค้ าหรื อบริ การขององค์กรได้ Murphy (1987) นิยามตราสินค้ าแบบกระชับว่าเป็ นการ
นาเสนอสินค้ า บริการ หรื อชื่อที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ
นอกจากชื่อ สัญลักษณ์ตา่ งๆ และเรื่ องของวัตถุทางกายภาพ ตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่
สามารถเป็ นตราสินค้ าได้ ตราสินค้ ายังหมายรวมถึงเรื่ องของความงาม เหตุผลและอารมณ์ และ
เรื่ องของการสื่อสาร ได้ แก่ การออกแบบ สีสนั ประโยชน์ที่นอกเหนือจากคุณสมบัติ การส่งเสริ ม
การตลาด กิ จกรรมพิเศษ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็หมายรวมเป็ นตราสินค้ าด้ วยเช่นกัน ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี ้ต้ องมีการนาเสนออย่างเหมาะสม ให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถตัดสินใจถึงความ
แตกต่างและเหตุผลที่จะต้ องเลือกซื ้อตราสินค้ าหนึง่ เท่านัน้ (Murphy, 1987)
หากผู้บริ โภคสามารถมองเห็นถึง ความแตกต่างของสินค้ าระหว่างองค์กรต่างๆได้ แล้ ว จะ
ทาให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถบอกได้ ว่าสิ นค้ า ที่ ใช้ เ ป็ นของผู้ผ ลิตรายใด แสดงว่าผู้บ ริ โภคเกิ ด ความ
เกี่ ยวพันกับตราสินค้ า ทัง้ สิ่ ง ที่ จับต้ องได้ คือตัวผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพซึ่ง เป็ นปั จ จัยหลักของ
องค์กร และสิ่งที่ไม่สามารถจับต้ องได้ อันได้ แก่ ชื่อ มูลค่าตราสินค้ า และภาพลักษณ์ รวมไปถึง
วิธีการทางการตลาดที่องค์กรใช้ สื่อสารและเข้ าถึงผู้บริ โภค โดยทังหมดนี
้
้ก็คือองค์ประกอบของตรา
สินค้ านัน่ เอง (Murphy, 1987)
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Peter & Olson (1996) กล่าวว่าความภักดีตอ่ ตราสินค้ าสามารถทาให้ องค์กรอยู่รอดได้
อี ก ทัง้ ยัง เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ก ว่า การพยายามค้ น หากลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคใหม่ เพราะปั จ จุบัน การแข่ ง ขัน ทาง
การตลาดนับวันจะยิ่งสูงขึ ้นเรื่ อยๆ องค์กรต่างหากลยุทธ์ต่างๆมาเพื่อดึงความสนใจจากผู้บริ โภค
ดังนัน้ หากองค์กรมีฐ านกลุ่ม ผู้บริ โภคที่มี ความภักดีอยู่แล้ ว ก็มั่นใจได้ ว่ากลุ่มคนเหล่า นีจ้ ะเป็ น
ผู้สนับสนุนและสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์กรได้ ไม่มากก็น้อย Keller (1998) ระบุว่าประโยชน์ที่สาคัญ
ที่สดุ ของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า คือการสร้ างความผูกพันระหว่างผู้บริ โภคกับองค์กร ซึ่งหมายถึง
ความสัมพันธ์ในระยะยาว
ในเรื่ องของความผูกพัน Assael (1994) กล่าวว่าพฤติกรรมการซื ้อซ ้าแบบเฉื่อย (Inertia)
หรื อพฤติกรรมการซื ้อซ ้าเพราะความคุ้นชิน ไม่ได้ ซื ้อเพราะเกิดความผูกพันกับตราสินค้ า ไม่นบั เป็ น
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า เนื่องจากผู้บริ โภคจะซื ้อโดยที่ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อสินค้ า หรื อไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อสินค้ าที่ใช้ ได้ อย่างเพียงพอ ถือเป็ นการยอมรับในสินค้ าเท่านัน้
Aaker (1991) แบ่งความภักดีเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1. No Brand Loyalty คือผู้บริโภคที่ไม่ยดึ ติดกับตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึ่ง และพร้ อมที่
จะบริ โภคสินค้ าหลายตราสินค้ า หรื อเปลี่ยนตราสินค้ าใหม่ไปเรื่ อยๆ อาจเป็ นเพราะ
ได้ รั บ การจู ง ใจจาก ราคา ของแถม หรื อ กิ จ กรรมทางการตลาดต่า งๆ และไม่ไ ด้
เปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างสินค้ าบริ การขององค์กรต่างๆว่ามีข้อดีข้อเสีย
ต่างกันอย่างไร
2. Habitual Buyer คือกลุ่มผู้บริ โภคที่ซื ้อสินค้ าบริ การเพราะความเคยชิน เพราะใช้ มา
อย่ า งยาวนานหรื อ ใช้ ต ามคนในครอบครั ว และมี ค วามเป็ นไปได้ ที่ วัน หนึ่ ง อาจ
เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าของคูแ่ ข่ง
3. Satisfied Buyer เป็ นระดับของผู้บริ โภคที่มีการคานึงถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนไป
ใช้ สินค้ าบริ การของตราสินค้ าอื่น เพราะอาจเจอกับสินค้ าบริ การที่มีคณ
ุ ภาพแย่กว่าที่
ใช้ อยูป่ ั จจุบนั หรื อไม่ได้ รับความพึงพอใจเท่ากับที่ได้ รับจากตราสินค้ าปั จจุบนั แต่หาก
เห็นถึงคุณภาพที่ดีกว่าของตราสินค้ าอื่น กลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มนี ้ก็มีโอกาสเปลี่ยนไปใช้ ได้
เช่นกัน
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4. Friends of the Brand เป็ นระดับที่ผ้ บู ริ โภคเกิดความชื่นชอบในตราสินค้ าค่อนข้ างสูง
จนเปรี ยบได้ วา่ สินค้ าบริการนันเป็
้ นเหมือนเพื่อนคูใ่ จที่ ต้ องมีการพบปะกันเป็ นประจา
หรื อ ซื อ้ ใช้ สิ น ค้ า บริ ก ารนัน้ อยู่ส ม่ า เสมอ มี ป ระสบการณ์ ที่ ดี ต่อ กัน และยากที่ จ ะ
เปลี่ยนไปคบเพื่อนใหม่
5. Committed คือผู้บริ โภคที่มีความพึงพอใจต่อตราสินค้ าในระดับที่สงู มากจนเรี ยกได้
ว่าไม่สามารถขาดจากกันได้ มีความผูกพันถึงขัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน มี
ความรู้ สึกที่ ดี และได้ รับประโยชน์ที่ดีเสมอมา สามารถปกป้องตราสินค้ านัน้ และ
ซื่อสัตย์กบั ตราสินค้ าตลอดไป
Hill และ Alexander (2000) ได้ แบ่งระดับของการเกิ ดพฤติกรรมภักดีต่อตราสินค้ าไว้ 6
ระดับด้ วยกัน ได้ แก่
1. Suspects เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อโดยทัว่ ไป ไม่ได้ เลือกตราสินค้ าใดสินค้ าหนึ่ง
ไม่ได้ คิดถึงคุณภาพหรื อความพิเศษต่างๆจากสินค้ าบริ การที่องค์กรพยายามสร้ าง
ความแตกต่าง
2. Prospects คือผู้บริ โภคที่มีความชื่นชอบความแตกต่างจากตราสินค้ าหนึ่ง แต่ยงั ไม่
เกิดพฤติกรรมการซื ้อ
3. Customers คือกลุ่ม ผู้บริ โภคที่ไ ด้ ทาการซือ้ ตราสินค้ าแล้ วอย่างน้ อย 1 ครัง้ หรื อ
มากกว่า แต่ยงั ไม่เกิดความรู้สกึ ผูกพัน หรื อยังไม่เกิดความภักดี
4. Clients คือผู้บริ โภคที่เกิดความรู้สึกดี พร้ อมที่จะภักดีต่อตราสินค้ า หลังจากที่ได้ ใช้
สินค้ าและบริการแล้ ว และเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรอยูเ่ บื ้องหลัง
5. Advocates คือกลุ่มผู้บริ โภคที่แสดงความภักดีตอ่ องค์กรอย่างชัดเจน หมายถึงมีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และคอยแนะนาบอกต่อไปสู่ผ้ อู ื่น
รอบข้ าง
6. Partners คือผู้บริ โภคที่มีความภักดีเต็มตัว เข้ าร่วมกับกิจกรรมต่างๆขององค์กรเป็ น
ประจา บริโภคสินค้ าบริการอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ที่ได้ รับ
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จากระดับของความภักดีนนั ้ Butcher, Sparks, and O’Callaghan (2001) กล่าวว่าหาก
ผู้บริ โภคเกิดความภักดีในระดับ Friends, Committed,Advocates หรื อ Partners แล้ ว จะเป็ น
กลุ่มที่คอยสนับสนุนแก้ ต่างให้ กับองค์กรในทุกๆเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับองค์กร และจะเกิดพฤติกรรม
การบอกต่อที่แสดงออกถึงการสนับสนุนองค์กร ได้ แก่การพูดถึงองค์กรในด้ านดี มีการแนะนาให้
ผู้อื่นได้ ลองใช้ สินค้ าบริ การขององค์กร และพูดถึงคุณสมบัติด้านอื่นๆขององค์ก รในแง่บวก ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้ถือเป็ นความสาคัญอย่างยิ่งที่องค์กรและนักการตลาดอยากให้ เกิดขึ ้น เพื่อที่จะให้ ผ้ บู ริ โภค
เป็ นผู้ที่มีสว่ นร่วมในการเผยแพร่เรื่ องราวขององค์กรไปสูผ่ ้ บู ริโภคคนอื่นๆ ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือ
มากที่สดุ เปรี ยบเสมือนทูต หรื อ ตัวแทนขององค์กรนัน่ เอง โดย Oliver (1999) เรี ยกกลุ่มผู้บริ โภคที่
มีความภักดีวา่ เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบในตราสินค้ าแบบถาวร
จากแนวความคิดเกี่ ยวกับความภักดีที่กล่าวมานัน้ แสดงให้ เห็นว่าความภักดีสามารถ
แสดงออกได้ ทงรู
ั ้ ปแบบของพฤติกรรมและทัศนคติ ซึ่งนักการตลาดมีความจาเป็ นที่จะต้ องเข้ าถึง
พฤติกรรมและทัศนคติเหล่านี ้ให้ ได้ สาหรับวิธีการสร้ างความภักดีมีหลายรูปแบบ ดังนี ้
1. การกระทาต่อผู้บริ โภคทัง้ ทางกาย และการสื่อสารเป็ นเรื่ องที่ส าคัญ ดังนัน้ นักการ
ตลาดต้ องควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเข้ าไปสู่ผ้ บู ริ โภคให้ ดีที่สุด และจะเข้ าถึงได้ มากที่สุด
หากสิ่งเหล่านันส่
้ งตรงออกมาจากความจริงใจ
2. หาโอกาสสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้บ ริ โ ภคอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความสัม พัน ธ์ ที่ มั่น คง
ยาวนานกับกลุม่ ผู้บริโภคที่ชื่นชอบองค์กรอยู่แล้ ว ไม่ให้ เกิดการเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ า
อื่น อาจทาได้ ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ ของขวัญในโอกาสต่างๆ หรื อการรับฟั ง
ข้ อเสนอแนะจากผู้บริโภค ซึง่ จะช่วยให้ องค์กรและผู้บริโภคได้ เกิดความใกล้ ชิดกัน
3. ความพึงพอใจเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความภักดี ดัง นัน้ จึง
จ าเป็ นที่ นัก การตลาดจะต้ อ งท าการวัด ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โ ภคอย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพสินค้ า การให้ บริ การ หรื อปรับ
วิธีการสื่อสารให้ เหมาะสมต่อไป

34

สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ (2552) กล่าวถึงปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดความภักดี ดังนี ้
1. ผู้บริโภคจะเกิดความภักดีก็ตอ่ เมื่อเขาได้ รับสิ่งต่างๆจากองค์กรตรงตามความคาดหวัง
หรื อมากกว่าความคาดหวัง ซึง่ จะทาให้ เขาเกิดความพึงพอใจ และนาไปสู่การภักดีตอ่
องค์กรในที่สดุ
2. การที่ จ ะสร้ างความพึง พอใจและความภักดีไ ด้ นัน้ ไม่ได้ เกิ ดจากสินค้ า บริ การที่ มี
คุณภาพ หรื อการสื่อสารที่ดีเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องสามารถแสดงถึงความน่าเชื่อถือและ
ความไว้ วางใจได้ อีกด้ วย
3. หากไม่มีการสร้ างความใกล้ ชิดกับผู้บริ โภค องค์กรก็จะห่างจากใจผู้บริ โภคไปเรื่ อยๆ
ดังนัน้ ควรมีการติดต่อ ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีและเปรี ยบเสมือนมิตรแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิสมั พันธ์ ที่มีความทันสมัยจะ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความชื่นชอบได้ มากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ สิ่งที่นกั การตลาดต้ องทาหลังจากนี ้คือการวัดว่าผู้บริ โภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
อย่างไร โดย Jacoby and Chestnut (1987) กล่าวว่าความภักดีของตราสินค้ าสามารถดูได้ จาก
สัดส่วนของการบริ โภค และวัดทัศนคติของผู้บริ โภค ซึ่งมาจากการที่ผ้ บู ริ โภคได้ เกิดความพึงพอใจ
ทังด้
้ านทัศนคติและพฤติกรรม เช่นเดียวกับ Aaker (1991) ที่แบ่งการวัดความภักดีออกเป็ น เชิง
ทัศนคติ และเชิงพฤติกรรม ซึง่ การวัดด้ านทัศนคติจะวัดความภักดีที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก
ด้ วยคาถามเกี่ยวกับความชอบ ความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคต่อองค์กร สินค้ าบริ การ
หรื อการสื่อสารที่นกั การตลาดสร้ างขึ ้นมา ส่วนเชิงพฤติกรรม จะวัดจากการบริ โภคจริ งในช่วงเวลา
หนึง่ เช่น การกดไลค์ การบอกต่อ การเข้ าร่วมกิจกรรม หรื อใช้ วิธีการหาร้ อยละเปรี ยบเทียบระหว่าง
จานวนครัง้ ในการการบริโภคตราสินค้ าหนึ่ง กับตราสินค้ าอื่นๆในประเภทสินค้ าเดียวกัน
Assael (1994) เสนอว่าการวัดความภักดีสามารถทาได้ 2 รูปแบบ โดยแบบแรกเป็ นการ
วัดจากแนวโน้ มของการแสดงพฤติกรรมของผู้บริ โภค ซึ่งหลังจากผู้บริ โภคได้ รับการตอบสนองตรง
ตามที่คาดหวังจากสินค้ าบริ การแล้ ว ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมการบริ โภคซ ้าเรื่ อยๆ
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Jacoby & Chestnut (1987) ที่กล่าวว่าผู้บริ โภคต้ องมีพฤติกรรม
บริโภคสินค้ าหนึง่ มากกว่าร้ อยละ 50 ของประเภทสินค้ าเดียวกัน ไปจนถึงซื ้อใช้ ตราสินค้ านันเพี
้ ยง

35

ตราสินค้ าเดียว หรื อบริ โภคเป็ นจานวน 4 ครัง้ ขึน้ ไปในระยะเวลา 6 สัปดาห์ และแบบที่สองคือ
การศึกษาว่าตัวแปรใดมีความเกี่ยวข้ องกับการเกิดพฤติกรรม และนาความเกี่ยวข้ องเหล่านันมา
้
ทานายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ ้น จึงจาเป็ นที่จะต้ องใช้ การวัดทัง้ 2 รูปแบบควบคูก่ นั เนื่องจากการวัด
เพียงพฤติกรรมอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายการเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าได้ แต่ต้องมีเรื่ องของ
ทัศนคติประกอบด้ วยถึงจะสามารถวัดผลได้ อย่างสมบูรณ์ (Assael, 1994)
Baldinger และ Rubinson (1996) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับความภักดี โดยนาแนวคิดทัง้
ด้ านพฤติกรรมและทัศนคติเข้ ามาประกอบการศึกษา และสามารถสรุ ปได้ ว่าการใช้ วิธีวดั ทังสอง
้
รู ป แบบควบคู่กัน เป็ นการวัด ความภัก ดี ที่ มี ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ผลการศึก ษาระบุว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี
พฤติกรรมการบริ โภคในทางบวก แต่มีทศั นคติตอ่ ตราสินค้ าในทางลบ มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนไปใช้
ตราสินค้ าอื่น หรื อผู้บริโภคที่มีทศั นคติตอ่ ตราสินค้ าในทางบวก แต่ไม่ได้ เกิดพฤติกรรมการบริ โภคก็
ไม่ได้ เพิ่มยอดขาย หรื อสร้ างรายได้ ให้ กับองค์กร ดังนันจึ
้ งเห็นได้ ชดั เจนว่า การที่องค์กรจะได้ รับ
ความภักดีจากผู้บริ โภคอย่างเต็มที่นนั ้ จาเป็ นจะต้ องสร้ างทังพฤติ
้
กรรมด้ านบวกและทัศนคติด้าน
บวกให้ เกิดกับผู้บริโภคเพื่อให้ เกิดการซื ้อซ ้าหรื อแนะนาไปสู่ผ้ อู ื่ นอย่างต่อเนื่อง และเขากล่าวว่าการ
ที่องค์กรได้ สว่ นแบ่งทางการตลาดสูงก็ไม่ได้ แปลว่ามาจากความภักดีของผู้บริ โภค ดังนันการดู
้
จาก
ยอดทางการตลาดอย่างเดียวจึงไม่สามารถทานายหรื อวัดระดับความภักดีของผู้บริ โภคได้
Aaker (1996) เสริ มว่าการวัดความภักดีทางพฤติกรรมเป็ นวิธี ที่วดั จากพฤติกรรมที่เป็ น
นิสยั ด้ วยการวัดจากการบริโภคจริ ง การบริ โภคซ ้า หรื อวัดเป็ นร้ อยละของจานวนครัง้ ในการบริ โภค
ซึง่ ถือเป็ นการวัดความภักดีได้ โดยตรง หรื ออาจจะวัดจากทัศนคติว่าผู้บริ โภคจะยอมเสียค่าใช้ จ่าย
ในการบริ โภคเพิ่มเติม หรื อเสียเวลาในการแนะนาตราสินค้ าต่อไปสู่ผ้ ูอื่นในรู ปแบบใดบ้ างเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับตราสินค้ าอื่นๆในประเภทสินค้ าเดียวกัน นอกจากนี ้ยังสามารถวัดได้ จากความรู้สึก
และอารมณ์ของผู้บริโภค ทังด้
้ านความพึงพอใจ ความชอบในตราสินค้ า และความผูกพัน
ดังนันการที
้
่จะสามารถสร้ างความภักดีในตัวผู้บริ โภคได้ นนั ้ องค์กรต้ องพยายามเข้ าถึง
ผู้บริโภคให้ ได้ มากที่สดุ ทังการผลิ
้
ตสินค้ าบริ การที่ตอบสนองความต้ องการตามที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวัง
หรื อสร้ างช่องทางใดๆก็ตามที่จะเข้ าใกล้ ชิดกับกลุ่มผู้บริ โภคเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ และรับรู้ ความ
ต้ องการใหม่ๆเพื่อมาปรับปรุ งพัฒนาองค์กรต่อไป การสร้ างแฟนเพจก็นบั เป็ นช่องทางหนึ่งที่จะ
สามารถปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ผู้บริโภคได้ อย่างรวดเร็ว และมีผลในวงกว้ าง
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เมื่อผู้บริโภคเกิดความภักดีตอ่ องค์กรแล้ ว ก็จะมีความผูกพันกับตราสินค้ าและมีแนวโน้ มที่
จะเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่นยาก กลายเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรในทุกๆด้ านและเป็ นฐานสาคัญของ
ยอดขายขององค์กร รวมถึงการที่ค่แู ข่งจะมาแย่งผู้บริ โภคก็เป็ นไปได้ ยากเช่นกัน Halim (2006)
กล่าวว่าการแนะนาบอกต่อของผู้บริโภค หรื อพฤติกรรมอื่นๆที่แสดงถึงความภักดี สามารถแสดงให้
เห็นว่าตราสินค้ ามีศกั ยภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีคณ
ุ ภาพ จนผู้บริ โภคเกิดความไว้ วางใจที่จะ
บอกต่อให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมบริโภค ซึง่ นับเป็ นพฤติกรรมเชิงบวกที่แสดงความภักดีได้ อย่างแท้ จริง
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ จึงทาการวัดความภักดีของผู้บริ โภคโดยพิจารณาจากสิ่งที่เกี่ยวข้ อง
กับการเป็ นสมาชิกแฟนเพจของผู้บริ โภค ทังด้
้ านพฤติกรรม ได้ แก่ การบริ โภค การติดตามแฟนเพจ
การบอกต่อไปสูผ่ ้ อู ื่น การแสดงความคิดเห็น หรื อกดไลค์รูปภาพหรื อข้ อความ การเข้ าร่วมกิจกรรม
พิเศษต่างๆขององค์กร รวมถึง ด้ านทัศนคติ ได้ แก่ ความชอบ ความพึงพอใจ ความรู้ สึกต่างๆที่
ผู้บริโภคมีตอ่ องค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
หลังจากที่ ผ้ ูบริ โภคได้ รับความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากการที่ ตราสินค้ าได้ ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้บริ โภคได้ ตามต้ องการ จนเกิดความภักดีและยอมรับในตราสินค้ า และมีแนวโน้ ม
ของการบริ โภคซ ้าอย่างต่อเนื่องแล้ ว สิ่งที่นักการตลาดต้ องติดตามกันต่อไปก็คือพฤติกรรมการ
แสดงออกของกลุ่มผู้บริ โภคที่มีความภักดี โดยสามารถใช้ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคมา
ศึกษาได้
Hawkins et al. (1997) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคคือการตอบสนองความต้ องการของ
บุคคล ผ่านการแสดงออกด้ วยการเลือก บริโภค การเปิ ดรับข่าวสาร การแนะนา หรื อความคิดต่างๆ
ต่อตราสินค้ าที่มี แ นวโน้ ม ในการตัดสินใจบริ โภค เช่นเดียวกับ Solomon (1999) ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการที่ผ้ บู ริโภคซื ้อสินค้ าบริการ หรื อรับข้ อมูลข่าวสาร เพื่อสร้ างความพึง
พอใจให้ กบั ตนเอง
Blackwell’ Miniard and Engel (2001) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวข้ องกับการทา
กิจกรรมต่างๆ ทังการจั
้
ดหา การบริ โภค การรับข้ อมูล รวมไปถึงการประเมินและจัดการกาจัดสิ่งที่
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ใช้ ไปแล้ ว เช่นเดียวกับ Belch and Belch (2007) ที่สรุปว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคคือความเกี่ยวข้ อง
ของกิจกรรมที่บคุ คลได้ มีส่วนร่ วม ซึ่งจะเกิดพฤติกรรมของการค้ นหาข้ อมูล การเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สดุ การได้ รับประโยชน์และความพึงพอใจ การตัดสินใจซื ้อ และการประเมินความคาดหวังต่อสิ่ง
ที่ได้ รับ
Kotler and Armstrong (2002) เสนอว่าการที่บคุ คลจะเกิดพฤติกรรมได้ นนต้
ั ้ องมีสิ่งจูงใจ
(Motive) หรื อแรงขับดัน (Drive) บางอย่างที่มีความเข้ มข้ นมาพอจะทาให้ บุคคลต้ องแสวงหาสิ่ง
ใดๆก็ตามมาเพื่อตอบสนองความต้ องการนัน้ อาจเป็ นความต้ องการทางรู ปธรรม คืออยากได้
สิ่งของ ความต้ องการแบบนามธรรมคือ คาแนะนาจากผู้อื่น หรื อแม้ แต่ความต้ องการทางจิตใจ
ได้ แก่ความรู้ สึกที่ดี ความเชื่อมั่น เมื่อได้ รับการตอบสนองตามที่ต้องการก็จะเกิดเป็ นความพึง
พอใจ
Ha, Muthaly, และ Akamavi (2008) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคหมายถึงการหาข้ อมูล
สิ น ค้ า บริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตนโดยปั จ จุบัน การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ และ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ทาให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเลื อ กหาข้ อ มูล สิ นค้ า บริ ก ารจากเครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์เนื่องจากมีข้อมูลให้ เปรี ยบเทียบมากมาย รวมถึงสามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากเพื่อน
และบุคคลในเครื อข่าย ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคซึ่งจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ ทัศนคติด้านบวก และการซื ้อซ ้า
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) เสนอว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคเกิดจากกระบวนการทางจิตวิทยา
และสังคมวิทยาที่เข้ ามาสร้ างทัศนคติและกาหนดให้ เกิดการกระทา เกี่ยวข้ องกับการแสวงหาและ
บริโภค
เสรี วงษ์ มณฑา (2542) ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภคว่าเป็ นการแสดงออกของ
ผู้บริ โภคในการแสวงหาสิ่ งที่ส ามารถตอบสนองความต้ องการได้ เช่นเดียวกับ ธงชัย สันติวงษ์
(2546) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือการบริ โภคตามกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ า และ
ส่งผลให้ เกิดการแสดงออกตามความคาดหวัง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2553) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคคือการแสดงออกของบุคคลซึ่งมี
พื ้นฐานมาจากความรู้ ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคล และด้ วยความที่บุคคลแต่ละคนมีปัจจัย
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ดัง กล่า วแตกต่า งกัน ท าให้ เ กิ ด พฤติก รรมที่ ต่า งกัน ออกไปซึ่ง ส่ ง ผลกระทบต่อ ความต้ อ งการ
หลากหลายรูปแบบ
ทฤษฎีและปั จจัยทางจิตวิทยาที่สามารถนามาอธิบายเพิ่มเติมที่เป็ นที่นิยมได้ แก่
1. แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นกระบวนการภายในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้ บคุ คลเกิดการ
แสวงหาความพึงพอใจจากสิ่งต่างๆ
2. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการตีความข้ อมูลต่างๆของบุคคล เพื่อทาความ
เข้ าใจและแปลความหมายสิ่งที่ผ่านเข้ ามา โดยบุคคลจะนาความหมายมาเชื่อมโยง
กับความเชื่อเดิม ประสบการณ์ก่อนหน้ า ความต้ องการและอารมณ์ในขณะนัน้ เพื่อ
ช่วยในการตีความหมายให้ ละเอียดมากยิ่งขึ ้น
3. การเรี ยนรู้ (Learning) คือการปรับพฤติกรรมให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้นโดยยึดประสบการณ์
เดิมเป็ นพื ้นฐาน ซึ่งจะทาให้ บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของตัวเองได้ ดีขึ ้นและสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ตัวเองได้ ในระดับที่
สูงขึ ้น เช่น การแจกของหากเข้ ามาร่ วมสนุกกับกิจกรรมบนแฟนเพจ ก็สามารถทาให้
ผู้บริ โภคเรี ยนรู้ ว่าจะต้ องคอยติดตามแฟนเพจอยู่เรื่ อยๆเพื่อดูว่าผลผู้ได้ รับรางวัลเป็ น
ตัวเองหรื อไม่ และหลังจากกิจกรรมนี ้จะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาให้ ร่วมสนุกอีกหรื อไม่
4. ความเชื่อ (Belief) เป็ นสิ่งที่บุคคลยึดมั่นมาอย่างยาวนานต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ยาก
5. ทัศนคติ (Attitude) คือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ หากมีทศั นคติในด้ านบวกก็มี
แนวโน้ มที่บคุ คลจะเกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งนัน้ รวมถึงมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อ
สิ่งนัน้ และจะช่วยให้ เกิดการตัดสินใจได้ ง่ายหากจะเลือกบริ โภคหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม
ด้ วย
6. ลาดับความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ที่ใช้ อธิบาย
เหตุผลของการเกิดแรงจูงใจให้ บคุ คลมีพฤติกรรมในการบริโภคสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของตัวเอง โดยบุค คลจะเกิ ดพฤติก รรมที่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้ องการของตัวเองในขันแรกก่
้
อน เมื่อสามารถตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้ ว
บุคคลก็จะแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้ องการในลาดับต่อไป เช่น คนที่ยงั
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ไม่มีบ้านเป็ นของตัวเอง ก็จะหาที่อยู่อาศัยให้ ได้ ก่อน หลังจากนันจึ
้ งข้ ามไปสู่ขนตอน
ั้
ของการหาความปลอดภัยมาปกป้องที่อยู่ของเขาอีกที ซึ่งมาสโลว์ได้ เรี ยงลาดับความ
กดดันที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมจากความกดดันมากไปถึงน้ อยที่สดุ 5 ลาดับ ได้ แก่
6.1 (Physical Needs) คือความต้ องการปั จจัยพื ้นฐาน ได้ แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่ องนุง่ ห่ม ยารักษาโรค
6.2 (Safety Needs) เป็ นความต้ องการด้ านความปลอดภัยจากอันตราย
เพื่อปกป้องให้ บคุ คลสามารถอยู่รอด
6.3 (Social Needs) เพื่อเป็ นที่ยอมรับจากคนอื่นในสังคม
6.4 (Esteem Needs) เพื่อให้ ได้ รับการยกย่องให้ เกียรติจากบุคคลอื่น ให้
บุคคลได้ มีสถานะในสังคม
6.5 (Self-actualization Needs) เป็ นความต้ องการขันสู
้ งสุดของบุคคลที่จะ
ประสบความสาเร็จด้ านใดด้ านหนึง่ ตามที่มงุ่ หวังไว้
7. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ (Sigmund Freud) กล่าวว่าการที่บคุ คลแสดงออกทาง
พฤติกรรมเป็ นเพราะบุคคลมีแรงจูงใจ มีความต้ องการส่วนลึกโดยที่บคุ คลนันไม่
้ ร้ ูตวั
ทาให้ กระบวนการทางจิตวิทยาสร้ างแรงขับให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
แรงจูงใจนัน้
แรงกระตุ้นทางด้ านจิ ตใจเหล่านี ม้ ี ความเข้ ม ข้ นแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ ตามเมื่ อเกิ ด
แรงจูง ใจ หรื อ ความต้ อ งการขึ น้ แล้ ว สิ่ ง ที่ จ ะตามมาก็ คื อ กระบวนการตัด สิ น ใจของผู้บ ริ โ ภค
Michman (1991) เสนอว่ากระบวนการตัดสินใจเป็ นการดาเนินชีวิตที่ได้ รับอิทธิพลจากค่านิยม
บุคลิกภาพ และสิ่งแวดล้ อมทางสังคมของบุคคล เช่นเดียวกับ Kotler (2000) ที่กล่าวว่าบุคคลจะ
เกิดการตัดสินใจในความพยายามหาการตอบสนองว่าจะบริ โภคเมื่อไร เพราะอะไร บริ โภคที่ไหน
ความถี่ในการบริ โภคเป็ นเท่าใด การใช้ สินค้ าบริ การจะมีประโยชน์มากน้ อยแค่ไหน ข้ อมูลข่าวสาร
ที่ได้ รับจะมีความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้ าง ฯลฯ โดยคานึงถึงจานวนเงิน และเวลาที่ต้องสูญเสียไปกับ
การตัดสินใจด้ วย (Shiffman & Kanuk, 2000)
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นอกจากปั จจัยด้ านจิตวิทยาแล้ วก็ยงั มีปัจจัยภายนอกที่สามารถเป็ นตัวกระตุ้ นให้ บุคคล
เกิดความต้ องการได้ อีกด้ วย ซึง่ สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
1. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นสิ่งที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละเชื ้อชาติ
แต่ล ะภู มิ ภ าค ซึ่ ง โอกาสเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไม่สูง นัก แต่มัก จะเป็ นตัว ก าหนด
ลักษณะของคนในวัฒ นธรรมหนึ่ง ให้ มี ความแตกต่า งจากอี ก วัฒ นธรรมหนึ่ง และ
ยอมรับต่อกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่น
2. สังคม (Social) เป็ นสภาพที่บคุ คลต้ องเผชิญในชีวิตประจาวัน ตังแต่
้ ออกจากบ้ าน จน
กลับถึงบ้ าน รวมถึงครอบครัวของบุคคลนันเอง
้ ซึ่งมีอิทธิพลค่อนข้ างมากต่อการเกิด
พฤติกรรมใดๆรวมไปถึงกลุม่ อ้ างอิง อย่างเช่น เพื่อนฝูง ดารา บุคคลมีชื่อเสียง ฯลฯ
3. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal) ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยด้ านจิตวิทยาต่างๆหล่อ
หลอมให้ เกิดเป็ นลักษณะเฉพาะบุคคลนั่นเอง จึงทาให้ บุคคลมีความแตกต่างด้ าน
ความชอบ การดาเนินชีวิต และความสนใจในเรื่ องต่างๆ
4. ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic) ที่เห็นได้ ชัดเจนคือเรื่ องของอายุ
เพราะบุค คลในวัย ที่ ต่า งกัน จะมี ค วามต้ อ งการแตกต่า งกัน ออกไป เช่น นัก เรี ย น
ต้ องการเครื่ องเขียนลายการ์ ตนู นิสิตต้ องการเสื ้อผ้ าสวยๆ วัยทางานต้ องการรถยนต์
ผู้ใหญ่ต้องการบ้ าน เป็ นต้ น หรื อเรี ยกได้ ว่าผู้ใหญ่คอ่ นข้ างมีเหตุผลในการซื ้อมากกว่า
และอาจจะไม่ตามกระแสเท่ากับเด็กหรื อวัยรุ่น ด้ านความแตกต่างของอาชีพการงานก็
ส่ง ให้ มี ค วามต้ อ งการอุป กรณ์ ใ นการทางานที่ แ ตกต่า งกัน ไป เรื่ องที่ สนใจจึง ต้ อ ง
เกี่ยวข้ องกับการทางานสูง ด้ านการศึกษาก็มีส่วนทาให้ บคุ คลมีความคิดก่อนการซื ้อ
แตกต่า งกัน ไป บุค คลที่ มี ก ารศึก ษาสูง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะคิด รอบคอบและมี เ หตุผ ล
มากกว่าบุคคลที่ มีการศึกษาน้ อย และสุดท้ ายที่ส าคัญที่สุดได้ แก่เรื่ องของรายได้ ที่
แตกต่างกัน ย่อมทาให้ บุคคลสามารถบริ โภคสิ่งต่างๆได้ อย่างมีขอบเขตที่จากัดตาม
จานวนรายได้ ที่มี
5. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่งที่นกั การตลาดสร้ างขึ ้นมาเพื่อ
สื่อสารหรื อพยายามมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ทุกชนิด บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
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ส่ง เสริ มการตลาด กิ จกรรมพิเศษ รวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัม พันธ์ และการ
สื่อสารด้ วยวิธีการอื่นๆ
6. สิ่ ง กระตุ้นทางสภาพแวดล้ อม (Environmental Stimulus) เรื่ องของเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี ความทันสมัย กระแสนิยม กฎหมายและการเมืองก็มีส่วนทาให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิดพฤติกรรมเช่นกัน
หากนักการตลาดสามารถเข้ าใจถึงปั จจัยทางจิตวิทยาและปั จจัยแวดล้ อมต่างๆเหล่านี ้แล้ ว
ก็จะสามารถจัดกลยุทธ์ ทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้ องการและ
สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภคได้ Hawkins et al. (1998) ได้ อธิบายกระบวนการเกิด
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเชื่อมโยงรูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมเข้ าด้ วยกันว่าพฤติกรรม
ผู้บริ โภคเริ่ ม ต้ น ที่ แนวความคิดเกี่ ยวกับ ตนเอง (Self-Concept) ซึ่ง บุคคลแต่ละคนมี แนวคิด
เกี่ ยวกับตนเองแตกต่างกันไปทาให้ เกิ ด รู ปแบบการดาเนินชี วิตที่ หลากหลายตามความสนใจ
ส่วนตัว (Lifestyle) ซึ่ง เป็ นผลจากแรงขับหรื อแรงจูง ใจภายในทางจิ ตวิทยา บวกกับแรงจูงใจ
ภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมทางสังคม ลักษณะประชากรศาสตร์ หรื อรูปแบบวัฒนธรรม
ต่า งๆ ดัง นัน้ แนวความคิด เกี่ ย วกับ ตนเอง และรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต จะเป็ นตัว ก าหนดเป้ า
หมายความต้ องการของแต่ละบุคคล
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคจะเกิดขึน้ เมื่อมีความต้ องการ หรื อเกิดปั ญหาซึ่งเป็ น
ต้ นเหตุของความต้ องการลาดับต่างๆ หลังจากนันจะเกิ
้
ดการค้ นหาข้ อมูลเพื่อหาวิธีการ คาแนะนา
หรื อ สิ่ ง ที่ จ ะสามารถแก้ ปั ญหา หรื อ ตอบสนองความต้ องการได้ รวมไปถึ ง ดึ ง ข้ อมู ล จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความจาที่ มีอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทาให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
เพื่อประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจ เมื่อผู้บริ โภคประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดได้ แล้ ว ก็จะเกิด
พฤติกรรมการบริ โภค และเข้ าสู่กระบวนการขัน้ สุดท้ ายคือการประเมินผลความพึงพอใจที่ได้ รับ
จากการบริ โภค หากผู้บริ โ ภคเกิ ดความพึงพอใจหมายความว่าสิ่ง นัน้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการและความคาดหวังของผู้บริ โภคได้ เก็บเป็ นประสบการณ์ส่คู วามทรงจาเพื่อเป็ นฐานข้ อมูล
สาหรับการเกิดพฤติกรรมในครัง้ ต่อไป
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Kotler et al. (2000) ให้ รายละเอียดของกระบวนการเกิดพฤติกรรมของผู้บริ โภค โดย
แบ่งเป็ น 5 ขันตอนที
้
่ชดั เจน ดังนี ้
1. Need Recognition คือการที่ผ้ บู ริ โภครู้ ว่าตัวเองต้ องการอะไร เพื่อมาแก้ ปัญหาที่
เผชิญอยู่ในขณะนัน้ โดยมีแรงผลักดันจากทัง้ ความต้ องการภายในจิตใจ อันได้ แก่
ความกระหาย ความหิว ความต้ องการทางอารมณ์ ความต้ องการการปกป้อง ฯลฯ
และความกดดันจากภายนอก เช่น เจอสินค้ าใหม่ที่น่าสนใจ โฆษณาประชาสัมพันธ์
หรื อกระจากคนรอบข้ าง เมื่อมีแรงผลักดันมากขึ ้นก็จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคต้ อง
หาสิ่งต่างๆมาแก้ ปัญหา หรื อลดแรงผลักดันนัน้
2. Information Search เป็ นขันตอนของการหาข้
้
อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ยิ่งสิ่งที่
กาลังสนใจแนวโน้ มของการเสียค่าใช้ จ่าย เสียเวลา และมีความเสี่ยงสูงในการบริ โภค
ผู้บริโภคจะยิ่งทาการรวบรวมข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อการตัดสินใจที่ไม่ทาให้ ผิดหวัง
แต่หากเป็ นสินค้ าที่คา่ ใช้ จา่ ยน้ อย เป็ นสินค้ าทัว่ ไป หรื อผู้บริ โภคมีประสบการณ์ในการ
บริ โภคมาก่อนแล้ วก็อาจจะหาข้ อมูลประกอบแค่ส่วนหนึ่ง โดยแหล่งข้ อมูลที่สามารถ
ค้ นหาได้ มีหลากหลายแหล่ง ได้ แก่
2.1 บุคคลรอบตัวในสังคม เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ
2.2 สื่อต่างๆทัง้ สื่อมวลชน สื่ออินเตอร์ เน็ต และสื่อกิจกรรมพิเศษ รวมไปถึง
การส่งเสริมการขายที่นกั การตลาดพยายามจะเข้ าถึง
2.3 ชุม ชน หรื อองค์กรคุ้ม ครองผู้บริ โภคที่ ให้ ค าปรึ กษาต่างๆเกี่ ยวกับการ
บริโภค
2.4 ประสบการณ์ และความทรงจ าของผู้บริ โภคเองเกี่ ยวกับการใช้ สินค้ า
บริการนันมาก่
้ อน
2.5 สถานการณ์ สภาพแวดล้ อมทางสังคม หรื อเหตุการณ์ในขณะนันที
้ ่ทาให้
มีความจาเป็ นต้ องตัดสินใจ รวมไปถึงกระแสทางสังคมต่างๆ
3. Evaluation of Alternative คือขันตอนของการประเมิ
้
นทางเลือกหลังจากที่ได้ หา
ข้ อมูลแล้ ว ก็จะพบว่ามีตวั เลือกมากมายที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่ผ้ ูบริ โภคมี
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ความจาเป็ นที่จะต้ องทาการประเมินเพื่อตัดตัวเลือกให้ เหลือสิ่งที่มีคณ
ุ สมบัติดีที่สุ ด
หรื อสามารถตอบสนองความต้ องการได้ ตรงเป้าหมายมากที่ สุด โดยใช้ เกณฑ์ การ
ประเมินได้ มากมาย ทัง้ ราคา ประโยชน์ ความเสี่ยง ของแถม ความสวยงาม เป็ นต้ น
4. Purchase Decision หลังจากที่สามารถประเมินได้ แล้ วว่าจะบริ โภคอะไร ผู้บริ โภคก็
จะเข้ าสู่ขนตอนของการก
ั้
าหนดวิธีการในการให้ ได้ มาซึ่งสินค้ าบริ การเหล่านัน้ โดย
คานวณระยะเวลาในการเดินทางไปซื ้อ หาสถานที่ที่มีความสะดวกในการซื ้อ วิธีการ
จ่ายเงิน ปริมาณที่จะซื ้อ ฯลฯ แต่ก็มีความเป็ นไปได้ ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจในขัน้ ตอนนี ้ เนื่องจากพบสิ่งที่ดีกว่า หรื อได้ รับคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้อื่น
หรื อทัศนคติกับความต้ องการของผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้ เกิดการ
ย้ อนกลับไปหาข้ อมูลเพิ่ม เติม หรื อเปลี่ยนไปซือ้ สินค้ าบริ การเพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการด้ านอื่นแทน
5. Post Purchase Behavior ความรู้สึกหลังการซื ้อจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อผู้บริ โภคได้ เกิ ด
พฤติกรรมการบริ โภคหากตรงกับความคาดหวังหรื อมากกว่าความคาดหวังก็จะเกิด
เป็ นความรู้สกึ ด้ านบวก และเกิดความพึงพอใจ และนาไปสูก่ ารบอกต่อในวงกว้ าง
นอกจากกระบวนการของการเกิดพฤติกรรมของผู้บริ โภคแล้ ว เรื่ องที่สาคัญที่นกั การตลาด
ต้ องทาความเข้ าใจคือบทบาทของผู้บริ โภคในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคทุกรูปแบบ ทัง้
ด้ านวัตถุและข้ อมูล เพื่อที่จะได้ สร้ างสารที่สามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ อย่างตรงประเด็น โดยสามารถ
แบ่งบทบาทของผู้บริโภคได้ ดงั นี ้
1. ผู้ริเริ่ ม (Initiator) คือผู้ที่แสดงความเห็นต่อการบริ โภคสินค้ าบริ การ หรื อแสดงความ
คิดเห็นผ่านแฟนเพจเป็ นคนแรก
2. ผู้มี อิทธิ พ ล (Influencer) หรื อผู้นาทางความคิด อาจมีความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับตัว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ มี ค วามรู้ ที่ ส ามารถแนะน าเรื่ อ งราวที่ ถูก ต้ อ งไปสู่ผ้ ูอื่ น ได้ หากมี
ผู้ตดิ ตามหรื อจานวนเพื่อนเยอะก็จะยิ่งเป็ นพลังบวกต่อนักการตลาดและองค์กร
3. ผู้ตัด สิ น ใจ (Decider) คื อ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ ตัด สิ นใจซื อ้ หลัง จากได้ รับ ทราบข้ อ มูล ที่
สอดคล้ องกับความต้ องการแล้ ว
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4. ผู้ซื ้อ (Buyer) หรื อผู้ที่ทาหน้ าที่ซื ้อสินค้ า เป็ นคนที่เกิดพฤติกรรมการบริโภคโดยตรง
5. ผู้ใช้ (User) เป็ นผู้ที่ใช้ สินค้ าหรื อบริการนัน้
พฤติกรรมการบริ โภคสามารถเกิ ดได้ หลายรู ปแบบขึน้ อยู่กับความสลับซับซ้ อนในการ
ตัดสินใจซื ้อ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 4 รูปแบบตามตารางนี ้ (Kotler.1997:190)
ตารางที่ 2.1 แสดงพฤติกรรมและสถานการณ์ การซือ้ ของผู้บริโภค
ความสลับซับซ้ อนในการ
ความสลับซับซ้ อนในการ
ตัดสินใจซือ้ สูง
ตัดสินใจซือ้ ต่า
ความแตกต่ าง
สูง 1.พฤติกรรมการซื ้อแบบ
1.พฤติกรรมการซื ้อแบบเลือก
ระหว่ างตราสินค้ า
สลับซับซ้ อน (Complex Buying มาก (Variety – Seeking
Behavior)

Buying Behavior)

ต่า 2.พฤติกรรมการซื ้อแบบลดความ 2.พฤติกรรมการซื ้อแบบประจา
สลับซับซ้ อน (Dissonance – (Habitual Buying Behavior)
Reducing Buying Behavior)
1.พฤติกรรมการซื ้อแบบสลับซับซ้ อน (Complex Buying Behavior)
พฤติกรรมแบบนี ้จะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อเป็ นการตัดสินใจซื ้อสินค้ าบริ การที่มีความเสี่ยงสูง
หรื อมีราคาแพง ไม่ได้ มีโอกาสที่จะซื ้อบ่อยๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าชิ ้นใหญ่ ซึ่ง
ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อก็จะซับซ้ อนมากเพราะผู้บริ โภคต้ องทาการหาข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ตราสินค้ าต่างๆแล้ วนามาเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียเพื่อให้ ได้ สิ่งที่ดีที่สดุ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่
นักการตลาดจะต้ องทาการสื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นภาพ และเห็น
ประโยชน์ที่จะได้ รับให้ ได้ มากที่สดุ
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2.พฤติกรรมการซื ้อแบบลดความสลับซับซ้ อน (Dissonance – Reducing Buying Behavior)
เกิดขึ ้นกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าบริ การที่มี ราคาสูง แต่มีความเสี่ยงค่อนข้ างน้ อย รวมถึง
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้ าไม่สูงมาก เช่น การซื ้อเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน คุณสมบัติที่แท้ จริ งก็
ไม่แตกต่างกันมากระหว่างตราสินค้ าต่างๆ อาจจะต่างกันแค่รูปลักษณ์ หรื อการออกแบบ ซึ่งไม่
จ าเป็ นที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคจะต้ อ งท าการหาข้ อ มูล มาก เลื อ กตามความชอบส่ว นตัว ได้ เ ลย อี ก ทัง้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ ซื ้อบ่อยๆ ซึ่งรูปแบบนี ้นักการตลาดจะต้ องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึง
ความสวยงาม หรื อสิ่งที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
3.พฤติกรรมการซื ้อแบบประจา (Habitual Buying Behavior)
เป็ นพฤติกรรมการบริ โภคทัว่ ๆไปที่ผ้ บู ริ โภคไม่จาเป็ นต้ องใช้ การตัดสินใจมาก ความเสี่ยง
ต่า และราคาไม่แ พง รวมถึง ความแตกต่า งระหว่า งตราสิ นค้ า ไม่สูง มาก เช่น การซื อ้ ของใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวัน อย่ า ง ยาสี ฟั น สบู่อ าบน า้ เป็ นต้ น ดัง นัน้ ผู้ บริ โ ภคสามารถตัด สิ น ใจซื อ้ จาก
ประสบการณ์ส่วนตัวได้ เลยโดยไม่ต้องคิดนาน ไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้ อมูลเพิ่มเติม เป็ นความ
เคยชินที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อซ ้า ดังนันนั
้ กการตลาดจาเป็ นที่จะต้ องให้ ความสาคัญกับการ
รักษาคุณภาพสินค้ า มีการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ ามาสนับสนุนการขาย จัดกิจกรรมพิเศษ หรื อ
กิจกรรมส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคทังใหม่
้ และเก่าอยูเ่ สมอ
4.พฤติกรรมการซื ้อแบบเลือกมาก (Variety – Seeking Buying Behavior)
จะเกิดกับตราสินค้ าที่มีความแตกต่างกันค่อนข้ างสูง แต่ราคาไม่แพง เช่น ขนม เครื่ องดื่ม
เป็ นต้ น ซึ่งผู้บริ โภคจะทาการเลือกตราสินค้ าที่น่าสนใจ อาจจะเลือกจากหน้ าตา สีสนั หรื อบรรจุ
ภัณฑ์ เพราะมีรูปแบบให้ เลือกมากมาย แต่เมื่อใดก็ตามที่สามารถเลือกได้ แล้ วก็จะตัดสินใจซือ้
ทันทีโดยไม่ต้องลังเลเรื่ องราคา คุณภาพ หรื อต้ องหาข้ อมูลเพิ่มเติม โดยนักการตลาดต้ องนาความ
โดดเด่นมาใช้ เพื่อสร้ างความแตกต่างระหว่างคูแ่ ข่ง
จะเห็นได้ ว่าการที่จะสร้ างพฤติกรรมให้ เกิดขึ ้นได้ นนั ้ นักการตลาดจาเป็ นต้ องเข้ าใจและ
เข้ าถึงความต้ องการแต่ละขันของผู
้
้ บริ โภค ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน รวมถึงรู ปแบบที่
สามารถเกิดพฤติกรรมได้ นนก็
ั ้ มีความหลากหลายขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางจิตวิทยาและปั จจัยภายนอก
อื่นๆจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั การตลาดจะต้ องทาการสื่อสารเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ ถึง
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ปั ญหา หรื อกระตุ้นความต้ องการให้ เกิดขึ ้น ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่นบั ว่าใกล้ ชิด ใกล้ ตวั ผู้บริ โภค
มากที่สดุ ในปั จจุบนั ก็คือการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์นนั่ เอง
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่ านเครือข่ ายสังคมออนไลน์
เครื อ ข่ายสัง คมออนไลน์ แปลมาจากคาว่า Social

Network

เป็ นการสื่ อ สารที่ มี

คอมพิวเตอร์ จานวนมากเชื่อมโยงข้ อมูลจากแหล่งต่างๆทัว่ โลกรวมกันเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ ซึ่ง
สามารถทาการสื่อสารถึงกันได้ อย่างรวดเร็ว ผ่านคอมพิวเตอร์ ตงแต่
ั ้ 2 เครื่ องขึ ้นไปที่มีการเชื่อมกับ
ระบบอินเทอร์ เน็ตด้ วยสายเคเบิล หรื อ สายโทรศัพท์ และมีการส่งผ่านข้ อมูลระหว่างกัน หรื อมีการ
กระจายข้ อมูลไปสู่เครื อข่ายอื่นๆอย่างกว้ างขวาง (Haythornthwaite, 2005) นับเป็ นช่องทางการ
สื่อสารใหม่ที่กาลังได้ รับความนิยมในปั จจุบนั
เหตุผลที่ ทาให้ เ ครื อข่ายสัง คมออนไลน์ไ ด้ รับความนิยม เป็ นเพราะการสื่ อสารรู ปแบบ
ออนไลน์ไม่มีการกาหนดระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์ ทาให้ ผ้ ใู ช้ ไม่ว่าจะส่งข้ อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน ก็ยงั สามารถส่งข้ อมูลหากัน หรื อค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งอื่นๆได้ เป็ นการ
สื่อสารที่มีความอิสระ และสามารถเลือกรับสารได้ ตามความสนใจอีกด้ วย การสื่อสารในสังคม
ออนไลน์จึงไม่มีการจากัดข้ อมูล ทังด้
้ านปริ มาณ และรูปแบบ เป็ นแหล่งรวมข้ อมูลจากทุกมุมโลก
ทุกศาสตร์ รวมไปถึงทุกวงการอาชีพ ทัง้ ด้ านบันเทิงและวิชาการ โดยส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายในรู ป
ของข้ อความอย่างเดียว รูปภาพ หรื อวิดีโอ หรื อรวมทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน ภายใต้ มาตรฐานสากลทัว่
โลก
มี นัก วิ ช าการมากมายที่ หัน มาให้ ค วามสนใจกับ การศึก ษาเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการทางด้ านการสื่อสาร เพราะการเข้ ามามีบทบาทต่อการสื่อสารของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็ นนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง แปลกใหม่ และมีประสิทธิภาพสูงกว่า
รู ปแบบการสื่อสารเดิมๆที่ทั่วโลกนิยม จึงได้ มีการศึกษาโดยให้ คานิยาม ลักษณะ รู ปแบบ และ
ศักยภาพของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไว้ มากมาย และได้ รั บการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็ น
เรื่ องที่มีความใหม่ในสังคม
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McLuhan อธิ บายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความใหม่นีว้ ่าเป็ นสื่อที่ สามารถขยาย
ประสบการณ์ของบุคคลให้ กว้ างมากขึ ้น มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ เพราะเป็ นสื่อที่ทา
ให้ บุคคลสามารถค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ งใดก็ไ ด้ ภายในเวลาอันรวดเร็ ว ซึ่งทาให้ ข้อจ ากัดด้ าน
ระยะทางและเวลาไม่ใช่อปุ สรรคของการรับสารอีกต่อไป
Tap Scoot (1996) ได้ กล่าวถึงแนวโน้ มของยุคแห่งการสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์วา่ เป็ นเทคโนโลยีที่จะก้ าวเข้ ามาทาหน้ าที่นาสังคม ทาให้ ระบบการสื่อสารของคนทั่ วโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะบุคคลสามารถรับข่าวสารที่ปกติหาได้ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรื อ โทรทัศน์
เท่านัน้ มาเป็ นการค้ นหาบนระบบอินเตอร์ เน็ตได้ เกือบทุกอย่าง ซึ่งบางเรื่ องอาจมีความละเอียด
กว่าการรับชมจากสื่อปกติด้วยซ ้า นอกจากนี ้บุคคลยังสามารถทาหน้ าที่เป็ นผู้ผลิตสื่ อและสารได้
ด้ วยตัวเองไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานที่ใดก็ตาม เรี ยกได้ ว่าสามารถเลือกรับสาร สร้ างสาร และค้ นหาสาร
ได้ ตามความต้ องการ ทังยั
้ งมีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
McQuail (2000) กล่าวว่าการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางที่คอ่ นข้ าง
เปิ ดกว้ างให้ กบั ทุกคน สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วม รับรู้ ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น หรื อทากิจกรรม
อื่นๆได้ เปรี ยบเหมือนการเข้ าสังคมโดยที่แต่ละบุคคลอยู่ต่างสถานที่กัน เป็ นชุมชนของกลุ่มคน
หลายๆกลุ่ม หรื อบุคคลที่หลากหลาย เมื่อมีความสนใจในเรื่ องใดก็สามารถหาข้ อมูลกับกลุ่มคนที่
สนใจในเรื่ องเดียวกันได้ ซึง่ กลุม่ เหล่านี ้มีจานวนสมาชิกตังแต่
้ หลักพัน ไปจนถึง หลักล้ าน
Sudden (2003) กล่าวว่าแก่นของเครื อข่ายสังคมออนไลน์คือการสร้ างตัวตนของผู้ใช้ เพื่อ
แสดง ชื่อ อายุ ความสนใจ หรื อข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเอง ที่บคุ คลต้ องการจะเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นใน
เครื อข่ายทราบ มี การใส่รูปภาพตัวเอง และมีพื ้นที่สาหรับแสดงความคิดเห็น หรื อแสดงข้ อความ
ภาพ เสียง หรื อวิดีโอ แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ โดยในเครื อข่ายสังคมออนไลน์นนั ้ ผู้อื่นหมายถึงเพื่อน
กลุม่ หรื อชุมชนที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน หรื อต้ องการทาความรู้จกั ต่อกันนัน่ เอง ซึ่งการแสดง
ข้ อมูลส่วนตัวเหล่านี ้จะมีข้อจากัดแตกต่างกันตามเว็บไซต์ที่เปิ ดให้ บริ การ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุก
คนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว และกว้ างขวาง
Danah m. boyd และ Nicole B. Ellison (2007) ให้ ความหมายของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ว่าเป็ นเครื อข่ายที่ให้ บริ การผ่านระบบเว็บไซต์ซึ่งบุคคลจะสามารถสร้ างข้ อมูลของตัวเอง
ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเปิ ดเผยสู่สาธารณะได้ ตามที่ตนต้ องการ และขึ ้นอยู่กบั ระบบเว็บไซต์
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ที่แต่ละคนเลือกใช้ สามารถทาการสื่อสารและเชื่อมต่อกับผู้ใช้ คนอื่นๆในเครื อข่ายเดียวกันได้ โดย
ความหมายนี ้ได้ รับการยอมรับจาก Journal of Computer-mediated communication ว่า
สามารถนิยามความหมายของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างชัดเจน
Wertime and Fenwick (2008) อธิบายถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตีพิมพ์ลงหนังสือ Digi
Marketing ว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์คือเว็บไซต์ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ เป็ นชุมชนของกลุ่มคนที่มี
ความสนใจ หรื อ ต้ องการคล้ า ยคลึง กัน สามารถมาแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ซึ่ง กัน และกัน ทัง้ ยัง หา
ประโยชน์จากข้ อมูลของผู้อื่นได้ ซึ่ง Shelly (2008) เสนอว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์คือพื ้นที่เปิ ด
สาหรับการเชื่อมโยงบุคคลหนึง่ ไปสูบ่ คุ คลอื่นๆที่เรี ยกว่าเพื่อน สามารถพิมพ์ข้อความต่างเพื่อแสดง
ความคิดเห็นระหว่างคนจ านวนมาก ทาให้ สามารถสื่อสารได้ กับเพื่อนเก่าและเพื่ อนใหม่ เป็ น
เครื อข่ายที่มีความใหญ่และเปิ ดโอกาสสาหรับการได้ เพื่อนใหม่อยูเ่ สมอ
Flew (2008) นิยามเครื อข่ายสังคมออนไลน์วา่ เป็ นสื่อที่นาระบบตัวเลขมาใช้ ในการจัด เก็บ
ข้ อมูล แลกเปลี่ยน และส่งผ่านข้ อมูลเหล่านันไปสู
้ ่เครื อข่ายจานวนมาก ต้ องใช้ การจัดการข้ อมูล
ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีพื ้นฐานแบบดิจิตอล คือต้ องอาศัยคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวกลางในการ
แปลข้ อมูลทังหลายให้
้
กลายเป็ นข้ อมูลที่บุคคลทั่วไปเข้ าใจ นั่นก็คือวิดีโอ รู ปภาพ หรื อข้ อความ
ต่างๆนัน่ เอง ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถจัดการข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถสร้ าง
เนื ้อหาได้ อย่างอิสระ ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว และสามารถโต้ ตอบได้ อย่างทันที
โดยผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จาเป็ นต้ องอยู่ที่เดียวกัน เป็ นเครื อข่ายที่รองรั บข้ อมูลจานวนมากได้
อย่างไม่จากัด
Baker (2009) เสนอว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นพื ้นที่สาหรับสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในเครื อข่าย ซึ่งก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ อย่างแผ่ขยายแบบกว้ าง และไม่มีที่สิ ้นสุด
และช่วยให้ นกั การตลาดสามารถทาความเข้ าใจของกลุ่มเป้าหมายได้ ง่ายขึ ้นตามความสนใจของ
บุคคล หรื อ กลุ่ม บุคคลที่ ร วมกันในเครื อ ข่า ย และนาไปวิเคราะห์ เ พื่ อ สร้ างรู ปแบบการสื่ อ สาร
ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค เพื่อการเข้ าถึงอย่างรวดเร็ว
Stephen Johnston (2010) ผู้บริ หารอาวุโสของบริ ษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของโลก
Nokia กล่าวว่าในยุคปั จจุบนั นับเป็ นยุคของการคืนอานาจในการรับข้ อมูลข่าวสารไปอยู่ในมือของ
ผู้บริ โภค เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีการตัดสินใจด้ วยตัวเอง เครื อข่ายสังคมออนไลน์ก็เป็ นสื่อที่สามารถ
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ทาหน้ าที่ดงั กล่าวได้ เป็ นอย่างดี เพราะผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การบนเครื อข่ายต่างๆสามารถเลือกรับ หรื อ
แสดงความคิดเห็นในสิ่ ง ที่ตนสนใจได้ ด้ วยเหตุนีอ้ งค์กรต่างๆจึง ควรมุ่งทาการสื่อสารบนพื น้ ที่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคแบบเฉพาะ โยสามารถดูได้ จากการเข้ า
มามีส่วนร่วมกับการสื่อสารที่องค์กรส่งออกไป หรื อการนาไปบอกต่อผู้อื่นในเครื อข่าย ซึ่ง จะทาให้
นักการตลาดทราบได้ วา่ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์กร และสามารถนามาปรับสาร
และสิ่งต่างๆขององค์กรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อที่จะทาให้
องค์กรได้ รับความนิยมต่อไป
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับจากการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ก็คือการเข้ าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ทาการสื่อสารได้ เหมาะสมและตรงกับกลุ่มผู้บริ โภคหลัก
ขององค์กร และเมื่อสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ แล้ ว ผู้บริ โภคเหล่านี ้ก็จะกลายมาเป็ นแฟนคลับหรื อ
สมาชิกขององค์กร โดยจะเกิดการติดตามสิ่งที่องค์ก รนาเสนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นข้ อความ
รูปภาพ วิดีโอ เกม โฆษณา กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ และยังเกิดการบอกต่อไปสู่ผ้ อู ื่น ซึ่งถือเป็ นการ
เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคใหม่ๆได้ อีกด้ วย
แนวโน้ มของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นกั การตลาดจะสามารถทาได้ ก็คือการเชื่อมโยงตรา
สิ น ค้ า ไปสู่ บุ ค คลที่ มี ค วามสนใจแต่ ล ะคน เป็ นช่ อ งทางการสร้ างความสัม พัน ธ์ และรั บ ฟั ง
ข้ อเสนอแนะความคิดเห็นโดยดูจากจานวนการเข้ าชม จานวนสมาชิ ก จ านวนการแสดงความ
คิดเห็น หรื อการบอกต่อ รวมไปถึง สามารถทาการโฆษณาประชาสัม พันธ์ ที่รวดเร็ วและไม่เสี ย
ค่าใช้ จ่าย เป็ นการเชื่อมโยงสังคมออนไลน์กบั โลกของความจริ งเข้ าด้ วยกัน โดยนักการตลาดต้ อง
ทาความเข้ าใจถึงลักษณะสาคัญของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Rice, 1998) (McQuail, 2000)
ดังนี ้
1. สามารถส่งสารได้ หลากหลายรูปแบบ ทังข้
้ อความ ภาพ และเสียง
2. เป็ นการสื่อสารที่มีลกั ษณะแบบสองทาง (Two-way communication) หมายถึงเมื่อ
บุคคลทาการส่งสาร ข้ อความ หรื อภาพ ก็จะมีการสื่อสารกลับได้ ในรู ปแบบเดียวกัน
เป็ นการโต้ ตอบระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มคน โดยการสื่อสารกลับผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์นนมี
ั ้ ความรวดเร็วกว่าการตอบกลับผ่านสื่ออื่นๆค่อนข้ างสูงมาก
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3. การส่งสารเป็ นลักษณะกระจายตัว คือมีการขยายผลไปในเครื อข่ายขนาดใหญ่ ทาให้
สารเข้ าถึงบุคคลได้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ
4. สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ มากมายทังเรื
้ ่ องบันเทิง และเรื่ องทางวิชาการ
ด้ าน Rogers (2005) ได้ เสนอลักษณะสาคัญของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถส่ งผล
ต่อบุคคลในด้ านของประสบการณ์ 3 ประการ ดังนี ้
1. สามารถเกิดการโต้ ตอบได้ ทนั ที โดยไม่ต้องทาการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบพบหน้ า
หรื อการใช้ โทรศัพท์เป็ นตัวกลาง ทาให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับ
สารได้ อย่างรวดเร็ ว และสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันได้ มากกว่า 2 คนขึ ้นไปในเวลา
เดียวกัน
2. การเปิ ดรับข่าวสารจะมีก ารเปลี่ยนแปลงจากรู ปแบบของ มวลชน ที่รับสารรู ปแบบ
เดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หากเปิ ดรับสารผ่านสื่อเดียวกัน แต่การเข้ ามาของ
ระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทาให้ ผ้ รู ับสารเลือกรับข้ อมูลได้ ตามความต้ องการมาก
ยิ่งขึ ้น หรื อแม้ แต่การเลือกรับชมรายการย้ อนหลังจากสื่อมวลชนก็สามารถทาได้ ด้วย
เช่นกัน
3. ลักษณะการนาเสนอข้ อมูลบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะไม่มาเป็ นเรื่ องยาวๆ แต่จะมี
การแบ่ง เป็ นกลุ่ม ย่อย โดยอาจจะมีข้อความบางส่วนพร้ อมรู ปภาพ หรื อวิดีโอสัน้ ๆ
หรื อเพลง หรื อแม้ แต่ข้อความสัน้ ๆก็เป็ นรู ปแบบหนึ่ง ของการสื่อสารผ่านเครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ ที่ ท าให้ เกิ ด การตอบโต้ กลั บ จากบุ ค คลอื่ น แต่ จ ะเน้ นไปที่ ก าร
ปรับเปลี่ยนข้ อมูล หรื ออัพเดทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการติดตามได้ ตลอดเวลา โดย
ขึ ้นอยู่กบั ความสนใจของกลุ่มผู้รับสารเป็ นหลัก จึงมีความสะดวกต่อผู้บริ โภคในการ
เปิ ดรับข้ อมูลสูง
ข้ อมูล ต่างๆที่ ถูกนาเสนอผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จ ะถูกนามาบันทึกและแสดงใน
รู ปแบบของ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีองค์ประกอบมากมาย ทัง้ ข้ อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
วิดีโอ รูป เป็ นต้ น และสามารถทาการเชื่อมโยงไปยังข้ อมูลอื่นๆได้ โดยไม่จากัดว่าข้ อมูลนันจะต้
้
อง
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ถูกบันทึกอยู่ในแหล่งข้ อมูลเดียวกัน โดย David Meerman Scott (2007) ได้ เสนอแนวคิดการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ดีไว้ ดงั นี ้
1. เริ่ ม จากการสื่ อสารไปยัง กลุ่ม ผู้รับ สารขนาดเล็ ก หรื อ กลุ่ม ผู้บริ โภคเป้าหมายของ
องค์กร
2. นาเสนอข้ อมูลที่นา่ สนใจ มีประโยชน์ และตรงกับความต้ องการของผู้รับสาร
3. มีความถูกต้ องและชัดเจน
4. สร้ างการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริโภคโดยตรง
5. สร้ างการมีสว่ นร่วมอยูเ่ สมอด้ วยการจัดกิจกรรม โปรโมชัน่ หรื อแจกรางวัลพิเศษ
6. หาเรื่ องราวใหม่ๆมานาเสนออยูเ่ สมอเพื่อให้ ทนั ต่อกระแสความสนใจของผู้บริโภค
Solis (2009) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็ นผู้
เสนอแนวคิดเรื่ อง PR 2.0 หรื อ Public Relations 2.0 คือการประชาสัมพันธ์บนพื ้นฐานของระบบ
เว็บไซต์ Web 2.0 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเขาอธิบายว่าการสื่อสารแบบ
เครื อข่ายนี ้ สามารถสร้ างความสัมพันธ์ สร้ างการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคนจานวนมากได้ ในเวลา
เดียวกัน และสามารถสร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับเนือ้ หาที่ทาการประชาสัมพันธ์ ออกไปได้ มาก
เพราะจะมีความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆมาสนับสนุน ทาให้ เกิดเป็ นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มากช่องทางหนึง่
การสร้ างความสัมพันธ์กับผู้บริ โภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ ถือเป็ นเรื่ องสาคัญอีกสิ่งหนึ่งที่
นักการตลาดมุ่งหวัง นอกเหนือจากการโฆษณาสินค้ าบริ การ เพราะจะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความ
ผูก พัน เกิ ด ความรู้ สึ ก ดี และความภั ก ดี อ ย่ า งยาวนานกั บ องค์ ก ร โดยใช้ การจัด การแบบมี
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้บริ โภค เปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมกับการแสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของ
ผู้บริ โภค แล้ วนามาวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างถูกต้ อง และเมื่อ
ผู้บริ โภคเกิดความสัมพันธ์ ที่ดีแล้ วย่อมเป็ นสิ่งที่แน่นอนว่า องค์กรจะได้ รับยอดขายเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริ โภค รวมไปถึงการที่ผ้ บู ริ โภคเหล่านี ้จะเป็ น
กลุม่ ทดลองสินค้ าใหม่ขององค์กรอีกด้ วยหากเกิดความพึงพอใจในทางบวกก็มีโอกาสที่ผ้ บู ริ โภคจะ
แนะนาบอกต่อไปยังผู้อื่นอีกมากมาย ซึ่งเป็ นการใช้ พลังทางเครื อข่ายสังคมสร้ างความน่าเชื่อถือ
แบบปากต่อปาก (Words-of-mouth)

52

ด้ วยเหตุนี ้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จงึ เป็ นที่นิยมต่อองค์กรและนักการตลาดในการโฆษณา
ประชาสัม พันธ์ หรื อสร้ างความสัม พันธ์ กับกลุ่ม ผู้บริ โภคเป้าหมาย และบุคคลอื่ นๆที่ มี โ อกาส
กลายเป็ นผู้บริโภคขององค์กร โดยมีการเผยแพร่สินค้ าบริ การ กิจกรรมพิเศษ และรูปภาพข้ อความ
ต่างๆที่ มี ความสนใจเพื่ อดึ งดูดให้ เกิ ดการตอบสนองจากผู้รับสาร และหากผู้รับสารได้ นาสิ่ง ที่
องค์กรนาเสนอ เผยแพร่ ต่อไปยังผู้อื่นในทางบวกจะยิ่งเป็ นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กับองค์กร
และสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้ วย ซึ่งนับว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดที่องค์กรต้ องการในการทาการตลาด
โดยเสียค่าใช้ จา่ ยน้ อยที่สดุ แต่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายจานวนมาก ทังยั
้ งสามารถเปิ ดรับความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆจากผู้บริโภคได้ อย่างรวดเร็ว (อดิศกั ดิ์ อนันนับ, 2540)
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะเห็นได้ ว่า เครื อข่าย
สังคมออนไลน์สามารถสร้ างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ อย่างสูงหากมีการใช้ อย่างเหมาะสม
และนักการตลาดเข้ าใจถึงคุณสมบัติและลักษณะต่างๆของเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน
ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษาถึงภาพรวมของการที่องค์กรตราสินค้ าทาการสื่อสารกับสมาชิกผู้บริ โภค
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์นี ้จะส่งผลต่อการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิก
รวมถึงสามารถสร้ างความพึงพอใจ และความภักดีได้ มากน้ อยอย่างไร
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กในการทาการตลาด
ดัง ที่ ก ล่า วไปแล้ ว ว่า เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ คื อ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารผ่า นเว็ บ ไซต์ ที่
เชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคลไปจนถึงบุคคลกับกลุ่มคน ที่ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถแบ่งปั นข้ อมูล
ตัวตน และเรื่ องที่สนใจ เชื่อมโยงกับคนอื่นๆในเครื อข่ายด้ วยวิธีการต่างๆเกิดเป็ นชุมชนออนไลน์
(Online Community) เป็ นผลจากการที่คนปรับพฤติกรรมการรับสารตามความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ ้น มีแนวโน้ มเปิ ดรับสื่อใหม่ (New media) แทนสื่อหลัก (Traditional media)
โดย Kotler (2006) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการตลาดระดับโลกแสดงความคิดเห็นว่าในช่วงเข้ าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 กระแสของเครื อข่ายสังคมออนไลน์กาลังได้ รับความสนใจและทรงอิทธิพลเนื่องจากเป็ นช่อง
ทางการสื่ อสารที่ มี การใช้ ง บประมาณต่าแต่มี ป ระสิทธิ ภ าพสูง ในการกระจายการรั บรู้ ไปสู่ค น
จานวนมาก โดยเครื อข่ายทางสังคมที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ทัว่ โลกได้ แก่ เฟซบุ๊ก
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เฟซบุ๊ก เป็ นเว็ บ ไซต์ เ ครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุด ในโลก เปิ ด
ให้ บริ การเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 คิดค้ นโดย Mark Elliot Zuckerberg และกลุ่มเพื่อน
ร่วมชันเรี
้ ยนจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดอีก 3 คนได้ แก่ Eduardo Saverin,Dustin Moskovitz,และ
Chris Hughesซึ่งทังหมดก
้
าลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ครัง้ แรกที่เปิ ดให้ บริ การ
เว็บไซต์มีการจากัดสมาชิกเฉพาะกลุ่มผู้คิดค้ นและนักเรี ยนในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ต่อมาได้ เพิ่ม
การให้ บริ การไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆในแถบบอสตันกลุ่ม ไอวี ลี กและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด
จนกระทัง่ เปิ ดให้ บริการกับนักเรี ยนระดับมัธยม และในที่สดุ จึงเปิ ดให้ บริ การกับ ประชาชนทัว่ ไปที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 13 ปี ขึ ้นไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2006 (Alba & stay, 2008, as cited in Stankov
et al., 2010)
ปั จ จุบัน เฟซบุ๊ก มี ส มาชิ ก มากถึ ง 900 ล้ านบัญ ชี โดยผู้ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถสร้ างข้ อ มูล
ส่วนตัว (Profile) เพิ่มรายชื่อผู้ใช้ อื่นในฐานะเพื่อน (Invite friends or add friends) และเขียน
ข้ อความ (Post) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน รวมถึงได้ รับแจ้ งโดยทันทีเมื่อใครคนหนึ่งมี
การปรับปรุงข้ อมูล (News feed) และสามารถร่วมกลุ่มความสนใจ กลุ่มเพื่อนที่ทางาน โรงเรี ยน
มหาวิทยาลัย ฯลฯ ได้ ในรูปแบบของกลุม่ (Group)
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและนักการตลาดมากที่สุดจากการใช้ เฟซบุ๊กได้ แก่ เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ (Facebook fan page) โดย Taylor, Lewin, และ Strutton (2011)อธิบายว่าเฟซบุ๊กแฟน
เพจคือหน้ าเว็บไซต์ที่ให้ ผ้ ใู ช้ บริการสร้ างขึ ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ
ไปยังเพื่อนบุคคลอื่นๆในเครื อข่ายเฟซบุ๊ก หรื อบุคคลที่มีความสนใจในเรื่ องที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งแฟน
เพจมีประโยชน์หลายด้ าน เช่น การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารองค์ก รโฆษณาสินค้ าบริ การ นาเสนอ
กิจ กรรมที่ น่าสนใจ และเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆในเชิง ธุ รกิ จ สามารถเข้ าถึงคนกลุ่ม ต่างๆได้ อย่าง
กว้ างขวาง Zhang (2010) กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่สนใจเข้ ามาติดตามหรื อเป็ นสมาชิกของแฟนเพจจะ
ถูกเรี ยกว่าแฟน (Fan) ซึ่งไม่มีการจากัดจานวนแฟน และสามารถเป็ นแฟนได้ ง่ายๆเพียงกดแถบ
ไลค์ (Like) ก็จะได้ เข้ าเป็ นสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องได้ รับการอนุญาตจากองค์กรการสื่อสารผ่าน
แฟนเพจนอกจากจะประหยัดเวลาและงบประมาณในการโฆษณาประชาสัม พันธ์ แล้ ว ยัง เป็ น
ช่องทางการตลาดที่สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคได้ อีกด้ วย
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รงวไล หมื่ น สวัส ดิ์ (2552) นิยามว่าการทาการตลาดบนเฟซบุ๊กหมายถึง การที่ นักการ
ตลาดใช้ เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางในการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารขององค์กร สินค้ าบริ การ กิจกรรม การ
ส่งเสริมการขาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกับผู้บริ โภคโดยมุ่งให้ เกิดการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้ า (Brand awareness) สร้ างความเข้ าใจให้ เกิดทัศนคติด้านบวก (Positive attitude)
ตลอดจนรู้สกึ ชอบตราสินค้ า (Brand preference) และบริ โภคสินค้ าบริ การ (Purchase behavior)
เน้ นรู ปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริ โภคกับองค์กร เป็ นลักษณะของการปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันในระยะยาว และสามารถทราบ
ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้บริโภคได้ ทนั ที
สาเหตุที่นกั การตลาดเลือกทาการตลาดบนเฟซบุ๊กเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริ โภค (Consumer behavior) ในการเลือกบริ โภคสินค้ าบริ การตามความสนใจ และเปิ ดรับ
สื่อใหม่มากขึ ้นโดยเฉพาะการเป็ นสมาชิกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นเหตุให้ นกั การตลาดต้ องทา
การตลาดบนเฟซบุ๊ก เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคที่ปัจจุบนั มีกระบวนการตัดสินใจละเอียดกว่าสมัยก่อน
จากที่ผ้ บู ริ โภคใช้ การตัดสินใจแบบ Funnel Metaphor (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็ นการบริ โภคสินค้ าบริ การ
จากการถูกจูงใจโดยโฆษณาประชาสัม พันธ์ ผ่านสื่อหลัก และผู้บริ โภคทาการตัดสินใจระหว่าง
ตัวเลือกหลายตัวเลือก ก่อนตัดออกจนเหลือตัวเลือกที่ดีที่สดุ มาเป็ นแบบจาลองใหม่ที่เรี ยกว่า The
Customer Decision Journey (ภาพที่ 2) (Edelman, 2010)
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ภาพที่ 2.1: Funnel Metaphor ภาพที่ 2.2: The Customer Decision Journey

ที่มา: Edelman, D. C. (2010). Branding in the digital age: You'respending your money in
all the wrong
places. Harvard Business Review, 88(12)
The Customer Decision Journey เป็ นแบบจาลองการตัดสินใจของผู้บริ โภค (Purchase
decision making)ในปั จจุบนั ที่อธิ บายว่าผู้บริ โภคยุคใหม่จะมีกระบวนการตัดสินใจบริ โภคใน
รู ปแบบของวัฏจักรที่ซบั ซ้ อน ประกอบไปด้ วยปั จจัยต่างๆทังการหาข้
้
อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ า
บริ การ (Information search) ผ่านการถามความคิดเห็นจากบุคคลรอบข้ าง เพื่อน ญาติ หรื อ
บุคคลในกลุ่มแฟนเพจที่สนใจเรื่ องเดียวกัน ก่อนทาการประเมินสินค้ าบริ การที่น่าสนใจในหมวด
สินค้ าประเภทเดียวกัน (Alternative evaluation) เมื่อประเมินจนได้ สินค้ าที่คิดว่าดีที่สดุ จึงทาการ
ซื ้อ (Purchase) หลังจากที่ใช้ สินค้ าบริ การแล้ วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ก็จะบอกหรื อ
แบ่งปั นประสบการณ์ดีๆที่ได้ รับนันต่
้ อไปให้ เพื่อนๆในเฟซบุ๊ก หรื อชักชวนเพื่อนให้ มาร่วมใช้ สินค้ า
บริ การเช่นเดียวกับตน ทาได้ โดยการเขียนข้ อความ ถ่ายรู ป หรื อนาแฟนเพจของตราสิ นค้ านันมา
้
เผยแพร่ ต่อ แต่ถ้าหากเกิดความผิดหวังจากสินค้ า ผู้บริ โภคก็จะนาประสบการณ์เหล่านันมาบอก
้
ต่อในเฟซบุ๊กให้ เ พื่อนๆรับทราบเช่นกัน การบอกเล่าประสบการณ์ ต่อไปยัง ผู้อื่นอาจเรี ยกได้ ว่า
วิธีการสื่อสารแบบบอกต่อ (Word of mouth) (Li & Zhan, 2011) หรื อการที่ผ้ บู ริ โภคเป็ นผู้ส่งสาร
ถึงผู้บริ โภค ทาให้ สารเหล่านันมี
้ ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้นและได้ รับการยอมรับ ทังยั
้ งสร้ างความ
เกี่ยวพันระหว่างตราสินค้ ากับกลุม่ ผู้บริโภคที่สนใจในเรื่ องเดียวกัน
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อีกสาเหตุหนึง่ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค คือการเปลี่ยนแปลง
ด้ านการเปิ ดรับสื่อ โดยปั จจุบนั ผู้บริ โภคหันหลังเข้ าสื่อหลักทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ที่เป็ นเครื่ องมือหลักในการสื่อสารการตลาดตลอดมา และเปิ ดรับสื่อใหม่มากขึ ้นจากความก้ าวหน้ า
ของเทคโนโลยีและการเข้ าถึง อินเทอร์ เน็ต ส่ง ผลให้ งบประมาณจานวนมากที่ใช้ ไ ปกับสื่ อ หลัก
สามารถสร้ างได้ เพียงการตระหนักรู้ในตราสินค้ าเท่านัน้ แต่ไม่สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริ โภค
ได้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ องค์กรธุรกิจต่างๆ เริ่ มทาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กโดยปรับ
ลดงบประมาณที่ต้องใช้ กบั สื่อหลัก มาใช้ กบั การทากิจกรรมเพื่อสร้ างปฏิสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภคที่เป็ น
สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจขององค์กร และใช้ ความคิดสร้ างสรรค์กบั การสื่อสารรูปแบบต่างๆ โดยเน้ น
ความแปลกใหม่เพื่อให้ เกิดการสื่อสารแบบบอกต่อ หรื อทางสังคมออนไลน์เรี ยกว่าการตลาดแบบ
ไวรัส (Viral marketing) โดย Ferguson (2008, as cited in Palmer &Koenig-Lewis, 2009)
กล่าวว่าการตลาดแบบไวรัสคือวิธีการทาการตลาดที่มีลักษณะการกระจายข่าวสารไปสู่คนใน
เครื อข่ายอย่างรวดเร็ วเหมือนกับการแพร่ กระจายของไวรัส กลายเป็ นการสื่อสารที่ส่งต่อไปเรื่ อยๆ
อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ซึง่ ปรากฏการณ์แบบนี ้เรี ยกว่า Ripple Effect (Edelman, 2010)
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ภาพที่ 2.3: Ripple Effect

ที่มา: Edelman, D. C. (2010). Branding in the digital age: You'respending your money in
all the wrong
places. Harvard Business Review, 88(12)
การส่งต่อข้ อมูลข่าวสารในลักษณะของ Ripple effect (ภาพที่ 3) แสดงให้ เห็นว่าคนที่มี
เพื่อนในเครื อข่ายเป็ นจานวนมากก็จะมีความสามารถในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มคน
รอบข้ างในวงกว้ าง ส่วนคนที่มีเครื อข่ายจานวนน้ อยก็ยงั สามารถส่งสารไปสูค่ นจานวนหนึ่งได้ อีกซึ่ง
สารที่ถกู ส่งออกไปเป็ นไปได้ ทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ เพราะฉะนันการท
้
าการตลาดบนเฟซบุ๊กจึงมี
ความสาคัญ องค์กรและนักการตลาดต้ องระวังเป็ นพิเศษโดยต้ องพยายามสร้ างทัศนคติด้านบวก
ต่อตราสินค้ าและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้บริ โภคหรื อแสดงความเป็ นมิตรนัน่ คือการเป็ นเพื่อน
กับผู้บริโภคนัน่ เอง
การเลือกกลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊กนัน้ นักการตลาดไม่สามารถบังคับให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามา
ติดตามแฟนเพจขององค์กรได้ ดังนัน้ จึง ต้ องใช้ วิธีการเขียนข้ อความ หรื อปรับข้ อมูลใหม่ๆ เช่น
รู ปภาพ วิดีโอ สารที่มีคุณภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ เพื่อให้ สาร
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เหล่านี ้ไปปรากฏอยูบ่ นเฟซบุ๊กของบุคคลทัว่ ไป หากสารสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายหรื อสมาชิกเฟ
ซบุ๊กจานวนมากได้ กลุม่ คนเหล่านันก็
้ จะเข้ ามากดไลค์แฟนเพจและติดตามข้ อมูลต่างๆขององค์กร
หรื อการที่องค์กรสร้ างโฆษณากับเฟซบุ๊ก (Facebook Ads) โดย Taylor et al. (2011) อธิบายว่า
การสร้ างโฆษณากับเฟซบุ๊กคือการสร้ างกรอบโฆษณาสินค้ าบริ การที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายให้ กับเฟ
ซบุ๊ก จ านวนหนึ่ง ซึ่ง ข้ อ ดี ข องการสร้ างโฆษณากับ เฟซบุ๊ก คื อ เฟซบุ๊ก จะมี เ ครื่ อ งมื อ ในการหา
กลุม่ เป้าหมายที่ตรงกับองค์กร ซึง่ องค์กรสามารถส่งโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อหวังให้ มาร่วม
ติด ตามแฟนเพจขององค์ ก รได้ โ ดยเลื อ กเกณฑ์ ก ารส่ง โฆษณาจ าแนกตาม ประชากรศาสตร์
ภูมิศาสตร์ รวมถึงสถานที่อยูอ่ าศัย อายุ เพศ ความสนใจ การดาเนินชีวิต สถานศึกษา เป็ นต้ น
Zhang (2010) กล่าวว่าการทาการตลาดบนเฟซบุ๊กควรใช้ กลยุทธ์ แบบให้ ความบันเทิง
(Entertainment)

ประกอบกับ การให้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เพราะอารมณ์ ส นุก สนาน

เพลิดเพลิน สามารถสร้ างการตระหนักรู้ และสร้ างความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่ งกับผู้บริ โภค ช่วยให้
นัก การตลาดสื่ อ สารกั บ ผู้ บริ โ ภคกลุ่ ม เป้ าหมายได้ ง่ า ยขึ น้ โดยน าทฤษฎี Play

Theory

(Stephenson, 1967, as cited in Zhang, 2010) ที่อธิบายว่าการสื่อสารไปยังมวลชนสามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของการแสดง เพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยต้ องมี
การกาหนดหัวข้ อเพื่อจูงใจให้ เกิดการร่วมมือจากผู้รับสาร สามารถจาแนกได้ 4 หัวข้ อดังนี ้
1. Play as power หมายถึงการแสดงด้ านพลังอานาจ คือการเอาชนะคนอื่น โดยมี
รางวัลเป็ นการตอบแทน ซึ่งผู้ที่ถกู จูงใจด้ วยหัวข้ อนี ้มักจะเป็ นผู้ที่ชอบความเสี่ยง หรื อ
ผู้ ริ เ ริ่ ม ท าตามสิ่ ง ที่ นั ก การตลาดต้ องการ เพื่ อ หวั ง ผลในการได้ รั บ ของรางวั ล
ยกตัวอย่างเช่น การที่นักการตลาดสร้ างกิจกรรมให้ ผ้ บู ริ โภคถ่ายรู ปคู่กับสินค้ าแล้ ว
นามาลงในแฟนเพจขององค์กรหลังจากนันให้
้ นาไปส่งต่อให้ เพื่อนๆให้ คะแนนโดยการ
กดไลค์ ภาพใครที่ได้ การกดไลค์มากที่สดุ จะเป็ นผู้ชนะ แต่ก่อนที่จะให้ คะแนนภาพได้
นัน้ เพื่อนๆต้ องกดไลค์แฟนเพจขององค์กรก่อน เป็ นการช่วยเพิ่มจานวนสมาชิกให้
แฟนเพจขององค์กรไปพร้ อมๆกับการสร้ างการตระหนักรู้ในตราสินค้ า และหากสินค้ า
บริการเป็ นที่นา่ สนใจก็สามารถสร้ างฐานจานวนผู้ที่ชื่นชอบองค์กรได้ ในคราวเดียวกัน
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2. Play as identity หมายถึงการแสดงตัวตน คือการสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ า
กับผู้บริโภค และระหว่างผู้บริโภคกับกลุม่ เพื่อนในเฟซบุ๊ก โดยการแสดงตัวตนผ่านการ
นาภาพ ข้ อความ วิดีโอต่างๆจากแฟนเพจขององค์กรไปแสดงไว้ ที่หน้ าเฟซบุ๊กของ
ตัวเอง เมื่อเพื่อนเห็นก็จะรับรู้ว่าบุคคลนี ้มีความชื่นชอบอะไร มีลกั ษณะอย่างไร หาก
ตนสนใจก็ จะมาร่ วมติดตามแฟนเพจองค์กรนัน้ ด้ วย เช่น การที่สมาชิกจาก Harry
Potter กดเล่นเกมและนาเกมนันมาลงแสดงบนหน้
้
าเฟซบุ๊กของตน เมื่อเพื่อนมาเห็น
และกาลังสนใจหรื อชื่นชอบ Harry Potter อยู่แล้ วก็จะกดไลค์และติดตามแฟนเพจ
Harry Potter โดยอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วยลดภาระขององค์กรในการตามหากลุ่มเป้าหมาย
ของตัวเอง ยิ่งการแสดงตัวตนสามารถปฏิสัมพันธ์ กับคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้
มาก ผู้บริโภคจะยิ่งตอบรับและติดตามกิจกรรมเหล่านี ้อย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ ้น
3. Play as fantasy หมายถึงความเพ้ อฝั น คือการที่ผ้ บู ริ โภคสนใจในเรื่ องของความคิด
สร้ างสรรค์ จินตนาการ หรื อความเพ้ อฝั น เช่นเกมแต่งหน้ าด้ วยรอยสักรู ปต่างๆของ
PEPSI แล้ วนาภาพไปลงในเฟซบุ๊กเพื่อสร้ างกระแสต่อคอนเสิร์ตมัน ไก่มากที่เขาชนไก่
ซึง่ PEPSI เป็ นผู้จดั เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 นอกจากเป็ นการสร้ างการตระหนัก
รู้ ให้ กับตราสินค้ าแล้ ว ผู้บริ โภคยัง รู้ สึกได้ เป็ นส่วนหนึ่ง ขององค์กร และยัง ได้ ความ
เพลิดเพลินจากการจินตนาการต่างๆอีกด้ วย
4. Play as frivolity หมายถึงการแสดงออกแบบสบายๆ ไม่เน้ นความสาคัญ ไม่จริ งจัง
ช่วยให้ เกิดการผ่อนคลาย พักจากสิ่งวุ่นวายรอบตัว เช่นการที่ องค์กรสร้ างเกมที่ไม่มี
สาระขึน้ มาอย่า งเกมปลูก ผัก เกมแลกของต่า งๆ ที่ เ นื อ้ หาของเกมไม่มี อ ะไรมาก
นอกจากการส่งของไปมาระหว่างเพื่อน แต่สามารถดึงให้ คนมานัง่ เล่นวันละหลาย
ชัว่ โมงได้
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ส าหรั บกลวิธี ที่นักการตลาดใช้ ทาการสื่ อสารกับ ผู้บริ โภคผ่านเฟซบุ๊ก เพื่ อสร้ างความ
ใกล้ ชิดและสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับองค์กร สามารถทาได้ หลากหลายวิธี ดังนี ้
1. ปรับปรุงข้ อมูล (News feed) คือการที่องค์กรทาการสื่อสารข้ อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยความแปลกใหม่ และน่าสนใจ เป็ นประโยชน์ต่อผู้บริ โภค โดยเฟซบุ๊กจะทาการ
แสดงข้ อมูลที่ถกู ปรับปรุงเหล่านี ้ บนหน้ าหลักของเฟซบุ๊กของแต่ละคน โดยเฉพาะคน
ที่เป็ นสมาชิกของแฟนเพจองค์กรการปรับปรุ งสามารถทาได้ โดยการ เขียนข้ อความ
ลงรู ปภาพ รวมถึงกิจกรรมใดๆที่ทาให้ แฟนเพจเกิ ดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
การแสดงข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นลักษณะตามเวลาจริง(Real time)
2. เขียนข้ อความ (Post) บนพื ้นที่ที่เรี ยกว่าวอลล์ (Wall) เป็ นช่องสาหรับเขียนข้ อมูล
สื่อสารกันระหว่างเพื่อน หรื อระหว่างองค์กรกับผู้บริ โภคนอกจากการเขียนข้ อความ
แล้ ว ยัง สามารถแสดงวิ ดี โ อ รู ป ภาพ หรื อ จุด เชื่ อ มโยงข้ อ มูล ไปยัง เว็ บ ไซต์ ต่า งๆ
(Link)ได้ อี ก ด้ วยโดยข้ อมู ล เหล่ า นี จ้ ะแสดงให้ เพื่ อ นของเจ้ าของข้ อความเห็ น
เปรี ยบเสมื อนการบอกต่อข้ อความไปในวงกว้ าง โดยเพื่อนๆสามารถเข้ ามาแสดง
ความคิดเห็นด้ วยการเขียนข้ อความตอบ (Comment) นับเป็ นกุญแจสาคัญของการ
สื่อสารบนเฟซบุ๊ก
3. การแสดงความคิดเห็นด้ วยการเขียนข้ อความตอบ (Comment) คือการตอบข้ อความ
ต่างๆของกลุ่มเพื่อน หรื อแฟนเพจองค์กร เพื่อแสดงความคิดเห็นของบุคคล และเป็ น
การติดต่อในลักษณะ 2 ทาง (Two-way communication)
4. เพิ่มรายชื่อผู้ใช้ อื่นในฐานะเพื่อน (Invite friends or add friends) คือส่วนสาคัญของ
การใช้ เฟซบุ๊กเป็ นการสร้ างเครื อข่ายสังคมจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ
การทาการตลาด เปรี ยบเสมือนการรวบรวมเพื่อน หรื อสมาชิกขององค์กรให้ เข้ ามา
ติดตามข้ อมูลต่างๆขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งหากเพื่อนนา
เรื่ องราวขององค์กรไปแนะนาหรื อบอกต่อเพื่อนในเครื อข่ายของตน
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5. แถบไลค์ (Like) คือแถบรู ปหัวแม่มื อสาหรับกดเพื่อแสดงว่าบุคคลชอบ ข้ อความ
รูปภาพ กิจกรรม หรื อข้ อมูลต่างๆ เช่นเดียวกันกับแฟนเพจ การกดไลค์คือการแสดงว่า
บุคคลนันชอบองค์
้
กรหรื อตราสินค้ า และเป็ นขันตอนแรกของการเข้
้
าเป็ นสมาชิกของ
แฟนเพจด้ วย
6. โฆษณาบนเฟซบุ๊ก (Facebook Ads) โดย Taylor et al. (2011) อธิบายว่าการสร้ าง
โฆษณากับเฟซบุ๊กคือการสร้ างกรอบโฆษณาสินค้ าบริการที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายให้ กบั เฟ
ซบุ๊กจานวนหนึ่ง ซึ่งข้ อดีของการสร้ างโฆษณากับเฟซบุ๊กคือเฟซบุ๊ก จะมีเครื่ องมือใน
การหากลุ่ม เป้าหมายที่ ตรงกับองค์ กร โดยองค์กรสามารถเลื อกส่ง โฆษณาสินค้ า
บริ การไปถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อหวังให้ มาร่ วมติดตามแฟนเพจขององค์กรได้ จาแนก
ตามหลักประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวมถึงสถานที่อยู่อาศัย อายุ เพศ ความสนใจ
การดาเนินชีวิต สถานศึกษา เป็ นต้ น
7. รูปภาพ (Photos) คือการลงรูปภาพต่างๆของบุคคลหรื อองค์กร เพื่อสร้ างการตระหนัก
รู้ส่บู คุ คลอื่นหรื อสมาชิกในแฟนเพจ โดยสามารถแปะชื่อคน (Tag) ในรูปภาพเพื่อให้
ภาพไปขึ ้นอยูบ่ นเฟซบุ๊กของบุคคลนันได้
้ ด้วย
8. วิดีโอ (Video) คือการลงวิดีโอต่างๆของบุคคลหรื อองค์กร เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ สู่
บุคคลอื่นหรื อสมาชิกในแฟนเพจ โดยสามารถแปะชื่อคน (Tag) ในวิดีโอเพื่อให้ วิดีโอ
ไปขึ ้นอยูบ่ นเฟซบุ๊กของบุคคลนันได้
้ ด้วย
9. จุดเชื่อมโยงข้ อมูลไปยังเว็บไซต์ต่างๆ (Link) คือการนาข้ อมูล ภาพ หรื อวิดีโอจาก
เว็บไซต์อื่นๆมาลงในเฟซบุ๊ก เพื่อสร้ างการตระหนัก รู้ สู่บุคคลอื่นหรื อสมาชิกในแฟน
เพจ
10. สร้ างกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ร่ วมเล่นเกมชิงของรางวัล แจกส่วนลด แจกของขวัญ
พิเศษ การประกวด ฯลฯ
11. การแบ่งปั นข้ อมูล (Share) บุคคลสามารถแบ่งปั นข้ อมูล ภาพ หรื อวิดีโอ ได้ ด้วยการ
กดแถบแบ่งปั นข้ อมูล ซึ่งจะทาให้ ข้อมูล ภาพ และวิดีโ อเหล่านันมาอยู
้
่บนหน้ าเฟซบุ๊ก
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ของบุคคล โดยจะมีการอ้ างถึงแหล่งข้ อมูลที่บุคคลแบ่งปั นข้ อมูลมาด้ วยทาให้ เพื่อน
หรื อบุคคลอื่นที่มาเห็นการแบ่งปั นสามารถเข้ าไปติดตามข้ อมูลอื่นๆจากแหล่งข้ อมูล
ได้ โดยตรง
หลังจากที่นกั การตลาดใช้ วิธีการสื่อสารต่างๆผ่านเฟซบุ๊กแล้ ว ก็หวังให้ กลุ่มสมาชิกนาสาร
เหล่านันไปท
้
าการสื่อสารแบบบอกต่อ หรื อการตลาดแบบไวรัส ซึ่งการที่ผ้ บู ริ โภคเป็ นผู้ส่งสารถึง
ผู้บริ โภคจะทาให้ สารเหล่านันมี
้ ความน่าเชื่อถือมากขึ ้นและได้ รับการยอมรับมากกว่าการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆ ทังยั
้ งมีความเกี่ยวพันกับกลุม่ ผู้บริ โภคที่สนใจในเรื่ องเดียวกันอีกด้ วยโดย
ตัดแหล่งข้ อมูลเดิมหรื อแหล่งข้ อมูลที่มีนกั การตลาดเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่งการสื่อสารระหว่างผู้บริ โภค
จะสร้ างอารมณ์ร่วมระหว่างผู้บริโภคต่อสินค้ าบริ การ สิ่งสาคัญคือข้ อมูลที่นกั การตลาดสื่อสารต้ อง
มีพลัง มีความน่าสนใจ รวมถึงเหมาะสมกับกลุ่ม ผู้บริ โภคเป้าหมาย (Stanciu, Daniasa, Tomita,
& Stuparu, 2011) ตามความคิดเห็นของ Adrian (2009) สิ่งสาคัญของการทาการตลาดบนเฟ
ซบุ๊กให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้ องให้ ผ้ บู ริ โภคหรื อสมาชิกได้ ร้ ู สึกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของสังคม
ออนไลน์นนด้
ั ้ วย โดยเริ่มจากองค์กรหรื อนักการตลาดต้ องสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บริ โภคเพื่อนาเสนอ
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีผ่านกิจกรรมที่มีความสนุก มีสีสนั มีความบันเทิง และ
สามารถสร้ างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคได้
ดัง นัน้ จึง จ าเป็ นที่ นักการตลาดจะต้ อ งนาเรื่ องของพฤติก รรมผู้บริ โ ภคมาศึก ษาอย่า ง
ละเอี ยด

เริ่ ม จากการสร้ างการตระหนัก รู้ ในตราสินค้ า โดยนักการตลาดสามารถสร้ างการ

ตระหนักรู้ ในตราสินค้ าผ่านเฟซบุ๊กได้ ด้วยการเขียนข้ อความ หรื อปรับข้ อมูลใหม่ๆ เช่น รู ปภาพ
วิดีโอ สารที่มีคุณภาพ ฯลฯ เพื่อให้ สารเหล่านีไ้ ปปรากฏอยู่บนเฟซบุ๊กของบุคคลทั่วไป หรื อการ
สร้ างโฆษณากับเฟซบุ๊ก แล้ วส่งโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกเกณฑ์การส่งโฆษณาจาแนก
ตาม ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวมถึงสถานที่อยู่อาศัย อายุ เพศ ความสนใจ การดาเนินชีวิต
สถานศึกษา เป็ นต้ น รวมถึง ความเกี่ยวพันของผู้บริ โภคซึ่งหมายถึง ระดับการประเมินคุณค่าของ
สิ น ค้ าหรื อตราสิ น ค้ าของผู้ บริ โ ภค หากผู้ บริ โ ภคมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ตราสิ น ค้ าสู ง (High
involvement) ก็ จ ะมี ค วามต้ อ งการหาข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า นัน้ มาก เพื่ อ ท าการประเมิ น ก่ อ น
ตัดสินใจซือ้ เช่น ผู้บริ โภคที่ต้องการซือ้ รถยนต์ก็จะหาข้ อมูลเกี่ยวกับรถรุ่ นต่างๆเพื่อเปรี ยบเทียบ
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ความแตกต่าง นอกจากนันยั
้ งมีการหาคาแนะนาและข้ อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนในเครื อข่ายเฟซบุ๊ก
กลุม่ สังคมออนไลน์ หรื อสอบถามข้ อมูลกับองค์กรผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็ นต้ น ตรงกันข้ ามกับ
ผู้บริ โภคที่มีความเกี่ยวพันกับตราสินค้ าต่า (Low involvement) ก็จะหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ านัน้
อย่างจากัด แต่จะถูกจูงใจได้ ด้วยการร่วมเล่นเกม หรื อกิจกรรมสนุกๆผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
นอกจากนี ้ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นเรื่ องที่ควรใส่ใจอย่างยิ่งตามที่กล่าวไปแล้ ว โดย
ความพึงพอใจเกิดจากประสบการณ์ที่ดีต่อการซื ้อสินค้ าครัง้ แรก หมายความว่าประโยชน์ที่ได้ รั บ
จากสินค้ าบริ การมีมากกว่าความคาดหวังก่อนการบริ โภค และเมื่อผู้บริ โภคพึงพอใจก็จะเกิดการ
ติดตามองค์กร ยกตัวอย่างจากกรณี Starbucks ที่ผ้ ูบริ โภคกลับมากดไลค์แฟนเพจ และติดตาม
ความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านแฟนเพจ ดังนันสิ
้ ่งที่องค์กรและนักการตลาดจะต้ องกระทาก็คือรักษา
ระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคซึ่งจะก่อให้ เกิดทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้ า (O’Cass, 2001,
as cited in Ha et al., 2008)
ทัศนคติคือความโน้ มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู้ที่จะตอบสนองทางบวกหรื อทางลบต่อ คน
สิ่งของ หรื อ ประเด็นมีทิศทางนาไปสู่การประเมินด้ านบวกและด้ านลบ(Zajonc & Markus, 1982,
as cited in Ha et al., 2008)นักการตลาดสามารถวัดทัศนคติด้านบวกจากเฟซบุ๊กได้ โดยการวัด
จานวนการกดแถบไลค์ซึ่งจะแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภคชอบ ข้ อความ รู ปภาพ กิจกรรม หรื อข้ อมูล
ต่างๆขององค์กร มากน้ อยเพียงใด เช่นเดียวกันกับแฟนเพจ สามารถวัดได้ จากจานวนการกดไลค์
ซึ่งก็คือจานวนสมาชิกที่เข้ ามาติดตามแฟนเพจ รวมถึงจานวนการแบ่งปั นข้ อมูลขององค์กรภาพ
และวิดีโอ จากจานวนการกดแถบแบ่งปั นข้ อมูล
โฆษณาบนเฟซบุ๊กที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคเป้าหมายก็มีส่วนให้ เกิดทัศนคติด้านบวก ซึ่ง
นักการตลาดจะต้ องคานึงถึงปั จจัยด้ านการเสนอข้ อมู ลเนื ้อหาของโฆษณา เนือ้ หาความบันเทิง
ความสอดคล้ องของโฆษณาต่อกลุ่ม ผู้บริ โภคเป้าหมาย อย่างไรก็ตามหากผู้บริ โภคมองว่าการ
กระทาขององค์กรเป็ นการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลและการรุ กลา้ ความเป็ นส่วนตัว จะก่อให้ เกิ ด
ทัศนคติด้านลบ (Taylor et al., 2011)
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นอกจากนี ย้ ัง สามารถวัดได้ จ ากการเขี ยนข้ อความและการแสดงความคิดเห็น ว่าเป็ น
ข้ อความด้ านบวกหรื อด้ านลบโดย Li และ Zhan (2011) กล่าวว่าข้ อความที่สามารถอ่านและทา
ความเข้ าใจได้ ง่าย มีการแสดงอารมณ์ด้านบวก และมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้ อมูลที่เกิดจาก
ประสบการณ์ ต รงของผู้เ ขี ย นข้ อ ความต่อสิ น ค้ าบริ การ จะก่ อ ให้ เ กิ ดทัศ นคติที่ ดี ต่อ เพื่ อนหรื อ
ผู้บริ โภคคนอื่นๆ Diffley, Kearns, Bennett, และ Kawalek (2011) แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนใน
เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์มีผลอย่างยิ่งต่อการเกิดทัศนคติ เมื่อบุคคลได้ รับข้ อมูลต่างๆจากเพื่อน
ยิ่งทาให้ ข้อมูลเหล่านัน้ มีความน่าเชื่อถื อ โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนแนะนาตราสินค้ าที่ดีไปสู่เพื่อนที่
สนใจในเรื่ องเดียวกัน โดยองค์กรสามารถนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปปรับปรุ งคุณภาพสินค้ าบริ การให้ ได้
มาตรฐานที่ดีขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคซึง่ จะนาไปสู่การซื ้อซ ้าในอนาคต
เมื่อผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจ และทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้ าแล้ ว ก็จะส่งผลให้ เกิด
การยินยอมที่จะซื ้อซ ้า กับองค์กรที่พวกเขาไว้ ใจ หรื อที่เรี ยกกันว่าความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand
loyalty)

คือการที่ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าหนึ่ง และเกิดการซื ้อซ ้าต่อเนื่องตลอดมา

(Ha et al., 2008) เกิดขึ ้นจากปั จจัยต่อไปนี ้ (1) ความเชื่อมัน่ (Confidence) ผู้บริ โภคจะมีทศั นคติ
ที่ดีต่อตราสินค้ าเมื่อเกิดความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ านันเมื
้ ่อต้ องการซื ้อสินค้ าครัง้ ต่อไปก็จะไม่ต้อง
เสียเวลาในการค้ นหาข้ อมูล (2) การเข้ าไปอยู่ในใจผู้บริ โภค (Centrality) ความภักดีในตราสินค้ า
เกิดจากการที่ตราสินค้ าสามารถเชื่อมโยงกับความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ และทาให้ ผ้ ูบริ โภค
เชื่อมัน่ และประทับตราสินค้ าเข้ าไปอยูใ่ นใจ (3) ความง่ายในการเข้ าถึง (Accessibility) ความภักดี
ในตราสินค้ าเกิดขึ ้นเมื่อตราสินค้ านันมี
้ ความง่ายในการเข้ าถึงความคิดของผู้บริ โภคหรื อสามารถ
นึ ก ถึ ง ตราสิ น ค้ า นัน้ ได้ ง่ า ยเวลาเกิ ด ปั ญ หาซึ่ ง เป็ นผลจากการสื่ อ สารกั บ ผู้ บริ โ ภคอยู่ เ สมอ
(“เกร็ดความรู้นกั การตลาด และประชาสัมพันธ์ ,” 2554)
มีงานวิจยั หลายชิ ้นที่สนับสนุนว่าผู้บริ โภคที่มีการติดตามผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดย
การเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกนัน้ จะแสดงพฤติกรรมและมี ทัศนคติด้านบวกมากกว่าผู้บริ โภคที่ไม่ไ ด้
ติดตามตราสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดย Yung-shin Sung, Euna Park, Min-Kyung
Han (2005) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีของผู้บริ โภคที่เป็ นสมาชิกตราสินค้ าผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ได้ ผลสรุ ปว่าผู้บริ โภคเหล่านี ้จะมีระดับความผูกพันและความภักดีต่อตราสินค้ า
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มากกว่าเมื่ อเผรี ยเที ยบกับผู้บริ โภคที่ ไ ม่ไ ด้ เป็ นสมาชิ กตราสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ von Loewenfeld (2006)
นักการตลาดต่างทราบดีว่างบประมาณในการรักษาผู้บริ โภค 1 คน ที่มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าน้ อยกว่างบประมาณในการสร้ างผู้บริ โภคใหม่ 5-10 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ที่มี
ตราสินค้ ามากมายเป็ นตัวเลือก ประกอบกับกลยุทธ์การตลาดต่างๆที่นกั การตลาดนามาใช้ จูงใจ
ผู้บริ โภค ดังนันการสร้
้
างความภักดีตอ่ ตราสินค้ าจึงมีความสาคัญ 3 ประการ (1) ช่วยเพิ่มปริ มาณ
การขายสินค้ าบริ การ (2) เพิ่มคุณค่าของสินค้ าบริ การ (3) รักษาผู้บริ โภคให้ อยู่กบั องค์กรนอกจาก
จะเป็ นฐานลูกค้ าที่มั่นคงยังอาจจะแนะนาหรื อบอกต่อสินค้ าบริ การไปสู่เพื่อนหรื อญาติสนิทอีก
ด้ วย(“เกร็ดความรู้นกั การตลาด และประชาสัมพันธ์ ,” 2554)
Ha et al. (2008) ได้ อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าบริ การจากการทาการตลาด
บนเฟซบุ๊ก ตามกระบวนการความพึงพอใจ ทัศนคติ และการซือ้ ซา้ ด้ วยแบบจาลอง Proposed
ResearchModel (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 2.4: Proposed ResearchModel

ที่มา: Ha, H.,Muthaly, S.K., &Akamavi, R.K. (2010). Alternative explanations of online
repurchasing
behavioral intentions: Acomparison study of Korean and UK young customers.
EuropeanJournal of Marketing, 44(6), 874-904.
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Proposed ResearchModel อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริ โภค
(Consumer satisfaction) ทัศนคติของผู้บริ โภค (Consumer attitude) และการซื ้อซ ้าของผู้บริ โภค
(Repurchase intention) โดยอาจเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นเป็ นลาดับต่อเนื่องกัน หรื อผู้บริ โภค
อาจจะเกิดความพึงพอใจในสินค้ าบริ การ นาไปสู่พฤติกรรมซื ้อซ ้าเลยก็เป็ นได้ โดยความพึงพอใจ
และทัศนคติเกิดจากการได้ รับข้ อมูลเส้ นทางหลัก (Central route) ตามทฤษฎี Elaboration
likelihood เป็ นข้ อมูลคุณสมบัติและประโยชน์เกี่ยวกับสินค้ าบริ การ (Customized information)
ส่วนทัศนคติบางส่วนและการซื ้อซ ้าเกิดจากการได้ ปฏิสมั พันธ์กบั องค์กร (Perceived Interactivity)
ซึง่ จากแบบจาลองนี ้สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ ตามลาดับต่อไปนี ้ (1) ผู้บริ โภคเห็นสินค้ าจาก
ร้ านค้ า หรื อ จากบุค คลรอบข้ าง (2) ผู้บริ โภคเปิ ดเฟซบุ๊กเพื่ อหาข้ อ มูลจากเพื่ อนและบุคคลใน
เครื อข่ายเกี่ยวกับสินค้ านัน้ (3) ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าและเกิดความพึงพอใจจากการใช้ (4) ผู้บริ โภค
กดไลค์เป็ นสมาชิกแฟนเพจของตราสินค้ านัน้ (5) ผู้บริ โภคได้ ปฏิสมั พันธ์ กับข้ อมูลและกิจกรรม
ต่างๆของตราสินค้ าผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ (6) ผู้บริ โภคเกิ ดทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้ า (7)
ผู้บริโภคซื ้อตราสินค้ านันซ
้ ้าอย่างต่อเนื่อง
ภูเบศร์ สมุทรจักร (2549)ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริ โภคปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปว่าเป็ น
ผู้บริ โภคที่มีความต้ องการสินค้ าบริ การที่มีลกั ษณะพิเศษมากยิ่งขึ ้น มีส่วนร่ ว มในการเสนอความ
คิด เห็ น ในการออกแบบและผลิ ต สิ น ค้ า บริ ก าร มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการหาข้ อ มูล และกล้ า
แสดงออก ทาให้ เกิดผู้บริ โภคยุคใหม่ที่เรี ยกว่า ผู้บริ โภคที่มีความเชี่ยวชาญ (Prosumer) หมายถึง
ผู้บริ โภคที่มีความเป็ นมืออาชีพในการเลือกสินค้ าบริ การ Diffley et al. (2011) ให้ ความหมาย
ผู้บริ โภคที่มีความเชี่ยวชาญว่าเป็ นผู้บริ โภคที่มีความรู้ เกี่ยวกับสินค้ าบริ การมาก จนสามารถเป็ น
กุญแจสาคัญในการช่วยพัฒนาสินค้ าบริ การเหล่านี ้ได้ หรื อที่ Kotler (2002) กล่าวว่าผู้บริ โภคที่มี
ความเชี่ยวชาญคือผู้บริ โภคที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังและอยู่ในกลไกของระบบอินเทอร์ เน็ตกับระบบ
การตลาด โดยพวกเขาจะใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อส่งสารถึงนักการตลาดว่าเขาต้ องการอะไร เป็ นการ
เสนอความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงโดยที่องค์กรธุรกิจต้ องตอบสนองให้ ได้ ดังนันจึ
้ งไม่อาจปฏิเสธ
ได้ วา่ เฟซบุ๊กถือเป็ นเว็บไซต์ยอดนิยมและเป็ นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสาหรับทาการตลาดในเวลา
นี ้ (Lica & Tuta, 2011)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

ฤดีพร ผ่ องสุภาพ (2551) ทาการศึกษาเรื่ อง “การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์
และความพึง พอใจในการสื่ อ สารผ่า นเครื อ ข่ายสัง คมออนไลน์ ของนิ สิ ต นักศึก ษา ”

โดยมี

วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึก ษาเนื อ้ หา รู ป แบบ และลัก ษณะของข่า วสารประชาสัม พัน ธ์ ที่ ใ ช้ ใ น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 2) ศึกษาการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจในการ
สื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหา
ข่าวสาร ทัศนคติ การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยวิธีวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การแสวงหาข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีตอ่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 2) การแสวงหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ
นิสิตนักศึกษามีความสัม พันธ์ กับการใช้ ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3) การแสวงหา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจจากการสื่ อสารผ่าน
เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ 4) ทัศ นคติมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ 5) การใช้ ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับความพอใจจากการ
สื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง “การรับรู้ ความพึงพอใจ และความ
ภักดีของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้ า” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้คณ
ุ ค่าเพิ่มของ
ลูกค้ าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้ า 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้ า 3)
ศึกษาความภักดีของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิ กศู นย์การค้ า 4) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้
คุณ ค่าเพิ่ม ของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิ กศูนย์ การค้ า และความพึงพอใจของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิ ก
ศูน ย์ ก ารค้ า และ 5) ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ บัต รสมาชิ ก
ศูนย์การค้ า และความภักดีของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้ า ด้ วยการวิ จยั เชิงปริ มาณ โดยวิธี
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วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ซึ่ ง ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งใน
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ลูกค้ าบัตรสมาชิกมีการรับรู้ คณ
ุ ค่าเพิ่มของบัตรสมาชิกศูนย์การค้ า
อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้คณ
ุ ค่าเพิ่มในเรื่ องของส่วนลดราคาสินค้ า และบริ การมากที่สดุ
2) ลูกค้ าบัตรสมาชิกมีความพึงพอใจต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้ าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจในเรื่ องของความรู้สึกมัน่ ใจในคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การของศูนย์การค้ ามากที่สุด
3) ลูกค้ าบัตรสมาชิกมีความภักดีตอ่ บัตรสมาชิกศูนย์การค้ าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความภักดี
ในเรื่ องของความเชื่อถือและไว้ วางใจในศูนย์การค้ ามากที่สุด 4) การรับรู้คณ
ุ ค่าเพิ่มของลูกค้ าต่อ
บัตรสมาชิ กศูนย์ การค้ า มี ค วามสัม พันธ์ ทางบวกกับ ความพึง พอใจของลูกค้ าต่อบัตรสมาชิ ก
ศูนย์การค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง 5) ความพึงพอใจ
ของลูก ค้ าต่อบัตรสมาชิ กศูน ย์ การค้ า มี ความสัม พันธ์ กับ ความภักดีของลูกค้ า ต่อบัตรสมาชิ ก
ศูนย์การค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูง
รุ่ งนภา เตรี ยมอ้ าย (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มี
ต่อการใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงชายเป็ นผู้นาเสนอสินค้ าในตราสินค้ าสาหรับผู้หญิง ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีต่อการใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงชายเป็ นผู้นาเสนอสินค้ าใน
ตราสินค้ าสาหรับผู้หญิง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติของผู้บริ โภค กับพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคที่มีตอ่ การใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงชายเป็ นผู้นาเสนอสินค้ าในตราสิ นค้ าสาหรับผู้หญิง ด้ วยการวิจยั
2 ส่วน ได้ แก่เชิงคุณภาพ โดยวิธีวิจยั แบบสนทนากลุม่ และเชิงปริ มาณ โดยวิธีวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ การใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงชายเป็ นผู้นาเสนอสินค้ า
ในตราสินค้ าสาหรับผู้หญิง มีระดับทัศนคติที่เป็ นกลาง และพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ การใช้ ผ้ มู ี
ชื่อเสียงชายเป็ นผู้นาเสนอสินค้ าในตราสินค้ าสาหรับผู้หญิง มีพฤติก รรมสนับสนุนตราสินค้ าใน
ระดับต่า 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ การใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงชายเป็ นผู้นาเสนอ
สินค้ าในตราสินค้ าสาหรับผู้หญิ ง กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีต่อการใช้ ผ้ ูมีชื่อเสียงชายเป็ นผู้
นาเสนอสินค้ าในตราสินค้ าสาหรับผู้หญิง พบว่ามีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
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ระดับนัยสาคัญ 0.013) ทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผู้มีชื่อเสียงชาย มีผลโดยตรงต่อทัศนคติที่มีตอ่
การใช้ ผ้ ูมี ชื่ อ เสี ยงชายเป็ นผู้น าเสนอสิ นค้ า ในตราสิ น ค้ าส าหรั บ ผู้ห ญิ ง และความส าคัญ ของ
ผลิตภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค
สุภชา ใสงาม (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของ
ผู้บริ โภคที่มี ต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ ยมและความพึงพอใจของผู้บริ โภค 2)
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมและความภักดี
ของผู้บริโภค 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี
เมี่ ย มและความภั ก ดี ข องผู้ บริ โ ภค ด้ ว ยการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยวิ ธี วิ จัย เชิ ง ส ารวจ ซึ่ ง ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจานวน 404 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ทัศนคติของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจของผู้บริ โภค 2) ทัศนคติของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความภักดีของผู้บริ โภค 3) ความพึงพอใจของร้ านกาแฟไทยระดับพรี
เมี่ยมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความภักดีของผู้บริ โภค โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อร้ าน
กาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมในระดับปานกลาง
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง “การประชาสัมพันธ์ การตลาดผ่านเฟสบุ
คแฟนเพ็จ ของ “GSM Advance” และ “1 2 call !” กับคุณค่าตราสินค้ า” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟสบุคแฟนเพ็จของ “GSM Advance” และ “1 2
call !” ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้ าในมุมมองของผู้ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของทังสอง
้
บริ ษัท ด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยวิธีวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกเฟสบุคแฟนเพ็จของ “GSM Advance” มี
การเปิ ดรับข่าวสารในระดับมาก ความถี่ของการเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่า
ตราสินค้ าของ “GSM Advance” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทังด้
้ านการเชื่อมโยงตรา
สินค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ และด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า แต่ไม่มีความสัมพันธ์ กับคุณค่าตรา
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สินค้ าในด้ านการรับรู้ตราสินค้ า 2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกเฟสบุคแฟนเพ็จของ “1 2 call !” มี
การเปิ ดรับข่าวสารในระดับน้ อย ความถี่ของการเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุ ณค่า
ตราสินค้ าของ “1 2 call !” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทังด้
้ านคุณภาพที่รับรู้ และด้ าน
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า แต่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั คุณค่าตราสินค้ าในด้ านการรับรู้ตราสินค้ า และ
ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า
ภาสกร จิ ต ใคร่ ครวญ (2553) ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “เทคโนโลยี ข องสื่ อ ใหม่แ ละการ
นาเสนอตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคม การสื่อสารออนไลน์ การมีปฏิสมั พันธ์ และความ
เป็ นส่วนตัว กับแนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ ของเทคโนโลยีของสื่อ
ใหม่ กับแนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดการนาเสนอตัวตน
ต่อสังคม กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยี ข องสื่ อ ใหม่แ ละแนวคิด การน าเสนอตัว ตนต่อ สัง คม โดยวิ ธี วิ จัย เชิ ง ส ารวจ ซึ่ ง ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผู้ใช้ สว่ นใหญ่ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นประจาทุกวันและวัน
ละมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน 2) บริ บททางสังคม การสื่อสารออนไลน์ การมี ปฏิสมั พันธ์ ความเป็ น
ส่วนตัว และเทคโนโลยีของสื่อใหม่ มีความสัมพันธ์กับระดับการนาเสนอตัวตนต่ อสังคม 3) ระดับ
การนาเสนอตัวตนต่อสังคม มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้ บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ 4) เทคโนโลยี ของสื่ อใหม่และระดับ การน าเสนอตัวตนต่อสัง คม มี ความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
งานวิจยั ต่างๆที่ยกมาประกอบข้ างต้ นนี ้ เป็ นงานวิจยั ที่มีการนาแนวคิดเรื่ องความพึงพอใจ
ความภักดีต่อตราสินค้ า พฤติกรรมของผู้บริ โภค และแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์มา
เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย ซึ่ง มีความสอดคล้ องและเกี่ ยวข้ องกับการวิจัยเรื่ อง “ความพึง
พอใจ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจ
สินค้ า”

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตรา
สินค้ า ของสมาชิ กเฟซบุ๊กแฟนเพจธุ รกิจ สินค้ า ในประเทศไทย” เป็ นการวิจัยเชิง ปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ในลักษณะการ
เก็ บ ข้ อ มูล แบบวัด ครั ง้ เดี ย ว (One-shot

descriptive

study) ด้ ว ยวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล จาก

แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) จานวน 400 ชุด เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูลจากสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินค้ าที่เลือก เพื่อศึกษาถึงการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของ
ผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ า ว่ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ และนาไปสู่
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าอย่างไร โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั ดังต่อไปนี ้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ด้ วยวิธีการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้น
ไป โดยให้ ลกู ค้ าสมาชิกตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ ซึง่ ได้ แก่ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ของผู้บริ โภค
ที่เป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้เป็ นสมาชิกแฟนเพจองค์กรธุรกิจในประเทศ
ไทยที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป ทังเพศชาย
้
และหญิง เนื่องจากกลุม่ ประชากรดังกล่าวมีอานาจใน
การซื ้อ และสามารถตัดสินใจซื ้อสินค้ าบริการขององค์กรต่างๆได้ ด้วยตัวเองเพราะมีรายได้
จากผู้ปกครอง หรื อรายได้ จากการทางาน มีการติดตามความเคลื่อนไหวของตราสินค้ า มี
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าที่ผสานกันทังพฤติ
้
กรรมของวัยรุ่ น และพฤติกรรมของผู้ใหญ่ มัก
แสวงหาคุณค่าของสินค้ า และมักจะเลือกตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงตัวตน รวมทัง้ สะท้ อน
บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของตนเอง
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2. เกณฑ์ การเลือกแฟนเพจ เนื่องจากแฟนเพจมีเป็ นจานวนมาก ผู้วิจยั จึงได้ นาผลการจัด
อันดับของ ZocialRank.com เว็บไซต์ที่ได้ รวบรวมข้ อมูลการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในประเทศ และเป็ นที่ยอมรับในสากล ซึง่ ทาการจัดอันดับแฟนเพจขององค์กรตรา
สินค้ าต่างประเภทกันที่มีจานวนสมาชิกสูง 4 อันดับแรกที่น่าสนใจ ได้ แก่ Ichitan 1.8 ล้ าน
คน , Pepsithai 1.4 ล้ านคน ,DTAC 1.2 ล้ านคน และ GTH 1.2 ล้ านคน โดยการ
ศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ
และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจดังกล่าว
3. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือประชาชนผู้เป็ นสมาชิกแฟนเพจจานวนทัง้ หมด 5.8
ล้ านคน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป ทัง้ เพศชาย และหญิ งโดยผู้วิจยั ได้ ใช้ ตารางแสดงขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมของ Taro Yamane (1973) ซึ่งแสดงว่าหากประชากรมีจานวน
มากกว่า 100,000 คนขึ ้นไป ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% นัน้
สามารถใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น 400 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
n =

N

1 + Ne2
เมื่อ

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้

เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ n

=

5,800,000 (จานวนสมาชิกของ 4 แฟนเพจ)
1+ (5,800,000)(0.05)2

n
ผลการคานวณ = 400

=

400

~

400
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ดังนัน้ จึงได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศึกษา จานวน 400 ตัวอย่าง การศึกษา
ครัง้ นี ้จึงกาหนดกลุม่ ตัวอย่างไว้ 400 คน
4. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่ กลุ่มประชาชนที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ ทังเพศชาย
้
และ
หญิง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ ไม่ต่ากว่า 400 คน โดยเลือกจากสมาชิกของแฟน
เพจในสัดส่วนที่เท่าๆกัน คือ แฟนเพจละ 100 คนโดยประมาณ จานวน 4 แฟนเพจที่เลือก
ไว้ และจะท าการส่ ง แบบสอบถามไปทางอี เ มลล์ หรื อ ในรู ป แบบอื่ น ๆที่ เ ป็ นช่ อ งทาง
ออนไลน์ โดยการสร้ างแบบสอบถามออนไลน์ และสุ่ม เลื อกสมาชิ กจากแฟนเฟจทัง้ 4
จานวนเพจละ 100 คน ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนเพจอย่างต่อเนื่อง ทาการส่งข้ อความไปทาง
กล่องข้ อความเฟซบุ๊กของสมาชิกเหล่านัน้ เพื่อขออีเมลล์ หรื อส่งลิงค์แบบสอบถามทาง
กล่องข้ อความเพื่อขอให้ สมาชิกตอบแบบสอบถามให้
5. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ตัวแปรอิสระ

การเปิ ดรั บ ข้ อ มูลข่า วสารของสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ใน

ประเทศไทย
ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย

สมมติฐานข้ อที่ 2ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
ตัวแปรอิสระ

ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย

ตัวแปรตาม

ความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า ของสมาชิ ก เฟซบุ๊ก แฟนเพจธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ใน

ประเทศไทย
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6. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่
ใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ ด้ วยวิธีเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม 400 ชุด เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้ อมูลจากสมาชิกแฟนเพจ โดยให้ สมาชิกตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง โดยใน
แบบสอบถามประกอบด้ วยคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) แบ่ง เป็ น
รายละเอียด 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และแฟนเพจธุรกิจสินค้ าที่เป็ นสมาชิก
ตอนที่ 2ข้ อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งจะสอบถามถึงความถี่ในการ
เปิ ดรับข้ อมูล ประเภทเนื ้อหาที่ตดิ ตาม และรูปแบบสารที่สมาชิกสนใจ
ตอนที่ 3ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจต่ธุรกิจสินค้ าและแฟน
เพจ ซึ่งคาถามส่วนใหญ่เป็ นการสอบถามถึงวิธีการ เทคนิคต่างๆที่ตราสินค้ าใช้ ในการ
สร้ างความพึงพอใจให้ กบั สมาชิก เช่น การนาเสนอส่วนลด โปรโมชัน่ สิทธิพิเศษต่างๆ เป็ น
ต้ น
ตอนที่ 4ข้ อมูลเกี่ยวกับความภักดีของสมาชิกแฟนเพจต่อธุรกิจสินค้ าและแฟน
เพจ ซึง่ คาถามจะเป็ นการถามถึงระดับของความภักดีของสมาชิกแฟนเพจ เช่น การแสดง
ความคิดเห็นบนแฟนเพจ การแชร์ ข้อมูลไปสู่ผ้ อู ื่น การกดไลค์ หรื อการแสดงออกถึงการ
สนับสนุนตราสินค้ าทังพฤติ
้ กรรมการบริ โภคและการเข้ าร่วมกิจกรรม
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7. เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. การวัดระดับการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารของสมาชิ กแฟนเพจ โดยมี เกณฑ์ ในการวัด
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สดุ

5 คะแนน

มาก

4 คะแนน

ปานกลาง

3 คะแนน

น้ อย

2 คะแนน

น้ อยที่สดุ

1 คะแนน

นามาหาค่าเฉลี่ย จากนันน
้ าค่าเฉลี่ยที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของข้ อมูล
ดังนี ้
เกณฑ์

แปลความหมาย

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.31 – 5.00

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับสูง

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.71 – 3.30

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับกลาง

ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.70

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับต่า

2. การวัดความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจ โดยมีเกณฑ์ในการวัดแบ่งเป็ น 5 ระดับ
ได้ แก่
มากที่สดุ

5 คะแนน

มาก

4 คะแนน

ปานกลาง

3 คะแนน

น้ อย

2 คะแนน

น้ อยที่สดุ

1 คะแนน

นามาหาค่าเฉลี่ย จากนันน
้ าค่าเฉลี่ยที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของข้ อมูล
ดังนี ้
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เกณฑ์

แปลความหมาย

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.31 – 5.00

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับสูง

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.71 – 3.30

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับกลาง

ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.70

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับต่า

3. การวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยมีเกณฑ์ในการวัดแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สดุ

5 คะแนน

มาก

4 คะแนน

ปานกลาง

3 คะแนน

น้ อย

2 คะแนน

น้ อยที่สดุ

1 คะแนน

นามาหาค่าเฉลี่ย จากนันน
้ าค่าเฉลี่ยที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของข้ อมูล
ดังนี ้
เกณฑ์

แปลความหมาย

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.31 – 5.00

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับสูง

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.71 – 3.30

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับกลาง

ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.70

มีการเปิ ดรับข้ อมูลในระดับต่า

8. การแปลความหมายค่ าเฉลี่ย
เกณฑ์การพิสูจน์ สมมติฐ าน หากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ถือว่าผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
9. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
เครื่ องมือทีใช้ ในการวัดตัวแปรแต่ละตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี ้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามซึ่งเป็ นเครื่ องมือใน
การทาวิจยั ส่งให้ กับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ในการพิจารณาตรวจสอบ เพื่อหา
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ข้ อบกพร่ องและปรั บปรุ งคาถาม ตลอดจนตรวจแก้ ความเหมาะสมของภาษาและ
โครงสร้ างของแบบสอบถาม เพื่อให้ ได้ แบบสอบถามที่มีเนื ้อหาตรงตามเรื่ องที่จะวัด
สามารถวัดได้ ครอบคลุมและสื่อความหมายระหว่างผู้วิจัยและผู้ตอบแบบสอบถามได้
เที่ยงตรงที่สดุ
2. นอกจากนี ้ ในส่วนของการการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) ผู้วิจยั
ได้ ทาการทดสอบแบบสอบถามที่ได้ ทาการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วด้ วยการนาไปทดลองใช้
(Pre-test) กับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งที่กาหนดไว้ จานวน 40 คน
เพื่อตรวจสอบว่าคาถามในแต่ละส่วนมีความชัดเจน และสามารถสื่อความหมายได้
ถูก ต้ อ งตามที่ ผ้ ูวิ จัย ต้ อ งการ รวมทัง้ ความยากง่ า ยของแบบสอบถามให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับผู้ตอบ และมีความน่าเชื่อถือ
การคานวณหาความน่าเชื่อถือของ (Reliability) แบบสอบถามในลักษณะของมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha)
จากสูตรของ Cronbach ดังนี ้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2537)

k

α=

1–k

เมื่อ
Vi
Vt คือ

1–

–

V

∑ i

Vt

α

คือ

ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ

K

คือ

จานวนข้ อ

คือ

ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้ อ

ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้ อ
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ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของ (Reliability) ของเครื่ องมือพบว่า
1.) คาถามในส่วนการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารมีคา่ ความเชื่อถือได้ = 0.893
2.) คาถามในส่วนความพึงพอใจมีคา่ ความเชื่อเชื่อถือได้ = 0.937
3.) คาถามในส่วนความภักดีมีคา่ ความเชื่อเชื่อถือได้ = 0.954
ซึง่ คาถามทัง้ 3 ส่วนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้ ดี
10. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็ บแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่าง ตามวิธี ที่ไ ด้ กล่าวมาให้ ครบตาม
จานวนที่ต้องการ 400 ชุด โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลทังหมดประมาณ
้
1 เดือน
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
11. การประมวลผลข้ อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมผลข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการเก็บข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ ว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้ วนของข้ อมูลหรื อไม่ถ้าแบบสอบถามชุด
ใดไม่สมบูรณ์ให้ ถือว่าแบบสอบถามชุดนันๆเป็
้ นแบบสอบถามที่ใช้ ไม่ได้
2. กาหนดและลงรหัสข้ อมูลในแบบฟอร์ มการลงรหัสให้ ครบตามจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
3. นาฟอร์ มการลงรหัส (Coding sheet) ไปประมวลผลข้ อมูลโดยการใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรูป SPSS (Statistical package for the social sciences) เพื่อคานวณค่าสถิติตา่ งๆที่ใช้ ใน
การวิจยั แล้ วนาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
12. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาผลที่ได้ จากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS มาวิเคราะห์ สรุปและนาเสนอ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิ บายข้ อมูลตาม
ลักษณะทางประชากร ซึ่งประกอบไปด้ วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น และแฟนเพจธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ นสมาชิ ก รวมทัง้ การเปิ ดรั บ ข้ อ มูล
ข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้ าของสมาชิก โดยใช้ การบรรยาย
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ข้ อมูลด้ วยวิธีแจกแจงความถี่ และใช้ สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามความเหมาะสมของตัวแปร
เพื่ออธิบายลักษณะข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์เชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ด้ วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม โดยใช้ ค่าสถิ ติสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) ตามสมมติฐาน ข้ อที่ 1 และสมมติฐานข้ อที่ 2
13. การนาเสนอข้ อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้ นาเสนอผลการวิจัยในรู ปแบบการพรรณนาประกอบตารางข้ อมูล โดย
นาเสนอตามหัวข้ อที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย” เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative
research) ด้ วยการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกแฟนเพจของ
ธุรกิจสินค้ าที่มีสมาชิก 1 ล้ านคนขึ ้นไป จานวน 4 แฟนเพจจากการจัดอันดับเพจธุรกิจสินค้ าที่มี
สมาชิกมากที่สดุ ในประเทศไทยและเป็ นองค์กรธุรกิจต่างประเภทกัน และมีการเคลื่อนไหวบนแฟน
เพจระหว่างองค์กรและสมาชิกตลอดทังวั
้ น ได้ แก่ Ichitan, Pepsithai ,DTAC และ GTH ซึ่งผู้วิจยั
ได้ พิจารณากลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสืบค้ นจาก
สมาชิ ก ของแฟนเพจ แฟนเพจละ 100 คน รวมเป็ นทัง้ หมด 400 คน ซึ่ ง พิ จ ารณาจากการมี
ปฏิสมั พันธ์ ตอ่ แฟนเพจของสมาชิกเหล่านัน้ โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 2 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
1.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิกเฟซบุ๊ก
แฟนเพจธุรกิจสินค้ า
1.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจ
สินค้ า
1.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟน
เพจธุรกิจสินค้ า
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ตอนที่ 2

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1:การเปิ ดรั บ ข้ อมูลข่า วสารของสมาชิ กเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สนั (Pearson's product moment correlation coefficient)
เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิก
กับความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ า
สมมติฐานที่ 2:ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สนั (Pearson's product moment correlation coefficient)
เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของสมาชิก กับความภักดี
ต่อตราสินค้ าของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ า
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่างจานวน
ทังสิ
้ ้น 400 คน ประกอบด้ วยข้ อมูลทางด้ าน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ตามตารางที่ 4.1 - 4.5 ดังนี ้
ตารางที่ 4.1แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

193

48.3

หญิง

207

51.8

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุม่ ตัวอย่างเพศ
หญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.8 รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 48.3
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ตารางที่ 4.2แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

18 - 25 ปี

141

35.3

26 - 35 ปี

133

33.3

36 - 45 ปี

70

17.5

46 - 55 ปี

56

14.0

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีชว่ งอายุ 18 - 25 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 35.3
รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างที่มีชว่ งอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 นอกนันเป็
้ นกลุ่มตัวอย่างที่
มีชว่ งอายุ 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 ตามลาดับ และกลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนน้ อยที่สดุ มีชว่ ง
อายุ 46 - 55 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 14.0
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ตารางที่ 4.3แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน

ร้ อยละ

นักเรี ยน/ นิสิต/ นักศึกษา

125

31.3

พนักงานบริษัทเอกชน

114

28.5

ข้ าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

52

13.0

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้ าขาย

59

14.8

รับจ้ าง

50

12.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/ นิสิต/ นักศึกษา มากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างทีประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อย
ละ 28.5 นอกนันเป็
้ นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ
14.8

กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ป ระกอบอาชี พ ข้ า ราชการ/ พนัก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ คิด เป็ นร้ อยละ 13.0

ตามลาดับ และกลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้ าง คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.5
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ตารางที่ 4.4แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่า

5

1.3

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.

15

3.8

อนุปริญญา/ ปวส.

24

6.0

ปริญญาตรี

254

63.5

สูงกว่าปริญญาตรี

102

25.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 63.5 รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 25.5
นอกนันเป็
้ นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ ปวส. คิดเป็ นร้ อยละ 6.0 กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ตามลาดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ กลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่า
คิดเป็ นร้ อยละ 1.3
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ตารางที่ 4.5แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

จานวน

ร้ อยละ

5,000 บาท หรื อต่ากว่า

26

6.5

5,001 - 15,000 บาท

112

28.0

15,001 - 25,000 บาท

99

24.8

25,001 - 35,000 บาท

83

20.8

35,001 - 45,000 บาท

42

10.5

45,001 บาท ขึ ้นไป

38

9.5

400

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 5,001 - 15,000
บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนอยู่ที่
ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 นอกนันเป็
้ นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ระหว่าง 35,001 - 45,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มี
จานวนน้ อยที่สดุ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 45,001 บาทขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ
9.5
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ตารางที่ 4.6แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกของแต่ละแฟนเพจ
รายชื่อแฟนเพจ

จานวน

ร้ อยละ

Ichitan

208

52.0

Pepsithai

199

49.8

DTAC

185

46.3

GTH

180

45.0

หมายเหตุ: สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 รายการ
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิกแฟนเพจ Ichitan มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อย
ละ 52.0 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ Pepesithai คิดเป็ นร้ อยละ 49.8
นอกนันเป็
้ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ DTAC คิดเป็ นร้ อยละ 46.3 ตามลาดับ และแฟจ
เพจที่กลุม่ ตัวอย่างเป็ นสมาชิกน้ อยที่สดุ คือ แฟนเพจ GTH คิดเป็ นร้ อยละ 45.0
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ข้ อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจ ตามตาราง
ที่ 4.7 ดังนี ้
ตารางที่ 4.7แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจาก
แฟนเพจ
การเปิ ดรับ

ระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

5

33

125

130

107

(1.3)

(8.3)

(31.3)

(32.5)

(26.8)

4

25

86

141

144

(1.0)

(6.3)

(21.5)

(35.3)

(36.0)

15

20

84

143

138

(3.8)

(5.0)

(21.0)

(35.8)

(34.5)

ค่ าเฉลี่ย

แปล
ผล

3.75

สูง

3.99

สูง

1. ระดับความถี่ใน
การเปิ ดรับข้ อมูล
จากแฟนเพจที่เป็ น
สมาชิกหรื อ รับรู้
ข้ อมูลใหม่ๆ
2. การเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารจากแฟนเพจ
เพราะต้ องการ
ติดตามความ
เคลื่อนไหวต่างๆ
3. การเปิ ดรับข้ อมูล
ที่ให้ ประโยชน์ตอ่ การ
ตัดสินใจบริโภค

3.92

สูง
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การเปิ ดรับ

4. การเปิ ดรับข้ อมูล
ที่มีเนื ้อหาของความ
บันเทิง

ระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

6

18

72

163

141

(1.5)

(4.5)

(18.0)

(40.8)

(35.3)

2

10

60

199

129

(0.5)

(2.5)

(15.0)

(49.8)

(32.3)

9

37

122

153

79

(2.3)

(9.3)

(30.5)

(38.3)

(19.8)

22

68

88

134

88

(5.5)

(17.0)

(22.0)

(33.5)

(22.0)

9

21

58

169

143

(2.3)

(5.3)

(14.5)

(42.3)

(35.8)

ค่ าเฉลี่ย

แปล
ผล

4.04

สูง

4.11

สูง

3.64

สูง

3.50

สูง

4.04

สูง

5. การติดตามแฟน
เพจเพราะสนใจ
ข้ อมูลที่นาเสนอเป็ น
รูปภาพ
6. การติดตามแฟน
เพจเพราะสนใจ
ข้ อมูลที่นาเสนอเป็ น
ข้ อความ
7. การติดตามแฟน
เพจเพราะสนใจ
ข้ อมูลที่นาเสนอเป็ น
วิดีโอ
8. การติดตามแฟน
เพจเพราะสนใจ
ข้ อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษ
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การเปิ ดรับ

ระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

3

16

34

143

204

(0.8)

(4.0)

(8.5)

(35.8)

(51.8)

17

41

98

143

101

(4.3)

(10.3)

(24.5)

(35.8)

(25.3)

ค่ าเฉลี่ย

แปล
ผล

3.32

สูง

3.67

สูง

3.80

สูง

9. การติดตามแฟน
เพจเพราะสนใจ
ข้ อมูลเกี่ยวกับ
โปรโมชัน่ พิเศษต่างๆ
10. การติดตามแฟน
เพจเพราะสนใจ
ติดตามความ
เคลื่อนไหว
ความก้ าวหน้ าของ
ธุรกิจสินค้ า
ค่ าเฉลี่ยรวมระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี การเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.80 โดยประเด็นที่ทาให้ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจาก
แฟนเพจ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 คือ การติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นรูปภาพ
มีคา่ เฉลี่ย 4.11 อันดับที่ 2 มี 2 ประเด็นด้ วยกัน คือ การเปิ ดรับข้ อมูลที่มีเนื ้อหาของความบันเทิง
และการติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลเกี่ ยวกับกิจกรรมพิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.04
ส่วนอันดับที่ 3 คือ ประเด็นเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจเพราะต้ องการติดตาม
ความเคลื่อนไหวต่างๆมีคา่ เฉลี่ย 3.99
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ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อองค์กรธุรกิจและแฟนเพจ ตาม
ตารางที่ 4.8 ดังนี ้
ตารางที่ 4.8แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามความพึงพอใจต่อองค์กรธุรกิจ
แฟนเพจ
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

1

15

110

176

98

(0.3)

(3.8)

(27.5)

(44.0)

(24.5)

12

28

101

144

115

(3.0)

(7.0)

(25.3)

(36.0)

(28.8)

แปล
ผล

1. การมีความรู้สกึ ว่า
องค์กรธุรกิจ ทาการ
สื่อสารได้ สอดคล้ อง
กับรูปแบบการ

3.89

สูง

3.81

สูง

ดาเนินชีวิต

2. การมีความรู้สกึ ว่า
การเป็ นสมาชิกแฟน
เพจ ทาให้ ได้ รับ
“คุณค่าเพิ่ม” จาก
สิทธิพิเศษต่าง ๆ
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ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

10

23

118

144

105

(2.5)

(5.8)

(29.5)

(36.0)

(26.3)

6

27

112

166

89

(1.5)

(6.8)

(28.0)

(41.5)

(22.3)

6

31

122

136

105

(1.5)

(7.8)

(30.5)

(34.0)

(26.3)

11

33

95

139

122

(2.8)

(8.3)

(23.8)

(34.8)

(30.5)

แปล
ผล

3. การมีความรู้สกึ
มัน่ ใจในคุณภาพ
สินค้ าและการ
ให้ บริการขององค์กร

3.78

สูง

3.76

สูง

3.76

สูง

3.82

สูง

ธุรกิจจากการสื่อสาร
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4.การได้ รับข้ อมูล
เพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้ า และบริการ
ขององค์กรธุรกิจจาก
การสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
5. การมีความรู้สกึ ว่า
องค์กรธุรกิจให้ ความ
ใส่ใจสมาชิกเป็ น
อย่างดี
6.การมีความรู้สกึ ว่า
ติดต่อองค์กรได้
สะดวกและรวดเร็ว
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ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

3

18

104

186

89

(0.8)

(4.5)

(26.0)

(46.5)

(22.3)

0

9

90

199

102

(0.0)

(2.3)

(22.5)

(49.8)

(25.5)

3

20

106

170

101

(0.8)

(5.0)

(26.5)

(42.5)

(25.3)

5

11

72

205

107

(1.3)

(2.8)

(18.0)

(51.3)

(26.8)

แปล
ผล

7. การมีความรู้สกึ ว่า
องค์กรมีการจัดกิ
จรรมต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์แก่สมาชิก

3.85

สูง

3.99

สูง

3.87

สูง

4.00

สูง

8. การมีความพอใจ
กับวิธีการสื่อสาร
รูปแบบต่างๆ ทัง้
ภาพ ข้ อความ วิดีโอ
ฯลฯ
9.การมีความ
ประทับใจกับ
กิจกรรม และการ
สื่อสารต่างๆจาก
องค์กร
10.การมีความรู้สึก
ว่าองค์กรมีการ
ส่งเสริมการตลาดที่
น่าสนใจ และเข้ าใจ
ง่าย
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ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

8

18

122

155

97

(2.0)

(4.5)

(30.5)

(38.8)

(24.3)

3

12

103

192

90

(0.8)

(3.0)

(25.8)

(48.0)

(22.5)

แปล
ผล

11.การสื่อสารและ
กิจกรรมขององค์กร
ตรงกับความ
คาดหวัง
12. การมีความชื่น
ชอบองค์กรธุรกิจใน
ภาพรวมอย่างยิ่ง

ค่ าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ

3.79

สูง

3.89

สูง

3.85

สูง

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์กรธุรกิจและแฟนเพจอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.85 โดยประเด็นที่ทาให้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์กร
ธุรกิจ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 คือ การมีความรู้สึกว่าองค์กรมีการส่งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจ และ
เข้ าใจง่าย มีคา่ เฉลี่ย 4.00 อันดับที่ 2 คือ การมีความพอใจกับวิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภาพ
ข้ อความ วิดีโอ ฯลฯ มีคา่ เฉลี่ย 3.99 ส่วนอันดับที่ 3 คือ มี 2 ประเด็นด้ วยกัน คือ การมีความรู้สึกว่า
องค์กรธุรกิจทาการสื่อสารได้ สอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของท่าน และการมีความชื่นชอบ
องค์กรธุรกิจในภาพรวมอย่างยิ่ง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันที่ 3.89
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ข้ อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีตอ่ องค์กรธุรกิจและแฟนเพจ ตามตาราง
ที่ 4.9 ดังนี ้
ตารางที่ 4.9แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามความภักดีตอ่ องค์กรธุรกิจและ
แฟนเพจ
ความภักดี

1. การมีความเชื่อถือ
และไว้ วางใจองค์กร
ธุรกิจ

ระดับความภักดีต่อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ ค่ าเฉลี่ย
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

4

12

113

163

108

(1.0)

(3.0)

(28.3)

(40.8)

(27.0)

10

37

133

93

127

(2.5)

(9.3)

(33.3)

(23.3)

(31.8)

9

29

125

109

128

(2.3)

(7.3)

(31.3)

(27.3)

(32.0)

แปล
ผล

3.90

สูง

3.73

สูง

3.80

สูง

2. การมีความเชื่อว่า
องค์กรธุรกิจเข้ าใจ
และจัดการกับ
ปั ญหาได้ ดี
3. การมีความเชื่อว่า
จะได้ รับการเอาใจใส่
จากองค์กรธุรกิจ
มากขึ ้น
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4. การมีความยินดีที่
จะเป็ นผู้บริโภคของ
องค์กรต่อไป

ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

4

8

83

186

119

(1.0)

(2.0)

(20.8)

(46.5)

(29.8)

21

54

90

136

99

(5.3)

(13.5)

(22.5)

(34.0)

(24.8)

13

16

105

159

107

(3.3)

(4.0)

(26.3)

(39.8)

(26.8)

39

56

106

91

108

(9.8)

(14.0)

(26.5)

(22.8)

(27.0)

31

63

109

86

111

(7.8)

(15.8)

(27.3)

(21.5)

(27.8)

แปล
ผล

4.02

สูง

3.60

สูง

3.83

สูง

3.43

สูง

3.46

สูง

5. การเข้ าร่วม
กิจกรรมที่องค์กร
นาเสนอผ่านแฟน
เพจ
6. การบริโภคสินค้ า
หรื อใช้ บริการ
หลังจากได้ เห็นการ
นาเสนอผ่านแฟน
เพจ
7. การสนับสนุนให้
ผู้อื่นเข้ าร่วมเป็ น
สมาชิกแฟนเพจ
8. การช่วยแก้ ไข
ความเข้ าใจผิด หาก
ผู้อื่นมีความเข้ าใจ
ผิดเกี่ยวกับองค์กร
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ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

18

44

82

123

133

(4.5)

(11.0)

(20.5)

(30.8)

(33.3)

6

24

103

147

120

(1.5)

(6.0)

(25.8)

(36.8)

(30.0)

3

22

128

143

104

(0.8)

(5.5)

(32.0)

(35.8)

(26.0)

22

57

93

122

106

(5.5)

(14.3)

(23.3)

(30.5)

(26.5)

แปล
ผล

9. การมีความกล้ าที่
จะแสดงความ
คิดเห็น หรื อตาหนิ
บนแฟนเพจของ

3.77

สูง

3.88

สูง

3.81

สูง

3.58

สูง

องค์กร
10. การเลือกสินค้ า
ขององค์กรที่เป็ น
สมาชิกเป็ นอันดับ
แรก หากต้ อง
พิจารณาซื ้อสินค้ า
11. ระดับความถี่
ของการบริโภค
สินค้ าขององค์กร
12. ระดับความถี่
ของการติดตามแฟน
เพจ กดไลค์ แสดง
ความคิดเห็น หรื อ
แชร์
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ระดับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟน ค่ าเฉลี่ย
เพจ
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

7

11

127

137

118

(1.8)

(2.8)

(31.8)

(34.3)

(29.5)

แปล
ผล

13. การมีแนวโน้ มที่
จะบริโภคสินค้ าของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
หรื อมากขึ ้นใน

3.87

สูง

3.74

สูง

อนาคต
ค่ าเฉลี่ยรวมระดับความภักดีต่อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรธุรกิจและแฟนเพจอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.74 โดยประเด็นที่ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างมีความภักดีตอ่ องค์กรธุรกิจ
มากที่สุดเป็ นอันดับ 1 คือ การมีความยินดีที่จะเป็ นผู้บริ โภคขององค์กรต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.02
อันดับที่ 2 คือ การมีความเชื่อถือและไว้ วางใจองค์กรธุรกิจ มีคา่ เฉลี่ย 3.90 ส่วนอันดับที่ 3 คือ การ
เลือกสินค้ าขององค์กรที่เป็ นสมาชิกเป็ นอันดับแรก หากต้ องพิจารณาซื ้อสินค้ า มีคา่ เฉลี่ยที่ 3.88
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ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
การเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ในประเทศไทยมี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ ความพึง
พอใจ
ตารางที่ 4.10แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิก กับ
ความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินค้ า

ตัวแปร

การเปิ ดรั บของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิก
แฟนเพจ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกแฟน
เพจ

ค่ าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสาคัญ

.827***

.000

*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.10 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับ
ข้ อมูลข่าวสารของสมาชิก กับความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินค้ า โดยใช้ คา่ สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั (Pearson's product moment correlation coefficient) ในการทดสอบแล้ วพบว่า
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิก มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจ
สิ น ค้ า โดยมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ง ผลการวิจัย เป็ นไปตามสมมติฐ าน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนันจึ
้ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ว่า เมื่อมีการเปิ ดรับของผู้บริ โภคที่เป็ น
สมาชิกแฟนเพจเพิ่มขึ ้น ผู้บริ โภคก็จะพึงพอใจในการเป็ นสมาชิกแฟนเพจ และพอใจในสิ่งที่ได้ รับ
จากการเป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มมากขึ ้น
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สมมติฐานที่ 2

ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กับความภักดีต่อตราสินค้ า

ตารางที่ 4.11แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจ กับ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินค้ า
ความภักดีของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ
ตัวแปร

ความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่เป็ น
สมาชิกแฟนเพจ

ค่ าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสาคัญ

.875***

.000

*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.11 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างความพึง
พอใจของสมาชิกแฟนเพจ กับความภักดีต่อตราสินค้ าของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินค้ า โดยใช้ ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson's product moment correlation coefficient) ในการทดสอบ
แล้ วพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิก มีความสัมพันธ์ กับความภักดีของสมาชิ กแฟนเพจธุรกิ จ
สิ น ค้ า โดยมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ง ผลการวิจัย เป็ นไปตามสมมติฐ าน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนันจึ
้ งสามารถสรุปผลการวิจยั ได้ วา่ เมื่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่เป็ น
สมาชิกแฟนเพจเพิ่มขึ ้น ความภักดีของผู้บริโภคที่เป็ นเป็ นสมาชิกแฟนเพจก็จะเพิ่มมากขึ ้น

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาระดับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร และความพึง พอใจของ
สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
5. เพื่ อศึก ษาความสัม พันธ์ ระหว่างความพึง พอใจ และความภักดีต่อ ตราสิน ค้ าของ
สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้ วยการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ทังเพศชาย
้
และหญิง จานวน 400 คน โดยเลือกจากสมาชิกของแฟนเพจ
ทัง้ 4 แฟนเพจในสัด ส่วนที่ เ ท่าๆกัน คือ แฟนเพจละ 100 คนโดยประมาณ และจะทาการส่ง
แบบสอบถามไปทางอีเมลล์ หรื อในรูปแบบอื่นๆที่เป็ นช่องทางออนไลน์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกแฟน
เพจของธุรกิจสินค้ าที่มีสมาชิก 1 ล้ านคนขึน้ ไป จานวน 4 แฟนเพจจากการจัดอันดับเพจธุรกิ จ
สิ น ค้ า ที่ มี ส มาชิ ก มากที่ สุด ในประเทศไทยและเป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ า งประเภทกั น และมี ก าร
เคลื่ อ นไหวบนแฟนเพจระหว่า งองค์ ก รและสมาชิ ก ตลอดทัง้ วัน ได้ แ ก่ แฟนเพจของ Ichitan,
Pepsithai ,DTAC และ GTH
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รายงานผลการวิจัยโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ อ อธิ บ ายลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ม ตัว อย่ า ง การเปิ ดรั บ ข้ อมู ล ข่ า วสาร
ความพึง พอใจ และความภักดีต่อตราสินค้ า ของกลุ่ม ตัวอย่า ง ส าหรั บ การทดสอบสมมติฐ าน
ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson's product moment correlation coefficient)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
1.1 ข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
400 คน ที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจของ Ichitan, Pepsithai ,DTAC และ
GTH แบ่งออกเป็ นเพศชาย 193 คน เพศหญิง 207 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี โดยเป็ นนักเรี ยน/ นิสิต/ นักศึกษามากที่สดุ มากกว่าครึ่งหนึ่งมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท
และเป็ นสมาชิกแฟนเพจของ Ichitan มากที่สดุ
1.2 ข้ อมูลจานวนสมาชิกของแต่ ละแฟนเพจของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นสมาชิกแฟนเพจ Ichitan มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
สมาชิกแฟนเพจ Pepesithai นอกนันเป็
้ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ DTAC และแฟนเพจ
ที่กลุม่ ตัวอย่างเป็ นสมาชิกน้ อยที่สดุ คือ แฟนเพจ GTH
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1.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ
โดยเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่างมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจอยู่ในระดับสูง โดยประเด็น
ที่ทาให้ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจมากที่สุด คือ การติดตามแฟนเพจเพราะ
สนใจข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นรูปภาพ รองลงมามี 2 ประเด็นด้ วยกัน คือ การเปิ ดรับข้ อมูลที่มีเนื ้อหา
ของความบันเทิงและการติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ ส่วนอันดับที่ 3
คือ ประเด็นเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจเพราะต้ องการติดตามความเคลื่อนไหว
ต่างๆ
1.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์กรธุรกิจและแฟนเพจอยู่ในระดับสูง โดย
ประเด็นที่ทาให้ กลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์กรธุรกิจและแฟนเพจ มากที่สุด คือ การมี
ความรู้ สึกว่าองค์กรมีการส่งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจ และเข้ าใจง่าย รองลงมา คือ การมีความ
พอใจกับวิธีการสื่อสารรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ภาพ ข้ อความ วิดีโอ ฯลฯ ส่วนอันดับที่ 3 มี 2 ประเด็น
ด้ วยกัน คือ การมี ความรู้ สึกว่าองค์กรธุรกิจทาการสื่อสารได้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต
และการมีความชื่นชอบองค์กรธุรกิจในภาพรวมอย่างยิ่ง
1.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ
โดยเฉลี่ ย กลุ่ม ตัว อย่า งมี ค วามภัก ดี ต่อ องค์ ก รธุ ร กิ จ และแฟนเพจอยู่ใ นระดับ สูง โดย
ประเด็นที่แสดงถึงความภักดีของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรธุรกิจ มากที่สดุ คือ การมีความยินดีที่จะ
เป็ นผู้บริ โภคขององค์กรต่อไป รองลงมา คือ การมีความเชื่อถื อและไว้ วางใจองค์กรธุรกิจ ส่วน
อันดับที่ 3 คือ การเลือกสินค้ าขององค์กรที่เป็ นสมาชิกเป็ นอันดับแรกหากต้ องพิจารณาซื ้อสินค้ า
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ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสารของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การเปิ ดรั บ ข้ อมู ล ข่ า วสารของสมาชิ ก แฟนเพจ
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินค้ า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์ เชิงบวก ดังนันจึ
้ งสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ วา่ เมื่อมีการเปิ ดรับของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่ม ขึ ้น ผู้บริ โภคก็จะพึงพอใจ
ในการเป็ นสมาชิกแฟนเพจ และพอใจในสิ่งที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มมากขึ ้น หรื อ
หากมีการเปิ ดรับของผู้บริ โภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจน้ อย ผู้บริ โภคก็จะพึงพอใจในการเป็ นสมาชิก
แฟนเพจ และพอใจในสิ่งที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มน้ อย
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ กับความภักดีต่อตราสินค้ า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิก มีความสัมพันธ์กบั ความภักดี
ต่ อ ตราสิ น ค้ าของสมาชิ ก แฟนเพจธุ ร กิ จ สิ น ค้ า โดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001
ซึ่ง ผลการวิ จัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน โดยเป็ นความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก ดัง นัน้ จึ ง สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยได้ ว่า เมื่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มขึน้ ความภักดีของ
ผู้บริ โภคที่เป็ นเป็ นสมาชิกแฟนเพจก็จะเพิ่ม มากขึน้ หรื อหากความพึงพอใจของผู้ บริ โภคที่เป็ น
สมาชิกแฟนเพจน้ อย ความภักดีของผู้บริโภคที่เป็ นเป็ นสมาชิกแฟนเพจก็จะน้ อย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตรา
สินค้ าของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจัยด้ วยวิธีการเชิง
สารวจโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ เพื่อวิเคราะห์ในมุมมองของผู้บริ โภคที่เป็ นสมาชิกเฟซบุ๊ก
แฟนเพจธุรกิจสินค้ า สามารถอภิปรายผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี ้
1.ลักษณะทางประชากรของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ า
จากผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้ นี ้ มีลักษณะทางประชากรที่สามารถนาไปเป็ น
ข้ อมูลในการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ เหมาะสมกับกลุ่มสมาชิกหลักที่
ติดตามแฟนเพจ คือ ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง ที่เป็ นกลุม่ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษาที่มีช่วงอายุ
18 – 25 ปี มีอานาจในการตัดสิ นใจซือ้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท และกลุ่ม
พนักงานบริ ษัทเอกชนที่มีช่วงอายุ 26 – 35 ปี เป็ นผู้ที่มีการศึกษาในระดับค่อนข้ างดี คือ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี เป็ นต้ นไป และมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ทัง้ สองกลุ่มดัง กล่าว
นับเป็ นกลุม่ คนที่กาลังอยูใ่ นช่วงสนุกและอยากทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้ างสรรค์และมีพลังใน
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่างๆหากเห็ นว่าเป็ นกิ จ กรรมที่ ท้า ทายและเป็ นประโยชน์ เป็ นกลุ่ม คนที่
ทันสมัย เข้ าถึงเทคโนโลยี ใช้ บริ การและติดตามข้ อมูลต่างๆบนเฟซบุ๊ กอยู่ตลอดเวลา ดังนันการ
้
วางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่ อเจาะกลุ่ม เป้าหมายทัง้ สองผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจึง เป็ นวิธี ที่
น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง
2.การเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจอยู่ในระดับสูง โดย Atkin (1973)
ได้ เสนอว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปิ ดรับข่าวสารมากก็จะยิ่งมีความรู้ มาก สามารถปรับตัวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างดี ซึ่งถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบมากกว่าคนที่เปิ ดรับ
ข่า วสารน้ อ ย อย่ า งไรก็ ต ามข่ า วสารที่ เ กิ ด ขึ น้ รอบตัว ในมี ม ากเกิ น กว่ า ที่ บุค คลจะรั บ ได้ ห มด
จึงมีความจาเป็ นที่บคุ คลจะทาการเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจและเป็ น
ประโยชน์กบั ตน เช่นเดียวกับที่ Krikelas (1983) กล่าวว่าบุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเมื่อต้ องการหา
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ข้ อมูลเพื่อตอบสนองความสนใจในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องส่วนตัว หรื อเป็ นการหาข้ อมูลเพื่อ
ความผ่อนคลายทางอารมณ์ รวมไปถึงการหาข้ อมูลที่มีสาระเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจกับ
ปั ญหาใดปั ญหาหนึง่ หรื อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ ้นรอบตัว เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้น
เมื่อบุคคลต้ องการหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพราะข้ อมูลที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ
ดังนัน้ การที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ให้ ความสนใจ ตีความข้ อมูลต่างๆ
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลากหลายปั จจัย และอาจสนใจข้ อมูลที่แตกต่างกันไป ตามที่ Mowen and
Minor (1998) และ Schiffman and Kanuk (2000) นิยามเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
ว่าเป็ นการที่บคุ คลใดที่มีความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ มีพฤติกรรมเลือกเปิ ดรับข้ อมูล และตีความ
ข้ อมูลนันเพื
้ ่อตอบสนองและเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมต่อเนื่องที่เหมาะสมในสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับ
Assael (1998) และ Seminik (2002) ที่นิยามการเปิ ดรับข้ อมูลในลักษณะใกล้ เคียงกัน คือเป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลได้ รับแรงกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ จึงมีการเปิ ดรับสื่อเพื่อหา
ข้ อมูลมาตอบสนองแรงกระตุ้น โดยทาการเปิ ดรับข้ อมูล เลือกสิ่งที่ตรงกับความสนใจ และตีความ
ในที่สดุ
เมื่อพิจารณาตามผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารมากที่สดุ 3
อันดับ คือ การติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นรู ปภาพ รองลงมามี 2 ประเด็น
ด้ วยกัน คือ การเปิ ดรับข้ อมูล ที่มีเ นือ้ หาของความบันเทิง และการติดตามแฟนเพจเพราะสนใจ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ และอันดับที่ 3 คือ ประเด็นเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจาก
แฟนเพจเพราะต้ องการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆประเด็นต่างๆเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความสนใจในข้ อมูลที่แตกต่างกันไป ซึ่งตรงกับปั จจัยที่มีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสารของ
Todd Hunt and Brent d. Ruben (1993) ในเรื่ องของความต้ องการ (Need) ซึ่งหมายความว่า
บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีความต้ องการทังทางกายและทางใจ
้
และก่อให้ เกิดพฤติกรรมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ การจะบรรลุเป้าหมายได้ นนต้
ั ้ องมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารมากพอที่จะนาข้ อมูล
เหล่านันไปใช้
้
ในการตัดสินใจกระทาสิ่งต่างๆ
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นอกจากนี ้ยังเกี่ยวข้ องกับลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) หรื อรูปแบบสารที่
นาเสนอออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจ ไม่ว่าจะเป็ น รูป ข้ อความ เสียง วิดีโอ ฯลฯ ล้ วนมีผลต่อการ
เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของบุคคล เนื่องจากแต่ละบุคคลอาจจะให้ ความสนใจหรื อชื่นชอบรู ปแบบ
สารในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลในรู ปแบบของภาพจะ
ได้ รับความสนใจมากที่สดุ น่าจะเป็ นเพราะว่าภาพที่ดี ตีความง่าย สามารถดึงดูด และมีอิทธิพลต่อ
การติดตามได้ มากกว่าข้ อความหรื อประโยคที่ต้องใช้ เวลาในการอ่านและตีความ รวมถึงข้ อมูลใน
รูปแบบของวีดีโอที่ต้องใช้ เวลาในการชมจนจบ
เนื ้อหาที่นาเสนอออกมาในรูปแบบของความบันเทิงจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ เป็ นอย่างดี
เนื่ อ งจากในชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ ชี วิ ต การท างาน ทุก คนเจอเรื่ อ งเครี ย ดหรื อ ปั ญ หามากมาย
จึงต้ องการเปิ ดรับข้ อมูลใหม่ๆที่จาสร้ างความผ่อนคลาย ความจรรโลงใจ หากพบข้ อมูลที่มีเนื ้อหา
อัดแน่นจนเกินไปก็อาจทาให้ เกิดความรู้สกึ เบื่อ เหนื่อย หรื อละเลยที่จะติดตาม ยิ่งเนื ้อหาของความ
บันเทิงนัน้ มีความน่าสนใจ สนุก มีเรื่ องราวให้ ติดตามจะยิ่งได้ รับความสนใจสูงมาก โดยเฉพาะ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ล้ ุ นรางวัล เข้ าร่วมงานสังสรรค์ หรื อเข้ าร่วม
ประกวดผลงานด้ านต่างๆ
ในส่วนของการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรไปจนถึง ข้ อมูลด้ านโปรโมชั่น
พิเ ศษและความก้ า วหน้ า ของธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ก็ เ ป็ นประเด็น ที่ ก ลุ่ม ตัว อย่า งให้ ค วามสนใจเช่น กัน
เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจบริ โภค หรื อมีอิทธิพลต่อการติดตามแฟนเพจ
ที่ เ ป็ นเช่ น นี น้ ่ า จะมาจากการที่ อ งค์ ก รมี ก ารน าเสนอข้ อ มูล ใหม่ ๆ เคลื่ อ นไหวบนแฟนเพจอยู่
ตลอดเวลา เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั สมาชิกว่าองค์กรพยายามหากิจกรรมใหม่ๆมาเพื่อมอบ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และแสดงออกถึงความทันสมัยและทันเหตุการณ์ขององค์กร ด้ วยเหตุนี ้จึง
ทาให้ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับสูง
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3.ความพึงพอใจต่ อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ
ด้ านความพึงพอใจต่อองค์กรธุรกิจและแฟนเพจนัน้ กลุม่ ตัวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
น่าจะเป็ นผลมาจากการที่กลุม่ เป้าหมายได้ รับข้ อมูลที่ตรงตามความคาดหวัง ทาให้ บรรลุเป้าหมาย
ในการเปิ ดรับข้ อมูล ซึ่งตรงกับที่ Assael (1998) กล่าวว่าเมื่อผู้บริ โภคคาดหวังในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
หากได้ รับประสบการณ์ที่ตรงกับความคาดหวัง ผู้บริ โภคจะเกิดความพึงพอใจ และหากเป็ นความ
คาดหวังที่สูงเกินกว่าที่ตงไว้
ั ้ ก็จะยิ่งมีระดับของความพึงพอใจสูงขึ ้น ส่งผลให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
ตราสินค้ า และนาไปสู่การบริ โภคซ ้าในครัง้ ต่อไป สอดคล้ องกับ Mowen and Minor (1998)
ที่กล่าวว่าเมื่อผู้บริ โภคได้ รับสินค้ าหรื อบริ การตรงตามความคาดหวังแล้ ว ก็จะเกิดความพึงพอใจ
และทัศนคติด้านบวก ซึง่ จะทาให้ เกิดการใช้ ตราสินค้ านันอย่
้ างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการวิจยั พบว่า การมีความรู้สึกว่าองค์กรมีการส่งเสริ ม
การตลาดที่น่าสนใจ และเข้ าใจง่าย เป็ นประเด็น ที่สร้ างความพึงพอใจให้ กับกลุ่มเป้าหมายได้ สูง
เป็ นอันดับ 1 น่าจะเป็ นเพราะว่าองค์กรเลือกทาการส่งเสริ มการตลาดโดยการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็ นช่องทางที่รวดเร็ ว ทันสมัย และมีผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นจานวนมาก ซึ่งสอดคล้ องกับที่ Tap Scoot
(1996) ได้ กล่าวถึงเทคโนโลยีที่จะได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในสังคม ได้ แก่เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึง่ จะทาให้ การสื่อสารเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นการเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารอย่าง
ยิ่งใหญ่ สามารถทาการค้ นหาข้ อมูลได้ อย่างละเอียดแทบทุกมุมโลกที่ต้องการ โดยบุคคลหนึ่ง
สามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ สร้ างสาร และผู้ค้นหาสารไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดก็ตาม
การที่องค์กรปรับมาสื่อสารด้ วยการเผยแพร่ภาพ หรื อ ข้ อความจูงใจที่มีการคิดมาอย่างดี
ก็จะยิ่งทาให้ ข้อมูลเหล่านี ้น่าสนใจและสามารถตีความได้ ง่าย เมื่อสมาชิกเปิ ดรับข้ อมูลที่มีทงความ
ั้
น่าสนใจ และสามารถเข้ าใจได้ ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ นข้ อมูลที่มีการมอบประโยชน์ให้ กับ
สมาชิก เช่น การแจกรางวัล แจกคูปองส่วนลด หรื อให้ สิทธิพิเศษกับสมาชิก จะยิ่งทาให้ เกิดการ
ติดตามอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องเกิดเป็ นความพึงพอใจตามความคาดหวังของสมาชิกว่าองค์กร
จะต้ องมีการมอบสิ่งดีๆให้ กับสมาชิก และหากสมาชิกคนใดก็ตามที่ได้ รับรางวัลจากการร่ วมสนุก
ก็จะยิ่งเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ ้นเพราะได้ รับประโยชน์เกินความคาดหวัง เพราะการได้ ร่วมสนุก
ลุ้นรางวัลก็พงึ พอใจแล้ วแม้ จะไม่ได้ รับรางวัลก็ตาม
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ประเด็นที่ 2 ที่กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในระดับสูง คือเรื่ องของวิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
ทัง้ ภาพ ข้ อความ วิดีโอ ฯลฯ ซึง่ น่าจะเป็ นผลมาจากากรที่องค์กรเลือกนาเสนอข้ อมูลด้ วยรูปแบบที่
หลากหลาย ทังการปรั
้
บปรุงข้ อมูล (News feed) คือการที่องค์กรทาการสื่อสารข้ อมูลต่างๆอย่าง
ต่อเนื่ องด้ วยความแปลกใหม่ และน่าสนใจ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริ โภค หรื อการเขี ยนข้ อความ
(Post) บนพื ้นที่ที่เรี ยกว่าวอลล์ (Wall) เป็ นช่องสาหรับเขียนข้ อมูลสื่อสารกันระหว่างเพื่อน หรื อ
ระหว่างองค์กรกับผู้บริ โภคนอกจากการเขียนข้ อความแล้ วยังสามารถแสดงวิดีโอ รู ปภาพ หรื อ
จุดเชื่อมโยงข้ อมูลไปยังเว็บไซต์ตา่ งๆ(Link) เกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆขององค์กร เพื่อ
สร้ างการตระหนักรู้ ส่บู คุ คลอื่นหรื อสมาชิกในแฟนเพจ โดยสามารถแปะชื่อคน (Tag) ในรูปภาพ
เพื่อให้ ภาพไปขึ ้นอยู่บนเฟซบุ๊กของบุคคลที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้ ด้วยรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ
เช่น ร่วมเล่นเกมชิงของรางวัล แจกส่วนลด แจกของขวัญพิเศษ การประกวด ฯลฯ
ในส่วนของประเด็น ที่ได้ รับความพึงพอใจเป็ นอันดับ 3 ได้ แก่ การมีความรู้ สึกว่าองค์กร
ธุรกิจทาการสื่อสารได้ สอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และมีความชื่นชอบ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ในภาพรวมอย่า งมาก นัน้ เป็ นผลมาจากการที่ ลัก ษณะการด าเนิ น ชี วิ ต ของคน
มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะต้ องใช้ ชีวิตกับการทางานที่ เร่งรี บ และเผชิญกับความวุ่นวายจาก
เหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวัน โดยเปลี่ยนพฤติกรรมไปหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการได้
รวดเร็ ว และสะดวกสบายมากที่ สุด ส าหรั บ ทุก ๆเรื่ อ ง ไม่ว่า จะเป็ นกิ จ กรรมส่ว นตัว เรื่ อ งงาน
การบริ โภค ไปจนถึงการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารทั่วไป การทาการสื่อสารผ่านช่องทางใดก็ตามที่
รวดเร็ วและเข้ าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้ ง่ายที่ สุดจึงเป็ นการดาเนินการที่ สอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรในภาพรวมสูงตามไปด้ วย
อย่ า งไรก็ ต ามความพึ ง พอใจเป็ นเรื่ อ งที่ ต้ องรั ก ษาระดับ และ สร้ างอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดย วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นเรื่ องทางด้ านจิตใจ ซึ่งแต่ละบุคคลมีระดับ
ความพึงพอใจไม่เท่ากัน เกิดจากความคาดหวังในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หากได้ รับการตอบสนองตรง
ความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่หากได้ รับการตอบสนองต่ากว่าความคาดหวัง หรื อผิดไป
จากความคาดหวังก็จะเกิดความผิดหวังแทนโดยองค์กรต้ องทาการวัดความพึงพอใจของสมาชิก
อย่างสม่าเสมอ เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจ ทราบความต้ องการใน
ขณะนันของกลุ
้
่มเป้าหมาย และสามารถที่จะนาไปปรับกลยุทธ์ การสื่อสารให้ เหมาะสมกับสิ่งที่
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กลุ่ม เป้าหมายคาดหวัง ได้ และจะส่ง ผลให้ กลุ่ม เป้ าหมายเกิ ดความพึง พอใจต่อ องค์ กรอย่า ง
ต่อเนื่อง
4.ความภักดีต่อองค์ กรธุรกิจและแฟนเพจ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รและแฟนเพจในระดับ สู ง เป็ นผลจากการที่
กลุ่ม เป้ าหมายได้ รั บ ความพึง พอใจจากการติด ตามแฟนเพจ หรื อได้ รั บ การตอบสนองความ
คาดหวังอย่างดีจากองค์กร เกิดเป็ นทัศนคติที่ดีทาให้ อยากติดตามและบริ โภคสินค้ าขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง ตรงกับที่ Assael (1998) เสนอว่าเมื่อผู้บริ โภคเกิดทัศนคติในทางที่ดีตอ่ ตราสินค้ า
หรื อมีความผูกพัน (Commitment) และเกิดการบริโภคซ ้าอย่างต่อเนื่อง นัน่ หมายความว่าผู้บริ โภค
มีความภักดีต่อตราสินค้ า เช่นเดียวกับ Mowen and Minor (2001) นิยามความภักดีว่าเป็ น
ประสบการณ์ ของผู้บริ โภคทางบวก ที่เกิ ดจากการได้ รับการตอบสนองความต้ องการ เกิ ดเป็ น
ความคุ้นเคย ผูกพัน และพร้ อมที่จะบริโภคซ ้าในอนาคต
จากผลการวิจยั ของความภักดีสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจ และการ
เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร คืออยูใ่ นระดับสูง โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีสงู เป็ นอันดับ 1 คือ
การมีความยินดีที่จะเป็ นผู้บริ โภคขององค์กรต่อไป ตรงกับ Gremler and Brown (1996) ที่อธิบาย
ถึงความภักดีหมายถึงทัศนคติทางบวกของผู้บริ โภคต่อสินค้ าบริ การเพียงตราสินค้ าเดียว ไม่เลือก
บริ โภคตราสินค้ าอื่น Fournier and Yao (1997) เสนอว่าความภักดีคือการที่ผ้ บู ริ โภคมีความ
เชื่ อ มั่น ว่ า ตราสิ น ค้ า ที่ เ ขาเลื อ กนัน้ มี คุณ ภาพและมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่ า ตราสิ น ค้ า อื่ น ๆ
จนเกิดพฤติกรรมการบริโภคซ ้าอย่างต่อเนื่อง ทังยั
้ งมีการแนะนาบอกต่อไปสู่คนรอบข้ างซึ่งแสดงให้
เห็นในประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีสูง เป็ นอันดับ 2 คือการมี ความเชื่ อถื อและไว้ วางใจ
องค์กรธุรกิจ และอันดับ 3 คือการเลือกสินค้ าขององค์เป็ นอันดับแรก หากต้ องพิจารณาซื ้อสินค้ า
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะมีความเชื่อว่าองค์กรจะดูแลเอาใจใส่ และจัดการปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นได้ เป็ น
อย่างดี
เมื่อผู้บริ โภคเกิดความภักดีแล้ วก็มีแนวโน้ มของการเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ภักดีอื่นๆในระดับสูงเช่นกันด้ วยการติดตามแฟนเพจ กดไลค์ แสดงความคิดเห็น หรื อแชร์ ข้อ มูล
จากแฟนเพจไปสู่ผ้ อู ื่น มีการบริ โภคสินค้ าจากองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้ าร่วมกิจกรรม
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ต่างๆที่นาเสนอผ่านแฟนเพจไม่วา่ จะเป็ น การร่วมเล่นเกมชิงของรางวัล แจกส่วนลด แจกของขวัญ
พิเศษ การประกวด ฯลฯ ทังยั
้ งจะสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมเล่นกิจกรรมหรื อเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกแฟน
เพจด้ วย สอดคล้ องกับ Gronroos (2000) ที่กล่าวว่าการที่ผ้ บู ริ โภคจะเกิดพฤติกรรมยอมรับและ
สนับสนุนตราสิ นค้ าในระยะยาว เป็ นเรื่ องของความสมัครใจที่ จ ะซือ้ สินค้ าบริ การและติดตาม
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีพฤติกรรมทางบวกต่อองค์กร เช่น การซือ้ ซ ้า การเข้ าร่ วมกิ จกรรม
การติดตามความเคลื่ อนไหว หรื อการแนะนาสิ นค้ าบริ การขององค์กรไปสู่ผ้ ูอื่น เพราะเห็นถึ ง
คุณภาพและความน่าเชื่อถือที่องค์กรมอบให้
เมื่อองค์กรสามารถสร้ างความพึงพอใจและทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความภักดีได้ แล้ ว ผู้บริ โภค
จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่นน้ อย หรื อไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่นเลย ซึ่งเป็ นพื ้นฐาน
สาคัญ ของการประสบความส าเร็ จขององค์กร เพราะผู้บริ โภคจะหันมาสนับสนุนกิ จ กรรมของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นับเป็ นข้ อได้ เปรี ยบต่อคูแ่ ข่งขององค์กรอย่างยิ่ง การที่ผ้ บู ริ โภคมีการแนะนา
บอกต่อ หรื อมีความไว้ วางใจ เชื่อมั่น และมองเห็นถึงศักยภาพขององค์กร คือการแสดงออกถึง
ความภักดีของผู้บริโภคต่อองค์กรอย่างแท้ จริง Halim (2006)
5.การเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของสมาชิก เฟซบุ๊ ก แฟนเพจธุ รกิจ สินค้ า ในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจ
จากการทดสอบสมมติฐ านด้ วยวิ ธี ก ารทางสถิ ติพ บว่า การเปิ ดรั บข้ อ มูล ข่าวสารของ
สมาชิ ก แฟนเพจ มี ค วามสัม พันธ์ กับความพึง พอใจของสมาชิ กแฟนเพจธุ รกิ จ สิน ค้ า โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ เชิงบวก มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง ผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐาน สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ วา่ เมื่อมีการเปิ ดรับของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มขึน้ ผู้บริ โภคก็จะพึงพอใจ
ในการเป็ นสมาชิกแฟนเพจ และพอใจในสิ่งที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มมากขึ ้น และ
ถือเป็ นความสัมพันธ์ ในระดับสูง สอดคล้ องกับ McComb and Becker(1979) ที่กล่าวถึงการ
เปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารของบุคคลว่าเกิ ดจากการต้ องการรู้ เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวของสังคม
เกี่ยวกับเรื่ องน่าสนใจที่เกิดขึ ้น เพื่อที่จะทาการตัดสินใจต่อเหตุการณ์เหล่านัน้ โดยเฉพาะเรื่ องที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งจะทาให้ บุคคลตัดสินใจได้ อย่างรอบคอบมากขึน้
หรื อเป็ นการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย
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เมื่อเกิดการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในระดับสูง ก็มีโอกาสที่สารที่องค์กรนาเสนอจะสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกที่ติดตามแฟนเพจได้ สอดคล้ องกับผลการประเมินความพึง
พอใจที่อยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน ตรงตามการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลผ่านสื่อ
ต่างๆ ของ McComb & Becker (1979) โดยพบว่าหากสารที่ผ้ รู ับสารได้ รับนันสามารถตอบสนอง
้
ความต้ องการได้ ผู้รับสารจะเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความต้ องการเหล่านันได้
้ แก่เรื่ องของความพึง
พอใจจากการได้ รั บ รู้ เหตุก ารณ์ (Surveillance)

ความพึ ง พอใจจากการได้ รั บ ค าแนะน า

(Guidance) เพื่อการตัดสินใจต่อการกระทาใดๆในแต่ละวัน ความพึงพอใจจากการได้ รับความ
ตื่นเต้ น (Excitement) ความพึงพอใจจากการได้ รับแรงเสริ ม (Reinforcement) ความพึงพอใจจาก
การได้ รับความบันเทิง (Entertainment)
จากการที่ อ งค์ ก รมี ก ารน าเสนอข้ อ มูล ข่า วสารอย่า งต่อ เนื่ อ งและมี ค วามถี่ ใ นระดับ ที่
เหมาะสม น่าจะเป็ นเหตุให้ เกิดการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของสมาชิกอยู่ในระดับสูงและมีความ
เชื่อมโยงในทางบวกกับระดับความพึงพอใจ ซึง่ จะก่อให้ เกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าต่อไป
6.ความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทยมีความสัมพันธ์
กับความภักดีต่อตราสินค้ า
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิก มีความสัมพันธ์กบั ความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินค้ า โดยเป็ นความสัมพันธ์ เชิงบวก มีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่งผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนัน้ จึ งสามารถสรุ ปผลการวิจัยได้ ว่า เมื่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มขึ ้น ความภักดีของผู้บริ โภคที่เป็ นเป็ นสมาชิกแฟนเพจ
ก็จะเพิ่มมากขึ ้น สอดคล้ องกับ Gerson (1993) และ Hill and Alexander (2000) ที่เสนอว่าการที่
ผู้บริ โภคได้ รับสินค้ าบริ การตรงความคาดหวัง หรื อเกินความคาดหวัง จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจ
และนาไปสู่การซื ้อซา้ บอกต่อ หรื อการซือ้ ตราสินค้ าเดียวในปริ มาณที่มากขึน้ โดย Rust and
Oliver (1994) เสริ มว่าผู้บริ โภคจะจดจาตราสินค้ าที่เกิดความพึงพอใจ และจะเกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจบริโภคหรื อสนับสนุนตราสินค้ านันอี
้ กในอนาคต
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สิ่งสาคัญที่องค์กรต้ องให้ ความสนใจและสร้ างให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องคือเรื่ องของความ
ภักดีของผู้บริ โภค ยิ่งผู้บริ โภคมีความภักดีต่อองค์กรสูง องค์กรก็จะยิ่งได้ รับผลประโยชน์ทางด้ าน
ต่า งๆสูง ตามไปด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นด้ า นการสร้ างยอดขาย การมี ภ าพลัก ษณ์ ที่ดี ในสายตาของ
ผู้บริ โภค หรื อการกล่าวถึงในด้ านที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ องค์กรสามารถขยายตลาดได้
อย่างกว้ างขวาง และประสบผลสาเร็จในการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง Aaker (1991)
ดังนันการที
้
่จะสามารถสร้ างความภักดีในตัวผู้บริ โภคได้ นนั ้ องค์กรต้ องพยายามเข้ าถึง
ผู้บริโภคให้ ได้ มากที่สดุ ทังการผลิ
้
ตสินค้ าบริ การที่ตอบสนองความต้ องการตามที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวัง
หรื อสร้ างช่องทางใดๆก็ตามที่จะเข้ าใกล้ ชิดกับกลุ่มผู้บริ โภคเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ และรับรู้ ความ
ต้ องการใหม่ๆเพื่อมาปรับปรุ งพัฒนาองค์กรต่อไป การสร้ างแฟนเพจก็นบั เป็ นช่องทางหนึ่งที่จะ
สามารถปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ผู้บริโภคได้ อย่างรวดเร็ว และมีผลในวงกว้ างการที่มีผ้ บู ริ โภคมาติดตาม
ข้ อมูลจากแฟนเพจขององค์กร ส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่าองค์กรมีชื่อเสียงมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน รวมถึงคุณภาพสินค้ าและบริการที่ดี อีกส่วนหนึ่งก็คือองค์กรได้ ใช้ วิธีการสื่อสารที่ทนั สมัย
สามารถเข้ าถึงผู้บริโภคและเหมาะสมกับลักษณะการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค
ข้ อจากัดในการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตรา
สินค้ าของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุ รกิจ สินค้ าในประเทศไทย” เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณด้ วย
แบบสอบถาม ที่ทาการส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจขององค์กรธุรกิจสินค้ าที่เลือก
มา โดยทาการส่งผ่านอีเมลล์หรื อทางกล่องข้ อความเฟซบุ๊กของสมาชิก ทาให้ พบอุปสรรคในเรื่ อง
ของการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากสมาชิกจานวนหนึ่งอาจคิดว่าการส่งแบบสอบถามไปให้ ทา
เป็ นการรบกวนหรื อละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล จึงไม่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมา
ทาให้ ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามจนครบล่าช้ ากว่าที่ควร และเป็ นไปได้ ว่าอาจมีการตอบ
แบบสอบถามที่คลาดเคลื่อนหรื อไม่ตรงตามความเป็ นจริ งบ้ าง เนื่องจากเป็ นการทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบไม่ไ ด้ พ บกับ ผู้แจกแบบสอบถามโดยตรง อาจเกิ ด การไม่ตัง้ ใจตอบ
แบบสอบถามเท่าที่ควรก็เป็ นได้
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ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่องจากขอบเขตการวิจัยครัง้ นี ้ ทาการศึกษาเฉพาะสมาชิกของแฟนเพจองค์กรธุรกิ จ
สินค้ าที่เลือก ซึง่ เป็ นการเลือกจากองค์กรที่มีสมาชิกติดตามหลัก 1 ล้ านคนขึ ้นไป ดังนันจึ
้ ง
ควรท าการศึ ก ษากั บ แฟนเพจขององค์ ก รธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ที่ มี ส มาชิ ก หลัก แสนเพิ่ ม เติ ม
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ว่ามีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั ครัง้ นี ้หรื อไม่ อย่างไร
2. เนื่องจากการเลือกแฟนเพจขององค์กร เป็ นการเลือกแฟนเพจธุรกิจสินค้ าต่างประเภทกัน
ได้ แก่ เครื่ องดื่มชาเขียว น ้าอัดลม เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ และค่ายหนัง ดังนันจึ
้ งมีความ
เป็ นไปได้ ว่าการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรมีการเปรี ยบเทียบผลการวิจัยระหว่างธุรกิจสินค้ า
ประเภทเดียวกัน ที่มีการทาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าเหตุใด
องค์กรหนึง่ ถึงได้ รับการติดตามและความสนใจมากกว่าอีกองค์กรหนึง่
3. การเลือกทาการวิจยั กับธุรกิจสินค้ าประเภทเดียวกัน โดยองค์กรหนึ่งเป็ นองค์กรในประเทศ
ไทย และอีกองค์กรหนึง่ เป็ นองค์กรต่างประเทศ ที่มีการทาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ก็เ ป็ นเรื่ องที่ น่าทาการวิจัยในอนาคต เพื่อเปรี ยบเที ยบว่าการจะสร้ างการติดตามและ
ส่งเสริมการตลาดผ่านเฟซบุ๊กให้ ได้ ประสิทธิภาพเท่าเทียมแฟนเพจขององค์กรต่างชาตินนั ้
ควรจะต้ องสนใจในตัวแปรใดบ้ าง
4. นอกจากศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
แล้ ว ประเด็นของเรื่ องกลยุทธ์ ในการทาการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจขององค์กรต่างๆ
ก็เป็ นเรื่ องที่น่าศึกษา เพราะปั จจุบนั องค์กรธุรกิจสินค้ า หันมาทาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเป็ นจานวนมาก ซึง่ หลายองค์กรล้ วนได้ การตอบรับและการติดตามอย่างต่อเนื่อง
จนเปรี ยบเสมือนเป็ นสื่อหลักที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี
5. การเก็บข้ อมูลควรมีการพัฒนาให้ เป็ นแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ และ
การวิจยั เชิงปริ มาณ ควบคู่กนั เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เจาะลึกและละเอียดมากยิ่งขึ ้นสาหรับตัว
แปรต่างๆที่เลือกทาการวิจยั หรื อมีการกาหนดระยะเวลาเพื่อติดตามกลุ่มตัวอย่างในเรื่ อง
ของการแสดงออกด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ซึ่งจะทาให้ ได้ ผลการวิจยั ที่แม่นยายิ่งขึ ้น
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6. ควรมีการศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างต่อเนื่องเพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สึกของบุคคล เมื่อ
เวลาและสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป ความรู้ สึกเหล่ านี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามไป
ได้
7. นอกจากการศึกษาเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแล้ ว ควรมีการศึกษาเพิ่มกับเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆด้ วย เพราะปั จ จุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์เติบโตเร็ วมาก
และมีเครื อข่ายใหม่ๆเกิดขึ ้นอยู่เสมอ การที่นกั การตลาดและองค์กรธุรกิจสินค้ า สามารถ
ก้ า วไปเป็ นผู้น าในเครื อ ข่า ยใหม่ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ ก่ อ นคู่แ ข่ง ถื อ เป็ นความได้ เ ปรี ย บที่ จ ะ
สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์กรได้ อย่างมหาศาลและรวดเร็ว
8. เนื่องจากผลการวิจยั สรุปอย่างเห็นได้ ชดั ว่า การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กนั ดังนันองค์
้ กรธุรกิจควรทาการสื่อสาร ส่งเสริ ม
การตลาดและภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าให้ อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ ต่อผู้บริโภค และสร้ างความพึงพอใจ รวมถึงความภักดีตอ่ ผู้บริโภคต่อไป
9. ควรศึกษาถึงเหตุผลและปั จจัยที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคหรื อประชาชนทัว่ ไปเข้ ามาติดตามแฟนเพจ
ขององค์กรธุรกิจ พร้ อมวิธีการขององค์กรที่ทาให้ กลุม่ เป้าหมายรู้จกั แฟนเพจ
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แบบสอบถาม
เรื่อง “การเปิ ดรั บข้ อมูลข่ าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้ า
ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าในประเทศไทย”

คาชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เพื่อการศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและ
การวิจยั ผู้วิจยั ขอความร่ วมมือมายังท่าน กรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง ซึ่งข้ อมูลนี ้
จะถูกเก็บเป็ นความลับและใช้ เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี ้

ตอนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของท่านในปั จจุบนั
1. เพศ
ชาย

 หญิง

 18 – 25 ปี

46–55 ปี

26 - 35 ปี

56 ปี ขึ ้นไป

2. อายุ

36-45 ปี
3. อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย

 พนักงานบริษัทเอกชน

 รับจ้ าง
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4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่า

 ปริญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

 สูงกว่าปริญญาตรี

 อนุปริญญา/ปวส.

 ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 อื่น ๆ (โปรดระบุ......................)
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (ทังเงิ
้ นเดือนและรายได้ อื่น ๆ)
 ต่ากว่า 5,000 บาท

25,001–35,000 บาท

5,000–15,000 บาท

35,001–45,000 บาท

15,001–25,000 บาท

45,001 ขึ ้นไป

6. ท่านเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้ าใดต่อไปนี ้ (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
Ichitan
Pepsithai
DTAC
GTH
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ตอนที่ 2 : คาถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสาร
คาชี ้แจง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงข้ อ
เดียว
7. ท่านมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจ มากน้ อยเพียงใด
การเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารจากแฟนเพจ

มาก
ที่สุด

1. ระดับความถี่ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจที่ท่านเป็ น
สมาชิกหรื อ รับรู้ข้อมูลใหม่ๆที่โพสต์ผา่ นแฟนเพจ
2. ท่านเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากแฟนเพจเพราะต้ องการติดตาม
ความเคลือ่ นไหวต่างๆ
3. ท่านเปิ ดรับข้ อมูลที่ให้ ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจบริ โภคตราสินค้ า
4. ท่านเปิ ดรับข้ อมูลที่มีเนื ้อหาของความบันเทิง
5. ท่านติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นรูปภาพ
6. ท่านติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นข้ อความ
7. ท่านติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นวิดีโอ
8. ท่านติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
9. ท่านติดตามแฟนเพจเพราะสนใจข้ อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ
ต่างๆ
10. ท่า นติ ด ตามแฟนเพจเพราะสนใจติ ด ตามความเคลื่อ นไหว
ความก้ าวหน้ าของธุรกิจสินค้ า

มาก

ปาน

น้ อย น้ อย

กลาง

ที่สุด
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ตอนที่ 3 : คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
คาชี ้แจง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงข้ อ
เดียว
8. ท่านมีความพึงพอใจต่อธุรกิจสินค้ ามากน้ อยเพียงใด
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่ อองค์ กรธุรกิจ

มาก
ที่สุด

1. ท่านรู้ สึกว่าองค์กรธุรกิจ ทาการสื่อสารได้ สอดคล้ องกับรู ปแบบ
การดาเนินชีวิตของท่าน
2. ท่านรู้ สึกว่าการที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ ทาให้ ท่านได้ รับ “คุณค่า
เพิ่ม” จากสิทธิพิเศษต่าง ๆ
3. ท่านรู้ สึกมั่นใจในคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การขององค์ กร
ธุรกิจจากการสือ่ สารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4. ท่านได้ รับข้ อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสินค้ า และบริ การขององค์กร
ธุรกิจจากการสือ่ สารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
5. ท่านรู้สกึ ว่าองค์กรธุรกิจให้ ความใส่ใจสมาชิกเป็ นอย่างดี
6. ท่านรู้สกึ ว่าสามารถติดต่อองค์กรได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
7. ท่า นรู้ สึก ว่า องค์ ก รมี ก ารจัด กิ จ รรมต่า งๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ก่
สมาชิก
8. ท่านพอใจกับวิธีการสือ่ สารรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภาพ ข้ อความ วิดีโอ
ฯลฯ
10. ท่านประทับใจกับกิจกรรม และการสือ่ สารต่างๆจากองค์กร

มาก

ปาน

น้ อย น้ อย

กลาง

ที่สุด
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่ อองค์ กรธุรกิจ

มาก

มาก

ที่สุด

ปาน

น้ อย น้ อย

กลาง

ที่สุด

10. ท่านรู้สกึ ว่าองค์กรมีการส่งเสริ มการตลาดทีน่ า่ สนใจ และเข้ าใจ
ง่าย
11. การสื่อสารและกิจกรรมขององค์กรตรงกับความคาดหวังของ
ท่าน
12. ท่านชื่นชอบองค์กรธุรกิจในภาพรวมอย่างยิ่ง

ตอนที่ 4 : คาถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า
คาชี ้แจง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงข้ อ
เดียว
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้ อความต่อไปนี ้
มาก
ความภักดีของผู้บริโภคต่ อองค์ กรธุรกิจ
1. ท่านมีความเชื่อถือและไว้ วางใจองค์กรธุรกิจ
2. ท่านเชื่อว่าองค์กรธุรกิจเข้ าใจ และจัดการกับปั ญหาของท่านได้ ดี
3. ท่านเชื่อว่าจะได้ รับการเอาใจใส่จากองค์กรธุรกิจมากขึ ้น
4. ท่านยินดีที่จะเป็ นผู้บริ โภคขององค์กรต่อไป
5. ท่านเข้ าร่วมกิจกรรมที่องค์กรนาเสนอผ่านแฟนเพจ
6. ท่ า นมี ก ารบริ โ ภคสิ น ค้ า หรื อ ใช้ บริ ก าร หลัง จากได้ เห็ น การ
นาเสนอผ่านแฟนเพจ

ที่สุด

มาก

ปาน

น้ อย น้ อย

กลาง

ที่สุด
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ความภักดีของผู้บริโภคต่ อองค์ กรธุรกิจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน

น้ อย น้ อย

กลาง

ที่สุด

7. ท่านจะสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกแฟนเพจ
8. หากผู้อื่นมีความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับองค์กร ท่านจะช่วยแก้ ไขความ
เข้ าใจผิดนันทั
้ นที
9. ท่านรู้สกึ กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อตาหนิบนแฟนเพจของ
องค์กร
10. หากต้ องพิจารณาซือ้ สินค้ า ท่านจะเลือกสินค้ าขององค์ กรที่
ท่านเป็ นสมาชิกเป็ นอันดับแรก
11. ระดับความถี่ของท่านในการบริ โภคสินค้ าขององค์กร
12. ระดับความถี่ของท่านในการติดตามแฟนเพจ กดไลค์ แสดง
ความคิดเห็น หรื อแชร์
13. ท่านมีแนวโน้ มที่จะบริ โภคสินค้ าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หรื อ
มากขึ ้นในอนาคต

__________________________________________________________________
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ างดีมา ณ โอกาสนี ้
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นายพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาเอกการประชาสัมพันธ์ สาขาโทวาทวิทยา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2552 และทางานฝ่ ายสื่ อสารการตลาด ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ที่บริ ษัท กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิตี ้ จากัด เป็ นระยะเวลา 2 ปี ก่อนเข้ าศึกษาต่อใน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2555 และสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556

