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การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจ
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Abstract

T

he objectives of this research were to examine sales
promotion techniques used on facebook fanpages and to find
out the correlation between perception of sales promotion techniques
used on facebook fanpages and consumer behavior consisting of
attitude, joining and purchase intention. This study employed two-step
methodology, first was documentary research to study sales promotion
techniques of top five facebook fanpages ranked by number of
members, which included ICHITAN, PEPSI, GTH, KFC and OISHI.
Second was survey research, questionnaires were used to collect data
from 400 respondents. Frequency, percentage, mean, Pearson’s Product
Moment Correlations Coefficient were employed for the analysis of
the data. SPSS for Windows program was used for data processing.
The findings were as follows:
1. Documentary research of top five facebook fanpages found
that sales promotion technique used on facebook fanpages were Coupon
and Contests and Sweepstakes.
2. The results from survey research indicated that perception
toward sales promotion used of respondents were at moderate

* สายฤดี พัฒนพงศานนท์ (นศ.ม. นิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) และนภวรรณ ตันติเวชกุล (นศ.ด.นิเทศศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและผลต่อพฤติกรรม
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ซึ่งได้รับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
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level. Respondents had positive attitude toward sales
promotion technique used on facebook fanpages
and their level of joining was low. The levels of
purchase intention found in a moderate level. Positive

significant correlation was found between perception
of sales promotion technique used on facebook
fanpages and consumer behavior consisting of attitude,
joining and purchase intention at 0.01 level.

บทคัดย่อ

สมมติฐาน พบว่า การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุ๊ ก แฟนเพจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคในด้านทัศนคติ การเข้าร่วมและความตั้งใจ
ซือ้ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก าร
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและเพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมการขายบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจกับพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านทัศนคติ
การเข้าร่วมและความตั้งใจซื้องานวิจัยนี้ได้ทำการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกเป็นการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary research) โดยทำการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการขายของตรา
สินค้ายอดนิยมทีม่ ยี อดสมาชิกแฟนเพจสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ อิชติ นั เป๊บซี่ จีทเี อช เคเอฟซี และโออิชิ และ
ในส่วนที่ 2 เป็นการวิจยั เชิงสำรวจ (Survey research
method) เพื่อศึกษาการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจและผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
ทัศนคติการเข้าร่วมและความตั้งใจซื้อ โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลใช้ ก ารแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for windows
ผลการวิจัยพบว่า (1) จากการศึกษาเอกสาร พบว่าวิธี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ 5 ตราสินค้า
อยู่ในรูปแบบของการแจกคูปอง (Coupon) และการแข่งขัน
และการชิงรางวัล (Contests and Sweepstakes) (2) จากการ
ศึกษาวิจยั เชิงสำรวจ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับการรับรูว้ ธิ ี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจในระดับปานกลาง
มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ โดยมีระดับการเข้าร่วมอยูใ่ นระดับน้อย และมี
ระดับความตั้งใจซื้อในระดับปานกลางและจากการทดสอบ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

	
ปั จ จุ บั น นี้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ ชี วิ ต
ประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นต่างๆที่เป็นไปอย่าง
ง่ า ยดาย จากผลสำรวจของ Internet world stats
ในเดือนมิถุนายน 2555 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ทัว่ โลกมากถึง 2,405 ล้านคนหรือประมาณ 34.3% ของ
ประชากรโลก และยังคงมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นภูมิภาคจะพบว่าภูมิภาคเอเชียมีอัตรา
ประชากรที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก คิดเป็น
44.8% ของประชากรโลก รองลงมา ได้แก่ ยุโรป 21.5%
และอเมริกาเหนือ 11.4% ตามลำดับ ทางด้านประเทศไทย
เองนั้น ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผลสำรวจจากศู น ย์ เ ทคโนโลยอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อ
เดือนธันวาคม 2552 พบว่า มีประชากรทีใ่ ช้งานอินเทอร์เน็ต
กว่า 18.3 ล้านคน ซึง่ เมือ่ เทียบกับปีพ.ศ. 2551 มีอตั รา
ประชากรที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 14.6 ล้านคน
จากสถิติจะเห็นได้ว่ามีอัตราประชากรที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
เพิม่ มากขึน้ ในทุกปีและจะยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
สืบเนือ่ งจากอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยง
คนจากทั่วทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นจากคนที่อยู่ต่างพื้นที่
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เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงทำให้เกิดแหล่งรวมกลุม่
ของคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันบนโลกอินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันหรือที่เรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
network) (Safko & Beake, 2009) ซึง่ จากบันทึกสถิติ
ของ internet world stats เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2555
พบว่า อัตราการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
เฟซบุ๊กมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 835 ล้านคนทั่วโลก
ส่ ว นทางด้ า นประเทศไทยเองเมื่ อ นำข้ อ มู ล สถิ ติ
มาเปรียบเทียบจะพบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้งาน
เฟซบุก๊ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 14 ของโลก โดยมีจำนวน
ผู้ใช้งานประมาณ 17.4 ล้านคนหรือคิดเป็น 26.31%
ของคนทัง้ ประเทศโดยส่วนใหญ่จะมีอายุอยูท่ ี่ 18-34 ปี
(socialbakers, 2555)
เมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนเเปลงไปตาม
เทคโนโลยีโดยมีการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
และมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อแบบ
ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ประกอบ
กับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั ด้วยเหตุนี้
นั ก การตลาดหรื อ บริ ษั ท เจ้ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ต่างๆจึงต้องหันมาใส่ใจและมีการวางแผนการสื่อสาร
ตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะว่าเครือข่าย
สังคมออนไลน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวน
มากได้และมีตน้ ทุนต่ำ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยประหยัดงบ
ประมาณของบริษทั ผลสำรวจของ We are social เมือ่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 (“Social media use by
Asiancompanies,” 2012) พบว่าบริษทั 89% ของแบรนด์
ในเอเชียใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อเข้าถึงผู้บริโภค
โดยสื่อหลักที่ใช้คือเฟซบุ๊ก รองลงมาเป็นทวิตเตอร์และ
ยูทบู ตามลำดับ สำหรับเฟซบุก๊ (Facebook) มีชอ่ งทางการ
สื่อสารทางการตลาดที่เรียกว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook
Fanpage) ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดให้นักการตลาดหรือบริษัท
สินค้าหรือบริการต่างๆได้สื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น
สมาชิ ก แฟนเพ็ จ ด้ ว ยการนำเสนอข้ อ มู ล สิ น ค้ า และ
บริการข้อมูลองค์กรบริษัทการประชาสัมพันธ์การตลาด

มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกแฟนเพจ
รวมถึ ง มี กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อให้ ส มาชิ ก แฟนเพจได้ มี
ส่วนร่วมรวมถึงการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเป็นช่องทางใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกด้วย ซึ่งการส่งเสริม
การขายนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากต่อ
นักการตลาด เพราะว่าการส่งเสริมการขายเป็นเครือ่ งมือ
ที่ออกแบบขึ้นเพื่อกระตุ้นการตอบสนองให้เร็วขึ้นและ
สามารถเพิม่ ยอดขายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว (ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์, 2537) นอกจากนัน้ การส่งเสริมการขายยังก่อ
ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งจะนำไปสู่การเลือก
ซื้อสินค้านั้นในอนาคต เมื่อมีการตัดสินใจซื้อสินค้าเกิด
ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร
หรือตัวสินค้าอีกด้วย (องอาจ ปะทะวานิส, 2550)
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตและประโยชน์
ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ รวมทั้งประโยชน์ของการส่งเสริม
การขายทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ และผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ซึ่งผลจากการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปกำหนดรูปแบบ
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตราสินค้าเกิดทัศนคติที่ดี
ต่ อ ตราสิ น ค้ า ซึ่ ง จะนำไปสู่ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า
และเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจให้ประสบ
ความสำเร็จในอนาคต อี กทั้ งยังสามารถช่วยต่อ ยอด
องค์ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจในการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรม
ผู้บริโภค ตลอดจนการใช้สื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เพือ่ การสือ่ สารการตลาดและการส่งเสริมการขาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	
1. เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วิธี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในด้านทัศนคติการเข้าร่วมและความตัง้ ใจซือ้
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สมมติฐานการวิจัย

1. การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภค
2. การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กบั การเข้าร่วมการส่งเสริมการ
ขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
3. การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค

นิยามศัพท์

	
ผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง ผู้ ที่ มี บั ญ ชี เ ฟซบุ๊ ก เป็ น ของ
ตนเองที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18-34 ปี และเป็ น สมาชิ ก
แฟนเพจของตราสินค้าใดสินค้าหนึง่ ดังต่อไปนี้ 1) อิชติ นั
2) เป๊ปซี่ 3) จีทเี อช 4) เคเอฟซี หรือ 5) โออิชิ
การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
หมายถึงการที่ผู้บริโภคเคยเห็นหรือเคยทราบประเภท
ของการส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง กระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งจะเป็นการปฏิบัติที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซือ้ และการใช้สนิ ค้าหรือบริการต่างๆ โดยการศึกษา
ครัง้ นีพ้ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภคประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้
ทั ศ นคติ หมายถึ ง ความรู้ สึ กโดยรวมและการ
ประเมิ น ของผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนที่ มี ต่ อ การวิ ธี ก าร
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ ทัง้ นีอ้ าจแสดงออก
มาในรู ป แบบของความรู้ สึ ก ที่ อ าจเป็ น ด้ า นบวกหรื อ
ด้านลบ
การเข้ า ร่ ว ม หมายถึ ง ความบ่ อ ยครั้ งในการที่
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในแต่ละประเภท
ความตั้ งใจซื้ อ หมายถึ ง ระดั บ ความตั้ งใจซื้ อ
สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคในฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก เฟซบุ๊ ก
แฟนเพจของตราสินค้าใดสินค้าหนึง่ จากทัง้ 5 ตราสินค้า
ดังกล่าว
วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ

หมายถึ ง กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายที่ บ ริ ษั ท เจ้ า ของ
ตราสิ น ค้ า ต่ า งๆจั ด ขึ้ น บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของตน
เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายหรื อ สร้ า งการรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ าให้ แ ก่
ผู้ บ ริ โ ภคผ่ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันและการชิงรางวัลหรือการ
จู งใจผู้ บ ริ โ ภคให้ ซื้ อ สิ น ค้ า จากการแจกคู ป องส่ ว นลด
ราคา ทั้งนี้ไม่รวมการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขาย ซึง่ จากการศึกษาเอกสารของทัง้ 5 ตราสินค้า
พบวิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจดังนี้
1. การแจกคูปองส่วนลดราคา หมายถึงการแจก
คู ป องผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจเพื่ อให้ซื้ อ สิ น ค้ าได้ใน
ราคาทีถ่ กู ลงหรือเพือ่ ให้ใช้เป็นส่วนลดภายในร้านค้า
2. การแข่งขันและการชิงรางวัล สามารถอธิบาย
ได้ดังนี้ การแข่งขันหมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกัน เพื่อให้ได้รับ
รางวั ล หรื อ เงิ น ที่ ม าจากความสามารถหรื อ ทั ก ษะของ
ผู้เข้าร่วมเอง ส่วนการชิงรางวัลหมายถึง การส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ผู้เข้าร่วมสามารถมีสิทธิ์
ชนะรางวัลเนื่องจากโชคอย่างแท้จริง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ซึง่ การแข่งขันและการชิงรางวัลประกอบไปด้วยวิธยี อ่ ยดังนี้
		 2.1 กดไลค์ หมายถึงการที่ผู้บริโภคกดไลค์
เฟซบุ๊ ก แฟนเพจรู ป ภาพหรื อ ข้ อ ความเพื่ อ ลุ้ น ของ
รางวัลตามที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของแต่ละตราสินค้า
กำหนดไว้
		 2.2 การกดแชร์ หมายถึงการที่ผู้บริโภคกด
แชร์รูปภาพหรือข้อความตามที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
แต่ละตราสินค้ากำหนดไว้เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.3 การร่วมเล่นเกมส์ หมายถึงการทีผ่ บู้ ริโภค
ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะในการเล่ ม เกมส์ เ พื่ อ ที่ จ ะมี สิ ท ธิ์ ลุ้ น
ของรางวั ล ที่ ท างเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของแต่ ล ะตราสิ น ค้ า
กำหนดไว้
		 2.4 การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หมายถึงการที่
ผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นรู ป โปร์ ไ ฟล์ ข องตนเองเป็ น รู ป ที่ ท าง
เฟซบุ๊กแฟนเพจของแต่ละตราสินค้ากำหนดไว้เพื่อลุ้น
ของรางวัล
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		 2.5 การคอมเม้ น ท์ ต อบคำถาม หมายถึ ง
การพิมพ์ข้อความตอบคำถามตามที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของแต่ละตราสินค้ากำหนดไว้เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.6 การอัพโหลดรูปภาพตนเองคูก่ บั ตราสินค้า
หมายถึงการที่ผู้บริโภคถ่ายรูปตนเองเองคู่กับตราสินค้า
นั้ น ๆ แล้ ว อั พโหลดผ่ า นกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น บนเฟซบุ๊ ก
แฟนเพจตามกติ ก าที่ ท างเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของแต่ ล ะ
ตราสินค้ากำหนดไว้เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.7 การอั พโหลดหลั ก ฐานการซื้ อ สิ น ค้ า
หมายถึงการที่ผู้บริโภคส่งหลักฐานการซื้อสินค้าของ
ตราสินค้านัน้ ๆ ผ่านกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.8 การลงทะเบียนเเพือ่ ลุน้ ของรางวัล หมายถึง
การที่ผู้บริโภคลงทะเบียนโดยการส่ง ชื่อ - นามสกุล
หรื อ เบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ผ่ า นกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น บนเฟซบุ๊ ก
แฟนเพจเพื่อลุ้นของรางวัลที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
แต่ละตราสินค้ากำหนด
		 2.9 การส่ ง คลิ ป วี ดี โ อการประกวดแข่ ง ขั น
ชิ ง รางวั ล หมายถึ ง การที่ ผู้ บ ริ โ ภคส่ ง คลิ ป วี ดี โ อของ
ตนเองเพื่ อ ประกวดแข่ ง ขั น และลุ้ น ของรางวั ล ตาม
รายละเอียดกิจกรรมที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของบริษัท
เจ้าของตราสินค้าได้กำหนดไว้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	
1. เพื่อให้ผู้บริหารช่องทางการสื่อสารการตลาด
หรื อ บริ ษั ท เจ้ า ของตราสิ น ค้ า สามารถนำไปใช้ เ พื่ อ
กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงานเพือ่ พัฒนารูป
แบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ตราสินค้าและองค์กร
2. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจได้นำผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	
1. แนวคิดเรือ่ งการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
Assael (2004) กล่าวว่าการรับรู้ (Perception)
เป็นกระบวนการเลือกสรร (Selection) การจัดระเบียบ
(Organization) และเป็นการตีความ (Interpretation)
ของสิ่งเร้าต่างๆที่อยู่รอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
ได้แก่ การมองเห็น (Sight) การลิม้ รส (Taste) การได้กลิน่
(Smell) การได้ยนิ (Sound) และการสัมผัส (Feel) เพือ่
ให้เกิดเป็นภาพทีม่ คี วามหมายและเชือ่ มโยงกัน ซึง่ แต่ละ
บุคคลอาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ภายใต้
สถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกันในหลายๆด้าน เช่นมีความต้องการ
(Needs) ค่ า นิ ย ม (Values) และความคาดหวั ง
(Expectations) ที่ต่างกัน ซึ่งหลังจากทำการตีความ
สิง่ เร้าดังกล่าวแล้ว จึงพัฒนาเป็นทัศนคติทผี่ บู้ ริโภคมีตอ่
สิ่งเร้าต่างๆ จากนั้นจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด
(Schiffman & Kanuk, 2004) โดย Assael (2004) ได้กล่าว
ไว้ว่ากระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคประกอบไปด้วย 3
องค์ประกอบคือ
1) การเลื อ กสรร (Selection) ซึ่ ง เป็ น องค์
ประกอบแรกของกระบวนการรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคโดย
ผู้บริโภคจะเปิดรับสิ่งเร้าและเลือกที่จะสนใจกับสิ่งเร้า
ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล (Shiffman &
Kanuk, 2004)
2) การจัดระเบียบ (Organization) หมายถึง
การจัดกลุ่มให้กับข้อมูลที่มาจากแหล่งสารต่างๆให้เป็น
กลุ่มก้อนที่มีความหมายที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจ
ได้งา่ ย
3) การตีความหมาย (Interpretation) โดยใน
ขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะทำการให้ความหมายแก่สิ่งเร้าดังกล่าว
โดยอาศัย 2 องค์ประกอบเพื่อช่วยในการตีความหมาย
ได้แก่
3.1) การจัดประเภทของการรับรู้ (Categorization)
เป็นการจัดหมวดหมู่ให้กับสิ่งเร้าที่มีความคล้ายคลึงกัน
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โดยเก็บไว้ในระบบความทรงจำ (Schema) ซึ่งวิธีนี้
สามารถทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถแปลความหมายของ
สิ่งเร้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากได้พบ
กั บ สิ่ ง เร้ า ที่ ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง ตรงกั บ ชู ชั ย
สมิทธิไกร (2553) ทีไ่ ด้อธิบายไว้วา่ การจัดประเภทของ
การรับรู้ หมายถึงการจำแนกหรือแบ่งประเภทของสิง่ เร้า
ต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์บางประการซึง่ การจัดประเภทจะ
เป็นกระบวนการที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ว่า
สิ่งเร้าใหม่ที่ได้พบเห็นนั้นคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไร
และมีความคล้ายคลึงกับอะไร ดังนั้นจึงทำให้ผู้บริโภค
ไม่ตอ้ งเสียเวลาและความพยายามในการแปลความหมาย
มากนัก
3.2) การหาข้อสรุปจากสิง่ เร้า (Inference) Assael
(2004) กล่าวว่าการหาข้อสรุปจากสิ่งเร้าเป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์แบบง่ายๆของสิ่งเร้าเก่าที่ผู้บริโภครับรู้
อยู่แล้วเข้ากับสิ่งเร้าใหม่ที่ผู้บริโภคเปิดรับ เพื่อให้เกิด
เป็นความหมายในการรับรู้ของผู้บริโภค เช่น ร้านอาหาร
ที่คนแน่นผู้บริโภคอาจสรุปว่า เพราะเป็นร้านอาหาร
ทีอ่ ร่อย เป็นต้น ในทางการตลาดองค์การธุรกิจพยายาม
ที่จะทำให้ผู้บริโภคมีการสรุปภาพรวมที่จะส่งผลดีต่อ
ธุรกิจโดยพยายามทีจ่ ะใช้องค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ ะมีอทิ ธิพล
ต่อการสรุปของผูบ้ ริโภค เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้มีความสวยงามเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ว่า
เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงเป็นต้น (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553)
สรุปการรับรู้ในที่นี้คือ กระบวนการที่ผู้บริโภค
เปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจและให้ความสนใจกับสิ่งเร้า
นั้นๆ จากนั้นจึงทำการจัดระเบียบกับสิ่งเร้าเหล่านั้นเพื่อที่
จะทำการแปลความหมายต่อไป ซึ่งสิ่งเร้าก็คือข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุก๊ แฟนเพจ
2. แนวคิดเรือ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
Solomon (2011) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ

การใช้ หรื อ การบริ โ ภคอั น เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า บริ ก าร
ความคิด หรือประสบการณ์เพือ่ สนองความต้องการและ
ความปรารถนาต่างๆ สอดคล้องกับ Schiffman และ
Kanuk (2004) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ไว้วา่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค คือ กระบวนการตัดสินใจ
ซึง่ จะเป็นการปฏิบตั ทิ จี่ ะเกีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ และ
การใช้สนิ ค้าหรือบริการต่างๆ โดยพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. ทัศนคติ คือ ผลสรุปของการประเมินสิ่งใด
สิง่ หนึง่ ไม่วา่ จะเป็นต่อวัตถุ เหตุการณ์ บุคคลหรือการ
กระทำซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจชอบ
หรือไม่ชอบ โดยทัศนคติเกิดจากการผสมผสานกันของ
แรงจูงใจ การรับรูต้ อ่ สิง่ เร้าอารมณ์ความรูส้ กึ และกระบวนการ
รับรูต้ อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีอ่ ยูแ่ วดล้อม (Hawkins, Neal, &
Quester, 2004) Schiffman และ Kanuk (2004) กล่าวว่า
ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ
ได้แก่ องค์ประกอบด้านความเข้าใจ (Cognitive component)
องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ (Affective component) และ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Conative component) โดย
ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ส่ ว นของ
องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component)
ซึ่งคือ ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อวิธีการส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
(Conative component) ซึ่ ง คื อ ความตั้ งใจซื้ อ และ
พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ที่ ก ระทำ หรื อ แนวโน้ ม ของ
ผู้บริโภคที่ปฏิบัติต่อวิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป
2. ความตัง้ ใจซือ้ คือ 1 ใน 5 ขัน้ ตอนในการ
เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคต้องเผชิญกับ
ทางเลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้ า มากกว่ า 1 ทางขึ้ นไปซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือการรับรู้ปัญหาการ
ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมหลังจากซือ้ (Engel, Blackwell, & Mimiard,
2006) โดยในขัน้ ตอนของการตัดสินใจซือ้ จะเกิดขึน้ เมือ่
ผูบ้ ริโภคมีการประเมินวิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊
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แฟนเพจ โดยผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น จะทำให้
ผูบ้ ริโภคทราบถึงตราสินค้าทีต่ นชอบ ซึง่ จะนำไปสูก่ าร
ตัง้ ใจซือ้ สินค้า (Intention to buy) และซือ้ สินค้าในทีส่ ดุ
ซึ่งความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในครั้งนี้คือความ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกเฟซบุก๊
แฟนเพจของตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งจาก 5 ตราสินค้า
ดังกล่าว
3. การเข้าร่วม คือ การกระทำหรือพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่ได้กระทำไปแล้ว โดยพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค คือ การแสดงออกของผูบ้ ริโภคแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ
(Solomon, 2011) โดยการเข้าร่วมของผู้บริโภคในการ
วิจัยครั้งนี้ก็คือ ความบ่อยครั้งในการที่ผู้บริโภคมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของ 5 ตราสินค้า

3. แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการขาย

	
G. Belch และ M. Belch (2009) ได้ให้นยิ าม
ของการส่งเสริมการขายว่าเป็นการจูงใจ โดยตรงทีน่ ำเสนอ
มูลค่าพิเศษหรือสิ่งจูงใจสำหรับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย
ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้บริโภคด้วยวัตถุประสงค์เบื้องต้น
ในการก่อให้เกิดยอดขายในทันทีเช่นเดียวกับ Shimp
(2010) ทีไ่ ด้ให้ความหมายของการส่งเสริมการขายไว้วา่
คือ การจูงใจของผู้ผลิตร้านค้าหรือองค์การต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรูต้ ราสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยมีวัถตุประสงค์
เพื่อเพิ่มยอดขายกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในทันทีเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการซือ้ สินค้าในปริมาณทีม่ ากขึน้ หรือเพือ่
ให้เกิดการซื้อซ้ำ เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูบ้ ริโภค G. Belch และ M. Belch
(2009) ได้แบ่งประเภทของการส่งเสริมการขายไว้ออกเป็น
2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการขายแบบ
มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer-oriented sales promotion)
การส่งเสริมการขายประเภทนี้ได้ออกแบบมาเพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคให้ซื้อตราสินค้าของบริษัท และจะถูกนำไปใช้

กั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของบริ ษั ท
โดยตรงและ 2) การส่งเสริมการขายแบบมุง่ สูค่ นกลาง
(Trade-oriented sales promotion) การส่งเสริมการขาย
ประเภทนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจูงใจคนกลางและผู้ค้าปลีก
ให้สั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จะมุง่ เน้นทีก่ ารส่งเสริมการขาย ทีม่ งุ่ สูผ่ บู้ ริโภคเป็นหลัก
ซึง่ วิธกี ารส่งเสริมการขายแบบมุง่ สูผ่ บู้ ริโภคสามารถสรุป
รวมได้ทงั้ หมด 9 วิธี (G. Belch และ M. Belch, 2009)
ได้แก่ 1.1) การแจกสินค้าตัวอย่าง (Sample) เป็น
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อยที่ผู้ผลิตแจกให้แก่ผู้ที่มีโอกาส
ซือ้ เป็นวิธที ที่ ำให้ผบู้ ริโภคมีประสบการณ์กบั ตราสินค้า
โดยตรงเพือ่ ให้เกิดทัศนคติในทางบวกและเกิดพฤติกรรม
การซื้ อ สิ น ค้ า ตรานั้ น ๆ ต่ อ ไป 1.2) การแจกคู ป อง
(Coupon) เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เป็นเจ้าของสิทธิได้
รับส่วนลดหรือสิทธิสำหรับสินค้านัน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
โดยข้อดีของคูปองคือ ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในขณะนั้น ซึ่งคูปองมักจะ
ถูกนำไปใช้ร่วมกับสินค้าตัวอย่างในการกระตุ้นให้เกิด
การทดลองใช้ เพราะช่วยลดความเสี่ยงในการรับรู้ของ
ผูบ้ ริโภคในผลิตภัณฑ์ใหม่ 1.3) การให้ของแถม (Premiums)
เป็นของที่แจกให้ผู้บริโภคโดยไม่คิดมูลค่าหรือซื้อใน
ราคาต่ำมากเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้
ง่ า ยขึ้ น โดยนั ก การตลาดใช้ ข องแถมเพื่ อ สร้ า งภาพ
ลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ต ราสิ น ค้ า และเพื่ อ ขยายฐานลู ก ค้ า
1.4) การแข่ ง ขั น และการชิ ง รางวั ล (Contests and
Sweepstakes) โดยการแข่งขัน (Contest) เป็นการส่งเสริม
การขายทีผ่ บู้ ริโภคแข่งขันกันเพือ่ ให้ได้รบั รางวัลหรือเงิน
จากความสามารถหรือทักษะของผู้บริโภคเอง ส่วนการ
ชิ ง รางวั ล (Sweepstake) เป็ น การส่ ง เสริ ม การขาย
ทีผ่ ชู้ นะได้รบั รางวัลเนือ่ งจากโชคอย่างแท้จริง โดยใช้วธิ ี
การสุ่มเพื่อหาผู้ชนะ วิธีการนี้เป็นที่นิยมเพราะว่าผู้เข้าร่วม
ไม่ตอ้ งแสดงความสามารถหรือทักษะใดๆ ทัง้ สิน้ ก็มสี ทิ ธิ
ชนะได้ โดยการชิงรางวัลรูปแบบหนึง่ ทีน่ ยิ มคือการเล่น
เกมส์ (Game) แต่การส่งเสริมการขายวิธีนี้ไม่สามารถ
สร้างความผูกพันของผู้บริโภคกับตราสินค้าได้มากนัก
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1.5) การรับประกันคืนเงินและการคืนเงิน (Refunds
and Rebates) เป็ น ข้ อ เสนอของผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ คื น เงิ น
ส่วนหนึ่งจากราคาเต็มที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไป โดยที่ผู้บริโภค
ต้องส่งหลักฐานการคืนเงินมาภายในเวลาที่กำหนดไว้
เหมาะสำหรับผูบ้ ริโภคทีก่ งั วลเรือ่ งราคา แต่วธิ นี มี้ ขี อ้ ด้อย
เรื่องความล่าช้าและความพยายามในการได้รับเงินคืน
1.6) การใช้ขนาดสมนาคุณ (Bonus Pack) เป็นการ
เสนอผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับปริมาณของผลิตภัณฑ์สว่ นเพิม่ ใน
ราคาปกติด้วยบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ขึ้น หรือจำนวนเพิ่มขึ้น
เป็ น ได้ ทั้ ง วิ ธี ก ารหนึ่ งในการป้ อ งกั น ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
1.7) การลดราคา (Price-off) เป็นการขายสินค้าราคาต่ำกว่า
ปกติ มักนำเสนอบนบรรจุภัณฑ์ผ่านฉลากที่ระบุราคา
พิ เ ศษการลดราคามี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมาก ณ จุ ด ซื้ อ เมื่ อ
ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบราคาการส่งเสริมการขายด้วย
การลดราคา สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อในปริมาณที่มากขึ้น
แต่ ห ากมี ก ารลดราคาบ่ อ ยเกิ นไปจะทำให้ ภ าพลั ก ษณ์
และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ถกู มองด้อยลง 1.8) โปรแกรม
การเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty programs)
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ได้รับความนิยมมาก
เพราะว่าเป็นเครื่องที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ งในระยะเวลาใดเวลาหนึง่
จนก่อให้กลายมาเป็นความภักดีตอ่ ตราสินค้านัน้ ในระยะ
ยาวได้และ 1.9) การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event
marketing) เป็นวิธีที่บริษัทหรือเจ้าของตราสินค้าจัด
กิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ตรงร่วมกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการนั้นๆ โดยกิจกรรมที่เป็นที่นิยมได้แก่การแข่งขัน
กีฬา การจัดคอนเสิรต์ งานแสดงสินค้าหรืองานประจำปี
เป็นต้น
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการขาย
แบบมุ่งสู่ผู้บริโภคนั้น พบว่า นักการตลาดใช้วิธีการส่งเสริม
การขายที่หลากหลายในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
วิธีการส่งเสริมการขายบางประเภทนั้น สามารถเห็น
ผลลัพธ์จากการใช้ได้ทนั ที ในขณะทีบ่ างประเภทต้องใช้
ระยะเวลาจึงจะสามารถดูผลลัพธ์จากการใช้ได้ ซึ่งในงาน
วิ จั ย ชิ้ น นี้ พบว่ า เฟซบุ๊ ก แฟนเพจของตราสิ น ค้ า

ยอดนิยมที่มียอดสมาชิกสูงสุด 5 อันดับแรกใช้วิธีการ
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพียง 2 วิธี โดย
ผูว้ จิ ยั จะอธิบายในรายละเอียดไว้ในส่วนของผลการวิจยั

4. แนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์

	
Safko และ Beake (2009) ได้อธิบายถึงเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ ว่ า เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social
Network) หมายถึงการดำเนินกิจกรรม, การปฎิบัติตัว
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมต่า งๆ ท่ ามกลางกลุ่มคน
จำนวนมากที่มาชุมนุมกันในออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแบ่งบันข้อมูลข่าวสาร, ความรู้หรือความคิดเห็นต่อ
ประเด็นหรือสินค้าบริการต่างๆ ร่วมกัน ภิเษก ชัยนิรนั ดร์
(2554) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ ไ ว้ ว่ า 1) เป็ น สื่ อ ที่ แ พร่ ก ระจายด้ ว ย
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม กล่าวคือ การแพร่กระจายเกิดจาก
การแบ่ ง ปั น เนื้ อ หา (Content sharing) 2) เป็ น สื่ อ
เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว
(One-to-many) เป็นแบบการสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วม
ได้หลายๆคน (Many-to-many) และ 3) เป็นสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นจาก
ผูบ้ ริโภคเนือ้ หาเป็นผูผ้ ลิตเนือ้ หา Parsons (2011) ได้กล่าว
ไว้ในลักษณะเช่นเดียวกันว่า การสื่อสารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถแสดงความคิดเห็น
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาได้ (generate content)
ซึ่ ง โดยหลั ก การพื้ น ฐานของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ คื อ
การเน้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค นอกจากนี้
Mangold & Faulds (2008, as cited in Persons,
2011) กล่าวว่า สือ่ สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม โดยการศึกษา
ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ค่ สื่ อ เฟซบุ๊ ก
เพียงอย่างเดียว
เฟซบุ๊ ก (Facebook) คื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือ
ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานคนอื่นๆได้ เช่น การเขียน
ข้ อ ความบอกเล่ า เรื่ อ งราวแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
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ตราสินค้าแสดงความคิดเห็นเรือ่ งทีส่ นใจ โพสต์รปู ภาพ
โพสต์คลิปวิดีโอ หรือการพูดคุยผ่านกระดานข้อความ
(Wall) หรือกล่องข้อความ (Message) (tlcthai, 2553)
เช่นเดียวกับเฟซบุก๊ แฟนเพจ (Fanpage) ทีม่ ไี ว้เพือ่ สร้าง
พื้นที่ๆหนึ่งสำหรับรวบรวมกลุ่มคนที่มีความคิดความชอบ
เหมือนกันไว้ดว้ ยกันหรือสามารถใช้เป็นช่องทางการสือ่ สาร
การตลาดของสินค้าหรือบริการที่ทำได้ง่ายและช่วยประหยัด
งบประมาณ นอกจากนีเ้ ฟซบุก๊ แฟนเพจยังช่วยเสริมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคให้ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการ
แทรกซึมบนหน้าข่าวใหม่ (News Feeds) จากการกดไลค์
(วิลาส ฉ่ำเลิสวิวัฒน์ และ คณะ, 2554), การให้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทันเวลา (Real time) และ
แอพพลิเคชั่นที่อย่างหลากหลายรวมถึงการพูดคุยผ่าน
ทางหน้ากระดานข้อความ (Wall) หรือผ่านกล่องข้อความ
(Message) (Parsons, 2011)
จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ โดยหลักการ
พื้นฐานของสื่อสังคมออนไลน์คือ การเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้บริโภคเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งทั้ง 5
ตราสินค้าดังกล่าวก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค
ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในรูปแบบของการแจกคูปอง และการแข่งขันและการ
ชิงรางวัล

ระเบียบวิธีวิจัย

	
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นแรกเศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary
Research) โดยทำการรวบรวมและแบ่งประเภทวิธีการ
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินค้ายอด
นิยมทีม่ ยี อดสมาชิกแฟนเพ็จสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1) อิชติ นั 2) เป๊ปซี่ 3) จีทเี อช 4) เคเอฟซีและ 5) โออิชิ
ศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2555
ผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธี ก ารแบ่ ง ประเภทวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจตามแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการขาย

แบบมุง่ สูบ่ ริโภคของ G. Belch และ M. Belch (2009)
เป็นกรอบในการศึกษาเอกสาร
ส่วนที่ 2 เป็นการวิจยั เชิงสำรวจ (Survey Research)
เพือ่ ศึกษาการรับรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟน
เพจและผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านทัศนคติการเข้า
ร่วมและความตัง้ ใจซือ้ โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่
มีบัญชีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี
และเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินค้าใดสินค้า
หนึง่ จาก 5 ตราสินค้าดังกล่าว มีขนาดตัวอย่าง 400 คน
และใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ ข้ อ มู ล
โดยแบบสอบถามผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและ
ความเชื่ อ มั่ น กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลั ก ษณะตรงกั บ กลุ่ ม
เป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ในการวิจยั เพือ่ นำผลทีไ่ ด้ไปหาค่า
ความเชื่อมั่น (α) ด้วยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
(Coefficient alpha) ของ Cronbach ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ โดยรวม
คือ 0.88 ทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556 รายงานผลการวิจยั ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพือ่ แจกแจงความถี่
(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
สถิ ติ อ นุ ม าน (Inferential Statistics) เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆในการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าสถิติสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlations Coefficient)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การศึกษาจากเอกสาร
จากการรวบรวมและแบ่งประเภทวิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของทั้ง 5 ตราสินค้าตาม
แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการขายแบบมุ่งสู่ผู้บริโภคของ
G. Belch และ M. Belch (2009) ที่กล่าวไว้ว่าการ
ส่งเสริมการขายแบบมุง่ สูผ่ บู้ ริโภคนัน้ มีทงั้ หมด 9 วิธี
ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น โดยศึกษาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2555 ผลการวิจยั พบว่า
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5 ตราสินค้า มีการใช้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเพียง 2 วิธปี ระกอบด้วย
1) การแจกคูปอง (Coupon) และ
2) การแข่งขันและการชิงรางวัล (Contests and
Sweepstakes) โดยในวิธกี ารแข่งขันและการชิงรางวัล
ประกอบไปด้วยวิธกี ารย่อย 9 วิธดี งั นี้
		 2.1) กดไลค์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.2) การกดแชร์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.3) การร่วมเล่นเกมส์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.4) การเปลีย่ นรูปโปรไฟล์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.5) การคอมเม้นท์ตอบคำถามเพือ่ ลุน้ ของรางวัล

		 2.6) การอัพโหลดรูปภาพตนเองคู่กับตราสินค้า
เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
		 2.7) การอัพโหลดหลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อ
ลุน้ ของรางวัล
		 2.8) การลงทะเบียนเพือ่ ลุน้ ของรางวัลและ					
		 2.9) การส่งคลิปวีดีโอการประกวดแข่งขัน
ชิงรางวัล
โดยพบว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจของทั้ง 5 ตราสินค้า
มี วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การขายที่ เ หมื อ นและแตกต่ า งกั น ซึ่ ง สรุ ป
เป็นตารางได้ดงั นี้

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของวิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจจำแนกตามตราสินค้า
วิธกี ารส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ

เฟซบุก๊ แฟนเพจ
อิชติ นั

เป๊ปซี่

จีทเี อช

เคเอฟซี

1. การแจกคูปองส่วนลดราคา



2. การแข่งขันและการชิงรางวัล
2.1 การกดไลค์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล



2.2 การกดแชร์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล



2.3 การร่วมเล่นเกมส์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล








2.4 การเปลีย่ นรูปโปรไฟล์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
2.5 การคอมเม้นท์ตอบคำถามเพือ่ ลุน้ ของรางวัล
2.6 การอัพโหลดรูปภาพตนเองคู่กับตราสินค้านั้นๆ
เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
2.7 การอัพโหลดหลักฐานการซือ้ สินค้านัน้ ๆ
เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
2.8 การลงทะเบียนเพือ่ ลุน้ ของรางวัล
2.9 การส่งคลิปวีดโี อการประกวดแข่งขันชิงรางวัล

โออิชิ

















หมายเหตุ  หมายถึง วิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจทีพ่ บในแต่ละแฟนเพจ
ผูว้ จิ ยั ได้นำข้อค้นพบจากเอกสารเกีย่ วกับวิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟชบุก๊ แฟนเพจ ไปใช้เป็นแนวทางในส่วน
ที่ 2 การออกแบบสอบถาม สำหรับใช้ในการวิจยั เชิงสำรวจ (Serveyresearch) ซึง่ กรอบแนวคิดการวิจยั และผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงสำรวจมีดงั นี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

	
การรับรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมการขาย					
บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ



การแจกคูปองส่วนลดราคา
การแข่งขันและการชิงรางวัล

ส่วนที่ 2 การศึกษาจากการวิจัยเชิงสำรวจ
1. ลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
แบ่งออกเป็นเพศชาย 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50
เพศหญิง 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 24 - 29 ปี คิดร้อยละ 54.00
โดยเป็นนักเรียน / นิสติ / นักศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 44.75 มากกว่าครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 60.00 และกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ รี่ ะหว่าง 5,000 - 15,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 38.00
2. ความบ่อยครัง้ และระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุก๊
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเฟซบุ๊กทุกวันต่อสัปดาห์มี
จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.75 นอกจากนี้
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้งานเฟซบุก๊ เฉลีย่ ต่อวัน 3 ชัว่ โมงขึน้ ไป
มีจำนวนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 48.75
3. การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูบ้ ริโภค
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.23 และพบว่า ประเด็นที่ทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก

พฤติกรรมผูบ้ ริโภค





ทัศนคติ
การเข้าร่วม
ความตัง้ ใจซือ้

แฟนเพจมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 คือ การกดไลค์เพือ่ ลุน้
ของรางวัล มีคา่ เฉลีย่ 3.90 อันดับที่ 2 คือ การกดแชร์
เพือ่ ลุน้ ของรางวัล มีคา่ เฉลีย่ 3.80 และอันดับที่ 3 คือ
การร่วมเล่นเกมส์เพือ่ ลุน้ ของรางวัลมีคา่ เฉลีย่ 3.59 โดย
ทั้ง 3 ประเด็นนี้ คือ ประเด็นการรับรู้ย่อยภายใต้การ
แข่งขันและชิงรางวัล
4. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุก๊ แฟนเพจ
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ี่ 3.44 ประเด็นทีท่ ำให้กลุม่ ตัวอย่างเกิด
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ การร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นเรื่องที่
ไม่นา่ อับอายมีคา่ เฉลีย่ 3.81 อันดับที่ 2 คือ การส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจเป็ น กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจ
ดึงดูดให้เข้าร่วม มีคา่ เฉลีย่ 3.80 และอันดับที่ 3 คือ
กิจกรรมส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจให้ความ
บันเทิง สนุกสนานมีคา่ เฉลีย่ 3.64 ซึง่ ทัง้ 3 ประเด็นมี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
5. การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูบ้ ริโภค
กลุม่ ตัวอย่างมีการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบน
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เฟซบุ๊กแฟนเพจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 2.30 และพบว่า วิธีย่อยที่กลุ่มตัวอย่างมีการ
เข้าร่วมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมากที่สุด
เป็นอันดับ 1 คือ การกดไลค์เพื่อลุ้นของรางวัล มีค่า
เฉลี่ย 3.12 อันดับที่ 2 คือ การกดแชร์เพื่อลุ้นของ
รางวัล มีคา่ เฉลีย่ 2.79 แต่ทงั้ 2 ประเด็นยังคงมีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย

ส่ ง เสริ ม การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจตามแนวคิ ด ของ
G. Belch และ M. Belch (2009) พบวิธกี ารส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพียง 2 วิธีประกอบด้วย
1) การแจกคูปอง (Coupon) และ 2) การแข่งขันและ
การชิงรางวัล (Contests and Sweepstakes) เท่านั้น
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจำกัดของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ทำให้
บริษัทเจ้าของสินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่สามารถนำวิธี
การส่งเสริมการขายประเภทอื่นๆ อาทิ การแจกสินค้า
ตัวอย่าง หรือการรับประกันคืนเงินและการคืนเงินไปใช้
กั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเฟซบุ๊ กได้ อี ก ทั้ ง วิ ธี ก าร
ส่งเสริมการขายบางวิธีต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้
ที่จะเกิดทัศนคติทางบวกต่อตราสินค้าและแสดงออกมา
เป็ น พฤติ ก รรมในที่ สุ ด ซึ่ ง อาจจะไม่ เ หมาะสำหรั บ
นำมาใช้กับสื่อสังคมออนไลน์ เพราะโดยหลักการพื้นฐาน
ของสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ การเน้นพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ ริโภค ซึง่ การมีสว่ นร่วมมักจะเกิดขึน้ ใน
ทันที (Parsons, 2011) นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ระบุว่า
เฟซบุ๊กแฟนเพจของทั้ง 5 ตราสินค้ามีการใช้วิธีการ
ส่งเสริมการการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจแบบการแข่งขัน
และการชิ ง รางวั ล ทุ ก ตราสิ น ค้ า อาจมี ส าเหตุ ม าจาก
พฤติ ก รรมของคนไทยที่ เ ป็ น คนชอบเสี่ ย งโชค
เสีย่ งดวง ตามทีก่ ระทรวงวัฒนธรรม (2549) ได้อธิบายถึง
พฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนไทยไว้วา่ การเสีย่ งโชค
เป็นวิถีชีวิต ซึ่งวิถีชีวิตก็คือ วัฒนธรรมของคนไทย
อันสืบเนื่องมาจากการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ
และการปลู ก ฝั ง กั น มาเป็ น เวลาอั น ยาวนาน ดั ง นั้ น
ทุ ก อย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการเสี่ ย งโชคมั ก จะได้ รั บ
ความนิยมเสมอ

1. วิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
จากการศึกษารวบรวมและแบ่งประเภทวิธีการ

2. การรับรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
จากการศึกษาระดับการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
รั บ รู้ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง อาจมาจาก
สาเหตุ คือ กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้งานเฟซบุก๊ หลากหลาย
วัตถุประสงค์โดยไม่ได้ใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อเปิดรับหรือ

6. ความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อตราสินค้า
ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกเฟซบุก๊ แฟนเพจอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูท่ ี่ 3.28
7. สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า การรับรูว้ ธิ ี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า การรับรูว้ ธิ ี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์
กับการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า การรับรูว้ ธิ ี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์
กับความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01

	
จากผลสรุปดังกล่าวนำมาสู่การอภิปรายงานวิจัย
เรื่อง “การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
และผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค” ได้ดงั นี้
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มีสว่ นร่วมกับตราสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Heinonen (2011) ที่ระบุว่า พฤติกรรม
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคนั้นไม่ได้มีแค่
เปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
จากบริษทั เจ้าของตราสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั
มีการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการ
มีสว่ นร่วมกับเพือ่ นฝูงของตน หรือ การเป็นผูส้ ร้างหรือ
แชร์ ป ระสบการณ์ ห รื อ ความคิ ด เห็ นให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค
รายอื่นอีกด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายวิธีของการรับรู้วิธี
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่าประเด็น
ที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุก๊ แฟนเพจมากทีส่ ดุ ตามลำดับ มีดงั นี้ 1) การกดไลค์
เพือ่ ลุน้ ของรางวัล 2) การกดแชร์เพือ่ ลุน้ ของรางวัลและ
3) การร่วมเล่นเกมส์ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะวิธกี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
เหล่ า นี้ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถสร้ า งกระแสบอกต่ อได้ ง่ า ย เพราะ
คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ ดี ข องเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
ก็คือ เมื่อใดที่ผู้บริโภคคนใดคนหนึ่งได้เข้าร่วมแล้วนั้น
ข่าวสารจากการเข้าร่วมของผู้บริโภคคนนั้นๆ จะไป
ปรากฏอยู่บนหน้าข่าวใหม่ (News feed) ซึ่งเท่ากับว่า
เป็นการช่วยกระจายข่าวสารกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
นั้นๆ ไปยังผู้บริโภครายอื่นได้รับรู้ต่อไป (Rosenn,
Marlow, & Lento, 2009) ในขณะทีก่ ารอัพโหลดหลักฐาน
การซือ้ สินค้านัน้ ๆ เพือ่ ลุน้ ของรางวัลและการส่งคลิปวีดโี อ
การประกวดแข่งขันชิงรางวัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
ซึ่งเป็นเพราะว่าวิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจวิธนี อี้ าจเหมาะสำหรับบุคคลเฉพาะกลุม่ เท่านัน้ เช่น
การอัพโหลดหลักฐานการซื้อสินค้านั้นๆ เพื่อลุ้นของ
รางวั ล อาจจะเหมาะสำหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ คยมี ก ารซื้ อ
สินค้าของตราสินค้านั้นๆ มาก่อน หรือการส่งคลิปวีดีโอ
การประกวดแข่งขันชิงรางวัลนัน้ อาจเหมาะสำหรับกลุม่
บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะและความสามารถเฉพาะทางเท่ า นั้ น
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งบางคนเท่ า นั้ น ที่ มี
การเปิดรับวิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน

2 วิธีนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรับรู้อย่างเลือกสรร
ของ Assael (2004) ทีไ่ ด้อธิบายไว้วา่ ผูบ้ ริโภคจะมีการ
เปิดข้อมูลและเลือกที่จะสนใจข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคลเท่านัน้ นอกจากนีก้ ารวิจยั
จากเอกสารพบว่ามีเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจของอิชิตันที่ใช้
วิธีการอัพโหลดหลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อลุ้นของรางวัล
และเฟซบุ๊กแฟนเพจของจีทีเอชเพียงตราสินค้าเดียวที่ใช้
วิ ธี ก ารส่ ง คลิ ป วิ ดี โ อการประกวดแข่ ง ขั น ชิ ง รางวั ล
จึงเป็นไปได้ว่าที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับน้อย
เพราะทั้ง 2 วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่นิยมใช้ทั่วไปบน
เฟซบุก๊ แฟนเพจของสินค้า
3. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อวิธีการส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติโดยรวมต่อ
วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในเชิงบวก
และอยูใ่ นระดับมาก กล่าวได้วา่ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งเฟซบุ๊ ก เป็ น สื่ อ เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคนั้ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ผูบ้ ริโภคให้แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ (Mangold & Faulds,
2008, as cited in Persons, 2011) โดยประเด็นทีท่ ำให้
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกมากที่สุดเป็นอันแรกคือ
การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจเป็น
เรื่องที่ไม่น่าอับอาย สอดคล้องกับ Huff & Alden
(1998 as cited in Tudin & Ling, 2012) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่
ผู้บริโภคชาวเอเชีย โดยเฉพาะชาวไต้หวัน ชาวไทยและ
ชาวมาเลเซีย มักชอบเข้าร่วมการแข่งขันและการชิงรางวัล
เพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีต่ นชอบและไม่อายในการเข้าร่วม
อี ก ทั้ ง ยั ง คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ใ ห้ ค วามบั น เทิ ง สนุ ก สนาน
อีกด้วย ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวก
มากที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ การส่งเสริมการขายบน
เฟซบุก๊ แฟนเพจเป็นกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ ดึงดูดให้เข้าร่วม
และอันดับที่ 3 คือ กิจกรรมส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊
แฟนเพจให้ความบันเทิง สนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับ
คำกล่าวของ อ้อมเดือน สดมณี (2541) ทีไ่ ด้กล่าวถึง
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บุคลิกลักษณะของคนไทยไว้ว่า คนไทยเป็นคนรักสนุก
ชอบความบันเทิงและร่วมกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน
ดั ง นั้ น เมื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคิ ด ว่ า การส่ ง เสริ ม การขายบน
เฟซบุก๊ แฟนเพจเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ สามารถสร้างความ
บันเทิง สนุกสนานได้ กลุม่ ตัวอย่างจึงมีทศั นคติทดี่ แี ละ
เป็นไปในทางบวกต่อการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
จากสมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้วิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่
มีตอ่ การส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ ผลการวิจยั
พบว่า การรับรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติที่ 0.01 แปลความหมายได้ว่าเมื่อผู้บริโภค
รับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มขึ้น
ผู้บริโภคก็จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริมการขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Assael (2004) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการรับรูข้ อง
ผูบ้ ริโภคประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การเลือกสรร
การจัดระเบียบและเป็นการตีความ โดยองค์ประกอบ
แรกคือ การเลือกสรร ซึ่งกล่าวได้ว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ได้มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เ กี่ ย วกั บ
กิจกรรมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจผ่านทาง
เฟซบุก๊ แฟนเพจของบริษทั เจ้าของตราสินค้า หรือ มีการ
เปิดรับจากข้อมูลเหล่านั้นจากสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วนั้น
และเกิ ด ความสนใจในกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ แล้วจึงผ่าน
กระบวนการในการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นกลุ่มก้อน
ที่ มี ค วามหมายที่ ท ำให้ ส ามารถเข้ าใจได้ ง่ า ย จากนั้ น
ทำการตี ค วามหมายจนเกิ ด เป็ น ความหมายในใจของ
ผู้บริโภคแล้วจึงพัฒนาไปเป็นทัศนคติในที่สุด (Solomon,
2011) ซึ่ ง สนั บ สนุ น ด้ ว ยงานวิ จั ย ของ ปานพิ ม พ์
ใจปั ญ ญา (2542) ที่ ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง “การเปิ ด รั บ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีที่มีต่อการส่ง
เสริมการขายแบบชิงโชค” อีกทั้งยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ชาลาภรณ์ อัจฉริยานุรักษ์ (2550) ที่ทำการ

วิจัยเรื่อง “การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่ มี ต่ อ การโฆษณาผ่ า นทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ” โดยผล
การวิจยั พบว่าการรับรูแ้ ละทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กนั
4. การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูบ้ ริโภค
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมการ
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย แต่เมือ่ พิจารณาเป็นรายวิธจี ะเห็นว่า วิธกี าร
ส่ ง เสริ ม การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เข้าร่วมมากทีส่ ดุ 2 อันดับแรกได้แก่ 1) การกดไลค์เพือ่
ลุ้นของรางวัล และ 2) การกดแชร์เพื่อลุ้นของรางวัล
ตามลำดับ ซึง่ ทัง้ 2 วิธนี คี้ อื วิธยี อ่ ยของการเข้าร่วมภายใต้
การแข่งขันและชิงรางวัล ผูว้ จิ ยั คาดว่าน่าจะมาจากเหตุที่
วิธีการส่งเสริมการขายทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่ต้องอาศัย
ทักษะหรือความพยายามมากนักในการเข้าร่วมอีก ทัง้ ยัง
ง่ายแก่การเข้าร่วมและไม่ใช้เวลานานมากนัก ซึง่ ตรงกับ
คำกล่าวของ กติกา สายเสนีย์ (2554) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่
เกมส์ที่เล่นง่ายๆ และใช้ระยะเวลาน้อยในการเล่นมัก
จะได้รับความนิยมจากคนหมู่มากอยู่เสมอ ในขณะที่
การส่งคลิปวีดีโอการประกวดแข่งขันชิงรางวัล และ
การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพื่อลุ้นของรางวัล เป็นวิธีที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเข้าร่วมน้อยทีส่ ดุ 2 อันดับแรกตามลำดับ
โดยการส่งคลิปวีดีโอการประกวดแข่งขันชิงรางวัลเป็น
วิ ธี ที่ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะหรื อ ความพยายามมากในการ
เข้าร่วม โดยกลุ่มตัวอย่างอาจเห็นว่าการส่งคลิปวีดีโอ
เพื่อชิงของรางวัลนี้เป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปในการเข้าร่วม
ซึง่ ตามคำอธิบายของ Breakenridge (2008) ทีไ่ ด้อธิบาย
ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า
ผูบ้ ริโภคในยุคนีต้ อ้ งการความง่ายและความสะดวก โดย
ต้องการการตอบสนองจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าอย่าง
รวดเร็ ว เสมอ ดั ง นั้ น เมื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคิ ด ว่ า วิ ธี ก าร
ส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจวิธีนี้เป็นเรื่องยุ่งยาก
เกินไป จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ส่วนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพื่อลุ้นของ
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รางวัลนัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีการเข้าอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ เช่น
เดียวกัน ซึ่งในการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นั้นเกี่ยวข้องกับ
ความเป็ น ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ ง านเฟซบุ๊ ก แต่ ล ะบุ ค คล
โดยสาเหตุนี้ อาจส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างไม่อยากเข้าร่วมก็
เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ Urminsky และ
Hershfield (2011) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า รู ป ภาพของแต่ ล ะ
บุคคลนั้นจะแสดงความเป็นเอกลักษณ์และความเป็น
ตัวตนของแต่ละบุคคล ซึ่งในวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เพื่อลุ้นของรางวัลนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องเปลี่ยนไปใช้
รูปภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปตนเองจึงไม่สามารถแสดงตัวตนของ
ตนเองออกมาได้ จึงน่าจะเป็นเหตุให้ระดับการเข้าร่วม
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอยู่ ใ นระดั บ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด เป็ น อั น ที่ 2
รองลงมา
จากสมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้การส่งเสริมการ
ขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วม
การส่งเสริมการขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ ผลการวิจยั พบว่า
การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมี
ความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.01 แปลความหมายได้วา่ เมือ่ ผูบ้ ริโภครับรู้
วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจเพิ่ ม ขึ้ น
ผู้บริโภคก็จะมีการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการ
รั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคการรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคของ Assael
(2004) ; G. Belch และ M. Belch (2012) ; Schiffman
และ Kanuk (2004) ทีไ่ ด้อธิบายไว้วา่ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
เป็นกระบวนการเสือกสรร การจัดระเบียบ และการตีความ
ของสิง่ เร้าต่างๆ รอบตัว ซึง่ การรับรูจ้ ะส่งผลต่อพฤติกรรม
ทีจ่ ะแสดงออกของผูบ้ ริโภคต่อไป โดยในทีน่ พี้ ฤติกรรม
ของผู้บริโภคก็คือ การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบน
เฟซบุก๊ แฟนเพจซึง่ สนับสนุนด้วยผลการวิจยั ของ อรวรรณ
ตองอ่อน (2554) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ
ข่าวสาร ทัศนคติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมของสโมสร
ฟุตบอล เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด ของผู้รับชม
ฟุ ต บอลไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก ” และผลการวิ จั ย ของ ฐิ ติ

วิทยสรณะ (2540) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อมวลชนกับความรู้ ทัศนคติ และการเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย” โดย
ผลการวิจยั พบว่า การรับรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั การเข้าร่วม
5. ความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความตัง้ ใจ
ซื้ อ ตราสิ น ค้ าในฐานะที่ ต นเป็ น สมาชิ ก ของเฟซบุ๊ ก
แฟนเพจในระดั บ ปานกลาง สาเหตุ คื อ ข้ อ ดี ที่ เ ป็ น
คุณลักษณะเฉพาะของสื่อสังคมออนไลน์ ตามคำกล่าว
ของ Mangold & Faulds (2008, as cited in Persons,
2011) ทีไ่ ด้กล่าวถึงสือ่ สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุก๊ ไว้วา่
เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มักถูกนำไป
ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับตราสินค้า
(Brand engagement) และเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ผูบ้ ริโภคให้แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ของการส่งเสริมการขายทีไ่ ม่ได้ถกู นำไปใช้เพือ่ เพิม่ ยอดขาย
เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ใช้เพือ่ สร้างการรับรูต้ ราสินค้าและ
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูบ้ ริโภค (G. Belch และ M.
Belch, 2009 ; Shimp, 2012 ; องอาจ ปะทะวานิช,
2550) จึงสอดคล้องกับ Parsons (2011) ที่ได้อธิบาย
คุณลักษณะเฉพาะของสื่อสังคมออนไลน์อีกประการหนึ่ง
คื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ น สื่ อ สามารถแพร่ ก ระจาย
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากการแบ่งปันเนื้อหา (Content
sharing) ได้มากกว่าสือ่ แบบดัง้ เดิมชนิดอืน่ ๆ ซึง่ ข้อดีนี้
ที่ ท ำให้ นั ก การตลาดมั กใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เฟซบุ๊กเป็นสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ตราสินค้าของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวอย่างจึงสะท้อน
ระดับความตัง้ ใจซือ้ ของตนในระดับปานกลางเท่านัน้
จากสมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้วิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค ผลการวิจยั พบว่า การรับรูว้ ธิ กี ารส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ตั้งใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01
แปลความหมายได้ว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้วิธีการส่งเสริม
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การขายบนเฟซบุก๊ แฟนเพจเพิม่ ขึน้ ผูบ้ ริโภคก็จะมีความ
ตั้งใจซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรับรู้
ของผูบ้ ริโภคของ Schiffman และ Kanuk (2004) ทีไ่ ด้
อธิบายไว้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคจะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า เพราะว่าในการซื้อสินค้าแต่ละ
ครั้งผู้บริโภคมักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตามเกณฑ์ที่
ตนรับรู้ซึ่งสนับสนุนด้วยผลจากงานวิจัยของ Samadi
และ Nejadi (2009) ทีไ่ ด้ทำการวิจยั เรือ่ ง “A survey
of effect of consumers’ perceived risk on purchase
intention in e-shopping” และผลการวิจยั ของLee และ
Shin (2010) ทีไ่ ด้ทำการวิจยั เรือ่ ง” Consumers responses
to CSR activities: The linkage between increased
awareness and purchase intention” โดยผลการวิจัย
พบว่า การรับรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจซือ้

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ข้ อ เสนอแนะสำหรั บ การนำผลการวิ จั ยไป
ประยุกต์ใช้
		 1.1 การส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ
1) การกดไลค์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล 2) การกดแชร์เพือ่ ลุน้
ของรางวัล และ 3) การร่วมเล่นเกมส์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล
โดยกลุม่ ตัวอย่างอาจมีการรับรูม้ าจากการประชาสัมพันธ์
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจเจ้าของตราสินค้าเอง หรืออาจมา
จากการปรากฏหรือแทรกซึมอยูบ่ นหน้าข่าวใหม่ (News
feed) ซึ่งมาจากกลุ่มบุคคลอื่นที่เป็นคนแพร่กระจาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของตราสินค้าต่างๆ
ดังนั้นนักการตลาดหรือบริษัทเจ้าของสินค้าหรือบริการ
ต่ า งๆ จึ ง ควรจะเน้ น สร้ า งแคมเปญการตลาดให้ เ กิ ด
กระแสบอกต่อ โดยจุดเริ่มต้นของแคมเปญนั้นต้องเป็น
ที่น่าสนใจและน่าดึงดูด หรืออาจจะใช้ดาราหรือคนดัง
มาเป็ น คนสร้ า งกระแสเริ่ ม ต้ น โดยเมื่ อ สร้ า งกระแส
บอกต่อได้แล้ว ผู้บริโภคจะเป็นคนช่วยกระจายข่าวสาร
กิจกรรมการส่งเสริมการขายนัน้ ๆ ไปยังผูบ้ ริโภครายอืน่

ต่อไปอย่างไม่รจู้ บ (Viral marketing) ซึง่ วิธนี จี้ ะช่วยลด
ต้นทุนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับการโฆษณาหรือประชา
สัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดัง้ เดิมแบบก่อนๆ
1.2 ผลการวิ จั ย พบว่ า การส่ ง เสริ ม การขาย
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ผู้บริโภคเข้าร่วมมากที่สุด 2 อันดับ
แรก ได้แก่ การกดไลค์เพือ่ ลุน้ ของรางวัล และ การกด
แชร์เพื่อลุ้นของรางวัล (วิธีการย่อยภายใต้การแข่งขัน
และการชิงรางวัล) น่าจะเนื่องมาจากเหตุที่วิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้ง 2 วิธีนี้ไม่ต้องอาศัย
ทักษะหรือความพยายามมากนักในการเข้าร่วม เพราะ
ผู้บริโภคในยุคสื่อสังคมออนไลน์ต้องการความง่ายและ
สะดวกรวดเร็วเสมอ ดังนัน้ หากนักการตลาดหรือบริษทั
เจ้าของตราสินค้าต้องการให้ผู้บริโภคเข้าร่วมกิจกรรม
การส่ ง เสริ ม การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจจึ ง ควรจะจั ด
กิจกรรมที่ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไป และต้อง
ให้ ผู้ บ ริ โ ภคใช้ เ วลาน้ อ ยในการเข้ า ร่ ว มแต่ ล ะครั้ ง
โดยเมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารเข้ า ร่ ว มแล้ ว นั้ น กิ จ กรรมการ
เข้าร่วมของผู้บริโภคก็ปรากฏอยู่บนหน้าของข่าวใหม่
(News feed) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภครายอื่นๆ เกิดการ
รับรูต้ อ่ ไป
	
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจยั ในอนาคต
		 2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary
research) ควรเพิ่มจำนวนการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจให้
มากขึน้ หรือศึกษาในระยะเวลาทีม่ ากขึน้ ซึง่ น่าจะช่วยให้
ค้ น พบวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การขายบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
ที่หลากหลาย หรือ เพิ่มวิธีการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
หรือผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจของแต่ละตราสินค้าเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนรอบด้านมากยิง่ ขึน้
		 2.2 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research)
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อไปควรขยายขอบเขตการศึ ก ษากั บ
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุอื่นๆ ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊ก
เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงผูบ้ ริโภคกลุม่ อายุอนื่ ๆ ซึง่ อาจทำให้
เห็นพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2556 ...127

รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กติกา สายเสนีย.์ (2554). ดิจทิ ลั มาร์เก็ตติง้ เชือ่ มโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.
กระทรวงวัฒนธรรม. (2549). วัฒนธรรมการเสีย่ งโชค. สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 4(1), 1-31.
ชาลาภรณ์ อัจฉริยานุรกั ษ์. (2550). การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ การโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์
มือถือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูชยั สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติ วิทยสรณะ. (2540). การเปิดรับข่าวสารจากสือ่ มวลชนกับความรู้ ทัศนคติ และการเข้ามีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พฒั นาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปานพิมพ์ ใจปัญญา. (2542). การเปิดรับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีที่มีต่อการส่งเสริมการขายแบบ
ชิงโชค. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภิเษก ชัยนิรนั ดร์. (2554). Social media. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
วิลาส ฉ่ำเลิสวิวฒ
ั น์ และคณะ (2554). iMarketing 10.0. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชนั่ .
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. (2537). การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พฒั นาศึกษา.
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2552). จำนวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. วันที่
เข้าถึงข้อมูล 26 ตุลาคม 2555, แหล่งที่มาhttp ://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=
internetuser
องอาจ ปะทะวานิส. (2550). การโฆษณา. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว.
อรวรรณ ตองอ่อน. (2554). การเปิดรับข่าวสาร ทัศคติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมของสโมสรฟุตบอลเอสซีจี
เมืองทองฯ ยูไนเต็ด ของผู้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้อมเดือน สดมณี. (2541). วัฒนธรรมกับพฤติกรรมของคนไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 4(1), 1-14.

ภาษาอังกฤษ
Assael, H. (2004). Consumer behavior : A strategic approach. (8th ed.). New York, NY : HoughtonMifflin.
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2009). Advertising and promotion : An integrated marketing
communications perspective (8th ed.). Boston : McGraw-Hill.
Breakenridge, D. (2008). PR 2.0 New media, New tools, New audiences. Upper Saddle River, NJ : Pearson
Education.
Engel, J.F., Blackwell, R.D.,& Mimiard, P.W. (2006). Consumer behavior. Australia : Thomson south-western.
Hawkins, Neal, & Quester. (2004). Consumer behavior. Australia : McGraw Hill.
Heinonen, K. (2011). Consumer activity in social media : Managerial approaches toconsumers’ social

128... Journal of Public Relations and Advertising Vol. 6 No. 1 2013

media behavior. Journal of Consumer Behavior, 10, 356-364.
Internet World Stats. (2012). Internet usage statistics. Retrieved October 26, 2012from http://
www.internetworldstats.com/stats.htm
Lee, K. H. & Shin, D.(2010). Consumers responses to CSR activities : The linkage between increased
awareness and purchase intention. Public Relations Review, 36(2), 193-195.
Parsons, A. L., (2011). Social media from a corporate perspective : A content analysis ofofficial
facebook pages. Proceedings of the academy of marketing studies, 16(2), 11-16.
Rosenn, E. S., Marlow, C. A., & Lento, T. M. (2009). Gesundheit! Modeling Contagion through Facebook
News Feed. Retrieved April 18, 2013, fromsnap.stanford.edu
Safko, L. & Beake, D.K. (2009). The social media bible : tactics, tools, and strategies for business
success. New Jersey: Wiley.
Samadi, M., & Nejadi, A. M. Y. (2009). A survey of the effect of consumers’ perceived risk on
purchase intention in E-shopping. Business intelligence journal, 2(2), 261-275.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2004). Consumer behavior (8th ed.). Upper Saddle River, NJ :
Prentice Hall.
Shimp, T.A. (2010). Advertising and promotion (5th ed.). Fort Worth, USA : The Dryden Press.
Socialbakers. (2012). User age distribution on Facebook on Thailand. Retrieved October 26, 2012, from
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand/last-6-months
Social media use by Asian companies. (2012). Retrieved October 26, 2012, from http : //
www.marketingoops.com/reports/research/asia-brands-social- media/
Solomon, M. R. (2011). Consumer behavior : Buying, having and being (9th ed.). Upper Saddle River,
NJ : Prentice Hall.
Tudin, R., Ling, A. W. L. (2012). Promotion mix : level of awareness and purchase likelihood.
Malaysia : UNIMAS.
Urminsky, O., & Hershfield, H. E. (2011). The face as a picture of the mind. Advances in consumer
research. 39, 276-278.

