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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร
(Affiliate Marketing) ของผู ้ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าการตลาดแบบพั น ธมิ ต ร (Affiliate
Marketing) และศึกษาพฤติกรรมการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ในการวิจยั
ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั 2 แบบคือ วิจยั เชิงคุณภาพ และวิจยั เชิงปริ มาณ โดยในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาการตลาดแบบพันธมิตร หรื อผูท้ า
การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) เกี่ ยวกับกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิ ตร
(Affiliate Marketing) ส่ วน การศึ กษ าด้ ว ยวิ ธี วิ จ ั ย เชิ งป ริ มาณ ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ท าแบ บ ส อบ ถาม
(Questionnaire) และท าการสอบถามไปยัง กลุ่ ม ผู ใ้ ช้ง านอิ น เทอร์ เน็ ต 426 คน เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ประชากร การรั บ รู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ
T-test, F-test (One way ANOVA) แ ล ะ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
ทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั ผลการวิจยั ในเชิ ง คุ ณ ภาพพบว่า กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดแบบ
พั น ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) หากส ามารถวิ เ คราะห์ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภคได้ มี
ความสามารถในการสร้ างเนื้ อหาการน าเสนอให้ดึงดู ดผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตได้ ใช้ช่ องทางการ
นาเสนอไปยังผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต ถ้าใช้ให้ถูกกลุ่มเป้ าหมาย และที่สาคัญความขยัน อดทน และ
ความสม่ าเสมอของการนาเสนอสิ นค้าส่ วนผลการวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่า ด้านพฤติ กรรมการรับ รู ้
ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ มี ผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตให้ค วามร่ วมมื อในครั้ งนี้
เป็ นจ านวน 426 คน โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 21 - 30 ปี มี ร ะดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี ซึ่ งกาลังเป็ นนักศึกษาอยู่ มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,000 บาทหรื อต่ากว่า โดยในด้านการรับรู ้

(4)
ถึ งร้ านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็ นช่ วงหัวค่ า ซึ่ งสถานที่ คือที่บา้ นหรื อที่ อยู่อาศัย โดยช่ องทางที่
รั บ รู ้ คื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) จากโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในด้า นทัศ นคติ พ บว่ า ร้ า นค้า
ออนไลน์ให้ความสะดวกสบายในการเลื อกซื้ อสิ นค้ามากที่ สุด และพฤติ กรรมในการซื้ อคื อส่ วน
ใหญ่เลือกซื้ อเพราะมีสินค้าลดราคาด้านการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชี พที่แตกต่างกัน มีทศั นคติ
เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้าผ่านทางร้ านค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 ในขณะที่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มี ทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้าผ่านทางร้านค้า
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่าง มีการรับรู ้ และ
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และด้านความสัมพันธ์ พบว่า
ระหว่างการรับรู ้และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง มีทิศทางไปในเชิ งบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่
ในระดับ ต่ า เช่ นเดี ย วกับ ความสั ม พันธ์ ระหว่างทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อของกลุ่ ม ตัวอย่าง
ในขณะที่ ค วามสั มพันธ์ ระหว่างการรั บ รู ้ และพฤติ กรรมการซื้ อของกลุ่ ม ตัวอย่างมี ทิศ ทางไปใน
เชิงบวก แต่มีระดับความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
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The objective of this research is study to strategic of Affiliate Marketing with the
behavior of internet user about e-commerce. This research study both quality research and
quantitative research. For the quality research is deep interview about strategic of communication
by affiliate marketing to internet user. For the quantitative research is use the questionnaire to
internet user around 426 persons about behavior about e-commerce. Analyze T-test, F-test (One
way ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient to test the hypothesis in
this research.
The qualitative study found Affiliate Marketing need to know and analyze what the
customer needs first. The affiliate Marketer have to use Marketing online in the process for
choosing target group and the proper communication with customers. Anyway, Affiliate Marketer
has to work with patient and always promote their contents and promotions to hit the top of first
page in search engine.
The Quantitative study found occupation influence attitude of e-commerce at 0.01, but
sex, age, education, and income are not influent attitude of e-commerce. For perception and
behavior of e-commerce, all demographic such as sex, age, education, occupation, and income are
not influent with.
The hypothesis testing found, occupation characteristics differ, the attitude with ecommerce differ at statistically significant level at 0.01. The other Demographic characteristics

(6)
with gender, age, education, and income differ, have not responded to perception and behavior
with e-commerce.
Perception toward attitude is positively related to purchasing via e-commerce, attitude
toward behavior is positively related to purchasing via e-commerce, and perception toward
behavior is positively related to purchasing via e-commerce.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู ้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) สาเร็ จ
ลุ ล่วงได้ด้วยความกรุ ณาจาก รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา ผูเ้ ป็ นที่ ป รึ กษาวิทยานิ พ นธ์ของ
ข้า พเจ้าที่ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่ า ในการให้ ค าปรึ ก ษา ตรวจสอบเนื้ อหา พร้ อ มทั้ง ให้
คาแนะนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาวิทยานิ พนธ์ ผูว้ ิจยั มี ความซาบซึ้ งและขอขอบพระคุ ณ
อย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
ขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อัศ วิน เนตรโพธิ์ แก้ว ที่ ใ ห้ ค วามกรุ ณ ามาเป็ น
ประธานในการสอบครั้ งนี้ คอยชี้ แนะ และมอบความเมตตาให้ แ ก่ ข ้า พเจ้า และขอขอบคุ ณ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ ที่สละเวลามาเป็ นกรรมการในการสอบ รวมถึงตรวจสอบ
และให้ ข ้อ เสนอแนะต่ า งๆ อันเป็ นประโยชน์ ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อให้มี ค วาม
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุ ก ท่ านแห่ งสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ น้ ี ที่ ไ ด้ม อบ
ความรู ้ ความเข้า ใจในสิ่ ง ต่ างๆ ให้ แ ก่ ข ้า พเจ้า ตลอดระเวลาการศึ ก ษา รวมถึ ง ขอขอบพระคุ ณ
เจ้าหน้าที่ของคณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการทุกท่านที่คอยให้คาแนะนา และให้ความ
ช่ วยเหลื อในทุ ก ๆ ด้าน ตลอดจนผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ และผูต้ อบแบบสอบถามทุ ก ท่ าน และขอบคุ ณ
สาหรับการช่วยเหลือ มิตรภาพพร้อมทั้งกาลังใจมิว เพื่อนที่บบัดดี้ในการทาวิทธยานิ พนธ์ในครั้งนี้
และจากเพื่อนๆ GSCM4 ภาคพิเศษทุกท่าน ตลอดระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาใน
2 ปี ที่ผา่ นมา
ท้ายสุ ดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนและบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าทุกท่านที่คอยให้การ
สนับสนุ น ดูแลเอาใจใส่ และเป็ นกาลังใจให้ขา้ พเจ้า รวมถึงบุคคลอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่น้ ี
ที่มอบกาลังใจ และความช่วยเหลือทาให้การศึกษางานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ดาณี ทรงศิริเดช
สิ งหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั นี้ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตมีปริ มาณเพิ่มขึ้นซึ่ งยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงแต่
อย่างใด อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตไปแล้ว เนื่ องจากในอินเทอร์ เน็ตเปรี ยบได้กบั เป็ น
โลกเสมือน ซึ่ งมี ท้ งั สถานที่ ที่ให้สามารถติดต่อสื่ อสารกัน มีแหล่งข้อมูลความรู ้ มากมายให้เข้าไป
ค้นหาเพียงปลายนิ้วสัมผัส มีท้ งั ความบันเทิง ความรู ้มากมาย เพียงใช้เวลาไม่กี่วินาที มีความรวดเร็ ว
ฉับไว และสามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้เกือบทุกพื้นที่ โดยที่ไม่เสี ยเวลาเดินทาง
การใช้อินเทอร์ เน็ตมี อตั ราการเพิ่มในทุกๆ ปี โดยเห็ นได้จากสถิ ติขอ้ มูลผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต
จากการเก็บข้อมูลของ TRUEHITS พบว่าในปี 2015 มีจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทั้งหมด 38,015,725
คน ซึ่ งเพิม่ จากปี ก่อนๆ ดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ข้อมูลผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
แหล่งทีม่ า: NECTEC, 2559.
ส านัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (สพธอ.) หรื อ เอ็ต ด้า
(ETDA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เผยผลสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2558 ว่า การใช้งานอินเทอร์ เน็ตของคนไทยสู งขึ้นมากกว่าปี 2557 โดยจากการ
สารวจผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถจาแนกเพศออกเป็ น 3 ประเภท คือ เพศชาย เพศหญิง และเพศที่ 3
ซึ่ งผลสารวจออกมาพบว่าเพศหญิงใช้มากที่สุด ด้วยร้อยละ 55.8 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 42.4
และเพศที่ 3 ร้อยละ 1.8% ดังภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทั้งหมด
แหล่งทีม่ า: MarketingOops, 2558ก.
อินเทอร์ เน็ต เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่อินเทอร์ เน็ตได้ถือ
กาเนิ ดขึ้น เมื่อปี 1960 (Benediktova & Nevosad, 2008) อินเทอร์ เน็ตใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี สามารถทา
ให้มีผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือการสื่ อสารทางอื่นๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
จากการเข้าใช้อินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มขึ้น ทาให้นกั การตลาด มองเห็นโอกาสในการทาการตลาด
บนอินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากการทาการตลาดบนอินเทอร์ เน็ตมีขอ้ ดีมากมาย ดังเช่นว่า อินเทอร์ เน็ตเป็ น
เครื่ องมื อก ารสื่ อส ารชนิ ดห นึ่ งมี ส าม ารถ โต้ ต อบ ตอบ กั น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว (Two-way
Communication) ซึ่ งแตกต่างจากสื่ ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสื่ อแบบ
ทางเดี ยว (One-way Communication) นอกจากนี้ อิ น เทอร์ เน็ ตยังสามารถก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายที่
ชัดเจนได้ และยังสามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้น และตรงมากขึ้น (ดร.กมล
ชัยวัฒน์ , มปป.) และที่ ส าคัญไปกว่านั้น การท าการตลาดบนอิ นเทอร์ เน็ ตยังเสี ยค้าใช้จ่ายในการ
โฆษณาน้อยกว่าสื่ ออื่ นๆ อี กด้วย จึ งทาให้บริ ษทั ต่างๆ แม้กระทัง่ บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ ต่างก็หันมาให้
ความสนใจกับการทาการตลาดบนอินเทอร์ เน็ตกันทั้งสิ้ น
การท าการตลาดบนอิ นเทอร์ เน็ ต ไม่ เพี ยงแต่ จะมี ขอ้ ดี หลายๆ อย่างที่ น่าสนใจ หากแต่ มี
อิทธิ พลต่อบริ ษทั ต่างๆ อย่างมาก เนื่ องจากในปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ในชี วิตประจาวันหลักๆ แล้ว
มัก จะเข้า อิ น เทอร์ เน็ ต กัน แทบทั้ ง สิ้ น จากผลส ารวจจากทางส านั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
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อิเล็กทรอนิ กส์ (ETDA) ที่เผยผลสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต พบว่า “คนไทยออนไลน์มาก
กว่าเดิม เฉลี่ยสู งสุ ด 42-76.9 ชม. ต่ออาทิตย์ ดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 คนไทยออนไลน์มากกว่าเดิม เฉลี่ยสู งสุ ด 42-76.9 ชม.ต่ออาทิตย์
แหล่งทีม่ า: Nuttaputch.com, 2558.
ETDA (2015) เผย “ผลสารวจในภาพรวมชี้ ว่าหมวดสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้รับความนิ ยม
สั่งซื้ อออนไลน์มากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1) สิ นค้าแฟชัน่ อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่ อ งประดับ 42.6 % อัน ดับ 2) อุ ป กรณ์ ไ อที เช่ น คอมพิ ว เตอร์ โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แท็ บ เล็ ต
คอมพิวเตอร์ 27.5 % และอันดับ 3) สิ นค้ากลุ่มสุ ขภาพและความงาม เช่น เครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม
24.4 %”
ในโลกอิ นเทอร์ เน็ตมี ร้านค้าเกิ ดขึ้นมากมาย ซึ่ งร้ านค้าบนอิ นเทอร์ เน็ตนี้ เราเรี ยกว่า ธุ รกิ จ
ออนไลน์ (Online Business) หรื อ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่ ง อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล
(2544) ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายไว้ว่า “การท าธุ ร กรรมทางธุ ร กิ จ อย่า งง่ า ยๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยผ่ า น
กระบวนการทางดิจิตอลบนระบบเน็ตเวิร์ก และเป็ นมากกว่าการแลกเปลี่ยนสิ นค้า หรื อบริ การเพื่อ
เงิน บนอินเทอร์ เน็ตเท่านั้น แต่เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความแม่นยา
ในการทาธุ รกรรมต่างๆ และยังเป็ นวิธีหนึ่งสาหรับองค์การ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า และ
ผูข้ ายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์”
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จากสถิ ติตวั เลขเลขผูข้ ายออนไลน์จากกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เปิ ดเผยว่า มีผูข้ ายออนไลน์
ในไทย ในปี 2558 มีจานวนสู งถึง 1,005,000 ราย ซึ่ งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันอย่างดุเดือด
ของร้านค้าแต่ละร้าน เพื่อความอยูร่ อดของตนเอง ดังนั้นบริ ษทั ที่จะสามารถอยูร่ อดได้น้ นั จะต้อง มี
สิ นค้าที่ ดี เว็บ ไซต์มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ มี การท าการตลาดที่ ดีและที่ ส าคัญ คื อ จะต้องมี ก ลยุท ธ์ ก าร
สื่ อสารการตลาดที่ดีอีกด้วย
จากการสารวจ 10 อันดับเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ในปี 2015 ที่ผ่าน
มาของเว็บไซต์ www.techinasia.com ได้ขอ้ สรุ ปว่า Lazada เป็ นเว็บไซต์ที่มีผูเ้ ข้าชมมากที่สุดเป็ น
จานวน 12.3 ล้านคน รองลงมาคือ Weloveshopping มีจานวนผูเ้ ข้าชม 4 ล้านคน ตามมาด้วย Tarad
มี ผู ้ เ ข้ า ช ม จ าน วน 3 ล้ า น ค น แ ล ะ ต าม ด้ ว ย iTruemart Zalora JIB Cdiscount Central แ ล ะ
MunkongGadget ดังภาพที่ 1.4
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ภาพที่ 1.4 Top 10 E-Commerce Sites In Thailand : August 2015
แหล่งทีม่ า : MarketingOops, 2558ข.
ในการสื่ อสารการตลาดถื อได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญต่อบริ ษทั ที่ทาธุ รกิ จ เนื่ องจากธุ รกิ จ
จะประสบความสาเร็ จได้ นอกจากจะต้องมีการสิ นค้าที่ดีแล้ว ตัวบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าจะต้องมีการ
สื่ อสารไปยังลูกค้า หรื อบุคคลที่จะมาเป็ นลูกค้าในอนาคต ทั้งเรื่ องการรับรู ้ของสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อ
สิ นค้า จนทาให้เกิดเป็ นพฤติกรรมการซื้ อในที่สุด
อินเทอร์ เน็ตจึงกลายเป็ นช่องการในการทาการตลาดของบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจ โดยนักการตลาด
จะนิยมใช้การสื่ อสารกับผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตด้วยการโฆษณาสิ นค้า
การโฆษณาออนไลน์ หรื อการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต เป็ นช่องทางการโฆษณาที่แตกต่าง
จากการทาการโฆษณาแบบดั้งเดิม โดย “การโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นการมาบรรจบกันของการ
โฆษณาทัว่ ไปและการตอบสนองแบบทางตรง” (Zeff & Aronson, 1999)
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Chaffey (2003) กล่าวว่า การทาการส่ งเสริ มการขายบนออนไลน์ คือการเพิ่มจานวนผูเ้ ข้า
ชม กล่ าวคื อเป็ นกระบวนการในการเพิ่ มจานวนคนเข้าชมเว็บไซต์ ตามที่ Chaffey ได้กล่าวไว้ว่า
การโฆษณาเกิดขึ้นเมื่อผูโ้ ฆษณาจ่ายค่าโฆษณาเพื่อทาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆ
การโฆษณาสิ นค้าออนไลน์สามารถทาได้หลายวิธี เช่ น ป้ ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (Banner)
ป็ อบอัพ (Pop-ups) การจัด ท าบทความแฝงโฆษณา (Advertorial) การเป็ นผูส้ นับ สนุ น เว็บ ไซต์
(Content Sponsorship) การใช้เว็บไซต์เครื่ องมือสื บค้น (Search Engine) การจัดทาเกมออนไลน์เพื่อ
การโฆษณา (Online Games or Advergames) การตลาดผ่านทางไปรษณี ยอ์ ิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-mail
Marketing) การตลาดแบบไวรัสหรื อการตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์ (Viral Marketing/Wordof-mouth Marketing) การใช้บ ล็ อก (Blog Marketing) การกระจายข่าวสารโดยย่อ (Really Simple
Syndication) การใช้ก ระดานสนทนา (Web board) การใช้เว็บ ไซต์เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ การ
โฆษณาย่อยออนไลน์ (Online Classified Advertisements) การสร้ างชุ มชนออนไลน์ เสมื อนจริ ง
(Online Virtual Communities) การตลาดผ่านเว็บไซต์ยูทูป (Youtube marketing) การสร้างเว็บไซต์
ของตราสิ นค้ามาโดยตรง (Websites) และการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
ในปั จจุบ นั โลกบนอิ นเทอร์ เน็ ตมี การสื่ อสารมากมาย หลากหลายรู ปแบบ ดังนั้นนักการ
ตลาดจึ ง มองเห็ น วิธี ก ารท าการสื่ อ สารทางการตลาดมากมาย รวมไปถึ งการท าการตลาดแบบ
พันธมิตร (Affiliate Marketing) ด้วย
ในปั จจุบนั ยังไม่มีคาจากัดความของการตลาดรู ปแบบนี้ เป็ นภาษาไทยชัดเจน แต่สาหรั บ
งานวิจยั เล่มนี้ ผูว้ ิจยั จะให้ความหมายภาษาไทยตาม จตุพร ตุ่นกลาง ที่ ได้ให้ความหมายภาษาไทย
ของคาว่า Affiliate Marketing ว่า การตลาดแบบพันธมิตร
การท าการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate Marketing) คื อ การท าการตลาดบนออนไลน์
รู ปแบบหนึ่ ง โดยเป็ นการโฆษณาสิ นค้าและบริ การบนอินเทอร์ เน็ตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
เป็ นการโฆษณาผ่านตัวกลางอย่าง เว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ขายสิ นค้าและบริ การนั้นๆ บล็อก
ต่างๆ โซเชี่ยลมีเดีย และจดหมายออนไลน์ ซึ่ งโฆษณาบนพื้นที่ต่างๆ นี้ จะมีลิงก์เพื่อเชื่ อมโยงเข้าไป
ยังเว็บไซต์ที่ขายสิ นค้านั้นๆ หากตัวกลางต่างๆ สามารถนาพาผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตเข้ามายังเว็บไซต์
พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และท าตามเงื่ อ นไขที่ ต กลงไว้ระหว่า งพาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ ัน เสร็ จ
สมบูรณ์ เมื่อนั้นตัวกลางจะได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้กบั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ๆ
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ภาพที่ 1.5 How Does Affiliate Marketing Work?
แหล่งทีม่ า: Pureleverage, 2014.
จากภาพที่ 1.5 เป็ นการอธิ บ ายการท างานของการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร (Affiliate
Marketing) โดยการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) มีลกั ษณะการทางานเป็ นแบบ
วงจรต่อเนื่ อง โดยเมื่อผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตรนาเสนอสิ นค้าและบริ การโดยแปะโฆษณาให้กบั
เว็บ ไซต์หนึ่ งๆ (Affiliate Puts Your Ad on Their Website) และเมื่อมีลูกค้าคลิ กโฆษณานั้นเข้าไป
เลื อ กซื้ อสิ นค้ า (Customer clicks & converts) หลั ง จากนั้ นข้ อ มู ล การซื้ อขายจะถู ก บั น ทึ ก ไว้
(Conversions are Tracked) และผู ้ที่ ท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต รก็ จ ะได้ รั บ ผลตอบแทนหรื อ ค่ า
คอมมิ ช ชั่ น (Affiliate Gets a Commission, You Get a Sale!) หลั ง จากนั้ นผู ้ ท าการตลาดแบบ
พันธมิตรนาเสนอสิ นค้าและบริ การโดยแปะโฆษณาให้กบั เว็บไซต์น้ นั ๆ อย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 1.6 The Affiliate Marketing Process
แหล่งทีม่ า: Online-Marketing-Essentials, 2012.
จากภาพที่ 1.5 คือกระบวนการทางานของการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
ซึ่ งอธิ บายว่า ผูเ้ ยี่ยมชม (visitor) คลิ กลิ งก์โฆษณาที่ เป็ นการทาการตลาดแบบพันธมิ ตรเข้าไปซื้ อ
สิ นค้าและบริ การบนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Purchase at Merchant) จะสังเกตได้วา่ มีการส่ งข้อมูล
เข้าไปที่ เครื อข่ ายของการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร (Affiliate Network) อยู่ 2 ส่ วนด้วยกัน คื อ
ข้อ มู ล ส่ ว นแรกเป็ นข้อ มู ล จากการที่ ผู ้เยี่ ย มชมเกิ ด การคลิ ก โฆษณาของการท าการตลาดแบบ
พันธมิตร (Affiliate Ad) และข้อมูลที่ 2 คือข้อมูลการซื้ อสิ นค้าและบริ การบนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผูเ้ ยีย่ มชม (Visitor)
การตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) จะใช้ เมื่ อ เว็บ ไซต์ แ รกต้อ งการจะเพิ่ ม
ยอดขายให้มากขึ้น จึงใช้โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตร โดยจัดทาโปรแกรมเพื่อเข้าไปติดเข้ากับ
เว็บไซต์ที่สอง หากลูกค้าเข้าไปเว็บไซต์ที่สอง และทาการคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์แรก และทาการซื้ อ
สิ น ค้า จากเว็บ ไซต์แ รกโดยผ่า นจากการเข้าของเว็บ ไซต์ที่ ส อง ทางเว็บ ไซต์ที่ ส องจึ ง ได้รั บ ค่ า
คอมมิชชัน่ หรื อผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั นี้ ยังมีคนที่รู้จกั การทาการตลาดแบบนี้ นอ้ ยอยู่ หากไม่ได้เป็ นคนที่อยูใ่ นวงการ
การทาการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) อาจจะไม่รู้จกั แต่หากถามกันว่า “เคย
เห็นบทความแนะนาสิ นค้าของเว็บไซต์ๆ หนึ่ ง แล้วมีลิงก์ให้คลิ๊กไปยังเว็บไซต์น้ นั ๆ หรื อไม่” หรื อ
“เคยเห็นแบนเนอร์ โฆษณาที่โชว์ตามเว็บไซต์ต่างๆ นั้นหรื อไม่” เชื่ อว่าทุกคนจะต้องเคยพบเห็นกัน
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มาไม่ ม ากก็ น้ อ ย ซึ่ งการท าการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) เป็ นการท า
การตลาดโดยเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นตัวสื่ อสารไปยังผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ให้เกิ ด
การรับรู ้ เกิดทัศนคติที่ดีกบั แบรนด์ รวมไปถึงการโน้มน้าวใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งเว็บ เจ้าของสิ นค้าซึ่ งมี ค วามประสงค์ที่จะกระจายสิ นค้าออกไปนั้น ท าการสร้ างพันธมิ ตรกับ
เว็บ ไซต์ต่างๆ เพื่ อให้เว็บ ไซต์ต่างๆ นั้นช่ วยโฆษณาส่ งเสริ ม การขายสิ น ค้าให้ และเมื่ อเว็บ ไซต์
เหล่านั้นสามารถโฆษณาตรงตามเงื่อนไข หรื อโฆษณาจนมีคนเข้าไปเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า หรื อทา
ให้มีการซื้ อของผ่านทางเว็บไซต์ที่โฆษณา เว็บไซต์ดงั กล่าวจะได้ค่าคอมมิชชัน่ ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้กบั ทางเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
โดยในการท าการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate Marketing) นี้ เกิ ดขึ้ นตั้งแต่ปี 1994 แล้ว
จากความคิดของผูผ้ ลิตผลงานเพลงชื่อ Geffen Records (www.geffen.com) ต้องการขายอัลบัมเพลง
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่ตอ้ งการทาด้วยตนเอง จึงมีการพูดคุ ยกับ CDNow เพื่อออกแบบ
ระบบ ดัง นั้ น เว็บ ไซต์ CDNow (www.cdnow.com) คิ ด ว่า เว็บ ไซต์ ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วข้อ งกับ เพลง
สามารถวิจารณ์เพลงหรื ออัลบั้มเพลงบนเว็บไซต์ของพวกเขาได้ โดยผูเ้ ข้าชมอาจให้ความสนใจและ
ซื้ ออัลบัมเพลง จึงเสนอเว็บไซต์ดงั กล่าว วางลิ งก์ เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจ เข้ามายัง CDNow เพื่อซื้ ออัลบัม
เพลงและเป็ นที่นิยมในต่างประเทศและใช้กนั มาเรื่ อยๆ ซึ่ งการทาการตลาดรู ปแบบนี้ ที่โด่งดัง และ
เป็ นที่ รู้จกั กัน เป็ นอย่า งดี คื อ Amazon ในปี 2003 “จุ ดเริ่ ม ต้น มาจากคอกเทลปาร์ ต้ ี แ ห่ งหนึ่ ง Jeff
Bezos ผูก้ ่อตั้งและมีตาแหน่ ง CFO ของ Amazon.com (เว็บไซต์ขายหนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ ง
ปั จจุบนั ขยายประเภทสิ นค้านอกจากหนังสื อออกไปเป็ นจานวนมาก) Jeff ได้พูดคุ ยกับผูร้ ่ วมงาน
ท่านหนึ่ งที่ ตอ้ งการขายหนังสื อของ Amazon ผ่านทางเว็บไซต์ของเธอเอง จากการพูดคุ ยนี้ ทาให้
Jeff คิ ดว่าเป็ นเรื่ องน่ าสนใจที่ จะลองให้ผูห้ ญิ งคนนี้ ทาการ link เว็บไซต์ของตัวเองเข้ากับเว็บไซต์
ของ Amazon แล้วรั บ ค่านายหน้าจากหนังสื อที่ เธอขายได้ หลังจากนั้นไม่นาน Amazon ก็เปิ ดตัว
“Amazon Associates Program” เป็ นความคิ ด ที่ ง่ า ย โดย Amazon เพี ย งน า ป้ ายโฆษณา (Banner)
หรื อ text link ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพื่ อส่ งผูเ้ ข้าชมที่ ส นใจซื้ อหนังสื อเข้ามาใน
เว็บไซต์ของ Amazon ไห้ได้เพิ่มขึ้น” (สันติ สิ งหวังชา, 2549) จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผา่ นมาในประเทศไทย
บริ ษ ัท ก็ ไ ด้ เริ่ ม มี ก ารใช้ เมื่ อ ไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมา ตั้ง แต่ ที่ Google ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ คื อ Google
Adwords ในปี 2013 และจากการคาดการณ์ของ ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) ว่า Affiliate Marketing
จะกลายเป็ น 1 ในเทรนด์การทาการตลาดบนอินเทอร์เน็ตของปี 2016 อีกด้วย
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การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างไร
เนื่ องจากในการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ต้องมีการนาเสนอสิ นค้าและ
บริ การไปยังผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจาเป็ นต้องมีการใช้การสื่ อสารเข้ามาเพื่อ
นาเสนอสิ นค้าและบริ การไปยังผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต โดยในส่ วนของการนาเสนอสิ นค้าและบริ การ
ในการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) นั้น หากน าเสนอไม่ น่ า สนใจ โดนใจ
ผูบ้ ริ โภค การซื้ อขายก็จะไม่มี โอกาสเกิ ดขึ้ น เพราะผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตเห็ นโฆษณาแล้วไม่เกิ ด
ความสนใจ ไม่เกิดความอยากซื้ อ สิ นค้าหนึ่ งๆ มีผทู ้ าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer)
หลายคน และการนาเสนอสิ นค้าเหมื อนกันเป็ นเรื่ องธรรมดา ดังนั้นอะไรคื อสิ่ งที่ ท าให้ผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์ เน็ ตเข้าไปเลื อกซื้ อสิ นค้าบนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยผ่านการนาเสนอสิ นค้าของผูท้ า
การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) และการทาการตลาดแบบพันธมิตร มีการใช้มาตั้งแต่ปี
1994 ห ากแต่ ย ั ง มี ผู ้ ที่ ป ระส บ ความส าเร็ จไม่ ม ากนั ก โดยจาก Peter2002 ซึ่ งถู กอ้ า งอิ ง
www.passiveincome ได้ ก ล่ า วไว้ มากกว่ า 95% ของคนท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate
Marketing) คือประสบกับความล้มเหลว อาจเป็ นเพราะใช้เงิ นมากเกิ นไปกับสิ่ งที่ไม่จาเป็ นในการ
เริ่ มต้น และมีทศั นคติที่ไม่ส่งเสริ มต่อการประสบความสาเร็ จในการทาการตลาดบนอินเทอร์ เน็ต
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ว้ ิ จ ัย ได้เกิ ด ข้อ สั ง เกตและให้ ค วามสนใจถึ ง การน าเสนอที่ ท าให้ ผู ้ใ ช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตเกิดความสนใจในตัวสิ นค้านั้นๆ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์ของการ
สื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) เพื่อให้ทราบถึงเทคนิ คและกลวิธีใน
การนาเสนอสิ นค้าออนไลน์ของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ให้ประสบ
ความสาเร็ จ รวมทั้งศึกษาด้านของผูบ้ ริ โภคเพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ และวางแผนในการ
สร้างกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ของผู บ้ ริ โภคผ่า นทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
1.2.3 เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู ้ และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
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1.2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
1.2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.3.1 สามารถเข้าใจ และค้น พบกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารในการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร
(Affiliate Marketing) เพื่อให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาไปเป็ นข้อมูลในการสร้างรายได้จากการ
ทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
1.3.2 สามารถเข้า ใจถึ ง พฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ทัศ นคติ และการซื้ อ ของกลุ่ ม ผู ้ซ้ื อ สิ น ค้า
ออนไลน์ เพื่อหาวิธีในใช้การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) เข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภค
1.3.3 สามารถเป็ นประโยชน์ในการใช้การตลาดแบบพันธมิตรเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
ให้ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ประสบความส าเร็ จ รวมถึ ง เว็บ ไซต์ผู ร้ ่ วมเป็ น
ตัวแทนโฆษณาการตลาดแบบพัน ธมิ ตร (Affiliate Marketer) ในการโฆษณาสิ นค้า ให้ส ามารถ
สื่ อสารโดนใจผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตจนสร้างรายได้อย่างมหาศาล

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ผูศ้ ึกษากาหนดพื้นที่ของการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่
1.4.1.1 ศึ ก ษาโดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก กับ ผูท้ าการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate
Marketer)
1.4.1.2 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานอินเทอร์ เน็ต อายุ 15 - 50 ปี ขึ้นไป
1.4.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาสนใจในกลยุทธ์ในการเลือกทาการสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate
Marketing) และการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
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1.5 นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
1.5.1 การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการสื่ อสาร
เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดของร้ านค้า และผูโ้ ฆษณา ที่สร้างข้อความ และสัญลักษณ์ ต่างๆ
ซึ่ งก่ อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ย นโดยสร้ างความหมายร่ วมกัน ระหว่างร้ านค้า กับ ลู ก ค้า การสื่ อสาร
การตลาดในวิจยั นี้ เป็ นรู ปแบบออนไลน์ (Online Marketing Communications) ทาการสื่ อสารไปยัง
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ อหลัก
1.5.2 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด หมายถึง แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนการ
สื่ อสารด้วยการประยุก ต์ใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารที่ ห ลากหลายและผสมผสานกัน และใช้ค วาม
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด เพื่ อ สื่ อสารไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เกิ ด ความเข้ า ใจใน
วัตถุประสงค์การสื่ อสารการตลาดของผูท้ ี่ทาการตลาดแบบพันธมิตร และก่อให้เกิดการสะท้อนถึ ง
ผลตอบรั บ จากกลุ่ ม เป้ าหมาย ด้วยการซื้ อสิ น ค้าจากการน าเสนอสิ น ค้าของผู ท้ าการตลาดแบบ
พันธมิตร
1.5.3 การรั บ รู้ (Awareness) หมายถึ ง การได้รับ ทราบถึ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารของผู บ้ ริ โภค
เกี่ ยวกับ สิ น ค้า จากการน าเสนอสิ น ค้าของผูท้ าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร ซึ่ งกลุ่ ม เป้ าหมาย หรื อ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีการรับรู ้และการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ในวิธีการที่กลุ่มเป้ าหมาย
มองเห็ นสิ นค้าที่ ผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตรทาการส่ งเสริ มการขายหากผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้รับ
การกระตุ น้ จากสิ่ งเร้ าเดี ย วกัน ในสภาพแวดล้อมที่ เหมื อนกัน จะเลื อกตี ค วามหมายแตกต่ างกัน
หรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั ความต้องการ ค่านิ ยม และความคาดหวัง ได้แก่ ความถี่ และช่วงเวลาในการรับรู ้
ปั จจัยกระตุน้ ก่อให้เกิดการรับรู ้ประเภทเนื้ อหาที่รับรู ้ และรู ปแบบการสื่ อสาร
1.5.4 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกโน้มเอียงของผูบ้ ริ โภคในด้านใดด้านหนึ่ ง
หลังจากที่ กลุ่ มเป้ าหมาย หรื อผูบ้ ริ โภคได้รับ รู ้ ถึงตัวโฆษณาของผูท้ าการตลาดแบบพันธมิ ตรได้
นาเสนอไว้ ซึ่ งความรู ้สึกที่มีต่อสิ นค้าหลังจากได้รับรู ้ถึงการนาเสนอสามารถเป็ นได้ท้ งั ทิศทางบวก
หรื อทิศทางลบ
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1.5.5 พฤติกรรมการตั ดสิ นใจซื้ อ (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า อาจจะเกิดจากความตั้งใจ หรื อได้รับสิ่ งเร้ า หรื อแรงกระตุน้ ให้เกิ ดความ
อยากได้ใ นตัวสิ น ค้านั้นๆ จากทั้ง ความน่ าเชื่ อถื อของตัว พาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เอง และวิธี ก าร
นาเสนอของผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตรเอง จนก่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรมตอบสนองความอยากของ
ผูบ้ ริ โภค
1.5.6 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่ใช้ประโยชน์จากสิ นค้าขั้นสุ ดท้าย โดยไม่มีการนาไปขาย หรื อ
ทาการค้าใดๆ ต่อ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคนี้ สามารถเป็ นได้ท้ งั ปั จเจกบุคคล กลุ่มคน หรื อองค์กร
1.5.7 การตลาดแบบพั น ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) หมายถึ ง การท าการตลาดบน
ออนไลน์รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งอาศัยตัวแทนโฆษณา ทั้งนี้ เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าจะจ่ายค่าตอบแทน หรื อ
ค่ าคอมมิ ช ชั่น ให้ ก ับ ตัวแทนโฆษณา เมื่ อตัวแทนโฆษณาเหล่ านั้น สามารถแนะน าคนเข้า มายัง
เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้านั้นๆ ได้ แล้วทาตามเงื่อนไขที่เจ้าของสิ นค้าได้กาหนดไว้
1.5.8 พาณิช ย์ อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) หรื อ ธุ รกิจ ออนไลน์ (Online Business)
หมายถึง การทาธุ รกรรมทางธุ รกิ จอย่างง่ายๆ ที่เกิ ดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางดิ จิตอลบนระบบ
เครื อข่าย (Network) และเป็ นมากกว่าการแลกเปลี่ ยนสิ นค้า หรื อบริ การเพื่ อเงิ นบนอินเทอร์ เน็ ต
เท่านั้น แต่เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความแม่นยาในการทาธุ รกรรม
ต่างๆ และยังเป็ นวิธีหนึ่ งสาหรับองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า และผูข้ ายเพื่อให้ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการ
รับรู ้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)
ในบทนี้ เป็ นการทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อนามาเป็ นกรอบแนวคิ ดใน
การศึกษา ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
2.4 แนวคิดด้านการตลาดบนอินเทอร์ เน็ต
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน จะทาให้เกิดการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้าน
ประชากรศาสตร์ เพื่ อทาความเข้าใจถึ งความสั มพันธ์ ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และ
ผูร้ ับสาร ดังนี้
ประชากรศาสตร์ คือการศึกษาเกี่ ยวกับประชากรมนุ ษย์ที่มีขอ้ มูลสถิ ติตวั เลขเข้ามามีส่วน
เกี่ ยวข้อง โดยเป็ นการศึ กษาขนาด โครงสร้ าง กระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง และขอบเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง อาศัยปั จจัยต่างๆ มาจาแนกออก ซึ่ งในมุมมองด้าน
การตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของการแบ่งส่ วนตลาดของผูบ้ ริ โภค
โดยแบ่งส่ วนการตลาดตามลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค เพื่อจาแนกผูบ้ ริ โภคออกมาเป็ นส่ วน
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ตลาดที่ แตกต่างกัน (Schiffman, Kanuk & Wisenblit, 2010) โดยในงานวิจยั นี้ มีองค์ประกอบของ
ด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 เพศ
เพศ เป็ นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาตั้งแต่กาเนิ ด ซึ่ งแบ่งเป็ นเพศชาย และเพศ
หญิง ซึ่ งความแตกต่างทางเพศนี้ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
เพศหญิ งจะมี แนวโน้มและความต้องการที่ จะส่ งและรับ ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ขณะที่ เพศชาย
ไม่ได้มีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะมีความต้องการที่จะสร้ าง
สั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ใ ห้ เกิ ด จากการรั บ ข่ า วสารนั้ น ด้ว ย (Wilo Goidhaborsadore & Yates, 2002 อ้างถึ ง
ใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ส่ วน Bennett and Cohen (1959) ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความแตกต่ างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ งพบว่า เพศชายมี ค วามคิ ดหนัก แน่ นมากกว่า
ความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิดมากกว่าเพศ
ชาย ซึ่ งสิ่ งนี้จะส่ งผลต่อกระบวนการการรับรู ้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้ มูล นอกจากนี้ ในงานวิจยั
ทางนิ เทศศาสตร์ พบว่า ผูห้ ญิงมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย และมักเผยแพร่ ความคิดเห็ นที่
ได้รับการจูงใจนั้นให้ผอู ้ ื่น ในขณะที่ผชู ้ ายส่ วนมากจะใช้เหตุผลมากกว่าผูห้ ญิง และสามารถจดจาได้
ดีกว่าผูห้ ญิงอีกด้วย (รสสุ คนธ์ สกุลเมตตา, 2557) หากมองในมุมมองด้านการตลาด เพศ ผูบ้ ริ โภค
เพศชายและผูบ้ ริ โภคเพศหญิ งมี ความต้องการที่ แตกต่างกัน รวมถึ งพฤติ กรรมก็แตกต่างกันด้วย
ดังนั้นบทบาททางเพศจึงมีความสาคัญซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับลักษณะด้านวัฒนธรรมและความต้องการ
สิ นค้า ซึ่ งมีลกั ษณะเจาะจงหรื อมี ความสัมพันธ์ อย่างมากกับเพศ (Schiffman, Kanuk & Wisenblit,
2010) การซื้ อสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกัน อาจมี เกณฑ์คุณสมบัติที่ตอ้ งการ เหตุ ผลในการซื้ อ และสิ่ งเร้ าที่
กระตุน้ การซื้ อที่ไม่เหมือนกัน จิระวัฒน์ อนุ วชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2555) กล่าวว่า มีผล
วิจยั สารวจออกมาว่า เพศหญิงจะมีแนวโน้มว่าจะมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้นในสิ นค้าหลาย
ประเภทอีกด้วย
2.1.2 อายุ
เป็ นลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา หรื อตามวัยของบุคคล โดยอายุจะเป็ น
ตัวแสดงถึ งวัยวุฒิ ของบุ คคล และเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความสามารถในการรั บรู ้ และท าความเข้าใจ
เนื้ อหาและข่าวสารที่ได้รับ การมีประสบการณ์ ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนที่มีวยั ต่างกัน
จากการศึ ก ษาของ Tarrance (1962 อ้างถึ งใน กิ่ ง แก้ว ทรั พ ย์พ ระวงศ์ , 2546) ซึ่ งกล่ า วถึ ง อายุ ที่
เพิ่มขึ้นของเด็กจะทาให้มีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรื อวัย เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้คนมี
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ความแตกต่างกันในเรื่ องความคิด และพฤติกรรม ซึ่ งอายุเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อพฤติกรรมการสื่ อสาร
ของมนุ ษย์ เนื่ องจากอายุเป็ นตัวกาหนดหรื อบ่งบอกเกี่ ยวกับความเป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่างๆ ของบุคคล งานวิจยั ทางจิตวิทยาหลายเรื่ องแสดงถึ งตัวแปรเรื่ องอายุมีผลต่อการหล่ อหลอม
ทางอุดมการณ์ พบว่าคนที่มีอายุนอ้ ยจะมีความคิดเชิ งเสรี นิยมมากกว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกใน
แง่ดีกว่าคนที่มีอายุมาก ส่ วนคนอายุมากจะมีความระมัดระวังในเรื่ องต่างๆ มากกว่า มองโลกในแง่
ร้าย และไม่ชอบการเปลี่ ยนแปลง มากกว่าคนที่มีอายุน้อย ดังนั้นคนที่มีอายุน้อยจึงถูกชักจูงได้ง่าย
กว่า และมี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ าวสารด้านบันเทิ ง ขณะที่ อายุม ากจะเปิ ดรั บ ข่ าวสารประเภท
หนักๆ เช่ นข่าวการเมือง ข่าวสังคม หรื อข่าวเศรษฐกิ จ เป็ นต้น (กิ ติมา สุ รสนธิ , 2544) เมื่อมองใน
ด้านการตลาด อายุ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกันย่อมมีลกั ษณะความต้องการสิ นค้า ความต้องการ
ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน โปรแกรมการตลาดมักแบ่งส่ วนตลาดเป้ าหมาย
โดยแบ่งตามช่ วงอายุ เช่ น วัยเด็ก วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น วัยกลางคน หรื อวัยชรา เป็ นต้น ส่ วนใหญ่อายุ
มัก ถู ก น ามาใช้ป ระกอบกับ คุ ณ สมบัติ ท างประชากรศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น เพศ อย่างเช่ น ผู ห้ ญิ งวัย
กลางคนและวัยสู งอายุ อายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาหรับสิ นค้าจาพวกยาและอาหารเสริ ม เป็ นต้น (จิ
ระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
2.1.3 ระดับการศึกษา
ระดับ การศึ กษา เป็ นปั จจัย หนึ่ งที่ ท าให้ค นมี ความคิ ด ค่ านิ ยม ทัศนคติ และพฤติ ก รรมที่
แตกต่างกัน คนที่ มีระดับการศึกษาที่สูงจะได้เปรี ยบในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะคือผูท้ ี่มีความรู ้
กว้างขวางและเข้าใจข้อมูลของสารนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี แต่จะไม่เชื่ อข้อมูลง่ายๆ หากไม่มีหลักฐาน
หรื อเหตุผลเพียงพอ (รสสุ คนธ์ สกุลเมตตา, 2557) การศึกษาจะทาให้บุคคลมี การไตร่ ตรองข้อมู ล
ข่าวสารก่อนตัดสิ นใจเชื่ อ ระดับการศึกษาจะเป็ นตัวบ่งบอกถึ งความสามารถในการเลื อกรับข้อมูล
ข่ า วสาร ซึ่ งการศึ ก ษา นอกจากจะท าให้ บุ ค คลมี ศ กั ยภาพในการรั บ ข้อ มู ล ข่ าวสารเพิ่ ม ขึ้ น แล้ว
การศึ กษายังทาให้เกิ ดความแตกต่างเรื่ องทัศนคติ ค่านิ ยม และคุ ณธรรมความคิ ดอี ก เช่ นกัน โดย
การศึกษา เป็ นลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ดังนั้นบุคคลที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่ แตกต่างกัน และยุคสมัยแตกต่างกัน จะทาให้มีความรู ้ สึกนึ กคิด อุดมการณ์ และความ
ต้องการที่ แตกต่างกันอี กด้วย (ปรมะ สตะเวทิ น, 2546) เมื่อมองมุมมองด้านการตลาด การศึกษา
ผูบ้ ริ โภคมี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ างกัน ย่อมมี ล ัก ษณะความต้องการสิ น ค้า พฤติ ก รรมการซื้ อ ที่
แตกต่างกัน ระดับการศึกษาของแต่ละบุ คคลส่ งผลต่อชี วิตในหลายๆ ด้าน รวมถึ งรู ปแบบการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ เช่ น สิ นค้าอุ ป กรณ์ เล่ นกอล์ฟ และเทนนิ ส จะตั้งตลาดเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ โภคที่
ศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ นไป นอกจากนี้ ยัง นิ ยมใช้ เ ป็ นเกณ ฑ์ ร่ วมกั บ ปั จจั ย ด้ า น
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ประชากรศาสตร์ อื่นๆ เช่น ผูบ้ ริ โภคเพศชายในระดับมหาวิทยาลัย เป็ นต้น (จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์
และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
2.1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคม
ฐานนะทางการเงิ น เช่น อาชีพ รายได้ ฐานะทางการเงิน โดยอาชี พถือเป็ นตัวแปรที่สาคัญ
เนื่ องจากอาชี พของแต่ละบุ คคลนั้นจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าที่ แตกต่างกัน
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2546) ด้านรายได้ห ากมองในมุ มมองด้านการตลาดแล้ว ผูบ้ ริ โภคที่ มี ระดับ
รายได้แ ตกต่ า งกัน ย่อ มมี ล ัก ษณะความต้อ งการสิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ด้ว ย รายได้เป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญใกล้เคียงกับการศึกษา เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ไม่มาก อาจพิจารณาซื้ อสิ นค้าตาม
ความจาเป็ นก่อน เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะมีตวั เลือกในการซื้ อที่เพิ่มขึ้น โดย
สามารถเลื อกสิ นค้าที่แพงขึ้น และสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยมากขึ้น (จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2555)
จากแนวคิ ด ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ก ล่ า วมาข้างต้น นี้ ผู ว้ ิจยั มี ค วามสนใจในการศึ ก ษา
ลักษณะด้านประชากร เช่ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เป็ นต้น เพื่อมาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากลักษณะด้านประชากรนั้น
เป็ นพื้นฐานในการกาหนดลักษณะของผูบ้ ริ โภค ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่จะ
มีการรับรู ้ ทัศนคติ จนไปถึ งการเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ผ่านการทาการตลาดแบบ
พันธมิตร (Affiliate Marketing) ที่แตกต่างกันได้

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
2.2.1 แนวคิดการรับรู้ ของผู้บริ โภค
2.2.1.1 ความหมายของการรับรู ้
นัก วิช าการหลายท่ านให้ค วามหมายไว้แตกต่ างกัน ดังนี้ (รสสุ คนธ์ สกุ ล เมตตา,
2557)
Kotler อธิ บายว่า การรับรู ้คือกระบวนการที่แต่ละคนเลือกสรร จัดระเบียบและแปล
ความหมายข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างภาพให้มีความหมาย ดังนั้น การรับรู ้จึงไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งกระตุน้
ร่ างกายเพียงอย่างเดียว หากแต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของสิ่ งกระตุน้ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและยัง
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละบุคคลอีกด้วย (Kotler, 2003)
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Shiffman and Kamuk (1994) อธิ บายว่า การรับรู ้ คือ กระบวนการที่ แต่ละบุ คคลทา
การเลื อกสรรจัดระเบียบและตีความหมายสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ออกมาเป็ นภาพที่มีความหมายและเกิ ด
เป็ นภาพรวมขึ้ น โดยที่ บุ ค คล 2 คน รั บ รู ้ ถึ งสิ่ งกระตุ ้นอย่างเดี ยวกันและอยู่ภายใต้เงื่ อนไขอย่าง
เดี ยวกัน แต่จะมี อิทธิ พลต่อการเลื อกการรับรู ้ การตี ความหมายของแต่ละบุ คคล โดยขึ้ นอยู่กบั
ความจ าเป็ น (Need) ค่ า นิ ย ม (Value) และความคาดหวัง (Expectation) โดยตัว แปรเหล่ า นี้ จะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู ้ของบุคคล
Hoyer and Maclnnis (2001) อธิ บายว่า การรับรู ้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั การเรี ยนรู ้ ความเชื่ อ ประสบการณ์ หรื อภู มิหลังของแต่ละบุคคล ยิ่งมีประสบการณ์ มาก
การตีความจะยิง่ มีความซับซ้อนและหลากหลายมากตามไปด้วย
เสรี วงษ์ม ณฑา (2542) อธิ บ ายว่า การรับ รู ้ คือกระบวนการที่ มนุ ษย์เลื อกที่ จะรั บ รู ้
ตีความหมายการรับรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งที่สัมผัสเพื่อสร้างภาพในสมองให้เป็ นภาพที่มีความหมายและมี
ความกลมกลืน
Belch and Belch (2005) อธิ บายว่า การรับรู ้คือ กระบวนการของบุคคลโดยขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยภายใน เช่ น ความเชื่ อ ประสบการณ์ ความจาเป็ น อารมณ์ และความคาดหวัง นอกจากนี้ การ
รับรู ้ยงั มีผลจากสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ เช่น สี ขนาด และความเข้ม และบริ บทที่ได้เห็นหรื อได้ยนิ
Kerin, Hartley, and Rudelius (2009) อธิ บายว่า การรับรู ้คือการที่บางคนเห็นรถยนต์
BMW เป็ นสิ่ งที่สะท้อนความสาเร็ จ ในขณะที่ บางคนมองเป็ นการแสดงออกถึ งความโอ้อวด สิ่ งนี้
คือผลของการรับ รู ้ (Perception) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ แต่ล ะคนเลื อก จัดระเบี ยบ ท าความเข้าใจ
ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อใช้ในการสร้างภาพที่มีความหมายของตน
2.2.1.2 กระบวนการรับรู ้
กระบวนการรั บ รู ้ เป็ นขั้น ตอนในการเกิ ด การรั บ รู ้ โดยมี ข้ ัน ตอน เริ่ ม จากการ
เลื อกสรร กลัน่ กรองการรับรู ้ (Selective Perception) ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน และเต็มไปด้วย
ข้อมูล สมองของมนุ ษย์มี การจัดการและแปลข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ซึ่ งกระบวนการที่เรี ยกว่า การ
เลือกสรร กลัน่ กรองข้อมูล ซึ่ งเป็ นการคัดกรองข้อมูล ในส่ วนที่ทาความเข้าใจ จดจาไว้ในความทรง
จา (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009) ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเลื อกว่าจะรับ
ข้อมู ลหรื อไม่ เช่ น ผูช้ มเลื อกปิ ดโฆษณา เมื่ อมี โฆษณาปรากฏขึ้ นบนหน้าเว็บ ไซต์ เป็ นต้น หรื อ
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเลือกให้ความสนใจไปยังข้อความที่สอดคล้องกับทัศนคติ ความเชื่ อและเลือกที่
จะไม่สนใจสิ่ งที่ไม่สอดคล้อง เช่นกัน การเลือกเปิ ดรับสิ่ งกระตุน้ เกิดขึ้นบ่อย ในขั้นพฤติกรรมหลัง
การซื้ อของผูบ้ ริ โภค เมื่ อผูบ้ ริ โภคชอบอ่ านโฆษณาของสิ นค้าที่ ซ้ื อมา เช่ น ผูบ้ ริ โภคชอบที่ จะดู
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โฆษณาของแมคโนดัล ด์ใ นตอนที่ หิ วมากกว่าตอนที่ เพิ่ งรั บ ประทานพิ ซ ซ่ า มา เป็ นต้น (Kerin,
Hartley, & Rudelius, 2009)
2) การเลือกที่จะสนใจ (Selective Attention) เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการให้ความ
สนใจกับสิ่ งกระตุน้ บางอย่างและไม่ให้ความสนใจกับสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ การศึกษาหนึ่งพบว่าผูบ้ ริ โภค
แต่ละคนเห็ นโฆษณากว่า 1,500 ชิ้ นต่อวัน แต่มีการตอบรับกับโฆษณาทั้งหมดเพียง 76 ชิ้ นเท่านั้น
และมีบางการศึกษาระบุว่าแต่ละคนเห็นโฆษณาถึง 4,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่ งหมายความว่านักการตลาด
ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการทาให้ขอ้ ความของตนได้รับความสนใจ และผูโ้ ฆษณาต้องใช้
ความคิ ดสร้ างสรรค์เพื่ อให้ โ ฆษณาสามารถดึ ง ดู ดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ เช่ น การใช้สี ที่
แตกต่าง เป็ นต้น
3) การเลื อกท าความเข้าใจ (Selection Comprehension) แม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะ
ได้รับ ข้อ ความของผู ้โฆษณาแต่ ไ ม่ อ าจรั บ ประกัน ได้ว่า การตี ค วามนั้น เป็ นไปตามที่ ต้อ งการ
ผู ้บ ริ โ ภคอาจเลื อ กใช้ ท าความเข้า ใจ คื อ ตี ค วามข้อ มู ล ตามทัศ นคติ ความเชื่ อ แรงจู ง ใจและ
ประสบการณ์ของตนเอง เช่น โฆษณาที่โจมตีตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภครายนั้นชื่นชอบอาจถูกมองว่าเป็ น
โฆษณาที่ เชื่ อถื อไม่ ได้ มี อคติ และไม่ ยอมรั บ หรื อกล่ าวคื อ การเลื อกท าความเข้าใจเป็ นการแปล
ข้อมูลที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่ อ นักการตลาดที่ไม่พยายามทาความเข้าใจในเรื่ องนี้ มกั
พบกับ ผลลัพ ธ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย เช่ น บริ ษ ัท โทโร น าเสนอเครื่ องกวาดหิ ม ะขนาดเล็ ก
น้ าหนักเบาออกสู่ ตลาด ภายใต้ชื่อ สโนว์ พัฟ ถึงแม้วา่ สิ นค้าใช้ได้ดี แต่ยอดขายกลับไม่ได้ตรงตาม
เป้ าหมาย ซึ่ งต่อมาบริ ษทั โทโรค้นพบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ความหมายของชื่ อสโนว์ พัฟ ดู เหมือนของ
เล่น หรื อเบาเกิ นกว่าที่จะทาการกวาดได้จริ ง ดังนั้นเมื่อสิ นค้าเปลี่ ยนชื่ อใหม่เป็ น สโนว์ มาสเตอร์
ยอดขายจึงเพิ่มขึ้นอย่าง (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009)
4) การเลื อ กที่ จ าข่ า วสาร (Selective Retention) คื อ กระบวนการการขั้น
สุ ด ท้ายของการรับ รู ้ การที่ ผูบ้ ริ โภคลื ม ข้อมู ล ที่ เห็ น อ่ าน หรื อ ได้ยิน สิ่ ง นี้ ส่ งผลกระทบต่ อการ
แสวงหาข้อมูล ในกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Roger A. Kerin, Steven W. Hartley,
William Rudelius, 2009) เพราะผูบ้ ริ โภคไม่ได้จดจาข้อมูลทั้งหมดที่เห็น ที่ได้ยินหรื อได้อ่าน แม้จะ
มีการเลือกที่สนใจและเลื อกทาความเข้าใจแล้วก็ตามผูโ้ ฆษณาต้องแน่ ใจว่าข้อมูลจะยังอยู่ในความ
ทรงจาของลู กค้า เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจาได้เมื่ อต้องซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ (Belch & Belch,
2005)
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2.2.1.3 การเรี ยนรู ้ (Learning)
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้วา่ มีแหล่งข้อมูล
ไหนบ้างที่จะใช้การหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินตัวเลือก ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้จึงเป็ นพฤติกรรมที่มีผลมาจาก 2 ประการคือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าเดิม และเหตุผล
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ (Behavioral Learning) เป็ นกระบวนการพัฒ นาการในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เกิ ดจากสิ่ งกระตุ น้ แบบเดิ ม คือ การผลักดันสิ่ งกระตุน้ ที่ช้ ี โอกาสหรื อ
สิ่ งชี้นา การตอบสนองหรื อการปฏิบตั ิตอบ การเสริ มแรงหรื อการสนับสนุน
แรงผลักดันคือ ความต้องการที่เป็ นตัวผลักดันให้เกิดการกระทา ดังนี้
1) แรงผลักดัน คือ ความหิ วอาจแสดงออกมาในรู ปของแรงจูงใจให้เกิดการ
กระทา
2) สิ่ ง กระตุ ้น ที่ ช้ ี โอกาสหรื อ สิ่ ง ชี้ น า คื อ สิ่ ง กระตุ ้น หรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้วา่ จะนาโอกาสมาให้
3) การตอบสนองหรื อการปฏิบตั ิ คือการกระทาที่เกิ ดขึ้นโดยผูบ้ ริ โภคเพื่อ
ตอบสนองแรงผลักดันนั้นๆ
4) การเสริ มแรงหรื อการสนั บ สนุ น คื อ รางวัล เช่ น เมื่ อ ผู ้บ ริ โภคหิ ว
(แรงผลักดัน) แล้วผูบ้ ริ โภคเห็ นสิ่ งชี้ นา (ป้ ายโฆษณา) ผูบ้ ริ โภคจึ งเกิ ดการกระทา (สั่งซื้ อสิ นค้า)
และรับรางวัลนั้น (การได้รับสิ นค้าและความรวดเร็ วในการบริ การ)
นัก การตลาดใช้ท ฤษฎี ที่เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ คื อการแผ่ข ยายต่อสิ่ งเร้ า
(Stimulus Generalization) ซึ่ งเกิ ดขึ้ นเมื่ อการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าหรื อสิ่ งชี้ นาสิ่ งหนึ่ งไปยังสิ่ งเร้ า
หรื อสิ่ งชี้ น าอื่ น การใช้ ต ราสิ นค้ า ที่ เดี ย วกั น ส าหรั บ สิ นค้ า ที่ ไ ม่ เหมื อ นกั น ผู ้บ ริ โภคจะใช้
ประสบการณ์ หรื อการรับรู ้จากตราสิ นค้าเดิม ส่ งต่อไปยังสิ นค้าใหม่ เช่น ยาไทลิ นอล บรรเทาปวด
ลดไข้ และยาไทลิ น อล พี เอ็ม บรรเทาปวดส าหรั บ ทานก่ อนนอน ส่ วนทฤษฎี ก ารจาแนกความ
แตกต่างจากสิ่ งกระตุน้ (Stimulus Discrimination) คือ การที่บุคคลมีความสามารถในการรับรู ้ความ
แตกต่างของสิ่ งเร้ า เช่ น ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้ว่า เครื่ องดื่ มประเภทไลท์เบี ยร์ แต่ละตราสิ นค้ามี
ความแตกต่างกัน และสามารถแยกแยะได้ว่าสิ นค้าไหนควรสนองตอบต่อสิ่ งเร้ าที่ ไม่นาไปสู่ การ
เสริ มแรง (ไม่ซ้ื อสิ นค้าเพราะอาจไม่ชอบในรสชาติ)
การเรี ยนรู ้ ดา้ นความเข้าใจ (Cognitive Learning) เป็ นผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหา
ผ่านการคิดในหลักเหตุและผล รวมทั้งจิตใจ โดยปราศจากประสบการณ์ ตรง การเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้
เรี ยกว่า การเรี ยนรู ้ ด้านความเข้าใจ หรื อการเรี ยนรู ้ แบบพุ ทธปั ญญา (Cognitive Learning) ซึ่ งเป็ น
การเชื่ อมโยงระหว่างความคิดหรื อการสังเกตพฤติกรรมของผูอ้ ื่น แล้วนามาประยุกต์ใช้กบั ตัวเอง
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นัก การตลาดสามารถใช้ป ระโยชน์ จากการเรี ย นรู ้ น้ ี ได้ ด้ว ยการออกโฆษณาที่ แสดงให้ เห็ น ว่า
ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์อะไรจากการใช้สินค้าแล้ว เช่น ย้าโฆษณาให้เห็นซ้ าๆ
ความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) คือการที่ ผูบ้ ริ โภคแก้ปัญหาอย่างไม่
คิดมาก ซึ่ งมีความใกล้เคียงกันระหว่างลักษณะนิ สัยและความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า ซึ่ งหมายถึง
ทัศ นคติ ที่ ดี ที่ มี ค วามชื่ น ชอบ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า โดยไม่ เปลี่ ย นตราสิ น ค้า ความ
จงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าเป็ นผลมาจากแรงสนับสนุ นด้านบวกที่เกิ ดขึ้นจากความพึงพอใจในสิ นค้า
นั้นๆ ผูบ้ ริ โภคจึงลดความเสี่ ยงและประหยัดเวลาใรการเลื อกซื้ อสิ นค้า โดยพึงพอใจที่จะซื้ อสิ นค้า
เดิมอย่างสม่าเสมอ (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009)
2.2.1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
อิทธิ พลของการรับรู ้ มีปัจจัยหลายประการที่ เข้ามาเกี่ ยวข้องซึ่ งช่ วยให้เกิ ดการรับรู ้
ง่ายขึ้น โดยประกอบด้วย (ศรัญญา รัตนจงกล, 2554)
1) ปั จจัย ด้านเทคนิ ค คื อ ลัก ษณะต่ างๆ ของวัตถุ ที่ น าเสนอ ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภค
สามารถสัมผัสได้ และส่ งผลต่อการพิจารณาในการรับรู ้ ของแต่ละบุคคล โดยแบ่งออกเป็ นหลาย
ปั จจัย ได้แก่
(1) ขนาด
(2) สี
(3) ความเข้ม
(4) การเคลื่อนไหว
(5) ตาแหน่ง
(6) การตัดกัน
(7) การแยกออก
2) ความพร้ อ มด้า นจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค มี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ หากผูบ้ ริ โภคมี
ความพร้ อมทางจิ ตใจ ก็ จะสามารถเปิ ดรั บ ข้อมู ล และก่ อให้เกิ ดการรั บ รู ้ ได้ง่ายขึ้ น โดยสามารถ
พิจารณาได้จากปั จจัยต่างๆ ดังนี้
(1) ความมัน่ คง
(2) นิสัย
(3) ความมัน่ ใจ และความรอบคอบ
(4) ความตั้งใจ
(5) สภาพความพร้อมของจิตใจ
(6) ความคุน้ เคย
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(7) ความคาดหวัง
3) ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภคคือสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับในอดีต และจะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การในปั จจุบนั และอนาคต
4) สภาวะอารมณ์ คือสภาวะด้านจิตใจ ความรู ้สึก และทัศนคติในปั จจุบนั
ซึ่ งจะมีผลต่อความพร้ อมในการรับรู ้ เช่ น หากผูบ้ ริ โภคอารมณ์ ไม่ดี จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การรับรู ้น้ นั มีไม่มาก
5) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค การตัดสิ นใจใน
การรับรู ้ต่างๆ อาจขึ้นอยูก่ บั การปลูกฝังของวัฒนธรรมและสังคมนั้นๆ ด้วย
2.2.2 แนวคิดด้ านทัศนคติ
2.2.2.1 ความหมายของทัศนคติ
มีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ให้นิยามความหมายของทัศนคติไว้ ดังนี้
Stanton and Futrell (1987) อธิ บายว่า ทัศนคติ คือ ความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
Ajzen And Fishen (1980) อธิ บายว่า ทัศนคติ คือ การตอบสนองว่าชอบหรื อไม่ชอบ
ต่อสิ่ งต่างๆ เช่ น สิ่ งของ คน สถานที่ การกระทา ความคิด หรื อสถานการณ์ โดยแสดงออกมาใน
รู ปแบบของความเชื่อ ความรู ้สึก หรื อพฤติกรรม
Murphy and Enis (1986) อธิ บายว่า ทัศนคติ คือความโน้มเอียงที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้
ในการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ไปในทิศทางที่สม่าเสมอ
Schiffman and Kanuk (1987) อธิ บายว่า ทัศนคติ คื อความโน้มเอี ยงที่ บุคคลเรี ยนรู ้
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยทัศนคติ
ของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่เขามีต่อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคน สิ่ งของ สถานการณ์ หรื อ
สถาบัน ขณะเดี ย วกัน นั้น ทัศ นคติ จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการแสดงออกของบุ ค คล ซึ่ ง
ทัศนคติของบุคคลจะมี 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ทัศนคติเป็ นความรู ้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
2) ทัศนคติเป็ นเรื่ องของสิ่ งที่สะสมอยูใ่ นความคิดของบุคคล
3) ทัศนคติจะค่อนข้างคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ
4) ทัศนคติเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ
Belch and Belch (2005) อธิ บายว่า ทัศนคติ คือ ความพร้ อมของสมองและประสาท
ที่จดั ระเบียบไว้โดยอาศัยประสบการณ์ ที่มีผลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ ขณะที่มุมมอง
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ใหม่ๆ มีการมองว่า ทัศนคติคือ ผลสรุ ปที่แสดงความรู ้สึกของบุคคลต่อความรู ้สึกโดยรวมหรื อการ
ประเมินสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติกบั สิ่ งต่างๆ เช่ น บุคคล ตราสิ นค้า บริ ษทั ประเภทสิ นค้า
ร้านค้า หรื อแม้กระทัง่ การโฆษณา
ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) อธิ บายว่า ทัศนคติ คือความโน้มเอียง
ที่เกิ ดจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ มาก่อนต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งสอดคล้องกับความชอบหรื อความไม่ชอบของ
บุ ค คลนั้น ๆ ทัศ นคติ เกิ ดจากค่ านิ ย มและความเชื่ อ ซึ่ งสามารถพัฒ นาได้เมื่ อ เติ บ โตขึ้ น ตัวอย่า ง
ค่านิ ยมของคนไทย เช่นการช่ วยเหลือเกื้อกูล การนับถือหรื อให้เกียรติผทู ้ ี่อาวุโสกว่า การอ่อนน้อม
ถ่อมตน นอกจากนี้ บุคคลแต่ละคนยังมีค่านิ ยมส่ วนตัว (Personal Values) เช่น ความประหยัด ความ
ทะเยอทะยาน นักการตลาดต้องให้ความสาคัญกับทั้งสองค่านิ ยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่านิ ยมส่ วนตัว
เพราะสามารถส่ งผลกระทบต่อทัศนคติ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการกาหนดลาดับความสาคัญของมาตรฐาน
ต่อคุ ณลักษณะของสิ นค้า สมมติว่าการประหยัด เป็ นค่านิ ยมส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นมาตรฐาน
เกี่ ยวกับการประหยัด จึงเป็ นมาตรฐานที่สาคัญที่สุดในการเลื อกซื้ อสิ นค้า เช่ นการเลื อกซื้ อรถยนต์
หากผูบ้ ริ โภคมีค่านิ ยมส่ วนตัวคื อการประหยัด ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะมองหาคุ ณสมบัติของรถยนต์ที่
สามารถประหยัดน้ ามันเป็ นตัวเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อ
ความเชื่ อก็มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างทัศนคติสาหรับผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากความเชื่ อ
เป็ นการรับรู ้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ มีคุณสมบัติหรื อมีประสิ ทธิ ภาพอย่างไร โดยที่ความเชื่ อนั้น
ขึ้ น อยู่ก ับ ประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คล โฆษณา และการปรึ ก ษาพู ด คุ ย กับ ผู อ้ ื่ น ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ
คุณลักษณะของสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับนักการตลาด เนื่ องด้วยค่านิ ยมส่ วนตัวเพียงอย่างเดียว
ก็ ส ามารถก่ อ ให้ เกิ ด ทัศ นคติ ช อบหรื อ ไม่ ช อบสิ น ค้าหรื อบริ ก ารนั้น ๆ ได้ (ดารา ที ป ะปาล และ
ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553)
Mcharthy and Perreault (1993) กล่ าวว่า ทัศ นคติ หมายถึ ง แนวความคิ ดเห็ น ของ
บุคคลที่มีต่อบางสิ่ ง เช่น สิ นค้าหรื อบริ การ สิ่ งโฆษณา บริ ษทั หรื อความคิด โดยทัศนคติเกิดขากการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ทั้งยังเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่ อที่มี
ความสัมพันธ์กนั หลายๆ ความเชื่อ ทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งว่าดี
หรื อไม่ดี ชอบหรื อไม่ชอบพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ กล่าวคือ มีท้ งั แง่บวก แง่ลบ และแง่กลาง
2.2.2.2 องค์ประกอบของทัศนคติ
นักวิจยั ส่ วนใหญ่ จัดแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติไว้3องค์ประกอบด้วยกันคือ
1) ความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive) คือ การได้รับรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่ ง จนเกิดเป็ น
ความเข้าใจ หรื อประสบการณ์ ซึ่ งส่ งผลต่อความรู ้สึกของบุคคลนั้นๆ และทาการแสดงออกมาใน
รู ปแบบของความเชื่อ
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2) ความรู ้สึก (Affective) คือสิ่ งที่บุคคลนั้นๆ เกิ ดอารมณ์ บางอย่างขึ้น เช่ น
ความกลัว ความชอบ ความโกรธ ความเกลี ยด โดยความรู ้ สึกอาจเกิ ดขึ้ นได้ท้ งั ก่ อนที่ จะมี ความรู ้
หรื อหลังจากที่มีความรู ้ต่อสิ่ งนั้นก็ได้
3) พฤติ ก รรมการแสดงออก (Behavior) คื อ การกระท าหลังจากที่ ไ ด้รั บ
ความรู ้ความเข้าใจ จนก่อเกิดเป็ นความรู ้สึกต่อสิ่ งนั้นๆ และกลายมาเป็ นการกระทาเพื่อตอบสนอง
กับความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
2.2.2.3 รู ปแบบความสัมพันธ์ของการเกิดทัศนคติ
ความสัมพันธ์ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้
1) ล าดับ ขั้น การเรี ยนรู ้ มาตรฐาน (Standard Learning Hierarchy) รู ป แบบ
การเกิดทัศนคติที่เริ่ มต้นจากการมีความรู ้ความเข้าใจก่อนแล้วจึงเกิดเป็ นความรู ้ สึก จนเกิดเป็ นการ
กระทา และทาให้เกิ ดทัศนคติ ซึ่ งข้อมูลเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการเกิดทัศนคติในรู ปแบบนี้ นักการ
ตลาดต้องให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภคมากเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจได้
2) ล าดับ ขั้น แบบสภาวการณ์ เกี่ ย วพัน ต่ า (Low-involvement Hierarchy)
เริ่ มต้นด้วยความรู ้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีความรู ้สึกสนใจแต่อย่างใด แต่กลับมีโอกาสได้
ใช้ผลิ ตภัณฑ์ จึ งสามารถประเมิ นความรู ้ สึ กที่ มี ต่อผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ได้ ซึ่ งนักการตลาดควรอาศัย
ปั จ จัย อื่ น เข้า มากระตุ ้น การตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โภค เช่ น ตราสิ น ค้า การจู ง ใจ ณ จุ ด ขาย การใช้
พนักงานแนะนาสิ นค้า และการจัดวางผลิตภัณฑ์ในจุดที่สามารถพบเห็นได้ง่าย เป็ นต้น
3) ลาดับขั้นประสบการณ์ (Experiential Hierarchy) เป็ นการเกิดทัศนคติ ที่
เริ่ มต้นจากความรู ้ สึกก่ อนแล้วจึงใช้ผลิ ตภัณฑ์ และเกิ ดเป็ นความรู ้ ความเข้าใจหลังการใช้ นักการ
ตลาดสามารถจูงใจด้านอารมณ์ เช่ นภาพลักษณ์ ผลิ ตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่น่าสนใจ
น่าดึงดูด การโฆษณาที่ใช้ในการจูงใจด้านอารมณ์ เป็ นต้น
2.2.2.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดทัศนคติ
การเกิดทัศนคติส่วนหนึ่ งมากจาก สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมบุคคลให้นึกคิด และ
รู ้สึกไปตามสภาพแวดล้อม ดังนั้นบุ คคลที่ มาจากพื้นเพเดี ยวกัน จะมีทศั นคติ แบบเดี ยวกัน ดังนั้น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดทัศนคติมีดงั ต่อไปนี้
1) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
2) ประสบการณ์ในอดีต
3) อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน
4) เครื่ องมือทางการตลาด
5) การเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ
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6) อิทธิพลทางสังคม
2.2.3 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ในความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มี นกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ ดังนี้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง “กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วน
เกี่ ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลื อก การซื้ อ การใช้ การประเมินผล และการใช้สอยผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาที่จะอยากได้รับความพอใจ (Belch &
Belch, 1993)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ได้รับการบริ โภคและการใช้สอยผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อน
และหลังการกระทากิจกรรมเหล่านี้ (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993)
พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคมี ล ัก ษณะเป็ นกระบวนการประกอบด้วยกิ จกรรมที่ เป็ น
ขั้นตอนในการซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคจานวนมาก ก่อนตัดสิ นใจซื้ อจะผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน เริ่ มด้วยการแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่จะซื้ อ และประเมิ นข้อดี ขอ้ เสี ยแต่ละตรา
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล หรื อกลุ่มได้คดั เลือก ซื้ อ ใช้
หรื อจัดการกับสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อทาการตอบสนองความพึงพอใจของตน (Solomon, 2009)
ผูท้ าการสื่ อสารการตลาดจะให้ความสนใจกับความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ด้ว ยการพัฒ นาผลการตอบสนองของผู ้บ ริ โ ภคต่ อ การสื่ อ สารการตลาด ส่ วนนั ก การตลาดจะ
ออกแบบตราสิ นค้าให้สามารถสื่ อสารและให้มีอิทธิ พลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
โดยจะต้องเข้าถึ งความคาดหวังของผูบ้ ริ โภครวมถึงวิธีการที่ผูบ้ ริ โภคจะตอบสนองต่อการสื่ อสาร
การตลาดนี้ (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมีการตอบสนอง
ที่ แตกต่างกัน ดังนั้นการสื่ อสารการตลาดไปยังกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคในแต่ละประเภทจึ งมี การสื่ อสารที่
แตกต่างกันออกไปด้วย
กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ลูกค้าในอนาคต และกลุ่ มลู กค้าปั จจุบนั กลุ่ มลู กค้าในอนาคตคือกลุ่ มบุ คคลที่ ยงั ไม่เคยซื้ อสิ นค้า
สิ นค้า หรื อตราสิ นค้านั้นๆ ส่ วนกลุ่มลู กค้าปั จจุบนั คือ บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อตราสิ นค้านั้นๆ อย่าง
น้ อ ย 1 ครั้ ง ดัง นั้ น กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายทั้ง 2 กลุ่ ม นี้ คื อ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารหาลู ก ค้า
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(Acquisition Strategy) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งลู ก ค้ า ให้ เกิ ด การรู ้ จ ัก ตราสิ นค้ า (Brand
Awareness) ส่ วนกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั จะต้องกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อซ้ า ซึ่ งจะต้องใช้กลยุทธ์การรักษา
ลูกค้า (Retention Strategy) ซึ่ งการสื่ อสารไม่เพียงแต่จะสร้างความสนใจไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อสร้างให้
เกิ ดการรู ้ จกั ตราสิ นค้า แต่ข่าวสารที่สื่อสารไปนั้นจะต้องทาให้กลายเป็ นสิ่ งแรกที่ อยู่ในจิตใจของ
ลูกค้าเมื่อนึ กถึ งอยู่เสมอและเกิ ดการซื้ อที่บ่อยขึ้น (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์,
2555)
2.2.3.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค มีลาดับขั้นดังต่อไปนี้
1) การรั บ รู ้ สิ่ งเร้ า (Stimulus) สิ่ งเร้ า คื อสิ่ งกระตุ ้น ซึ่ งเป็ นเหตุ จูงใจท าให้
บุคคลเกิดความรู ้สึกอยากได้ โดยสิ่ งเร้ามีหลายแหล่ง ที่จะกระตุน้ ความความอยาก ดังต่อไปนี้
(1) สิ่ ง เร้ า จากสั ง คม (Social Cuo) เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลมี ก ารพู ด คุ ย กัน
ระหว่างบุคคล ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับผูข้ าย
(2) สิ่ งเร้าจากการโฆษณา (Commercial Cue) เกิดขึ้นจากผูข้ ายเป็ นคน
(3) ส่ งข้อมูลข่าวสารการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ออกไป เพื่อจูงใจให้เกิด
ความรู ้สึกอยากใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขึ้น
(4) สิ่ งเร้าที่ไม่ใช่การโฆษณา (Noncommercial Cue) เกิดจากข้อมูลข่าว
(5) ที่ มีความเป็ นกลาง เช่ น การรี วิวผลิ ตภัณฑ์จากผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์จริ ง
เป็ นต้น
(6) สิ่ งเร้ าที่เกิดจากแรงขับภายในร่ างกาย (Physical Drive) เกิดขึ้นจาก
ประสาทสัมผัสทางร่ างกายที่ได้รับผลกระทบ เช่ น ทาให้เกิ ดความรู ้สึกหิ ว กระหาย และความกลัว
เป็ นต้น
2) การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) เมื่อเกิดสิ่ งเร้าขึ้น ขั้นตอนต่อไป
คือการรับรู ้ปัญหา ซึ่ งบุคคลจะต้องเผชิ ญหน้าระหว่างความจาเป็ นหรื อความปรารถนาที่จะต้องการ
สิ่ งนั้นการรับรู ้ ปัญหาเกิ ดขึ้นจากสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก (Kotler, 2000) และเกิ ดขึ้นเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคเห็นความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เป็ นอยู่ของตน กับสภาวะที่ตนปรารถนา โดยสามารถ
เกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น ของที่ใช้อยูห่ มด มีความต้องการใหม่ๆ ของที่มีอยูไ่ ม่สร้างความประทับใจ
เป็ นต้น
นัก สื่ อสารการตลาดสามารถใช้ความพยายามที่ จะท าให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ถึ ง
ปัญหาได้โดยสร้างความต้องการปฐมภูมิ ซึ่ งเป็ นการสร้างความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่เจาะจง
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ตราสิ นค้า หรื อสร้างความต้องการแบบทุติยภูมิ คือการสร้างความต้องการแบบให้เจาะจงในตรา
สิ นค้า
3) การแสวงหาข้อ มู ล (Information Search) หลัง จากที่ ผู บ้ ริ โภคเกิ ด การ
รับ รู ้ ปั ญ หา ผู บ้ ริ โภคจะเริ่ ม แสวงหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารนั้น ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะ
แสวงหาข้อมู ล จากทั้ง ภายในตัวผู บ้ ริ โภคเอง หรื อข้อมู ล จากแหล่ งภายนอกเพิ่ ม เติ ม ก็ ได้ โดยที่
แหล่งข้อมูลภายนอกนี้ อาจหาได้หลายข้อมูล ดังนี้ (Kotler & Armstrong, 1997)
(1) แหล่ งบุ ค คล (Personal Source) ได้แก่ สมาชิ ก ในครอบครัว ญาติ
เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนร่ วมงานเป็ นต้น
(2) แหล่งโฆษณา (Commercial Sources) ได้แก่ การโฆษณา พนักงาน
ขาย ผูจ้ าหน่าย บรรจุภณั ฑ์ และการจัดแสดงสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้น
(3) แหล่ ง สาธารณะ (Public Sources) ได้แ ก่ สื่ อ มวลชน หน่ ว ยงาน
องค์การต่างๆ ซึ่ งทาหน้าที่สารวจจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อ
ให้บริ การแก่สาธารณชนทัว่ ไป
(4) แหล่ ง ประส บการณ์ (Experiential Sources) ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ดา้ นการจัดดาเนินการ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นโดยตรง
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ของ Urbany, Dickson and Wilkie (1989) พบว่ า การ
แสวงหาข้อมู ล ของผูบ้ ริ โภคสามารถเกิ ดขึ้ น ได้จาก 2 ปั จจัย คื อ ความไม่ ม นั่ ใจในความรู ้ ที่ ตนมี
(Knowledge Uncertainty) และความไม่ ม ั่ น ใจในการเลื อ กซื้ อสิ นค้ า (Choice Uncertainty) คื อ
ผูบ้ ริ โภคไม่มนั่ ใจในความรู ้ที่มีโดยไม่มนั่ ใจในลักษณะสาคัญหรื อคุณสมบัติของสิ นค้า
4) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้อย ขั้นตอนนี้ คือขั้นตอนการพิจารณาทางเลื อกโดย
พิจารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ที่ผา่ นมา หรื อพิจารณาความคุม้ ค่า ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งที่มา
ของข้อมูล ซึ่ งเกณฑ์ในการประเมินมีหลายทาง เช่ น ตราสิ นค้า คุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ ประกอบกับ
ความชอบ ภาพลักษณ์ เป็ นต้น
Kotler (2000) กล่ าวว่า หลังจากผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มู ลแล้ว จะทาการประเมิ น
ทางเลื อกจากพื้นฐานความเชื่ อและความรู ้ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้า เพื่อเลือกทางเลื อกที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสม โดนพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละตราสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะประเมินตราสิ นค้า
จากคุณสมบัติที่ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่ามี ความสาคัญที่ สุดและตรงกับความต้องการของตนมากที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
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แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทาการเปรี ยบเทียบสิ นค้าและบริ การ รวมถึงตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นตัวเลือกเพื่อทาการ
เลือกสิ่ งที่เหมาะสมที่สุดในการตอบสนองสิ่ งที่ตอ้ งการมากที่สุด
นักการสื่ อสารการตลาดจึ งต้องท าให้ตราสิ นค้าเข้าไปอยู่ในกลุ่ มของตรา
สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคพิจารณา โดยอาจใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดหลากหลายรู ปแบบเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ ดี สร้างความผูกพันและการจดจาของตราสิ นค้าในจิตใจของผูบ้ ริ โภคได้ และส าหรับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสิ นค้า หมายถึงคุณสมบัติที่สาคัญของสิ นค้า (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
5) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากเมื่อประเมินทางเลือกแล้ว
ขั้น ตอนนี้ คื อ ขั้น ตอนการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารจากตัว เลื อ กที่ ไ ด้เลื อ กมา ซึ่ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อนี้ เป็ นการตอบสนองความต้องการหรื อความจาเป็ นต่างๆ ซึ่ ง Berkman, Linquest, and
Sirgy (1997) กล่ าวว่า ความตั้ง ใจซื้ อ (Purchase Intention) เป็ นองค์ประกอบด้วย พฤติ ก รรมของ
ทัศนคติ ที่สามารถทานายพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าได้ดีกว่าความเชื่อ และความรู ้สึก
6) พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Postpurchase Evaluation) ภายหลั ง จากเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ การแล้ว สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นตามมาคือ ความพึงพอใจ หรื อไม่พึง
พอใจต่ อผลิ ตภัณฑ์ และบริ การนั้นๆ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะมี ป ระสบการณ์ แล้วจากการใช้
สิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะประเมิ นสิ นค้านั้นว่าสามารถตอบสนองความคาดหวังที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ
หรื อไม่ (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553)
2.2.3.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคนั้น จะประกอบด้วยปั จจัยหลายๆ
ปั จจัยดังนี้ (จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
1) บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่
(1) วัฒนธรรม ซึ่ งประกอบด้วย ค่านิยม จริ ยธรรม กิจวัตร และ
ประเพณี ที่ ค นในสั งคมก าหนดไว้ (Solomon, 2009) ดังนั้น วัฒ นธรรมจึ ง ประกอบด้วยกลุ่ ม ของ
ค่านิยมที่แตกต่างกัน รวมถึงความเชื่อ และทัศนคติ
(2) สังคม เป็ นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยูร่ วมกันและจัดตั้งขึ้นเป็ นชุมชน
(Duncan, 2008)
(3) มิตรภาพ คนส่ วนใหญ่มกั จะตอบสนองต่อตรานั้นๆ ได้ดี เมื่อมี
คนในครอบครัวหรื อเพื่อนเป็ นผูแ้ นะนา ดังนั้นข่าวสารที่เกิดจากการบอกต่อถึงมีอิทธิ พลมากต่อการ
พิจารณาในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยเฉพาะเมื่อข่าวสารนั้นๆ มาจากบุคคลที่มีความ
น่าเชื่อถือหรื อมีประสบการณ์เกี่ยวกับตราและสิ นค้านั้นๆ
(4) กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว หรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงรวมถึง
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สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเป็ นผูน้ าในสิ นค้านั้นๆ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา ความจาเป็ น ความต้องการ
ความคิดเห็น ความเชื่ อ บุคลิ กภาพ และแรงจูงใจ เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นแต่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อทั้งสิ้ น

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดและกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด
2.3.1 ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารทางการตลาดเป็ นกระบวนการจัดการแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทาเกี่ยวข้อง
กับสิ นค้าและบริ การ โดยใช้หลักการสื่ อสารตราสิ นค้าในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด เช่ น โฆษณา การตลาดทางตรง
การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และนาเครื่ องมื อเหล่านี้ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อทา
ให้ผลการสื่ อสารมีความชัดเจน ความสอดคล้อง และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (สราวุธ อนันตชาติ ,
2550)
การสื่ อสารทางการตลาด คือการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ มากที่ สุ ด ธุ รกิ จจะเลื อกเครื่ องมื อในการสื่ อสารการตลาดให้เหมาะสมกับ
ธุ รกิจของตนเอง เครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดที่ได้แก่การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การขาย
โดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การบอก
เล่าแบบปากต่อปาก โดยสามารถเลือกเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดมากกว่า 1 ประเภท โดยต้อง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสิ นค้าและบริ การ (ธี รพันธุ์ โล่ทองคา, 2544)
การสื่ อสารทางการตลาด คือ ขั้นตอนของการวางแผนและพัฒนาการสื่ อสารการตลาด เพื่อ
จูงใจผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง เป้ าหมายของการสื่ อสารการตลาดคือสร้างพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยให้กลุ่มผูบ้ ริ โภครู ้ จกั กับตราสิ นค้ามากขึ้ น เพื่อนาไปสู่
ความเชื่อมัน่ และความคุน้ เคยต่อตราสิ นค้า (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
การสื่ อสารการตลาด เป็ นกระบวนการจัดการที่องค์การจัดทาขึ้นเพื่อสื่ อข่าวสารถ่ายทอด
ไปยังกลุ่ มเป้ าหมาย โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อโน้มน้าวใจให้พ วกเขาเกิ ดการรั บรู ้ (Perception) เกิ ด
ความเข้าใจ (Understanding) และเกิ ดทัศนคติ ที่ดีต่อองค์การ และแสดงพฤติ กรรมตอบสนองต่ อ
ผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การ ที่ บริ ษทั นาเสนอตามที่ มุ่งหวังไว้ (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล,
2553)

31
การสื่ อสารการตลาด เป็ นกระบวนการนาเสนอสิ่ งเร้าหลายๆ อย่าง บูรณาการประสานกัน
เป็ นแผนชุ ดเพื่อสื่ อความหมายถ่ายทอดไปยังตลาดเป้ าหมาย โดยมีความมุ่งหวังเพื่อกระตุน้ ให้ตลาด
เป้ าหมายเกิ ดการรับรู ้ แปลความหมาย และตอบสนองตามที่ตอ้ งการ โดยส่ งผ่านช่ องทางต่างๆ ที่
กาหนดขึ้ น การสื่ อสารการตลาดยังรวมถึ งจุดมุ่งหมายเพื่อปรั บปรุ ง และเสริ มสร้ างข่าวสารของ
บริ ษ ทั ในปั จจุ บนั ให้มีความชัดเจนมากขึ้ น และเพื่อกาหนดโอกาสที่ จะท าดารสื่ อสารใหม่ๆ ใน
อนาคตอีกด้วย (Delozier, 1976)
การสื่ อสารการตลาด คื อกระบวนการจัดการ (Management Process) โดยองค์ก ารจัดท า
ข่าวสารในรู ปแบบเชิ งสนทนา (dialogue) กับ กลุ่ มตลาดเป้ าหมายต่างๆ ซึ่ งมี ลกั ษณะแตกต่างกัน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จดังกล่าว องค์การจะต้องพัฒนาและนาเสนอข่าวสารสาหรับแต่ละกลุ่มของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยโดยเฉพาะ ซึ่ งแตกต่ างกัน ด้วย รวมทั้ง จะต้อ งประเมิ น ผลการรั บ ข่ าวสาร และ
พฤติกรรมของผูร้ ับ ว่ามีการตอบสนองตามต้องการหรื อไม่อีกด้วย (Fill, 2002)
การสื่ อสารการตลาด หรื อ MC เป็ นคาที่เกิ ดจากการรวบรวมรู ปแบบการนาเสนอข่าวสาร
ชนิ ดต่ างๆ ที่ ไ ด้วางแผนจัด ท าขึ้ น เพื่ อน ามาใช้ในการสร้ า งแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา
(Advertising) การประชาสั ม พั น ธ์ (Public Relations) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การขายโดยบุ ค คล (Personal Selling) การบรรจุ ภ ัณ ฑ์
(Packaging) การจัด กิ จ กรรมพิ เศษ และการเป็ นผู ้อุ ป ถัม ภ์ (Events and Sponsorships) และการ
บริ การลูกค้า (Customer Service) (Duncan, 2005)
2.3.2 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด
การสื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) คื อ รู ป แบบการสื่ อ สารที่ มี ผู ส้ ่ ง สาร
หรื อ คื อ ผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า และบริ ก าร ท าการส่ ง ข่ า วสารในรู ป แบบและลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง
สัญลักษณ์ ภาพ เสี ยง แสง การเคลื่ อนไหว ตัวอักษร คาพูด เสี ยงเพลง วีดีโอ ฯลฯ ผ่านช่องทางการ
สื่ อสารประเภทต่างๆ ไปยังผูร้ ับสาร หรื อกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ ่ ง
สาร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ให้ผรู ้ ับสารตอบสนองไปในทิศทางที่ตอ้ งการ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546)
คาว่า “การสื่ อสารทางการตลาด” (Marketing Communication) ประกอบด้วยคาว่า “การ
สื่ อสาร” (Communication) ซึ่ งหมายถึ ง กระบวนการที่ ส่ งต่ อความคิ ดและแบ่ งปั นความหมาย
ระหว่างบุคคลหรื อองค์กรกับบุคคล และคาว่า “การตลาด” (Marketing) ซึ่ งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ
ที่ธุรกิจหรื อองค์กรใช้ในการส่ งมอบหรื อแลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่างให้แก่ลูกค้า เมื่อนาสองคานี้ มา
รวมกันก็จะหมายถึ งองค์ประกอบในส่ วนประสมทางการตลาดของตราผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งๆ ที่ ทาให้
การแลกเปลี่ยนในการดาเนินธุ รกิจเกิดได้ง่ายขึ้น โดยผูท้ าสื่ อสารทางการตลาดจะมุ่งทาการตลาด
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ให้แก่ตราผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า วางตาแหน่งตราสิ นค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และบอกกล่าวให้ผรู ้ ับ
สารเป้าหมายทราบความหมายของตราผลิตภัณฑ์
ในปี 1976 Delozier (1976) นิ ยามคาว่า “การสื่ อสารทางการตลาด” ไว้วา่ เป็ นกระบวนการ
นาเสนอสิ่ งเร้าจานวนหนึ่ งที่ถูกบูรณาการเข้าด้วยกันแก่ตลาดด้วยความตั้งใจที่จะกระตุน้ ให้เกิดการ
ตอบสนองตามที่ตอ้ งการ สร้ างช่ องทางในการรับ ตีความ และกระทาอะไรบางอย่างจากสารที่ได้
จากตลาด เพื่อปรับเปลี่ยนสารของบริ ษทั และมองหาโอกาสทางการสื่ อสารใหม่ๆ นิ ยามนี้ สะท้อน
เรื่ องการสื่ อสารแบบสองทาง ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่มีการป้ อนกลับ และสารหรื อสิ่ งเร้าที่ส่งไปต้องมี
การบูรณาการ ถ้าต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายมีปฏิกิริยาตามที่เราต้องการ
การสื่ อสารการตลาด เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กรในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไป
ยัง กลุ่ ม ผูร้ ั บ สารเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ก รธุ รกิ จในยุค ปั จจุ บ นั ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู งมาก
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2553)
การสื่ อสารการตลาด เป็ นกิ จกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อสื่ อสารและ
ส่ งเสริ มสิ นค้าและบริ การไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ที่ประกอบด้วย การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง (Kotler, 2003)
การสื่ อสารการตลาด เป็ นกระบวนการทางการจัดการขององค์กรในการติดต่อสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Fill, 2002)
การสื่ อ สารการตลาด หมายถึ ง กระบวนการน าเสนอกลุ่ ม ของสิ่ ง กระตุ ้น ต่ า งๆ ไปยัง
ผูบ้ ริ โภค โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ เกิ ดการตอบสนองที่ พึ งปรารถนา ตลอดจนรวมไปถึ งการ
สื่ อ สารต่ างๆ ที่ น าเสนอข่ าวสารขององค์ก ร เพื่ อให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเกิ ด การรั บ รู ้ ตี ค วามและเกิ ด
พฤติกรรมจากข่าวสารที่ได้รับนั้น (Delozier, 1976)
การสื่ อสารการตลาด หมายถึ งการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดในสิ่ งที่จะสื่ อความหมาย
สร้ า งความเข้า ใจ สร้ า งการยอมรั บ ระหว่า งธุ ร กิ จ กับ ผู ้บ ริ โ ภค โดยมุ่ ง หวัง ให้ เกิ ด พฤติ ก รรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิจนั้น (สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์, 2540)
ในปี 2004 Kotler and Armstrong (2004) ให้คานิ ยามคาว่า “การสื่ อสารทางการตลาด” ไว้
ว่าเป็ นเทคนิ ค ทางการตลาดที่ มุ่ งไปยังกลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคเป้ า หมายโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อส่ ง ผลต่ อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเหล่านั้น
2.3.2.1 กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่ อสารการตลาด มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1) กระบวนการสื่ อสาร (Communication Process) เริ่ มต้นจากผูส้ ่ งข่าวสาร
รวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งต่างๆ และเมื่ อต้องการส่ งข่าวสารออกไปยังผูร้ ับข่าวสาร ก็แปลงข้อมู ล
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นั้น ๆ จากความคิ ด ออกเป็ นลัก ษณะของตัวอัก ษร น้ า เสี ย ง สี การเคลื่ อนไหว ฯลฯ ซึ่ งเรี ย กว่า
ข่าวสาร ตัวข่าวสารที่ได้รับการใส่ รหัส และถู กส่ งไปยังผูร้ ับสาร โดยผ่านสื่ อกลางในช่ องทางการ
สื่ อสารประเภทต่างๆ หรื ออาจถู กส่ งจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารโดยตรงก็ได้ หลังจากเมื่อผูไ้ ด้รับ
ข่ า วสารแล้ว ก็ จ ะท าการถอดรหั ส ดัง กล่ า วออกมาตามความเข้าใจจากประสบการณ์ ใ นอดี ต
สภาพแวดล้อมในขณะนั้น ฯลฯ หลังจากนั้นผูร้ ับข่าวสารจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผูส้ ่ ง
ข่าวสาร ซึ่ งสามารถอยู่ในรู ปของการเข้าใจ การตอบรับ การปฏิ เสธ หรื อแม้แต่การนิ่ งเงี ยบ ทั้งนี้
ข่าวสารของผูส้ ่ งสารที่ส่งไปยังผูร้ ับสาร สามารถไปถึงผูร้ ับสารไม่ครบ หรื อถูกบิดเบือนสารไปบ้าง
เนื่องจากในกระบวนการสื่ อสาร ย่อมมีโอกาสเกิด “ตัวรบกวน” ขึ้นได้เสมอดังภาพที่ 2.1

กระบวนการสื่ อสารทางการตลาด
ใส่รหัส

ผู้ส่งข่ าวสาร

ถอดรหัส

ข่ าวสาร

ตัวรบกวน

ช่ องทางการ
สื่อสาร
ตัวรบกวน

ผู้รับข่ าวสาร
ตัวรบกวน

ปฏิกิริยาตอบสนอง

ภาพที่ 2.1 กระบวนการสื่ อสารทางการตลาด
หากมองในเชิ งการตลาดแล้ว กระบวนการสื่ อสารทางการตลาดมี ความ
คล้ายคลึ งกับการะบวนการสื่ อสารทัว่ ๆ ไป แต่มีสิ่งที่ แตกต่างอยู่คือ สาหรับกลุ่ มผูร้ ับสารในการ
สื่ อสารทางการตลาดนั้นคื อกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่ งมี ค วามความเฉพาะเจาะจง และเป็ นกลุ่ ม ที่ มีความ
แน่ ชดั ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายอาจมีเพียง 1 กลุ่ม หรื อหลายกลุ่ มก็ได้ ดังนั้นในปั จจุ บนั นักการตลาดจึง
จาเป็ นต้องหาเศษเสี้ ยวของตลาดที่เรี ยกว่า “Niche Market”
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2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยจะพิจารณาจากข้อมูลการซื้ อ เพื่อศึกษาปั จจัยทั้ง
ภายนอกและภายใน ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
3) ช่ องทางการสื่ อสาร โดยการพิ จารณาช่ องทางในการสื่ อสาร ใครเป็ น
ตัวกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารนี้
4) ปัจจัยภายในองค์กร โดยการสร้างความน่าเชื่ อถือขององค์กรธุ รกิจให้แก่
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ ซึ่ งองค์กรที่มีความน่ าเชื่ อถื อในสายตาของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ย่อมมี
ประโยชน์ท้ งั จานวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ค่านิยม และภาพลักษณ์ขององค์กร
2.3.2.2 การวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
1) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
2) การกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
3) การสร้างข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
4) การเลือกช่องทางการสื่ อสาร
(1) การเลือกช่องทางที่ใช้บุคคล
(2) การเลือกช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล
5) การกาหนดงบประมาณสาหรับช่องทางการสื่ อสารทั้งหมด
6) การกาหนดส่ วนประสมการสื่ อสารทางการตลาด
7) การประเมินผล
2.3.2.3 กลยุทธ์ต่างๆ ในการทาการสื่ อสารการตลาด
1) กลยุทธ์การโฆษณา
2) กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย
คุณสิ ทธิ์ ธี รสรณ์ (2551) อธิ บายว่า การตลาดเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
เริ่ มตั้งแต่การค้นหาความต้องการของลู กค้า เลื อกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีลกั ษณะคล้ายๆ กัน สร้าง
สิ่ งที่จะสนองความต้องการของลูกค้าในราคาและสถานที่ที่เหมาะสม และต้องแจ้งให้กลุ่มเป้ าหมาย
ที่วา่ มีสิ่งนั้นอยูโ่ ดยสร้างแผนการส่ งเสริ มการตลาดในการสื่ อสารดังกล่าว
ในปี 1960 McCarthy แจกแจงส่ วนประสมทางการตลาดเป็ น 4 ประการ
หรื อที่รู้จกั กันว่า “4 P,s” อันประกอบด้วย Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ช่ องทางการจาหน่ าย) และ
Promotion (การส่ งเสริ มการตลาด) ต่อมาในปี 1984 Kotler เพิ่มองค์ประกอบอีก 2 ตัว คือ Political
Power (อานาจทางการเมือง) และ Public Opinion (ประชามติ) ด้วยความเชื่ อว่าบริ ษทั สามารถเข้า
ไปจัด การกับ สภาพแวดล้ อ มภายนอกเพื่ อ ยัง ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก รได้ การตลาดมี ห น้ า ที่ ร วม
องค์ประกอบทั้งสี่ เข้าไปในแผนการตลาดเพื่อทาให้การแลกเปลี่ยนเกิดง่ายขึ้น
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การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การสื่ อสารข้อเสนอทางการตลาดไปยังกลุ่ ม เป้ าหมาย องค์ก รทุ ก ประเภทใช้ก าร
สื่ อสารทางการตลาดเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่อยูใ่ นรู ปของเงินและไม่อยูใ่ น
รู ปของเงินผลิตภัณฑ์และราคาเป็ นองค์ประกอบที่เกิดในตัวผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจาหน่ายและการ
ส่ งเสริ มการตลาดเกี่ ยวข้องกับระบบส่ งมอบ ช่ องทางมองที่ การส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ให้ถึงมื อลู กค้า
ส่ วนการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการ่ างสารเพื่อขายให้ได้ ซึ่ งต้องเกิดก่อนที่จะส่ งผลิตภัณฑ์ออกไป
2.3.3 กิจกรรมการสื่ อสารทางการตลาด
กิ จกรรมหรื อเครื่ องมื อที่ ใช้ในการสื่ อสารทางการตลาดเรี ยกรวมกันว่า ส่ วนประสมการ
สื่ อสารทางการตลาด (Marketing Communication Mix) หรื อส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotional Mix) ซึ่ ง แต่ เดิ ม ถู ก มองว่ามี 4 ประเภท คื อ การโฆษณา การส่ งเสริ ม การขาย การ
ประชาสัมพันธ์ และการขายโดยบุคคล แต่สภาพแวดล้อมและตลาดเปลี่ยนไป ทาให้เกิดการสื่ อสาร
การตลาดประเภทอื่น เช่น การตลาดทางตรงที่ใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูซ้ ้ื อทั้งที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
และองค์กร การสนับสนุ นกิ ตกรรม คูปองที่เคาน์เตอร์ จ่ายเงิน เป็ นต้น ดังนั้น ถ้าจะให้การสื่ อสารมี
ประสิ ทธิ ผล เราต้องรู ้จกั เลือกและเข้าใจบูรณาการเครื่ องมือการสื่ อสารประเภทต่างๆ โดยการศึกษา
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นกิจกรรมการสื่ อสารการตลาด ดังต่อไปนี้
2.3.3.1 การโฆษณา
การโฆ ษณ า (A dvertising) เป็ นการสื่ อส ารทางการตลาดที่ ไม่ ใ ช้ บุ คคล
(Nonpersonal) แต่ใช้สื่อมวลชนในการสื่ อสารไปยังคนจานวนมากที่รับสารในเวลาเดียวกัน โดยที่ผู ้
โฆษณาต้องเสี ยเงินซื้ อเวลาหรื อพื้นที่ในการสื่ อสารดังกล่าวซึ่ งมักมีราคาแพง
การโฆษณาเป็ นวิธีการสื่ อสารทางการตลาดที่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อบริ ษทั ต้องใช้การโฆษณาเมื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั สาธารณชนในวงกว้างเพราะดู
จะคุ ม้ ที่ สุดกับ ค่าใช้จ่ายเมื่ อพิ จารณาต้นทุ นต่อการเปิ ดรั บต่อครั้ง แต่ผูร้ ั บสารในการโฆษณาไม่มี
โอกาสตอบสนองผูโ้ ฆษณาในทันที ซึ่ งต่างจากการขายโดยบุคคลที่สองฝ่ ายสามารถสื่ อสารกันไป
มาหรื อสื่ อสารแบบสองทาง โดยสื่ อมวลชนที่ใช้ในการโฆษณา ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น
2.3.3.2 การส่ งเสริ มการขาย
การส่ ง เสริ ม การขาย (Sale Promotion) เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า
หรื อสิ่ งจูงใจให้แก่ผลิ ตภัณฑ์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคตอบสนองหรื อซื้ อสิ นค้าในทันที
ซึ่ งตรงข้ามกับ การโฆษณาและการประชาสั ม พัน ธ์ ที่ จะมุ่ ง สร้ า งอิ ท ธิ พ ลต่ อทัศ นคติ แ ละความ
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คาดหวัง ของลู ก ค้า ในระยะยาว อย่า งไรก็ ต าม การใช้ก ารส่ ง เสริ ม การขายติ ด ต่ อ กัน เป็ นระยะ
เวลานานจะทาให้ภาพลักษณ์ของสิ นค้าดูแย่ลง ผูบ้ ริ โภคจะหวังแต่สินค้าราคาถูก อีกทั้งยังทาให้คน
ไม่ จงรั ก ภัก ดี ต่ อ สิ น ค้าในระยะยาว อนึ่ ง ค าว่า “การส่ ง เสริ ม การตลาด” (Marketing Promotion)
หมายถึง องค์ประกอบหนึ่งของส่ วนประสมทางการตลาดที่บริ ษทั ใช้เพื่อสื่ อสารกับลูกค้า ส่ วนคาว่า
“การส่ ง เสริ ม การขาย” (Sales Promotion) หรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่า “โปรโมชั่น ” นั้น เป็ นกิ จกรรมการ
สื่ อสารทางการตลาดประเภทหนึ่ง

2.4 การตลาดบนอินเทอร์ เน็ต
อิ นเทอร์ เน็ ต เป็ นรู ปแบบการโฆษณาเชิ งอิ เล็กทรอนิ กส์ และการส่ งเสริ ม การตลาดของ
บริ ษทั กับลูกค้าทางธุ รกิจโดยใช้อินเทอร์ เน็ตในการส่ งข่าวสารและปิ ดการชาย (O’Guinn, Alien &
Semenik, 2009) กล่าวคือ เป็ นการดาเนิ นธุ รกิจผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยมีการดาเนิ นงานทุกๆ ด้าน
และทุ ก ขั้น ตอนโดยใช้อิน เทอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อ กลาง ไม่ ว่าจะเป็ นการจัด การด้านการเงิ น การผลิ ต
การจัด จ าหน่ า ย รวมทั้ง บริ ก ารทางการตลาด และการขาย ส่ ว นพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Ecommerce) จะเป็ นการติดต่อสื่ อสารเพื่อการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตเท่านั้น
(Belch & Belch, 2012)
พาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-commerce) (Duncan, 2008) เป็ นการขายสิ นค้า และบริ ก าร
โดยตรงผ่านทางอินเทอร์ เน็ ต (George & Michael, 2012) หรื อเป็ นการทาธุ รกรรมทางการเงินและ
แลกเปลี่ ยนข่าวสารภายในองค์กรหรื อระหว่างองค์กรกับ ผูท้ ี่ มีส่ วนได้ส่วนเสี ยกับ องค์กรในทุ ก
ช่องทาง (Chaffey, 2003)
สิ นค้าที่นิยมเสนอขายในพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ หนังสื อ
ซี ดี ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องแต่งกาย ของเล่น เกม ตัว๋ ออนไลน์ และในปั จจุบนั เครื่ องสาอางค์
นาเข้า กาลังเป็ นที่นอยมในตลาดออนไลน์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีขอ้ ดีหลายข้อ ดังนี้ สามารถส่ งข่าวสารของตราสิ นค้าและบริ ษทั สู่
ผูร้ ั บ สารได้ท วั่ โลก โดยใช้ต้นทุ นไม่ ม าก ช่ วยให้เกิ ดการเจรจาซื้ อ -ขายกับ ลู ก ค้าทั้งเก่ าและใหม่
ท าให้ ลู ก ค้าจากส่ วนตลาดต่ างๆ มารวมกัน เป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น สามารถให้ ข ้อมู ล
เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ ให้บริ การลู กค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ช่วยรวบรวมผล
ตอบรั บ จากลู ก ค้า ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่อการวิจยั ตลาด สามารถนาเสนอช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เพิ่ มเติ ม อย่างไรก็ตามมี ขอ้ ดี ก็มี ขอ้ เสี ย อุ ป สรรคในการใช้อินเทอร์ เน็ ตมี ดงั นี้ ข้อมู ลข่าวสารใน
อินเทอร์ เน็ ตไม่เป็ นระเบี ยบยากที่ จะค้นหาสิ่ งที่ ตอ้ งการได้ เนื่ องจากความเร็ วของอินเทอร์ เน็ ตมี
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ความแตกต่างกัน ทาให้ประชากรส่ วนใหญ่ไม่สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ผู บ้ ริ โภคยัง ไม่ ไ ว้ใ จการท าธุ รกรรมออนไลน์ เพราะเกรงว่าจะถู ก โกงเงิ น ผ่า นระบบช าระเงิ น
ออนไลน์ (จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
2.4.1 ส่ วนประกอบของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2.4.1.1 แคตตาล็อก (Catalog) คื อการแสดงสิ น ค้าเพี ย งบางรายการหรื อน าเสนอ
สิ นค้าจานวน ซึ่ งประเภทของแคตตาล็อกจะขึ้ นอยู่กบั ลักษณะการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนั้น
บริ ษทั จะต้องทาให้ผบู ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ตรู ้สึกถึงความสะดวกสบายจากการใช้
แคตตาล็ อกออนไลน์ รวมทั้งใช้รูป ภาพ การแสดงข้อมู ล ภาพและเสี ย งและข้อมู ล สิ น ค้าที่ มี ข าย
เฉพาะออนไลน์เท่านั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2.4.1.2 ระบบตะกร้ า สิ นค้า (Shopping cart) เป็ นระบบที่ อ อกแบบมาเพื่ อ การ
ตรวจสอบสิ นค้าและเก็บรักษาประวัติการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เปรี ยบเทียบสิ นค้าก่อนการซื้ อได้ง่ายขึ้น
2.4.1.3 วิธีการชาระเงิน (Payment method) ร้านค้าออนไลน์ควรจัดระบบการชาระ
เงิ นที่ทาได้ง่าย รวดเร็ ว และสะดวกสบาย ซึ่ งอาจใช้การชาระผ่านบัตรเครดิ ตหรื อบริ การชาระเงิ น
ผ่านระบบออนไลน์ ต่างๆ เช่ น PayPal eBillme Google Checkout และการโอนเงิ นออนไลน์ ผ่าน
ธนาคาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ระบบใบส าคัญ และการแจ้ง ยอดช าระเงิ นผ่านระบบคอมพิ วเตอร์
จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กบั ลุกค้า ซึ่ งจะทาให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้น
2.4.1.4 ที่ต้ งั ของร้านค้า ควรจะระบุถึงสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ต้ งั ของร้านค้า ซึ่ ง
จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งการไปรับสิ นค้าด้วยตนเองเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น
2.4.1.5 การตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า เป็ นรายบุ ค คล ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่
ต้องการความสะดวกสบายในรู ปแบบที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการเสี ยเวลาในการค้นหา
ข้อมูล เว็บไซต์ที่ดีจะต้องสามารถจดจาข้อมูลหรื อสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคสนใจด้วยการตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้า เป็ นรายบุ ค คลซึ่ งมี ล ัก ษณะคื อ ระบุ ถึ งที่ ต้ งั ของร้ านค้าบนเว็บ ไซต์แ ละทาง
โทรศัพท์มือถื อ ลูกค้าสามารถพิมพ์คูปองจากเว็บไซต์หรื อแสดงคู ปองผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งถือ
เพื่อรับส่ วนลดไปใช้ในร้านค้าได้ และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสิ นค้าที่ตอ้ งการได้
2.4.1.6 บทวิจารณ์และการตอบกลับของลูกค้า ควรจัดให้มีบทวิจารณ์การตอบกลับ
และเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคแสดงความคิดเห็ นอย่างเสรี เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ สร้างความสัมพันธ์
อันดี และสร้างความไว้วางใจ ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคกลายเป็ นผูส้ นับสนุ นตราสิ นค้า และนาไปสู่ การ
บอกต่อเชิงบวกในอนาคต
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2.4.2 สิ่ งจูงใจของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
2.4.2.1 สิ่ งจูงใจด้านการเงิน เป็ นการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคหรื อธุ รกิจซื้ อสิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ในครั้ งแรกและมี การซื้ อซ้ าในครั้ งต่อมา การจู งใจด้านการเงิ นอาจอยู่ในรุ ปของการลด
ราคา การจัดส่ งสิ นค้าให้ฟรี และการใช้คูปองออนไลน์ ซึ่ งสิ่ งจูงใจเหล่านี้ จะช่ วยลดต้นทุ นให้กบั
ร้ านค้าโดย การลดต้นทุ นการขนส่ ง แม้ว่าในเว็บไซต์จะระบุ ว่าฟรี ค่าขนส่ ง แต่ตน้ ทุนก็รวมราคา
ของสิ นค้าเรี ยบร้ อยแล้ว และลดต้นทุ นของหน่ วยการขาย ซึ่ งสิ่ งที่ คานึ งถึ งที่ ใช้ในการจู งใจด้าน
การเงิ น คื อสิ่ งจูงใจด้านการเงิ นจะต้องมีความหมายกับผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ ซึ่ งคื อ มี คุณค่าในสายตา
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะๆ เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายกลุ่มใหม่และรักษา
ลูกค้าปัจจุบนั
2.4.2.2 สิ่ งจู งใจด้านความสะดวกสบาย ขั้นตอนการซื้ อที่ ส ะดวกสบายและช่ วย
ดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ กล่าวคือ นอกเหนื อจากการซื้ อสิ นค้าที่ร้าน ลูกค้าสามารถ
ค้น หาข้อมู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บก่ อนการซื้ อและสั่ ง ซื้ อสิ น ค้าจากที่ บ ้านหรื อที่ ท างานได้ตลอด 24
ชัว่ โมง ความสะดวกสบายและความรวดเร็ วในการค้นหาข้อมูลแบะการซื้ อสิ นค้าจะช่วยกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคใช้ยริ การร้านค้าออนไลน์มากขึ้น ขณะที่ผบู ้ ริ โภคอีกส่ วนหนึ่ ง จะเปรี ยบเทียบสิ นค้าและ
ราคาของร้านค้าต่างๆ ซึ่ งบทวิจารณ์สินค้าเพื่อเปรี ยบเทียบก่อนการซื้ อ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคอีกส่ วนหนึ่ ง
จะเปรี ยบเทียบสิ นค้าและราคาของร้ านค้าต่างๆ ซึ่ งเว็บไซต์ที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้ในการสื บค้นข้อมูล
มากที่สุด คือ Google ที่มีการใช้สืบค้นข้อมูลถึง 2 ใน 3 ของการสื บค้นทั้งหมด
2.4.2.3 สิ่ งจูงใจที่ ช่วยเพิ่มคุ ณค่า เป็ นสิ่ งที่ ช่วยเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในระยะยาว รวมทั้งช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ทวั่ ไปกับเว็บไซต์ที่ดี สิ่ งจูงใจ
ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าอาจเป็ นการเสนอให้ซ้ื อสิ นค้าที่มีรูปแบบความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น กล่าวคือ ร้านค้า
ออนไลน์จะมีซอฟแวร์ ที่สามารถจดจาการสื บค้นข้อมูลและรู ปแบบพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เพื่อแจ้งสิ ทธิ พิเศษที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในอดีตของผูบ้ ริ โภค โดยจะปรากฎเป็ นแถบโฆษณา
ด้านข้างของเว็บไซต์ หรื อใช้การส่ งอีเมล์ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรง ตลอดจนเสนอขายสิ นค้าที่ไม่มขาย
ตามร้านค้าและในแคตตาล็อกทัว่ ไป
ความกังวลของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผูบ้ ริ โภคจะระมัดระวังการซื้ อของ
ทางอินเทอร์ เน็ตในเรื่ องต่างๆ เช่ นการฉวยโอกาสของผูข้ าย ความปลอดภัย ความเป็ นส่ วนตัว และ
พฤติกรรมการซื้ อ (Clow & Baak, 2012)
การบูรณาการการสื่ อสารตราสิ นค้าออนไลน์ บริ ษทั ออนไลน์ที่เปิ ดใหม่จะต้องใช้ตน้ ทุนใน
การสื่ อ สารการตลาดประมาณ 20 - 50% จากงบประมาณโดยรวม บริ ษ ัท ที่ เป็ นผู บ้ ุ ก เบิ ก ธุ รกิ จ
ออนไลน์ หลายรายต้องประสบความล้ม เหลวในการดาเนิ นกิ จการ เพราะมุ่งความสนใจแต่ ด้าน
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เทคโนโลยี การสร้างองค์กร และการสร้างการรู ้จกั ตราสิ นค้า แต่ละเลยความสาคัญในการสร้างตรา
สิ นค้า การลงทุนเพื่อส่ งเสริ มการตลาด การสร้ างความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า และความเคารพในตรา
สิ นค้า ดังนั้น นักการตลาดจะต้องรู ้ วิธีการประยุกต์ใช้ระบบอิ นเทอร์ เน็ต เพื่อลดอุปสรรคในการ
สร้างตราสิ นค้าและการดาเนินธุ รกิจ (Duncan, 2005)
การเติ บ โตรวดเร็ วของการโฆษณาออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ มี อตั ราการเติ บ โตอย่า ง
รวดเร็ วมากกว่าสื่ อโฆษณาประเภทอื่ น เนื่ องจากความสามารถในการสื่ อสาร ร้ านค้าและลู กค้า
สามารถสื่ อสารกันได้โดยตรง มี ค วามยืดหยุ่น โดยร้ านค้าออนไลน์ ส ามารถเปลี่ ยนแปลงข้อมู ล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา สามารถกาหนดเป้ าหมายที่แม่นยา ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์จะเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจใน
หัวข้อ หมวดหมู่ ผลิ ตภัณ ฑ์ และตราสิ นค้าของเว็บ ไซต์น้ ันอย่างแท้จริ ง ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมี การ
ตอบสนองตราสิ นค้าได้มากขึ้น มีผลลัพธ์ที่รวดเร็ ว ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อข่าวสาร
ได้ท นั ที ที่ บ ริ ษ ทั เผยแพร่ ข่ าวสารนั้นทางหน้าเว็บ ไซต์ เพราะผูค้ นในปั จจุ บ นั สามารถเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ทุกวัน 24 ชัว่ โมง
ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาออนไลน์เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งปั จจุบนั และลูกค้าใหม่
ให้เข้าชมเว็บไซต์ แต่ผูร้ ับสารบางรายกลับเพิกเฉยและละเลยโฆษณาออนไลน์น้ นั อาจเป็ นเพราะ
เห็ นเป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่เกิ ดขึ้นทัว่ ไปในปั จจุบนั ร้ านค้าออนไลน์จึงต้องค้นหาการสื่ อสาร
การตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจทาให้ผรู ้ ับสาร
เกิดความราคาญ เพราะการสื่ อสารการตลาดนั้นก้าวก่ายความเป็ นส่ วนตัวมากเกินไป
การเลื อกเว็บไซต์ที่จะนาเสนอโฆษณาออนไลน์ จึงจะต้องพิจารณาว่า ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มี
ลักษณะตรงกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่ เว็บไซต์น้ นั จัดวางโฆษณาในจุดที่ลูกค้าสามารถมองเห็ นได้
ชัดเจนหรื อไม่ นโยบายคุ ง้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเว็บไซต์มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
บริ ษทั หรื อไม่ เนื้ อหาของเว็บไซต์สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อไม่ เว็บไซต์มีประวัติการ
โฆษณาที่ดีหรื อไม่ ทั้งประวัติการโฆษณาให้กบั บริ ษทั โดยตรงหรื อการโฆษณาที่ให้กบั บริ ษทั อื่น
2.4.3 การเติบโตของอินเทอร์ เน็ต
การเติบโตอย่างรวดเร็ วของอินเทอร์ เน็ตนับเป็ นการปฏิวตั ิทางดิจิตอล และได้ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด โดยเฉพาะในการกดดันไปสู่ นักการตลาดให้ปรั บ
วิธีการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดจากวิธีการเดิ มๆ ไปสู่ ก ารตลาดบนอิ นเทอร์ เน็ ต “หารู ปการ
เจริ ญเติบโตของอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก”
นัก การตลาดเริ่ ม น าอิ น เทอร์ เน็ ต มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารกับ ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจาก
ความสามารถในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน สามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปสู ้ผบู ้ ริ โภคได้ง่าย
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ขึ้นและตรงมากขึ้น ประกอบกับความต้องการความเชื่ อถื อได้ในธุ รกิ จที่ เพิ่มมากขึ้ น จึงส่ งผลให้
อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นสื่ อที่เชื่อว่าสามารถให้การตอบสนองทางตรงที่คุม้ ค่าการลงทุนด้านการตลาด
เนื่ องจากมีส่วนที่ แตกต่างจากสื่ อในรู ปแบบเดิ มๆ และสามารถใช้เป็ นการตลาดแบบตรงได้อย่าง
แท้จริ ง จึงสามารถคานวณค่า ROI จากค่าใช้จ่ายที่ลงทุนได้ ปั จจุบนั นักการตลาดใช้สื่อชนิดนี้ ในการ
สื่ อสาร รวมทั้งเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ท างการตลาดต่างๆ นอกจากนี้ ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ส่ งผลให้เกิ ดความ
สนใจและมีการเติบโตของอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้นคือ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งที่ทาให้
มี ผู ใ้ ช้ง านออนไลน์ ม ากขึ้ น และช่ วยเพิ่ ม ความสามารถในการแสดงโฆษณาในรู ป แบบใหม่ ๆ
นอกจากนี้ ยงั มีเทคโนโลยีซ่ ึ งสามารถติดตามข้อมูลของผูบ้ ริ โภคทาให้ผโู ้ ฆษณามีความมัน่ ใจในการ
ใช้สื่อชนิดนี้มากยิง่ ขึ้น
ปั จ จุ บ ัน World Wide Web ได้ถู ก พัฒ นาจนกลายเป็ นสื่ อ ที่ แ ตกต่ า งไปจากสิ่ ง ที่ เกิ น จะ
คาดหวังได้เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว สิ่ งที่แตกต่างจากสื่ ออื่นๆ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่มีการสื่ อสารเป็ นลักษณะทางเดียว
(One-Way Communication) ก็ คื อ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นสื่ อ ที่ มี ก ารสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-Way
Communication) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคไม่เพียงแต่สามารถควบคุมข้อความและเนื้ อหาที่รับชมได้เท่านั้น แต่
ยังสามารถให้ขอ้ มูลเสนอขายสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งรับความคิดเห็นได้ดว้ ย
ปั จจุบนั ร้ านค้าออนไลน์เป็ นแหล่งซื้ อสิ นค้าที่สามารถเลื อกซื้ อได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ร้านค้าออนไลน์จะมีความสามารถในการดึงดูดลูกค้ามาซื้ อสู ง แต่ไม่สามารถ
รักษาลูกค้าให้กลับมาซื้ อสิ นค้าอีกครั้งได้ อาจเป็ นเพราะร้ านค้าออนไลน์เหล่านั้นยังไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีสื่อสารออกไปได้อย่างเต็มที่ และเต็มประสิ ทธิ ภาพ
2.4.4 วัตถุประสงค์ ของเว็บไซต์
เมื่อบริ ษทั ขนาดใหญ่เริ่ มทาธุ รกิจผ่านอินเทอร์ เน็ตในระยะแรก ต่างก็มองเว็บไซต์เป็ นเพียง
เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารข้อมูลไปยังลูกค้าหรื อบุคคลที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตเท่านั้น แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปเพียงไม่นาน บทบาทของเว็บไซต์ได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากสามารถ
ออกแบบเพื่อให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ต่างๆ และมีการสร้ างสรรค์เพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่ องการส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า การกาหนดตาแหน่งและการเสนอโปรโมชัน่ ใหม่ๆ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สิ น ค้า รวมถึ ง การจ าหน่ า ยสิ น ค้า และบริ ก าร หลัง จากการเกิ ด ขึ้ น ของ Java (Java programming
language คื อ โปรแกรมภาษาที่ ถู กพั ฒ นามาเพื่ อ รองรั บ การออกแบบซอฟแวร์ ที่ มี ก าร
เชื่อมโยง Internet อีกทั้งยังเป็ นโปรแกรมที่สนับสนุ นแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ)
ซึ่ งทาให้สามารถสร้ างกราฟฟิ กที่ มีความซับซ้อนและน่ าสนใจมากยิ่งขึ้ น รวมถึ งการใช้เสี ยงและ
ภาพเคลื่ อนไหวออนไลน์ จึงช่ วยให้นกั การตลาดสามารถใช้อินเทอร์ เน็ ตในรู ปแบบที่ แตกต่างไป
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จากเดิ ม กล่ าวคื อวัตถุ ประสงค์ของเว็บไซต์ในด้านการให้ขอ้ มู ลและขายสิ นค้ายังอยู่ แต่การเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ดา้ นการสื่ อสารและการขายสิ นค้ายังมีเพิ่มขึ้นอีกด้วย
2.4.5 วัตถุประสงค์ ด้านการสื่ อสาร
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อที่มีการผสมผสานคุณลักษณะของสื่ อหลายๆ ประเภท โดยเป็ นทั้งสื่ อ
ส าหรั บ การสื่ อ สารที่ ช่ วยให้ บ ริ ษ ัท สามารถสร้ า งการตระหนัก รู ้ ให้ ข ้อ มู ล และส่ ง ผลโน้ม น้า ว
ทัศ นคติ รวมทั้งส่ งผ่านวัตถุ ป ระสงค์ด้านการสื่ อสารอื่ น แต่ ส าหรั บ บางคนนั้น อิ น เทอร์ เน็ ตยัง
สามารถเป็ นสื่ อที่มีการตอบสนองโดยตรงได้อีกด้วย ซึ่ งช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถซื้ อและขายสิ นค้าผ่าน
ระบบ e-Commerce ได้ โดยวัตถุประสงค์ดา้ นการสื่ อสารที่บริ ษทั ส่ วนใหญ่ ต้องการบรรลุผล ได้แก่
2.4.5.1 สร้างการตระหนักรู ้ การโฆษณาผ่านเว็บไซต์สามารถใช้สร้างการตระหนัก
2.4.5.2 รู ้ เกี่ ย วกับ องค์ ก รรวมทั้ง สิ น ค้า และบริ ก ารที่ มี ไ ด้ ส่ ว นบริ ษ ัท ขนาดเล็ ก
เว็บ ไซต์ถื อ เป็ นโอกาสที่ ดี ส าหรั บ การสร้ างการตระหนัก รู ้ เนื่ อ งจากการท าสื่ อ ประเภทนี้ เสี ย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย
2.4.5.3 การสร้างความสนใจ เว็บไซต์จาเป็ นที่จะต้องสร้างความสนใจจากผูท้ ี่เข้าชม
2.4.5.4 เพื่อดึงดูดให้ผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทารายการต่างๆ เช่นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การ
ดาวน์โหลดต่างๆ คลิปโฆษณา โปรโมชัน่ เป็ นต้น
2.4.5.5 การเผยแพร่ ขอ้ มูล หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการใช้เว็บคือการให้
2.4.5.6 ข้อมู ล เชิ งลึ ก เกี่ ยวกับ สิ น ค้าและบริ ก ารของบริ ษ ัท ในการค้าขายระหว่า ง
องค์กรกับองค์การ
2.4.5.7 การสร้างภาพลักษณ์ เว็บไซต์จานวนมากได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนถึง
2.4.5.8 ภาพลักษณ์ของบริ ษทั
2.4.5.9 สร้างตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ ง
2.4.5.10 กระตุน้ การทดลองใช้ นักการตลาดส่ วนใหญ่พบว่าอินเทอร์ เน็ตเป็ น
2.4.5.11 เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการการทดลองเพื่อกระตุน้ การทดลอง
ใช้ เช่น แจก e-coupon จัดโปรโมชัน่ ต่างๆ และการชิงโชค เป็ นต้น
2.4.6 ประเภทของการโฆษณาออนไลน์
การโฆษณาออนไลน์เป็ นการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่ น ข้อได้เปรี ยบที่สาคัญของการโฆษณาออนไลน์คือ นักโฆษณาสามารถวัดผลได้
ทันที ซึ่ งจะช่วยลดความกดดันให้กบั ตัวแทนโฆษณาในการติดต่อกับบริ ษทั ลูกค้า
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ปั จจัย ส าคัญ ที่ ช่ วยดึ ง ดู ด ให้ ผูบ้ ริ โภคเข้าชมเว็บ ไซต์ ได้แก่ การออกแบบเว็บ ไซต์อ ย่า ง
สร้างสรรค์ ความถี่การออกโฆษณาใหม่ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับชมสื่ อโฆษณาบ่อยขึ้น จนเกิดความ
คุ ม้ เคยและเห็ นว่าบริ ษทั มีการพัฒนาสิ่ งแปลกใหม่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งค่าใช้จ่ายในการผลิ ตและการ
นาเสนอผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีราคาถูกกว่าสื่ อโฆษณาแบบดั้งเดิม นักการตลาดจึงได้คิดค้นรู ปแบบ
การโฆษณาบนเว็บไซต์แบบใหม่ๆ อยูเ่ สมอ โดยรู ปแบบที่พบเห็นได้บ่อยครั้งมีดงั นี้
2.4.6.1 แถบโฆษณา เป็ นโฆษณาที่ พ บเห็ น บนหน้ าเว็บ ไซต์ท ั่วไปซึ่ งอาจมี ก าร
เชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณา (Belch & Belch, 2005) มี ท้ งั ที่ ปรากฏในแนวนอน (Banner)
และแนวตั้ง (Skyscraper)
2.4.6.2 โดยภายในแถบโฆษณาจะประกอบไปด้วย ข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ หรื อ
โปรแกรมใช้ (Widget Application) ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น ค้า ซึ่ งช่ ว ยให้ ผู ร้ ั บ สารคลิ ก แถบโฆษณา
ดัง กล่ า ว เพื่ อ เข้า สู่ เว็บ ไซต์ ข องตราสิ น ค้า นอกจากนี้ ยัง มี เทคโนโลยี ก ารติ ด ตามการท างาน
(Tracking technology) ซึ่ งผูโ้ ฆษณาสามารถเลื อกสื่ อโฆษณาที่ เหมาะสม กับ ผูเ้ ข้าชมเว็บ ไซต์ไ ด้
โดยขึ้นอยู่กบั ประวัติการเข้าชม ซึ่ งสามารถดู ได้ว่าผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มีจานวนเท่าใด และเลือกแถบ
โฆษณาใดบ้าง
2.4.6.3 โฆษณาคัน่ หน้า เป็ นโฆษณาที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการ
รอเปลี่ ย นหน้าเว็บ ไซต์แยกต่ างหากจากหน้าเว็บ ไซต์หลัก (Duncan, 2005) มี ล ัก ษณะคล้ายแถบ
โฆษณา แต่จะรุ กเข้าหาผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น โดยอาจเป็ นหน้าแทรกให้ผูเ้ ข้าชมกดข้ามเพื่อเข้าสู่ หน้า
หลักของเว็บไซต์ หรื อเป็ นหน้าต่าง Pop-up ก็ได้
2.4.6.4 โฆษณา Pop-under คล้า ย Pop-up แต่ จ ะปรากฏเมื่ อ ผู ้เข้า ชมกดปิ ดหน้ า
เว็บ ไซต์ล ง (Duncan., 2008) โดยปั จจุ บ นั นี้ Pop-under ท าให้ รู้สึ ก ราคาญใจ ดังนั้นผูโ้ ฆษณาควร
นาเสนอโฆษณาแบบเลื อกสรรให้แก่บริ โภค โดยการเลื อกนาเสนอสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจใน
ประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ผโู ้ ฆษณาอาจใช้ขอ้ มูลจากการคลิ ก (Click though data) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละราย
มาบันทึกในรู ปแบบของการจองรหัสตัวเลข แล้วส่ งต่อข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของผูบ้ ริ โภคนั้น
(Duncan, 2005)
2.4.6.5 สื่ อ/วิดีโอโฆษณา เป็ นรู ปแบบการโฆษณาออนไลน์ ที่มีการเติบโตเร็ วที่สุด
ทั้งการนาเสนอผ่านเครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ ซึ่ งสามารถวัดผลของการใช้โฆษณาออนไลน์ประเภทนี้
ได้จากอัตราการเข้าชม (Dwell rate) และระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชมโฆษณา (Dwell time) ซึ่ งจาก
การทดสอบพบว่า โฆษณาออนไลน์ ในรู ปของวิดีโอ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุด เมื่ อปรากฏอยู่
ด้านข้างของข้อความบนเว็บไซต์ (Clow & Baack, 2012)
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2.4.6.6 เว็บไซต์เพื่อการสื บค้นข้อมูล เป็ นเครื่ องมือทางอิ นเทอร์ เน็ ตที่ช่วยให้ผูใ้ ช้
ค้น หาข้อ มู ล ได้ด้ว ยการพิ ม พ์ ค าส าคัญ ลงไป (Duncan, 2005) เป็ นรู ป แบบการน าเสนอข้อ มู ล
ออนไลน์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด โดยเนื้ อ หาโฆษณาจะปรากฏขึ้ น เมื่ อมี ก ารพิ ม พ์ค าส าคัญ ในช่ อ ง
สาหรับการค้นหา การใช้เว็บไซต์เพื่อการสื บค้นหาข้อมูลมี 3 วิธี ได้แก่ การจ่ายเงินเพื่อแทรกการ
ค้นหา คือผูโ้ ฆษณาจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสารบัญของเว็บไซต์เพื่อการสื บค้นหา
หรื อยอมจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏอยูใ่ นอันดับต้นๆ การปรากฏโฆษณาบนเว็บไซต์ทวั่ ไป
การจ่ายเงิ นเพื่อการค้นหาโฆษณา โฆษณาจะปรากฏขึ้นในลักษณะแสดงข้อความขนาดเล็ก หรื อ
เรี ยกกันว่า Pop-up
2.4.7 การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อสาหรับการโฆษณาชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งการโฆษณาช่องทางนี้ ได้รับความนิยม
ไม่แพ้กบั การโฆษณาช่องทางอื่นๆ เลย โดยสามารถโฆษณาได้หลายรู ปแบบ ดังนี้
2.4.7.1 แบนเนอร์ รู ปแบบของโฆษณาพื้นฐานที่สุดในเว็บคือ แบนเนอร์ โฆษณา ใช้
แบนเนอร์ โฆษณาเพื่อสร้างการตะหนักรู ้หรื อการจดจา การดึงผูช้ มเข้าสู่ การแข่งขันและการชิ งโชค
หรื อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรงอื่นๆ แบนเนอร์ โฆษณาอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในช่วง
แรก การโฆษณาลัก ษณะนี้ เป็ นการโฆษณาหลัก ของอิ น เทอร์ เน็ ต แต่ มี บ างคนสงสั ย เกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิ ภาพของการโฆษณารู ปแบบนี้ ว่ามีการตอบสนองน้อยกว่า 1 เปอร์ เซ็นต์ และมีการศึกษา
หลายชิ้นพบว่าโอกาสในการคลิกแบนเนอร์ น้ นั มีค่อนข้างน้อย แต่ยงั คงสามารถสร้างการจดจาตรา
สิ นค้าได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะแบนเนอร์ แบบแฟลช ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคแทบจะปิ ดโฆษณานั้นทันที
ที่เห็น
2.4.7.2 การเป็ นผูส้ นับสนุน มี 2 แบบ ดังนี้
1) Regular Sponsorships คือการที่บริ ษทั ยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุ น
ส่ วนนั้นๆ ของเว็บไซต์
2) Content Sponsorship คื อการสนับ สนุ น ในส่ วนของการโฆษณาที่ เป็ น
เนื้อหา
2.4.7.3 Pop-Ups/Pop-Unders เมื่ อผูบ้ ริ โภคเข้าสู่ เว็บ ไซต์ โฆษณาจะปรากฏขึ้ นมา
เป็ นหน้าต่ างใหม่ เพื่ อดึ งดู ดความสนใจ โฆษณาในลัก ษณะนี้ เรี ย กว่า Pop-Ups ซึ่ งขนาดในการ
โฆษณาจะมี ข นาดใหญ่ ก ว่าแบนเนอร์ แต่ จ ะไม่ เต็ม หน้าจอ ในขณะที่ Pop-Inders คื อโฆษณาที่
เกิดขึ้นใต้เว็บเพจ โดยเราจะสามารถเห็ นโฆษณาได้ ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้ออกจากเว็บไซต์แล้วเท่านั้น ซึ่ งผู ้
โฆษณาบางกลุ่มมองว่าการโฆษณารู ปแบบนี้ เป็ นการกวนใจผูใ้ ช้เป็ นอย่างมาก
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2.4.7.4 โฆษณาระหว่างรอข้อมู ล คื อโฆษณาที่ เกิ ดขึ้ นบนหน้าจอขณะที่ รอดาวน์
โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ แม้ว่าผูโ้ ฆษณาบางส่ วนจะเชื่ อว่าการโฆษณารู ปแบบนี้ จะก่อให้เกิดความ
ราคาญมากกว่าประโยชน์ จากการศึกษาโดย Grey Advertising พบว่ามีเพียง 15 เปอร์ เซ็นต์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ รู้สึกว่าโฆษณาในลักษณะนี้ เป็ นสิ่ งรบกวนใจ และมี 47 เปอร์ เซ็ นต์ชอบโฆษณาแบบนี้
ในขณะที่มี 51 เปอร์ เซ็ นต์ที่สามารถจดจาโฆษณาได้ แต่การจาได้ของโฆษณาในระหว่างรอข้อมูล
อยูท่ ี่ 76 เปอร์เซ็นต์
2.4.7.5 เทคโนโลยี Push ช่วยให้บริ ษทั สามารถส่ งข้อความไปยังผูบ้ ริ โภคได้โดยไม่
ต้องเรี ยกข้อมูล เทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถส่ งข้อมูลของเว็บเพจและการอัพเดทข่าวใหม่ๆ ไปยัง
บุคคลต่าง ได้ เช่น เว็บไซต์ที่ให้บริ การเกี่ยวกับข่าวสามารถให้ผใู ้ ช้บริ การเลือกหัวข้อข่าวที่ตอ้ งการ
เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวหุ น้ เป็ นต้น หลังจากนั้นบริ ษทั จะส่ งข่าวเฉพาะที่ผใู ้ ช้เลือกไปให้เฉพาะข้อมูล
ที่ตอ้ งการ หรื อสนใจเท่านั้น
2.4.7.6 Links แม้วา่ จะมีผโู ้ ฆษณาจานวนหนึ่ งไม่คิดว่าส่ วนการเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อ
Links เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการโฆษณา แต่ก็มีโฆษณาอีกจานวนหนึ่งที่เห็นว่า Links สามารถใช้ใน
วัตถุประสงค์เดียวกันกับโฆษณารู ปแบบอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์หนึ่ ง อาจมี
การเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่ งโดยปกติ ที่ส่วนล่ างของโฮมเพจจะมี Links จานวนหนึ่ ง การ
คลิกที่ Links ต่างๆ จะนาไปสู่ เว็บไซต์อื่นๆ ตามต้องการ
2.4.7.7 Paid Search การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ วของรู ป แบ บ การโฆ ษ ณ าท าง
อินเทอร์ เน็ตรู ปแบบหนึ่ งที่ เรี ยกว่า Paid Search หรื อการโฆษณาเสิ ร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ซึ่ ง
เป็ นการที่ผโู ้ ฆษณาจ่ายเงินเฉพาะเมื่อผูบ้ ริ โภคคลิ กที่โฆษณาหรื อ Links จากหน้าเว็บเพจของเสิ ร์ช
เอนจิ้นเท่านั้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่สนใจในข้อเสนอต่างๆ เท่านั้น ผูโ้ ฆษณา
จะซื้ อโฆษณาในลักษณะนี้ จากเสิ ร์ชเอนจิ้นต่างๆ เช่น Google, Yahoo! หรื อ MSN ดังนั้นเมื่อผูเ้ ยี่ยม
ชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลคาหรื อวลีสาหรับค้นหา และผลลัพธ์จะปรากฏ Links สาหรับโฆษณาที่อยู่
ในกลุ่ ม นั้นๆ ผูโ้ ฆษณาจะต้องประมู ลส าหรั บ การจัดวางตาแหน่ งต่างๆ โดยผูท้ ี่ จ่ายเงิ นสู งสุ ดจะ
ได้รับ ตาแหน่ งที่ ดีที่ สุ ด จากการศึ กษาโดย Marketing Professional Organization (SEMPO) แสดง
ให้เห็นว่านักการตลาดในยุคนี้ นิยมใช้กลยุทธ์น้ ีถึง 70 เปอร์เซ็นต์
2.4.7.8 การกาหนดเป้ าหมายตามพฤติ ก รรม เป็ นอี กแนวคิดของการโฆษณาทาง
อินเทอร์ เน็ ตที่เพิ่งได้รับการยอมรับ ซึ่ งเป็ นการกาหนดกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามรู ปแบบการใช้
งานเว็บ ไซต์ โดยการติ ดตามข้อมู ลการเข้าเว็บ ไซต์ต่างๆ และการหาข้อมู ลของผูบ้ ริ โภค ใช้การ
รวบรวมข้อมูล (Internet Protocol) ซึ่ งจะสามารถระบุผูท้ ี่ อาจเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าได้และสามารถแสดง
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โฆษณาไปยังกลุ่ ม เป้ าหมายได้ เช่ น การติ ดตามรู ป แบบการใช้งานของผูใ้ ช้เว็บ ไซต์ในเว็บ ไซต์
เกี่ยวกับรถยนต์อาจโฆษณาเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรื อตัวแทนจาหน่ายไปยังบุคคลนั้น
2.4.7.9 โฆษณาแบบบริ บท ผูโ้ ฆษณาที่กาหนดกลุ่มเป้ าหมายโฆษณาของตน โดย
ใช้เนื้ อหาของเว็บเพจจะใช้โฆษณาในรู ปแบบที่ เรี ยกว่า โฆษณาแบบบริ บท กล่ าวคื อ ขณะที่ การ
กาหนดเป้ าหมายตามพฤติกรรมจะใช้ขอ้ มูลจากพฤติกรรมการท่องเว็บเป็ นหลัก โฆษณาในลักษณะ
นี้ จะพิ จารณาจาดเนื้ อหาในเว็บเพจ เช่ น ผูโ้ ฆษณาอาจซื้ อโฆษณาเกี่ ยวกับสายการบิ นในเว็บไซต์
ท่องเที่ ยว หรื อโฆษณาเกี่ ยวกับกอล์ฟคลับในเว็บไซต์กอล์ฟหรื อเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
กอล์ฟ
2.4.7.10 Rich Media การเพิ่มขึ้นของการเชื่ อมต่อบรอดแบรนด์ไปสู่ บา้ นเรื อนได้ มี
ส่ วนทาให้มีความสนใจมากขึ้นในการใช้สตรี มมิ่งวิดีโอ เช่น วิดีโอ เสี ยง และภาพเคลื่อนไหว ส่ งผล
ให้ผโู ้ ฆษณาสามารถนาเสนอเนื้อหาของตนในรู ปแบบโฆษณาสตรี มมิ่งวิดีโอได้ โดย Rich Media มี
หลายประเภทดังนี้
1) โฆษณาออนไลน์ (Online Commercials) การโฆษณาประเภทนี้ เปรี ยบ
ได้กบั การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ โดยโฆษณาจะปรากฏขึ้นผ่านเว็บ ไซต์ บริ ษทั บางบริ ษทั จะ
สร้ า งโฆษณาออนไลน์ ข้ ึ น มาเฉพาะ ส่ วนบางบริ ษ ัท จะใช้ สปอตโฆษณาตัว เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ท าง
โทรทัศน์
2) วิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) แสดงวิดีโอคลิปต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์ เน็ต
3) Webisodes ภาพยนตร์ ส้ นั ๆ
4) รู ปแบบอื่นๆ เช่น แบนเนอร์ โฆษณาที่มีการโต้ตอบกันได้ นอกจากนี้ยงั
มีการนาโฆษณาแบบ Rich Media ไปแสดงในวิดีโอเกม Podcasts และ Video Ads รวมทั้ง Blog
ต่างๆ และยังมีการคิดพัฒนาโฆษณา Rich Media ในรู ปแบบใหม่ๆ อีกด้วย
2.4.7.11 Web 2.0 เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมบนเว็บ ที่ ท าให้การแลกเปลี่ ยนข้อมู ล การ
โต้ตอบกัน เป็ นรู ปที่ผูใ้ ช้งานเป็ นผูก้ าหนด และทางานร่ วมกันบน World Wide Web โดย Web 2.0
เปิ ดให้ ผู ้ใ ช้ มี ก ารโต้ต อบระหว่ า งกัน อย่ า งเช่ น Social Networking, Video-Sharing, Wikis, และ
Blog เป็ นต้น
1) Social Networking เว็บ ไซต์เครื อข่ายทางสั งคมที่ เปิ ดให้ผูใ้ ช้งานได้ให้
ความคิดเห็ น กิ จกรรม เหตุการณ์ ความสนใจต่อคนในเครื อข่าย เช่ น Facebook, Google+, Twitter,
และ Linkedin นักการตลาดได้ให้ความสนใจในเครื อข่ายสังคม เพราะว่าความสามารถในการจัด
กลุ่ม ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และมีความผูกพันสู งของสมาชิกในกลุ่ม
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2) Video Sharing เว็บไซต์ที่เปิ ดให้นา VDO, Music VDO, VDO Blog และ
อื่นๆ ขึ้นบนระบบและแบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น YouTube และ Filckr เป็ นต้น
3) Podcasting คื อ สื่ อ ที่ ใ ช้อิ น เทอร์ เน็ ต ในการกระจายไฟล์ วิท ยุ ส าหรั บ
ดาวน์โหลดไปยังเครื่ องเล่น iPods และเครื่ องเล่น MP3 อื่นๆ จากการเติบโตของตลาด iPods และ
เครื่ องเล่น MP3 หลายบริ ษทั จึงมีการคิดค้นโฆษณาผ่านการบรอดคาสต์ เช่ น Durex ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ผลิตถุงยางอนามัยได้ซ้ื อตาแหน่งการแสดงโฆษณาใน Podcasts เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ังหนุ่มสาว
4) RSSReally Simple Syndication (Rss) คื อ ข้อ ก าหนดที่ ใ ช้ XML ในการ
จัดระเบี ยบข้อมู ลและรู ปแบบเนื้ อหาสาหรับเว็บให้เป็ นรู ปแบบมาตรฐาน เจ้าของเนื้ อหาจะสร้ าง
RSS feed ซึ่ งมักจะประกอบไปด้วยชื่ อและคาอธิ บายอย่างย่อเกี่ ยวกับบทความจานวน 10 บทความ
ของไซต์ ความแตกต่างระหว่างเนื้ อหาเว็บและ RSS feed ยังสามารถส่ งการแจ้งเตือนเมื่อมีเนื้ อหา
ใหม่ได้ หรื อส่ งผลให้ผโู ้ ฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากการกระจายข้อมูลไปยังผูส้ นใจข้อมูลนั้นๆ
5) Blog หรื อ Weblog คื อเนื้ อหาบนเว็บที่ ป ระกอบไปด้วยบทความต่ างๆ
โดยมีการเพิ่มหรื อปรับปรุ งเนื้ อหาอยูเ่ รื่ อยๆ โดยจะแสดงเนื้อหาตามลาดับเรี ยงลาดับจากใหม่สุดไป
เนื้ อหาเก่าสุ ด บล็อกอาจจะเป็ นเนื้ อหาที่สะท้อนบุคคล ชุ มชน หรื อเรื่ องราวต่างๆในสังคม จึงเป็ น
โอกาสสาหรับผูโ้ ฆษณาในการเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายของการสื่ อสารได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่
สู งมากนัก
2.4.8 การส่ งเสริมการขายทางอินเทอร์ เน็ต
ในปั จจุบนั มี บริ ษทั จานวนมากที่ มองเห็ นว่าอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากใน
การกระจายข้อมูลข่าวสาร และส่ งเสริ มการขาย โดยส่ วนใหญ่จะส่ งเสริ มการขายด้วยการ จัดให้มร
การพิมพ์คูปองออนไลน์เพื่อใช้เป็ นส่ วนลดราคาของสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั มีการแข่งขัน การชิ งโชค
และการลดราคาพิเศษเฉพาะช่วงเวลา อีกด้วย
จากแนวคิ ด การตลาดบนอิ น เทอร์ เน็ ตที่ ก ล่ า วมาข้างต้น นี้ เป็ นกลวิ ธี ต่ างๆ ที่ ใ ช้ท าการ
โฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสามารถนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิธีการ รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่
ใช้โฆษณาในการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
อินเทอร์ เน็ตและการตลาดเชิ งรุ กทางอิ เล็กทรอนิ กส์
ในปั จจุ บ ันอิ นเทอร์ เน็ ตและการติ ดต่ อสื่ อสารออนไลน์ มี ความส าค ญมากข
ั
้ ึ น เนื่ องจาก
ั
ผูบร
้ ิ โภคจะไม่ยึดติดกบตรา
แต่จะนิ ยมใช้ผลิ ตภณฑ
ั ์ที่มีลกษณะเฉพาะหร
ั
ื อแตกต่างจากผลิ ตภณฑ
ั ์
ั
้
่
ทวไป
ั่ ประกอบกบความเจร
ิ ญกาวหน
าทางเทคโนโลย
้
ที าใหผ้ บร
ู ้ ิ โภคตองการซ
้
้ างรวดเร
็ว
้ื อสิ นคาอย
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และสะดวกสบายยิ่งข้ ึ น อิ นเทอร์ เน็ ตและการตลาดเชิ งรุ กทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ จึ งเป็ นทางเลื อกที่
น่าสนใจสาหรับผบร
ู ้ ิ โภคและผประกอบการ
ู้
ประเด็ นการใช้ใช้อิ นเทอร์ เน็ ตและตลาดเชิ งรุ กทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ส าค ญ
ั ได้แก่ การ
สื่ อสารและ เทคโนโลยี พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) การบู รณาการการสื่ อสารตรา
ออนไลน์ และประเด็นดานส
้ ิ ทธิ ส่ วนบุคคลในการใชอ้ ินเทอร์ เน็ต

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
2.5.1 ความหมายของการตลาดแบบพันธมิตร Affiliate Marketing
Affiliate Marketing มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า Affiliate Marketing
ไว้ดงั นี้
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2556) กล่าวว่า Affiliate Marketing (การตลาดแบบเชื่อเชื่อมโยง) คือการ
ที่เว็บไซต์ที่มีสินค้าเป็ นของตนเอง มีความต้องการจะเพิ่มยอดขาย สมมุติวา่ เว็บไซต์ A ขายหนังสื อ
และมีความต้องการจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น จึงคิดที่จะใช้โปรแกรมเชื่ อมโยง (Affiliate Program)
ขึ้นมา โดยที่หากเว็บไซต์ใดๆ ต้องการมีรายได้ก็สามารถนาโปรแกรมนี้ ไปติดตั้งได้ เว็บไซต์ B ซึ่ ง
ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาพ มี ความสนใจได้นาโปรแกรมเชื่ อมโยงนี้ ไปไว้บนหน้าเว็บไซต์ของตน
เพื่อสร้างรายได้ ตัวโปรแกรมจะสร้างลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ B ไปยังเว็บไซต์ A ซึ่ งเจ้า
ลิงค์น้ ี เหมือนเป็ นทางผ่านที่ทาให้เกิดธุ รกรรมขึ้นในเว็บไซต์ A สมมติวา่ นางแดงเข้ามาที่เว็บไซต์ B
แล้วเห็นส่ วนลิงค์ที่แนะนาหนังสื อด้านสุ ขภาพจากเว็บไซต์ Aจึงคลิกที่ลิงค์น้ นั โปรแกรมจะนานาย
แดงเข้ามาที่เว็บไซต์ A และหากนายแดงได้ซ้ื อหนังสื อจากเว็บไซต์ A เว็บไซต์ B ซึ่ งเป็ นทางผ่านก็
จะได้รับค่าคอมมิชชัน่ จากยอดขายที่เกิดขึ้น
Affiliate Marketing และ Affiliate Program คือสิ่ งที่แบรนด์จะให้ความสาคัญเพื่อสร้างฐาน
ลูกค้าในวงกว้างผ่านผูส้ มัครเข้ามาเป็ นตัวแทนแนะนาสิ นค้า (ณัฐพล ใยไพโรจน์ , 2558) Affiliate
Marketing (การตลาดโดยใช้ตวั แทน) คือการใช้ Affiliate Program หรื อ Associate Program เป็ นวิถี
การตลาดที่ จะช่ วยเสริ มยอดขายสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ และทาให้เว็บไซต์ของเราเป็ นที่ รู้จกั
อย่างกว้างขวาง เพราะเป็ นการให้ผูอ้ ื่นสามารถเป็ นตัวแทนจาหน่ ายของเราได้ โดยเขาจะได้รับค่า
คอมมิ ช ชั่น ส าหรั บ การขายแต่ ล ะครั้ งซึ่ ง Affiliate Program คื อ วิ ธี จ ัด จาหน่ า ยผ่า นตัว แทนบน
อินเทอร์ เน็ ต โดยเราจะให้เจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ สามารถนาสิ นค้าหรื อบริ การของเราไปเสนอขาย
บนเว็บไซต์ของเขาได้ หรื อจะทาผ่านวิธีอื่นบนอินเทอร์ เน็ตก็ได้ เช่น โดยการส่ งอีเมล์หรื อวารสาร
ไปยังฐานลูกค้าที่เขามี หรื อวิธีอื่นบนอินเทอร์ เน็ตก็ทาได้ เพียงแต่อย่าให้ผดิ กฎหมายหรื อศีลธรรม
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ทั้งนี้ ในฐานะผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การจะเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไขที่ตวั แทนจะต้องปฏิบตั ิตามจึง
จะได้รับค่าคอมมิชชัน่ สาหรับยอดขายที่ เกิ ดขึ้น อาจเปรี ยบเทียบ Affiliate Program ได้เหมือนกับ
การทา Joint Venture กับผูอ้ ื่นบนอินเทอร์ เน็ตนัน่ เอง ยกตัวอย่างเช่นหากต้องการขายเครื่ องดื่มชนิด
หนึ่ง ที่จะช่วยลดคอเรสเตอรอลในเลือดได้ และช่วยให้ผทู ้ ี่ดื่มนั้นมีสุขภาพที่ดีข้ ึน สามารถจับมือกับ
ผูอ้ ื่นที่มีอีเมล์แอดเดรสของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต (ที่เขาอาจขอมาจากผูท้ ี่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขา)
และสื่ อสารจุดขายนี้ ไปให้คนกลุ่มนั้นได้ วิธีน้ ี จะทาให้มีผสู ้ นใจเข้ามาซื้ อเครื่ องดื่ มของเรา โดยเรา
เพี ยงจ่ายค่ าคอมมิ ช ชั่นส าหรั บ การขายแต่ ละครั้ ง (เรี ยกว่า Referral Fee) เท่ านั้น วิธีน้ ี ท้ งั เราและ
ตัวแทนจาหน่ ายของเราต่างได้รับประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย นอกจากนั้นยังสามารถจับมื อกับเจ้าของ
เว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยงกับโภชนาการและสุ ขภาพ โดยให้แสดงแบนเนอร์ เกี่ยวกับเครื่ องดื่มของเรา
ได้ และยิง่ ดีถา้ เขาเขียนคาแนะนาผูอ้ ่านให้ลองใช้เครื่ องดื่ม ซึ่ งวิธีน้ ี จะช่วยให้มีผทู ้ ี่สนใจเพิ่มมากขึ้น
อีกหรื อจะเรี ยกง่ายๆ ว่าการตลาดแบบ Affiliate ประกอบไปด้วยการเชิญชวนเว็บต่างๆ ให้มาสมัคร
เป็ นตัวแทนจาหน่ายของเรา และจะต้องมีการชาระค่าคอมมิชชัน่ ให้กบั เว็บที่ทาให้เกิดยอดขายด้วย
(พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2545)
Affiliate Program (การตลาดแบบพันธมิตรธุ รกิจ) เป็ นแนวโน้มที่กาลังเติบโตในวงการสื่ อ
ดิ จิทลั เว็บไซต์หรื อรายการที่ ร่วมเป็ นพันธมิ ตรจะมีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้น กับนักการตลาดตามจานวน
ผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น (Performance-Based) เช่ น เดี ย วกับ สื่ อ ประเภทที่ ต้อ งจ่ า ยเงิ น ซื้ อ พื้ น ที่ (Paid
Placement) แต่แทนที่ จะเสี ยเงิ นซื้ อพื้ นที่ โชว์ดิสเพลย์ แอดให้เจ้าของเว็บ ไซต์หรื อโปรแกรมสื บ
ค้นหาข้อมูล พันธมิตรเหล่านี้ จะช่ วย “โฆษณา” สิ นค้าและบริ การให้ฟรี และจะรับเงิ นตอบแทนก็
ต่อเมื่อมีผใู ้ ช้บริ การคลิ กดิ สเพลย์ แอดนั้นเข้าไป “กระทาการ” บางอย่างตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่ งอาจ
เป็ นแค่การคลิ กเพื่อเข้าไปดู เว็บไซต์น้ นั และอีกหลายร้อยอย่าง รวมทั้งการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ ก ารด้ ว ย พัน ธมิ ต รมัก โฆษณาสิ น ค้า และบริ ก ารให้ ใ นพื้ น ที่ ค อนเทนต์ ข องตน (Editorial
Contents) (เวอร์ไทม์, 2551)
Affiliate Marketing คื อ การท าการตลาดโดยอาศัยตัวแทนโฆษณา ทั้งนี้ เว็บไซต์เจ้าของ
สิ นค้าจะจ่ายเงินค่าตอบแทน หรื อค่าคอมมิชชัน่ ให้กบั ตัวแทนโฆษณา เมื่อตัวแทนโฆษณาเหล่านั้น
สามารถแนะน าคนเข้ามายังเว็บ ไซต์ข องสิ นค้านั้น ๆ ได้ แล้วท าตามเงื่ อนไขที่ เจ้าของสิ น ค้าได้
กาหนดไว้ เช่น ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ สมัครสมาชิ ก หรื อสมัครใช้บริ การต่างๆ ในเว็บไซต์น้ นั เป็ นต้น
(จตุพร ตุ่นกลาง, 2551)
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Affiliate Marketing คือ รู ปแบบการทาโฆษณาโดยผ่านตัวแทน (Partner) ผูท้ ี่นาโฆษณาไป
ลง โดยจะมีรูปแบบการจ่ายเงินมีท้ งั แบบ Pay Per Sale ซึ่งเป็ นที่นิยมมากกว่าในปั จจุบนั (Advertiser
ส่ วนใหญ่จะชอบแบบนี้) ซึ่ ง Affiliate Program นั้นมีหลากหลายชนิ ด เช่น Amazon.com (เว็บไซต์ที่
บริ การขายหนังสื อและสิ นค้าอีกมากมาย) หรื อจะเป็ น CJ.com ผูน้ า Affiliate Networks อันดับต้นๆ
ในปั จจุบ ัน ซึ่ งเราสามารถที่ จะสมัค รแล้วนามาติ ดตั้งที่ เว็บ ไซต์ของเราได้ (แต่ ต้องดู เนื้ อหาของ
เว็บ ไซต์เราเป็ นหลัก ) จึงได้ใช้โปรแกรมเชื่ อมโยง (Affiliate Program) เพื่ อให้เว็บไซต์อื่นๆ ที่ มี
ความประสงค์มีรายได้น้ นั สามารถนาเอาโปรแกรมเชื่อมโยงนี้ ไปติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของตนเอง
เพื่อหารายได้ โดยที่ ตวั โปรแกรมจะสร้ างลิ งค์เชื่ อโยงระหว่างเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้ากับเว็บไซต์ที่
ต้องการหารายได้ และเมื่อมีคนที่ใช้อินเทอร์ เน็ต (Internet User) เข้าไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่าน
เว็บไซต์ (ทรงชัย ณะอาภัย, 2550)
Affiliate Marketing เป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดออนไลน์ ที่ ทรงพลัง และเป็ นประโยชน์
อย่างมาก โดย Affiliate Marketing คื อการทาการตลาดออนไลน์ที่บริ ษทั จะให้ค่าตอบแทนแก่ นัก
Affiliate ผูท้ ี่ช่วยหาคนเข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ ลูกค้า หรื อยอดการขาย (Schwarz, 2011)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้วา่ การทาการตลาดรู ปแบบนี้ คาจากัดความภาษาไทยยังไม่เป็ น
ที่ระบุแน่ชดั แต่สาหรับตัวผูว้ จิ ยั นั้นเห็นว่า “Affiliate Marketing” ควรมีคาจัดกัดความว่า “การตลาด
แบบพันธมิตร” เนื่ องจากว่า การทาการตลาดแบบนี้ มีลกั ษณะเป็ นการผูกพันธมิตรซึ่ งกันและกัน
เพื่อให้เผยแพร่ ข่าวสาร การโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูบ้ ริ โภค
2.5.2 จุดเริ่มต้ นของ Affiliate Marketing
การตลาดแบบพัน ธมิ ตร (Affiliate Marketing) นี้ เกิ ดขึ้ น ตั้งแต่ ปี 1994 แล้ว จากความคิ ด
ของผูผ้ ลิ ตผลงานเพลงชื่ อ Geffen Records (www.geffen.com) ต้องการขายอัล บัม เพลงผ่า นทาง
เว็บไซต์ของบริ ษ ทั แต่ไม่ตอ้ งการท าด้วยตนเอง จึ งมี การพู ดคุ ยกับ CDNow เพื่อออกแบบระบบ
ดัง นั้น เว็บ ไซต์ CDNow (www.cdnow.com) คิ ดว่า เว็บ ไซต์ที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วข้องกับ เพลงสามารถ
วิจ ารณ์ เพลงหรื อ อัล บั้ม เพลงบนเว็บ ไซต์ ข องพวกเขาได้ โดยผู เ้ ข้าชมอาจให้ ค วามสนใจและ
ซื้ ออัลบัมเพลง จึงเสนอเว็บไซต์ดงั กล่าว วางลิ งก์ เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจ เข้ามายัง CDNow เพื่อซื้ ออัลบัม
เพลง และเป็ นที่นิยมในต่างประเทศ และใช้กนั มาเรื่ อยๆ ซึ่ งการทาการตลาดรู ปแบบนี้ ที่โด่งดัง และ
เป็ นที่ รู้จกั กัน เป็ นอย่า งดี คื อ Amazon ในปี 2003 “จุ ดเริ่ ม ต้น มาจากคอกเทลปาร์ ต้ ี แ ห่ งหนึ่ ง Jeff
Bezos ผูก้ ่อตั้งและมีตาแหน่ ง CFO ของ Amazon.com (เว็บไซต์ขายหนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ ง
ปั จจุบนั ขยายประเภทสิ นค้านอกจากหนังสื อออกไปเป็ นจานวนมาก) Jeff ได้พูดคุ ยกับผูร้ ่ วมงาน
ท่านหนึ่ งที่ ตอ้ งการขายหนังสื อของ Amazon ผ่านทางเว็บไซต์ของเธอเอง จากการพูดคุ ยนี้ ทาให้
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Jeff คิ ดว่าเป็ นเรื่ องน่ าสนใจที่ จะลองให้ผูห้ ญิ งคนนี้ ทาการ link เว็บไซต์ของตัวเองเข้ากับเว็บไซต์
ของ Amazon แล้วรั บ ค่านายหน้าจากหนังสื อที่ เธอขายได้ หลังจากนั้นไม่นาน Amazon ก็เปิ ดตัว
“Amazon Associates Program” เป็ นความคิ ด ที่ ง่ า ย โดย Amazon เพี ย งน าป้ า ยโฆษณา (Banner)
หรื อ text link ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพื่ อส่ งผูเ้ ข้าชมที่ ส นใจซื้ อหนังสื อเข้ามาใน
เว็บไซต์ของ Amazon ไห้ได้เพิ่มขึ้น” (สันติ สิ งหวังชา, 2549) จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผา่ นมาในประเทศไทย
บริ ษทั ก็ได้เริ่ มมีการใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ตั้งแต่ที่ Google ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Google Adwords
ในปี 2013 และจากการคาดการณ์ ข อง ณั ฐ พล ใยไพโรจน์ (2558) ว่ า Affiliate Marketing จะ
กลายเป็ น 1 ใน เทรนด์การทาการตลาดบนอินเทอร์เน็ตของปี 2016
2.5.3 ส่ วนประกอบหลักของเว็บไซต์ Affiliate Marketing
การทา Affiliate Marketing เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีระบบในการทาเอง ซึ่ งจะมีองค์ประกอบ
หลักๆ ที่สาคัญดังต่อไปนี้
2.5.3.1 ระบบ LinkID (Link Identifier) คื อ link ที่ ให้ พ าทเนอร์ หรื อตั ว แทน
โฆษณาน าไปส่ ง เสริ ม การขายและเมื่ อ ลู ก ค้า หรื อ ผู ใ้ ช้ อิ น เทอร์ เน็ ต คลิ๊ ก linkID เข้า \ไปยังหน้ า
เว็บไซต์และลูกค้าทาตามเงื่อนไขที่เจ้าของเว็บไซต์ระบุไว้ เว็บไซต์พาทเนอร์ ก็จะได้ค่าคอมมิชชัน่
จากทางเว็บ ไซต์เจ้าของสิ นค้า โดยรู ป แบบการนาเสนอมี หลายรู ป แบบ ดังนี้ ลิ งก์ตวั อักษร (Text
Link) ป้ายโฆษณา (Banner) ลิงก์คน้ หา (Search Box Link) เป็ นต้น
2.5.3.2 ระบบรายงานผลและสถิติต่างๆ เพื่อให้พาทเนอร์ หรื อตัวแทนโฆษณาได้เข้า
มาตรวจสอบข้อมู ลการขาย เช่ น จานวนคลิ กที่ส่งมายังเว็บไซต์เท่าไหร่ ค่าคอมมิ ชชัน่ ที่ พาทเนอร์
หรื อตัวแทนโฆษณาจะได้รับ และข้อมูลอื่นๆ
2.5.3.3 ระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กบั พาทเนอร์ หรื อตัวแทนโฆษณา อาจจ่าย
เป็ นเช็ค หรื อการโอน ขึ้นอยูก่ บั ตัวเจ้าของเว็บไซต์ร้านค้า
2.5.3.4 ระบบเก็บ ข้อมู ลส่ วนตัวของผูท้ ี่ สมัครเป็ นพาทเนอร์ หรื อตัวแทนโฆษณา
เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลติดต่อ และเว็บไซต์ที่จะใช้โฆษณา เป็ นต้น
2.5.4 รู ปแบบของการทาการตลาดแบบพันธมิตร Affiliate Marketing
เว็บ ไซต์ ที่ จ ะท า Affiliate Marketing ซึ่ งจะต้ อ งมี ร ะบบในการท า Affiliate Marketing
เสี ยก่อน ซึ่ งสามารถทาได้ 2 แบบ ดังนี้
2.5.4.1 เว็บ ไซต์ที่ มีระบบ Affiliate Marketing เป็ นของตัวเอง ซึ่ งปั จจุบนั เว็บไซต์
อยูไ่ ม่กี่เว็บไซต์ คือ Amazon และ Lazada เป็ นต้น
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2.5.4.2 เว็บ ไซต์ที่ อ าศัย ระบบ Affiliate Marketing จากเว็บ ไซต์อื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นท า
หน้าที่เป็ นคนกลาง โดยเรี ยกว่า Affiliate Provider เมื่อเว็บไซต์ที่อยากเข้าสมัครเป็ นพาทเนอร์ หรื อ
ตัวแทนโฆษณาจะต้องทาการสมัครสมาชิ กกับ Affiliate Provider ก่อนซึ่ ง Affiliate Provider ได้ทา
การหาเว็บไซต์ที่มีสินค้า และพร้อมที่จะทา Affiliate Marketing ไว้ให้
2.5.5 รู ปแบบของการจ่ ายค่ าตอบแทนการทา Affiliate Marketing
2.5.5.1 CPM (Cost Per Miles) คือการจ่ายตามการแสดงผลของตราสิ นค้า
2.5.5.2 CPC (Cost Per Click) คือการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ตามจานวนการคลิกลิงก์ผา่ น
ตัวแทนโฆษณาไปยังเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า
2.5.5.3 CPA (Cost Per Action) คือการจ่ายผลตอบแทนไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าเป็ นผูก้ าหนด เช่น การซื้ อสิ นค้า และการสมัครสมาชิก เป็ นต้น
2.5.6 วิธีต่างๆ ในการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
วิธีในการทาการตลาดแบบพันธมิตร สามารถเลือกทาได้หลากหลายวิธี โดยเลือกวิ ธีใดวิธี
หนึ่ง หรื อนามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่ งมีวธิ ี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.5.6.1 Email Marketing คือการทาการตลาดผ่านทางอี เมล์ ด้วยการส่ งอี เมล์ไปยัง
กลุ่มลูกค้าหรื อกลุ่มสมาชิ ก เพื่อเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เช่น ส่ งอีเมล์แนะนาสิ นค้าไปหา
สมาชิ ก แล้วแทรก Affiliate Links เมื่อคนอ่านอีเมล์ คลิกผ่านลิ งก์เข้าไปซื้ อสิ นค้าตามลิ งก์น้ นั ผูท้ า
การตลาดแบบพันธมิตร จะได้รับค่าตอบแทน หรื อค่าคอมมิชชัน่ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แต่การ
ส่ ง อี เมล์ ล ัก ษณะนี้ ไม่ ค วรเป็ น Spam Mail หรื อ อี เมล์ ที่ ป ลายทางไม่ เต็ ม ใจรั บ ข่ า วสาร เพราะ
นอกจากจะสร้างการรบกวนแล้ว ยังอาจผิดกฎหมายได้ หรื อมีสิทธิถูกแบนจากเจ้าของสิ นค้าได้
2.5.6.2 Blogging Marketing คื อ การเขี ย นเนื้ อ หาในบล็ อ กที่ เกี่ ย วกั บ สิ นค้า เพื่ อ
อธิ บายรายละเอียด หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ และแทรกลิงก์ Affiliate Links ลงไป
2.5.6.3 Article Marketing คือการทาการตลาดแบบพันธมิตรด้วยการเขียนบทความ
ขึ้ น โดยเป็ นบทความที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วข้องหรื อสั ม พัน ธ์ ก ับ สิ น ค้าที่ ต้องการขาย หลังจากนั้น น า
บ ท ความลงเผยแพ ร่ ใน เว็ บ ไซ ต์ ต่ า งๆ โดยเฉพ าะเว็ บ ไซ ต์ แ ห ล่ ง รวมบ ท ความ อย่ า ง
EzineArticles.com, Goarticles.com และ ArticleCity.com เป็ นต้น เมื่ อมี ค นอ่ านบทความ และเกิ ด
ความสนใจจนคลิกลิงก์ที่แทรกในบทความ และเข้าไปยังเว็บไซต์หรื อบล็อกที่สร้างไว้สาหรับขาย
สิ นค้าหรื อบริ การ
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2.5.6.4 Video Marketing คือการสร้างคลิ ปวิดีโอ และแทรกลิ งก์ของเว็บไซต์ลงไป
เมื่อมีคนดูคลิปและเกิดสนใจ โอกาสในการคลิกลิงก์เข้าไปยังเว็บไซต์ขายสิ นค้าหรื อบริ การ
2.5.6.5 Paid Link Placement Marketing คือการซื้ อ Traffic (ผูเ้ ข้าชม) บนเว็บไซต์ที่
มีจานวนคนเข้าชมจานวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนเห็ นโฆษณามากขึ้น หรื อการฝากลิงก์โฆษณา
หรื อป้ ายโฆษณา และจ่ายผลตอบแทนให้เว็บไซต์น้ นั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
2.5.6.6 SEM (Search Engine Marketing) คื อการท าการตลาดบนโปรแกรมค้นหา
เฉพาะคาอย่าง Google และ Yahoo เป็ นต้น ซึ่งการทา SEM สามารถทาได้ 2 แบบคือ
1) SEO (Search Engine Optimization) คื อการท าเว็บ ไซต์ให้ เสิ ร์ช เอนจิ้ น
รู ้จกั และเข้าถึ งเนื้ อหาของเว็บไซต์ได้ง่าย เมื่อมีการค้นหาข้อมูลด้วยคาเฉพาะต่างๆ บนโปรแกรม
ค้นหาอย่าง google หรื อ Yahoo ข้อมูลเว็บไซต์จะปรากฏบนผลลัพธ์การค้นหา
2) PPC Advertising (Pay Per Click Advertising) คื อ รู ป แบบการท า SEM
ด้วยการเสี ยค่าใช้จ่าย โดยประมูลคาค้นหา (Keyword) เพื่อให้โฆษณาปรากฎบนเสิ ร์ชเอนจิ้น
2.5.7 จุดเด่ นของระบบการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
2.5.7.1 เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าสามารถลดต้นทุนในการโฆษณาได้ เพราะต้นทุน ต่า
โฆษณาส่ วนใหญ่จะตกอยูท่ ี่พาทเนอร์ หรื อตัวแทนโฆษณา นอกจากนี้ ส่วนใหญ่การทาโฆษณาแบ
พันธมิ ตร(Affiliate Marketing) ยังมี ต้นทุ นต่ ามาก เมื่ อเที ยบกับ การโฆษณาในช่ องทางอื่ นๆ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
2.5.7.2 สามารถขยายตลาดของสิ นค้าและบริ การออกไปทัว่ โลก เพราะการใช้งาน
บนอินเทอร์ เน็ ตสามารถติดต่อกับคนได้ทวั่ โลกภายในเวลาไม่กี่วินาที ดังนั้นสิ นค้าที่ นาเสนอบน
อินเทอร์ เน็ตก็สามารถเผยแพร่ ไปยังคนทัว่ โลกได้ดว้ ยเช่นกัน
2.5.7.3 ในแง่ของผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) ก็สามารถสร้ าง
รายได้ม ากมาย โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งสร้ างสิ น ค้า ของตนเอง เพี ย งแค่ ใ ช้ก ารพื้ น ที่ ข องตนเองบน
อินเทอร์ เน็ตประกอบกับกลยุทธ์การสื่ อสารของตนเอง เท่านี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล
อีก ทั้งยังสามารถเลื อกสิ นค้าที่ จะนามาโฆษณาได้มากมาย สามารถขายได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
สามารถทาได้ทุกที่ที่เข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ตได้ มีการลงทุ นที่ น้อย แต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสู งมาก
และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ วเพียงแค่มีเทคนิคในการสื่ อสาร
ถึงแม้ว่าในตลาดต่างประเทศการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) จะเกิ ด
ขึ้นมานับ 10 ปี แล้ว แต่สาหรับในประเทศไทย ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ยงั ค่อนข้างใหม่อยูม่ าก น้อยคนนักที่
จะรู ้จกั การทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) แต่แนวโน้มของการทาการตลาดแบบ
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พัน ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) นี้ ก็ ดู มี ที ท่ า ว่ า จะเติ บ โตไปได้ ไ กล เนื่ อ งจากการใช้ ง านบน
อินเทอร์ เน็ตที่ เพิ่มขึ้นทุ กวัน อีกทั้งการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ ตนับวันก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่ อยๆ
ดังนั้นจากข้อมู ลข้างต้นนี้ จึ งนามาศึ กษาเรื่ องของกลยุทธ์ ในการสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิ ตร
(Affiliate Marketing)

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 งานวิจัยเกีย่ วกับกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด กับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผู้บริ โภค
ผุส ดี เรื องทอง (2545) ท าวิจยั เรื่ อง “กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาด ความรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อร้านหนังสื อออนไลน์” โดยงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นเรื่ องของกลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดของผูบ้ ริ หารร้ านหนังสื อออนไลน์ในประเทศไทย และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อร้านหนังสื อออนไลน์ ในงานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ทั้งแบบเชิ ง
คุ ณ ภาพและปริ ม าณ โดยผลการวิ จยั พบว่า (1) กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดของร้ า นหนัง สื อ
ออนไลน์จะใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรู ้จกั เกี่ยวกับตัวร้านค้า ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยร้านที่มี
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์มากและหลากหลาย จะทาให้เกิ ดการรับรู ้ได้มาก ประกอบกับการใช้กล
ยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การลดราคาและการให้สิทธิ พิเศษแก่สมาชิก เพื่อกระตุน้ การ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค (2) ความรู ้เกี่ยวกับร้านหนังสื อออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อร้าน
หนังสื อออนไลน์ (3) ทัศนคติต่อร้านหนังสื อออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้า (4) ความรู ้ที่มีต่อร้านหนังสื อออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
รสสุ คนธ์ สกุลเมตตา (2557) ทาวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้และการตอบสนองการสื่ อสารการตลาด
ผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคานต์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ” โดยงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาลักษณะ
ของประชากรที่มีต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ศึกษาพฤติกรรมและการเปิ ดรับข่าวสารผ่านไลน์
ออฟฟิ เชี ยลแอคเคาน์ของเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ และศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู ้ การ
สื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคาน์กบั การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มคนตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เปิ ดรับข่าวสารการสื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอคเคาน์เป็ น
เพศหญิ ง อายุระหว่าง 21 – 25 ปี มี การศึ กษาอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี ซึ่ งกาลังศึ กษาเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ ไลน์มากกว่า
3 ชัว่ โมงต่อวัน ส่ วนใหญ่จะติดตามการสื่ อสารการตลาดเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
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ส่ วนรู ปแบบการสื่ อสารที่เคยพบเห็นนั้น เป็ นการแจ้งโปรโมชัน่ /ส่ วนลดราคา การรับรู ้การ
สื่ อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชี ยลแอคเคาน์อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก จากการสื่ อสารด้วยการให้ดาวน์
โหลดสติ้กเกอร์ ไลน์ฟรี ในด้านการตอบสนอง ได้แก่ ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ มีการ
ตอบสนองอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่ดา้ นการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับปานกลาง
ศรั ญ ญา รั ต นจงกล (2554) ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดผ่ า นสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ (Social Media) ของธุ รกิจอาคารชุดกรณี ศึกษา บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
เอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)” โดยวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึ กษาเรื่ องกลยุท ธ์ การ
สื่ อส ารทางการตลาดจากการใช้ สื่ อสั ง คมออนไลน์ (Social Media) ของผู ้ ป ระกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ และศึกษาพฤติกรรมการรับรู ้ และทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมายโครงการอาคารชุด ที่
มี ต่อสื่ อสั งคมออนไลน์ ซึ่ ง จากผลวิจยั พบว่า บริ ษ ัท แสนสิ ริ ต้องการเป็ นผูน้ าด้านช่ องทางการ
สื่ อสารการตลาดออนไลน์ โดยบริ ษั ท แสนสิ ริ มองว่ า เป็ นเครื่ องมื อ สื่ อสารการตลาดที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้สะดวกและรวดเร็ ว ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ (Social Media Network Marketing) เพื่ อ เป็ นการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์
เพื่อให้เกิ ดการรับรู ้ ตราสิ นค้า (Brand Awareness) กับกลุ่ มคนรุ่ นใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์ ตรงกับลู กค้า
กลุ่มเป้ าหมาย ในอนาคตคนกลุ่มนี้มีโอกาสซื้ ออาคารชุดที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองในอนาคต
ส่ วนบริ ษทั เอเชี่ ยน พร๊ อพเพอร์ ต้ ี นาสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อการสนับสนุ น (Support)
แต่ละโครงการ โดยวัตถุประสงค์หลักของการนาสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้น้ นั จะใช้เพื่อเป็ นการแชร์
ไลฟ์ สไตล์ แบบที่ บริ ษทั ต้องการอยากให้สะท้อนถึ งตราสิ นค้าของบริ ษทั ทั้งด้านภาพลักษณ์ ที่ ดู
ทันสมัยและความมีเทคโนโลยี สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู ้มากที่สุด คือ เฟสบุค๊
ส่ วนพฤติกรรมด้านการรับรู ้ และทัศนคติต่อการรับรู ้สื่อการตลาดผ่านสื่ อสังคมออไลน์ต่อ
บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพบเห็นโฆษณาอาคารชุ ดจากสื่ อสังคมออนไลน์
จากเฟสบุ๊คมากที่สุด ขณะที่ลูกค้าชอบเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์อาคารชุ ดแสนสิ ริมากที่สุด
มีวตั ถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์เพื่อหาข้อมูลโครงการมาก
ที่ สุ ด สื่ อสั งคมออนไลน์ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อโครงการของผูต้ อบแบบสอบถามในระดับ 3
(ปานกลาง) มากที่สุด และสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ เฟสบุค๊
ธุ รกิ จอาคารชุ ดควรมีการนาเสนอข้อมูลการส่ งเสริ มการขายผ่านทางสื่ อโฆษณาเครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอเพื่อดึ งความสนใจของลูกค้า และสามารถกระตุน้ การตัดสิ นใจของ
ลูกค้าให้เร็ วและง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถทาการตลาดได้สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่ งการส่ งเสริ มการตลาด
ควรท าอย่างรวดเร็ ว และทัน ต่ อ สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการ
สื่ อสาร
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ผ่านทางสังคมออนไลน์มีการขยายตัวสู งมาก เนื่องมาจากสื่ อสังคมออนไลน์เริ่ มมีความหลากหลาย
จากการแข่ งขัน มากขึ้ น และจากการศึ ก ษายังพบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสื่ อสั งคมออนไลน์ น้ ันมี เพื่ อนที่
ติดต่อกันในสื่ อสังคมออนไลน์มากกว่าเพื่อนที่พบกันจริ งๆ โดยสื บเนื่องจากสภาพสังคมของคนใน
เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ รูปแบบการนาเสนอโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ควรมีความ
หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าธุ รกิจอาคารชุดที่เปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา
ทั้ง 2 บริ ษทั เน้นเรื่ องการสร้างภาพลักษณ์ และตราสิ นค้า โดยสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้ผล
ตอบรับดีที่สุดคือ เฟซบุค้ (Facebook) ซึ่ งส่ วนใหญ่จะใช้เฟซบุค้ เพื่อหาข้อมูล
ชนาภา เลิ ศ วุฒิ ว งศา (2557) ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดและการรั บ รู ้
ภาพลักษณ์ ของสานักพิมพ์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์” โดยวิจยั นี้ มุ่งศึกษาถึ งกลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดของสานักพิมพ์ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาประเภทสารคดี เชิ งสร้ างสรรค์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทเฟสบุค้ และการรับรู ้ข่าวสาร ภาพลักษณ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสาร
และภาพลัก ษณ์ ข องส านัก พิ ม พ์ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาประเภทสารคดี เชิ งสร้ างสรรค์บ นเครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์ ประเภทเฟสบุ ้ค โดยผลการวิจยั พบว่า ด้านกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาด ส านัก พิ ม พ์
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้ างชุ มชนออนไลน์ โดยเลื อกใช้สื่อดั้งเดิมและ
สื่ อออนไลน์ เพื่อการสร้างแบรนด์และยอดขาย โดยกาหนดรู ปแบบเนื้ อหา ช่วงเวลาและบุคลิกของ
การสื่ อสาร เพื่ อการสื่ อสารที่ ส่ งถึ งผูร้ ั บ ในช่ วงเวลาที่ เหมาะสมและน่ าสนใจ ผ่านเครื่ องมื อการ
สื่ อสารการตลาดบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์หลายประเภทร่ วมกัน โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็ น
หลัก แลพัฒ นาเว็บ ไซต์ร่วมด้วย เพื่ อ เลื อ กเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารบนเครื อ ขายสั ง คมออนไลน์ แต่ ล ะ
ประเภทน ามาใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ รู ป แบบที่ ต้อ งการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละแต่ ล ะส านั ก พิ ม พ์ มี
กลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
จากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องข้างต้นนี้ สามารถนามาเป็ นแนวทาง และปรับใช้ในงานวิจยั เรื่ อง
“กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) กับ การรั บ รู ้ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)” ในส่ วนของการหา
กลยุทธ์ และการศึกษาผูบ้ ริ โภคทั้งด้านการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ
2.6.2 งานวิจัยเกีย่ วกับการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
สั น ติ สิ ง หวัง ชา (2549) ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาการท าธุ ร กิ จ Affiliate Marketing ผ่ า น
บริ ก าร Google Adwords” โดยงานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษารู ป แบบการท า Affiliate Marketing บน
Google Adwords ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์การทาการตลาดรู ปแบบหนึ่ง เป็ นช่องทางการโฆษณาบน Search
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Engine ของ www.google.comโดยท าการศึ ก ษาวิธี ก ารค้น หา Affiliate program ที่ ส ามารถสร้ าง
รายได้ การสร้ า ง keyword ให้ ต รงกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย การเขี ย นค าโฆษณาให้ ดึ ง ดู ด ความสนใจ
กลยุทธ์การตั้งราคา ในการดาเนิ นการทางานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั แบบเชิ งคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นในการ
ทาความเข้าใจการทาธุ รกิจ Affiliate Marketing บน Google Adwords อีกทั้งยังค้นหากลยุทธ์และวิธี
ในการโฆษณาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยทดลองสร้ างโฆษณาเพื่อทาการตลาดให้กบั เว็บไซต์
www.tattoomenow.com โดยผลการวิจยั พบว่า ในการสร้ าง keyword การใช้ป ระโยคค าถามเป็ น
keyword ที่ มี ความน่ าสนใจมากที่ สุ ดส าหรั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย เนื่ องจากเปรี ยบเหมื อนการสะท้อน
คาถามให้ตนเองถึงความต้องการอยากรู ้ในสิ่ งนั้นๆ
Benediktova and Nevosad (2008) ทาวิจยั เรื่ อง “Affiliate Marketing Perspective of content
providers” โดยงานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของการท า Affiliate Marketing จากนัก
Affiliate ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การด้านเนื้ อหา และมุ่งศึกษาว่าการทา Affiliate Marketing นั้นมี
ประสิ ท ธิ ผ ลมากกว่าการตลาดออนไลน์ รูป แบบอื่ นๆ โดยผลการวิจยั พบว่า ในการท า Affiliate
Marketing โดยใช้เว็บไซต์ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านเนื้อหาในการส่ งเสริ มการขายสิ นคั้น ไม่สามารถทา
ให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้กบั ทุกธุ รกิจบนออนไลน์ ในทุกกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งการทา Affiliate Marketing
นี้สามารถทาได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้การสร้างเนื้อหาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการขายสิ นค้า
Schwarz (2011) ท า วิ จั ย เรื่ อ ง “Affiliate Marketing: A case study of Ticket Express
GesmbHoeticket.com” โดยงานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาโปรแกรมที่ ช่ ว ยจัด การในการท า Affiliate
Marketing ได้แก่ AMAZON.com Ticketsnow.com และ oeticket.com
Bystrova (2015) ท าวิจยั เรื่ อง “Affiliate Marketing Plan” โดยงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึ ก ษาเรื่ อง
การวางแผนในการท า Affiliate Marketing ของเว็บ ไซต์ MSO.fi ซึ่ งเป็ นนัก Affiliate ที่ โ ฆษณา
สิ นค้าด้วยการท าเว็บ ไซต์เปรี ยบเสมือนเป็ นพาณิ ชย์อิเล็ ก ทรอนิ กส์ โดยเสนอสิ นค้ามากมายบน
เว็บไซต์ MSO.fi
จากงานวิ จ ัย ข้า งต้น นี้ เป็ นงานวิ จ ัย ที่ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การตลาดแบบพัน ธมิ ต ร
(Affiliate Marketing) ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถนามาศึกษาเป็ นแนวทางการทาการตลาดแบบพันธมิตร ใน
งานวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพัน ธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู ้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั
การศึ กษาเรื่ องกลยุท ธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate Marketing) กับ การ
รับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทางร้าน้าออนไลน์ (E-Commerce)
ได้ทาการวิจยั ออกเป็ นสองส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Method) โดย
การศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก กับ เจ้าของเว็บ ไซต์ตวั อย่างที่ ท า Affiliate Marketing รวมทั้ง
วิเคราะห์ เว็บไซต์ตวั อย่างนั้น และเว็บไซต์ที่ร่วมโฆษณาสิ นค้าให้กบั เว็บไซต์ตวั อย่างด้วยส่ วนที่
สองเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Method) โดยการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) และ
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึกษา
ค้นคว้าตามขั้นตอนดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.3 คาถามนาวิจยั
3.4 สมมติฐาน
3.5 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.6 กลุ่มเป้ าหมาย
3.7 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.8 การทดสอบความน่าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
3.9 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.10 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กลยุทธ์ การสื่ อสาร
การตลาดของตัวแทนโฆษณา
(Affiliate Marketer)

3.1.1 Heading 3
ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

การรับรู้ ข่าวสาร

ทัศนคติ

พฤติกรรมการซื้อ

พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มี 2 ตัวแปร คื อ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่ งแต่ละตัว
แปร ประกอบด้วย
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คื อ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
3.2.2.1 การรับรู ้
3.2.2.2 ทัศนคติ
3.2.2.3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ

3.3 คาถามนาวิจัย
3.3.1 ตัวแทนผูท้ าการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate Marketer) มีก ลยุทธ์ ในการสื่ อสาร
อย่างไร
3.3.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกันหรื อไม่
3.3.3 การรั บ รู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อ การซื้ อ สิ น ค้า ผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรื อไม่
3.3.4 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรื อไม่
3.3.5 การรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรื อไม่
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3.4 สมมติฐาน
3.4.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
3.4.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
3.4.3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
3.4.4 การรั บ รู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อ การซื้ อ สิ น ค้า ผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
3.4.5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
3.4.6 การรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

3.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.5.1 การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการสื่ อสาร
เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดของร้ านค้า และผูโ้ ฆษณา ที่สร้างข้อความ และสัญลักษณ์ ต่างๆ
ซึ่ งก่ อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ย นโดยสร้ างความหมายร่ วมกัน ระหว่างร้ านค้า กับ ลู ก ค้า การสื่ อสาร
การตลาดในวิจยั นี้ เป็ นรู ปแบบออนไลน์ (Online Marketing Communications) ทาการสื่ อสารไปยัง
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ อหลัก
3.5.2 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด หมายถึง แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนการ
สื่ อสารด้วยการประยุก ต์ใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารที่ ห ลากหลายและผสมผสานกัน และใช้ค วาม
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด เพื่ อ สื่ อสารไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เกิ ด ความเข้ า ใจใน
วัตถุประสงค์การสื่ อสารการตลาดของผูท้ ี่ทาการตลาดแบบพันธมิตร และก่อให้เกิดการสะท้อนถึ ง
ผลตอบรั บ จากกลุ่ ม เป้ าหมาย ด้วยการซื้ อสิ น ค้าจากการน าเสนอสิ น ค้าของผู ท้ าการตลาดแบบ
พันธมิตร
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3.5.3 การรั บ รู้ (Awareness) หมายถึ ง การได้รั บ ทราบถึ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารของผู บ้ ริ โภค
เกี่ ยวกับ สิ น ค้า จากการน าเสนอสิ น ค้าของผูท้ าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร ซึ่ งกลุ่ ม เป้ าหมาย หรื อ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีการรับรู ้และการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ในวิธีการที่กลุ่มเป้ าหมาย
มองเห็นสิ นค้าที่ผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตรทาการส่ งเสริ มการขายหากผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้รับ
การกระตุ น้ จากสิ่ งเร้ าเดี ย วกัน ในสภาพแวดล้อมที่ เหมื อนกัน จะเลื อกตี ค วามหมายแตกต่ างกัน
หรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั ความต้องการ ค่านิ ยม และความคาดหวัง ได้แก่ ความถี่ และช่วงเวลาในการรับรู ้
ปั จจัยกระตุน้ ก่อให้เกิดการรับรู ้ประเภทเนื้ อหาที่รับรู ้ และรู ปแบบการสื่ อสาร
3.5.4 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกโน้มเอียงของผูบ้ ริ โภคในด้านใดด้านหนึ่ ง
หลังจากที่ กลุ่ มเป้ าหมาย หรื อผูบ้ ริ โภคได้รับ รู ้ ถึงตัวโฆษณาของผูท้ าการตลาดแบบพันธมิ ตรได้
นาเสนอไว้ ซึ่ งความรู ้สึกที่มีต่อสิ นค้าหลังจากได้รับรู ้ถึงการนาเสนอสามารถเป็ นได้ท้ งั ทิศทางบวก
หรื อทิศทางลบ
3.5.5 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า อาจจะเกิดจากความตั้งใจ หรื อได้รับสิ่ งเร้ า หรื อแรงกระตุน้ ให้เกิ ดความ
อยากได้ใ นตัวสิ น ค้านั้นๆ จากทั้ง ความน่ าเชื่ อถื อของตัว พาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เอง และวิธี ก าร
นาเสนอของผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตรเอง จนก่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรมตอบสนองความอยากของ
ผูบ้ ริ โภค
3.5.6 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่ใช้ประโยชน์จากสิ นค้าขั้นสุ ดท้าย โดยไม่มีการนาไปขาย หรื อ
ทาการค้าใดๆ ต่อ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคนี้ สามารถเป็ นได้ท้ งั ปั จเจกบุคคล กลุ่มคน หรื อองค์กร
3.5.7 การตลาดแบบพั น ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) หมายถึ ง การท าการตลาดบน
ออนไลน์รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งอาศัยตัวแทนโฆษณา ทั้งนี้ เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าจะจ่ายค่าตอบแทน หรื อ
ค่ าคอมมิ ช ชั่น ให้ ก ับ ตัวแทนโฆษณา เมื่ อตัวแทนโฆษณาเหล่ านั้น สามารถแนะน าคนเข้า มายัง
เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้านั้นๆ ได้ แล้วทาตามเงื่อนไขที่เจ้าของสิ นค้าได้กาหนดไว้
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3.5.8 พาณิ ช ย์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-Commerce) หรื อ ธุ รกิจ ออนไลน์ (Online Business)
หมายถึง การทาธุ รกรรมทางธุ รกิ จอย่างง่ายๆ ที่เกิ ดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางดิ จิตอลบนระบบ
เครื อข่าย (Network) และเป็ นมากกว่าการแลกเปลี่ ยนสิ นค้า หรื อบริ การเพื่ อเงิ นบนอิ นเทอร์ เน็ ต
เท่านั้น แต่เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความแม่นยาในการทาธุ รกรรม
ต่างๆ และยังเป็ นวิธีหนึ่ งสาหรับองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า และผูข้ ายเพื่อให้ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์

3.6 กลุ่มเป้ าหมาย
3.6.1 วิจัยเชิ งคุณภาพ
ผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) กับผูท้ ี่ มีทาการตลาดแบบพันธมิตร
(Affiliate Marketer) หรื อมี ส่ วนเกี่ ยวข้องการการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate Marketing) ที่ ให้
ความร่ วมมือ โดยสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ให้ความร่ วมมือ ซึ่ งมีท้ งั หมด 8 ท่านดังนี้
3.6.1.1 พีรพล เจนทรัพย์สิน - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 10 ปี
เจ้าของเว็บไซต์ www.promotions.co.th สัมภาษณ์เมื่อ 4 เม.ย. 2559
3.6.1.2 ณั ฐ ชัย ราษฎรดี - มี ป ระสบการณ์ ก ารท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร 10 ปี
สัมภาษณ์เมื่อ 4 มิ.ย. 2559
3.6.1.3 ณฐั พล งามอรุ ณสุ ข - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 9 – 10
ปี สัมภาษณ์เมื่อ 3 มิ.ย. 2559
3.6.1.4 ภัท รวุฒิ กุ ล จัน ทร์ - มี ป ระสบการณ์ ก ารท าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร 9 ปี
ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั Interspace (Thailand) ที่ ให้บริ การ Affiliate Platform และทา
การตลาดแบบพันธมิตรแบบ one landing page สัมภาษณ์เมื่อ 10 พ.ค. 2559
3.6.1.5 ภคศุ ภ เพ็ ช รดี - มี ป ระสบการณ์ ก ารท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร 8 ปี
สัมภาษณ์เมื่อ 24 พ.ค. 2559
3.6.1.6 ยูยะ นากะ - มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบการทาการตลาดแบบพันมิตร
5 ปี ดารงตาแหน่ง CEO บริ ษทั Interspace (Thailand) ที่ให้บริ การ Affiliate Platform สัมภาษณ์เมื่อ
13 พ.ค. 2559
3.6.1.7 ชวกร แก้วมุกดา - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 2 ปี ดารง
ต าแหน่ ง ดู แ ลนั ก การตลาดแบบพัน ธมิ ต ร บริ ษ ัท Interspace (Thailand) ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Affiliate
Platform สัมภาษณ์เมื่อ 12 พ.ค. 2559
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3.6.1.8 ณัฐกานต์ แขตระกูล - มีประสบการณ์ การทาการตลาดแบบพันธมิตร 1 ปี
ดารงตาแหน่ งดู แลนักการตลาดแบบพันธมิ ตร บริ ษทั Interspace (Thailand) ที่ให้บริ การ Affiliate
Platform และเป็ นเจ้าของทวิตเตอร์ “ถูกบอกต่อ” 11 พ.ค. 2559
3.6.2 วิจัยเชิงปริมาณ
3.6.2.1 ประชากรของการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ ประชากรที่เข้าใช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย
โดยจากสถิ ติ ผู ้เข้า ใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย ปี 2558 (NECTEC, 2559) ระบุ ว่ า มี จ านวน
ประชากรทั้ง 38,015,725 คน
3.6.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
การกาหนดจานวนกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้สู ตรของ Yamane (1973) ใน
การคานวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ระดับ ความน่ าเชื่ อถื อ ร้ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่ อนที่
ยอมรับได้ ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อคิดเป็ น 0.05 ดังนี้
สู ตร

n=

N
1 + N(e)2

กาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความผิดพลาดหรื อความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าสู ตรได้ผลดังนี้
n=
38,015,725
1 + 38,015,725 (0.05)2
= 399.99
3.6.2.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ก าหนดวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสมัค รใจ
(Volunteer Sampling) จ านวน 426 คน โดยผู ้วิ จ ัย ท าการออกแบบ แบบสอบถามในรู ปแบบ
ออนไลน์ (Online Questionnaire) จากนั้นจึ งทาการประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามไปยังสื่ อ Social
Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Line และกลุ่มคนที่คาดว่าจะบริ โภคสิ นค้าออนไลน์
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3.7 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.7.1 วิจัยเชิ งคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิ งคุ ณภาพครั้งนี้ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือ
ในการวิจยั ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.7.1.1 ตัวผูว้ จิ ยั
3.7.1.2 เครื่ องบันทึกเสี ยง สาหรับรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด
3.7.1.3 จดบันทึก
3.7.1.4 แนวค าถามการวิ จ ัย ซึ่ งใช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) โดยแนวคาถามมีดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
2) รู ปแบบของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
3) ช่องทางในการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
4) กลยุทธ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
5) ความแตกต่ า งระหว่ า งการท าการตลาดแบบพั น ธมิ ต ร (Affiliate
Marketing) ในประเทศไทยและต่างประเทศ
6) แนวโน้มการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
3.7.2 วิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วิ จ ั ย เชิ ง ส ารวจในครั้ งนี้ คื อ การใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นมาจากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แล้วนามาประยุกต์เป็ นแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยใช้คาถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) ซึ่ ง
เนื้อหาของคาถามแบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
3.7.2.1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1) เพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย และเพศที่สาม ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคาถามที่มีสามคาตอบให้เลือก (Dichotomous Question)
2) อายุ โดยมีการกาหนดช่วงอายุ 6 ช่วง คือ ไม่เกิน 20 ปี ไม่เกิน 21 – 30
ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปี ขึ้นไป ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) เป็ น
คาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
3) ระดับการศึกษาสู งสุ ด ได้แก่ ปวช. มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า ปวส.
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อนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ปริ ญญาตรี สู งกว่าปริ ญญาตรี และอื่ นๆ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) เป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
4) อาชีพ ได้แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน แม่บา้ น/พ่อบ้าน และอื่นๆ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
5) รายได้ โดยมีการกาหนดช่วงรายได้ 6 ช่วง ดังนี้ ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท 40,001 – 50,000 บาท และ
50,001 บาทขึ้นไป
3.7.2.2 คาถามเกี่ ยวกับการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (ECommerce) จานวน 6 ข้อ ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คื อ แบบลักษณะเป็ นคาถามที่ มี
หลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) มีรายละเอียดดังนี้
1) ช่วงเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ใช้วดั ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
2) สถานที่ ในการเข้าชมเว็บไซต์พ าณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ (E-Commerce)
ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
3) เครื่ องมือที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
4) คุณรู ้จกั เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้อย่างไรใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
5) จุดประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
และอี ก ส่ วนจะใช้ระดับ การวัดข้อมู ล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัด
แบบ Likert Scale ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับ มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
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ในแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
มีรายละเอียดดังนี้
1) ความถี่ในการเข้าชมเว็บพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ต่อวัน
2) การรับรู ้ถึงเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จากการใช้โปรแกรม
ค้นหา (Search Engine)
3) การรับรู ้ถึงเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จากการรี วิว Blogger
หรื อ Content Provider
4) การรั บ รู ้ ถึ งเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) จากการเชื่ อมโยง
(Link) จากเว็บไซต์อื่นๆ
5) การรั บ รู ้ ถึ ง เว็บ ไซต์ พ าณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) จากสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ (Social Media)
6) การรั บ รู ้ ถึ งเว็บ ไซต์ พ าณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) จากจดหมายข่ า ว
(Newsletter)
7) การรับรู ้ถึงเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จากโฆษณา Pop-Up,
Pop-Under
8) รู ปแบบของเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) มีความชัดเจนและ
น่าดึงดูดใจ
3.7.2.3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) โดยใช้ ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัด แบบ
Likert Scale ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับ เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับ เฉยๆ
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับ ไม่เห็นด้วย
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ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ในแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง เฉยๆ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ซึ่ งคาถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การสัง่ ซื้ อสิ นค้าสิ นค้าสะดวก ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางเลือกซื้ อของ
2) สิ นค้ามีราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป
3) ขั้นตอนการสั่งซื้ อสิ นค้ามีความง่าย ไม่ซบั ซ้อน
4) สิ นค้าที่จดั ส่ งมาอยูใ่ นสภาพดี
5) การค้นหาสิ นค้าทาได้ง่าย และรวดเร็ ว
6) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้ามากกว่าร้านค้าทัว่ ไป
7) ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ผซู ้ ้ื อให้ดูเป็ นคนทันสมัย
8) เว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีความน่าเชื่อถือ
9) เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
10) เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ขายสิ นค้าให้ราคาที่เหมาะสม
11) เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)มีระบบการชาระเงินที่มีความ
ปลอดภัย
12) เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีบริ การส่ งสิ นค้าที่รวดเร็ ว
13) เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีการออกแบบหน้าร้านที่ดี
น่าสนใจ
14) เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีสัญลักษณ์ตราสิ นค้าสวยงาม
15) เว็บ ไซต์พ าณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ และ
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจ
16) ไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลส่ วนตัว
17) ไม่มนั่ ใจในสภาพสิ นค้าที่จะได้รับ
18) ไม่ตอ้ งการเสี ยค่าจัดส่ ง
19) ไม่แน่ใจว่าสิ นค้ามีตาหนิจะสามารถเปลี่ยนคืนได้
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20) ไม่แน่ใจว่าสิ นค้านั้นจะเป็ นของแท้
21) ขั้นตอนการสั่งซื้ อซับซ้อน
22) ยังไม่มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
23) การจัดส่ งใช้เวลานาน
3.7.2.4 คาถามเกี่ยวพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมู ล ประเภทอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale ที่ มี ค าตอบให้เลื อก 5
ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ในแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
ซึ่ งคาถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) หากคุณจะซื้ อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) คุณมี
โอกาสจะสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ Lazada
2) หากคุณจะซื้ อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) คุณมี
โอกาสจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ Tarad.com
3) หากคุณจะซื้ อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คุณมี
โอกาสจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ Weloveshopping
4) คุณเคยสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
บ่อยเพียงใด
5) คุณเลือกซื้ อจากร้านค้าเดิมตลอด
6) คุณเลือกซื้ อจากร้านที่มีข้ นั ตอนการซื้ อง่าย
7) คุณเลือกซื้ อจากการแนะนาสิ นค้าจาก Blogger หรื อ รี ววิ จากผูใ้ ช้จริ ง
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8) คุณเลือกซื้ อจากการเข้าชมเว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคา หรื อเว็บไซต์
รวบรวมสิ นค้า
9) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าจากการลดราคา จัดโปรโมชัน่
10) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะของแถม
11) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะได้รับ e-coupon
12) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะได้รับสิ ทธิ พิเศษจากการสมัครสมาชิก
13) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะลุน้ รับของรางวัล
14) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะค่านิยม
15) คุณเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะมีคนบอกต่อ (Word of Mouth)

3.8 การทดสอบความน่ าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบความน่าเชื่ อของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพ
ด้ว ยการทดสอบด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
3.8.1 การทดสอบความเที่ย งตรง (Validity) งานวิจยั ครั้งนี้ มีการวิจยั ทั้งแบบเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) ซึ่ งใช้คาถามในการสัมภาษณ์เชิ งลึกเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้ นให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาตรวจสอบความถู กต้อง ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องของ
เนื้ อหากับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา จากนั้นนาคาถาม และแบบสอบถามที่ได้รับการแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษามาทาการแก้ไขและดาเนินการต่อ
3.8.2 การหาความน่าเชื่ อถือได้ (Reliability) ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ ปรึ กษาไปท าการทดสอบก่ อนเก็บ ข้อมู ล จริ ง (Pre-test) กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้วิธีการหาสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของ ครอนบัค (Cornbach’s
Alpha Coefficient) มาคานวณหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยก าหนดให้ ค่าความเชื่ อมัน่
ตั้งแต่ 0.7 ขึ้ น ไป แล้วน าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขและได้ค่ าความเชื่ อมั่น 0.7 ขึ้ น ไปแล้ว
หลังจากนั้นนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจานวน 400 ตัวอย่างต่อไป
ผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม มีดงั นี้
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จากการทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า โดยรวมเท่ากับ
0.88
1) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.75
2) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ มีความค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81
3) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84

3.9 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.9.1 วิจัยเชิงคุณภาพ
การรวบรวมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผูท้ ี่ทาการตลาดแบบพันธมิตร
หรื อเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาการตลาดแบบพันธมิตรโดยเป็ นไปตามโครงสร้างคาถามที่วาง
ไว้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ ดว้ ยตนเอง และทาการบันทึกเพื่อจดบันทึกภายหลังการสัมภาษณ์
เสร็ จสิ้ น
3.9.2 วิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้วิธีสารวจโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 426 ชุด

3.10 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.10.1 วิจัยเชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์คาถามเชิงลึกกับผูท้ ี่ทาการตลาดแบบพันธมิตร หรื อ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาการตลาดแบบพันธมิตร
3.10.2 วิจัยเชิงปริมาณ
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เมื่ อ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ว ผู ้วิ จ ัย ท าการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการน า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ ม ารวบรวมและด าเนิ น การตรวจสอบ (Editing) ลงรหั ส (Coding) และ
ประมวลผลข้อ มู ล ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่ อ ท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและคานวณหาค่าทางสถิติต่างๆ ดังนี้
3.10.2.1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งบรรยาย (Description Analysis) เพื่ อ อธิ บาย
ลักษณะของข้อมูลในส่ วนต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Means)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.10.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทาการ
ทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้ค่ าสถิ ติ ต่างๆในการทดสอบความแตกต่ างระหว่า งค่ าเฉลี่ ย ค่ าสถิ ติ
สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlations Coefficient) เพื่ อ วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่ต่างๆ โดยทดสอบสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค
ผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค
ผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
ทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับความแตกต่างของตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
สถิติ T-test และ F-test ทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปรของกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้วธิ ี การสุ่ มการวิเคราะห์ทางเดียว (One Way ANOVA)
สมมติ ฐานที่ 4 การรั บ รู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อการซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติ มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
การซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
สมมติฐานที่ 6 การรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ทดสอบสมมติฐานที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ของระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิ ติหาค่า
สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Coefficient of
Correlation)
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การกาหนดค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ซึ่งมีความหมายของ r
ดังนี้
r มีค่าเป็ นลบ
r มีค่าเป็ นบวก
r มีค่าเข้าใกล้ 1

หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
หมายถึ ง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันและมีความสัมพันธ์

มาก
r มีค่าเข้าใกล้ -1 ห ม ายถึ ง มี ความ สั ม พั น ธ์ ใน ทิ ศท างต รงกั บ ข้ า ม แล ะ มี
ความสัมพันธ์มาก
r มีค่าเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
r มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั น้อย
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.81 - 1 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู งมาก
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.61 - 0.90หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ระดับสู ง
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.40 - 0.60 หมายถึ ง มีความสัมพันธ์ กนั ระดับปาน
กลาง
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ระดับต่า
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.00 - 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามาก

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ในผลการวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับ
การรั บ รู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อของผู ้บ ริ โภคผ่ า นทางพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ECommerce)” ได้ทาการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method)
ด้วยวิธี ก ารสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก ผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การท าการสื่ อสารการตลาดของเว็บ ไซต์ ECommerce จ านวน 3 เว็ บ ไซต์ ซึ่ งเป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ ไ ด้ รั บ การจัด อัน ดั บ เป็ นว่ า เป็ นเว็ บ ไซต์ ECommerce สู งสุ ด 3 อันดับแรกของประเทศไทย รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับเทคนิ ค
การท าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร (Affiliate Marketing) และส่ วนที่ 2 เป็ นการวิจยั ส ารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งประชากรกลุ่มเป้ าหมายคือ บุคคล
ที่ใช้บริ การเครื อข่ายบนอินเทอร์ เน็ตที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 15 –
50 ปี ขึ้นไป จานวน 426 คน ผลวิจยั ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการสัม ภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth Interview) เพื่ ออธิ บ าย
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ของผูท้ ี่ทาการตลาดแบบ
พันธมิตรในประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้ มีผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate
Marketing) มีผทู ้ ี่ให้ความร่ วมมือทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้
1) พีรพล เจนทรัพย์สิน - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 10 ปี
เจ้าของเว็บไซต์ www.promotions.co.th สัมภาษณ์เมื่อ 4 เมษายน 2559
2) ณั ฐ ชั ย ราษฎรดี - มี ป ระสบการณ์ ก ารท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร 10 ปี
สัมภาษณ์
เมื่อ 4 มิถุนายน 2559
3) ณฐพล
ั งามอรุ ณสุ ข - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 9 - 10 ปี
สัมภาษณ์เมื่อ 3 มิถุนายน 2559
4) ภัทรวุฒิ กุลจันทร์ - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 9 ปี ดารง
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ต าแหน่ ง ผู ้จ ัด การทั่ ว ไป บริ ษั ท Interspace (Thailand) ที่ ใ ห้ บ ริ การ Affiliate Platform และท า
การตลาดแบบพันธมิตรแบบ One Landing Page สัมภาษณ์เมื่อ 10 พฤภาคม 2559
5) ภคศุภ เพ็ชรดี - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 8 ปี สัมภาษณ์
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559
6) ยูยะ นากะ - มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบการทาการตลาดแบบพันธมิตร 5
ปี ดารงตาแหน่ ง CEO บริ ษ ทั Interspace (Thailand) ที่ ให้บริ ก าร Affiliate Platform สัมภาษณ์ เมื่ อ
13 พฤษภาคม 2559
7) ชวกร แก้วมุกดา - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 2 ปี ดารง
ต าแหน่ ง ดู แ ลนั ก การตลาดแบบพัน ธมิ ต ร บริ ษ ัท Interspace (Thailand) ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Affiliate
Platform สัมภาษณ์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559
8) ณัฐกานต์ แขตระกูล - มีประสบการณ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร 1 ปี ดารง
ต าแหน่ ง ดู แ ลนั ก การตลาดแบบพัน ธมิ ต ร บริ ษ ัท Interspace (Thailand) ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Affiliate
Platform และเป็ นเจ้าของทวิตเตอร์ “ถูกบอกต่อ” 11 พฤษภาคม 2559
สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพนี้ เสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 6 ตอน ดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์ของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
4.2 รู ปแบบของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
4.3 ช่องทางในการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
4.4 กลยุทธ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
4.5 ความแตกต่ า งระหว่ า งการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate Marketing) ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
4.6 แนวโน้มการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)

4.1 วัตถุประสงค์ ของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
จากผลการสัม ภาษณ์ พบว่า วัตถุ ป ระสงค์ข องการท าการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate
Marketing) ส่ วนใหญ่แล้วเริ่ มมาจากการอยากหารายได้ผา่ นช่ องทางออนไลน์ และได้มีการค้นหา
ข้อมูลจนได้พบกับการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ซึ่ งคุณณัฐวุฒิ งามอรุ ณสุ ข
กล่ าวว่า “การทาการตลาดรู ป แบบนี้ สามารถทาเป็ นอาชี พ เสริ ม โดยทางานหลักไปด้วย และทา
การตลาดแบบพันธมิตรไปพร้อมๆ กันได้” และคนที่ประสบความสาเร็ จ สามารถสร้างรายได้ได้สูง
มาก จากการท าการตลาดรู ป แบบนี้ แต่ไม่ ใช่ ทุ กคนที่ จะสามารถประสบความส าเร็ จจากการท า
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การตลาดแบบพันธมิ ตรนี้ ได้ ต้องอาศัยความอดทนและลองผิดลองถู ก จนเจอวิธีในการทาของ
ตนเอง (ณัฐพล งามอรุ ณสุ ข, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559)

4.2 รู ปแบบของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
จากผลการสั ม ภาษณ์ พบว่ า รู ปแบบของการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate
Marketing) สามารถท าได้ ห ลากหลายรู ป แบบ หากเป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ บ นออนไลน์ น้ ั น สามารถท า
การตลาดแบบพันธมิตรได้หมด ซึ่ งจาแนกประเภท สามารถจาแนกออกเป็ น 3 แบบ ดังนี้
4.2.1 แบบ Organic Traffic โดยสามารถทาได้จาก เว็บไซต์ บล็อก และสังคมออนไลน์
อย่าง เฟสบุ ้ค (Facebook) และ ทวิต เตอร์ (Twitter) ซึ่ งส าหรั บ เว็บ ไซต์แ ละบล็ อ กคื อ การท าให้
เว็บไซต์หรื อบล็ อกนั้นๆ ติ ดอันดับ ต้นๆ ของการสื บ ค้นหาข้อมู ล (Search Engine) บนเบราเซอร์
(Browser) อย่าง Google และ Yahoo (ชวกร แก้วมุกดา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) ส่ วนสังคม
ออนไลน์ อย่าง Facebook และ Twitter นั้น คื อการท าให้มี คนมาติ ดตามเพจ หรื อแอคเค้า โดยคน
ที่มากดไลค์เพจบนเฟสบุค้ หรื อมาติดตามบนทวิตเตอร์ จะต้องตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย
4.2.2 แบบ Paid Traffic โดยสามารถท าได้จากทั้งเว็บ ไซต์ บล็ อก และสั งคมออนไลน์
เช่นเดียวกับ Organic Traffic แต่มีการเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อทาโฆษณาให้เว็บไซต์หรื อบล็อก อยูใ่ น
อันดับต้นๆ ของการสื บ ค้นหาข้อมูล (Search Engine) บนเบราเซอร์ (Browser) อย่าง Google และ
Yahoo ส่ วนด้า นสั งคมออนไลน์ อย่างเฟสบุ ้ค (Facebook) สามารถได้ด้วยการเสี ย ค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม
เช่ น เดี ย วกัน เพื่ อ โฆษณาเพจนั้ นๆ ไปปรากฏบนหน้ า ฟี ดเฟสบุ ้ค ของกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้ าหมายมีโอกาสในการเห็นเพจ และเข้ามากดไลค์ และติมตามเพจนั้นๆ
4.2.3 แบบแอพพลิ เคชัน่ บนมือถื อ (Mobile Application) คือเป็ นเกมส์ หรื อแอพพลิ เคชัน่
อื่ น ๆ แล้วเชื่ อมโยงการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ตร เข้าไปตามความเหมาะสม ซึ่ งรู ป แบบนี้ ใน
อนาคตคาดว่าจะเป็ นที่ นิ ยมเพราะในปั จจุ บ ันการเข้าอิ นเทอร์ เน็ ตด้วยโทรศัพ ท์มื อถื อ มี จานวน
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
การทาการตลาดแบบพันธมิ ตรนี้ สามารถแบ่งการทา 2 สาย ซึ่ งเรี ยกว่า สายขาว (White
Hat) และ สายดา (Black Hat) (ชวกร แก้วมุกดา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
สายขาว (White Hat) คื อการใช้วิธี ก ารใช้ช่ องทางการสื่ อสารอย่างเว็บ ไซต์ บล้อก หรื อ
โซเชี่ ยลมี เดี ย อย่าง เฟสบุ ค้ (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twiiter) เป็ นต้น เพื่ อนาเสนอสิ นค้าของ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยการติดแบนเนอร์ เขียนเนื้ อหานาเสนอ หรื อเปรี ยบเทียบราคาเพื่อให้ติด
อันดับของ search engine บนเบราเซอร์ (Browser)
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“สายขาว (White Hat) คือการทาทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่ดี ต้องให้ผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตที่
เข้ามามีประโยชน์ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร หรื อทาให้ใครเสื่ อมเสี ยและเสี ยผลประโยชน์
ได้” (ชวกร แก้วมุกดา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
“white hat = พวกสายขาว ท าตาม "กฏ" ทุ ก อย่ า ง ที่ advertiser "อยากให้ ท า" ที่ search
engine "อยากให้เป็ น" เพื่ อความสวยงามเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของ "ระบบ"เพื่ อความผาสุ ขอัน
สู งสุ ดของ user และ advertiser พวกนี้ search engine จะ happy มาก advertiser จะ happy มาก
เพราะเค้าช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี” (ณัฐชัย ราษฎรดี, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559)
สายดา คื อการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ตรโดยนาเสนอสิ น ค้า ด้วยวิธีที่ เป็ นข้อห้ามของ
เบราเซอร์ น้ นั ๆ หรื อใช้ลูกเล่ นในการนาเสนอที่ ตอ้ งข้ามกับ การทาในสาบขาว อย่างเช่ น การติ ด
backlink ในที่ที่หา้ มติด
“สายดา (Black Hat) คือไม่มีการคิดผลงานเอง ลอกเลียนแบบผลงานของคนอื่นและทาตาม
ทาอย่างไรก็ได้ ให้มีคนมาคลิ กลิ้งของเรา การใส่ ขอ้ มูลผิดๆ เพื่อหลอกให้คนเข้าใจผิดและทาตาม
การท าเพื่ อ ผลประโยชน์ ที่ ต ัว เองได้รั บ โดยไม่ ส นใจผู เ้ ข้า ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ที่ เข้า มาว่ า จะได้รั บ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง” (ชวกร แก้วมุกดา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
“สายด า เช่ น การใช้เครื่ องมื อที่ ส ามารถวิเคราะห์ คุ ก กี้ ไ ด้ว่า กลุ่ ม เป้ าหมายชอบเข้าเว็บ
เสื้ อผ้าหรื อเครื่ องสาอางตอนที่ กลุ่มเป้ าหมายจะคลิ กเพื่อดูหนังออนไลน์บนเว็บไซต์ที่เป็ นของผูท้ า
Affiliate เมื่ อ คลิ ก แล้ว จะสามารถจะให้ ไ ป redirect ฝั ง คุ ก กี้ affiliate ทุ ก เว็บ ที่ ช อบเข้า วัน หลัง
กลุ่ ม เป้ าหมายคนนี้ ตดั สิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้า เครื่ องส าอางผ่านทางเว็บ ประจา ซึ่ งนัก Affiliate ก็ ได้ค่ า
คอม” (ณัฐชัย ราษฎรดี, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559)

4.3 ช่ องทางในการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ช่ องทางในการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
ทุกช่องทางการสื่ อสารบนออนไลน์ สามารถนามาเป็ นเครื่ องมือในการทาการตลาดแบบพันธมิตร
ได้หมด โดยสามารถแบ่งออกเป็ นช่องทางต่างๆ ดังนี้

77
4.3.1 เว็บไซต์ (Website)

ภาพที่ 4.1 เว็บไซต์
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4.3.2 Landing Page ที่ มี ห น้ า เว็บ เพี ย ง 1-2 หน้ า เท่ า นั้ น จะมี ค วามคล้ า ยกั บ เว็ บ ไซต์
“Landing Page เวปสะพานครับมี แค่หน้าเดี ยวแล้วประมาณมี รูปกับพี่ Click Here ใหญ่ๆ ให้คลิ ก
ออกไป” (ภคศุ ภ เพ็ช รดี , สัม ภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2559 และ ภัท รวุฒิ กุ ล จันทร์ ,สั มภาษณ์ , 10
พฤษภาคม 2559)

ภาพที่ 4.2 Landing Page
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4.3.3 บล็อก (Blog)
4.3.4 สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ (Social Channel) เช่ น Webboard, Line, Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, and etc

ภาพที่ 4.3 Facebook

ภาพที่ 4.4 Twitter
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4.3.5 Media Buying คือการเข้าไปซื้ อพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ที่มีผเู ้ ข้าชมอยูแ่ ล้ว (ภัทรวุฒิ
กุลจันทร์ ) ซึ่ง คุณภคศุภ เพ็ชรดี ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ Media Buying ว่า ซื้ อโฆษณาใน Yahoo แล้ว
ยิงตรงเข้า Landing Page ของ Advertiser เลย โดยไม่มีเวปใดๆ ทั้งสิ้ น
4.3.6 Electronic Direct Mail (EDM) เป็ นการโฆษณาสิ น ค้าผ่านทางอี เมล โดยส่ งไปยัง
กลุ่มสมาชิ ก หรื อกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้านั้นๆ ซึ่ งในอีเมลจะประกอบไปด้วย ชื่ อแบรนด์ รู ปภาพ
สิ นค้า ชื่ อสิ นค้า รายละเอียดของสิ นค้า และลิ งก์ที่สามารถคลิกไปยังหน้าที่ ซ้ื อสิ นค้าของพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ๆ

ภาพที่ 4.5 Electronic Direct Mail (EDM)

4.4 กลยุทธ์ การทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลยุทธ์การทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ไม่
ว่าจะทาด้วย เว็บไซต์ บล็อก สังคมออนไลน์ EDM หรื อช่องทางอื่นๆ และไม่วา่ จะส่ งเสริ มการขาย
สิ นค้าอะไร หากเป็ นการทาแบบ Organic Traffic แล้ว จะต้องมีการทาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง
เพื่อสร้างการรับรู ้ และทาให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อต่อตัวเว็บไซต์ต่อผูเ้ ข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ต และต่อ
ตัวเบราเซอร์ ในขณะที่การท าแบบ Paid Traffic อาจจะไม่จาเป็ นต้องมี ความสม่ าเสมอ เนื่ องจาก
สามารถใช้เงิ นซื้ อได้ หากต้องการติดอันดับหรื ออยากให้มีคนพบเห็ นโฆษณาของเราเยอะๆ แต่ที่
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สาคัญหลังจากเมื่อมีคนเห็ นโฆษณาของเราแล้ว สิ่ งที่สาคัญของทั้งแบบ Organic Traffic และแบบ
Paid Traffic คือความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ และความน่าดึงดูดใจของโฆษณาที่นาเสนอออกไป
ในด้านของกลยุทธ์ของการทาเว็บไซต์ หรื อบล็อกคือจะต้องสร้างเนื้ อหาที่มีความแตกต่าง
มี back link มี การใช้ลิงก์ภายใน ให้ลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์เรื่ อยๆ และสุ ดท้ายให้เข้าไปยังหน้าตรง
กลางของเว็บไซต์ หรื อทาอย่างไรก็ได้ให้ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์อยูบ่ นเว็บไซต์ของเราให้นานที่สุด โดย
ต้องให้อยูใ่ นเว็บไซต์ 5 วินาทีข้ ึนไป โดยเนื้ อหาที่นาเสนอจะต้องนาเสนอทุกวัน วันละไม่ต่ากว่า 3
เรื่ อง ในแต่ละเรื่ องที่นาเสนอจะต้องไม่ต่ ากว่า 300 คา ช่ วงเวลาที่นาเสนอก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ผูใ้ ช้งาน
อิ นเทอร์ เน็ ตส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ กรรมตั้งแต่ตื่นนอน ดังนั้นเนื้ อหาที่ นาเสนอจะต้องพร้ อมนาเสนอ
ตั้ง แต่ ตอนเช้า การวางลิ งก์ที่ เชื่ อมโยงไปยังเว็บ ไซต์ข องเจ้าของสิ น ค้า ควรวางไว้ส่ วนท้ายของ
เนื้ อหาในการสาเสนอ เพราะหากนาลิงก์วางไว้ในส่ วนบนของเนื้ อหาแล้ว ผูท้ ี่เข้ามายังเว็บไซต์ของ
เราจะอยู่ใ นเว็บ ไซต์ข องเราน้อ ย อาจส่ ง ผลให้ ก ารติ ด อัน ดับ ใน google ตกลงได้ ซึ่ งการท าให้
เว็บไซต์ติดอันดับใน google ก็มีส่วนเช่นเดียวกัน ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตมักจะค้นหาข้อมูล และสิ่ งที่
ปรากฏอยู่ บ นหน้ า แรก และต้น ๆ ของหน้ า ค้น หา จะมี โ อกาสในการเข้า เว็บ ไซต์ น้ ั นๆ มาก
นอกจากนี้ การวางแบนเนอร์ มีส่วนสาคัญ ถึ งแม้ว่าในปั จจุบนั แบนเนอร์ จะไม่ได้มีผลต่อการขาย
สิ นค้าได้ แต่ การวางแบนเนอร์ ที่ มี ชื่ อเสี ยง อย่างเช่ น แบนเนอร์ ข อง Central.co.th นั้น ช่ วยสร้ าง
ความน่ าเชื่ อถื อให้กบั เว็บไซต์ของเรามากขึ้ น และในส่ วนของการใช้สีบนเว็บไซต์ของเรา สี เขียว
และสี แดง จะช่ วยกระตุ น้ การซื้ อมากที่ สุ ด ในด้านของการทาเว็บ ไซต์น้ ัน นอกจากจะต้องสร้ าง
ความน่าเชื่อถือให้ผเู ้ ข้าใช้อินเทอร์ เน็ตแล้วนั้น การสร้างความน่าเชื่อถือต่อเบราเซอร์ อย่างเช่น กูเกิ้ล
ถื อเป็ นสิ่ งที่สาคัญเช่ นเดี ยวกัน เนื่ องจากหากการนาเสนอ ดู ไม่น่าเชื่ อถื อ ทาผิดกฎ มี โอกาสทาให้
กูเกิ้ลแบนเว็บไซต์ของเราได้ ส่ วนด้านการจดโดเมนของเว็บไซต์ ควรจดอย่างต่า 10 ปี เพราะกูเกิ้ล
จะเชื่อว่า เว็บไซต์ของเราจะอยูน่ าน (พีรพล เจนทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2559)
ส่ วนด้านของ Social Media อย่าง Facebook จะไม่ซ้ื อ like แต่จะนาเสนอเนื้อหา และมี link
ไปยังเว็บ ไซต์ข องเราเพื่ อนาเสนอเนื้ อหา และทุ ก like ของเพจ ที่ ไ ด้มา คือเป็ นคนที่ ส นใจจริ งๆ
เพราะฉะนั้นลงส่ งเสริ มการขายสิ นค้าใด ก็มีคนเข้ามาซื้ อหมด ผิดกับการซื้ อ like เพื่อให้คนเห็ น
มากมาย และกด like เพจ ซึ่ งบางคนที่มากด like อาจจะไม่ได้สนใจจริ งๆ เท่ากับว่าเราอาจจะเสี ยเงิน
ซื้ อไปฟรี ๆ (ณัฐพล งามอรุ ณสุ ข, สัมภาษณ์ , 3 มิถุนายน 2559) ในขณะที่ ทวิตเตอร์ กลยุทธ์ในการ
ท าคื อ การเข้าใจพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ในกลุ่ ม ผูเ้ ล่ น ทวิตเตอร์ หลังจากนั้นนาเสนอ
เนื้อหา โดยหลักสาคัญในการนาเสนอเนื้อให้ได้ผลสาเร็ จคือ ข้อความที่เขียนเพื่อนาเสนอสิ นค้า ต้อง
มีเนื้ อหาที่ ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูเ้ ล่นทวิตเตอร์ ในขณะนั้นๆ และเขียนในเชิ งเล่าสู่ กนั ฟั ง
ระหว่างเพื่อน รู ปที่นาเสนอต้องมีความมีความสวยงามสะดุดตา และลิงก์ที่นาเสนอต้องเป็ นลิงก์ที่มี
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การย่อเหลื อสั้ นๆ เพื่ อให้ผูพ้ บเห็ นไม่ ม องเป็ นการโฆษณา (ณัฐกานต์ แขตระกู ล , สั มภาษณ์ 11
พฤษภาคม 2559) ดังรู ป

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างลิ้งค์ที่ยอ่ เหลือสั้น ๆ
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ในการทาการตลาดแบบพันธมิตรไม่มีอะไรที่แน่นอน สามารถเปลี่ยน
ได้ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในช่ วงเวลานั้นๆ “สิ่ งที่สาคัญของการหากลยุทธ์คือต้อง 1) ทดลอง
2) วัดผล 3) ปรับปรุ ง” (ณัฐพล งามอรุ ณสุ ข, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559)
จุดประสงค์ในการทานั้น ทาเพื่ออะไร ทาเพื่อภาพลักษณ์ เพื่อปิ ดการขาย หรื อเพื่อเอาไว้
ค้นหาข้อมูล หรื ออื่นๆ จากนั้นก็ทาสิ่ งนั้นขึ้ นมา เพื่อให้ตอบจุดประสงค์ของเรา ไม่ว่าจะเพื่อขาย
สิ นค้าของตัวเอง หรื อทาเพื่อค่าโฆษณาจากผูอ้ ื่นหรื อขายสิ นค้าขอผูอ้ ื่น การที่จะหากลยุทธ์เพื่อนามา
ทาการตลาดแบบพันธมิ ตร ต้องใช้หลัก พื้ นฐานของการท าการตลาด ไม่ ว่าจะทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ เราจะต้องรู ้จกั ทาธรรมชาติของลูกค้า สิ นค้าเป็ นสิ นค้าชนิดไหน และลูกค้าคือคนคือใคร
มีไลฟ์ สไตล์แบบไหน เค้าชอบอยูท่ ี่ไหน ทาอะไร เสพสื่ อแบบไหน หากโฆษณาของเราโผล่ข้ ึนไป
ถู กที่ ถู ก เวลา เราก็มี สิ ท ธิ์ ขายได้ อย่างเช่ น หากเราต้องการขายคอร์ ส เรี ยนภาษาอังกฤษถ้าจะทา
การตลาดแบบพันธมิตรควรเลือกทาแบบไหนลองวิเคราะห์ ว่าลูกค้าของสิ นค้านี้คือใคร เราจะไปทา
โฆษณาที่ไหน ถึงจะขายได้ ซึ่งหนึ่งตัวเลือกที่ดีคือ การลงโฆษณาบนเว็บไซต์สมัครงาน เพราะคนที่
กาลังมองหางานจากเว็บไซต์สมัครงานอยู่ ลึกๆ แล้ว มีความเป็ ยไปได้วา่ น่าจะมีปัญหาด้านภาษาอยู่
ไม่มากก็น้อย ดังนั้นหากเราเสนอคอร์ สเรี ยนภาษาอังกฤษ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ดูมีแนวโน้มว่าจะ
สนใจ ก็อาจจะขายได้” (ณัฐชัย ราษฎรดี, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559)
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4.5 ความแตกต่ างระหว่ างการท าการตลาดแบบพัน ธมิต ร (Affiliate Marketing) ใน
ประเทศไทยและต่ างประเทศ
จากผลสั มภาษณ์ พบว่า ความแตกต่างระหว่างการท าการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate
Marketing) ระหว่างในประเทศไทย และในต่างประเทศมีความแตกต่างกัน อย่างแรกคือเรื่ องของ
ภาษา ภาษาที่ ใ ช้ใ นการน าเสนอ ส าหรั บ ในไทยจะเป็ นภาษาไทยประกอบเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วน
ต่างประเทศจะเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อเป็ นภาษาของประเทศนั้นๆ อย่างเช่ นประเทศญี่ ปุ่น ก็จะใช้
ภาษาญี่ ปุ่น เพื่ อให้การนาเสนอนั้น เข้าใจง่ายต่อบุ คคลในพื้ นที่ หรื อประเทศนั้นๆ อย่างที่ สองคื อ
เรื่ องของค่าผลตอบแทนหรื อค่าคอมมิ ชชั่นมี ความแตกต่างกัน ในต่างประเทศอย่างเช่ น อเมริ ก า
ยุโรป และญี่ปุ่น ค่าผลตอบแทนหรื อค่าคอมมิชชัน่ ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากคนในประเทศเหล่านี้ นิ ยม
ซื้ อของออนไลน์กนั ในขณะที่ประเทศไทยมีค่าผลตอบแทนหรื อค่าคอมมิชชัน่ ยังน้อยอยู่ เนื่ องจาก
ส่ วนใหญ่เน้นในเรื่ องของการสร้างแบรนด์ และทุ่มให้กบั การลงสื่ อโฆษณาช่ องทางออฟไลน์กนั
มากกว่า “แต่หากพูดถึ งการนาเสนอผ่านทาง SEO การนาเสนอจะไม่ต่างกัน เนื่ องจากอยูบ่ นเบรา
เซอร์ เดียวกัน” (พีรพล เจนทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2559)
ส่ วนในด้านของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้ผลตอบแทนแก่นกั ทาการตลาดแบบ
พันธมิตรนั้น มีความต่างกันในเรื่ องของความเข้าใจในการจ่ายผลตอบแทนหรื อค่าตอบแทน
“ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ Advertiser ในต่างประเทศ เมื่อมี การขายได้เกิ ดขึ้ น ทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จะถื อว่า นักทาการตลาดแบบพันธมิตรหาลู กค้าที่ สั่งหนังสื อออนไลน์เจอ
เพิ่มอี ก 1 คน พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จะจ่ายค่าคอม $20-50 แล้วบังคับลู กค้าให้สมัครสมาชิ ก หลัง
จากนั้นพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ ง email coupon/catalog หนังสื อใหม่ไปให้ทุกวัน เพื่อกันไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าคอมกับนักทาการตลาดแบบพันธมิตรรายนี้ อีกพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ลูกค้าที่สั่งหนังสื อ
ออนไลน์ ไป 1 คน ครั บ นั่น คื อแนวคิ ดของพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ในต่ างประเทศ ในขณะที่ ใ น
ประเทศไทย อย่า งเช่ น ขายหนั ง สื อ เล่ ม ละ 200 บาท ให้ ค่ า คอมมิ ช ชั่น 5 บาท เพราะพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ จะหักจากกาไรซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วควรจะมองว่านี่คืองบประมาณโฆษณา ไม่ใช่
หักจากกาไรที่ ขายได้ แบบนั้น advertiser มันก็สบายเกิ นไป อยู่ใน comfort zone มากๆ ส่ วนพวก
affiliate นี่ ท างานกันเหนื่ อยเลย เพื่ อ 10 บาท คุ ณต้องเอางบจากการไปโฆษณาส่ วนอื่ นมาเป็ นค่ า
คอมให้ affiliate เช่น คุ ณไปลงโฆษณาบนรถไฟฟ้ า 3 เดือน เป็ นเงิน 5 แสนบาทตั้งเป้ าว่าจะขายได้
1 ล้านบาทคุณเอางบ 5 แสนมาเป็ นค่าคอมให้ affiliate สิ แล้วยอดขายคุณได้ถึง 1 ล้านแน่ ๆ ไม่ใช่
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กาไร/ชิ้ น ได้ที่ 50 บาท หัก เป็ นค่ าคอมให้ aff 10 บาท” (ณัฐชัย ราษฎรดี , สั มภาษณ์ , 4 มิ ถุ นายน
2559)

4.6 แนวโน้ มการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ในประเทศไทย
จากผลสัมภาษณ์ พบว่า แนวโน้มของการทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
ในประเทศไทย มีทิศทางที่จะเติบโตขึ้น เนื่ องจากมีธุรกิจหลายๆ ธุ รกิจหันมาให้ความสนใจกับการ
การทาการตลาดออนไลน์กนั เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากพฤติกรรมของคนไทยในปั จจุบนั มีการเข้าใช้
อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นทั้งเรื่ องการซื้ อของ การค้นหาข้อมูลต่างๆ หรื อรวมไป
ถึงการติดต่อสื่ อสารกัน แต่การทาการตลาดแบบพันธมิตรจะเติบโตอย่างรวดเร็ วหรื อช้านั้น ขึ้นอยู่
กับ องค์ป ระกอบหลายๆ ส่ ว นโดยหลัก ๆ แล้ว ต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจของทั้ง ผู ้ที่ ท า
การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) และตัวพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ด้วย ว่ามี ความเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด “สาหรับในประเทศไทยปั จจุบนั ยังคงมีการให้ความสาคัญกับการทาการตลาดบน
สื่ อออฟไลน์มากกว่า เนื่ องจากทาแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี ส่ วนการทาการตลาดบนออนไลน์ยงั คงเป็ น
เรื่ องรอง” (ยูยะ นากะ, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) สาหรับในธุ รกิจประเทศไทยเอง ยังมองไปที่
เรื่ องการสร้าง แบรนด์เป็ นหลัก มากกว่าการสร้างผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่าจากการลงทุน ดังนั้นหาก
มีการให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของข้อดีของการทาการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ดีอย่างไร
แนวโน้มของการเติบโตด้านการทาการตลาดแบบพันธมิตรก็จะมีมากขึ้น และเมื่อดูจากพฤติกรรม
ของคนไทยแล้ว ความนิ ยมการใช้โทรศัพท์มือถือมีเพิ่มมากขึ้น และส่ วนใหญ่ใช้ทางด้านการเข้าถึง
อิ น เทอร์ เน็ ต ดัง นั้น การท าการตลาดบนมื อถื อ จะเป็ นกระแสนิ ย มแน่ น อน ดัง นั้น โทรศัพ ท์จ ะ
กลายเป็ นช่องทางในการทาการตลาดแบบพันธมิตรที่สาคัญอีกช่องทางหนึ่ง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2) การรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์
3) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์
4) พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศประชากรที่ใช้ศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
87
339
426

ร้ อยละ
20.4
79.6
100.0

จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงจานวนด้านเพศ ซึ่ งพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิงที่มีการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยคิดเป็ นร้อยละ 79.6 ในขณะที่
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 20.4 ต่อจานวนประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุประชากรที่ใช้ศึกษา
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
119
224
73
9
1
426

ร้ อยละ
27.9
52.6
17.1
2.1
0.2
100.0

จากตารางที่ 4.2 แสดงถึ ง จานวนด้านอายุ ซึ่ ง พบว่า ช่ วงอายุ 21 - 30 ปี มี ก ารซื้ อสิ น ค้า
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บ ไซต์พ าณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.6
รองลงมาคือ อายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.9 ตามมาด้วยช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.1
ช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.1 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 0.2
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ดประชากร
ที่ใช้ศึกษา
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปวช./มัธยมปลายหรื อต่ากว่า
ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ตอบ
รวม

จานวน (คน)
73
7
284
61
1
426

ร้ อยละ
17.1
1.6
66.7
14.3
0.3
100.0

จากตารางที่ 4.3 แสดงถึ งจานวนด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด ซึ่ งพบว่า ส่ วนใหญ่การศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 รองลงมาคื อ ระดับ ปวช./มัธยมปลายหรื อต่ ากว่า คิ ด
เป็ นร้อยละ 17.1 ตามมาด้วยการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และระดับ ปวส./
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 1.6 ส่ วนในการศึกษาครั้งนี้มีผไู ้ ม่ตอบคาตอบนี้ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.3
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพประชากรที่ใช้ศึกษา
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จานวน (คน)
216
43
28
123
5
9
2
426

ร้ อยละ
50.7
10.1
6.6
28.9
1.2
2.1
0.4
100.0
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จากตารางที่ 4.4 แสดงถึงจานวนด้านอาชี พ ซึ่ งพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา โดย
คิดเป็ นร้อยละ 50.7 รองลงมาคือพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 28.9 ตามมาด้วยอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจ
ส่ วนตัว คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 10.1 อาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.6 อาชี พ อื่ น ๆ เช่ น
โปรแกรมเมอร์ และว่างงาน เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 2.1 เป็ นแม่บา้ น/พ่อบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 และ
ไม่ตอบคาถามข้อนี้ คิดเป็ นร้อยละ 0.4
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ประชากรที่ใช้ศึกษา
รายได้
10,000 บาท หรื อต่ากว่า
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
193
81
73
35
17
27
426

ร้ อยละ
45.3
19.0
17.1
8.2
4.0
6.4
100.0

จากตารางที่ 4.5 แสดงถึงจานวนด้านรายได้ ซึ่ งพบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000 บาท หรื อ
ต่ ากว่า โดยคิดเป็ นร้ อยละ 45.3 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 19
ตามมาด้วยรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.1 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 8.2 มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 6.4 และรายได้ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 4
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเข้าเว็บไซต์
ช่ วงเวลาในการเข้ าเว็บไซต์
08.01 – 12.00 น.
12.01 – 16.00 น.
16.01 – 20.00 น.
20.01 – 00.00 น.
00.01 – 04.00 น.
04.01 – 08.00 น.

จานวน (คน)
87
144
219
318
35
8

ร้ อยละ
20.4
33.8
51.4
74.6
8.2
1.9

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างที่ ท าการศึ ก ษางานวิจยั ครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่ เข้าเว็บ ไซต์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ช่วงเวลา 20.01 - 00.00 น. มากที่ สุ ด โดยคิ ดเป็ นร้ อยละ 74.6 รองลงมาคื อ
ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 51.4 ตามมาดวยช
้ ่วงเวลา 12.01 - 16.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
33.8 ในขณะที่ช่วงเวลา 08.01 - 12.00 น. มีคนเขาเว
้ บไซต
็
พ์ าณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็ นร้อยละ 20.4
ส่ วนช่วงเวลา 00.01 - 04.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 8.2 และช่วงเวลา 04.01 - 08.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานที่ในการเข้าเว็บไซต์
สถานทีใ่ นการเข้ าเว็บไซต์
บ้าน/ที่พกั อาศัย
ที่ทางาน
โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย
ร้านอินเทอร์ เน็ต
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
อื่นๆ
หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

จานวน (คน)
405
127
136
11
70
8

ร้ อยละ
95.1
29.8
31.9
2.6
16.4
1.9
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า สถานที่ในการเข้าเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มตัวอย่างที่
ทาการศึกษาในงานวิ จยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่ คือที่ บ ้าน/ที่ พกั อาศัย มากที่สุ ด โดยคิดเป็ นร้ อ ยละ 95.1
รองลงมาคือ ที่โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย โดยคิดเป็ นร้อยละ 31.9 ตามมาด้วย ที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ
29.8 ในขณะที่ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ส่ วนร้ านอินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 2.6
และสถานที่อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเครื่ องมือในการเข้าเว็บไซต์
เครื่ องมือในการเข้ าเว็บไซต์
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุค๊
โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต

จานวน (คน)
267
371
95

ร้ อยละ
62.7
87.1
22.3

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จากตารางที่ 4.8 พบว่า เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเข้าเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทาการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถื อ มากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ
87.1 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์/โน็ตบุค้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.7 และ แท็บเล็ต คิดเป็ นร้อยละ 22.3
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่องทางการรู ้จกั เว็บไซต์
ช่ องทางการรู้ จักเว็บไซต์
Banner
การเชื่อมโยง (Link) จากเว็บไซต์อื่น
โปรแกรมค้นหา (Search Engine)
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
โฆษณาระหว่างรอข้อมูลเว็บไซต์หรื อ
คลิปวิดีโอ
Blog หรื อ WebBlog
หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

จานวน (คน)
101
135
192
356
48

ร้ อยละ
23.74
31.7
45.1
83.6
11.3
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16.9
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อื่นๆ (เพื่อน)
3
0.7
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ช่องทางในการรู ้จกั เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทาการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มาจากสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากที่สุด โดย
คิดเป็ นร้อยละ 83.6 รองลงมาคือโปรแกรมค้นหา (Search Engine) โดยคิดเป็ นร้อยละ 45.1 ตามมา
ด้วยการเชื่ อมโยง (Link) จากเว็บอื่น คิดเป็ นร้อยละ 31.7 ขณะที่รู้จกั จากป้ ายโฆษณา (Banner) คิด
เป็ นร้ อยละ 23.7 รู ้ จกั ผ่าน Blog หรื อ WebBlog คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.9 รู ้ จกั ผ่านโฆษณาระหว่างรอ
ข้อมูลจากเว็บไซต์หรื อคลิปวิดีโอ คิดเป็ นร้อยละ 11.3 และจากเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 0.7
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจุดประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์ ในการเข้ าเว็บไซต์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เลือกซื้ อสิ นค้า
หาข้อมูลเปรี ยบเทียบราคา
หาขอม
้ ูลในการทาธุ รกิจ
เวบไซต
็
น์ ่าสนใจ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

392
310
34
79

92.0
72.8
8.0
18.5

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จากตารางที่ 4.10 พบว่าจุ ดประสงค์ในการเข้าเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทาการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเลือกซื้ อสิ นค้ามากที่สุด โดย
คิดเป็ นร้ อยละ 92 รองลงมาคือการหาข้อมูลเปรี ยบเทียบราคา โดยคิดเป็ นร้อ ยละ 72.8 ในขณะที่
เลือกเข้าเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเว็บไซต์น่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และเพื่อการหา
ข้อมูลในการทาธุ รกิจ คิดเป็ นร้อยละ 8
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความถี่และการ
รับรู ้ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การรับรู้ของผู้บริโภค
ความถี่ในการเข้าเว็บไซต์ต่อวัน
รับรู ้จาก Search Engine
รับรู ้จาก Blogger หรื อ Content
Provider
รับรู ้จาก link เวบอ
็ ื่น
รับรู ้จาก Social Media
รับรู ้จาก Newsletter
รับรู ้จาก Pop-up, Pop-under
รู ปแบบน่าสนใจ

มาก
ทีส่ ุ ด
50
(11.7)
42
(9.9)
30
(7.0)
29
(6.8)
129
(30.3)
8
(1.9)
19
(4.5)
44
(10.3)

มาก
112
(26.3)
143
(33.6)
137
(32.2)
139
(32.6)
190
(44.6)
69
(16.2)
90
(21.1)
204
(47.9)

ปาน
กลาง
182
(42.7)
169
(39.7)
153
(35.9)
175
(41.1)
86
(20.2)
148
(34.7)
138
(32.4)
141
(33.1)

น้ อย
75
(17.6)
66
(15.5)
93
(21.8)
73
(17.1)
16
(3.8)
145
(34.0)
132
(31.0)
31
(7.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
7
(1.6)
6
(1.4)
13
(3.1)
10
(2.3)
4
(0.9)
56
(13.1)
46
(10.8)
6
(1.4)

ค่ าเฉลีย่
x

S.D.

3.29
.945
ปานกลาง
3.35
.906
ปานกลาง
3.18
.955
ปานกลาง
3.24
.898
ปานกลาง
3.99
.882
มาก
2.60
.971
ปานกลาง
2.77
1.049
ปานกลาง
3.58
.825
มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า การรับรู ้จาก Social Media เป็ นช่ องทางที่มีการรับรู ้มากที่สุด ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือการรับรู ้จากรู ปแบบที่น่าสนใจ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.58 ตามมาด้วยการรับรู ้จาก
โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ด้วยค่าเฉลี่ ย 3.35 ด้านความถี่ ในการเข้าเว็บต่อวันมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.29 ด้า นการรั บ รู ้ จ าก Link เว็บ อื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.24 ด้านการรั บ รู ้ จ าก Blogger or Content
Provider มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.18 ด้านการรับรู ้จาก Pop-up, Pop-under มีเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.77 และการรับรู ้จาก
Newsletter มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.60
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ทัศนคติของผู้บริโภค
การสัง่ ซื้อสิ นค้าสะดวกไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาเดินทางเลือกซื้อของ
สิ นค้ามีราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป
ขั้นตอนการสัง่ ซื้อสิ นค้ามีความ
ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
สิ นค้าที่จดั ส่งมาอยูใ่ นสภาพดี
การค้นหาสิ นค้าทาได้ง่ายและ
รวดเร็ ว
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้ามากกว่า
ร้านค้าทัว่ ไป
ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ผซู ้ ้ือให้ดู
เป็ นคนทันสมัย
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีความ
น่าเชื่อถือ
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีสินค้า
ให้เลือกหลากหลาย
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีบริ การ
รับเปลี่ยนสิ นค้า
ขายสิ นค้าในราคาที่เหมาะสม
มีระบบการชาระเงินที่มีความ
ปลอดภัย
มีบริ การส่งสิ นค้าที่รวดเร็ ว
มีการออกแบบหน้าร้านที่ดี
น่าสนใจ

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
191
(44.8)
58
(13.6)
71
(16.7)
45
(10.6)
137
(32.2)
54
(12.7)
20
(4.7)
21
(4.9)
74
(17.4)
26
(6.1)
33
(7.7)
41
(9.6)
51
(12)
31
(7.3)

193
(45.3)
161
(37.8)
253
59.4)
218
(51.2)
208
48.8)
142
(33.3)
97
(22.8)
136
(31.9)
274
(64.3)
118
(27.7)
186
(43.7)
160
(37.6)
211
(49.5)
185
(43.4)

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

42
(9.9)
186
(43.7)
98
(23.0)
151
(35.4)
72
(16.9)
189
(44.4)
241
(56.6)
236
(55.4)
76
(17.8)
185
(43.4)
186
(43.7)
196
(4.6)
145
(34)
194
(45.5)

0
(0.0)
20
(4.7)
4
(0.9)
12
(2.8)
9
(2.1)
33
(7.7)
51
(12.0)
33
(7.7)
2
(0.5)
82
(19.2)
19
(4.5)
28
(6.6)
16
(3.8)
15
(3.5)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
0
(0.0)
1
(0.2)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
7
(1.6)
17
(4.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
15
(3.5)
2
(0.5)
1
(0.2)
3
(0.7)
1
(0.2)

ค่ าเฉลีย่
x

4.3
เห็นด้วย
3.6
เห็นด้วย
3.9
เห็นด้วย
3.7
เห็นด้วย
4.1
เห็นด้วย
3.5
เห็นด้วย
3.1
เฉยๆ
3.3
เฉยๆ
4.0
เห็นด้วย
3.1
เฉยๆ
3.5
เห็นด้วย
3.5
เห็นด้วย
3.7
เห็นด้วย
3.5
เห็นด้วย

S.D.
.652
.789
.655
.693
.751
.887
.826
.692
.610
.915
.723
.768
.758
.693
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ทัศนคติของผู้บริโภค
การสัง่ ซื้อสิ นค้าสะดวกไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาเดินทางเลือกซื้อของ
มีสญ
ั ลักษณ์ตราสิ นค้าสวยงาม
มีการประชาสัมพันธ์และ
โปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายที่
น่าสนใจ
ไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลส่วนตัว
ไม่มนั่ ใจในสภาพสิ นค้าที่จะ
ได้รับ
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าจัดส่ง
ไม่แน่ใจว่าสิ นค้ามีตาหนิจะ
สามารถเปลี่ยนคืนได้
ไม่แน่ใจว่าสิ นค้านั้นจะเป็ นของ
แท้
ขั้นตอนการสัง่ ซื้อสิ นค้าซับซ้อน
ยังไม่มีสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการ
การจัดส่งใช้เวลานาน

191
(44.8)
26
(6.1)
64
(15.0)

193
(45.3)
132
(31.0)
227
(53.3)

42
(9.9)
239
(56.1)
124
(29.1)

0
(0.0)
26
(6.1)
11
(2.6)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
0
(0.0)
3
(0.7)
0
(0.0)

80
(18.8)
91
(21.4)
98
(23.0)
133
(31.2)
190
(44.6)
45
(10.6)
71
(16.7.)
53
(12.4)

130
(30.5)
199
(46.7)
155
(35.4)
206
(48.4)
159
(37.3)
105
(24.6)
149
(35)
124
(29.1)

186
(43.7)
122
(28.6)
136
(31.9)
74
(17.4)
67
(15.7)
214
(50.2)
175
(41.1)
212
(49.8)

26
(6.1)
11
(2.6)
33
(7.7)
10
(2.3)
6
(1.4)
51
(12)
24
(5.6)
32
(7.5)

2
(0.5)
1
(0.2)
6
(1.4)
1
(0.2)
2
(0.5)
9
(2.1)
4
(0.9)
3
(0.7)

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ค่ าเฉลีย่
x

S.D.

4.3
เห็นด้วย
3.4
เฉยๆ
3.8
เห็นด้วย

.652

2.4
ไม่เห็นด้วย
2.1
ไม่เห็นด้วย
2.3
ไม่เห็นด้วย
1.9
ไม่เห็นด้วย
1.7
ไม่เห็นด้วย
2.7
เฉยๆ
2.4
เฉยๆ
2.5
เฉยๆ

.889

.719
.713

.794
.964
.783
.810
.906
.833
.848

จากตารางที่ 4.12 พบว่า การสั่งซื้ อสิ นค้าสะดวกไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดิ นทางเลื อกซื้ อของกลุ่ม
ตัวอย่างเห็ นด้วยมากที่ สุดด้วยค่าเฉลี่ ย 4.3 รองลงมาคือการค้นหาสิ นค้าทาได้ง่ายและรวดเร็ วด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.1 ตามมาด้วยเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายด้วยค่าเฉลี่ ย 4.0
ขั้น ตอนการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า มี ค วามง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ นมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.9 มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ
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โปรโมชั่นส่ งเสริ มการขายที่ น่าสนใจมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.8 มี บ ริ การส่ งสิ นค้าที่ รวดเร็ วและสิ นค้าที่
จัดส่ งอยู่ในสภาพดี มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.7 สิ นค้ามีราคาถู กกว่าร้ านค้าทัว่ ไปมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.6 การให้
ข้อมู ลเกี่ ยวกับสิ นค้ามากกว่าร้ านค้าทัว่ ไปขายสิ นค้าในราคาที่ เหมาะสมมี ระบบการชาระเงิ นที่ มี
ความปลอดภัยและมีการออกแบบหน้าร้านที่ดีน่าสนใจด้วยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.5 มีสัญลักษณ์ตราสิ นค้า
สวยงามโดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.4 เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีความน่ าเชื่ อถื อมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.3
ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ผซู ้ ้ื อให้ดูเป็ นคนทันสมัยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่และเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี
บริ ก ารรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้า 3.1 ขั้น ตอนการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้า ซับ ซ้ อนมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 2.7 มี ก ารจัดส่ ง ใช้
เวลานานมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 2.5 ยังไม่มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการและไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลส่ วนตัวมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.4 ไม่ ตอ้ งการเสี ยค่าจัดส่ งมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.3 ไม่ม นั่ ใจในสภาพสิ นค้าที่ จะได้รับ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.1 ไม่แน่ใจว่าสิ นค้ามีตาหนิ จะสามารถเปลี่ยนสิ นค้าได้มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.9 ไม่แน่ใจว่า
สิ นค้านั้นจะเป็ นของแท้มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.7
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์จาก
เว็บไซต์ Lazada
ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์จาก
เว็บไซต์ Tarad.com
ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์จาก
เว็บไซต์ Weloveshopping
สัง่ ซื้อสิ นค้าจากพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์บ่อยเพียงใด
ซื้อจากร้านค้าเดิมตลอด
ซื้อเพราะขั้นตอนการซื้อง่าย
ซื้อจากการรี ววิ จาก Blogger หรื อ
ผูใ้ ช้จริ ง

มาก
ทีส่ ุ ด
23
(5.4)
4
(0.9)
18
(4.2)
75
(17.6)
49
(11.5)
85
(20)
71
(16.7)

มาก
72
(16.9)
26
(6.1)
87
(20.4)
156
(36.6)
179
(42)
214
(50.2)
172
(40.4)

ปาน
กลาง
145
(34)
107
(25.1)
142
(33.3)
136
(31.9)
141
(33.1)
105
(24.6)
124
(29.1)

น้ อย
106
(24.9)
154
(36.2)
107
(25.1)
51
(12)
47
(11)
20
(4.7)
42
(9.9)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
80
(18.8)
135
(31.7)
71
(16.7)
8
(1.9)
10
(2.3)
2
(0.5)
17
(4)

ค่ าเฉลีย่
x

S.D.

2.7
1.126
ปานกลาง
2.1
.944
น้อย
2.7
1.106
ปานกลาง
3.6
.976
มาก
3.5
.918
มาก
3.9
.808
มาก
3.6
1.009
มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ซื้อจากการเข้าชมเว็บไซต์
เปรี ยบเทียบราคาหรื อเว็บไซต์
รวบรวมสิ นค้า
ซื้อสิ นค้าจากการลดราคาจัด
โปรโมชัน่
ซื้อสิ นค้าเพราะของแถม
ซื้อสิ นค้าเพราะได้รับ e-coupon
ซื้อสิ นค้าเพราะได้รับสิ ทธิพิเศษ
จากการสมัครสมาชิก
ซื้อสิ นค้าเพราะลุน้ รับของรางวัล
ซื้อสิ นค้าเพราะค่านิยม
ซื้อสิ นค้าเพราะมีคนบอกต่อ
(Word of Mouth)

มาก
ทีส่ ุ ด
97
(22.8)
125
(29.3)
52
(12.2)
36
(8.5)
38
(8.9)
23
(5.4)
20
(4.7)
38
(8.9)

192
(45.1)

ปาน
กลาง
102
(23.9)

201
(47.2)
114
(26.8)
113
(26.5)
133
(31.2)
77
(18.1)
78
(18.3)
126
(29.6)

81
(19)
166
(39)
139
(32.6)
137
(32.2)
134
(31.5)
145
(34)
152
(35.7)

มาก

ค่ าเฉลีย่

27
(6.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
8
(1.9)

3.8
มาก

.924

16
(3.8)
75
(17.6)
89
(20.9)
81
(19)
122
(28.6)
116
(27.2)
74
(17.4)

3
(0.7)
19
(4.5)
49
(11.5)
37
(8.7)
70
(16.4)
67
(15.7)
36
(8.5)

4.0
มาก
3.3
ปานกลาง
3.0
ปานกลาง
3.1
ปานกลาง
2.7
ปานกลาง
2.7
ปานกลาง
3.1
ปานกลาง

.836

น้ อย

x

S.D.

1.026
1.129
1.092
1.112
1.086
1.072

่ ่ วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์น้ นั มาจากลดราคา
จากตารางที่ 4.13 พบวาส
และการจัดโปรโมชั่น มาก ด้วยค่ าเฉลี่ ย 4.0 มี การเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ มี ข้ นั ตอนการซื้ อง่ ายมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.9 มีการเลือกซื้ อจากการเข้าชมเว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคาหรื อเว็บไซต์รวบรวมสิ นค้ามาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.8 ซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และเลือกซื้ อสิ นค้าจากการแนะนาสิ นค้าจาก
Blogger หรื อรี วิวจากผูใ้ ช้จริ งมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.6 เลือกสิ นค้าเดิมตลอดและเลือกสิ นค้าเพราะของ
แถมมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.5 เลื อกซ้ื อสิ นคาเพราะได
้
ร้ ับสิ ทธิ พิเศษจากการสมครสมาช
ั
ิ กและเลือกซ้ื อ
สิ นคาเพราะม
้
ีคนบอกต่อ (Word of Mouth) ปานกลาง ดวยค
้ ่าเฉลี่ ย 3.1 เลือกซ้ื อสิ นคาเพราะได
้
ร้ ับ
e-coupon ป าน ก ล าง ด้ วยค่ าเฉ ลี่ ย 3.0 ซื้ อสิ น ค้ า จาก เว็ บ ไซ ต์ Lazada ซื้ อ จาก เว็ บ ไซ ต์
่านิ ยม ปานกลาง
Weloveshopping เลือกซ้ื อสิ นคาเพ
้ ราะลุนร
้ ับของรางวลั และเลือกซ้ื อสิ นคาเพราะค
้
ดวยค
้ ่าเฉลี่ย 2.7 และส่ วนใหญ่เลือกซ้ื อสิ นค้าจากเว็บไซต์ Tarad.com น้อย ด้วยค่าเฉลี่ย 2.1
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้วิธีหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัว โดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Production Moment Correlation
Coefficient) ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 เพศกับการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
การรับรู้
เพศ

จานวน
87
339

ชาย
หญิง

Mean
3.2
3.3

S.D.
0.562
0.562

ค่ าสถิติ t-test

Sig

0.685

0.087

จากตารางที่ 4.14 พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.15 อายุกบั การรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์

ตา่ กว่ า 20 ปี
(1)
SD
x
การ
รับรู ้

3.29

0.54

21 – 30 ปี
(2)
SD
x

อายุ
31 – 40 ปี
(3)
SD
x

41 – 50 ปี
(4)
SD
x

51 ปี ขึน้ ไป
(5)
SD
x

3.263 0.593 3.152 0.523 3.278 0.389 2.625

0.00

F

Sig

1.04

0.386

จากตารางที่ 4.15 พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4.16 การศึกษากับการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
การศึกษา

การรับรู ้

ปวช./มัธยม
ปลาย
(1)
SD
x
3.26 0.52

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

(2)

(3)

x

3.411

SD
0.393

x

3.243

SD
0.575

สู งกว่ าปริญญา
ตรี
F
Sig
(4)
SD
x
3.266 0.587 0.217 0.929

จากตารางที่ 4.16 พบว่ า การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ สิ นค้า ออนไลน์
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.17 อาชีพกับการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์

นักเรียน/
นักศึกษา
(1)
SD
x
การ
รับรู้

3.27

ค้ าขาย/ธุรกิจ
ส่ วนตัว
(2)
SD
x

0.57 3.244 0.602

อาชีพ
รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
(3)
(4)
SD
SD
x
x
3.045

0.524

3.286

0.558

แม่ บ้าน/
พ่อบ้ าน
(5)
SD
x
2.975

อื่นๆ
F

(6)

x

Sig

SD

0.53 3.04 0.28 1.356 0.231

จากตารางที่ 4.17 พบว่า อาชี พที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4.18 รายได้กบั การรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์

10,000 บาท
หรื อต่ากว่า
(1)
x SD
การ
รับรู้

3.26

0.57

10,001 20,000 บาท
(2)
SD
x
3.253

0.546

รายได้
20,001 30,001 30,000 บาท
40,000 บาท
(3)
(4)
SD
SD
x
x
3.161

0.537

3.389

0.513

40,001 50,000 บาท
(5)
SD
x
3.132

50,001 บาท
ขึน้ ไป
(6)
x SD

0.56 3.34

0.65

F

Sig

1.079

0.372

จากตารางที่ 4.18 พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 เพศกับทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
ทัศนคติ
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
87
339

Mean
3.223
3.161

S.D.
0.335
0.340

ค่ าสถิติ t-test

Sig

0.634

0.128

จากตารางที่ 4.19 พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4.20 อายุกบั ทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
อายุ
ตา่ กว่ า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึน้ ไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
F
Sig
SD
SD
SD
SD
SD
x
x
x
x
x
ทัศนคติ 3.12 0.32 3.178 0.345 3.247 0.354 3.157 0.332 3.208 0.00 1.541 0.189

จากตารางที่ 4.20 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.21 การศึกษากับทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
การศึกษา

ทัศนคติ

ปวช./มัธยม
ปลาย
(1)
SD
x
3.14 0.32

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

(2)

(3)

x

3.304

SD
0.265

x

3.177

SD
0.341

สู งกว่ าปริญญา
ตรี
F
Sig
(4)
SD
x
3.179 0.361 0.395 0.813

จากตารางที่ 4.21 พบว่า การศึ ก ษาที่ แตกต่ างกัน มี ท ัศ นคติ เกี่ ย วกับ สิ น ค้าออนไลน์ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

100
ตารางที่ 4.22 อาชีพกับทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา
(1)

x

SD

ค้าขาย/
ธุรกิจ
ส่ วนตัว
(2)
x SD

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
เอกชน

แม่ บ้าน/
พ่อบ้ าน

อื่นๆ

(3)

(4)

(5)

(6)

x

SD

SD

x

x

SD

F

x

Sig

คู่ที่
แตกต่ าง

SD

ทัศนคติ 3.13 0.34 3.306 0.360 3.042 0.358 3.216 0.310 3.217 0.210 3.22 0.31 3.04 **0.006

ไม่พบ

หมายเหตุ: ** P < 0.01
จากตารางที่ 4.22 พบว่า อาชี พที่แตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแต่ไม่พบคู่ที่แตกต่างกัน โดยเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.23 รายได้กบั ทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์
รายได้

ทัศนคติ

10,000 บาท
10,001 20,001 - 30,000
หรื อต่ากว่า
20,000 บาท
บาท
(1)
(2)
(3)
SD
SD
x SD
x
x
3.14 0.34 3.141 0.361 3.208 0.341

30,001 40,001 50,001 บาท
40,000 บาท 50,000 บาท
ขึน้ ไป
F
Sig
(4)
(5)
(6)
SD
SD x
SD
x
x
3.256 0.31 3.292 0.31 3.27 0.30 2.024 0.074

จากตารางที่ 4.23 พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 เพศกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์

เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
87
339

พฤติกรรมการซื้อ
Mean
S.D.
3.090
0.573
3.192
0.566

ค่ าสถิติ t-test

Sig

0.565

0.134

จากตารางที่ 4.24 พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.25 อายุกบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
อายุ
ตา่ กว่ า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึน้ ไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
F
Sig
SD x
SD
SD
SD
SD
x
x
x
x
พฤติกรรม 3.18 0.59 3.198 0.557 3.071 0.577 3.311 0.429 2.533 0.00 1.146 0.334

จากตารางที่ 4.25 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

ตารางที่ 4.26 การศึกษากับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
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การศึกษา

พฤติกรรม

ปวช./มัธยม
ปลาย
(1)
SD
x
3.16 0.60

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

(2)

(3)

x

3.571

SD
0.545

x

3.169

SD
0.56

สู งกว่ าปริญญา
ตรี
F
Sig
(4)
SD
x
3.151 0.574 0.903 0.462

จากตารางที่ 4.26 พบว่า การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.27 อาชีพกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
อาชีพ

พฤติกรรม

นักเรียน/
ค้ าขาย/ธุรกิจ
นักศึกษา
ส่ วนตัว
(1)
(2)
SD
x SD
x
3.18 0.60 3.167 0.58

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
(3)
(4)
SD
SD
x
x
3.045 0.513 3.172 0.54

แม่ บ้าน/
อื่นๆ
พ่อบ้ าน
F
Sig
(5)
(6)
x SD x SD
3.04 0.36 3.29 0.50 0.422 0.864

จากตารางที่ 4.27 พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

ตารางที่ 4.28 รายได้กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
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รายได้
10,000 บาท
10,001 20,001 30,001 40,001 50,001 บาท
หรื อต่ากว่า 20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
ขึน้ ไป
F
Sig
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
SD
SD
SD
SD x SD
x SD
x
x
x
x
พฤติกรรม 3.16 0.59 3.154 0.572 3.12 0.544 3.356 0.494 3.125 0.45 3.25 0.59 1.039 0.394

จากตารางที่ 4.28 พบว่า รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั การรับรู ้ที่มีต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้
ทัศนคติ

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั
ความเชื่ อ
.340**

Sig
0.000

ระดับ
ความสั มพันธ์
ต่า

ทิศทาง
เชิงบวก

หมายเหตุ: ** P<0.01
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมี ต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.340 มีระดับความสัมพันธ์ต่า และมีทิศทางไปในเชิงบวก
ดังนั้น ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.29 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับทัศนคติที่มีต่อสิ นค้าออนไลน์
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ค่ าสหสั มพันธ์ กบั
ความเชื่ อ
พฤติกรรมการซื้ อ
.317**
ทัศนคติ

Sig
0.000

ระดับ
ความสั มพันธ์
ต่า

ทิศทาง
เชิงบวก

หมายเหตุ: ** P<0.01
จากตารางที่ 4.30 พบว่า พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ มี ความสัม พันธ์กบั ทัศนคติ ที่
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ต่อสิ น ค้าออนไลน์ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.317 มีระดับความสัมพันธ์ต่า และมีทิศทางไปในเชิงบวก
ดังนั้น ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.30 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 6 การรับรู ้ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการรับรู ้ที่มีต่อสิ นค้าออนไลน์
ค่ าสหสั มพันธ์ กบั
ความเชื่ อ
พฤติกรรมการซื้ อ
.532**
การรับรู้

Sig
0.000

ระดับ
ความสั มพันธ์
ปานกลาง

ทิศทาง
เชิงบวก

หมายเหตุ: ** P<0.01
จากตารางที่ 4.31 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ มี ความสัมพันธ์ กบั การรั บรู ้ ที่
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ต่อสิ น ค้าออนไลน์ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.532 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง และมีทิศทางไปในเชิงบวก
ดังนั้น ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.31 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู ้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์ (E-Commerce) ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
2) เพื่อศึกษาการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) ร่ วมกับวิจยั เชิ งสารวจ (Survey)
ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ผลจาก spss โดยสามารถสรุ ปผล
ของการศึกษาได้ดงั นี้
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5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ทาการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) เกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร พบว่าการทาการตลาดแบบพันธมิตรมีข้ นั ตอน ดังรู ป
Affiliate
Marketer
1
เลือกสิ นค้ า
2
ช่ องทางการนาเสนอ
3
Website/Blo
g
3.1

Social
Network
3.2
Facebook
3.2.1

Twitter
3.2.2

Mobile
Application
3.3
วิธีการนาเสนอ
4
Organic
Traffic
4.2

Paid Traffic
4.1
Adword
4.1.1

FB Ad
4.1.2

Media Buy
4.1.3

SEO
4.2.1
EDM
(Electronic
Direct Mail)

4.2.3

Merchant
User
5

ภาพที่ 5.1 การทาการตลาดแบบพันธมิตร

Social Media
Page
4.2.2
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จากรู ป อธิ บายว่า ขั้นตอนการทางานของผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตร เริ่ มจาก
5.1.1 Affiliate Marketer คือผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตร
5.1.2 เลือกสิ นค้ าคือการเลือกสิ นค้ า ที่นามานาเสนอ เพื่อทาการตลาดแบบพันธมิตรโดย
สิ นค้าที่ นามานาเสนอจะเป็ นสิ นค้าที่มีความนิ ยม สิ นค้าขายดี มีโปรโมชัน่ สิ นค้ามีขายเฉพาะทาง
ออนไลน์ สิ นค้าที่นิยมซื้ อผ่านทางออนไลน์
5.1.3 ช่ องทางการนาเสนอสิ นค้ าคือ เมื่อเลือกสิ นค้าแล้ว หลังจากนั้นคือการเลือกช่องทาง
ในการนาเสนอสิ นค้า โดยเลือกจากช่องทางการสื่ อสารบนออนไลน์ ดังนี้
5.1.3.1 Website/Blog ในการสร้ างเว็บ ไซต์เพื่ อนามานาเสนอสิ นค้า หรื อส่ งเสริ ม
การขายสิ นค้า เพื่อให้ประสบความสาเร็ จมีดงั นี้
1) Domain Name การตั้ง ชื่ อ โดเมนของเว็บ ไซต์ เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ดสิ่ ง
หนึ่ ง เนื่ องจากชื่ อเป็ นสิ่ งที่ระบุตวั ตนของเว็บไซต์ เว็บไซต์น้ นั ๆ เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่ งใด ดังนั้น
ควรตั้งชื่ อเว็บ ไซต์ให้มีค าที่ เป็ นประเภทของสิ นค้า ไม่ ควรตั้งชื่ อแบรนด์ของร้ าน และในการจะ
โดเมนของเว็บไซต์ควรจดตั้งแต่ 10 ปี ขึ้ นไป เพื่อให้ เบราเซอร์ อย่าง Google เข้าใจว่า เว็บ ไซต์มี
ความเคลื่ อนไหว และอยู่บนนาน สิ่ งนี้ มีผลต่อการจัดอันดับการค้นหา ในเบราเซอร์ เพราะฉะนั้น
เป็ นสิ่ งแรกที่ควรคานึง
2) Content คื อเนื้ อหาที่ แสดงอยู่ในเว็บ ไซต์น้ ัน ๆ เพราะฉะนั้น ควรเป็ น
เนื้ อ หาที่ มี ค วามน่ า สนใจ เชื่ อ ถื อ ได้ และมี ค วามแตกต่ างจากบทความอื่ น ๆ รวมถึ ง บทความที่
น าเสนอในเว็บ ไซต์น้ ัน ๆ ต้อ งมี บ ทความหลายบทความพอสมควร เนื่ องจากเบราเซอร์ แ ต่ ล ะ
เบราเซอร์ จะมี เทคโนโลยีคอยตรวจจับเว็บไซต์บนเบราเซอร์ เรี ยกว่า “Bot” ซึ่ งจะคอยตรวจสอบ
และจัดอันดับเว็บไซต์ หากมีเนื้ อหานาเสนอที่แปลกใหม่ และมีคนเข้าดูเว็บไซต์เยอะและนาน นัน่
หมายความว่า เว็บไซต์น้ นั จะยิง่ มีความน่าเชื่อถือ และถูกจัดเป็ นอันดับต้นในเบราเซอร์
นอกจากนี้ ความถี่ ของการนาเสนอเนื้ อหา ต้องนาเสนอทุ กวัน อย่างน้อย
วันละ 3 บทความ ช่ วงเวลาตอนเช้า Interner User จะใช้เวลาในการเข้า อินเทอร์ เน็ ต เพราะฉะนั้น
บทความที่นาเสนอจะต้องเตรี ยมพร้อมให้ Internet User เห็ นเรี ยบร้อย แต่ช่วงเวลาในการนาเสนอ
สามารถยืดหยุน่ เวลาในการนาเสนอได้
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3) Picture เป็ นรู ป ภาพประกอบในส่ วนของการนาเสนอเสนอเนื้ อหา ซึ่ ง
รู ปภาพมีส่วนสาคัญ หากรู ปภาพสวยงาม จะช่ วยดึ งดู ดความสนใจของ Internet User ให้เข้ามาชม
เว็บไซต์ได้
4) Video เป็ นคลิปวิดีโอ ซึ่ งมีความจาเป็ นในการนาเสนอเนื้ อหา เพราะหาก
มีการเปิ ดคลิปวิดีโอเพื่อรับชม หมายความว่า Internet User จะใช้เวลาในการเปิ ดเว็บไซต์น้ ีนานขึ้น
5) Banner เป็ นรู ป ภาพโฆษณาที่ มี ลิ งก์แฝงอยู่บ นรู ป เมื่ อมี ก ารคลิ ก ที่ รูป
จะเป็ นการนาพาผูค้ ลิกไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ ง หรื อพื้นที่หนึ่ ง ซึ่ งนิ ยมใช้แบนเนอร์ เพื่อสร้างการรับรู ้
โดยแบนเนอร์ ที่นามาติดไว้ หากเป็ นแบนเนอร์ ของแบรนด์ดงั ที่มีความน่าเชื่ อ ยิ่งเป็ นผลดี สามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตัวเว็บไซต์เพิม่ ขึ้น เช่น แบนเนอร์ Central.co.th เป็ นต้น
6) Link เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์น้ นั คือเป็ นลิ งก์ที่นาพาคนที่
เข้าชมเว็บไซต์ไปยังส่ วนอื่ นๆ ของเว็บไซต์น้ นั โดยอาจจะพาไปยังหน้าคู ปองส่ วนลด ก่อนที่ จะ
นาเสนอลิ งก์ของเว็บไซต์ที่ขายสิ นค้าจริ งๆ เพื่อให้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ อยู่กบั เว็บไซต์นานเพิ่มขึ้น
ส่ งผลกับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของเบราเซอร์ โดยลิงก์น้ ีสามารถ นาเสนอในช่วงต้นของหน้า
เว็บไซต์น้ นั ได้
7) Link Affiliate คื อลิ งก์ที่จะเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ ขายสิ นค้านั้น โดย
ลิงก์น้ ี จะมีการติดรหัสไว้ เพื่อเป็ นการระบุที่มา หากมีคนเข้ามาซื้ อสิ นค้าโดยผ่านเว็บไซต์จากการ
ทาการตลาดแบบพันธมิตร ซึ่ งลิงก์น้ ีสามารถมาจากเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าโดยตรง หรื อมาจากระบบ
ตัวกลางที่จดั ทาลิ งก์ไว้ให้ระหว่างเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้าและเว็บไซต์ผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตร
ซึ่ ง Link Affiliate นี้ ควรนาไปติดไว้ที่ดา้ นล่างของหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่ทา
การตลาดแบบพันธมิตร อยูใ่ นเว็บไซต์ระยะนึง ก่อนที่จะไปยังเว็บไซต์ที่ขายสิ นค้านั้นๆ
5.1.3.2 Social Network
1) Facebookเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์สื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่สุดสื่ อหนึ่ง
ในปั จจุบนั โดยนิยมใช้นาเสนอร่ วมกับเว็บไซต์ ส่ วนใหญ่มกั ใช้ Facebook เพื่อสร้างการรับรู ้ และ
นาเสนอสิ นค้า โดยการนาเสนอสิ นค้าใน Facebook ประกอบด้วย
(1) Picture รู ปภาพที่มีความสวยงาม และสร้างสรรค์สะดุดตา
(2) Content เนื้ อ หาในการน าเสนอควรเป็ นข้อ ความที่ ส้ ั น และเป็ น
กันเองเสมือนเพื่อนแนะนา
(3) Link ลิ งก์ที่จะเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ทาการตลาดแบบพันธมิตร
อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้ดูเหมือนการบอกต่อ ไม่ใช่ การโฆษณา และยังสามารถสร้างความน่ าเชื่ อถือให้
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เว็บไซต์เพิ่มขึ้นอีกด้วย หรื อหากเว็บไซต์มีความนิ ยม และน่ าเชื่ อถือนั้น สามารถใส่ ลิงก์เว็บไซต์ที่
ขายสิ นค้าได้เลย
(4) ความถี่ในการนาเสนอ ควรมีความสม่าเสมอในการนาเสนอเนื้อหา
(5) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ Facebook มาจากจ านวนคนกด Like และ
จานวนเนื้อหาที่นาเสนอ
2) Twiiter เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึ่ ง ที่สามารถทาการตลาด
แบบพันธมิตรได้ โดยมีหลักการในการนาเสนอดังนี้
(1) น าเสนอสิ นค้ า ที่ มี ค วามนิ ย มในกลุ่ ม คนที่ เล่ น ทวิ ต เตอร์ เพื่ อ
นาเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
(2) Picture ควรเป็ นรู ปภาพที่มีความสวยงาม
(3) Content เนื้ อ หาในการน าเสนอ ควรเป็ นเนื้ อ หาที่ ส้ ั น และเป็ น
ลักษณะเหมือนเพื่อนคุยกัน มีความเป็ นกันเอง
(4) Link Affiliate ควรเป็ นลิ งก์ที่มีการย่อ เพื่อไม่ให้คนที่พบเห็ น มอง
ว่าเป็ นการโฆษณา
(5) ความถี่ในการนาเสนอ ควรมีการนาเสนออย่างสม่าเสมอ
(6) ความน่าเชื่อถือของ Twitter มาจากจานวนคนที่ติดตามทวิตเตอร์
5.1.3.3 Mobile Application เป็ นการนาเสนอในรู ปแบบของ Application โดยสร้าง
Application ขึ้นมาเป็ นลักษณะเหมื อนเบราเซอร์ อย่าง google แต่เป็ นในรู ปแบบของ Application
และมีไอคอนของเว็บไซต์ เพื่อสามารถกดเข้าไปเลือกยังเว็บไซต์สินค้าและเอกซื้ อสิ นค้าได้
5.1.4 วิธีการนาเสนอสิ นค้ าสามารถนาเสนอสิ นค้ าได้ 2 แบบ ดังนี้
5.1.4.1 Paid Traffic เป็ นการเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ เ นื้ อหาถู กน าเส นอไปบั ง
กลุ่มเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยสามารถส่ งเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้ภายในช่วงเวลาสั้น
1) Adword
2) Facebook Ad
3) Media Buy คือการซื้ อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ที่มีผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์เป็ น
จานวนมาก และตรงกับเนื้อหาที่จะนาเสนอ
5.1.4.2 Organic Traffic เป็ นการทาให้คนเข้ามาชมเว็บไซต์ ด้วยการนาเสนอเนื้ อหา
ที่ น่ า สนใจ เพื่ อ ให้ ค นที่ ส นใจในเรื่ อ งนั้น เข้า มายัง เว็บ ไซต์ ซึ่ งการท า Organic Traffic ไม่ มี เสี ย
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ค่าใช้จ่ายเพิ่ ม แต่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ในการท าให้เว็บ ไซต์เป็ นที่ น่ าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ รู้จกั เป็ น
จานวนมาก
1) SEO (Search Engine Optimizatiom)
2) Social Media Page
3) EDM (Electronic Direct Mail)
5.1.5 Merchant User หรื อ ผู้บริ โภคสิ นค้ าออนไลน์
ส่ วนแนวโน้มการทาการตลาดแบบพันธมิตรในประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มการเติบโต
มากขึ้น เนื่องจากคนไทยมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ แต่อย่างไรก็ตามสาหรับประเทศไทยจะ
ใช้เวลาในการเติบโตพอสมควร

5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ข้อ มู ล ทั่วไป กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ที่ มี ช่ วงอายุ 21 – 30 ปี โดยมี ระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ปริ ญญาตรี และอาชี พส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยน/นักศึกษาซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ มี รายได้อยู่ที่ 10,000 บาท หรื อต่ ากว่า การศึ กษาด้านการรั บ รู ้ ของกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่า
ช่วงเวลาในการเข้าเว็บไซต์คือช่ วงเวลา 20.01 – 00.00 น. โดยสถานที่ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ส่วน
ใหญ่คือ ที่บา้ นหรื อที่พกั อาศัยซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นโทรศัพท์มือถือ โดยที่ช่องทางที่ทาให้
รู ้จกั เว็บไซต์น้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) และส่ วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการ
เข้าเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้า นอกจากนี้ ความถี่ ในการเข้าเว็บต่อวันส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่มากเกิ นไป ในการรับรู ้ถึงเว็บไซต์ของแต่ละช่องทางการสื่ อสารบน
อินเทอร์ เน็ต โดยส่ วนใหญ่การรับรู ้จากการใช้คาค้นหา (Search Engine) อยูใ่ นระดับปานกลาง การ
รับรู ้จาก Blog ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง การรั บรู ้ จากลิ งก์เว็บเชื่ อมโยงอื่ นอยู่ในระดับปาน
กลาง การรู ้จกั การจดหมายข่าว การรู ้จกั จากโฆษณา Pop-up และ Pop-under อยูใ่ นระดับปานกลาง
ในขณะที่มีเพียงการรับรู ้จาก Social Media นั้นอยูม่ ีการรับรู ้ค่อนข้างบ่อยซึ่ งรู แบบที่มีความน่าสนใจ
จะช่ วยท าให้เกิ ดการรั บ รู ้ ได้บ่ อย การศึ ก ษาด้านทัศ นคติ ข องกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี
ทัศ นคติ ต่ อเว็บ ไซต์ร้ านค้าออนไลน์ เป็ นเชิ ง บวก ซึ่ งการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ ส ะดวกไม่ ต้อ ง
เสี ยเวลาเดินทางไปเลื อกซื้ อของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือการค้นหาสิ นค้าทาได้
ง่ า ยและรวดเร็ ว และตามมาด้ว ยเว็บ ไซต์พ าณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี สิ น ค้าให้ เลื อ กหลากหลาย
การศึกษาด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่พฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์น้ นั
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มาจากกลดราคาและการจัดโปรโมชัน่ บ่อยที่สุด รองลงมาคือการเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีข้ นั ตอนการซื้ อ
ง่าย และตามมาด้วยการเลื อกซื้ อจากการเข้าชมเว็บ ไซต์เปรี ยบเที ยบราคา หรื อเว็บไซต์รวบรวม
สิ นค้า
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับ
สิ นค้าผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีดา้ นอาชีพเท่านั้น
ที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
0.01 แต่ไม่พบคู่
สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู ้และทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่าง มีทิศทางไปในเชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า และค่าสหสัมพันธ์กบั
ความเชื่อถือ .340
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 5 ผลการวิ จ ัย พบว่ า การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งทัศ นคติ แ ละ
พฤติ กรรมของกลุ่ มตัวอย่าง มี ทิศทางไปในเชิ งบวก มี ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า และค่า
สหสัมพันธ์กบั ความเชื่อถือ .317
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 6 ผลการวิ จ ัย พบว่ า การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งการรั บ รู ้ แ ละ
พฤติกรรมของกลุ่ มตัวอย่าง มี ทิศทางไปในเชิ งบวก มี ระดับความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง
และค่าสหสัมพันธ์กบั ความเชื่อถือ .532

5.3 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ องกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดแบบพัน ธมิ ต ร (Affiliate
Marketing) กับการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) ทั้งแบบเชิ งคุ ณ ภาพ และเชิ งปริ ม าณ เมื่ อพิ จารณาผลการวิจยั แล้ว สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจยั ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ การทาการตลาดแบบพันธมิ ตร (Affiliate Marketing) มีหลักใน
การทาสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของชื่ นจิตต์ แจ้งเจนกิ จ (2546) ที่กล่าวว่า
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การวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด เริ่ มต้นจากการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย หลังจากนั้นทาการ
กาหนดวัตถุ ประสงค์ในการสื่ อสาร เพื่อสร้างสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ และทาการเลื อกช่ องทางการ
สื่ อสาร ทาการกาหนดงบประมาณของช่องทางการสื่ อสาร กาหนดส่ วนประสมการสื่ อสารทางการ
ตลาด และทาการประเมิ นผล ซึ่ งจากการวิจยั ค้นพบว่า ในการทาการตลาดแบบพันธมิตร ต้องทา
วางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารในวิธีเดียวกัน โดยเริ่ มจากการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะนาเสนอสิ นค้า
หลังจากที่ทาการเลือกสิ นค้าแล้ว โดยในการเลือกกลุ่มเป้ าหมาย เทคนิ คในการเลื อกกลุ่มเป้ าหมาย
นั้นจะเลือกจากความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อย่างเช่น การขายคอร์สเรี ยนภาษาอังกฤษ
ในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายจะต้องคิดว่า ใครที่จะอยากเรี ยนภาษาอังกฤษ หากเลือกกลุ่มเป้ าหมายไป
ยังกลุ่มคนที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยตรง ในกลุ่มนี้ จะมีคู่แข่งค่อนข้างมาก หรื อเรี ยกว่าเป็ น
Red Ocean Strategy ในขณะที่ หากกาหนดกลุ่มเป้ าหมายคื อ คนที่ กาลังหางานจากการค้นหาผ่าน
อินเทอร์ เน็ ต โดยพื้นฐานของงานนั้น คุ ณสมบัติที่จะต้องมี คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น หากนาเสนอ
เนื้อหาไปยังกลุ่มคนกลุ่มนี้ คู่แข่งอาจมีนอ้ ยกว่า และโดนใจผูบ้ ริ โภคด้า (ณัฐชัย ราษฎรดี, สัมภาษณ์,
4 มิถุนายน 2559) ซึ่ งในการนาเสนอเนื้ อหาไปยังกลุ่มที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยตรง เป็ นการ
ใช้กลยุทธ์ Red Ocean Strategy ในขณะที่นาเสนอเนื้ อหาคอร์ สเรี ยนภาษาอังกฤษไปยังกลุ่มที่กาลัง
มองงานอยู่ เรี ยกว่าเป็ นกลยุท ธ์ Blue Ocean Strategy ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สิ ท ธิ์ ธี รสรณ์
(2551) ที่อธิ บายว่า การตลาดเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เริ่ มตั้งแต่การค้นหาความต้องการลูกค้า
เลือกกลุ่มเป้ าหมายที่มีลกั ษณะคล้ายๆ กัน และสร้างสิ่ งที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร เป็ นขั้นตอนหลังจากที่มีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
เรี ยบร้ อยแล้วสาหรับการทาการตลาดแบบพันธมิ ตรนั้น ในการนาเสนอสิ นค้าของผูท้ าการตลาด
แบบพันธมิตร มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อการนาคนเข้ามาซื้ อสิ นค้า ผ่านการนาเสนอเนื้ อหาของผูท้ า
การตลาดแบบพันธมิตร
การสร้างสาร สามารถสร้างสารได้หลากหลายรู ปแบบ เป็ นไปตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ทั้งข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ ซึ่ งสารที่ใช้ในการทาการตลาดแบบพันธมิตร มีตน้ ทุนค่อนข้างน้อยกว่า
สารที่นาไปใช้บนสื่ อออฟไลน์อื่นๆ
การเลือกช่องทางในการสื่ อสารสาหรับการเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
จะเลือกจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายนั้น มีลกั ษณะใช้ช่องทางไหนมากที่สุด ซึ่ งจากการศึกษา
พบว่า ณ ปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างมาก (พีรพล เจนทรัพย์สิน,
สัมภาษณ์ , 4 เมษายน 2559 และ ภัทรวุฒิ กุลจันทร์ , สัมภาษณ์ , 10 พฤษภาคม 2559) ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลวิจยั เชิ งปริ มาณที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั เว็บไซต์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์มากที่สุด
ซึ่ งในการเลื อกช่องทางเพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย สามารถใช้ได้หลายช่ องทางไปพร้อมๆ กัน
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โดยจะเสี ย ค่ า ใช้ที่ น้ อ ยกว่า สื่ อ ออฟไลน์ อื่ น ๆ และการท าการตลาดแบบพัน ธมิ ต รเป็ นการท า
การตลาดเฉพาะบนสื่ อออนไลน์เท่านั้น ซึ่ งในปั จจุบนั นักการตลาดนิ ยมหันมาทาการตลาดออนไลน์
กันมากขึ้น
ช่วงเวลาและความถี่ในการสื่ อสารยังกลุ่มเป้ าหมาย สาหรับการทาการตลาดแบบพันธมิตร
เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะบนอินเทอร์ เน็ต เมื่อมีการนาเสนอเนื้ อหาไปแล้ว หากมีการนาเสนอเนื้อหาใหม่
เพิ่มขึ้ น เนื้ อหาเก่ าจะตกอันดับลงไป ดังนั้น ช่ วงเวลาในการนาเสนอเพื่อสร้ างการรับรู ้ ให้ตรงกับ
กลุ่ มเป้ าหมายในขณะที่ กาลังใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตอยู่ โดยจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มี ช่วงเวลาที่ เข้าเว็บ ไซต์หรื อใช้งานอิ น เทอร์ เน็ ตในช่ วงตั้งแต่ เย็นถึ งเที่ ยงคื น โดยเป็ นกลุ่ ม
ผูห้ ญิ งวัยรุ่ นที่ มีอายุช่วง 20 ปี ต้นๆ และความถี่ ในการนาเสนอ ทาเพื่อกระตุ น้ ให้เกิ ดการจดจากับ
กลุ่มตัวอย่าง
กาหนดส่ วนประสมการสื่ อสารทางการตลาด คือการใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย โดยที่
การทาการตลาดแบบพันธมิตร นอกจากการนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับสิ นค้าแล้วการส่ งเสริ มการขาย
ยิง่ เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ
ที่ พ บว่าทัศ นคติ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ต่ อ การบริ โภคสิ น ค้า ออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ เห็ น ด้ว ยกับ การ
ประชาสั มพันธ์ และจัดโปรโมชั่นส่ งเสริ มการขายที่ น่าสนใจบนเว็บไซต์ และพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าจากการลดราคา และจัดโปรโมชัน่ มีอยูใ่ นระดับมาก
ประเมินผลในการทาการตลาดแบบพันธมิ ตร จาเป็ นต้องมี การประเมิ นผล เช่ นเดี ยวกับ
การตลาดทัว่ ไป ซึ่ งการตลาดแบบพันธมิตรสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างมาก เพราะทุกการ
เคลื่ อนไหวบนอินเทอร์ เน็ตจะสามารถบันทึกรายละเอียดและทาเป็ นสถิ ติในการวิเคราะห์ได้อย่าง
ละเอียด ต่างจากการตลาดทัว่ ไป อาจประเมินผลได้เฉพาะยอดขาย สิ นค้าที่ขายได้
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ กลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร จะต้องมีหลัก
ของการทาการตลาดประกอบอยู่ด้วยเป็ นสิ่ งสาคัญ และจะต้องมีความรู ้ และความเข้าใจเรื่ องของ
การใช้ก ารบนอิ น เทอร์ เน็ ต ด้ว ย ซึ่ งช่ อ งทางในการสื่ อ สารนั้น จะขึ้ น อยู่ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมาย และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไปตามยุคสมัย ซึ่ งในปั จจุบนั การเล่นอินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมีจานวน
เพิ่ ม มากขึ้ น ดังนั้นจึ งน่ าจะเป็ นโอกาสส าหรั บ การท าการตลาด โดย เสรี วรเดชจาเริ ญ กล่ าวว่า
“การตลาดบนมื อถื อเพิ่ มขึ้ นแน่ นอน แค่ว่าตลาดจะเปลี่ ยนไปอย่างไรมากกว่า หน้าที่ ของนักการ
ตลาดคื อต้องติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงอันรวดเร็ วของตลาดนี้ ให้ทนั ครับ แต่มนั ยังเติบโตไปได้อีก
ยาวนานแน่นอน”
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
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ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ ไม่มีผล
ต่อการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ได้เป็ นกลุ่มประเภทเดียวกันคือ เพศหญิง อายุช่วง 20 ต้นๆ
มีระดับการศึกษาในระดับเดียวกัน และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนเหมือนกัน ดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาจึง
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ณ สถานที่ ที่ส่ งแบบสอบถามนั้น เป็ นคนกลุ่ ม วัยรุ่ นปะเภท
เดียวกัน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั อื่น อย่างงานวิจยั ของ ชนาภา เลิศวุฒิวงศา
(2557) ที่ พบว่า เพศที่ แตกต่างกัน มี การรับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับเกี่ ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารประเภท
ภาพเคลื่ อ นไหวของของส านั ก พิ ม พ์ ผู ้ผ ลิ ต เนื้ อหาประเภทสารคดี เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative
Nonfiction) บนเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ประเภทเฟสบุ ้ ค (Facebook) ไม่ แ ตกต่ า งกั น อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการรับรู ้ข่าวสารของสานักพิมพ์ผผู ้ ลิตเนื้อหา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonficyion) บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟสบุค้
(Facebook) ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีทศั นคติของผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
ผลการวิจ ัย พบว่าตัว แปรด้า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ ง ผลให้ เกิ ด ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ สิ น ค้า
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากว่าอาชี พเป็ นปั จจัยที่สาคัญกับ
การมีทศั นคติโดยตรงตามแนวคิดและทฤษฎี ดา้ นประชากรศาสตร์ ของผูร้ ับสาร ในส่ วนของฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่บอกว่า อาชีพ ซึ่ งมีอิทธิ พลสาคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร
เพราะแต่ละคนจะมีวฒั นธรรม ประสบการณ์ ค่านิ ยม และเป้ าหมายที่แตกต่างกัน (ถาวร แสงอาไพ,
2554) ซึ่ งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นระดับนักเรี ยน นักศึกษา และกลุ่ม
คนทางานที่เป็ นพนักงานในบริ ษทั เอกชน กลุ่มคน 2 กลุ่มนี้ มีผลทาให้ทศั นคติมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านทัศนคติ ของ ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ที่
อธิ บายว่า ทัศนคติเป็ นความโน้มเอียงที่เกิดขึ้นจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งได้เรี ยนรู ้มาก่อน โดยสอดคล้อง
กับ ความชอบหรื อไม่ ชอบของยุค คลนั้นๆ ทัศนคติ น้ ี ส ามารถพัฒนาได้เมื่ อเติ บ โตขึ้ น ในขณะที่
ลัก ษณะทางเพศ อายุ การศึ ก ษา และรายได้ ไม่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ สิ น ค้าออนไลน์ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ได้เป็ นคนกลุ่มประเภท
เดี ยวกันคื อ เป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุ 20 ปี ต้นๆ เหมื อนกัน ระดับการศึ กษา และรายได้อยู่ในระดับ
เดียวกันเพราะฉะนั้น สามารถอธิ บายได้วา่ คนที่มีลกั ษณะทางประชากรที่เหมือนกันจะมีทศั นคติไป
ในทิศทางเดียวกัน
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ในปั จจุบ นั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มี การขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ มากมายหลายชนิ ด
อย่างเช่น สิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องสาอาง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ งมีสินค้าที่คน
ทุ ก เพศทุ ก วัยสามารถหาซื้ อได้ ซึ่ งจากผลวิจยั ด้านทัศ นคติ ที่ มี ต่อการซื้ อสิ น ค้าผ่านทางพาณิ ชย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ บว่า ส่ วนใหญ่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจะเห็ น ด้ว ยกับ การซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ น้ ัน มี ค วาม
สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปเลือกของเอง
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แตกต่างกัน
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมเกี่ ยวกับการซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้วา่ จะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นคนที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรประเภทเดี ยวกัน กล่าวคื อ ด้านเพศ ส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ ง ด้านอายุ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุช่วง 20 ปี ต้นๆ ด้านระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ด้าน
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา และเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งมี
รายได้ต่อเดือนในช่วงเดียวกัน คือประมาณไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่ งสิ นค้าบนออนไลน์ส่วนใหญ่จะมี
ราคาไม่แพง และเป็ นสิ นค้าทัว่ ไปที่สามารถซื้ อได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิระวัฒน์ อนุ วิชชา
นนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2555) ที่ กล่าวว่า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อธุ รกิ จออนไลน์ มีขอ้ ดี
ได้แก่ ใช้ตน้ ทุนไม่สูงมาก สามารถให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าได้อย่างสม่าเสมอ สามารถให้บริ การลูกค้า
ได้ 24 ชัว่ โมง ในขณะเดี ยวกัน ปั จจุบนั คนไทยมีการเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ตเพิ่มสู งขึ้นด้วย จากการใช้
อินเทอร์ เน็ตมีอตั ราการเพิ่มในทุกๆ ปี โดยเห็นได้จากสถิติขอ้ มูลผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตจากการเก็บข้อมูล
จาก NECTEC (2559) พบว่าในปี 2015 มี จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตทั้งหมด 38,015,725 คน ซึ่ งเพิ่ ม
จากปี ก่อนๆ
สมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ข องผู บ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นทางพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ มีความสัมพันธ์เชิ งบวก ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ในระดับ
ต่า โดยการรับรู ้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่อธิ บายว่า
การรั บรู ้ คือกระบวนการที่ แต่ละคนทาการเลื อกสรร จัดระเบี ยบและแปลความหมายข้อมู ลต่างๆ
เพื่อสร้างภาพที่มีความหมาย ดังนั้น การรับรู ้จึงไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งกระตุน้ ร่ างกายเพียงอย่างเดียว แต่
ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของสิ่ งกระตุน้ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละบุคคล
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ด้วย และ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ที่ อธิ บายไว้ว่า การรั บรู ้ คือการะบวนการที่ มนุ ษย์เลื อกที่ จะรั บรู ้
ตีความหมายการรับรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งที่สัมผัสเพื่อที่จะสร้ างภาพในสมองให้เป็ นภาพที่มีความหมาย
และมี ความกลมกลื น นอกจากนี้ ยงั มี แนวคิ ดของ Hoyer and Maclnnis (2000) อธิ บายว่า การรับ รู ้
ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู ้ ความเชื่ อ ประสบการณ์ หรื อภูมิ
หลังของแต่ละบุคคล ยิง่ มีประสบการณ์มาก การตีความก็ยิ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายมาก ซึ่ ง
Belch and Belch (2005) อธิ บายว่าการรับรู ้คือ กระบวนการของบุคคลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน เช่น
ความเชื่ อ ประสบการณ์ ความจาเป็ น อารมณ์ และความคาดหวัง นอกจากนี้ การรับรู ้ ยงั มีผลจากสิ่ ง
กระตุ น้ ต่างๆ เช่ น สี ขนาด และความเข้ม รวมถึ งบริ บทที่ ได้เห็ นหรื อได้ยิน ซึ่ งปั จจัยด้านสภาวะ
อารมณ์ คือสภาวะด้านจิตใจ ความรู ้ สึก และทัศนคติในปั จจุบนั ซึ่ งมีผลต่อความพร้อมในการรับรู ้
ซึ่ งในส่ วนของทัศนคติ Murply and Enis (1986) ได้อธิ บายว่า ทัศนคติ คือความโน้มเอียงที่เกิ ดจาก
การเรี ยนรู ้ในการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ไปในทิศทางที่สม่าเสมอ
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ การรับรู ้ต่อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อทัศนคติ
ต่อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติต่อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ทาให้มีผลต่อ
การรับรู ้ต่อสิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยเช่นกัน
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีทศั นคติของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวก ซึ่ งเป็ นความสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่ าโดย
สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Shiffman and Kanuk (1980) ที่ อธิ บ ายว่า ทัศ นคติ คื อความโน้ม เอี ยงที่
บุคคลเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
โดยทัศ นคติ ข องบุ ค คลจะสะท้อนมุ ม มองที่ เขามี ต่ อสิ่ ง แวดล้อมต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นคน สิ่ ง ของ
สถานการณ์ หรื อสถาบัน ขณะเดียวกันนั้นทัศนคติก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของ
บุคลด้วย ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ที่อธิ บายไว้
ว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการประกอบด้วยกิ จกรรมที่เป็ นขั้นตอน ในการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคจานวนมาก ก่อนตัดสิ นใจซื้ อจะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่ มด้วย
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ อ และประเมินข้อดีขอ้ เสี ยแต่ละตรา และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
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ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จะส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั ๆ เนื่ องจากหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อ
ร้านค้านั้นๆ อาจจะเป็ นด้วยสภาวะแวดล้อม ค่านิยมที่มีความชื่นชอบในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ น้ นั ๆ
มีทศั นคติดา้ นความเชื่ อมัน่ ต่อแบรนด์ของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ น้ นั ๆ แต่หากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่เชิ งลบต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
นั้น ๆ ถึ ง แม้จ ะมี ก ารโฆษณามากเท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า จากพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ได้
สมมติฐานที่ 6 การรับรู ้ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ผลการทดสอบสมมติ ฐานโดยทางสถิ ติ พบว่า การรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวก ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ของ Shiffman and Kamuk
(1994) ให้ ค วามหมายไว้ว่า การรั บ รู ้ คื อ กระบวนการซึ่ งแต่ ล ะบุ ค คลเลื อ กสรรจัด ระเบี ย บและ
ตีความหมายสิ่ งกระตุน้ ออกมาเป็ นภาพที่มีความหมายและเกิ ดเป็ นภาพรวมขึ้น โดยที่บุคคล 2 คน
รับรู ้ ถึงสิ่ งที่กระตุน้ อย่างเดี ยวกันและอยู่ภายใต้เงื่ อนไขอย่างเดี ยวกัน แต่จะมีอิทธิ พลต่อการเลื อก
การรู ้ จกั การตีความหมายของแต่ละบุ คคล ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความจาเป็ น (Need) ค่านิ ยม (Value) และ
ความคาดหวัง (Expectation) โดยตัวแปรเหล่ านี้ จะเกี่ ยวข้องกับกระบวนการรั บรู ้ ของบุ คคล และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะทาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ที่อธิ บายว่า พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการประกอบด้วยกิ จกรรมที่เป็ นขั้นตอน ในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภคจานวนมาก ก่อนตัดสิ นใจซื้ อจะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่ มด้วยการแสวงหาข้อมูล
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่จะซื้ อ และประเมินข้อดี ขอ้ เสี ยแต่ละตราและกิ จกรรมอื่นๆ อี กมากก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งกระบวนการในการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อ จาเป็ นต้องมีการ
รั บ รู ้ ถึ ง สิ่ ง เร้ าต่ า งๆ ทั้ง จากสั ง คม การโฆษณา และที่ ไ ม่ ใ ช่ โฆษณา อย่า งเช่ น การรี วิ วจากผู ใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสิ่ งเร้าจากภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเอง
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ การที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงสิ นค้าของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
จะส่ งผลต่อการตอบสนองด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นการตอบสนองด้วยการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์น้ นั ๆ หรื อพฤติกรรมที่จะไม่ซ้ื อสิ นค้านั้นๆ ซึ่ งทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสนใจใน
ตัวสิ นค้าที่ตรงกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจยั เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณเรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบ
พันธมิตร(Affiliate Marketing) กับการรั บรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.4.1 จากการวิจยั พบว่า การทาการตลาดแบบพันธมิตร จาเป็ นต้องคานึงถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก และอาศัยช่ องทางการสื่ อสารทางออนไลน์ได้มากมาย ดังนั้นยิ่งใช้ช่องทางมาก
จะยิง่ สร้างการรับรู ้ได้มาก และโอกาสที่จะนาพาคนเข้ามาผ่านเว็บไซต์ที่ทาการตลาดแบบพันธมิตร
เพื่อเข้าไปเลือกซื้ อสิ นค้าบนเว็บไซต์เจ้าของสิ นค้ามีมากขึ้นอีกด้วย
5.4.2 จากการวิจยั พบว่า การทาการตลาดแบบพันธมิตร คือการช่ วยเว็บไซต์ที่ขายสิ นค้า
สามารถขายสิ นค้าได้มากขึ้น โดยพื้นที่ที่นาเสนอคืออินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีท้ งั เว็บไซต์เจ้าของสิ นค้า และ
เว็บไซต์ที่ทาการตลาดแบบพันธมิตรเช่นเดียวกัน การแข่งขันสู ง เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ทาการตลาดแบบ
พันธมิตรเอง จึงต้องใช้หากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
สามารถนาพากลุ่มเป้ าหมายมาซื้ อสิ นค้าผ่านตนเองได้
5.4.3 จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผูห้ ญิงที่เป็ นวัยรุ่ น อายุ 20 ปี ต้นๆ
ยังคงเป็ นนักศึกษา หรื อเพิ่งเริ่ มต้นทางาน นิ ยมเล่นอินเทอร์ เน็ ตช่ วงเย็นจนถึ งช่ วงเที่ยงคืน มีนิสัย
ชอบใช้ช่ องทางสื่ อสั งคมออนไลน์ และนิ ย มสิ นค้าออนไลน์ ที่ มี ส่ วนลด และการจัดโปรโมชั่น
ดังนั้นผูท้ าการตลาดแบบพันธมิตร สามารถเลือกสิ นค้าที่เหมาะกับกลุ่มคนเหล่านี้ และนาเสนอบน
สื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เกิดความสนใจและอยากซื้ อสิ นค้า

5.5 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
5.5.1 ควรศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบการสร้างกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่ ง
ในกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดแบบพัน ธมิ ต รนี้ มี ค วามยื ด หยุ่ น ตามสถานการณ์ ซ่ ึ งแต่ ล ะ
กลุ่มเป้ าหมาย หากได้มีการศึกษาเจาะลึกถึงกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ของแต่ละกลุ่มเป้ าหมายโดย
ละเอียด ก็จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการทาการตลาดแบบพันธมิตรสมบูรณ์มากขึ้น
5.5.2 ควรศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ผ่านทาง
Mobile Application เนื่องจากความนิยมการใช้โทรศัพท์มือถือมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น
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5.5.3 ควรมีการศึกษาถึ งอัตลักษณ์ ระหว่างการสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate
Marketing) กับการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบอื่นๆ
5.5.4 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โภคเกี่ ย วกับ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ มี ต่ อการ
สื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)
5.5.5 จากผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่ มตัวอย่างที่ ทาการศึ กษา ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ที่มีอายุช่วง 20 ปี ต้น การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษา
มาจากคนกลุ่มประเภทเดียวกันเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นผลที่ออกมาจึงไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ งหากมี
การศึ ก ษาเพิ่ ม ถึ ง กลุ่ ม ที่ เป็ นเพศชาย หรื อ กลุ่ ม ที่ มี ช่ วงอายุอื่น ๆ เช่ น วัย รุ่ น ตอนต้น หรื อ ช่ วงวัย
กลางคน หรื อคนสู งอายุ อาจจะได้ผลการวิจยั ที่แตกต่างกันออกไป
5.5.6 จากการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มาจาก กลุ่มคนที่ เล่นทวิตเตอร์ “ถูกบอก
ต่อ” เป็ นหลัก ดังนั้น หากมีการศึกษาจากกลุ่มที่เล่น Facebook เป็ นหลัก หรื อเข้าเว็บไซต์เป็ นหลัก
อาจได้ผ ลการศึ ก ษาด้านการรั บ รู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ ที่ แตกต่ างกัน
ออกไป
5.5.7 จากการวิจยั พบว่า ผลจากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ทาการตลาดแบบพันธมิตร ซึ่ งแต่ละคน
จะมีความหลากหลายในการนาเสนอ ดังนั้นหากมี การเข้าไปศึกษาถึ งตัวช่ องทางที่ ผูท้ าการตลาด
แบบพันธมิตรใช้ในการนาเสนอสิ นค้า อาจได้พบกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
แบบสอบถาม
“กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์ผา่ นพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)”
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
-40 ปี
41-50 ปี
ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 ปวช. / มัธยมปลายหรื อต่ากว่า  ปวส. / อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………
4. อาชีพ
 นักเรี ยน / นักศึกษา
 ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานเอกชน
 แม่บา้ น / พ่อบ้าน
 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………
5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
 10,000 บาท หรื อต่ากว่า
 10,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท
 40,001 – 50,000 บาท
 50,001 บาท ขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 การรับรู้ ของผู้บริโภคเกีย่ วกับร้ านค้ าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
6. ช่วงเวลาในการเข้าเว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 08.01 – 12.00 น.  12.01 – 16.00 น.  16.01 – 20.00 น.
 20.01 – 00.00 น.  00.01 – 04.00 น.  04.01 – 08.00 น.
7. สถานที่ในการเข้าเว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 ที่บา้ น / ที่พกั อาศัย
 ที่ทางาน
 ที่โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย
 ร้านอินเทอร์เน็ต  ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
 อื่นๆ (โปรดระบุ.............)
8. เครื่ องมือที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (สามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุค้  โทรศัพท์มือถือ
 แท็บเล็ต
 อื่นๆ (โปรดระบุ...................)
9. คุณรู ้จกั เว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้อย่างไร (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 ป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (Banner)
 การเชื่อมโยง (Link) จากเว็บอื่น
 โปรแกรมค้นหา (Search Engine)
 สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 โฆษณาระหว่างรอข้อมูลเว็บไซต์ หรื อคลิปวิดีโอ  Blog หรื อ WebBlog
 อื่นๆ (โปรดระบุ........................................)
10. จุดประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 เลือกซื้ อสิ นค้า
 หาข้อมูลเปรี ยบเทียบราคา
 หาข้อมูลในการทาธุ รกิจ
 เว็บไซต์มีความน่าสนใจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ...)
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11. ระดับความถี่ในการรับรู ้ของเว็บไซต์ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
** ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) = ร้านค้าออนไลน์**
ระดบั 5 = มากที่สุ ด 4 = มาก 3 =ปานกลาง 2 = นอย
้ 1 = นอยท
้ ี่สุ ด
รายละเอียด
ความถี่ในการเขาเว
้ บไซต
็
์ E-Commerce ต่อวนั
การรับรู ้ถึงเวบไซต
็
์ E-Commerce จากการ
โปรแกรมคน้ (Search Engine)
การรับรู ้ถึงเวบไซต
็
์ E-Commerce จากการรี ววิ
ของ Blogger หรื อ Content Provider
การรับรู ้ถึงเวบไซต
็
์ E-Commerce จากการ
เชื่อมโยง (Link) จากเว็บไซต์อื่นๆ
การรับรู ้ถึงเวบไซต
็
์ E-Commerce จากสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Social Media)
การรับรู ้ถึงเวบไซต
็
์ E-Commerce จากจดหมาย
่ (Newsletter)
ขาว
การรับรู ้ถึงเวบไซต
็
์ E-Commerce Pop-Up, Pop
Under
รู ปแบบของเวบไซต
็
ม์ ีรายละเอียดชดเจน
ั
และน่า
ดึงดูดใจ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความถี่
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริ โภคเกีย่ วกับร้ านค้ าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
12. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
** ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) = ร้านค้าออนไลน์**
่ งิ่ 4 = เห็นดวย
่ งิ่
ระดบั 5 = เห็นดวยอย
้ างย
้ 3 = เฉยๆ 2 = ไม่เห็นดวย
้ 1 = ไม่เห็นดวยอย
้ างย
รายละเอยด
ี

เห็นด้ วย
อย่ างยงิ่

ระดบความค
ั
ดเห
ิ ็น
ไม่ เห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ด้ วย

เห็นด้ วย
อย่ างยงิ่

่ตองเส
การสงซ
ั่ ้ือสิ นคาสะดวกไม
้
้ ี ยเวลาเดินทางเลือก
ซ้ือของ
่ ้านคาท
สิ นคาม
้ ีราคาถูกกวาร
้ วไป
ั่
ข้ นตอนการส
ั
งซ
ั่ ้ือสิ นคาม
้ ีความง่าย ไม่ซบซ
ั อน
้
สิ นคาท
้ ี่จดส
ั ่งมาอยในสภาพด
ู่
ี
การคนหาส
้
ิ นคาท
้ าไดง้ ่าย และรวดเร็ ว
ั ิ นคามาก
่ ้านคาท
ใหข้ อม
้ ูลเกี่ยวกบส
้ กวาร
้ วไป
ั่
ช่วยส่งเสริ มภาพลกษณ
ั ์ผซู ้ ้ือใหด้ ูเป็ นคนทนสม
ั ยั
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีความน่าเชื่อถือ
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีสิ นคาให
้ เล
้ ือกหลากหลาย
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีบริ การรับเปลี่ยนสิ นคา้
เวบไซต
็
์ E-Commerce ขายสิ นคาในรา
้
คาที่เหมาะสม
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีระบบการชาระเงินที่ มีความ
ปลอดภยั
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีบริ การส่ งสิ นคาท
้ ี่รวดเร็ ว
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีการออกแบบหนาร
้ ้านที่ดี
น่าสนใจ
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีสญล
ั กษณ
ั ์ตราสิ นคา้
สวยงาม
เวบไซต
็
์ E-Commerce มีการประชาสัมพนธ
ั ์ และ
โปรโมชนส
ั่ ่งเสริ มการขายที่น่าสนใจ

13. สาเหตุใดที่ทาให้ไม่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าบนร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
** ร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) = ร้านค้าออนไลน์**
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่ งิ่ 4 = เห็นดวย
่ งิ่
ระดบั 5 = เห็นดวยอย
้ างย
้ 3 = เฉยๆ 2 = ไม่เห็นดวย
้ 1 = ไม่เห็นดวยอย
้ างย
ระดบความค
ั
ดเห
ิ ็น
รายละเอยด
ี
ไม่ตอ้ งการเผยข้อมูลส่วนตัว
ไม่มนั่ ใจในสภาพสิ นค้าที่จะได้รับ
ไม่ตอ้ งการเสี ยค่าจัดส่ง
ไม่แน่ใจว่าสิ นค้ามีตาหนิจะสามารถ
เปลี่ยนคืนได้
ไม่แน่ใจว่าสิ นค้านั้นจะเป็ นของแท้
ขั้นตอนการสัง่ ซื้อสิ นค้าซับซ้อน
ยังไม่มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
การจัดส่งใช้เวลานาน

เห็นด้ วย
อย่ างยงิ่

เห็นด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยงิ่
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ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
14. คุณมีพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มาก
น้อยเพียงใด
ระดบั 5 = มากที่สุ ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย
้ 1 = นอย
้ ที่สุ ด
รายละเอยด
ี
หากคุณจะซ้ือสิ นคาจาก
้ เวบไซต
็
์ E-Commerce
คุณมีโอกาสจะสงซ
ั่ ้ือสิ นคาจากเว
้
บไซต
็
์ Lazada
หากคุณจะซ้ือสิ นคาจากเว
้
บไซต
็
์ E-Commerce
คุณมีโอกาสจะสงซ
ั่ ้ือสิ นคาจากเว
้
บไซต
็
์ Tarad.com
หากคุณจะซ้ือสิ นคาจากเว
้
บไซต
็
์ E-Commerce
คุณมีโอกาสจะสงซ
ั่ ้ือสิ นคาจาก
้ เวบไซต
็
์ Weloveshopping
คุณเคยสงซ
ั่ ้ือสิ นคาจากเว
้
บไซต
็
์ E-Commerce บ่อยคร้ ังเพียงใด
คุณเลือกซื้อจากร้านค้าเดิมตลอด
คุณเลือกซื้อจากร้านค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ที่มีข้ นั ตอนการซื้อง่าย
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
คุณเลือกซื้อจากการแนะนาสิ นค้าจาก Blogger หรื อรี ววิ จาก
ผูใ้ ช้จริ ง
คุณเลือกซื้อจากการเข้าชมเว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคา หรื อ
เว็บไซต์รวมรวบรวมสิ นค้า
คุณเลือกซื้อสิ นค้าจากการลดราคา จัดโปรโมชัน่
คุณเลือกซื้อสิ นค้าเพราะของแถม
คุณเลือกซื้อเพราะได้รับ e-coupon
คุณเลือกซื้อสิ นค้าเพราะได้รับสิ ทธิพิเศษจากการสมัครสมาชิก
คุณเลือกซื้อสิ นค้าเพราะลุน้ รับของรางวัล
คุณเลือกซื้อสิ นค้าเพราะค่านิยม
คุณเลือกซื้อสิ นค้าเพราะมีคนบอกต่อ (Word of mouth)

มาก
ทสี่ ุ ด

มาก

ระดบั
ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทสี่ ุ ด

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวดาณี ทรงศิริเดช

ประวัติการศึกษา

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2554

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2554 - 2558
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์สื่อประชาสัมพันธ์การตลาด
บริ ษทั ไอเซนเทีย แบงคอก จากัด
บางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
เจ้าหน้าที่ Optimize Specialist and Customer
support
บริ ษทั อินเตอร์ สเปซ (ประเทศไทย) จากัด
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

