


สารบัญ 

  หนຌา 
การ์ตูน สืไอทีไนาจับตา มาพรຌอมมูลคาทีไจับ฿จ 

 ธียรทศ ประพฤติชอบ 
 

 1 

การสืไอสารการตลาดสูกลุมผูຌบริภคจนอร์รชัไน ซี ฿นยุคดิจิทัล 

 วรมน   บุญศาสตร์ 
 

 แไ 

 

พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมของวัยรุนอายุระหวาง แเ-แ้ ปี 
 บุหงา ชัยสุวรรณ ละพรพรรณ ประจักษ์นตร 

 

 ใแ 

Brand me up! สรຌางตัวตน฿หຌดนจนป็นบรนด์ 
 ณิชชา  อนุตรกุลศรี 
 

 5่ 

 

อิทธิพลของ สี ตอการสรຌางบรนด์ 
 วรินทร์ธร กิจธรรม 
 

 ็6 

ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสืไอสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล 

 ภพพรหมินทร์ วรตม์วัฒนานนท์ 
 

 ่6 

 

คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

 จารุณี ศรีปฏิมาธรรม 
 

 แเแ 

 



1 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

การ์ตูน สื่อที่นาจับตา มาพรຌอมมูลคาที่จับ฿จ 

How to Captivate and Engage Audiences with Cartoon 

 

ธียรทศ ประพฤติชอบ1 

 

บทคัดยอ 

฿นลกหงทคนลยีสารสนทศ การสืไอสารหรือการนຌมนຌาวดຌวยขຌอมูลทีไครบถຌวน ถูกตຌอง ถือ
ปຓนสิไงส าคัญ ตบางคนคิดวาพียงค การ฿หຌขຌอมูล  กในาจะพียงพอลຌวทีไจะท า฿หຌคน 

ปลีไยนปลงหรือปฏิบัติตามทีไราตຌองการ ดยละลย฿นรืไอง การสรຌางอารมณ์รวม  พืไอ฿หຌกิด 

ความคลຌอยตาม หรือพูดงายโ กใคือการสรຌางความอยากหรือตຌองการทีไจะกระท ารืไองนัๅนโ ดຌวยตนอง 
ดังนัๅน หลายครัๅงราจึงพบวามຌจะ฿หຌขຌอมูลมากมายพียง฿ด กใยังเมสามารถท า฿หຌองค์กรบรรลุ  
วัตถุประสงค์ทีไตຌองการเดຌ หมือนกับการขายสินคຌา ทีไบางครัๅงอารมณ์มักมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ  

มากกวาหตุผล บางทีรากใซืๅอพราะฟังค าบอกลาปากตอปาก หรือพราะชืไอถือ฿นประสบการณ์ของ
คนทีไรารูຌจัก เม฿ชจากคุณสมบัติทีไทຌจริงของสินคຌานัๅนโ ดังนัๅน การสรຌางรงบันดาล฿จจากภาย฿นดย
฿ชຌ รืไองลา  จึงนับปຓนวิธีการทีไดีละหมาะสม กับยุคปัจจุบัน พืไอ฿หຌการสืไอสารของรามี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  

การ์ตูน ถือปຓนครืไองมือทางการตลาด฿นการสรຌาง Brand Engagement ทีไมีบรนด์ปຓนจุด
ชืไอมตอ ซึไงการสรຌางความผูกพันธ์กับลูกคຌาหรือผูຌบริภคกใตຌองมีอาศัยการตลาดชิง Experience 

marketing พืไอท า฿หຌลูกคຌาหรือผูຌบริภคมีปງาหมาย อกาสเดຌสัมผัส มืไอลูกคຌามีประสบการณ์ทีไดี
ยอมจะกิดการบอกตอ นอกจากนัๅน การ์ตูน ครืไองมือการสืไอสารประภท Entertainment 

content ทีไผสมผสานทคนิคการลารืไอง (Storytelling) ซึไงถือปຓนรูปบบการสืไอสารทีไสอดคลຌอง
กับพฤติกรรมการบริภคสืไอของคนรุน฿หม ละหากออกบบการ์ตูน฿หຌดีมีรืไองราวจะสามารถสงสริม 
Engagement ฿หຌกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกทางหนึไงดຌวย  

 

 

 ค าส าคัญ : การ์ตูนุ การลารืไองุ Engagement 

 

 

 

 

                                                           

1 คณะทคนลยีสารสนทศ สถาบนัทคนลยีเทย-ญีไปุຆน 



2 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

หากจะ฿หຌอธิบายความหมายของ การ์ตูน  กใตกตางเปตามประสบการณ์ละวัตถุประสงค์฿น
การ฿ชຌงานของบุคคล ดใกอาจจะมองปຓนสืไอบันทิง ปຓนตัวอยางการ฿ชຌชีวิตบบวีรบุรษ ฿นขณะทีไ
ผูຌ฿หญอาจมองการ์ตูน฿นมุมตรงขຌาม นืไองดຌวยการ์ตูนถูกสรຌางขึๅนมาจากจินตนาการ นืๅอหาสวน฿หญ
มักกินจริง ซึไงมักถูกผูຌ฿หญตีความเป฿นทางเรຌสาระ มีความรุนรง หรือหวังผลประยชน์ทางการคຌา 
ต฿นชวง 20 ปทีไผานมา สืไอการ์ตูนเดຌรับความสน฿จ฿นการศึกษาวิจัยปຓนอยางมาก ดยสวน฿หญ
มุงนຌนพืไอศึกษาการน าอาสืไอการ์ตูนเป฿ชຌประยชน์ดຌานการรียนการสอนวิชาตางโ ต฿นชวง 2 

ทศวรรษทีไผานมานีๅ มีการปลีไยนปลงกิดขึๅน฿นรืไองนวทางการศึกษาการ์ตูนจะประกอบดຌวย 2 

นวทาง฿หญโ (กาญจนา กຌวทพุ ตปากร พุธกสุ ละภัทรา บุรารักษ์ุ โ555) คือ  

(1) ประดในความวิตกกังวล฿นผลกระทบดຌานลบของการ์ตูนตอยาวชน ชน ความรุนรง พศ 
ปຓนตຌน 

(2) การสวงหาวิธีการทีไจะน าอาการ์ตูนมา฿ชຌประยชน์฿นดຌานตางโ ชน ดຌานสาธารณสุข 
การมือง การศึกษา ปຓนตຌน 

จากงานวิจัยทีไปรากฏ บทความนีๅเดຌ฿หຌความส าคัญกับการสวงหาวิธีการทีไจะน าการ์ตูนมา฿ชຌ
ประยชน์ ดยจะน าสนอความรูຌพืๅนฐานของการ์ตูน การประยุกต์฿ชຌทฤษฏีทางการสืไอสารทีไส าคัญมา
อธิบายปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนมืไอมีกาน าอาการ์ตูนมา฿ชຌ฿นสืไอสารการตลาดผานการลารืไอง 
ิStorytellingี ดย฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌการ์ตูนพืไอสรຌาง Engagement ละ฿นตอนทຌายจะปຓน
การน าสนอประสบการณ์ของผูຌขียนขณะท างาน฿นธุรกิจการตลาดทีไน าตัวการ์ตูนมา฿ชຌงาน ณ 
ประทศญีไปุຆน ซึไงถือเดຌวาปຓนประทศตຌนบบทีไมีการ฿ชຌงานการ์ตูนพืไอสรຌาง Engagement ทีไประสบ
ความส ารใจ นืๅอหาทัๅงหมดจะน าสนอปຓนล าดับขัๅนตอนดังนีๅ  

 

นิยามความหมายกี่ยวกับการ์ตูน 

การ์ตูนอาจจะมีความหมายตกตางกันเปตามประสบการณ์ตรงหรือการรับรูຌภาพลักษณ์ผานสืไอ
ตางโ ตความหมายของการ์ตูนถูกนิยามเป฿นทิศทางดียวกัน (กาญจนา กຌวทพุ ตปากร พุธกสุ 
ละภัทรา บุรารักษ์ุ โ555) ดังนีๅ 

Cartoon หรือการ์ตูน ปຓนค าทีไมีตຌนก านิดมาจากค าวา Carton ซึไงปຓนภาษาฝรัไงศสปลวา 
กระดาษ หรือกระดาษการ์ด ิpaper cardี  

฿นหนังสือ A Dictionary of Art Terms and Techniques (1969) กลาวถึงความหมายของค า
วาการ์ตูนเวຌวา การ์ตูนหมายถึงภาพวาดลายสຌนชิงลຌอลียนตลกขบขันทีไ มักจะวาดปຓนลายสຌนอยาง
งาย ดยมีจุดประสงค์พืไอความสนุกสนาน การศึกษา ตลอดจนการสดงความคิดหในทางดຌาน
การมืองหรือสังคม 
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นอกจากนัๅนยังมีค าอืไนโ ทีไหมายความถึงการ์ตูนอีกหลายค า อาทิชน 

 Comic ปຓนภาษาละตินมามีความหมายกีไยวขຌองกับความสนุกสนาน ิComedyี 
 Caricature ปຓนศัพท์จากภาษาอิตาลีปลวา บรรทุกหรือบรรจุ ฿น The Encyclopedia 

America เดຌ฿หຌความหมาย การขียนภาพลายสຌนหรือสัญลักษณ์ทีไมุงหนใบนมคน฿ดคนหนึไง 
พืไอสดงอารมณ์ขันละท า฿หຌกิดความขบขันปຓนประการส าคัญ หรือการ์ตูนการมือง 
 Illustrated Tale หรือนิยายภาพ ปຓนการขียนลารืไองดຌวยภาพ 

 Animation หมายถึงการสรຌางภาพคลืไอนเหวดຌวยวิธีการน าภาพการ์ตูนหลายภาพทีไ
มีความตอนืไองกัน มาฉาย฿นความรใวทีไหมาะสมจนกิดปຓนภาพลวงตาของการคลืไอนเหว
ขึๅนมา  

ต฿นประทศญีไปุຆนซึไงปຓนผูຌน าของการ์ตูนจะ฿ชຌค าวา มังงะ ิMangaี ซึไงหมายถึงการ์ตูน฿น
สิไงพิมพ์ ละอนิมะ ิAnimeี ซึไงหมายถึงภาพยนตร์ญีไปุຆนตามภาษาของญีไปุຆน 

 

ประภทของการ์ตูน 

ดຌวยความหลากหลายของการ์ตูน จึงมีผูຌบงประภทของการ์ตูนเวຌมากมายหลายบบ ดย฿ชຌ
กณฑ์ทีไตกตางกันของการ์ตูน (กาญจนา กຌวทพุ ตปากร พุธกสุ ละภัทรา บุรารักษ์ุ โ555) ดังนีๅ 
 

                   1

                2

      /        3

                4

              5

              6

            
             

 
ภาพทีไ 1 การบงประภทการ์ตูน 

 

(1) บงตามกณฑ์ของพืๅนทีไทีไน าการ์ตูนเป฿ชຌประยชน์ การจัดวางละนืๅอหา รนดอล พี ฮริ
สัน นักวิชาการ์ตูนเดຌบงการ์ตูนออกปຓน 6 กลุม฿หญโ  ดังนีๅ ภาพประกอบทีไปຓนการ์ตูน (Cartoon 

illustration), การ์ตูนกรอบดียว ิSingle-Panel cartoonี, การ์ตูนชอง ิComic stripี, หนังสือ
การ์ตูน ิComic bookี, การ์ตูนภาพคลืไอนเหว ิAnimated cartoonี ละสินคຌาการ์ตูน ิCartoon 

productี 



4 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

(2) กณฑ์บงตามประภทนืๅอหา บงเดຌ 10 ประภท เดຌก รืไองวิทยาศาสตร์ ิScience 

Fictionี, การผจญภัย฿นความฝัน ิFantastic Adventureี, รืไองอาชญากรรมละการสอบสวน 
ิCrime and Detectiveีุ รืไองชีวิตจริงละประวัติบุคคล ิReal stories and Biographyี, รืไองการ
ผจญภัย฿นปຆา ิJungle Adventureี, การ์ตูนรืไองสัตว์ ิAnimal Cartoonี, รืไองตลกขบขัน ิFun 

and Humorี, รืไองกีไยวกับความรัก ิLove Interestี ละรืไองจากวรรณคดี ิRetold Classicี, 
รืไองสงคราม ิWarี 

(3) กณฑ์บางตามรูปบบละปງาหมาย บงเดຌ 2 รูปบบ เดຌก รูปบบพืไอความบันทิง
ทัไวเป ชน ผจญภัย ตืไนตຌน สยองขวัญ ปຓนตຌน ละรูปบบพืไอคุณคาทางการศึกษา ชน รืไอง
การมือง วรรณคดี วิทยาการ ปຓนตຌน 

(4) กณฑ์บงตามลักษณะการสดงออก บงเดຌ 12 ประภท เดຌก การ์ตูนการมือง,การ์ตูน
ประกอบรืไอง, การ์ตูนสัๅนปຓนตอนโ, การ์ตูนข าขันชองดียวจบ, การ์ตูนข าขันหลายชองจบ฿นหนຌา
ดียว, การ์ตูนรืไองราว, การ์ตูนฆษณา, การ์ตูนคลืไอนเหว, การ์ตูนลຌอลียนบุคคล, การ์ตูนประกอบ
การศึกษา, การ์ตูนทรทัศน์ ละการ์ตูนบบ 

(5) กณฑ์บงตามวัยของผูຌอาน บงเดຌ 3 ระดับ เดຌก การ์ตูนส าหรับดใกลใก, การ์ตูนส าหรับ
ดใกต ละการ์ตูนส าหรับวัยรุนละผูຌ฿หญ 

(6) กณฑ์บงตามลักษณะผูຌสรຌางการ์ตูน บงเดຌ 2 ประภท เดຌก การ์ตูนทีไผลิตดยผูຌผลิต 

ละการ์ตูนทีไผลิตดยผูຌรับสารดย฿ชຌมือวาด ผลิตพืไอความชืไนชอบปຓนหลัก 

 

นวคิดการลารื่องผานสื่อการ์ตูน฿นยุคดิจิทัล 

วงการสืไอสารมวลชนมีพัฒนาการองค์ความรูຌ฿หมโ สมอ อยางนวคิดรืไองการลารืไอง ซึไงปຓน
สมือนครืไองมือหลัก฿นการผลิตนืๅอหาสืไอทีไส าคัญ พราะเมวาผลงานสืไอจะถูกผลิตออกมา฿นรูปบบ
฿ด จะปຓนภาพยนตร์ ละครทรทัศน์ ขาวหนังสือพิมพ์ รวมถึงการ์ตูน กใมัก฿หຌความส าคัญกับการลา
รืไอง ิstorytelling) สมอมา ตลกของการลารืไอง฿นยุคสืไอกานัๅน ปຓนยุคการลารืไอง฿นยุคการ
สืไอสารทางดียว ิone-way communication) ทีไซึไงชืไอ฿นทฤษฎีบบจ าลองการสืไอสารของ ฮDavid 

K. Berlo" นักสังคมศาสตร์ ทีไสรຌางขึๅนจากฐานคิดทีไวา องค์ประกอบการสืไอสาร มี ฮSender > 

Message > Channel > Receiver" ซึไงชืไอวาผูຌสงสารทานัๅนทีไมีอ านาจ฿นการบอกลารืไองราว  
ตลกการสืไอสารวันนีๅปลีไยนปลงเปลຌว นับตัๅงตมีอินตอร์นใต มืไอป ค.ศ. แ้้เ ละ

นับตัๅงตมีกระดานสนทนา ละ มีครือขายสืไอสังคมออนเลน์ ทีไชืไอมตอละท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถติด
ตอชืไอมถึงกันเดຌเมยาก จนลกการสืไอสารกຌาวขຌาสูยุค ฮผูຌ฿ชຌงานปຓนผูຌผลิตสารฮ ิuser generate 

content) ซึไงหมายถึง ผูຌรับสารปัจจุบัน ทีไเมพียงตปຓนผูຌรับปลายทางธรรมดาตสามารถกลายปຓน
ผูຌสดงความคิดหในตอบกลับ กระทัไงกลายปຓนผูຌสงสารเดຌดຌวย สามารถ ผยพรวิดีอคลิปพลงทีไ
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ตนองรຌอง พสต์ความคิดหในทางการมือง ขียนบลใอกความรูຌรีวิวสินคຌา หรือพสต์ชร์ภาพถายซล
ฟດตนอง นืๅอหาหลานีๅถูกน าสนอผานสังคมออนเลน์ ดຌวยชองทางตางโ ิธาม ชืๅอสถาปนศิริุ 2556ี 
 

นวคิดการลารื่องกับการสรຌาง Engagement 

การกิด Engagement ของผูຌ฿ชຌสืไอ สามารถปຓนจริงเดຌมากขึๅน฿นยุคปัจจุบัน พราะปຓนผลมาจาก
บริบททางสังคมวัฒนธรรมทีไปลีไยนปลงเป ผูຌบริภคถูกกระตุຌน฿หຌตຌองสวงหาขຌอมูล฿หมโ พรຌอมกับ
สรຌางความสัมพันธ์กับนืๅอหาของสืไอตลอดวลา ดังนัๅนลกของยุคสืไอปัจจุบันจึงเมเดຌอยู฿นมือบริษัทสืไอ
ขนาด฿หญ ตอยู฿นมือของทุกคน ซึไงสามารถสรຌางนืๅอหาเดຌอง ละน าเปสู วัฒนธรรมการมีสวน
รวม฿นสืไอ ซึไงน าเปสูการสรຌาง Engagement เดຌ ิมรรยาท อัครจันทชติ, 2557) 

Engagement คือ การมีสวนรวม (Participatory) มิ฿ชพียงการคการปฏิสัมพันธ์กันกลาวคือ 
ความรูຌสึกมีสวนรวมจะถูกขับคลืไอนจากผูຌ฿ชຌสืไอปຓนสิไงทีไกิดขึๅนจากความสมัคร฿จของผูຌ฿ชຌสืไอ ตกตาง
จากการปฏิสัมพันธ์ตຌตอบทีไถูกขับคลืไอนจากผูຌผลิตสืไอ ละปຓนพียงท า฿หຌผูຌรับสารขຌาเปอยู฿น
ครงสรຌางดิม มิ฿ช฿หຌกลายปຓนผูຌผลิตนืๅอหา฿หม นอกจากนัๅน Engagement จะกิดขึๅนเดຌ ตຌองอยูบน
พืๅนฐานของ 5 องค์ประกอบทีไส าคัญ ิPhillips, A., 2012ี คือ 

(1) Loyalty ผูຌ฿ชຌสืไอรูຌสึกผูกพันกับรืไองลานัๅนอยูตลอด มีการติดตามรืไองลานัๅนอยางสมไ าสมอ
฿นทุกสืไอทีไกีไยวขຌองกับรืไองลานัๅน฿นชิงรุก (Active Seeker)  ชน การทีไดใกโ ชืไนชอบหลาการ์ตูน
ซุปปอร์ฮีร ชน บในทใน อุลตรຌามน ปຓนตຌน กใจะติดตามการ์ตูนอยางตอนืไอง พยายามหาซืๅอสินคຌา
ทีไมีตัวการ์ตูนเปประกอบกับสินคຌานัๅนโ ปຓนตຌน ดังรูป 

 

 
 

ภาพทีไ 3 การ์ตูน BEN 10   
 

(2) Attentive Consumption ผูຌ฿ชຌสืไอสน฿จละ฿ส฿จทีไจะรับรูຌรืไองลานัๅน จนสามารถจดจ า
ละระลึกรืไองลาเดຌ ชน บริษัทครือขายทรศัพท์มือถือ ชน AIS DTAC ละ True มีการ฿ชຌการ์ตูน
฿นรูปบบ Mascot มาลารืไองผานสืไอฆษณาผานทรทัศน์ ิTVCี พืไอสรຌางการจดจ าภาพลักษณ์
ของบริษัท ดังรูป 



6 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

 

 
 

ภาพทีไ 4 นຌองอุน฿จ Mascot ของ AIS 

 

(3) Media Literacy ผูຌ฿ชຌสืไอมีความสามารถ฿นการอาน ละตีความขຌอมูล ละทีไส าคัญ คือ 
ตຌองมีทักษะการ฿ชຌสืไอ สามารถผลิตนืๅอหาพืไอถายทอดรืไองลาผานสืไอตางโเดຌ 

(4) Participation ผูຌ฿ชຌสืไอขຌาเปมีสวนรวม฿นรืไองลา ดยการสรຌางสรรค์นืๅอหาพืไอขยายละ
ต อ ย อ ด  รืไ อ ง  ล า อ อ ก เ ป   ช น ฿ น  Fanpage  ลู ก คຌ า ผูຌ น า รั ก  
ิhttps://www.facebook.com/ilovemyclientี ทีไสมาชิกสามารถสงรืไองลา ประสบการณ์ของ
สมาชิกมายังจຌาของ Fanpage พืไอน ามาสรຌางรืไองราวผานตัวการ์ตูนทีไมีคุณสมบัติขຌากับรืไองลา
นัๅนโ ซึไงปัจจุบันมสีมาชิกกวา 140ุ000 คน ดังรูป 

 

 
 

ภาพทีไ 5 ตัวอยางภาพผลงานจาก Fanpage ลูกคຌาผูຌนารัก 

 

(5) Extra-textual  Activities ผูຌ฿ชຌสืไอมีกิจกรรมอืไนโ ทีไนอกหนือจากการรับรืไองลาจากสืไอ
ดิมดยตรง ละปຓนกิจกรรมทีไเดຌรับรงบันดาล฿จจากรืไองลาดิม ชน การท าวใบเซต์หรือนิตยสาร
ทีไกีไยวขຌองกับรืไองลานัๅน ิFanficationีุ การสรຌางสรรค์อุปกรณ์ละชุดครืไองตงกายของตัวละคร 
ิCosplayี ปຓนตຌน 
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กรณีศึกษา : การวิคราะห์สื่อการ์ตูนที่สงสริม Engagement ฿หຌกับลูกคຌา฿นประทศ
ญี่ปุ่น 

ประทศญีไปุຆน ซึไงถือปຓน Best Practice ชัๅนยอด ทีไมีการ฿ชຌตัวการ์ตูนมาปຓนครืไองมือทางการ
สืไอสารการตลาด มีการลารืไองผานสืไอตางโ ละสงสริม Engagement ฿หຌกิดขึๅนกับกลุมผูຌบริภค  

การจัดการธุรกิจกราฟຂกละการตลาด฿นประทศญีไปุຆน เดຌมองหในอกาสทางธุรกิจทีไน าตัวการ์ตูน
มาปຓนครืไองมือทางการตลาดขับคลืไอนส าหรับธุรกิจ ซึไงบริษัททีได านินธุรกิจนีๅ ชน Dentsu, ADK 

ปຓนตຌน ลຌวนเดຌรับปรจใคขนาด฿หญจากหนวยงานราชการ หรือบริษัทผูຌวาจຌาง฿หຌดูล฿นการน าสืไอมา
฿ชຌปຓนครืไองมือส าหรับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทัๅงตຌองท า฿หຌสืไอท าหนຌาทีไ฿หຌ
มากกวาการ฿หຌขຌอมูล ละตຌองสงผล฿หຌผูຌบริภคกิดความ฿ส฿จ สน฿จ ปรารถนา ละตัดสิน฿จซืๅอมืไอ
เดຌรับรูຌขຌอมูล สงผล฿หຌตຌองคຌนหากลวิธี พืไอรองรับความตຌองการของลูกคຌา฿หຌเดຌ ซึไงสิไงนัๅนคือ 
การ์ตูน ทีไคุຌนคยมาตัๅงตสมัยดใก ชน ดราอมอน ผีญีไปุຆน ตัวการ์ตูนคุณพอ คุณม หรือมຌต
ขบวนการพลัง 5 สี ปຓนตຌน ลຌวนถูกหยิบมาปຓนครืไองมือทางการตลาด จากการส ารวจขຌอมูลดย
บริษัท ADK ิปริญ ลักษิตานนท์ุ 2544) ปรากฏขຌอมูลวา ตัวการ์ตูนสามารถสรຌางการจดจ าตอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดຌมากกวา 60% มืไอทียบกับองค์ประกอบอืไนโ ละประสบความส ารใจ฿นกลุม
ดใก ยาวชน รวมถึงวัยท างาน ซึไงจะหในเดຌจากฆษณาทีไปรากฏ฿นรายการทรทัศน์ หนຌานิตยสาร 
ปງายประกาศ หรือมຌตอาหารทีไคนญีไปุຆนทานปຓนประจ า หรือมຌกระทัๅงการสงสริมการขายทีไน าอา
ตัวการ์ตูนมาประกอบทีไพิไมมากขึๅน฿นปัจจุบัน 

จากนวคิดการน าตัวการ์ตูนมา฿ชຌ ละถือปຓนครืไองมือทีไประสบความส ารใจ฿นวงกวຌาง ดย
พืๅนฐานของสืไอทีไปຓนครืไองมือ฿นการสืไอสารการตลาด ิIntegrated Marketing Communicationี 
สามารถบงยกกลเกการท างานของความส ารใจนีๅ เดຌปຓน 4 สวน คือ 

(1) ผูຌสงขຌอมูล จຌาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชน กลุมบุคคล นิติบุคคล บริษัทหຌางรຌานทัๅงขนาด
ลใก กลาง หรือ฿หญ ซึไงลຌวนมองหในประยชน์ของการน าการ์ตูนมา฿ชຌประยชน์ ตหนือสิไงอืไน฿ด 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการยอมตຌองมีคุณภาพดຌวยชนกัน 

(2) ตัวการ์ตูน ทีไปรากฏ฿นปัจจุบัน กิดขึๅนมาจากหลายทีไมา ชน  
 มาจากตัวการ์ตูนทีไมีรืไองราวิstoryี อยูลຌว ชน จากการ์ตูน ละคร หรือมຌตบุคคลทีไมี

ชืไอสียง ซึไงปຓนทีไนิยม ตัวอยาง ตัวกัปปะ มมทาร ปຓนตຌน 

 มาจากการพัฒนาละออกบบ฿หมดยบริษัทรับออกบบตัวการ์ตูน 

 มาจากบริษัทจຌาของผลิตภัณฑ์หรือบริการปຓนผูຌออกบบอง 
 มาจากการหยิบอาบุคลิกลักษณะ หรือสิไงทีไปຓนทีไนิยม฿นตละพืๅนทีไมาออกบบ ชน 

สมสรฟุตบอลประจ าจังหวัด กใน าอาจุดขายประจ าถิไนมาออกบบปຓนตัวการ์ตูน 
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 มาจากความชอบฉพาะกลุม ชน กลุมทีไสน฿จการดินทางดຌวยจักรยาน กใพัฒนาตัวละคร
ฉพาะกลุมขึๅนมา ตัวการ์ตูนตละตัวถูกออกบบ฿หຌมีบุคลิกลักษณะทีไดดดน จดจ าเดຌงาย ผาน
การ฿ชຌสี รูปทรง รูปราง หรือมຌตสืๅอผຌาของตัวการ์ตูน ทีไสรຌางลักษณะฉพาะ จนผูຌบริภครับรูຌ
ขຌอมูลผานตัวการ์ตูนชืไอมยงเปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการเดຌดยทันที 
(3) สื่อ หรือชองทางการสื่อสาร ซึไงหมายถึง การน าสนอผานรายการทรทัศน์ รายการวิทยุ 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินทอร์นใต หรือผานกิจกรรมตางโ ชน การออกบูท การจัดกิจกรรมสันทนา
การ ฯลฯ ทีไน าตัวการ์ตูนมา฿ชຌ ซึไงการลือก฿ชຌสืไอตຌองผานการวิคราะห์อยางปຓนระบบ ปຓนขัๅนตอน 
จะปຂดตัวดຌวยสืไอชนิด฿ดกอน ละตามดຌวยสืไอ฿ดตอเป ลຌวนปຓนกลวิธีทีไบริษัทผูຌรับผิดชอบการน า
ตัวการ์ตูนเป฿ชຌงานตຌองวางผนเวຌปຓนอยางดี 
(4) ผูຌรับรูຌขຌอมูล หรือผูຌบริภค นืไองดຌวยประชากรของประทศญีไปุຆนสวน฿หญปຓนวัยท างาน การ

ขຌาถึงทคนลยีสมัย฿หมสามารถท าเดຌดยงาย ดังนัๅนผูຌบริภคกใสามารถลือกรับขຌอมูล หรือตัวการ์ตูน
ทีไตนองสน฿จ ติดตามมาตัๅงตสมัยดใกเดຌเมยาก ผาน Smartphone ปຓนตຌน 

ประทศญีไปุຆนมีการ฿ชຌตัวการ์ตูนกันอยางพรหลาย ละประสบความส ารใจ ละจาก
ปรากฏการณ์ของตัวการ์ตูนทีไขຌามาปຓนสวนหนึไงของครืไองมือทางการตลาด ทีไสงผลตอก าเรทีไหใน
ปຓนตัวงิน ชน รายเดຌทีไพิไมขึๅน ปຓนตຌน หรือทีไเม฿ชตัวงิน ชน ความภักดี฿นตราสินคຌา ิBrand 

royaltyี ผานตัวการ์ตูน ปຓนตຌน ลຌวนปຓนสิไงยืนยันความส ารใจของตัวการ์ตูนเดຌปຓนอยางดี ดังนัๅนขอ
น าสนอกรณีศึกษาจากประทศญีไปุຆน จ านวน 2 ตัวอยาง ดังนีๅ 

 คุมะมง หรือ Kuma-mon หรือくまモン มีทีไมาจากหมีพศผูຌ ปຓนสัตว์จังหวัดคุ
มะมะตะ ปຓนการ์ตูนทีไปຂดพรຌอมกับสຌนทางการดินรถเฟชิงกันซใง ิshinkansenี สายคิวชู พืไอ
สงสริมการทองทีไยว฿นจังหวัดคุมะมะตะละภูมิภาคทีไสຌนทางรถเฟวิไงผาน จากนัๅนคุมะมงกใปຓนทีไ
รูຌจักเปทัไวประทศญีไปุຆนอยางรวดรใว นอกจากนัๅนยังเดຌรับการสนอชืไอจากคนทีไอาศัย฿นญีไปุຆนทัไว
ประทศ จนเดຌรับรางวัลชนะลิศตัวการ์ตูนระดับประทศ 

 

 
 

ภาพทีไ 6 คุมะมง หรือ Kuma-mon หรือくまモン 

ิทีไมา : https://kumamon-official.jp/) 

 



9 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

 คิวจัง หรือ Kyun-chan หรือ キュンちゃん ปຓนตัวการ์ตูนทีไถูกออกบบขึๅนจาก
สัตว์ทຌองถิไน ทีไมีลักษณะคลຌายหนูละกระรอก ฿ชຌปຓนการ์ตูนสัญลักษณ์ประจ าองค์กรการทองทีไยว
ขตฮอกเก พืไอประชาสัมพันธ์การทองทีไยว นอกจากนัๅนยัง฿ชຌปຓนตัวการ์ตูนหลักประจ ารถเฟฟງา
สายฮอกเกด (Hokkaido) ซึไงขตฮอกเกดเดຌประชาสัมพันธ์การทองทีไยวผาน Hokkaido 
Destination Campaign ดยนักทองทีไยวทีไพบหในตัวการ์ตูนคิวจังจะกิดการจดจ า นึกถึงขตฮอก
เกด ละการดินทางผานรถเฟฟງาเดຌดียิไงขึๅน  

 
 

ภาพทีไ 7 คิวจัง หรือ Kyun-chan หรือ キュンちゃん 

ิทีไมา : http://www.visit-hokkaido.jp/t/kyuns_room/) 

 

นวทางการสื่อสารการตลาดผาน การ์ตูน ที่หมาะสมกับประทศเทย 

จากตัวอยางการ฿ชຌการ์ตูนของประทศญีไปุຆน หันกลับมาทีไประทศเทยซึไงพบวา กลุมธุรกิจดຌานสืไอ
บันทิง ชน พลง ทรทัศน์ กมส์ ปຓนตຌน เดຌ฿ชຌตัวการ์ตูนขຌามาปຓนอยางมาก ตัวอยางชน การสรຌาง
ตัวการ์ตูนของกลุมผูຌประกาศหญิง รายการ ผูຌหญิงถึงผูຌหญิง ทีไภายหลังน ามาสรຌางปຓนการ์ตูน
อนิมชัน นอกจากนัๅนธุรกิจดຌานการสืไอสารกใลใงหในถึงการสืไอสารองค์กรดຌวยตัวการ์ตูนดຌวยชนกัน
อยาง DTAC ละ AIS ตทีไพบหในบอยมากขึๅน฿นชวง 2-3 ป คือ วงการกีฬา ทีไหยิบอาสัตว์หรือสิไงทีไ
คุຌนตาประจ าทຌองถิไน มาสรຌางปຓนตัวการ์ตูนประจ าทีมฟุตบอล ปຓนตຌน 

จะหในเดຌวา ประทศเทยเดຌริไมตຌนน าตัวการ์ตูนขຌามาปຓนครืไองมือสืไอสารพิไมมากขึๅน ตหาก
มองลึกลงเปถึงทคนิคการน าตัวการ์ตูนพืไอสงสริม Engagement ละตอยอด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
ตอองค์กรอยางยัไงยืน ดังนัๅนบริษัท฿นประทศเทยตຌองมีการบริหารจัดการตัวการ์ตูน฿หຌมีประสิทธิภาพ
มากขึๅน ดังนีๅ 

 ควรพิ่มชองทางการสื่อสารตัวการ์ตูน ผานสืไอหรือครืไองมือทีไมีอยู฿นปัจจุบัน฿หຌถีไละ
หลากหลาย ชน ผลิตปຓนการ์ตูนอนิมชันสัๅนโ ฉายตามฟรีทีวี หรือผาน Youtube มຌกระทัไงการ
สรຌางปຓนสติกกอร์฿นปรกรม LINE ปຓนตຌน 

 ควรพัฒนาป็นสินคຌา฿หม ชน การสรຌางของทีไระลึกปຓนตัวการ์ตูนจก฿นงาน event ชน 
สืๅอพิมพ์ลายตัวการ์ตูน ปຓนตຌน 
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 ตัวการ์ตูนถือป็นทรัพย์สินขององค์กร ตຌองจดลิขสิทธิ์ พืไอปງองกันการลอกลียนบบ หรือ
การน าเป฿ชຌงานดยเมเดຌรับการยินยอมจากองค์กรผูຌปຓนจຌาของ รวมทัๅงยังปຓนการก าหนดขอบขต
การ฿ชຌงานของตัวการ์ตูนดຌวยอีกสวนหนึไง 

 ควรคຌนหาพันธมิตรรวม พืไอน าตัวการ์ตูนเปปຓนสวนหนึไง฿นการสงสริมการขาย ชน ผลิต
ตัวการ์ตูน฿นลักษณะผนมหลใก (magnet) ปຓนสินคຌาถมรวมกับสินคຌาหลัก ปຓนตຌน 

 ละทีไส าคัญ ควรมีการ฿ชຌตัวการ์ตูน฿นงานประภท CSR (Corporate Social 

Responsibility) พืไอสรຌางการจดจ าทีไปຓนมิตรตอลูกคຌาละผูຌพบหใน฿หຌมากขึๅน ชน ฿ชຌตัวการ์ตูนดิน
รณรงค์ชวยหลือสังคม ปຓนตຌน 

สวน฿หญพบวาการฆษณาละการประชาสัมพันธ์ขຌามามีอิทธิพล ก าหนดความอยูรอด ความ
นิยมของตัวการ์ตูน ยิไงฆษณาประชาสัมพันธ์อยางตอนืไองละมีความถีไ  ผาน Experience 

marketing ยอมตอกยๅ า฿หຌมีอกาสทีไตัวการ์ตูนจะปຓนทีไรูຌจักละปຓนทีไชืไนชอบของลูกคຌามีมากขึๅน 
หรืออาศัยการฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวการ์ตูนดຌวยวิธีการทีไรียกวา สรຌางบรนด์ิBrandingี ทัๅง
กอนทีไสินคຌาหรือบริการประจ าตัวการ์ตูนจะปຂดตัวละปຓนทีไรูຌจักรัก฿ครของลูกคຌา   นอกจากนัๅนการ
ผลิตของทีไระลึก หรือการทีไตัวการ์ตูนเปปรากฏรวมกับกิจกรรมการสงสริมการขายของสินคຌาอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌองกันกใลຌวนสงสริม Engagement มีผล฿หຌตัวการ์ตูนปຓนทีไรูຌจักเดຌอยางพรหลาย฿นวลา
อันรวดรใว จะท า฿หຌการท าตลาดงายขึๅนดຌวย 

จากตัวอยาง คุมะมง ละ คิวจัง ปຓนทีไรูຌจักเมเดຌขึๅนอยูกับการออกบบ ตขึๅนอยูกับสนห์
หรือความนารักของตัวการ์ตูนมากกวาลักษณะภายนอก ซึไงจะท า฿หຌกิดผล฿นการชืไอมตอหรือตอยอด
฿นทางการท าธุรกิจเดຌละท า฿หຌตัวการ์ตูนปຓนทีไรูຌจักเดຌเมยาก การพิไมมูลคา฿หຌกับตัวการ์ตูนหรือการ
น าตัวการ์ตูนเปตอยอดทางความคิดดຌวยการสรຌางสรรค์รูปบบ฿หมโ ชืไอมยงกับสินคຌาหรือบริการ 
นะน าภาพลักษณ์฿หຌกับองค์กร หนวยงาน ฯลฯ ฿นชิงธุรกิจจะปຓนการท า฿หຌตัวการ์ตูนดงดั ง ปຓนทีไ
รูຌจักดยงาย฿นวลาอันรวดรใว ละกลายปຓนความติบตของธุรกิจการจัดการตัวการ์ตูน เม฿ชคการ
สรຌางตัวการ์ตูน ตปຓนการสรຌางคารคตอร์ิCharacterี  ฿หຌกับตัวการ์ตูน สรຌางบุคลิก฿หຌกับตรา
สินคຌาหรือบริการตางโ ดย฿ชຌตัวการ์ตูนปຓนตัวกลาง฿นการสืไอสารเปยั งลูกคຌา ธุรกิจนีๅตຌองอาศัย
การตลาดขຌามากีไยวขຌอง พราะทຌายทีไสุด สินคຌาหรือบริการจะมีรายเดຌหรือปຓนทีไรูຌจัก ลຌวนจ าปຓนตຌอง
฿ชຌการตลาดทีไดีของผูຌผลิต ละจຌาของดຌวย฿นวลาดียวกัน 

นอกจากนัๅนดຌวยสีสันสะดุดตา ตัวการ์ตูนทีไออกบบปຓนมิตรละมีอกลักษณ์ จากบืๅองหนຌาทีไ
สวยงามของตัวการ์ตูนซึไงหในลຌวประทับ฿จ ละกิดความรูຌสึกรวมทีไสอดคลຌองกันระหวางลูกคຌา ผูຌพบ
หใน กับวัตถุประสงค์ของบริษัททีไน าตัวการ์ตูนมา฿ชຌงาน  ยอมปຓนพลังขับคลืไอนบรนด์ิBrandี เดຌ
อยางยบยล  
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การศึกษากลุมปງาหมายจนขຌา฿จ  ถือปຓนจุดริไมตຌนทีไดี ละมาถูกทางลຌว ตมืไอจาะลึก฿หຌถึง
รูปบบ พฤติกรรมการบริภค ซึไงมีสวนส าคัญตอการวางผนการน าตัวการ์ตูนมา฿ชຌงาน พราะถือวา 
หากขຌา฿จกลุมปງาหมาย ยอมมีอกาสทีไดีตามมา  

มืไอกิดการรับรูຌ ิAttention) ท า฿หຌรูຌจักมากขึๅน มืไอกระตุຌนความสน฿จ ิInterest) กใจะกิดการ
ประมินสินคຌา฿น฿จลูกคຌา มืไอ฿หຌคุณคาทีไตຌองการ ิDesire) กใจะตอบสนองหรือสรຌางความตຌองการ฿หม 
มืไอจดจ าบันทึก฿นสมอง ิMemory) กใจะท า฿หຌลูกคຌามีภาพจ ามากขึๅน  ซึไงน าเปสูการนຌมนຌาวสูการ
ตัดสิน฿จ ิAction) จนกอกิดการ฿ชຌจายจริง ต฿นปัจจุบัน การทีไตัวการ์ตูนจะประสบความส ารใจเดຌ 
คงจะเม฿ชปຓนการสดงพฤติกรรมของผูຌบริภคบบทางดียว ตผูຌบริภคตຌองตอบสนองตอขຌอมูลทีไ
เดຌรับดຌวย จึงกลายปຓนนวทางพฤติกรรมการบริภคทีไผูຌออกบบตัวการ์ตูน หรือบริษัททีไน าตัว
การ์ตูนเป฿ชຌงานตຌองค านึงดຌวย คือ หลังจากทีไผูบริภคหในตัวการ์ตูนผานสินคຌา หรือบริการ จะ
ขวนขวายหาขຌอมูลดຌวยตัวอง ลຌวบงปันขຌอมูลนาทึไงทีไเดຌมานัๅน฿หຌกับคนอืไน จะหในเดຌวา พฤติกรรม
สองอยางทีไปຓนอกลักษณ์ของผูຌบริภค อันเดຌก การหา รวบรวม ิSearchี ละบงปันขຌอมูล 
ิShareี จึงกลายปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการตัดสิน฿จซืๅอ  

จากพฤติกรรมผูຌบริภคทีไปรปลีไยนเป จะพบวาชองทางการสืไอสารตัวการ์ตูนละทคนลยี
฿หมโ  ยิไงมีความส าคัญ พืไอตอยอด฿หຌตัวการ์ตูนลดลนบนลกธุรกิจเดຌอยางสงางาม ดังนัๅนผูຌขียนเดຌ
สรุปชองทางการสืไอสารทีไเดຌผล฿นปัจจุบัน เวຌดังนีๅ 

(1) รายการทรทัศน์ ฆษณา฿นรงภาพยนตร์ 
(2) ฆษณา ชน ฆษณา฿นหนังสือพิมพ์ ฿นนิตยสาร ฿นตูຌรถเฟ ปสตอร์สถานีรถเฟ ฆษณาบน

ตัวรถเฟละรถดยสาร ปสตอร์กลางจຌง ปງายฆษณาขนาด฿หญ ปຓนตຌน 

(3) งานอีวนต์ 
(4) ค าพูดปากตอปาก (WOM) ชน การสนทนากับครอบครัวลพืไอนฝูง ปຓนตຌน 

(5) รຌานคຌา ละผลิตภัณฑ์ ชน ภาพภายนอกรຌานคຌา บรรจุภัณฑ์ ค านะน าของพนักงาน 
อกสาร/คตตาลใอก฿นรຌานคຌา สินคຌา฿นคมปญ ปຓนตຌน 

(6) อินตอร์นใตละอุปกรณ์พกพา ชน วใบเซต์องค์กร ฆษณาทางวใบเซต์ อีมลขายสินคຌา 
blog สวนตัว/บริการครือขายสังคมออนน์ ิSNS : Social Network Servicesี ปຓนตຌน 

ตทีไถือวาปຓนชองทางการสืไอสารทีไทรงอิทธิพลทีไสุด฿นปัจจุบัน ละสอดคลຌองกับพฤติกรรมการ
บริภค คือ บริการครือขายสังคมออนน์ ิSNS : Social Network Servicesี อยางชน  Facebook  
Twitter LINE ละ Blog ซึไงนาจับตามอง ละเดຌรับความนิยมมากกวาชองทางการสืไอสารอืไน 
นืไองจาก การสรຌางครือขายทางสังคมซึไงมีรากฐานดยตรงจากสัญชาตญาณของมนุษย์฿นฐานะทีไ
ปຓนสัตว์สังคม นัไนอง 

จากการศึกษาขຌอมูลพฤติกรรมผูຌบริภค ชืไอมยงกับชองทางการสืไอสาร กีไยวกับการจัดการธุรกิจ
ตัวการ์ตูน ิCharacter Business Managementี ซึไงคอนขຌางมีความสลับซับซຌอน นืไองจากธุรกิจ
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ดังกลาว ปຓนสายพานหนึไงทีไชืไอมยง ละสงผลตออีกองค์กร ดังนัๅนธุรกิจตຌองมีความขຌา฿จตนอง 
ละขຌา฿จคนอืไน ฿หຌปຓนอยางดี ตกใ฿ชวาจะเมมีอกาสประสบความส ารใจ ตบริษัทตຌองขຌา฿จ ฿ส฿จ
กับธุรกจิของตน฿หຌมากขึๅน กใทานัๅน 

การจะสรຌางบริษัททางดຌานจัดการธุรกิจตัวการ์ตูน฿หຌประสบความส ารใจละยัไงยืน พืไอสงสริม 
Engagement นัๅนมีนวทางปฏิบัติ 7 ขัๅนตอน (Kotaro Sugiyama and Tim Andree, 2010ี ดังนีๅ 

(1) พัฒนาความรูຌ ความขຌา฿จชิงลึกละกลยุทธ์ หาทางขຌา฿จกลุมปງาหมาย฿หຌลึกซึๅง จากนัๅนจึง
สรຌางเอดียละก าหนดวัตถุประสงค์ตางโของการน าตัวการ์ตูนมาสืไอสาร ละกลยุทธ์การสืไอสารทีไ
ส าคัญ 

(2) สรຌางเอดียหลัก (Core Idea) ซึไงปຓนหัว฿จของคมปญ หรือกิจกรรมทีไน าตัวการ์ตูนมา฿ชຌ 
ละปຓนรูปบบดียวกันตลอดคมปญการสืไอสารทัๅงหมด 

(3) สรຌางครงสรຌางเอดียรวม ิScenario Ideaี พราะ Scenario Idea ฿หຌกรอบละรูปบบ
การท างาน หรือรืไองราว฿หຌก Core Idea 

(4) พัฒนา ครีอติฟองค์รวม ผลิตงานการ์ตูนชิงสรຌางสรรค์ ทัๅง สาระทีไจะสืไอสารผานตัว
การ์ตูน ละงานศิลปะ  

(5) สรຌางการออกบบชิงครงสรຌาง ิStructure Designี สวน฿หญปຓนการออกบบชิงปริมาณ
ของผนการฆษณาดย฿ชຌตัวการ์ตูน ผานการวิคราะห์จากฐานขຌอมูล฿นปัจจุบันละงานวิจัย฿หมโ 

(6) จรจาละน าเปปฏิบัติ น าผนเปสูการปฏิบัติ ซึไงหมายถึงการจรจาละประสานงานกับ
ผูຌประกอบการสืไอตางโ ละหุຌนสวนความรวมมืออืไนโ พืไอน าเปสูการปฏิบัติ 

(7) ประมินผลประสิทธิภาพ ทดสอบประสิทธิภาพของคมปญ ละ฿ชຌผลของการทดสอบปຓน
ขຌอมูลสะทຌอนกลับส าหรับผนครัๅงถัดเป 

 

จากขຌอมูลทีไเดຌน าสนอจะคຌนพบนวทางปฏิบัติ฿นการลือก฿ชຌ การ์ตูน พืไอสรຌางความผูกพันธ์ 
ิEngagementี ฿หຌกับสินคຌาหรือบริการผานทคนิคการลารืไอง (Storytelling) ทีไตอบจทย์ทุกพศ 
ทุกวัย฿นสังคมยุคดิจิทัล ซึไงมีการขงขันทางธุรกิจคอนขຌางสูง การน าความคิดสรຌางสรรค์มาขับคลืไอน
กับผนธุรกิจ กใยิไงสรຌางมูลคา฿หຌกับสินคຌาละบริการเดຌปຓนอยางมาก ดยจะหในเดຌจากการน าอา
การ์ตูนมา฿ชຌ฿นการสืไอสารการตลาดของประทศญีไปุຆน ซึไงประสบความส ารใจปຓนอยางมาก สามารถ
สรຌาง Brand engagement ผาน Experience marketing ของคนญีไปุຆน ดังนัๅนการจะน าการ์ตูนมา
฿ชຌสืไอสาร฿นธุรกิจเทยยอมตຌองมีการประยุกต์฿หຌขຌากับสังคม วัฒนธรรมของเทย พืไอผลักดัน฿หຌ 
การ์ตูน ปຓนมากกวาการ์ตูนอยางทีไคนเทยขຌา฿จกันมานาน 
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การสืไอสารการตลาดสูกลุมผูຌบริภคจนอร์รชัไน ซี ฿นยุคดิจิทัล 

Marketing communications to generation C consumers  
in the digital age  

วรมน   บุญศาสตร์1 

บทคัดยอ 

 ฿นยุคปัจจุบันนีๅถือเดຌวาป็นยุคดิจิทัล ซึไงมีการสืไอสารการตลาดทีไมีอิทธิพลกับผูຌบริภคป็น
อยางมากทัๅงดຌานทางลือก ชองทางพืไอประกอบการตัดสิน฿จกับผลิตภัณฑ์ละบริการนัๅนโ ดยมี
ความหลากหลายของสืไอตางโ ทีไมาขงขันกันสงผล฿หຌกิดกลุมผูຌบริภคกลุม฿หม฿นยุคดิจิทัลนีๅรียกวา 
จนอร์รชัไน ซี ิGeneration C) ดยถูกบงตามพฤติกรรมการ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลนัๅนอง หในเดຌ
ชัดจนคือ การชืไอมตออินตอร์นใตตลอดวลา มีการอัพดตขຌอมูล ชร์ขาวสารละ฿ชຌชีวิตอยูกับสืไอ
สังคมออนเลน์ป็นสวน฿หญ มีความตกตางจากจนอร์รชัไนกอนหนຌานีๅ ทีไมีการบงรุนตามชวงอายุ
หรือป พ.ศ. กิด  
         นักการตลาดหรือนักสืไอสารการตลาดหากยัง฿ชຌรูปบบการสืไอสารการตลาดบบดิมโกับกลุม
ผูຌบริภค จนอร์รชัไน ซี ฿นยุคดิจิทัลนีๅ คงเมประสบความส ารใจอยางนนอน ซึไงการสืไอสาร
การตลาดสูกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅ จะตຌองป็นการสรຌางความรูຌสึกทีไดีละความผูกพันอยางลึกซึๅง฿หຌกับ
ผูຌบริภค ดังนัๅนนักสืไอสารการตลาดจึงตຌองมีการปรับปลีไยนรูปบบการตลาด฿หຌหลากหลายละลือก
ชองทาง฿นการสืไอสาร฿หຌหมาะสมกับพฤติกรรมการ฿ชຌชีวิตของผูຌบริภคกลุมนีๅ ฿นรูปบบการตลาดยุค
ดิจิทัล (Digital Marketing) ซึไงมีหลักการท าการตลาดทีไขຌา฿จงาย ขຌาถึงผูຌบริภคเดຌป็นอยางดี ดย
อาศัยสืไอสังคมออนเลน์(Social media) ป็นครืไองมือชองทาง฿นการท าการสืไอสารการตลาด อาทิ 
การสรຌางบรนด์บน Facebook การท ากิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์บน YouTube ละยังมีนวคิด
อืไนโมาประยุกต์฿ชຌอยาง การตลาดรูปบบเวรัส (Viral Marketing)ุ การตลาดชิงนืๅอหา (Content 

Marketing) ละการตลาดบบรียลเทม์ ิReal- Time Marketing) ป็นตຌน 

 

ค าส าคัญ : Generation C การตลาดยุคดิจิทัล สืไอสังคมออนเลน์ การตลาดรูปบบเวรัส การตลาด
ชิงนืๅอหา การตลาดบบรียลเทม์ 

 

 

 

  

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท รุน 5 คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
       ตัๅงตขຌาสูยุคดิจิทัล ลกทัๅงลกกใทบจะหมุนตามความปลีไยนปลงเมทัน ซึไงกิดการ
ปลีไยนปลงหลายประการทีไตางมีรากฐานมาจาก฿นอดีต ทัๅงนวคิด รูปบบ กลยุทธ์ บุคคล สั งคม 
การท างาน ความบันทิง ชีวิตประจ าวัน ละการสืไอสารทีไคยประสบความส ารใจ฿นอดีตเมมีความ
ยัไงยืนหรือป็นชนนัๅนตลอดเป พราะการปลีไยนปลงบบกຌาวกระดดทีไมีความซับซຌอน ละตຌองวิไง
ตาม฿หຌทัน 

       ความกຌาวหนຌาอยางรวดรใวของทคนลยีเม฿ชคการตอบสนองตอความสะดวกสบาย ตเดຌ
ปลีไยนชีวิตของผูຌคนเปดຌวย ฿นสวนของทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร (Communication 

and Information Technology) เดຌมีพัฒนาการทีไปัจจุบันกระจายเปยังกลุมประชากรทุกกลุม ท า฿หຌ
กิดการปຂดรับขຌอมูลขาวสารทีไรวดรใวละทัไวถึง ประชากรทัไวลกตางมีความสามารถละสรຌางอกาส
฿นการรับรูຌรวมกันสูง ชน การขຌาถึงของระบบอินทอร์นใต คบิๅล ดิจิทัล รวมถึงวิวัฒนาการของการ
สืไอสารมวลชนละการตลาด ทีไ฿นปัจจุบันสามารถขຌาถึงเดຌครอบคลุม฿นกือบทุกกลุมละกอ฿หຌกิด
สืไอ฿หม (New Media) ซึไงป็นทคนลยีคอมพิวตอร์ทีไสามารถชืไอมยงผูຌคน฿นทีไตางโ เดຌทัไวทุกมุม
ลกหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอืไนโทีไชืไอมผานระบบครือขายทีไชืไอมครือขายคอมพิวตอร์ ทีไพรกระจายเป
ทัไวลก Internet หรือครือขาย Digital ทีไท า฿หຌผูຌสืไอสารสามารถจะตຌตอบกันระหวางผูຌสืไอสารเดຌ
อยางทันทวงที ความสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารทีไมีอยู฿นระบบครือขายนีๅเดຌอยางกวຌางขวาง รวมทัๅง
ขຌาถึงทีไควบคูเปกับการกระจายของสืไอดัๅงดิม (Tradition Media) ชน หนังสือพิมพ์ ทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ วิทยุ เปพรຌอมกับการผยพรผานสืไอ฿หมนีๅดຌวย 

กลุมผูຌบริภคยุคดิจิทัล 

        กลุมผูຌบริภคยุคนีๅมีหลากหลายรุนรวมกัน นับตัๅงตชวงวัย ไๆ จนถึง ๆเ ปขึๅนเปิกิดระหวาง
ป พ.ศ. โไ้เ – โ5เ็ี คือรุน Baby Boom ชวงอายุระหวาง ใแ จนถึง ไ5 ปิกิดระหวางป พ.ศ. 
โ5เ่ – โ5โใี คือรุน Generation X ละ ชวงอายุระหวาง โเ จนถึง ใเ ปิกิดพ.ศ. โ5โใป็นตຌน
เปี คือรุน Generation Y 

ซึไงสามารถสรุปพฤติกรรมของกลุมผูຌบริภคยุคดิจิทัลเดຌ  7 ขຌอ ดังนีๅ (yellowpages, 2555) 

                   1. Believe ป็นพวกทีไมีความชืไอ฿นรืไองของการบอกตอโ กัน อยางทีไราหใน฿น
วใบเซต์หรือ฿นหลง Social Network ตางโ ทีไน ามาชร์ละลาสูกันฟัง ยิไงยอะคอมมนต์กใยิไงมีผล
ตอการชักจูง 

2. Multitasking คือชอบท าอะเรหลายโ อยาง฿นวลาดียวกัน ปຂดรับสืไอพรຌอมโ 
กันชน ปຂดทรทัศน์ ละลนอินทอร์นใตเปพรຌอมกัน 
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3. Excitement ผูຌบริภคยุคนีๅชอบความตืไนตຌน ความสด฿หม ละชอบความปลก
จะเมเดຌมองหาสินคຌาทีไ฿ชຌเดຌตลอดเป หรือซืๅอลຌว฿ชຌครัๅงดียวตลอดกาล พราะฉะนัๅนนักการตลาดจึง
ควรหาวิธีทีไจะท า฿หຌสินคຌาหรือบริการเมหยุดนิไง  
                   ไ. Instantaneous นืไองจากทคนลยีทีไ ขຌามามีบทบาทท า฿หຌชีวิตมีความ
สะดวกสบายมากขึๅน ท า฿หຌนักการตลาดจะท าอะเรตຌองวางผน฿หຌดีวาจะท าอยางเร฿หຌผูຌบริภครับรูຌ
ขຌอมูลเดຌรวดรใวทีไสุด ชน การท าวใบเซต์พืไอปรมทสินคຌา ตຌองเมท า฿หຌซับซຌอน 

                   5. Don’t make me think หรืออาจปลเดຌวาผูຌบริภคริไมขีๅกียจมากขึๅน สินคຌาละ 

บริการทีไออกมาตຌองตอบสนองความสะดวกสบายของเลฟ์สเตล์อีกดຌวย 

                   ๆ. Sit down shopping คือการขຌาสู Shopping Online มากยิไงขึๅน ผูຌบริภคเม
จ าป็นตຌองออกเปซืๅอของนอกบຌานอีกตอเป พียงต฿ชຌปลายนิๅวคลิกกใสามารถซืๅอของทัๅง฿นละ
ตางประทศเดຌอยางสะดวกสบาย 

                   7. Deal Starred คนมีความตระหนีไมากขึๅน มักหาปรมชัไนสินคຌาละบริการตางโ 
ผานวใบเซต์ทีไรวบรวมสุดยอดดีลราคาถูก 

            จึงสามารถสรุปเดຌวาผูຌบริภคกลุมนีๅจะมีพฤติกรรมการ฿ชຌชีวิตประจ าวันทีไกีไยวขຌองกับ
ทคนลยี฿หมโ ละมีการชืไอมตออินทอร์นใตตลอดวลา ดังนัๅนจากพฤติกรรมนีๅจึงกอ฿หຌกิดกลุม
ผูຌบริภคกลุม฿หมทีไรียกวา กลุมจนนอร์รชัไน ซี  หรือ Generation C  นัๅนอง 

กลุมผูຌบริภค Generation C ฿นยุคดิจิทัล 

           กอนหนຌานีๅกลุมผูຌบริภค Generation ตางโ ิBaby Boom, Gen X, Gen Y) กิดขึๅนจาก
การบงตามชวงอายุหรือป พ.ศ. กิด ตกลุมผูຌบริภค Generation C นีๅเดຌถูกบงตามพฤติกรรมหรือ
อัตราความกระตือรือรຌนของการ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลนัๅนอง 

            บริษัทวิจัยขຌอมูลดຌานการตลาด นีลสใน ิNielsen USA., 2010) นิยามกลุมลักษณะ
ประชากรกลุม฿หม ทีไเมเดຌ฿ชຌหลักอຌางอิงตามชวง พ.ศ. กิดอีกตอเป ตนิยามตามอัตราความ
กระตื อรื อรຌ นของการ ป็ นคน ฿นยุ คดิ จิ ทั ล  ดย  รี ย กพวก ขาว า  คน   จน -ซี   ิGen-

C) หรือ Generation C  ตัวนีๅยอมาจากค าวา Connectedness  ส าหรับคน Gen C นัๅน จะมี
นิสัยทีไหในดนชัดมากโ คือ มีการชืไอมตออินทอร์นใตตลอดวลา มีการอัพดตขຌอมูล สน฿จขาวสารทีไ
เดຌรับรูຌมา฿นลกเซบอร์ พรຌอมจะชร์ตอทุกมืไอ ติดตามดูคลิป฿นยูทูบมากกวานัไงดูทรทัศน์ 
หมือนกับสังคมออนเลน์กลายป็นสวนหนึไง฿นชีวิตของตัวองเปลຌว ละคนกลุมนีๅกใยังกลายป็นผูຌ
ขับคลืไอนวัฒนธรรม฿หมโ ดຌวย จึงมีคุณสมบัติป็นผูຌรอบรูຌ ฿ชຌขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ ละอีกทัๅงยัง
สามารถลือกสิไงทีไคຌาถูก฿จเดຌอยางมีหตุมีผล จากผลการวิจัยสามารถบอกพฤติกรรมของกลุม
ผูຌบริภค Gen C ป็น 4C ดังนีๅ ิNielsan USA., 2010) 
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1. Connection ิมีปฏิสัมพันธ์ออนเลน์ี 
มีการชืไอมตออินทอร์นใตผานอุปกรณ์ชืไอมตอทีไหลากหลาย ทุกทีไ ทุกวลา 
อินทอร์นใต คือ สิไงรกทีไนึกถึงมืไอตຌองการความบันทิง ชีวิตบบออนเลน์ 
การขຌาถึงขาวสาร การพูดคุยกับพืไอน ขຌอจ ากัดรืไองวลาละระยะทาง
กลายป็นรืไองทีไลใกลงรืไอยโ฿นทุกวันนีๅ 

2. Curation ิมีความอยากรูຌอยากหในี 
สาะสวงหาสิไงทีไควรคากการชร์ ชร์สิไงนัๅนบนซชียลนใตวิร์ค                       

3. Creation ิมีความสรຌางสรรค์ี 
มีการสรຌางสรรค์ การตัๅง Statusุ พสต์รูปภาพ ละท าคลิปวิดีอ ฯลฯ พสต์
สิไงทีไสรຌางสรรค์ขึๅน พืไอป็นการบงบอกถึงความป็นตัวตน 

4. Community ิมีกลุมสังคมออนเลน์ี 
ขຌารวมกลุมออนเลน์หลากหลายกลุม฿นวลาดียวกัน ออนเลน์ตลอดวลา
ละมีการสืไอสารระหวางกัน 

       ละจากการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เดຌมีการท าบบส ารวจชิง
ปริมาณจ านวน ็ไแ คน ของกลุมผูຌบริภค Gen C ฿นกรุงทพฯละปริมณฑล ณ ดือนสิงหาคม โ55ๆ 
สามารถบงรูปบบของกลุมผูຌบริภค Gen C เดຌ 5 รูปบบ ดังนีๅ ิมหาวิทยาลัยมหิดลุ โ55ๆี 

1. Proactive Surfer ินักกิจกรรมี 
อยากป็นสวนหนึไงของสังคมออนเลน์ ท า฿หຌชอบกด Like ตามพืไอน ชอบ
ขຌารวมกิจกรรมกับบรนด์ผานซชียลนใตวิร์ค 

2. Explorer ินักคຌนหาี 
หาค าตอบสิไงทีไอยากรูຌ฿นลกออนเลน์อยางดียว หากสน฿จรืไองอะเรลຌวจะ
ศึกษาขຌอมูลลึกมาก เตรตรองสิไงทีไจะชร์บนซชียลนใตวิร์คมาก หลังชร์
ขຌอมูลจะชอบรอการตอบกลับ 

3. Stream Adopter ินักขียนี 
ตຌองการทีไจะป็นผูຌน ากลุม฿นลกออนเลน์ ชอบขียนวิจารณ์สินคຌา พสต์รูป
ภาพหรือวิดีอทีไสรຌางขึๅนตามกระสผานซชียลนใตวิร์ค 

4. Original Creator ินักลารืไองี 
ปຂดผยตัวตนจริงโ฿นลกออนเลน์ ชืไอมตอบบ Multi – Screen พรຌอม
ท ากิจกรรมอืไนอยูสมอ น าสนอรูปบบการด านินชีวิตของตนองผานการ
พสต์ขຌอความ รูปภาพ วิดีอ 

5. Luker ินักอานี 
เมสดงตัวตนบนซชียลนใตวิร์ค ฿ชຌอินทอร์นใตพืไอความบันทิง      
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       มืไอสังกตจากพฤติกรรมลຌวจะพบวาอุปกรณ์ติดตัวทีไกลุมผูຌบริภค Gen C ขาดเมเดຌ ริไม
จากมือถือ นຍตบุຍค เอฟน เอพอด เอพด ละทใบลใต  คายตางโ พืไอตຌองการชืไอมตอกัน 24 
ชัไวมง฿นทุกสถานทีไ  พืไอขียนบลใอก อานบลใอก ป็นสมาชิกซชียลมีดีย ชอบความสะดวกรวดรใว 
บริภคขาวสารอิลใกทรอนิกส์ป็นหลงรก ทุกค าถาม฿นลกนีๅมีค าตอบ฿นลกอินทอร์นใต อะเรทีไเม
รูຌคสิร์ช Google กใเดຌค าตอบ ถึงมຌพฤติกรรมของกลุมผูຌบริภค Gen C นีๅจะชอบพสต์ขຌอความ
มากมาย ตกใจะพสต์ดຌวยความระมัดระวังมากกวากลุมผูຌบริภค Gen Y ทีไจะพสต์ตามอารมณ์
มากกวา ละกลุมผูຌบริภค Gen C ลือกทีไจะพสต์พืไอบงปันความรูຌ หรือประชาสัมพันธ์ขຌอมูล
ขาวสารตางโ  

      จากพฤติกรรมหลานีๅสดง฿หຌหในวาการสืไอสารการตลาดบบทีไผูຌบริภคป็นผูຌรับสารทาง
ดียวดยการสืไอสารผานการ฿ชຌสืไอดัๅงดิมอยาง หนังสือพิมพ์ ผนพับ ฿บปลิว วิทยุ นิตยสาร บิลบอร์ด 
ละทรทัศน์เมสามารถ฿ชຌกับกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌประสิทธิผล พราะพฤติกรรมของกลุมผูຌบ ริภค 
Gen C เมหมือนจนอร์ชัไนอืไนโ พราะกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅอยูบนลกออนเลน์สามารถขຌาถึงสืไอเดຌ
งายมาก ทัๅงนืๅอหา ขຌอความ รูปภาพ ละวิดีอ สามารถขຌาถึงพียงปลายนิๅวจิๅม ทุกทีไทุกวลา ดังนัๅน
นักสืไอสารการตลาดตຌองมีการปรับปลีไยนรูปบบการตลาด฿หຌหมาะสมกับกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅ ชน 
การตลาดยุคดิจิทัล ิDigital Marketing), การตลาดรูปบบเวรัส ิViral Marketing), การตลาดชิง
นืๅอหา ิContent Marketing), การตลาดบบรียลเทม์ ิReal – Time Marketing) ป็นตຌน 

รูปบบการตลาดทีไหมาะกับกลุมผูຌบริภค Generation C 

การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) 

       Kent Wertime and Ian Fenwick (2551) สนอวา การตลาดยุคดิจิทัล คือ พัฒนาการ
ของตลาด฿นอนาคต กิดขึๅนมืไอบริษัทด านินงานทางการตลาดสวน฿หญหรือทัๅงหมดผานชองทาง
สืไอสารดิจิทัล สืไอดิจิทัลป็นสืไอทีไมีรหัสระบุตัวผูຌ฿ชຌเดຌ จึงท า฿หຌนักการตลาดสามารถสืไอสารบบสอง
ทาง (Two – way communication) กับลูกคຌาเดຌอยางตอนืไองป็นรายบุคคล ขຌอมูลทีไเดຌจากการ
สืไอสารกับลูกคຌาตละคน฿นตละครัๅงป็นการรียนรูຌรวมกัน ซึไงอาจป็นประยชน์กับลูกคຌาคนตอเป 
ตอนืไองละสอดคลຌองกันหมือนการท างานของครือขายซลล์ประสาทสัไงการ นักการตลาดสามารถ
น าขຌอมูลพฤติกรรมทีไทราบบบรียลเทม์นีๅ รวมทัๅงความคิดหในทีไเดຌรับตรงจากลูกคຌามา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดกผูຌบริภค฿นอกาสตอโเป 

        ผนการตลาดดิจิทัลเมจ าป็นตຌองมีลักษณะตายตัว มีหลายอยางน ามาผสมผสานกันเดຌ บาง
คนอาจนຌนทีไความส าคัญของวใบเซต์ ขณะทีไบางคนชอบ฿ชຌดิจิทัลกมส์ หรือสงวิดีอตอโกัน มຌ
การตลาดดิจิทัลจะเมมีสูตรส ารใจตายตัว ตกใมีหลักการพืๅนฐานบางประการทีไนักการตลาดควรศึกษา
ท าความขຌา฿จพืไอปรับผนการตลาดบบดิมเปสูการตลาดนว฿หมสเตล์ดิจิทัล ดังนีๅ  (Kent 

Wertime and Ian Fenwick, 2551) 
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        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ แ อยาปลอย฿หຌผูຌบริภคละลูกคຌาป็นพียงผูຌรับสารทีไนิไงงียบอีก
ตอเป นักการตลาดยุคดิจิทัลตຌองพยายามนຌมน า฿หຌผูຌบริภคมีความรูຌสึกรวม ละรวมอาคนหลานีๅ
ขຌามาสูกระบวนการทางการตลาด฿นฐานะ ผูຌรวมวง คือขาอาจป็นผูຌจุดประกายความคิด ผูຌ
สรຌางสรรค์ ผูຌรวม฿หຌความหในหรือผูຌวิจารณ์สินคຌาละบริการกใเดຌ 
        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ โ นักการตลาดตຌองปลีไยนมุมมองละพาตัวอง฿หຌกຌาวพຌนจาก
นวคิดบบดิมโ รืไองสืไอ ทัๅง฿นรืไองการขຌาถึง (Reach) ละความถีไ (Frequency) ผนการตลาด
ดิจิทัลทีไประสบความส ารใจ คือผนงานทีไ ดึง  ผูຌคนขຌามามีสวนรวมกับสินคຌาหรือบรนด์เดຌอยาง
ตอนืไองละยัไงยืน ซึไงสิไงนีๅตຌองอาศัยการวางผนละจุดยืนอันดนชัด 

        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ ใ นักการตลาดควรตัดสิน฿จลือก฿ชຌชองทางสืไอสาร฿หຌหมาะกับ
วัตถุประสงค์ คอนทนต์ส าหรับสืไอดิจิทัลตຌองออกบบ฿หຌ รຌา฿จ ดึงดูดผูຌบริภค฿หຌอยากขຌามามี
สวนรวม฿นผนการตลาดของราตามรูปบบรสนิยม ความชอบ ละความตຌองการของขาอง 
        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ ไ ดิจิทัลคอนทนต์จะมีลักษณะยืดหยุนคลองตัว ละหลุดพຌน
ขຌอจ ากัดทัๅงปวง ทัๅง฿นรืไองกลเกการน าสนอ ขนาดหรือหนวยฉพาะ ละพรมดนทางกายภาพ 
นักการตลาดยุคดิจิทัลตຌอง฿หຌความส าคัญกการสรຌางสรรค์ดิจิทัลคอนทนต์ทีไมีคุณภาพ ถูก฿จผูຌบริภค
พืไอดึงดูด฿หຌคนหลานัๅนสน฿จลຌวอยากขຌามามีสวนรวมกับบรนด์อยางสมไ าสมอละยัไงยืน 

        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ 5 ฿นยุคดิจิทัลผูຌบริภคมักป็นฝຆายริริไมอีกทัๅงก ากับทิศทางละ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางนักการตลาดกับผูຌรวมวงทัๅงหลายดิจิทัลคอนทนต์สวน฿หญมาจาก
ผูຌบริภค นักการตลาดมีบทบาทพียงคสงสริมละ฿หຌรางวัลกผูຌบริภคทีไสรຌางสรรค์ดิจิทัลคอน
ทนต์เดຌสอดคลຌองกับบรนด์ของตน 

        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ ๆ การสงสาร฿หຌผูຌบริภค฿นยุคดิจิทัลควรเดຌรับความยินยอมจาก
ผูຌบริภคกอนสมอ ละคอนทนต์ทีไสง฿หຌควรป็นรืไองทีไผูຌบริภคสน฿จ บริษัทจຌาของสินคຌาละ
บริการพยายามสรຌางชุมชนออนเลน์ละ฿ชຌประยชน์จากการทีไลูกคຌาเดຌลกปลีไยนขຌอมูล ความ
คิดหในละสืไอสารพรกระจายตอโกันเป฿นวทีหงนีๅ฿หຌมากทีไสุด 

        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ ็ การตลาดตຌองรูຌจักพรຌอมกับขຌา฿จประภทละลักษณะของสืไอ
ฆษณารูปบบ฿หม ฿นยุคดิจิทัล บางอยางคิดคา฿ชຌจายตามผลการตอบรับ (Pay-for-Performance 

Metrics)ปรกรมสืบคຌนขຌอมูลหรือ Search Engines กใมีบทบาทส าคัญ฿นผนการตลาดยุคดิจิทัล
ดຌวยชนกัน 

        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ ่ การควบคุมขาวสาร฿นยุคดิจิทัลป็นสิไงทีไท าเมเดຌอีกตอเป 
พราะผูຌบริภคขຌาถึงละสงตอขาวสารเดຌรวดรใว ทนทีไจะพยายามควบคุม นักการตลาดตຌองปรับ
วิธีการละท าตัวอง฿หຌป็นสวนหนึไงของวงสนทนาดย฿ชຌสืไอดิจิทัลทีไมีอยู฿นมือพืไอนຌมน า฿หຌกิด
ความรูຌสึกรวม การอภิปรายถกถียงกันเม฿ชบังคับ฿หຌชืไออีกตอเป 
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        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ ้ นวคิดการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการทีไ฿ชຌกันอยู฿นปัจจุบัน
เมพียงพอลຌว฿นยุคดิจิทัล นักการตลาดตຌองหันมา฿ชຌผนการตลาดทีไซับซຌอนละยบยล฿นการชืไอม
ผูຌบริภคทีไขຌาถึงหรือเดຌสัมผัสสืไอดิจิทัลทางกายภาพ฿หຌมีสายสัมพันธ์ดิจิทัลทีไนนฟງนกับบรนด์ 
นอกจากนีๅยังตຌองปลีไยนจากการนຌนสรຌางภาพลักษณ์บรนด์ เปสูการสรຌางสริมประสบการณ์ดีโ฿หຌ
กิดขึๅนกับลูกคຌาบบรายบุคคล ขຌอมูลของลูกคຌาทีไเดຌรับตຌองน ามา฿ชຌ฿หຌถูกตຌองหมาะสมพืไอนຌมนຌาว
฿หຌลูกคຌาสืไอสารกับนักการตลาดอยางตอนืไอง 
        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ แเ ขຌอมูลคือสายลือด฿หญของงานการตลาดป็นกุญจส าคัญ฿น
การ฿ชຌประยชน์การสืไอดิจิทัลทีไสามารถจาะขຌาถึงตัวผูຌบริภคป็นรายบุคคลเดຌอยางตใมทีไ ผนงาน
การจัดกใบละวิคราะห์ขຌอมูลป็นองค์ประกอบหลักทีไมีความส าคัญ฿นผนการตลาดดิจิทัล นักการ
ตลาดตຌองวิคราะห์ขຌอมูลพืไอสรุปลักษณะชิงจิตวิทยาละพฤติกรรมของผูຌบริภคดຌวยิกระบวนการ
ท า Profiling of Consumers 

        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ แแ การตัดสิน฿จทางการตลาดดยมีพืๅนฐานจากขຌอมูลยຌอนหลัง
เมพียงพออีกตอเป฿นลกยุคดิจิทัล นักการตลาดยุค฿หมตຌองวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌรับบบรียลเทม์ 
พืไอประกอบการตัดสิน฿จอยางรวดรใวบนพืๅนฐานของความจริงพืไอปรับปรุงผนการด านินงาน
การตลาดดิจิทัลเดຌอยางทันทวงที 
        หลักการตลาดดิจิทัล ขຌอทีไ แโ ดຌวยชองทางสืไอสารบบจาะถึงตัวผูຌบริภคป็นรายบุคคล ท า
฿หຌทุกอยาง฿นสวนผสมทางการตลาดวัดผลเดຌ ปรับกຌละพัฒนาพืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไดีขึๅนสมอ 
การตลาดดิจิทัลคือรูปบบการตลาด฿นอนาคตทีไมีความนาชืไอถือกวา 
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    ผูຌบริภค คือ ผูຌชม ผูຌฟัง                                                ผูຌบริภค คือ ผูຌมีสวนรวม 

    จ านวนครัๅงทีไหใน/ความถีไ                                              มีสวนรวม/ตຌตอบเดຌ 
    สืไอพรภาพกระจายสียง                                              สืไอจาะถึงผูຌบริภคป็นรายบุคคล 

    มีตารางวลาผยพรชัดจน                                           เมมีขຌอจ ากัดรืไองวลา – ดูมืไอ฿ดกใเดຌ 
    นักการตลาดป็นผูຌชีๅน า                                                 ผูຌบริภคป็นผูຌริริไม 

    การตลาดบบ ยัดยียด ทางดียว                                 การตลาดบบขอค ายินยอมละรียนรูຌรวมกัน 

    การวางผนสืไอบบดัๅงดิม                                             การวางผนสืไอนว฿หม 
    พีอาร์บบ สัไงเดຌ                                                      อิทธิพลของลกดิจิทัล 

    การตลาดชิงบูรณาการ                                                 การตลาดบบมีอกภาพ 

    ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลพียงครัๅงคราว                                 ฿ชຌขຌอมูลป็นตัวขับคลืไอน 

    วัดผลมืไอจบคมปญ                                                   วัดผลทันทีบบรียลเทม์ 

    รับผลตอบทนพียงบางสวน                                           หาอกาสสรຌางละสวงหาผลลัพธ์สูงสุด 

 

ผนภาพ แ สรุปลักษณะการปลีไยนปลงส าคัญละหลักการตลาด      

           นวัตกรรมการตลาดบนลกดิจิทัล ทุกอยางดูยบยล ลึกซึๅง ฝงเวຌซึไงนืๅอหาสาระของการ
สืไอสารการตลาด ผนวกกับความกลมกลืนของบรนด์ สามารถจาะถึงพฤติกรรมของคน฿นสังคม ละ
สรຌางความชืไอมยงระหวางบรนด์กับประสบการณ์ของผูຌบริภคเดຌอยางนาติดตาม ดຌวยความสด 
ปลก฿หม ป็นทัๅงกระสทีไคนทัๅงมืองพูดถึง ป็นทัๅงการสรຌางความบันทิง ป็นการสืไอสารสองทาง
บบทัน฿จ (Real Time) อีกทัๅงยังมีการสง SMS, MMS หรือขຌอมูลมัลติมีดียอืไนโ บนอุปกรณ์เฮทค
อยางสมาร์ทฟน ละทใบลใต฿นยุค 3G บนครือขายเรຌสาย ละถຌารวมวใบเซต์ุ วใบบลใอก ละวใบ
วิดีอออนเลน์ อีกมากมาย หรือมຌกระทัไงกลายป็นกมส์฿นลักษณะ คลิก พสต์ หวต ละชร์ ทีไ
ผูຌบริภคอาจเมรูຌตัววา นืๅอหาดຌานการตลาดถูกฝังอยู฿นนัๅน หยัไงรากลึกกลายป็นนืๅอดียวกันระหวางบ
รนด์ ผลิตภัณฑ์ ละผูຌบริภค เปลຌว ซึไงการตลาดรูปบบนีๅตຌองอาศัยสืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) 

มาป็นครืไองมือ฿นการท าการสืไอสารการตลาดสูกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅ 

สืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) 

Elizabeth (โเแโี สนอวา Social Media  หรือ สืไอสังคมออนเลน์  หมายถึง สืไอดิจิทัล
หรือซอฟวร์ทีไท างานอยูบนพืๅนฐานของ ระบบวใบหรือวใบเซต์บนอินทอร์นใตทีไป็นครืไองมือ฿นการ
ปฏิบัติการทางสังคม ทีไมีผูຌสืไอสารจัดท าขึๅน ดยทีไผูຌขียนจัดท าขึๅนองหรือพบจอสิไงตางโ เมวาจะป็น
รืไองราวตางโ หตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีอละพลง ลຌวน ามาบงปันนืๅอหา 
ขຌอมูล ขาวสาร ประสบการณ์ละพูดคุย฿หຌผูຌ฿ชຌ฿นลกออนเลน์฿น ครือขายของตนเดຌรับรูຌ ทัๅงขຌอความ 

จากการตลาดบบดิม สูการตลาดดิจิทัล 
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ภาพนิไง ภาพคลืไอนเหว สียง กับคนทีไอยู฿นสังคมดียวกันเดຌอยางรวดรใว มีประสิทธิภาพรวมถึงการ
฿ชຌประยชน์รวมกัน 

อุเรพร ชลสิริรุงสกุล ิโ55ไี สนอวา Social Media คือ สืไอดิจิทัลทีไเดຌรับการขนานนาม
จากนักการตลาดทัไวลกวา ป็นครืไองมือทีไทรงพลังละมีอิทธิพลตอผูຌบริภค฿นทุกกลุม คลใดลับของ
การสรຌางความสัมพันธ์ทีไยัไงยืน฿นซชียลนใตวิร์คคือ รูຌจัก รียนรูຌ รับฟังละสนอขຌอมูลเดຌตรงความ
ตຌองการ มีความจริง฿จละระบบทคนลยีรองรับพืไอการตอยอดสูการบริหารดຌานอืไนโขององค์กรเดຌ
อยางตอนืไอง 

รูปบบของสืไอสังคมออนเลน์ 
          สืไอสังคมออนเลน์มีหลายรูปบบ ทัๅงประภทครืไองมือ ละการประยุกต์฿ชຌงานทีไหลากหลาย         
ขอยกตัวอยาง ดังนีๅ (Williamson, Andy 2013: 9) 

          1. Weblogs หรือรียกสัๅนโ วา Blogs คือ สืไอสวนบุคคลบนอินทอร์นใตทีไ฿ชຌผยพรขຌอมูล 
ขาวสาร ความรูຌ ขຌอคิดหใน บันทึกสวนตัว ดยสามารถบงปัน฿หຌบุคคลอืไนโ ดยผูຌรับสารสามารถขຌา
เปอาน หรือสดงความคิดหในพิไมติมเดຌ ซึไงการสดงนืๅอหาของบลใอกนัๅนจะรียงล าดับจากนืๅอหา
฿หมเปสูนืๅอหากา ผูຌขียนละผูຌอานสามารถคຌนหานืๅอหายຌอนหลังพืไออานละกຌเขพิไมติมเดຌ
ตลอดวลา ชน Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation ฿นงของการตลาด บลใอก
อาจจะถูกน ามา฿ชຌเดຌ฿น โ รูปบบ คือ การทีไบริษัทจัดท าบลใอก (Corporate Blog) พืไอพูดจากับบรรดา
ลูกคຌา ละบลใอกทีไขียนจาก Blogger อิสระ ทีไมีความสามารถขียนรืไองทีไตนถนัดละมีผูຌติดตามจ านวน
มาก จนกลายป็นผูຌมีอิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influencer) 

          2. Social Networking หรือครือขายทางสังคม฿นอินทอร์นใต ซึไงป็นครือขายทางสังคมทีไ฿ชຌ
ส าหรับชืไอมตอระหวางบุคคล กลุมบุคคล พืไอ฿หຌกิดป็นกลุมสังคม (Social Community)  พืไอรวมกัน
ลกปลีไยนละบงปันขຌอมูลระหวางกันทัๅงดຌานธุรกิจ การมือง การศึกษา  ชน Facebook, Hi5, Ning, 

Linked in, MySpace, Youmeo, Friendster นักการตลาดน า Social Network มา฿ชຌ฿นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกคຌาอาจจะอยู฿นรูปบบของการสรຌางบรนด์ผานกมส์ หรืออปพริคชัไนตางโ หรืออาจ
฿ชຌป็นครืไองมือ CRM ผานทาง Pages นอกจากนีๅ หากตัวลูกคຌาองชืไนชอบ฿นสินคຌาหรือบริการ กใสามารถ
รวมกลุมกันจัดตัๅง Group ขึๅนมาเดຌ 
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ภาพ แ ตัวอยางการสรຌางบรนด์บน Facebook 

         3. Micro Blogging ละ Micro Sharing หรือทีไรียกกันวา บลใอกจิ๋ว  ซึไงป็นวใบซอร์วิส
ห รื อ  วใ บ เ ซต์ ทีไ ฿ หຌ บ ริ ก า ร  ก บุ ค คลทัไ ว เ ป  ส า ห รั บ ฿หຌ ผูຌ ฿ ชຌ บ ริ ก า ร  ขี ย นขຌ อ ค ว า มสัๅ น โ 
ประมาณ 140 ตัวอักษร ทีไรียกวา Status  หรือ Notice  พืไอสดงสถานะของตัวองวาก าลังท า
อะเรอยู  หรือจຌ งข าวสารตางโ กกลุ ม  พืไอน฿นสั งคมออนเลน์  (Online Social 

Network)  (Wikipedia,2010) ทัๅงนีๅการก าหนด฿หຌ฿ชຌขຌอมูล฿นรูปขຌอความสัๅนโ กใพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌทีไป็นทัๅง
ผูຌขียนละผูຌอานขຌา฿จงาย ทีไนิยม฿ชຌกันอยางพรหลายคือ Twitter 

         4. Media Sharing ป็นวใบเซต์ทีไปຂดอกาส฿หຌราสามารถอัพหลดรูปหรือวิดีอพืไอบงปัน
฿หຌกับครอบครัว พืไอนโ หรือผยพรตอสาธารณชน ซึไงนักการตลาด ณ ปัจจุบันเมจ าป็นตຌองทุมทุน
฿นการสรຌางหนังฆษณาทีไมีตຌนทุนสูง ราอาจจะ฿ชຌกลຌองดิจิตอลราคาถูกโ ถายทอดความคิดป็นรูป
วิดีอ น าขึๅนวใบเซต์ประภท Media Sharing อยาง YouTube หากความคิดราป็นทีไชืไนชอบ กใท า
฿หຌกิดการบอกตออยางพรหลาย หรือถຌากิจกรรมของคุณขายสินคຌาทีไนຌนดีเซน์สวยงาม กใอาจ
ถายรูปลຌวน าขึๅนสูวใบเซต์อยาง Flickr พืไอ฿หຌลูกคຌาเดຌชม สามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการน าชม
รงงาน หรือบรรยากาศ฿นการท างานเดຌ ป็นตຌน หรืออยางกรณีของ Multiply ทีไคนเทยนิยมน า
รูปภาพทีไสดงฝมือถายองมาป็นกลลอรีไสวนตัว ท า฿หຌผูຌวาจຌางเดຌหในฝมือกอนทีไจะท าการจຌาง ป็น
ตຌน 
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ภาพ โ ตัวอยางการท ากิจกรรมการขายบน YouTube 

 

          5. Virtual Worlds คือการสรຌางลกจินตนาการดยจ าลองสวนหนึไงของชีวิตลงเป จัดป็นสืไอ
สังคมออนเลน์ทีไบรรดาผูຌทองลกเซบอร์฿ชຌพืไอสืไอสารระหวางกันบนอินทอร์นใต฿นลักษณะลก
สมือนจริง (Virtual Reality) ซึไงผูຌทีไจะขຌาเป฿ชຌบริการอาจจะบริษัทหรือองค์การดຌานธุรกิจ ดຌาน
การศึกษา รวมถึงองค์การดຌานสืไอ ชน ส านักขาวรอยตอร์  ส านักขาวซีอในอใน ตຌองสียคา฿ชຌจาย฿น
การซืๅอพืๅนทีไพืไอ฿หຌบุคคล฿นบริษัทหรือองค์กรเดຌมีชองทาง฿นการน าสนอรืไองราวตางโ เปยังกลุม
ครือขายผูຌ฿ชຌสืไอออนเลน์ ซึไงอาจจะป็นกลุม ลูกคຌาทัๅงหลัก ละรองหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของ
บริษัท หรือองค์กรกใเดຌ ปัจจุบันวใบเซต์ทีไ฿ชຌหลัก Virtual Worlds ทีไประสบผลส ารใจละมีชืไอสียง 
คือ Second life 

6. Online Forum ถือป็นรูปบบของ Social Media ทีไกากทีไสุดป็นสถานทีไทีไ฿หຌผูຌคนขຌา
มาพูดคุย฿นหัวขຌอทีไพวกขาสน฿จ ซึไงอาจจะป็นรืไองพลงุ หนังุ การมืองุ กีฬาุ สุขภาพุ หนังสือุ 
การลงทุนุ การทองทีไยว ละอืไนโอีกมากมายเดຌท าการลกปลีไยนความคิดหใน สดงขຌอมูลขาวสาร 
ตลอดจนการนะน าสินคຌาหรือบริการตางโ ซึไงนักการตลาดควรสน฿จนืๅอหาทีไพูดคุย฿นฟอรัไมหลานีๅ 
พราะบางครัๅงอาจจะป็นค าวิจารณ์กีไยวกับตัวสินคຌาละบริการของรา ซึไ งราองสามารถขຌาเปท า
ความขຌา฿จ กຌเขปัญหา ตลอดจน฿ชຌสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌา ละวใบเซต์ประภทฟอรัไมอาจ
ปຂด฿หຌลกปลีไยนความคิดหในกันดยฉพาะ หรืออาจจะป็นสวนหนึไง฿นวใบเซต์นืๅอหาตางโ 
ชน Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelp 
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ภาพ ใ ตัวอยางหัวขຌอการพูดคุยบนวใบเซต์ Pantip 

จากขຌอมูลทีไ เดຌอธิบายมานัๅนมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยของ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ิโ55ๆี เดຌท าการศึกษารืไองกลุมผูຌบริภค Gen C พบวากลุมผูຌบริภค Gen C มี
การ฿ชຌ Facebook ป็นอันดับหนึไง รຌอยละ้โ รองลงมาคือ YouTube รຌอยละ5 ละ Instagram 

รຌอยละโ ซึไงหากนักสืไอสารการตลาด฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์  (Social 

Media) กับกลุมผูຌภคกลุมนีๅ จะสามารถขຌาถึงตัวผูຌบริภคเดຌงาย พรຌอมทัๅงสรຌางปฏิสัมพันธ์ละสรຌาง
ประสบการณ์รวมกับกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌดี ซึไงจะสงผลดีตอบรนด์ละประสบความส ารใจอยาง
นนอน 

การตลาดรูปบบเวรัส (Viral Marketing) 

฿นยุคทีไการตลาดดิจิทัลติบตการตลาดรูปบบเวรัส ิViral Marketing) กลายมาป็น
รูปบบ การตลาดทีไมีอิทธิพลตอการสงสริมทัศนคติละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดย Reich 

held ละ Sasser (cited in Ennew,แ้้เ ,Banerjee and Li, โเเเ อຌางอิง฿น ชินพล ธัญญจริญ
,โ55ไี พบวา ค านะน าจากพืไอนทีไคุຌนคยมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามากกวาการฆษณาถึง
สองทาตัว อีกทัๅง ผลงานวิจัยของ Still, Barnes ละ Kooyman (แ้่ไีิอຌางอิง฿น ชินพล ธัญญ
จริญ,โ55ไี พบวา ผูຌบริภคตัดสิน฿จ฿ชຌผลิตภัณฑ์จากค านะน าของบุคคลอืไนมากถึงรຌอยละ ็เ ละ 
ออนอุษา ล าลียงพล นายกสมาคมฆษณาหงประทศเทย เดຌกลาวเวຌวา ปัจจุบันการท าการตลาด
นัๅนป็นการท าการตลาดกับกลุมผูຌบริภค฿นงความรูຌสึกมากกวาจากการสรຌาง฿หຌผูຌบริภคชืไนชอบ฿น
ตราสินคຌา ตท าอยางเร฿หຌ ผูຌบริภคกิดการบอกตอกันพราะผูຌบริภคมักชืไอพืไอนของตนอง
มากกวาฆษณา   

การตลาดบบเวรัส คือ ทคนิคทางการตลาดรูปบบหนึไง ดย฿ชຌ Social Network ทีไมีอยู
กอนลຌวมาสริมสรຌางตราสินคຌา ิBrand Awareness) หรือท าพืไอวัตถุประสงค์อืไนทางการตลาด ชน 
การขายสินคຌา ดยการพรกระจายขาวสารการตลาดบบเวรัส ิViral Marketing) ป็นค าทีไนักการ
ตลาดรูຌจักกันป็นอยางดี ละป็นค าทีไสรຌางขึๅนมา฿หม ทຌทีไจริงกใคือ การตลาดบบปากตอปาก 
ิWord of Mouth Marketing) ตางกันตรงทีไการตลาดบบเวรัส฿ชຌอินตอร์นใตป็นตัวกระจาย ซึไง 
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ทคนิคการท าการตลาดบบเวรัสมีหลากหลายเมมีกฎตายตัวละเมมีทีไสิๅนสุด ิอຌางถึง฿น ณัฏฐชา 
หนอทอง, 2551: 8) 

ดຌวยหตุนีๅการตลาดบบเวรัส ิViral Marketing) จึงกลายมาป็นครืไองมือสืไอสารบนลก
ออนเลน์ซึไงป็นพัฒนาการจากการตลาดบบปากตอปากบบธรรมดา มาป็นการพรกระจายบบ
เวรัส ผานทางอินตอร์นใต  ดย฿นระยะริไมรกมี E-mail ป็นชองทางพรกระจาย฿นลักษณะการสง
ตอละ ตอมามี Social Network ทีไกิดขึๅนป็นจ านวนมาก จึงป็นชองทางพรกระจายเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละประสบความส ารใจป็นอยางดี   

 
ภาพ ไ สดงลักษณะการสืไอสารการตลาดบบเวรัส 

          จากขຌอมูลทีไเดຌอธิบายมานัๅนจะพบวารูปบบการตลาดบบเวรัสสามารถน ามา฿ชຌกับกลุม
ผูຌบริภค Gen C เดຌ พราะกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅชอบการบอกตอโ กันผานทางลกออนเลน์ สามารถ
พบเดຌตามวใบเซต์หรือ฿นหลง Social Network ตางโ ทีไมีการน าขຌอมูลมาชร์ละลาสูกันฟังตอกัน 

การตลาดชิงนืๅอหา (Content Marketing) 

การตลาดชิงนืๅอหา คือ การสรຌางมูลคาจากการ฿ชຌขຌอมูลผสมผสานกับความบันทิงพืไอสรຌาง
ผลกระทบ฿นชิงบวก฿หຌกับผูຌบริภค (Nosrai, Karimi, Mohammadi and Malekian, 2013) นืๅอหาทีไถูก
น าสนอจะมีบทบาท฿นการกระตุຌน฿หຌกิดการมีสวนรวม การ฿หຌขຌอมูล สรຌางความบันทิง สรຌ างความ
เวຌวาง฿จ ละป็นครืไองมือสรຌางความสัมพันธ์ระหวางองค์กรกับผูຌบริภค (The Internet marketing 

academy, 2011) 

      หลักการส าคัญของการท าการตลาดชิงนืๅอหามี 5 หลักการ (Lankow, Ritchie and 

Crooks,2012) คือ 

1. การจัดการขຌอมูล฿หຌป็นขຌอมูลทีไมีคุณคาละกีไยวขຌองกับผูຌบริภค 

2. มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

3. ตຌองการสรຌางการปลีไยนปลงหรือรักษาพฤติกรรมของผูຌบริภค 

4. ฿ชຌสืไอผานรูปบบทีไหลากหลาย ชน ภาพคลืไอนเหว 
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5. มีการระบุกลุมปງาหมายทีไชัดจน 

หัว฿จส าคัญของการตลาดชิงนืๅอหาอยูทีไการสืไอสารซึไงตຌองมีความตกตางจากการสืไ อสาร
บบดิมนืไองจากผูຌบริภค฿นสังคมฐานความรูຌตຌองการขຌอมูลทีไนาชืไอถือ มากกวาขຌอมูลทีไถูกสรຌาง฿หຌป็น
กระส฿นการฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ ทคนลยีกใป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไขຌามามีบทบาท฿นการตลาด
รูปบบนีๅ นืไองจากผูຌบริภคมองวาการฆษณาผานปງายฆษณา฿นอินตอร์นใตตางโอาจป็นเวรัส หรือป็น
ขຌอมูลทีไเมจ าป็น (Nosrai et al, 2013) 

 

 

ภาพ 5 ตัวอยางการตลาดชิงนืๅอหาของ Coca – Cola 

          จากขຌอมูลขຌางตຌนจะสอดคลຌองกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ิโ55ๆี 
ทีไเดຌท าการศึกษารืไองกลุมผูຌบริภค Gen C พบวากลุมผูຌบริภคกลุมนีๅชอบพสต์หรือชร์ภาพทีไมี
ขຌอความดน฿จ ถึงรຌอยละ 5เ จึงสรุปเดຌวาการสืไอสารการตลาด฿นรูปบบนีๅสามารถน ามา฿ชຌกับกลุม
ผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌดี  

การตลาดบบรียลเทม์ ิReal - Time Marketing) 

การตลาดบบรียลเทม์ คือ การทีไองค์กรสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌ฿นฉับพลันส าหรับ Social 

Web ลຌว ยังหมายถึงการทีไผูຌบริภคสามารถตอบรับเดຌ฿นฉับพลันชนกัน รียลเทม์ป็นรืไอง฿หมซึไง
นับวาป็นครัๅงรก ทีไขຌอมูลขาวสารสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌอยางรวดรใว ละเม ฿ชฉพาะขຌอมูล
ขาวสารบางประภทหรือบางตຌนตอทานัๅน ตป็นขຌอมูลขาวสารจากทุกสารทิศ ทัๅงนีๅป็นพราะผูຌ
ผยพรขาวสารเมเดຌป็นพียงตองค์กรหลักโ เมกีไองค์กรอีกตอเป ตผูຌบริภคนับรຌอยลຌานคนตาง
สามารถผยพรขຌอมูลขาวสารเดຌชนกัน ซึไงผูຌบริภคสามารถป็นเดຌทัๅงตຌนตอของขาวสาร ละผูຌรีทวีต 
(Retweet) หรือสงตอสืไอออนเลน์สามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌรวดรใวกวาสืไอพืๅนฐาน หรือกระทัไงสืไอ
ออนเลน์ดຌวยกันอง ขຌอเดຌปรียบของรียลเทม์เมเดຌจ ากัดอยูพียงการผยพรขຌอมูลจากองค์กร สู
ผูຌบริภค ตรวมถึงการรีทวีต (Retweet) หรือสงตอฟด (Feed) หรือการทีไผูຌบริภคสน฿จลือกติดตาม
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร ทัๅงหมดนีๅสามารถกิดขึๅน฿นเมกีไนาทีหรือกระทัไงวินาทีหลังจากการ
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ผยพร ขຌอมูลครัๅงรกขององค์กร ละสามารถกิดขึๅนเดຌทัๅงหมดกอนมีการผยพรขຌอมูลป็นครัๅง
รกบน สืไอพืๅนฐาน หรือสืไอออนเลน์อืไนโ ตัวอยางลาสุดของ Real Time Marketing คือกรณีของ 
Luis Suarez นักตะอุรุกวัยทีไกัดกองหลังทีมชาติอิตาลี Giorgio Chiellini ฿นฟุตบอลลกทีไบราซิลจน
กลายป็นรืไองดงดังระดับลก บรนด์ตางโ จึง฿ชຌ real-time marketing มาพืไอสรຌางประดใน
สนุกสนานบนลก Twitter ชน มคดนัลด์อุรุกวัยทีไชิญชวน Suarez ฿หຌมากิน Big Mac จะดีกวา
นะ 

 

ภาพ ๆ ตัวอยางการตลาดบบรียลเทม์ของมคดนัลด์อุรุกวัยบน Twitter 

บทสรุปละขຌอสนอนะ 

      การสืไอสารการตลาดสูกลุมผูຌบริภค Generation C ฿นยุคดิจิทัล นักการตลาดหรือนักสืไอสาร
การตลาดตຌองสรຌางความรูຌสึกทีไดีละความผูกพันอยางลึกซึๅง฿หຌกับตัวผูຌบริภค ท า฿หຌผูຌบริภคกลุมนีๅ
กิดความชืไอมัไน฿นตัวตนของบรนด์ละสืไอสารถึงความชืไอมัไนดังกลาว฿หຌกับผูຌบริภคอืไนโ  ตอจน
กลายป็นความจงรักภักดีตอบรนด์ของผูຌบริภคจ านวนมาก ดยมีการปรับปลีไยนรูปบบการตลาด
฿หຌหลากหลายละลือก฿ชຌชองทาง฿นการสืไอสารพืไอ฿หຌหมาะกับพฤติกรรมการ฿ชຌชีวิตของกลุม
ผูຌบริภคกลุมนีๅ พราะผูຌบริภคกลุมนีๅอยู฿นยุคทีไมีความตຌองการทีไจะมีสวนรวม฿นการสรຌางสรรค์สิไง
ตางโ ดยฉพาะอยางยิไง฿นการสรຌางนืๅอหาสารทีไกีไยวขຌองกับบรนด์ละผูຌบริภคสามารถมีการ
ตຌตอบกับองค์กรหรือบรนด์นัๅนเดຌ ซึไงจะท า฿หຌกิดการสรຌางปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน หรือสรຌางการมี
สวนรวมกันผานสืไอสังคมออนเลน์ หากนักการตลาดหรือนักสืไอสารการตลาดสามารถปฏิบัติละ
ปรับปลีไยนเดຌดังกลาว กใจะท า฿หຌขຌาถึงผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌอยาง฿กลຌชิด ละชวยพิไมประสิทธิภาพ
฿หຌกับการสืไอสารการตลาด฿นยุคทีไมีการขงขันสูงดยเมจ าป็นตຌองพึไงงบฆษณาประชาสัมพันธ์
จ านวนมากตพียงอยางดียว พืไอ฿หຌกิดผลตอบรับจากกลุมผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌอยางดียีไยม 
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      ส าหรับการศึกษา฿นอนาคตอาจมีการน าสนอการสืไอสารการตลาดอืไนโขຌามาประยุกต์฿ชຌ เม
วาจะป็น อินฟกราฟຂกส์ (Infographic), การบอกตอ Word of mouth (WOM) E – word of 

mouth (e-WOM) ละการตลาดบบผึๅงตกรัง (Buzz Marketing) ป็นตຌน  
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พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมของวัยรุนอายุระหวาง แเ-แ9 ป1 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.

2
 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร, Ph.D.
3
 

บทคัดยอ 

 ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารรวมทัๅงสืไอ฿หมทวีความส าคัญอยางยิไง฿นชีวิตของ
วัยรุนเทย฿นปัจจุบัน งานวิจัย นีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
฿หมละพฤติกรรมนนิไงของวัยรุน อายุ ระหวาง 10-19 ป ซึไงก าลังศึกษา฿นระดับชัๅนประถมศึกษา
ตอนปลายละมัธยมศึกษาตอนตຌนละตอนปลายทีไรงรียน฿นขตกรุงทพมหานคร ดย฿ชຌระบียบวิธี
วิจัยชิงผสมผสานทัๅงการด านินการวิจัยชิงส ารวจดຌวยการกใบบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจ านวน
ทัๅงสิๅน 400 คน ละการวิจัยชิงคุณภาพดຌวยการสัมภาษณ์ชิงลึกจากผูຌ฿หຌ ขຌอมูลส าคัญจ านวน 19 คน 
ผลการวิจัยทัๅงชิงปริมาณละคุณภาพสดง฿หຌหในว าวัยรุน ทีไศึกษาอยู฿นระดับประถมศึกษาละ
มัธยมศึกษาปຂดรับสืไอ฿หมประภทเลน์ละฟซบุຍกผานสมาร์ทฟน ิSmartphone) มากทีไสุด มืไอ
พิจารณาถึงการมีพฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หมพบวานักรียน฿ชຌสมาร์ทฟน ิSmartphone) 

อินทอร์นใต ละฟซบุຍก ติดตอกันดยฉลีไยกือบชัไวมงครึไงละ฿ชຌตอนืไองดยเมท าอยางอืไนนานสุด
ถึงกือบสองชัไวมง งานวิจัย฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบายวาภาครัฐทีไกีไยวขຌองจึงควรมีกระบวนการส ง
สริมการรียนรูຌทาทันสืไอ ิMedia Literacy) ละความคลอง฿นสืไอ ิDigital Fluency) พืไอจะชวย
กระตุຌน฿หຌกลุมดใกละยาวชนมีความสามารถทีไจะ ก าหนดความรูຌทักษะละทัศนคติทีไจ าป็น฿นการทีไ
จะสามารถ฿ชຌอินทอร์นใตเดຌอยางปลอดภัย 

ค าส าคัญ: สืไอ฿หม พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม พฤติกรรมนนิไง วัยรุน 

  

                                                           
1 งานวิจัยนีๅเดຌรับทุนสนับสนุน จากสมาคมวิทยุละสืไอพืไอดใกละยาวชน ิสสดย.ี ละส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี 
2 ผูຌชวยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์

3 ผูຌอ านวยการหลักสตูรปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

http://www.kidsradioclub.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
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Abstract 

 This day, information communication technologies as well as new media have 

played an increasingly prominent role in the everyday lives of children and young 

people. The objective of this study is to examine a media exposure, motivation, new 

media usage behavior, and sedentary behavior of youth aged 10-19 who currently 

studying in the elementary, secondary and intermediate levels. This study employed 

mixed method research which involved collecting quantitative and qualitative data. 

Sample of 400 students were recruited to investigate new media usage behavior 

using a self-administered questionnaire. In addition, in-depth interview was carried 

out with Nine-teen key informants. The results showed that smartphone was the 

most frequently used new media among youth respondents. Regarding the sedentary 

behavior, an average respondent aged 10-19 spent one and a half hours per day 

using new media such as smartphone, Facebook and internet. The research 

recommended that government and others stakeholders should promote media 

literacy and digital fluency among young adolescents in order to encourage safe 

internet use among students. 

Keywords: New Media, New media usage behavior, Sedentary behavior, Youth 

 

สภาพวดลຌอมทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ตลอดจนพัฒนาการทางทคนลยีทีไ
ตกตางกัน฿นตละยุคตละสมัย ลຌวนสงผลตอรูปบบการด านินชีวิตของผูຌคน฿นตละสมัยดຌวย ป็น
กระบวนการขัดกลาทางสังคม ิSocialization) อันสงผลท า฿หຌคนรุนหนึไงของสังคมมีคุณลักษณะทีไ
ตกตางออกเปจากคนอีกรุนหนึไง ดยฉพาะอยางยิไง฿นปัจจุบันทีไ ทคนลยีอินทอร์นใตทีไท า฿หຌกิด 
สืไอรูปบบ฿หม ิNew mediaี ตลอดจนสืไอสังคม ิSocial media) ทีไทวีความส าคัญอยางยิไง฿นชีวิต
ของคน฿นปัจจุบันอยางกຌาวกระดด  

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) -นคทค เดຌท าการ
ปรียบทียบขຌอมูลรายงานผลส ารวจกลุมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย฿นระยะวลา แโ ป พบวามี
ผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตตอวัน฿นระยะวลาทีไนานขึๅน ฿นป โ5ไไ มีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตนຌอยมากกวา โเ ชัไวมง
ตอสัปดาห์ คิดป็นรຌอยละ แ่.็ ทานัๅน ละเดຌพิไมป็นรຌอยละ ใ่.้ ฿นป โ55ๆ ฿นท านองดียวกัน 
฿นป โ5ไไ มีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตนຌอยกวา แเ ชัไวมงตอสัปดาห์ คิดป็นรຌอยละ 5ใ.ๆ ต฿นป โ55ๆ 



33 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

พบวา มีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตนຌอยกวา แเ ชัไวมงตอสัปดาห์ หลือพียงค ใ5.็  ท า฿หຌ฿นภาพรวม พบวา 

ภาย฿นระยะวลา 12 ป นับตัๅงตป 2544 ผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตมีจานวนชัไวมงการ฿ชຌงานอินทอร์นใตตอ
สัปดาห์พิไมมากขึๅนอยางตอนืไอง ดยพิไมขึๅนถึงรຌอยละ 76.3 ระยะวลาทีไนานขึๅนนีๅ สวนหนึไงอาจป็น
พราะมีการพัฒนา ฿นดຌานอุปกรณ์การขຌาถึงอินทอร์นใตทีไนอกจากจะ฿ชຌอินทอร์นใตจาก
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะลຌว ผูຌ฿ชຌมีนวนຌมหันมา฿ชຌอุปกรณ์ทีไสามารถพกพาเปเดຌทุกสถานทีไมากขึๅน  ทัๅง
สมาร์ทฟนละทใบลใตพีซี ิส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), โ55ๆี 

สิไงทีไตามมากับติบตของการ฿ชຌงานอินทอร์นใตอยางรวดรใว ประการหนึไงคือ ความ
กังวลจากฝ่ายตางโถึงผลกระทบของสืไอ฿หมทีไมีตอดใกละยาชน ดังทีไทฤษฎีการรียนรูຌทางสังคม 
(Social Learning Theory) เดຌชีๅ฿หຌหในวา มืไอสมาชิกกลุม ซึไงหมายรวมถึง กลุมดใกละยาวชนนีๅ
ดຌวย หในพฤติกรรมบางอยางภาย฿ตຌงืไอนเข฿ดงืไอนเขหนึไงขาจะรับละลียนบบพฤติกรรมทีไ หใน 
ดังนัๅนสืไอมวลชนกใปรียบสมือนตຌนบบ ิModel) ส าหรับผูຌชม ละผูຌชมนัๅนอาจจะสดงบบดียวกับ
สิไงทีไหใน (DeFleur, 2010) ฿นท านองดียวกันมืไอดใกละยาชนเดຌมีพฤติกรรม฿นการปຂดรับสืไอ฿หม
ละสืไอสังคมมาก กใยอมทีไจะมีการลียนบบพฤติกรรม ซึไงอาจป็นพฤติกรรม฿นชิงลบเดຌ 
ชนดียวกัน นืไองจากป็นสิไงทีไมีลักษณะหมือนจริงทีไน าเปสูการลอกลียนบบ  ิModelling) 

ิBandura 1971 ละ 1994 อຌางถึง฿น Baran and Davis , โเแโี  

ยิไงเปกวานัๅนลຌว ปัจจุบันสังคมลกก าลังตืไนตัวกับการพิไมของการสดงพฤติกรรมนนิไง
฿นยาวชนละวัยรุน ดยพฤติกรรมนนิไง หมายถึง “การนัไง ิSmith & Biddle, โเเ่; Soos et 

al., โเแโี  หรือ การผาผลาญพลังงานดຌวยกิจกรรมทีไ เม฿ชการออกก าลังกาย (Non-exercise 

activity thermogenesis-NEAT) ชน การนัไง การยืน การอนตัว การคลืไอนเหว฿นชีวิตประจ าวัน 
เดຌก การดินละการท างานบຌาน ซึไงป็นสวนหนึไงของชีวิตมนุษย์พฤติกรรม ทีไกระท า฿นชวงตืไนนอน
ทีไ฿ชຌพลังงานนຌอยกวา 1.5 Mets (หนวยบอกจ านวนทาของการ฿ชຌพลังงาน฿นกิจกรรม฿ดกิจกรรม
หนึไงี ิSedentary Behaviour Research Network, โเแโน. 5ไเี พฤติกรรมนนิไงกลายป็น
ประดในส าคัญ฿นงานวิจัยละการก าหนดนยบายกีไยวกับรคอຌวน ิParker & Vinson, โเแใี  ซึไง
นับป็นผลกระทบ฿นชิงลบของการติบตของทคนลยีอินทอร์นใต 

฿นชวง พ.ศ. โ55เ ประทศเทยเดมีการประกาศ฿ชนยบายละผนยุทธศาสตร
ระดับชาติดຌานการพัฒนาดใกตามนวทาง “ลกทีไหมาะสมส าหรับดใก ิพ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๕ี ซึไง
ปนผนยุทธศาสตรการพัฒนาดใกทีไมีอายุตไ ากวา ํ๔ ปลงมา ทีไสืบนืไองมาจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิศษ ิUnited Nations General Assembly Special Session on Children : 

UNGASS) วาดวยรืไองลกทีไหมาะสมส าหรับดใก ิA World Fit for Children) ก าหนด฿หประทศ
สมาชิกจัดท าผนพัฒนาดใกตามนวทาง “ลกทีไหมาะสมส าหรับดใก ทัๅงนีๅ ฿นนยบายละผน
ยุทธศาสตรระดับชาติดานการพัฒนาดใกตามนวทาง “ลกทีไหมาะสมส าหรับดใก ิพ.ศ. ๎๑๑์ - 
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๎๑๑๕ี ของประทศเทย ประกอบดຌวยยุทธศาสตร์ แแ ดຌานส าคัญรงดวนทีไตองด านินการ ละมี
ประดในทีไพึงสน฿จคือ ประการทีไ ๔. ดานสืไอมวลชนกับดใก สงสริมสืไอมวลชน฿หมีความรู ความขา฿จ
ละเมละมิดสิทธิดใก  ดใกเดຌขຌาถึงสืไอสรຌางสรรค์ ละประการทีไ  ๕. ดานการมีสวนรวมของดใก ส
งสริม฿หดใกทุกคนมีสวนรวมตามวัย฿นการรียนรูละการตัดสิน฿จ฿นทุกรืไองทีไกีไยวกับตน พัฒนาการ
รวมกลุมละองคกรดใก  

นอกจากนีๅ ฿นป ๎๑๑์ รัฐบาลเดประกาศวาระพืไอดใกละยาวชน ป ๎๑๑์ พืไอ
กระตุຌนการด านินงานดานดใกละยาวชน฿นตละชวงปขึๅนอีก ดยมีรืไองส าคัญ ๑ รืไองคือ ํี สืไอสร
างสรรคส าหรับดใก ยาวชนละครอบครัว ๎ี กิจกรรมสรຌางสรรค์ส าหรับดใกละยาวชน ๏ี สถาน
รับลีๅยง ศูนยพัฒนาดใก ละรงรียนอนุบาลทีไมีคุณภาพ ๐ี จังหวัดนาอยูส าหรับดใกละยาวชน 
ละ ๑ี กฎหมายครอบครัวผลทีไเดจากการประกาศวาระ ดใกละยาวชน ดังกลาว ฿นระดับจังหวัด
จึงมีผนยุทธศาสตรจังหวัดนาอยูส าหรับดใกละยาวชน พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๏ 

฿นผนพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑๑ - ๎๑๑๕ ซึไงด านินการตาม
พระราชบัญญัติ สงสริมการพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑์ คณะกรรมการสงสริมการ
พัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ จึง฿หผนวกรวมสาระของนยบายละผนยุทธศาสตรระดับชาติดาน
การพัฒนาดใกตามนวทาง “ลกทีไหมาะสมส าหรับดใก ิพ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๕ี ละผน
ยุทธศาสตรจังหวัดนาอยูส าหรับดใกละยาวชน พืไอ฿หมีความปนอกภาพของการพัฒนาดใกละ
ยาวชนทัๅง฿นระดับชาติ ละชืไอมตอเป฿หถึงระดับจังหวัดละระดับทองถิไน ทุกภาคสวนทีไกีไยวของ
สามารถน าผนเปสู การปฏิบัติเดอยางมีพลัง ละกิดการบูรณาการ฿นการติดตามประมินผลผนอย
างปนระบบตอเป 

ทามกลางความกังวลจากฝ่ายตางโถึงผลกระทบของสืไอ฿หมทีไมีตอดใกละยาชนนัๅน จึง
มีความจ าป็นทีไจะตຌองเดຌรับขຌอมูลพืๅนฐานประกอบการตัดสิน฿จทีไน าเปสูขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา
กระบวนการรียนรูຌของดใกอยางพียงพอ  พืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูลทีไพียงตอความขຌา฿จ฿นพฤติกรรมการ
รียนรูຌของดใกทีไมีความละอียดออนตกตางกันเป฿นตละชวงวัย ฿นงานวิจัยรืไองนีๅ เดຌตระหนักดีถึง
ความส าคัญของบทบาทสืไอ฿นฐานะป็นสิไงทีไจะกอ฿หຌกิดการรียนรูຌตามกระบวนการพัฒนาการรียนรูຌ
ของดใก จึงตຌองการมุงศึกษาพฤติกรรม฿นการ฿ชຌสืไอ฿หม  ดยฉพาะอยางยิไง฿นสวน พฤติกรรมการ฿ชຌ
สืไอ฿หมกลุมวัยรุนซึไงหมายถึงบุคคลซึไงมีอายุระหวาง ํ์-ํ๕ ปบริบูรณ์  ละบงป็น ใ ชวงตาม
ระดับของกระบวนการรียนรูຌทางการศึกษา เดຌก ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ิป. ไ -ๆี 
มัธยมศึกษาตอนตຌน ิม. แ-ใี ละ มัธยมศึกษาตอนปลาย ิม.ไ-ๆี พืไอน าเปสูการมีขຌอมูลพืไอการ
ก าหนดนยบายพืไอการพัฒนาดใกละยาวชนเทยตอเป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. พืไอศึกษาการปຂดรับ รงจูง฿จ ละพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม ของวัยรุน 

2. พืไอศึกษาพฤติกรรมนนิไง (Sedentary Behavior) จากการ฿ชຌสืไอ฿หม ของวัยรุน 

3. พืไอศึกษาความตกตางระหวางระดับการศึกษาทีไมีตอปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
฿หม ละพฤติกรรมนนิไง 

4. พืไอศึกษาความตกตางระหวางปริมาณการ฿ชຌสืไอ฿หมทีไมีการปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ
฿ชຌสืไอ฿หม ละพฤติกรรมนนิไง (Sedentary Behavior) 

 

ปัญหาน าวิจัย    
1. การปຂดรับ รงจูง฿จ ละพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม ของวัยรุน ป็นอยางเร 

2. พฤติกรรมนนิไง (Sedentary Behavior) จากการ฿ชຌสืไอ฿หม ของวัยรุน ป็นอยางเร 

3. ความตกตางระหวางระดับการศึกษาทีไมีตอปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม ละ
พฤติกรรมนนิไงป็นอยางเร 

4. ความตกตางระหวางปริมาณการ฿ชຌสืไอ฿หมทีไมีการปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม 
ละพฤติกรรมนนิไง ิSedentary Behavior) ป็นอยางเร 

 

 

นิยามศัพท์ 
วัยรุน หมายถึง บุคคลซึไงมีอายุระหวาง 10-แ9 ปบริบูรณ์ 4 
 

ทคนลยีสารสนทศ หมายถึง คอมพิวตอร์ทคนลยี (Computer Technology) เดຌก 
อุปกรณ์คอมพิวตอร์บบขนาดตัๅงตຍะ ิComputer PC) ละอุปกรณ์คอมพิวตอร์บบ
ขนาดสมุดบันทึก (Notebook Computer) ละมบายทคนลยี (Mobile 

Technology) เดຌก ทรศัพท์มือถือ สมาร์ทฟน (Smartphone) ละทຍบลใต 
ิTablet) 

 

สืไอ฿หม หมายถึง ชองทางการสืไอสารผานทคนลยีสารสนทศ เดຌก วใบเซด์ อินทอร์นใต สืไอ
สังคม ิฟซบุຍก เลน์ ทวิตตอร์ี  

 

ปริมาณการ฿ชຌสืไอหมายถึงปริมาณทีไตกตางกัน  ิมาก – ปานกลาง – นຌอยี บงดังนีๅ 

                                                           

4
 ชวงอายุอางอิงจาก  สถาบันห่งชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว 
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 การ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณมาก คือ ฿ชຌสืไอ฿หมทุกประภทรวมกัน มากกวา ใ5 ชัไวมงตอ
สัปดาห์ 

 การ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณปานกลาง คือ ฿ชຌสืไอ฿หมทุกประภทรวมกัน ระหวาง แ่-ใ5 ชัไวมง
ตอสัปดาห์ 
การ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณนຌอย คือ ฿ชຌสืไอ฿หมทุกประภทรวมกัน ระหวาง เ-แ็ ชัไวมงตอ
สัปดาห์ 

ระดับการศึกษา หมายถึงระดับชัๅนประถม มัธยมตຌน มัธยมปลาย 

การปຂดรับสืไอ฿หม หมายถึง ประภทของสืไอ ความถีไ ชวงวลา ละระยะวลาการ฿ชຌสืไอ฿หม 

รงจูง฿จ฿นการ฿ชຌสืไอ฿หม หมายถึง ระดับของสิไงทีไป็นรงกระตุຌนหรือสาหตุ฿นการ฿ชຌสืไอ฿หม 

พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม หมายถึง การทีไผูຌ฿ชຌสืไอ฿หม มีการกระท า หรือกิจกรรม฿ดโผานสืไอ฿หม 

พฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หม หมายถึง จ านวนวลาทีไนัไง ยืน อนกายพืไอ฿ชຌสืไอ฿หม ซึไงป็น
การผาผลาญพลังงานทีไเม฿ชการออกก าลังกาย  

 กรอบนวคิด฿นการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

  
  

 

 

1.ระดับการศึกษา 

2.ปริมาณการ฿ชຌสืไอ 

 

การปຂดรับสืไอ฿หม 
 

 

     รงจูง฿จ฿นการ฿ชຌสืไอ฿หม  
 

พฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หม 

   พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม  
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ระบียบวิธีวิจัย   

 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยลือกระบียบวิธีวิจัยบบผสมผสาน ิMix Method) ระหวางการวิจัย
ชิงปริมาณกับการวิจัยชิงคุณภาพดยมีครืไองมือคือ การวิจัยชิงส ารวจจากการตอบบบสอบถาม 
ซึไงพัฒนาจาก The Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) ทีไจัดท าดย 
Australasian Child and Adolescent Obesity Research Network ละการสัมภาษณ์ชิงลึก 
ิIn-Depth Interview) พืไอตอบปัญหาน าวิจัยทัๅง 2 ประการ ซึไงมีรายละอียด฿นการด านินการตาม
ระบียบวิธีวิจัย ดังนีๅ 

การวิจัยชิงส ารวจ ศึกษาจาก ดใกละยาวชน฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีอายุตัๅงต 10 ป
จนถึง 19 ป ท าการสุมตัวอยางอาศัยหลักความนาจะป็น ิProbability Sampling) ฿หຌเดຌจ านวนดใก
ละยาวชนตามขนาดของกลุมตัวอยางทีไตຌองการคือ ไเ5 คนดຌวยวิธีสุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอน 
(Multiple Stage Sampling) จ านวนรวมทัๅงสิๅน ไเ5 คน ซึไงป็นระดับความคลาดคลืไอน +-5 จาก
ตารางส ารใจของ Taro Yamane ดย บงป็น กลุมนักรียนประถมปลาย จ านวน 135 คน กลุม
นักรียนมัธยมตຌน จ านวน 1ใ5 คน ละกลุมนักรียนมัธยมปลาย จ านวน 1ใ5 คน  

การสัมภาษณ์ชิงลึก/กลุม ิIn-Depth/Group Interview) พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก จากกลุม
ดใกละยาวชนบงกลุมป็น 3 กลุม เดຌก กลุมนักรียนประถมปลาย กลุมนักรียนมัธยมตຌน กลุม
นักรียนมัธยมปลาย ดย฿ชຌค าถามกึไงครงสรຌางท าการสัมภาษณ์ รวมจ านวน 19 คน 

จากขຌอมูลทัๅงสองสวนน ามาท าการวิคราะห์ ดังน าสนอ฿นผลการวิจัยตอเป  

 

ผลการวิจัย   

การวิจัยชิงปริมาณ 

฿นการน าสนอผลการวิจัย ชิงปริมาณจะท าการบงป็น โ สวน พืไอ฿หຌสะทຌอนถึง
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ดังตอเปนีๅคือ ิแี การปຂดรับ รงจูง฿จ ละพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม 
ของวัยรุน ิโี พฤติกรรมนนิไง (Sedentary Behavior) จากการ฿ชຌสืไอ฿หม ของวัยรุน ทัๅงนีๅ฿นสวน
ของวัตถุประสงค์ทีไป็นการทดสอบสมมติฐาน เดຌก การศึกษาความตกตางระหวางระดับการศึกษา
ทีไมีตอปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม ละพฤติกรรมนนิไง ละ การศึกษาความตกตาง
ระหวางปริมาณการ฿ชຌสืไอ฿หมทีไมีการปຂดรับ รงจูง฿จ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม ละพฤติกรรมนนิไง 
(Sedentary Behavior) จะน าสนอ฿นตอนทຌายของตละสวน มีรายละอียด ดังตอเปนีๅ 
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(1)  การปຂดรับ รงจูง฿จ ละพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมของวัยรุน 

ตารางทีไ  1 สดงภาพรวมการปຂดรับสืไอ฿หมตละประภท 

กิจกรรม 
฿นตละสัปดาห์ 

ท ากีไวัน 

วันจันทร์-ศุกร์ 
ฉลีไยท าวันละกีไ

ชัไวมง 

วันหยุด สาร์-
อาทิตย์ 

ฉลีไยท าวันละ 
กีไชัไวมง 

1. ขຌาวใบเซต์ทัไวเป 4.24 2.23 2.72 
2. ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน Facebook 4.44 2.40 2.92 
3. ฿ชຌอีมล์ (E-mail) 1.60 0.95 1.01 
4. ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google 4.78 2.10 2.36 
5. ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน Line 4.90 2.76 3.05 
6. ลนกมส์ออนเลน์ตางโ/ผานอพตางโ 3.56 1.84 2.56 
7. ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ทัไงทรคุย ละอืไนโ 4.76 2.29 2.26 
8. ฿ชຌทใบบลใต 2.45 1.22 1.70 
9. ฿ชຌคอมพิวตอร์ตัไงตຍะ 2.59 1.79 1.97 
10. ฿ชຌนຍตบุຍค 2.26 1.56 1.91 

 

กลุมตัวอยางปຂดรับสืไอรูปบบ฿หม มากทีไสุดอันดับทีไ 1 คือ ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน 
Line คิดป็น 4.90 วันตอสัปดาห์ ดย฿นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการปຂดรับ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน 
Line 2.76 ชัไวมงตอวันละ฿นวันสาร์อาทิตย์ มีการปຂดรับ 3.05 ชัไวมงตอวัน อันดับทีไ โ ฿ชຌ
ปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google  คิดป็น 4.78 วันตอสัปดาห์ ดย฿นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการ
ปຂดรับ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google 2.10 ชัไวมงตอวันละ฿นวันสาร์อาทิตย์ มีการปຂดรับ
฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google 2.36 ชัไวมงตอวัน อันดับทีไ ใ คือ ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ิทรคุย 
ละอืไนโี คิดป็น 4.76 วันตอสัปดาห์ ดย฿นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการปຂดรับ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ิทร
คุย ละอืไนโี  2.29 ชัไวมงตอวัน ละ฿นวันสาร์อาทิตย์ มีการปຂดรับ 2.36 ชัไวมงตอวัน 

อยางเรกใตาม หากพิจารณาจ านวนรวมระยะวลาการ฿ชຌสืไอ฿หมทุกประภท ิชัไวมง/วันี 
ระหวาง กลุมนักรียนประถมปลาย กลุมนักรียนมัธยมตຌน  ละกลุมนักรียนมัธยมปลาย จะพบวา เม
มีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ระยะวลาการ฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม 
ทุกประภท ิชัไวมง/วันึี 

วันจันทร์-ศุกร์ 
ิชัไวมง/วันึี 

วันสาร์-อาทิตย์ 
ิชัไวมง/วันึี 

รวมสัปดาห์ 
ิชัไวมง/วันึี 

กลุมนักรียนประถมปลาย    17.78 43.48 132.39 

กลุมนักรียนมัธยมตຌน 18.86 41.39 135.68 

กลุมนักรียนมัธยมปลาย   20.56 49.41 152.20 

*  จ านวนชัไวมง/วัน นับซ  าทุกประเภทของอุปกรณ์อินเทอร์เนใตทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌ 
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ตารางทีไ โ สดงชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม วันจันทร์-ศุกร ์
กิจกรรม ตืไน - กอน แโ.เเ แโ.เเ -แ่.เเ แ่.เเ - 21.00 กอนนอน 

 จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 
1. ขຌาวใบเซต์ทัไวเป 62 15.5 117 29.3 212 53.0 106 26.5 
2. ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน 

Facebook 
88 22.0 132 33.0 208 52.0 135 33.8 

3. ฿ชຌอีมล์ (E-mail) 29 7.3 61 15.3 109 27.3 63 15.8 
4. ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน 

Google 
58 14.5 58 14.5 239 59.8 102 25.5 

5. ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน Line 127 31.8 124 31.0 220 55.0 181 45.3 
6. ลนกมส์ออนเลน์ตางโ/ผาน

อพตางโ 
52 13.0 83 20.8 192 48.0 88 22.0 

7. ฿ชຌทรศัพท์มือถือิคุยละอืไนโี 80 20.0 133 33.3 198 49.5 107 26.8 
8. ฿ชຌทใบบลใต 37 9.3 56 14.0 115 28.8 80 20.0 
9. ฿ชຌคอมพิวตอร์ตัไงตຍะ 30 7.5 86 21.5 157 39.3 62 15.5 
10. ฿ชຌนຍตบุຍค 33 8.3 65 16.3 150 37.5 80 20.0 

จากตารางทีไ โ พบวาชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม วันจันทร์ -ศุกร์ตัๅงตตืไนนอนจนถึงกอน
แโ.เเ น. มีการปຂดรับอันดับทีไ 1 คือ ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน Line จ านวน 127 คนคิดป็นรຌอยละ 
31.8 อันดับทีไ 2 คือ ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน Facebook จ านวน 88 คนคิดป็นรຌอยละ 22.0 อันดับ
ทีไ 3 คือ ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ทัไงทรคุย ละอืไนโ จ านวน 80 คนคิดป็นรຌอยละ 20.0  

ชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม วันจันทร์-ศุกร์วลา 12.00 – 18.00 น. มีการปຂดรับอันดับทีไ 
แ คือ ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ิทรคุย ละอืไนโี จ านวน 133 คน คิดป็นรຌอยละ 33.3 อันดับทีไ 2 คือขຌา
วใบเซต์สืไอสังคม ชน Facebook จ านวน 132 คน คิดป็นรຌอยละ 33.0 อันดับทีไ 3 คือ ฿ชຌปรกรม
สนทนา ชน Line จ านวน 124 คนคิดป็นรຌอยละ 31.0 

ชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หมวันจันทร์-ศุกร์วลา 18.00 – โแ.เเ น. มีการปຂดรับอันดับทีไ แ 
คือ ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google จ านวน 239 คน คิดป็นรຌอยละ 59.8 อันดับทีไ 2 คือ฿ชຌ
ปรกรมสนทนา ชน Line จ านวน 220คน คิดป็นรຌอยละ 55.0 อันดับทีไ 3 คือ ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม 
ชน Facebook จ านวน 208 คนคิดป็นรຌอยละ 52.0  

ชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม วันจันทร์-ศุกร์กอนขຌานอนมีการปຂดรับอันดับทีไ แ คือ ฿ชຌ
ปรกรมสนทนา ชน Line จ านวน 181 คน คิดป็น 25.3 อันดับทีไ โ ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน 
Facebook จ านวน 135 คน คิดป็นรຌอยละ 33.8 อันดับทีไ ใ คือ ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ทัไงทรคุย ละ
อืไนโ จ านวน 107 คนคิดป็นรຌอยละ 26.8 
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ตารางทีไ 3  สดงชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม วันสาร์ – อาทิตย์ 
กิจกรรม ตืไน - กอน แโ.เเ แโ.เเ -แ่.เเ แ่.เเ - 21.00 กอนนอน 

 จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอย
ละ 

1. ขຌาวใบเซต์ทัไวเป 112 28.0 201 50.3 173 43.3 121 30.3 
2. ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน 

Facebook 122 30.5 177 44.3 185 46.3 126 31.5 

3. ฿ชຌอีมล์ (E-mail) 56 14.0 89 22.3 98 24.5 52 13.0 
4. ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน 

Google 100 25.0 178 44.5 200 50.0 87 21.8 

5. ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน Line 148 37.0 180 45.0 204 51.0 175 43.8 
6. ลนกมส์ออนเลน์ตางโ/ผาน

อพตางโ 
94 23.5 172 43.0 181 45.3 110 27.5 

7. ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ทัไงทรคุย 
ละอืไนโ 

100 25.0 155 38.8 177 44.3 109 27.3 

8. ฿ชຌทใบบลใต 70 17.5 95 23.8 126 31.5 80 20.0 
9. ฿ชຌคอมพิวตอร์ตัไงตຍะ 68 17.0 141 35.3 127 31.8 63 15.8 
10. ฿ชຌนຍตบุຍค 59 14.8 110 27.5 143 35.8 87 21.8 

จากตารางทีไ ใ พบวาชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ ตัๅงตตืไนนอนจนถึง
กอนทีไยง มีการปຂดรับสืไอ฿หม อันดับทีไ 1 คือ ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน line จ านวน 148 คน รຌอยละ 
37.0  อันดับทีไ 2 คือ ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน facebookจ านวน 122 รຌอยละ 30.5 อันดับทีไ 3 คือ 
ขຌาวใบเซต์ทัไวเป จ านวน 112 คน รຌอยละ 28.0  

ชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ 12.00-18.00 อันดับทีไ 1 คือ ขຌาวใบเซต์
ทัไวเป จ านวน 201 คน รຌอยละ 50.3 อันดับทีไ 2 คือ  ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน line จ านวน 180 คน 
รຌอยละ 45.0 อันดับทีไ 3 คือ ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน facebookจ านวน 176 รຌอยละ 44.3 

ชวงวลาทีไ ปຂดรับสืไอ฿หม฿นวันสาร์ -วันอาทิตย์ 18.00-21.00 อันดับทีไ  1 คือ ฿ชຌ
ปรกรมสนทนา จ านวน 204 คน รຌอยละ 51.0 อันดับทีไ 2 คือ ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน 
Google จ านวน 200 รຌอยละ 50.0 อันดับทีไ 3 คือ ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน facebookจ านวน 185 
รຌอยละ 24.5 

ชวงวลาทีไปຂดรับสืไอ฿หม฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ กอนนอน อันดับทีไ 1คือ ฿ชຌปรกรม
สนทนา ชน line จ านวน 175 คน รຌอยละ 43.8 อันดับทีไ 2 คือ  ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน 
facebookจ านวน 126 คน รຌอยละ 31.5 อันดับทีไ 3 คือ ขຌาวใบเชต์ทัไวเป จ านวน 121 คน รຌอยละ 
30.3 

มืไอท าการทดสอบสมมติฐาน ปรียบทียบระหวางนักรียนทีไมีการระดับการศึกษาทีไ
ตางกัน ิประถม – ม ตຌน – ม ปลายี พบวากลุมมัธยมปลายจะมีระดับของ การปຂดรับสืไอ฿หมสูงกวา 
ระดับมัธยมตຌนละประถม ตกตางกันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.เ5 ฿นประดในของ ขຌาวใบเซต์
สืไอสังคม ชน Facebook การขຌาวใบเซต์ทัไวเป฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google การ ฿ชຌ
ปรกรมสนทนา ชน Line การ ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ิทรคุย ละอืไนโี 
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มืไอปรียบทียบระหวาง นักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณมาก ละมีปริมาณการ฿ชຌ
นຌอย มีการปຂดรับสืไอ฿หมประภท พบวา นักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณทีไมาก (มากกวา ใ5 
ชัไวมงตอสัปดาห์ี มีการปຂดรับการ฿ชຌสืไอ฿หม สืไอสังคม ทีไตกตางกันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 
จากกลุมทีไ฿ชຌนຌอยกวา ฿นกือบทุกประดใน เดຌก ขຌาวใบเซต์ทัไวเป ขຌาวใบเซต์สืไอสังคม ชน 
Facebook ฿ชຌอีมล์ ิE-mail) ฿ชຌปรกรมสืบคຌนขຌอมูล ชน Google ฿ชຌปรกรมสนทนา ชน Line 

ลนกมส์ออนเลน์ตางโ/ผานอพตางโ ฿ชຌทใบบลใต ฿ชຌคอมพิวตอร์ตัไงตຍะ ฿ชຌนຍตบุຍค 

สวนประดในทีไเมพบความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญระหวาง นักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม
฿นปริมาณทีไตกตาง เดຌก การ฿ชຌทรศัพท์มือถือ ิทรคุย ละอืไนโี 
 

ตารางทีไ ไ สดงจ านวนรงจูง฿จ฿นการ฿ชຌสืไอ฿หม 
การ฿ชຌสืไอ฿หม  

X  ..DS  ระดับรงจูง฿จ 

1. ป็นกิจวัตร ป็นนสิัยของฉัน 4.88 1.84 มากทีไสุด 

2. ท า฿หຌเดຌตดิตอสืไอสารกับพืไอนโ สมอโ 4.31 4.90 มากทีไสุด 

3. ฉันชอบ฿ชຌสืไอสังคม ชน ฟซบุຍกเลน์ ยูทูป กูกิๅล 4.10 0.88 มาก 

4. ท า฿หຌมีความสดชืไนสนุกสนาน 4.09 0.97 มาก 

5. ชวย฿หຌฉันรูຌขຌอมูลกีไยวกับคนอืไนโ 4.09 1.83 มาก 

6. ฉัน฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม ตอนทีไฉันเมมีอะเรดีกวานีๅจะท า 3.53 1.08 มาก 

7. ฉัน฿ชຌวลาสวน฿หญเปกับการ฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม 3.39 1.11 ปานกลาง 
8. สิไงทีไฉันผยพร฿นสืไอสังคม สรຌางความป็นตัวตนของฉัน ิภาพลักษณ์ี 3.07 1.15 ปานกลาง 
9. ชวย฿หຌคนอืไนโ รูຌขຌอมูลกีไยวกับตัวฉัน 3.04 1.06 มาก 

10. ชวย฿หຌคนอืไนโรูຌจักนิสยัวาฉันป็นคนยังเง ิรับรูຌภาพลักษณ์ี 3.03 1.09 ปานกลาง 
รวม 3.75 1.01 มาก 

 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการ฿ชຌสืไอ฿หม ดยมีรงจูง฿จสูงทีไสุด คือ ป็นกิจวัตร 
ป็นนิสัยของฉัน ละ ท า฿หຌเดຌติดตอสืไอสารกับพืไอนโ สมอโ  รองลงมาคือ ฉันชอบ฿ชຌสืไอสังคม ชน 
ฟซบุຍกเลน์ ยูทูป กูกิๅล ท า฿หຌมีความสดชืไนสนุกสนาน  ชวย฿หຌฉันรูຌขຌอมูลกีไยวกับคนอืไนโ  ฉัน฿ชຌสืไอ
฿หม ละสืไอสังคม ตอนทีไฉันเมมีอะเรดีกวานีๅจะท าละ ชวย฿หຌคนอืไนโ รูຌขຌอมูลกีไยวกับตัวฉัน มีระดับ
รงจูง฿จปานกลาง คือ  ฉัน฿ชຌวลาสวน฿หญเปกับการ฿ชຌสืไอ฿หม สิไงทีไฉันผยพร฿นสืไอสังคม สรຌาง
ความป็นตัวตนของฉัน ิภาพลักษณ์ี ละ ชวย฿หຌคนอืไนโรูຌจักนิสัยวาฉันป็นคนยังเง ิรับรูຌ
ภาพลักษณ์ี 
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มืไอท าการปรียบทียบระหวางนักรียนทีไมีการระดับการศึกษาทีไตางกัน ิประถม – ม 
ตຌน – ม ปลายี พบวากลุมมัธยมตຌนละปลายจะมีระดับของรงจูง฿จ การ฿ชຌวลาสวน฿หญเปกับการ
฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม  สูงกวา ระดับ ประถม ตกตางกันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.เ5 

นอกจากนีๅ พบวานักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณทีไตกตาง มีระดับการ฿ชຌสืไอ฿หม 
สืไอสังคม ทีไตกตางกันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05  ดยนักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณทีไ
มาก (มากกวา ใ5 ชัไวมงตอสัปดาห์ี มีรงจูง฿จ฿นการ฿ชຌสืไอ฿หม สืไอสังคม ทีไตกตางกันทีไระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 จากกลุมทีไ฿ชຌนຌอยกวา ฿นกือบทุกประดใน เดຌก ท า฿หຌมีความสดชืไน
สนุกสนาน ฉันชอบ฿ชຌสืไอสังคม ชน ฟซบุຍกเลน์ ยูทูป กูกิๅล ชวย฿หຌคนอืไนโ รูຌขຌอมูลกีไยวกับตัวฉัน 

ชวย฿หຌคนอืไนโรูຌจักนิสัยวาฉันป็นคนยังเง ิรับรูຌภาพลักษณ์ี สิไงทีไฉันผยพร฿นสืไอสังคม สรຌางความ
ป็นตัวตนของฉัน ิภาพลักษณ์ี ฉัน฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม ตอนทีไฉันเมมีอะเรดีกวานีๅจะท า ฉัน฿ชຌ
วลาสวน฿หญเปกับการ฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม  

สวนประดในทีไเมพบความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติระหวาง นักรียนทีไมีการ
฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณทีไตกตาง เดຌก ท า฿หຌเดຌติดตอสืไอสารกับพืไอนโ สมอโ  ป็นกิจวัตร ป็นนิสัย
ของฉัน ชวย฿หຌฉันรูຌขຌอมูลกีไยวกับคนอืไนโ 

 

ตารางทีไ 5 พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม 
พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม X  ..DS  ระดับความคิดหใน 

1. คຌนหาวีดีอคลิป การ์ตูน ละภาพยนตร ์ 3.87 1.25 มาก 
2. คຌนหาพลง 3.77 1.32 มาก 
3. คຌนหาขຌอมูลส าหรับท าการบຌาน 3.68 1.24 มาก 
4. ชทกับพืไอนทีไรียนรงรียนดียวกัน 3.58 1.54 มาก 
5. ลนกมส ์ 3.50 1.45 มาก 
6. คຌนหาขຌอมูลกีไยวกับงานอดิรกลสงทีไตนสน฿จ 3.42 1.46 มาก 
7. พืไอการติดตอสืไอสารกับครูละพืไอนรวมชัๅนกีไยวกับการรียน 3.21 1.43 ปานกลาง 
8. พืไอติดตอกับกลุม ิgroupี ตางโ 3.19 1.51 ปานกลาง 
9. พืไอชมภาพวีดีอ ละผลงานตางโของพืไอน 2.92 1.69 ปานกลาง 
10. พืไอการนัดหมายละการพบปะสงัสรรค ์ 2.68 1.76 ปานกลาง 
11. ติดตามขาวดารา/นักรຌอง 2.50 2.42 นຌอย 
12. ดาวน์หลดเฟล์ขຌอมูลทางวใบเซต์ 2.48 1.81 นຌอย 
13. พืไอรูຌวาพืไอนก าลังท าอะเรอยู 2.28 1.62 นຌอย 
14. ติดตามขาวการมืองละสถานการณ์ทางสังคม 2.26 1.56 นຌอย 
15. พืไอชร์ภาพกิจกรรม อาหารละสถานทีไทีไยว 2.24 1.71 นຌอย 
16. พืไอ฿หຌพืไอนรูຌวาตัวองก าลังท าอะเรอยู 2.02 1.59 นຌอย 
17. รับสงอีมล ์ 1.97 1.63 นຌอย 
18. หาพืไอน฿หม 1.84 1.61 นຌอย 
19. พืไอ฿หຌเดຌรับค าวิจารณ์จากพืไอนกีไยวกับรูปภาพวีดีอทีไชร์ 1.79 1.67 นຌอยทีไสุด 
20. พืไออัพหลดวีดีอลง 1.72 1.63 นຌอยทีไสุด 
21. สรຌางวใบเซต์ บลใอก ของตนองละขียนรืไองราวตางโ 1.61 1.72 นຌอยทีไสุด 
22. ซืๅอสินคຌาออนเลน ์ 1.50 1.65 นຌอยทีไสุด 
23. ชทกับพืไอนทีไรูຌจักออนเลน์ตเมคยพบกัน 1.43 1.63 นຌอยทีไสุด 
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พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม X  ..DS  ระดับความคิดหใน 
24. ฿ชຌวใบคม 1.29 1.68 นຌอยทีไสุด 
25. พืไอติดตอกับบริษัทหรือองค์กรตางโ 1.04 1.50 นຌอยทีไสุด 
26. หาพืไอนตางพศพืไอสรຌางความสมัพันธ์บบคูรัก 0.76 1.33 นຌอยทีไสุด 

จากตารางทีไ 5 พบวาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม มาก เดຌก คຌนหาวีดีอคลิป การ์ตูน ละ
ภาพยนตร์ คຌนหาพลง คຌนหาขຌอมูลส าหรับท าการบຌาน ชทกับพืไอนทีไรียนรงรียนดียวกัน ลน
กมส์ คຌนหาขຌอมูลกีไยวกับงานอดิรกละสิไงทีไตนสน฿จ 

พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม ปานกลาง เดຌก พืไอการติดตอสืไอสารกับครูละพืไอนรวมชัๅน
กีไยวกับการรียน พืไอติดตอกับกลุมตางโ  พืไอชมภาพวีดีอ ละผลงานตางโของพืไอน พืไอการนัด
หมายละการพบปะสังสรรค์  

พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม นຌอย เดຌก ติดตามขาวดารา/นักรຌอง ดาวน์หลดเฟล์ขຌอมูลทาง
วใบเซต์ พืไอดูวาพืไอนก าลังท าอะเรอยู ติดตามขาวการมืองละสถานการณ์ทางสังคม พืไอชร์ภาพ
กิจกรรม อาหารละสถานทีไทีไยว พืไอ฿หຌพืไอนรูຌวาตัวองก าลังท าอะเรอยู รับสงอีมล์ หาพืไอน฿หม 
สรຌางวใบเซต์ บลใอก ของตนองละขียนรืไองราวตางโ  

พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หม นຌอยทีไสุด เดຌก พืไอ฿หຌเดຌรับค าวิจารณ์จากพืไอนกีไยวกับ
รูปภาพวีดีอทีไชร์ พืไออัพหลดวีดีอลง ซืๅอสินคຌาออนเลน์ ชทกับพืไอนทีไรูຌจักออนเลน์ตเมคยพบ
กัน ฿ชຌวใบคม พืไอติดตอกับบริษัทหรือองค์กรตางโ หาพืไอนตางพศพืไอสรຌางความสัมพันธ์บบคูรัก 

การทดสอบสมมติฐาน ปรียบทียบระหวางนักรียนทีไมีการระดับการศึกษาทีไตางกัน 
ิประถม – ม ตຌน – ม ปลายี พบวากลุมมัธยมปลายจะมีระดับของ กิจกรรมทีไท า฿นสืไอ฿หมสูงกวา 
ระดับมัธยมตຌนละประถม ตกตางกันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.เ5 ฿นกือบทุกกิจกรรม เดຌก 
ซืๅอสินคຌาออนเลน์ ชทกับพืไอนทีไรียนรงรียนดียวกัน พืไอการนัดหมายละการพบปะสังสรรค์  
พืไอการติดตอสืไอสารกับครูละพืไอนรวมชัๅนกีไยวกับการรียน  คຌนหาวีดีอคลิป การ์ตูน ละ
ภาพยนตร์ คຌนหาพลง พืไอติดตอกับกลุม ิgroup) ตางโ คຌนหาขຌอมูลกีไยวกับงานอดิรกละสิไงทีไตน
สน฿จ ติดตามขาวการมืองละสถานการณ์ทางสังคม ดาวน์หลดเฟล์ขຌอมูลทางวใบเซต์ พืไอติดตอกับ
บริษัทหรือองค์กรตางโ 

ส าหรับกิจกรรมทีไเมมีความตกตางกันทางสถิติ เดຌก  ลนกมส์ หาพืไอน฿หม หาพืไอน
ตางพศพืไอสรຌางความสัมพันธ์บบคูรัก ชทกับพืไอนทีไรูຌจักออนเลน์ตเมคยพบกัน พืไอรูຌวาพืไอน
ก าลังท าอะเรอยู พืไอ฿หຌพืไอนรูຌวาตัวองก าลังท าอะเรอยู พืไอชร์ภาพกิจกรรม อาหารละสถานทีไ
ทีไยว พืไออัพหลดวีดีอลง พืไอ฿หຌเดຌรับค าวิจารณ์จากพืไอนกีไยวกับรูปภาพวีดีอทีไชร์ พืไอชมภาพ
วีดีอ ละผลงานตางโของพืไอน คຌนหาขຌอมูลส าหรับท าการบຌาน ติดตามขาวดารา/นักรຌอง สรຌาง
วใบเซต์ บลใอก ของตนองละขียนรืไองราวตางโ ฿ชຌวใบคม รับสงอีมล์ 
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มืไอท าการทดสอบสมมติฐาน ปรียบทียบกิจกรรมทีไ฿ชຌ฿นสืไอ฿หม ระหวาง กลุมนักรียน
ทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นระดับตกตางกัน พบวานักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณมาก(มากกวา ใ5 
ชัไวมงตอสัปดาห์ี มีกิจกรรมทีไ฿ชຌสืไอ฿หม สืไอสังคม ทีไตกตางกันกับกลุมทีไมีการ฿ชຌปริมาณนຌอย ทีไ
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05  ดยนักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณทีไมาก จะมีการ฿ชຌสืไอ฿หม สืไอ
สังคม จากกลุมทีไ฿ชຌนຌอยกวา ฿นกือบทุกประดใน ดังนีๅ ลนกมส์ ซืๅอสินคຌาออนเลน์ หาพืไอน฿หม หา
พืไอนตางพศพืไอสรຌางความสัมพันธ์บบคูรัก ชทกับพืไอนทีไรียนรงรียนดียวกัน ชทกับพืไอนทีไ
รูຌจักออนเลน์ตเมคยพบกัน พืไอรูຌวาพืไอนก าลังท าอะเรอยู พืไอ฿หຌพืไอนรูຌวาตัวองก าลังท าอะเรอยู 
พืไอชร์ภาพกิจกรรม อาหารละสถานทีไทีไยว พืไออัพหลดวีดีอลง พืไอ฿หຌเดຌรับค าวิจารณ์จากพืไอน
กีไยวกับรูปภาพวีดีอทีไชร์ พืไอชมภาพวีดีอ ละผลงานตางโของพืไอน พืไอการนัดหมายละการ
พบปะสังสรรค์ พืไอการติดตอสืไอสารกับครูละพืไอนรวมชัๅนกีไยวกับการรียน คຌนหาวีดีอคลิป 
การ์ตูน ละภาพยนตร์ คຌนหาพลง  พืไอติดตอกับกลุม ิgroup) ตางโ  ติดตามขาวดารา/นักรຌอง 
ติดตามขาวการมืองละสถานการณ์ทางสังคม สรຌางวใบเซต์ บลใอก ของตนองละขียนรืไองรา ว
ตางโ ดาวน์หลดเฟล์ขຌอมูลทางวใบเซต์ ฿ชຌวใบคม รับสงอีมล์ พืไอติดตอกับบริษัทหรือองค์กรตางโ 

กระนัๅนกใตาม มี โ ประดใน ทีไเมพบความตกตางกันระหวาง นักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม
฿นปริมาณทีไตกตางกัน เดຌก การคຌนหาขຌอมูลส าหรับท าการบຌาน  คຌนหาขຌอมูลกีไยวกับงานอดิรก
ละสิไงทีไตนสน฿จ 

ตารางทีไ 6  สดงขຌอมูลทีไปຂดผย฿นสืไอ฿หม 
ขຌอความ ฟซบุຍก เลน ์ สืไอ฿หม/วใบ

ทัไวเป 
จ านวน 
ิรຌอยละี 

จ านวน 
ิรຌอยละี 

จ านวน 
ิรຌอยละี 

1. ชืไอนามสกลุจริง 278 
(69.5) 

178 
(44.5) 

52 
(13.0) 

2. ชืไอสมมต ิ 109 
(27.3) 

154 
(38.5) 

131 
(32.8) 

3. วันดือนปกิด 269 
(67.3) 

144 
(36.0) 

73 
(18.3) 

4. รูปภาพตนอง 262 
(65.5) 

235 
(58.8) 

54 
(13.5) 

5. ชืไอรงรียน 281 
(70.3) 

111 
(27.8) 

43 
(10.8) 

6. บอร์ทรศัพท์ 154 
(38.5) 

154 
(38.5) 

40 
(10.0) 

7. อีมล์ 249 
(62.3) 

140 
(35.0) 

80 
(20.0) 

8. ทีไอยู 125 
(31.3) 

73 
(18.3) 

33 
(8.3) 
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ขຌอความ ฟซบุຍก เลน ์ สืไอ฿หม/วใบ
ทัไวเป 

จ านวน 
ิรຌอยละี 

จ านวน 
ิรຌอยละี 

จ านวน 
ิรຌอยละี 

9. ความสัมพันธ์ ชน Single หรือ in a relationship 118 
(29.5) 

58 
(14.5) 

37 
(9.3) 

10. กิจกรรมตางโ ชน Check in 153 
(38.3) 

65 
(16.3) 

39 
(9.8) 

11. ความรูຌสึกทีไมีตอสิไงตางโ ิสดงสถานะี 147 
(36.8) 

148 
(37.0) 

47 
(11.8) 

12. ความคิดหในตอประดในสาธารณะตางโ 53 
(13.3) 

77 
(13.9) 

47 
(11.8) 

13. เมปຂดผยลย  - 37 
(9.3) 

38 
(9.5) 

 จากตารางทีไ ๆ  พบวาขຌอมูลทีไปຂดผย฿นสืไอ฿หม ฿นฟซบุຍก อันดับทีไ แ คือ ชืไอรงรียน 
จ านวน โ่แ คน รຌอยละ ็เ.ใ อันดับทีไ โ คือ ชืไอนามสกุลจริง จ านวน โ็่ คน รຌอยละ ๆ้.5 อันดับ
ทีไ ใ วันดือนปกิด จ านวน โๆ้ คน รຌอยละ ๆ็.ใ  
 ขຌอมูลทีไปຂดผย฿นสืไอ฿หม ฿นเลน์ อันดับทีไ แ คือ รูปภาพตนอง จ านวน โใ5 คน รຌอยละ 
5่.่ อันดับทีไ โ ชืไอนามสกุลจริง จ านวน แ็่ คน รຌอยละ ไไ.5 อันดับทีไ ใ ชืไอสมมุติ จ านวน แ5ไ 
คน รຌอยละ ใ่.5 

 ขຌอมูลทีไปຂดผย฿นสืไอ฿หม ฿นสืไอ฿หม/วใบทัไวเป อันดับทีไ แ คือ ชืไอสมมติ จ านวน แใแ คน 
รຌอยละ ใโ.่ อันดับทีไ โ คือ อีมล์ จ านวน ่เ รຌอยละ โเ.เ อันดับทีไ ใ คือ วันดือนปกิด จ านวน ็ใ 
คน รຌอยละ แ่.ใ 

 

ตารางทีไ ็ สดงจ านวนพืไอน฿นอพสืไอสังคม  

จ านวนพืไอน฿นอพสืไอสังคม ฟซบุຍก 
จ านวน ิรຌอยละี 

เลน์ 
จ านวน ิรຌอยละี 

นຌอยกวา 5เเ คน 340 
ิ85.0ี 

387 
ิ96.8ี 

501-1,000 คน 30 
ิ7.5ี 

10 
ิ2.5ี 

1,001 คนขึๅนเป 30 
ิ7.5ี 

3 
ิ0.8ี 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางทีไ ็ พบวาจ านวน฿นอพสืไอสังคม ฿นฟซบุຍกนຌอยกวา 5เเ คน จ านวน ใไเ คน
รຌอยละ ่5.เ 5เแ-แ,เเเ คน จ านวน ใเ คน รຌอยละ ็.5 แ ,เเแขึๅนเป จ านวน ใเ คน รຌอยละ ็.5  
สวนจ านวนพืไอน฿นอพสืไอสังคม ฿นเลน์ นຌอยกวา 5เเ คน จ านวน ใ่็ คน รຌอยละ ้ๆ.่ 5เแ -

แ,เเแ คน จ านวน แเ คน รຌอยละ โ.5 แ,เเแ คนขึๅนเป จ านวน ใ คน รຌอยละ เ.่ 
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 ตารางทีไ ่ สดงพืไอนทีไชทออนเลน์ละรูจัก฿นลกหงความป็นจริง 

พืไอนทีไชทออนเลน์ละรูจัก฿นลกหงความป็นจริง จ านวน รຌอยละ 

พืไอนทุกคนทีไชทดຌวยรูຌจักกันดี฿นชีวิต 144 36.0 

พืไอนสวน฿หญทีไชทดຌวยรูຌจักกัน฿นชีวิตจริง 166 41.5 

ครัๅงหนึไงของคนทีไชทดຌวยรูຌจักกัน฿นชีวิตจริง 39 9.8 

คนทัๅงหมดทีไคยชทดຌวยเมคยรูຌจัก฿นชีวิตจริง 7 1.8 

เมรูຌ 44 11.0 

รวม 400 100.0 

 จากตารางทีไ ่ พบวาพืไอนทีไชทออนเลน์ละรูຌจัก฿นลกหงความจริง อันดับทีไ 1 คือ พืไอน
สวน฿หญทีไชทดຌวยรูຌจักกัน฿นชีวิตจริง จ านวน 166 คน รຌอยละ 41.5 อันดับทีไ 2 คือพืไอนทุกคนทีไ
ชทดຌวยรูຌจักกันดี฿นชีวิต จ านวน 144 คน รຌอยละ 36.0 อันดับทีไ 3 คือ เมรูຌ จ านวน 44 คน รຌอยละ 
11 อันดับทีไ 4 คือครัไงหนึไงของคนทีไชทดຌวยรูຌจักกัน฿นชีวิตจริง จ านวน 39 คน รຌอยละ 9.8 อันดับทีไ 
5 คือ คนทัๅงหมดทีไคยชทดຌวยเมคยรูຌจักกัน฿นชีวิตจริง จ านวน 7 คน รຌอยละ 1.8 

 

ตารางทีไ 9 สดงการรຌองขอป็นพืไอนจากคนทีไคยรูຌจัก ละเมรูຌจัก  

การรຌองขอป็นพืไอนจากคนทีไคยรูຌจัก 
การรຌองขอป็นพืไอนจากคนทีไเมคยรูຌจักหรือคนปลก

หนຌา 

 จ านวน รຌอยละ  จ านวน รຌอยละ 

คย 320 80.0 คย 274 68.5 

เมคย 37 9.3 เมคย 89 22.3 

เมรูຌ 43 10.8 เมรูຌ 37 9.3 

รวม 400 100.0 รวม 400 100.0 

 จากตารางทีไ ้ พบวา การรຌองขอป็นพืไอนกับคนรูຌจัก คย จ านวน 320 รຌอยละ 80.0 เมคย 
จ านวน 37 คน รຌอยละ 9.3 เมรูຌ จ านวน 43 คน รຌอยละ 10.8 

 ละ พบวาการรຌองขอป็นพืไอนจากคนทีไเมคยรูຌจักหรือคนปลกหนຌา คย จ านวน โ็ไ คน 
รຌอยละ ๆ่.5 เมคย จ านวน ่้ คน รຌอยละ โโ.ใ เมรูຌ จ านวน ใ็ คน รຌอยละ ้.ใ 
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ตารางทีไ 1เ สดงหตุผล฿นการรับคนปลกหนຌาป็นพืไอน 

หตุผล฿นการรับคนปลกหนຌาป็นพืไอน จ านวน รຌอยละ 

พราะคยป็นพืไอนของพืไอน 148 37.0 

พราะขารียนรงรียนดียวกัน 91 22.8 

พราะขามีความสน฿จบบดียวกับรา 61 15.3 

จะเดຌมีจ านวนพืไอน฿น List ยอะโ 40 10.0 

พราะขาดูดี 35 8.8 

พราะขาป็นพืไอนบຌาน 34 8.5 

พราะขามีอายุทากัน 19 4.8 

พราะขຌามีพศดียวกัน 17 4.3 

อืไนโ 48 12.0 

 จากตารางทีไ แเ พบวาหตุผล฿นการรับคนอืไนปลกหนຌาป็นพืไอน อันดับทีไ แ คือ พราะคย
ป็นพืไอนของพืไอน จ านวน แไ่ คน รຌอยละ ใ็.เ อันดับทีไ โ คือ พราะขารียนรงรียนดียวกัน 
จ านวน ้แ คน รຌอยละ โโ.่ อันดับทีไ ใ คือ พราะขามีความสน฿จบบดียวกับรา จ านวน ๆแ คน 
รຌอยละ แ5.ใ 

 

ตารางทีไ 1แ สดงจ านวนติดตามพจอืไนโ ทีไกด Like 

 จ านวน รຌอยละ 

การติดตามพจอืไนโ ทีไกด Like ฉลีไย 84.88 332.580 

จากตารางทีไ แแ พบวา จ านวนติดตามพจอืไนโทีไกด Like ฉลีไย จ านวน ่ไ.่่ คน รຌอยละ 
ใใโ.5่เ 

 

ตารางทีไ 1โ สดงประภทของพจ 

ประภทของพจ จ านวน รຌอยละ 

ดนตรี 185 46.3 

หนังสือการ์ตูน/นิยาย 183 45.8 

ความรูຌ 175 43.8 

ดารา 135 33.8 

กีฬา 89 22.3 

ธรรมะ 51 12.8 
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 จากตารางทีไ 1โ พบวาประภทของพจ อันดับทีไ 1 คือ ดนตรี จ านวน 185 คน รຌอยละ 46.3 

อันดับทีไ 2 คือ หนังสือการ์ตูน/นิยาย จ านวน 183 คน รຌอยละ 45.8 อันดับทีไ 3 คือ ความรูຌ จ านวน 
175 คน รຌอยละ 43.8 อันดับทีไ 4 คือ ดารา จ านวน 135 คน รຌอยละ 33.8 อันดับทีไ 5 คือ กีฬา 
จ านวน 89 คน รຌอยละ 22.3 อันดับทีไ 6 คือ ธรรมะ จ านวน 51 คน รຌอยละ 12.8 

 

ิโี พฤติกรรมนนิไง (Sedentary Behavior) จากการ฿ชຌสืไอ฿หมของ วัยรุน 

 

ตารางทีไ แใ สดงภาพรวมการมีพฤติกรรมนนิไง ทีไป็นผลจากการ฿ชຌสืไอ฿หม 
สืไอสังคม ฿ชຌตอนืไองกัน

ฉลีไย กีไนาที 
฿ชຌตอนืไองเมท า

อยางอืไนโนานสุดกีไ
นาที 

ิฉลีไยี 

ชัไวมงทีไ฿ชຌฉลีไย-

ชวงทีไ฿ชຌนาน
ทีไสุด 

ิชัไวมงตอวันี 
1. Website ขຌาวใบ 63.30 71.06 20-24 

2. Email อีมลล ์ 24.50 26.12 5-24 

3. Youtubeยูทูป 85.41 95.57 12-24 

4. Search Engine กูกิๅล 62.72 70.36 12-25 

5. Smartphone มือถือ 87.46 100.56 โเ-24 

6. Tablet ทใบบลใต 42.73 52.80 9-24 

7. ฟซบุຍก 66.95 57.96 20-24 

8. อินสตรากรม 38.28 38.21 แเ-20 

9. เลน ์ 58.65 55.21 20-24 

10. วีชท 12.61 13.84 5-12 

  

จากตารางทีไ  แใ พบวาระดับการ฿ชຌสืไ อ ฿หม  ละสืไอสั งคม มาก อันดับทีไ  แ คือ 
Smartphone มือถือ ฿ชຌตอนืไองกันฉลีไย ่็.ไๆ นาที ฿ชຌตอนืไองเมท าอยางอืไนโนานสุด แเเ.5ๆ 
นาที อันดับทีไ โ คือ Website ขຌาวใบ ฿ชຌตอนืไองกันฉลีไย ๆใ.ใเ นาที ท าตอนืไองเมท าอยางอืไนโ
นานสุด ็แ.เๆ นาที อันดับทีไ ใ Search Engine กูกิๅล ฿ชຌตอนืไองกันฉลีไย ๆโ.็โ นาที ฿ชຌตอนืไองเม
ท าอยางอืไนโตอนืไอง ็เ.ใๆ นาที ระดับการ฿ชຌสืไอ฿หม ละสืไอสังคม ปานกลาง  คือ ฟซบุຍก฿ชຌ
ตอนืไองกันฉลีไย ๆๆ.้5 นาที ฿ชຌตอนืไองเมท าอยางอืไนโนานสุด 5็.้ๆ นาที 
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ตารางทีไ แไ สดงกิจกรรมอืไนโ฿นกิจวัตรประจ าวัน 

กิจกรรม 
฿นตละสัปดาห์ 

ท ากีไวัน 

วันจันทร์-ศุกร์ 
ฉลีไยท าวันละกีไ

ชัไวมง 

วันหยุด สาร์-
อาทิตย์ 

ฉลีไยท าวันละ 
กีไชัไวมง 

1. การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน 4.82 6.38 1.18 

2. การนัไงรียนติวพิศษ 1.83 1.32 2.74 

3. การอานหนังสือทบทวน/ท าการบຌาน 4.71 1.92 1.89 

4. การรยีนกิจกรรมสริมทางศลิปะ/ดนตรี 1.16 0.85 0.75 

5. การรยีนกิจกรรมสริมทางกีฬา 1.52 1.00 0.70 

6. การท างานบຌาน 3.00 1.20 1.30 

7. ชวยกิจการครอบครัว ชน ชวยขายของ 0.73 0.50 0.72 

8. การออกก าลังกายกลางจຌง 1.82 0.83 0.69 

9. กิจกรรมกลางจຌง ชน ปลูกตຌนเมຌ ลีๅยงสตัว์ 1.33 0.58 0.75 

10. กิจกรรม฿นรม ชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ 
ลีไยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต ์

3.17 1.03 1.31 

11. การลนกมส์ผานครืไองกมส์ทีไเมออนเลน ์ 1.68 0.72 1.11 

12. เปทีไยวตางสถานทีไ/ตางจังหวัด 0.97 1.83 3.51 

13. การดินทีไยวหຌาง/กินอาหาร/ดูหนงั 1.74 1.24 2.36 

14. การเปวัด/เปท าบุญ 0.82 0.56 0.89 

15. การนอนกลางวัน/การงีบ 1.34 0.69 0.88 

 

 จากตารางทีไ แไ พบวาการมีพฤติกรรมนนิไงอันดับทีไ แ คือ การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน 
฿นตละสัปดาห์ท า ไ.่โ วัน ดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉลีไยท าวันละ ๆ.ใ่ ชัไวมง ละ วันหยุด วันสาร์
ถึงวันอาทิตย์ฉลีไยท าวันละ แ.แ่ ชัไวมง อันดับทีไ โ คือ การอานหนังสือทบทวน/ท าการบຌาน ฿นต
ละสัปดาห์ท า ไ.็แ วัน ดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉลีไยท าวันละ แ.้โ ชัไวมง ละวันหยุด วันสาร์ถึง
อาทิตย์ฉลีไยท าวันละ แ.่้ ชัไวมง อันดับทีไ ใ คือ กิจกรรม฿นรมชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีๅยง
นຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ ฿นตละสัปดาห์ ใ.แ็ วัน ดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉลีไยท าวันละ แ.เใ ชัไวมง 
ละวันหยุด วันสาร์วันอาทิตย์ฉลีไยท าวันละ แ.ใแ ชัไวมง   
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ตารางทีไ แ5 สดงกิจกรรมอืไนโ฿นกิจวัตรประจ าวันวันจันทร์-ศุกร์ 
กิจกรรม ตืไน - กอน แโ.เเ แโ.เเ -แ่.เเ แ่.เเ - 21.00 กอนนอน 

 จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 
1. การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน 291 72.8 332 83.0 56 14.0 7 1.8 
2. การนัไงรียนติวพิศษ 41 10.3 98 24.5 94 23.5 4 1.0 
3. การอานหนังสือทบทวน/ท า

การบຌาน 
42 10.5 101 25.3 234 58.5 124 31.0 

4. การรยีนกิจกรรมสริมทางศลิปะ/
ดนตร ี

41 10.3 98 24.5 54 13.5 7 1.8 

5. การรยีนกิจกรรมสริมทางกีฬา 34 8.5 129 32.3 73 18.3 5 1.3 
6. การท างานบຌาน 55 13.8 102 25.5 159 39.8 37 9.3 
7. ชวยกิจการครอบครัว ชน ชวยขาย

ของ 
28 7.0 43 10.8 34 8.5 10 2.5 

8. การออกก าลังกายกลางจຌง 45 11.3 105 26.3 87 21.8 10 2.5 
9. กิจกรรมกลางจຌง ชน ปลูกตຌนเมຌ 

ลีๅยงสตัว ์
31 7.8 58 14.5 75 18.8 13 3.3 

10. กิจกรรม฿นรม ชน ลนกับสัตว์ลีๅยง 
ตอลกຌ ลีไยงนຌอง/เหวຌพระ/สวด
มนต ์

58 14.5 79 19.8 135 33.8 69 17.3 

11. การลนกมส์ผานครืไองกมส์ทีไเม
ออนเลน ์

16 4.0 65 16.3 88 22.0 39 9.8 

12. เปทีไยวตางสถานทีไ/ตางจังหวัด 34 8.5 67 16.8 57 14.3 21 5.3 
13. การดินทีไยวหຌาง/กินอาหาร/ดูหนงั 31 7.8 94 23.5 91 22.8 17 4.3 
14. การเปวัด/เปท าบุญ 58 14.5 50 12.5 22 5.5 7 1.8 
15. การนอนกลางวัน/การงีบ 21 5.3 84 21.0 42 10.5 17 4.3 

 

 จากตารางทีไ แ5 พบวาชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันจันทร์ -วันศุกร์ ตัๅงตตืไนนอนจนถึง
กอนทีไยง มีกิจกรรมนนิไง อันดับทีไ 1 คือ การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน จ านวน 291 คน รຌอยละ 
72.8 อันดับทีไ 2 คือ กิจกรรม฿นรมชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีๅยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ 
จ านวน 58 คน รຌอยละ 14.5 อันดับทีไ 3 คือ การท างานบຌาน จ านวน 55 รຌอยละ 13.8  

ชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันจันทร์ -วันศุกร์ 12.00-18.00 อันดับทีไ 1 คือ การนัไง฿น
หຌองรียน฿นรงรียน จ านวน 332 คน รຌอยละ 83.0 อันดับทีไ 2 การรียนกิจกรรมสริมทางกีฬา 
จ านวน 129 คน รຌอยละ 32.3 อันดับทีไ 3 คือ การออกก าลังกายกลางจຌง จ านวน 105 คน รຌอยละ 
26.3  

 ชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันจันทร์ -วันศุกร์ 18.00-21.00 อันดับทีไ 1 คือ การอาน
หนังสือทบทวน/ท าการบຌาน จ านวน 234 คนรຌอยละ 58.5 อันดับทีไ 3 การท างานบຌาน จ านวน 159 
คน รຌอยละ 39.8 อันดับทีไ 2 การท างานบຌาน จ านวน 159 คน รຌอยละ 39.8 อันดับทีไ 3 กิจกรรม฿นรม
ชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีๅยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ จ านวน 135 คน รຌอยละ 33.8 
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ชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันจันทร์-วันศุกร์ กอนนอน อันดับทีไ 1 คือ การอานหนังสือ
ทบทวน/ท าการบຌาน จ านวน 124 คน รຌอยละ 31.0 อันดับทีไ 2 กิจกรรม฿นรมชน ลนกับสัตว์ลีๅยง 
ตอลกຌ ลีๅยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ จ านวน 69 คน รຌอยละ 17.3 อันดับทีไ 3 คือ การท างานบຌาน 
จ านวน 37 คน รຌอยละ 9.3 

 

ตารางทีไ แๆ สดงกิจกรรมอืไนโ฿นกิจวัตรประจ าวัน วันสาร์ – อาทิตย์ 
กิจกรรม ตืไน - กอน แโ.เเ แโ.เเ -แ่.เเ แ่.เเ - 21.00 กอนนอน 

 จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 
1. การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน 71 17.8 75 18.8 17 4.3 5 1.3 
2. การนัไงรียนติวพิศษ 152 38.0 208 52.0 57 14.3 4 1.0 
3. การอานหนังสือทบทวน/ท า

การบຌาน 
65 16.3 156 39.0 178 44.5 95 23.8 

4. การรยีนกิจกรรมสริมทางศลิปะ/
ดนตร ี 49 12.3 86 21.5 47 11.8 8 2.0 

5. การรยีนกิจกรรมสริมทางกีฬา 26 6.5 79 19.8 52 13.0 7 1.8 
6. การท างานบຌาน 104 26.0 147 36.8 145 36.3 30 7.5 
7. ชวยกิจการครอบครัว ชน ชวยขาย

ของ 45 11.3 73 18.3 38 9.5 9 2.3 

8. การออกก าลังกายกลางจຌง 45 11.3 88 22.0 62 15.5 10 2.5 
9. กิจกรรมกลางจຌง ชน ปลูกตຌนเมຌ 

ลีๅยงสตัว ์
60 15.0 108 27.0 59 14.8 9 2.3 

10. กิจกรรม฿นรม ชน ลนกับสัตว์ลีๅยง 
ตอลกຌ ลีไยงนຌอง/เหวຌพระ/สวด
มนต ์

85 21.3 143 35.8 119 29.8 66 16.5 

11. การลนกมส์ผานครืไองกมส์ทีไเม
ออนเลน ์

46 11.5 85 21.3 80 20.0 49 12.3 

12. เปทีไยวตางสถานทีไ/ตางจังหวัด 86 21.5 147 36.8 83 20.8 42 10.5 
13. การดินทีไยวหຌาง/กินอาหาร/ดูหนงั 52 13.0 204 51.0 131 32.8 28 7.0 
14. การเปวัด/เปท าบุญ 95 23.8 90 22.5 30 7.5 7 1.8 
15. การนอนกลางวัน/การงีบ 22 5.5 108 27.0 50 12.5 16 4.0 

 

จากตารางทีไ แๆ พบวาชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ ตัๅงตตืไนนอน
จนถึงกอนทีไยง มีกิจกรรมนนิไง อันดับทีไ แ คือ การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน จ านวน แ5โ คน รຌอย
ละ ใ่.เ อันดับทีไ โ การท างานบຌาน จ านวน แเไ คน รຌอยละ โๆ.เ อันดับทีไ ใ การเปวัด/เปท าบุญ 
จ านวน ้5 รຌอยละ โใ.่  

ชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ แโ.เเ-แ่.เเ อันดับทีไ แ คือ การนัไง
รียนติวพิศษ จ านวน โเ่ คน รຌอยละ 5โ.เ อันดับทีไ โ คือ การดินทีไยวหຌาง/กินอาหาร/ดูหนัง 
จ านวน โเไ คน รຌอยละ 5แ.เ อันดับทีไ ใ คือ การอานหนังสือทบทวน/ท าการบຌาน จ านวน แ5ๆ คน 
รຌอยละ ใ้.เ  
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ชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ แ่.เเ-โแ.เเ อันดับทีไ แ คือการอาน
หนังสือทบทวน/ท าการบຌาน จ านวน แ็่ คน รຌอยละ ไไ.5 อันดับทีไ โ คือ การท างานบຌาน จ านวน 
แไ5 คน รຌอยละ ใๆ.ใ อันดับทีไ ใ คือ กิจกรรม฿นรมชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีๅยงนຌอง/เหวຌ
พระ/สวดมนต์ จ านวน แแ้ คน รຌอยละ โ้.่ 

ชวงวลาทีไท ากิจกรรมนนิไง฿นวันสาร์-วันอาทิตย์ กอนนอน อันดับทีไ แคือ การอาน
หนังสือทบทวน/ท าการบຌาน จ านวน ้5 คน รຌอยละ โใ.่ อันดับทีไ โ คือ  กิจกรรม฿นรมชน ลนกับ
สัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีๅยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ จ านวน ๆๆ คน รຌอยละ แๆ.5 อันดับทีไ ใ คือ การลน
กมส์ผานครืไองกมส์ทีไเมออนเลน์ จ านวน ไ้ คน รຌอยละ แโ.ใ 

มืไอท าการทดสอบปรียบทียบ นักรียน ิประถม – ม ตຌน – ม ปลายี ระดับทีไตกตาง
กันจะมี พฤติกรรมการนนิไง ทีไตกตางกัน เมพบวานักรียนทีไมีระดับการศึกษาทีไตกตางกันจะมี
พฤติกรรมการนนิไงทีไตกตางกันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 อาทิ การนัไง฿นหຌองรียน฿น
รงรียน การนัไงรียนติวพิศษ การอานหนังสือทบทวน/ท าการบຌาน การรียนกิจกรรมสริมทางกีฬา 
การท างานบຌาน ชวยกิจการครอบครัว ชน ชวยขายของ กิจกรรมกลางจຌง ชน ปลูกตຌนเมຌ ลีๅยงสัตว์ 
กิจกรรม฿นรม ชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีไยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ การลนกมส์ผานครืไอง
กมส์ทีไเมออนเลน์ เปทีไยวตางสถานทีไ/ตางจังหวัด การดินทีไยวหຌาง/กินอาหาร/ดูหนัง การเปวัด/เป
ท าบุญ 

ยกวຌนประดในของการงีบ การนอนกลางวัน ละ การรียนกิจกรรมสริมทางศิลปะ/
ดนตรี ทานัๅน ดย กลุมนักรียนมัธยมตຌนมีระดับการงีบกลางวันทีไมากกวากลุมอืไนโทีไระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไ 0.05 

 

ทัๅงนีๅ พบวานักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นปริมาณทีไตกตาง มีกิจกรรมทีไตกตางกันทีไ
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 ดยทีไกลุมทีไมีระดับการศึกษามัธยมปลาย ละ มัธยมตຌน จะมีการ
กิจกรรมทีไ฿ชຌสูงกวา ระดับชัๅนประถม ฿นกือบทุกประดใน  ดังนีๅ การนัไง฿นหຌองรียน฿นรงรียน การ
อานหนังสือทบทวน/ท าการบຌาน  การรียนกิจกรรมสริมทางกีฬา  การท างานบຌาน กิจกรรมกลางจຌง 
ชน ปลูกตຌนเมຌ ลีๅยงสัตว์ กิจกรรม฿นรม ชน ลนกับสัตว์ลีๅยง ตอลกຌ ลีไยงนຌอง/เหวຌพระ/สวดมนต์ 
การลนกมส์ผานครืไองกมส์ทีไเมออนเลน์ เปทีไยวตางสถานทีไ/ตางจังหวัด การดินทีไยวหຌาง/กิน
อาหาร/ดูหนัง การนอนกลางวัน/การงีบ 

กระนัๅนกใตาม มี ใ ประดใน ทีไเมพบความตกตางกันระหวาง นักรียนทีไมีการ฿ชຌสืไอ฿หม
฿นปริมาณทีไตกตางกัน  เดຌก การนัไงรียนติวพิศษ การรียนกิจกรรมสริมทางศิลปะ/ดนตรี ชวย
กิจการครอบครัว ชน ชวยขายของ การเปวัด/เปท าบุญ 
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ผลการวิจัยชิงคุณภาพ 

ผลการสัมภาษณ์ชิงลึกรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมละพฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ
฿หม฿นกลุมวัยรุน 

การวิจัยรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมละพฤติกรรมนนิไง฿นวัยรุน น าสนอผลการ
สัมภาษณ์ชิงลึกของดใกละยาวชน 2 กลุม เดຌก (1) กลุมนักรียนระดับประถมศึกษา ละ ิ2ี 
กลุมนักรียนระดับมัธยมศึกษาพืไอป็นขຌอมูลสนับสนุนผลการวิจัยชิงส ารวจ 

 

(1) ผลการสัมภาษณ์ชิงลึกรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมละพฤติกรรมนนิไง฿นกลุมนักรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ผูຌวิจัยด านินการสัมภาษณ์ชิงลึกนักรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจ านวน 9 คน 
บงป็นนักรียนชาย 3 คน นักรียนหญิง 6 คน ดยน าสนอผลการวิจัย 2 ประดในเดຌก (1) การ
ขຌาถึงละความป็นจຌาของทคนลยี พืไอตอบวัตถุประสงค์ขຌอทีไ ํ คือ การปຂดรับ รงจูง฿จละ
พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมของวัยรุน ิ2) การปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวัน พืไอตอบวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 
2 คือ พฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หม ของวัยรุน ผลการวิจัยสดง฿หຌหในถึงพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ
฿หมละพฤติกรรมการนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นกลุมนักรียนทีไก าลังรียนอยู฿นระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 

 

ผลการสัมภาษณ์ชิงลึกจากกลุมนักรียนระดับประถมศึกษา พบวา ผูຌปกครองอนุญาต฿หຌ
ผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญทีไก าลังศึกษา฿นระดับประถมศึกษาทุกคนขຌาถึงทคนลยีเดຌละกือบทุกคนมี
อุปกรณ์คอมพิวตอร์ละมบายทคนลยีป็นของตนอง นักรียนระดับประถมศึกษาทีไป็นผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลส าคัญมีการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันทีไเมเดຌคลืไอนเหวเดຌก การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ สืไอ
฿หมดยปຂดรับสืไอ฿หมพืไอประยชน์฿นการคຌนหาขຌอมูลละพืไอความบันทิง ละมีการปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวันทีไนอกหนือจากการรียนหลายรูปบบ เมวาจะป็นการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ทีไเดຌคลืไอนเหวตนอง ชน การลนกีฬา การลีๅยงสัตว์ การปลูกตຌนเมຌ ละการประดิษฐ์สิไงของ 
ผลการวิจัยสะทຌอน฿หຌหในวากลุมนักรียนประถมศึกษาเมเดຌสดงพฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌ
ทคนลยีสารสนทศละสืไอสังคมสืไอ฿หมป็นระยะวลานาน หากตยังปฏิบัติกิจกรรมอืไนโ ทีไมีการ
คลืไอนเหวรางกาย 
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(2) ผลการสัมภาษณ์ชิงลึกรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมละสืไอสังคมละพฤติกรรมนนิไง฿น
กลุมนักรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผูຌวิจัยด านินการสัมภาษณ์ชิงลึกจากนักรียนระดับมัธยมศึกษา ซึไงมีจ านวน 10 คน 
บงป็นนักรียนชายละหญิง฿นจ านวนทีไทากัน ผลการวิจัยน าสนอ 2 ประดในเดຌก (1) การขຌาถึง
ละความป็นจຌาของทคนลยี พืไอตอบวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 1 คือ การปຂดรับ รงจูง฿จละการ฿ชຌสืไอ
฿หม ิ2) การปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวัน พืไอตอบวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 2 คือ พฤติกรรมนนิไงจาก
การ฿ชຌสืไอ฿หม ผลการวิจัยสดง฿หຌหในถึงพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมละพฤติกรรมการนนิไง฿นวัยรุนทีไ
ก าลังรียนอยู฿นระดับมัธยมศึกษา 

ผลการสัมภาษณ์ชิงลึกจากนักรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา ทุกคนสามารถขຌาถึง
ทคนลยีสารสนทศละป็นจຌาของทคนลยีสารสนทศ สวน฿หญลຌวปฏิบัติกิจกรรม฿น
ชีวิตประจ าวันหลังจากสรใจสิๅนจากการรียนดຌวยการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ สืไอ฿หมละสืไอสังคม 
ละทัๅงหมด฿ชຌวลากอนนอนพืไอการปຂดรับสืไอ฿หมละสืไอสังคม ส าหรับทคนลยีสารสนทศทีไ ผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลส าคัญ฿หຌความส าคัญมากทีไสุดคือ ทรศัพท์มือถือมากทีไสุดละคอมพิวตอร์ ดย฿ชຌพืไอ
วัตถุประสงค์ทีไหลากหลาย ชน ความบันทิง การติดตอสืไอสารละการหาขຌอมูลพืไอการรียนละ
นอกหนือจากการรียน ประดในทีไนาสน฿จอีกประการหนึไงคือ ฟซบุຍก ิFacebook) ละเลน์ ิLine) 

ป็นสืไอสังคมทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ฿ชຌมากทีไสุด ผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ฿ชຌวลาอยูกับทคนลยีสารสนทศ สืไอ
฿หมละสืไอสังคมดยฉลีไยประมาณ 10 ชัไวมงตอวัน อยางเรกใดีหากขาดทคนลยี สืไอ฿หมละสืไอ
สังคมจะอยู฿นภาวะความครียดละบืไอตสามารถหากิจกรรมอืไนทดทนเดຌ  

มืไอปรียบทียบผลการวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿หมละพฤติกรรมนนิไงจาก
การ฿ชຌสืไอ฿หมระหวางกลุมดใกทีไก าลังศึกษา฿นระดับชัๅนประถมศึกษาละมัธยมศึกษาลຌวพบวา ทัๅง
สองกลุมมีพฤติกรรมทีไตกตางกัน฿นประดในรืไองการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวันละพฤติกรรม
นนิไง ดยกลุมนักรียนระดับประถมศึกษาสวนมากปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวันหลากหลาย
รูปบบทีไมีการคลืไอนเหวรางกายมากกวาละ฿ชຌทคนลยีนຌอยกวา อาจป็นพราะยังอยู ฿นวัยดใก
ละผูຌปกครองควบคุมรืไองการขຌาถึงทคนลยีละยังตຌอง฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีของผูຌปกครองหรือ฿ชຌ
รวมกับคน฿นครอบครัว มืไอปรียบทียวกับกลุมนักรียนระดับมัธยมศึกษาทีไมีอายุมากกวา ผูຌปกครอง
จึงจัดหาละอนุญาต฿หຌครอบครองอุปกรณ์ทคนลยีจึงมีอกาสมากกวา฿นการขຌาถึงละ฿ชຌวลากับ
ทคนลยีสารสนทศ สืไอ฿หมละสืไอสังคมทีไท า฿หຌคลืไอนเหวรางกายนຌอยกวา 

 

การอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยทัๅงชิงปริมาณละคุณภาพสดง฿หຌหในวาวัยรุนทีไศึกษาอยู ฿นระดับ

ประถมศึกษาละมัธยมศึกษาปຂดรับสืไอ฿หมประภทเลน์ละฟซบุຍกผานสมาร์ทฟน ิSmartphone) 
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มากทีไสุดละมืไอปรียบทียบระหวางระดับชัๅนทีไก าลังศึกษา พบวา นักรียนระดับมัธยมศึกษาปຂดรับ
สืไอ฿หมสูงกวานักรียนระดับประถมศึกษา ดยกิจกรรมทีไท า฿นสืไอ฿หมมากทีไสุดมีความสอดคลຌองกัน
ระหวางผลการวิจัยชิงปริมาณละคุณภาพคือ การคຌนหาวีดีอคลิป การ์ตูน ละภาพยนตร์ คຌนหา
พลง คຌนหาขຌอมูลส าหรับท าการบຌาน ชทกับพืไอนทีไรียนรงรียนดียวกัน ลนกมส์ คຌนหาขຌอมูล
กีไยวกับงานอดิรกละสิไงทีไตนสน฿จ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของสกสรร สายสีสด  ิโ55ๆี พบวา
กลุมตัวอยางทีไป็นนักศึกษา฿ชຌอินทอร์นใตผานทรศัพท์มือถือละนຍตบุคพืไอขຌาฟซบุຍกละยูทูบ
มากทีไสุดพืไอการสนทนาละคຌนควຌาขຌอมูลละความรูຌพืไอประกอบการรียน ดยฉพาะอยางยิไง มล
พรรณ อาภาวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ ละชาญ ดชอัศวนง ิโ55ไี กลุมตัวอยาง฿ชຌสืไอ฿หมพืไอ
ประยชน์฿นความบันทิงละสนุกสนาน การสนทนา ดຌานการคຌนหาขຌอมูลขาวสารรืไองพืไอนละรืไอง
ทัไวเป ละการ฿ชຌวลาวาง 

มืไอพิจารณาถึงการมีพฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หม ผลการวิจัยชิงคุณภาพพบวา 
นักรียนระดับชัๅนมัธยมศึกษาสวน฿หญ฿ชຌสืไอ฿หมประมาณ 10 ชัไวมงตอวัน ซึไงมืไอพิจารณายกป็น
รายสืไอจากผลการวิจัยชิงปริมาณพบวา นักรียน฿ชຌสมาร์ทฟน ิSmartphone) อินทอร์นใต ละฟ
ซบุຍก ติดตอกันดยฉลีไยกือบชัไวมงครึไงละ฿ชຌตอนืไองดยเมท าอยางอืไนนานทีไสุดถึงกือบสองชัไวมง  

ทัๅงนีๅการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละสืไอ฿หมติดตอกันกินสองชัไวมง ถื อวาป็น
พฤติกรรมนนิไงซึไงสอดคลຌองกับทีไครือขายงานวิจัยดຌานพฤติกรรมนนิไง฿หຌค านิยาม฿วຌวา คือ 
พฤติกรรมตางโ ฿นขณะทีไนัไงหรืออนกายทีไกระท า฿นชวงตืไนนอนทีไ฿ชຌพลังงานนຌอยกวา 1.5 Mets 

(หนวยบอกจ านวนทาของการ฿ชຌพลังงาน฿นกิจกรรม฿ดกิจกรรมหนึไงี  ิSedentary Behaviour 

Research Network, โเแโน. 5ไเี ซึไงพฤติกรรมดังกลาวจะกอ฿หຌกิดปัญหารคอຌวนเดຌ ิParker & 

Vinson, โเแใี จึงมีความจ าป็นอยางรงดวนทีไตຌองหาทางกຌเขปัญหา ดยรัฐบาลประทศ
ออสตรลียละคนาดา ตีพิมพ์นวทาง฿นการ฿ชຌวลาของดใกละยาวชน ดຌวยการนะน า฿หຌดใก
ละยาวชน฿ชຌวลากับสืไออิลคทรอนิกส์ส าหรับการบันทิง ชน คอมพิวตอร์ กมส์ อินทอร์นต 
ทรทัศน์ เมกิน 2 ชัไวมง ละกระตุຌน฿หຌท ากิจกรรมอืไนโ พืไอสงสริมพัฒนาการทางสมอง ชน การ
พูด การลน การรຌองพลงละการอานหนังสือ ิSmith & Biddle, โเเ่ี  

อยางเรกใดีมืไอทดสอบสมมติฐาน฿นสวนของกิจกรรมทีไป็นพฤติกรรมนนิไง พบวา 
ผลการวิจัยชิงส ารวจละชิงคุณภาพมีความขัดยຌงกัน ดยผลการวิจัยชิงส ารวจพบวานักรียน
ระดับชัๅนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตຌนละตอนปลายมีพฤติกรรมนนิไงเมตกตางกัน ฿นขณะทีไ
ผลการวิจัยชิงคุณภาพพบวา มืไอปรียบทียบผลการวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมนนิไงระหวางกลุมดใกทีไ
ก าลังศึกษา฿นระดับชัๅนประถมศึกษาละมัธยมศึกษาลຌวพบวา นักรียนทัๅงสองกลุมมีพฤติกรรมทีไ
ตกตางกัน฿นประดในรืไองการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวัน ดยกลุมนักรียนระดับประถมศึกษา
สวนมากปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวันหลากหลายรูปบบทีไมีการคลืไอนเหวรางกายมากกวาละ฿ชຌ
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ทคนลยีนຌอยกวา อาจป็นพราะยังอยู฿นวัยดใกละผูຌปกครองควบคุมรืไองการขຌาถึงทคนลยีละ
ยังตຌอง฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีของผูຌปกครองหรือ฿ชຌรวมกับคน฿นครอบครัว มืไอปรียบทียบกับกลุม
นักรียนระดับมัธยมศึกษาทีไมีอายุมากกวา ผูຌปกครองจึงจัดหาละอนุญาต฿หຌครอบครองอุปกรณ์
ทคนลยีจึงมีอกาสมากกวา฿นการขຌาถึงละ฿ชຌวลากับทคนลยีสารสนทศละสืไอ฿หมทีไท า฿หຌ
คลืไอนเหวรางกายนຌอยกวา  

นืไองจากปัจจุบันมีรายงานทีไตีพิมพ์กีไยวกับนวทาง฿นการปฏิบัติพฤติกรรมนนิไง
ส าหรับยาวชนพียงจ านวนนຌอยดยฉพาะอยางยิไงงานวิจัยทีไศึกษาพฤติกรรมนนิไงจากการ฿ชຌสืไอ฿หม 
งานวิจัยชิๅนนีๅจึง฿หຌขຌอคຌนพบส าคัญทีไสดง฿หຌหในวาวัยรุนอายุระหวาง 10-19 ป มีพฤติกรรมนนิไงทีไ
กิดจากการ฿ชຌสืไอ฿หมละมีความจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองก าหนดนยบายพืไอกຌเขปัญหาดังกลาว 
ดยงานวิจัยชิๅนนีๅสรุปขຌอสนอนะชิงนยบายทีไพัฒนาจากขຌอคຌนพบของงานวิจัยตามทีไรายงาน
ตอเปนีๅ 
 

ขຌอสนอนะชิงนยบาย 

1. กระทรวงศึกษาธิการควรจะก าหนดนยบายทีไผลักดัน฿หຌรงรียนสงสริม฿หຌกลุมดใกละ
ยาวชนทีไศึกษา฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประภททีไกระตุຌน฿หຌ
กิดการคลืไอนเหวของรางกายละการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืไน เดຌก การลนกีฬา การ
ออกก าลังกาย ละการลีๅยงสัตว์ ซึไงอาจท าเดຌดຌวยการปรับปลีไยนหลักสูตร฿หຌมีรายวิชาย
ทีไกีไยวขຌองกับกิจกรรมนันทนาการ ชน วิชาการรียนรูຌอิสระ วิชาครงงาน วิชาพลศึกษา 
พืไอทีไจะบีไยงบนความสน฿จจากการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ สืไอ฿หมละสืไอสังคม  

2. ภาครัฐทีไกีไยวขຌองควรจะก าหนดนยบายทีไสงสริม฿หຌกลุมดใกละยาวชนทีไศึกษา฿น
ระดับชัๅนมัธยมศึกษา฿ชຌสืไอ฿หมพืไอประกอบการรียน  

3. ภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ควรมีกระบวนการสงสริมการรียนรูຌทาทันสืไอ (Media Literacy) 

ละความคลอง฿นสืไอ (Digital Fluency) ซึไงป็นทักษะทีไส าคัญ฿นการรียนรูຌของคน฿น
ยุคศตวรรษทีไ โแ ควรป็นทักษะพืๅนฐานของกลุมดใกละยาวชน ดยทักษะดังกลาวจะ
ชวย฿หຌกลุมดใกละยาวชนมีความสามารถทีไจะก าหนดความรูຌ ทักษะ ละทัศนคติทีไ
จ าป็น฿นการทีไจะสามารถ฿ชຌอินทอร์นใตเดຌอยางปลอดภัย ละน าเปสูผลกระทบ฿นชิง
บวก ดยกระบวนการรียนรูຌดังกลาวควรเดຌรับการพัฒนาทัๅง฿นบริบทของสืไอตางโ 
สถาบันการศึกษา ละสถาบันครอบครัว 
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Brand me up! 

สรຌางตัวตน฿หຌดนจนป็นบรนด์ 
ณชชา  อนุตรกุลศร1 

 

บทคัดยอ 

สังคมมนุษยຏ฿นยุคดิจิทัลมีการพัฒนาละปลีไยนปลงบริบทตางโ฿นสังคมเปอยางรวดรใว  
สืไอ฿หมทีไกิดขึๅนจากทคนลยี฿นยุคดิจิทัลสุดฮิตอยาง ฟซบุຍก ิFacebookี ละ  อินสตากรม 
ิInstagramี ถูกน ามา   พัฒนามาตอยอด฿ชຌป็นกลยุทธຏอยางหนึไง฿นการท าการตลาดยุค 3.0  เดຌ
อยางสรຌางสรรคຏ  เมวาจะป็น฿นรูปบบ Viral Marketing  หรือ  การสรຌางฟนพจตางโขึๅนมา พืไอ
ผยพรขຌอมูลทางการตลาดของสินคຌาหรือบริการซึไงสามารถวัดคาของความส ารใจของการสืไอสารเดຌ
จาก ยอด Like  ฿นขณะดียวกันกลุมบุคคลทีไมีอิทธิพลตอการ  กด Like  ของกลุมปງาหมายนัๅน  
มักป็น ศิลปຂน ดารา นักรຌอง  หรือบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นวงการหนึไงโ หรืออาจป็นบุคคลเรຌชืไอสียงต
ก าลังตกป็นประดในกระสสังคม฿นขณะนัๅน  อีกนัยหนึไงอาจป็นพียงบุคคลธรรมดาตมีความป็น
บรนดຏบุคคล ิPersonal Brandingี ฝงอยู฿นตัวตนอยางเมธรรมดา  ท า฿หຌบุคคลหลานัๅนกลายป็น
ตຌนบบทางสังคมเป฿นทีไสุด ละสามรถสรຌางความชืไอถือ ความนิยม ชมชอบ  ฿หຌกับสังคมเดຌ  รวมถึง
สามารถสรຌางตนอง฿หຌกลายป็นบรนดຏสินคຌาทีไสามารถจับตຌองเดຌ  ละสรຌางมูลคาความส ารใจทาง
การตลาดเดຌอยางนาอัศจรรยຏ บทความทางวิชาการนีๅมุงนຌนน าสนอรืไองราวกีไยวกับการสรຌางชอง
ทางการสืไอสารทางการตลาด ละการสรຌาง ตัวตน฿นสังคม  หรือ การสรຌางบรนดຏบุคคล 
ิPersonal Brandingี ฿หຌดดดน  จนกลายป็นบรนดຏทีไถูกจับตา฿นลกซชียลมีดียดังชน฿น
ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1 Client Service บริษัท มัชรูม ทลวิชัไน จ ากัด 
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บทน า 

฿นสังคมยุคดิจิทัลความกຌาวหนຌาของทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมีบทบาทส าคัญตอ
วิถีชีวิตป็นอยางมาก  สมือนกลายป็นปัจจัยทีไ 5  ฿นการด านินชีวิต  การสืไอสารละวิวัฒนาการ
ดຌานการสืไอสารเดຌพัฒนาอยางกຌาวกระดดตอนืไองมาจากการสืไอสารดຌวยภาษาพูด  มาสูสืไอสิไงพิมพຏ  
มาสูทรลข  ทรศัพทຏ  วิทยุ  ทรทัศนຏ  คอมพิวตอรຏ  ละอินทอรຏนใต   ตามล าดับ   นอกจากนีๅยัง
มีการพัฒนาปลีไยนปลงมาอยางตอนืไองจากการสืไอสารยุค  web 1.0  กลายป็น  web 2.0  ท า฿หຌ
ริไมมีการสืไอสารบบตຌตอบ ิInteractionี ของบุคคลตัๅงต  2  คนขึๅน  จน฿นทีไสุดถูกพัฒนามาป็น
จุดก านิดของสืไอสังคมออนเลนຏ ิSocial Mediaี  ทีไท า฿หຌบุคคลทีไอยูหางเกลกันมຌจะคนละมุมลก  
กใยังสามารถชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารกันเดຌบบทันทวงที ิReal Timeี  เดຌก  ฟซบุຍก  
ิFacebookี  ทวิตตอรຏ   ิTwitterี  บลใอก ิBlogี  ซชียลคมป์  ิSocial Campี  อินสตรากรม  
ิInstagarmี  วอทสຏอป  ิWhatasppี  ละเลนຏ  ิLineี   ฯลฯ 

ศศิวิมล  ชูกຌว  ิ2555 , หนຌา 4ี  ฿หຌค าจ ากัดความดยรวมเวຌวา  Social Media หมายถึง 
ครือขายสังคมออนเลนຏทีไมีการตอบสนองทางสังคมเดຌหลายทิศทาง  ดยผานครือขายอินทอรຏนใต  
กใคือวใบเซตຏ  ทีไบุคคลบนลกนีๅสามารถมีปฏิสัมพันธຏตຌตอบกันเดຌ  ละรวมท ากิจกรรม฿ดกิจกรรม
หนึไง  หรือหลาย โ กิจกรรมกับคนอืไนโ เดຌ  เมวาจะป็นการตัๅงประดในถามตอบ฿นรืไองทีไสน฿จ ,พ
สตຏรูปภาพ,พสตຏคลิปวิดีอ, ขียนบทความหรือบลใอก,ชทคุยกันบบสด โ ,ลนกมสຏบบป็นกลุม  
นอกจากนีๅยังสามารถท ากิจกรรมอืไน โ เดຌผานอปพลิคชันสริม (Application) ทีไมีอยูอยางมากมาย
เดຌชนกัน  สวน฿นชิงธุรกิจนัๅนรายังสามารถขຌาถึงกลุมบุคคลตาง  โ เดຌอยางกวຌางขวาง                        
ซึไงทัๅงหมดทีไกลาวมานีๅสามารถท าเดຌดย฿ชຌ  Fanpage Facebook  ซึไงจะประหยัดวลาละคา฿ชຌจาย
฿นการฆษณามากกวาการท าการตลาดผานสืไออืไนโหลายทา  ละยังขຌากลุมปງาหมายทีไอยูบนลก
ออนเลนຏเดຌดีกวา 

 

฿นปัจจุบันประทศเทยมีจ านวนผูຌ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารรวมทัๅงสืไอสังคม
ออนเลนຏป็นจ านวนมาก เดຌก การดาวนຏหลด ดูหนัง ฟังพลง ฟังวิทยุออนเลนຏ รวมเปถึงการขຌาถึง
ครือขายสังคมออนเลนຏ ิSocial Networkี  เดຌก  ฟซบุຍก ิFacebookี  ทวิตตอรຏ ิTwitterี  
เฮเฟวຏ  ิHi5ี  ละ  กูกิๅลพลัส   ิGooglePlusี  ผานการชืไอมตอจากอุปกรณຏอิลใคทรอนิกซຏตางโ  
ชน  คอมพิวตอรຏ  ทปลต  หรือสมารຏทฟน    ท า฿หຌสามารถชืไอมตอกับลกอินทอรຏนใตเดຌตลอด
ทัๅง 24 ช.ม. จากขຌอความดังกลาวสะทຌอน฿หຌหในวาผูຌ฿ชຌอินทอรຏนใต฿นปัจจุบันสามารถขຌาถึงลกสังคม
ออนเลนຏสะดวกละงายขึๅน ละมีนวนຌมวาจะพิไมจ านวนผูຌ฿ชຌมากขึๅนอีกรืไอยโ ดังนัๅนอาจรียกเดຌวา
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารตลอดจนสืไอสังคมออนเลนຏถูกทรกซึมอยู฿นชีวิตประจ าวันของ
คนเทยละสังคมเทยอยางยกเมออก  สืไอซชียลมีดียจึงกลายป็นวัฒนธรรม฿หม฿นการสืไอสารทาง
การตลาดทีไสงผล฿หຌกิดรูปบบการปลีไยนปลงอยางมีนัยส าคัญ  ท า฿หຌกิดการกระจายขຌอมูล
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ขาวสารทางการตลาดเปอยางรวดรใวละป็นครืไองมือส าคัญ฿นการสงสริมศรษฐกิจละการตลาด
฿หຌขับคลืไอนเปบบเรຌพรมดน 

วิภาดา ทิพยาวิรุฬหຏ  ิ2557, หนຌา 81ี  ชืไอวาสืไอดิจิทัลป็นทคนลยีทางการสืไอสารชนิด
หนึไงซึไงก าลังมีบทบาท฿นสังคมลกละสังคมเทยอยางมาก  คนทัไวลกสามารถติดตอสืไอสารกันเดຌ
ปราศจากพรมดน ละเมจ ากัดปริมาณ  ตลอดจนฆษณาประชาสัมพันธຏ฿นชิงธุรกิจ฿นยุคปัจจุบันทีไ
เมจ ากัดพียงฉพาะสืไอทรทัศนຏ วิทยุ ละ หนังสือพิมพຏ ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถสรຌางสรรคຏ
ความครีอทีฟลงเป฿นนืๅอหาสารของตนองเดຌมากขึๅน            ซึไง฿นปัจจุบันสถานการณຏทาง
การตลาดมีการขงขันทีไสูงขึๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญจึงหันมา฿หຌความส าคัญกับการตลาดทีไ
ครอบคลุมละสามารถจูง฿จผูຌบริภคเดຌดยเมตຌองลงทุนสูง พืไอชวงชิงสวนบงละอกาสทางการ
ตลาด  อยางชาญฉลาด  ผูຌประกอบการจึงเมควรมองขຌามสืไอดิจิทัลทีไก าลังมีอิทธิพล฿นวิถีชีวิตของ
ผูຌบริภคคนเทยอยางยิไง฿นปัจจุบัน ทีไมีขຌอดีทัๅงตຌนทุนตไ าตมีประสิทธิภาพ฿นการขຌาถึงลูกคຌาเดຌ
มากกวา จึงมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของผูຌบริภคเดຌป็นอยางดียีไยม   

จากขຌอมูลขຌางตຌน สดง฿หຌหในวา ฟซบุຍก ป็นครือขายสังคมออนเลนຏระดับลกทีไเดຌรับการ
ยอมรับรวมถึงประทศเทย ฟซบุຍก มีอิทธิพลตอการดานินชีวิต฿นสังคมมาก฿นปัจจุบัน ฟซบุຍก ป็น
วใบเซตຏทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌ฿ชຌทุกกลุม ทุกพศ ทุกวัย 

 
ทีไมา : http://www.marketingoops.com/reports/metrix/thai-users-jan2010 
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จากขຌอมูลดังกลาวจะหในเดຌวากลุมผูຌ฿ชຌอินทอรຏนใต฿นปัจจุบันมีความป็นปัจจกบุคคล  ละ
สดงความป็นตัวตน฿นสืไอซชียลมีดียมากขึๅน  ดยบงยกเลฟ์สเตลຏละความชอบของคนตละ
กลุมออกเดຌอยางชัดจน  ดังนัๅนการทีไจะขຌาถึงกลุมปງาหมาย฿นกลุม฿ดกลุมหนึไงเดຌนัๅน  นักสืไอสาร
การตลาดควรตຌองท าการวิจัยถึงพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอรຏนใตของกลุมปງาหมายอยางลึกซึๅง  รวมเปถึง
ปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมการกด  Like  ของกลุมปງาหมาย฿หຌถูกตຌอง   พืไอจะเดຌวิคราะหຏพฤติกรรม
การขຌาถึงอินทอรຏนใตของกลุมปງาหมายเดຌอยางถูกตຌอง ละน าเป฿ชຌออกบบสรຌางสรรคຏนืๅอหา
ทางการตลาดทีไจะสืไอออกเปเดຌอยางดน฿จกลุมปງาหมาย   ดย฿นปัจจุบันมีฟนพจตางโกิดขึๅน
มากมาย฿นฟซบุຍก  ทัๅงทีไสรຌางขึๅนพืไอความบันทิงลຌวนโดยเมกีไยวขຌองกับการตลาด  ละฟนพจทีไ
ถูกสรຌางขึๅนมาพืไอหวังชวยกระตุຌนยอดขายของสินคຌาหรือองคຏกรดังตัวอยางของฟนพจตางโ
ดังตอเปนีๅ  
 

ตัวอยางฟนพจทีไป็นประดใน฿นสังคม 

ฟนพจพอบຌาน฿จกลຌา  

 
ภาพนืๅอหา฿นฟนพจพอบຌาน฿จกลຌา 

ทีไมา : https://www.facebook.com/powerofhusbands 

 จากขຌอมูลตัวอยางบืๅองตຌนฟนพจดังกลาวก าลังริไมเดຌรับความนิยม  ละกลายป็นกระส
สังคม฿นวลาอันรวดรใว  พราะนืๅอหาทีไน าสนอนຌนความป็นจริง฿นสังคมของ  สามี -ภรรยา  ทีไถูก
หยิบยกน ามาลຌอลียน  สียดสีป็นรืไองข าขัน  มีทัๅงรืไองจริงบຌาง ละรืไองทีไถูกลาขานกันมาป็นมุข
ตลกตอโกัน  ตกใสามารถขຌาถึงเลฟ์สเตลຏของคนเทยเดຌอยางออกรสออกชาติดยฉพาะกับคนทีไป็น  
พอบຌาน  หรือ   สามี   ดยกลุมผูຌจัดท าพจนีๅเดຌนิยามคอนซปของพจนีๅขึๅนมาสัๅนโวาพวกตน  
คือ  กลุมคน  กลัวมีย   ละพจนีๅจะสนอรืไองราวชวนข าของผัวโมียโ  ซึไงท า฿หຌดน฿จกับชาว
ซลชียลหลายคนป็นอยางมาก  ดยนืๅอหาสวน฿หญจะป็นการบงปันรืไองราวการถูก฿ชຌ฿หຌท างาน
บຌานจากภรรยา ตัๅงตรืไองลใกอยางรีดผຌา ซักผຌา กวาดถูบຌาน จนเปถึงการนวดปรนนิบัติภรรยาตางโ 

https://www.facebook.com/powerofhusbands
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นอกจากนัๅนยังมีการน าสนอทคนิคพรวพราว฿นการปฏิสธละหลบหลีกภรรยาดຌวยวิธีตางโ จน
น ามาสูพจทีไป็นอกลักษณຏดดดนเมหมือน฿คร  ซึไงจุดส าคัญทีไท า฿หຌพจนีๅจຌงกิดกใคงป็นพราะ
อารมณຏขันละมุกตลกทีไหลายโพสตຏนัๅนตรงกับชีวิตจริงของผูຌอาน  ตถูกน าสนอ฿นบบชวนหัว มี
ลูกลนลูกชน ซึไง฿นระยะรกฟนพจนีๅสรຌางขึๅนพียงพืไอความบันทิงของผูຌอานอยางดียวพียง
ทานัๅน  ต฿นระยะวลาตอมามืไอมียอดผูຌติดตามมากขึๅนละยอดเลคຏ฿นพจมากขึๅน ท า฿หຌพจกิด
ป็นมูลคาทางการตลาด  ละนักการสืไอสารการตลาดลใงหในถึงประยชนຏ฿นขຌอนีๅจึงขຌาเปจับน ามา
พัฒนาป็นกลยุทธຏ฿นการสืไอสารบรนดຏอีกทางหนึไง  จะหในเดຌจากภาพตัวอยางดຌานบนทีไมีภาพของ
ผลิตภัณฑຏนๅ ายาขัดถสຌวมวางรวมอยูดຌวย ิProduct Placementี   ซึไงถือป็นการทรกซึมขຌาเปของ
สินคຌาเดຌอยางชาญฉลาด  พราะกลุมผูຌบริภคปງาหมายจะเมรูຌสึกวาถูกกดดันจากฆษณารวมถึงยังชืไน
ชอบกับภาพตรงหนຌา จนกิดการชรຏตอกัน฿นลกซชียลท า฿หຌกิดป็นกระสสังคม  สวนตั วบริษัท
จຌาของผลิตภัณฑຏองกใยังเดຌรับผลประยชนຏจากการฆษณาฝงพืไอกระตุຌนยอดขายอีกดຌวย  
นอกจากนีๅยังมีอีกหลายโพจทีไถูกสรຌางขึๅนพืไอ฿หຌความบันทิง฿นชวงรก  ซึไงน ามาสูหนทางการท า
การตลาด฿นภายหลัง   
 

ฟนพจ Benz Apache – บຍน อาปาช 
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ทีไมา : https://www.facebook.com/Benzaapache 

 จากตัวอยางอยางทีไหในขຌางตຌน  ฟนพจดังกลาว฿นตัวอยางนีๅ  นຌนบทสนทนาระหวาง 
หลาน  กับ  อามา  ทีไคอนขຌางนຌนเปทางความสนุกสนาน  สรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌอาน฿น
มุมกีไยวกับความนารักของครอบครัว  สรຌางสีสัน฿หຌกับผูຌอานเดຌอมยิๅมเปกับมุขตลกทีไผูຌป็นหลานเดຌ
สอดทรกขຌาเป฿นนืๅอหา  ดย฿หຌ  อามา รับบทป็นนักสดงน าเดຌอยางตีบทตก  ละ
กลายป็นนใตเอดอลรุนดอะ฿นวลาตอมา  จนน ามาสูการ  รียกเลคຏ  ท า฿หຌมีกลุมฟนคลับทีไคอย
ติดตามดูวาวันนีๅทัๅงคูจะเปทีไยวทีไเหนกันบຌาง  ละรอทีไจะน าเปภาพดังกลาวเปชรຏ฿น     ฟซบุຍก
สวนตัว   จากชองทางดังกลาวสงผล฿หຌกิดอกาสทางธุรกิจจนมีบรนดຏสินคຌาละองคຏกรมากมายริไม
หันมาท าทรนดຏการตลาดกับกลุมคนหลานีๅป็นจ านวนมาก ทัๅงสินคຌาอุปภค บริภค สินคຌากลุม
฿หຌบริการ  จนกลุมคนหลานีๅพยามยามสรຌางตัวอง฿หຌป็นบรนดຏบุคคลขึๅนมาพืไอ฿หຌตัวองมีมูลคาทาง
การตลาด 

https://www.facebook.com/Benzaapache
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ภาพการ Tie in สินคຌาตางโ฿นพจ บຍน อาปาช 

ทีมา : https://www.facebook.com/Benzaapache 

 

องค์ประกอบส าคัญ฿นการสรຌางชืไอสียง฿หຌกับบรนด์บุคคล 

(Key Elements in Personal Branding Reputation) 

1. ความรูຌ (Knowledge) บรนดຏบุคคลควรตຌองตระหนักถึงการมีองคຏประกอบดຌาน 

ความรูຌ  พราะจะสดงถึงความช านาญฉพาะ฿นขอบขตทีไตนองสน฿จ สดงถึงประสบการณຏ 
ความช านาญนีๅองจะน าเปสูความมีชืไอสียง฿นทีไสุด ชน บรนดຏบุคคลอยาง อๆิก บรรณ บริบูรณຏ กใจะ
มีความชีไยวชาญหรือถนัด฿นการรืไองของการท าอาหาร ละน าเปสูการป็นพรีซนตอรຏ฿หຌกับการ
สงสริมการขายของปรกรมซรนดของ AIS รวมกับ Black Canyon 

 

https://www.facebook.com/Benzaapache
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2. ประสบการณຏ (Experience) ค าวา ประสบการณຏมักจะป็นค าทีไ฿ชຌทนกันเดຌกัค าวา 

ความช านาญ คนทีไมีความช านาญจะเดຌรียนรูຌจากประสบการณຏ ความรูຌละความสามารถจะกิดขึๅน
เดຌตຌองอาศัยการมีประสบการณຏ฿นรืไองนัๅนโ หมอทีไกงจากการอานต าราอยางดียวเมพอ ตหมอทีไ
จะกงเดຌนัๅนจะตຌองมีประสบการณຏอยางมาก฿นการรักษาผูຌปຆวย 

3. ต าหนง (Credentials) ต าหนงนับป็นอีกองคຏประกอบหนึไง฿นการสรຌางความนาชืไอถือ
฿หຌกับบรนดຏบุคคล ซึไงสามารถพบหในเดຌ฿นหลายโ รูปบบทีไตกตางกัน ชน ต าหนงมหาวิทยาลัย 

สถาบัน 

4. การสนับสนุนหรือเดຌรับการนะน า(Backing) จัดป็นองคຏประกอบทีไมีสวนสงสริม
สนับสนุนบรนดຏบุคคลเดຌ ชนทนายความ หมอ สถาปนิก จะเดຌรับผลประยชนຏจากการนะน าจาก
ลูกคຌาทีไมีความพึงพอ฿จมืไอ฿ชຌบริการ ค านะน าความพึงพอ฿จของลูกคຌาทีไมีตอบุคคลจะมีสวนชวยพิไม
ประวัติของบุคคล฿หຌมีชืไอสียงมากขึๅน 

5. ผูຌสนับสนุน (Contributors) ป็นองคຏประกอบ฿นการน ามาซึไงชืไอสียงของบรนดຏบุคคล
อีกประการหนึไง ชน หากอาจารยຏมหาวิทยาลัยผยพรรายงานการวิจัยทีไผูຌชวยวิจัยเดຌรวมกันท าละ
฿ชຌชืไอของยืนยันชืไอของผูຌชวยวิจัยซึไงปรากฏอยู฿นหนຌาปกหรือหนຌาชืไอรืไองวิจัยทีไผูຌชวยวิจันมีสวนรวม
ชืไอของอาจารยຏ กใจะมีสวนสนับสนุน฿นการสรຌางชืไอสียงของผูຌชวยวิจัยหลานัๅนเดຌทางหนึไง หรือการทีไ
บุคคลสรຌางบรนดຏตนองผานการตงหนังสือ 

อาจจะมีผูຌสนับสนุนซึไงกใคือ ผูຌขียนค านิยมนัไนอง ผูຌทีไ฿หຌกียรติขียนค านิยมกใจะป็นผูຌสนับสนุนผูຌตง
หนังสือเดຌอีกทางหนึไง 
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6. การสดงออกดຌวยครืไองหมาย สัญลักษณຏ (Signals)ครืไองหมายป็นอีกองคຏประกอบหนึไง
ทีไจะชวยประกาศถึงความมีชืไอสียงของบรนดຏบุคคล  ครืไองหมายหรือสัญลักษณຏหลานีๅจะถูก
ถายทอดออกมาผานงานกราฟຂก ภาพ ละมีการตอกยๅ าซๅ าตือนบอยโ ผานการสืไอสารทางการตลาด
พืไอชืไอมยงกับบุคคลนัๅนโ 

7. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) บรนดຏบุคคลเมสามารถทีไจะพิสูจนຏถึงความมีชืไอสียง
ของตนองเดຌ ชืไอสียงจะถูกกก าหนดดยความคิดหในของสาธารณชน ปฏิกิริยาตอบกลับจะป็นกลเก
ทีไ฿ชຌ฿นการประมวลความคิดหในของสาธารณชนทีไมีตอบรนดຏบุคคล 

8. บริบท (Context) ชืไอสียงของบรนดຏบุคคลจะตຌองถูกตีความดยชืไอมยงกับบริบทของ
สังคมละสภาพวดลຌอมบริบทจะตຌองสอดคลຌองกับลักษณะทางสังคม  ชน กฎระบียบของสังคม 

ภาษา หากบรนดຏบุคคลฉีกนวออกจากกรอบหรือบริบททางสังคมอาจจะเมเดຌรับการยอมรับ ดังนัๅน
บรนดຏบุคคลทีไตຌองการเปอยู฿นบริบท฿หมหรืออีกบริบทหนึไงจะตຌองเมลืมทีไจะท าความขຌา฿จบริบท
ทางสังคมนัๅนโดຌวย ปัจจัยนีๅอาจจะมีผลตอ 

การสรຌางบรนดຏบุคคลของนักการมืองทีไจะตຌองท าความขຌา฿จสภาพวดลຌอมของพืๅนทีไทีไลงหาสียง
ลือกตัๅง 

9. คานิยมของสังคม (Social Value) กระบวนการ฿นการสรຌางชืไอสียง฿หຌกับบรนดຏบุคคลมี
ความกีไยวขຌองสัมพันธຏอยางมากกับระบบสังคมซึไงถูกก าหนดดยคานิยม ฿นบริบททางสังคมอยางลก
ของการศึกษา ต าหนง (Credential) อาจจะมีความส าคัญมากกวาบริบทอืไน ฿นวดวงของพทยຏทีไ
ท าหนຌาทีไผาตัดหัว฿จจะถูก฿หຌความส าคัญกับรืไองประสบการณຏมากกวาต าหนงทางวิชาการ  ความรูຌ 
ประสบการณຏละการรับรองอาจจะมีผลกระทบตอการสรຌางบรนดຏบุคคล฿นนวทางทีไตกตางกัน  

เปขึๅนอยูกับคานิยมของสังคม 

10. การชืไอมตอหรือการตอติดกับกลุมปງาหมาย(Connections) ป็นปัจจัยทีไจะชวย
ชืไอมยงบรนดຏบุคคลขຌากับกลุมปງาหมายทีไกีไยวขຌองละน ามาซึไงชืไอสียง  การจะชืไอมตอหรือตอ
ติดกับกลุมปງาหมายเดຌนัๅนจะตຌองอาศัยกระบวนการของการสืไอสารผานชองทางตางโ  อาทิ สืไอสังคม 

(Social Media)การปรากฏตัวตอสาธารณชน฿นกิจกรรม การสดงพฤติกรรม ของบุคคล฿นทีไ
สาธารณะตางโ ป็นตຌน 

 

ทคนิคการปั้นคน฿หຌป็นบรนด์ 

สหภาพ พอคຌาทอง ิ 2553 , หนຌา 3ี   กลาววา   ความป็น ผูຌมีชืไอสียง  หรือการป็น
บุคคลทีไป็นทีไรูຌจักของคน฿นสังคม฿นกรณีของศิลปຂนดารานัๅน กิดขึๅนจากผลของการทีไสืไอมวลชนเดຌ
น าสนอผลงานละรืไองราวของศิลปຂนดาราหลานัๅนผานสืไอตาง โ ดังทีไ พัชริดา วัฒนา (2536)  เดຌ฿หຌ
ทัศนะวา ปัจจุบัน ผูຌมีชืไอสียง  เดຌปลีไยนเปจากดิมทีไ ผูຌมีชืไอสียง  (The Celebrity) หมายถึง ผูຌ
ยิไง฿หญ  (Big Man) ซึไงกิดเดຌจากการทีไบุคคลหลานัๅนมีคุณสมบัติ     คือ ผูຌยิไง฿หญดຌวยชาติก านิด ผูຌ
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ทีไเดຌกระท าการอันยิไง฿หญ  ละผูຌทีไเดຌรับความชืไอถือศรัทธาวายิไง฿หญ ต฿นปัจจุบันสังคมกลับมองวา 

ผูຌทีไมีชืไอสียง  มาจากการป็นผูຌทีไป็นทีไรูຌจักของมวลชนดยผานการน าสนอสืไอมวลชน ซึไงป็นกลเก
ทีไท าหนຌาทีไผยพรละสรຌางความมีชืไอสียง ดยฉพาะอยางยิไงส าหรับบุคคลทีไมีอาชีพ฿นวงการ
บันทิง฿นฐานะศิลปຂนดาราลຌว ระดับของ ชืไอสียง  รวมถึงรูปบบละลักษณะของ ชืไอสียง  
ลຌวนลຌวตป็นตัวปรทีไจะสงผลตอจ านวนของงานละรายเดຌทีไพิไมมากขึๅนหรือลดลง ละยังสงผล
ตอการอนาคต฿นวงการบันทิงของตัวศิลปຂนดาราวาจะสามารถกຌาวเปสูการป็น  ศิลปຂนดัง  หรือ
ศิลปຂนยอดนิยม  ละกຌาวเปจนถึงจุดทีไรียกวา ซูปอรຏสตารຏ  ของหลาศิลปຂนดาราเดຌหรือเม  อีก

ดຌวย 

ต฿นปัจจุบันบุคคลธรรมดาโกใสามารถดงดังขຌามคืน ละกลายป็นบุคคลทีไมีชืไอสียงเดຌหาก
ลือกวิธีการท าการสืไอสารออกเปเดຌอยางสรຌางสรรคຏละมีความนาสน฿จ นาคຌนหาค าตอบ ละดึงดูด
ดຌวยนืๅอหาทีไสามารถขຌาถึงความตຌองการของกลุมปງาหมายเดຌอยางลึกซึๅง  ดังชน  คอนซป  ขอ 3 
ค า  ของ  ทีมงาน VRZO  ทีไมีนืๅอหา฿นชิงการเปสัมภาษณຏผูຌชมทางบຌานดຌวยการ  ขอ 3 ค า  พืไอ
มอบ฿หຌกับหัวขຌอตางโ ประจ าสัปดาหຏจนกลายป็นคลิปทีไมียอดชมทางยูทูปสุดจนติดอันดับ  ละ
กลายป็นชองทางการสืไอสารทางการตลาดทางหนึไงเปดยปริยาย 

 

 
 

ภาพรายการ VRZO ทางยูทูปชนนล 

ทีไมา : https://www.youtube.com/watch?v=r2xde04Zg90 

 

ซึไง฿นภายหลังกลุม VRZO  เดຌริไมขยายฐานธุรกิจจากการท าปรดักชัไนรายการ฿นยูทูป
ชนนลพียงอยางดียวมาป็นการ  Tie in  สินคຌา฿หຌบรนดຏตางโ  พืไอผยพรทางยูทูปชนนล

https://www.youtube.com/watch?v=r2xde04Zg90
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มากขึๅน  ชน  การสมัครพคกจสริม                               สงขຌอความบอกทนความรูຌสึกจาก   
AIS  ดຌวยการสมัครปรมชัไนสริม กด *599# 

 
 

ภาพการ Tie in สินคຌา฿นยูทูปชนนลของรายการ VRZO 

ทีไมา : https://www.youtube.com/watch?v=qnOhTSiUXr8 

 

 ศิริพันธຏ  หอมเกล ิ2555, หนຌา 3ี   กลาววา  ตราสินคຌาหรือบรนดຏ ิBrandี มีบทบาท
ส าคัญตอการท าธุรกิจ฿นลกปัจจุบันอยางมาก นืไองจากสินคຌาหรือบริการ฿นตลาดมีจ านวนพิไมมาก
ขึๅน ตราสินคຌาจึงป็นสิไงทีไสามารถบงบอกอกลักษณຏละคุณสมบัติของสินคຌาหรือบริการของบริษัท
พืไอชวย฿หຌผูຌบริภคชวยยกยะสินคຌาของตนออกจากคูขงเดຌ  ดังนัๅนการสรຌางตราสินคຌาทีไป็นบุคคล  
ิPersonal Brandsี  จัดป็นตราสินคຌาประภทหนึไงทีไนาสน฿จ  พราะถຌาหากสามารถสรຌางตราสินคຌา
เดຌส ารใจกใจะท า฿หຌบุคคลนัๅน มีชืไอสียง฿นสังคมละสามารถพิไมชองทางรายเดຌหรือสงสริมหนຌาทีไการ
งาน฿หຌกับตนองเดຌป็นอยางดี  ิPersonal Brandsี  จึงป็นกลยุทธຏทางการตลาดทีไพิไมมูลคาดังกลาว
฿หຌกับบุคคล  ซึไงจากการศึกษาถึงมูลคาบรนดຏ฿หຌกับนักกีฬาลกของนิตยสาร Forber ฿นป 2550 
พบวา ตราสินคຌานักกีฬาทีไมีมูลคาสูงทีไสุด฿นลกคือ นักกอลฟ์ชืไอดัง Tiger Woods  ฿นฐานะทีไป็นตรา
สินคຌาบุคคลทีไมีมูลคาสูงถึง 64 ลຌานหรียญสหรัฐ  รองลงมาคือ  David Beckham ทีไมีมูลคา 18 ลຌาน
หรียญสหรัฐ ิวิลิศ ภูริวัชร , 2551ี 
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การสรຌางอกลักษณ์฿หຌบรนด์ ิBrand identityี 

Lauren I. Labrecque ิ2011 , page 44ี   กลาววา  ฿นการท าการสืไอสารออนเลนຏ  บ
รนดຏบุคคลตຌองสรຌางความป็นอกลักษณຏทีไดดดน  ละสรຌางสรรคຏเอดียออกมาพืไอ฿ชຌ฿นสืไอซชียล
มีดีย เมวาจะป็นวຍปเซตຏ บลใอก หรือ ชองทางอืไนโ พืไอ฿หຌทุกสืไอชวยสนับสนุนกัน 

สริมยศ ธรรมรักษຏ  ิ2554 , หนຌา 108ี  เดຌ฿หຌความหในเวຌวาบรนดຏบุคคลยิไง฿หญกวาตัว
บุคคล หากจะตัๅงค าถามชิงปรียบทียบวา ชีวิตของบุคคลกับบรนดຏบุคคลอะเรยิไง฿หญกวา ฿นชิง
ของบรนดຏลຌว ชีวิตของบุคคลนัๅนดับสูญเป ตหากบุคคลนัๅนมีการสรຌางบรนดຏขึๅนมา บรนดຏบุคคล
นัๅนยังคงอยู ชน  ทุกวันนีๅเมคิล จຍคสัน เดຌจากลกนีๅเปลຌว ตบรนดຏเมคิล จຍคสัน ยังคงอยูละ
มีความป็นของทຌดัๅงดิม฿นความป็นราชาพลงปຈอปทีไอยู฿นความทรงจ าของผูຌคนทัไวลก  ความป็น
บรนดຏ บีททิลสຏ ยังคงอยู มຌวาวงนีๅจะยกจากกันเปลຌว ผูຌคนยังคงสวม฿สสืๅอทีไมีลายสกรีนของบีท
ทิลสຏ พลงของบีททิลสຏยังคงขายเดຌรืไองราวของบีททิลสຏยังคงถูกอຌางอิงถึง บอกลาถึงทางรายการ
ตางโ ทัๅงทางวิทยุ ทรทัศนຏ  บรนดຏบุคคลท า฿หຌกิดการพัฒนา ปรับปรุง ท า฿หຌตนองมีความทันสมัย 

ละฉียบคมขึๅนพืไอจะเดຌป็นทรัพยຏสินทีไทรงคุณคา ชน อปราหຏ วินฟรียຏ พูดตอสาธารณะตัๅงตอายุ 
3 ขวบ ถຌา อปราหຏ เมสรຌางละพัฒนากใจะเมสามารถกຌาวสูพิธีกรทางทรทัศนຏทีไมีชืไอสียงเดຌ ปัจจุบัน 

อปราหຏ วินฟรียຏขึๅนท านียบบรนดຏบุคคลทีไประสบความส ารใจ฿นระดับลก รายการทรทัศนຏของธอ
ถูกนเเปถายทอดผานทีวีชองตางโกวา 100 ชองทัไวลก  ละนิตยสารของธอกใประสบความส ารใจ
งดงาม มืไอยางขຌาสูวัย 49 ฿นป 2003 อปราหຏเดຌป็นผูຌหญิงอมริกันผิวสีคนรกทีไติดอันดับบุคคลทีไ
รไ ารวยของนิตยสารฟอรຏบดຌวยทรัพยຏสิน กวาหนึไงพันลຌานดอลลารຏ อปราหຏยังคงมุงมัไนดูลบรนดຏ
บุคคลของธอ฿หຌมีภาพลักษณຏทีไชัดจน ละปราศจากรืไองอืๅอฉาว ปัจจัยหลานีๅองทีไจะชวย฿หຌ 
อปราหຏ วินฟรียຏป็นบรนดຏบุคคลทีไยังประสบความส ารใจตอเป (World Case : อปราหຏ วินฟรียຏบ
รนดຏนีๅสินจริง คຌนมืไอ 7 มีนาคม 2554) หรือบรนดຏบุคคลอยาง เมคิล จຍคสัน ผูຌลวงลับทีไเดຌมีการ
พัฒนาปรับปรุงตนองจนกลายป็นต านานทีไยาวนานละทรงคุณคาจนกลายป็น  บรนดຏทีไมีความ
ป็นต านาน (Legend Brand) ซึไงกอ฿หຌกิดทัๅงคุณคาทางการงินรวมถึงคุณคาทีไจับตຌองเมเดຌ  มืไอบ
รนดຏบุคคลมีความขใงกรง อาจจะน าเปสูการขยายบรนดຏบุคคล (Brand Extension) เปสูธุรกิจ
ตางโ ชนบรนดຏดวิด บคฮม จากความป็นนักฟุตบอล น าเปสูบรนดຏ  นๅ าหอม บคฮม  ป็นตຌน 
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ภาพอปรา ละ เมคิล จใคสัน 

ทีไมา : http://sweetgirlgallery.blogspot.com/2010/12/oprahwinfrey.html 

ละ http://www.sonymusic.co.th/album/pop/viewans.asp?id=1344 

 

 

 

  

http://www.sonymusic.co.th/album/pop/viewans.asp?id=1344
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บรนด์บุคคลชวยสรຌางมูลคา฿หຌกับบรนด์  

 จากขຌอมูลทีไกลาวมาขຌางตຌนป็นการยืนยันวาการสรຌางบรนดຏบุคคลป็นการชวยพิไม
ผลตอบทนทางการตลาดเดຌสูงขึๅน  ชนดียวกับบรนดຏ  Apple  ทีไสามารถก าหนดจุดยืน฿น฿จของ
ผูຌบริภคเดຌ  ละสามารถตอรองราคากับสมารຏทฟนรุนอืไนโ กับผูຌบริภคเดຌบบถือเพหนือกวา  
พราะสามารถก าหนดราคาคาตัวทีไสูงกวาเดຌหรืออาจสังกตเดຌจากวดวงบันทิง  ดารา นักรຌองทีไมี
ชืไอสียง ยอมมีคาตอบทน฿นการเปปรากฏตัว฿นงานตางโ฿นอัตราทีไสูงกวาบุคคลทีไเมคอยมีผูຌรูຌจัก  
ชนดียวกับกรณีของศิลปຂน  ตຎ – ศักดิ์สิทธຏ  วชสุภาภร  ทีไถูกน าเปตอยอด฿หຌขຌาบรนดຏ BRANDS 
ซุปเกสกัด  ป็นสมือนตัวทนของความฉลาดละมากความสามารถ ซึไงป็นภาพ฿นฝันทีไบรรดาคุณ
มอยาก฿หຌลูกติบตมาป็นคนทีไประสบความส ารใจหมือนตຎ   

 
ภาพศักดิ์สิทธิ์ วชสุภาพร (ตຎ) ทูตของซุปเกสกัดตราบรนดຏส 

ทีไมา: http://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID=89913 

 

บรนด์บุคคลชวยสรຌางความนาชืไอถือละพิไมมูลคาทางการตลาด 

 ฿นปัจจุบันบุคคลหลายสาขาอาชีพหันมาท าการตลาดบบ บรนดຏสินคຌาบุคคลกันมากขึๅน เม
วาจะป็นคนนักรຌอง นักสดง นักขียน นักการมือง รวมเปถึงพระภิกษุส งฆຏทีไชวยผยพร
พระพุทธศาสนา฿หຌขຌาถึงพุทธศาสนิกชนบบดลิวอรีไซึไงขຌากับยุคสมัยท า฿หຌสามารถศึกษาพระธรรม
เดຌบบธรรมะดิจิทัล 

http://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID=89913
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ภาพ สุหฤทธิ์  สยามวาลา 

ทีไมา : https://www.facebook.com/suharit.surprise 

             ตัวอยางรกกับอดีตนักการมืองทีไคยสอบตกกับการลงขงลือกตัๅงสมัยหนึไง กับการวาง
ผนการสืไอสารการตลาดรูปบบ฿หม  สรຌางจุดยืดทีไชัดจนละขຌาถึงผูຌรับสารบบดใกนว  พืไอมา
จับตลาดกลุมวัยรุนทีไมีสิทธิ์มีสียง฿นการลือกตัๅง฿หຌหันมาท฿จ฿หຌกับสุหฤทธิ์  สยามวาลา อยางตใม฿จ
฿นสมัยตอเป  

 

 
               ตัวอยางทีไสองทีไสามารถหในเดຌชัดจน  คือ  บรนดຏ   นຌต อุดม  ของซุปปอรຏสตารຏ
นักทอลຏกชวຏชืไอดังอยางนຍต- อุดม  ตຌพานิช  ซึไงสามารถท ารายเดຌมหาศาลจากการจัดสดงดีไยวเม
ครฟน 1 ครัๅง นอกจากนัๅนยังสามารถสรຌางบรนดຏ฿หຌกับตัวองละผลิตสินคຌา฿นครือบริษัททีไป็น
สินคຌา฿ชຌสอยออกมาขายเดຌอยางมากมาย 

https://www.facebook.com/suharit.surprise
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รูปภาพทาน ว.วชิรมธ ี

ทีไมา : http://www.dek-d.com/board/view/3095423/ 

                ตัวอยางทีไสามป็น฿นรืไองของธรรมะทีไสามารถรียนรูຌเดຌงายโ  ยิไง฿นยุคดิจิทัลดຌวยลຌว
นัๅนการขຌาถึงธรรมะเมจ าป็นตຌองดินทางเปถึงทีไวัดกใสามารถขຌา฿จวิถีการปฏิบัติตัว  ละ฿ชຌชีวิต
อยางมีสติเดຌดຌวยค าสอนจาก ทาน ว.วชิรมธี  ซึไงถือป็นสวนหนึไงทีไป็นมหากุศลอยางยิไงทีไท า฿หຌ
ยาวชนเทยทัๅงหลายมีอกาสเดຌรียนรูຌธรรมบบ฿กลຌชิดพียงปลายนิๅวสัมผัส 

 

สรุป 

สังคมมนุษยຏ฿นยุคดิจิทัลมีการพัฒนาละปลีไยนปลงบริบทตางโ฿นสังคมเปอยางรวดรใว  
สืไอ฿หมทีไกิดขึๅนจากทคนลยี฿นยุคดิจิทัลสุดฮิตอยาง ฟซบุຍก ิFacebookี ละ  อินสตากรม 
ิInstagramี ถูกน ามา   พัฒนามาตอยอด฿ชຌป็นกลยุทธຏอยางหนึไง฿นการท าการตลาดยุค 3.0  เดຌ
อยางสรຌางสรรคຏ  พืไอผยพรขຌอมูลทางการตลาดของสินคຌาหรือบริการ ซึไงสามารถวัดคาของ
ความส ารใจของการสืไอสารเดຌจาก ยอด Like  ฿นขณะดียวกันกลุมบุคคลทีไมีอิทธิพลตอการ  กด 
Like  ของกลุมปງาหมายนัๅน  มักป็น ศิลปຂน ดารา นักรຌอง  หรือบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นวงการหนึไงโ 
หรืออาจป็นบุคคลเรຌชืไอสียงตก าลังตกป็นประดในกระสสังคม฿นขณะนัๅน  อีกนัยหนึไงอาจป็น
พียงบุคคลธรรมดาตมีความป็นบรนดຏบุคคล ิPersonal Brandingี ฝงอยู฿นตัวตนอยางเม
ธรรมดา  ท า฿หຌบุคคลหลานัๅนกลายป็นตຌนบบทางสังคมเป฿นทีไสุด ละสามารถสรຌางความชืไอถือ 
ความนิยม ชมชอบ  ฿หຌกับสังคมเดຌ  รวมถึงสามารถสรຌางตนอง฿หຌกลายป็นบรนดຏสินคຌาทีไสามารถ

http://www.dek-d.com/board/view/3095423/
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จับตຌองเดຌ  ละสรຌางมูลคาความส ารใจทางการตลาดเดຌอยางนาอัศจรรยຏ  ดังนัๅนการสรຌางตัวตน฿หຌกัน
บรนดຏยอมท า฿หຌบรนดຏนัๅนมีความขใงกรงละมีอกลักษณຏมากกวาสินคຌาคูขง  ละยังชวยพิไม
ชองการ฿นการสืไอสารทางการตลาดของบรนดຏ฿หຌดดดนจนกลายป็นบรนดຏทีไถูกจับตา฿นลก
ซชียลมีดียดังชน฿นปัจจุบัน 

 

รายการอຌางอิง 
ภาษาเทย 

สหภาพ พอคຌาทอง.  ิ2553ี. การสรຌางบรนดຏบุคคลของศิลปຂนดาราเทยสูความป็นซุปปอรຏสตารຏ.  
ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชฏัฏสวนดุสิต. 

ศศิวิมล  ชูกຌว. ิ2555ี. การศึกษารูปบบละนืๅอหาการสืไอสารผานฟซบุຍกของมหาวิทยาลัย
หอการคຌาเทย. ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 

วิภาดา พิทยาวิรุฬ ละ ณักษຏ กุลิสรຏ. ิ2557ี. สืไอดิจิทัลมีตอการตอบสนองของผูຌบริภค฿นการขຌาถึง
ขຌอมูลทางทางการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจศรีนรินทรຏวิรฒนຏ ปทีไ 5 ฉบับทีไ 1 มกราคม – 

มิถุนายน 2557 

ปราณี  อีไยมลอภักดี . ิ2553ี. การสรຌางบุคลิกตราสินคຌาสวนบุคคล฿หຌตราสินคຌา฿นภาคธุรกิจ . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย. ปทีไ 30 ฉบับทีไ 2 ดือนมษายน – มิถุนายน 
2553. 

สริมยศ  ธรรมรักษຏ. ิ2554ี. การสรຌางบรนดຏบุคคล : ปั้นคน฿หຌป็นบรนดຏ. บทความทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยกรุงทพ 

ศิรพรรณ  หอมเกล. ิ2553ี. กลยุทธຏการสรຌางตราสินคຌาบุคคลคริสตฟอรຏ เรทຏ . วารสารวิชาการ
มนุษยຏศาสตรຏละสังคม ปทีไ 20 ฉบับทีไ 33 ฉบับวันทีไ มกราคม – มิถุนายน 2555. 
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อิทธิพลของ สี ตอการสรຌางบรนด์ 
วรินทร์ธร กิจธรรม1

 

 

ที่มาละความสําคัญ 

ทามกลางการปลีไยนปลงอยางรวดรใวของสภาพสังคม ศรษฐกิจ ละวัฒนธรรมทีไหลัไงเหล
อยางรุนรงทัไวลก รวมเปถึงนวนຌมการขงขันละการกอกิดของธุรกิจ฿หมโ ฿นอัตรากຌาวกระดด 
การสรຌางบรนด์ ิBrand) จึงป็นอีกหนึไงนวทางทีไเดຌรับความนิยม฿นกลุมบริษัทละองค์กรตางโ  
บรนด์ป็นสิไงส าคัญอยางยิไง พราะป็นสมือนตัวทนละป็นหมือนมนุษย์ทีไมีบุคลิกภาพ นักการ
ตลาดจะรียกบุคคลิกภาพของบรนด์วา Brand Personality หรือลักษณะทีไบงบอก฿หຌผูຌบริภคทราบ
ทันทีวาป็นสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ชนิด฿ด ละทีไส าคัญอยางยิไง บรนด์นัๅนจะตຌองมีลักษณะสอดคลຌอง
กับลักษณะนิสัยของผูຌบริภค ดังนัๅน จึงควร฿หຌความสน฿จกับการสรຌางบรนด์ ความหมาะสม
กลมกลืนทัๅง฿นสวนของสินคຌาละบริการ ละตຌอง฿หຌตรงกับกลุมผูຌบริภคดຌวยชนกัน เมวาจะป็นพศ
ชายหรือหญิง รวมเปถึงความหมาะสมตอรูปบบการด านินชีวิตของกลุมผูຌบริภค฿นวัฒนธรรมของ
สังคมยุค฿หม  
 

บรนด์ ิBrand) 

 บรนด์ ถือป็นสัญลักษณ์ ิSymbol) ซึไงถูกออกบบละถูกก าหนดดຌวยหลายปัจจัย ทัๅง฿น
ดຌาน นวคิด รสนิยม คุณคาชิงทัศนศิลป์ทัๅง฿นสวนขององค์กรละกลุมปງาหมาย ดยปัจจัยทีไส าคัญ
ทีไสุด นัไนคือ พืไอการสืไอสาร ซึไงป็นองค์ประกอบรกสุดทีไท า฿หຌกลุมผูຌบริภคกิดการรับรูຌ ละจดจ า
ภาพลักษณ์องค์กร นักออกบบ   จึงมีบทบาทส าคัญยิไง ดยการออกบบบรนด์ทีไมีประสิทธิภาพนัๅน 
นอกจากจะขึๅนอยูกับความหมาะสมละมีรูปบบทีไดดดนสวยงามลຌว การ฿ชຌ สี กใป็นอีกหนึไง
องค์ประกอบส าคัญพราะกีไยวขຌองกับรืไองของหตุผล ิRational) ละอารมณ์ ิEmotional) ซึไงสอง
รืไองนีๅจะสงผลเปถึงความพอ฿จหรือเมพอ฿จ ทีไจะน าพาเปสูการตัดสิน฿จซืๅอหรือเมซืๅอสินคຌา การลือก 
สี จึงตຌองผานกระบวนการคิดซับซຌอนหลายมิติ พืไอสรຌางบรนด์ละ฿หຌผลออกมาครอง฿จกลุม
ผูຌบริภค฿หຌมากทีไสุด การ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของการสรຌางบรนด์จึงควรค านึงถึงภาพลักษณ์ทัๅง
ภายนอกละภาย฿นของบรนด์เมวาจะป็นรืไองคุณคา คุณประยชน์ ละบุคลิกภาพ ดยองค์กรเม
ควร฿หຌความส าคญัตพียงชืไอของบรนด์พียงอยางดียว  

 

1. Attributes ภาพลักษณ์ภายนอกหรือรูปรางหนຌาตาภายนอกทีไผูຌบริภคจดจ าบ
รนด์นัๅนเดຌ อาทิ สีทีไ฿ชຌ ชืไอของลกຌ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ป็นตຌน 

                                                           

1 Brand Communications Senior Super Visor บริษัท อมวย ์(ประทศเทย) จ ากัด 
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2. Benefits คุณประยชน์ทีไผูຌบริภคสามารถรูຌสึกเดຌ หรือสามารถจับตຌองเดຌกับสินคຌา
นัๅน อาทิ รสชาติของสินคຌาทีไอรอย สระผมลຌวรูຌสึกหอมติดทนนานละสຌนผมนุมรืไน ซักผຌาลຌวขาว
สะอาดหมดจด ป็นตຌน 

3. Values คุณคาทีไอาจจะจับตຌองเมเดຌดยตรง ตผูຌบริภคมีความรูຌสึกกับบรนด์นัๅน
เดຌ อาทิ ความรูຌสึกนาชืไอถือ มัไน฿จทีไจะ฿ชຌ คุຌนคยพราะอยูมานาน หรือความทันสมัย ป็นตຌน 

4. Personality บรนด์สามารถสะทຌอนบุคลิกภาพของผูຌบริภคเดຌ ละคิดวาผูຌอืไนจะ
มองดูตนองบบนัๅน อาทิ ดูหรูหรามีรสนิยม ดูป็นวัยรุน ป็นคนฉลาดซืๅอ ป็นมบຌานสมัย฿หม ป็น
ตຌน 

 

สี ิColor) 

คือองค์ประกอบทีไ฿ชຌป็นตัวทนขององค์กร มักมีทีไมาจากสีของสัญลักษณ์ทีไนักออกบบสรຌาง
฿หຌกิดความจดจ า฿น฿จผูຌบริภค 

คุณลักษณะของสี 
ชลูด นิไมสมอ ิ2544, น. 54-61ี เดຌบงคุณลักษณะของสีเดຌดังนีๅ 

1. ความป็นสี ิHue) หมายถึง ป็นสีอะเร ชน ดง หลือง ขียว ฯลฯ ตามวง
ธรรมชาติ 

2. นๅ าหนักของสี ิValue) หมายถึง ความสวางหรือความมืดของสี ถຌาราผสมสีขาวขຌา
เป฿นสีสีหนึไง สีนัๅนจะสวางขึๅน หรือมีนๅ าหนักออนลง ละถຌาราพิไมสีขาวขຌาเปทีละนຌอยโ ป็นล าดับ 
ราจะเดຌคาของสีหรือนๅ าหนักของทีไรียงล าดับจากกทีไสุดเปจนออนทีไสุด 

3. ความจัดของสี ิIntensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึไง สีทีไถูก
ผสมดຌวยสีด าจะหมนลง ความจัดหรือความบริสุทธิจะลดลง ความจัดของสีจะรียงล าดับจากจัดทีไสุด
เปจนหมนทีไสุดเดຌหลายล าดับ ดຌวยการคอยโ พิไมปริมาณของสีด าทีไผสมขຌาเปทีละนຌอย จนถึงล าดับ
ทีไความจัดของสีมีนຌอยทีไสุด 

นอกจากนีๅ จากการท าวิจัยพบวา สีสามารถป็นตัวก าหนดทิศทางของการล าดับรืไองราว
เดຌ ความจัดของสี นๅ าหนักสี ปริมาณสี ความตัดกันของสี สามารถป็นครืไองหมายบอกวาสวน฿ดป็น
จุดริไม จุดหยุดชัไวคราว หรือจุดสิๅนสุด 

ครงสรຌางของกลุมสี 
  ทองจือ ขียดทอง ิ2548, น. 193-195ี เดຌน าสนอวรรณะของสีดังนีๅ 
  Warm Color ป็นกลุมสีอน ชน ดง หลือง สຌม การจับคูสีทนนีๅจะ฿หຌความรูຌสึกถึงพลังงาน 
การคลืไอนเหว ความขใงกรง ละตຌองการป็นจุดสน฿จ 

Cool Color กลุมสียใน ชน สีนๅ างิน ขียว มวง ป็นกลุมสีทีไสดงถึง ความสงบ งียบ ขรึม 
อนุรักษ์นิยม การขຌาถึงจิตวิญญาณ 
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Monotone ป็นการ฿ชຌกลุมสีจากธรรมชาติ฿นทนอกรงค์ขาวด า ชน สีทาออน ทาก 
สีบจหรือสีขาวนวล ทีไ฿หຌความรูຌสึกสงบงียบ ละภาพลักษณ์ทีไดูคลาสสิก ทนสี฿นลักษณะนีๅ มัก฿ชຌกับ
สินคຌาราคาสูง หากจะ฿ชຌทนสีนีๅ฿นงานออกบบประภท Signage System บรรจุภัณฑ์ งานฆษณา 
หรือ งานดຌานกราฟຂกอืไนโ ควรจะพิไมความตกตางของสีหรือพืๅนผิวพืไอ฿หຌมองหในเดຌชัดจนยิไงขึๅน 

สีอกรงค์ ิMonochromatics) ป็นการ฿ชຌสีทนดียว ตสามารถเลนๅ าหนักสีเดຌตัๅงตขຌมสุด
ถึงออนสุด 

สีขຌางคียง ิAnalogous) คือกลุมสีทีไอยู฿นทน฿กลຌคียงกัน฿นวงสีธรรมชาติ ชน สีนๅ างิน นๅ า
งินขียว ละสีขียว กลุมทนสีหลานีๅ ป็นทนสีทีไตຌองการ฿หຌกิดภาพลักษณ์ทีไมีความสุขุม นุมนวล 
ละความมีรสนิยมสูง  

สีตรงขຌาม ิComplementary) คือคูสีตรงขຌามระหวางสีทนอุนละสีทนยใน มีความ
หมาะสม฿นการออกบบงานทีไตຌองการรียกรຌองความสน฿จ หรือป็นจุดดน ชน งานสดงสินคຌา 
บนนอร์ หรืองานบรรจุภัณฑ์ 

สีกือบตรงขຌาม ิSplit Complements) ป็นการจับคูสีตรงขຌามทีไเมตัดกันรุนรง ทากับการ
จับคูสีบบ Complementary ดย฿ชຌวิธีผสมสีขัๅวตรงขຌาม ชน การจับคูกันของสีดงกับสีขียว นๅ า
งิน หรือสีขียวหลือง 

อารมณ์ละความหมายของสีตามหลักจิตวิทยา 

Eiseman (2000, P. 62-63ี เดຌน าสนอความหมายของสีละผลกระทบทีไมีตออารมณ์ละ
ความรูຌสึกดังนีๅ สีขาว คือความบริสุทธิ์ ความสงบรียบงาย สีหลือง คือความอบอุน มิตรภาพ ความ
สนุกสนาน สีขียว คือความสงบ ป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา สีสຌม คือความคิดสรຌางสรรค์ มีความ
ชืไอมัไน ราริงสนุกสนาน สีดง คือความรຌอนรง ตืไนตຌน ทຌาทาย มีอิทธิพลดຌานราคา สีชมพู คือ
ความออนหวาน นุมนวล สีมวง คือความหรูหรา สงางาม ลึกลับ สีฟ้า คือความสวาง อิสระสรี สงบ
ยือกยใน ละมีความคิดสรຌางสรรค์พิไมมากขึๅน สีน ําตาล คือมีความมัไนคงดใดดีไยว สุขุม รียบงาย สี
ทา คือความสมดุล ความรวมมือ มีความป็นกลาง ละสีดํา คือความขຌมขใง ลึกลับ ทຌาทาย 

 

อิทธิพลของ สี ตอการออกบบลกຌสินคຌา 
฿นการท าธุรกิจ ลกຌสินคຌา ิLogo)  ทีไราพบหในกันจนชินตานัๅน นับวาป็นองค์ประกอบ

ส าคัญ฿นการท าธุรกิจทีไชวยสะทຌอนความป็นตัวตนของบรนด์ อีกทัๅงยังชวย฿หຌผูຌบริภคสามารถจดจ า
บรนด์เดຌดียิไงขึๅน ดยการออกบบลกຌสินคຌาทีไมีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึๅนอยูกับความหมาะสม
ละมีรูปบบทีไดดดนสวยงามลຌว การ฿ชຌ สี กใป็นอีกหนึไงองค์ประกอบส าคัญทีไสามารถดึงดูด
ความสน฿จของผูຌพบหในละชวยพิไมคุณคาของลกຌดຌวยชนกัน 
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Note. From The impact of colour in your logo design,  by Simon Bonell, 2013, from 
http://www.britishlogodesign.co.uk/business-startup-help/logo-design/colour-in-logo-

design-infographic/ 

 

Simon Bonello ิ2013) เดຌส ารวจขຌอมูลกีไยวกับการออกบบลกຌระบุวา การลือกสี
ของลกຌทีไมีความหมาะสมสามารถพิไมการรับรูຌละขຌา฿จถึงบรนด์เดຌมากถึง 73% อีกทัๅงยังชวย
พิไมการจดจ าบรนด์ของผูຌบริภคเดຌพิไมสูงขึๅนอีก 80% ดยสีทีไน ามา฿ชຌ฿นการออกบบลกຌตละสีกใ
สามารถสืไอความหมายละความรูຌสึกตอผูຌบริภคเดຌตกตางกัน  

ดยสีทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุดป็นอันดับ 1 คือ สีฟງา ฿นขณะทีไสีทีไเดຌรับความนิยมนຌอยทีไสุด
คือ สีทา ตผลการส ารวจกลับพบวา สีทาป็นสีทีไเดຌรับความนิยมอยางมาก฿นการออกบบลกຌทีไ
กีไยวขຌองกับการท าธุรกิจ฿นรูปบบของการรวมทุนกัน ิCorporate Business) สวนการออกบบล
กຌของธุรกิจทีไกีไยวกับผูຌหญิงกใเมจ าป็นทีไจะตຌอง฿ชຌสีชมพู฿นการน าสนอสมอเป นืไองจากผลส ารวจ
พบวา ผูຌหญิงสวน฿หญกลับชืไนชอบสีฟງามากทีไสุดละตามมาดຌวยสีมวงป็นอันดับ 2 

นอกจากนีๅ สิไงส าคัญทีไตຌองค านึงถึง฿นการออกบบลกຌคือ ตຌองสามารถอานออก ขຌา฿จเดຌ
งาย สามารถสืไอสารเดຌชัดจนละมีประสิทธิภาพ นอกจากนีๅรูปบบของลกຌยังควรมีความปลก฿หม 
ละหลีกลีไยงการออกบบทีไซๅ าซากหรือมีความคลຌายคลึงกับบรนด์ อืไนโ ซึไงการออกบบทีไมีความ
ปลก฿หมนีๅองจะชวยสรຌางความดดดดสะดุดตา อีกทัๅงยังสรຌางความตกตางจากบรนด์คูขงเดຌ
ป็นอยางด ี

 

 

 

อิทธิพลของ สี ตอการสรຌางบรนด์ตามหลักจิตวิทยา 
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สีตละสีจะสืไอความหมายทัๅงทางดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก ทีไตกตางกันออกเป ดยสีทีไ฿ชຌตຌอง
สะทຌอนถึงบุคลิกภาพของบรนด์฿หຌมีความสอดคลຌองซึไงกันละกันดຌวย การลือกสีจึงตຌองพิจารณา
องค์รวมของสิไงทีไสืไอออกมา รารียกสีทีไสืไอความรูຌสึกนีๅวา ฮจิตวิทยาหงสีฮ ดังนัๅน บรนด์จึงตຌอง
สอดคลຌองกับการ฿ชຌสีของสินคຌาดຌวยชนกัน ดยกลุมสีจะมีผลกระทบตออารมณ์ละความรูຌสึกดังนีๅ 

 

สีดง 
 

 
 

HappyDprompt 

บรนด์ทีไชืไอมยงกับคุณคาของสินคຌา Dprompt = ดีพรຌอม ิปรมชัไนทัๅงถูกละดีี พืไอ
ชืไอมยงกับอกาสการ฿ชຌของกลุมปງาหมาย Happy = ความสุข ิ฿ชຌลຌวมีความสุขี สีดงจะชวยสง
฿หຌขຌอความละภาพดนชัดอยู฿นฟร์กราวนด์ ฿ชຌสีดง฿นการกระตุຌน฿หຌตัดสิน฿จซืๅอรวดรใวขึๅน ป็นสีทีไ
หมาะส าหรับการจะบอก฿หຌผูຌบริภครีบซืๅออยางรงดวน 

ผลกระทบ฿นชิงจิตวิทยา 

สีดง ป็นสีของความรຌอนรง ลือด พลัง สงคราม อันตราย ความขใงกรง  อ านาจ ความ
มุงมัไน ชนดียวกับความรัก อารมณ์ปรารถนาทีไรຌอนรุม ป็นสีทีไ฿หຌอารมณ์ขຌมขຌนรุนรง ท า฿หຌ 
Metabolism หรือการผาผลาญ฿นรางกายมนุษย์สูงขึๅน พิไมจังหวะการหาย฿จ ท า฿หຌความดันสูง  

งานฆษณา  

งานฆษณาจะ฿ชຌสีดง฿นการรຌาอารมณ์฿หຌรูຌสึกตืไนตຌน ดี฿จ ป็นการรຌาอารมณ์ การกระตุຌน
฿หຌตัดสิน฿จซืๅอรวดรใว หากป็นสืไอฆษณาทางวใบเซต์ มักจะ฿ชຌสีดงตรงบริวณทีไตຌองการ฿หຌผูຌบริภค 
คลิก พืไอขຌาเปดูขຌอมูลพราะป็นสีทีไน าสายตา฿หຌมอง฿นทันที  
 

 

 

 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.plazathai.com/show-209378.html&ei=OJ90VInWK8ORuATDhICQCw&psig=AFQjCNE_4c-wbSMsGAyyP0oJSoE3_x_rYw&ust=1417015466699883
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สีขียว 

 

 
 

ธนาคารกสิกรเทย 

K EXCELLENCE ป็นสัญลักษณ์หงสินคຌาละบริการคุณภาพจากครือธนาคารกสิกรเทย 
สัญลักษณ์นีๅ สดงการชืไอมยงกับคุณคาของสินคຌา ดย฿ชຌสຌนพูกันจีนสืไอถึงความรวดรใวละ
ทคนลยีทีไทันสมัย ดย฿ชຌควบคูเปกับสัญลักษณ์ดัๅงดิมทีไสดงถึงความจริญกຌาวหนຌา ิตຌนขຌาวี ละ
กลุมปງาหมายดัๅงดิม ิกสิกรเทยี   การ฿ชຌสีขียวจะสะทຌอนถึงความมัไนคงละอดทน   

ผลกระทบ฿นชิงจิตวิทยา 
สีขียว สะทຌอนถึงความป็นธรรมชาติ นาเวຌวาง฿จ สดชืไน ยในสบาย รูຌสึกถึงความป็นราชการ 

ป็นปຆา ตຌนเมຌความงียบ ประพณีนิยม งินทอง ป็นสัญลักษณ์ของความจริญติบต ความกลม
กลียวปรองดอง    ความสดชืไน ละการจริญพันธุ์ 

งานฆษณา 

สีขียว฿หຌความรูຌสึกปลอดภัย จึงควร฿ชຌสีขียวมืไอสืไอถึงความปลอดภัย฿นการฆษณาสถาบัน
ทางการงิน การธนาคาร พราะสีขียวขຌมป็นสีทีไหมาะกับรืไองงินทอง 
 

สีชมพู 
 

 
 

มืองเทยประกันชีวิต 

฿ชຌภาษาเทย฿นบรนด์ นืไองจากนຌนการขຌาถึงลูกคຌา฿นระดับฐานราก ดยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษทีไอยู฿นประยคหัวขຌอ ละขຌอความยังคง฿ชຌตัวอักษรบบ Sans Serif ทีไมีนๅ าหนักสຌน
ทากัน พืไอ฿หຌอานงาย สบายตา   อีกทัๅงมีความกลมกลืนกับตัวอักษรภาษาเทยทีไอยู฿นประยคหัวขຌอ 
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ละสีของบรนด์ป็นสีชมพูบานยใน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกลยุทธ์ Color Marketing ซึไงป็นการ฿ชຌสี
ชมพูบานยในพืไอสืไอถึง Happiness ดย Culture ถูกน าเปชืไอมยงกับทุกสิไงทีไลูกคຌาสามารถมองหใน 
มีจุดดนทีไบรนด์ทีไตຌองการสรຌางความนาชืไอถือขององค์กร 

ผลกระทบ฿นชิงจิตวิทยา 
สีชมพูบานยในจะชวยสรຌางความรูຌสึกตืไนตຌน มีความสุข ป็นจุดสน฿จ กระป้กระปຆา วัยรุน 

สนุกสนาน ทันสมัย ลดผน 

งานฆษณา 

สีชมพูบานยใน นอกจากจะสืไอถึงความมัไนคงขององค์กรลຌว ยังสืไอถึ งความสุขสด฿สราริง 
พืไอพิไมความป็นกันองกับกลุมปງาหมาย นอกจากนีๅ การ฿ชຌสีชมพูบานยในยังป็นป็นการสรຌางความ
ตกตางกับองค์กรประกันชีวิตคูขงทีไมีสีของบรนด์องค์กรทีไ฿กลຌคียงกันกับสีดิมของบรนด์
มืองเทยประกันชีวิต 

 

สีน ํางิน-ดง 
 

 
 

เปรษณีย์เทย 

จากนวคิดชืไอมยงคนเทยดຌวยหัว฿จเปรษณีย์ ดยอาศัยจุดขใงทีไมีครือขายทัไวประทศ 
ละมีบุคลากรทีไ฿กลຌชิดกับประชาชน สีดงถือป็นหัว฿จหลัก ซึไงทนความหมายของกิจการเปรษณีย์
ละหัว฿จของการบริการพราะวิจัยมาลຌวพบวา คนรับรูຌบริการเปรษณีย์จากการจดจ าจากตูຌ
เปรษณีย์ทีไมีการ฿ชຌสีดง การจับคูสีจะ฿ชຌวิธีการตัดกันของความสวางละความมืดป็นหลัก พืไอท า฿หຌ
ชืไอของเปรษณีย์เทยทีไป็นตัวจาะขาวมีความดดดนยิไงขึๅน  ดยมีสีรองป็นสีนๅ างินนๅ าทะล ซึไงสืไอถึง
พลังการปฏิบัติงาน ละความมัไนคง นาชืไอถือของความป็นองค์กรรัฐ ละสຌ นสีงินจะ฿ชຌพิไมการ
คลืไอนเหวป็นฉากหลังท า฿หຌดูทันสมัยยิไงขึๅน 

ผลกระทบ฿นชิงจิตวิทยา 
 สีดง ป็นสีของความตืไนตຌน ความกลຌาหาญละความออนยาว์ จะกระตุຌนตอม฿ตຌสมองละ
พิไมอัตราการตຌนหัว฿จละท า฿หຌกิดการตอบสนอง ส าหรับสีนๅ างิน ป็นสีทีไนาชืไอถือ ป็นทางการ 
คลาสสิก ดัๅงดิม อนุรักษ์นิยม ขใงรง พึไงพาเดຌ ประพณีนิยมสมอกัน บริการ ทหารรือ มัไน฿จ มือ
อาชีพ จม฿ส สงบ 

ละสีงิน ป็นสีทีไคลาสสิก ดูมีคุณคา ละมีอนาคต 
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งานฆษณา 

สีดงพียงหนุงจุดทนความหมายของหัว฿จของเปรษณีย์เทย ละการ฿ชຌสีดงตัดกับสีนๅ า
งินป็นการสรຌางรงดึงดูด ความตืไนตຌนละนาสน฿จของบรนด์เปรษณีย์เทย รูปบบของสัญลักษณ์
จะ฿ชຌสีดงละสຌนคຌง ดยจะฆษณาประชาสัมพันธ์฿นทุกโ สืไอพืไอสืไอถึงนวคิดการป็นผูຌ฿หຌบริการ
ดຌวย฿จ  
 

อิทธิพลของ สี ชวยพ่ิมยอดขายสรຌางบรนด์ 
ประยชน์ของการ฿ชຌสี 
 สีชวยดึงดูดความสน฿จ 

 คนรา฿ชຌวลา 2.5 วินาทีทานัๅน฿นการลือกวาจะอานหนือจะยนอีมลตางโ ทีไเดຌรับ฿นตละ
วันทิๅง ขณะทีไ 55% ลือกอานอีมลทีไมีสีสันสด฿ส 

 สีชวย฿หຌบรนด์ป็นที่จดจํา 

สีชวย฿หຌบรนด์ป็นทีไจดจ ามากขึๅนถึง 80% ละยังชวยดึงดูดความสน฿จจากผูຌบริภคละท า
฿หຌนึกถึง  บรนด์นัๅนพิไมขึๅนถึง 82% อีกดຌวย  

สีชวยพิ่ม Productivity  

น าสีเป฿ชຌ฿นการจัดรียงขຌอมูล ฿ชຌสรຌางรงกระตุຌน ละเฮเลท์ขຌอมูล฿นอกสาร 

สีชวยพิ่มยอดขาย 

มีสีมากชวยพิไมยอดขายละชวยพิไมอัตราการจายงิน 

 

ผลกระทบตอความรูຌสึกของสี 
 

 
หมายหตุ. จาก สี ชวยพิไมยอดขาย สรຌางบรนด์เดຌจริงหรือ,  ดย PALOUIS, 2014, สืบคຌนจาก 

http://www.brandbuffet.in.th/โเแไ/เ้/the-business-of-colour-psychology/ 
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 สีฟ้า การ฿หຌพนักงานท างานทามกลางสิไงวดลຌอมทีไอบลຌอมดຌวยสีฟງา จะท า฿หຌรูຌสึกสงบละมี
เอดียร์สรຌางสรรค์พิไมมากขึๅน 

 สีดง มีอิทธิพลดยตรงดຌานราคา ความรุนรง ขณะทีไสีฟງา฿หຌความรูຌสึกตรงกันขຌาม 

 สีขียว คนทีไขຌารวมวิจัยลือกงานครีอทีฟทีไมีสวนประกอบของสีขียวพราะสดงออกถึง
ความสรຌางสรรค์ 

มืไอลองพิจารณาสีลกຌของ Top 100 บรนด์ทัไวลกพบวา มีการ฿ชຌสีฟງามากถึง 33% 

ตามมาดຌวยสีดง 29% ละสีขียว 8% 

 

อิทธิพลของ สี ตอการสรຌางยอดขาย 
 

 
หมายหตุ. จาก สี ชวยพิไมยอดขาย สรຌางบรนด์เดຌจริงหรือ,  ดย PALOUIS, โเแไ, สืบคຌนจาก 

http://www.brandbuffet.in.th/โเแไ/เ้/the-business-of-colour-psychology/ 

 

 Heinz หลังจากทีไ Heinz ปลอยตัวซอสมะขือทศ Limited Edition ขวดสีขียวภาย฿น 7 
ดือนรกมียอดขายกวา 7 ลຌานขวด สรຌางยอดขายสูงขึๅนกวา 23 ลຌานหรียญ 

 Apple การปຂดตัวของครืไอง iMac ดຌวยสีสัน หลังจาก 3 ดือนของการปຂดตัว ก าเรของ 
Apple สูงถึง 44 ลຌานหรียญ ละพิไมยอดขายเปจนถึง 152 ลຌานหรียญสหรัฐ ตัวลขนีๅนับวาสวย
มากละยังชวยกูຌวิกฤติการขาดทุนของ Apple ฿นรอบสองปทีไผานมา 
 

สรุป 

บรนด์สามารถสืไอเดຌถึงบุคลิกลักษณะขององค์กร ปງาหมาย หลักการ ภาระกิจขององค์กรทีไ
ตຌองท า ละขຌอความทีไองค์กรตຌองการสืไอถึงผูຌบริภค ละมຌกระทัไงจ าป็นตຌองมีอกลักษณ์ มีจุดดนทีไ
ตกตางจาก  บรนด์คูขง สิไงหลานีๅกีไยวขຌองกับการลือก฿ชຌสีส าหรับบรนด์ขององค์กร เมวาจะ
ขนาดลใกหรือขนาด฿หญ อิทธิพลของ สี ตอการสรຌางบรนด์ จึงถือเดຌวาป็นหนึไง฿นกุญจส าคัญ
ละมีบทบาทตอการสรຌางบรนด์ สีทีไลือก฿ชຌตละสี฿หຌอารมณ์ ฿หຌนวคิดทีไตกตางกันออกเป สี
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สามารถก าหนดกลุมปງาหมายขององค์กรละสินคຌาเดຌ นอกจากนีๅ    สียังมีความส าคัญ฿นรืไองการ
ผลิตสืไอทุกรูปบบ เมวาจะป็นการผลิตสืไอฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกบบวใบเซต์ ฟซบุຍค ละ
สืไอสังคมออนเลน์อืไนโ ขององค์กร พืไอสืไอสารละชืไอมยงระหวางองค์กรกับผูຌบริภค หรือสินคຌากับ
ผูຌบริภค จนอาจน าเปสูการสรຌางยอดขายเดຌอยางมหาศาล ดังนัๅน สี จึงจ าป็นมากละป็นรืไองทีไ
ตຌองรูຌวา สีเหนทีไหมาะกับองค์กรของคุณ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล 

The Determinant that Influence to Word of Mouth in The Digital Age 

ภพพรหมินทร์ วรตม์วัฒนานนท์1 
 

บทคัดยอ 

 การติดตอสืไอสารกันของมนุษย์฿นลกปัจจุบันมีความรวดรใวละสามารถพรกระจายขຌอมูล
ขาวสารเดຌอยางทัไวถึงละกวຌางขวางมากกวา฿นอดีต ดยฉพาะการสืไอสารผานครืไองมือ
อิลใกทรอนิกส์ตาง โ ทีไเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก฿นยุคหงการสืไอสารผานระบบดิจิทัล การ
ติดตอกันดຌวยระบบครือขายออนเลน์ มักจะมีลักษณะรูปบบการสืไอสารการตลาดบบปากตอปาก
หรือ Viral Marketing พราะปຓนการตลาดทีไมีคา฿ชຌจายเมสูงละ฿หຌประสิทธิผลทีไดี มืไอมีการ
ปรียบทียบกับการตลาดดຌานอืไน โ ทัๅงยังมีนๅ้าหนัก฿นการสรຌางความนาชืไอถือกผูຌบริภคมากกวา
การฆษณา฿นรูปบบอืไน พราะการสืไอสารบบปากตอปากผานทางสืไอสังคมออนเลน์เมจ้าปຓนทีไผูຌสง
สารกับผูຌรับสารจะตຌองมีความสนิทสนม฿กลຌชิดกันจึงจะกอ฿หຌกิดอิทธิพลตอการสรຌางความชืไอมัไน฿น
ตัวสินคຌาละบริการนัๅน โ หากตปຓนผูຌบริภคกับผูຌบริภคบอกตอกันอง ละสงผล฿หຌสินคຌาละ
บริการทีไผานกระบวนการการสืไอสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัลนีๅกิดความนาชืไอถือ฿นระดับทีไสูง
มาก 

 

ค าส าคัญ: การสืไอสารบบปากตอปาก การบอกตอ เวรัล ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการบอกตอ฿นยุค
ดิจิทัล 

  

                                                           

1 Assistance General Manager Hashtag Media Company Limited 
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บทน า 
ปัจจุบันรูปบบของการสืไอสาร฿นชีวิตประจ้าวันมีทางลือกทีไหลากหลายมากขึๅนตามการ

พัฒนาของทคนลยีการสืไอสารทีไมีความทันสมัย การสืไอสารบบปากตอปากหรือการบอกตอ 
(Word of mouth) มຌจะเม฿ชรืไอง฿หม ผูຌคนกใมักจะพูดคุยกีไยวกับประสบการณ์ของพวกขา 
อารมณ์ ความตຌองการ มຌกระทัไงรืไองของสินคຌา การบริการ ละตราสินคຌา ผานทางการ฿ชຌทคนลยี
ทีไสามารถตຌตอบกัน฿นรูปบบสืไอสังคม บทบาทละอิทธิพลของการสืไอสารบบปากตอปากเดຌมีการ
พัฒนาปรับปรุง฿หม฿นรูปบบของชุมชนออนเลน์ การปลีไยนปลงนีๅเดຌรับอิทธิพลมาจากทิศทางของ
การด้านินธุรกิจ ดย฿ชຌวิธีการน้าอาพลังอ้านาจของการสืไอสารบบปากตอปากมา฿ชຌพืไอ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด ถือเดຌวาปຓนกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอทีไมีความหมาะสมกับสินคຌาละบริการทีไ
สามารถตอบสนองความตຌองการของตลาดเดຌดี ซึไงองค์กรทัๅงภาครัฐละอกชนสามารถน้าการสืไอสาร
การตลาดบบปากตอปากเปประยุกต์฿ชຌปຓนครืไองมือ ฿นการสรຌางการรับรูຌ฿นตราสินคຌาละบริการ 
พืไอพิไมยอดขาย฿หຌกับธุรกิจมากขึๅน Lake (2015) กลาวถึงการสืไอสารบบปากตอปากวามี
สวนประกอบทีไส้าคัญ 5 ประการ ดังตอเปนีๅ  

ประการทีไ แ คือ฿หຌความรูຌกีไยวกับสินคຌาละบริการ  
ประการทีไ โ คือ฿หຌนวทาง฿นการระบุหากลุมผูຌบริภคทีไตຌองการบงปันขຌอมูลดยการบอก

ตอ  
ประการทีไ ใ คือการจัดหาครืไองมือสืไอสาร฿นการสดงความคิดหในละบงปันขຌอมูล 

ประการทีไ ไ คือศึกษาวิธีการ วลา ละสถานทีไ฿นกระบวนการบงปันขຌอมูลดยการบอกตอ  
ประการทีไ 5 คือการรับฟังความคิดหในละตຌตอบกันกับผูຌทีไมาบงปันขຌอมูล 

 ฿นยุคดิจิทัลนีๅท้า฿หຌลกกลายปຓนปຓนลกทีไเรຌพรมดน ผูຌคนสามารถติดตอสืไอสารกันเดຌจาก
ทัไวทุกหง ดຌวยสาหตุนีๅการสืไอสารบบปากตอปากจึงกิดขึๅนเดຌทุกทีไทุกวลา กอ฿หຌกิดสังคมออนเลน์
ขนาด฿หญทีไรียกวา ครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Network) ปຓนสังคมทีไสืไอสารกันผานทาง
ระบบครือขายอินทอร์นใต มีการปฏิสัมพันธ์กัน ทัๅงการพูดคุย ลกปลีไยนความคิดหใน บอกลาสิไงทีไ
เดຌพบเดຌหใน฿หຌคนทีไอยู฿นสังคมออนเลน์เดຌรับรูຌ การท้าการตลาดออนเลน์ผานครือขายสังคมออนเลน์
นีๅ นักการตลาดรียกกวา Viral Marketing ปຓนทคนิคการท้าการตลาดทีไ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ชน 
Facebook, Twitter, Instagram, Line ละอืไน โ ฿นการน้าสนอสินคຌาละบริการ฿หຌกลุมผูຌบริภค
รูຌจักมากขึๅน พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึไง Viral Marketing นีๅ มีความนาชืไอถือมาก 
นืไองจากจะถูกสงหรือชร์ขຌอมูลจากพืไอนสูพืไอนตอเปรืไอย โ ท้า฿หຌขาวสารสามารถกระจายเปเดຌ
อยางรวดรใว 

 อิทธิพลของการสืไอสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล ถือเดຌวาปຓนกลยุทธ์หนึไงทีไนาสน฿จละ
นักการตลาดควรลือก฿ชຌ พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดยการสรຌางการรับรูຌ฿หຌผูຌบริภค
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กิดความชืไอถือ กิดการซืๅอ ละกิดความจงรักภักดีตอสินคຌาละบริการ ผานทางครือขายสังคม
ออนเลน์จนกระทัไงกิดปຓนกระสบอกตอบบปากตอปาก฿นรูปบบ Viral Marketing 

 

ความตกตางระหวาง Word of Mouth Marketing กับ Viral Marketing 

ความตกตางการตลาดบบปากตอปาก ิWord of Mouth Marketingี กับการตลาดบบ
เวรัล ิViral Marketingี มีปງาหมาย฿นการสืไอสารการตลาดทีไหมือนกัน ตกใยังมีความตกตางอยู
บຌาง ฿นสวนของผูຌทีไอยูบืๅองหลัง฿นการสงสารหรือบอกตอนัๅน ถຌาปຓนการตลาดบบปากตอปาก ผูຌทีไอยู
บืๅองหลัง฿นการบอกตอจะปຓนผูຌประกอบการหรือนักการตลาด ตการตลาดบบเวรัล ผูຌทีไอยู
บืๅองหลัง฿นการบอกตอนัๅนคือ ผูຌบริภคจะปຓนผูຌสืไอสารละกระจายขຌอมูลเปสูผูຌบริภคดຌวยกันอง 
สงผล฿หຌกิดการกระจายขຌอมูลอยางรวดรใวดยการบอกตอกันเปรืไอย โ Lake (2015) นอกจากนีๅ 
การตลาดบบปากตอปากถือเดຌวาปຓนกลยุทธ์ทีไสามารถสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับสินคຌาละบริการ 
พรຌอมทัๅงสรຌางติบต฿หຌกธุรกิจทีไพิไงริไมปຂดกิจการ ซึไงจะมีขอบขตการบอกตอกัน฿นกลุมพืไอน 
ครอบครัว ละคนรูຌจัก การพรกระจายขຌอมูลจะอยู฿นวงทีไคบกวาการตลาดบบเวรัล นืไองจาก
การตลาดบบเวรัลนีๅมีผูຌรับสารซึไงปຓนผูຌบริภคชวยกระจายสารหรือบอกตอออกเป฿นวงกวຌางละ
รวดรใว ดยเมมีขอบขตจ้ากัดวาผูຌรับสารนัๅนจะตຌองปຓนกลุมคนทีไคุຌนคยหรือรูຌจักกัน การตลาดบบ
เวรัลมักจะ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หมปຓนครืไองมือ฿นการบอกตอ ชน เฟล์มัลติมีดียทีไมีทัๅงภาพละสียง 
สืไอสังคมออนเลน์ตาง โ ทีไถูกสงผานครือขายอินทอร์นใต ท้า฿หຌประสิทธิภาพของการสงตอขຌอมูล
หรือการบอกตอสามารถท้าเดຌอยางรวดรใวละกระจายออกเปสูผูຌบริภคเดຌอยางเมมีขຌอจ้ากัดเดຌทุกทีไ
ทุกวลา 
 

พัฒนาการของการตลาดบบปากตอปากสูการตลาดบบเวรัล 

 รากฐานการตลาดบบเวรัล ริไมจากลักษณะการ฿ชຌชีวิตชิงสังคมของมนุษย์ ซึไงกิดจากการ
รวมกลุม การบงปันทรัพยากร การสรຌางความปຓนตัวตน ละความตຌองการการยอมรับกันละกัน 
การตลาดบบเวรัลด้านินเปตามกระบวนการการสืไอสารบบปากตอปาก (Word of Mouth : 

WOM) ทฤษฎีการตลาดบบเวรัล ปຓนรูปบบกลยุทธ์ทีไมุงกระตุຌน฿หຌบุคคลสงตอขຌอความทาง
การตลาดของบริษัทเปยังบุคคลอืไน การพัฒนาครือขายอินทอร์นใตปຓนปัจจัยส้าคัญทีไสงสริมความ
ขใงรงของกลยุทธ์การตลาดบบเวรัล การขຌาถึงนืๅอหาผานครือขายอินทอร์นใตเดຌพัฒนาติบต
ขึๅนจนปຓนวิถี฿หญ฿นการด้ารงชีวิตมนุษย์ กลาวเดຌวาอัตราการพรกระจายนืๅอหาจึงอาจสูงถึงระดับ
ทวีคูณ คือมีการสงตอนืๅอหานัๅนเปรืไอย โ อยางเมมีวันจบสิๅน ซึไงจะพิไมศักยภาพ฿หຌกับการท้าตลาด
บบเวรัลส้าหรับผูຌประกอบการ การสงขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการนัๅนสามารถอธิบายผานทฤษฎีดຌาน
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ดัๅงดิม อยางชน ทฤษฎีอฟเออาร์เอ ิFIRO) ของชุทส์ วิลลีไยม William 
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(1966) ระบุวาบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌ฿ดกใตาม ตຌองสดงออกถึงความตຌองการสวนบุคคลอยาง
นຌอยหนึไง฿นสามประการดังตอเปนีๅ 

1) ความตຌองการปຓนสวนหนึไงของกลุม หรือตຌองการเดຌรับความสน฿จ ความตຌองการนีๅริไม
จากการทีไมนุษย์ตຌองการทีไจะเดຌรับตกตางของตนอง฿นหมูสังคม  มนุษย์จึงมีนวนຌมทีไ
จะสืไอสารบบปากตอปาก฿นนืๅอหาทีไมีความ฿กลຌคียงกับภาพลักษณ์ของตนอง พืไอจะ
เดຌบงบอกถึงความปຓนตัวตน มีความคิดชนเร ดยฉพาะบุคคลทีไมีต้าหนงสูง พราะมี
ความสามารถ฿นน้าสนอความคิดหในของตน 

2) ความรักความหวง฿ยทีไมีตอผูຌอืไน ซึไงปຓนรูปบบของความตຌองการทีไจะรักษา ละด้ารงเวຌ
ซึไงความสัมพันธ์ทีไพึงพอ฿จ น้ามาซึไงความสนิทสนม ความอบอุน ความรูຌสึกทางอารมณ์
ตาง โ ท้า฿หຌผูຌรับบริการมีนวนຌมสูงทีไจะสงตอขຌอมูล พืไอสดงออกถึงความรักละ
มิตรภาพทีไดี 

3) ความตຌองการปຓนผูຌควบคุม฿นสังคม ดยพฤติกรรมนีๅจะมีการชืไอมยงกับความรูຌสึกทีไจะ
ประสบความส้ารใจ฿นปງาหมาย ละการมีอิทธิพลหนือจากผูຌอืไน พฤติกรรมหลานีๅจะมี
สวนชวย฿นการขຌาถึงละสรຌางขຌอมูล บุคคลสามารถบงปันขຌอมูลหรือรืไองราวทีไมีความ
สน฿จเดຌ 

ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล 

 จากจุดนีๅจะพบวา ปัจจัยส้าคัญทีไมีอิทธิพลการสืไอสารการตลาดบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล
จะประสบผลส้ารใจเดຌนัๅน นักการตลาดหรือนักสืไอสารการตลาดควรพิจารณาปัจจัยทีไมีความส้าคัญ
ดังตอเปนีๅ 
 

ปัจจัยดຌานสินคຌาละบริการ ิGoods and Services) 

ปัจจัยดຌานสินคຌาละบริการ สินคຌาละบริการทีไจะน้ามาปຓนหัวขຌอ฿นการสนทนาหรือกิด
กระสการตลาดบบปากตอปากเดຌนัๅน ควรปຓนสินคຌาทีไสงสริม฿หຌกิดการสรຌางสรรค์การมีสวนรวม
ของลูกคຌาเดຌ ยกตัวอยางชน  ผลิตภัณฑ์ทีไนาตืไนตຌนหรือหนຌาสน฿จ ชน สินคຌาทีไมีความปลก฿หมเป
จากของทีไมีอยู฿นทຌองตลาด กใยิไงมีอกาส฿นการบอกตอบบปากตอปากมากขึๅนทานัๅน ผลิตภัณฑ์ทาง
นวัตกรรม ผูຌคน฿นปัจจุบันชอบพูดถึงความประทับ฿จ฿นความทันสมัย การเดຌครอบครองผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม฿หม โ กใยอมกอ฿หຌกิดการชร์ขຌอมูล฿หຌผูຌคนเดຌรับรูຌอยางชน ครืไองมือสืไอสารทีไ
ปຓนสมาร์ทฟนรุน฿หม ผลิตภัณฑ์ทีไปຓนประสบการณ์สวนบุคคล มนุษย์ชอบน้าอาประสบการณ์ หรือ
ความประทับ฿จจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของตน น้าเปบอกตอกใยอมท้า฿หຌกิดกระสการตลาดบบปาก
ตอปากเดຌนนอน ชน ฿นธุรกิจรงรม สายการบิน รถยนต์ รวมเปถึงการอุปภคบริภค 
สาธารณูปภคตาง โ ผลิตภัณฑ์ทีไหายากหรือของส้าหรับการสะสม ชน สินคຌาทีไผลิตขึๅนมาจ้านวน
จ้ากัด ยอมเดຌรับการกลาวถึงละเดຌรับความสน฿จปຓนอยางมาก ผลิตภัณฑ์ทีไสังกตหในเดຌอยางชน 
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สืๅอผຌา ครืไองประทับ ปຓนตຌน พราะมนุษย์รามีนวนຌมทีไจะพูดถึงสิไงทีไตนองคยมีประสบการณ์รวม
หรือเดຌรับการบอกลามา ฿นรืไองของคุณภาพของสินคຌาละบริการนัๅนกใปຓนหัว฿จส้าคัญอีกประการ
หนึไงของการตลาดบบปากตอปาก ธุรกิจจึงควรมีการพัฒนาสินคຌาละบริการอยูอยางตอนืไองซึไง
สามารถท้าเดຌหลายวิธี ชน การส้ารวจความคิดหในจากผูຌบริภคนัๅนปรียบหมือนนวทาง฿นการ
พัฒนาสินคຌา฿หຌสอดรับกับความตຌองการของผูຌบริภค ละยังปຓนประยชน์ตอการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคຌาละบริการ฿หຌดีขึๅนอยูสมอ 

สินคຌา (Goods) คือ สิไงของหรือตัวสินคຌาทีไอยู฿นรูปลักษณ์ทางกายภาพทีไสามารถจับตຌองเดຌ 
ละน้าเป฿ชຌประยชน์฿นกระบวนการผลิตหรือน้าเปบริภคดยตรง นอกจากนีๅ ตัวสินคຌาดังกลาวนีๅจะ
มีสวนชวยสรຌางระบบศรษฐกิจของประทศ ละยังสามารถสงออกเปขาย฿นตางประทศ ซึไงสวน฿หญ
มักจะพบรูปบบหรือลักษณะนีๅปຓนสวนมาก ฿นการด้านินกิจกรรมทางการตลาด ค้าอธิบายขຌางตຌนมี
ความสอดคลຌองกับ ณัฐา ฉางชูต ิโ55ๆ : หนຌา ็ี ทีไเดຌ฿หຌความหมาย สินคຌา วาปຓนสิไงทีไ฿ชຌ฿นการ
น้าสนอขาย พืไอตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ซึไงสินคຌาทีไน้าสนอขายอาจมีตัวตนหรือเมมี
ตัวตนกใเดຌ ดังนัๅน สินคຌา อาจอยู฿นรูปบบทีไหลากหลาย ชน ความคิด สถานทีไ หรือบุคคล ตทัๅงนีๅ 
ผลิตภัณฑ์ตຌองมีอรรถประยชน์ (Utility) มีคุณคา (Value) ฿นสายตาของลูกคຌา ดยตຌองตระหนักถึง
ปງาหมายขององค์กรพืไอ฿หຌสอดคลຌองละ฿หຌปຓนเปตามความตຌองการของตลาดปງาหมาย 

การบริการ ิServices) ปຓนสิไงส้าคัญ฿นการสรຌางความตกตางของธุรกิจ ปຓนการรักษาระดับ
การ฿หຌบริการทีไหนือกวาคูขงขัน ดยสนอคุณภาพการ฿หຌบริการตามทีไลูกคຌาคาดหวังเวຌ ศิริวรรณ 
สรีรัตน์ ิโ5ไใ : หนຌา แโ็-แโ่ี ซึไงกณฑ์ทีไลูกคຌา฿ชຌ฿นการพิจารณาถึงคุณภาพการ฿หຌบริการมี
ดังตอเปนีๅ การขຌาถึงลูกคຌา (Access) บริการทีไ฿หຌกับลูกคຌาตຌองสามารถอ้านวยความสะดวก฿นดຌาน
วลาละสถานทีไกลูกคຌา ดยเมท้า฿หຌลูกคຌารอนาน อันสดงถึงความสามารถ฿นการขຌาถึงลูกคຌา การ
ติดตอสืไอสาร (Communication) ควร฿ชຌภาษาทีไลูกคຌาขຌา฿จงาย ความสามารถ (competence) การ
฿หຌบริการทีไนัๅน บุคคลทีไ฿หຌบริการควรมีความช้านาญ ละมีความรอบรูຌ฿นบริการปຓนอยางดี  ความมี
นๅ้า฿จ (Courtesy) การสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌากใปຓนหนทางหนึไงทีไจะสามารถสรຌางความ
นาชืไอถือ (Credibility) ละความเวຌวาง฿จ (Reliability) ดยผานทางการ฿หຌบริการกลูกคຌา การ
สรຌางบริการทีไ฿หຌปຓนทีไรูຌจัก (Tangible) การ฿หຌบริการทีไลูกคຌาเดຌรับจะท้า฿หຌสามารถลูกคຌาคาดคะนถึง
คุณภาพของการบริการเดຌ ถຌาคุณภาพของการ฿หຌบริการกินความคาดหวังตัๅงตตอนรก ลูกคຌากใจะมี
ความรูຌสึกวาบริการนัๅน โ ดีทีไสุด ท้า฿หຌลูกคຌาพัฒนาเปสูความจงรักภักดีตอสินคຌาละบริการ ซึไงจะ
สามารถสรຌางผลก้าเร฿หຌกับธุรกิจ฿นระยะยาวเดຌมากขึๅน ตถຌาการ฿หຌบริการท้าเดຌพียงสมอกับความ
คาดหวัง฿นตอนรก ลูกคຌากใจะรูຌสึก฿นระดับพึงพอ฿จทานัๅน หากการ฿หຌบริการเมเดຌปຓนเปตามทีไลูกคຌา
คาดหวังเวຌ฿นตอนรก ลูกคຌากใจะรูຌสึก฿นระดับทีไเมพอ฿จละอาจน้าเปสูการบอกตอ฿นงลบ ซึไงจะท้า
฿หຌกิดผลสียตอธุรกิจเดຌ จากขຌอมูลขຌางตຌนพบวาคุณภาพของการ฿หຌบริการนัๅนขึๅนอยูกับความคาดหวัง
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ของลูกคຌาปຓนหลัก฿หญ ทัๅงนีๅทัๅงนัๅนนักการตลาดสามารถทีไจะ฿ชຌครืไองมือทางการตลาดพืไอรับมือกับ
ความคาดหวังของลูกคຌา฿หຌเดຌ 

การสรຌางความตกตาง฿หຌกับสินคຌา ปຓนความพยายาม฿นการสรຌางตราสินคຌา หรือ฿หຌตกตาง
จากตราสินคຌาอืไน โ ฿นผลิตภัณฑ์ประภทดียวกัน หรือการรับรูຌภาพลักษณ์ของตราสินคຌากใเดຌ 
ครืไองมือทีไน้ามาสรຌางความตกตาง฿หຌกับสินคຌา กใคือ ครืไองหมายการคຌาละครืไองหมายบริการ 
(Trademarks and Service marks) ตราสินคຌา (Brands) กใมีสวนส้าคัญตอภาพลักษณ์ละความ
นาชืไอถือของสินคຌาละบริการ ลักษณะของตราสินคຌานัๅน ปຓนเดຌทัๅง ชืไอ  (Name) ค้า (Termี 
สัญลักษณ์ (Symbol) การออกบบภาพกราฟຂก (Graphic Design) หรือน้าสวนตางหนานีๅมา
ประกอบกัน พืไอระบุบนบรรจุภัณฑ์ของสินคຌาละบริการ฿หຌผูຌบริภครับรูຌวาสินคຌาละบริการนัๅนปຓน
ของ฿คร ความส้าคัญของตราสินคຌาจะสงผล฿หຌผูຌบริภคนัๅนจดจ้าสินคຌาละบริการเดຌงายมากขึๅน ทัๅงนีๅ
ตราสินคຌายังสามารถก้าหนดต้าหนงทางการตลาด฿หຌกับสินคຌาดຌวย มัก จะนิยมจดลิขสิทธิ์ 
(Copyrights) พืไอคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 ปัจจัยดຌานผูຌบริภค (Consumer)  
ปัจจัยดຌานผูຌบริภคหรือลูกคຌาทีไปຓนกลุมหมายตละคนกใจะมีความปรดปราน ความสน฿จ฿น

ตัวสินคຌาละบริการตกตางกันเป ฉะนัๅนการสืไอสารบบปากตอปากหรือการพูดคุยบอกตอ฿นสินคຌา
ละบริการนัๅน โ จึงอยูกับ พศของกลุมปງาหมาย ชน ดยปกติพศหญิงจะมีความอยากรูຌอยากหใน 
หรือถูกนຌมนຌาว฿จเดຌงายกวาพศชาย พศหญิงนัๅนยังปຓนกลุมคนทีไชอบการจับกลุมพูดคุยกัน฿นรืไอง
ตาง โ ละสน฿จ฿นสิไงรอบขຌางมากกวาพศชาย การบงกลุมลูกคຌาปງาหมายสามารถบงเดຌตาม 

Generation Marketing ดยทัไวเปการบงสวนตลาดปกติจะบงตามพศ อายุ รายเดຌ ซึไงปัจจุบันยัง
เมพียงพอควรจาะลึกลงถึงระดับพฤติกรรม เลฟ์สเตล์ ฯลฯ หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการบง Generation 

ตามนวคิดสังคมวิทยาคือ Cohort ปຓนกลุมประชากรทีไกิด฿นชวงวลาทีไมีสิไงวดลຌอมทีไตกตางกัน 
฿นรืไองของประสบการณ์ วิกฤตการณ์ตาง โ ฿นสังคมรวมกัน เดຌรับการลีๅยงดู ฿หຌการศึกษา฿กลຌคียง
กัน อาจสรุปเดຌวา กลุมตละกลุมหลานีๅบงปันประสบการณ์ทางสังคมทัๅงทีไดีละยากล้าบากรวมกัน 
จึงมีนวนຌมทีไจะมีนวคิด คานิยม ตอหตุการณ์ตาง โ ฿นนวทางดียวกัน พิภพ อุดร ิโ55ไี เดຌ
บงกลุมของผูຌบริภคทางการตลาดดังตอเปนีๅ  

1) กลุม Baby Boomer ปຓนคนทีไรักการท้างานปຓนชีวิตจิต฿จ ยึดมัไน฿นกฏกติกา มีความ
อดทนสูง มีความจงรักภักดีกับองค์กรอยางมาก ดยนักการตลาด฿นหลาย โ ประทศ
นຌนท้าการตลาดกับกลุมนีๅนืไองจากปຓนกลุมทีไมีขนาด฿หญ มีก้าลัง฿นการซืๅอทีไสูง ละมี
ทัศนคติตอการจับจาย฿ชຌสอยสินคຌาพืไอตัวองละคน฿กลຌชิด  

2) กลุม Generation X ปຓนคนทีไมีพฤติกรรรมชอบอะเรงาย โ เมตຌองปຓนทางการ สรຌาง
สมดุลระหวางงานกับครอบครัวเดຌดี  มีนวคิดละการท้างานเดຌพียงล้าพังดยเมตຌอง
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พึไงพา฿คร มีทัศนคติทีไปຂดกวຌาง มีการจาย฿ชຌฟุຆมฟืດอย พราะชอบรูปบบการ฿ชຌชีวิตทีไ
ทันสมัย  

3) กลุม Generation Y ปຓนกลุมทีไติบตมาพรຌอมกับทคนลยี ชอบสดงออก มีความ
ปຓนตัวของตัวองสูง เมอยู฿นกรอบละงืไอนเข ตຌองการความชัดจน฿นการท้างานวาจะ
มีผลอยางเรตอตนองละองค์กร ชืไนชอบการติดตอสืไอสารละสามารถท้างานหลาย โ 
อยางเดຌ฿นวลาดียวกัน คน฿นกลุมนีๅมักมีการตงงานทีไชຌาลง นิยม฿ชຌบัตรครดิต  

4) กลุม Generation M ปຓนรุนทีไเดຌรับความสะดวกสบายอยางมาก นืไองจากเดຌรับการ
ดูลปຓนพิศษจากครอบครัว กลุมนีๅถือเดຌวาปຓนผูຌบริภคหงความ นืไองจากผูຌ฿หญ
คาดหวังวาจะมีชีวิตอยูพืไอกຌเขความพลาดทีไตนท้า฿นอดีต มีความชืไนชอบคอมพิวตอร์ 
ภาษา เมชอบการปຓนลูกจຌาง อยากปຓนจຌาของกิจการลใก โ มีอิสระ฿นชีวิต การทีไ
นักการตลาดจะขຌาถึงคนกลุมนีๅจะตຌองสามารถสืไอสารดย฿ชຌสืไอดิจิทัลปຓนหลักส้าคัญ 

ผูຌบริภคทัๅง ไ กลุมทีไกลาวมาขຌางตຌนยังสามารถบงออกปຓน โ กลุม฿หญ โ คือ กลุมผูຌอพยพ
สูยุคดิจิทัลละกลุมผูຌก้านิด฿นยุคดิจิทัล ซึไงปຓนนวความคิดของ Prensky (2001) ดยมีความ
ตกตางระหวางสองกลุมดังตอเปนีๅ กลุมผูຌอพยพสูยุคดิจิทัล (Digital Immigrants) ปຓนกลุมของคนทีไ
กิดละติบตกอนทีไจะขຌาสูยุคดิจิทัล คน฿นกลุมนีๅจะมีพฤติกรรมการยอมรับทคนลยี฿หม โ 
ดยฉพาะการยอมรับการ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลทีไตกตางเปจากกลุมของคนทีไซึไงก้านิด฿นยุคดิจิทัล 
กลุมผูຌก้านิด฿นยุคดิจิทัล ิDigital Native) ปຓนกลุมคนทีไปຓนลูกหรือหลานของกลุมผูຌอพยพสูยุคดิจิทัล 
พราะคนกลุมนีๅกิดละติบตพรຌอม โ กับความจริญกຌาวหนຌาของทคนลยีดิจิทัล มีความถนัด฿น
การ฿ชຌคอมพิวตอร์ สมาร์ทฟน วิดีอกม ละอินทอร์นใตปຓนอยางมาก  

มืไอน้ากลุมผูຌอพยพสูยุคดิจิทัลกับกลุมผูຌก้านิด฿นยุคดิจิทัลหลอมรวมกันกอ฿หຌกิดกลุม
ผูຌบริภคกลุม฿หมทีไรียกวา กลุมนใตจนนอร์ หรือ Net Generation ิอຌางอิงจาก Tapscott, 2009) 

คนกลุมนีๅปຓนผูຌทีไปลีไยนบทบาทตัวองจากการปຓนผูຌบริภค฿นยุคอนาลใอก (Consumer) สูการปຓน
ผูຌบริภค฿นยุคดิจิทัล (Prosumer) ท้า฿หຌริไมมีวัฒนธรรมทีไรียกวา Free Culture ดยฉพาะ Free 

to Share บนลกออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก นืไองจากมีความสะดวก รวดรใว มีอิสระ฿น
การลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร สินคຌาละบริการตาง โ เดຌทุกทีไทุกวลามืไอมีการชืไอมตอขຌาสูระบบ
ครือขายอินทอร์นใต กลุมนใตจนนอร์นีๅยังสามารถลือกรับสืไอละสารเดຌดຌวยตนอง  ทัๅงยังมีการ
ลกปลีไยนขาวสารของสินคຌาละบริการระหวางกันผานสืไอสังคมออนเลน์ดยการชร์ขຌอมูล฿น
รูปบบตาง โ ชน วิดีอคลิป รูปภาพ หรือบทความสดงความคิดหใน ปຓนตຌน ระหวางผูຌบริภคกับ
ผูຌบริภคดຌวยกัน มีการพรกระจายตอกันเปรืไอย โ ซึไงปຓนกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดทีไรียกวา 
การตลาดบบเวรัล ิViral Marketing)  
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ปัจจัยดຌานการสรຌางความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคຌา ิCustomer Relation Management : 

CRM) 

 ปัจจัยดຌานการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌา หรือการบริหารลูกคຌาสัมพันธ์ ปຓนวิธีการสรຌาง
ละรักษาสัมพันธภาพทีไดีกับลูกคຌา ดย฿ชຌวิธีการดึงคุณคาของลูกคຌาออกมาละสรຌางปຓนคุณระยะ
ยาว ดังนัๅนจึงปຓนรืไองของการรียนรูຌทีไจะสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌาจะท้า฿หຌลูกคຌามีความซืไอสัตย์฿น
ตราสินคຌา ถຌาองค์กรธุรกิจสามารถทีไจะรักษาลูกคຌา฿หຌอยูกับธุรกิจเดຌกใจะชวยลดตຌนทุนเดຌ ท้า฿หຌอกาส
฿นการสรຌางผลก้าเรของธุรกิจสวนหนึไงมากจากการการซืๅอตอนืไอง (Cross Selling) ละการซืๅอตอ
ยอด (Up Selling) ทัๅงนีๅนักการตลาดตางชืไอวาตຌนทุน฿นการสวงหาลูกคຌา฿หมมีคามากถึง 5 ทาของ
ตຌนทุน฿นการรักษาลูกคຌาดิมเวຌ 

สุชิต ผลจริญ (2554) เดຌนะน้ากลยุทธ์การสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌาเวຌ โ รูปบบ คือ 
CRM ชิงรุก (Proactive Marketing) คือกลยุทธ์ทีไนຌน฿ชຌสืไอปຓนตัวกลาง฿นการติดตอกับลูกคຌาดย
ผานชองทางประภทตาง โ พืไอสรຌางภาพลักษณ์฿หຌกับสินคຌาละบริการ฿หຌกิดความนาสน฿จก
ผูຌบริภค รวมถึงกิดสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวางผูຌประกอบการกับผูຌบริภค฿นระยะยาว ละ CRM 

ชิงรับ (Reactive Marketing) คือกลยุทธ์ทีไธุรกิจปຓนฝຆายตัๅงรับมืไอผูຌบริภคติดตอขຌามา ดຌวยการ
สรຌางความพึงพอ฿จละความประทับ฿จ฿หຌกับลูกคຌา ชน การสอบถามขຌอมูลสินคຌาละบริการ การ
สัไงซืๅอสินคຌา ละกຌเขปัญหาตาง โ ปຓนตຌน 

การสรຌางความพึงพอ฿จกผูຌบริภค฿นยุคดิจิทัล ิCustomer Satisfaction in The Digital 

Age) ปຓนการท้า฿หຌสินคຌาละบริการสามารถตอบสนองระดับความพึงพอ฿จ฿นความตຌองการของ
ผูຌบริภคบรรลุผล ท้า฿หຌผูຌบริภคมีสัมพันธภาพทีไดีตอตราสินคຌา ซึไงผูຌบริภคจะประมินสินคຌาละ
บริการนัๅน โ วาตอบสนองความตຌองการของตนเดຌตามทีไคาดหวังเดຌมากนຌอยพียง฿ด ถຌาสินคຌาละ
บริการหลานัๅนตรงตามความคาดหวังเวຌ ผูຌบริภคหรือลูกคຌากใจะกิดความพึงพอ฿จ ตถຌาเมตรงตาม
ความคาดหวังเวຌกใจะเมพึงพอ฿จ หรือรียกวา Dissatisfaction วิธีทีไจะสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกลูกคຌา 
ชน การบริการทีไนาประทับ฿จ มีการ฿หຌบริการทีไปຓนกันอง นຌน฿หຌความส้าคัญตอลูกคຌา฿นทุก โ รืไอง
ดຌวยวิธีการน้าสนอบริการทีไตกตางจากคูขงขัน มอบสิทธิพิศษหรือจัดบริการสริม การพิไมคุณคา
฿หຌกับสินคຌาละบริการ ดຌวยวิธีการปลก฿หม ประยุกต์฿หຌมีความหมาะสมกับยุคสมัย ละทีไส้าคัญ
การขຌาถึงสินคຌาละบริการเดຌสะดวกละมีความรวดรใว กใมีสวน฿นการชวย฿หຌผูຌบริภคพึงพอ฿จเดຌ
มากชนกัน 

วิธีวัดระดับความพึงพอ฿จของผูຌบริภค฿นยุคดิจิทัล สามารถท้าเดຌงายละรวดรใว พราะวา
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีสารสนทศมีสวนชวย฿นการวัดละประมินผลเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ชน ฿ชຌวิธีสรຌางระบบรับรืไองรຌองรียน ค้านะน้าหรือติตียน ผานทางสืไอสังคมออนเลน์ตาง โ หรือ
มຌกระทัไงการท้าวิจัยตลาด ดยออกบบส้ารวจพืไอวัดระดับความพึงพอ฿จผานระบบบบสอบถาม
ออนเลน์อยาง Google Forms กใสามารถอ้านวยความสะดวกละลดคา฿ชຌจายเดຌจ้านวนมาก เมวา
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องค์กรจะมีขนาดลใกหรือ฿หญกใสามารถน้าวิธีทีไเดຌกลาวเวຌขຌางตຌนเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์เดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ปัจจัยดຌานการตลาดบบเวรัล ิViral Marketingี  
ปัจจัยดຌานการตลาดบบเวรัล ปຓนการสรຌางกระสผานทางสืไอสังคมออนเลน์ตาง โ  ตกใเม

สมอเป พราะวาการตลาดบบเวรัลนัๅนยังสามารถพรกระจายเปตามสืไอดิม ิTraditional Media) 

ชน ทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เดຌชนกัน พียงตถຌา฿ชຌการบอกตอผานทางครือขายอินทอร์นใต 
ซึไงเดຌรับความนิยมละเดຌผลมากกวา ดย฿ชຌนวคิดจากการสืไอสารบบปากตอปากปຓนหลัก 
การตลาดบบเวรัลนีๅเดຌรับความนิยม฿นปัจจุบัน มัก฿ชຌผานมบายอพพลิคชัไนตาง โ หรือผานทาง
วใบเซต์ ชน Facebook, Twitter, Youtube ปຓนตຌน 

 นิตนา ธานิตธนกร ิโ555ี เดຌอธิบายละยกตัวอยาง Viral Marketing เวຌวา การท้า
การตลาดบบเวรัลบนครือขายอินทอร์นใตปຓนทคนิคการท้าการตลาดทีไ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์
ปຓนครืไองมือชวย฿นการสรຌางบรนด์฿หຌปຓนทีไรูຌจักมากขึๅน พืไอ฿หຌส้ารใจตามปງาหมายทางการตลาด
ดຌานตาง โ  ชน การขายสินคຌาละบริการเดຌพิไมขึๅน ผูຌบริภครูຌจักสินคຌาละบริการมากขึๅน ซึไง
การตลาดบบเวรัลปรียบหมือนกับกระบวนการพรเวรัส ซึไงปຓนลักษณะของการบอกตอหรือชร์
ขຌอมูลจากผูຌรับสารเปรืไอย โ มีรูปบบทีไส้าคัญอยู ใ รูปบบ ดังนีๅ 

1) การตลาดผานทางอีมล์ (E-mail Marketing) ปຓนวิธีการรก โ ของการท้าการตลาด
บบเวรัลบนอินทอร์นใต ตกใยังพบจุดออนอยูบຌางคือ การหาอีมล์ของผูຌ฿ชຌทีไปຓน
กลุมปງาหมายนัๅนท้าเดຌยาก อาจท้า฿หຌการสืไอสารเมตรงกับกลุมปງาหมายซึไงปຓนการ
สูญสียวลาดย฿ชหตุ ปัจจุบันกใยังมีสิไงทีไนิยมท้ากันทีไสุด กใคือ การ฿ชຌการสงตออีมล์
ตอเปรืไอย โ ของผูຌ฿ชຌนัไนอง ฿นการ฿ชຌการท้าตลาดผานทางอีมล์ จຌาของตราสินคຌาสินคຌา
ตຌองมีความมัไน฿จ฿นสิไงทีไก้าลังจะสงตอ฿หຌกับบุคคลอืไนละควรค้านึงสมอวา มืไอเดຌสง
อีมล์เปลຌวท้าอยางเร฿หຌคนปຂดอีมล์ละอานขຌอความ฿นอีมล์  

2) การสงตออีมล์ (Forward E-Mail) ทันทีหลังอานจบ นืๅอหาเมควรท้า฿หຌดูวาปຓนการ
ฆษณาขายสินคຌามากกินเป พราะอาจท้า฿หຌผูຌทีไเดຌรับอีมล์กิดความเมพึงพอ฿จ ละ
อาจสงผล฿หຌกิดทัศนคติ฿นงลบตอสินคຌาละบริการเดຌ  

3) การตลาดผานทางคลิปวิดีอ ิVDO Marketing) การ฿ชຌคลิปวิดีอ฿นการท้าการตลาด กใ
ปຓนการท้าการตลาดบบเวรัลอีกรูปบบหนึไง ทีไเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก พราะมี
ทัๅงภาพละสียงทีไสามารถดึงดูด฿หຌผูຌบริภคกิดความสน฿จ ดยการน้าวิดีอทีไถายมาอัพ
หลดลงบนอินทอร์นใต อาจจะกิดจากความตัๅง฿จหรือเมตัๅง฿จกใเดຌ คลิปวิดีอทีไอัพหลด
ขึๅนเปบนอินทอร์นใตอาจเดຌรับความสน฿จจากผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตหรือเมนัๅนกใอาจจะขึๅนอยู
กับนืๅอหาหรือวิธีการน้าสนอวาถูก฿จพวกขามากนຌอยพียง฿ด พราะถຌาหากคลิปวิดีอ
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เดຌรับความสน฿จปຓนอยางมาคลิปวิดีอนัๅน กใจะถูกบอกตอกิดกระสการชร์คลิปวิดีอ
฿หຌกับผูຌอืไน วใบเซต์ทีไนิยม฿นการอัพหลดคลิปวิดีอกใคือ Youtube ตัวอยางคลิปวิดีอทีไ
ประสบความส้ารใจ฿นการสงตอมากทีไสุด฿นประทศเทยมืไอประมาณป โ55ใ คือ คลิป
วิดีออาจารย์ปาทรศัพท์ของนักศึกษา฿นหຌองรียน ซึไง฿นชวงรกคนทีไเดຌชมคลิปวิดีอนีๅ 
ตางวิพากษ์วิจารณ์ วาจริงหรือเม ดูรุนรงเปหรือเม ฿นทຌายทีไสุดกใมีการฉลยวาปຓนการ
จัดฉากพืไอปรมทสินคຌาตัว฿หมของรຌานอาหารฟาสต์ฟูງดรຌานหนึไง คลิปวิดีอทีไบงปัน฿หຌ
ผูຌอืไนชมนัๅนถຌาท้าบบงายกินเป กใอาจเมมีความตกตางอะเรกับการฆษณาทัไวเปชิๅน
หนึไง พราะฉะนัๅน หากจะลือกการท้าการตลาดผานทางคลิปวิดีอ พืไอสงสริมการขาย
หรือบอกตอกใควรค้านึงถึงอารมณ์ความรูຌสึกทีไมีความปลก฿หมจะเดຌกิดกระสการสงตอ
ทันที การท้าการตลาดทีไมีความนาสน฿จเมนຌอยเปกวาทีไเดຌกลาวลຌวขຌางตຌนกใคือ  

4) การท้าการตลาดผานทางครือขายสังคมออนเลน์ (Social Network Marketing) คือ
วใบเซต์ทีไมีผูຌ฿ชຌงานตຌตอบกันจนกิดปຓนสังคมหรือชุมชน จนกระทัไงมีการชืไอมยงกัน
กลายปຓนครือขาย (Network) ทีไยง฿ยเปทุกพืๅนทีไทัไวลก ตัวอยางของครือขายสังคม
ออนเลน์ ทีไเดຌรับความนิยม฿นปัจจุบัน ชน Facebook, Twitter ปຓนตຌน ซึไงผูຌ฿ชຌจะตຌอง
สมัครขຌาปຓนสมาชิกสียกอน สวนวใบเซต์ประภทนีๅจะเมนิยมกใบคาบริการ ฿นการสมัคร
กใจะมีการ฿สขຌอมูลพืๅนฐาน อยางชน ชืไอจริง นามสกุล อายุ พศ การศึกษา ปຓนตຌน 
ครือขายสังคมออนเลน์ทีไกลาวมาขຌางตຌนนีๅหมาะส้าหรับการสรຌางบรนด์สินคຌามากกวา
ขายสินคຌา พราะบรนด์สินคຌาทีไมีวใบเซต์ปຓนของตนอง จะ฿ชຌพียงพืไอสงสริมการขาย
รวมถึงพืไอดึงดูดกลุมปງาหมายจาก Social Network ทัๅงรายกาละราย฿หมพียงทานัๅน  

จากขຌอมูลทีไเดຌอธิบายมานัๅนมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยของ มาริตຌา อานิตຌา ฟันดอรวาว
ดอะ ิโ55็ี เดຌท้าการศึกษาปัจจัยการบงปันวิดีอบนครือขายสังคมออนเลน์ พบวามีการบงปัน
คลิปมัลติมีดียพืไอความบันทิง สนุกสนาน ตลกมีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมาคือ พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสารกับ
ผูຌอืไน ดยทีไวิดีอคลิปทีไมีความสรຌางสรรค์฿นงศิลปะจะมีการสงตอหรือชร์ตอจากพืไอนทีไมีความ
นาชืไอถือ ละสุดทຌายคือพืไอสดงความปຓนตัวตน สวนปัจจัยทีไท้า฿หຌเมสงตอหรือชร์คลิปนัๅนคือ 
มืไอสงตอเปลຌวกลัวถูกมองเมดี รองลงมาคือ ขຌอมูลขาวสารเมมีประยชน์ตอผูຌอืไน ละเมมีความ
บันทิง สนุกสนาน ละตลก 
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 ปัจจัยดຌานกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ละผูຌทรงอิทธิพล (The Way of Business 

Strategy and Influencer) 

ปัจจัยดຌานกลยุทธ์฿นการด้านินธุรกิจ ผูຌบริหาร จຌาของธุรกิจ ละผูຌทรงอิทธิพล ฿นการ
ลือก฿ชຌ Viral Marketing นัๅนขึๅนอยูกับการวางผนกลยุทธ์ทางการตลาดของตละองค์กร ควรจะ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการ฿ชຌผนการสืไอสารการตลาดบบผสมผสาน วิคราะห์ถึงความ
สอดคลຌองกับครืไองมืออืไน โ ทีไน้ามา฿ชຌ การด้านินธุรกิจดย฿ชຌการตลาดบบเวรัลนีๅสงผล฿หຌ
ผูຌประกอบการทุกขนาด สามารถ฿ชຌสวงหาอกาส฿นการพิไมมูลคาสินคຌาละบริการหรือสงสริมการ
ขายเดຌอยางเรຌขอบขต ทัๅงยังมีอ้านาจ฿นการสืไอสารทีไขຌาถึงมวลชนเดຌจ้านวนมหาศาล นืไองจากกวา
การท้าการตลาดครือขายอินทอร์นใตปຓนการสืไอสารการตลาดทีไมีตຌนทุนตไ้า ละมีอกาส฿นการ
ขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดละรวดรใว ขึๅนอยูกับวาการด้านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการนัๅนสามารถน้าครืไองมือตาง โ ฿นการท้าการตลาดบนครือขายอินทอร์นใตมา
ประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌอยางสรຌางสรรค์หรือเม ดังนัๅนผูຌประกอบการจะตຌองสรรหาวัตถุดิบ฿นการสรຌาง
การตลาดบบเวรัลทีไเดຌรับความนิยมละหในผลตอบรับ฿นระดับทีไสูง ละน้าสืไอตาง โ หลานัๅนเป฿ชຌ
฿หຌกิดประยชน์ละคุຌมคามากทีไสุดตอการด้านินธุรกิจ  

จากงานวิจัยของ ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์ ิโ55แี เดຌท้าการศึกษาการสืไอสารบบบอกตอ฿น
ธุรกิจเทย ฿นดຌานบทบาทของการสืไอสารบบบอกตอ กลยุทธ์ทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารบบบอกตอ ละ
ปัจจัยทีไท้า฿หຌการสืไอสารบบบอกตอประสบความส้ารใจหรือลຌมหลว จากผลการวิจัยพบวา การ
สืไอสารบบบอกตอมีบทบาท฿นธุรกิจเทย แแ ประการ ดย ใ อันดับรกนัๅน เดຌก ชวยประหยัด
งบประมาณ฿นการฆษณาประชาสัมพันธ์มืไอปรียบทียบกับการ฿ชຌสืไอมวลชนมีคาฉลีไยสูงสุด 
รองลงมาปຓนสรຌางการตระหนักรูຌ฿นตราสินคຌาเดຌ ละ฿หຌขຌอมูลสินคຌาหรือบริการทีไมีขຌอจ้ากัดทางดຌาน
กฎหมาย฿นการฆษณาเดຌ ชน ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร ยา ครืไองดืไมอลกอฮอล์ ตามล้าดับ ส้าหรับกล
ยุทธ์ทางการตลาดของการสืไอสารบบบอกตอทีไนักการตลาดละนักสืไอสารการตลาดนิยม฿ชຌพบวา มี
ลักษณะหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดดยทัไวเป ซึไง ใ อันดับรกทีไมีผูຌนิยม฿ชຌมากทีไสุด เดຌก การ
น้าสนอ฿หຌดน฿จมีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมาปຓน การผสมผสานสืไออยางลงตัว ละการทราบกลยุทธ์
คูขง ทัๅงนีๅผลการวิจัยยังพบอีกวา การสรຌางกลยุทธ์฿หຌสินคຌากิดทีไมีการพูดถึงจะ฿หຌความส้าคัญกับ
กระบวนการ฿ชຌครืไองมือ ชน สรຌางสารอยางเร ผานสืไอ฿ดจึงจะกิดการบอกตอละกระจายขຌ อมูล
อยางรวดรใวดยอาจเมตຌองสรຌางยอดขาย ตท้า฿หຌผูຌคนกิดการรับรูຌ฿นสินคຌาหรือบริการละน้าเป
พูดคุยกันหรือบอกตอกัน สวนปัจจัยทีไท้า฿หຌการสืไอสารบบบอกตอประสบความส้ารใจหรือลຌมหลว
ประกอบเปดຌวย ปัจจัยดຌานตัวสินคຌาหรือบริการ ปัจจัยดຌานการสรຌางสาร ปัจจัยดຌานการ ลือก฿ชຌสืไอ 
ปัจจัยดຌานผูຌรับสาร ปัจจัยดຌานสังคมละวัฒนธรรม ละปัจจัยดຌานสภาพวดลຌอม ทัๅงนีๅการสืไอสาร
บบบอกตอเมวาจะผานชองทางบบดัๅงดิม ชน การสืไอสารระหวางบุคคล หรือชองทางทีไปຓนทีไนิยม
ตามยุคสมัยอยางอินทอร์นใตจะประสบความส้ารใจเดຌนัๅนควรมีครือขายการสืไอสารทางสังคม 
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(Social Network) ทีไมีความสน฿จ฿นรืไองดียวกัน ละสงสารดยผูຌสงสารทีไเดຌรับการยอมรับหรือมี
ความนาชืไอถือ 

 นอกจากนีๅ ตัวบุคคลทีไปຓนจຌาของหรือผูຌบริหารกใสามารถกอ฿หຌกิดกระสการบอกตอเดຌ 
ยกตัวอยางชน ผูຌประกอบการชาพรຌอมดืไม อิชิตัน คุณตัน ภาสกรนที ทีไ฿ชຌตนองปຓนบรนด์อม
บาสดอร์฿หຌกับสินคຌาของตนอยูบอยครัๅง  

 
ทีไมา: http://www.ichitangroup.com/upload/company/our-team/thumb/video/1.jpg 

 

การสรຌางกระสนຌมนຌาว฿จผูຌบริภค฿นปัจจุบัน ถຌาหาก฿ชຌพียงการฆษณาผานสืไอดัๅงดิม อาจ
เมพียงพอละเมตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุคดิจิทัลทีไสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌ
ตลอดวลา สืไอสังคมออนเลน์จึงกลายปຓนอีกชองทางมีตใมเปดຌวยประสิทธิภาพ฿นการขຌาถึงขຌอมูล 
ละชวยอ้านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌบริภค มຌวาความชืไอถือของผูຌบริภคทีไมีตอการฆษณา฿นสืไอ
หลักอาจลดนຌอยลงต฿นอีกทิศทางกลับพบวาผูຌบริภคหันมา฿หຌความส้าคัญกับขຌอมูลทีไเดຌรับจาก
บุคคลทีไมีความนาชืไอถือ฿นลกออนเลน์กอนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการมากขึๅน ผูຌทรงอิทธิพล
฿นลกออนเลน์จึงกลายปຓนครืไองมือทางการตลาดทีไตราสินคຌาตຌองสวงหาพืไอ฿ชຌปຓนสืไอสารกลาง฿น
การติดตอกับผูຌบริภค รวมเปถึงจຌาของกิจการองกใสามารถปຓนครืไองมือทางการตลาดเดຌชนกัน 
หากวาปຓนบุคคลทีไมวลชนรูຌจัก อยางเรกใดีการลือก฿ชຌผูຌทรงอิทธิพลควรค้านึงถึงชวงวลา ภาพลักษณ์
ของตราสินคຌาละทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารกับผูຌบริภคดຌวย พราะวาสิไงทีไผูຌบริภค฿นยุคนีๅตຌองการ
มากทีไสุดคือ ความนาชืไอถือละความชืไอ฿จ ซึไงหาเมเดຌงายนักจากงานฆษณา฿นสืไอดัๅงดิม The 

Nielsen Company (2009) เดຌท้าการส้ารวจทัศนคติของผูຌบริภคตอความชืไอถือ฿นสืไอฆษณา แใ 
รูปบบ พบวา การตลาดบบบอกตอปຓนครืไองมือทีไชวยกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคกิดการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
ละบริการเดຌสูงทีไสุด ดยคิดปຓนรຌอยละ 5แ จากการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปเดຌวา ผูຌบริภคจะ
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ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาเดຌงายละรวดรใวขึๅนหากเดຌรับขຌอมูลจากผูຌทรงอิทธิพล ิ Influencer) ทีไมีความ
นาชืไอถือ  

จากบทความวิชาของ ณัฏฐา อุยมานะชัย (2556) เดຌ฿หຌความหมาย ผูຌทรงอิทธิพล วาคือ
บุคคลหรือกลุมบุคคลทีไปຓนหลงอຌางอิงขຌอมูลของผูຌบริภค ฿นการก้าหนดคานิยม (Value) ทัศนคติ 
(Attitude) ละพฤติกรรม (Behavior) หรืออยาง฿ดอยางหนึไง Shiffman & Kanuk (2004) เดຌนิยาม 
ผูຌทรงอิทธิพล฿นสืไอออนเลน์ วาหมายถึงการ฿ชຌผูຌทีไมีอิทธิพลดຌานความคิด฿นสืไอออนเลน์฿หຌปຓนผูຌ
ผยพรขຌอมูลของสินคຌาละบริการออกเป฿นวงกวຌาง ซึไงปรากฏเดຌหลากหลายรูปบบ ซึไง สรี วงศ์
มณฑา ิโ5ไโี เดຌบงประภทของบุคคลทีไนักการตลาดลือก฿ชຌปຓนผูຌทรงอิทธิพลเวຌ ประภทรกคือ 
การ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง (Celebrities) นืไองจากกลุมคนประภทนีๅจะมีอ้านาจดึงดูด฿จ฿หຌผูຌบริภค
คลຌอยตาม ละนຌมนຌาว฿จผูຌบริภค฿หຌลียนบบพฤติกรรมการ฿ชຌผลิตภัณฑ์เดຌงาย ชน นักสดง 
บุคคลชัๅนสูง฿นสังคม นักธุรกิจทีไประสบความส้ารใจ ปຓนตຌน อีกวิธีการหนึไงทีไตราสินคຌานิยม฿ชຌ฿นการ
สรຌางกระสกับผูຌบริภคดยผานบุคคลทีไมีชืไอสียงกใคือ การน้ารืไองทีไเมคยปຂดผยหรือปຓนรืไองลับ
ของบุคคลหลานัๅนมายงขຌากับตราสินคຌาละน้าสนอเปยังผูຌบริภค การ฿ชຌผูຌชีไยวชาญ฿นวิชาชีพตาง 
โ ทีไมีความสอดคลຌองกับผลิตภัณฑ์ ละมีอิทธิพลมากพียงพอ฿นการนຌมนຌาว฿นผูຌบริภค นักวิชาการ 
หรือผูຌมีความรูຌความสามารถกใมีอิทธิพลตอการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของผูຌบริภคเดຌชนกัน  

฿นบางกรณีอาจ฿ชຌบุคคลธรรมดาทีไมีอิทธิพลพอทีไจะท้า฿หຌผูຌติดตาม (Follower) รูຌสึกชืไอถือ
ละคลຌอยตามเดຌอาจบงผูຌทรงอิทธิพลออกปຓนบุคคลหรือกลุมบุคคลเดຌ ใ ประภทดังตอเปนีๅ  

1) บุคคลทัไวเปทีไปຓนกูรู฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงลຌวสามารถถายทอดละบงปันรืไองราวทีไตน
฿หຌความสน฿จ จนกระทัไงมีอิทธิพลกับผูຌอืไน  

2) กลุมของบุคคลทีไมีประสบการณ์จากการ฿ชຌสินคຌาหรือบริการประภทดียวกัน มัก฿ชຌวใบ
บอร์ดหรือสรຌางกลุมบน Facebook พืไอ฿ชຌปຓนพืๅนทีไสดงความคิดหใน กระสทีไกิดจาก
กลุมคนหลานีๅสงอิทธิพลตอผูຌอานรายอืไน  

3) กลุมของผูຌบริภคทีไปຓนลูกคຌาทีไมีทัศนคติ฿นงลบตอสินคຌาหรือบริการลຌว฿ชຌพืๅนทีไ฿น
สังคมออนเลน์ ระบายความรูຌสึกคับขຌอง฿จของตนพืไอตือนผูຌบริภครายอืไนเดຌรับรูຌ 

  

บทสรุป 

 การสืไอสารบบปากตอปากนัๅนปຓนการสืไอการตลาดทีไมีพลัง ละมีนๅ้าหนัก฿นการสรຌางความ
ชืไอถือมากกวาการฆษณา฿นรูปบบอืไน โ นืไองจากขຌอมูลขาวทีไมีการสงตอหรือบอกตอกัน฿นลก
สังคมออนเลน์ มักจะปຓนการสงมาจากบุคคลทีไมีความ฿กลຌชิดกัน องค์กรธุรกิจทีไมีตຌนทุนเมสูง 
สามารถท้าการผยพรขຌอมูลสินคຌาละบริการของหนวยงานตนองเดຌอยางรวดรใวละขຌาถึง
ผูຌบริภค฿นวงกวຌาง การสืไอสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัลปຓนกลยุทธ์ทางการตลาดรูปบบหนึไงทีไ
นาสน฿จนืไองจาก฿ชຌตຌนทุนเมมาก  ตการทีไจะท้า฿หຌผูຌบริภคประทับ฿จละสงตอเดຌนัๅนคงจะเมงาย
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นัก ดังนัๅนองค์กรตຌองมัไน฿จวาสืไอทีไก้าลังจะสงออกเปมีนืๅอหา รืไองราวทีไสรຌางสรรค์ สรຌางการรับรูຌดຌาน
บวกกธุรกิจ หรือตราสินคຌา พราะวาการสืไอสารบบปากตอปากนีๅ ปรียบหมือนดาบสองคม มีทัๅง
ดຌานบวกละดຌานลบ การกระจายการรับรูຌ฿นชิงบวก กใจะกิดผลตอบรับกลับมาอยางดียีไยม ทัๅงจาก
ยอดขายละปຓนทีไรูຌจักของสังคมผูຌบริภค ตหากท้า฿หຌผูຌบริภคกิดความรูຌสึก฿นชิงลบกใท้า฿หຌกิดผล
สียเดຌ จากพลังหงการบอกตอ฿นรืไอง฿นงลบตอสินคຌา บริการ ละตราสินคຌาเดຌชนกัน ดังนัๅน
ปัจจัยทัๅง 5 ปัจจัยทีไเดຌน้าสนอเวຌขຌางตຌนลຌวนมีอิทธิพลตอการสืไอสารบบปากตอปาก฿นยุคดิจิทัล
ทัๅงสิๅน 
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The Impact of E-Shopping Quality on Consumer Satisfaction and Buying Decision 

จารุณ ศรปฏมาธรรม1
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅปຓนการศึกษาปัจจัยทางดຌานคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึง
พอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยมีวัตถุประสงค์ คือ แ. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวางความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับความส าคัญของ
คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ โ. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ใ. 
พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับความถีไ
฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ไ. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไ
มีผลตอความพึงพอ฿จกับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 5. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอกับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ๆ. 
พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอกับ
ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ละ ็. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์
รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอกับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยท าการวิจัยกับ
ผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย จ านวน โโเ คน ฿นชวงดือนธันวาคม โ55็ ถึงดือนกุมภาพันธ์ 
โ55่ ดยน าหลักการประมินคุณวใบเซต์  ทีไรียกวา E-S-QUAL ละ E-Recs-QUAL มาปรับ฿ชຌ 
นืไองจากมาตรวัด ละการประมินคุณภาพวใบเซต์นีๅเดຌถูกพัฒนาพรຌอมทัๅงปรับปรุง฿หຌมีความ
สอดคลຌอง฿นการประมินคุณภาพวใบเซต์ ดยคุณภาพของวใบเซต์นัๅนสามารถประมินเดຌจากปัจจัย
ทัๅง ็ ดຌาน คือ แ.ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน โ. ดຌานความสามารถของระบบ ใ.ดຌานการท า฿หຌ
บรรลุป้าหมาย ไ. ดຌานความปຓนสวนตัว 5. ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ ๆ. ดຌานการชดชย 
ละ ็. ดຌานการติดตอ 

 

ผลการวิจัยพบวา 

 ลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ ละน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอมืไอรับรูຌวาวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌ
บริการมีคุณภาพ รวมถึงคุณภาพวใบเซต์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละคุณภาพวใบเซต์ทีไมีผลการ
ตัดสิน฿จซืๅอมีความสัมพันธ์กับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌา รวมถึงความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค
ตอยางเรกใตามคุณภาพของวใบเซต์เมมีความสัมพันธ์กับคา฿ชຌจายฉลีไย฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
ละผลจากงานวิจัยสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการออกบบวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์เดຌพืไอ฿หຌตรงกับ
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท ภาคพิศษ รุน โ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ 

 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความตຌองการของผูຌบริภคมากทีไสุด พรຌอมกันนีๅยังปຓนนวทาง฿นการยกระดับคุณภาพรຌานคຌา
ออนเลน์฿หຌมีคุณภาพ ดย฿ชຌหลักการประมินคุณภาพวใบเซต์พืไอชวย฿นการสรຌาง ละสงสริม฿หຌ
วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพ 

ค าส าคัญ: คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ ความพึงพอ฿จ การตัดสิน฿จซืๅอ ระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌา
ทางออนเลน์ ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ คา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 

ABSTRACT 

 The research was conducted to study the factors related to E-shopping quality 

that affect customer satisfaction and purchasing decisions. The objectives are: 1. To 

analyze the relationship between the importance of quality of E-shopping that affect 

their satisfaction with the quality of website of E-shopping that influence buying 

decisions.  2. To analyze the relationship between the qualities of E-shopping that 

affect satisfaction with duration to shop online.  3. To analyze the relationship 

between the qualities of E-shopping that influence satisfaction with the frequency of 

shopping online.  4. To analyze the relationship between the qualities of E-shopping 

which affect their satisfaction with the average cost of buying goods online.  

Moreover 5. To analyze the relationship between the qualities of website of E-

Shopping that influences the decision to buy with duration to shop online 6. To 

analyze the relationship between the qualities of website of E-shopping which affect 

the decision to buy with the frequency of shopping online and 7. To analyze the 

relationship between qualities of E-shopping that affect buying decisions with the 

average cost of purchase online.  By conduct research with the Internet users in 

Thailand of 220 people during the month of December 2014 to February 2015.  This 

research that applies the principle of quality assessment in the website E-S-QUAL 

and E-Recs-QUAL was adapted to a gauge and quality assessment website has been 

developed to be consistent with the improvement in the quality assessment 

website. The quality of the site can be evaluated by a factor of 7 sides which are 1. 

Efficiency 2.System Availability 3.Fulfillment 4. Privacy 5. Responsiveness 6. 

Compensation and 7. Contact 

 The study found that when customers perceive E-shopping that used service 

has quality as a result, customer satisfaction and lead to a purchase product. It also 

affects the duration and frequency of purchase. On the other hand, the quality of 
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the website of the online shop that is not affect with the average expenditure of 

buying products online. The results of this research can be applied to design the 

website of online shop to meet the needs of consumers most.  Herewith, there are 

ways to raise the quality of E-shopping by applying the principles assessing the 

quality of the site, which has 7 of them to help create and promote a website online 

store for more quality. 

Keywords: e-shopping quality, satisfaction and purchasing decisions products online, 

duration to shop online, the frequency of shopping online, average expenditure of 

buying products online. 

  

บทน า 
 การพัฒนาของระบบอินทอร์นใตเดຌสรຌางความปลีไยนปลงตอพฤติกรรมของผูຌบริภคละ
วงการธุรกิจปຓนอยางมาก พฤติกรรมของคนเทยปัจจุบัน฿ชຌวลา ็.โ ชัไวมง หรือกือบ แ ฿น ใ ของ
วัน฿นการ฿ชຌงานอินทอร์นใต พืไอดาวน์หลดขຌอมูลตางโ ดูหนัง ฟังพลง ละ฿ชຌงานซชียลนใทวิร์ค 
ิSocial Network) ชน ฟซบุค ิFacebook) ทวิตตอร์ ิTwitter) ปຓนตຌน ส าหรับสาหตุทีไท า฿หຌ
อินทอร์นใตกลายมาปຓนสวนหนึไงของชีวิตประจ าวัน กิดจากการทีไราคาของอุปกรณ์คลืไอนทีไตางโ 
ถูกลงกวาอดีต เมวาจะปຓนทรศัพท์คลืไอนทีไ สมาร์ทฟน ละทใบลใตรวมถึงผูຌ พัฒนาซอฟต์วร์
อพ-พลิคชันบนสมาร์ทฟนตางกใขงขันกันพัฒนาอพพลิคชันตางโ พืไอสนองตอบความตຌองการ
฿ชຌงานของผูຌบริภค ยิไงเปกวานัๅนการติบตของบริการอินทอร์นใตเรຌสาย รวมถึงการขยายครือขาย
การสืไอสาร ใG ท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถชืไอมตออินทอร์นใตเดຌทุกทีไทุกวลา ละนยบาย WIFI 

สาธารณะของภาครัฐทีไมีการขยายจุด฿หຌบริการอยางทัไวถึง ส าหรับกิจกรรมหลักทีไผูຌบริภค฿ชຌงาน
อินทอร์นใต คือ พืไอความบันทิง ชน ดูภาพยนตร์ ฟังพลง ฟังวิทยุ รองลงมา คือ ลนกมส์ ดาวน์
หลดกมส์ ฿ชຌครือ ขายสังคมออนเลน์ ตลอดจนการหาขຌอมูลตางโ ิส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์, โ55็ี 
 ส าหรับจุดปลีไยน฿นวงการธุรกิจทีไกิดจากการพัฒนาของระบบอินทอร์นใต คือการติบตอยาง
รวดรใวของการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerce) หรือ ธุรกิจออนเลน์ ิOnline Business) 
ธุรกิจออนเลน์ ิOnline Business) ถือปຓนการบริการอิลใกทรอนิกส์฿นรูปบบหนึไงทีไจัดท าขึๅนพืไอ
ชวยผูຌประกอบการ฿หຌสามารถพิไมชองทางการจ าหนายสินคຌา ละบริการจากกระบวนการ฿นการซืๅอ
ผานระบบดิมทีไผูຌซืๅอตຌองมาติดตอทีไรຌานคຌาดยตรงปຓนการซืๅอผานวใบเซต์ทนซึไงผูຌซืๅอ หรือลูกคຌา฿น
ธุรกิจออนเลน์นัๅนสามารถบงออกเดຌปຓนสองกลุม฿หญดຌวยกัน คือ แ. กลุมลูกคຌา฿หม ิNew 

Customers) โ. กลุมลูกคຌาทีไกลับมาซืๅอซๅ า ิRepurchase Customers) ทัๅงสองกลุมมีความคาดหวัง 
ละการรับรูຌตอรຌานคຌาพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทีไตกตางกัน กลุมลูกคຌา฿หมนัๅนยังเมคุຌนคยกับวใบเซต์ 
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จึงพิจารณาถึงความนาชืไอถือของวใบเซต์จากลักษณะทางกายภาพทีไปรากฏ฿หຌหในถึงความปຓนมือ
อาชีพ฿นการด านินธุรกิจ อันเดຌก คุณภาพของการออกบบ ิDesign Quality) คุณภาพของ
สารสนทศ ิInformation Quality) ทีไน าสนอ คุณภาพของระบบ ิSystem Quality) กระบวนการ
฿นการรักษาความมัไนคงปลอดภัย ละความปຓนสวนตัว รวมถึงชืไอสียงทีไมีมา฿นอดีตของวใบเซต์ สวน
กลุมลูกคຌาทีไกลับมาซืๅอซๅ า ิRepurchase Customers) นัๅนจะมีความคุຌนคยกับรຌานคຌาออนเลน์
มากกวากลุมลูกคຌา฿หม จึงตัดสิน฿จซืๅอสินคຌานัๅนอีกครัๅงดยพิจารณาจากคุณภาพของการบริการ 
ิService Quality) ปຓนส าคัญ ชน ความตรงตอวลา฿นการ฿หຌบริการ ความสามารถ฿นการตอบสนอง
ตอขຌอรียกรຌอง ความอา฿จ฿สทีไมีตอลูกคຌา ปຓนตຌน ิรัฐ ฿จรักษ์ ละ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, โ55ไี 
 ฿นป โ55ๆ ทีไผานมา คนเทยซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ถึงกวา แ.5 สนลຌานบาท หรือประมาณ 
5ั ของมูลคาตลาดคຌาปลีกทัๅงหมด ิใ ลຌานลຌานบาที ละ฿นขณะดียวกันการซืๅอสินคຌาทางออฟเลน์ 
กใยังเดຌรับอิทธิพลจากสืไอออนเลน์มากถึง ่เั ดยผูຌบริภคเดຌท าการศึกษาขຌอมูลของสินคຌา 
ปรียบทียบ ละลือกซืๅอสินคຌาผานชองทางออนเลน์ ตเปจายงินละรับสินคຌา  ณ จุดขาย 
ิPositioning Online Magazine, โ55็ี จากผลส ารวจของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์ (2557) ยังเดຌท าการส ารวจพฤติกรรมผูຌบริภคออนเลน์ พบวาปัจจัยหลักทีไผูຌซืๅอ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ คือการมีรายการสงสริมการขายทีไถูก฿จ รองลงมา คือขຌอมูล
สินคຌาจากวใบเซต์ของผูຌขายทีไพียงพอตอการตัดสิน฿จซืๅอ ละระบบความปลอดภัยของวใบเซต์ 
 นอกหนือจากความรูຌ ละความขຌา฿จทัๅงทางดຌานการตลาด ละพฤติกรรมผูຌบริภคพืไอ฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จสูงสุด จนน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาลຌว การศึกษา฿นรืไองของคุณภาพวใบเซ ต์ 
ิWebsite Quality) ถือปຓนสิไงส าคัญทีไตຌองกลาวถึง฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจออนเลน์ ทีไนาสน฿จ
ปຓนอยางยิไง คือ คุณภาพวใบเซต์ปຓนปัจจัยภาย฿นทีไผูຌบริหารวใบเซต์สามารถควบคุม ละพัฒนาอยาง
ตอนืไองเดຌ ิBeldad, Ardion, Jong, Menno de ละ Steehouder, Michael, โเแเี 
 อยางเรกใดี มีงานวิจัยทีไศึกษา ละกลาวถึงคุณภาพวใบเซต์ ดังนีๅ 
 คุณภาพของวใบเซต์ คือ องค์ประกอบหลากหลายมิติซึไงประมินจากการรับรูຌของลูกคຌาทีไมีตอ
คุณภาพ฿นการท าธุรกรรมกอน ละหลังการซืๅอสินคຌา บงออกปຓน 5 มิติ ดังนีๅ แ. ความสะดวกสบาย   
โ. นืๅอหา ใ. รูปบบ ไ. การติดตอระหวางผูຌ฿หຌบริการละผูຌ฿ชຌบริการ 5. การปรับตงสินคຌา ละ
บริการ฿หຌตรงกับความตຌองการ ิChang ละ Chen, โเเ้ี 
 คุณภาพของวใบเซต์ คือ ความเวຌวาง฿จของลูกคຌาจากขຌอมูลตางโ ทีไอยู฿นรຌานคຌาออนเลน์ ชน 
รายละอียดของสินคຌา ราคา ขຌอมูลการจัดสงสินคຌา งืไอนเข ละนยบาย฿นการรับคืนสินคຌา 
ิMcKnight ละ Chervany, โเเแี 
 อีกทัๅงงานวิจัย฿นตางประทศจ านวนมาก พบวา ปัจจัยส าคัญทีไมีอิทธิพลตอความพึงพอ฿จ ละ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคออนเลน์ คือคุณภาพวใบเซต์ ชน งานวิจัย฿นประทศกาหลี ละ
ประทศจีน ทีไพบวาคุณภาพวใบเซต์มีผลตอความราบรืไน ิFlow) ละความพึงพอ฿จ฿นการตัดสิน฿จ
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ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ิQingji Fan, Jeoung Yul Lee ละ Joong In Kim, โเแใี งานวิจัย฿น
ประทศมาลซีย พบวาคุณภาพวใบเซต์มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอบัตรดยสารครืไองบินทางออนเลน์ 
ิMohd Fazli Mohd Sam ละ Md Nor Hayati Tahir, โเเ้ี สอดคลຌองกับการศึกษาบทบาท
คุณภาพรຌานคຌาออนเลน์  ละรงจูง฿จจากประสบการณ์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัๅง฿จซืๅอ
ครืไองตงกายทางออนเลน์฿นประทศสหรัฐอมริกา พบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความพึงพอ฿จ ละ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคออนเลน์ คือคุณภาพวใบเซต์ ิSejin Ha ละ Leslie Stoel, 

โเแโี ซึไงงานวิจัยจากตางประทศดังทีไกลาวมานัๅน เดຌน าครืไองมือพืไอประมินคุณภาพของวใบเซต์มา
ปรับ฿ชຌตกตางกันเปตามความหมาะสม ทัๅงนีๅ ส าหรับมาตรวัด ละครืไองมือพืไอประมินคุณภาพ
วใบเซต์ทีไนิยม฿ชຌเดຌก บบประมินคุณภาพความส ารใจของพาณิชย์อิลใกทรอนิก ิE-Commerce 

Success Metrics) ของ William H. Delone ละ Ephraim R.McLean (โเเใี ละ บบประมิน
คุณภาพวใบเซต์ ทีไมีชืไอวา E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman, Zeithaml ละ 
Malhotra (โเเ5ี   
 มืไอพิจารณาจากงานวิจัยทีไเดຌมีการศึกษา฿นตางประทศดังทีไกลาวมาขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา
คุณภาพวใบเซต์มีความส าคัญตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค ทัๅงนีๅส าหรับ
การศึกษารืไองคุณภาพวใบเซต์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอดย฿ชຌครืไองมือพืไอ
ประมินคุณภาพของวใบเซต์ดຌวยนัๅน฿นบริบทของผูຌบริภคคนเทยยังเมปຓนทีไพรหลาย ปຓนหตุ฿หຌ
ผูຌวิจัยมีความสน฿จศึกษาคุณภาพของวใบเซต์฿นบริบทของผูຌบริภคคนเทยวามีความสอดคลຌอง ละมี
ความส าคัญฉกชนงานวิจัยทีไเดຌมีการศึกษา฿นตางประทศหรือเม 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
 แ. ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับ
ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

 2. คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับระยะวลา฿นการ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ใ. คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับความถีไ฿นการซืๅอ
สินคຌาทางออนเลน์ 
 ไ. คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 5. คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอมีความสัมพันธ์กับระยะวลา฿นการ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ๆ. คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอมีความสัมพันธ์กับความถีไ฿นการซืๅอ
สินคຌาทางออนเลน์ 
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 ็. คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอมีความสัมพันธ์กับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ 
ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

 2. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความ 

พึงพอ฿จกับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์   
 3. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความ 

พึงพอ฿จกับความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 4. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความ 

พึงพอ฿จกับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 5. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จกับ
ระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์   
 6. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จกับ
ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 7. พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จกับ
คา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
  
ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
 1. พืไอน าผลทีไเดຌจากการศึกษาเปออกบบวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์฿หຌตรงกับความตຌองการของ
ผูຌบริภคทีไซืๅอสินคຌาออนเลน์ 
 2. พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการยกระดับคุณภาพของผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์ 
 

ขอบขตการศึกษา 
1. ขอบขตนืๅอหา 

 การศึกษาปัจจัยของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยมีทฤษฎี ละนวคิดทีไกีไยวขຌองกับการศึกษา฿นครัๅงนีๅเดຌก 
 แ. พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  
 โ. คุณภาพวใบเซต์ 
 ใ. ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

 ไ. กระบวนการ฿นการตัดสิน฿จของผูຌบริภค 
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 5. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
 

 โ. ขอบขตผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดย฿ชຌบบสอบถามปຓน
ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล บบสอบถามถูกพัฒนาปຓนบบสอบถามอิลใคทรอนิกส์ หรือ
บบสอบถามออนเลน์฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอ฿หຌกลุมป้าหมายตอบบบสอบถาม ฿นชวงดือน
ธันวาคม โ55็ ถึงดือนกุมภาพันธ์ โ55่ 

 ประชากรของการวิจัยชิงปริมาณ เดຌก ผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย จ านวน โๆ ลຌานคน 
ิส านักงานสถิติหงชาติ, โ55็ี กลุมตัวอยางพืไอตอบบบสอบถามเดຌมาจากการสุมอยางงาย 
ิSimple Random Sampling) ดย฿ชຌสูตรการค านวณหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (อຌางถึง
฿น Glenn D. Israel, โเแใี กลุมตัวอยางทีไหมาะสมจ านวน โเไ คน ทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 
้5 ละคิดขนาดของกลุมตัวอยางทีไระดับความคลาดคลืไอนปຓนรຌอยละ ±็ 

 

2. นวคิด ทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
 ฿นการศึกษารืไอง คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จ
ซืๅอของผูຌบริภค  ผูຌวิจัยเดຌศึกษาคຌนควຌานวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 
 2.1 พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  
 2.2 คุณภาพวใบเซต์ 
 2.3 ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

 2.4 กระบวนการ฿นการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

 2.5 งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
 

 2.แ พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์   
 นักวิชาการ ละผูຌกีไยวขຌองเดຌ฿หຌความหมายของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เวຌ ดังนีๅ  

พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Commerce) หรืออีคอมมิร์ช ิE-Commerce) หมายถึง 
ทคนลยีทีไ฿ชຌปຓนสืไอกลางส าหรับลกปลีไยนสินคຌา ละบริการระหวางผูຌทีไกีไยวขຌอง เดຌก ตัวบุคคล 
องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร ทัๅงนีๅ พืไอชวยสนับสนุน ละอ านวยความสะดวก฿นการด านิน
กิจกรรมตางโ ทัๅงภาย฿น ละนอกองค์กร (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล ละทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2547) 

พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หมายถึง การซืๅอ ละขายสินคຌาตลอดจน
บริการอันกอ฿หຌกิดรูปบบของการท าธุรกิจ ละธุรกรรม ดยอาศัยชองทางอิลใกทรอนิกส์ เดຌก 
วใบเซต์ หรืออินทอร์นใต ทรศัพท์ วิทยุ ทรทัศน์ ทรสาร ทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพาบบเรຌสาย 
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ละอืไนโ ทนการซืๅอ ละขายปกติทีไตຌองมีหนຌารຌาน คนนัไงฝ้า ละยืไนงินสดบบตอหนຌา ิภาวุธ 
พงษ์วิทยภานุ, 2550) 

  พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  คือ ระบบการซืๅอขายสินคຌาละบริการทางธุรกิจดยมีกระบวนการ
ตางโ ตัๅงตการน าสนอขาย การ฿หຌขຌอมูลสินคຌาละบริการ การช าระงิน ละตอนืไองเปถึงการ
บริการหลังการขายดย฿ชຌชองทางอิลใกทรอนิกส์ทนชองทางปกติ ละพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ยังปຓน
ครืไองมือส าคัญ ละมีบทบาทส าคัญกับผูຌบริภค฿นปัจจุบัน ชน พิไมความสะดวกสบายดยรຌานคຌา
ออนเลน์ปຂด฿หຌบริการ 24 ชัไวมง ประหยัดวลา฿นการคຌนหาสินคຌา ละเมตຌองสียวลาดินทางเปยัง
รຌานคຌา สามารถลือกซืๅอสินคຌาเดຌ฿นราคาทีไถูกกวาจากทุกมุมลก ตอยางเรกใตามการซืๅ อสินคຌาทาง
ชองทางออนเลน์ยังคงมีขຌอจ ากัด฿นรืไองการเดຌรับความเวຌวาง฿จของลูกคຌา ละความปลอดภัยของ
ขຌอมูล ชน ขຌอมูลสวนตัวของลูกคຌา ขຌอมูลบัตรครดิต ปຓนตຌน 

 

 2.2 คุณภาพวใบเซต์  
คุณภาพของวใบเซต์กิดจากการทีไลูกคຌา฿หຌความเวຌวาง฿จ฿นขຌอมูลตางโ บนวใบเซต์ ชน 

รายละอียดของสินคຌา ราคา ขຌอมูลการจัดสงสินคຌา งืไอนเข ละนยบาย฿นการรับคืนสินคຌา
ิMcKnight ละ Chervany, 2002) 

คุณภาพของวใบเซต์ ประกอบดຌวยองค์ประกอบหลากหลายมิติซึไงประมินจากการรับรูຌของ
ลูกคຌาวามีคุณภาพ ทัๅงกอน ละหลังการซืๅอสินคຌารวมถึงการเดຌรับบริการ ดยสามารถบงออกเดຌดังนีๅ 
1. ความสะดวกสบาย 2. นืๅอหา 3. รูปบบ 4. การติดตอระหวางผูຌ฿หຌบริการ ละผูຌ฿ชຌบริการ 5. การ
ปรับตงสินคຌา ละบริการ฿หຌตรงกับความตຌองการ ิChang ละ Chen, 2009)  

งานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับคุณภาพวใบเซต์ มีชืไอรียกส าหรับคุณภาพวใบเซต์ตกตางกันเป ชน 
คุณภาพการ฿หຌบริการออนเลน์ ิWeb Site Service Quality) หรือ คุณภาพ฿นการชืไอมตอระหวาง
ลูกคຌากับวใบเซต์ ิCustomer Interface Quality) คุณภาพการ฿ชຌงานวใบเซต์ิFunctional quality) 

คุณภาพของระบบขຌอมูลิInformation Systems Quality) ลักษณะสภาพวดลຌอม฿นการซืๅอสินคຌา
ิBuying Environment Characteristics) ละคุณภาพประสบการณ์วใบเซต์ (Web Experience) 
(Qingjin Fan ละคณะ 2013) 

สามารถสรุปเดຌวา คุณภาพวใบเซต์ คือ คุณภาพทีไลูกคຌารับรูຌเดຌจากการ฿ชຌบริการรຌานคຌา
ออนเลน์ ซึไงประกอบเปดຌวย ความสะดวกสบาย฿นการ฿ชຌบริการ มีนืๅอหาทีไถูกตຌองครบถຌวน สามารถ
ติดตอผูຌ฿หຌบริการเดຌตามความตຌองการ ละมีการปรับตงสินคຌาละบริการ฿หຌตรงกับความตຌองการ   
 การประมินคุณภาพของการ฿หຌบริการทางวใบเซต์ 
 นักวิชาการ ละนักวิจัยหลายทานเดຌพัฒนากรอบนวคิด ละครืไองมือ฿นการ฿ชຌวัดคุณภาพ
วใบเซต์ เวຌดังนีๅ 
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 William H. Delone ละ Ephraim R. McLean (2003) เดຌน าสนอบบจ าลองการประมิน
ความส ารใจของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerce Success Metrics) ซึไงพัฒนามาจากมดล
ความส ารใจของระบบสารสนทศ ิModel of Information System Success) ฿นป 1992 ดย
ปรับปลีไยนตัวปร ละความสัมพันธ์฿นตัวปรบางตัวพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
ดยมีปัจจัยทีไกีไยวขຌอง 6 ประการดຌวยกัน พืไอ฿หຌครอบคลุมละกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ 

 1. คุณภาพสารสนทศ ิ Information Quality) ประกอบดຌวย ความสมบูรณ์ 
ิCompleteness) ขຌา฿จงาย ิEase of Understanding) มีความปຓนสวนตัว ิPersonalization) 

ตรงประดใน ิRelevance) ละมีความปลอดภัย (Security) 

 2. คุณภาพระบบ ิSystem Quality) ประกอบดຌวย ความหมาะสมกับการ฿ชຌงาน 
ิAdaptability) ความสะดวก ละงายตอการ฿ชຌงาน ิAvailability) ความมีสถียรภาพ ิReliability) 

วลา฿นการตอบสนอง ิResponse Time) ละประยชน์฿ชຌสอย ิUsability) 

 3. คุณภาพบริการ ิService Quality) ประกอบดຌวย การรับประกัน ิAssurance) ความหใน
อกหใน฿จ (Empathy) ละความรวดรใว฿นการตอบสนอง ิResponsiveness) 

 4. การ฿ชຌงาน ิUse) ประกอบดຌวย ธรรมชาติการ฿ชຌงาน ิNature of Use) รูปบบการ
ชืไอมยง ิNavigation Pattern) จ านวนการขຌาชมวใบเซต์ ิNumber of Site Visits) ละจ านวน
รายการทีไประมวลผล ิNumber of Transactions Executed)  

 5. ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌงาน ิUser Satisfaction) ประกอบดຌวย การซืๅอซๅ า ิRepeat 

Purchases) การยีไยมชมซๅ า (Repeat Visit) ละความพึงพอ฿จดยรวม ิUser Survey) 

 6. ผลประยชน์ทีไผูຌ฿ชຌงานเดຌรับ ิNet Benefits) ประกอบดຌวย การลดตຌนทุน ิCost Saving) 

ชวยพิไมสวนบงตลาด ิExpanded Markets) ชวยพิไมยอดขาย ิIncremental Additional Sales) 

ลดตຌนทุน฿นการคຌนหา (Reduced Search Costs) ละการประหยัดวลา฿นการด านินงาน ิTime 

Saving) 

 Parasuraman ละคณะ (1985) เดຌก าหนดมิติทีไจะ฿ชຌวัดคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการ 
ิDimension of Service Quality) เวຌ 10 ดຌาน เดຌก 
 1. รูปธรรมทีไปรากฏ ิTangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพทีไปรากฏ฿หຌหใน หรือสิไงทีไจับ
ตຌองเดຌ สิไงอ านวยความสะดวกตางโ ผูຌ฿หຌบริการ ละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการ 

 2. ความชืไอถือเดຌ ิReliability) หมายถึง ความพรຌอมทีไจะ฿หຌบริการอยางถูกตຌองตอนืไอง
ละสม ไาสมอ ละสามารถ฿หຌบริการตามก าหนดวลาทีไสัญญาเวຌกับลูกคຌา 
 3. การตอบสนองตอผูຌรับบริการ ิResponsiveness) หมายถึง ความตใม฿จพรຌอมทีไจะ
฿หຌบริการ ละ฿หຌบริการอยางรวดรใว 

 4. ความสามารถ ิCompetence) หมายถึง มีทักษะความรูຌทีไจะปฏิบัติงานนัๅนโ ความช านาญ
฿นการติดตอลูกคຌา ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการบริการ 
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 5. อัธยาศัยเมตรี ิCourtesy) หมายถึง ความสุภาพ ฿หຌกียรติ ค านึงถึงความรูຌสึกของผูຌอืไน ละ
มีความปຓนมิตร 
 6. ความนาชืไอถือ ละเวຌ฿จเดຌ ิCredibility) หมายถึง ความมีคุณคานาชืไอถือ ความซืไอสัตย์ 
ซึไงสัมพันธ์กับการค านึงถึงประยชน์สูงสุดของลูกคຌา ตຌองอาศัยชืไอสียงขององค์การ ละบุคลิกภาพ
สวนตัวของผูຌ฿หຌบริการปຓนส าคัญ 

 7. ความมัไนคงละปลอดภัย ิSecurity) หมายถึง การปราศจากความสีไยงอันตราย หรือความ
สงสัย 

 8. การขຌาถึงบริการ ิAccess) หมายถึง ความสะดวก ละความคลองตัวทีไลูกคຌาเดຌรับ฿นการ
ติดตอ มีขัๅนตอนทีไเมซับซຌอน ฿ชຌวลานຌอย ลูกคຌาเมตຌองรอนานสามารถขຌาเป฿ชຌบริการเดຌอยางสะดวก 

 9. การสืไอสาร ิCommunication) หมายถึง ความสามารถ฿นการ฿หຌขຌอมูลกลูกคຌา ดຌวยภาษา
ทีไลูกคຌาขຌา฿จงาย ท า฿หຌลูกคຌาเมสับสน฿นขัๅนตอนการบริการตลอดจนสามารถสรຌางความมัไน฿จ฿หຌ
ลูกคຌามืไอลูกคຌากิดปัญหา 
 10. การรูຌจัก ละขຌา฿จ฿นผูຌรับบริการ ิUnderstanding/ Knowing the Customer) 
หมายถึง การพยายามท าความขຌา฿จ฿นความตຌองการของผูຌรับบริการ   

 จากคุณลักษณะ แเ ประการของคุณภาพการบริการ ิService Quality) เดຌมีการพัฒนา ละ
สรຌางครืไองมือ฿นการประมินคุณภาพการบริการ หรือทีไรียกวา SERVQUAL พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
หาความสัมพันธ์ดยสรุปมิติการประมินคุณภาพจากดิม แเ ดຌาน หลือพียง 5 ดຌาน ละเดຌก าหนด
ความหมายเวຌ ดังนีๅ (Parasuraman ละคณะ, 1988) 

 1. ดຌานลักษณะทางกายภาพของการ฿หຌบริการ ิTangibility) หมายถึงลักษณะทางกายภาพทีไ
ปรากฏ฿หຌหในถึงสิไงอ านวยความสะดวกตาง โ อันเดຌก สถานทีไ บุคลากร อุปกรณ์ครืไองมือ อกสาร
ทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร ละสัญลักษณ์ รวมทัๅงสภาพวดลຌอมทีไท า฿หຌผูຌรับบริการรูຌสึกวา เดຌรับการ
ดูลหวง฿ย ละความตัๅง฿จจากผูຌ฿หຌบริการ บริการทีไถูกน าสนอออกมาปຓนรูปธรรมจะท า฿หຌ
ผูຌรับบริการรับรูຌถึงการ฿หຌบริการนัๅนโ เดຌชัดจนขึๅน 

 2. ดຌานความชืไอถือเวຌวาง฿จเดຌ ิReliability) หมายถึง ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ฿หຌตรงกับ
สัญญาทีไ฿หຌเวຌกับผูຌรับบริการ บริการทีไ฿หຌทุกครัๅงจะตຌองมีความถูกตຌองหมาะสม ละเดຌผลออกมา
ชนดิม฿นทุกจุดของบริการ ความสมไ าสมอนีๅจะท า฿หຌผูຌรับบริการรูຌสึกวาบริการทีไเดຌรับนัๅนมีความ
นาชืไอถือ สามารถ฿หຌความเวຌวาง฿จเดຌ 
 3. ดຌานการตอบสนองตอลูกคຌา ิResponsiveness) หมายถึง ความพรຌอมละความตใม฿จทีไจะ
฿หຌบริการ ดยสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการเดຌอยางทัไวถึงละรวดรใว 

 4. ดຌานการ฿หຌความมัไน฿จตอลูกคຌา ิAssurance) หมายถึง ความสามารถ฿นการสรຌางความ
ชืไอมัไน฿หຌ กิดขึๅนกับผูຌรับบริการ ดยผูຌ฿หຌ บริการจะสดงถึงทักษะ ความรูຌความสามารถทีไมีละ
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ตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการดຌวยความสุภาพนุมนวล มีกริยามารยาททีไดีสืไอสารกับ
ผูຌรับบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ พืไอสรຌางความมัไน฿จวาผูຌรับบริการจะเดຌรับบริการทีไดีทีไสุด 

 5. ดຌานการรูຌจักละขຌา฿จลูกคຌา ิEmpathy) หมายถึง ความสามารถ฿นการดูลอา฿จ฿ส
ผูຌรับบริการตามความตຌองการทีไตกตางของผูຌรับบริการตละคน  

 ตอมา Parasuraman, Zeithaml ละ Malhotra (2005) เดຌน าหลักของบบประมิน
คุณภาพของการ฿หຌบริการ ิSERQUAL) มาประยุกต์ ฿ชຌ ฿หม  พืไอ฿หຌ ขຌากับบริบทของธุรกิจ
อิลใกทรอนิกส์ ละเดຌพัฒนาครืไองมือ฿นการประมินคุณภาพการบริการวใบเซต์ขึๅน฿หม ละบง
ออกปຓน 2 ชุด คือ ชุดหลัก ละชุดรอง ดยชุดหลัก คือ  E-S-QUAL สวน ชุดรอง คือ  E-RecS-

QUAL พรຌอมจัดกลุมของการวัดระดับคุณภาพของวใบเซต์ ดย ดยชุดหลัก E-S-QUAL ถูกบงมิติ
การวัดคุณภาพออกปຓน 4 ดຌาน เดຌก 
 1. ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน ิEfficiency) วใบเซต์มีความงาย฿นการ฿ชຌงาน ดยมีหนຌาจอ
ทีไสามารถท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถคຌนหา พืไอจะเดຌรับการบริการทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใว 

 2. ดຌานความสามารถของระบบ ิSystem Availability) ระบบ฿นการ฿ชຌงานมีสถียรภาพ฿น
การ฿ชຌงาน สามารถตอบสนองการ฿ชຌงานเดຌตลอดวลา ทีไผูຌ฿ชຌตຌองการ฿ชຌงาน 

 3. ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) วใบเซต์สามารถรับค าสัไง ละสงขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌ
ตຌองการเดຌอยางถูกตຌองละรวดรใว ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบรรลุวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานตามทีไผูຌ฿ชຌบริการ
ตຌองการ 
 4. ดຌานความปຓนสวนตัว ิPrivacy) วใบเซต์สามารถรักษาขຌอมูลกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยาง
ปลอดภัย 

 ดยทีไชุดรอง หรือ E-RecS-QUAL มีความส าคัญ฿นการประมินคุณภาพของวใบเซต์ มืไอ
วใบเซต์ตຌองประสบกับปัญหาจากการ฿ชຌงานของลูกคຌา หรือลูกคຌาตຌองการความชวยหลือปຓนพิศษ 
ดยชุดรอง E-RecS-QUAL ถูกบงมิติการวัดคุณภาพออกปຓน 3 ดຌาน เดຌก 
 1. ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ ิResponsiveness) วใบเซต์สามารถตอบสนองตอ
ปัญหา฿นการ฿ชຌบริการละสามารถกຌปัญหาเดຌอยางรวดรใวมืไอผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหากิดขึๅน฿นการ฿ชຌ
บริการ 
 2. ดຌานการชดชย ิCompensation)   วใบเซต์สามารถหาสิไงทดทนมืไอกิดความผิดพลาด฿น
การจัดสงสินคຌา 
 3. ดຌานการติดตอ ิContact) ความสามารถของผูຌ฿หຌบริการทีไจะตຌองสนอง ละกຌปัญหา฿หຌกับ
ลูกคຌาบบออนเลน์ ดยมีชองทาง฿นการติดตอสืไอสารระหวางวใบเซต์ ละผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌ
ผูຌ฿ชຌบริการเดຌปรึกษาหรือสอบถามกีไยวกับการ฿หຌบริการผานวใบเซต์  
 Cathy S. Lin ละ Sheng Wu (2002) พัฒนาบบประมินคุณภาพ รียกวา Online 

Service Quality ดยน าหลักของบบประมินคุณภาพของการ฿หຌบริการ ิSERQUAL) ของ 
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Parasuraman ละ Berry ฿นป 1985 มาพัฒนา ละปรับ฿หຌสอดคลຌองกับความพึงพอ฿จพืไอประมิน
คุณภาพของวใบเซต์ ดยมีมิติ ละก าหนดความหมายเวຌ ดังนีๅ 
 แ. นืๅอหาขຌอมูล ิInformation Content)  หมายถึง มีขຌอมูลตางโ หมาะสมขຌา฿จงาย 

 โ. ปรับตงขຌอมูลละบริการตรงกับความตຌองการของผูຌ฿ชຌ ิCustomization) หมายถึงมีขຌอมูล
ทีไหมาะสมกับผูຌ฿ชຌบริการ ละรูຌความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ 

 ใ. ชืไอถือเดຌละมีการตอบสนอง ิReliability & Response) หมายถึง มีการกຌปัญหาของการ
฿ชຌงานบริการออนเลน์ ละความถูกตຌองของการสดงนืๅอหาการสืไอสาร ละวลา฿นการ฿หຌบริการ 

 ไ. ความมัไนคงปลอดภัย ิSecurityี หมายถึงความปลอดภัย฿นการสืไอสาร ละปกป้องความ
ปຓนสวนตัว 

 จากนวคิดทีไกลาวมาขຌางตຌนสามารถสรุป คุณภาพวใบเซต์ คือ คุณภาพทีไลูกคຌารับรูຌเดຌจากการ
฿ชຌบริการรຌานคຌาออนเลน์ ซึไงประกอบเปดຌวย ความสะดวกสบาย฿นการ฿ชຌบริการ มีนืๅอหาทีไถูกตຌอง
ครบถຌวน สามารถติดตอผูຌ฿หຌบริการเดຌตามความตຌองการ มีการปรับตงสินคຌา ละบริการ฿หຌตรงตอ
ความตຌองการของผูຌบริภค พรຌอมกันนีๅยังพบวา นักวิชาการ ละนักวิจัยเดຌหในความส าคัญของ
คุณภาพของวใบเซต์ ดยการพัฒนาครืไองมือพืไอประมินคุณภาพวใบเซต์มาอยางตอนืไองพืไอ฿หຌ
วใบเซต์มีคุณภาพสามารถตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคเดຌสูงสุด ทัๅงนีๅ ครืไองมือประมิน
คุณภาพทีไถูกปรับ฿หຌหมาะสมกับบริบทของธุรกิจออนเลน์มากทีไสุด คือ E-S-QUAL ละ E-RecS-

QUAL ของ Parasuraman ละคณะ ิโเเ5ี ซึไง฿นงานวิจัย คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผล
ตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคนีๅ ผูຌวิจัยเดຌน าครืไองมือ E-S-QUAL ละ E-RecS-

QUAL มาปรับ฿ชຌพืไอประมินคุณภาพของวใบเซต์ นืไองจากปຓนครืไองมือประมินคุณทีไถูกปรับ฿หຌ
หมาะกับบริบทของรຌานคຌาออนเลน์มากทีไสุด รวมถึงมีมิติทีไครอบคลุม฿นการประมินคุณภาพของ
วใบเซต์ ็ ดຌานดຌวยกัน คือ แ. ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน โ. ดຌานความสามารถของระบบ ใ. 
ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ไ. ดຌานความปຓนสวนตัว 5 ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ ๆ.ดຌาน
การชดชย ละ ็.ดຌานการติดตอ 

 

 2.ใ ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

 ความพึงพอ฿จ หมายถึง สิไง฿ดกใตามทีไสามารถลดความตึงครียดของมนุษย์฿หຌนຌอยลง ละความ
ตึงครียดหลานัๅนปຓนผลมาจากความตຌองการของมนุษย์ มืไอมนุษย์ตຌองการมากกใจะกิด ปฏิกิริยา
รียกรຌอง มืไอ฿ดความตຌองการเดຌรับการตอบสนอง ความตึงครียดกใจะนຌอยลง หรือหมดเปท า฿หຌกิ ด
ความพึงพอ฿จ (Morse, 1958) 

 ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความตຌองการ ละความคาดหวัง฿นหลายสิไงหลายอยางของมนุษย์ 
ดังนัๅน ตละบุคคลจึงตຌองกระท าดຌวยวิธี฿ดวิธีหนึไงพืไอตอบสนองความตຌองการ หรือสิไงทีไคาดหวังเวຌ ซึไง
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มืไอเดຌรับการตอบสนองตามทีไตัๅงความหวัง หรือทีไคาดหวัง อาเวຌนัๅนบุคคลกใจะเดຌรับความพึงพอ฿จ 
ละขณะดียวกันกใจะคาดหวัง฿นสิไงทีไสูงขึๅนรืไอย โ (Vroom, 1964)  

 ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความพึงพอ฿จจัดปຓนทัศนคติทีไตຌองผานกระบวนการรับรูຌ ละตีความ
ของบุคคล ซึไงมีการประมินคาของสิไงทีไรับรูຌวาชอบหรือเมชอบ ปรารถนาหรือเมปรารถนา พึงพอ฿จ 
หรือเมพึงพอ฿จ (ปุระชัย ปດยมสมบูรณ์, 2531ี 

ความพึงพอ฿จของลูกคຌา หมายถึงการตอบสนองอันกีไยวขຌองกับอารมณ์ ละการยอมรับซึไงมุง
เปทีไความคาดหวังสินคຌา การบริภค ละประสบการณ์ อันมีรืไองวลาขຌามากีไยวขຌอง ชน ชวงวลา
หลังจากเดຌ฿ชຌสินคຌาลຌว หรือหลังจากการตัดสิน฿จ฿ชຌ ระดับการตอบสนองนีๅจะขึๅนอยูกับประสบการณ์
ของตละบุคคล ิJoan L. Giese ละ Joseph A. Cote, 2000ี 
 ความพึงพอ฿จของลูกคຌา ิCustomer Satisfaction) หมายถึง ความรูຌสึกของบุคคลทีไพึงพอ฿จ
ละเมพึงพอ฿จตอสินคຌา ละบริการทีไเดຌรับมืไอทียบกับระดับความคาดหวังของตน (Joel D. 

Wisner and Linda L. Stanley, 2007) 

ความพึงพอ฿จของลูกคຌามีความสัมพันธ์กับคุณคา คุณภาพ พฤติกรรมการรຌองรียน ละความ
จงรักภักดี (Willard Hom, 2000) 

จากนวคิดรืไองความพึงพอ฿จของลูกคຌา ละของผูຌรับบริการทีไนักวิชาการเดຌกล าวเวຌขຌางตຌน
นัๅน สามารถสรุปเดຌวา ความพึงพอ฿จของลูกคຌา ละของผูຌรับบริการนัๅนปຓนตัวปรส าคัญทีไกอ฿หຌกิด
ความจงรักภักดีละความชืไอมัไนตอสินคຌา ละบริการ ทัๅงนีๅลูกคຌา ละผูຌรับบริการจะประมินความพึง
พอ฿จทีไตนองเดຌรับจริงหลังจากเดຌ฿ชຌสินคຌา ละจากบริการทีไ เดຌรับ ละความพึงพอ฿จของลูกคຌายัง
ปຓนอีกปัจจัยหนึไงทีไน ามา฿ชຌพืไอสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันทางการตลาด ดังนัๅน ผูຌบริหาร ละ
ผูຌประกอบการควรมีความขຌา฿จกีไยวกับความพึงพอ฿จของลูกคຌาพืไอปรับปรุงบริการ฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌามากทีไสุด 

 

 2.ไ การตัดสิน฿จซืๅอ  
 การทีไผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอสินคຌานัๅน จะตຌองมีกระบวนการตัๅงตริไมตຌน คือการรับรูຌเปจนถึง
ทัศนคติหลังจากทีไเดຌทดลอง฿ชຌสินคຌาลຌว ดังนัๅนพฤติกรรมของผูຌบริภคจะชวย฿หຌนักการตลาดสามารถ
มองหในชองทาง฿นการขຌาถึงผูຌบริภคเดຌดียิไงขึๅน ละชวย฿นการวางผนกลยุทธ์การสืไอสารทาง
การตลาดเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึไงกระบวนการทีไส าคัญมากของพฤติกรรมผูຌบริภค คือ
กระบวนการการตัดสิน฿จของผูຌบริภค ละขัๅนตอน฿นการตัดสิน฿จของผูຌบริภค ซึไงนักวิชาการหลาย
ทานเดຌ฿หຌนวคิดทีไกีไยวขຌองเวຌดังนีๅ   

 กระบวนการตัดสิน฿จของผูຌบริภค 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล ละ ดลยา จาตุรงคกุล ิ2550) กลาววา กระบวนการตัดสิน฿จของผูຌบริภค 
สามารถบงเดຌปຓนล าดับขัๅนตางโ ซึไงมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
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 ขัๅนตอนทีไ 1 การลใงหในปัญหา หรือตระหนักถึงความตຌองการ (Need Recognition) 

 ขัๅนตอนทีไ 2 การสาะสวงหาขาวสาร ิInformation Search) 

 ขัๅนตอนทีไ 3 การประมินทางลือกกอนซืๅอ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) 

 ขัๅนตอนทีไ 4 การซืๅอ ิPurchasing) 

 ขัๅนตอนทีไ 5 ละ 6 การบริภคอุปภคสินคຌา ละประมินผลหลังซืๅอ 

 กระบวนการตัดสิน฿จลือกซืๅอของผูຌบริภคส าหรับการคຌาปลีกอิลใคทรอนิกส์ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล ละทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ ิ2547) เดຌกลาวถึงกระบวนการตัดสิน฿จ
ลือกซืๅอของผูຌบริภคส าหรับการคຌาปลีกอิลใคทรอนิกส์ ดังนีๅ 
 พฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ละบริการนัๅนโ กใคือ กระบวนการ
ตัดสิน฿จ (Decision Process) ดยบงออกปຓน 3 ขัๅนตอนดຌวยกัน เดຌก 1. ขัๅนตอนกอนการตัดสิน฿จ
ซืๅอ ิPre Purchase) 2. ขัๅนตอนการซืๅอจริง (Actual Purchase) ละ 3. ขัๅนตอนหลังการซืๅอ ิPost 

Purchase) มีรายละอียดดังนีๅ 
1. ขัๅนตอนกอนการตัดสิน฿จซืๅอ (Pre Purchase) ปຓนขัๅนตอนทีไผูຌซืๅอจะระบุความตຌองการ

บืๅองตຌนวาจะซืๅอสินคຌา ละบริการอะเร เมวาจะดຌวยวิธีการสอบถามจากผูຌชีไยวชาญ หรือคຌนหาจาก
หลงขຌอมูลตางโ ชน ครือขายอินทอร์นใตหนังสือ ละอกสาร ปຓนตຌน จากนัๅน จึงน ามาก าหนด
ปຓนขอบขตของปัญหาพืไอพิจารณา ละประมินทางลือกทีไ หมาะสมทีไสุด การคຌาปลีก
อิลใกทรอนิกส์จึงถือเดຌวาปຓนหลงขຌอมูลอีกประภทหนึไง ทีไชวย฿หຌลูกคຌาหรือผูຌบริภคสามารถคຌนหา
ละขຌาถึงขຌอมูลกีไยวกับสินคຌา ละบริการผานทางครือขายอินทอร์นใตเดຌอยางรวดรใว ละทัไวถึง 
เมพียงตจะท า฿หຌประหยัดวลา฿นการดินทางลຌว ยังท า฿หຌประหยัดคา฿ชຌจายอีกดຌวย 

2. ขัๅนตอนการซืๅอจริง ิActual Purchase) ปຓนขัๅนตอนทีไผูຌซืๅอตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ละบริการ
ดยมีปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณา เดຌก ราคา คุณภาพ บริการ ละประยชน์฿ชຌสอย ตลอดจนกลยุทธ์
ทางการตลาดของผูຌขายสินคຌา ละบริการนัๅนโ การคຌาปลีกอิลใกทรอนิกส์เมพียงตจะปຓน
หลงขຌอมูลทีไน าสนอ฿นตัวสินคຌา ละบริการพียงอยางดียว ตยังเดຌปรียบทียบ฿หຌหในถึงขຌอ
ตกตางระหวางตัวสินคຌา ละบริการทีไอยูกลุมดียวกัน เมวาจะปຓนรืไองราคา คุณภาพ บริการ 
ประยชน์฿ชຌสอย ละขຌอสนอพิศษตางโ ท า฿หຌผูຌซืๅอสามารถน ามา฿ชຌปຓนกณฑ์พิจารณาลือกซืๅอเดຌ
งายขึๅน 

3. ขัๅนตอนหลังการซืๅอ (Post Purchase) ปຓนขัๅนตอนทีไผูຌซืๅอเดຌน าตัวสินคຌา ละบริการเป฿ชຌ
ประยชน์ตามทีไตຌองการ อยางเรกใตาม อาจกิดปัญหา฿นตัวสินคຌา ละบริการนัๅนโ เดຌหลังจากทีไลูกคຌา
เดຌน าเป฿ชຌลຌว เมวาปຓนปัญหาดຌานทคนิค ชน ผูຌซืๅอเมทราบถึงวิธีการติดตัๅง ละ฿ชຌงาน ผูຌซืๅอเม
สามารถกຌเขปัญหาบางอยางเดຌ ปຓนตຌน หรือมຌตปัญหาดຌานคุณภาพ ละบริการ ชน สินคຌามี
ต าหนิ หรือสียหาย สินคຌามีการสงมอบลาชຌากวาก าหนด ปຓนตຌน ปัญหาทีไกิดขึๅนหลานีๅปຓนสิไงทีไผูຌขาย
จะตຌองรับผิดชอบ ละชวยหลือลูกคຌาจนกวาจะเดຌรับกຌปัญหา฿หຌหมดเป พืไอสรຌางความพึงพอ฿จ
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฿หຌกับลูกคຌาเดຌประทับ฿จ฿นการ฿ชຌบริการ ดังนัๅน การคຌาปลีกอิลใกทรอนิกส์สามารถน าเป฿ชຌปຓน
ครืไองมือพืไอกຌปัญหาตางโ หลานีๅเดຌ ดยน าระบบสนับสนุน ละชวยหลือลูกคຌาทีไประสบปัญหา
ดຌานตางโ ผานทางครือขายอินทอร์นใตเดຌตลอดวลาทีไตຌองการ ชน ระบบชวยหลือลูกคຌา (Help 

Desk Systems) ระบบสอบถามปัญหา (FAQ Systems) ระบบ฿หຌค าปรึกษา (Suggestion 

Systems) ระบบลูกคຌาสัมพันธ์ (Customer Ralationship Management Systems) ปຓนตຌน เม
พียงตจะสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌาเดຌปຓนอยางดีลຌว ยังปຓนการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงาน พิไมผลก าเร ละสรຌางภาพลักษณ์อันดี฿หຌกับองค์กร 

 จากนวคิด ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคทัๅง฿น
ชองทางปกติ ละ฿นชองทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทีไนักวิชาการเดຌกลาวเวຌขຌางตຌนนัๅน สามารถสรุปเดຌ
วา การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคนัๅนมีขัๅนตอนเมตกตางกัน ทัๅงนีๅริไมจาก 1. การรับรูຌปัญหา 2. การ
คຌนหาขຌอมูล 3. การประมินผลทางลือก 4. การตัดสิน฿จซืๅอ ละ 5. พฤติกรรมหลังการซืๅอ ทัๅงนีๅ 
ผูຌบริภคอาจจะขຌามขัๅนตอนบางขัๅนตอนเปเดຌขึๅนอยูกับวัตถุประสงค์฿นการลือกซืๅอ ซึไงผูຌขายมีความ
จ าปຓนทีไจะตຌองศึกษาการตัดสิน฿จลือกซืๅอของผูຌบริภความีอะเรบຌาง พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงความ
ตຌองการทีไทຌจริงเดຌอยางถูกตຌอง ละหมาะสม 

 

2.5 งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
Mei Cao, Qingyu Zhang ละ John Seydel (2005) ศึกษาละน าสนอกรอบนวคิดพืไอ

ประมินคุณภาพของวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ดยพัฒนามาจากกรอบนวคิดส าคัญ คือ 1.มดล
การยอมรับทคนลยี ิA Technology Acceptance Model หรือ TAM) 2. มดลความส ารใจของ
ระบบสารสนทศ ิModel of Information System Success) 3. นวคิดกีไยวกับความเวຌวาง฿จ
(Concept of Trust) ละ 4. คุณภาพของวใบเซต์ ิE-Commerce Website Quality) คุณภาพ
วใบเซต์฿นงานวิจัย ประกอบดຌวย แ.คุณภาพสารสนทศ ิ Information Quality) โ.คุณภาพของ
ระบบ ิSystem Quality) ใ. คุณภาพของการบริการ ิService Quality) ละ ไ. คุณภาพของ
รูปบบ ิAttractiveness) ดยการประมินคุณภาพวใบเซต์ตຌองกิดจากการทีไลูกคຌามีความคุຌนคย
ละประสบการณ์฿นการ฿ชຌงานวใบเซต์ หรือการทีไลูกคຌากลับมาซืๅอซๅ าปຓนผูຌประมิน นืไองจากลูกคຌา
สามารถพิจารณาคุณภาพวใบเซต์เดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ ตัวอยางประชากรทีไศึกษา จ านวน 213 คน 
คือ นักรียนทีไซืๅอหนังสือจากรຌานหนังสือออนเลน์ เดຌก amazon.com, biggerbooks.com ละ 
half.com ซึไงผลจากงานวิจัยสดง฿หຌหในวา คุณภาพวใบเซต์ คือการทีไลูกคຌารับรูຌถึงความมีประยชน์
ละรับรูຌถึงความงาย กอ฿หຌกิดความชืไอมัไน ละสงผล฿หຌกิดทัศนคติทีไดี ละกิดความตัๅง฿จทีไจะ
กลับมาซืๅอสินคຌา ละบริการ฿นวใบเซต์  
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Mohd Fazli Mohd Sam ละ Md Nor Hayati Tahir ิ2009) ศึกษาคุณภาพของวใบเซต์
ทีไมีผลตอความตัๅง฿จซืๅอบัตรดยสารทางออนเลน์฿นประทศมาลซีย ประชากรทีไศึกษา คือ นักศึกษา
ละคนท างาน ทีไซืๅอบัตรดยสารของสายการบินตຌนทุนตไ า ิThe low-cost carrier service) ทาง
ออนเลน์ ฿นประทศมาลซีย ตัวอยางจ านวน 208 คน คุณภาพวใบเซต์฿นงานวิจัย ประกอบดຌวย แ. 
การออกบบวใบเซต์ทีไสะดวก฿ชຌงานงาย ิUsability) โ. รูปบบวใบเซต์สวยงาม ภาพ ละ
องค์ประกอบตรงกับนืๅอหาของวใบเซต์ ิWebsite Design) ใ. ขຌอมูลสินคຌาละบริการ ิInformation 

Quality) ทีไถูกตຌอง ครบถຌวน หมาะสมมีนืๅอหานาสน฿จพืไอดึงดูด฿หຌลูกคຌาหยุดอาน ไ. ความ
นาชืไอถือิTrust) ของวใบเซต์ 5. ความสีไยง ิPerceived Risk) ทีไกิดจากการ฿ชຌบริการ หรือซืๅอสินคຌา
ทางอินทอร์นใต เดຌก ความสีไยงทีไกิดจากขຌอมูลทางดຌานการงินทีไอาจจะเมปลอดภัยหรือ ความเม
ปลอดภัย฿นการกใบรักษาขຌอมูลสวนตัว  ๆ. ความหในอกหใน฿จ ิEmpathy) เดຌก การอา฿จ฿ส 
ขຌา฿จละรับฟังความตຌองการพืไอ฿หຌลูกคຌารูຌสึกวาเดຌรับการปฏิบัติละดูลปຓนอยางดี ผลจากงานวิจัย
พบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิตอการตัๅง฿จซืๅอบัตรดยสารครืไองบินทางออนเลน์ของผูຌบริภค คือ คุณภาพ
วใบเซต์฿นดຌาน แ.การออกบบวใบเซต์ทีไสะดวก฿ชຌงานงาย ิUsability) โ.ความนาชืไอถือ ิTrust) 

ละ ใ.ความหในอกหใน฿จ ิEmpathy)  

Sejin Ha ละ Leslie Stoel (2012) ศึกษาบทบาทคุณภาพรຌานคຌาออนเลน์ ละรงจูง฿จ
จากประสบการณ์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัๅง฿จซืๅอครืไองตงกายทางออนเลน์  ประชากรทีไ
ศึกษาคือนักศึกษาทีไซืๅอสืๅอผຌา ละครืไองประดับทางออนเลน์฿นประทศสหรัฐอมริกา ตัวอยาง
จ านวน 120 คน คุณภาพวใบเซต์฿นงานวิจัย ประกอบดຌวย แ.ความปຓนสวนตัว ละความปลอดภัย 
ิPrivate ละSecurity) เดຌก การรักษาความปຓนสวนตัว ละกใบขຌอมูลลูกคຌาเวຌปຓนความลับ เมน า
ขຌอมูลสวนตัวเป฿ชຌ฿นทาง฿ดทางหนึไงดยพลการ โ. ขຌอมูลสินคຌา ละบริการ/ความสะดวก฿นการขຌา฿ชຌ
งาน ิWebsite Content/Functionality) เดຌก มีขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับสินคຌา ละบริการของวใบเซต์
ครบถຌวน มีรูปบบ ละการจัดวางครงสรຌางของวใบเซต์฿นการคຌนหาขຌอมูลดูงายเมสับสน ใ. การ
บริการหลังการขาย ิCustomer Service) เดຌก มีชองทางส าหรับซักถาม หรือรຌองรียนอยางสะดวก 
มีบริการจัดสงสินคຌาทีไรวดรใว ละจัดสงสินคຌาอยางปลอดภัย ไ. บรรยากาศ ละประสบการณ์ 
ิExperiential/Atmospheric) เดຌก ความพลิดพลินสนุกสนานทีไกิดขึๅนจากการซืๅอสินคຌา หรือ฿ชຌ
บริการบนวใบเซต์  ผลจากงานวิจัยพบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิตอความพึงพอ฿จ ละการตัๅง฿จซืๅอครืไองตง
กายทางออนเลน์ คือ แ.ขຌอมูลสินคຌา ละบริการ/ความสะดวก฿นการขຌา฿ชຌงานิ Website 

content/Functionality) โ. บรรยากาศ ละประสบการณ์ ิExperiential/Atmospheric)  

Qingji Fan, Jeoung Yul Lee ละ Joong In Kim ิ2013) ศึกษาบทบาทคุณภาพวใบเซต์
ทีไมีตอความราบรืไน ละความพึงพอ฿จ฿นการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค฿นประทศกาหลี฿ตຌ ละประทศ
จีน ดยศึกษาตัวอยางประชากร฿นประทศกาหลี฿ตຌ จ านวน 219 คน ละประชากร฿นประทศจีน 
จ านวน 212 คน ทีไ฿ชຌระบบการคຌาทางอิลใกทรอนิกส์บบ CโC คุณภาพวใบเซต์฿นงานวิจัย 
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ประกอบดຌวย แ.การออกบบวใบเซต์฿หຌสามารถ฿ชຌงานงาย ละสะดวกิConvenient) เดຌก มีระบบ
น าทางทีไดีพืไอ฿หຌลูกคຌา สามารถกลับหรือเปยังหนຌาอืไนโ ตอเดຌอยางสะดวก มีครืไ องมือ฿นการชวย
คຌนหาขຌอมูลหรือบริการทัๅ งหมด฿นวใบเซต์  โ. รูปบบของขຌอมูลทีไมี ฿หຌบริการ฿นวใบเซต์
ิContent)เดຌก ขຌอมูล฿นรูปบบตัวหนังสือ รูปภาพ ของสินคຌา ละ/หรือ บริการ ถูกตຌอง ครบถຌวน 
ละหมาะสม ใ.รูปบบวใบเซต์ ิAesthetics) เดຌก ความสวยงามของวใบเซต์ เดຌก สี ละรูปภาพ
กราฟฟຂคทีไ฿ชຌหมาะสม สรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการขຌา฿ชຌบริการ ไ. การสืไอสาร ละติดตอระหวางผูຌ
฿หຌบริการ ละผูຌ฿ชຌบริการ฿นวใบเซต์ ิInteractivity) เดຌก การ฿หຌลูกคຌาเดຌมีสวนรวม ละสดงความ
คิดหในตางโ ฿นวใบเซต์ 5. การปรับตงสินคຌา ละบริการ฿หຌตรงกับความตຌองการ ิCustomization) 

เดຌก การ฿หຌความปຓนสวนตัว หรือฉพาะจาะจงตอความตຌองการของลูกคຌา ผลจากงานวิจัยของทัๅง
สองประทศพบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคออนเลน์ 
คือ แ. รูปบบของขຌอมูลทีไมี฿หຌบริการ฿นวใบเซต์ ิContent) โ.รูปบบวใบเซต์ ิAesthetics) ละ ใ.
การสืไอสาร ละติดตอระหวางผูຌ฿หຌบริการ ละผูຌ฿ชຌบริการ฿นวใบเซต์ ิInteractivity)   

Chen, Chen ละ Capistrano ิโเแใี ศึกษาคุณภาพของกระบวนการ ละการท างาน
รวมกันบนระบบการคຌาทางอิลใคทรอนิคส์บบ BโB ประชากรทีไศึกษา คือลูกคຌาของบริษัทผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก ทีไ฿ชຌระบบการคຌาทางอิลใคทรอนิคส์บบ BโB ฿นประทศเตຌหวัน ตัวอยางจ านวน ใเ็ 
คน ผลการวิจัยพบวา 1. คุณภาพระบบมีอิทธิพลชิงบวกตอความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌงาน 2. คุณภาพ
ของสารสนทศมีอิทธิพลชิงบวกตอการ฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศ 3. คุณภาพบริการมีอิทธิพลชิง
บวกตอการ฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศ 4. คุณภาพบริการมีอิทธิพลชิงบวกตอความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌงาน ละ 5.การ฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศมีอิทธิพลชิงบวกตอความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌงาน 

สุขเพศาล รัตตนิทัศน์ ิม.ป.ป.ี ศึกษาการพัฒนาครืไองมือพืไอการประมินการรับรูຌของ
ผูຌ฿ชຌบริการชาวเทยตอคุณภาพบริการอิลใกทรอนิกส์ของวใบเซต์สายการบินตຌนทุนตไ า฿นประทศเทย
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาครืไองมือ ละระบุรายละอียดของตละองค์ประกอบของการรับรูຌของ
ผูຌ฿ชຌบริการชาวเทยตอคุณภาพบริการอิลใกทรอนิกส์ของวใบเซต์สายการบินตຌนทุนต ไา฿นประทศเทย 
ดย฿ชຌการวิจัยชิงคุณภาพ ละชิงปริมาณ ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางของการวิจัยชิงคุณภาพ คือ คนเทยทีไมี
อายุตัๅงต แ่ ปขึๅนทีไคย฿ชຌบริการซืๅอบัตรดยสารผานทางวใบเซต์สายการบินตຌนทุนตไ า฿นประทศเทย
มากกวา โ วใบเซต์ ละมีความถีไ฿นการ฿ชຌบริการมากกวา แ ครัๅง ฿น แ ป จ านวน แเ ราย ละกลุม
ตัวอยางของการวิจัยชิงปริมาณคือคนเทยทีไมีอายุตัๅงต แ่ ปขึๅนเป ทีไคย฿ชຌบริการซืๅอบัตรดยสาร
ผานทางวใบเซต์สายการบินตຌนทุนตไ า฿นประทศเทย มากกวา แ ครัๅง ฿น แ ป จ านวน โแโ ราย ดย
฿ชຌครืไองมือวัดคุณภาพวใบเซต์ คือ E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละคณะ 
ิParasuraman et at., โเเ5ี ฿นการประมินคุณภาพวใบเซต์ นืไองจาก E-S-QUAL ละ E-RecS-

QUAL ปຓนครืไองมือทีไนิยมอยางพรหลายของนักวิชาการ฿นตางประทศ จากผลการวิคราะห์พบวา
องค์ประกอบทีไสงผลตอคุณภาพของวใบเซต์ดยภาพรวมมากทีไสุดคือ องค์ประกอบดຌานประสิทธิภาพ
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ของวใบเซต์ ิEfficiency) รองลงมาเดຌก องค์ประกอบดຌานการท างานชิงระบบ ละดຌานความ
นาชืไอถือของวใบเซต์ ิSystem Availability and Reliability) องค์ประกอบดຌานการติดตอกับ
วใบเซต์ ิContact) องค์ประกอบดຌาน ความปຓนสวนตัว ละสุดทຌายคือดຌานความปลอดภัยของ
วใบเซต์ ิPrivacy and Security) ตามล าดับ 

 

3.ผลการวิจัย 

 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางทัๅงหมด 220 คน บงออกปຓนพศชาย ็ๆ คน พศหญิง แไไ 
คน สวน฿หญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากทีไสุด มากกวาครึไงหนึไงปຓน
พนักงานบริษัทอกชน กลุมตัวอยางสวนมากมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง ใ5 ,เเแ – ไเ,เเเ บาท
ขึๅนเป    
 ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 กลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนผูຌซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ส าหรับวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌาซืๅอ
สินคຌาปຓนประจ าอันดับรกคือ Tarad รองลงมาคือ Lazada ละอันดับสามคือ Zalora ประภท
สินคຌาทีไซืๅอผานทางรຌานคຌาออนเลน์มากทีไสุดคือ สืๅอผຌา ครืไองตงกายฟชัไน รองลงมาคือ นาฬิกา 
ครืไองประดับ ละสวน฿หญซืๅอสินคຌาทางออนเลน์มาปຓนวลามากกวา 12 ดือน มากกวาครึไงหนึไงซืๅอ
สินคຌาจากรຌานคຌาออนเลน์ 2 ครัๅง฿นหนึไงดือน ดยมีคาฉลีไยตอครัๅงทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์อยูทีไ
ระหวาง 5เแ – แ,เเเ บาท  
 ขຌอมูลกีไยวกับความคิดหในทีไมีตอคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ 
 ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ 

 ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับสูง
มาก พิจารณาระดับความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์฿นตละดຌาน พบวา ดຌานทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ
฿นระดับสูงมาก มี 3 ดຌาน เดຌก ดຌานทีไ ใ การบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) ดຌานทีไ ไ ความปຓน
สวนตัว ิPrivacy) ละดຌานทีไ ๆ การชดชย ิCompensation)  สวนดຌานทีไ แ ความมีประสิทธิภาพ 
ิEfficiency) ดຌานทีไ โ ความพรຌอมของระบบ ิSystem Availability) ดຌานทีไ 5 การตอบสนองตอการ
฿ชຌบริการ ละดຌานทีไ ็ ชองทาง฿นการติดตอ ิContact)  มีผลตอความพึงพอ฿จอยู฿นระดับสูง  
 ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ   
 ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จดยรวมอยู฿นระดับสูง 
พิจารณาระดับความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์฿นตละดຌาน พบวาดຌานทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ฿น
ระดับสูงมาก มี 2 ดຌาน เดຌก ดຌานทีไ ไ ความปຓนสวนตัว ิPrivacy) ละดຌานทีไ ๆ การชดชย 
ิCompensation)  สวนดຌานทีไ ใ การบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) ดຌานทีไ 5 การตอบสนองตอการ
฿ชຌบริการ ิResponsiveness) ละดຌานทีไ ็ ชองทาง฿นการติดตอ ิContact)  มีผลตอการตัดสิน฿จ฿น
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ระดับสูง ส าหรับดຌานทีไ แ ความมีประสิทธิภาพ ิEfficiency) ละดຌานทีไ โ ความพรຌอมของระบบ 
ิSystem Availability) มีผลตอการตัดสิน฿จอยู฿นระดับปานกลาง  
   
การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานทีไ 1  ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมี
ความสัมพันธ์กับความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอ
ความพึงพอ฿จ มีความสัมพันธ์กับความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอ ดยมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ซึไงผลการวิจัยปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอ
ความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพวใบเซต์ของผูຌบริภคพิไมขึๅน จะน าเปสูผลตอการตัดสิน฿จซืๅอเดຌงายยิไงขึๅน   
 สมมติฐานทีไ 2  คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับ
ระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอ
ความพึงพอ฿จ มีความสัมพันธ์กับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ทีไ
ระดับ เ.เแ ซึไงผลการวิจัยปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพวใบเซต์มาก
ขึๅน จะสงผลตอความตอนืไองของการซืๅอสินคຌาพิไมขึๅน  
 สมมติฐานทีไ 3  คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับ
ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอ
ความพึงพอ฿จ มีความสัมพันธ์กับความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ดยมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
เ.เแ ซึไงผลการวิจัยปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอกิดความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพวใบเซต์มาก จะ
ยิไงสงผลตอความถีไ฿นการซืๅอสินคຌามากยิไงขึๅน  
 สมมติฐานทีไ 4  คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับ
คา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอ
ความพึงพอ฿จ มีความสัมพันธ์ระดับตไ ามากกับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ซึไงผลการวิจัยเม
ปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพวใบเซต์มีมากขึๅนจะเมมีผล฿ดโ ตอ
คา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌา 
 สมมติฐานทีไ 5  คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จมีความสัมพันธ์กับ
ระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จ มีความสัมพันธ์กับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ดยมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
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เ.เแ ซึไงผลการวิจัยปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทางออนเลน์งายขึๅน จะ
สงผลตอความตอนืไองของการซืๅอสินคຌาพิไมขึๅน 

 สมมติฐานทีไ 6  คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จมีความสัมพันธ์กับ
ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ 
ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จมีความสัมพันธ์กับความถีไ฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เแ ซึไงผลการวิจัยปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทางออนเลน์งาย
ขึๅน จะยิไงสงผลตอความถีไ฿นการซืๅอสินคຌามากขึๅนดຌวย   

สมมติฐานทีไ 7  คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จมีความสัมพันธ์กับ
คา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ 
ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จมีความสัมพันธ์ระดับตไ ามากกับคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ซึไง
ผลการวิจัยเมปຓนเปตามสมมติฐาน กลาวคือ มืไอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทางออนเลน์งายขึๅนจะเมมีผล
฿ดโ ตอคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌา 
   
การวิคราะห์ ละอภิปรายผล  

  ผูຌวิจัยเดຌศึกษาดຌานตางโ ของคุณภาพวใบเซต์ ดยน าหลักการประมินคุณภาพวใบเซต์ E-S-

QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละคณะ ิ2005) มาปรับ฿ชຌ฿นงานวิจัย  คุณภาพ
วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค   นืไองจากมาตรวัด 
ละการประมินคุณภาพวใบเซต์นีๅเดຌถูกพัฒนา พรຌอมทัๅงปรับปรุง฿หຌมีความสอดคลຌอง฿นการประมิน
คุณภาพวใบเซต์ นอกจากนัๅนยังถูก฿ชຌ฿นงานวิจัยตางโ ชน งานวิจัย  B2C e-commerce website 

quality : an empirical examination ฿นประทศสหรัฐอมริกา ของ Mei Cao, Qingzu Zhang 

ละ John Seydel (2005) งานวิจัย General E-S-QUAL Scales Applied To Website 

Satisfaction and Loyalty Model ฿นเตຌหวัน ของ Hao-erl Yang ละ Feng-Shii Tsai (2007) 

ละ งานวิจัย Using E-S-QUAL to measure internet service quality of e-commerce 

websites in Greece ฿นกรีซ ของ Ilias Santouridis, Panagiotis Trivellas ละ Georgios 

Tsimonis (2012) จึงถือเดຌวา หลักการประมินคุณภาพวใบเซต์  E-S-QUAL ละ E-Recs-QUAL 

ปຓนบบประมินคุณภาพวใบเซต์ทีไผานการยอมรับ ละ฿ชຌกันอยางพรหลาย  
 ดังรายละอียดทีไกลาวมาขຌางตຌนผูຌวิจัยน าหลักการประมินคุณวใบเซต์  E-S-QUAL ละ E-

Recs-QUAL มาปรับ฿ชຌ฿นงานวิจัย พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไ
มีผลตอความพึงพอ฿จ ละวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ พรຌอมกันนีๅยังศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ กับระยะวลา฿นการซืๅอ
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สินคຌา ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌา ละคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌา รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพ
วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอกับระยะวลา฿นการซืๅอสินคຌา ความถีไ฿นการซืๅอสินคຌา 
ละคา฿ชຌจายฉลีไยทีไซืๅอสินคຌา จากผลวิจัยสามารถน ามาอธิบายเดຌดังนีๅ 
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ กับความส าคัญ
ของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยมีความ
สอดคลຌองกับกรอบนวคิด รวมถึงมีความสอดคลຌองตามหลักการประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ 
E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละคณะ ิ2005) ฿นการศึกษาพบวา ลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ 
ละน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอมืไอรับรูຌวาวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌบริการมีคุณภาพ ยิไงเปกวานัๅนยัง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Bitner (1992) ทีไพบวา คุณภาพการ฿หຌบริการนัๅนสามารถวัดเดຌจากความ
พึงพอ฿จของลูกคຌา ละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการปຓนกระบวนการทีไกิดขึๅนจากการรับรูຌ ละ
สอดคลຌองกับงานวิจัย฿นตางประทศ  ชน Mohd Fazli Mohd Sam ละคณะ ิ2009) ทีไศึกษา
คุณภาพของวใบเซต์ทีไมีผลตอความตัๅง฿จซืๅอบัตรดยสารทางออนเลน์฿นประทศมาลซีย ผลจาก
งานวิจัยพบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิตอการตัๅง฿จซืๅอบัตรดยสารครืไองบินทางออนเลน์  คือคุณภาพวใบเซต์ 
รวมถึงงานวิจัยของ Sejin Ha ละคณะ ิ2011) ทีไศึกษาบทบาทคุณภาพรຌานคຌาออนเลน์ ละ
รงจูง฿จจากประสบการณ์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ ละการตัๅง฿จซืๅอครืไองตงกายทางออนเลน์  ผล
จากงานวิจัยพบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิตอความพึงพอ฿จ ละการตัๅง฿จซืๅอครืไองตงกายทางออนเลน์ คือ 
คุณภาพวใบเซต์ ดังนัๅน การควบคุม ละสริมประสิทธิภาพ฿หຌรຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพจึงปຓนสิไง
ส าคัญส าหรับผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์ ทัๅงนีๅ การทีไจะสงสริม ละพัฒนารຌานคຌาออนเลน์฿หຌมี
คุณภาพนัๅน ผูຌบริหารวใบเซต์ควรสรຌาง ละควบคุมปัจจัยทัๅง 7 ดຌานจากหลักการประมินคุณวใบเซต์  
E-S-QUAL ละ  E-RecS-QUAL เดຌก 1.ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน ิEfficiency) พืไอ฿หຌ
วใบเซต์มีความงาย฿นการ฿ชຌงาน ดยมีหนຌาจอทีไสามารถท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถคຌนหา พืไอจะเดຌรับ
การบริการทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใว 2. ดຌานความสามารถของระบบ ิSystem Availability) ดย
จัดการ฿หຌระบบมีสถียรภาพ฿นการ฿ชຌงานอยูสมอ ละสามารถตอบสนองการ฿ชຌ งานเดຌตลอดวลาทีไ
ผูຌ฿ชຌตຌองการ 3. ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์สามารถรับค าสัไง 
ละสงขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌตຌองการเดຌอยางถูกตຌอง ละรวดรใว ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบรรลุวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงาน
ตามทีไผูຌ฿ชຌบริการตຌองการ 4. ดຌานความปຓนสวนตัว ิPrivacy) วใบเซต์สามารถรักษา ละปกป้อง
ขຌอมูลกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางปลอดภัย 5.ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ ิResponsiveness) 

วใบเซต์สามารถตอบสนองตอปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ ละสามารถกຌปัญหาเดຌอยางรวดรใวมืไอ
ผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหากิดขึๅน฿นการ฿ชຌบริการ 6.ดຌานการชดชย ิCompensation)   วใบเซต์สามารถหา
สิไงทดทนมืไอกิดความผิดพลาด฿นการจัดสงสินคຌา ละ 7.ดຌานการติดตอ ิContact) ผูຌประกอบการ
รຌานคຌาออนเลน์จะตຌองตอบสนอง ละกຌปัญหา฿หຌกับลูกคຌาทางออนเลน์ ดยมีชองทาง฿นการ
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ติดตอสืไอสารระหวางวใบเซต์ ละผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌปรึกษาหรือสอบถามกีไยวกับการ
฿หຌบริการผานวใบเซต์    
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับระยะวลา฿น
การซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยมีความสอดคลຌองกับกรอบนวคิด  ละมีความ
สอดคลຌองตามหลักการประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละ
คณะ ิ2005) ฿นการศึกษาพบวา ลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ ละน าเปสู ความตอนืไอง฿นการซืๅอสินคຌา
จากรຌานคຌาออนเลน์ มืไอรับรูຌวาวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌบริการมีคุณภาพ ดังนัๅน การควบคุม 
ละสริมประสิทธิภาพ฿หຌรຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพจึงปຓนสิไงส าคัญส าหรับผูຌประกอบการรຌานคຌา
ออนเลน์ ทัๅงนีๅ การทีไจะสงสริม ละพัฒนารຌานคຌาออนเลน์฿หຌมีคุณภาพนัๅน ผูຌบริหารวใบเซต์ควรสรຌาง 
ละควบคุมปัจจัยทัๅง 7 ดຌาน จากหลักการประมินคุณวใบเซต์  E-S-QUAL ละ  E-RecS-QUALของ 
Parasuraman ละคณะ ิ2005) เดຌก 1.ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน ิEfficiency) พืไอ฿หຌ
วใบเซต์มีความงาย฿นการ฿ชຌงาน ดยมีหนຌาจอทีไสามารถท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถคຌนหา พืไอจะเดຌรับ
การบริการทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใว 2. ดຌานความสามารถของระบบ ิSystem Availability) ดย
จัดการ฿หຌระบบมีสถียรภาพ฿นการ฿ชຌงานอยูสมอ ละสามารถตอบสนองการ฿ชຌ งานเดຌตลอดวลาทีไ
ผูຌ฿ชຌตຌองการ 3. ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์สามารถรับค าสัไง 
ละสงขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌตຌองการเดຌอยางถูกตຌอง ละรวดรใว ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบรรลุวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงาน
ตามทีไผูຌ฿ชຌบริการตຌองการ 4. ดຌานความปຓนสวนตัว ิPrivacy) วใบเซต์สามารถรักษา ละปกป้อง
ขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางปลอดภัย 5.ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ ิResponsiveness) 

วใบเซต์สามารถตอบสนองตอปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ ละสามารถกຌปัญหาเดຌอยางรวดรใวมืไอ
ผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหากิดขึๅน฿นการ฿ชຌบริการ 6.ดຌานการชดชย ิCompensation)   วใบเซต์สามารถหา
สิไงทดทนมืไอกิดความผิดพลาด฿นการจัดสงสินคຌา ละ 7.ดຌานการติดตอ ิContact) ผูຌประกอบการ
รຌานคຌาออนเลน์จะตຌองตอบสนอง ละกຌปัญหา฿หຌกับลูกคຌาทางออนเลน์ ดยมีชองทาง฿นการ
ติดตอสืไอสารระหวางวใบเซต์ ละผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌปรึกษาหรือสอบถามกีไยวกับการ
฿หຌบริการผานวใบเซต์    
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับความถีไ฿นการ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยมีความสอดคลຌองกับกรอบนวคิด  ละมีความ
สอดคลຌองตามหลักการประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละ
คณะ ิ2005) ฿นการศึกษาพบวา ลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ ละน าเปสู การซืๅอสินคຌาทางออนเลน์บอย
ขึๅน มืไอรับรูຌวาวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌบริการมีคุณภาพ ดังนัๅน การควบคุม ละสริม
ประสิทธิภาพ฿หຌรຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพจึงปຓนสิไงส าคัญส าหรับผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์ ทัๅงนีๅ 
การทีไจะสงสริม ละพัฒนารຌานคຌาออนเลน์฿หຌมีคุณภาพนัๅน ผูຌบริหารวใบเซต์ควรสรຌาง ละควบคุม
ปัจจัยทัๅง 7 ดຌาน จากหลักการประมินคุณวใบเซต์  E-S-QUAL ละ  E-RecS-QUALของ 



123 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา ปทีไ แ ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน) 

Parasuraman ละคณะ ิ2005) เดຌก 1.ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน ิEfficiency) พืไอ฿หຌ
วใบเซต์มีความงาย฿นการ฿ชຌงาน ดยมีหนຌาจอทีไสามารถท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถคຌนหา พืไอจะเดຌรับ
การบริการทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใว 2. ดຌานความสามารถของระบบ ิSystem Availability) ดย
จัดการ฿หຌระบบมีสถียรภาพ฿นการ฿ชຌงานอยูสมอ ละสามารถตอบสนองการ฿ชຌงานเดຌตลอดวลาทีไ
ผูຌ฿ชຌตຌองการ 3. ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์สามารถรับค าสัไง 
ละสงขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌตຌองการเดຌอยางถูกตຌอง ละรวดรใว ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบรรลุวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌ งาน
ตามทีไผูຌ฿ชຌบริการตຌองการ 4. ดຌานความปຓนสวนตัว ิPrivacy) วใบเซต์สามารถปกป้อง ละรักษา
ขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางปลอดภัย 5.ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ ิResponsiveness) 

วใบเซต์สามารถตอบสนองตอปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ ละสามารถกຌปัญหาเดຌอยางรวดรใวมืไ อ
ผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหากิดขึๅน฿นการ฿ชຌบริการ 6.ดຌานการชดชย ิCompensation)   วใบเซต์สามารถหา
สิไงทดทนมืไอกิดความผิดพลาด฿นการจัดสงสินคຌา ละ 7.ดຌานการติดตอ ิContact) ผูຌประกอบการ
รຌานคຌาออนเลน์จะตຌองตอบสนอง ละกຌปัญหา฿หຌกับลูกคຌาทางออนเลน์ ดยมีชองทาง฿นการ
ติดตอสืไอสารระหวางวใบเซต์ ละผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌปรึกษาหรือสอบถามกีไยวกับการ
฿หຌบริการผานวใบเซต์    
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จกับคา฿ชຌจายฉลีไย
ทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยเมความสอดคลຌองกับกรอบนวคิด ละหลักการ
ประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละคณะ ิ2005) ฿น
การศึกษาพบวา ความพึงพอ฿จของลูกคຌาทีไมีตอคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์เมมีผลกับคา฿ชຌจาย
ฉลีไย฿นการซืๅอสินคຌา ละจากผลส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรพบวา ลูกคຌาลือกซืๅอสินคຌา ละบริการ
จากรຌานคຌาออนเลน์นืไองจากมีสินคຌา  ละบริการ฿หຌลือกมากมาย พรຌอมมีราคาทีไถูกกวารຌานคຌา หรือ
หຌางสรรพสินคຌาทัไวเป ิMarketeer, 2015) ทัๅงนีๅจากงานผลงานวิจัยสามารถสรุปเดຌวา จากการทีไ
สินคຌา ละบริการจากรຌานคຌาออนเลน์มี฿หຌลือกหลากหลาย มีรายการสงสริมการขาย ละมีราคาถูก
กวารຌานคຌาทัไวเปนัๅน สงผล฿หຌคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ตอครัๅงนัๅนมีความเมนนอน 
นืไองจาก ผูຌบริภคอาจพบสินคຌาทีไถูก฿จ ละมีราคาตไ ากวาปกติอาจท า฿หຌลูกคຌากิดความพึงพอ฿จละ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาพิไมขึๅน หรือคา฿ชຌจายอาจลดลงหากเมพบสินคຌา หรือราคาทีไดึงดูด฿จ ดังนัๅน ความ
พึงพอ฿จของลูกคຌาทีไมีตอคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์จึงเมมีผลกับคา฿ชຌจายฉลีไย฿นการซืๅอสินคຌา   
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จกับระยะวลา฿น
การซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยมีความสอดคลຌองกับกรอบนวคิด  ละมีความ
สอดคลຌองตามหลักการประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละ
คณะ ิ2005) ฿นการศึกษาพบวา ลูกคຌาตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทางออนเลน์งายขึๅน ละมีผลกับความ
ตอนืไอง฿นการซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌาออนเลน์ มืไอรับรูຌวาวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌบริการมี
คุณภาพ  นืไองจากการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ผูຌบริภคจะเมหในสินคຌา หรือจับตຌองสินคຌาจริงก อน
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ตัดสิน฿จซืๅอ ดังนัๅน การควบคุม ละสริมประสิทธิภาพ฿หຌรຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพจึงปຓนสิไงส าคัญ
ส าหรับผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์  ทัๅงนีๅ การทีไจะสงสริม ละพัฒนารຌานคຌาออนเลน์฿หຌมีคุณภาพ
นัๅน ผูຌบริหารวใบเซต์ควรสรຌาง ละควบคุมปัจจัยทัๅง 7 ดຌาน จากหลักการประมินคุณวใบเซต์  E-S-

QUAL ละ  E-RecS-QUALของ Parasuraman ละคณะ ิ2005) เดຌก 1.ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ
฿ชຌงาน ิEfficiency) พืไอ฿หຌวใบเซต์มีความงาย฿นการ฿ชຌงาน ดยมีหนຌาจอทีไสามารถท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ
สามารถคຌนหา พืไอจะเดຌรับการบริการทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใว  2. ดຌานความสามารถของระบบ 
ิSystem Availability) ดยจัดการ฿หຌระบบมีสถียรภาพ฿นการ฿ชຌงานอยูสมอ ละสามารถ
ตอบสนองการ฿ชຌงานเดຌตลอดวลาทีไผูຌ฿ชຌตຌองการ 3. ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) 

วใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์สามารถรับค าสัไง ละสงขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌตຌองการเดຌอยางถูกตຌอง ละรวดรใว ท า
฿หຌผูຌ฿ชຌบรรลุวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานตามทีไผูຌ฿ชຌบริการตຌองการ 4. ดຌานความปຓนสวนตัว ิPrivacy) 

วใบเซต์สามารถรักษาขຌอมูลกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางปลอดภัย 5.ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌ
บริการ ิResponsiveness) วใบเซต์สามารถตอบสนองตอปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ ละสามารถ
กຌปัญหาเดຌอยางรวดรใวมืไอผูຌ ฿ชຌบริการมีปัญหากิดขึๅน฿นการ฿ชຌบริการ 6.ดຌานการชดชย 
ิCompensation)   วใบเซต์สามารถหาสิไงทดทนมืไอกิดความผิดพลาด฿นการจัดสงสินคຌา ละ 7.

ดຌานการติดตอ ิContact) ผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์จะตຌองตอบสนอง ละกຌปัญหา฿หຌกับลูกคຌา
ทางออนเลน์ ดยมีชองทาง฿นการติดตอสืไอสารระหวางวใบเซต์ ละผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌ
ปรึกษาหรือสอบถามกีไยวกับการ฿หຌบริการผานวใบเซต์    
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จกับความถีไ฿นการ
ซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยมีความสอดคลຌองกับกรอบนวคิด  ละมีความ
สอดคลຌองตามหลักการประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละ
คณะ ิ2005) ฿นการศึกษาพบวา ลูกคຌาตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทางออนเลน์งายขึๅน จะสงผลตอความถีไ ฿น
การซืๅอสินคຌาจากรຌานคຌาออนเลน์ มืไอรับรูຌวาวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌบริการมีคุณภาพ 
นืไองจากการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ผูຌบริภคจะเมหในสินคຌา หรือจับตຌองสินคຌาจริง กอนการตัดสิน฿จ
ซืๅอ ดังนัๅน การควบคุม ละสริมประสิทธิภาพ฿หຌรຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพจึงปຓนสิไงส าคัญส าหรับ
ผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์ ทัๅงนีๅ การทีไจะสงสริม ละพัฒนารຌานคຌาออนเลน์฿หຌมีคุณภาพนัๅน 
ผูຌบริหารวใบเซต์ควรสรຌาง ละควบคุมปัจจัยทัๅง 7 ดຌาน จากหลักการประมินคุณวใบเซต์  E-S-QUAL 

ละ  E-RecS-QUALของ Parasuraman ละคณะ ิ2005) เดຌก 1.ดຌานประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงาน 
ิEfficiency) พืไอ฿หຌวใบเซต์มีความงาย฿นการ฿ชຌงาน ดยมีหนຌาจอทีไสามารถท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถ
คຌนหา พืไอจะเดຌรับการบริการทีไตຌองการเดຌอยางรวดรใว 2. ดຌานความสามารถของระบบ ิSystem 

Availability) ดยจัดการ฿หຌระบบมีสถียรภาพ฿นการ฿ชຌงานอยูสมอ ละสามารถตอบสนองการ฿ชຌ
งานเดຌตลอดวลาทีไผูຌ฿ชຌตຌองการ 3. ดຌานการท า฿หຌบรรลุป้าหมาย ิFulfillment) วใบเซต์รຌานคຌา
ออนเลน์สามารถรับค าสัไง ละสงขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌตຌองการเดຌอยางถูกตຌอง ละรวดรใว ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบรรลุ
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วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานตามทีไผูຌ฿ชຌบริการตຌองการ 4. ดຌานความปຓนสวนตัว ิPrivacy) วใบเซต์
สามารถรักษาขຌอมูลกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการเดຌอยางปลอดภัย 5.ดຌานการตอบสนองตอการ฿ชຌบริการ 
ิResponsiveness) วใบเซต์สามารถตอบสนองตอปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ ละสามารถกຌปัญหาเดຌ
อยางรวดรใวมืไอผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหากิดขึๅน฿นการ฿ชຌบริการ 6.ดຌานการชดชย ิCompensation)   

วใบเซต์สามารถหาสิไงทดทนมืไอกิดความผิดพลาด฿นการจัดสงสินคຌา ละ 7.ดຌานการติดตอ 
ิContact) ผูຌประกอบการรຌานคຌาออนเลน์จะตຌองตอบสนอง ละกຌปัญหา฿หຌกับลูกคຌาทางออนเลน์ 
ดยมีชองทาง฿นการติดตอสืไอสารระหวางวใบเซต์ ละผูຌ฿ชຌบริการพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌปรึกษาหรือ
สอบถามกีไยวกับการ฿หຌบริการผานวใบเซต์    
 ความสัมพันธ์ระหวางคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอกับคา฿ชຌจาย
ฉลีไยทีไซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ดยผลทีไเดຌจากงานวิจัยเมความสอดคลຌองกับกรอบนวคิด ละหลักการ
ประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman ละคณะ ิ2005) ฿น
การศึกษาพบวา คุณภาพวใบเซต์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา เมมีความสัมพันธ์กับคา฿ชຌจายฉลีไย
฿นการซืๅอสินคຌา ละจากผลส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรพบวา ลูกคຌาลือกซืๅอสินคຌา ละบริการจาก
รຌานคຌาออนเลน์นืไองจากมีสินคຌา  ละบริการ฿หຌลือกมากมาย พรຌอมมีราคาทีไถูกกวารຌานคຌา หรือ
หຌางสรรพสินคຌาทัไวเป ิMarketeer, 2015) ทัๅงนีๅจากงานผลงานวิจัยสามารถสรุปเดຌวา จากการทีไ
สินคຌา ละบริการจากรຌานคຌาออนเลน์มี฿หຌลือกหลากหลาย มีรายการสงสริมการขาย ละมีราคาถูก
กวารຌานคຌาทัไวเปนัๅน สงผล฿หຌคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌาทางออนเลน์ตอครัๅงนัๅนมีความเมนนอน 
นืไองจาก ผูຌบริภคอาจพบสินคຌาทีไถูก฿จ ละมีราคาตไ ากวาปกติอาจท า฿หຌลูกคຌากิดความพึงพอ฿จละ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาพิไมขึๅน หรือคา฿ชຌจายอาจลดลงหากเมพบสินคຌา หรือราคาทีไดึงดูด฿จ ดังนัๅน 
คุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ จึงเมมีผลกับคา฿ชຌจายฉลีไย฿นการซืๅอสินคຌา   
 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
 จากผลส ารวจระดับความคิดหในของคุณภาพวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ 
ละการตัดสิน฿จซืๅอนีๅ ผูຌวิจัยเดຌน าหลักการประมินคุณภาพ  E-S-QUAL ละ E-RecS-QUAL ของ 
Parasuraman ละคณะ ิ2005) ซึไงปຓนบบประมินคุณภาพวใบเซต์ทีไผานการยอมรับ มีความ
นาชืไอถือ ละ฿ชຌกันอยางพรหลายมาประยุกต์฿ชຌ฿นการออกบบสอบถาม ละผานการทดสอบ
คุณภาพของครืไองมือดຌวยการวิจัยชิงปริมาณ ดังนัๅนผูຌประกอบการสามารถน าบบสอบถาม ละ
ผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ฿นการออกบบวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์เดຌพืไอ฿หຌตรงกับความตຌองการของ
ผูຌบริภค พรຌอมกันนีๅยังปຓนนวทาง฿นการยกระดับคุณภาพรຌานคຌาออนเลน์เดຌ ดยชวย฿นการสรຌาง 
ละควบคุมปัจจัยดຌานตางโ ทีไท า฿หຌวใบเซต์รຌานคຌาออนเลน์มีคุณภาพ  
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ขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเป 

 1. งานวิจัยนีๅปຓนการศึกษาความส าคัญของคุณภาพวใบเซต์ออนเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ 
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คณะกรรมการบริหาร 
รองศาสตราจารย์ พัชนี ชยจรรยา 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นตรพธิ์กຌว 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรรณ ประจักษ์นตร 

กองจัดการ 

นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุงรือง 
นายอกพงษ์ สิทธิพงษ์ 

จຌาของ 
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส านักงาน 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
แแ่ หมู ใ ถนนสรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ แเโไเ 

  



คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ 
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมหลຌาธนบุรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ขนบพันธ์ อีไยมอภาส 

มหาวิทยาลัยรามค าหง 

รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร กมลณัฏฐ์ พลวัน 

มหาวิทยาลัยชียง฿หม 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จินตวรี์ กษมศุข 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ฿ตຌฟ้าพูล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผูຌชวยศาสตรจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลกัษณ์ หวังสันติธรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.นริสรา พึไงพธิ์สภ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรกຌว 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
 

 


