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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate 

Marketing) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) และศึกษา
พฤติกรรมการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย 2 
แบบคือ วิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าการตลาดแบบพันธมิตร หรือผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate 
Marketer) เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ส่วนการศึกษาด้วย
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถาม (Questionaire) และท าการสอบถามไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 426 คน  เกี่ยวกับลักษณะประชากร การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 
หากสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้ มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาการน าเสนอให้ดึงดูด
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ใช้ช่องทางการน าเสนอไปยังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ถ้าใช้ให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย และที่
ส าคัญความขยัน อดทน และความสม่ าเสมอของการน าเสนอสินค้า 

ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ด้านพฤติกรรมการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งก าลังเป็น
นักศึกษาอยู่ มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 บาทหรือต่ ากว่า โดยในด้านการรับรู้ถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วน
ใหญ่จะเป็นช่วงหัวค่ า ซึ่งสถานที่คือที่บ้านหรือที่อยู่อาศัย โดยช่องทางที่รับรู้คือสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
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Media) จากโทรศัพท์มือถือ ในด้านทัศนคติพบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสะดวกสบายในการเลือก
ซื้อสินค้ามากท่ีสุด และพฤติกรรมในการซื้อคือส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะมีสินค้าลดราคา 

ด้านการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ในขณะที่เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่าง มีการรับรู้  และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ระหว่างการรับรู้และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง มีทิศทางไปในเชิงบวก 
และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
ของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างมีทิศทางไป
ในเชิงบวก แต่มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ:  การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing), การสื่อสารการตลาดออนไลน์, อีคอมเมิร์ซ, 
สื่อสังคมออนไลน์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
 
Abstract 
The objective of this research is study to strategic of Affiliate Marketing with the behavior 
of internet user about e-commerce. This research study both quality research and 
quantitative research. For the quality research is deep interview about strategic of 
communication by affiliate marketing to internet user. For the quantitative research is use 
the questionaire to internet user around 426 persons about behavior about e-commerce. 
Analyze T-test, F-test (One way ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient to test the hypothesis in this research. 

 The qualitative study found Affiliate Marketing need to know and analyze what 
the customer needs first. The affiliate Marketer have to use Marketing online in the 
process for choosing target group and the proper communication with customers. 
Anyway, Affiliate Marketer has to work with patient and always promote their contents 
and promotions to hit the top of first page in search engine. 

 The Quantitative study found occupation influence attitude of e-commerce at 
0.01, but sex, age, education,  and income are not influent attitude of e-commerce. For 
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perception and behavior of e-commerce, all demographic such as sex, age, education, 
occupation, and income are not influent with. 

 The hypothesis testing found, occupation characteristics differ, the attitude with e-
commerce differ at statistically significant level at 0.01. The other Demographic 
characteristics with gender, age, education, and income differ, have not responded to 
perception and behavior with e-commerce. 

 Perception toward attitude is positively related to purchasing via e-commerce, 
attitude toward behavior is positively related to purchasing via e-commerce, and 
perception toward behavior is positively related to purchasing via e-commerce. 

Keyword:  Affiliate Marketing, Marketing Communication, E-Commerce, Communicative 
marketing strategy 

 
การสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบัน นักการตลาดหันมาให้ความสนใจกับการสื่อสารการตลาดบน

ออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้งานออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลส ารวจของการใช้
อินเทอร์เน็ตมีอัตราการเพ่ิมในทุกๆ ปี โดยเห็นได้จากสถิติข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากการ เก็บข้อมูลของ 
TRUEHITS พบว่าในปี 2015 มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด 38,015,725 คน ซึ่งเพ่ิมจากปี 2014 ทีมี
จ านวนคนเข้าใช้อินเทอร์เน็ต 27,653,927 คน และท าหลายสิ่ง หลายอย่างบนออนไลน์ อย่างการ
ติดต่อสื่อสารกัน เพราะสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และท าได้หลายรูปแบบ ทั้งพิมพ์ข้อความ โทรคุยกัน 
หรือแม้แต่คุยกันแบบเห็นหน้า โดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย  

นอกจากติดต่อสื่อสารการแล้ว บนโลกออนไลน์ยังสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้อีกด้วย โดยที่ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง เพียงเข้าอินเทอร์เน็ต ไม่กี่วินาทีก็สามารถได้ข้อมูลมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีบน
ออนไลน์ในปัจจุบันพัฒนาไปถึงขั้น สามารถซื้อของผ่านออนไลน์ได้แล้ว และก าลังเริ่มเป็นที่นิยมในขณะนี้ 
เพราะมีความสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาเดินทาง ก็สามารถเลือกสรรสิ่งของได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถ
ตรวจสอบราคาได้หลากหลายร้านค้า ตรวจเช็คข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย ซึ่งธุรกิจในปัจจุบันหัน
มาให้ความสนใจ ท าธุรกิจบนออนไลน์กันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับบุคคลที่จะกลายเป็นผู้ซื้อแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจต่างๆ อีกด้วย เพราะการเปิดร้านค้าบน
ออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่น้อยกว่าการออกไปเปิดร้านเสียอีก แต่ในขณะที่ธุรกิจเริ่มหันมาขยาย
ธุรกิจบนออนไลน์ เปิดร้านค้าบนออนไลน์กันมากขึ้น การแข่งขันก็มีสูงมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จ าเป็นต้อง
มีกลยุทธ์การตลาด เพ่ือที่จะสื่อสารไปยังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและท าให้กลายมาเป็นลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันมี
การท าการตลาดรูปแบบหนึ่ง เรียกว่าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)  
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การท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) เป็นช่องทางหนึ่งในการท าการตลาดบน
ออนไลน์ เป็นการผูกมิตรกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่บนออนไลน์ให้ช่วยน าเสนอ เพ่ือให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้พบ
เห็น เกิดการรับรู้ ทัศนคติ จนไปถึงพฤติกรรมการตอบสนองของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งพฤติกรรมการ
ตอบสนองนั้น จะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น และจะเกิดทัศนคติในแบบไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ
น าเสนอของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร ซึ่งในการท าการตลาดแบบพันธมิตรนั้น สามารถใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ที่มีอยู่บนออนไลน์ น ามาใช้และน าเสนอออกไปยังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่า เว็บไซต์ไหนที่ใช้
วิธีการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง ก็จะยิ่งได้ประสิทธิผลมาก  

การตลาดรูปแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้อย่างมาก เนื่องจากสามารถลดต้นทุนคงที่ (Fix Cost) 
แต่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ค่อนข้างมาก การท าการตลาดแบบพันธมิตรคือการที่ธุรกิจๆ หนึ่ง
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่น าเสนอสินค้าของตนเอง และไปท าการผูกมิตรกับเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือให้ช่วยน าเสนอสินค้า 
และฝังลิงก์ของเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์พันธมิตรนั้น เมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคลิ้กลิงก์เข้ามา
เลือกซื้อสินค้าของธุรกิจนั้นๆ ผ่านเว็บไซต์ที่ธุรกิจไปผูกมิตรด้วยตามเงื่อนไขที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงไว้แล้ว 
เว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรจึงได้รับค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชั่นตามที่ตกลงไว้กับธุรกิจนั้นๆ แต่หากเว็บไซต์
ที่เป็นพันธมิตร ไม่สามารถน าพาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือท าตามเงื่อนไขของธุรกิจ
นั้นๆได้ เว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชั่นจากธุรกิจนั้น หรือหมายความว่า
ธุรกิจนั้น จะไม่เสียต้นทุนใดๆ ให้กับเว็บไซต์ที่ท าการผู้มิตรด้วย จึงถือได้ว่าการท าการตลาดรูปแบบนี้ เป็น
ช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่น่าสนใจช่องทางหนึ่ง เพราะมีต้นทุนไม่สูงมากนัก และมีความเสี่ยงน้อย 

ผู้ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) จะต้องน าเสนอสินค้าและบริการที่ไม่ใช่ของ
ตนเองให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดพฤติกรรมการซื้อให้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในกลยุทธ์ของการ
สื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) เกี่ยวกับสินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
commerce) เพราะในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น
พฤติกรรมด้านการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญให้กับการท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) อีกด้วย 

นิยามศัพท์ 

1. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับส่วน 
ประสมทางการตลาดของร้านค้า และผู้โฆษณา ที่สร้างข้อความ และ สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนโดยสร้างความหมายร่วมกันระหว่างร้านค้า กับลูกค้า การสื่อสารการตลาดในวิจัยนี้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ (Online Marketing Communications) ท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ
หลัก  

2. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด หมายถึง แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนการสื่อสารด้วยการ 
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ประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายและผสมผสานกัน และใช้ความสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดของผู้ที่ท า
การตลาดแบบพันธมิตร และก่อให้เกิดการสะท้อนถึงผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการซื้อสินค้าจาก
การน าเสนอสินค้าของผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร 

3. การรับรู้ (Awareness) หมายถึง การได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้า จาก
การน าเสนอสินค้าของผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้
และการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ในวิธีการที่กลุ่มเป้าหมายมองเห็นสินค้าที่ผู้ท าการตลาดแบบ
พันธมิตรท าการโปรโมท หากผู้บริโภคแต่ละคนได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าเดียวกันในสภาพแวดล้อมที่
เหมือนกัน จะเลือกตีความหมายแตกต่างกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง 
ได้แก่ ความถี่ และช่วงเวลาในการรับรู้ ปัจจัยกระตุ้นก่อให้เกิดการรับรู้ประเภทเนื้อหาที่รับรู้ และรูปแบบ
การสื่อสาร 

4. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกโน้มเอียงของผู้บริโภคในด้านใดด้านหนึ่ง หลังจากท่ีกลุ่ม 
เป้าหมาย หรือผู้บริโภคได้รับรู้ถึงตัวโฆษณาของผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตรได้น าเสนอไว้ ซึ่งความรู้สึกที่มี
ต่อสินค้าหลังจากได้รับรู้ถึงการน าเสนอสามารถเป็นได้ทั้งทิศทางบวกหรือทิศทางลบ 

5. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ซ้ือสินค้า อาจจะเกิดจากความตั้งใจ หรือได้รับสิ่งเร้า หรือแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ในตัวสินค้านั้นๆ 
จากทั้งความน่าเชื่อถือของตัวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอง และวิธีการน าเสนอของผู้ท าการตลาดแบบ
พันธมิตรเอง จนก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมตอบสนองความอยากของผู้บริโภค 

6. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าขั้นสุดท้าย โดยไม่มีการน าไปขาย หรือท าการค้าใดๆ 
ต่อ ซึ่งผู้บริโภคนี้ สามารถเป็นได้ทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร  

7. การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) หมายถึง การท าการตลาดบนออนไลน์รูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งอาศัยตัวแทนโฆษณา ทั้งนี้เว็บไซต์เจ้าของสินค้าจะจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชั่นให้กับ
ตัวแทนโฆษณา เมื่อตัวแทนโฆษณาเหล่านั้นสามารถแนะน าคนเข้ามายังเว็บไซต์เจ้าของสินค้านั้นๆ ได้ แล้ว
ท าตามเงื่อนไขที่เจ้าของสินค้าได้ก าหนดไว้ 

8. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือ ธุรกิจออนไลน์ (Online Business) หมายถึง การ
ท าธุรกรรมทางธุรกิจอย่างง่ายๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางดิจิตอลบนระบบเครือข่าย (Network) 
และเป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการเพ่ือเงินบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้องค์การเพ่ิมประสิทธิภาพ และความแม่นย าในการท าธุรกรรมต่างๆ และยังเป็นวิธีหนึ่งส าหรับองค์การ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า และผู้ขายเพ่ือให้ทุกคนที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 
2. เ พ่ือศึกษาการรับรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคผ่านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อ

สินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อ

สินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดด้านประชากรศาสตร์  
2. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินซื้อของผู้บริโภค  
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
4. แนวคิดด้านการตลาดบนอินเทอร์เน็ต  
5. แนวคิดเก่ียวกับการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)  

 
  



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   33 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัย 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ จะเป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าการตลาด
แบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) จ านวน 8 ท่าน ซึ่งจะสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นที่มีต่อการท าการตลาด
แบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) และกลยุทธ์การสื่อสารไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในความคิดของนักท า
การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer)   

 

ลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

การรับรู้ข่าวสาร 

ทัศนคติ

พฤติกรรมการซ้ือ 

 

กลยุทธ์การสื่อสาร 
การตลาดของตัวแทนโฆษณา (Affiliate 

Marketer) 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
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 ในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องของเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา จากนั้นน าค าถาม และ
แบบสอบถามที่ได้รับการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษามาท าการแก้ไขและด าเนินการต่อ 

 ส่วนการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ จะเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 426 
คน โดยกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทาง Google และ Facebook และ Twitter ซึ่งในค าถามจะมี
ทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือค าถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากร ส่วนที่ 2 คือค าถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ของสินค้าออนไลน์ ส่วนที่ 3 คือค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสินค้าออนไลน์ และส่วนที่ 4 
คือค าถามเก่ียวกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าออนไลน์ 

 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ มีการทดสอบทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้ 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องของเนื้อหากับสิ่งที่
ต้องการศึกษา จากนั้นน าค าถาม และแบบสอบถามที่ได้รับการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษามาท าการแก้ไข
และด าเนินการต่อ 

การหาความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปท าการทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ ครอนบัค (Cornbach’s Alpha Coefficient) 
มาค านวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยก าหนดให้ค่าความเชื่อมั่ นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป แล้วน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขและได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไปแล้ว หลังจากนั้นน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 426 ตัวอย่างต่อไป และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าระหว่าง 0.75 - 
0.88 

ผลของการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
สื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร พบว่า การท าการตลาดแบบพันธมิตรมีขั้นตอนการท างานของผู้ท า
การตลาดแบบพันธมิตร เริ่มจาก 

1) Affiliate Marketer คือผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร 
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2) เลือกสินค้า คือการเลือกสินค้าท่ีน ามาน าเสนอ เพื่อท าการตลาดแบบพันธมิตรโดยสินค้าที่น ามา
น าเสนอจะเป็นสินค้าที่มีความนิยม สินค้าขายดี มีโปรโมชั่น สินค้ามีขายเฉพาะทางออนไลน์ สินค้าที่นิยม
ซื้อผ่านทางออนไลน์ 

3) ช่องทางการน าเสนอสินค้า คือ เมื่อเลือกสินค้าแล้ว หลังจากนั้นคือการเลือกช่องทางในการ
น าเสนอสินค้า โดยเลือกจากช่องทางการสื่อสารบนออนไลน์ ดังนี้ 

 (1) Website/Blog ในการสร้างเว็บไซต์เพ่ือน ามาน าเสนอสินค้า หรือส่งเสริมการขาย
สินค้า เพ่ือให้ประสบความส าเร็จมีดังนี้ 

  - Domain Name การตั้งชื่อโดเมนของเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดสิ่ งหนึ่ง 
เนื่องจาก ชื่อเป็นสิ่งที่ระบุตัวตนของเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นๆ เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งใด ดังนั้นควรตั้งชื่อ
เว็บไซต์ให้มีค าที่เป็นประเภทของสินค้า ไม่ควรตั้งชื่อแบรนด์ของร้าน และในการจะโดเมนของเว็บไซต์ควร
จดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ เบราเซอร์อย่าง Google เข้าใจว่า เว็บไซต์มีความเคลื่อนไหว และอยู่บนนาน 
สิ่งนี้มีผลต่อการจัดอันดับการค้นหา ในเบราเซอร์ เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งแรกที่ควรค านึง 

  - Content คือเนื้อหาที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ เพราะฉะนั้น ควรเป็นเนื้อหาที่มี
ความน่าสนใจ เชื่อถือได้ และมีความแตกต่างจากบทความอ่ืนๆ รวมถึงบทความที่น าเสนอในเว็บไซต์นั้นๆ 
ต้องมีบทความหลายบทความพอสมควร เนื่องจากเบราเซอร์แต่ละเบราเซอร์จะมี เทคโนโลยีคอยตรวจจับ
เว็บไซต์บนเบราเซอร์ เรียกว่า “Bot” ซึ่งจะคอยตรวจสอบและจัดอันดับเว็บไซต์ หากมีเนื้อหาน าเสนอที่
แปลกใหม่ และมีคนเข้าดูเว็บไซต์เยอะ และนาน นั่นหมายความว่า เว็บไซต์นั้น จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือ และ
ถูกจัดเป็นอันดับต้นในเบราเซอร์  

นอกจากนี้ความถี่ของการน าเสนอเนื้อหา ต้องน าเสนอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3  
บทความ ช่วงเวลาตอนเช้า Interner User จะใช้เวลาในการเข้า อินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้น 

บทความที่น าเสนอจะต้องเตรียมพร้อมให้ Internet User เห็นเรียบร้อย แต่ช่วงเวลาในการน าเสนอ 
สามารถยืดหยุ่นเวลาในการน าเสนอได้  

  - Picture เป็นรูปภาพประกอบในส่วนของการน าเสนอเสนอเนื้อหา ซึ่งรูปภาพมี
ส่วนส าคัญ หากรูปภาพสวยงาม จะช่วยดึงดูดความสนใจของ Internet User ให้เข้ามาชมเว็บไซต์ได้ 

  - Video เป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีความจ าเป็นในการน าเสนอเนื้อหา เพราะหากมีการ
เปิดคลิปวิดีโอเพ่ือรับชม หมายความว่า Internet User จะใช้เวลาในการเปิดเว็บไซต์นี้นานขึ้น 

  - Banner เป็นรูปภาพโฆษณาที่มีลิงก์แฝงอยู่บนรูป เมื่อมีการคลิกที่รูป จะเป็น
การน าพาผู้คลิกไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หรือพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งนิยมใช้แบนเนอร์เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยแบนเนอร์ที่
น ามาติดไว้ หากเป็นแบนเนอร์ของแบรนด์ดัง ที่มีความน่าเชื่อ ยิ่งเป็นผลดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับตัวเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน เช่น แบนเนอร์ Central.co.th เป็นต้น 

  - Link เชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ ของเว็บไซต์นั้น คือเป็นลิงก์ที่น าพาคนที่เข้าชม
เว็บไซต์ไปยังส่วนอ่ืนๆ ของเว็บไซต์นั้น โดยอาจจะพาไปยังหน้าคูปองส่วนลด ก่อนที่จะน าเสนอลิงก์ของ
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เว็บไซต์ที่ขายสินค้าจริงๆ เพื่อให้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ อยู่กับเว็บไซต์นานเพิ่มขึ้น ส่งผลกับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของเบราเซอร์ โดยลิงก์นี้สามารถ น าเสนอในช่วงต้นของหน้าเว็บไซต์นั้นได้ 

  - Link Affiliate คือลิงก์ที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ขายสินค้านั้น โดยลิงก์นี้ จะ
มีการติดรหัสไว้ เพ่ือเป็นการระบุที่มา หากมีคนเข้ามาซื้อสินค้าโดยผ่านเว็บไซต์จากการท าการตลาดแบบ
พันธมิตร ซึ่งลิงก์นี้สามารถมาจากเว็บไซต์เจ้าของสินค้าโดยตรง หรือมาจากระบบตัวกลางที่จัดท าลิงก์ไว้ให้
ระหว่างเว็บไซต์เจ้าของสินค้าและเว็บไซต์ผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร ซึ่ง Link Affiliate นี้ควรน าไปติดไว้
ที่ดา้นล่างของหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตร อยู่ในเว็บไซต์ระยะนึง 
ก่อนที่จะไปยังเว็บไซต์ที่ขายสินค้านั้นๆ 

 (2) Social Network 
  - Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์สื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่สุดสื่อหนึ่ง ใน

ปัจจุบัน โดยนิยมใช้น าเสนอร่วมกับเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มักใช้ Facebook เพ่ือสร้างการรับรู้ และน าเสนอ
สินค้า โดยการน าเสนอสินค้าใน Facebook ประกอบด้วย 

- Picture รูปภาพที่มีความสวยงาม และสร้างสรรค์สะดุดตา  
- Content เนื้อหาในการน าเสนอควรเป็นข้อความท่ีสั้น และเป็นกันเอง 

เสมือนเพ่ือนแนะน า  
- Link ลิงก์ที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตรอีกครั้งหนึ่ง 

เพ่ือให้ดูเหมือนการบอกต่อ ไม่ใช่การโฆษณา และยังสามารถสร้างความน่าเชื่อให้เว็บไซต์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย  
หรือหากเว็บไซต์มีความนิยม น่าเชื่อถือ สามารถใส่ลิงก์เว็บไซต์ที่ขายสินค้าเลย 

  - ความถี่ในการน าเสนอ ควรมีความสม่ าเสมอในการน าเสนอเนื้อหา 
  - ความน่าเชื่อถือของ Facebook มาจากจ านวนคนกด Like และจ านวนเนื้อหา

ที่น าเสนอ 
  - Twiiter เป็นสื่อสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถท าการตลาดแบบ

พันธมิตรได้ โดยมีหลักการในการน าเสนอดังนี้ 
  - น าเสนอสินค้าที่มีความนิยมในกลุ่มคนที่เล่นทวิตเตอร์ เพ่ือน าเสนอให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย  
  - Picture ควรเป็นรูปภาพที่มีความสวยงาม  
  - Content เนื้อหาในการน าเสนอ ควรเป็นเนื้อหาที่สั้น และเป็นลักษณะเหมือน

เพ่ือนคุยกัน มีความเป็นกันเอง  
  - Link Affiliate ควรเป็นลิงก์ที่มีการย่อ เพ่ือไม่ให้คนที่พบเห็น มองว่าเป็นการ

โฆษณา  
  - ความถี่ในการน าเสนอ ควรมีการน าเสนออย่างสม่ าเสมอ 
  - ความน่าเชื่อถือของ Twitter มาจากจ านวนคนที่ติดตามทวิตเตอร์ 
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 (3) Mobile Application เป็นการน าเสนอในรูปแบบของ Application โดยสร้าง 
Application ขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนเบราเซอร์ อย่าง google แต่เป็นในรูปแบบของ Application และ
มีไอคอนของเว็บไซต์ เพ่ือสามารถกดเข้าไปเลือกยังเว็บไซต์สินค้าและเอกซ้ือสินค้าได้  

4) วิธีการน าเสนอสินค้า สามารถน าเสนอสินค้าได้ 2   แบบ ดังนี้  
 (1) Paid Traffic เป็นการเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เนื้อหาถูกน าเสนอไปบังกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ โดยสามารถส่งเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ภายในช่วงเวลาสั้น 
  - Adword 
  - Facebook Ad 
  - Media Buy คือการซื้อพ้ืนที่โฆษณาบนเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นจ านวน

มาก และตรงกับเนื้อหาที่จะน าเสนอ 
 (2) Organic Traffic เป็นการท าให้คนเข้ามาชมเว็บไซต์ ด้วยการน าเสนอเนื้อหาที่

น่าสนใจ เพ่ือให้คนที่สนใจในเรื่องนั้นเข้ามายังเว็บไซต์ ซึ่งการท า Organic Traffic ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
แต่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ในการท าให้เว็บไซต์เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักเป็นจ านวนมาก  

  - SEO (Search Engine Optimizatiom) 
  - Social Media Page 
  - EDM (Electronic Direct Mail) 
5) Merchant User หรือ ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ 
ส่วนแนวโน้มการท าการตลาดแบบพันธมิตรในประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น 

เนื่องจากคนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทยจะใช้เวลาในการ
เติบโตพอสมควร  
 ส่วนด้านลักษณะข้อมูลทั่วไป การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า 

1) ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี โดยมีระดับ 
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน/นักศึกษา  ซึ่งส่วน
ใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 

2) การศึกษาด้านการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่วงเวลาในการเข้าเว็บไซต์คือช่วงเวลา 20.01  
– 00.00 โดยสถานที่ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่คือ ที่บ้านหรือที่พักอาศัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นโทรศัพท์มือถือ โดยที่ช่องทางที่ท าให้รู้จักเว็บไซต์นั้นส่วนใหญ่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
และส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ความถี่ใน
การเข้าเว็บต่อวันส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มากเกินไป ในการรับรู้ถึงเว็บไซต์ของแต่ละช่องทางการ
สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่การรับรู้จากการ 
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ใช้ค าค้นหา (Search Engine) อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้จาก Blog ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
การรับรู้จากลิงก์เว็บเชื่อมโยงอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง การรู้จักการจดหมายข่าว การรู้จักจากโฆษณา 
Pop-up และ Pop-under อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่มีเพียงการรับรู้จาก Social Media นั้นอยู่มีการ
รับรู้ค่อนข้างบ่อย ซึ่งรูแบบที่มีความน่าสนใจจะช่วยท าให้เกิดการรับรู้ได้บ่อย 

3) การศึกษาด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเว็บไซต์พาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเชิงบวก ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเลือกซื้อของ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือการค้นหาสินค้าท าได้ง่ายและรวดเร็ว และตามมาด้วยเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 

4) การศึกษาด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
นั้นมาจากกลดราคาและการจัดโปรโมชั่นบ่อยที่สุด รองลงมาคือการเลือกซื้อสินค้าที่ มีขั้นตอนการซื้อง่าย 
และตามมาด้วยการเลือกซ้ือจากการเข้าชมเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา หรือเว็บไซต์รวบรวมสินค้า 

5) การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับ

สินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ทัศนคติของผู้บริโภค 

สินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นลักษณะทางประชากรด้าน
อาชีพเท่านั้น ที่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และทัศนคติของ 
กลุ่มตัวอย่าง มีทิศทางไปในเชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า และค่าสหสัมพันธ์กับความเชื่อถือ 
.340 
      สมมติฐานข้อที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง มีทิศทางไปในเชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า และค่าสหสัมพันธ์กับความ
เชื่อถือ .317 
      สมมติฐานข้อที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง มีทิศทางไปในเชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และค่าสหสัมพันธ์กับ
ความเชื่อถือ .532 

สรุปและอภิปรายผล 
 กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตร 

จากการศึกษางานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับ
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้ง
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แบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยแล้ว สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยภายใต้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การท าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) มีหลักในการท า
สอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ที่กล่าวว่า การวางแผน
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เริ่มต้นจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นท าการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร เพ่ือสร้างสร้างสารให้มีประสิทธิภาพ และท าการเลือกช่องทางการสื่อสาร ท าการก าหนด
งบประมาณของช่องทางการสื่อสาร ก าหนดส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด และท าการประเมินผล 
ซึ่งจากการวิจัยค้นพบว่า ในการท าการตลาดแบบพันธมิตร ต้องท าวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารในวิธีเดียวกัน 
โดยเริ่มจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะน าเสนอสินค้า หลังจากท่ีท าการเลือกสินค้าแล้ว โดยในการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคในการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้นจะเลือกจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
อย่างเช่น การขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจะต้องคิดว่า ใครที่จะอยากเรียน
ภาษาอังกฤษ หากเลือกกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรง ในกลุ่มนี้จะมีคู่แข่ง
ค่อนข้างมาก หรือเรียกว่าเป็น Red Ocean Strategy ในขณะที่หากก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ คนที่ก าลัง
หางาน จากการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยพ้ืนฐานของงานนั้น คุณสมบัติที่จะต้องมีคือ ภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น หากน าเสนอเนื้อหาไปยังกลุ่มคนกลุ่มนี้ คู่แข่งอาจมีน้อยกว่า และโดนใจผู้บริโภคด้า (ณัฐชัย ราษฎร
ดี, สัมภาษณ์วันที่ 4 มิ.ย. 2559) ซึ่งในการน าเสนอเนื้อหาไปยังกลุ่มที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรง 
เป็นการใช้กลยุทธ์ Red Ocean Strategy ในขณะที่น าเสนอเนื้อหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไปยังกลุ่มที่
ก าลังมองงานอยู่ เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิ์ ธีรสรณ์ 
(2551) ที่อธิบายว่า การตลาดเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เริ่มตั้งแต่การค้นหาความต้องการลูกค้า เลือก
กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน และสร้างสิ่งที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เป็นขั้นตอนหลังจากที่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย
แล้วส าหรับการท าการตลาดแบบพันธมิตรนั้น ในการน าเสนอสินค้าของผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร มีจัด
ประสงค์หลักคือเพ่ือการน าคนเข้ามาซื้อสินค้า ผ่านการน าเสนอเนื้อหาของผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร 

 การสร้างสาร สามารถสร้างสารได้หลากหลายรูปแบบ เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้ง
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ซึ่งสารที่ใช้ในการท าการตลาดแบบพันธมิตร มีต้นทุนค่อนข้างน้อยกว่า สารที่
น าไปใช้บนสื่อออฟไลน์อ่ืนๆ  

 การเลือกช่องทางในการสื่อสาร ส าหรับการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย จะ
เลือกจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้น มีลักษณะใช้ช่องทางไหนมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ณ 
ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างมาก (พีรพล เจนทรัพย์สิน, สัมภาษณ์เมื่อ 4 
เม.ย. 2559 และ ภัทรวุฒิ กุลจันทร์, สัมภาษณ์เมื่อ 10 พ.ค. 2559) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่



 40 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักเว็บไซต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ซึ่งในการเลือกช่องทางเพ่ือสื่อสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ได้หลายช่องทางไปพร้อมๆ กัน โดยจะเสียค่าใช้ที่น้อยกว่าสื่อออฟไลน์อ่ืนๆ 
และการท าการตลาดแบบพันธมิตรเป็นการท าการตลาดเฉพาะบนสื่อออนไลน์เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันนักการ
ตลาดนิยมหันมาท าการตลาดออนไลน์กันมากขึ้น 

 ช่วงเวลาและความถ่ีในการสื่อสารยังกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับการท าการตลาดแบบพันธมิตร เป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะบนอินเทอร์เน็ต เมื่อมีการน าเสนอเนื้อหาไปแล้ว หากมีการน าเสนอเนื้อหาใหม่เพ่ิมขึ้น เนื้อหา
เก่าจะตกอันดับลงไป ดังนั้น ช่วงเวลาในการน าเสนอเพ่ือสร้างการรับรู้ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในขณะที่
ก าลังใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ โดยจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่เข้าเว็บไซต์หรือใช้
งานอินเทอร์เน็ตในช่วงตั้งแต่ เย็นถึงเที่ยงคืน โดยเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นที่มีอายุช่วง 20 ปีต้นๆ และความถี่
ในการน าเสนอ ท าเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจดจ ากับกลุ่มตัวอย่าง 

 ก าหนดส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด คือการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยที่การท า
การตลาดแบบพันธมิตร นอกจากการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าแล้ว การส่งเสริมการขาย ยิ่งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์และจัดโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขายที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากการลดราคา และจัดโปรโมชั่นมีอยู่ใน
ระดับมาก 

 ประเมินผล ในการท าการตลาดแบบพันธมิตร จ าเป็นต้องมีการประเมินผล เช่นเดียวกับการตลาด
ทั่วไป ซึ่งการตลาดแบบพันธมิตรสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างมาก เพราะทุกการเคลื่อนไหวบน
อินเทอร์เน็ตจะสามารถบันทึกรายละเอียดและท าเป็นสถิติในการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด ต่างจาก
การตลาดทั่วไป อาจประเมินผลได้เฉพาะยอดขาย สินค้าท่ีขายได้ 

 ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร จะต้องมีหลักของการ
ท าการตลาดประกอบอยู่ด้วยเป็นสิ่งส าคัญ และจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเรื่องของการใช้การบน
อินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่งช่องทางในการสื่อสารนั้นจะขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุค
สมัย ซึ่งในปัจจุบันการเล่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงน่าจะเป็นโอกาส
ส าหรับการท าการตลาด โดย เสรี วรเดชจ าเริญ กล่าวว่า “การตลาดบนมือถือเพ่ิมขึ้นแน่นอน แค่ว่าตลาด
จะเปลี่ยนไปอย่างไรมากกว่า หน้าที่ของนักการตลาดคือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของตลาดนี้
ให้ทันครับ แต่มันยังเติบโตไปได้อีกยาวนานแน่นอน”   

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ ของผู้บริโภคผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน 
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 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลต่อการ
รับรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงออนไลน์ได้ง่าย และยิ่งทุกวันนี้ มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยข้อมูลจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า 
เปิดเผยว่า ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคน
ไทยสูงขึ้นมากกว่าปี 2557 และทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีจ านวนการเข้าใช้งานที่ไม่ต่างกันมาก และจาก
การศึกษาช่วงเวลาคนส่วนใหญ่จะรับรู้ถึงสินค้าออนไลน์นั้น เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 2 ทุ่ม จนถึง เที่ยงคืน ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะนักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยท างาน ต่างก็เลิกเรียน และเลิกงานกันหมดแล้ว เป็น
ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านกัน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรจึง
ไม่มีผลต่อการรับรู้สินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2557) ที่พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มี
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารประเภทภาพเคลื่อนไหวของของส านักพิมพ์ผู้ผลิต
เนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟสบุ้ค 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการรับรู้ข่าวสาร
ของส านักพิมพ์ผู้ผลิตเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonficyion) บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟสบุ้ค (Facebook) ที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน 

 ลักษณะทางอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดทัศนคติเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากว่าอาชีพเป็นปัจจัยที่ส าคัญกับการมีทัศนคติ โดยตรงตามแนวคิด
และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร ในส่วนของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ที่บอกว่า อาชีพ ซึ่ง
มีอิทธิพลส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนจะมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ 
ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกัน (ถาวร แสงอ าไพ, 2554) ในขณะที่ลักษณะทางเพศ อายุ การศึกษา 
และรายได้ ไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์มากมายหลายชนิด อย่างเช่น 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องส าอาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งมีสินค้าที่คนทุกเพศทุกวัย
สามารถหาซื้อได้ ซึ่งจากผลวิจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเห็นด้วยกับการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นมีความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกของ
เอง 
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สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน 

 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าจะมี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สินค้าออนไลน์ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป ที่
สามารถซื้อไปบริโภคได้กับทุกคน เนื่องจากการเข้าถึงตัวร้านค้นออนไลน์ และท าการเลือกซื้อนั้น ไม่
สามารถระบุประเภทของลูกค้าได้ ทุกคนสามารถเลือกซื้อซื้อได้หมด  

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ า โดย
การรับรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2546) ที่อธิบายว่า การรับรู้คือ
กระบวนการที่แต่ละคนท าการเลือกสรร จัดระเบียบและแปลความหมายข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างภาพที่มี
ความหมาย ดังนั้น การรับรู้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ของสิ่งกระตุ้นที่มีต่อสภาพแวดล้อมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วย และ เสรี วงษ์มณฑา (2549) 
ที่อธิบายไว้ว่า การรับรู้คือการะบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส
เพ่ือที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ 
Hoyer and Maclnnis (2543) อธิบายว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ
การเรียนรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ยิ่ งมีประสบการณ์มาก การตีความก็ยิ่งมี
ความซับซ้อนและหลากหลายมาก ซึ่ง George and Michael Belch (มปป.) อธิบายว่าการรับรู้คือ 
กระบวนการของบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความจ าเป็น อารมณ์และ
ความคาดหวัง นอกจากนี้การรับรู้ยังมีผลจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น สี ขนาด และความเข้ม รวมถึงบริบทที่
ได้เห็นหรือได้ยิน ซึ่งปัจจัยด้านสภาวะอารมณ์ คือสภาวะด้านจิตใจ ความรู้สึก และทัศนคติในปัจจุบัน ซึ่งมี
ผลต่อความพร้อมในการรับรู้ ซึ่งในส่วนของทัศนคติ Murply and Enis (2529) ได้อธิบายว่า ทัศนคติ คือ
ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ าเสมอ  

 ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การรับรู้ต่อสินค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อทัศนคติต่อ
สินค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติต่อสินค้าจากพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ท าให้มีผลต่อการรับรู้
ต่อสินค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน 
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สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า การมีทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซื้อสินค้าผ่าน
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ า  โดย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Shiffman and Kanuk (2523) ที่อธิบายว่า ทัศนคติคือความโน้มเอียงที่บุคคล
เรียนรู้ เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติ
ของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่เขามีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ สถานการณ์ หรือสถาบัน 
ขณะเดียวกันนั้นทัศนคติก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคลด้วย ซึ่งยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดารา และธรวัฒน์ ทีปะปาล (มปป.) ที่อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะเป็น
กระบวนการประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภคจ านวนมาก ก่อน
ตัดสินใจซื้อจะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ และ
ประเมินข้อดีข้อเสียแต่ละตรา และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากก่อนตัดสินใจซื้อ 

 ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ เนื่องจากหากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อร้านค้านั้นๆ 
อาจจะเป็นด้วยสภาวะแวดล้อม ค่านิยมที่มีความชื่นชอบในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ มีทัศนคติด้านความ
เชื่อมั่นต่อแบรนด์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ แต่หากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ติดลบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ถึงแม้จะมีการโฆษณา
มากเท่าไหร่ ก็ไม่ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ 

สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยทางสถิติ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Shiffman and Kamuk (2537) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้คือ
กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลเลือกสรรจัดระเบียบและตีความหมายสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นภาพที่มีความหมาย
และเกิดเป็นภาพรวมขึ้น โดยที่บุคคล 2 คน รับรู้ถึงสิ่งที่กระตุ้นอย่างเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่าง
เดียวกัน แต่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกการรู้จักการตีความหมายของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็น  
(Need) ค่านิยม (Value) และความคาดหวัง (Expectation) โดยตัวแปรเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรับรู้ของบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา และธรวัฒน์ ทีปะปาล (มปป.) ที่อธิบายว่า 
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พฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน ในการซื้อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคจ านวนมาก ก่อนตัดสินใจซื้อจะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ และประเมินข้อดีข้อเสียแต่ละตราและกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากก่อนที่จะตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งกระบวนการในการตัดสินใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ จ าเป็นต้องมีการรับรู้ถึงสิ่งเร้าต่างๆ 
ทั้งจากสังคม การโฆษณา และที่ไม่ใช่โฆษณา อย่างเช่นการรีวิวจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสิ่งเร้าจาก
ภายในร่างกายของผู้บริโภคเอง 

 ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผล
ต่อการตอบสนองด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองด้วยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์นั้นๆ หรือพฤติกรรมที่จะไม่ซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจในตัวสินค้าที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร
(Affiliate Marketing) กับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จากการวิจัยพบว่า การท าการตลาดแบบพันธมิตร จ าเป็นต้องค านึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
เป็นหลัก และอาศัยช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ได้มากมาย ดังนั้นยิ่งใช้ช่องทางมาก จะยิ่งสร้างการ
รับรู้ได้มาก และโอกาสที่จะน าพาคนเข้ามาผ่านเว็บไซต์ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตร เพ่ือเข้าไปเลือกซื้อ
สินค้าบนเว็บไซต์เจ้าของสินค้ามีมากข้ึนอีกด้วย 

2. จากการวิจัยพบว่า การท าการตลาดแบบพันธมิตร คือการช่วยเว็บไซต์ที่ขายสินค้าสามารถขาย
สินค้าได้มากขึ้น โดยพ้ืนที่ที่น าเสนอคืออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์เจ้าของสินค้า และเว็บไซต์ที่ท า
การตลาดแบบพันธมิตรเช่นเดียวกัน การแข่งขันสูง เพราะฉะนั้นผู้ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตรเอง จึงต้อง
ใช้หากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถน าพากลุ่มเป้าหมาย
มาซื้อสินค้าผ่านตนเองได้  

3. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่น อายุ 20 ปีต้นๆ ยังคงเป็น
นักศึกษา หรือเพ่ิงเริ่มต้นท างาน นิยมเล่นอินเทอร์เน็ตช่วงเย็นจนถึงช่วงเที่ยงคืน มีนิสัยชอบใช้ช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ และนิยมสินค้าออนไลน์ที่มีส่วนลด และการจัดโปรโมชั่น ดังนั้นผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตร 
สามารถเลือกสินค้าท่ีเหมาะกับกลุ่มคนเหล่านี้และน าเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้
เกิดความสนใจและอยากซื้อสินค้า 

 



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   45 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. ควรศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบการสร้างกลยุทธ์การตลาด ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งในกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบพันธมิตรนี้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หากได้มีการศึกษา
เจาะลึกถึงกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด ก็จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการท าการตลาดแบบพันธมิตรสมบูรณ์มากขึ้น 

2. ควรศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ผ่านทาง Mobile 
Application เนื่องจากความนิยมการใช้โทรศัพท์มือถือมีความนิยมเพ่ิมมากข้ึน  

3. ควรมีการศึกษาถึงอัตลักษณ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 
กับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบอื่นๆ 

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาด
แบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 

5. จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ที่มีอายุช่วง 20 ปีต้น การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา มาจากคนกลุ่ม
ประเภทเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผลที่ออกมาจึงไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งหากมีการศึกษาเพ่ิมถึงกลุ่มที่
เป็นเพศชาย หรือกลุ่มที่มีช่วงอายุอ่ืนๆ เช่นวัยรุ่นตอนต้น หรือช่วงวัยกลางคน หรือคนสูงอายุ อาจจะได้
ผลการวิจัยที่แตกต่างกันออกไป 

6. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจาก กลุ่มคนที่เล่นทวิตเตอร์ “ถูกบอกต่อ” เป็น
หลัก ดังนั้น หากมีการศึกษาจากกลุ่มที่เล่น Facebook เป็นหลัก หรือเข้าเว็บไซต์เป็นหลัก อาจได้ผล
การศึกษาด้านการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป 

7. จากการวิจัยพบว่า ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท าการตลาดแบบพันธมิตร ซึ่งแต่ละคนจะมีความ
หลากหลายในการน าเสนอ ดังนั้นหากมีการเข้าไปศึกษาถึงตัวช่องทางที่ผู้ท าการตลาดแบบพันธมิตรใช้ใน
การน าเสนอสินค้า อาจได้พบกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น 
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