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This study aims to examine the marketing communication strategy of spam on
celebrity’s Instagram accounts, fashion consumers’ using behavior, attitude and
purchasing behavior of consumers of fashion retailers that employ such strategy. The
mixed method research employed an In-depth interview of five fashion retailers for the
qualitative method, and an online survey of 400 samples for the quantitative method.
The survey samples were Instagram users who also “follow” celebrity’s Instagram
accounts.
The In-depth interview results show that fashion retailers use short and simple
messages and limit the period of time and the number of times they post an advertising
spam on a celebrity’s Instagram each day. It is found that using spam strategy on
celebrity’s Instagram increases the number of followers and sales of fashion products.
The quantitative research findings show that 1) Gender and occupation are not
associated with Instagram using behavior; while age, educational level, and income are
associated with Instagram using behavior at a statistically significant level 0.05; 2)
Instagram using behavior is positively associated with the consumers’ attitude toward
spam marketing communication strategy that the fashion retailers use on celebrity’s
Instagram; and 3) Consumers’ attitude toward spam marketing communication strategy
is positively associated with the purchasing behavior of customers of the fashion
retailers that employ the strategy.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การโฆษณาเป็ นเครื่องมือสาคัญในการนาเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
รวมทัง้ แนวคิดผ่านสื่อไปยังผู้บริโภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความน่ าเชื่อถือ เพื่อสนอง
ความต้องการ สร้างแรงจูงใจและสร้างทัศนคติท่ดี ีแก่ผู้บริโภค ทาให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างความไว้วางใจและความน่ าเชื่อถือ กระตุ้นให้เกิดการซือ้
ขาย มีการขยายตัวของตลาด เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของมนุ ษย์และสังคม และเกิดการแข่งขัน
ด้านคุณภาพอันเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสิน ค้าและบริการ (นิธนิ ันท์ สุขแสน,
2551)
การโฆษณามีทงั ้ แบบ Above the Line และ Below the Line โดย Above the Line เป็ น
การซื้อและการทาโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิง่ พิมพ์ เพื่อสร้างการรับรูใ้ น
ตราสินค้าแก่ผบู้ ริโภคในวงกว้างภายในระยะสัน้ ๆ อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ นการสื่อสารทางเดียวกับ
ผู้บริโภค ส่วน Below the Line เป็ นการสื่อสารสองทางกับผู้บริโภคในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ท่มี จี านวนและขนาดจากัด เช่น
การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดโรดโชว์สร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า (CRM: Customer Relationship Management) ในอดีต Below the Line ถูกเข้าใจว่า
เป็ นการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็ นจริงนัน้
ครอบคลุมไปถึงการทาการตลาดทางตรง (Direct Marketing), จดหมายทางตรง (Direct Mail),
การวิจยั ตลาด (Marketing Research), การประชาสัมพันธ์ (Public Relations), การตลาดเชิง
กิจกรรม (Promotion Event), การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) ฯลฯ เพื่อ
สร้างกระแสการบอกต่อ (Word of Mouth) ลักษณะปากต่อปาก จุดเด่นของ Below the Line คือ
ช่วยประหยัดงบประมาณทางการตลาดพร้อมทัง้ เสริมภาพลักษณ์ การรับรู้แบรนด์ในเชิงบวก
และสามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมายได้ดกี ว่า การโฆษณาโดยใช้รูปแบบ Below the Line
ยกตัวอย่างเช่น ผูผ้ ลิตสาหร่ายทอดกรอบภายใต้ยห่ี อ้ "เถ้าแก่น้อย" ซึง่ เป็ นธุรกิจขนาดย่อมของ
คนไทย เป็ นที่รู้จกั ของคนทัวๆ
่
ไป ด้วยการนาเสนอผ่ านสื่อต่ างๆ ในรูปแบบของการให้
สัมภาษณ์ ถึงแนวคิดการทาธุรกิจ วิธกี ารทาตลาด ฯลฯ โดยผูบ้ ริหารหนุ่มวัย 21 ปี ซึง่ เป็ นวิธที า
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การตลาดที่แตกต่างจากขนมขบเคีย้ วในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็ นการจัดกิจกรรมโรดโชว์ (Road
Show) ในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร สยามสแควร์ ซึ่งถือเป็ นศูนย์รวมของวัยรุ่น โดยมีมาสคอต
(Mascot) เถ้าแก่น้อยจัดกิจกรรม มีการเล่นเกมส์กบั กลุ่มเป้ าหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับ
สาหร่ายหรือแม้กระทัง้ การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อออนไลน์ (Social Media)
ต่างๆ ซึ่งเป็ นสื่อที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายที่สุดในปั จจุบนั จนเป็ นแบรนด์สาหร่ายอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทยทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูง (นราภรณ์ รัตนบรรณกิจ, 2554)
จะเห็นได้ว่าผูป้ ระกอบการเลือกการดาเนินการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากกว่าสื่อหลัก ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2554) กล่าวไว้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา
จนถึงปั จจุบนั สื่อออนไลน์จดั ได้ว่าเป็ นสื่อที่ได้รบั ความนิยม และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
อีกทัง้ ยังมีแนวโน้มว่าจะยิง่ ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ ในอนาคต เนื่องด้วยสื่อออนไลน์มอี ทิ ธิพลต่อ
ผู้ค นและสังคมเพิ่มมากขึ้น ทาให้ธุรกิจต่ างๆ หันมาใช้ส่อื ออนไลน์ ใ นการโฆษณาสินค้าและ
บริการของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อแบรนด์และขยายโอกาสทางธุรกิจ ทัง้ นี้ส่อื ออนไลน์ม ี
จุดเด่นในเรือ่ งการแพร่กระจายได้งา่ ยและรวดเร็ว มีตน้ ทุนทีต่ ่ า ทัง้ ยังเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทุก
ทีท่ ุกเวลา และสามารถใช้ได้กบั สินค้าและบริการเกือบทุกประเภท จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ส่อื
โฆษณาออนไลน์ได้รบั การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
ปั จจุบนั การทาการตลาดผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ ได้รบั ความนิยมอย่างมาก เนื่อ งจาก
จานวนผูใ้ ช้ส่อื สังคมออนไลน์เพิม่ ขึน้ โดยผุสดี เรืองทอง (2545) ได้วจิ ยั เรือ่ งกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด ความรู้ ทัศ นคติ และพฤติกรรมของผู้บ ริโภคต่ อ ร้า นหนัง สือ ออนไลน์ อธิบ ายว่ า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนับเป็ นสื่อสาคัญสาหรับการพานิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมาก ปั จจุบนั มีการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้าอย่างแพร่หลาย สถิตผิ ู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
สูงขึน้ ในทุกๆ ปี เห็นได้จากอัตราการเติบโตของการใช้อนิ เทอร์เน็ตในปี 2557 ที่มจี านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตสูงถึง 27,653,927 คน (ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,
2557)
และบงกช ขุนวิทยา (2556) ได้วจิ ยั เรือ่ งประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั
ของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ อธิบายว่า ปั จจุบนั มีการใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตและ
สื่อออนไลน์จนก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเมื่อมองถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในประเทศไทยทีม่ จี านวนผูใ้ ช้มากทีส่ ุด นัน่ ก็คอื เฟซบุ๊ก (Facebook) มีจานวน
ผูใ้ ช้บริการมากถึง 17,721,480 คน (โซเชียลเบเกอร์, 2556) เฟซบุ๊กจึงเป็ นช่องทางสร้างความ
ผูกพันระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริโภค (Brand Engagement) ได้เป็ นอย่างดี
และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) ได้วจิ ยั เรื่องการสื่อสารของผู้มอี ทิ ธิพลด้านความงาม
ทางสื่อออนไลน์ และการเปิ ดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ
ผูบ้ ริโภค อธิบายว่า อัตราการใช้สงั คมออนไลน์ของคนไทยมีการเติบโตขึน้ เรื่อยๆ โดยโซเชียล
แรงค์ (2556) เปิ ดเผยข้อมูลว่า ปั จจุบนั มีผใู้ ช้สงั คมออนไลน์ในประเทศไทยจานวน 18 ล้านคน
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โดยใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 85 ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 10 และอินสตาแกรม
(Instagram) ร้อยละ 5 และพบว่าอัตราการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เติบโตสูงถึงร้อยละ 151 โดย
อินสตาแกรม (Instagram) เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ทเ่ี ติบโตสูงทีส่ ุด
อินสตาแกรมเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่ได้รบั ความนิยมอย่างมากในการใช้
เป็ นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอินสตาแกรมเป็ นแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือและแท็บเล็ตสาหรับ
แชร์รปู ภาพ ถูกสร้างขึน้ เมื่อเดือนตุลาคม 2553 เป็ นแอพทีใ่ ช้งานง่ายจึงเป็ นทีน่ ิยมอย่างรวดเร็ว
จากสถิตขิ องไทยมาร์เก็ตติ้ง (2557) เผยว่าในปั จจุบนั มีคนใช้อนิ สตาแกรมทัวโลกมากถึ
่
ง 150
ล้านคนและรูปทีถ่ ูกแชร์ออกไปทัง้ หมด16 พันล้านรูป จานวนรูปทีถ่ ูกแชร์ (Share) ในแต่ละวันมี
ประมาณ 55 ล้านรูป ส่วนจานวนไลค์ (Like) มีมากถึง 1.2 พันล้านไลค์ (Like) สาหรับประเทศ
ไทยนัน้ อัตราการใช้อนิ สตาแกรมก็เพิม่ มากขึน้ เช่นกัน โดยมีจานวนผูใ้ ช้เ พิม่ มากขึน้ ถึง ร้อยละ
546.52 จากทีเ่ คยมีจานวนผูใ้ ช้เพียง 240,000 ราย เพิม่ ขึน้ มาเป็ น 1,551,649 ราย จะเห็นได้ว่า
อินสตาแกรมเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ทม่ี ผี ใู้ ช้เพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ข้อดีของอินสตาแกรมนัน้
มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันทัง้ สามารถถ่ายรูป แต่งรูปด้วยการใส่ฟิลเตอร์ต่างๆ และแชร์รูป
เพื่อ ให้บุค คลที่ติดตามมากดไลค์และคอมเม้น ได้ นอกจากนัน้ อิน สตาแกรมยัง สามารถแชร์
รูปภาพออกไปสู่ส่อื สังคมออนไลน์อ่นื ๆได้ทงั ้ เฟชบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), โฟร์ส
แควร์ (Foursquare), ทัมเบลอร์ (Tumblr), ฟลิคเกอร์ (Flickr) เป็ นต้น
ด้วยความทีอ่ นิ สตาแกรมกาลังเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ทม่ี ผี ใู้ ช้กนั อย่างแพร่หลาย ทัง้ เหล่า
ดารา ผูม้ ชี ่อื เสียงต่างๆนิยมเล่นกันเป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในคอมเมนต์ (Comment) บนอินสตาแกรมของดาราขึน้ การฝากร้านในอินสตาแกรมนี้
เกิดจากการที่ผู้ท่ขี ายสินค้าผ่านทางอินสตาแกรมเห็นว่าช่องคอมเมนต์ใต้ภาพของดาราเป็ น
พืน้ ทีท่ ถ่ี ูกมองเห็นมากเช่นเดียวกับรูปภาพ จึงเป็ นช่องทางหนึ่งทีผ่ ขู้ ายสินค้าจะทาการฝากร้าน
เพื่อทีจ่ ะโฆษณาร้านของตัวเอง จะเห็นได้จากข้อความ เช่น ฝากร้าน ขออนุ ญาตฝากร้านนะคะ
เป็ นต้น และจะมีการติดแฮชแท็ก# เช่น #เสือ้ ผ้าเกรด A #กระเป๋ างานแท้ เป็ นต้น โดยเอ็มไทย
ดอทคอม (2557) ได้ยกตัวอย่าง อินสตาแกรม @marchutavuth ของมาร์ช จุฑาวุฒ ิ ภัทรกาพล
นักแสดงจากซีรยี ฮ์ อร์โมน ทีม่ คี นตามฟอลโล่ 4 แสนคนก็มกั จะปรากฎคอมเมนท์ฝากร้านอยู่
เสมอ ตามภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างข้อความฝากร้านบนอินสตาแกรมดารา
แหล่งที่มา: เอ็มไทยดอทคอม, 2557.
ผลการสารวจจากโซเชียลอิงค์ (2557) พบว่า ในครึง่ ปี แรกของปี พ.ศ. 2556 มีจานวน
ร้า นค้าเกิด ขึ้น ในอินสตาแกรมไม่น้ อ ยกว่ า 35,414 ร้า น และครึ่งปี หลังของปี พ.ศ. 2556 มี
จานวนร้านค้าเกิดขึน้ ไม่น้อยกว่า 66,559 ร้าน มีอตั ราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 88 และในครึง่
ปี แรกของปี พ.ศ. 2557 มีจานวนร้านค้าเกิดขึน้ ไม่น้อยกว่า 163,271 ร้าน ซึง่ มีอตั ราการเติบโต
สูงถึงร้อยละ 145 นอกจากนี้การสารวจพบว่าการตลาดแบบฝากร้านเติบโตมากถึงร้อยละ 470
โดยครึ่ง ปี แ รกของปี พ.ศ. 2556 มีร้า นค้า ฝากร้า นจ านวน 207,609 ร้า น และเพิ่ม ขึ้น เป็ น
975,141 ร้าน ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี พ.ศ. 2557 ตามภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 Infographic แสดงการตลาดแบบฝากร้าน
แหล่งที่มา: โซเชียลอิงค์, 2557.
โซเชียลอิงค์ (2557) อธิบายเพิม่ เติมว่ า หากมีจานวนผู้ตดิ ตาม (Followers) บน
อินสตาแกรมมากก็จะมีจานวนร้านค้าออนไลน์ตดิ ตามมากเช่นกัน โดยถ้าหากมีผตู้ ดิ ตามจานวน
500,000 – 800,000 คนจะมีจานวนร้านค้าเฉลีย่ 18,200 ร้าน ถ้ามีจานวนผูต้ ดิ ตาม 800,001 –
1,000,000 คน จะมีจ านวนร้า นค้าเฉลี่ย 24,960 ร้าน ถ้ามีจานวนผู้ติด ตาม 1,000,001 –
2,000,000 คนจะมีจานวนร้านค้าเฉลี่ย 30,651 ร้าน และถ้ามีผู้ตดิ ตามมากกว่า 2,000,001 คน
ขึน้ ไป จะมีจานวนร้านค้าเฉลีย่ 59,354 ร้านโดยโซเชียลอิงค์จดั อันดับดารา 10 ท่าน ทีม่ รี า้ นค้า
ติดตามมากทีส่ ุด ตามภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 Infographic แสดง 10 อันดับดาราทีม่ รี า้ นค้าติดตามมากทีส่ ุด
แหล่งที่มา: โซเชียลอิงค์, 2557.
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อันดับ 1 คืออินสตาแกรม @aum_patchrapa ของอัม้ พัชราภา ไชยเชือ้ นักแสดงที่ม ี
ผูต้ ดิ ตามจานวน 2,356,797 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตามถึง 61,881 ร้าน
อับดับ 2 คืออินสตาแกรม @chomismaterialgirl ของชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต นักแสดง
ทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามจานวน 2,035,096 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 56,828 ร้าน
อันดับ 3 คืออินสตาแกรม @vjwoonsen ของวุน้ เส้น วิรฒ
ิ พิ า ภักดีประสงค์ นักแสดงทีม่ ี
ผูต้ ดิ ตามจานวน 1,615,044 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 42,111 ร้าน
อันดับ 4 คืออินสตาแกรม @davikah ของใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดงที่มผี ู้ตดิ ตาม
จานวน 1,415,384 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 36,442 ร้าน
อันดับ 5 คืออินสตาแกรม @baitoey_rsiam ของใบเตย อาร์สยาม นักร้องลูกทุ่งที่ม ี
ผูต้ ดิ ตาม จานวน 935,404 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 34,473 ร้าน
อันดับ 6 คืออินสตาแกรม @gggubgib36 ของกุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ เหลืองอุทยั นักแสดงที่
มีผตู้ ดิ ตามจานวน 923,413 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 31,574 ร้าน
อันดับ 7 คืออินสตาแกรม @ying_rhatha ของหญิง รฐา โพธิ ์งาม นักแสดงทีม่ ผี ตู้ ดิ ตาม
จานวน 936,384 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 26,891ร้าน
อันดับ 8 คืออินสตาแกรม @crishorwang ของคริส หอวัง นักแสดงทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามจานวน
889,638 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 25,730 ร้าน
อันดับ 9 คือ อินสตาแกรม @ppanward ของเป้ ย ปานวาด เหมมณี นักแสดงที่ม ี
ผูต้ ดิ ตาม จานวน 834,822 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 23,124 ร้าน
อันดับ 10 คืออินสตาแกรม @khunfour ของโฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร นักร้องทีม่ ผี ตู้ ดิ ตาม
จานวน 915,959 คน โดยมีจานวนร้านค้าติดตาม 22,441 ร้าน
และทางโซเชียลอิงค์ (2557) ก็ได้มกี ารจัดอันดับดารา 10 ท่านทีถ่ ูกฝากร้านมากทีส่ ุด
ตามภาพที่ 1.4
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ภาพที่ 1.4 Infographic แสดง 10 อันดับดาราทีม่ คี อมเมนต์ฝากร้านมากทีส่ ุด
แหล่งที่มา: โซเชียลอิงค์, 2557.
อันดับ 1 คืออินสตาแกรม @ying_rhatha ของหญิง รฐา โพธิ ์งาม นักแสดง มีการฝาก
ร้านมากถึง 86,642 ครัง้ จากการโพสต์ 1,664 ครัง้
อันดับ 2 คืออินสตาแกรม @davikah ของใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดง มีการฝากร้าน
54,471 ครัง้ จากการโพสต์ 1,061 ครัง้
อันดับ 3 คืออินสตาแกรม @vjwoonsen ของวุน้ เส้น วิรฒ
ิ พิ า ภักดีประสงค์ นักแสดง มี
การฝากร้าน 44,694 ครัง้ จากการโพสต์ 719 ครัง้
อันดับ 4 คืออินสตาแกรม @gggubgib36 ของกุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ เหลืองอุทยั นักแสดง
มีการฝากร้าน 42,854 ครัง้ จากการโพสต์ 1,256 ครัง้
อันดับ 5 คืออินสตาแกรม @baitoey_rsiam ของใบเตย อาร์สยาม นักร้องลูกทุ่ง มีการ
ฝากร้าน 42,268 ครัง้ จากการโพสต์ 932 ครัง้
อันดับ 6 คืออินสตาแกรม @ppanward ของเป้ ย ปานวาด เหมมณี นักแสดง มีการฝาก
ร้าน 41,064 ครัง้ จากการโพสต์ 947 ครัง้
อันดับ 7 คืออินสตาแกรม @nanarybena ของนานา ไรบีนา ตันวิมล นักแสดง มีการ
ฝากร้าน 35,589 ครัง้ จากการโพสต์ 989 ครัง้
อันดับ 8 คืออินสตาแกรม @amy_klinpratoom ของเอมี่ เอมิกา กลิน่ ประทุม นักแสดง
มีการฝากร้าน 35,816 ครัง้ จากการโพสต์ 684 ครัง้
อันดับ 9 คืออินสตาแกรม @chomismaterialgirl ของชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต นักแสดง
มีการฝากร้าน 34,509 ครัง้ จากการโพสต์ 650 ครัง้
อันดับ 10 คืออินสตาแกรม @nuneworanuch ของนุ่ น วรนุ ช ภิรมย์ภกั ดี นักแสดง มี
การฝากร้าน 32,465 ครัง้ จากการโพสต์ 568 ครัง้
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สัง เกตได้ว่ า ความถี่ใ นการโพสต์ รูป ภาพบนอิน สตาแกรมของดาราและบุ ค คลที่ม ี
ชื่อเสียง มีผลต่อการเพิม่ จานวน คอมเมนต์ (Comment) ฝากร้าน จากข้อมูลของโซเชียลอิงค์
(2557) พบว่าในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2557 มีดาราโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมจานวน 25,451
ครัง้ มีคอมเมนต์ (Comment) เกิดขึน้ ทัง้ หมด 3,817,650 ครัง้ โดยคอมเมนต์ (Comment) ที่
เป็ น การฝากร้า นของร้า นค้า มากถึง 975,141 ครัง้ หรือ เท่ า กับ 26% และได้ท าการส ารวจ
ประเภทสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคเคยซือ้ ผ่านช่องทางฝากร้านบนอินสตาแกรมของดารา โดยสารวจจาก
กลุ่มตัวอย่าง 502 คน ทีใ่ ช้อนิ สตาแกรมและเคยซือ้ สินค้าผ่านร้านค้าทีฝ่ ากร้านบนอินสตาแกรม
ของดารา สารวจในระหว่าง วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
สินค้าทีผ่ ู้บริโภคซือ้ มากทีส่ ุดคือ สินค้าแฟชัน/เสื
่ ้อผ้า รองลงมา ได้แก่ อุปกรณ์ไอที และอาหาร
เสริม/ครีมบารุงผิว
จากจานวนการคอมเมนต์ (Comment) ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราที่มไี ม่ก่ีร้าน
กลายเป็ นร้อยกว่าร้าน และมีเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ นเพราะพื้นทีน่ ้ีเป็ นพื้นที่โฆษณาที่
ง่ายและคุม้ ค่ามาก จึงเกิดเป็ นกระแสในสังคมขึน้ มา สิง่ เหล่านี้สร้างความราคาญใจให้กบั เจ้าของ
อินสตาแกรมเป็ นอย่างมาก ซึ่งก็มดี าราบางส่วนที่ไม่พอใจเพราะเห็นแต่คอมเมนต์ฝากร้านที่
ไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพเลย หรือบางคนก็อยากอ่านคอมเมนต์แฟนคลับแต่กลับเห็นแต่ขอ้ ความ
ฝากร้าน ทาให้เหล่าดาราและผู้มชี ่อื เสียงรู้สกึ ว่า ไม่จริงใจ และไม่เคารพความเป็ นส่วนตัว จึง
ประกาศงดฝากร้านในอินสตาแกรม จนเป็ น ข่าวให้เห็น เช่น ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ (2557)
นาเสนอเรื่องดาราขอคืนพืน้ ที่ IG ทวงสิทธิ ์ส่วนตัว ร้องของดฝากร้าน โดยได้สมั ภาษณ์ความ
คิดเห็นของดาราบางส่วนที่ไ ด้รบั ผลกระทบจากการฝากร้าน ตัว อย่างเช่น พลอย เฌอมาลย์
ดารานัก แสดง กล่ าวว่าต้อ งการสร้างพื้นที่ไว้ใ ห้เ พื่อ นหรือ แฟนคลับที่ต้อ งการพูดคุ ยกับตน
เพราะทุกวันนี้มกี ารฝากร้านค่อนข้างเยอะมาก บางครัง้ อยากตอบแฟนคลับแต่ก็ไม่เห็นคอม
เมนต์ เป็ นเพราะร้านค้าทีเ่ ข้ามาฝากร้านเป็ นจานวนมาก จึงต้อ งมีการประกาศงดฝากร้านขึน้ มา
ตามภาพที่ 1.5
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ภาพที่ 1.5 พลอย เฌอมาลย์ ดารานักแสดงประกาศงดฝากร้านในอินสตาแกรม
แหล่งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2557.
ส่วนโฟกัส จีระกุล ดารานักแสดง กล่าวว่า ต้องเปิ ดบัญชีอนิ สตาแกรมขึน้ มาใหม่เพื่อให้
ร้านค้าเข้าไปฝากร้าน เนื่องจากมีคนเข้ามาฝากร้านในอินสตาแกรมส่วนตัวเยอะเกินไป โดยพืน้
ทีน่ ้เี ป็ นพืน้ ทีส่ ่วนตัวก็อยากให้รา้ นค้ามีความเกรงใจกันบ้าง ตามภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.6 โฟกัส จีระกุล ดารานักแสดงประกาศเปิ ดให้ฝากร้านในบัญชีอนิ สตาแกรมทีเ่ ปิ ดขึน้
ใหม่ เพื่อไม่ให้รบกวนอินสตาแกรมส่วนตัว
แหล่งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2557.
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แม้ว่าโฟกัส จีระกุลจะหาทางออกในการฝากร้านเพื่อไม่ให้รบกวนพืน้ ทีส่ ่วนตัวแล้วนัน้
แต่รา้ นค้าก็ยงั ฝากร้านในอินสตาแกรมของโฟกัสเหมือนเดิม
และกระแสการงดฝากร้า นก็ม ีม ากขึ้น เรื่อ ยๆในบรรดาเหล่ า ดาราและผู้ม ีช่ือ เสีย ง
ตัวอย่างเช่น แตงโม ภัทรธิดา ทีม่ วี ลีหา้ มฝากร้าน เช่น งดฝากร้านจริงจังนะคะ งดฝากร้านกาลัง
คิดถึงแฟน เป็ นต้น ส่วนอัม้ พัชราภา ก็ของดฝากร้านเนื่องจากประกาศหาเจ้าของสุนัขแต่ม ี
ข้อ ความฝากร้านมากจนต้อ งออกมาโพสต์อิน สตาแกรมเตือ น และชมพู่ อารยา ก็ขอความ
ร่วมมืองดฝากร้านเช่นกัน เป็ นต้น ตามภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 ตัวอย่างดาราประกาศงดฝากร้านในอินสตาแกรม
แหล่งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2557.
จากกระแสการงดฝากร้านของดาราและผู้มชี ่อื เสียงทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านบนอินสตาแกรมดารา เพราะเป็ นแนวทางที่
แปลกใหม่และไม่ใช่การสื่อสารการตลาดแบบเก่า และจากตัวอย่างผลการสารวจและสถิตทิ ก่ี ล่าว
มาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการทีม่ จี านวนร้านค้าบนอินสตาแกรมเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วนัน้ มองได้ว่า
ปั จจุบนั คนนิยมซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กนั มากขึน้ ซึ่งการฝากร้านเปรียบเสมือนช่องทาง
การโฆษณาสินค้าผ่านคอมเมนต์บนอินสตาแกรมของดารา ทาให้ผขู้ ายสินค้ามีแนวทางในการ
เพิม่ ยอดขายของตัวเอง การฝากร้านจึงเป็ นช่องทางใหม่อีกช่องทางหนึ่งในการทาการสื่อสาร
การตลาดทีน่ ่ าสนใจ และยังไม่มคี าอธิบายใดทีอ่ ธิบายเกี่ยวกับการฝากร้านว่าเป็ นเครื่องมือการ
สื่อสารแบบใด จัดว่าเป็ นไวรัสหรือ สแปมหรือไม่ ดังนัน้ จึงน่ าสนใจทีจ่ ะศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านบนอินสตาแกรมดารา ซึง่ ผลงานการวิจยั ก่อนหน้านี้ทเ่ี กี่ยวกับการสื่อสาร
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การตลาดแบบออนไลน์กย็ งั ไม่มกี ารวิจยั เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านบนอินสตาแกรม
และจากผลส ารวจซึ่งพบว่ าผู้บริโ ภคส่ ว นใหญ่ นัน้ ซื้อ สินค้าแฟชันเป็
่ นส่ ว นใหญ่ ผู้ว ิจ ยั จึงได้
ทาการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันด้
่ วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียง
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชัน่
3) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันที
่ ม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม ทัศนคติ และพฤติกรรม
การซื้อ สินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง

1.3 ปัญหานาการวิ จยั
1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงเกิดขึน้ ได้
อย่างไร
2) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมอย่างไร
3) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีผลต่อ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันหรื
่ อไม่ อย่างไร
4) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันหรื
่ อไม่ อย่างไร
5) พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคสินค้า
แฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียงมี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ อย่างไร

1.4 สมมติ ฐานของการวิ จยั
1) ลัก ษณะทางประชากรที่แตกต่ างกันส่งผลให้มพี ฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของ
ผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันแตกต่
่
างกัน
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2) พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
3) ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง

1.5 ขอบเขตการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ทาการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้าน ใช้
วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) กับร้านค้าออนไลน์ทฝ่ี ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงจานวน 5 ร้าน
และในส่วนทีส่ องเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทาการศึกษาในเรื่อง
ของทัศนคติและและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชันที
่ ่มตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝาก
ร้า นในอิน สตาแกรมดารา ซึ่ง ได้ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ค ือ เป็ น ผู้ท่ีใ ช้
แอพพลิเคชันอิ
่ นสตาแกรม ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย โดยจะคัดกรองกลุ่มตัวอย่างว่า ต้องเป็ น
ผูต้ ดิ ตาม (Follow) อินสตาแกรมของดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง จานวน 400 คน ซึง่ การวิจยั ส่วนนี้จะ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.6 นิ ยามศัพท์
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด หมายถึง วิธกี ารหรือ แนวทางในการสื่อสารการตลาด
ของร้า นค้า ที่ส่ ือ สารไปยัง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย จากการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ( Marketing
Objective) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการ
สื่อสาร (Communication Objective) การกาหนดงบประมาณ (Budget) การพัฒนาโปรแกรม
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และการประเมินผล (Evaluation)
การฝากร้าน หมายถึง ร้า นค้าที่ขายสินค้าผ่ านทางอิน สตาแกรมทาการคอมเมนต์
(Comment) ข้อความฝากร้านของตนเองในช่องคอมเมนต์ (Comment) ใต้ภาพของอินสตาแก
รมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง เพื่อทีจ่ ะให้ผทู้ เ่ี ล่นอินสตาแกรมคลิก๊ เข้าชมร้านและซือ้ สินค้า
ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ของบุคคลที่มตี ่อบางสิง่ บางอย่าง โดย
ทัศนคติจะส่งผลให้บุค คลเกิดการกระทาหรือแสดงพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีทงั ้
ทางบวกหรือทางลบ ในการศึกษาวิจยั เรื่องนี้ คือ การประเมินทัศนคติของผูบ้ ริโภคว่ามีการโน้ม
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เอี ย งในทางเห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรือ เฉยๆ ต่ อ การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้ า นใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
ผู้บริ โภค หมายถึง ผู้ท่เี คยซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้ม ี
ชื่อเสียง
พฤติ กรรมการใช้ อินสตาแกรม หมายถึง จานวนการเข้าใช้อนิ สตาแกรมในแต่ละวัน
ความถีใ่ นการเข้าใช้อนิ สตาแกรม การกดไลค์และการแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรม จานวน
การคลิก๊ เข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
พฤติ กรรมการซื้ อ สิ น ค้ าจากร้ า นค้ า ที่ ฝ ากร้ า น หมายถึง ความถี่ใ นการคลิ๊ก ชม
ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราต่ อวัน จานวนการติดตาม (Follow) ร้านค้าทีฝ่ ากร้านต่อ
วัน จานวนการไลค์รูปภาพสินค้าต่อวัน ประเภทของสินค้าที่สนใจ จานวนการสอบถามข้อมูล
สินค้าต่อวัน จานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าในแต่ละครัง้
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ การดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทีม่ ผี ลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันที
่ ซ่ อ้ื สินค้ากับร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
สิ น ค้ า แฟชัน่ ในงานวิจ ยั ครัง้ นี้ ห มายถึง สิน ค้า เครื่อ งแต่ ง กายประเภทเสื้อ ผ้า และ
เครือ่ งประดับ เนื่องจากสินค้าเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับจัดเป็ นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคนิยมซือ้ มากทีส่ ุด

1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ได้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้ม ี
ชื่อเสียง โดยถือเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ท่ยี งั ไม่มใี ครทาและใช้วธิ กี ารที่ไม่ใช่การสื่อ สารการตลาด
แบบเก่า เพื่อเป็ นความรูแ้ ละเป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ส่ี นใจ
2) ได้ทราบเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชันที
่ ่มตี ่อการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียง เพื่อเป็ นแนวทางในการทาสื่อสาร
การตลาดสาหรับร้านค้าออนไลน์ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดสิทธิพ้นื ที่ส่วนตัวของ
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
3) เป็ นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักโฆษณา และนักการตลาดในการนาข้อมูลของงานวิจยั
เป็ นแหล่งอ้างอิงในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผูม้ ชี ่อื เสียงต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และ
ทัศนคติและพฤติก รรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1) แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
2) แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Online Marketing ommunication)
3) แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ (Attitude)
4) แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior)
5) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ประกอบด้วยคา 2 คาทีเ่ กี่ยวข้อง
กัน คือ การสื่อสาร (Communication) และการตลาด (Marketing)
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารจากผูส้ ่งข่าวสาร
ไปยังผู้รบั ข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพื่อชักจูงให้ผู้รบั ข่าวสารมีปฏิกิรยิ าตอบสนอง
กลับมาโดยคาดหวังให้เป็ นไปตามทีผ่ สู้ ่งต้องการ (โชคชัย เอีย่ มฤทธิไกร, 2544)
การตลาด (Marketing) ในค าจากัดความของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา
(America Marketing Association อ้างถึงใน ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2544) หมายถึง
กระบวนการวางแผนและดาเนินการในการกาหนดรูปแบบสินค้า บริการ หรือความคิด การตัง้
ราคา การส่ งเสริมการตลาด และการจัดจ าหน่ าย เพื่อ ก่ อ ให้เ กิด การแลกเปลี่ย นที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ดังนัน้ เมือ่ นาความหมายของทัง้ สองคามารวมกัน จึงกลายเป็ นคานิยามของการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communication) ซึง่ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายต่างๆ ไว้
ดังนี้
Kotler (2003) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็ นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่
บริษั ท ได้ ด าเนิ น การเพื่ อ ที่ จ ะสื่อ สารและส่ ง เสริม สิน ค้ า และบริก ารไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย
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ประกอบด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง
Fill (1999) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด เป็ นกระบวนการทางการจัดการของ
องค์กรในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
Delozier (1976) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการการนาเสนอกลุ่ม
ของสิง่ กระตุ้นต่างๆ ไปยังผู้บริโภคโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบสนองทีพ่ งึ ปรารถนา
ตลอดจนรวมไปถึง การสื่อ สารผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ที่น าเสนอข่ า วสารขององค์ก ร เ พื่อ ให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารทีไ่ ด้รบั นัน้
สุวฒ
ั นา วงษ์กะพันธ์ (2540) กล่าวว่า การสื่อ สารการตลาด หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในอันทีจ่ ะสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจ
กับผูบ้ ริโภคโดยมุง่ หวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนัน้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2535) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็ นกิจกรรมทีจ่ ะ
สื่อ สารกับลูก ค้าที่ค าดหวัง เพื่อ แจ้งข่าวสาร เพื่อ จูงใจให้เ กิดความต้อ งการและตัดสินใจซื้อ
ตลอดจนเพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ กับบริษทั และผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ปรีชา ศรีศกั ดิ ์หิรญ
ั (2554) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับต่อธุรกิจจากผู้บริโภค โดย
มุง่ หวังให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามความต้องการของธุรกิจ
ธิตพิ ฒ
ั น์ เอี่ยมนิรนั ดร์ (2554) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการ
สื่อสารอย่างผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสื่อความหมายภายใต้
แนวคิดเดียวกันของกิจกรรมด้านส่งเสริมการตลาด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคแสดง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
ดังนัน้ การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เกิดการตอบสนองตาม
เป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
การสื่อสารการตลาดไม่ได้จากัดเฉพาะอยู่กบั รูปแบบการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เท่านัน้ แต่หมายถึงการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายได้ รูปแบบหรือเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดพื้นฐานที่สาคัญที่นิยมใช้ใน
ปั จจุบนั ได้แก่ การโฆษณา (Advertising), การประชาสัมพันธ์ (Public Relations), การส่งเสริม
การขาย (Sales Promotion), การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการใช้พนักงานขาย
(Personal Selling)
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2.1.1 หลักการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา
หลักการสื่อสารการตลาด 360 องศา (เกษม พิพฒ
ั น์เสรีธรรม, 2555) มีดงั นี้
2.1.1.1 ต้องหาลูกค้าเป้ าหมายทีต่ ้องการสื่อสารให้เจอ ต้องเข้าใจพฤติกรรม
การสื่อสารด้วยช่องทางไหน เวลาใด ด้วยรูปแบบ ข้อความอะไร ลูกค้าเป้ าหมายถึงจะเข้าใจ
เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้า ลูกค้าไม่ได้ รบั สารเช่นในอดีต แต่สามารถเป็ นผู้เลือกรับ
ข้อความ เลือกเวลาและสื่อต่างๆ ได้เอง
2.1.1.2 เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทีเ่ หมาะสมกับงานและลูกค้า เพราะพฤติกรรม
ลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ต้องเข้าใจว่าเวลาใด
โอกาสใด ควรใช้ส่อื แบบใด เพื่อเข้าถึงตัวลูกค้าเป้ าหมายทีต่ ้องการสื่อสาร หรือเรียกว่า Touch
Point เพื่อการส่งเสริมการขาย เตือนความจา จะได้ผลมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์
2.1.1.3 ต้องสื่อสารด้วยข้อความหลักเรื่องเดียวเท่านัน้ ลูกค้าถูกลายล้อมด้วย
สื่อต่างๆ มากมาก สับสน จาไม่ได้ ไม่สามารถจดจาอะไรได้หมด ฉะนัน้ การสื่อสารด้วยข้อความ
หลักจะได้ผลมากกว่า
2.1.1.4 สื่อสารด้วยการรักษาสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้าเดิมง่ายกว่าการแสวงหา
ลูกค้าใหม่ตลอดเวลา การใช้ CRM: Customer Relation Management ต้องใช้เครื่องมือ
ประเภท Below the Line ได้ผลดีกว่า Above the Line เช่น การสะสมแต้ม สะสมคะแนน
เป็ นต้น
2.1.1.5 เป้ าหมายของการสื่อสาร คือการเปลีย่ นพฤติกรรมของลูกค้าเป้ าหมาย
การสื่อสารหากการทาให้ลูกค้าสนใจ เข้าใจข้อความการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า แต่ไม่สามารถ
เปลีย่ นใจลูกค้ามาซือ้ สินค้าของเราได้ยอ่ มไม่คุม้ ค่าทีจ่ ะทาการสื่อสาร ฉะนัน้ การสื่อสารจึงต้องทา
แบบ 360 องศา ส่งถึงตัวลูกค้า เช่น ใช้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ สร้างความรับรูข้ องแบรนด์
และสร้างภาพลักษณ์ท่ดี แี ละใช้การส่งเสริมการตลาด เช่น การแจกของแถม หรือลดราคาเพื่อ
กระตุน้ ให้ลกู ค้าเป้ าหมายเปลีย่ นพฤติกรรมมาซือ้ สินค้าของเรา
2.1.2 ลักษณะของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด มี 5 ลักษณะทีส่ าคัญ (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547) ดังนี้
2.1.2.1 เพื่อชักชวนและให้ขอ้ มูล (Persuasion and Information) การสื่อสาร
ทางการตลาด พยายามที่จะชักชวนกลุ่มเป้ าหมายให้เปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมต่อสินค้า
หรือบริการ เช่น ห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องการให้ผบู้ ริโภคเชื่อว่า ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจาหน่ าย
สินค้าราคาถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น ด้วยการแสดงราคาสินค้าที่ถูกกว่าให้กลุ่มเป้ าหมายเห็น
โครงการรณรงค์การลดคนสูบบุหรีต่ ้องการให้ประชาชนเลิก หรือลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด้วย
การบอกถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ เป็ นต้น นักการตลาดใช้การสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ
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ชักชวน ให้ขอ้ มูล เหตุผลและสิง่ จูงใจ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเปลีย่ นพฤติกรรมตามทีน่ ักการตลาด
ต้องการ
2.1.2.2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ยอดขาย (Sales Objectives) โดยทัวไป
่
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด คือ การสร้างความรูจ้ กั ในตรายีห่ ้อ ส่งข่าวสารให้ความรู้
แก่ลูกค้า และสร้างภาพพจน์ ท่ดี ีให้แก่ส ินค้าหรือ องค์กร โดยมีเ ป้ าหมายสุดท้ายของการวาง
กลยุทธ์ส่อื สารการตลาด คือ ช่วยเพิม่ ยอดขายสินค้าหรือบริการให้แก่ธุรกิจ
2.1.2.3 มุ่งสื่อสารทุกจุดสัมผัสลูกค้า (Contact Points) การที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตลาดได้นัน้ จะขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการจัดการสื่อสารให้ขอ้ มูลกับ
ลูกค้าให้มากทีส่ ุดในทุกจุดสัมผัสลูกค้า เช่น การสื่อสารด้วยการจัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น การติด
วัสดุโฆษณา การมีพ นั กงานขายแนะนาสินค้า ณ จุดขาย การโทรศัพท์หาลูกค้า หรือ การลง
โฆษณาทางสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าเป้ าหมายในการวางแผนสื่อสารการตลาด นักการ
ตลาดจาเป็ นต้องคิดถึงจุดสัมผัสลูกค้าทัง้ หมดเท่าที่จาทาได้ แล้ววางแผนหาเครื่องมือสื่อสารที่
เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้ขอ้ มูลสินค้าหรือบริการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากทีส่ ุด
2.1.2.4 มีหลายฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการสื่อสารการตลาดให้
เกิดผล นอกจากนักการตลาดจะต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้ าหมายแล้ว จะต้องคานึงถึงปั จจัยต่างๆ
ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การสื่อ สารด้ว ย ได้แ ก่ พนัก งานของธุ ร กิจ พ่ อ ค้า คนกลาง สื่อ โฆษณา และ
หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ งกับการสื่อ สารด้ว ย ตัว อย่างเช่น การสื่อสารสร้างภาพพจน์ ว่า
ธุ ร กิจ มีบ ริก ารที่ดีจ าเป็ น ต้ อ งพึ่ง พนั ก งานทุ ก ฝ่ ายของธุ ร กิจ ร่ ว มกัน ให้บ ริก ารที่ดีแ ก่ ลู ก ค้า
ตลอดจนต้อ งได้ร บั ความร่ว มมือ จากพ่ อ ค้าคนกลางในการจัดจ าหน่ า ยสิน ค้า ในราคาพิเ ศษ
ให้บริการทีด่ ี ตรงต่อเวลา เป็ นต้น ในการสื่อสารจาเป็ นต้องติดต่อกับสื่อต่างๆ เพื่อจะได้รบั ความ
ร่วมมือจากสื่อในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของสินค้า และผูผ้ ลิตวัสดุส่อื สาร
2.1.2.5 สามารถสื่อสารข้อความได้หลายวิธ ี (Marketing Communication
Message) การสื่อสารการตลาดสามารถทาได้หลายวิธ ี โดยแบ่งเป็ นการสื่อสารแบบวางแผน
และไม่ได้วางแผน
1) การสื่อสารแบบวางแผน (Planned Communication) คือ การ
สื่อสารผ่านเครือ่ งมือสื่อสารการตลาด ดังนี้
(1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อสารผ่านสื่อที่
ไม่ใช่บุคคล โดยมีการระบุผู้ โฆษณาและต้องจ่ายเงินค่าสื่อ การโฆษณาอาจใช้ส่อื มวลชน เช่น
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่อทีเ่ ป็ นเฉพาะกลุ่ม เช่น ไปรษณีย์
(การส่งจดหมาย) โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
(2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรม
ทางการตลาดที่มกี ารใช้ขอ้ เสนอพิเศษแก่สนิ ค้า หรือบริการเฉพาะในช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อ
กระตุ้นให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ เช่น การลดราคา การแจกของแถม การชิงโชค ฯลฯ นอกจากนี้
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ยังรวมถึงการส่งเสริมการขายพ่อค้าคนกลาง เพื่อจูงใจให้ร้านค้าซื้อสินค้าไปขายมากขึน้ และ
การจัดกิจกรรมจูงใจให้พนักงานขายของบริษทั เพื่อให้พนักงานเพิม่ ความพยายามขายมากขึน้
(3) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การ
ดาเนินกิจกรรมต่ างๆ เพื่อ มุ่งสร้างภาพพจน์ ท่ดี ใี ห้แก่ส ินค้า บริการ หรือ องค์กร ได้แก่ การ
สนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารของสินค้า หรือ
องค์กรผ่านสื่อต่างๆ
(4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง กิจกรรม
สื่อสารเฉพาะกลุ่มโดยที่ตวั กลุ่มเป้ าหมายสามารถสื่อสารกลับมาได้ โดยการส่งไปรษณีย์ การ
โทรศัพท์ การโทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
(5) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การ
สื่อสารผ่านบุคคล หรือพนัก งานขายของบริษัท ซึ่งมีหน้ าที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจซื้อ
สินค้า ได้แก่ พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขายตามบ้าน ตัวแทนขายติดต่อธุรกิจ
(6) การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point-of-Purchase
or Merchandise Materials) หมายถึง วัสดุโฆษณาทีต่ ดิ ไว้ ณ จุดขายสินค้า ได้แก่ โปสเตอร์ ธง
ราว สติก๊ เกอร์ และการจัดหน้าร้าน
(7) บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) หมายถึง หีบห่อสาหรับบรรจุ
สินค้า หรือจัดโชว์สนิ ค้าทีท่ าหน้าทีส่ ่อื สารสรรพคุณ วิธกี ารใช้ และกลุ่มเป้ าหมายของสินค้าผ่าน
ฉลาก การออกแบบ สีสนั ทีใ่ ช้บนบรรจุภณ
ั ฑ์ จัดเป็ นเครือ่ งมือสื่อสารการตลาดตัวสุดท้าย ก่อนที่
ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ สินค้า
(8) การบริการลูกค้า (Customer Service) หมายถึง บริการ
หลังการขายสินค้า เพื่อให้บริการทีด่ แี ก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า นอกจากนี้ยงั อาจ
หมายถึงการการันตีหรือรับประกันสินค้าด้วย
2) การสื่อสารแบบไม่ได้วางแผน (Unplanned Communication) คือ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่ไ ม่ได้เกิดจากเครื่องมือสื่อสารการตลาด แต่สามารถสื่อสารถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้ ได้แก่
(1) พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งอาจมีผลต่อภาพพจน์ของสินค้า หรือบริการในทางบวกและ
ทางลบ
(2) สิง่ อานวยความสะดวก (Facilities) หมายถึง สถานที่
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ประกอบการขาย หรือบริการต่างๆ สามารถสะท้อนภาพพจน์
และคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้
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(3) การขนส่ง (Transportation) หมายถึง ระยะเวลาในการ
ขนส่งและการตรงต่อเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า จากแหล่ งผลิต ถึงมือผู้บริโภค สะท้อนถึง
ความห่วงใยและให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า
(4) การบริหารช่วงวิกฤต (Crisis Management) หมายถึง การ
ด าเนิ น การเมื่อ เกิด วิก ฤตกับ สิน ค้า หรื อ บริก าร สามารถสะท้อ นความสามารถและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผูผ้ ลิต
การสื่อสารกับผู้บริโภคสามารถดาเนินการได้ ทัง้ ในลักษณะวางแผนและไม่ได้วางแผน
แต่การสื่อสารทัง้ สองแบบต่างมีความสาคัญทีต่ อ้ งดาเนินควบคู่กนั ไป
2.1.3 กระบวนการสื่อสารการตลาด
กระบวนการสื่อ สารการตลาดเป็ น กระบวนการที่ผ สมผสานกระบวนการสื่อ สารกับ
กระบวนการทางการตลาดเข้าด้วยกัน สามารถแสดงถึงองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
การตลาด ได้ดงั นี้
2.1.3.1 แหล่งสารหรือผูส้ ่งสาร คือ บริษทั หรือผูข้ ายหรือผูผ้ ลิต และหน่ วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ งอื่นๆ ทาหน้ า ที่เ ข้า รหัส ข่า วสารให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ประสงค์ใ นการสื่อ สารทาง
การตลาด ได้แก่ การโน้มน้าวให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้ความบันเทิงแก่ผรู้ บั สาร
2.1.3.2 กระบวนการการตลาด คือ กระบวนการย่อยทีแ่ หล่งสารหรือผูส้ ่งสาร
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อ ใช้เ ป็ นข้อ มูลข่าวสารพื้นฐานที่สาคั ญ ในการวางแผนและ
ดาเนินกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ซึง่ ผลลัพธ์จากขัน้ ตอนนี้คอื โอกาสและปั ญหาทางการตลาด
กลุ่มเป้ าหมายหรือผูร้ บั สารหรือผูบ้ ริโภคแนวทางในการดาเนินกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
2.1.3.3 ข่าวสารและช่องทางข่าวสาร เป็ นการวางแผนและดาเนินกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดเกีย่ วกับส่วนประสมการตลาด ได้แก่
1) ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หีบห่อ เลือกตราทีส่ ่อื
ความหมายชัดเจนและเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา เป็ นการกาหนดระดับราคา กาหนดความแตกต่างของ
ราคาของกิจการกับคู่แข่งขัน เพื่อให้ส่อื ความหมายถึงคุณภาพและความยุตธิ รรมทีค่ วรจะเป็ น
3) ด้านการจัดจาหน่ ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า เป็ นการเลือกคน
กลางที่จะทาหน้าทีส่ ่อื ความหมายของกิจการและผลิตภัณฑ์ เลือกวิธกี ารขนส่ง การจัดเก็บการ
คลังสินค้าทีเ่ หมาะสม ฯลฯ
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็ นการกาหนดและดาเนินการสื่อ
ความหมายให้ผบู้ ริโภครับรู้ เข้าใจ สร้างหรือเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ค่านิยม ต่อภาพลักษณ์ของ
กิจการหรือต่อผลิตภัณฑ์ทข่ี าย โดยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
อันได้แก่ การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

20
2.1.3.4 ผู้รบั สาร เป็ นกลุ่ มผู้บริโภคหรือผู้บริโภคแต่ล ะคนที่ได้รบั ข่าวสาร
ดังกล่าว ซึ่งผู้บริโภคนี้จะทาหน้าที่ถอดรหัสและแปลความหมายของข่าวสารที่ส่งมาจากแหล่ง
สารหรือบริษทั จากปั จจัยทัง้ ภายในและ fitness planners ภายนอกตัวผูบ้ ริโภค ทัง้ ผูบ้ ริโภคที่
เป็ นผู้บริโภคสุดท้าย (Ultimate Consumer) และผู้ใช้หรือซื้อสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial
User) ทาให้เกิดผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคบางส่วนอาจได้รบั อิทธิพลจากการบอกต่อ
(Words of Mouth) เป็ นข่าวสารเพื่อการพิจารณาด้วย
2.1.3.5 ผลการสื่อสาร เป็ นผลลัพธ์จากการที่ผู้รบั สารหรือผู้บริโภคได้รบั สิ่ ง
กระตุน้ จากข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดทีแ่ หล่งสารหรือบริษทั เลือก ผลการสื่อสาร
เป็ นการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นัน้ ภายใต้
เงือ่ นไขเวลาหนึ่งๆ หรือการตัดสินใจไม่ซอ้ื ผลิตภัณฑ์โดยอาจประวิงเวลาซือ้ ไว้ก่อนก็ได้
2.1.3.6 การป้ อ นกลับหรือการสนองตอบ เป็ นการส่ งข้อ มูลจากผู้บริโภคที่
ประเมิน การใช้ก ลยุท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาดกลับ ไปยัง บริษัท หรือ ผู้ข าย โดยการซื้อ และมี
พฤติก รรมหลัง การซื้อ อย่างไร ป้ อ นกลับ ไปยังบริษัทหรือ ผู้ข าย เพื่อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารการตลาดอันส่งผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ทีเ่ หมาะสมต่อไป
อย่างไรก็ตาม กระบวนการสื่อสารการตลาดจะอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการตลาด
ต่างๆ ได้แก่ การแข่งขัน เทคโนโลยี เป็ นต้น และมีส ิ่งรบกวนเกิดขึน้ ต่อองค์ประกอบต่างๆ ได้
ตลอดเวลา
2.1.4 บทบาทของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาดนับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากในยุคปั จจุบนั เนื่องจากธุรกิจต่างๆ
มีก ารแข่ ง ขัน สู ง มาก แต่ ล ะธุ ร กิ จ ต่ า งพยายามที่จ ะใช้ ก ารสื่อ สารการตลาด ( Marketing
Communication) ในการสื่อสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสินค้าของตนเองไปสู่ผบู้ ริโภคเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่อง บทบาทของการสื่อสารการตลาดสรุปได้ 7 ประการดังนี้ (Fill, 1999; Shimp,
2000)
1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสินค้าและบริการ
2) เพื่อยา้ เตือนความทรงจากับผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย
3) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผบู้ ริโภคเป้ าหมายทราบ
4) เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้ าหมายตอบสนองในแนวทางทีอ่ งค์กรต้องการ
5) เพื่อสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อตราสินค้าหรือองค์กรให้เกิดขึน้ ในจิตใจของผูบ้ ริโภค
เป้ าหมาย
6) เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเป้ าหมายตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการขององค์กร
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7) เพื่อทาให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ ซ้าหรือสร้างความภัก ดีในสินค้าและบริการ
ขององค์กร
จากที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าบทบาทของการสื่อสารการตลาดนัน้ มีหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็ นเพียงการบอกให้ทราบ การสร้างความแตกต่างระหว่างตราสินค้า การย้าเตือนความ
ทรงจาของผู้บริโภค การสร้า งทัศ นคติท่ดี ีต่ อ ตราสินค้า การโน้ มน้ า วใจ ตลอดจนไปถึงการ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า ซึ่งย่อมจะนาไปสู่การเพิม่ ขึน้ ของยอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได้ในทีส่ ุด
2.1.5 เป้ าหมายของการสื่อสารการตลาด
Schiffman และ Kanuk (2000) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็ นเครื่องมือทีน่ ักการตลาด
ใช้เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น การรูจ้ กั ความรู้ ความชอบ ความพอใจ
และเกิดการซื้อ การติดต่อสื่อสารทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ การเขียน การพูด การใช้สายตา ซึ่ง
อาจจะเป็ นสัญลักษณ์เพื่อเตือนความทรงจา และทาให้เกิดความหมายเฉพาะอย่างที่สามารถ
ปลุกอารมณ์ให้ผบู้ ริโภคมีโครงร่างการรับรูใ้ นจิตใจทีด่ ขี น้ึ และกระตุน้ ให้เกิดการซือ้ เพื่อแก้ปัญหา
หรือหลีกเลีย่ งผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้
2.1.5.1 การสื่อสารการตลาดมีเป้ าหมายทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ
1) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด (Modify Behavior and
Thoughts) เป็ นการส่งเสริมการตลาดทีพ่ ยายามปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคและความคิด
ของกลุ่ มเป้ าหมายให้ต รงตามความต้อ งการหรือ วัต ถุ ประสงค์ของผู้ผ ลิต เช่น การพยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารให้มานิยมอ่านนิตยสารออนไลน์หรือ
E-magazine เป็ นต้น
2) เพื่อ เสริม ให้พ ฤติก รรมที่เ ป็ น อยู่ใ นปั จ จุบ ั น มีค วามมันคงไม่
่
เปลีย่ นแปลง (Reinforce Existing Behavior) เป็ นการส่งเสริมการตลาดทีก่ ระทาเพื่อต้องการ
เน้นยา้ หรือเสริมพฤติกรรมในปั จจุบนั ให้เป็ นอยูอ่ ย่างเดิมไม่เปลีย่ นแปลง โดยกระตุ้นให้ผบู้ ริโภค
เกิดความชื่นชอบ ติดใจ และมันใจในตั
่
วสินค้า อันจะนามาซึง่ พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการ
ของบริษทั อย่างต่อเนื่อง
2.1.5.2 การทาให้เป้ าหมายในการสื่อสารการตลาดประสบความสาเร็จและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ จาเป็ นต้องมีการวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ (พรพิมล ตันพานิชกุล, 2544) ดังนี้
1) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร (Informative Promotion) วัตถุประสงค์
เพื่อทีจ่ ะให้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผบู้ ริโภคเพื่อที่จะสร้างความรูจ้ กั และก่อให้เกิด
การรับรูแ้ ก่ผู้บริโภคว่าจะไปหาซื้อสินค้าและบริการนัน้ ๆ ได้ท่ใี ด ราคาเท่าไหร่ นอกจากนี้ยงั
สามารถให้ค วามรู้แ ก่ ผู้บ ริโ ภคในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ คุ ณ สมบัติข องตัว สิน ค้า ช่ ว ยให้ผู้บ ริโ ภค
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ประหยัดเวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
นับว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นที่ขาดไม่ได้ทใ่ี ช้เพิม่ หรือเร่งการกระตุ้นความต้องการเบีอ้ งต้นของผู้บริ โภค
ให้เกิดขึน้ หรือสร้างอุปสงค์เบื้องต้นให้มากขึน้ ในระยะแรก เนื่องจากผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าก็
ต่ อ เมื่อ มีค วามรู้ค วามเข้าใจและตระหนักถึงความต้อ งการของตัว เอง และทราบว่า จะได้ร บั
ประโยชน์อะไรบ้างจากสิง่ นัน้ การส่งเสริมการตลาดในเชิงการให้ขอ้ มูลข่าวสารจึงเป็ นการเสริม
หรือเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้
2) การโน้มน้าวชักจูง (Persuading Promotion) โดยทัวไปมั
่ กมุ่งหวัง
กระตุ้นการซื้อแต่ โดยเจตนาแท้จริงนัน้ หน่ วยธุรกิจไม่ได้มคี วามพยายามมุ่งกระทาให้มกี าร
ปฏิบตั ติ อบในแง่ของการซือ้ ทันที แต่จะพยายามสร้างภาพพจน์ท่ดี เี อาไว้ เพื่อให้มอี ทิ ธิพลเหนือ
พฤติกรรมการซือ้ ในระยะยาวของผูบ้ ริโภค วิธโี น้มน้าวและชักจูงนี้โดยทัวไปจะถื
่
อว่าเป็ นกลยุทธ์
หลักของการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ทก่ี าลังเข้าสู่ขนั ้ ตอนการเจริญเติบโต
ของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
3) การส่งเสริมการตลาดเพื่อเตือนความจา (Reminder Promotion)
การดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่สม่าเสมอสามารถย้าเตือนความจาผู้บริโภคได้เป็ น
อย่างดี การใช้การส่งเสริมการตลาดด้วยระยะเวลาและความถี่ท่เี หมาะสมจะทาให้ผู้บริโภคมี
ความรูแ้ ละความเข้าใจในตัวสินค้าและผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากตัวสินค้ามากขึน้ นอกจากนี้ยงั
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้สนิ ค้าและบริการติดอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริโภคเป็ นอันดับต้นๆ
ทัง้ นี้เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าและบริการประเภทนัน้ จะสามารถจาชื่อได้
และสร้างโอกาสในการขายได้มากกว่า
อย่างไรก็ตามในการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้ประสบผลสาเร็จได้นนั ้ ต้อง
อาศัยสื่อ มาเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
สื่อ มวลชน ซึ่ง มีบ ทบาทส าคัญ ในการเผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสาร เช่ น สื่อ สิ่ง พิม พ์ สื่อ วิท ยุ สื่อ
โทรทัศ น์ และสื่ อ ใหม่ ท่ี ก าลั ง ได้ ร ับ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
โทรศัพท์มอื ถือ นับว่าเป็ นสื่อทีม่ บี ทบาทอย่างมากในการสื่อสารการตลาดปั จจุบนั
2.1.6 การใช้สื่อในการสื่อสารการตลาด
ช่องทางข่าวสาร (Message channel) เป็ นองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
การตลาดที่เป็ นช่องทางในการนาข่าวสารจากฝ่ ายผู้ ส่งสารหรือผู้ประกอบกิจการไปสู่ผู้รบั สาร
หรือกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย ซึง่ ช่องทางการสื่อสารนัน้ อาจจะเป็ นบุคคล เช่น พนักงานขาย
ตัวแทนจาหน่ าย ฯลฯ แต่ช่องทางการสื่อสารทีส่ ามารถเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ไปสู่
คนจ านวนมากได้ ใ นเวลาอัน รวดเร็ว นั ้น คือ สื่อ มวลชน ได้แ ก่ สื่อ สิ่ง พิม พ์ โทรทัศ น์ วิท ยุ
อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น การใช้ส่อื เพื่อการสื่อสารการตลาดนัน้ ต้องเลือกใช้ส่อื ต่างๆ อย่างเหมาะสม
และรอบคอบ เนื่องจากสื่อแต่ละประเภทมีทงั ้ จุดเด่นและจุดด้อย รวมทัง้ ประสิทธิภาพของสื่อแต่
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ละประเภทแตกต่างกัน พรพิมล ตันพานิชกุล (2544) จึงแนะนาขัน้ ตอนการวางแผนการใช้ส่อื
ดังนี้
2.1.6.1 วิเคราะห์ตลาดและการกาหนดเป้ าหมายตลาด (Marketing Analysis
and Target Market Selection) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก รวมทัง้
กลยุทธ์ของคู่แข่ง ดังนี้
1) เป้ าหมายของตลาดทีจ่ ะสื่อสารประชาสัมพันธ์และโฆษณา เป็ นผล
มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ลักษณะกลุ่มผูร้ บั ข่าวสาร จานวนผู้ฟัง จานวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
เปอร์เซ็นของกลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์
2) ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยภายใน เช่น
งบประมาณ การบริห าร และบริษัท ตัว แทนโฆษณา ฯลฯ ส่ ว นปั จ จัย ภายนอก เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี คู่แข่งขัน ฯลฯ
3) สถานทีส่ ่งเสริม เน้นด้านขอบเขตทางด้านภูมศิ าสตร์ อานาจการ
ซือ้ ของกลุ่มเป้ าหมาย
2.1.6.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ของสื่อ (Media Objectives) เป้ าหมายที่
ต้องการจากการใช้ส่อื ทัง้ นี้เพื่อให้ครอบคลุมตลาดเป้ าหมายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
รวมไปถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ส่อื
2.1.6.3 การเลือกสื่อ (Media Selection) เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับการแบ่ง
งบประมาณให้กบั สื่อต่างๆ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) การเลือกชนิดของสื่อ ต้องคานึงถึงจานวนของสื่อทีใ่ ช้และจานวน
ชิน้ งานโฆษณาหรือความถีข่ องสื่อทีใ่ ช้
2) การเลือกสื่อเฉพาะภายในแต่ละชนิดของสื่อ เป็ นการเปรียบเทียบ
และเลือกสื่อเฉพาะที่ดที ่สี ุดในแต่ละชนิดของสื่อที่เลือกนัน้ เช่น หากโฆษณาทางโทรทัศน์ จะ
พิจารณาถึงช่องโปรแกรมและจานวนครัง้ เป็ นต้น
3) ตัวแปรอื่นๆ เช่น ขนาดของโฆษณาและเนื้อหาของสื่อ ความพร้อม
ในการใช้ส่อื และข้อกาหนดหรือกฎเกณฑ์ของเจ้าของสื่อ เป็ นต้น
2.1.6.4 การใช้ส่อื (Media Use) ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของสื่อทีใ่ ช้
การจัดตาราง งบประมาณ ประสิทธิภาพในการใช้ส่อื โดยพิจารณาถึงประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) การเข้าถึง (Reach) และความถี่ (Frequency) ผูท้ าการสื่อสาร
จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกันเกีย่ วกับระดับการเข้าถึงและระดับความถี่
2) ตารางทีใ่ ช้ส่อื (Scheduling) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดเวลาในการ
ใช้ความพยายามให้ส่อื สอดคล้องกับเวลาของผู้ซอ้ื ทีม่ ศี กั ยภาพ โดยคานึงถึงความเด่นชัด การ
มุง่ เฉพาะช่วงเวลา ความยาวของตารางการใช้ส่อื และรูปแบบตารางเวลา เป็ นต้น
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3) ตาแหน่ งทีบ่ รรจุขอ้ ความหรือรายการในสื่อทีใ่ ช้ส่อื สารซึง่ จะต้องมี
ความเหมาะสม และเข้าใจง่ายเพื่อทีจ่ ะสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 แนวคิ ดเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ (Online Marketing
Communication)
ปั จจุบนั พฤติก รรมของผู้บริโภคได้เ ปลี่ย นแปลงไป เนื่ อ งจากสื่อ ออนไลน์ ท่เี ข้า มามี
บทบาทและมีอทิ ธิพลต่อชีวติ ประจาวันมากขึน้ ด้วยยุคแห่งข้อมูลข่าวสารทีไ่ ร้พรมแดนได้สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภค ผู้บริโภคจึงมีอานาจในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
สินค้าและบริการด้วยตัวเอง
Cakim (2010) กล่าวว่า การสื่อสารแบบบอกต่อมีอทิ ธิพลต่อการตลาดเพิม่ มากขึ้น
เนื่องจากพัฒนาการทีก่ ้าวไกลของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตทีม่ พี ฒ
ั นาการจาก Web 1.0 เป็ น
Web 2.0 รวมทัง้ การเปลีย่ นรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) โดย
เทคโนโลยีดงั กล่าวได้ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จึงทาให้
การสื่อสารแบบบอกต่อสามารถกระจายตัวไปยังผูบ้ ริโภคได้เร็วขึน้ กว่าสมัยก่อน
นักการตลาดจึงเริม่ มาสนใจที่จะทาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) มากขึ้น เนื่องจากเป็ นสื่อที่มอี ทิ ธิพลกับผู้บริโภคมากขึ้นทุกวัน และด้วย
ศักยภาพทีส่ งู ในขณะทีต่ น้ ทุนต่า ทาให้นกั การตลาดให้ความสนใจและวางกลยุทธ์ในช่องทางนี้
Sernovitz (2009) ได้แบ่งการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์ออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ผู้ก ระจายข่าวสาร (Talkers) เป็ นบุค คลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
(Influencer) ทีส่ ามารถกระจายข่าวสารได้ ซึง่ อาจเป็ นได้ทงั ้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถส่ง
ต่ อ ข่าวสารไปยังกลุ่ ม ผู้รบั สารที่เ ป็ นเป้ า หมายทางการตลาดได้ โดยลัก ษณะของผู้ก ระจาย
ข่าวสารอาจเป็ นได้ทงั ้ บล็อกเกอร์ ผู้บริโภคหรือลูกค้าจริงที่ใช้สนิ ค้าและบริการจริง หรือกลุ่ม
ลูกค้าทีค่ ลังไคล้
่
(Rabid fans) ก็ได้ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้สามารถทีจ่ ะกระจายข่าวสารออกไปได้
เช่นกัน นักการตลาดจึงต้องเรียนรูเ้ พื่อค้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพื่อส่ งต่อข่าวสารไป
ยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
2) การสร้างประเด็นการสื่อสาร (Topic) หมายถึง การเลือกหาประเด็นที่
ต้องการจะสื่อสารไปยังผู้พูดที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งประเด็นการสื่อสารจะต้องเป็ นประเด็นที่ม ี
เนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน และสามารถส่งต่อไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย ทัง้ นี้เราจะต้อง
จัดหาเครื่องมือ เพื่อเป็ นตัวช่วยในการส่งต่อประเด็นการสื่อสารให้กบั ผู้พูด เช่น การเล่นเกม
เพื่อให้ส่วนลดพิเศษ เป็ นต้น เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการส่งต่อมากยิง่ ขึน้
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3) การค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร (Tools) นักการตลาดจะต้องหา
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการกระจายข้อ มูล ข่าวสารให้เ หมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่ อ ที่
วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารสูงสุด เช่น การใช้ Beauty Bloggers ที่ม ี
อิทธิพลทางความคิดและการตัดสินใจกับกลุ่มเป้ าหมายในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
4) การติดตามและตอบโต้บทสนทนาอย่างต่อเนื่อง (Take Part) นักการตลาด
ต้องกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคบอกเล่าเกีย่ วกับประสบการณ์การใช้สนิ ค้าและบริการ จึงจาเป็ นต้องสร้าง
บทสนทนาเพื่อโต้ตอบผูบ้ ริโภคผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นการสร้างกลุ่มผูบ้ ริโภคในการให้
ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ย วกับสินค้าและบริการนัน้ ๆ ในทางกลับกันผู้บริโภคก็มคี วามคาดหวังให้
เจ้าของตราสินค้ามีการตอบกลับหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่ผู้บริโภคต้องการรู้เช่นรู้
เช่นกัน ซึง่ สามารถก่อให้เกิดการสื่อสารเกีย่ วกับตราสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดีย วกัน นัก การตลาดไม่ส ามารถควบคุ ม การสื่อ สารแบบบอกต่ อ ที่
เกิดขึ้นบนช่อ งทางอินเทอร์เ น็ ตหรือ สื่อ สังคมออนไลน์ ได้ทงั ้ หมด เนื่อ งจากเป็ นช่องทางการ
สื่อสารที่แพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว นักการตลาดจึงจาเป็ นต้อ งหาผู้ดูแลที่สามารถ
โต้ตอบกับผู้บริโภคได้ตลอดเวลา เพื่อป้ องกันการเกิดข้อความเชิงลบกับสินค้าและบริการนัน้
ในทางกลับกันหากมีการตอบกลับจากสินค้าและบริการอย่างสม่ าเสมอจะทาให้ผู้บริโภคเกิด
ทัศนคติทด่ี ตี ่อตราสินค้านัน้ เช่นนัน้ เป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทด่ี ใี นระยะยาวได้อกี ด้วย
5) การติดตามผล (Track) เป็ นการประเมินผลการสื่อสารแบบบอกต่อโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการประเมินผลสามารถวัดระดับความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารนัน้ ได้โดยตรง นักการตลาดสามารถนาผลจากการติดตามนัน้ ไปพัฒนาแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบบอกต่อได้ในอนาคต เช่น การติดตามว่าผูบ้ ริโภคให้ความสนใจในการสื่อสารของ
สินค้าและบริการอย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถวัดได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเอง ทัง้ จากการ
กดไลค์ (Like) การส่งต่อ (Share) เป็ นต้น หรือดูว่าผูบ้ ริโภคมีการพูดถึงสินค้าและบริการใน
แง่มุมใดบ้าง ปั จจุบนั ด้วยเทคโนโลยีการติดตามผลทีพ่ ฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็วจึงทาให้การติดตาม
ผลนัน้ สามารถทาได้งา่ ยและรวบรวมได้อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ การทาการตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์สามารถทาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมไปถึงทัศนคติทม่ี ตี ่อสินค้าและบริการหรือตราสินค้าได้เป็ นอย่าง
ดี
2.2.1 ช่องทางการสื่อสารของการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Tools)
ช่องทางการสื่อสารหลักของการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ม ี 3 ช่องทางดังนี้
2.2.1.1 เว็บไซด์ (Website)
อุไรพร ชลสิรริ งุ่ สกุล (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทาเว็บไซด์ในการสื่อสาร
การตลาดว่ า ต้ อ งมีก ารก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละวางแผนให้ส อดคล้อ งกับ แผนธุ ร กิจ ( Website
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Strategy) รวมไปถึงการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเว็บไซด์ให้ชดั เจน เพื่อจะได้มที ศิ
ทางการดาเนินของแต่ละฝ่ ายและช่วยกาหนดการวัดผลอย่างชัดเจน
ผู้ออกแบบต้องคานึงถึงการออกแบบเว็บไซต์ท่สี ามารถตอบสนองการใช้งาน
ของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็ นด้านการออกแบบ (Visual Design) ให้
สอดคล้องกับตัวตนของตราสินค้า เช่น รูปแบบตัวหนังสือ สีภาพ และภาษาที่ใช้ รวมไปถึงการ
ใช้งานที่เข้าถึงง่าย โดยส่วนใหญ่เว็บไซต์ขนาดใหญ่ เช่น เว็บไซต์อคี อมเมิรซ์ (E-Commerce)
มักมีรปู แบบที่ซบั ซ้อน ใช้งานยาก เพราะเป็ นเว็บไซต์ทต่ี ้องการความปลอดภัยของข้อมูล ส่วน
เว็บไซต์ประเภทคอมมูนิต้ี (Community) จะต้องออกแบบให้สมาชิกในเว็บไซต์สามารถดูแล
เนื้อหากันได้เอง โดยเฉพาะในส่วนทีส่ มาชิกต้องการสร้างเนื้อหาของตัวเอง (User-Generated
Content)
นอกจากนี้จะต้องพัฒนาในส่วนของการค้นหาข้อมูล (Web Find Ability) เป็ น
การออกแบบในส่ว นของการเข้าถึงข้อ มูล ที่ต้องให้ผู้ใ ช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อ มูล ที่
ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว รวมไปถึงผ่านมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ในระดับสากล ( Web
Standard) ทีส่ ามารถทางานบนบราวเซอร์ (Browser) ในรูปแบบและเวอร์ชนที
ั ่ ต่ ่างกัน
อีกส่วนหนึ่งทีจ่ ะทาให้การทาเว็บไซต์ได้ประสบผลสาเร็จขึน้ อยู่กบั การจัดเตรียม
เนื้อหาทีน่ ่ าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ ริโภคได้ (Content Preparation) เช่น การเขียนข้อความ
การเลือกรูป การใช้คลิปวิดโี อ การตัง้ ชื่อไฟล์ขอ้ มูล เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้จะเป็ นตัวช่วยเพิม่ โอกาส
ให้เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในตาแหน่ งที่ดแี ละสามารถค้นหาได้ง่าย เมื่อค้นหาผ่าน SEO (Search
Engine Optimization) หรือ กระบวนการที่ทาให้เ ว็บไซต์ปรากฏอยู่ใ นต าแหน่ งที่ดีท่สี ุ ด
ผูอ้ อกแบบเว็บไซต์ควรตรวจสอบลิขสิทธิ ์ของเนื้อหาทุกประเภททีน่ ามาใช้บนเว็บไซต์ดว้ ยและที่
สาคัญจะต้องมีการกาหนดทีมงานดูแลเว็บไซต์หรือทีเ่ รียกว่า Web Administrator ทีจ่ ะต้องคอย
ดูแลในกรณีทม่ี ปี ั ญหาทางด้านระบบหรือเทคนิค รวมไปถึงทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเนื้อหา
รูปแบบ และโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานอย่างสม่าเสมอ
2.2.1.2 อีเมล (Email)
Wertime และ Fenwick (2008) ได้กล่าวถึงช่องทางการสื่อสารทางอีเมลไว้ว่า
ในยุค ศตวรรษที่ 21 ได้เ รียกอีเ มลว่ าเป็ นการตลาดทางตรงแบบอิเ ล็ก ทรอนิกส์ (Electronic
Direct Marketing) หรือ EDM อีเมลจึงเป็ นสิง่ ที่พฒ
ั นามาจากการตลาดทางตรง (Direct
Marketing) ปั จจุบนั อีเมลเป็ นสื่อที่เ ข้าถึงผู้บริโภคได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะผ่านคอมพิว เตอร์
แล็ปท็อป หรือแม้แต่อุปกรณ์ส่อื สารแบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟนเป็ นต้น นอกจากนัน้ อีเมลยังมี
คุ ณ สมบัติใ นการสื่อ สารที่ส ามารถท าให้ ผู้ ร ับ ตอบกลับ ได้ ท ัน ที ท าให้ส ามารถตรวจสอบ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในช่องทางดิจติ อลได้ด้วย นักการตลาดยังคงใช้อเี มลเป็ นช่องทางในการส่ง
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการให้กบั ผูบ้ ริโภค เช่น การให้ขอ้ มูลสินค้าใหม่ การให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการส่งเสริมการขายหรือการให้ขอ้ เสนอพิเศษให้กบั ลูกค้า เป็ นต้น
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อีเมลจึงเป็ นช่องทางสาคัญทีน่ ักการตลาดนิยมใช้เพื่อทาการสื่อสารกับผูบ้ ริโภค
เพราะเป็ น สื่อ ที่ส ามารถใช้ไ ด้ใ นหลายขัน้ ตอนเพื่อ ปรับใช้ใ นแผนการสื่อ สารการตลาดให้ม ี
ประสิทธิภาพ
2.2.1.3 บล็อก (Blogs)
บล็อก หรือ เว็บล็อก (Web Logs) เปรียบเสมือนสิง่ พิมพ์ออนไลน์ทผ่ี บู้ ริโภค
สามารถสร้างและควบคุ มเนื้ อ หาขึ้นมาได้เ อง ปั จจุบนั เราเรียกผู้ท่สี ร้างเนื้อ หาประเภทนี้ว่ า
นักเขียนบล็อก (Blogger) ซึง่ ส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้เป็ นผูบ้ ริโภคจริงทีไ่ ด้ใช้สนิ ค้าหรือบริการ
แล้วนามาเขียนเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ดงั กล่าวให้กบั ผู้บริโภคคนอื่นๆ เนื้อหาในบล็อกจึงมา
จากความรูแ้ ละประสบการณ์จริงทีผ่ เู้ ขียนได้พบเจอ อาจจะเป็ นข่าวสารทีน่ ่ าสนใจ หรือการบอก
เล่ า ประสบการณ์ จ ากการใช้ ส ิน ค้ า และบริก าร โดยใช้ รู ป แบบของข้ อ ความ ภาพ เสีย ง
ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดโี อ
2.2.2 แนวทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
Wertime และ Fenwick (2008) ได้อธิบายถึงการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way
Communication) ผ่ านทางสื่อออนไลน์ สามารถทาให้เจ้าของตราสินค้าสามารถสื่อสารกับ
ผู้บริโ ภคเป็ นรายบุค คลได้อ ย่า งต่ อ เนื่อ ง ดัง นัน้ นัก การตลาดสามารถน าข้อ มูล ที่ไ ด้จากการ
ติดต่อสื่อสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต เพราะข้อมูลนัน้ เป็ นข้อมูลทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
ร่วมกัน ซึง่ แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ไม่มลี กั ษณะตายตัว นักการตลาดสามารถ
นารูปแบบและวิธ ีก ารหลายแบบมาผสมกันได้ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างเว็บไซต์ของสินค้าหรือ
บริการ (Brand site) การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) การใช้ผมู้ อี ทิ ธิพลทาง
ความคิด (Blogger) หรือแม้แต่การทาวิดโี อคลิปส่งต่อเพื่อก่อให้เกิดกระแส (Viral Video) ใน
ขณะเดีย วกัน ผู้บ ริโ ภคก็ส ามารถสื่อ สารตอบกลับ หรือ แสดงความคิด เห็น ได้เ ช่ น กัน ดัง นัน้
นักวิชาการจึงเสนอแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ดังนี้
1) นักการตลาดควรโน้ มน้ าวใจให้ผู้บริโภคมีส่ว นร่วมในเนื้อหาและหัวข้อ
สนทนา เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีประสบการณ์รว่ มและเกิดความผูกพันกับตราสินค้ามากทีส่ ุด
2) นักการตลาดต้องสร้างเนื้อหาให้มคี วามน่ าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผบู้ ริโภคเข้า
มามีส่วนร่วมกับการสื่อสารด้วยและควรวางแผนกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างเจาะจงและเป็ นรายบุคคล โดยเน้นที่กลุ่มทีม่ แี นวโน้ม หรือมีความสนใจเกี่ยวกับตราสินค้า
ของตนเอง เพื่อให้เกิดการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมมากที่สุด เช่น การลงโฆษณาแบนเนอร์
สินค้าประเภทเสือ้ ผ้าผูห้ ญิงในเว็บไซต์ทร่ี วบรวมข้อมูลแฟชันการแต่
่
งตัว เป็ นต้น
3) เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสื่อสารจะต้องมีความยืดหยุ่น ไม่มขี อ้ จากัดในการเข้าถึง
เนื้อหา ทัง้ ในด้านของเวลา สถานที่ หรือ ประเภทของอุ ปกรณ์ท่เี ป็ นตัว กลางในการรับข้อมูล
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ข่าวสาร เช่น การใช้เนื้อหาในรูปแบบวิดโี อคลิปจะต้องรองรับการใช้งานได้ทงั ้ บนคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน เป็ นต้น
4) เนื่องจากในสื่อออนไลน์ผู้บริโภคสามารถเลือกและตัดสินใจที่ จะรับข้อมูล
ข่าวสารด้วยตนเองโดยขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจ ดังนัน้ นักการตลาดควรมีการกระตุ้นให้ผบู้ ริโภค
มีการส่งต่อและแบ่งปั นข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา เพื่อสร้างให้เกิดการส่งต่อของข้อมูลให้ได้มากทีส่ ุด เช่น
การกาหนดวิธกี าร (Mechanic) ให้ผู้บริโภคส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มเพื่อนแล้วจะได้รบั สินค้า
ตัวอย่างเป็ นรางวัล
5) นักการตลาดควรกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการวางแผนโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยการวางเนื้อหาให้เหมาะสมโอกาสและกลุ่มเป้ าหมาย เช่น การเลือกประเภทของ
เว็บไซต์ใ ห้ต รงกับกลุ่ มเป้ าหมายและหาตัว ช่ว ยในเรื่อ งของการสืบค้นข้อ มูล ทัง้ นี้จะช่ วยให้
เจ้าของตราสินค้าทราบถึงพฤติกรรมและความสนใจของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการมาก
ขึน้
6) ในการหาข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการบางประเภท ผูบ้ ริโภคจะทาการหา
ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ท่มี ปี ระสบการณ์การทดลองใช้ ซึ่งอาจจะ
เป็ นข้อมูลจากผู้ทม่ี อี ทิ ธิพลทางความคิด (Blogger) หรือผู้ทใ่ี ช้จริงเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ดังนัน้ นักการตลาดจึงต้องใช้ผทู้ ม่ี อี ทิ ธิพลทางความคิดสร้างเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับสินค้าและ
บริการดังกล่าวมากกว่าจะใช้พรีเซ็นเตอร์
7) วางแผนการใช้ส่อื ออนไลน์ผสมผสานอย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่ ความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน้ เช่น การซื้อโฆษณาประเภทแบนเนอร์เพื่อสร้างการรับรู้ การส่ง
อีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
8) นักการตลาดควรจัดทาฐานข้อมูล (Database) ของกลุ่มเป้ าหมายไม่ว่าจะ
เป็ น เพศ อายุ พฤติก รรมการเข้าชมเว็บไซต์ หรือ ความสนใจในเนื้อ หาแต่ ล ะประเภทของ
ผูบ้ ริโภค เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ได้
9) นักการตลาดควรทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการมีประสบการณ์ร่วมของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ข้อมูลเชิงพฤติกรรม และข้อมูล
เชิงจิตวิทยา สามารถตรวจสอบดูได้ว่าผูบ้ ริโภคมีปฏิกริ ยิ าตอบกลับกับการสื่อสารต่อตราสินค้า
อย่างไรบ้าง
10) นักการตลาดจะต้องทาการวัดผลงานที่ได้ทาไปแล้วโดยการประเมินผล
(Evalution) ว่าได้ผลตอบกลับคุม้ ค่ากับงบประมาณทีไ่ ด้ใช้ไปหรือไม่
2.2.3 การวัดผลการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์
Harden และ Heyman (2009) ได้ให้หลักการวัดผลการบอกต่อทางออนไลน์ไว้ 6 วิธ ี
ได้แก่
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1) วัดจากจานวนการคลิก๊ (Click Depth) เป็ นการวัดจานวนผูเ้ ยีย่ มชมทีเ่ ข้ามา
เปิ ดดูเนื้อหาบนเว็บไซต์
2) วัดจากความภักดีของผูเ้ ยีย่ มชม (Loyalty) เป็ นการวัดความถี่ของผูเ้ ยีย่ มชม
ทีก่ ลับเข้ามาดูเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็ นระยะเวลาทีย่ าวนาน
3) วัดจากการหมุนเวียนของผูเ้ ยีย่ มชมในเวลาอันสัน้ (Recency) เป็ นการวัด
จากความถีข่ องผูเ้ ยีย่ มชมทีก่ ลับเข้ามาดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ในระยะเวลาอันสัน้
4) วัดจากจานวนผู้รบั ชมกับระยะเวลาของเนื้อหา (Duration) เป็ นการวัด
ระยะเวลาทีผ่ เู้ ยีย่ มชมรับชมและการให้เวลากับเนื้อหานัน้ จนจบ สามารถคิดได้เป็ นเปอร์เซ็นต์
5) วัดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ยีย่ มชม (Interactivity) เป็ นการวัดจากการที่
ผูเ้ ยีย่ มชมมีส่วนร่วมในเนื้อหา
6) วัดจากการบอกรับเป็ นสมาชิก (Subscription) เป็ นการวัดจานวนผูเ้ ข้าชม
ในการเลือกลงทะเบียนรับข่าวสาร สามารถคานวณเป็ นเปอร์เซ็น
ส่วน Evans (2011) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของการมีประสบการณ์ร่วมกับผูบ้ ริโภค
ผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึง่ สามารถนาไปวัดผลการตลาดแบบออนไลน์ได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) การบริโภค (Consumption) การบริโภคในช่องทางการสื่อสารออนไลน์จะ
เป็ นการอ่านหรือชมเนื้อหา การดาวน์โหลด รวมไปถึงการส่งต่อและแบ่งปั นเนื้อหาดังกล่าวไป
บนโลกออนไลน์ต่อ ดังนัน้ เนื้อหาบนออนไลน์จงึ ต้องมีความน่ าสนใจเพียงพอทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคส่ง
ต่อหรือร่วมกิจกรรมนัน้ ด้วย
2) การประเมิน (Curation) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ บู้ ริโภคจะทาการประเมินเนื้อหา
ดังกล่าวในรูปแบบของการให้คะแนนความสนใจ (Rating) การแสดงความคิดเห็น (Comment)
การกดไลค์ (Like) การวิจารณ์ (Review) การประเมินดังกล่าวจะเป็ นตัวชีว้ ดั เนื้อหาว่าเนื้อหานัน้
มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในส่วนของการวิจารณ์ทส่ี ามารถเป็ นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจซือ้ (Purchase Intention) ให้กบั ผูบ้ ริโภคคนอื่นทีเ่ ข้ามาดูเนื้อหานี้
3) การสร้างสรรค์ (Creation) เป็ นขัน้ ตอนการสร้างเนื้อหาเพื่อเป็ นการตอบรับ
บนช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการเขียนข้อความตอบกลับ การอัพโหลดรูปภาพ การทาวิดโี อ
คลิป หรืออาจจะเป็ นการนาเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาเผยแพร่ต่อ
4) การร่วมมือ (Collaboration) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายในการสร้างประสบการณ์
ร่วมบนช่องทางออนไลน์ เกิดจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นัน้ ให้คะแนนความน่ าสนใจ (Rating)
กับเนื้อหาบนเว็บไซต์นัน้ ๆ จนกระทัง่ ทาการแบ่งปั น (Share) ให้กบั เพื่อนต่อไป และมีการ
อัพเดทเนื้อหาให้ทนั สมัยเป็ นการทาให้สงั คมออนไลน์นนั ้ มีความเคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ
Gillin และ Schawartzman (2011) ได้อธิบายถึงการวัดผลของสื่อออนไลน์ไว้ถงึ การวัด
ระดับของความผูกพันทีจ่ ะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคว่ามีอยู่ 3 ขัน้ ตอน เริม่ จากระดับความ
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ตระหนัก รู้ (Awareness) ระดับความผูกพัน (Engagement) และระดับ ความมีอิทธิพ ล
(Influence)
การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ นัน้ มีอิทธิพลกับผู้บริโภคได้ตงั ้ แต่ระดับตระหนักรู้
(Awareness) เป็ นระดับการเรียนรูใ้ นขัน้ ต่ าสุด มักจะวัดผลออกมาเป็ นตัวเลข โดยส่วนมากจะ
ไม่ได้วดั ถึงการร่วมกิจกรรมใดๆของผูบ้ ริโภค เช่น จานวนผูท้ เ่ี ข้าชม (Pageview) จานวนผูท้ เ่ี ข้า
ชมเว็บไซต์ (Unique Visitors) และการจัดอันดับของเว็บไซต์ (Web Visibility) เป็ นต้น
ในส่วนของระดับที่สูงขึ้นมาจะเป็ นระดับความผูกพัน (Engagement) แสดงให้เห็น
ปฏิสมั พันธ์ของผูบ้ ริโภค ไม่ว่าจะเป็ นการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถวัดได้จาก
การแสดงความคิดเห็นที่มตี ่อตราสินค้าหรือบริการ (Comment) จานวนคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
(Contest Entries) ระยะเวลาทีเ่ ข้ามาใช้ในเว็บไซต์ (Time Spent on Site) การกลับเข้ามาดูใน
เว็บไซต์เดิม (Return visitors) เป็ นต้น
ส่วนระดับขัน้ สุดท้ายทีผ่ บู้ ริโภคจะมีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์จะเป็ นระดับความมี
อิทธิพล (Influence) ซึง่ วัดจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเพื่อน (Share)
ซึง่ เนื้อหาข่าวสารต้องมีความน่าสนใจมากพอทีจ่ ะส่งต่อด้วย
ดัง นั น้ รูป แบบและเนื้ อ หาของการสื่อ สารการตลาดออนไลน์ จ ึง เป็ น ส่ ว นส าคัญ กับ
พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคได้ต ัง้ แต่ ร ะดับ การตระหนัก รู้ (Awareness) ระดับ ความผูก พัน
(Engagement) ไปจนถึงระดับความมีอทิ ธิพล (Influence) ซึง่ ยังจะส่งผลต่อไปกับการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าและบริการในอนาคต

2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
Mccarthy และ Perreault (2002) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดของบุคคลที่
มีต่อบางสิง่ บางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ บริษทั หรือโฆษณา เป็ นต้น หรือเป็ นความคิดที่เกิดจาก
การเรียนรูโ้ ดยประสบการณ์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
Gibson (2002) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม ซึง่ มีความรูส้ กึ ทัง้ เชิงบวก
และเชิงลบ เป็ นสภาวะจิตใจของบุคคลที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนัน้ ๆ ต่อ
บุคคลอื่นๆ ต่อสถานการณ์อ่นื ๆ หรือต่อบางสิง่ บางอย่าง โดยทัศนคติสามารถเรียนรู้ได้โดย
ประสบการณ์
Newcomb (1854) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลจะขึน้ อยู่กบั ลักษณะของสิง่ แวดล้อมที่
บุคคลได้รบั มา ซึง่ จะทาให้การแสดงออกทางพฤติกรรมเกิดขึน้ ได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) คือ การแสดงออกในลักษณะชอบใจ
พึงพอใจ หรือเห็นด้วย ทาให้บุคคลเกิดความอยากกระทา อยากได้ อยากเข้าใกล้ชดิ สิง่ นัน้
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2) ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกในลักษณะทีไ่ ม่ชอบ
ใจ ไม่พงึ พอใจ หรือไม่เห็นด้วย ทาให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่าย ต้องการหลีกหนีให้ไกลห่างจาก
สิง่ นัน้
Newstrom และ Devis (2002) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรูส้ กึ หรือความเชื่อ ซึง่ บุคคล
ส่วนใหญ่จะใช้ทศั นคติในการตัดสินสิง่ รอบตัว ทัง้ สภาพแวดล้อม ความผูกพันในการกระทาและ
แนวโน้มของการกระทา และนาไปสู่การเกิดพฤติกรรม
Schermerhorn (2002) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ แนวความคิดหรือความรูส้ กึ ที่บุคคลใช้
ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคลหรือสิง่ ของ และทัศนคติสามารถทีจ่ ะรูห้ รือถูกตีความ
ได้จากสภาวะแวดล้อม ทัง้ จากพฤติกรรมของบุคคลหรือสิง่ ทีแ่ ต่ละบุคคลได้พูดออกมาอย่างไม่
เป็ นทางการ
Schiffman และ Kanuk (1994) กล่าวว่า ทัศนคติคอื สิง่ ทีแ่ สดงออกมาจากความรูส้ กึ
ภายในที่สะท้อนผ่านความรู้สกึ โน้ มเอียงไปในทางชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งของบุคคล
ทัศนคติจงึ ถูกจากัดความไว้ว่า เป็ นการเรียนรูถ้ งึ ความโน้มเอียงในทิศทางของความรูส้ กึ ซึ่งจะ
นาไปสู่พฤติกรรมอันคงเส้นคงวาต่อวัตถุหนึ่งๆ
Solomon (2013) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า ทัศนคติคอื การประเมินผลทัวไปที
่
ย่ งยื
ั ่ นของ
บุคคล เนื่องจากเป็ นการประมวลในระยะยาว ส่งผลให้เกิดความคิด ความรูส้ กึ และเป็ นสิง่ ที่ม ี
ส่วนในการตัดสินใจในการกระทา อันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ
ชูชยั สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีท่ าให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจในการ
กระทาสิง่ ต่ างๆ ได้รวดเร็วขึ้นว่าจะมีพฤติกรรมโน้ มเอียงไปทางใด ซึ่งขึ้นอยู่กบั ทัศนคติของ
ตนเองทีม่ อี ยู่กบั สิง่ นัน้ ๆซึ่งหากพิจารณาในมุมมองการตลาดแล้ว ทัศนคติอนั ดีของผูบ้ ริโภคที่ม ี
ผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ องค์กร รวมไปถึงตราสินค้า (Brand) ย่อมส่งผลต่อการดาเนินงาน
และเป้ าหมายทีม่ งุ่ หวังอย่างแน่นอน
จากคานิยามดังที่กล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ภายในทีโ่ น้ม
เอียงอันเกิดจากการเรียนรู้ และประเมินผลของบุคคลที่มตี ่อวัตถุหนึ่ง ทัง้ ในทางชอบ ไม่ชอบ
หรือเฉยๆ ซึง่ ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สงั เกตได้จากการกระทาผ่า นการตอบสนองหรือ
พฤติก รรมที่แสดงออกมา โดยทัศ นคติสามารถเป็ นไปได้ทงั ้ เชิงบวกและเชิงลบ สามารถก่ อ
อิทธิพลต่อ การตัดสินใจของบุค คล รวมทัง้ มีค วามมันคงและยากที
่
่จะเปลี่ยนแปลงได้ภายใน
ระยะเวลาอันสัน้
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2.3.1 ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติทบ่ี ุคคลแสดงออกมี 3 ประเภท (ศศิวมิ ล ตามไท, 2542)
1) ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) คือ ทัศนคติทช่ี กั นาให้บุคคลแสดงออก
มีความรูส้ กึ หรืออารมณ์โต้ตอบในเชิงบวกต่อบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง รวมไป
ถึงหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการดาเนินกิจการขององค์การอื่นๆ ด้วย
2) ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) คือ ทัศนคติท่สี ร้างความรูส้ กึ ไม่ดี
เป็ นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รบั ความเชื่อถือหรือไว้วางใจ อาจมีความหวาดระแวงสงสัย หรือ
เกลียดชังบุคคลใดบุค คลหนึ่ง เรื่อ งราวใดเรื่องราวหนึ่ง หรือปั ญ หาใดปั ญหาหนึ่ง รวมไปถึง
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการดาเนินกิจการขององค์การอื่นๆ ด้วย
3) การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือการมีทศั นคติเฉยๆ (Negative Attitude)
คือ ทัศนคติทบ่ี ุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในบุคคล เรือ่ งราว หรือปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง รวมไปถึง
หน่ วยงาน องค์กร สถาบัน และการดาเนินกิจการขององค์การอื่นๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจจะเป็ น
เพราะไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งนัน้ ๆ มาก่อนก็ได้
โดยทัศนคติทงั ้ 3 ประเภทนี้ แต่ละบุคคลอาจจะมีทศั นคติอ ย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
ประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั ความมันคงของความรู
่
ส้ กึ นึกคิด ความเชื่อ
ประสบการณ์ หรือค่านิยมอื่นๆ ทีม่ ตี ่อบุคคล สิง่ ของ การกระทา หรือสถานการณ์
2.3.2 ลักษณะของทัศนคติ
Schiffman และ Kanuk (2004) ได้ทาการแบ่งลักษณะของทัศนคติออกเป็ น 4 ลักษณะ
ดังนี้
1) ทัศนคติเป็ นความรูส้ กึ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (Attitude Object) โดยทัศนคติเป็ น
ความโน้ มเอียงต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมายถึ ง การมีทศั นคติต่ อ วัต ถุ ซึ่ง Lutz (1991) ได้ใ ห้
ความหมายของคาว่า วัตถุ หมายถึงสิง่ ของ (Object) บุคคล (Person) ประเด็นต่างๆ (Issues)
หรือพฤติกรรม (Behavior) นอกจากนี้วตั ถุใ นความหมายทางการตลาดจะหมายถึงสินค้า
(Product) ประเภทสินค้า (Product Class) ตราสินค้า (Brand) บริการ (Service) การใช้สนิ ค้า
(Product Use) สาเหตุหรือเรื่องราว (Causes or Issues) ชิ้นงานโฆษณา (Advertisement)
เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (Internet site) ราคาสินค้า (Price) สื่อ (Media) หรือ ร้านค้าปลีก
(Retailer) เป็ นต้น
2) ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีม่ าจากการเรียนรู้ (Attitude are learned Predisposition)
ทัศ นคติเ ป็ น สิ่ง ที่เ กิด ขึ้นจากการเรีย นรู้ข องบุ ค คลในสิ่ง ต่ า งๆ รอบตัว โดยบุ ค คลจะเรีย นรู้
ความรู้ส ึกชอบและไม่ชอบผ่านข้อ มูล (Information) ที่เ กี่ยวกับวัตถุ ทางด้านทัศนคติ เช่น
โฆษณาการตลาดทางตรงรูปแบบต่างๆ หรือผ่านประสบการณ์โดยตรง เช่น การทดลองสินค้า
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ยีห่ อ้ ใหม่ หรือเรียนรูจ้ ากการบอกเล่าต่อๆ กันของบุคคลอื่น (Word of Mouth) เมื่อทัศนคติเกิด
จากการเรียนรู้ นักการตลาดจึงสามารถสร้างหรือปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูบ้ ริโภคได้ โดยการใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การแจกสินค้าตัวอย่าง เป็ นต้น (Lutz,
1991)
3) ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามคงเส้นคงวา (Attitude have Consistency) ผูบ้ ริโภค
ทีม่ ที ศั นคติรสู้ กึ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคแสดงพฤติกรรมในทางบวก
หรือทางลบเช่นกัน เช่น เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตราสินค้าหนึ่ง ผูบ้ ริโภคก็จะเกิดความภักดี
ในตราสินค้านัน้ (Brand Loyalty) ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ไี ม่ดตี ่อตรา
สินค้า ผูบ้ ริโภคก็จะไม่ซอ้ื ตราสินค้าหรือบอกต่อผูอ้ ่นื ไม่ให้ซอ้ื สินค้านัน้ เป็ นต้น
4) ทัศนคติเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ต่างๆ (Attitude Occur within a
Situation) สถานการณ์ท่แี ตกต่างกันจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่แี ตกต่างกัน เช่น ใน
สถานการณ์ ส ภาวะทางการเงิน ไม่ดี ผู้บ ริโ ภคอาจเกิด ทัศ นคติท่ีดีต่ อ การซื้อ สิน ค้า ราคาต่ า
มากกว่าซือ้ สินค้าราคาสูง เป็ นต้น
2.3.3 องค์ประกอบของทัศนคติ (Attitude Components)
Schiffman และ Kanuk (1994) อธิบายไว้ว่าทัศนคติประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3
ประการ (The Tripartite View of Attitude) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความเข้าใจ (Cognition Component) อาจเป็ นได้ทงั ้ ความรู้ (Knowledge)
การรับรู้ (Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ซึ่งผู้บริโภคมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ที่ได้รบั มาจาก
ประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งทีม่ า ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการรับรูแ้ ละมีส่วนในการกาหนดความเชื่อที่มตี ่อการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง ซึง่ ก็หมายถึงการทีผ่ ู้บริโภคมีทศั นคติต่อสิง่ นัน้ ๆ ในด้านและแง่มุมต่างๆ รวมทัง้ คุณสมบัติ
ของสิ่ง เหล่ านัน้ เนื่ อ งจากขึ้น อยู่กับ ความเข้าใจและสถานการณ์ ต่ า งๆ ในทางกลับ กันหาก
ผูบ้ ริโภคปราศจากความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ นัน้ ๆ ทัศนคติกจ็ ะไม่ก่อตัวขึน้
2) ความรูส้ กึ (Affective Component) สามารถสะท้อนได้ทงั ้ แง่ของอารมณ์
(Emotion) และความรูส้ กึ (Feeling) ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เป็ นการประเมินผลเบือ้ งต้น
ทางธรรมชาติโดยผ่านทางความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
และชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งสภาพอารมณ์เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสามารถเพิม่ ประสบการณ์ในด้าน
บวกหรือด้านลบ ทีจ่ ะส่งผลกระทบด้านจิตใจและการกระทาผ่านการวัดประเมินผลจนกลายเป็ น
ทัศนคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยอาศัยพืน้ ฐานทางด้านอารมณ์ (Emotion) และความรูส้ กึ (Feeling)
3) พฤติกรรม (Conative Component) พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกมา
ตามทัศนคติทม่ี ตี ่อวัตถุนนั ้ เป็ นพฤติกรรมทีต่ งั ้ ใจจะกระทา (Intended Behavior) หรือแสดงออก
จริง (Actual Behavior)
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องค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบนี้เป็ นส่วนสาคัญของทัศนคติ ซึง่ จะมีความสอดคล้องไป
ในทิศ ทางเดีย วกัน ในลัก ษณะของความชื่น ชอบหรือ ไม่ช่ืน ชอบต่ อ สิ่ง ต่ า งๆ กล่ าวคื อ หาก
ผู้บริโภคเชื่อ (Cognition) ว่าตราสินค้านัน้ มีคุ ณประโยชน์ ท่ดี ี ผู้บริโภคก็จะเกิดความรู้ส ึก
(Affection) ชื่นชอบตราสินค้านัน้ และเกิดพฤติกรรม (Conation) ในทางบวกตามมา ทัง้ นี้หาก
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมีการเปลีย่ นแปลงก็จะส่งผลให้องค์ประกอบอื่นๆ เปลีย่ นแปลง
ตามไปด้วย (Hawkin และ David, 2001)
Assael (1995) กล่าวเพิม่ เติมถึงองค์ประกอบของทัศนคติ ดังนี้
1) ความเชื่อในตราสินค้า (Brand Belief) ผู้บริโภคมีความเชื่อเกี่ยวกับตรา
สินค้า (Brand) หรือจากัดความออกมาเป็ นคาทีใ่ ช้อธิบายคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์หรือบริการ
และคุณประโยชน์ Assael (2004) ได้ยกตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ว่า นักการตลาดจะสร้าง
กลุ่มคาเกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ ที่เฉพาะกับตราสินค้า (Brand) นัน้ ๆ ใส่ลงไปใน
แบบสอบถามและสารวจการตอบสนอง รวมทัง้ ให้ผบู้ ริโภคให้คะแนนหรือประเมินเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวผ่านทางกลุ่มคาเหล่านัน้ ซึ่งหากผลที่ได้รบั คือข้อด้อยหรือความอ่อนแอในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับตราสินค้า (Brand) พวกเขาเหล่านัน้ จะเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการของตนให้ทดั เทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ในเวลาต่อมา ดังนัน้ ในขัน้ ของความเชื่อ
ในตราสินค้า (Brand Belief) นี้ จึงอยู่ภายใต้ของความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รวมทัง้ ตราสินค้า (Brand) ทีน่ กั การตลาดตัง้ ใจนาเสนอไปสู่ผบู้ ริโภค
2) การประเมินตราสินค้า (Brand Evaluation) จัดอยู่ในขัน้ ของความรูส้ กึ
(Affective or Feeling) ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อตราสินค้า (Brand) หลังจากเกิดความเชื่อบางอย่างขึน้
ซึง่ จะเป็ นไปได้ในหลากหลายมิติ (Multidimensional) ซึง่ ในการประเมินนี้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รวมทัง้ ตราสินค้า (Brand) สามารถถูกจัดให้อยูไ่ ด้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ในระดับแย่ (Poor) ไปจนถึง
ระดับยอดเยีย่ ม (Excellent) หรือตัง้ แต่มคี วามชื่นชอบน้อยที่สุด (Prefer Least) ไปจนถึงชื่น
ชอบมากทีส่ ุด (Prefer Most)
ในการศึกษาเรือ่ งองค์ประกอบของทัศนคตินนั ้ Assael (2004) กล่าวว่า ในส่วน
ของการประเมินนี้ มีผู้ให้ความสนใจศึกษามากที่สุด เนื่องจากเป็ นการสรุปรวมของความโน้ ม
เอียงในทางทีช่ อบหรือไม่ชอบของผูบ้ ริโภค ความเชื่อในตราสินค้า (Brand Belief) นัน้ เป็ นเพียง
แค่การขยายความถึงอิทธิพลที่มตี ่อการประเมิน ซึ่งถือเป็ นขัน้ ปฐมภูมใิ นปั จจัยทีอ่ าจก่อให้เกิด
พฤติกรรมเท่านัน้ และจากงานวิจยั ขัน้ ตอนของการประเมินตราสินค้า (Brand Evaluation) นี้กม็ ี
ลักษณะตรงกับคาจากัดความของทัศนคติ ดังนัน้ ก็ยงั ถือเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะต้องเรียนรูว้ ่าทัศนคติ
เกิดจากความเชื่อในตราสินค้า (Brand Belief) และมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ (Intention to
Buy)
3) ความตัง้ ใจซือ้ (Intention to Buy) นับเป็ นมิตทิ างการกระทาของผู้บริโภคทีม่ ี
ความโน้ ม เอีย งในพฤติก รรมต่ อ วัต ถุ ซึ่ง สามารถวัด และเรีย กได้อีก อย่า งว่ า ความตัง้ ใจซื้อ
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(Intention to Buy) ซึง่ การทาความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวถือเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาด
หลายครัง้ ทีพ่ ฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมานัน้ ไม่ได้มคี วามสอดคล้องกับทัศนคติ
หรือความชอบของตนเอง ซึง่ การวัดทัศนคติของผูบ้ ริโภคโดยใช้ทศั นคติแบบ 3 องค์ประกอบนัน้
มักพบข้อผิดพลาดเนื่องจากบุคคลไม่ได้มพี ฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับความเชื่อและความรูส้ กึ ของ
ตนเองเสมอไป มุมมองทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบจึงไม่ได้รบั ความนิยมในการนามาใช้ว ดั
ทัศนคติทางการตลาดมากนัก ดังนัน้ Lutz (1991) จึงได้อธิบายว่าทัศนคติและพฤติกรรมนัน้ ถือ
เป็ นอิสระต่อกัน จึงทาให้ไม่สามารถกาหนดหรือใช้ทศั นคติในการทานายพฤติกรรมในทุกๆครัง้
เสมอไป แม้ว่าจะเป็ นสิง่ ทีม่ นคงและยากต่
ั่
อการเปลีย่ นแปลงก็ตาม
Lutz
(1991)
จึง ได้ พ ัฒ นามุ ม มองทัศ นคติแ บบองค์ ป ระกอบเดีย ว (The
Unidimensionalist View of Attitude) ขึน้ มา โดยอธิบายว่ามุมมองทัศนคติแบบองค์ประกอบ
เดียว (The Unidimensionalist View of Attitude) มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับมุมมองทัศนคติ
แบบ 3 องค์ประกอบ แต่มกี รอบแนวคิดทีแ่ ตกต่างกัน คือมุมมองทัศนคติแบบองค์ประกอบเดียว
จะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ (Affection) เพียงองค์ประกอบเดียวเท่านัน้ ซึง่
แสดงให้เห็นถึงระดับของความชื่นชอบและไม่ช่นื ชอบของบุคคลทีม่ ตี ่อวัตถุ ในมุมมองนี้ความคิด
(Cognition) จะหมายถึงความเชื่อ (Belief) ส่วนการกระทา (Conation) หมายถึงความตัง้ ใจ
(Intensions) หรือพฤติกรรม (Behaviors) ซึง่ ความเชื่อและพฤติกรรมจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของทัศนคติ แต่ความเชื่อจะถูกมองว่าเป็ นต้นเหตุ (Antecedents) ของการเกิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็ นผลลัพธ์ (Consequences) ทีเ่ กิดจากทัศนคตินนั ้
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของทัศนคติ แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันในระดับสูง
ของลาดับขัน้ ของผลกระทบ โดยความเข้าใจ (Cognition) หรือความเชื่อต่อตราสินค้า (Brand
Beliefs) จะมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ (Affective) หรือการประเมินตราสินค้า (Brand Evaluation)
ซึง่ จะมีอทิ ธิพลต่อการกระทา (Conative) หรือการตัดสินใจซือ้ (Intention to buy) และเชื่อมโยง
ต่อไปยังการเกิดพฤติกรรม (Behavior)
2.3.4 การก่อตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitude)
Assael (2004) กล่าวว่า การก่อตัวทางทัศนคตินนั ้ สามารถเกิดและพัฒนาเปลีย่ นแปลง
ไปได้หลากหลายผ่านทางกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี าจากปั จจัยต่างๆ รอบตัวบุคคลซึง่ สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 4 ประการด้วยกัน ได้แก่
1) อิทธิพลจากครอบครัว (Family Influence) ถือเป็ นสิง่ ทีม่ ผี ลต่อการก่อตัวและ
พัฒนาทิศทางของทัศนคติมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นสังคมทีบ่ ุคคลต้องสังกัดอยู่ ร่วมตัง้ แต่แรกเริม่
ไปจนถึงวาระสุดท้าย การปลูกฝั งตัง้ แต่ในวัยเด็กจากผูป้ กครองล้วนแต่ส่งผลต่อกระบวนการทาง
ความคิด วิเคราะห์ ประเมินและตัดสินสิง่ รอบตัวของบุคคล ทัง้ นี้ Assael ยังได้อธิบายเพิม่ เติม
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ว่าทัศนคติของผู้ปกครองที่สามารถส่งผลต่อตัวบุคคลในวัยเด็กนัน้ อาจแสดงออกผ่านทางการ
ลงโทษหรือให้รางวัล เพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละจดจาก็ได้
2) อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน (Peer-Group Influence) จากการศึกษามากมาย
พบว่ากลุ่มสังคมกลุ่มนี้ส่ งผลต่ อทัศนคติของบุค คล โดยเฉพาะในเรื่อ งพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค ที่มอี ทิ ธิพลมากกว่าการโฆษณาที่พยายามจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เสียอีก จากการศึก ษานัน้ Assael พบว่า เหตุ นัน้ มาจากบรรทัดฐานของกลุ่ ม ซึ่งบุค คลหรือ
ผูบ้ ริโภคที่สงั กัดต้องทาตามหรือปฏิเสธหากต้องการการยอมรับ จึงนับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการก่อตัวหรือเปลีย่ นแปลงของทัศนคติในตัวบุคคล
3) ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ (Information and Experience) Assael
เชื่อว่าไม่ใช่เพียงประสบการณ์ทเ่ี กิดจากการได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นๆ เท่านัน้ ที่จะเป็ นตัวก่อทัศนคติ แต่ประสบการณ์ในอดีตของตัวบุคคลเองก็ถือว่ามี
อิทธิพลต่อทัศนคติเช่นกัน และมองว่าเป็ นเงื่อนไขต่อพฤติกรรมในอนาคตอีกด้วย รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารเองก็ถอื ว่ามีความสาคัญต่อทัศนคติในแง่ของตัวช่วยเสริมสร้างความโน้มเอียง สาหรับ
ตัดสินความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล หรือวัตถุสงิ่ ของทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
4) บุคลิกภาพ (Personality) สาหรับ Assael นัน้ จะมุ่งเน้นไม่ใช่แต่ในเรื่องของ
อากัปกิรยิ า แต่ลกั ษณะนิสยั ทีแ่ สดงออกเองก็ถอื ว่าเป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติเช่นเดียวกัน เช่น
อารมณ์ดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี เปิ ดเผย นอบน้อม หรือก้าวร้าวรุนแรง เป็ นต้น หากมองในมุมของ
การตลาดปั จจัยข้อนี้จะเกี่ย วข้องกับตัวบุคคลหรือพนักงานที่ต้องทาหน้าที่ตดิ ต่อกับลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการแสดงออกและบุคลิกภาพทัง้ หมดนี้ Assael มองว่าล้วนแต่ เป็ นสิง่ ที่
ส่งผลกับทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า (Brand) ทัง้ สิน้
Schiffman และ Kanuk (2004) ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า การก่อตัวและพัฒนาของทัศนคติ
ได้รบั อิทธิพลมาจากปั จจัย 4 ประการ ดังนี้
1) อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนบุคคล (Influence of Personal Experience)
เกิดจากประสบการณ์ตรงทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่น การทดลองใช้หรือการประเมินสิง่ ต่างๆ
เหล่านัน้ เป็ นต้น นักการตลาดจึงพยายามสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยการแจกคูปอง
ลดราคาหรือแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคเกิดการทดลองใช้และประเมินสินค้านัน้
ซึง่ หากผูบ้ ริโภคเกิดความพอใจก็จะเกิดทัศนคติทด่ี ี และมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ สินค้านัน้ ซ้า
2) อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of Family and Friends)
ครอบครัวมีอทิ ธิพลสาคัญในการสร้างทัศนคติ เนื่องจากครอบครัวได้ปลูกฝั งค่านิยมและความ
เชื่อต่างๆ ตัง้ แต่ในวัยเด็ก
3) อิทธิพลจากการตลาดทางตรง (Influence of Direct Marketing) การตลาด
ทางตรงมีอิทธิพ ลต่อ ผู้บริโภคมากกว่าการตลาดแบบรวม (Mass Marketing) เนื่องจาก
การตลาดทางตรงถูกออกแบบมาเพื่อผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยการทาการสื่อ สารกับผูบ้ ริโภคทีม่ ี
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ความสนใจหรือ รูปแบบการดาเนิน ชีว ิต ที่ส อดคล้อ งกับผลิต ภัณฑ์ ดังนัน้ การตลาดแนวนี้จ ึง
สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างตรงจุด และมีอทิ ธิพลให้ผบู้ ริโ ภคเกิดความ
ชื่นชอบและมีทศั นคติในแง่บวกต่อตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
4) อิทธิพลจากสื่อมวลชน (Mass Media) การสื่อสารมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือรายการโทรทัศน์ เป็ นสื่อทีถ่ ่ายทอดเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ของ
ผลิต ภัณฑ์ ความคิดเห็น หรือ การโฆษณา ซึ่งถื อได้ว่าสื่อ เหล่ านี้เป็ นแหล่ งข้อมูล สาคัญ ของ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ มีอทิ ธิพลทีจ่ ะก่อให้เกิดทัศนคติต่อสิง่ ต่างๆ ได้ มีงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริโภค
ทีไ่ ม่ค่อยมีประสบการณ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการเปิ ดสื่อโฆษณาทีด่ งึ ดูดทางอารมณ์จะมี
แนวโน้ ม ในการสร้า งทัศ นคติต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ม ากกว่ า ผู้บ ริโ ภคที่ม ีป ระสบการณ์ โ ดยตรงกับ
ผลิตภัณฑ์ (Schiffman และ Kanuk, 2004)
นอกจากนี้ Hanna และ Wozniak (2004) ได้กล่าวถึงแหล่งทีม่ าของทัศนคติ (Source of
Attitude) โดยแหล่งทีม่ าของทัศนคติแบ่งได้เป็ น 3 ส่วนหลัก คือ
1) ประสบการณ์ตรงส่วนบุคคลกับวัต ถุ (Personal Experience with Object)
โดยบุคคลย่อมเผชิญกับการสัมผัส ลิ้มรส รู้สกึ ทดลอง หรือตรวจสอบวัตถุอยู่เสมอ จึงทาให้
บุคคลสามารถประเมินวัตถุต่างๆ และสร้างเป็ นทัศนคติต่อวัตถุนนั ้ ได้
2) กลุ่มอ้างอิง (Social Interaction) เนื่องจากบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม
ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน ย่อมทาให้บุคคลนัน้
ได้รบั อิทธิพลในการสร้างทัศนคติต่อตราสินค้าหรือบริการได้
3) การเปิ ดรับสื่อ (Exposure to Mass Media) ด้วยความหลากหลายของ
ช่องทางในการสื่อสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิง่ พิมพ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดการ
นาเสนอข้อมูลจานวนมาก ซึ่งการเปิ ดรับสื่อเหล่านี้ทาให้บุคคลมีการประเมินข้อมูลต่างๆ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการสร้างและเปลีย่ นทัศนคติได้
2.3.5 หน้ าที่ของทัศนคติ (The Functions of Attitude)
หน้าทีข่ องทัศนคติ เกิดจากระดับแรงจูงใจ (Motive) ภายในบุคคล โดยดึงเอาความทรง
จาระยะยาว (Long-Term Memory) ออกมาใช้เ พื่อช่ว ยให้บุค คลสามารถเผชิญ หน้ ากับ
เหตุการณ์หรือแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้โดย Daniel Katz (1960 อ้างถึงใน พิรชั ย์ภณ แสงทอง,
2551) ได้แบ่งหน้าทีข่ องทัศนคติเป็ น 4 ประการ ดังนี้
1) หน้าทีแ่ สดงคุณประโยชน์ (Utilitarian Function) เป็ นหน้าทีซ่ ง่ึ จะช่วยแนะนา
ผูบ้ ริโภคหรือบุคคลให้บรรลุ หรือได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ทีต่ ้องการ หากมองในมุมทางการตลาด
หน้าที่แสดงคุณประโยชน์ของทัศนคตินัน้ จะช่วยทาให้ผู้บริโภคหรือบุคคลทราบว่าตนต้องการ
สิง่ ใดและจะมุ่งไปหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทัง้ ตราสินค้า (Brand) ทีจ่ ะช่วยตอบสนองความ
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ต้องการนัน้ ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็ยงั ช่วยกันผูบ้ ริโภคให้ออกห่างจากผลิตภัณฑ์บริการหรือทัง้ ตรา
สินค้า (Brand) ทีพ่ วกเขารูส้ กึ ไม่ชอบด้วย
ทัง้ นี้หากพิจารณาทัศนคติในหน้าทีน่ ้จี ะมีความสัมพันธ์ทค่ี ล้ายคลึงกับการได้รบั
รางวัล (Reward) และลงโทษ (Punishment) เนื่องจากทัศนคติจะถูกสร้างจากพืน้ ฐานความพึง
พอใจในคุณค่าหรือการให้โทษทีไ่ ม่น่าพึงประสงค์ สิง่ ทีใ่ ห้คุณประโยชน์เท่านัน้ จึงจะถูกรับเข้ามา
พิจารณาว่าสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ ๆ ได้หรือไม่ โดย Solomon (2013) ก็ได้
กล่ า วถึง หน้ า ที่ข องทัศ นคติใ นด้า นนี้ ไ ว้ด้ว ยว่ า โฆษณาที่ท าการบอกถึง คุ ณ ประโยชน์ ข อง
ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารออกมาโดยตรง ถือ เป็ นการใช้หน้ าที่ใ นด้านนี้ของทัศ นคติ เพื่อ ให้ถู ก
พิจารณาและสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันเช่นกัน
2) หน้าทีแ่ สดงค่านิยม (Value Expressive Function) ในบางครัง้ บุคคลก็ไม่ได้
ต้องการการตอบสนองในเรื่องคุณประโยชน์จากวัตถุสงิ่ ของแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่การ
เกี่ยวข้องกับสิง่ ต่างๆ โดยเฉพาะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมทัง้ ตราสินค้า (Brand)
นัน้ ก็เพราะต้องการบ่งบอกความเป็ นตัวตนของตนเองออกมาเช่นกัน นัน่ คือการให้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการรวมทัง้ ตราสินค้า (Brand) เปรียบเสมือนปากที่ช่วยอธิบายต่อผู้ท่ไี ด้พบเห็นว่าตัว
บุคคลนัน้ เป็ นอย่างไร หน้าทีข่ องทัศนคติในด้านนี้ค่อนข้างจะสัมพันธ์กบั รูปแบบการดาเนินชีวติ
(Lifestyle) ของผูบ้ ริโภคว่าเป็ นคนอย่างไร สนใจต่ อสิง่ ใด มีความคิดเห็นเป็ นอย่างไร รวมทัง้ ยัง
แสดงถึงค่านิยมและตัวตนทางสังคมของบุคคลว่าเป็ นเช่นไรอีกด้วย
3) หน้าทีป่ ้ องกันตนเอง (Ego Defensive Function) ทัศนคติในด้านนี้จะช่วยใน
การป้ องกันตัวตนของบุคคลจากความวิตกกังวลและการคุกคามบุคคลหรือผูบ้ ริโภคกับการซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในหลากหลายประเภทและตราสินค้า ซึง่ หากพิจารณาแล้วผูบ้ ริโภคจานวน
ไม่น้อยซื้อ ที่สนิ ค้าหรือบริการเพื่อหลีกหนีผลอันไม่พงึ ประสงค์ท่จี ะรบกวนจิตใจของตน เช่น
น้ายาล้างปาก ยาสีฟัน หรือเครือ่ งสาอางเพื่อเสริมความมันใจ
่ เป็ นต้น ในทางการตลาดการจะใช้
ประโยชน์ จ ากหน้ า ที่ข องทัศ นคติใ นด้า นนี้ นั น้ นั ก โฆษณาจะใช้ร่ ว มกับ สารที่ช่ ว ยผลัก ดัน
ความรูส้ กึ กลัว (Fear Appeal) เพื่อให้บุคคลหรือผูบ้ ริโภคเกิดความวิตกกังวลหรือตระหนักได้ถงึ
ผลเสียหากไม่ตดั สินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ
4) หน้าทีใ่ ห้ความรู้ (Knowledge Function) การจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ถือเป็ น
กระบวนการที่จาเป็ นและส าคัญสาหรับบุคคล ที่ต้องเผชิญหน้ ากับข้อมูลข่าวสารมากมายใน
ชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ เพิกเฉยต่อข้อมูลข่าวสารที่มคี วามเกี่ยวข้องกับตนค่อนข้างน้อยหรือไม่ม ี
เลย หน้ า ที่ของทัศ นคติใ นด้านนี้จ ะช่ว ยลดความคลุ มเครือ และสับ สนเมื่อ บุ ค คลต้อ งพบกับ
สถานการณ์ทแ่ี ปลกใหม่ไม่คุน้ เคย โดยเฉพาะข้อมูลจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทัง้ ตราสินค้า
(Brand) ที่เพิง่ ออกใหม่ เพื่อช่วยลดความไม่แน่ ใจและทาให้บุคคลทราบว่าควรจะเปิ ดรับหรือ
สนใจในเรือ่ งใด พร้อมทัง้ ทาให้เกิดความง่ายในการเรียงลาดับความสาคัญก่อนหลังอีกด้วย
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จะเห็นได้ว่า ทัศนคตินัน้ มีหน้าที่แตกต่างกันไปในหลากหลายสถานการณ์ รวมทัง้ การ
ก่ อ อิท ธิพ ลต่ อ ตัว บุค คลในการประเมิน ผลโดยรวมต่ อ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ทัง้ นี้ งานวิจ ยั ของวรนุ ช
ตันติวทิ ติ พงศ์ (2551) ได้สรุปเพิม่ เติมไว้ว่า แม้จะเป็ นผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือตราสินค้าชนิด
เดียวกัน แต่กไ็ ม่จาเป็ นต้องเกิดจากทัศนคติในด้านเดียวกันเสมอไป หน้าที่ใดหน้าทีห่ นึ่งอาจมี
อิทธิพลมากกว่าในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ทศั นคติยงั สามารถทาหน้ าที่ได้มากกว่าหนึ่งด้านใน
สถานการณ์เดียวกัน
การท าความเข้า ใจเกี่ย วกับ ทัศ นคติใ นด้านต่ า งๆ ย่อ มท าให้นัก การตลาดทราบถึง
อิทธิพ ลที่จะส่ งผลต่ อ การแสดงออกและพฤติกรรมของบุค คลหนึ่งๆ โดยเฉพาะในเรื่อ งของ
พฤติก รรมการซื้อที่จะเป็ นประโยชน์ ต่ อแผนกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการเหล่านัน้ ได้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ผูบ้ ริโภคแต่ละบุคคลมีทศั นคติทแ่ี ตกต่างกัน เนื่องมาจากการเรียนรูห้ รือมีประสบการณ์
ของแต่ ละบุค คล ทาให้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นหรือพฤติกรรมต่ างๆ ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ใน
งานวิจยั เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และ
ทัศ นคติแ ละพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคสินค้า แฟชัน่ จึงได้นาแนวคิด เกี่ยวกับทัศ นคติม าใช้ใ น
การศึก ษาเพื่อ ทาความเข้าใจผู้บริโภค รวมถึงนาแนวคิดเกี่ยวกับทัศ นคติมาใช้ใ นการสร้าง
แบบสอบถามการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลการวิจยั ต่อไป

2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
Schiffman และ Kanuk (2000) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกในการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมิน และการกาจัดทิง้ ซึง่ สินค้า บริการ และ
แนวคิดต่างๆของผูบ้ ริโภค
Assael (1998) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไว้ว่า เป็ นกระบวนการในการ
ซื้อ และการใช้ส ิน ค้าเพื่อ ที่จะท าการตอบสนองความต้อ งการหรือ สร้า งความพอใจให้แ ก่ ต ัว
ผูบ้ ริโภคเอง โดยผูบ้ ริโภคจะมีการใช้กระบวนการในการตัดสินใจซึง่ ก็คอื การประมวลผลข้อมูลที่
ได้รบั มาเกี่ยวกับตราสินค้าต่างๆ จากนัน้ ก็จะทาการพิจารณาตราสินค้าทีเ่ ป็ นตัวเลือกแล้วจึงทา
การประเมินผลก่อนทีจ่ ะทาการตัดสินใจซือ้ สินค้าในทีส่ ุด
Engel, Blackwell และ Miniard (1995) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ กิจกรรมของ
ผู้บริโภคที่เ กี่ย วข้อ งโดยตรงกับที่ได้รบั การบริโ ภค และการก าจัดทิ้ง ของสิน ค้าและบริการ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงกระบวนการการตัดสินใจในการกระทาดังกล่าวด้วย

40
Moven และ Minor (1998) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการศึกษากระบวนการ
ในการแลกเปลีย่ นและการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา การบริโภค และการกาจัดทิง้
ซึง่ สินค้าบริการ ประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ
Solomon (2013) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโ ภค หมายถึง การศึกษากระบวนการ
ต่างๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวพันกับผูบ้ ริโภค ทัง้ เฉพาะบุคคลและกลุ่มผูบ้ ริโภคในด้านการเลือก การซือ้
สินค้า การใช้หรือ ทิ้งผลิตภัณฑ์ การใช้บริการ รวมถึงมุมมองความคิดและประสบการณ์ท่จี ะ
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้
ธัชมน ศรีแก่นจันทร์ (2544) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมทีป่ ระชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อการแสวงหา คัดเลือก การซือ้ การใช้ และการประเมิน
สินค้าหรือบริการทัง้ หลายเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริโภคที่เ กี่ยวข้อ งกับการให้ได้มา การบริโภค และการกาจัดทิ้งซึ่งสินค้าและบริการ โดย
พฤติก รรมเหล่ านี้ไ ม่ได้หมายถึงกิจกรรมที่แสดงออกทางร่างกายเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึง
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของผูบ้ ริโภคด้วย
ดังนัน้ เมื่อ ผู้บ ริโ ภคแต่ ล ะบุ ค คลมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่ างกันไป การศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดยี งิ่ ขึน้ และ
สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม
2.4.1 ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ดังนี้
2.4.1.1 ปั จจัย ภายใน (Internal Factors) หรือ ปั จจัย ด้า นจิต วิท ยา
(Psychographic Factors) ได้แก่
1) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพเป็ นลักษณะด้านจิตวิทยาที่
อยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกาหนดและกระทบถึงวิธ ีการที่บุคคลตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมของเขา
หรืออาจหมายถึงรากฐานแห่งความโน้ มเอียงหรือลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับ
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลมีผลต่อกระบวนการเลือกสรร
สารนิเทศ ซึง่ ก่อให้เกิดทัศนคติของบุคคลหนึ่งๆ ทีแ่ ตกต่างจากบุคคลอื่น
2) การจูงใจ (Motivation) การจูงใจเกิดขึน้ จากแรงจูงใจ (Motive)
หมายถึง ความต้องการที่ได้รบั การกระตุ้นจากภายในบุคคลทีต่ ้องการแสวงหาความพอใจด้วย
พฤติกรรมทีม่ เี ป้ าหมาย หรืออาจหมายถึงพลังสิง่ กระตุน้ (Drive) ทีอ่ ยู่ภายในตัวบุคคลซึง่ กระตุ้น
ให้บุคคลปฏิบตั ิ นักการตลาดจึงต้องศึกษาถึงพลังสิง่ กระตุ้น หรือความต้องการที่อยู่ภายในตัว
มนุษย์ เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการนัน้ ซึง่
แรงจูงใจแบ่งได้เป็ น 2 กรณีดว้ ยกัน คือ
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(1) แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Motive) แรงจูงใจที่
เกิดจากเหตุผลนัน้ มักจะเกิดขึน้ เป็ นส่วนใหญ่ ผูซ้ ้อื จะคิดถึงเหตุผลต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
เช่น ราคาของสินค้าทีจ่ ะซือ้ ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะต้องเสียไปแต่ละครัง้ ทีน่ ามาใช้ ความคงทนของสินค้า
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั เป็ นต้น
(2) แรงจูงใจทีเ่ กิดจากอารมณ์ (Emotional Motive) อารมณ์
เป็ นมูลเหตุก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การตัดสินใจซื้อ ที่
ตอบสนองความพึงพอใจจากความรูส้ กึ ซึ่งมีลกั ษณะ 5 ประการ คือ การสัมผัส รสชาติ สายตา
ได้ก ลิ่น และการได้ย ิน หรือ อาจเกิด จากสภาพของการติด พัน สิ่ง ต่ า งๆ ที่เ ป็ น ส่ วนกระตุ้ น
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์และความพอใจส่วนบุคคล เป็ นต้น
3) การรับรู้ (Perception) การรับรูเ้ ป็ นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคล
ได้รบั การเลือกสรร จัดระเบียบและตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มคี วามหมาย หรือ
อาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจของบุคคลที่มตี ่ อสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ จะเห็นว่า
การรับรูเ้ ป็ นกระบวนการของบุคคลทีข่ น้ึ อยูก่ บั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ในอดีต
ความต้องการและอารมณ์ และยังขึน้ อยู่กบั ปั จจัยภายนอก คือสิง่ กระตุ้น ซึ่งผ่านเข้ามากระทบ
ความรูส้ กึ จากประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ได้รสชาติ และได้สมั ผัส
4) การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงใน
พฤติกรรมหรือความเข้าใจ เป็ นผลมาจากประสบการณ์ท่ผี ่านมา การเรียนรูข้ องบุคคลเกิดขึ้น
เมื่อ บุค คลได้รบั สิ่งกระตุ้นซึ่งผ่ านเข้ามาในความรู้ส ึกนึกคิดของบุคคล และจะทาให้เ กิดการ
ตอบสนอง ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีสงิ่ กระตุ้นตอบสนอง (Stimulus-response Theory: S-R) การ
ตอบสนองของบุคคลได้รบั อิทธิพลจากสิง่ กระตุ้นถือเป็ นปั จจัยภายนอกและยังได้รบั อิทธิพลจาก
ความรูส้ กึ นึกคิดของแต่ละบุคคล เช่น ทัศนคติ ความน่ าเชื่อถือ ประสบการณ์ในอดีต นั กการ
ตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีน้ีมากโดยการจัดสิง่ กระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์และสิง่ กระตุ้นด้านโฆษณา
และการสื่อสารการตลาด เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การ
โฆษณาซ้าแล้วซ้าอีก การจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม เป็ นต้น
5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติ หมายถึง ท่าทีทค่ี นเรามีต่อสิง่ หนึ่ง
หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง เป็ นความรู้สกึ ภายในของแต่ละบุคคล การที่จะทราบทัศนคติของผู้ใดผู้
หนึ่งต้องสังเกตหรือดูพฤติกรรมทีผ่ นู้ ัน้ แสดงออกมาในรูปแบบของการเขียน การพูด การแสดง
ท่วงท่ากิรยิ า สีหน้า น้ าเสียง และการประพฤติปฏิบตั ิ ดังนัน้ ทัศนคติจงึ เป็ นความโน้มเอียงใน
การเรียนรูท้ ต่ี อบสนองต่อความคิดใดหรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในทางทีพ่ อใจหรือไม่พอใจ หรือหมายถึง
ความโน้มเอียงในการเรียนรูท้ ต่ี อบสนองในลักษณะความพอใจหรือไม่พอใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง การ
เกิดทัศนคติเกิดจากข้อมูลที่แต่ละบุคคลได้รบั มา เกิด จากประสบการณ์ท่เี รียนรูเ้ กี่ยวกับสินค้า
เกิดจากความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อกลุ่มอ้างอิง
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จากความหมายและแนวคิดของปั จจัยภายในต่างๆ พบว่า การจูงใจ การรับรู้
การเรียนรู้ และทัศนคตินัน้ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคของบุคคล กล่าวคือเมื่ อคนเรา
ได้รบั แรงจูงใจจากการกระตุน้ ทัง้ ภายในและภายนอกจะทาให้เกิดการรับรูแ้ ละการเรียนรูส้ งิ่ นัน้ ๆ
โดยการรับรูจ้ ะเป็ นกระบวนการในการกลันกรองสิ
่
ง่ กระตุ้นที่ได้รบั ส่วนการเรียนรูจ้ ะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่ได้สะสมความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ผี ่านมา ซึ่งข้อมู ลข่าวสาร
และประสบการณ์ท่ไี ด้รบั รวมทัง้ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆ จะส่งผลให้บุคคลนัน้ เกิด
ความชอบหรือไม่ชอบในสิง่ นัน้ ๆด้วย ทาให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิง่ นัน้ ขึน้ มาและกระบวนการ
ทัง้ หมดก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อไป
2.4.1.2 ปั จจัยภายนอก (External Factors) หรือปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Culture Factors)
1) สภาพทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่มคี วามกว้างและลึกที่สุดใน
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีส่วนสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย และชนชัน้
ทางสังคม
โดยวัฒนธรรม คือพื้นฐานสาคัญ ที่สุดในการวัดความต้องการและ
พฤติก รรมของมนุ ษ ย์ วัฒนธรรมเป็ นเครื่อ งผูกพันบุ ค คลในกลุ่ มไว้ด้ว ยกัน บุค คลจะเรียนรู้
วัฒนธรรมของเขาภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็ นสิง่ กาหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของบุคคลแบ่งเป็ น วัฒนธรรมพืน้ ฐาน คือสิง่ ทีก่ าหนดความต้องการซือ้ และพฤติกรรม
การซื้อของบุคคล ตัวอย่างลักษณะนิสยั ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมทาง
สังคมไทย ได้แ ก่ รักความเป็ นอิส ระ รักพวกพ้อง มีเ มตตา เอื้อเฟื้ อเผื่อ แผ่ ชอบความโอ่ อ่ า
ปั จจัยเหล่านี้จะมีอทิ ธิพลต่อการบริโภคสินค้า เช่น การซือ้ รถยนต์ การทาบุญ การแต่งกาย เป็ น
ต้น (เจษฎา รัตนเขมากร, 2541) และวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งคือ วัฒนธรรมย่อย ซึง่ มีรากฐาน
มาจากเชือ้ ชาติ ศาสนา สีผวิ พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทต่ี ่างกัน ทาให้เกิดการแบ่งกลุ่มทางการตลาด
ซึง่ มีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันออกไป รวมทัง้ ความแตกต่างทางชนชัน้ ทางสังคมยังทาให้คนมี
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันด้วย เช่น คนชนชัน้ สูงต้องการอาหารเลิศรสราคาแพง เพื่อให้สมั ผัส
กับบรรยากาศทีห่ รูหราในโรงแรมระดับห้าดาว ในขณะที่คนชนชัน้ ล่างต้องการอาหารราคาถูก
เพื่อให้ตนเองอิม่ และมีกาลังในการทางานเท่านัน้
2) สภาพทางสังคม พฤติกรรมของมนุ ษย์จะได้รบั อิทธิพลจากสภาพ
สังคม ซึ่งเป็ นปั จจัยที่นอกเหนือ จากสภาพวัฒนธรรม ประกอบด้ว ย กลุ่ มอ้างอิง ครอบครัว
บทบาทและสถานภาพ
กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มทีม่ นุ ษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอทิ ธิพล
ต่อมนุ ษย์ในด้านการเลือกพฤติกรรมและการดาเนินชีวติ รวมทัง้ ทัศนคติ ความคิดเห็น และ
ค่ านิยมของบุ ค คล เนื่อ งจากบุ ค คลต้อ งการให้เ ป็ นที่ย อมรับ ของกลุ่ มจึง ต้อ งปฏิบตั ิต ามและ
ยอมรับ ความคิด เห็นต่ างๆ จากกลุ่ มอิทธิพล โดยอาจจะมีอิทธิพลโดยตรงหรือ โดยอ้อ มต่ อ
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ทัศนคติหรือพฤติกรรมก็ได้ กลุ่มเหล่านี้ คือ กลุ่มปฐมภูม ิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อน
บ้าน และกลุ่มทุติยภูม ิ เช่น กลุ่ มบุคคลชัน้ นาในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลกลุ่ มต่างๆ ใน
สังคม เป็ นต้น
ครอบครัว เป็ นสถาบันทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคมาก
ทีส่ ุดในสังคม โดยครอบครัวจะเป็ นกลุ่มสังคมเบือ้ งต้น แหล่งอบรม และสร้างประสบการณ์ของ
บุคคล ลักษณะของครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมการบริโภค และพฤติกรรมอื่นๆ ของ
บุคคล ซึง่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว
บทบาทและสถานะ คือ การศึกษาถึงบทบาทและสถานะของผูบ้ ริโภค
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ โดยบุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลาย
กลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบัน บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแ่ ตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่ม ดังนัน้ จึงต้องวิเคราะห์ว่าในแต่ละกลุ่มใครมีบทบาทเป็ นผูค้ ดิ ริเริม่ ผูต้ ดั สินใจซือ้
ผูม้ อี ทิ ธิพล ผูซ้ อ้ื และผูใ้ ช้
2.4.1.3 ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) หรือปั จจัยด้านประชากร
(Demographic Factors) คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจะเปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะของแต่ละ
บุคคล ได้แก่ (องอาจ ปะทะวานิช, 2534)
1) อายุ (Age) อายุท่แี ตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ี
ต่างกัน
2) ขัน้ ตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขัน้ ตอน
การดารงชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว ในแต่ละขัน้ ตอนจะมีอทิ ธิพลต่อความ
ต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการ
ซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ น
และความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อ ชุดทางานและสินค้า
จาเป็ น ส่วนประธานกรรมการบริษทั และกรรมการจะซือ้ เสือ้ ผ้าราคาสูง เป็ นต้น
4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) โอกาสทาง
เศรษฐกิจ ของบุ ค คลจะมีผ ลกระทบต่ อ สิน ค้ า และบริก ารที่เ ขาตัด สิน ใจซื้อ โอกาสเหล่ า นี้
ประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อานาจการซือ้ และทัศนคติเกีย่ วกับการจ่ายเงิน
5) การศึกษา (Education) ผู้ท่มี กี ารศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภค
ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพดีกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต่า
2.4.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision Making)
Assael (1995) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อเป็ นกระบวนการทีผ่ บู้ ริโภครับรูแ้ ละประเมิน
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า โดยใช้ข้อมูลจากโฆษณา ประสบการณ์ ในการใช้สนิ ค้า ข้อ มูล จาก
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เพื่อนหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ มาพิจารณาว่าตราสินค้านัน้ สามารถเป็ นทางเลือกทีต่ อบสนองความ
ต้องการของตนได้หรือไม่ แล้วจึงเกิดการตัดสินใจซื้อโดยผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจขึน้ เมื่อมี
ทางเลือกมากกว่าสองทางขึน้ ไป
Hanna และ Wozniak (2004) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ คือการแก้ปัญหาของ
ผูบ้ ริโภค (Problem Resolving) ซึง่ จะเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ความขัดแย้ง (Discrepancy)
ระหว่างสภาพความเป็ นจริง (Actual State of Affairs) กับสภาพทีป่ รารถนา (Ideal State of
Affairs) ทาให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปั ญหาจนนาไปสู่การกระทาที่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่น่า
พอใจ
Assael (1995) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเป็ นกระบวนการทีต่ งั ้ อยู่
บนพืน้ ฐาน 2 ประการ คือ
1) ขอบเขตของการตัดสินใจ (The Extent of Decision Making) เป็ นความ
ต่อเนื่องจากการตัดสินใจไปสู่ลกั ษณะนิสยั ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจโดยอิงจากกระบวนการ
ทางความคิด (Cognitive Process) ในการหาข้อมูลและประเมินทางเลือก แต่ในทางกลับกันการ
ตัดสินใจจะไม่เกิดขึน้ หากผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าโดยอาศัยความพึงพอใจเป็ นหลัก
2) ระดับของความเกี่ยวพันในการซื้อ (The Degree of Involvement in the
Purchase) แสดงให้เห็นความต่อเนื่องจากความเกี่ยวพันในการซื้อจากสูงไปต่ า ผูบ้ ริโภคจะมี
ความเกี่ยวพันในการซื้อสูงเมื่อสินค้านัน้ มีความสาคัญกับผู้บริโภค เช่น เป็ นสินค้าที่แสดงถึง
ตัวตนและภาพลักษณ์ (Ego and Self Image) เป็ นต้น และผูบ้ ริโภคจะมีความเกี่ยวพันในการ
ซือ้ ต่า หากสินค้านัน้ ไม่มคี วามสาคัญต่อผูบ้ ริโภค ตามภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 การตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (Consumer Decision Making)
แหล่งที่มา: Assael, 1995, p.19.
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จากแผนภาพบนช่องบนซ้ายจะเห็นได้ว่า การตัดสินใจทีซ่ บั ซ้อน (Complex Decision
Making) จะเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภคมีความเกี่ยวพันสูง เช่น เป็ นสินค้าทีม่ คี วามสาคัญต่อผู้บริโภค
เป็ นสินค้าราคาแพง หรือสินค้าที่มคี วามเสี่ยงสูง ซึ่งผู้บริโภคจะมีความกระตือรือร้นในการหา
ข้อมูลเพื่อประเมินและพิจารณาทางเลือกจากตราสินค้าต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจ เช่น
ราคา ความทนทาน หรือบริการ เป็ นต้น (Assael, 1995) แต่การตัดสินใจทีซ่ บั ซ้อนจะไม่เกิดขึน้
เสมอไป เมื่อตัวเลือกเกิดขึน้ ซ้าๆ ผู้บริโภคจะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และเลือกซือ้ ตราสินค้าที่
พึงพอใจที่สุด ช่องล่างซ้ายของแผนภาพอธิบายถึงความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Royalty)
เกิดขึน้ ในกรณีทผ่ี ู้บริโภคมีความเกี่ยวพันกับสินค้าในระดับสูง เป็ นผลทีเ่ กิดจากความพึงพอใจ
และการมีขอ้ ผูกมัดกับตราสินค้า (Brand Commitment) นัน้ อย่างมากจนทาให้เกิดความภักดีต่อ
ตราสิน ค้า ขึ้น ผู้บ ริโ ภคจึง แทบไม่ ห าข้อ มูล หรือ ประเมิน ทางเลือ กและซื้อ ตราสิน ค้า เดิม ซ้ า
เนื่อ งจากพอใจในตราสินค้าเดิมและไม่ต้อ งการเปลี่ยนไปใช้ต ราสินค้าอื่น ซึ่งในบางครัง้ การ
ตัดสินใจซื้อในลักษณะนี้ก็เกิดการทาเป็ นนิสยั (Habit) โดยผู้บริโภคจะซื้อสินค้าซ้าๆ โดยไม่
เปลีย่ นไปซือ้ ตราสินค้าอื่น
ช่องบนขวาของแผนภาพแสดงถึงการตัดสินใจทีจ่ ากัด (Limited Decision Making) ใน
บางครัง้ กระบวนการตัด สิน ใจในการซื้อ ก็อ าจเกิด ขึ้น แม้ว่ า ผู้บ ริโ ภคจะมีค วามเกี่ย วพัน ต่ า
เนื่องจากผู้บริโภคอาจเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านัน้ มาก่อน จึงใช้ข้อ มูลที่มอี ยู่ในการ
ประเมินทางเลือกในการซือ้ สินค้า ซึง่ การตัดสินใจทีจ่ ากัดนี้มกั เกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภคมองหาความ
หลากหลาย (Variety Seeking) เมื่อระดับความเกี่ยวพันต่ าผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนใจไปใช้ตรา
สินค้าอื่นได้ง่าย หรือการตัดสินใจที่จากัดอาจเกิดเมื่อผู้บริโภคไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับสินค้านัน้ เลย
เช่น สินค้าใหม่ เป็ นต้น ซึง่ ผูบ้ ริโภคอาจค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมแต่จะไม่ละเอียดนักเนื่องจากสินค้า
นัน้ ไม่มคี วามสาคัญกับผู้บริโภค และช่องล่างขวาของแผนภาพแสดงถึงความเฉื่อย (Inertia)
หรือความเกี่ยวพันกับสินค้าต่ าและไม่ม ีการตัดสินใจ จะเกิดขึน้ เมื่อผู้บริโภคซื้อตราสินค้าเดิม
เป็ นนิสยั โดยไม่ได้มคี วามภักดีต่อตราสินค้านัน้ แต่ซ้อื เพราะไม่อยากเสียเวลาและมีปัญหาใน
การหาทางเลือกอื่น ซึ่งผู้บริโภคจะทาการประเมินตราสินค้าหลังจากตัดสินใจซือ้ แล้ว หากตรา
สินค้านัน้ สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคก็อาจจะตัดสินใจซื้อ ซ้า
(Assael, 1995)
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน (Assael, 1995) ดังนี้
2.4.2.1 การตระหนักรูถ้ งึ ปั ญหาหรือความต้องการ (Problem Recognition or
Need Recognition) หรือขัน้ ตอนของการกระตุน้ ความต้องการ (Need Arousal) เริม่ ต้นด้วยการ
รับรูห้ รือทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ขัน้ ตอนนี้จะเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภค
เผชิญกับปั ญหาหรือความต้องการต่างๆ ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ (Physical Need)
เช่น ความหิว ความกระหาย เป็ นต้น และความต้องการทางด้านจิตใจ (Psychological Need)
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ของผูบ้ ริโภคเอง เช่น การแสวงหาประโยชน์ของสินค้า (Product’s Benefits) ที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเอง และทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า
Assael (1995) กล่าวว่า ปั ญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประการ ได้แก่ ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian Needs) หมายถึง
ความต้องการทีผ่ ู้บริโภคได้รบั จากการบริโภคสินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคจะเชื่อมโยงความ
ต้องการเข้ากับคุณสมบัตดิ า้ นการใช้งานของสินค้าและบริการ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงให้ความสาคัญ
กับข้อมูล (Information Focus) ของสินค้าและกระบวนการซือ้ (Purchase Process) เพื่อทีจ่ ะ
เลือ กซื้อสินค้าหรือบริก ารที่ส ร้างความพึงพอใจในด้านประโยชน์ ใ ช้ส อยมากที่สุ ด และความ
ต้องการด้านความรูส้ กึ (Hedonic Needs) หมายถึง ความต้องการที่ผู้บริโภคได้รบั ความพึง
พอใจจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ ซึง่ มีความเกี่ยวพันกับอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค ทา
ให้ผบู้ ริโภคใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการประเมินสินค้าหรือบริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ทางด้านอารมณ์ความรูส้ กึ
Solomon (2013) ได้กล่าวถึงสาเหตุการตระหนักถึงปั ญหาของผู้บริโภคว่า
สามารถเกิดขึ้น ได้ 2 รูป แบบ คือ รูป แบบแรกผู้บ ริโภคตระหนักถึงความจ าเป็ น ของปั ญ หา
(Need Recognition) ซึง่ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ สภาพความเป็ นจริง (Actual State) ลดระดับลง
เช่น สินค้าทีผ่ ู้บริโภคใช้อยู่กาลังจะหมด หรือสินค้าทีซ่ ้อื มาไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ หรือผูบ้ ริโภคตระหนักได้ว่าตนเองมีความต้องการหรือความปรารถนาใหม่ และรูปแบบทีส่ อง
ผูบ้ ริโภคตระหนักถึงโอกาส (Opportunity Recognition) เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เมื่อเกิดสภาพที่
ความปรารถนา (Ideal State) เพิม่ ระดับขึน้ เช่น ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ สินค้ารุ่นใหม่ทม่ี คี ุณสมบัติ
ดีกว่าเดิม เป็ นต้น
2.4.2.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริโภคเกิดปั ญหาหรือ
ความต้องการ ผู้บริโภคจะค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก่อนการตัดสินใจ
ซือ้ โดยผูบ้ ริโภคอาจหาข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Search) ได้แก่ ความทรงจา
หรือ ความเชื่อ เกี่ย วกับ สิน ค้า หรือ บริก ารและประสบการณ์ จ ากการใช้ส ิน ค้า เป็ น ต้ น และ
แหล่งข้อมูลภายนอก (External Search) ได้แก่ ข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน
ข้อมูลจากแหล่งทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ รายงานผูบ้ ริโภค (Consumer
Reports) ข้อมูลจากแหล่งทางการตลาด (Market-Oriented Source) เช่น โฆษณา เว็บไซต์
พนัก งานขาย เป็ นต้น ซึ่งโดยปกติผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในก่ อน ถ้ามี
ข้อมูลมากพอผูบ้ ริโภคก็อาจหาข้อมูลจากภายนอกเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าไม่มขี อ้ มูลหรือมีขอ้ มูลไม่
เพียงพอ ผูบ้ ริโภคจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกต่อไป (Assael, 1995)
นอกจากนัน้ Solomon (2013) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบของการแสวงหาข้อมูลของ
ผูบ้ ริโภครูปแบบอื่นๆ คือ
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1)
การค้น หาข้อ มูล แบบตัง้ ใจและการหาข้อ มูล แบบบัง เอิญ
(Deliberate versus Accidental Search) โดยการค้นหาข้อมูลแบบตัง้ ใจเป็ นการเรีย นรูโ้ ดยตรง
(Direct Learning) ผ่านการหาข้อมูลหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านัน้ ส่วนการหาข้อมูล
แบบบังเอิญเป็ นการเรียนรูโ้ ดยบังเอิญ (Incidental Learning) ผ่านการเปิ ดรับสื่อต่างๆ เช่น
โฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย ซึ่งผูบ้ ริโภคไม่ได้ให้ความสนใจกับสินค้านัน้ เป็ นพิเศษ แต่สงิ่
เร้าต่างๆ เหล่านัน้ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดการเรียนรูข้ น้ึ
2) การค้นหาแบบออนไลน์ (Online Search) การค้นหารูปแบบนี้
ผูบ้ ริโภคจะเป็ นเป้ าหมายหลักของการโฆษณา เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ สินค้า แต่
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกั จะหาข้อมูลออนไลน์จาก Search Engines เช่น Google หรือ Yahoo โดย
ค้นหาโดยรวมมากกว่าจะเฉพาะเจาะจงถึงตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เพราะผูบ้ ริโภคทีค่ น้ หาข้อมูล
ออนไลน์มกั จะไม่ได้ต้องการข้อมูลจานวนมาก แต่ต้องการทีจ่ ะทราบความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย
จากบุค คลอื่นๆ เกี่ยวกับตราสินค้านัน้ มากกว่า นอกจากนี้แล้ว หลังจากที่ต ัดสินใจซื้อ สินค้า
ผูบ้ ริโภคมักจะติดตามข่าวสารออนไลน์จากตราสินค้านัน้ ต่อ เช่น การติดตามทางเฟซบุ๊กแฟน
เพจ (Facebook Fanpage) เพื่อทีจ่ ะสามารถมีส่วนร่วมกับตราสินค้านัน้ ต่อไปในอนาคต
3) การค้นหาแบบหลากหลาย (Variety Seeking) เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายในชีวติ หรือลดความน่ าเบื่อหน่ าย ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูล
เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างตัวเลือกใหม่ๆในการตัดสินใจ
2.4.2.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รบั
ข้อมูลเพียงพอแล้ว ผูบ้ ริโภคจะประเมินทางเลือกต่างๆ ในแง่ของผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
โดยพิจารณาจากข้อมูลรวมถึงประสบการณ์ในอดีตเปรียบเทียบความแตกต่างของตราสินค้า
และตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดที ส่ี ุด
Assael (1995) กล่าวถึงหลักในการเปรียบเทียบคุ ณประโยชน์หรือคุณสมบัติ
ของสินค้า ซึ่งเรียกว่า หลักการชดเชย (Compensatory Method) เนื่องจากคะแนนด้านลบใน
เกณฑ์หนึ่งสามารถทดแทนด้วยคะแนนด้านบวกในอีกเกณฑ์หนึ่งได้ โดยผู้บริโภคสามารถใช้
หลักการนี้ในการเปรียบเทียบ คือใช้หลักชดเชย(Compensatory Method) ประเมินแต่ละตรา
สินค้าจากคุณสมบัติโดยรวม แล้วพิจารณาในภาพรวมว่าตราสินค้าใดดีกว่ากัน ตราสินค้าใด
ตอบสนองความต้องการของตนได้มากทีส่ ุด ซึง่ วิธกี ารนี้มกั ใช้กบั สินค้าทีม่ คี วามเกี่ยวพันสูง และ
ใช้หลักการไม่ชดเชย (Non-Compensatory Method) ประเมินคุณสมบัตเิ ฉพาะในแต่ละสินค้า
ซึ่งเป็ นคุณสมบัตทิ ่ผี ู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดก่อน จากนัน้ จึงพิจารณาว่าตราสินค้าใดที่
คุณสมบัตเิ ฉพาะตรงกับความต้องการของตนมากทีส่ ุด ซึง่ วิธนี ้ีมกั ใช้กบั สินค้าทีม่ คี วามเกี่ยวพัน
ต่าหรือไม่ตอ้ งใช้เวลาหรือความพยายามในการเลือกมากนัก
Solomon (2013) ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ผูบ้ ริโภคจะทาการประเมินทางเลือกจาก
กลุ่มตราสินค้า (Evoke Set) ทีผ่ บู้ ริโภคได้ทาการพิจารณาและเก็บไว้ในความทรงจาระยะยาว
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(Long Term Memory) โดยเปรียบเทียบคุณสมบัตติ ่างๆ ของตราสินค้า และเลือกตราสินค้าทีด่ ี
ทีส่ ุด กฎของการตัดสินใจ (Decision Rule) ที่ผบู้ ริโภคใช้ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
สินค้าทีต่ ่างกัน จะขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อนในการตัดสินใจและความสาคัญในการตัดสินใจ ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น การประเมินโดยใช้กฎการไม่ชดเชย (Non-Compensatory Decision Rule) ใช้สาหรับ
สินค้าที่มคี วามเกี่ยวพันสูง หากพิจารณาและประเมินตราสินค้ านัน้ แล้ว ว่าเป็ นตราสินค้าที่ม ี
คุณลักษณะทีไ่ ม่ดี ก็จะไม่นาคุณลักษณะทีด่ มี าชดเชย การประเมินนี้จะเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภครูส้ กึ
ไม่คุน้ เคยกับสินค้านัน้ หรือไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะประมวลข้อมูลทีซ่ บั ซ้อน และการประเมินโดยใช้กฎ
การชดเชย (Compensatory Decision Rule) เกิดขึน้ ในกรณีทผ่ี บู้ ริโภคมีความเกี่ยวพันต่ ากับ
การตัดสินใจนัน้ โดยผูบ้ ริโภคจะพิจารณาคุณลักษณะทีด่ ขี องตราสินค้ามาชดเชยคุณลักษณะที่
ไม่ดี เป็ นการพิจารณาตราสินค้าในภาพรวม โดยประเมินเปรียบเทียบแต่ละคุณสมบัตขิ องตรา
สินค้า จากนัน้ จึงคิดคะแนนรวมเพื่อหาตราสินค้าที่มคี ุณลักษณะตรงกับความต้องการของตน
มากทีส่ ุด
2.4.2.4 การตัดสินใจซือ้ สินค้า (Purchasing Decision) เป็ นผลจากการประเมิน
ทางเลือกของผูบ้ ริโภค ซึ่งแสดงออกในลักษณะของการตัง้ ใจซือ้ หรือไม่ตงั ้ ใจซือ้ โดยหลังจากที่
ผูบ้ ริโภคได้ประเมินตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าทีส่ ามารถตอบสนองความ
คาดหวัง หรือ ความพึงพอใจได้มากที่สุ ด แต่ ก ารตัดสิน ใจในขัน้ นี้อ าจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่ า
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วก็ตามโดยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเผชิญกับปั จจัยต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น ความเสี่ยงทางด้านการเงิน การได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติม หรือ
ความไม่แ น่ ใ จในคุ ณ สมบัติส ินค้าที่อ าจจะเกิดขึ้นในการซื้อสินค้า เป็ นต้น ซึ่งทาให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจไม่ซอ้ื สินค้า เนื่องจากสินค้านัน้ ไม่ตรงตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ผูบ้ ริโภคอาจลดความเสีย่ งนี้ได้
โดยการหาหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมขณะทาการตัดสินใจซือ้
ในบางครัง้ ผู้ บ ริโ ภคอาจตัด สิน ใจซื้อ โดยใช้ปั จ จัย ทางอารมณ์ เ ป็ น พื้น ฐาน
(Emotional Factors) หรือเกิดการซือ้ ในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Purchasing) กล่าวคือ การ
ตัดสินใจซื้อโดยใช้อารมณ์มากกว่าการคานึงถึงประโยชน์ ใช้ส อย (Utilitarian) เช่น การซื้อ
ผ้าพันคอแบรนด์เนมลายเดียวกัน 2 ผืน การซื้อในลักษณะนี้อาจไม่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ
ด้านการใช้ แต่แสดงให้เ ห็นถึงคุ ณค่าในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Value) การซื้อ ในเชิง
สัญ ลัก ษณ์ ม กั มีค วามเกี่ย วพัน สูง กับ ผู้บ ริโ ภค เนื่ อ งจากสามารถสะท้อ นภาพลักษณ์ ( SelfImage) ของผูบ้ ริโภคได้ (Assael, 1995)
Assael (1995) ได้แบ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
การซือ้ โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า (Preplanned Purchase) หมายถึง ผู้บริโภคได้เลือกสินค้าที่
ตนเองต้องการไว้แล้วก่อนทีจ่ ะเข้าไปในร้านค้า ซึ่งบางครัง้ ผู้บริโภคอาจกาหนดประเภทสินค้า
(Partially Planned Purchase) แต่ยงั ไม่ได้กาหนดตราสินค้า อีกรูปแบบหนึ่งคือการซื้อโดย
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Unplanned purchase) จะเกิดขึน้ ในกรณีท่สี นิ ค้ามีความเกี่ยวพันต่ า
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การหาข้อมูลเพิม่ เติมไม่คุม้ ค่ากับเวลาและความพยายามทีต่ อ้ งเสียไป ผูบ้ ริโภคจึงไม่ได้หาข้อมูล
และประเมินไว้ล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจซือ้ ทันทีทร่ี า้ นค้า ซึง่ การตัดสินใจนัน้ อาจได้รบั
อิทธิพลหรือการกระตุน้ จากปั จจัยต่างๆ ภายในร้าน เช่น การจัดวางของสินค้า รูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ ราคา การเลือกสินค้าทีเป็ นรุน่ ใหม่ล่าสุด เป็ นต้น
2.4.2.5 พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลังจากซือ้ สินค้า
แล้ว ผู้บริโภคจะประเมินการใช้งานของตราสินค้านัน้ หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะมี
ทัศนคติในทางบวกต่อตราสินค้า และอาจทาให้เกิดการซื้อตราสินค้านัน้ ซ้าอีก ซึ่งนาไปสู่ความ
ภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ซึง่ เป็ นการให้การสนับสนุ นของผูบ้ ริโภคในด้านต่างๆ ด้วย
ความรูส้ กึ เชิงบวก หรือผูกพันกับตราสินค้า เช่น การซื้อซ้า การใช้บริการต่อเนื่อง การแนะนา
หรือบอกต่อให้กบั บุคคลอื่น (Gronroos, 2000) แต่หากผู้บริโภคเกิดความไม่พงึ พอใจก็จะมี
ทัศ นคติใ นแง่ล บ ผู้บริโภคจะทบทวนทางเลือ กใหม่และลดโอกาสในการซื้อ ตราสินค้านัน้ ใน
อนาคต
ในบางครัง้ ผู้บริโภคอาจเกิดความคับข้อ งใจภายหลังการซื้อ (Postpurchase
Dissonance) ซึง่ เกิดขึน้ ได้ในหลายกรณี เช่น ผูบ้ ริโภคอาจมีตวั เลือกทีใ่ กล้เคียงกันมากกว่าสอง
ตัวเลือก หรือในการตัดสินใจนัน้ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มนใจ
ั ่ โดยเฉพาะเมื่อมีความเสี่ยง
ทางการเงิน หรือความเสีย่ งทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง (Assael, 1995) หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ
เมือ่ สินค้านัน้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามทีค่ าดหวังได้ ซึง่ มักจะเกิดขึน้ กับสินค้าทีม่ ี
ความเกี่ยวพันสูง ทาให้ผบู้ ริโภคต้องหาวิธใี นการลดความคับ ข้องใจดังกล่าว โดยอาจหาข้อเสีย
ของสินค้าที่ตนไม่ได้ซ้อื หรือหาข้อดีของสินค้าที่ตนซื้อ เพื่อนามาสนับสนุ นว่าการตัดสินใจซื้อ
นัน้ ไม่ผดิ พลาด (Schiffman, & Kanuk, 2004)
Hanna และ Wozniak (2004) กล่าวว่า ปฏิกิรยิ าของผู้บริโภคหลังจากมี
ประสบการณ์ในการใช้สนิ ค้าหรือพฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะเป็ นตัวกาหนดถึงพฤติกรรมใน
การซือ้ ในครัง้ ต่อไปของผูบ้ ริโภค รวมถึงการแนะนาหรือบอกต่อให้ผอู้ ่นื ซือ้ ตราสินค้านัน้ ด้วย
จะเห็นได้ว่า พฤติก รรมการบริโภคเกิดขึ้นตัง้ แต่ ผู้บริโภคเริม่ มีค วามตัง้ ใจซื้อ มีการ
ตัดสินใจซื้อจนกระทังภายหลั
่
งการซื้อมาแล้ว ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดจะเป็ นตัวกาหนด
พฤติกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมไปถึงการบอกต่อหรือแนะนาผูอ้ ่นื (Word of Mouth) ซึง่ ถือ
เป็ นความภักดีอย่างหนึ่ง โดยการบอกต่อนับเป็ นปั จจัยหลักทีส่ ่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมของผูท้ ่ี
ได้รบั การบอกต่อนัน้ อีกด้วย
2.4.3 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคยุคใหม่
ยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สภาพสังคม และความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค นี้เ ปลี่ยนแปลงไปด้วย จากการดาเนินชีว ิต ที่
ดาเนินไปอย่างช้าๆ ก็รบี เร่งมากขึ้น ไม่ค่ อ ยมีเ วลาว่าง และมีการเปลี่ยนมารับ ข่าวสารจาก
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อุปกรณ์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่ส่อื ดัง้ เดิมอย่างโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์มากขึน้ เช่น การเปิ ดรับข่าวสาร
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ต (อิงค์ควิต,้ี 2556) พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ มีดงั นี้
1) ความต้องการมัลติมเี ดีย (Multi-media) มากขึน้ มีผลสารวจพบว่าช่อ งทาง
การสื่อสารกับลูกค้าทีใ่ ช้มลั ติมเี ดีย (Multi-Media) มีผลการตอบรับจากทีเ่ ข้าชมและมีการใช้เวลา
อยู่บนหน้ าเว็บนัน้ มากกว่าแบบที่มตี วั อักษรอย่างเดียวถึง 77% อีกทัง้ หากมีส่อื อื่นอย่างเช่น
วิดโี อก็จะยิง่ ได้รบั ความสนใจได้มากกว่าแบบทีม่ แี ต่ตวั อักษรมากถึง 3 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นจากความสนใจในการอ่านไปเป็ นการใช้ส่อื อื่นๆ เช่น วิดโี อ หรือ
คลิปเสียงมากกว่าการอ่าน นักการตลาดจึงควรใช้ส่อื มัลติมเี ดีย (Multi-Media) ในการสื่อสารกับ
ผูบ้ ริโภคให้มากขึน้
2) การอ่านข้อมูลน้อยลง ผลสารวจเรือ่ งการอ่านพบว่า 79% ของผูท้ อ่ี ่านข้อมูล
บนเว็บไซต์นัน้ ยอมรับว่า เป็ นการอ่านแบบผ่านๆ แทนที่จะเป็ นการตัง้ ใจอ่านทีละคาเหมือ น
เมื่อก่อน อีกทัง้ ค่าเฉลีย่ ของจานวนคาทีผ่ ่านสายตาของผูบ้ ริโภคในแต่ละวันนัน้ มีจานวนน้อยลง
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการใช้ชวี ติ ที่เร่งรีบของคนยุคใหม่ จึงต้องการความรวดเร็ว และไม่อยาก
เสียเวลาไปกับการทาอย่างอื่น เช่น การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ดังนัน้ นักการตลาดจึงควรปรับ
เนื้อหา (Content) ของสิง่ ทีน่ าเสนอให้มคี วามน่ าดึงดูดใจหรือใช้หวั ข้อให้น่าสนใจ และสามารถ
อ่านเข้าใจได้โดยใช้เวลาไม่นาน โดยใช้หลักการ คือเนื้อหาต้องสัน้ ทีส่ ุด แต่ได้ใจความ เมื่อหัวข้อ
นั น้ สามารถดึง ดู ด ความสนใจของผู้ บ ริโ ภคได้ แ ล้ ว ผู้ บ ริโ ภคก็ อ าจมีก ารอ่ า นเนื้ อ หาหรือ
รายละเอียดของสารนัน้ เพิม่ เติม
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (2554) กล่าวว่า มนุ ษย์ในยุคใหม่ไม่ได้แข่งกันที่
ปริมาณในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร แต่อยู่ท่คี วามสามารถในการเลือกหรือคัดกรองข้อมูลข่าวสาร
จานวนมากในแต่ละวันให้เหลือเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อตนเอง
3) ความราคาญการตลาดที่มากเกินพอดี จานวนของโฆษณาทัง้ หมดของปี
2555 คือ 5.3ล้านล้าน ซึง่ ถือเป็ นตัวเลขที่สูงมาก เฉลี่ยแล้วผู้บริโภคจะได้รบั สารทางการตลาด
ประมาณ 5,000 ชิ้นต่ อ วัน ทาให้ผู้บริโภคเริม่ เกิดความราคาญกับการสื่อ สารทางการตลาด
เนื่องจากได้รบั สารเดิมๆ ผ่านหลายช่องทางซ้าไปซ้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดทัศนคติท่ี
ไม่ดตี ่อแบรนด์ได้ ดังนัน้ นักการตลาดจึงควรควบคุมปริมาณของข่าวสารทางการตลาดให้ อยู่ใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม
4) การกระจัดกระจายของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคในยุคใหม่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย และสามารถนาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีต่ นเองอยากนาเสนอ
เข้าไปใส่ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ เช่น การแบ่งปั นรูปภาพ วิดีโอ หรือ
สิง่ ต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีเป็ นจานวนมาก เมื่อผูบ้ ริโภคค้นหาข้อมูล
จึงอาจไม่เจอข้อมูลข่าวสารทีแ่ บรนด์ต่างๆ ต้องการนาเสนอ เนื่องจากมีการกระจัดกระจายของ
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ข้อ ความที่ม ากเกินไป ดัง นัน้ นัก การตลาดจึงต้อ งจัด การข้อ มูล ต่ างๆ ทุก รูป แบบให้อ ยู่ ใ นที่
เดียวกัน เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน
กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือกระบวนการต่างๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวพันกับผูบ้ ริโภค
ตัง้ แต่เริม่ มีการค้นหาข้อมูล มีความตัง้ ใจซื้อ มีการตัดสินใจ และซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึง
มุมมองความคิดและประสบการณ์ท่สี ามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ ซึง่ กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึน้ รวมถึงพฤติกรรมหลังการซื้อ คือการบอกต่อ
การมีส่วนร่วมและความภักดีต่อตราสินค้า จะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมในอนาคตและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคได้
นอกจากนี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมยังมีความสาคัญ
ต่อนักการตลาดอย่างมาก โดย Assael (1995) กล่าวว่า องค์ประกอบหลักทัง้ สามนี้ช่วยบ่งบอก
ความสาเร็จของกลยุทธ์การตลาดที่วางไว้ได้เพราะหากสามารถโฆษณาให้ผบู้ ริโภคสร้างความ
เชื่อที่เป็ นบวกให้กบั ตราสินค้าได้แล้ว ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มในการประเมินตราสินค้าในแง่บวก
และทาการซือ้ สินค้าหรือใช้บริการในทีส่ ุด ซึง่ หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะสร้างทัศนคติ
ในแง่ บ วก และมีแ นวโน้ ม ที่จ ะเกิด ความตัง้ ใจซื้อ ขึ้น ซึ่ง ความตัง้ ใจซื้อ สามารถใช้ท านาย
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในอนาคตได้ เช่น แนวโน้มการซือ้ สินค้าหรือใช้บริการซ้าเพิม่ ขึน้ นักการ
ตลาดจึงใช้ค วามตัง้ ใจซื้อ ของผู้บริโภคมาประเมิน เพื่อ ทาการตลาด สร้างทางเลือ กแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ และสร้างการสื่อสารทางการตลาดหรือโฆษณาแบบใหม่ๆ
ผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีการเปิ ดรับสื่อ เดียวกันก็
ตาม เพราะผู้บริโภคมีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติท่แี ตกต่างกัน ดังนัน้ ในงานวิจยั เรื่อ ง
ศึก ษากลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นในอิน สตาแกรมดารา และทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชัน่ จึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมาใช้ในการศึกษาเพื่อ
ทาความเข้าใจผู้บริโภค โดยวัดพฤติกรรมจากการเลือกและการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชันจาก
่
ร้านค้าออนไลน์ทม่ี าฝากร้านในอินสตาแกรมดารา รวมถึงนาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามการวิจยั เพื่อมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลการวิจยั ในลาดับ
ต่อไป

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ศริยา จตุรพันธ์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ใ นสื่อใหม่ พบว่า ช่อ งทางการประชาสัมพันธ์ใ นสื่อใหม่ เช่น เว็บไซต์
เครือ ข่ายสังคมเฟซบุ๊ ค มีก ารเสนอเนื้อ หาการประชาสัม พันธ์ม ากที่สุ ด ต่ อ ผู้บริโภค และการ
เชื่อมโยงทางออนไลน์ของช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ทจ่ี ะนาไปสู่กจิ กรรมออฟไลน์พบ
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การใช้กลยุทธ์มลั ติมเี ดีย กลยุทธ์การแสดงตัว ตนในสื่อ ใหม่ กลยุทธ์การสร้างการมีส่ ว นร่ว ม
กลยุทธ์การให้สทิ ธิพเิ ศษในช่องทางออนไลน์รว่ มกับกิจกรรมออฟไลน์ กลยุทธ์การนาสื่อหลักเข้า
ไปในสื่อใหม่ของตราสินค้า และกลยุทธ์การใช้ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่อย่าง
หลากหลาย
มาริสา ธีรตยาคีนันท์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อ
สัง คมของสิน ค้า และบริก ารในประเทศไทย พบว่ า 1) การสื่อ สารไวรัล มาร์เ กตติ้ง (Viral
Marketing) ในสื่อสังคมเป็ นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อจานวนมาก และการสื่อสารแบบจานวนมาก
ต่อจานวนมาก เกิดการบอกต่อเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซือ้ เช่นเดียวกับการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก 2) องค์ประกอบสารไวรัลมาร์เกตติ้ง (Viral Marketing) ถูกครอบด้วยองค์ประกอบในการ
ออกแบบ การสร้างบรรยากาศ และโครงเรื่องเป็ นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับใจความสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการนาเสนอ 3) เนื้อหาเป็ นการบอกประโยชน์การใช้งานและความรูส้ กึ เพื่อเพิม่
คุณค่าตราสินค้า เป็ นไปในด้านบวกสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม และไม่เป็ นการยัดเยียด
ขายสินค้าจนเกินไป และเป็ นการขยายความต่อยอดจากโฆษณาถึงคุณประโยชน์ของสินค้า ซึ่ง
ช่วยประหยัดงบประมาณการโฆษณาได้
ธันยพร วรรณประเสริฐ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนว
นิยายไทยของสานักพิมพ์และการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค พบว่า 1) สานักพิมพ์เลือกใช้กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบใช้ช่องทางทีผ่ ู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจคือ สื่อออนไลน์ประเภท
ต่างๆ และเลือกใช้เ ครื่อ งมือสื่อ สารการตลาดหลัก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิง
กิจกรรม และการสื่อสารออนไลน์ 2) ปั จจัยทางการสื่อสารการตลาดด้านราคา สถานที่จดั
จาหน่ าย และการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่มากที่สุด 3)
การเปิ ด รับ การสื่อ สารการตลาดของส านัก พิม พ์ และทัศ นคติต่ อ การสื่อ สารการตลาดของ
สานักพิมพ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเชิงบวก
นลินมาส เหล่าวิวฒ
ั น์ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
ว
พบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเสือ้ ผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
วใช้กลยุทธ์ด้าน
สินค้า ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การลดราคา การใช้ผู้แสดง (Presenter) การสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยนาเสนอสินค้าผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออินเทอร์เน็ต
ต่างๆ 2) การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเสือ้ ผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
ว มีการเปิ ดรับ
ข้อมูลจากการจัดแสดง ณ ร้านค้า จากกิจกรรมส่งเสริมการขายและจากสื่อประชาสั มพันธ์ต่างๆ
เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีการเปิ ดรับข้อมูลเพิม่ ขึน้ ก็จะมีความพึงพอใจต่อสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
น่
รวดเร็ว เพิ่มขึ้น ด้ว ย 3) ความพึง พอใจต่ อ สินค้าในด้า นการออกแบบทัน สมัย ช่ว ยสร้า ง
ภาพลักษณ์ ช่วยสร้างความมันใจเมื
่
่อ สวมใส่ มีราคาที่เหมาะสมและคุณภาพดี เมื่อ ความพึง
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พอใจต่อสินค้าของผู้บริโภคเพิม่ ขึ้น ผู้บริโภคก็จะเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
เสือ้ ผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
วเพิม่ มากขึน้ ด้วย
บงกช ขุนวิทยา (2556) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั
ของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ พบว่า 1) การเปิ ดรับข่าวสารจากการสื่อสาร
การตลาดแบบดิจทิ ลั ของผลิต ภัณฑ์ของใช้ส่ ว นตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการเปิ ดรับเนื้อ หา
ประเภทผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุด รองลงมาคือเนื้อหาประเภทข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และ
เนื้อหาประเภทรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้ 2) ทัศนคติ
ของผู้บ ริโ ภคต่ อ เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ โดยมีท ัศ นคติใ นเชิง บวกต่ อ เนื้ อ หาประเภท
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด 3) การตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคพิจารณาจากเนื้อหาประเภทรายการ
ส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีส่ ุด

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และทัศนคติ
และพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคสิน ค้า แฟชัน่ ใช้ร ะเบีย บวิธ ีว ิจ ัย แบบผสมผสาน ผู้ว ิจ ัย ได้แ บ่ ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ กี าร
สารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 2) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับร้านค้าออนไลน์ท่ฝี ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้

3.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
การวิจยั เชิงปริม าณ (Quantitative Research) ใช้ว ิธ ีว ิจ ยั เชิง ส ารวจ (Survey
Research) โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ที่มคี าถามปลายปิ ด
(Close-Ended Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชันที
่ ่มตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิ จยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ เป็ น ผู้ใ ช้แ อพพลิเ คชันอิ
่ น สตาแกรม และมีก าร
ติดตาม (Follow) ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงในอินสตาแกรม
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้ใช้อนิ สตาแกรมในประเทศไทย ทัง้ เพศชายและ
เพศหญิง ซึ่งการสารวจของโซเชียลแรงค์ (2557) พบว่า มีผู้ใช้อนิ สตาแกรมในประเทศไทย
จ านวนทัง้ สิ้น 1,918,621 คน ผู้ว ิจ ยั จึง ได้ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้เ กณฑ์ก าร
คานวณจากสูตรคานวณตามหลักการแปรผันร่วมระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% และความ
ผิด พลาดไม่เ กิน 5% ที่ระบุ ว่ ากรณีท่ีป ระชากรมีจ านวนมากกว่ า 100,000 คน จ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า 400 คน (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2543) ซึง่ มีสตู ร ดังนี้
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สูตรคานวณหากลุ่มตัวอย่าง
n =
โดยแทนค่า

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อน

แทนค่าตามสูตรได้ดงั นี้
n=

1,918,621

1 + (1,918,621)(0.05) 2
= 399.92

จากผลการคานวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) = 399.92 ตัวอย่าง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นจานวน 400 คน
3.1.2 วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
ผู้ ว ิ จ ัย ใช้ ว ิ ธ ี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น ( Non-Probability
Sampling) โดยวิธแี บบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ทผ่ี วู้ จิ ยั กาหนด โดยจะ
คัด เลือ กเพื่อ คัด กรองผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติค ือ เป็ นผู้ใ ช้อิน สตาแกรม
(Instagram users) และมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมโดยติดตาม (Follow) อินสตาแกรมของ
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามออนไลน์ ( Online
Questionnaire) โดยเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) จานวน 1 ชุด เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
3.1.4 เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้วจิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการวัดค่าตัว แปรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น
4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 2) พฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม 3) ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และ 4) พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยแต่ละตัวแปรมีรายละเอียดและเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั แบ่งข้อมูล
ออกเป็ นกลุ่ มๆ ในตัว แปรที่ประกอบเป็ นลักษณะทางกายภาพ โดยใช้หลักเกณฑ์ใ นการวัด
แบบสอบถามเป็ นนามมาตรา (Nominal Scale) ซึ่งได้กาหนดตัว เลขเป็ นเกณฑ์การให้
ความหมายเพื่อความสะดวกในการนาไปคานวณหาค่าทางสถิติ
2) พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมจานวน 5 ข้อ ใช้การวัดตัว
แปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้มาจากการนาคะแนน
ของความถีห่ รือความบ่อยครัง้ ในการใช้อนิ สตาแกรมมาคานวณ โดยมีการใช้คาถามปลายปิ ดให้
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบโดยใช้แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามรูปแบบของลิเคิรท์ (Likert Scale) ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
บ่อยทีส่ ุด
บ่อย
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

57
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลีย่ ของคะแนน ดังนี้

=
=

5 -1
5
0.8

ดังนัน้ จึงได้ช่วงความกว้างของแต่ละระดับชัน้ ที่ 0.8 และสามารถแปลความหมายของ
ข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
ค่าคะแนนในระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการใช้น้อยทีส่ ุด
ค่าคะแนนในระดับ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการใช้น้อย
ค่าคะแนนในระดับ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการใช้ปานกลาง
ค่าคะแนนในระดับ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการใช้บ่อย
ค่าคะแนนในระดับ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการใช้บ่อยทีส่ ุด
3) ทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
แบบสอบถามเกี่ย วกับ ทัศ นคติท่ีม ีต่ อ การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นใน
อินสตาแกรมดาราจานวน 8 ข้อ ซึง่ การวัดตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยใช้ค าถามปลายปิ ดให้กลุ่มตัว อย่างเลือกตอบโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของลิเคิรท์
(Likert Scale) ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ/ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เนื่องจากคาถามที่ใช้วดั ทัศนคติของผู้บริโภคมีคาถามเชิงลบจานวน 3 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 4, ข้อ 6 และ ข้อ 7 จึงมีการปรับคะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ/ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลีย่ ของคะแนน ดังนี้

=
=

5 -1
5
0.8

ดัง นั ้น จึง ได้ ช่ ว งความกว้ า งของแต่ ล ะระดับ ชัน้ ที่ 0.8 และสามารถแปล
ความหมายของข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
ค่าคะแนนในระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าคะแนนในระดับ 1.81 – 2.60 หมายถึงไม่เห็นด้วย
ค่าคะแนนในระดับ 2.61 – 3.40 หมายถึงปานกลาง
ค่าคะแนนในระดับ 3.41 – 4.20 หมายถึงเห็นด้วย
ค่าคะแนนในระดับ 4.21 – 5.00 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิง่
4) พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราจานวน 9 ข้อ ใช้การวัดตัวแปรเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราโดยใช้คาถามปลายปิ ดให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบโดยใช้แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของลิเคิรท์ (Likert Scale) ซึง่ มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
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มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ุด
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลีย่ ของคะแนน ดังนี้

=
=

5 -1
5
0.8

ดังนัน้ จึงได้ช่วงความกว้างของแต่ละระดับชัน้ ที่ 0.8 และสามารถแปลความหมายของ
ข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
ค่าคะแนนในระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึงมีพฤติกรรมสนับสนุ นน้อยทีส่ ุด
ค่าคะแนนในระดับ 1.81 – 2.60 หมายถึงมีพฤติกรรมสนับสนุ นน้อย
ค่าคะแนนในระดับ 2.61 – 3.40 หมายถึงมีพฤติกรรมสนับสนุ นระดับปานกลาง
ค่าคะแนนในระดับ 3.41 – 4.20 หมายถึงมีพฤติกรรมสนับสนุ นมาก
ค่าคะแนนในระดับ 4.21 – 5.00 หมายถึงมีพฤติกรรมสนับสนุ นมากทีส่ ุด
3.1.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถามทีใ่ ช้เป็ นเครือ่ งมือนัน้ ได้นาไปทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้
1) น าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเที่ย งตรง (Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้อาจารย์ท่ปี รึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ เป็ นผู้ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ (Wording) เพื่อขอคาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้ม ี
ประสิทธิภาพ
2) นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบความน่ าเชื่อถือ
(Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 40 คน
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เพื่อนามาหาค่าความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถามทีว่ ดั พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการซื้อ สิน ค้ า ของผู้ บ ริโ ภคที่ ม ีต่ อ การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้ า นใน
อินสตาแกรมดารา โดยใช้วธิ กี ารหาค่าความน่ าเชื่อถือได้ (Reliability) จากสูตรสัมประสิทธิ ์
อัลฟา (Cronbach’s Coefficient Alpha) ของ Cronbach (อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2541)
ดังนี้
α=
เมือ่

α
n

คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าความน่าเชื่อถือ
จานวนข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ หมด

ผลการวิเ คราะห์ห าความเชื่อ มันสั
่ มประสิทธิ ์อัล ฟา (Alpha-Coefficient) ตามสูต ร
ของครอนบัช (Cronbach) ซึง่ แสดงว่าข้อคาถามทีใ่ ช้มคี วามเชื่อมันสูงในระดับทีย่ อมรับได้ จึงนา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง โดยได้ผลการคานวณค่าความน่ าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ดี คือมีระดับค่าความน่ าเชื่อถือ เท่ากับ 0.91 จึงสามารถนา
แบบสอบถามไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้
3.1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมผล โดยการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ให้
กลุ่ มตัว อย่างจ านวน 400 ชุด โดยมีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ไ ปในสื่อ สังคมออนไลน์
(Social Media) ได้แก่ ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ค (Facebook) นอกจากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้นาลิ้งแบบ
สอบถามออนไลน์ไปฝากไว้ทเ่ี ฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook FanPage) ของเพจรวม Instagram
ดาราและทางเพจช่วยแชร์แบบสอบถามออนไลน์ให้ โดยกาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2558
3.1.7 การประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อมูล
หลัง จากเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครบถ้ ว น พร้ อ มทัง้ ตรวจสอบความเรีย บร้ อ ยของ
แบบสอบถามแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลไปลงรหัสข้อมูล (Coding) แล้วคัดลอกรหัสลงในแบบฟอร์ม
การลงรหัสและนาไปประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการคานวณค่าสถิตใิ นการ

61
วิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติ จากนัน้ จึงนาผลคานวณทางสถิตทิ ไ่ี ด้มาเขียนวิเคราะห์และ
นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
3.1.7.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางและการบรรยายค่าเป็ นการ
นาเสนอข้อมูลโดยอธิบายข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2) ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
3) ข้อมูลเกีย่ วกับทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้าน
ในอินสตาแกรมดารา
4) ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผู้บริโภคทีม่ ตี ่อการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
3.1.7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
การวิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ค่าที (t-test) เพื่ออธิบายค่าความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่อื อินสตาแกรม ทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา รวมไปถึงพฤติกรรม
การซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
การวิเคราะห์ค่าสถิตสิ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Movement
Correlation Coefficient) ซึง่ ใช้อธิบายความสัมพันธ์และประสิทธิภาพการทานายระหว่างตัวแปร
ต่ า งๆ ก าหนดค่ า ความน่ า เชื่อ ถือ ในการทดสอบสมมติฐ านไว้ท่ีร ะดับ 0.001 โดยทดสอบ
สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้อนิ สตาแกรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันแตกต่
่
างกัน
สมมติฐ านการวิจ ัย ที่ 2 พฤติก รรมการใช้อิน สตาแกรมมีค วามสัม พัน ธ์กับ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ สินค้าของผู้บริโภคสินค้า
แฟชันจากร้
่
านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
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3.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) กับร้านค้าออนไลน์ทฝ่ี ากร้านในอินสตาแกรมดาราและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ และเพื่อใช้อภิปราย
ผลการวิจยั ให้มคี วามชัดเจนและมีความถูกต้องมากยิง่ ขึน้
3.2.1 แหล่งข้อมูลที่ ใช้ในการวิ จยั
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูล
ข่าวสารตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทัง้ ทางสื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อออนไลน์ทม่ี กี ารนาเสนอข้อมูลไว้
2) แหล่งข้อมูลจากบุคคล ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ร้านค้าออนไลน์ทท่ี าการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา จานวน 5 ร้าน
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
ร้านค้าออนไลน์ทท่ี าการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราจานวน 5 ร้านในการศึกษาถึง
กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้าน โดยเลือกจากร้านที่ขายสินค้าแฟชัน่
ประเภทเสื้อ ผ้าและเครื่อ งประดับ ซึ่ง มีการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราที่ถู กจัดอั นดับว่ามี
ร้านค้าฝากร้านมากที่สุด 10 อันดับแรก (โซเชียลอิงค์, 2557) จากนัน้ ทาการติดต่อเพื่อ
สัมภาษณ์กบั ทางร้านค้า โดยเลือกจากร้านค้าทีม่ ยี อดการติดตาม (Follow) มากทีส่ ุดและสะดวก
ในการให้ส ัมภาษณ์ ถ้า หากร้า นใดไม่ส ะดวกในการให้สมั ภาษณ์ ก็จ ะเลือ กร้านที่มยี อดการ
ติดตามรองลงมา จนได้รา้ นค้าจานวน 5 ร้านที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครัง้ นี้ จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์รา้ นค้าทัง้ วิธกี ารนัดเจอและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อเก็บข้อมูล
ในการวิจยั โดยมีรา้ นค้าดังต่อไปนี้
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1) ร้าน Fashion1 Shop (@fashion1_1shop) มียอดการติดตาม (Follow)
จานวน 7,276 คน ตามภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 ร้าน Fashion1 Shop (@fashion1_1shop)
แหล่งที่มา: อินสตาแกรม fashion1_1shop, 2558.
2) ร้าน Lady2sis Shop (@lady2sis_shop) มียอดการติดตาม (Follow)
จานวน 7,233 คน ตามภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 ร้าน Lady2sis Shop (@lady2sis_shop)
แหล่งที่มา: อินสตาแกรม lady2sis_shop, 2558.
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3) ร้าน Rafa Accessories (@rafa_accessories) มียอดการติดตาม (Follow)
จานวน 6,569 คน ตามภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 ร้าน Rafa Accessories (@rafa_accessories)
แหล่งที่มา: อินสตาแกรม rafa_accessories, 2558.
4) ร้าน About Dress up (@about_dressup) มียอดการติดตาม (Follow)
จานวน 1,120 คน ตามภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 ร้าน About Dress up (@about_dressup)
แหล่งที่มา: อินสตาแกรม about_dressup, 2558.
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5) ร้าน My Glory Accessories Shop (@mygloryglory) มียอดการติดตาม
(Follow) จานวน 117 คน ตามภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 ร้าน My Glory Accessories Shop (@mygloryglory)
แหล่งที่มา: อินสตาแกรม mygloryglory, 2558.
3.2.3 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ผู้วจิ ยั เลือกวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สาหรับใช้ในการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพ ดัง นัน้ เครื่อ งมือ ในส่ ว นนี้ จ ึง เป็ น ค าถามที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ กลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ดังต่อไปนี้
1) การขายสินค้าออนไลน์ทางอินสตาแกรมมีวธิ ขี ายอย่างไร
2) ทาไมจึงมีการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
3) จานวนโพสต์ท่ที าการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราต่อวัน เวลาที่ใช้ในการ
โพสต์ขอ้ ความและวิธกี ารในการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
4) การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารามีผ ลต่ อยอดขาย
อย่างไร
5) อุปสรรคในการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
6) การประเมินแนวโน้ มการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมใน
อนาคต
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3.2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั จะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับร้านค้า
ออนไลน์ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารามาวิเคราะห์ และสรุปผลด้วย
วิธกี ารเขียนแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
งานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
และทัศนคติและพฤติกรรมขอผู้บริโภคสินค้าแฟชัน”
่ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา ในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
ร่วมกับการวิจยั เชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การใช้อนิ สตาแกรม ทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และ
พฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า ของผู้บ ริโ ภคจากร้านค้า ที่ทาการสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา ผลการวิจยั สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้

4.1 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ผู้ว ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก (In-Depth Interview) กับร้านค้าที่ทาการสื่อ สาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา จานวน 5 ร้าน ในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
1) วิธกี ารขายสินค้าออนไลน์ทางอินสตาแกรมและวัตถุประสงค์ในการทาการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
2) ข้อความและจานวนโพสต์ในการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตา
แกรมดารา
3) ผลตอบรับของการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
4) ปั จจัยอุปสรรคและการประเมินผลจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา
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4.1.1 วิ ธีการขายสิ นค้าออนไลน์ ทางอิ นสตาแกรมและวัตถุประสงค์ในการทา
การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
4.1.1.1 จานวนรูปทีโ่ พสต์ต่อวัน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การขายสินค้าออนไลน์ทางอินสตาแกรมเนื้อหา
หลักคือรูปภาพ โดยทีร่ า้ นค้าจะใช้วธิ กี ารโพสต์รปู สินค้าในการขาย ซึง่ ใช้กลยุทธ์ในการกาหนด
จานวนรูปภาพในการโพสต์แต่ละวัน โดยร้านค้า 3 ใน 5 มีการกาหนดการโพสต์สนิ ค้าทีจ่ านวน
ใกล้เคียงกัน
ทางร้านกาหนดจานวนรูปภาพในการโพสต์ขายสินค้าประมาณ 20 รูปต่อวัน เนื่องจาก
ทางร้านเรามีสนิ ค้าเข้าใหม่ทุกวัน ทาให้มสี นิ ค้าใหม่ๆจานวนมากในการโพสต์ทาง
อินสตาแกรมได้หลายรูปต่อวัน และเป็ นทางเลือกที่หลากหลายสาหรับลูกค้าอีกด้วย
(Lady2sis Shop, การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ร้านของเราจะโพสต์ขายสินค้าประมาณ 20 – 30 รูปต่อวัน เนื่องจากสินค้าของเรามี
หลายแบบ หลายสไตล์ และมีสนิ ค้าใหม่ต ลอด เราจึงโพสต์รูปสินค้าอย่างต่ อ เนื่อ ง
เพื่อ ให้ลูก ค้าเข้ามาเลือ กได้ต ลอดเช่น กัน (Fashion1 Shop, การสัม ภาษณ์ , 25
พฤษภาคม 2558)
ทางร้านจะโพสต์รปู สินค้าประมาณ 20 – 30 รูปต่อวัน เนื่องจากสินค้าของทางร้านจะ
เข้ามาใหม่ทุกวัน ทาให้มภี าพสินค้าอัพเดททางอินสตาแกรมตลอด และบางสินค้าของ
เราเป็ นสินค้าพรีอ อเดอร์เ ราจึงต้อ งเปิ ดจองเป็ นรอบๆ การลงสินค้าแต่ ล ะรอบจึงมี
จานวนมากเพื่อให้ลูกค้าเข้า มาเลือกแบบได้ตามต้องการ (About Dress up, การ
สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
นอกจากนัน้ อีก 2 ร้าน ทีเ่ ป็ นร้านขายเครื่องประดับ มีกลยุทธ์ทแ่ี ตกต่างจาก 3
ร้านทีก่ ล่าวข้างต้น โดยกาหนดการโพสต์รปู ภาพสินค้าอยู่ท่ี 10 รูปต่อวัน
โดยทางร้านจะโพสต์รูปภาพเพื่อ ขายสินค้าในอิ นสตาแกรมจานวน 10 รูปต่อวัน
เนื่องจากสินค้าของทางร้านเป็ นสินค้าแฮนเมด และบางครัง้ ก็สงท
ั ่ าตามออเดอร์ จึงมี
สินค้าใหม่ต่อวันค่อนข้างน้อย (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม
2558)
ร้ า นของเรามี ท ั ้ง ขาย หน้ าร้ า นและขายในอิ น สตาแกรม โดยการขายทาง
อินสตาแกรมจะทาการโพสต์รปู สินค้าประมาณ 10 รูปต่อวัน เนื่องจากสินค้าใหม่ทจ่ี ะ
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อัพเดทต่อวันจะค่อนข้างน้อย และเครื่องประดับของทางร้านจะเป็ นสินค้านาเข้า การ
โพสต์รปู สินค้าจึงเป็ นแบบตัวอย่าง ซึง่ ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบและเครื่องประดับให้
ทางร้านทาขึน้ มาได้ (Glory Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
ร้านค้าโดยส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์เป็ นการกาหนดจานวนรูปสินค้าที่โพสต์อยู่ท่ี
20 – 30 รูป เนื่องจากมีสนิ ค้าเข้ามาใหม่ทุกวัน ทาให้มสี นิ ค้าใหม่ๆจานวนมากในการโพสต์รปู
ทางอินสตาแกรมได้หลายรูปต่อวัน เป็ นทางเลือกทีห่ ลากหลายสาหรับลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าเข้า
มาเลือกได้ตลอด และบางสินค้าเป็ นสินค้าพรีออเดอร์จงึ ต้องเปิ ดจองเป็ นรอบๆ การลงสินค้าแต่
ละรอบจึงมีจานวนมากเพื่อให้ลกู ค้าเข้ามาเลือกแบบได้ตามต้องการ
4.1.1.2 ช่วงเวลาในการโพสต์รปู ภาพสินค้าต่อวัน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ร้านค้าใช้กลยุทธ์ ในการกาหนดช่วงเวลาในการ
โพสต์สนิ ค้าแต่ละวัน โดยร้านค้า 3 ใน 5 มีการกาหนดการโพสต์สนิ ค้าในช่วงเวลาเดียวกัน คือ
ช่วงเทีย่ งและช่วงกลางคืน
ทางร้านมีการโพสต์รูปสินค้าในช่ว งเที่ยงและช่วงกลางคืน เพราะจากการที่ร้านโพ
สต์รปู สินค้าในเวลาดังกล่าวมีผเู้ ข้ามาติดตามและกดไลค์รูปภาพจานวนมาก ทางร้าน
จึงเลือ กที่จะโพสต์ในช่ว งเวลาดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าส่วนมากเห็นสินค้าที่เราโพสต์
(About Dress up, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ร้านจะกาหนดช่วงเวลาในการโพสต์รปู สินค้าคือช่วงเวลาเทีย่ งและกลางคืน เนื่องจาก
เป็ นเวลาที่สะดวกในการโพสต์ และคิดว่าเป็ นช่วงเวลาที่คนใช้อินสตาแกรมจานวน
มาก ทาให้ลูก ค้าเห็นโพสต์เ ราเยอะขึ้น (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์ , 26
พฤษภาคม 2558)
โดยจะมีก ารก าหนดช่ว งของการโพสต์ภาพสินค้าเป็ น ตอนเที่ยงและตอนกลางคืน
เนื่องจากเจ้าของร้านทางานประจา จึงสะดวกโพสต์ช่วงเทีย่ งและตอนกลางคืน และคิด
ว่าเป็ นช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ช้อนิ สตาแกรมจานวนมาก ทาให้ผตู้ ดิ ตามเห็นสินค้าของเราได้ง่าย
(Glory Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
ซึง่ อีก 2 ร้านมีการใช้กลยุทธ์ในการเลือกช่วงเวลาในการโพสต์ต่างออกไปจาก
3 ร้าน คือโพสต์รปู ภาพในช่วงกลางวัน
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การโพสต์รปู ภาพในการขายสินค้าทางร้านจะโพสต์ในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากเป็ น
เวลาที่ผู้ข ายสะดวกและคิด ว่ า มีผู้ใ ช้อิน สตาแกรมเป็ น จ านวนมาก มีโ อกาสสู ง ที่
ผู้ติดตาม (Follower) จะเห็นรูปที่โพสต์ (Lady2sis Shop, การสัมภาษณ์ , 22
พฤษภาคม 2558)
ทางร้านจะโพสต์รปู ภาพในการขายสินค้าโดยเลือกช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากผูข้ าย
สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และในตอนเย็นและกลางคืนผู้ขายจะใช้เวลาในการตอบ
ไลน์ของลูกค้า (Fashion1 Shop, การสัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
ร้านค้าส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ในการกาหนดช่วงเวลาในการโพสต์รูปภาพ คือ
ช่วงเทีย่ งและช่วงกลางคืน เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาทีท่ างร้านสะดวกในการโพสต์รปู ของและคิดว่า
เป็ นช่วงเวลาทีค่ นเล่นอินสตาแกรมจานวนมาก ทาให้ผตู้ ดิ ตามเห็นสินค้าได้ง่าย และมีคนเข้ามา
กดไลค์ (Like) และกดติดตาม (Follow) เป็ นจานวนมากด้วย
4.1.1.3 วัตถุประสงค์ในการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า วัตถุประสงค์ในการทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยร้านค้าทัง้ 5 ร้าน บอกในทิศทางเดียวกันประเด็นหลักเลยก็
คือเป็ นช่องทางในการใช้เพื่อเพิม่ ยอดติดตาม (Follow) และเพิม่ ยอดขาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยทางร้านเลือกทีจ่ ะโฆษณาร้านโดยการฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ก็เพื่ออยาก
เพิม่ ยอดติดตามร้านค้าและเพิม่ ยอดขาย ซึ่งเห็นร้านขายสินค้าออนไลน์รา้ นอื่นฝาก
ร้านใต้รูป ดาราในอิน สตาแกรมจึงท าการฝากร้านดูบ้าง (Lady2sis Shop, การ
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ทางร้านทาการฝากร้านในอินสตาแกรมดารา เพื่อโปรโมทสินค้าและโปรโมทร้าน การ
ฝากร้านกับดารามีคนมาติดตาม (Follow) ค่อนข้างเยอะ ทาให้ยอดการติดตามร้านค้า
เพิม่ มากขึน้ ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการที่รา้ นค้าไปฝากร้าน และทีส่ าคัญการฝากร้าน
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย (Fashion1 Shop, การสัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
ทางร้านคิดว่าการคอมเมนต์ (Comment) ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราสามารถสร้าง
ยอดการติด ตามและยอดขายได้ม ากขึ้น เหมือ นเป็ น การโปรโมทร้า นโดยไม่ เ สีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆ (About Dress up, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
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ทางร้านก็ทาการฝากร้านในอินสตาแกรมด้วย การทาการสื่อสารการตลาดแบบฝาก
ร้านนัน้ ทางร้านคิดว่ าเป็ น การทาให้มคี นเห็นร้านค้า เยอะขึ้นและเพื่อ เป็ นการเพิ่ม
ยอดขายอีกทางหนึ่ง (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ร้านของเราทาการฝากร้านในอินสตาแกรมดารา เพราะเห็นว่า อินสตาแกรมดาราเป็ น
พื้นที่ท่คี นเห็น เยอะ พอไปฝากร้านก็ทาให้กลุ่มคนหรือแฟนคลับมองเห็นข้อ ความ
ร้านค้าของเรา และเมื่อเห็นข้อความก็มคี วามสนใจในตัวสินค้าและกดติดตามร้านค้า
และเข้ามาซือ้ ของในที่สุด (Glory Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน
2558)
4.1.2

ข้อความและความถี่ในการทาการสื่ อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อิ นสตาแกรมดารา
4.1.2.1 ข้อความทีใ่ ช้ในการฝากร้าน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ร้านค้ามีกลยุทธ์การใช้ขอ้ ความในการฝากร้าน
บนอินสตาแกรมดารา โดยร้านค้า 3 ใน 5 มีการใช้ขอ้ ความสัน้ ๆ ทีค่ วามดึงดูดและน่ าสนใจใน
การฝากร้าน โดยมีประโยคเช่น ขออนุ ญาตฝากร้าน เสื้อผ้าแฟชัน่ ลงทะเบียนฟรี โปรโมชัน่
ราคาเบาๆ เป็ นต้น
ร้านของเราจะโพสต์ขอ้ ความโดยการคอมเมนต์ (Comment) ใต้รูปดาราเลยว่าขอ
อนุญาตฝากร้านและใช้ขอ้ ความฝากร้านทีด่ ูน่าสนใจ เช่น โปรโมชัน่ ส่งลงทะเบียนฟรี
สินค้ามีหลายราคา หลายสไตล์ หลายแบบ ถือเป็ นศูนย์รวมของเสื้อผ้า มาทีเ่ ดียวครบ
เป็ นต้น เพื่อให้ขอ้ ความดึงดูดกับคนทีเ่ ห็นคอมเมนต์ และสนใจเข้ามาติดตามร้านของ
เรา (Lady2sis Shop, การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ทางร้านทาการฝากร้านโดยการใช้ขอ้ ความในการโพสต์ทส่ี นั ้ กระชับและเข้าใจง่าย เช่น
ขออนุญาตฝากร้าน สินค้าแฟชัน่ เสื้อผ้าแฟชัน่ เป็ นต้น เพราะผูข้ ายคิดว่าร้านเราขาย
เสือ้ ผ้านัน้ ขายง่ายอาจไม่ต้องใช้ขอ้ ความทีย่ ดื ยาว (Fashion1 Shop, การสัมภาษณ์,
25 พฤษภาคม 2558)
การฝากร้านในอินสตาแกรมดารานัน้ สิง่ สาคัญเลยคือการใช้ขอ้ ความในการฝากร้าน
โดยทางร้านจะใช้ข้อ ความที่ดึง ดูด ใจ เช่ น ขออนุ ญ าตฝากร้านเสื้อ ผ้า ราคาเบาๆ
โปรโมชันพิ
่ เศษ ลดราคา ส่งฟรี เป็ นต้น เพื่อทาให้คนทีไ่ ด้อ่านคอมเมนต์สนใจและเข้า
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มาดูสนิ ค้าและกดติดตามร้าน (About Dress up, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม
2558)
ซึ่งอีก 2 ร้านมีการใช้กลยุทธ์ในการฝากร้าน คือการคอมเมนต์ (Comment)
เกี่ยวรูปภาพที่ดาราโพสต์ก่อนแล้วจึงตามด้วยข้อ ความฝากร้าน เช่น สวยจัง#เครื่องประดับ
สวย#งานแฮนเมด เป็ นต้น
ทางร้ า นจะโพสต์ ฝ ากร้ า นใต้ รู ป ดาราที่ อ นุ ญาตให้ ฝ ากร้ า นเท่ า นั ้น โดย ใช้
การคอมเมนต์ (Comment) เกี่ยวกับรูปทีด่ าราลงก่อน เช่น น่ ารักจัง น่ าทานจังค่ะ
เสียใจด้ว ยนะคะ แล้ว ค่ อ ยตามด้ว ยข้อ ความฝากร้าน เช่น เครื่อ งประดับสวย งาน
แฮนด์ เ มด เป็ นต้ น เพราะทางร้ า นมองว่ า การคอมเมนต์ เ กี่ ย วกั บ รู ป ภาพ
ของดาราด้ ว ยนั ้น เป็ นการให้ เ กี ย รติ ด าราไปด้ ว ย (Rafa
Accessories,
การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
การฝากร้านในอินสตาแกรมดาราทางร้านจะทาการคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปดารานัน้ ๆ
ก่อนแล้วจึงโพสต์ขอ้ ความฝากร้าน เช่น น่ ารักจัง สวยจัง แล้วจึงฝากร้าน เช่น สร้อย
สวยๆ เครื่องประดับนาเข้า หรือดาราคนนัน้ ใส่สร้อยทีท่ างร้านมีขายก็คอมเมนต์ไปว่า
สนใจสร้อยแบบนี้ ติดต่อทางร้านได้เลย เป็ นต้น เพราะการคอมเมนต์แล้วข้อความ
เกี่ยวกับรูปภาพหรือเครื่องประดับดาราด้วยนัน้ ทาให้แฟนคลับหรือคนที่เข้ามาอ่าน
สนใจที่จะเข้ามาดูสนิ ค้า (Glory Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน
2558)
ร้า นค้าส่ ว นใหญ่ ใ ช้ก ลยุท ธ์ก ารคอมเมนต์ (Comment) ข้อ ความฝากร้า นใน
อิน สตาแกรมดารา โดยใช้ ข้อ ความที่ส ัน้ กระชับ และเข้า ใจง่ า ย เช่ น ขออนุ ญ าตฝากร้า น
โปรโมชัน่ ส่งฟรี ลดราคา หลายสไตล์ ราคาเบาๆ เป็ นต้น เพราะมองว่าเป็ นข้อความทีส่ ะดุดตา
ทาให้คนทีเ่ ห็นคอมเมนต์สนใจเข้ามาดูสนิ ค้าและมาติดตามร้าน
4.1.2.2 จานวนการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราต่อวัน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ร้านค้าใช้กลยุทธ์ในการกาหนดจานวนการฝาก
ร้านในอินสตาแกรมดาราในแต่ละวัน โดยร้านค้า 4 ใน 5 ร้านมีการจานวนการฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราทีใ่ กล้เคียงกัน
ในการฝากร้านทางร้านจะทาการโพสต์ฝากร้านประมาณ 10 - 30 โพสต์ต่อวัน และ
เลือกโพสต์ในอินสตาแกรมดาราประมาณ 3 - 4 คนต่อวัน เพื่อไม่ให้โดนบล๊อก เพราะ

73
ถ้าหากโดนบล๊อกก็จะไม่สามารถคอมเมนต์ (Comment) ดาราคนนัน้ ได้อกี (Lady2sis
Shop, การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
โดยร้านจะโพสต์ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราวันละ 10 – 15 ครัง้ เพราะถ้าหากฝาก
ร้า นในอิน สตาแกรมดารามากกว่ า นี้ อ าจโดนบล๊ อ กจากดาราเพื่อ ไม่ ใ ห้ค อมเมนต์
(Comment) เราก็เข้าไปคอมเมนต์ฝากร้านอีกไม่ได้ (Fashion1 Shop, การสัมภาษณ์,
25 พฤษภาคม 2558)
ทางร้านโพสต์ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราจานวน 10 – 20 ครัง้ ต่อวัน และจะโพสต์
ฝากร้านใต้รปู ดาราทีอ่ นุญาตให้ฝากร้านเท่านัน้ เพื่อไม่ให้โดนบล๊อกและไม่สร้างความ
ราคาญ (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ร้านจะโพสต์ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราไม่เกิน 10 โพสต์ต่อวัน หรือตามจานวนรูป
ทีด่ าราไม่ประกาศงดฝากร้าน และถ้ามีสนิ ค้าเข้ามาใหม่จานวนมากก็จะโพสต์ฝากร้าน
ประมาณ 10 – 20 โพสต์ และเลือกรูปดาราทีเ่ พิง่ โพสต์ลง เพราะคิดว่าทาให้คนเห็น
ข้อความฝากร้านพร้อมกับรูปดาราทีเ่ พิง่ โพสต์ดว้ ย (Glory Accessories Shop, การ
สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
โดยร้านสุดท้ายมีกลยุทธ์ในการกาหนดจานวนการฝากร้านในอินสตาแกรมต่าง
ออกไปคือโพสต์ฝากร้านเป็ นจานวนมากหรือโพสต์ฝากร้านจนโดนบล๊อก
ทางร้านทาการโพสต์ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราเป็ นจานวนมาก มากกว่า 20 โพสต์
ต่อวัน หรือโพสต์ในจานวนทีม่ ากจนกว่าจะโดนดาราคนนัน้ ๆบล๊อก ซึง่ ถ้าหากมีสนิ ค้า
หลายแบบหลายไซด์เข้ามาจานวนมาก ก็จะโพสต์ฝากร้านถี่ขน้ึ มากกว่า 30 โพสต์ต่อ
วัน เพราะผูข้ ายคิดว่าการฝากร้านในจานวนมาก ทาให้โอกาสทีค่ นทีเ่ ล่นอินสตาแกรม
จะเห็นข้อความฝากร้านของเรา และเข้ามาดูสนิ ค้าและมาติดตามร้าน (About Dress
up, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ร้านค้าส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ในการกาหนดจานวนการฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราในแต่ละวัน โดยจะคอมเมนต์ (Comment) ฝากร้านอยู่ทจ่ี านวน 10 – 20 ครัง้ ต่อวัน ซึง่ ถ้า
หากโพสต์ในจานวนมากเกินไปก็กลัวจะโดนบล๊อกและไม่สามารถโพสต์ได้อกี และจะฝากร้านใน
รูปทีด่ าราอนุญาตให้ฝากร้านเท่านัน้
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4.1.2.3 ช่วงเวลาในการโพสต์ฝากร้าน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ร้านค้าใช้กลยุทธ์ในการกาหนดช่วงเวลาในการ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราแต่ละวัน โดยร้านค้า 3 ใน 5 ร้าน มีการกาหนดการโพสต์ฝากร้าน
ช่วงเวลาเดียวกัน คือช่วงเทีย่ งและช่วงกลางคืน
ทางร้านจะเลือกฝากร้านในอินสตาแกรมดาราในช่วงเที่ยงและช่วงกลางคืน เนื่องจาก
เป็ นช่วงเวลาหลังจากทีผ่ ขู้ ายโพสต์รปู สินค้าในอินสตาแกรมไปแล้ว ซึง่ ผูท้ ่ีมาติดตามก็
จะได้เ ห็น สิน ค้า ที่เ ราเพิ่ง อัพ เดทไปด้ว ย (Fashion1 Shop, การสัม ภาษณ์ , 25
พฤษภาคม 2558)
เวลาที่ทางร้านโพสต์ฝากร้านจะเป็ นช่วงกลางคืน เพราะเป็ นเวลาทีส่ ะดวกและเห็นว่า
เป็ นช่วงทีด่ าราโพสต์รปู กันเยอะ ทาให้ง่ายต่อการเข้าไปฝากร้าน (Rafa Accessories,
การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
การเข้าไปฝากร้านในอินสตาแกรมดารานัน้ ทางร้านจะเข้าไปฝากร้านในช่วงเทีย่ งและ
ช่วงกลางคืน ซึง่ พอเราโพสต์รปู สินค้าเสร็จก็จะเข้าไปคอมเมนต์ฝากร้านในอินสตาแก
รมดารา ซึ่ง คนที่เ ข้ า มากดติด ตามก็ จ ะเห็ น สิน ค้ า ใหม่ ท่ีเ ราเพิ่ง ลงด้ ว ย (Glory
Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
ซึง่ อีก 2 ร้านมีกลยุทธ์ในการเลือกช่วงเวลาที่ต่างจาก 3 ร้านแรก โดยเลือก
ช่วงเวลาในการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราเป็ นช่วงกลางวัน
ทางร้านเลือกโพสต์ข้อความฝากร้านในอินสตาแกรมดาราเป็ น ช่วงเวลาเช้า เพราะ
หลังจากทางร้านโพสต์สนิ ค้าลงในอินสตาแกรมเสร็จก็จะเข้าไปโพสต์ฝากร้านในอินตา
แกรมดารา (Lady2sis Shop, การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
โดยร้านจะเลือกโพสต์ฝากร้านในช่วงเช้า ประมาณ 10 – 11 โมง เนื่องจากเป็ นช่วงที่
ผู้ขายสะดวก และในช่วงสายๆก็จะเป็ นข่วงเวลาที่ดาราลงรูปกันเยอะ ซึ่งผู้ขายก็จะ
โพสต์ฝากร้านสลับกับลงรูปสินค้าในอินสตาแกรมไปด้วย (About Dress up, การ
สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ร้า นค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการก าหนดช่ ว งเวลาในการฝากร้า นใน
อินสตาแกรมดารา คือช่วงเที่ยงและช่วงกลางคืน เนื่องจากเห็นว่าเป็ นช่วงที่ดาราโพสต์รูปกัน
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เยอะง่ายต่อการเข้าไปฝากร้าน โดยจะฝากร้านหลังจากทีล่ งรูปสินค้าในอินสตาแกรมเพื่อให้คนที่
เข้ามากดติดตาม (Follow) เห็นสินค้าใหม่ทเ่ี พิง่ ลงด้วย
4.1.3 ผลตอบรับของการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า ผลตอบรับของการสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา โดยร้านค้าทัง้ 5 ร้าน บอกในทิศทางเดียวกันคือจานวนยอดการติดตาม
(Follow) และจานวนยอดขายเพิม่ ขึน้
การโพสต์ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ทาให้มคี นเห็นข้อความของร้านค้า ซึง่ คิดว่า
มาจากทัง้ แฟนคลับของดาราและคนทีก่ ดติดตาม (Follow) ดารานัน้ ๆ ซึง่ จากการทีไ่ ป
โพสต์ ข้อ ความฝากร้ า นในอิน สตาแกรมดารา ก็ ม ีย อดการติ ด ตามร้า นเพิ่ม ขึ้น
นอกจากนัน้ ยอดขายก็เพิม่ ขึน้ ด้วย (Lady2sis Shop, การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม
2558)
ร้านค้าโพสต์ขอ้ ความฝากร้านในอินสตาแกรมดาราค่อนข้างเยอะ ทาให้ลูกค้าส่วนใหญ่
ของร้านเรามากจากการฝากร้านเลย ซึง่ มีผลทาให้ยอดการติดตาม (Follow) ร้านค้า
เพิม่ ขึน้ มาก และก็ยอดขายก็เพิม่ ขึ้นเช่นกัน (Fashion1 Shop, การสัมภาษณ์, 25
พฤษภาคม 2558)
จากการเข้าไปฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ก็มคี นทีต่ ดิ ตามดาราและแฟนคลับดารา
ทีเ่ ห็นคอมเมนต์ (Comment) ของร้านเราแล้วสนใจสินค้า ก็เข้ามากดติดตาม (Follow)
ร้าน ซึง่ ยอดการติดตามร้านก็เพิม่ ขึน้ ส่วนยอดขายก็แล้วแต่ในแต่ละวัน โดยรวมแล้วก็
เพิม่ ขึน้ จากเดิม (About Dress up, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ในแต่ละวันร้านเราจะเข้าไปฝากร้านในอินสตาแกรมดาราตามรูปที่ดาราอนุ ญาตให้
ฝากร้าน ซึง่ จากการเข้าไปฝากร้านก็มยี อดติดตาม (Follow) เพิม่ ขึน้ และก็มยี อดการ
ซื้อ ของจากลูก ค้าที่เ ห็นร้านเราไปฝากร้านด้ว ย มองว่าการฝากร้านก็เ ป็ นการเพิ่ม
ยอดขายได้ทางหนึ่ง (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ร้ า นเรายอดขายมาจากหน้ า ร้ า นเป็ นหลั ก แต่ จ ากการที่ เ ปิ ดขายสิ นค้ า ใน
อิน สตาแกรม และเข้า ไปฝากร้า นในอิน สตาแกรมดารา ก็ม ีย อดติด ตาม (Follow)
ร้านค้าเพิม่ ขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เ คยฝากร้าน (Glory Accessories
Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
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4.1.4 ปัจจัยอุปสรรคและการประเมิ นผลจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
4.1.4.1 อุปสรรคจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า อุปสรรคจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝาก
ร้านในอินสตาแกรมดารา โดยร้านค้าทัง้ 5 ร้าน บอกในทิศทางเดียวกันคือการประกาศงดฝาก
ร้านในอินสตาแกรมของดาราและโดนดาราบล๊อกไม่ให้คอมเมนต์ (Comment) ฝากร้าน
ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ของการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราคือโดนดาราบล๊อกไม่ให้
โพสต์อกี เลย ซึ่งทุกวันนี้ดาราส่วนใหญ่ก็ประกาศงดฝากร้านเกือบทุกรูป ทาให้ฝาก
ร้านได้น้อยลง (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
ทางร้านต้องติดตาม (Follow) ดาราในอินสตาแกรมเป็ นจานวนมาก เพราะปั จจุบนั
ดาราประกาศงดฝากร้านค่อนข้างเยอะ การที่รา้ นติดตามดาราจานวนมากก็เพื่อที่จะ
เห็นรูปดาราทีไ่ ม่มปี ระกาศห้ามฝากร้าน (Glory Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2
มิถุนายน 2558)
การเข้าไปฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ปั ญหาทีพ่ บคือการทีด่ าราขึน้ ข้อความงดฝาก
ร้านกันเกือบทุกรูป ทางร้านจึงสามารถโพสต์ฝากร้านในรูปทีไ่ ม่มกี ารประกาศห้ามฝาก
ร้า นเท่ า นัน้ และเพื่อ เคารพพื้น ที่ส่ ว นตัว ของดาราด้ว ย (Fashion1 Shop, การ
สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
ในช่วงแรกๆ ที่คอมเมนต์ (Comment) ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ด้วยความที่
อยากให้คนเห็นร้านเราและมาติดตามร้านเราเยอะๆ เลยโพสต์ฝากร้านครัง้ ละมากๆ
จึงโดนดาราบล๊อกไม่ให้โพสต์อกี เลย หลังจากนัน้ จึงเลือกฝากร้านเฉพาะรูปทีฝ่ ากร้าน
ได้เท่านัน้ (About Dress up, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
การฝากร้านในอินสตาแกรมดารานัน้ ปั ญหาส่วนใหญ่คอื ดาราออกมาประกาศงดฝาก
ร้าน ทาให้ต้องพยายามหารูปดาราที่ไม่มปี ระกาศห้ามฝากร้าน ทาให้จานวนครัง้ และ
ความถีข่ องการเข้าไปฝากร้านลดลง นอกจากนัน้ แล้วบางร้านทีเ่ ข้าไปฝากร้านก็มรี า้ น
ทีโ่ กงลูกค้า ทาให้ขายยากขึน้ ทางร้านจึงแก้ปัญหาโดยการแจ้งรายละเอียดของสินค้า
ให้ชดั เจน สร้างแบรนด์ของตัวเองขึน้ มาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ (Lady2sis Shop, การ
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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4.1.4.2 การประเมินผลจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตา
แกรมดารา
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า หลังจากการทากลยุทธ์ก ารสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราแล้ว ร้านค้าทัง้ 5 ร้านมียอดการติดตาม (Follow) ร้านค้า
เพิม่ ขึน้ จากทีป่ ระเมินประมาณ 5 – 20 คนต่อวัน และมียอดขายเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ซึง่ จะมีลูกค้ามา
สอบถามและซือ้ สินค้าประมาณ 1 - 10 คนต่อวัน
จากการสังเกตของทางร้าน ซึง่ หลังจากที่ทาการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราจะมีคน
มาติดตาม (Follow) ร้านมากกว่า 10 คนต่อวัน ส่วนคนทีม่ าซือ้ สินค้าก็มปี ระมาณ 5 –
10 คนต่อวัน (Rafa Accessories, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
การประเมินผลจากการที่ไปฝากร้าน ทางร้านมียอดติดตาม (Follow) เพิม่ ขึ้น โดย
หลังจากฝากร้านจะมีคนมาติดตามร้านประมาณ 5 – 20 คนต่อวัน และมีคนสนใจ
สอบถามสินค้า 5 – 10 คนต่อวัน และมียอดขายเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 – 15% จาก
ยอดขายปกติ (Fashion1 Shop, การสัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
การเข้าไปฝากร้านก็ทาให้มคี นมาติดตาม (Follow) ร้านเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 – 20
คนต่อวัน ส่วนยอดขายก็เพิม่ ขึน้ บ้าง ไม่แน่ นอนในแต่ละวันเพราะบางวันก็มลี ูกค้าที่
สนใจซื้อสินค้าเพียง 1 คน แต่บางวันก็มากกว่า 10 คน (About Dress up, การ
สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)
จากการที่ทางร้านไปฝากร้านในอินสตาแกรมดาราก็จะมีคนมาติดตาม (Follow) ร้าน
ของเราประมาณ 2 – 3 คนต่อวัน และมียอดขายก็เพิม่ ขึน้ มีคนมาซือ้ สินค้าจากการ
ฝากร้านประมาณ 1 – 2 คนต่อวัน ซึง่ ทางร้านไม่ได้มกี ารประเมินผลของยอดขายที่
ชัดเจน (Glory Accessories Shop, การสัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
การฝากร้านในอินสตาแกรมดารานัน้ ทาให้มคี นมาติดตาม (Follow) ร้านของเรา
เพิม่ ขึน้ 3 – 4 คนต่อวัน และมีลูกค้าสอบถามและซือ้ สินค้าประมาณ 2 – 3 คนต่อวัน
จากการประเมินผลคร่าวๆ (Lady2sis Shop, การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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4.2 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในงานวิจยั เรื่อง
ศึก ษากลยุ ท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นในอิน สตาแกรมดารา และทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชัน่ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 7
ตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
2) การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง
3) การวิเคราะห์ทศั นคติของผู้บริโภคทีม่ ตี ่อการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝาก
ร้านในอินสตาแกรมดารา
4) การวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
5) การวิเคราะห์ส มมติฐานการวิจยั ที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
6) การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมกับทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา
7) การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารากับพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
จากร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
4.2.1 การวิ เคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเ คราะห์ ล ัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ าแนกตามเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ถึง 4.5
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

จานวน
113
287
400

ร้อยละ
28.2
71.8
100

จากตารางที่ 4.1 เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 71.8 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 28.2
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
1. น้อยกว่า 18 ปี
2. 18 – 25 ปี
3. 26 – 33 ปี
4. มากกว่า 33 ปี
รวม

จานวน
48
107
164
81
400

ร้อยละ
12.0
26.8
41.0
20.2
100

จากตารางที่ 4.2 เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง
26 - 33 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.8
และ อายุมากกว่า 33 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.2 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ นี ้อยทีส่ ุดมีอายุน้อยกว่า 18 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 12.0
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
60
260
80
400

ร้อยละ
15.0
65.0
20.0
100
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จากตารางที่ 4.3 เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 65.0 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และมีจานวนน้อยทีส่ ุดคือกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 15.0
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
1. นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา
2. พนักงานบริษทั เอกชน
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. เจ้าของกิจการ/ธุระกิจส่วนตัว
5. อาชีพอิสระ
รวม

จานวน
58
174
52
72
44
400

ร้อยละ
14.5
43.5
13.0
18.0
11.0
100

จากตารางที่ 4.4 เมื่อจาแนกกลุ่มตัว อย่างตามอาชีพ พบว่ า กลุ่มตัว อย่างมีอ าชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ อาชีพเจ้าของกิจการหรือ
ธุระกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 18.0 นอกจากนัน้ คือ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักเรียน/นิสติ /นักศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 14.5 และอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 13.0 และ
อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 11.0
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 30,000 บาท
4. 30,001 – 40,000 บาท
5. 40,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
42
107
108
79
64
400

ร้อยละ
10.5
26.8
27.0
19.7
16.0
100
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จากตารางที่ 4.5 เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ม ี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ กลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.8 นอกจากนัน้ คือ กลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.7 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
รายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 16.0 อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ม ี
รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.5
4.2.2 การวิ เคราะห์พฤติ กรรมการใช้อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จานวนความถี่
ในการเข้าใช้อินสตาแกรมต่ อวัน ระยะเวลาการใช้อินสตาแกรมโดยเฉลี่ยต่ อวัน จานวนการ
ติดตาม (Follow) ดาราทีม่ ชี ่อื เสียงทางอินสตาแกรม ดังแสดงในตารางที่ 4.6 - 4.8
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของความถีใ่ นการเข้าใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่ในการเข้าใช้อินสตาแกรม
1. 1 – 4 ครัง้
2. 5 – 8 ครัง้
3. 9 – 12 ครัง้
4. มากกว่า 12 ครัง้
รวม

จานวน
149
112
82
57
400

ร้อยละ
37.3
28.0
20.5
14.2
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความถี่ในการเข้าใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 –
4 ครัง้ ต่อวัน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.3 รองลงมา คือ มีความถี่ในการเข้าใช้อนิ สตาแกรม
จานวน 5 – 8 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และ 9 – 12 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 20.5
อันดับสุดท้าย คือ มีการเข้าใช้อนิ สตาแกรมมากกว่า 12 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 14.2
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของระยะเวลาในการใช้อนิ สตาแกรมต่อวันของกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาในการเข้าใช้อินสตาแกรม
1. น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
2. 1 – 4 ชัวโมง
่
3. 5 – 8 ชัวโมง
่
4. มากกว่า 8 ชัวโมง
่
รวม

จานวน
89
187
87
37
400

ร้อยละ
22.3
46.7
21.8
9.2
100

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระยะเวลาในการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ 1 – 4
ชัวโมงต่
่
อวัน มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการใช้อนิ สตาแกรมน้อย
กว่า 1 ชัวโมงต่
่
อวัน คิดเป็ นร้อยละ 22.3 และ 5 – 8 ชัวโมงต่
่
อวัน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 อันดับ
สุดท้าย คือ ระยะเวลาในการใช้อนิ สตาแกรมมากกว่า 8 ชัวโมง
่ คิดเป็ นร้อยละ 9.2
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละการติดตาม (Follow) ดาราหรือผูม้ ชี ่อื เสียงทางอินสตาแกรม
ดาราหรือผูม้ ีชื่อเสียงทางอิ นสตาแกรม
1. อัม้ พัชราภา @aum_patchrapa
2. อื่นๆ
3. หญิง รฐา @ying_rhatha
4. ชมพู่ อารยา @chomismaterialgirl
5. นุ่น วรนุ ช @nuneworanuch
6. นานา ไรบีนา @nanarybena
7. คริส หอวัง @crishorwang
8. กุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ @gggubgib36
9. เอมี่ เอมิกา @amy_klinpatoom
10. เป้ ย ปานวาด @ppanward
11. ใบเตย อาร์สยาม @baitoey_rsiam
12. วุน้ เส้น วิรฒ
ิ พิ า @vjwoonsen
13. โฟร์ ศกลรัตน์ @khunfour
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
356
356
340
340
336
316
312
304
308
296
292
284
256

ร้อยละ
89
89
85
85
84
79
78
76
77
74
73
71
64
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูต้ ดิ ตาม (Follow) อัม้ พัชราภา
ไชยเชื้อ และอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 89 รองลงมา คือ หญิง รฐา โพธิ ์งาม และ ชมพู่
อารยา เอ ฮาร์เก็ต คิดเป็ นร้อยละ 85 และ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภกั ดี คิดเป็ นร้อยละ 84 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง

พฤติ กรรมการใช้อินสตาแกรม
1. ใช้อนิ สตาแกรมเพื่อติดตาม (Follow) ดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียงทีต่ นเองชื่นชอบ
2. กดไลค์ (Like) รูปภาพในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
3. แสดงความคิดเห็น (Comment) รูปภาพใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
4. มักเห็นข้อความฝากร้านใต้รปู ภาพใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
5. สนใจอ่านข้อความฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
รวม

3.96

SD
1.22

ความหมาย อันดับ
บ่อย
2

3.64

1.32

บ่อย

3

2.69

1.54

ปานกลาง

5

4.11

1.22

บ่อย

1

3.07

1.47

ปานกลาง

4

3.49

0.53

บ่อย

จากตารางที่ 4.9 พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมบ่อย ( = 3.49) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมักเห็นข้อความฝากร้านใต้รปู ภาพในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียงบ่อย ( =
4.11) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อินสตาแกรมเพื่อติดตาม (Follow) ดาราและผู้ม ี
ชื่อเสียงทีต่ นเองชื่นชอบ ( = 3.96) และมีการกดไลค์ (Like) รูปภาพในอินสตาแกรมดาราและ
ผูม้ ชี ่อื เสียง ( = 3.64) บ่อย ตามลาดับ
4.2.3 การวิ เคราะห์ทศั นคติ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตา
แกรมดารา ดังแสดงในตาราง 4.10
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
ทัศนคติ ที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
1. การฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียงเป็ นการสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่ง
2. การฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียงมักมีสนิ ค้าทีน่ ่ าสนใจ
3. ข้อความทีใ่ ช้ฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีความน่าดึงดูดใจ
4. ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียงมีความน่าเชื่อถือ
5. การฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียงสร้างความราคาญใจ
6. อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงเป็ น
พืน้ ทีส่ ่วนบุคคลไม่ควรทีจ่ ะฝากร้าน
7. เห็นด้วยกับการทีด่ าราออกมาประกาศงด
ฝากร้านในอินสตาแกรม
8. รูส้ กึ พึงพอใจต่อการฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
รวม

SD

ความหมาย

อันดับ

3.88

1.17

เห็นด้วย

1

3.23

1.13

ปานกลาง

2

3.05

1.13

ปานกลาง

3

2.49

1.08

ไม่เห็นด้วย

5

2.33

1.02

ไม่เห็นด้วย

6

2.08

0.93

ไม่เห็นด้วย

8

2.10

0.92

ไม่เห็นด้วย

7

3.02

1.11

ปานกลาง

4

2.77

0.95

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 ทัศนคติท่มี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับของทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.77) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่าการฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผู้มชี ่อื เสียงเป็ นการสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่งมากที่สุด ( = 3.88) รองลงมาคือ
ประเด็น การฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมักมีสนิ ค้าที่น่าสนใจ ( = 3.23) และ
ประเด็นข้อความทีใ่ ช้ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีความน่ าดึงดูดใจ ( = 3.04)
ส่วนประเด็นทีก่ ลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วย คือ ประเด็น ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้
มีช่อื เสียงมีความน่าเชื่อถือ ( = 2.49) ประเด็นการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
สร้างความราคาญใจ ( = 2.33) ประเด็นการเห็นด้วยกับการทีด่ าราออกมาประกาศงดฝากร้าน
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ในอินสตาแกรม ( = 2.10) และประเด็นอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงเป็ นพืน้ ทีส่ ่วนบุคคล
ไม่ควรทีจ่ ะฝากร้าน ( = 2.08) ตามลาดับ
4.2.4 การวิ เคราะห์พฤติ กรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าที่ทาการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภคจากร้านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้า นในอินสตาแกรมดารา ได้แก่ จ านวนการติด ตาม (Follow) ร้า นค้า ที่ฝ ากร้า นใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง จานวนการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผู้มชี ่อื เสียงต่ อ วัน จานวนเงิน ที่ซ้อื สิน ค้าจากร้านค้าที่ฝ ากร้า นในอิน สตาแกรมดาราและผู้ม ี
ชื่อเสียงต่อครัง้ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 – 4.14
ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละการติดตาม (Follow) ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียง
การติ ดตาม (Follow) ร้านค้าที่ฝากร้าน
ในอิ นสตาแกรมดาราและผูม้ ีชื่อเสียง
1. 1 – 10 ร้าน
2. 11 – 20 ร้าน
3. 21 – 30 ร้าน
4. มากกว่า 31 ร้าน
รวม

จานวน

ร้อยละ

253
93
33
21

63.2
23.2
8.3
5.3

400

100

จากตารางที่ 4.11 การติดตาม (Follow) ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการติดตาม (Follow) ร้านค้าจานวน 1 – 10 ร้าน มากทีส่ ุด คิด
เป็ นร้อยละ 63.2 รองลงมา คือ มีการติดตาม (Follow) ร้านค้าจานวน 11 – 20 ร้าน คิดเป็ นร้อย
ละ 23.2 และ จานวน 21 – 30 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียงต่อวัน
การเข้าชมร้านค้าที่ฝากร้านในอิ นสตาแกรม
ดาราและผู้มีชื่อเสียงต่อวัน
1. 1 – 4 ร้าน
2. 5 – 8 ร้าน
3. 9 – 12 ร้าน
4. 13 – 16 ร้าน
5. มากกว่า 17 ร้าน
รวม

จานวน

ร้อยละ

237
80
35
25
23

59.3
20.0
8.8
6.3
5.8

400

100

จากตารางที่ 4.11 การเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงต่อ
วัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าชมร้านค้าจานวน 1 – 4 ร้าน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.3
รองลงมา คือ มีการเข้าชมร้านค้าจานวน 5 – 8 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ จานวน 9 – 12
ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละจานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงต่อครัง้
จานวนเงิ นที่ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่ ฝากร้าน
ในอิ นสตาแกรมดาราและผูม้ ีชื่อเสียงต่อครัง้
1. 1 – 500 บาท
2. 501 – 1,000 บาท
3. 1,001 – 1500 บาท
4. มากกว่า 1,501 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

252

63.0

96
40
12

24.0
10.0
3.0

400

100

จากตารางที่ 4.11 จานวนเงินทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผู้มชี ่อื เสียงต่อครัง้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีซ้อื สินค้าจากร้านที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
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จานวน 1 – 500 บาท มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 63.0 รองลงมา คือ มีซ้อื สินค้าจากร้านที่ฝาก
ร้านในอินสตาแกรมดาราจานวน 501 – 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และ จานวน 1,001 –
1500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจาก
ร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้า
ที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้าน
ในอิ นสตาแกรมดารา
1. ใช้อนิ สตาแกรมเพื่ออัพเดทข่าวสารจากร้านค้าหรือ
แบรนด์ต่างๆ
2. ใช้อนิ สตาแกรมเพื่อเป็ นช่องทางในการซือ้ สินค้า
ออนไลน์
3. มีการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียง
4. มีการกดไลค์ (Like) รูปสินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้าน
ในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
5. มีการแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปสินค้า
จากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียง
6. สนใจสอบถามสินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
7. สังซื
่ อ้ สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
8. ซือ้ สินค้าซ้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
9. แนะนาเพื่อนซือ้ สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
รวม

SD ความหมาย อันดับ
3.50 1.39

มาก

1

3.12 1.32

ปานกลาง

2

3.04 1.31

ปานกลาง

3

2.89 1.37

ปานกลาง

4

2.37 1.29

น้อย

9

2.68 1.32

ปานกลาง

6

2.70 1.31

ปานกลาง

5

2.66 1.37

ปานกลาง

8

2.67 1.35

ปานกลาง

7

2.85 0.31

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.14 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้า ที่ทาการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.85) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อนิ สตาแกรมเพื่ออัพเดทข่าวสารจากร้า นค้าหรือ
แบรนด์ต่างๆ ในระดับมาก ( = 3.50) รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อนิ สตาแกรมเพื่อเป็ น
ช่องทางในการซือ้ สินค้าออนไลน์ ( = 3.12) และมีการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง ( = 3.04) ระดับปานกลางตามลาดับ
4.2.5 การวิ เคราะห์สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติ กรรมการใช้
อิ นสตาแกรม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน
โดยการวิเคราะห์การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังแสดงในตารางที่ 4.15 – 4.19
ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

n

113
287

3.09
3.65

SD
1.12
1.09

t
-4.57

Sig.
0.71

จากตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม จาแนกตามเพศ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม จาแนกตามอายุ
อายุ
1. น้อยกว่า 18 ปี
2. 18 – 25 ปี
3. 26 – 33 ปี
4. มากกว่า 33 ปี
รวม

4.27
3.28
3.02
4.27
3.49

SD
1.05
1.07
0.97
0.89
1.13

F
40.54

Sig.
0.00*

SCHEFFE
1>2
1>3
2<4
3<4
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จากตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบอายุกบั พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม พบว่า อายุท่ี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
และได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธกี ารทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุน้อยกว่า 18 และอายุมากกว่า 33 ปี มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ 18 – 25 ปี และ 26 – 33 ปี
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

SD
1.08
1.08
1.22
1.13

4.01
3.46
3.21
3.49

F
9.39

Sig.
0.00*

SCHEFFE
1>2
1>3

จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
พบว่า ระดับการศึก ษาที่แ ตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการใช้อินสตาแกรมแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วย
วิธกี ารทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มกี ารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
1. นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา
2. พนักงานบริษทั เอกชน
3. ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ
4. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
5. อาชีพอิสระ
รวม

3.71
3.57
3.24
3.49
3.20
3.49

SD
1.18
1.07
1.08
1.22
1.14
1.13

F
2.09

Sig. SCHEFFE
0.08 ไม่แตกต่างกัน
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จากตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม พบว่า
อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม จาแนกตามรายได้ต่อ
เดือน
รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 30,000 บาท
4. 30,001 – 40,000 บาท
5. 40,001 บาทขึน้ ไป
รวม

3.99
3.13
3.47
3.82
3.39
3.49

SD
1.16
0.82
1.14
1.22
1.22
1.13

F
6.91

Sig.
0.00*

SCHEFFE
1>2
2<4

จากตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
พบว่ า รายได้ต่ อ เดือ นที่แ ตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการใช้อิน สตาแกรมแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วย
วิธกี ารทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท และ
30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
4.2.6 การวิ เคราะห์สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการ
ใช้อินสตาแกรมกับทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมกับทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ดังแสดงในตาราง 4.20
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมกับทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
พฤติ กรรมการใช้อินสตาแกรม
ทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา

ค่าสหสัมพันธ์

ค่า p

0.72

0.00*

จากตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมกับทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา พบว่า พฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึง ยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ทีต่ งั ้ ไว้ และเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี ่าเป็ นบวก แสดงว่าเมื่อมีพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมมากน่ าจะทาให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราด้วย
4.2.7 การวิ เคราะห์สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารากับ
พฤติ กรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารากับพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ดังแสดงในตาราง 4.21
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารากับพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
จากร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
ทัศนคติ ที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝาก
ร้านในอิ นสตาแกรมดารา
พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา

ค่าสหสัมพันธ์

ค่า p

0.70

0.00*
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จากตารางที่ 4.21 ความสัม พันธ์ ระหว่างทัศ นคติของผู้บริโภคที่มตี ่ อ การสื่อ สาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารากับพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าที่ทา
การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บ ริโ ภคจากร้า นค้า ที่ท าการสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นในอิน สตาแกรมดารา อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึง ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้ และเนื่องจากค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี ่าเป็ นบวก แสดงว่าหากผูบ้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา จะทาให้มพี ฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคจากร้านค้าทีท่ าการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราก็จะสูงตามไปด้วย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลของการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา ซึง่ เกิดจากการนาสื่อออนไลน์มาใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มผี ลต่อ
พฤติก รรมกรรมการใช้อิน สตาแกรม ทัศ นคติท่ีม ีต่ อ การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นใน
อินสตาแกรมดารา และพฤติก รรมการซื้อ สิน ค้าจากร้านค้าที่ฝ ากร้า นในอินสตาแกรมดารา
รวมทัง้ ยังแสดงให้เห็นในแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
และทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา รวมทัง้ ทัศนคติทม่ี ตี ่อ
การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าจากร้านค้า
ทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา ผลการวิจยั ทีอ่ อกมาสรุปได้ว่าตัวแปรแต่ละคู่มคี วามสัมพันธ์ไป
ในทางเดียวกัน ซึง่ หมายความได้ว่า ยิง่ ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมาก ก็จะทาให้
มีทศั นคติท่ดี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา รวมทัง้ หากผู้บริโภคมี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม ก็จะทาให้มพี ฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจากร้านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมที่มากตามไปด้วย ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการสรุป และอภิปรายผล ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับร้านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา จานวน 5 ร้าน ได้แก่ 1) ร้าน Lady2sis Shop (@lady2sis_shop) 2) ร้าน Fashion1
Shop (@fashion1_1shop) 3) ร้าน About Dress up (@about_dressup) 4) ร้าน Rafa
Accessories (@rafa_accessories) 5) ร้าน My Glory Accessories Shop (@mygloryglory)
โดยในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา แบ่งออกเป็ น 4
ตอน ดังนี้
5.1.1 วิ ธีการขายสิ นค้าออนไลน์ ทางอิ นสตาแกรมและวัตถุประสงค์ในการทา
การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ร้านค้า มีว ิธใี นการขายสินค้าออนไลน์ ทางอินสตาแกรมโดยใช้กลยุทธ์ใ นการกาหนด
จานวนรูปสินค้าที่โพสต์ ซึ่งร้านค้าส่ว นใหญ่ มกี ารโพสต์รูปสินค้า อยู่ท่ี 20 – 30 รูป ต่ อ วัน
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เนื่ อ งจากมีส ิน ค้ า เข้า มาใหม่ ทุ ก วัน ท าให้ม ีส ิน ค้ า ใหม่ ๆ จ านวนมากในการโพสต์ รูป ทาง
อินสตาแกรมได้หลายรูปต่อวัน เป็ นทางเลือกทีห่ ลากหลายสาหรับลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าเข้ามา
เลือกได้ตลอด และบางสินค้าเป็ นสินค้าพรีออเดอร์จงึ ต้องเปิ ดจองเป็ นรอบๆ การลงสินค้าแต่ละ
รอบจึงมีจานวนมากเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเลือกแบบได้ต ามต้อ งการ และการใช้กลยุทธ์ในการ
กาหนดช่วงเวลาในการโพสต์รปู ภาพ โดยร้านค้าส่วนใหญ่กาหนดช่วงเวลาในการโพสต์รปู สินค้า
คือช่วงเที่ยงและช่วงกลางคืน เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาทีท่ างร้านสะดวกในการโพสต์รูปของและ
คิดว่าเป็ นช่วงเวลาทีค่ นเล่นอินสตาแกรมจานวนมาก ทาให้ผตู้ ดิ ตามเห็นสินค้าได้ง่าย และมีคน
เข้ามากดไลค์ (Like) และกดติดตาม (Follow) เป็ นจานวนมาก ส่วนวัตถุประสงค์ในการทาการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา พบว่า ร้านค้าทัง้ 5 ร้าน กล่าวในทิศทาง
เดียวกัน คือเป็ นช่องทางในการใช้เพื่อเพิม่ ยอดติดตาม (Follow) และเพิม่ ยอดขาย โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย
5.1.2 กลยุทธ์การใช้ข้อความและการกาหนดช่วงเวลาและจานวนโพสต์ในการ
ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
กลยุทธ์ด้านข้อความและการกาหนดจานวนโพสต์ในการทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา พบว่า ร้านค้าส่ วนใหญ่ใ ช้กลยุทธ์การคอมเมนต์ (Comment)
ข้อ ความฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยใช้ข้อ ความที่สนั ้ กระชับและเข้าใจง่าย เช่น ขอ
อนุ ญาตฝากร้าน โปรโมชัน่ ส่งฟรี ลดราคา หลายสไตล์ ราคาเบาๆ เป็ นต้น เพราะมองว่าเป็ น
ข้อความที่สะดุดตาทาให้คนที่เห็นคอมเมนต์สนใจเข้ามาดูสนิ ค้าและมาติ ดตามร้าน และกลยุทธ์
ในการกาหนดจานวนการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราในแต่ละวัน โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะคอม
เมนต์ (Comment) ฝากร้านอยู่ทจ่ี านวน 10 – 20 ครัง้ ต่อวัน ซึง่ ถ้าหากโพสต์ในจานวนมาก
เกินไปก็กลัวจะโดนบล๊อกและไม่สามารถโพสต์ได้อกี และจะฝากร้านในรูปทีด่ าราอนุ ญาตให้ฝ าก
ร้านเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังใช้ก ลยุทธ์ในการกาหนดช่วงเวลาในการฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา โดยร้า นค้า ส่ ว นใหญ่ ก าหนดช่ ว งเวลาในการฝากร้าน คือ ช่ว งเที่ย งและช่ ว งกลางคืน
เนื่องจากเห็นว่าเป็ นช่วงที่ดาราโพสต์รูปกันเยอะง่ายต่ อการเข้าไปฝากร้าน โดยจะฝากร้าน
หลังจากที่ลงรูปสินค้าในอินสตาแกรมเพื่อให้คนที่เข้ามากดติดตาม (Follow) เห็นสินค้าใหม่ท่ี
เพิง่ ลงด้วย
5.1.3 ผลตอบรับของการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
ผลตอบรับของการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยร้านค้าทัง้ 5
ร้าน บอกในทิศทางเดียวกันคือจานวนยอดการติดตาม (Follow) และจานวนยอดขายเพิม่ ขึน้
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5.1.4 ปัจจัยอุปสรรคและการประเมิ นผลจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอิ นสตาแกรมดารา
อุปสรรคจากการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยร้านค้า
ทัง้ 5 ร้าน บอกในทิศทางเดียวกันคือการประกาศงดฝากร้านในอินสตาแกรมของดาราและโดน
ดาราบล๊อ กไม่ใ ห้ค อมเมนต์ (Comment) ฝากร้าน และหลังจากการทากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราแล้ว ร้านค้าทัง้ 5 ร้านมียอดการติดตาม (Follow)
ร้านค้าเพิม่ ขึน้ จากทีป่ ระเมินประมาณ 5 – 20 คนต่อวัน และมียอดขายเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ซึง่ จะมี
ลูกค้ามาสอบถามและซือ้ สินค้าประมาณ 1 - 10 คนต่อวัน

5.2 สรุปผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
5.2.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
5.2.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
การศึก ษาด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่ มตัว อย่า งที่มพี ฤติก รรมการใช้
อินสตาแกรมและมีการติดตาม (Follow) ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงในอินสตาแกรม จาแนกตามเพศ
พบว่าเป็ นผู้หญิงคิดเป็ นร้อยละ 71.8 และเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 28.2 จาแนกตามอายุพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26 - 33 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 41 รองลงมามีอายุระหว่าง 18 –
25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.8 และ อายุมากกว่า 33 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
น้ อ ยที่สุ ด มีอ ายุน้ อ ยกว่ า 18 ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 12 จ าแนกตามระดับ การศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ระดับสูง
กว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 20 และต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 15 ตามลาดับ จาแนก
ตามอาชีพพบว่ากลุ่ มตัว อย่างมีอ าชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 43.5
รองลงมา คือ อาชีพเจ้าของกิจการหรือธุระกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 18 นอกจากนัน้ คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักเรียน/นิสติ /นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 14.5 และอาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 13 และอันดับสุดท้าย คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ
11 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.8 นอกจากนัน้ คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 30,001 –
40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป คิด
เป็ นร้อยละ 16 อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 10.5
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5.2.1.2 ผลการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ใน
การเข้าใช้อนิ สตาแกรมจานวน 1 – 4 ครัง้ ต่อวัน มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ
ความถี่จานวน 5 – 8 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 28 จานวน 9 - 12 ครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ
20.5 และความถี่จานวนมากกว่า 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 14.2 ตามลาดับ และพบว่าระยะเวลา
ในการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ 1 – 4 ชัวโมงต่
่
อวัน มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 46.7
รองลงมา คือ ระยะเวลาในการใช้อินสตาแกรมน้อยกว่า 1 ชัวโมงต่
่
อวัน คิดเป็ นร้อยละ 22.3
และ 5 – 8 ชัวโมงต่
่
อ วัน คิดเป็ นร้อ ยละ 21.8 อัน ดับสุ ดท้าย คือ ระยะเวลาในการใช้
อินสตาแกรมมากกว่า 8 ชัวโมง
่
คิดเป็ นร้อยละ 9.2 และจานวนและร้อยละการติดตาม (Follow)
ดาราหรือผูม้ ชี ่อื เสียงทางอินสตาแกรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูต้ ดิ ตาม (Follow) อัม้
พัชราภา ไชยเชือ้ และอื่นๆ มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 89 รองลงมา คือ หญิง รฐา โพธิ ์งาม และ
ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เ ก็ต คิด เป็ นร้อ ยละ 85 และ นุ่ น วรนุ ช ภิร มย์ภกั ดี คิด เป็ นร้อ ยละ 84
ตามลาดับ พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมบ่อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมักเห็นข้อ ความฝากร้านใต้รูปภาพในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียงบ่อย มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อนิ สตาแกรมเพื่อติดตาม (Follow) ดารา
และผู้มชี ่อื เสียงทีต่ นเองชื่นชอบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 และมีการกดไลค์ (Like) รูปภาพใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.64 บ่อย ตามลาดับ
5.2.1.3 ผลการวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา
ผลการวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ ทัศ นคติ ต่ อ การสื่ อ สารการตลาดแบบฝากร้ า นใน
อินสตาแกรมดาราของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับของทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.77 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
กับประเด็นทีว่ ่าการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงเป็ นการสื่อสารการตลาดอย่าง
หนึ่งมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ ประเด็นการฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียงมักมีสนิ ค้าทีน่ ่าสนใจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.23 และประเด็นข้อความทีใ่ ช้ฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีความน่ าดึงดูดใจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.04 ส่วนประเด็นทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่างไม่เห็นด้วย คือ ประเด็น ร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียงมีความ
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.49 ประเด็นการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงสร้าง
ความราคาญใจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.33 ประเด็นการเห็นด้วยกับการที่ดาราออกมาประกาศงด
ฝากร้านในอินสตาแกรม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.10 และประเด็นอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
เป็ นพืน้ ทีส่ ่วนบุคคลไม่ควรทีจ่ ะฝากร้าน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.08 ตามลาดับ
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5.2.1.4 ผลการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝ ากร้านในอินสตาแกรม
ดารา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการติดตาม (Follow) ร้านค้าจานวน 1 – 10 ร้าน มากทีส่ ุด คิดเป็ น
ร้อยละ 63.2 รองลงมา คือ มีการติดตาม (Follow) ร้านค้าจานวน 11 – 20 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ
23.2 และ จานวน 21 – 30 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเข้า
ชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงต่อวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าชม
ร้านค้าจานวน 1 – 4 ร้าน มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 59.3 รองลงมา คือ มีการเข้าชมร้านค้า
จานวน 5 – 8 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ จานวน 9 – 12 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ตามลาดับ
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการซือ้ สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
ต่อครัง้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีซอ้ื สินค้าจากร้านทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราจานวน 1 – 500
บาท มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 63.0 รองลงมา คือ มีซอ้ื สินค้าจากร้านทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรม
ดาราจานวน 501 – 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และ จานวน 1,001 – 1500 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
และผลการวิจ ัย เกี่ย วกับ พฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า จากร้า นค้า ที่ฝ ากร้า นใน
อินสตาแกรมดารา พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝาก
ร้านในอินสตาแกรมดาราอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.85 เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ อิ น สตาแกรมเพื่อ อัพ เดทข่ า วสารจากร้า นค้ า หรือ แบรนด์ ต่ า งๆ
ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อนิ สตาแกรมเพื่อเป็ น
ช่องทางในการซื้อสินค้าออนไลน์ มีค่ าเฉลีย่ เท่ากับ 3.12 และมีการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ระดับปานกลางตามลาดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีการแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปสินค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงค่อนข้างน้อย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.37
5.2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
5.2.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานทางการวิ จยั ที่ 1 ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการใช้ส่อื อินสตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ในการทดสอบสมมติฐ านนี้ ผู้ว ิจ ยั ได้ท าการเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของ
พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติแบบ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน กาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ทร่ี ะดับ 0.05 ดังนี้
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เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรม
พบว่า ค่า P- Value เท่ากับ 0.71 มากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
สรุปได้ว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
อายุ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ช่ ว งอายุ แ ละพฤติ ก รรมการใช้
อินสตาแกรม พบว่า ค่า P- Value เท่ากับ 0.00 น้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ สรุปได้ว่า ช่วงอายุทแ่ี ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ระดับ การศึก ษา ผลการทดสอบสมมติฐ านเกี่ย วกับ ระดับ การศึก ษาและ
พฤติก รรมการใช้อินสตาแกรม พบว่า ค่ า P-Value เท่ากับ 0.00 น้ อ ยกว่า 0.05 ดังนัน้ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
อาชี พ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ อาชี พ และพฤติ ก รรมการใช้
อินสตาแกรม พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.08 มากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ สรุปได้ว่า อาชีพทีแ่ ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมไม่แตกต่างกัน
รายได้ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ รายได้ แ ละพฤติ ก รรมการใช้
อินสตาแกรม พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.00 มากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ สรุปได้ว่า รายได้ทแ่ี ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติ ฐานทางการวิ จยั ที่ 2 พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันที
่ ม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียง
ในการทดสอบสมมติฐานนี้ทาการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่อื
อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าแฟชันที
่ ่มตี ่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียง โดยกาหนดค่าสถิติท่รี ะดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.00 น้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ สรุป
ได้ว่า พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันที
่ ม่ ตี ่อ
การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นในอิน สตาแกรมดาราและผู้ม ีช่ือ เสีย ง และเนื่ อ งจากค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี ่าเป็ นบวก จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียง
สมมติ ฐานทางการวิ จยั ที่ 3 ทัศ นคติข องผู้บริโ ภคสิน ค้า แฟชัน่ ที่มตี ่ อ การ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้อ สินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
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ในการทดสอบสมมติฐานนี้ทาการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างทัศนคติของผูบ้ ริโภคสินค้า
แฟชัน่ ที่ม ีต่ อ การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้า นในอิน สตาแกรมดาราและผู้ ม ีช่ือ เสีย งมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อสิน ค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้า นในอิน สตาแกรมดาราและผู้ม ีช่ือ เสีย ง โดยก าหนดค่ า สถิติท่ีร ะดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.00 น้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ สรุปได้ว่า ทัศนคติของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชันที
่ ม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้าน
ในอินสตาแกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
สินค้าแฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้ านในอินสตาแกรมดาราและผู้ม ี
ชื่อเสียง และเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี ่าเป็ นบวก จึงสรุปได้ว่า ทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชันจากร้
่
านค้าที่ทาการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง

5.3 การอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรม
ดารา และทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสินค้าแฟชัน่ ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เมื่อ
พิจารณาผลการวิจยั แล้ว สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
5.3.1 อภิ ปรายผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การโฆษณามีท ัง้ แบบสื่อ หลัก และสื่อ ออนไลน์ และเนื่ อ งจากปั จ จุบ ัน สื่อ ออนไลน์ ม ี
บทบาทต่อการทาการสื่อสารการตลาดมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า การขายสินค้าออนไลน์ทาง
อินสตาแกรมเนื้อหาหลักคือรูปภาพ โดยที่รา้ นค้าจะใช้กลยุทธ์ในโพสต์รูปสินค้าเพื่อขายสินค้า
และช่ ว งเวลาในการโพสต์รูป ภาพจะโพสต์ทงั ้ ช่ว งเช้า เที่ยง และช่ว งเย็น อาจเนื่อ งจากว่ า
ช่องทางในการขายสินค้าในอินสตาแกรมเป็ นสื่อออนไลน์ ใหม่ จึงต้องมีการโพสต์รูปภาพใน
จานวนมากเพื่อ ให้ข้อมูล ถึงผู้บริโภคให้มากที่สุ ด สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของศริยา จตุ รพันธ์
(2553) ศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สื่อใหม่ พบว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อ ใหม่มกี ารเสนอเนื้อหาการประชาสัมพันธ์มาก
ทีส่ ุดต่อผู้บริโภค และการเชื่อมโยงทางออนไลน์ของช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ท่จี ะ
นาไปสู่กจิ กรรมออฟไลน์พบการใช้กลยุทธ์มลั ติมเี ดีย กลยุทธ์การนาสื่อหลักเข้าไปในสื่อใหม่ของ
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ตราสินค้า และกลยุทธ์การใช้ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่อย่างหลากหลาย ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการทาสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา ประเด็นหลักเลยก็คอื
เป็ นช่องทางในการใช้เพื่อเพิม่ ยอดติดตามและเพิม่ ยอดขาย นอกจากนัน้ ยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การโปรโมทร้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของมาริสา ธีรตยาคีนันท์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
และสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทย พบว่า การสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมเป็ นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อจานวนมากและการสื่อสารแบบจานวนมากต่อจานวน
มาก เกิดการบอกต่อเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซื้อเช่นเดียวกับการบอกต่อแบบปากต่อ ปาก เป็ น
การต่อยอดจากโฆษณาถึงสินค้า ซึง่ ช่วยประหยัดงบประมาณการโฆษณาได้
โดยกลยุทธ์ทใ่ี ช้จะเป็ นข้อความและความถี่ในการทาการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้ าน
ในอินสตาแกรมดารา สอดคล้องกับ เกษม พิพฒ
ั น์ เสรีธรรม (2555) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร
การตลาดต้องกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารด้วยว่าต้องสื่อสารช่องทางไหน เวลาใด ด้วยรูปแบบ
ข้อความอะไร ลูกค้าเป้ าหมายถึงจะเข้าใจ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้า ลูกค้าไม่ได้รบั
สารเช่นในอดีต แต่สามารถเป็ นผูเ้ ลือกรับข้อความ เลือกเวลาและสื่อต่างๆ ได้เอง ซึง่ การโพสต์
ข้อ ความฝากร้า นในอิน สตาแกรมร้า นค้า จะใช้ข้อ ความที่ม ีค วามดึง ดู ด และน่ า สนใจ เช่ น
โปรโมชัน่ สินค้าแฟชัน่ ราคาเบาๆ หลายสไตล์ เป็ นต้น และช่ว งเวลาในการโพสต์ฝ ากร้าน
ผูข้ ายก็จะกาหนดจากช่วงเวลาที่ดาราโพสต์รปู หรือเป็ นช่วงทีค่ นเล่นอินสตาแกรมจานวนมาก
นอกจากนัน้ ยังขึน้ อยู่กบั เวลาที่รา้ นค้าสะดวกในการฝากร้านอีกด้วย และในการกาหนดความถี่
ในการฝากร้านก็จะขึน้ อยู่กบั จานวนรูปดาราทีไ่ ม่ประกาศงดฝากร้านด้วย และถ้าหากช่วงนัน้ มี
สินค้าที่ต้องการขายมากก็จะเพิ่มความถี่ใ นการโพสต์ฝ ากร้านมากขึ้น สอดคล้อ งกับ อุ ไรพร
ชลสิรริ ุ่งสกุล (2554) กล่าวว่า การวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต้องใช้วธิ กี ารจัดเตรียม
เนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ (Content Preparation) ซึ่งต้องมีการกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายทีช่ ดั เจน การดึงดูดให้กลุ่มเป้ าหมายนัน้ ๆ สนใจในสินค้า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะมี
บทบาทในการกาหนดส่วนประสมของเครือ่ งมือต่างๆ เช่น การใช้ขอ้ ความ กรเลือกรูป การเลือก
ช่วงเวลาในการโปรโมทสินค้า ทีช่ ่วยกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้
หลังจากการทากลยุทธ์การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราแล้ว
ร้านค้าส่วนใหญ่มยี อดการติดตาม (Follow) ร้านค้าเพิม่ ขึน้ และมียอดขายเพิม่ ขึน้ โดยร้านค้า
ส่วนใหญ่ก็มกี ารสังเกตยอดการติดตามและผลของการฝากร้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ
Harden และ Heyman (2009) กล่าวว่า การวัดผลการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์วดั จาก
จานวนผูเ้ ยีย่ มชมหรือจานวนการคลิก๊ (Click Depth) และวัดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ยีย่ มชม
(Interactivity) วัดจากการทีผ่ เู้ ยีย่ มชมมีส่วนร่วมในเนื้อหา โดยการฝากร้านในอินสตาแกรมก็ม ี
การวัดผลจากจานวนผู้ท่เี ข้ามาติดตาม (Follow) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Evan (2011)
กล่าวว่าการประเมิน (Curation) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ บู้ ริโภคจะทาการประเมินเนื้อหาในรูปแบบของ
การแสดงความคิดเห็น (Comment) การกดไลค์ (Like) การวิจารณ์ (Review) การประเมิน
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ดังกล่าวจะเป็ นตัว ชี้วดั เนื้อหาว่าเนื้อ หานัน้ มีความน่ าสนใจมากน้ อยเพียงใด เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจซือ้ (Purchase Intention) ให้กบั ผูบ้ ริโภค ซึง่ จากผลการวิจยั ก็พบว่าจากการฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา ร้านค้าทีท่ าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านมียอดขายเพิม่ ขึน้
5.3.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
5.3.2.1 การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช้
อินสตาแกรม
จากผลการวิจยั เพื่อการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศ
แตกต่างกันและมีอ าชีพต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า
พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมมีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็ นเพศหญิงหรือเพศชาย หรือไม่ว่า
จะประกอบอาชีพทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะอินสตาแกรมเป็ นสื่อออนไลน์ทเ่ี ป็ นที่
นิยมและรูจ้ กั อย่างแพร่หลายของผู้บริโภคทัง้ เพศหญิงและเพศชาย รวมถึงความแตกต่างด้าน
อาชีพอาจจะไม่ได้เป็ นตัวแปรสาคัญต่อผลของพฤติกรรมการใช้ ซึง่ ไม่ว่าผูบ้ ริโภคจะอยู่ในอาชีพ
ใด ก็จะมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีค่ ล้ายคลึงกัน
แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ผู้ บ ริโ ภคที่ม ีช่ ว งอายุ ต่ างกัน จะมีพ ฤติก รรมการใช้
อินสตาแกรมที่แ ตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยการวิจยั ได้ศึกษา
เปรียบเทียบเป็ นช่วงอายุต่างๆ ดังนี้ น้อยกว่า 18 ปี , 18 – 25 ปี , 26 – 33 ปี และมากกว่า 33 ปี
เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมแล้ว พบว่า ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ทใ่ี ช้อนิ สตาแกรม เป็ นวัยเรียนและวัยทางาน คือ มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และมากกว่า 33 ปี
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี มีการศึกษาต่ ากว่าปริญาตรีและมีรายได้ต่ ากว่า
10,000 บาท เป็ นวัยทีม่ เี วลาในการเข้าใช้ส่อื ออนไลน์ได้มาก เป็ นคนรุ่นใหม่ทย่ี อมรับเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (พีรพรรณ เขียวงามดี, 2558) ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุมากกว่า 33
ปี เป็ นวัยทีเ่ ติบโตในขณะทีม่ กี ารพัฒนาของระบบสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวัยนี้เป็ นวัยที่
มีหน้าที่การงานที่มนคง
ั ่ จึงมีกาลังในการซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ทาให้มคี วามสามารถในการ
เข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ดี
5.3.2.2 พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่ อการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
จากผลในด้านพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของกลุ่ ม ตัว อย่างจะเห็น ได้ว่ า
ระยะเวลาในการใช้อนิ สตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 1 – 4 ชัวโมงต่
่
อวัน ซึง่ เป็ น
ระยะเวลาทีน่ านพอควรทีผ่ ใู้ ช้อนิ สตาแกรมมีโอกาสได้เห็นข้อความฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
ในแต่ละวัน และจากผลวิจยั ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดิ ตาม (Follow) ดารามากทีส่ ุด คือ
อัม้ พัชราภา, หญิง รฐา และ ชมพู่ อารยา ตามลาดับ ซึ่งเป็ นดาราที่ตดิ อันดับดาราที่มรี า้ นค้า
ติดตามและถูกฝากร้านมากที่สุด 10 อันดับแรก (โซเชียลอิงค์, 2557) เป็ นไปได้ว่าการทีก่ ลุ่ม
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ตัวอย่างมีการติดตามดาราทีถ่ ูกฝากร้านก็มโี อกาสค่อนข้างสูงทีจ่ ะทาให้เห็นข้อความฝากร้าน ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจยั พฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกั เห็น
ข้อความฝากร้านใต้รปู ภาพในอินสตาแกรมดารา
และจากผลการวิจยั ก็พบว่าพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มตี ่ อ การสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา จากการที่กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มกั เห็นข้อความฝากร้านในอินสตาแกรมดารานัน้ ทาให้มผี ลต่อทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่เชื่อ ว่าการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราเป็ นการสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่ง อาจ
เนื่อ งมาจากการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราเป็ นกระแสอย่างมากจากการที่ด าราออกมา
ประกาศงดฝากร้าน ทาให้คนสนใจในเรื่องฝากร้านมากขึ้น และมองว่าก็เป็ นการตลาดที่ร้าน
เอาไว้สร้างยอดขายอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่าการทาการ
สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราทาให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างยังเห็นด้วยว่าร้านค้าทีม่ าฝากร้านในอินสตาแกรมดารามักมีสนิ ค้าทีน่ ่ าสนใจและมีความ
น่ าดึงดูดใจ ส่ งผลในด้านทัศ นคติของผู้บริโภคเชิงบวก ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของบงกช
ขุนวิทยา (2556) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ของผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ พบว่าการเปิ ดรับข่าวสารจากการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั
ของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการเปิ ดรับเนื้อหาประเภทผลิตภัณฑ์มาก
ทีส่ ุด โดยมีทศั นคติของผูบ้ ริโภคในเชิงบวกต่อเนื้อหาประเภทผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุด และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Schiffman และ Kanuk (2004) กล่าวว่า การทาการสื่อสารการตลาดกับ
ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามสนใจหรือมีรปู แบบการดาเนินชีวติ ทีส่ อดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ จึงสามารถ
เข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างตรงจุด และมีอทิ ธิพลให้ผบู้ ริโภคเกิดความชื่ นชอบ
และมีทศั นคติในแง่บวกต่อ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็เป็ นไปได้ว่าการที่ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่
ร้านฝากร้านเนื่องมาจากมีผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการและเป็ นช่องทางการสื่อสารทีท่ นั สมัย
ทาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ดังนัน้ ผลของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จงึ ไม่เห็นด้วยที่
ดาราออกมาประกาศงดฝากร้านและไม่ได้มองว่าการฝากร้านในอิน สตาแกรมดาราเป็ นการสร้าง
ความราคาญใจ
5.3.2.3 ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตา
แกรมดาราและผู้มชี ่อื เสียงกับพฤติกรรมการซื้อ สินค้าของผู้บริโภค
สิน ค้า แฟชัน่ จากร้านค้า ที่ทาการสื่อ สารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา
เมื่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าการฝากร้านเป็ นการสื่อสารการตลาดอย่าง
หนึ่ง ซึง่ มีทศั นคติในเชิงบวกดังนัน้ การฝากร้านจึงมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ จาก
การวิจยั พบว่ากลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่มกี ารติดตาม (Follow) และเข้าชมร้านค้าที่ฝ ากร้านใน
อินสตาแกรมดารา และมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธันยพร
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วรรณประเสริฐ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของ
สานัก พิม พ์แ ละการตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภค พบว่ า ส านัก พิม พ์เ ลือ กใช้ก ลยุท ธ์ก ารสื่อ สาร
การตลาดแบบใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ ซึ่ง ทัศ นคติต่อ การสื่อสารการตลาดของสานักพิมพ์ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเชิงบวก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนลิน
มาส เหล่าวิวฒ
ั น์ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
ว พบว่าการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมีการเปิ ดรับข้อมูลจากการจัดแสดง ณ ร้านค้า จากกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายและจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีการเปิ ดรับข้อมูลเพิม่ ขึน้ ก็จะมีความพึงพอใจ
ต่อสินค้าเสื้อ ผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
วเพิม่ ขึ้นด้ว ย ความพึงพอใจต่ อสินค้า ช่ว ยสร้าง
ภาพลักษณ์ ช่วยสร้างความมันใจเมื
่
่อ สวมใส่ มีราคาที่เหมาะสมและคุณภาพดี เมื่อความพึง
พอใจต่อสินค้าของผู้บริโภคเพิม่ ขึ้น ผู้บริโภคก็จะเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
เสื้อผ้าแฟชันประเภทแฟชั
่
นรวดเร็
่
วเพิม่ มากขึ้นด้วย นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ
Assael (2004) กล่าวว่า หากสามารถโฆษณาให้ผบู้ ริโภคสร้างความเชื่อที่เป็ นบวกให้กบั ตรา
สินค้าได้แล้ว ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มในการประเมินสินค้าในแง่บวกและทาการซื้อสินค้าในที่สุด
ซึง่ หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะสร้างทัศนคติในแง่บวก และมีแ นวโมที่จะเกิดความตัง้ ใจ
ซือ้ ขึน้ โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มที ศั นคติต่อการฝากร้านในเชิงบวก จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ซึ่งจากผลการวิจยั ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ใ ช้อินสตาแกรมในการ
ติดตามร้านค้าเพื่ออัพเดทข่าวสารจากร้านค้าและใช้อินสตาแกรมเพื่อเป็ นช่องทางในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ ทาให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้อนิ สตาแกรมในการซือ้ สินค้าทางสื่อออนไลน์
กันมากขึน้ และนอกจากใช้อนิ สตาแกรมเพื่อติดตามดาราที่ตนเองชื่นชอบแล้ว ยังมีพฤติกรรม
การติดตามร้านค้าเพื่ออัพเดทสินค้าและข่าวสารต่างๆด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Gillin และ
Schwartzman (2011) ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์มอี ทิ ธิพลกับผูบ้ ริโภคได้
ตัง้ แต่การตระหนักรู้ (Awareness) เช่น จานวนผู้เข้าชม เป็ นต้น ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่าหลังจากทีร่ า้ นค้าส่วนใหญ่เข้าไปฝากร้านในอินสตาแกรมดาราจะมีคน
เข้ามาติดตาม (Follow) ร้านค้า 5 – 20 คนต่อวัน จากนัน้ ผูบ้ ริโภคก็จะมีระดับทีส่ ูงขึน้ มาเป็ น
ระดับความผูกพัน (Engagement) และระดับความมีอทิ ธิพล (Influence) ไม่ว่าจะเป็ นการแสดง
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อสินค้า (Comment) ซึง่ ผลการสัมภาษณ์กบั ร้านค้าพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่มผี ู้
เข้าแสดงความคิดเห็น (Comment) สอบถามสินค้าและมีการซือ้ สินค้าประมาณ 10 คนต่อวัน
ดังนัน้ รูปแบบและเนื้อหาของการสื่อสารการตลาดออนไลน์จงึ เป็ นส่วนสาคัญกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคได้ตงั ้ แต่ระดับการตระหนักรู้ (Awareness) ระดับความผูกพัน (Engagement) ไปจนถึง
ระดับความมีอิทธิพล (Influence) ซึ่งจะส่งผลต่อ ไปกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
อนาคต
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โดยสรุปแล้ว งานวิจยั ครัง้ นี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้ า นจากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก กับ ร้ า นค้ า ซึ่ง ท าให้ เ ห็ น ว่ า ร้า นค้ า เข้า ไปฝากร้ า นใน
อิน สตาแกรมดาราก็เ พื่อ ต้อ งการเพิ่ม ยอดขายและเป็ น ช่อ งทางการโฆษณาสิน ค้าที่ไ ม่เ สีย
ค่าใช้จ่าย นอกจากนัน้ ได้กาหนดกลยุทธ์ทงั ้ การใช้ขอ้ ความ การกาหนดช่วงเวลา และกาหนด
จานวนโพสต์ในการฝากร้าน ซึง่ อุปสรรคของการฝากร้านก็คอื ดาราส่วนใหญ่ออกมาประกาศงด
ฝากร้านนัน่ เอง ทาให้ร้านค้าฝากร้านได้น้อ ยลง แต่จากการฝากร้านก็พบว่าร้านค้ามียอดขาย
เพิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้าน เมื่อทาการวิเคราะห์ผลและทดสอบสมมติฐานก็สรุปได้ว่า ลักษณะประชากรด้าน
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ท่แี ตกต่างกันส่งผลให้พ ฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมแตกต่าง
กัน ซึ่งพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมสัมพันธ์กบั ทัศนคติท่มี ตี ่อการสื่อสารการตลาดแบบฝาก
ร้านในอินสตาแกรมดารา นอกจากนัน้ ทัศนคติยงั สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคจาก
การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา โดยจากผลการวิจยั สามารถกล่าวได้ว่า
ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการใช้อนิ สตาแกรมทีส่ มั พันธ์กบั ทัศนคติทม่ี ตี ่อการสื่อสารการตลาดในเชิง
บวก และเมือ่ ผูบ้ ริโภคมีระดับทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในเชิงบวก ก็น่าจะทา
ให้ระดับการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคสูงตามไปด้วยเช่นกัน

5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั
1) จากผลการศึกษาพบว่า การฝากร้านในอินสตาแกรมส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้
สินค้าต่อผู้บริโภค ดังนัน้ ร้านค้าในอินสตาแกรมควรหากลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ในการฝากร้าน
เช่น ใช้ขอ้ ความฝากร้านที่เชื่อมโยงกับรูปภาพของดารา เป็ นต้น เพื่อ ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความ
สนใจและเกิดพฤติกรรมการซือ้ สินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดความราคาญ
2) จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยทีด่ าราออกมาประกาศงด
ฝากร้านและไม่ได้มองว่าการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราเป็ นการสร้างความราคาญใจ อาจมี
การทาการวิจยั โดยการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกในด้านทัศ นคติของผู้บริโภคที่มตี ่ อ การฝากร้านใน
อินสตาแกรมดารา เปรียบเทียบกับทัศนคติของดาราต่อการฝากร้าน
5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษาเพิม่ เติมในด้านทัศนคติของดาราหรือผูม้ ชี ่อื เสียงต่อการฝากร้านของ
ร้านค้าในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
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2) ควรศึกษาเพิม่ เติมเรื่องกลยุทธ์การฝากร้านในอินสตาแกรมดารา เช่น รูปแบบ
ของข้อความทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าในอินสตาแกรม เป็ นต้น
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรมดาราและทัศนคติ
และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าแฟชัน่
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ขอความร่ ว มมือ จากผู้ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อได้ผลการวิจยั ทีใ่ กล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นอย่างดี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่อง ( ) ทีต่ รงกับความจริงของท่านมากทีส่ ุด
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1. น้อยกว่า 18 ปี
( ) 3. 26 – 33 ปี
( ) 5. มากกว่า 41 ปี

( ) 2. 18 – 25 ปี
( ) 4. 34 – 41 ปี

3. ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด
( ) 1. ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) 3. อนุปริญญา/ปวส.
( ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี

( ) 4. ปริญญาตรี
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4. อาชีพ
( ) 1. นักเรียน / นิสติ / นักศึกษา

( ) 2. พนักงานบริษทั เอกชน

( ) 3. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 4. เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
( ) 5. อาชีพอิสระ
5. รายได้ต่อเดือน
( ) 1. ต่ากว่า 10,000 บาท

( ) 2. 10,001 – 20,000 บาท

( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท

( ) 4. 30,001 – 40,000 บาท

( ) 5. 40,001 – 50,000 บาท

( ) 6. 50,001 บาทขึน้ ไป

ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้แอพพลิ เคชันอิ
่ นสตาแกรมของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
1. ความถีใ่ นการเข้าใช้อนิ สตาแกรมของคุณประมาณกี่ครัง้ ต่อวัน……………ครัง้ /วัน
2. คุณใช้อนิ สตาแกรมโดยเฉลีย่ ต่อวันเป็ นเวลาประมาณเท่าใด……ชัวโมง…..……นาที
่
3. คุณติดตาม (Follow) บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงท่านใดต่อไปนี้ทางอินสตาแกรม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. หญิง รฐา โพธิ ์งาม

@ying_rhatha

( ) 2. ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่

@davikah

( ) 3. วุน้ เส้น วิรฒ
ิ พิ า ภักดีประสงค์

@vjwoonsen

( ) 4. กุ๊บกิบ๊ สุมณทิพย์ เหลืองอุทยั

@gggubgib36

( ) 5. ใบเตย อาร์สยาม

@baitoey_rsiam

( ) 6. เป้ ย ปานวาด เหมมณี

@ppanward
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( ) 7. นานา ไรบีนา ตันวิมล

@nanarybena

( ) 8. เอมี่ เอมิกา กลิน่ ประทุม

@amy_klinpatoom

( ) 9. ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต

@chomismaterialgirl

( ) 10. นุ่น วรนุ ช ภิรมย์ภกั ดี

@nuneworanuch

( ) 11. อัม้ พัชราภา ไชยเชือ้

@aum_patchrapa

( ) 12. คริส หอวัง

@crishorwang

( ) 13. โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร

@khunfour

( ) 14. อื่นๆ

โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
5 = บ่อยทีส่ ุด 4 = บ่อย 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีส่ ุด
พฤติ กรรมการใช้แอพพลิ เคชันอิ
่ นสตาแกรม
4. คุณใช้อนิ สตาแกรมเพื่อติดตาม (Follow) ดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียงทีต่ นเองชื่นชอบ
5. คุณกดไลค์ (Like) รูปภาพในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียง
6. คุณแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปภาพใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
7. คุณมักเห็นข้อความฝากร้านใต้รปู ภาพในอินสตาแกรม
ดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
8. คุณสนใจอ่านข้อความฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผูม้ ชี ่อื เสียง

5

4

3

2

1
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ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอิ นสตาแกรม
ดารา
คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ/ ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
ทัศนคติ ต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้าน
ในอิ นสตาแกรมดารา
1. คุณคิดว่าการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
เป็ นการสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่ง
2. การฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงมักมี
สินค้าทีค่ ุณสนใจ
3. คุณคิดว่าข้อความทีใ่ ช้ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผูม้ ชี ่อื เสียงมีความน่าดึงดูดใจ
4. คุณคิดว่าร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ี
ชื่อเสียงมีความน่ าเชื่อถือ
5. คุณคิดว่าการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
สร้างความราคาญใจ
6. คุณคิดว่าอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงเป็ นพืน้ ทีส่ ่วน
บุคคลไม่ควรทีจ่ ะฝากร้าน
7. คุณเห็นด้วยกับการทีด่ าราออกมาประกาศงดฝากร้านใน
อินสตาแกรม
8. คุณรูส้ กึ พึงพอใจต่อการฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผูม้ ชี ่อื เสียง

5

4

3

2

1
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ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านในอิ นสตาแกรม
ดารา
1. คุณมีการติดตาม (Follow) ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงจานวนกี่
ร้าน……..ร้าน
2. คุณมีการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียงจานวนกีร่ า้ นต่อ
วัน………..ร้าน/วัน
3. จานวนเงินทีค่ ุณซือ้ สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
.................บาท/ครัง้

คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีส่ ุด
พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่ ฝากร้าน
ในอิ นสตาแกรมดารา
4. คุณใช้อนิ สตาแกรมเพื่ออัพเดทข่าวสารจากร้านค้าหรือ
แบรนด์ต่างๆ
5. คุณใช้อนิ สตาแกรมเพื่อเป็ นช่องทางในการซือ้ สินค้า
ออนไลน์
6. คุณมีการเข้าชมร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผูม้ ชี ่อื เสียง
7. คุณมีการกดไลค์ (Like) รูปสินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
8. คุณมีการแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปสินค้าจาก
ร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
9. คุณสนใจสอบถามสินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง
10. คุณสังซื
่ อ้ สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียง

5

4

3

2

1
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พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่ ฝากร้าน
ในอิ นสตาแกรมดารา
11. คุณซือ้ สินค้าซ้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผูม้ ชี ่อื เสียง
12. คุณแนะนาเพื่อนซือ้ สินค้าจากร้านค้าทีฝ่ ากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผูม้ ชี ่อื เสียง

5

4

3

2

1
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ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2555 – 2557
หัวหน้างานเทคนิคการขาย
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - 2558
เจ้าหน้าทีว่ ชิ าชีพ 2 – สื่อสารการตลาด
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
ครูผนู้ าการเปลีย่ นแปลง
มูลนิธ ิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

