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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง ความผู ก พัน ของผู ้บ ริ โภคการสื่ อสารผ่ า นสื่ อสั ง คมออนไลน์
กับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ ความผูกพัน
ของผูบ้ ริ โภค และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้านการตอบสนอง ที่มีการติดต่อสื่ อสารใช้สื่อในรู ปแบบของ
สื่ อเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่ อเป็ นประโยชน์ และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการสื่ อสาร
การตลาดขององค์ก รต่ า งๆ ให้สามารถเข้า ถึ ง ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุค ปั จจุ บ นั ได้อย่า ง
มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึก ษา และสรุ ปแนวคิ ด ทฤษฎี รวมไปถึ ง งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
2.1) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันของผูบ้ ริ โภค
- ที่มา และนิยามของความผูกพัน
- ระดับความผูกพัน และกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาความผูกพัน
2.2) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- รู ปแบบการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
- การตอบสนองเชิงพฤติกรรมต่อสื่ อใหม่ และสื่ อสังคมออนไลน์
- แบบจาลองของกระบวนการในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
2.3) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
โลกในยุคปั จจุ บนั นี้ ถือได้ว่าเป็ นโลกแห่ งยุคสื่ อสารที่ มีความเจริ ญก้าวหน้า และมี ความ
รวดเร็ วเป็ นอย่างมาก ประกอบกับมนุ ษย์เรานั้นนับได้ว่าเป็ นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ งที่ มีความ
ต้องการที่จะติดต่อสื่ อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ ข่าวสารต่างๆ ซึ่ งกันและกันอยูต่ ลอดเวลา
ดังนั้น ข่าวสารในยุคปั จจุบนั จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ในสังคม
ทั้งนี้ เนื่ องจากข่าวสารต่างๆ นั้นถื อได้ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ งต่อการประกอบการตัดสิ นใจ
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ของการกระทาใดๆ ในกิจกรรมหรื อสถานการณ์ ต่างๆ ของมนุ ษย์ และหากมนุ ษย์เรานั้นเกิดความ
ไม่ เข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ด้วยแล้ว ความต้องการข่ าวสารก็จะยิ่งเพิ่ ม มากขึ้ น โดยที่ ข่า วสาร
ที่ได้รับมานั้นยังสามารถส่ งผลให้ผรู ้ ับข่าวสารกลายเป็ นคนที่ทนั ยุค ทันสมัย และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียงิ่ ขึ้นอีกด้วย ดังที่ Atkin (1973) ได้กล่าวไว้วา่ บุคคลที่มีการเปิ ดรับ
ข่าวสารมาก จะเป็ นผูท้ ี่มีหูตากว้างไกล มีความรู ้ และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมมาก และเป็ นคน
ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ มากกว่าบุคคลที่มีการเปิ ดรับข่าวสารที่นอ้ ยกว่า แต่อย่างไรก็ตามการที่บุคคล
หนึ่ งๆ จะทาการเลือกเปิ ดรับข่าวสารใดๆ นั้นจาเป็ นที่จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเกี่ ยวข้อง
ด้วย เนื่ องจากข่าวสารต่างๆ ย่อมมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการที่ผรู ้ ับสารจะทาการ
เลื อกรับสารใดๆ จึงควรมีการพิจารณาถึ งองค์ประกอบในการเลื อกรับข่าวสารของผูร้ ับสารนั้นๆ
ด้วย ซึ่ งโดยปกติทวั่ ไปแล้วผูร้ ับสารส่ วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเลือกรับสารที่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลาย
ประการด้วยกัน ทั้งตามความต้องการ สภาพแวดล้อม ความจาเป็ น ตลอดจนเหตุผลต่างๆ ของผูร้ ับ
สารที่มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล (Schramm, 1954)
โดยปกติผรู ้ ับสารส่ วนใหญ่น้ นั จะมีกระบวนการในการเลือกรับสารที่มกั จะแตกต่างกันไป
ตามทัศนคติ ความเชื่ อ หรื อประสบการณ์เดิ มที่ตนเองมีอยู่ (สมควร กวียะ, 2547) แต่อย่างไรก็ตาม
ผูร้ ับสารทัว่ ไปนั้นก็มกั จะเลื อกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อที่ใช้ความพยายามน้อยที่ สุด (Least effort)
และได้รับผลประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด (Promise of reward) ทั้งนี้ หมายความว่า ผูร้ ับสารนั้น
มักจะนิ ยมเลือกรับสารจากสื่ อที่ตนเองมีความสะดวกโดยจะใช้ความพยายามน้อยที่สุดในการรับ
สารนั้นๆ ซึ่ งอาจจะเลือกรับจากปั จจัยหลายๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน เช่น ความสะดวก ค่าใช้จ่าย
เวลาที่เลื อกรับสาร เป็ นต้น โดยจะมี ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุ คคล รวมไปถึ งบทบาท
หน้าที่ และนิ สัย ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมก็ลว้ นแล้วแต่มีผลต่อการเลือกรับสารของผูร้ ับสาร
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลเหล่านั้นมีลกั ษณะทางสังคมที่มีความคล้ายคลึ งกัน เช่น เพศ อายุ
อาชีพ เชื้อชาติ ฯลฯ ตามทฤษฎีเรื่ องของการแบ่งกลุ่มทางสังคม (Social categories theory) จะเชื่ อว่า
บุคคลเหล่านั้นก็อาจจะมีพฤติกรรมทางการสื่ อสารที่คล้ายคลึงกันไปด้วย เช่น การเลือกเปิ ดรับสาร
ความพอใจในสื่ อ เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุที่เป็ นเช่ นนั้นก็เพราะผูร้ ับสารที่มีลกั ษณะทางสังคมคล้ายกัน
มักจะมี การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ทาให้ลกั ษณะทางสังคมสามารถมี อิทธิ พลต่อ
กระบวนการสื่ อสารของมนุษย์ได้นนั่ เอง (Melvin, De Fleur, & Dennis, 1998)
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ในปกติทวั่ ไปแล้วการเปิ ดรับข่าวสารนั้น ผูร้ ับสารสามารถเลือกช่ องทางในการรับสารได้
โดยแต่ ล ะช่ อ งทางก็ จ ะมี ล ัก ษณะเฉพาะตัว และคุ ณ สมบัติ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป ไม่ ว่า จะเป็ น
สื่ อมวลชน (Mass media) สื่ อบุคคล (Personal media) สื่ อเฉพาะกิ จ (Specialized media) หรื อ
สื่ ออินเทอร์ เน็ต (Internet) ซึ่ งหากจะมองย้อนไปในอดีตจะพบว่าสื่ อที่นกั การตลาดและนักโฆษณา
เลื อกใช้ใ นการส่ ง สารไปยัง ผูบ้ ริ โภคนั้นมัก จะเป็ นสื่ อ ดั้ง เดิ ม ที่ เป็ นสื่ อ มวลชนเป็ นหลัก ทั้ง สื่ อ
โทรทัศน์และสื่ อสิ่ งสิ่ งพิมพ์ โดยจะมีสื่อวิทยุ และสื่ ออื่นๆ เป็ นสื่ อเสริ มเพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค โดยการ
ที่ผรู ้ ับสารแต่ละคนจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อชนิ ดใดนั้น ก็อาจจะขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ในการเลือก
เปิ ดรับสื่ อมวลชนด้วย
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ด้วยปั จจัยหลายๆ อย่าง ทาให้สถานการณ์การส่ งสารของผูส้ ่ งสาร
นั้ นจ าเป็ นต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมัย มากยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จั ย ประการแรกก็ คื อ
การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากยิ่งขึ้ น จึงส่ งผลให้สื่อดั้งเดิ มที่เคยเป็ นสื่ อ
หลักนั้นถู กลดบทบาทลงไปอย่างมาก ทาให้นกั การตลาดต้องหาช่ องทางในการส่ งสารใหม่เพื่อ
เข้า ถึ งตัวผูบ้ ริ โภคให้ไ ด้ม ากที่ สุ ดเพิ่ม เติ ม และอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส าคัญก็ คื อ การพัฒนาในด้า น
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดยุคอินเทอร์ เน็ตขึ้น ทั้งนี้ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่หันมาใช้เวลาบนสื่ ออินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่างๆ
รวมไปถึงการติดต่อสื่ อสารเพิม่ มากขึ้น (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2554)
ดังนั้น นอกจากการศึกษา แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารแล้ว การศึ กษา
อย่างเจาะลึ กในสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่กาลังได้รับความนิ ยมอย่างมากในยุคปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องเข้ามา
มี ส่วนส าคัญในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ด้วย โดย สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ต (Internet) นั้นนับได้ว่าเป็ นระบบ
ทางการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งที่ผสู ้ ่ งสารสามารถใช้เป็ นช่องทางหนึ่ งในการส่ งสารไปยังผูร้ ับสารได้
อย่างสะดวก และรวดเร็ วเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตนั้นเป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่ อมโยงถึงกันได้ทวั่ โลก ทาให้สื่อประเภทนี้ สามารถกระจาย
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วมากกว่าสื่ อประเภทอื่นๆ ซึ่ งส่ งผลให้ผรู ้ ับสารสามารถ
มีการแสวงหาความรู ้ และข้อมูลข่าวสารได้จากแหล่งต่างๆ ทัว่ ทุกมุมโลก โดย Hoffman, Novak,
และ Chatterjee (1995) ได้พบว่า สาเหตุที่ทาให้สื่ออินเทอร์ เน็ตนั้น มีคุณสมบัติทางการสื่ อสาร
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ของการแสวงหาข้อมูลต่างจากสื่ อประเภทอื่ นๆ เนื่ องจากสื่ ออินเตอร์ เน็ต มีคุณลักษณะของการ
แสวงหาข้อมูลตามความสนใจของผูร้ ับสาร (Information pull) ที่เป็ นการสื่ อสารแบบผลักดันข้อมู ล
ข่าวสารไปยังผูร้ ั บสาร (Information push) มากกว่า เพราะสื่ ออินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อที่ถูกควบคุ ม
จากผูใ้ ช้งาน หรื อผูร้ ับสารมากกว่าที่จะถูกควบคุมโดยผูส้ ่ งสาร
กล่าวโดยสรุ ป การติดต่อสื่ อสารในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์น้ นั เป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ น
อย่างมาก ซึ่ งมนุ ษย์ที่เป็ นผูร้ ับสารจะมีการเปิ ดรับข่าวสารก็ต่อเมื่อมีความต้องการข้อมูลข่าวสารมา
ตอบสนองความพอใจ และความสนใจของตนเอง โดยปกติแล้วผูร้ ับสารมักจะมีการเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจในสถานการณ์หนึ่ งๆ ซึ่ งทั้งนี้ แล้วการเปิ ดรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภคนั้น
จะมี ปัจจัยต่างๆ เข้ามามี ส่วนร่ วมในการเลื อกรับสารที่ มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
ดังที่ ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้น และเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การเลื อกเปิ ดรับสารแล้ว สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นตามมาก็คือ
ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด หรื อความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการสื่ อสารนั้นๆ โดยความรู ้ สึก เหล่ านั้น
อาจจะกลายเป็ นความผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่ รับสารได้ใ นอนาคต ดัง นั้นผูว้ ิจยั จึ งเกิ ดความสนใจ
ที่ จะท าการศึ ก ษาในเรื่ องของ ความผูก พันของผูบ้ ริ โภคการสื่ อสารผ่า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ ก ับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.1)

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันของผู้บริโภค
การดาเนิ นธุ รกิ จใดๆ ก็ตามในยุคปั จจุบนั ท่ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรง แนวคิ ดที่ กาลัง

ได้รับความสนใจ และความนิ ยมจากนักการตลาดอย่างมากแนวคิดหนึ่ งก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับความ
ผูกพันของผูบ้ ริ โภค (Calder, 2008) เนื่ องจากแนวคิดดังกล่าวถื อได้ว่าเป็ นแนวคิดหนึ่ งที่สามารถ
ทานายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าการวัดจากความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
ดังเช่นในอดีต (Oliver, 1999) ทั้งนี้ หากตราสิ นค้าใดๆ ก็ตามสามารถที่จะสร้างความผูกพันร่ วมกับ
ผูบ้ ริ โภคได้ ตราสิ นค้านั้นๆ ก็จะสามารถทาให้ผูบ้ ริ โภคนึ กถึ งตราสิ นค้าของตนเองได้ก่อนตรา
สิ นค้าอื่นๆ (“พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM”, 2553) นอกจากนี้ Keller (2008) ก็ยงั ได้กล่าวเพิ่มเติม
ไว้อีกว่า ความผูกพันสามารถเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งที่จะช่ วยในการสร้างตราสิ นค้าให้มีความ
แข็งแกร่ งได้ ตลอดจนสามารถทาให้ลูกค้าเกิดเป็ นความภักดี (Loyalty) ได้อีกด้วย
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ทีม่ า และนิยามของความผูกพัน
แนวคิดความผูก พัน (Commitment) นี้ ในความเป็ นจริ งแล้วมี การศึ ก ษามาอย่างยาวนาน
แต่ ก ารเริ่ ม ศึ ก ษาแนวคิ ด นั้นจะเริ่ ม มาจากการศึ ก ษาความผูก พัน ของพนัก งานและองค์ก รก่ อ น
หลังจากนั้นจึงจะมีการนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั วงการอื่นๆ เช่ น วงการทางการศึกษา
แต่ในวงการโฆษณาและการตลาดนั้นยังพบข้อจากัดอยู่ ซึ่ งงานวิจยั ส่ วนใหญ่จะศึกษาแต่เพียงกรอบ
แนวคิด และที่มาของความผูกพันเท่านั้น (Doorn et al., 2010) แต่สาหรับการวัดความผูกพัน และ
การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค รวมถึงในส่ วนของมุมมองทางด้านการใช้สื่อในการสร้างความผูกพัน
ของตราสิ นค้าก็ยงั พบว่ามีงานวิจยั ไม่มากนัก อีกทั้งเหตุผลที่มีการนาแนวคิดความผูกพันมาปรับใช้
ในวงการโฆษณาและการตลาดนั้นก็เพราะว่า ในปั จจุบนั นั้นการทานายพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดย
อาศัยความพึ งพอใจเพียงอย่างเดี ยวดังที่ เคยวัดในอดี ตกลับไม่มี ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร (Oliver,
1999) เนื่ องจากพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคได้มีก ารเปลี่ ยนแปลงไป กล่ า วคื อ โลกในยุค ปั จจุ บ นั นี้
ผูบ้ ริ โภคได้มีทางเลื อกในการแสวงหาสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของตนได้
อย่างหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้นก็อาจจะเกิ ดขึ้นแค่เพียงชัว่ คราว และหายไป
ได้อย่า งรวดเร็ ว จนกลายเป็ นความสั ม พันธ์ แค่ เพี ย งระยะสั้ นเท่ า นั้น แต่ อย่า งไรก็ ตามการที่ จ ะ
มองข้ามความพึงพอใจของลูกค้านั้นก็ไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากความพึงพอใจของลูกค้าเปรี ยบได้
กับบันไดขั้นแรกของการก้าวไปสู่ การก่อให้เกิ ดเป็ นความรู ้ สึก หรื อทัศนคติที่ดี จนกระทัง่ อาจจะ
กลายเป็ นความผูกพันที่ลึกซึ้ งในอนาคตของลูกค้าได้นนั่ เอง (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, 2553)
การศึกษาแนวคิดความผูกพันนั้นเริ่ มมาจากการศึกษาของ Kahn (1990) ที่ได้ทาการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร ในมุมมองของความผูกพันส่ วนตัวกับการทางาน ซึ่ ง
ได้นิยามคาว่า ความผูกพันส่ วนตัว (Personal commitment) ไว้วา่ หมายถึงสิ่ งกระตุน้ ในการจ้างงาน
โดยส่ ง ผลต่ อความรู ้ สึ ก ของคนหนึ่ ง ๆ ในพฤติ กรรมการท างาน ที่ จะช่ วยสนับสนุ นการท างาน
ด้วยการแสดงออกทางด้านกายภาพ ความรู ้สึก และความคิด ซึ่ งต่อมาได้มีการนาแนวคิดของ Kahn
ไปท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง นาไปสู่ ก ารนิ ย ามความหมายของความผูกพันที่ มี ความหลากหลาย
ไปตามแต่ละวงการ เช่น Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, และ Bakker (2002) ได้นิยามความ
ผูกพันว่าเป็ นระดับของความรู ้สึกนึ กคิดที่คงอยู่ และมีการแพร่ กระจายไป โดยไม่ได้ให้ความสนใจ
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แต่เพี ยงวัตถุ เหตุการณ์ หรื อพฤติกรรมโดยเฉพาะ และ Vivek (2009) ได้ให้คานิ ยามไว้ว่า
ความผูกพันของผูบ้ ริ โภค คือ ระดับของการมีส่วนร่ วม และการเชื่ อมต่อข้อเสนอและกิจกรรมต่างๆ
ที่องค์กรหรื อผูบ้ ริ โภคได้เริ่ มขึ้น นอกจากนี้ Doorn et al. (2010) ยังได้นิยามความผูกพันเพิ่มเติม
ไว้อีกว่า เป็ นการแสดงออกทางพฤติ กรรมของลู กค้าที่ มีต่อตราสิ นค้า หรื อธุ รกิ จ ซึ่ งส่ งผลไปยัง
การซื้ อในอนาคตได้
แต่ในส่ วนความผูกพันของลูกค้าทางออนไลน์น้ นั O’Brien และ Toms (2010, as cite in
O’Brien, 2010) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ความผูก พัน ของลู ก ค้า คื อ คุ ณ ภาพประสบการณ์ ของผู้ใ ช้
อันประกอบไปด้วย ความสนใจที่ มุ่งไปยังสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Focused attention) ความเข้าใจในการ
ใช้ง าน (Perceived usability) ความทนทาน (Durability) ความใหม่ (Novelty) สุ นทรี ย ศาสตร์
(Aesthetics) และความรู ้ สึกเกี่ ยวพัน (Felt involvement) นอกจากนี้ บริ ษทั ตัวแทนวิจยั Forrester
ของประเทศสหรัฐอเมริ กายังได้คานิ ยามเพิ่มเติ มไว้ด้วยว่า ความผูกพันของลู กค้า คือ ระดับของ
ความเกี่ ยวพัน (Involvement) การมีปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) ความใกล้ชิด (Intimacy) และการมี
อิทธิพล (Influence) ที่ลูกค้าแต่ละบุคคลมีต่อตราสิ นค้า (Katz et al., 2009) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Mollen และ Wilson (2010) ที่เชื่ อว่าความผูกพันนั้นเป็ นข้อผูกมัดทางความรู ้สึก และความคิด
ในเรื่ องของความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าที่ปรากฏผ่านทางเว็บไซต์
ระดับความผูกพัน และกระบวนการทีใ่ ช้ ในการศึกษาความผูกพัน
การศึกษาของบริ ษทั วิจยั The Gallup Organization ของประเทศสหรัฐอเมริ กาถึงระดับของ
ความผูกพันไว้ โดยเสนอผ่านทาง McEwen (2005) ซึ่ งพบว่า ระดับความผูกพันของลู กค้านั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ระดับ ได้แก่ (ดูแผนภาพที่ 2.1.1)
1. ความมั่นใจ (Confidence) หมายถึง ระดับที่ผบู้ ริ โภคให้ความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจว่าองค์กร
จะสามารถรักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้กบั ตนได้ โดยจะสะท้อนถึงความน่าไว้วางใจขององค์กรนัน่ เอง
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2. ความซื่ อ สั ต ย์ และความจริ งใจ (Integrity) หมายถึ ง การที่ องค์ก รมี ม าตรการการ
ปฏิ บตั ิงานต่อผูบ้ ริ โภคอย่างมีความยุติธรรม และสามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างยุติธรรมด้วยเช่นกัน โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของตราสิ นค้าได้ดว้ ย
3. ความภูมิใจ (Pride) หมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า
และบริ การของตราสิ นค้า เป็ นความรู ้ สึกที่ผบู ้ ริ โภครู ้ สึกดี ต่อการใช้ตราสิ นค้า หรื อเป็ นลูกค้าของ
ตราสิ นค้านั้น
4. ความหลงใหล (Passion) หมายถึ ง ความเชื่ อมัน่ และความหลงใหลของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ตราสิ น ค้า โดยลู ก ค้า จะรู ้ สึ ก ว่า ไม่ มี ตราสิ นค้า ใดที่ จ ะมาทดแทน หรื อแทนที่ ตราสิ นค้า ที่ ลู ก ค้า
หลงใหลได้
แผนภาพที่ 2.1.1 แสดงระดับความผูกพันตามแนวคิดของบริ ษทั วิจยั Gallup Inc.

Passion

ความผูกพันที่เกิดจาก
ระดับอารมณ์

Pride
Integrity

ความผูกพันที่เกิดจาก
ระดับเหตุผล

Confidence

ที่มา: McEwen, W. J. (2005). Married to the brand: Why consumers bond with some brands for
life, New York: Gallup Press, p.67.
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โดยจากการศึกษาของบริ ษทั วิจยั Gallup พบว่า ระดับความผูกพันของลูกค้านั้นมีพ้ืนฐาน
มาจากด้าน 2 ด้านด้วยกัน คื อ (1) ด้านเหตุผล ได้แก่ ความมัน่ ใจ (Confidence) และความความ
ซื่ อสัตย์และความจริ งใจ (Integrity) ส่ วนพื้นฐานด้านที่ 2 ของระดับความผูกพันของลู กค้าก็คือ
(2) ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความภูมิใจ (Pride) และความหลงใหล (Passion) นอกจากนี้ การศึกษาวิจยั
ของ Gallup Brand Marriage (2004) พบว่าความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์มีผลเชิ งบวกต่อความ
ภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์น้ นั มากกว่าลูกค้าที่มีความพึงพอใจต่อแบรนด์เพียงประการเดียว โดยการ
วัดความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ 4 ระดับ ดังนี้
1. ความมั่นใจที่ลูกค้ ามีต่อแบรนด์ (Confidence in the Brand) คือการสร้างให้ลูกค้า
เกิดความมัน่ ใจต่อแบรนด์ ลูกค้ามีความไว้วางใจและเชื่ อถือต่อแบรนด์เพราะแบรนด์น้ นั ทาได้จริ ง
ตามคามัน่ สัญญาที่ให้ไว้
2. การรับรู้ ในคุณธรรมของแบรนด์ (Brand Integrity) คือการสร้างให้ลูกค้าเกิดความรับรู ้
ถึ ง ความซื่ อสัต ย์และความจริ ง ใจของแบรนด์ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ได้ว่า แบรนด์ น้ ันมี ค วามยุติ ธ รรมและ
สามารถติดตามแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ
3. ความภาคภูมิใจทีล่ ูกค้ ามีต่อแบรนด์ (Pride in Brand) คือการสร้างให้ลูกค้าเกิดความ
ภาคภูมิใจ เป็ นการแสดงถึ งความภูมิใจที่ได้ใช้แบรนด์น้ ี รู ้ สึกดี ที่ได้มีส่วนร่ วมหรื อได้ใช้แบรนด์
และกล่าวถึงแบรนด์แก่บุคคลรอบข้างถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อแบรนด์
4. ความรั กที่ลูกค้ ามีต่อแบรนด์ (Passion for the Brand) คือการสร้างให้ลูกค้ามีความ
ผูกพันลึ กซึ้ งกับแบรนด์ เป็ นการพัฒนาให้ลูกค้าเกิ ดความหลงใหล เห็ นเสน่ ห์ของแบรนด์ทาให้
ลูกค้ารู ้สึกว่าไม่มีแบรนด์ใดที่จะสามารถมาแทนที่ได้ คือนัยสาคัญที่ลูกค้ารักแบรนด์ซ่ ึ งเมื่อลูกค้ามี
ความรักต่อแบรนด์แล้วนั้น สิ่ งที่ต่างๆเกิดขึ้นย่อมมาจากใจและเต็มเปี่ ยมด้วยความสุ ข
การสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันลึกซึ้ งกับแบรนด์ คือ ความพยายามสร้างให้เกิดความผูกพัน
ของลูกค้าต่อแบรนด์ (Customer Brand Engagement) ซึ่ งเป็ นระดับที่ลูกค้าเกิดความผูกพันทางด้าน
อารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในแบรนด์น้ นั และรู ้ สึกเป็ นเจ้าเข้าเจ้าของกับแบรนด์
มี แ นวโน้ม ที่ จะใช้ต่ อ ไปในอนาคตจนชั่ว ชี วิต และหาลู ก ค้า เพิ่ ม ให้โ ดยความเต็มใจการพัฒ นา
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ให้ลู กค้าเกิ ดความผูก พันกับแบรนด์ เพราะจะต้องเริ่ มจากการพัฒนาสัม พันธภาพกับลู ก ค้า ผ่า น
หลายๆระดับความสัมพันธ์ (วิเลิศ ภูริวชั ร, 2551)
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ลู กค้ามี ค วามจงรั ก ภัก ดี ในแบรนด์ของเราแล้ว จะท าอย่า งไรต่อไป
เพื่ อให้ลู ก ค้า อยู่ก ับ เราให้ไ ด้นานที่ สุ ด เพื่ อให้ธุ รกิ จเติ บ โตในอนาคตและอยู่รอดได้อย่า งยัง่ ยืน
ในทางการตลาด การสร้ างให้ลูกค้ามีความผูกพันลึ กซึ้ งกับแบรนด์ คื อ การพยายามสร้ างให้เกิ ด
Customer Engagement (CE) ซึ่ งเป็ นระดับสู งสุ ดที่ ลู กค้าจะเกิ ดความผูกพันทางด้านอารมณ์
(Emotional Attachment) มีความรั กในแบรนด์น้ นั มี ความรู ้ สึกเป็ นเจ้าข้าวเจ้า ของกับ แบรนด์
และมีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปในอนาคตจนชัว่ ชี วิตและหาลูกค้าเพิ่มให้โดยความเต็มใจ ดร.วิเลิ ศ
ภูริวชั ร (2555) รวมไปถึ ง ผลงานวิจยั ทางการตลาดที่ ผ่านมาโดยการสอบถามถึ งสาเหตุ ที่ ลูก ค้า
ตัด สิ น ใจเลื อ กแบรนด์ ข องสิ น ค้า ในการซื้ อ ผลปรากฏว่ า การท าให้ สิ น ค้า เกิ ด ความแตกต่ า ง
(Differentiation) ที่เป็ นสาเหตุที่นกั การตลาดชอบย้ านักย้ าหนาว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นปั จจัยรอง มิใช่สาเหตุหลักในการซื้ อสิ นค้า ส่ วนเหตุผลแรกที่ผบู ้ ริ โภคเลือก
แบรนด์ของสิ นค้ากลับกลายเป็ นความเกี่ ยวข้องและความผูกพันกับแบรนด์น้ นั ต่างหาก เหตุผลที่
สนับสนุ นความคิดดังกล่าวก็คือ สิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคใช้อยู่ในปั จจุบนั นี้ ไม่ว่าจะเป็ นสบู่ ยาสี ฟันแป้ ง
หรื อเสื้ อผ้า ผูบ้ ริ โภคซื้ อเพราะมันแตกต่างไปจากแบรนด์อื่น หรื อว่าซื้ อเพียงเพราะความคุน้ เคยและ
ความผู ก พัน ที่ ไ ด้ ใ ช้ ม าในอดี ต การพัฒ นาให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความผู ก พัน กับ แบรนด์ (Customer
Engagement: CE) ไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะจะต้องเริ่ มจากการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าผ่านหลายๆ
ระดับด้วยกัน และการวิเคราะห์ระดับต่างๆ ที่จะกล่าวถึงนี้สามารถวัดได้จริ งโดยอาศัยการวิจยั ลูกค้า
ว่าเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวแต่ละขั้นหรื อไม่ อีกทั้ง ดร.วิเลิศ ภูริวชั ร (2555) ยังกล่าวถึ งระดับ
ของความผูกพันไว้ ดังนี้
1. การสร้ างให้ ลูกค้ าเกิดความมั่นใจ (Confidence) ในระดับนี้ลูกค้ามีความไว้วางใจและ
เชื่อถือในตัวบริ ษทั เพราะบริ ษทั ได้ทาตามสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่ งเกิดจากการที่บริ ษทั สามารถทาได้จริ ง
ตามที่สื่อสารไว้กบั ลูกค้า
2. การสร้ างให้ เกิดความซื่อสั ตย์ และความจริงใจ (Integrity) ลูกค้ารู ้สึกได้วา่ บริ ษทั มีความ
จริ งใจ มีความเป็ นธรรมและสามารถติดตามแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ
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3. ระดับที่ลูกค้ าเกิดความภาคภูมิใจ (Pride) เป็ นระดับที่สาคัญในลาดับต่อมา เพราะเป็ น
การสะท้อนให้เห็นถึงความภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า แบรนด์ที่ใช้ได้สะท้อนความเป็ นตัวตนของลูกค้า
รู ้สึกดีที่ได้ใช้และอดไม่ได้ที่จะบอกบุคคลรอบข้างถึงความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้านี้ แต่สุดยอดของ
การสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันลึกซึ้ งกับแบรนด์ Customer Engagement (CE) คือ
4. การพัฒนาให้ ลูกค้ าเกิดความหลงใหล (Passion) คือ สุ ดยอดของการสร้ างให้ลูกค้ามี
ความผูกพันลึกซึ้ งกับแบรนด์ Customer Engagement (CE) ให้ลูกค้าเห็นเสน่ห์ของการใช้แบรนด์
ของเรา ลูกค้ารู ้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถมาแทนที่แบรนด์ของเราได้ จุดนี้ คือจุดที่ลูกค้าสามารถ
บอกกับเราได้วา่ They love us
นอกจากนี้ การพัฒนาให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึง Passion ในแบรนด์ได้ ต้องอาศัยการบูรณาการ
กลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าหลายๆ อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าสาหรับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรื อกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ ทางบวกให้กบั ลูกค้า (Customer Experience
Management : CEM) และเมื่อลูกค้าได้รับการปฏิบตั ิอย่างน่าประทับใจและมีประสบการณ์ทางบวก
อย่างต่อเนื่ อง ความผูกพันลึกซึ้ งก็จะเกิดขึ้น (CRM+CEM = CE) คาว่า Passion นี้ มีความสาคัญทาง
การตลาดเป็ นอย่างมาก เพราะนัน่ หมายถึ งว่าลูกค้าได้เห็ นเสน่ ห์ของแบรนด์เราถึ งขั้นหลงใหลได้
ปลื้ ม ลองนึ กถึ งแฟนบอลสโมสรต่างๆ ในอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็ นแฟนหงส์ แฟนผี แฟนปื น ลูกค้า
เหล่านี้มีความผูกพันกับแบรนด์อย่างลึกซึ้ ง ดีใจ เสี ยใจ อดหลับอดนอนได้พร้อมกับทีมของตน ทั้งๆ
ที่อาจไม่เคยไปอังกฤษด้วยซ้ า แต่ความผูกพันกับแบรนด์ก็เกิดขึ้นได้ เพราะได้เห็น Passion เสน่ ห์
และหลงใหลถึงขั้นเป็ นสาวกของทีมนั้นไปแล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ William J. McEwen
(2005) ได้อธิ บายถึ งความผูกพันของลูกค้าต่อผลสาเร็ จทางธุ รกิ จ โดยพิจารณาที่ความสาคัญของ
ปัจจัยด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ระดับคือ
1. ความมั่นใจที่ลูกค้ ามีต่อแบรนด์ (Confidence in the Brand) เช่นเมื่อลูกค้าจะเข้าไปซื้ อ
หรื อเข้าไปหาแบรนด์น้ นั เขาจะต้องเชื่อก่อนว่าจะได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ดีเป็ นอันดับแรก
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2. การรับรู้ ในคุณธรรมของแบรนด์ (Brand Integrity) เช่นเมื่อลูกค้าใช้แบรนด์หรื อบริ การ
นั้นๆแล้วเกิดปั ญหาแบรนด์สามารถแก้ไขให้ได้ลูกค้าได้อย่างประทับใจ
3. ความภาคภูมิใจที่ลูกค้ ามีต่อแบรนด์ (Pride inBrand) เช่นลูกค้ามีการบอกต่อหรื อเล่า
ขานถึงความภาคภูมิใจของตนในการมีส่วนร่ วมหรื อใช้แบรนด์น้ นั แก่บุคคลรอบข้าง
4. ความรั กที่ลูกค้ ามีต่อแบรนด์ (Passion for the Brand) เป็ นระดับขั้นสุ ดท้ายบ่งบอกถึง
ความเข้มแข็งในอารมณ์ โดยลูกค้านาตัวเองเข้ามาผูกติด กับแบรนด์ เพราะลู กค้าหลงใหลเสน่ ห์
ของแบรนด์ ซึ่ งการชี้วดั ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
ดังที่ John H. Fleming และคณะ ได้กล่าวถึงการวัดความผูกพันระหว่างลูกค้ากับองค์กร
ในวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนกรกฎาคม 2548 การวัดความผูกพันระหว่างลูกค้า
กับองค์กร โดยเรี ยกว่า Customer Engagement โดยเป็ นตัวชี้ วดั ที่เป็ นส่ วนผสมระหว่างความภักดี
ของลูกค้า (ประกอบด้วยความพึงพอใจ โอกาสในการกลับมาซื้ อซ้ า และแนวโน้มในการบอกต่อ)
และการประเมิ นในอี กสี่ ด้าน โดยทั้งสี่ ด้านนั้นประกอบไปด้วย (Confidence, Integrity, Pride,
Passion) ลูก ค้า ที่มีค วามสัมพันธ์และประสบการณ์ ที่ ดีต่อตราสิ นค้าก่ อให้เกิ ดความผูกพันทุ่ มเท
ของลูกค้า (Customer Engagement - CE) ซึ่ งการสร้ างความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า หมายถึ ง
การพัฒนาความสัมพันธ์และประสบการณ์ ที่ ดีของลูกค้า โดยมี ความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์และ
บริ ก ารเป็ นพื้นฐาน และการมี ส่ วนร่ วมในคุ ณค่ า ร่ วมระหว่างลู กค้า กับตราสิ นค้า (Value CoCreation)

จนพัฒ นาเป็ นความผูก พัน ทางด้า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก (Emotional

Attachment)

(ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, 2553) ความผูกพันทางด้านอารมณ์ ความรู ้ สึกเกิดจากกิ จกรรมทางทางการ
ตลาดและประสบการณ์ต่างๆที่ลูกค้าได้รับจากตราสิ นค้าลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การและบอก
ต่อกับเพื่อนหรื อผูใ้ ช้คนอื่นจนเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของตราสิ นค้า โดยความรู้สึกความผูกพันทุ่มเท
ของลูกค้ามีระดับขั้นต่างๆ คือ 1.สร้างความมัน่ ใจกับลูกค้า (Confidence) 2.ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า
(Integrity) 3.สร้ างความภูมิใจกับลูกค้า (Pride) และ 4. ลูกค้าเกิ ดความหลงใหลในตราสิ นค้า
(Passion) (Harter, Asplund and Fleming, 2004)
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ทั้งนี้ ดร.เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม ได้กล่าวไว้ใน “ด้วยรักและผูกพัน” Marketeer ฉบับเดือน
มกราคม 2557 ว่า ลาดับขั้นของการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าคงเป็ นดังนี้ 1.สร้ างความมัน่ ใจ
(Confidence) 2.ซื่ อ สั ต ย์ จ ริ งใจ (Integrity) 3.ความภู มิ ใ จ (Pride) 4.หลงรั ก ผู ก พัน (Passion)
ผูบ้ ริ หารแบรนด์ต้องเริ่ ม จากการสร้ า งความมัน่ ใจให้ก ับ ลู ก ค้า จากการซื้ อใช้สิ นค้า หรื อบริ ก าร
ด้ว ยคุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า ตามที่ สื่ อ สารสั ญ ญาไว้ที่ ห ลายท่ า นเรี ย กว่า Brand

Promise แบรนด์

ต้องซื่ อสัตย์เสมอต้นเสมอปลาย จริ งใจในความรั บผิดชอบที่ มี ต่อลู กค้า ด้วยคุ ณภาพสิ นค้าและ
บริ การ รวมทั้งกลยุทธ์ CRM และ CEM ที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอสิ่ งต่างๆ ที่แบรนด์ปฏิบตั ิ
ต่ อ ลู ก ค้า ช่ ว ยท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความมั่น ใจ ภู มิ ใ จในการใช้สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารแบรนด์ น้ ันๆ และ
สิ่ งสุ ดยอดที่แบรนด์ตอ้ งการคือความหลงรักผูกผันที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ลูกค้าเกิดอารมณ์ที่รัก เป็ น
ห่วงหวงแหนแบรนด์น้ นั (มากกว่าความจงรักภักดี) เรี ยกว่าเกิด Customer Engagement
นอกจากนี้ Gambetti and Graffigna (2010) ยังได้วิเคราะห์ถึง แนวคิดการสร้างความผูกพัน
ทุ่มเทระหว่างลูกค้ากับตราสิ นค้าว่าเกิดจาก 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยเกี่ยวกับลูกค้า ปั จจัยเกี่ยวกับสื่ อ และ
ปั จจัย เกี่ ย วกับ องค์ก รธุ รกิ จ โดยความผูก พันทุ่ ม เทที่ เกิ ดจากองค์ก รธุ รกิ จ คื อความรู ้ สึ ก กับการ
ปฏิบตั ิงาน และความสัมพันธ์ของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรธุ รกิ จ ได้แก่ พนักงานและลูกค้า
โดยเป้ าหมายในการสร้างความผูกพันทุ่มเท คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีส่วนร่ วม และการ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ในปัจจัยด้านสื่ อ Ulusu (2010) ได้ศึกษาปั จจัยในการใช้เวลาบนเฟซบุ๊กกับ
ความผูกพันทุ่มเทและรู ปแบบการใช้งานของลูกค้าพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาบนเฟซบุ๊ก คือ
เพื่ อ ติ ด ต่ อ เพื่ อ น และเพื่ อ ความบัน เทิ ง แต่ ต ัว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ทุ่ ม เทของลู ก ค้า คื อ
1) ทัศคติที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 2) ความเห็ นจากกลุ่มเพื่อน และ 3) ความน่ าสนใจของหน้าเพจ
ตราสิ นค้า อีกทั้ง William J. McEwen (2005) ได้เสนอแนวคิดที่การสร้าง Customer Brand
Engagement ซึ่ งเป็ นวิธีทาให้ลูกค้ามีความรู้ สึกหรื อมีอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์ อารมณ์ ความรู้สึก
ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่มีพลังและสามารถทากาไรได้ในอนาคต ไม่วา่ องค์การจะดาเนินธุ รกิจอะไรก็ตาม
ผลของการมีลู ก ค้าที่ มีค วามผูกพันต่ อแบรนด์จะทาให้เกิ ดก าไรอย่า งงดงาม ในทางตรงกันข้าม
ผลจากการที่มีลูกค้าที่ ไ ม่มีความผูก พันต่อแบรนด์ ก็จะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้อย่างมหาศาล
เช่ นกัน ความเชื่ อมโยงทางอารมณ์ ระหว่า งลู ก ค้า กับ แบรนด์น้ ัน โดยพื้ นฐาน คื อ ความเชื่ อมัน่
(Confidence) ซึ่ งแบรนด์น้ นั จาเป็ นต้องรักษาสิ่ งที่ได้สัญญาไว้กบั ลูกค้า และจุดสู งสุ ด คือ ความรัก
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และลุ่มหลง (Passion) ซึ่งเป็ นความรู ้สึกที่แบรนด์น้ นั มีความสาคัญในใจของลูกค้าอย่างมาก และไม่
สามารถทดแทนได้ดว้ ยสิ่ งอื่นๆ แบรนด์จานวนมากได้เสริ มสร้ างให้เกิดความรู ้ สึกของการเชื่ อมัน่
กับสิ นค้าหรื อการบริ การ แต่มีแบรนด์จานวนน้อยที่สามารถสร้างและรักษาความรักในแบรนด์ได้
ถึ ง แม้ลู ก ค้า อาจไม่ ไ ด้ม องไปถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ เ ป็ นความรั ก ที่ มี ต่ อแบรนด์ แต่ อาจตอบสนอง
ในรู ป แบบอื่ น เช่ น แวะเวีย นไปใช้ บ ริ ก ารบ่ อยขึ้ น และยัง ปฏิ เสธตัว เลื อ กอื่ น อี ก ด้วย การสร้ า ง
ความรู ้สึกผูกพันต่อแบรนด์น้ นั ต้องอาศัยทั้งความพยายามและระยะเวลา มิใช่เพียงแค่ความรู ้สึกชอบ
หรื อเรี ยกว่าผูกพันในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้นสิ่ งที่ดึงดูดให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นครั้งแรกนั้น
ย่อมแตกต่างจากสิ่ งที่จะทาให้ลูกค้าปัจจุบนั กลายเป็ นลูกค้าที่มีความผูกพันกับแบรนด์
นอกจากนี้ การศึ กษาของ Gallup ยังพบอี กว่า ระดับความผูกพันของลู กค้านั้นสามารถ
แบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีความผูกพันออกได้เป็ น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มลูกค้าที่มีความ
ผูก พันเป็ นอย่า งมาก (Fully engaged) ซึ่ ง ลู ก ค้า ที่ อยู่ใ นกลุ่ ม นี้ จะเป็ นลู ก ค้า ที่ มี ค วามผูก พันกับ
ตราสิ นค้าเป็ นอย่างสู ง มีความภักดี สูง และกลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การบ่อยครั้ง มีความหลงใหล
ในตราสิ นค้ามาก และไม่สนใจต่อราคาสิ นค้าเลย กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มลูกค้าที่มีความผูกพัน (Engaged)
ลูกค้าในกลุ่มนี้ จะเป็ นลูกค้าที่มีการเชื่ อมต่อทางด้านอารมณ์ กบั ตราสิ นค้า แต่ก็ไม่ได้มีความผูกพัน
ความหลงใหล หรื อความภักดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การเท่ากับลูกค้าในกลุ่มแรก กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มลูกค้า
ที่ไม่มีความผูกพัน (Not engaged) ลูกค้าในกลุ่มนี้ จะมีความรู ้ สึกเป็ นกลาง หรื อรู ้ สึกเฉยๆ กับตรา
สิ นค้า โดยที่อาจจะมีการเชื่อมต่อทางอารมณ์กบั ตราสิ นค้าในระดับน้อย ในมุมมองของลูกค้ากลุ่มนี้
นั้น ตราสิ นค้าก็เป็ นเพียงทางเลือกๆ หนึ่ง ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับตราสิ นค้า แต่เลือกใช้ตราสิ นค้าเพราะ
ผลประโยชน์เท่านั้นกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความผูกพันเลย (Actively disengaged) ลูกค้าใน
กลุ่ ม นี้ จะเป็ นลู ก ค้าที่ ไ ม่ มี ค วามผูก พันใดๆ กับ ตราสิ นค้า เลย และมัก จะมี ก ารเปลี่ ย นตราสิ นค้า
ที่ใช้บ่อย โดยไม่มีเหตุผล พร้อมที่จะเปลี่ยนตราสิ นค้าไปมาอยูเ่ สมอ
อี ก ทั้ง การศึ ก ษาของ Kotler and Armstrong (2010) พบว่า มี ง านวิจยั หลายเรื่ อง
จากนักวิชาการหลายท่านที่ได้มีการระบุเกี่ ยวกับระดับความผูกพันของลูกค้าว่า หากลูกค้ามีความ
ผูกพันต่อตราสิ นค้าอยูใ่ นระดับสู ง ความผูกพันดังกล่าวนั้นจะสามารถส่ งผลให้เกิ ดเป็ นพฤติกรรม
ของลูกค้าได้ท้ งั พฤติกรรมในการพยายามตัดสิ นใจซื้ อ หรื อพฤติ กรรมในการซื้ อที่เป็ นพฤติกรรม
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ที่องค์กรต้องการให้เกิ ดขึ้น โดยความผูกพันของผูบ้ ริ โภคนอกจากจะสามารถแบ่งกลุ่ม และระดับ
ได้แล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้าไปเป็ นลาดับ
เป็ นขั้นตอนอย่างสม่าเสมอได้ดว้ ย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดว้ ยการเดินทางความผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อตราสิ นค้า ดังแผนภาพที่ 2.1.2 ของ Fisher-Buttinger & Chichester (2008)
แผนภาพที่ 2.1.2 แสดงการเดินทางความผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า

ที่มา: Fisher-Buttinger, C., & Chichester, C. V. (2008). Connective branding: Building brand
equity in a demanding world. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, p.187.
โดยเส้นทางการเดิ นทางความผูกพันของผูบ้ ริ โภคนั้นจะเกิ ดเป็ นพฤติกรรมที่มีลาดับและ
ขั้นตอน ซึ่ งในช่ วงแรกผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะมีความผูกพันกับตราสิ นค้าในระดับต่าก่อนถึงจะ
ค่อยๆ มีการพัฒนาไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งรายละเอียดของกระบวนการที่ตราสิ นค้าหรื อองค์กรควร
สร้ างให้แก่ผบู ้ ริ โภคนั้นสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ (1) ขั้นสร้ างการตระหนักรู ้ (Awareness) คือ ขั้นที่
ตราสิ นค้าหรื อองค์กรต้องทาการสร้ างจุดเด่นให้กบั ตราสิ นค้าของตัวเอง เพื่อสร้ างความน่ าสนใจ
และดึ งดูดใจผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเชื่ อมต่อกับข้อมูลข่าวสาร หรื อประเด็นบางอย่างจนเกิ ดเป็ นความ
แตกต่างกับตราสิ นค้าอื่นๆ อันจะส่ งผลให้เกิดเป็ นการบอกต่อในกระแสของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งนอกจาก
จะเป็ นการเสริ มแรงให้เกิดความผูกพันระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดการ
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ตระหนักรู้ได้อีกด้วย (2) ขั้นสร้ างความคุ น้ เคย (Familiarity) คือ ขั้นที่ตราสิ นค้าหรื อองค์กรต่างๆ
มี ก ารสร้ างความคุ ้นเคยกับ ผูบ้ ริ โภคโดยผ่า นทางการจัดกิ จกรรม ทั้ง การใช้ก ารส่ งข่ าวกิ จกรรม
การจัดการประชุม หรื อการจัดงาน fair ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากจะสร้างกิจกรรมดั้งเดิมเหล่านี้ แล้ว
กิจกรรมใหม่ที่กาลังได้ความนิ ยมที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social
responsibility: CSR) ก็เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความคุน้ เคย และส่ งเสริ มความผูกพันกับตรา
สิ นค้าได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การใช้สื่อต่างๆ ก็ถือได้ว่าเป็ นการสร้ างความคุ น้ เคยกับผูบ้ ริ โภค
เช่ นกัน ทั้งทางสื่ อออฟไลน์และออนไลน์ โดยการใช้สื่อดังกล่าว รวมไปถึ งกิ จกรรมต่างๆ จาเป็ น
ที่จะต้องมีความสอดคล้องกันไปในทิศทางเดี ยวกัน เพราะสิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ าง
ความภักดีโดยอาศัยความผูกพันของผูบ้ ริ โภค (Loyalty pathway) (Fisher-Buttinger & Chichester,
2008) (3) ขั้นพิจารณา (Consideration) เป็ นขั้นที่ตราสิ นค้าหรื อองค์กรต้องมีการสร้างความผูกพัน
และประสบการณ์ ร่วมให้เกิดกับผูบ้ ริ โภค เพราะในขั้นนี้ ผบู ้ ริ โภคจะมีการคิดถึงการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การจากการประเมินทางเลื อกต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในปั จจุบนั ทั้งนี้ การพิจารณา และการ
ประเมิ นจะขึ้ นอยู่ก ับ การตัด สิ น ใจโดยใช้ส ามัญส านึ ก ของผูบ้ ริ โ ภคแต่ ล ะบุ ค คล (Spontaneous
decision making) ตามวิจารณญาณ และการพิจารณาทางเลื อก ผ่านทางการค้นหาข้อมูล และการ
ปรึ กษาข้อมู ลต่ างๆ ของสิ นค้านั้นๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการตัดสิ นใจนี้ จะเป็ นการตัดสิ นใจที่ ไม่ มี
หลักการที่แน่ นอน ดังนั้นหากตราสิ นค้าหรื อองค์กรมี การสร้ างประสบการณ์ ร่วม ตลอดจนสร้ าง
เป็ นความผูกพันต่อตราสิ นค้าให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคได้ ก็จะเป็ นการช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมีการพิจารณา
ได้ดียิ่งขึ้นจนเกิดเป็ นการซื้ อในที่สุด ทั้งนี้ การสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าเองก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ ง
ที่ จะช่ วยสร้ างความผูกพันของผูบ้ ริ โภคได้เช่ นกัน ซึ่ ง การใช้วิธี การต่า งๆ เหล่ านี้ ก็เพื่อจะท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมในขั้นต่อไป (4) ขั้นซื้ อ (Purchase) คือ ขั้นที่เป็ นพฤติกรรมเป้ าหมายที่ตรา
สิ นค้าหรื อองค์ก รต้องการให้เกิ ดขึ้ นกับ ผูบ้ ริ โภคต่อจากขั้นพิ จารณา ซึ่ งในขั้นนี้ ตราสิ นค้าหรื อ
องค์ก รควรมี การบริ ก ารให้ก ับ ผูบ้ ริ โภคภายหลัง จากการซื้ อสิ นค้า ไปแล้ว ทั้ง การรั บ รองสิ นค้า
การลงทะเบียนการซื้ อ หรื อการระบุรายละเอียดต่างๆ ให้มีความชัดเจนไว้บนฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ นต้น โดยสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นตัวช่ วยในการเพิ่มความมัน่ ใจ และลดความกังวลใจในการซื้ อสิ นค้า
ได้เป็ นอย่า งดี นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยเพิ่ ม ความผูก พัน รวมไปถึ ง ความภัก ดี ข องผูบ้ ริ โ ภคได้อีก ด้ว ย
(5) ขั้นความภักดี ของผูบ้ ริ โภค (Loyalty) คือ ขั้นที่ ผบู ้ ริ โภคมี ความผูกพันขั้นสู งสุ ดต่อตราสิ นค้า
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ซึ่ งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจหลังจากการซื้ อ โดยในขั้นนี้ หากผูบ้ ริ โภคมีความ
ผูกพันต่อตราสิ นค้าในระดับสู งจนกลายเป็ นความภักดีแล้ว ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี
การพูดถึ งตราสิ นค้าระหว่างผูบ้ ริ โภคด้วยกันเอง ซึ่ งมักจะมีการสร้ างเป็ นเครื อข่ายและชุ มชนผูใ้ ช้
ตราสิ นค้านั้นๆ ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าซึ่ งกัน
และกัน ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคที่อยูใ่ นขั้นนี้ ถือได้ว่าเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญต่อตราสิ นค้าเป็ นอย่างมาก เพราะ
เป็ นผูท้ ี่ ทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับตราสิ นค้าดี และยังเป็ นผูท้ ี่ ให้การสนับสนุ น และส่ งเสริ มตรา
สิ นค้าอย่างสม่าเสมออีกด้วย โดยการที่ผบู ้ ริ โภคเหล่านี้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน ย่อม
ส่ งผลให้เป็ นการกระจายข่าวสาร รวมไปถึงชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถ
ช่ วยให้ตราสิ นค้าสามารถรับรู ้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ทาให้ตราสิ นค้าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ในทางกลับกันหากตราสิ นค้าเกิดผลเสี ยในด้าน
ลบ ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ ก็อาจจะมีการบอกต่อในทางลบเกี่ ยวกับตราสิ นค้าได้เช่ นกันดังนั้นตราสิ นค้า
หรื อองค์กรก็ควรจะมีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบแทนกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความผูกพันสู ง
เหล่านี้ เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวนัน่ เอง โดยอาจจะมีการใช้ Loyalty card หรื อ
บัตรสะสมแต้ม รวมไปถึงมีขอ้ เสนอพิเศษต่างๆ มอบให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ทั้ง นี้ จะเห็ น ว่า การศึ ก ษาท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ เส้ นทางความผูก พันของผูบ้ ริ โภคนั้น
มี ค วามส าคัญ มาก เพราะในแต่ ล ะขั้น ของการเดิ น ทาง ผูบ้ ริ โ ภคก็ จ ะมี ร ะดับ ของความผูก พัน
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งการเดิ นทางนั้นอาจจะมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่เข้ามาส่ งผลต่อความผูกพัน
ของผูบ้ ริ โภค และอาจจะไม่ ได้มีการเดิ นทางไปตามกระบวนการแต่ละขั้น แต่ อาจจะมี การก้า ว
กระโดดจากขั้นหนึ่ งไปอีกขั้นหนึ่ งได้ โดยการเดิ นทางของผูบ้ ริ โภคนี้ จะขึ้นอยู่กบั ตราสิ นค้าหรื อ
องค์กรว่าจะมีวิธีการ หรื อกระบวนการใดในการตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงการเพิ่มความ
ผูกพันให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้มากเพียงใด โดยอาศัยการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการติดตามผลการดาเนิ นการ
เพื่อนามาปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นที่จะส่ งผลให้ตราสิ นค้าหรื อองค์กร
สามารถเพิ่มความผูกพันของผูบ้ ริ โภคได้จนถึงระดับที่ตอ้ งการ ทั้งพฤติกรรมการซื้ อ การซื้ อซ้ า เกิด
เป็ นความผูกพันในระดับสู งจนกลายเป็ นความภักดี ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ขั้นสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ หากตราสิ นค้าใด
สามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความผูกพันกับตราสิ นค้าได้ ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิ ดการตอบสนองใน
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รู ปแบบที่ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล (Doorn et al., 2010) ทั้งนี้ การวัดความผูกพันใน
ปั จจุบนั พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นการวัดในแง่ความผูกพันของพนักงานเพียงเท่านั้น แต่สาหรับ
การวัดความผูกพันของผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้านั้นยังมีไม่มากนัก ซึ่ งหนึ่งในงานวิจยั เกี่ ยวกับความ
ผูกพันของผูบ้ ริ โภคในบริ บทของผูบ้ ริ โภคไทยที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษา คือ งานวิจยั ของ ชนาภา หนูนาค
(2554) ที่ได้ศึกษาความผูกพันในตราสิ นค้าบริ การ ด้วยการใช้ตวั ชี้ วดั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
เชื่ อ มั่น และไว้ใ จในตราสิ นค้ า อย่ า งแรงกล้ า (Vigor), ความทุ่ ม เทและใส่ ใ จในตราสิ นค้ า
(Dedication) ซึ่ งตัวชี้ วดั 2 ตัวนี้ มาจากงานวิจยั ของ Salanova, Agut และ Peiro (2005) และตัวชี้ วดั
ตัวสุ ดท้าย คือ การมีส่วนร่ วม (Participation) ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ที่มาจากงานวิจยั ของ Chan, Yim, และ
Lam (2010)
นอกจากนี้ งานวิจยั ของ ชนาภา หนูนาค (2554) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การวัดความผูกพัน
ของลูกค้าในตราสิ นค้าบริ การ” พบว่า มาตรวัดความผูกพันของลูกค้าที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใน
เบื้องต้นนี้ มีองค์ประกอบคือ ความเชื่อมัน่ และไว้ใจในตราสิ นค้าอย่างแรงกล้า ความทุ่มเทและใส่ ใจ
ในตราสิ นค้า และการมีส่วนร่ วม สามารถวัดความผูกพันของลูกค้าในตราสิ นค้าบริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล และมีความเชื่ อมัน่ ของมาตรวัดในระดับที่ใช้ได้ อีกทั้งยังพบว่า ความผูกพันของลูกค้า
ในตราสิ นค้าบริ การที่จบั ต้องได้ (Tangible actions) เน้นอารมณ์ความรู้สึก (Hedonic) และตราสิ นค้า
ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible actions) เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก (Utilitarian) นั้นมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ และความผูกพันของลูกค้าก็สามารถทานายการตอบสนองของลูกค้า
ในเรื่ องของความภักดี และการบอกต่อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ยเช่นกัน ทั้งนี้ จากงานวิจยั ของ
Salanova, Agut, และ Peiro (2005) ที่ได้ศึกษาถึ งองค์ประกอบของความผูกพันไว้ แต่ศึกษาใน
บริ บ ทของความผูก พันระหว่า งพนัก งานกับ ตัวองค์ก ร พบว่า ความผูก พันนั้นประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ ความเชื่อมัน่ และไว้ใจในตราสิ นค้าอย่างแรงกล้า (Vigor) ความ
ทุ่ ม เทและใส่ ใ จในตราสิ น ค้า (Dedication) และการจดจ่ อ ของการท างาน

(Absorption) โดย

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้เป็ นอย่าง
ดี เพราะสามารถท าให้ ลู ก ค้า เกิ ดความพึ ง พอใจ และความภัก ดี ต่อ ตัวองค์ก รได้ อย่า งไรก็ ตาม
เนื่ องจากองค์ประกอบตัว สุ ดท้ายของความผูกพันจากงานวิจยั ของ Salanova, Agut, และ Peiro
(2005)

เป็ นองค์ป ระกอบที่ ว ดั จากพฤติ ก รรมของพนัก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก ร จึ ง ไม่ ส ามารถน า
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องค์ประกอบนี้ มาวัดผลจากความผูกพันที่เกิ ดจากพฤติกรรมของลูกค้าได้ ดังนั้นจึงทาให้การวิจยั
เกี่ยวกับความผูกพันของผูบ้ ริ โภคนี้จาเป็ นที่จะต้องมีการวัดองค์ประกอบในด้านอื่นเข้ามาอธิ บายให้
มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
นอกจากศึกษาความผูกพันของลูกค้าข้างต้นแล้ว ยังมีการวัดความผูกพันของลูกค้าทาง
ออนไลน์ไว้อีกด้วย โดยบริ ษทั Forrester Research ของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ทาการศึกษา พบว่า
ในการวัดผลความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กรนั้นมักจะมีการศึกษาจากสิ่ งที่ลูกค้าแสดงออกมาใน
รู ป แบบเชิ ง พฤติ กรรม เพราะสามารถศึก ษาและวัดผลได้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรม และมี ค วามชัดเจน
ซึ่ งจะอาศัยการวัดจากเครื่ องมือและเทคนิ คต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป (Katz et al., 2009)
โดยจากการศึกษาของบริ ษทั Forrester ที่ได้กล่าวไว้ใน Katz et al. (2009) พบว่า ความผูกพันของ
ลูกค้านั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ (1) Involvement ความเกี่ยวพัน หมายถึง
การที่ ตราสิ นค้า มี ก ารสร้ า งกิ จกรรมต่ า งๆ ทั้ง นี้ อาจจะใช้ก ารโฆษณา หรื อการบอกต่ อ เป็ นต้น
เพือ่ ทาให้เกิดความเกี่ยวพันกับลูกค้า ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ในระดับแรกที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูบ้ ริ โภค
กับ ตราสิ น ค้า เมื่ อ เกิ ด ความเกี่ ย วพัน แล้ ว ผู ้บ ริ โภคก็ จ ะมี ก ารสนทนาเกี่ ย วกับ ตราสิ น ค้า ขึ้ น
โดยสามารถวัดผลได้จากระยะเวลา และจานวนผูท้ ี่ เข้าชมสื่ อทางออนไลน์ (2) Interaction
การมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในระดับที่ตราสิ นค้ามีความจาเป็ นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับ ผูบ้ ริ โ ภค โดยมี ก ารตอบสนองในเรื่ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ติ ด ต่ อสื่ อ สาร ไม่ ว่า จะเป็ นการตอบกลับ
ผูบ้ ริ โ ภคโดยใช้ อี เ มล์ การแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ การพู ด คุ ย โต้ต อบสนทนาผ่ า นทางกระทู ้
ในเว็บไซต์ เป็ นต้น (3) Intimacy ความใกล้ชิด หมายถึง ความสัมพันธ์ในระดับที่มีการสื่ อสารและ
ปฏิ สัมพันธ์ กนั บ่อยครั้ งขึ้ นระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค เช่ น ผูบ้ ริ โภคมี การแนะนาตราสิ นค้า
ให้กบั บุคคลอื่นได้มาใช้ร่วมกัน เป็ นต้น และ (4) Influence การมีอิทธิ พล หมายถึง ความสัมพันธ์
ในระดับที่ มีความใกล้ชิดระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในระดับสู ง อันจะเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้ผบู ้ ริ โภคกลายเป็ นผูน้ าในการสนับสนุนตราสิ นค้า ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีความภักดีกบั ตราสิ นค้า
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าจากการศึกษา ระดับความผูกพันของลู กค้านั้น มี ความสาคัญมากต่อ
วงการการตลาด เพราะเมื่อความผูกพันของลูกค้าสามารถถูกกระตุน้ ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ก็จะสามารถ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ให้เกิดเป็ นการตอบสนองในด้านต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย (Doorn
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et al., 2010) ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้แนวคิดที่ควรจะต้องทาการศึกษาในลาดับต่อไปก็คือ แนวคิดของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในด้านการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.2)

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ และกระบวนการ

ที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และกาจัด สิ่ งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อ
แนวคิ ด เพื่ อสนองความต้องการและผลกระทบที่ ก ระบวนการเหล่ า นี้ มี ต่อผูบ้ ริ โภคและสั ง คม
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์
เพื่ อ พยายามท าความเข้า ใจกระบวนการการตัด สิ น ของผู้ซ้ื อ ทั้ง ปั จ เจกบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคปั จเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
และตัวแปรเชิ ง พฤติ ก รรม เพื่ อพยายามท าความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปก็ยงั พยายามประเมินสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคโดยกลุ่มบุ คคลเช่ นครอบครั ว
มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา
การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล การใช้ส อยผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ ง คาดว่า จะสนองความ
ต้องการของเขา Schiffman and Kanuk (1994) โดย Engel และผูร้ ่ วมงาน (1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไว้วา่ เป็ นการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้
สิ นค้าและบริ การ รวมไปถึ งกระบวนการตัดสิ นใจที่ มีอยู่ก่อนและมี ส่วนในการกาหนดให้มีการ
กระทาดังกล่าว ทั้งนี้ Schiffman and Kanuk (1987) ยังได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหาซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ ทั้งเงิ น เวลา และกาลังเพื่อ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วยซื้ ออะไร ทาไมจึ งซื้ อ ซื้ อเมื่ อไร อย่างไร ที่ ไหน
และบ่อยแค่ไหน ในขณะที่ Engel Kollat and Blackwell (1968) ได้ให้คาจากัดความของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคไว้ว่า หมายถึ ง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้
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ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่ก่อนแล้ว
และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541)
อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ยังได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้ว
ซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่
เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า
กล่าวโดยสรุ ปว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การใช้ สิ นค้า และบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป
โดยส่ ว นใหญ่ นั ก การตลาดจะน าหลั ก แนวคิ ด การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคของ
ศาสตราจารย์ Philip Kotler โดยเริ่ มต้นจากการศึกษาถึงสิ่ งกระตุน้ ที่มีผลต่อ “ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box)” ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ น “โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior
Model)” แล้วนาไปใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป ดังแผนภาพที่ 2.2.1 แสดงถึงแบบจาลอง
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค จะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง เหตุ จูง ใจที่ ท าให้ เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยมี
จุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ผา่ นเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Black Box) ที่เปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผผู ้ ลิต หรื อนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เมื่อผูบ้ ริ โภค
รับรู ้ต่อสิ่ งกระตุน้ และเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการซื้ อหรื อการตอบสนอง (Response) ขึ้น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

31

แผนภาพที่ 2.2.1 แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus)
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ
(Marketing Stimulus)
(Other Stimulus)
- ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ
- ราคา เทคโนโลยี
- การจัดจาหน่าย การเมือง
- การส่ งเสริ มการตลาด วัฒนธรรม

-

ลักษณะของผู้ซื้อ
(Buyer’s Characteristics)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural)
ปัจจัยด้านสังคม (Social)
ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological)

ปัจจัยภายนอก
(External Factor)
ปัจจัยทางวัฒนธรรม
(Cultural)
- วัฒนธรรมพื้นฐาน
(Culture)
- วัฒนธรรมย่อย
(Subculture)
- ชั้นสังคม
(Social Class)

ปัจจัยภายนอก
(External Factor)
ปัจจัยทางสังคม
(Social)
- กลุ่มอ้างอิง
(Reference Groups)
- ครอบครัว
(Family)
- บทบาทและสถานะ
(Roles and Statuses)

กล่องดา หรือ
ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ
Buyer’s Black Box

-

การตอบสนองของผู้ซื้อ
(Response)
- การเลือกผลิตภัณฑ์
- การเลือกราคา
- การเลือกผูข้ าย
- เวลาในการซื้ อ
- ปริ มาณการซื้ อ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
(Buyer’s Decision Process)
การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)
การค้นหาข้อมูล (Information Search)
การประเมินผลทางเลือก (Purchase Decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
(Personal)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
(Personal)
- อายุ (Age)
- วงจรชีวิตครอบครัว (Family)
- อาชีพ
- โอกาสทางเศรษฐกิจ หรื อ รายได้
- ค่านิ ยมและรู ปแบบการดาเนินชีวิต

ปัจจัยภายใน
(Internal Factor)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
(Psychological)
- การจูงใจ
- การรับรู้
- การเรี ยนรู้
- ความเชื่อถือ
- ทัศนคติ
- บุคลิกภาพ
- แนวคิดของตนเอง

ที่มา : Kotler, P. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and
Control. P.172. 9th ed. New Jersey : A Simon & Schuster Company
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1. สิ่ งกระตุน้ ภายนอกของผูซ้ ้ื อ (Stimulus) สิ่ งที่กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจเกิ ด
จากแรงกระตุน้ ภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น ความหิ ว ความกระหาย หรื ออาจเป็ นสิ่ งกระตุน้
ที่ อ ยู่ ภ ายนอกซึ่ งได้แ ก่ สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด และสิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ ส่ ว นมากนั ก การตลาด
จะให้ความสาคัญกับสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยพยายามจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยเฉพาะสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาดให้สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าขึ้น
1.1 สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึน เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ซึ่ งประกอบด้วย สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ส วยงามสะดุ ดตา สิ่ ง กระตุ ้นด้า นราคา เช่ น การก าหนดเงื่ อนไขการช าระเงิ นหรื อการเสนอ
ส่ วนลดที่ ดีกว่าคู่แข่ งขัน สิ่ งกระตุ น้ ด้านการจัดช่ องทางการจัดจาหน่ าย เช่ น มี การจัดผลิ ตภัณฑ์
ให้มี จาหน่ า ยอย่า งทัว่ ถึ ง และสิ่ ง กระตุ ้นด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น การลดแลกแจกแถม
การโฆษณาที่ ส ม่ า เสมอ สิ่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ หากนัก การตลาดสามารถเข้า ใจถึ ง ความต้อ งการ
ของผูบ้ ริ โภคและสามารถจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
แล้ว ย่ อ มจะเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถจะกระตุ ้น ผูบ้ ริ โ ภคให้ เ กิ ด ความต้อ งการได้ ซึ่ งจะน าไป
สู่ พฤติกรรมการซื้ อในที่สุด
1.2. สิ่ งกระตุน้ อื่ น ๆ (Other Stimulus) สิ่ งกระตุน้ อื่ น ๆ จะเป็ นสิ่ งกระตุ น้ ที่ อยู่
ภายนอกองค์การและนักการตลาดไม่สามารถควบคุ มได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่ านี้ ได้แก่ สิ่ งกระตุ น้ ทาง
เศรษฐกิ จ เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ รายได้ข องผูบ้ ริ โภคจะมี ผ ลต่ อความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี เช่นเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัยและรวดเร็ ว ทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ใช้โทรศัพท์มือถื อกันมากขึ้น สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง เช่ นกฎหมายเพิ่มหรื อลดภาษี
สิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจะมี ผลต่อความต้องการในสิ นค้าชนิ ดนั้น และสิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม
เช่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใ นเทศกาลต่ า ง ๆ จะเป็ นตัวกระตุ ้น ให้เ กิ ดความต้องการสิ นค้า
บางอย่างในเทศกาลนั้น ๆ เป็ นต้น
2. ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) กล่องดาหรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ
เป็ นส่ วนที่ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer Characteristic) ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจาก
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ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา (ซึ่ งจะได้กล่าวถึ ง
รายละเอี ยดต่อไป) และยังได้รับอิทธิ พลมาจากกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer Decision
Process) ที่ ป ระกอบได้ด้วยขั้นตอนต่า ง ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรั บรู้ ปัญหา การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Responses) การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ หรื อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โ ภคจะมี ก ารตัด สิ น ใจในเรื่ องต่ า ง ๆ ดัง นี้ การเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product
Choice) ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น เลือกข้าวต้มกุง้ เป็ นอาหารเช้า หรื อเลือกนมสดเป็ น
อาหารเช้า การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) เช่น หากต้องการดื่มนมเป็ นอาหารเช้า แล้วจะดื่มนม
สดตราอะไร การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase Time) การเลือก
ปริ มาณในการซื้ อ (Purchase Amount) เป็ นต้น
รู ปแบบการตอบสนองของผู้บริโภค
ทั้งนี้ ในทางการสื่ อสารการตลาดนั้น Kotler (1997) ได้มีการแบ่งรู ปแบบการตอบสนอง
ของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 รู ปแบบ ซึ่ งสอดคล้องกับแวดวงโฆษณาตามแนวคิดของ G. Belch และ
M. Belch (2012) ที่ได้กล่าวว่า การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ
เช่ นเดี ยวกัน ได้แก่ การตอบสนองด้านการรู ้ (Cognitive response) การตอบสนองด้านความรู้ สึก
(Affective response) และการตอบสนองด้านพฤติกรรม (Behavioral response) โดยการตอบสนอง
แต่ละรู ปแบบจะมีลกั ษณะที่เฉพาะตัว และมีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน ซึ่ งนักการตลาดนั้นมักจะ
หวังในปั จจัยการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อที่เป็ นผลมาจากกระบวนการ
ในการตัดสิ นใจซื้ อ และการตอบสนอง 3 ระดับมีรายละเอียดดังนี้
1) การตอบสนองด้านการรู้ (Cognitive response) การตอบสนองในด้านนี้ เป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวกับกระบวนการทางจิตใจของแต่ละบุคคลที่ได้มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมา (Barry, 1987)
และมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การให้เหตุ ผ ล (Reasoning) การให้ความเห็ น (Judgement) หรื อความรู้
(Knowledge) ซึ่ งมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการรับรู ้โดยตรง (Duncan, 2002)
และเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว การตอบสนองที่จะตามมาในด้านการรู ้น้ ี ก็จะถือได้
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ว่าเป็ นการตอบสนองที่มีลกั ษณะกระตือรื อร้น (Active response) (Wells, Burnett, & Moriarty,
1989) ที่ ม ัก จะมี รู ปแบบที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป โดยจะขึ้ นอยู่ ก ับ ความเชื่ อ (Beliefs) ความรู้
(Knowledge) และประสบการณ์ (Experience) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนเป็ นตัวกาหนดทิศทางของการ
ตอบสนองในแต่ละครั้ง (Hawkins, Best, & Coney, 2004) แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วนักวิจยั มักจะมีการ
แบ่งประเภทของการตอบสนองในด้านการรู ้ ตามการแปลความหมายในเรื่ องของความเชื่ อ ความ
ต้องการ และการสร้างสัมพันธ์รระหว่างสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง Wright (1973) ได้แบ่งรู ปแบบของ
การตอบสนองในด้า นการรู้ ไ ว้ดัง นี้ ข้อโต้แย้ง (Counterargument) การตอบสนองรู ป แบบนี้ จะ
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข่าวสารข้อมูลที่ไม่มีความสอดคล้องกับความเชื่ อดั้งเดิมของตนที่มีอยู่ ทา
ให้เกิดการต่อต้านข้อมูลการดูถูกแหล่งสาร (Source derogation) เป็ นประเภทของการตอบสนองที่มี
ผลในการต่อต้านข้อมูลของผูบ้ ริ โภคเทียบเท่ากับข้อโต้แย้ง แต่จะมีผลมากกว่าในเรื่ องของแหล่ ง
สาร กล่าวคือ หากข้อความข่าวสารนั้นๆ ไปปรากฏในสถานการณ์อื่นๆ ผูบ้ ริ โภคก็จะไม่เชื่ อถือ และ
ไม่ ยอมรั บ ข้อมู ลนั้น การให้เหตุ ผลสนับสนุ น (Support argument) การตอบสนองรู ป แบบนี้ มี
ลักษณะที่ตรงข้ามกับข้อโต้แย้ง และการดูถูกแหล่งสาร เพราะการตอบสนองประเภทนี้ จะเกิ ดขึ้น
เมื่ อ ผูบ้ ริ โภคได้รั บ ข่ า วสารข้อ มู ล ที่ ส อดคล้อ งกับ ทัศ นคติ หรื อ ความเชื่ อดั้ง เดิ ม ของตน ท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตอบสนองที่มีลกั ษณะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลที่ได้รับมา ส่ งผลให้เกิกการ
ตอกย้ าให้ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีความน่ าเชื่ อถื อ และสามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตามการ
พิจารณาถึงการตอบสนองด้านการรู ้เพียงแค่ดา้ นเดียวนั้นยังไม่สามารถครอบคลุมถึงพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั หมด ถึ งแม้ว่าการตอบสนองด้านการรู ้ จะเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการวัด
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคก็ตาม ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงการตอบสนองในด้านอื่นๆ ควบคู่กนั ไปด้วย
เพื่อให้สามารถเข้าใจถึ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ซึ่ งการตอบสนองในด้าน
ต่อไปที่ควรทาการศึกษา คือ การตอบสนองด้านความรู ้สึก ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2)

การตอบสนองด้านความรู้สึก (Affective response) การตอบสนองในด้านนี้ เป็ น

การตอบสนองที่เกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาสังคมได้คน้ พบว่าการจูงใจมีรูปแบบ 2 รู ปแบบ คือ การ
จูงใจแบบศูนย์กลาง (Central route) และการจูงใจแบบรอบนอก (Peripheral route) ซึ่ งการค้นพบ
ดังกล่าวนี้ ทาให้นกั วิจยั เริ่ มที่จะหันมาสนใจผลการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบอื่นๆ แทนที่
จะมุ่งศึกษาแต่เฉพาะการตอบสนองในด้านการรู ้เพียงอย่างเดียว ซึ่ งการตอบสนองในด้านความรู้สึก
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นี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลของผูบ้ ริ โภคที่มีการปรากฏออกมาในส่ วนของอารมณ์
(Emotion) หรื อความรู้สึกนึ กคิด (Feeling) ที่ทาให้เกิ ดความชอบ หรื อไม่ชอบที่เกิ ดขึ้นในลักษณะ
ของภาพรวมที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มากกว่า ที่ จ ะตอบสนองต่ อ องค์ป ระกอบใดองค์ ป ระกอบหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้เองของผูบ้ ริ โภคที่ไม่จาเป็ นจะต้องมีความพื้นฐาน
เกี่ยวกับตราสิ นค้า หรื อตัวสิ นค้า โดยหมายรวมไปถึงการตอบสนองทางด้านความรู ้สึกนี้ อาจจะเกิด
ขึ้ นมาได้โดยไม่ ผ่า นกระบวนการตอบสนองทางด้า นการรู ้ เลยก็ เป็ นได้ แต่ โดยทัว่ ไปแล้วการ
ตอบสนองทางด้านความรู้สึกมักจะเป็ นการตอบสนองที่เป็ นผลมาจากการประมวลผลของการใช้
งานสิ นค้าในละด้านร่ วมกันของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า การตอบสนองทางด้านความรู ้ สึก
มัก จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ และเกี่ ย วข้องกับ ตัว สิ น ค้า หรื อตราสิ น ค้า เป็ นอย่า งมาก นอกจากนี้ การ
ตอบสนองในด้านความรู ้ สึกยังมี ความเกี่ ยวข้องกับความเชื่ อเกี่ ยวกับสิ นค้าเป็ นอย่างมากอีกด้วย
(Hawkins, Best, & Coney, 2004) ซึ่ งสอดคล้องกับ Duncan (2002) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การตอบสนอง
ทางด้านความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคสามารถมีการพัฒนาไปสู่ ความเชื่ อในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างไรก็ตาม Hawkins, Best, & Coney (2004) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้วา่ การตอบสนองทางด้าน
ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถที่จะมีความคล้ายคลึงกัน หรื อแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรื อ
สถานการณ์ ก็ได้ ซึ่ งทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ลักษณะค่านิ ยมทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ที่ผบู ้ ริ โภค
อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตอบสนองทางด้านความรู ้สึกที่
แตกต่างกันไปได้อีกหลายปั จจัย ทั้งในเรื่ องของแรงจูงใจ (Motivation) บุคลิกลักษณะ (Personality)
กลุ่มอ้างอิง (Reference group) และลักษณะทางกายภาพ (Physical condition) ก็ลว้ นแล้วแต่สามารถ
เป็ นเหตุปัจจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการตอบสนองที่ต่างกันได้ นอกจากนี้ Peter และ Olson (2010)
ได้เสริ มไว้อีกว่า การตอบสนองทางด้านความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถทาการแบ่งออกเป็ น
ระดับ ได้ 4 ระดับด้วยกัน ได้แก่ (1) อารมณ์ (Emotion) หมายถึ ง ความรู ้ สึก ที่ เกิ ดขึ้ นโดยที่ ไ ม่
สามารถทาการควบคุมได้ ซึ่ งจะเกิดขึ้นแค่เพียงชัว่ ขณะหนึ่ งเท่านั้น และสามารถมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ หากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป (Hawkins, Best, & Coney, 2004) ซึ่ งความรู้สึกใน
ระดับนี้ ถือได้ว่ามี ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค (2) ความรู้ สึกเฉพาะ
(Specific feeling) หมายถึง ความรู ้ สึกที่เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเกิ ดอารมณ์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะ
เป็ นความรู ้ สึก ที่ จะเกิ ดขึ้ นโดยเจาะจงไปยังสิ่ ง ที่ มากระตุ ้นสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยเฉพาะ และมี ความ
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คงทนมากกว่าความรู ้สึกระดับอารมณ์ (3) สภาวะทางอารมณ์ (Mood) หมายถึง ความรู้สึกที่มีความ
คงทน และอยู่ไ ด้ย าวนานกว่า ความรู ้ สึ ก ในระดับ ความรู ้ สึ ก เฉพาะ โดยที่ จ ะยัง คงอยู่เ ป็ นช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ งต่อสิ่ งเร้ าที่ ได้เข้ามากระตุ ้นที่ ได้ผ่านการเปิ ดรั บของผูบ้ ริ โภคมาแล้ว (4) การ
ประเมิ น ผล (Evaluation) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ มี ค วามคงทน อยู่ไ ด้ย าวนานที่ สุ ด ซึ่ งจะเป็ น
ความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคได้ทาการสรุ ป และประเมินผลเกี่ยวกับสิ่ งเร้าที่ผบู ้ ริ โภคได้ทาการเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารมา โดยจะมีการระบุว่าชอบ หรื อไม่ชอบ ดีหรื อไม่ดี อย่างไร โดยการตอบสนองทางด้าน
ความรู ้ สึกนี้ จะมีการพัฒนาไปตามลาดับขั้น ซึ่ งเริ่ มจากการตอบสนองในขั้นต้นก่อนแล้วจึงค่อยๆ
ขยับไปในขั้นที่สูงกว่าเรื่ อยๆ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะมีการพัฒนาไปยังระดับสู งกว่าได้น้ นั จาเป็ น
ที่จะต้องได้รับการกระตุน้ ที่เพียงพอที่จะสามารถทาให้เกิดการตอบสนองทางด้านความรู ้สึกในขั้น
ถัดไป (ดูแผนภาพที่ 2.2.2 ประกอบ)
แผนภาพที่ 2.2.2 แสดงระดับการตอบสนองทางด้านอารมณ์ 4 ระดับ
Type of Affective Responses
Type of Affective

Level of physiological Intensity or strength

Example of positive and

Responses

arousal

negative affect

Emotions

Higher arousal and

Stronger

activation

*joy, love
*fear, guilt, anger

Specific feelings

*warmth, appreciation, satisfaction
*disgust, boredom

Moods

*alert, relaxed, calm
*blue, listless

Evaluations

Lower arousal and
activation

Weaker

*like, good, favorable
*dislike, bad, unfavorable

ที่มา: Peter, J. P. & Olson, J. C. (2010). Consumer behavior and marketing strategy (9th ed.).
New York: McGraw-Hill Irwin.
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ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปแล้วการตอบสนองทางด้านความรู ้ สึกในแต่ละระดับนั้น สามารถเกิดการ
ตอบสนองได้ใน 2 ทิศทาง ทั้งความรู ้ สึกในทางลบ และความรู ้สึกในทางบวก ซึ่ งการตอบสนอง
เหล่ านี้ จะมี ระดับ (Level) และความเข้ม (Intensity) ในการกระตุ น้ ที่ ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ตัว
ผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ Peter และ Olson (2010) ยังได้ทาการสรุ ปลักษณะ
พื้ น ฐานของการตอบสนองทางด้า นความรู ้ สึ ก ของผูบ้ ริ โ ภคไว้อี ก ว่า การตอบสนองทางด้า น
ความรู ้สึกนั้นเป็ นการตอบสนองที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใดต่อสิ่ งเร้าที่เข้ามากระตุน้ ที่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ไม่จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการทางความคิด และยังมีผลเป็ นอย่างมากต่อการตอบสนองทางด้าน
การรู ้ และทางด้านพฤติกรรม ซึ่ งความรู ้สึกนี้ สามารถทาการควบคุมทางตรงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เช่น หากผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้ อหาหยาบคายจนเกิ ดความรู ้สึกไม่ชอบแล้วจะทาการ
สงบจิ ตใจ หรื อพยายามไม่สนใจกับข่าวสารนั้นๆ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ก็จะทาได้ยาก ไม่สามารถ
ควบคุมความรู ้สึกได้โดยตรง เป็ นต้น และการตอบสนองทางด้านความรู ้สึกนี้ ยงั สามารถเกิดขึ้นได้
จากสิ่ งเร้าที่มีความแตกต่างกันไปได้อีกด้วย โดยในท้ายที่สุดแล้วการตอบสนองทางด้านความรู ้สึก
ของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยู่กบั ความคิด ความรู ้ และประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน อย่างไรก็ตาม
การตอบสนองทางด้า นการรู ้ และทางด้า นความรู ้ สึ ก นี้ ถื อได้ว่า เป็ นการตอบสนองด้า นภายใน
(Internal response) หรื อด้านจิตใจ (Psychological response) ที่เป็ นผลของกันและกัน (Batral &
Ray, 1980 as cited in Peter & Olson, 2010) ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้อย่างชัดเจน
ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงจะทาการศึกษารู ปแบบของการตอบสนองทางด้านพฤติกรรมเพียง
ด้านเดี ยว เพราะการตอบสนองด้านพฤติกรรมนี้ เป็ นการตอบสนองที่ มีการแสดงออกมาเป็ นการ
กระทาที่สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมได้ดีที่สุด
3) การตอบสนองด้านพฤติกรรม (Behavior response) การตอบสนองในรู ปแบบนี้ เป็ นการ
ตอบสนองเป้ าหมายที่สาคัญที่นกั การตลาดต้องการได้จากผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ การทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
การตอบสนองที่เป็ นพฤติกรรมต่างๆ เช่ น การซื้ อ การกลับมาซื้ อซ้ า เป็ นต้น ดังนั้น การเข้าใจใน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากที่จาเป็ นจะต้องทาการศึกษา อย่างไรก็ตามการ
ตอบสนองในด้านนี้ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีการตอบสนองโดยทันทีทนั ใดตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
แต่ อาจจะเป็ นการตอบสนองที่ ค่อยๆ มี พฒั นาการ หรื อการเปลี่ ย นแปลงไปที ล ะเล็ กละน้อยใน
ขั้นต้นก่อน แล้วจึงมีการปรับตัว และพัฒนาไปยังพฤติกรรมที่ตอ้ งการในตอนสุ ดท้าย และถึงแม้วา่
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การตอบสนองที่เกิดขึ้นจะตรงตามเป้ าหมายหรื อไม่ พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกมาทุกอย่างก็ถือ
ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคได้มีการตอบสนองทางด้านพฤติกรรมเกิดขึ้นแล้ว ซึ่ งการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นใน
ลัก ษณะใดก็ ตอ้ งขึ้ นอยู่ก ับความพร้ อมของผูบ้ ริ โภค ทั้ง ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ และทัศ นคติ ที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้าเป็ นหลักด้วย (G. Belch & M. Belch, 2012)
โดย American Marketing Association (1988, as cited in Peter & Olson, 2010) ได้ให้คา
นิ ยามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึ ง ปฏิ กิริยาทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุ ษย์
อันจะนาไปสู่ การแลกเปลี่ยนต่างๆ ในการดาเนิ นชี วิต และ Schiffman และ Kanuk (2007) ยังได้ให้
คานิ ยามเพิ่มเติ มไว้อีกว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ ผบู ้ ริ โภคมี การแสดงออกใน
รู ปแบบของการซื้ อ การใช้ การประเมินสิ นค้าและบริ การที่คาดว่าจะได้รับความพึงพอใจ นอกจากนี้
Peter และ Olson (2010) ยังกล่าวเสริ มอีกว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความคิด
ความรู้ สึ ก ประสบการณ์ และการกระท าของมนุ ษ ย์ที่ จ ะมี ก ารแสดงออกมาในรู ป แบบของ
กระบวนการบริ โภค ซึ่ ง Kotler (2003) ได้อธิ บายพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคไว้ว่าเป็ นเรื่ องที่มีความ
เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความคิ ด ความเข้า ใจ
(Thought) ความรู้ สึ ก (Feeling) และการแสดงออก (Action) ในการดาเนิ นชี วิตของแต่ ละบุ คคล
แต่อย่างไรก็ตามย่อมที่จะมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอี ยดต่างๆ ตาม ทัศนคติ (Attitude)
สิ่ งจูงใจ (Motive) หรื อประสบการณ์ การรับรู ้ หรื อสิ่ งกระตุน้ (Stimuli) ดังนั้น การตอบสนองด้าน
พฤติกรรมจึงสามารถหมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อได้ (Kotler, 2003) ซึ่ง Assael (1998) ได้อธิ บายถึงขั้นตอนของพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคไว้
ว่า สามารถจาแนกออกได้เป็ น 4 ส่ วนด้วยกัน คือ 1) ความตั้งใจซื้ อ (Intention to Buy) เป็ นขั้นตอน
ที่ เกิ ดจากการพิ จารณาถึ งตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่ ผ่านกระบวนการในการคัดเลื อกตราสิ นค้า ที่
ผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะยังไม่
มีการแสดงออกมาในทันที แต่เกิดแค่เพียงความตั้งใจที่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ของตราสิ นค้า
ในโอกาสครั้งต่อไป 2) การไม่เกิดพฤติกรรมการซื้ อ (No purchase) เป็ นขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จากปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลและไม่เอื้ออานวยในการแสดงพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ ง พฤติ กรรมการซื้ อนี้ อาจจะเกิ ดขึ้ นในโอกาสการซื้ อครั้ งต่อไปได้ เช่ น การที่ สิ นค้า ขาดตลาด
เป็ นต้น 3) การเกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ (Purchase) เป็ นขั้น ตอนที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี ก ารแสดงออกทาง
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พฤติกรรมหลังจากเกิดความตั้งใจซื้ อ (Intention to Buy) โดยช่วงระยะเวลาระหว่างความตั้งใจซื้ อ
กับการเกิดพฤติกรรมการซื้ อนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของการตัดสิ นใจ 4) การประเมินหลังการ
ซื้ อ (Post purchase evaluation) เป็ นขั้นตอนที่ เกิ ดขึ้ นภายหลัง จากการเกิ ดพฤติ ก รรมการซื้ อ
(Purchase) แล้ว ซึ่ งการประเมินดังกล่าวจะถูกผูบ้ ริ โภคนาไปเก็บเป็ นประสบการณ์ เพื่อใช้ในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การครั้งต่อๆ ไป
อย่างไรก็ ตาม เนื่ องด้วยงานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาเรื่ องของการเปิ ดรั บ ความผูก พัน และ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ดังนั้นแนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
จึงควรจะต้องมีการศึกษาถึงการตอบสนองที่มีต่อสื่ ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้งานวิจยั ในครั้ง
นี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ และคณะ (2552)
ที่ พ บว่า การตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ สื่ อ ใหม่ น้ ัน สามารถวัด ได้จ ากการตอบสนองเชิ ง
พฤติกรรม 2 รู ปแบบ คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมต่อการสื่ อสารบนสื่ อสังคมออนไลน์ และ
การแสดงออกทางพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
การตอบสนองเชิงพฤติกรรมต่ อสื่ อใหม่ และสื่ อสั งคมออนไลน์
การแสดงออกทางพฤติ กรรมต่ อการสื่ อสารบนสื่ อสังคมออนไลน์ จากผลการวิจยั เรื่ อง
ผูบ้ ริ โภคมี ปฏิ กิริยาตอบสนองต่อตราสิ นค้าต่ างๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์อย่า งไร ของ Stephanie
Millward (2012) พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยนั้นมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ (1) สร้างความรู้สึกเป็ น
อันหนึ่ งอันเดี ย วกัน (2) แสดงตัวตนภายในกลุ่ ม และ (3) สร้ างการยอมรั บและการเห็ นด้วย ซึ่ ง
พฤติกรรมดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากผูบ้ ริ โภคในประเทศอื่นที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
โปรโมตตัวเอง หรื อเพื่อแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ดังกล่าวยังพบอีก
ว่า ผูบ้ ริ โภคในสื่ อสั ง คมออนไลน์ มีค วามต้องการให้ตราสิ นค้า มี ก ารแสดงท่ า ที หรื อสื่ อสารให้
เหมือนเพื่อนที่มีความเป็ นมนุ ษย์ มีความซื่ อสัตย์ และต้องเปิ ดใจรับฟั งทั้งข้อดี และข้อเสี ยของตรา
สิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั มีการศึ กษาวิจยั ของ Breakenridge (2008) ที่ พบว่า สื่ อสังคม
ออนไลน์เป็ นช่ องทางที่ ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งข้อมูลต่างๆ ของตราสิ นค้าได้ง่าย ทาให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถที่ จะติ ดต่อสื่ อสารกับตราสิ นค้าได้โดยตรง ด้วยการสอบถามข้อสงสัย หรื อแสดงความ
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คิดเห็น (Comment) ซึ่ งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคสามารถควบคุ มการสื่ อสาร และเขียนเนื้ อหาสารได้ดว้ ย
ตนเอง (User-generated content) ผ่านการกดไลค์ (Like) หรื อการโพสต์ (Post) ข้อความที่สามารถ
เป็ นได้ท้ งั รู ปแบบของตัวอักษร รู ปภาพ หรื อวิดีโอก็ได้ อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยังสามารถรับรู ้ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ และยังสามารถแบ่งปั นข้อมูล (Share) เหล่านั้นไปยังบุคคลอื่นได้อีกด้วย
จากการที่ผูบ้ ริ โภคมี การแบ่งปั นข้อมูลต่างๆ ของตราสิ นค้าไปยังบุ คคลอื่ น เพื่อบอกต่ อ
รวมไปถึงการกดไลค์ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) หรื อ การแบ่งปั น (Share) ข้อมูล
สามารถสร้ างการสื่ อสารในรู ปแบบของไวรัล (Viral communication) ได้ โดยการสื่ อสารใน
รู ปแบบนี้จะมีลกั ษณะเดียวกันกับบอกต่อ (Word-of-mouth) แต่เป็ นการบอกต่อผ่านรู ปแบบของสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Taylor, Lewin, & Strutton, 2011) ดังนั้นหากมีการศึกษาการบอกต่อผ่าน
ทางสื่ อนี้ ก็จะยิ่งช่วยให้การศึกษาในครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การ
บอกต่อผ่านสื่ อใหม่น้ ี เกิ ดมาจากการที่เทคโนโลยีของระบบอินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
จึงทาให้เกิ ดยุคของการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ขึ้นมา จนในปั จจุบนั ได้
กลายมาเป็ นที่มาของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social network) ซึ่ งสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ
อย่างรวดเร็ วไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้มากกว่าในสมัยก่อน (Cakim, 2010) อีกทั้งจากการที่ธรรมชาติของ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปมักจะมีการเชื่ อถื อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับจากเพื่อนหรื อญาติพี่น้องที่รู้จกั กัน
มากกว่าข้อมูลจากตราสิ นค้า (Assael, 2004; Solomon & Rabolt, 2004) ซึ่ งสอดคล้องกับผลสารวจ
ของ Nielsen Consumer Research (2009) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการเชื่อถือคาแนะนาจากคนรู้จกั มาก
ถึง 90% และเชื่ อความคิดเห็นจากผูบ้ ริ โภคท่านอื่นที่มีการโพสต์บนสื่ ออินเทอร์ เน็ตถึง 70% ทาให้
ผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ มีการสื่ อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยการที่ผบู ้ ริ โภคมีการสื่ อสารถึงข้อดี ข้อเสี ย
ของสิ นค้าหรื อบริ การระหว่างผูบ้ ริ โภคด้วยกันเอง หรื อระหว่างบุ คคลที่ เป็ นอิ สระต่อกัน ที่ ไม่มี
ความเกี่ ย วข้อ ง หรื อ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย กับ ตราสิ นค้า นั้น เรี ย กว่า การบอกต่ อแบบปากต่ อปาก
(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; Schiffman & Kanuk, 2004) ซึ่ งการบอกต่อนี้
สามารถสร้ างให้เป็ นกระแสในสังคมได้ โดยผูบ้ ริ โภคจะมีการบอกต่อกันไปเรื่ อยๆ ผ่านทางสื่ อ
อินเทอร์เน็ต (Viral marketing) ดังนั้น จะเห็นได้วา่ จากปั จจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้การบอกต่อ
ในปั จจุบนั มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น

41

นอกจากนี้ Cakim (2010) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้อีกว่า สิ่ งที่ทาให้การบอกต่อเป็ นเครื่ องมือ
หนึ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพในการให้ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ องของสิ นค้าหรื อบริ การ และตราสิ นค้า ก็คือ
การที่ ผู ้บ ริ โ ภคในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ ม ัก จะนิ ย มเลื อ กที่ จ ะทดลอง หรื อ ค้น หาข้อ มู ล ต่ า งๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ และตราสิ นค้าด้วยตนเอง รวมไปถึ งรับฟั ง และเชื่ อในคาแนะนา
จากบุคคลอื่นที่เคยใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ แล้วมากกว่าการรับข้อมูลจากสื่ ออื่น ดังนั้น จึงทาให้
การบอกต่อผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่นกั การตลาดในปั จจุบนั จาเป็ นที่จะต้อง
หันมาให้ความสนใจ ซึ่ งปั จจัยที่เป็ นส่ วนทาให้เกิดการบอกต่อทางสื่ อออนไลน์ ธี รยุทธ วัฒนาศุภ
โชค (2551) ได้กล่ าวไว้ว่า การที่สื่อทางอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
networking) เข้ามามี บทบาทอย่างมากในยุคปั จจุ บนั เป็ นเพราะ ความพร้ อมของกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ มี พ ฤติ ก รรมในการใช้สื่ อ อิ นเทอร์ เน็ ต มากขึ้ น ซึ่ ง จะมี ท้ งั การสร้ า งเครื อข่ า ยในโลกออนไลน์
รวมไปถึงมีการเปิ ดเผยตัวตน พร้อมทั้งมีการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกันมากขึ้น และปั จจัย
อีกประการหนึ่ งก็คือ ความพร้ อมทางเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก ทาให้
เกิ ดการรั บ ส่ ง ข้อมู ลที่ มีค วามรวดเร็ ว ในราคาที่ ไม่ ค่อยสู ง นัก อี กทั้งอุ ปกรณ์ และแอพพลิ เคชั่น
(Application) ที่ให้บริ การเสริ มสื่ ออินเทอร์เน็ตนั้นยังได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ วในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การบอกต่อผ่านทางสื่ อออนไลน์ยงั สามารถ
ส่ ง ผลท าให้สิ นค้า หรื อบริ ก ารนั้นๆ กลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการสื่ อสารได้ หากมี ก าร
กล่าวถึ งระหว่างบุคคล 2 บุคคลขึ้นไป และยังสามารถสร้ างการสื่ อสารแบบโต้ตอบระหว่างกันได้
ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ออกไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ได้
ซึ่ งเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ รวมไปถึ งตราสิ นค้าต่างๆ จาเป็ นที่จะต้องมีการออกแบบเครื่ องมือใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้มีความง่ายและสะดวกต่อผูบ้ ริ โภคในการส่ งต่อข้อมูลให้มากที่สุด แต่
จะต้อ งไม่ ท าให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ ก ว่า เป็ นการยัดเยี ย ดทางโฆษณา และไม่ เป็ นการรบกวนผูบ้ ริ โภค
(Paul Peter Rosen, 2009) ทั้งนี้ การที่ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการสร้างเนื้ อหาร่ วมกับตราสิ นค้า รวม
ไปถึ งมีการส่ งต่อเนื้ อหานั้นๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคบุคคลอื่น สามารถถื อได้ว่าเป็ นตัววัดผลในด้านของ
ความมีประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารของตราสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ได้ และนอกจากนี้ หากมี
การวัดจานวนสมาชิ ก อัตราการยกเลิกการเป็ นสมาชิก อัตราการออกจากหน้าการสื่ อสารของตรา
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สิ นค้า หรื อแม้กระทัง่ การใช้ระยะเวลาบนหน้าการสื่ อสารของตราสิ นค้าก็สามารถเป็ นตัววัดผลได้
เช่นเดียวกัน แต่จะเป็ นตัววัดผลของการสื่ อสารของตราสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ในด้านของความ
มีคุณภาพของสมาชิกในเครื อข่าย (Evan, 2013)
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจยั ของ อดิศกั ดิ์ อนันนับ (2540) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ธุ รกิจการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย” ก็ได้พบเช่ นเดียวกันว่า สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต หรื อสื่ อออนไลน์น้ นั ถื อได้ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของสื่ อใหม่ที่ใช้สาหรั บการโฆษณา
และการประชาสัม พันธ์ ในยุคปั จจุ บนั ที่ส ามารถวัดผลการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง
เพราะว่าอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนบุคคล และเป็ นสื่ อที่สามารถมีผลต่อ
การตัดสิ นใจโดยตรงของผูบ้ ริ โภคได้ ทาให้สื่อออนไลน์น้ ีเป็ นสื่ อหนึ่ งที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การวัดผลการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม Gillin และ Schwartzman (2011)
ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้วา่ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลมีระดับของการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ ทาให้การวัดผลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันไป
ด้วย ดังตารางที่ 2.2.3
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ตารางที่ 2.2.3

แสดงระดับการวัดผลของพฤติกรรมผ่านทางสื่ อออนไลน์

Awareness

Engagement

Influence

Pageview

Time spent on site

Sentiment analysis

Referring URL

Bounce rate

Retweet/Share

Inbound links/Trackbace

Pages – per – visit

Bloglines/Blogpulse/Technorati rating

Unique visitors

Rss subscription

Compete/Parody vdo

Social bookmarks

Comments

Mainstream media endorsement

Search performance

Discussion group posts

Share of online mentions

Web visibility rating (alexa)

Contest entries

Inbound links/Trackbacks

Brand references

Friends/Followers

Extended reach

Video viewership

Insite search

Embeds

Mainstream media reference

Return visits

Client recommendation

ที่มา: Gillin, P. & Schwartzman, E. (2011). Social marketing to the business customer: listen to
your B2B market, generate major account leads, and build client relationships.
Hoboken, NJ: Wiley. p.148.
ทั้งนี้ จะพบว่า ระดับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการสื่ อสารผ่านทางสื่ อออนไลน์น้ นั
สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับการตระหนัก รู้ (Awareness) ระดับความผูก พัน
(Engagement) และระดับความมีอิทธิ พล (Influence) ซึ่ งจะเห็นได้ว่าระดับความผูกพันจะเป็ นการ
วัดผลที่อยูใ่ นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับการตระหนักรู ้ที่มีการวัดผลแบบผิวเผินจากการวัดผ่านอันดับ
ของเว็บ (Web visibility rating) หรื อจานวนเพจวิว (Pageview) หรื อจะวัดจากจานวนผูบ้ ริ โภคที่เข้า
ชม (Unique visitors) แต่จะไม่มีการวัดการเข้าร่ วมกิ จกรรมกับตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ส่ วนระดับ
ความผูก พันนั้นจะมี การวัดที่ ลึก ซึ้ งกว่า จะเห็ นได้จากการวัดระยะเวลาที่ ผูบ้ ริ โภคเข้าชม (Time
spent on site) หรื ออาจจะวัดจากจานวนหน้าเว็บที่ผบู้ ริ โภคเข้ารับชม (Pages per visit) รวมไปถึง
การวัดจากการแสดงความคิ ดเห็ นที่ มีต่อตราสิ นค้า (Comments) หรื อจานวนที่ ผูบ้ ริ โภคเข้าร่ วม
กิจกรรม (Contest entries) หรื อการที่ผบู ้ ริ โภคมีการกลับเข้ามารับชมหน้าเว็บซ้ าๆ (Return visits)
จะเห็ นได้ว่าการวัดผลในระดับความผูกพันนี้ จะเป็ นการวัดการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ
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การสื่ อสารของตราสิ นค้ามากกว่า ส่ วนการวัดผลในระดับสุ ดท้าย ระดับของความมีอิทธิ พลจะเป็ น
การวัดโดยมองในแง่ของการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ที่สามารถวัดได้จากการที่
ผูบ้ ริ โภคมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารไปยังบุคคลอื่นๆ (Share) เป็ นต้น โดยสรุ ปแล้วจะเห็ นได้ว่า
การบอกต่อ (Retweet / Share / Share of online mentions) เป็ นส่ วนหนึ่ งของการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปรากฏอยู่ในระดับของความมีอิทธิ พลที่สามารถวัดได้จากการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคไปยังบุคคลอื่นๆ ดังนั้นการบอกต่อจึงถือได้วา่ เป็ นการตอบสนองทางพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภครู ปแบบหนึ่ งที่ สามารถช่ วยเสริ มให้งานวิจยั ในครั้ งนี้ มีความสมบูรณ์ มากยิ่ง ขึ้ นได้
อย่างไรก็ตาม นอกจากการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคข้างต้นแล้ว ยังมีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้ทาการศึ กษาค้นคว้า เพิ่ มเติ่ ม ถึ ง กระบวนการในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคว่ามี รูปแบบเป็ น
อย่างไร เพื่อทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้มีความถูกต้อง และชัดเจนมากที่สุดด้วย
แบบจาลองของกระบวนการในการตอบสนองของผู้บริโภค
จากการศึกษาถึงกระบวนการในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค พบว่า มีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้ออกแบบแบบจาลองเพื่ ออธิ บายถึ งการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคไว้หลายแบบจาลองด้วยกัน
ซึ่งรู ปแบบที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมี 4 รู ปแบบ (ดูแผนภาพที่ 2.2.4)
AIDA Model เป็ นแบบจาลองที่ อธิ บายถึ งการกระทาของพนักงานที่ มีต่อผูบ้ ริ โภคใน
กระบวนการขายแบบตัวต่อตัว (Personnel selling process) ถึงขั้นตอนของการขายสิ นค้าให้ประสบ
ความสาเร็ จ ด้วยการเริ่ มต้นจากการที่ตอ้ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความตั้งใจ (Attention) ในการรับฟั ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การ แล้วจึงมีการโน้มน้าวความสนใจ (Interest) จากผูบ้ ริ โภค
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดเป็ นความต้องการ (Desire) สิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ จนสามารถกระตุน้ ให้เกิ ดเป็ น
การกระทา (Action) หรื อ การซื้ อ สิ นค้าหรื อบริ การนั้นได้ (G. Belch & M. Belch, 2012)
Hierarchy-of-effect Model เป็ นแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นโดย Robert Lavideg และ Gary
Steiner ที่ได้อธิ บายถึงกระบวนการตอบสนองของผู้บริ โภคว่า มีการเริ่ มต้นกระบวนการด้วยการ
สร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) แก่ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องที่เกี่ ยวกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การ จนทาให้
ผูบ้ ริ โภคมี ค วามรู้ (Knowledge) จากนั้นจึ ง มี ก ารนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดเป็ น
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ความชอบ (Liking) และความพึงพอใจ (Preference) จนทาให้เกิดเป็ นความเชื่ อมัน่ (Conviction) ใน
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้น และท้า ยที่ สุ ดจะเกิ ดเป็ นความต้องการที่ ก ระตุ ้น ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการซื้ อ
(Purchase) ได้ (G. Belch & M. Belch, 2012)
Innovation-Adoption Model เป็ นแบบจาลองที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อใช้ในการศึ กษาการ
แพร่ กระจายทางด้านนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ซึ่ งมีกระบวนการของการตอบสนอง
เริ่ มต้นจากการสร้ างความตระหนักรู ้ (Awareness) ในเรื่ องของนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค
จากนั้นจึงสร้างความสนใจ (Interest) และทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการประเมิน (Evaluation) นวัตกรรม
ใหม่น้ นั จนสามารถประเมินเห็ นถึ งประโยชน์ของนวัตกรรมให้เกิ ดเป็ นความอยากลองใช้ (Trial)
และในที่สุดผูบ้ ริ โภคจะเกิดเป็ นพฤติกรรมที่เรี ยกว่า การปรับตัว (Adoption) เกิดขึ้น ซึ่ งหมายถึงการ
ที่ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้สึกดี และตัดสิ นใจที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ หรื ออาจจะเกิ ดความรู ้สึกไม่พอใจ
จนเลิกใช้นวัตกรรมใหม่น้ ีก็ได้ (G. Belch & M. Belch, 2012)
Communication Model เป็ นแบบจาลองที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคว่ามีการเริ่ มต้นมาจากการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร (Exposure) ของผูบ้ ริ โภค จากนั้นผูบ้ ริ โภค
จะเกิดการรับรู ้ (Reception) ในข้อมูลข่าวสารนั้น จนเกิดเป็ นความเข้าใจ (Cognitive) ที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการคิ ด และการมี เหตุ ผ ลเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า หรื อบริ ก ารของผูบ้ ริ โภค ขั้นต่ อมา
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดทัศนคติ (Attitude) หรื อความรู ้สึกนึ กคิดที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น จนสามารถทา
ให้เกิดเป็ นความตั้งใจซื้ อ (Intention) และเป็ นพฤติกรรมการซื้ อ (Behavior) ในที่สุด (Kotler, 1997)
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แผนภาพที่ 2.2.4 แสดงแบบจาลองของกระบวนการในการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
AIDA Model
Cognitive

Attention

Hierarchy-of-

Innovation-

effect Model

Adoption Model Model

Awareness

Awareness

Stage

Communication
Exposure
Reception

Knowledge

Cognitive response
Affective

Interest

Stage

Liking

Interest

Attitude

Preference

Behavior

Desire

Conviction

Evaluation

Intention

Action

Purchase

Trial

Behavior

Stage

Adoption

ที่มา: Kotler, P. (1997). Marketing management analysis, planning, implication, and control
(9th ed.). NewJersey: Prentice-Hall, p.602.
ทั้งนี้ เพื่อทาให้งานวิจยั มีขอ้ มูลการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่ชดั เจน ตรงกับความเป็ นจริ ง
และมีความสมบูรณ์ มากที่สุด การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ จึงจะทาการศึ กษารู ปแบบของการตอบสนอง
ทางด้า นพฤติ ก รรมเพี ย งด้า นเดี ย ว เพราะการตอบสนองด้า นพฤติ ก รรมนี้ เป็ นการตอบสนองที่
ผูบ้ ริ โภคแสดงออกมาเป็ นการกระทาที่สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมได้ดีที่สุด เนื่องจากการตอบสนอง
ทางด้านการรู ้ และทางด้านความรู ้ สึกถื อได้วา่ เป็ นการตอบสนองด้านภายใน (Internal response)
หรื อด้านจิตใจ (Psychological response) ที่เป็ นผลซึ่ งกันและกัน (Batral & Ray, 1980 as cited in
Peter & Olson, 2010) ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน

47

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษารายงานการวิจยั เรื่ อง การตอบสนองของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ต่อการประชาสั มพันธ์ ท างสื่ อใหม่ ของ ยุบ ล เบ็ญจรงค์กิ จ (2552) พบว่า การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสื่ อใหม่น้ นั สามารถวัดได้จากการตอบสนองเชิ งพฤติ กรรม 2 รู ปแบบ คือ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมต่อการสื่ อสารบนสื่ อสังคมออนไลน์ และ การแสดงออกทางพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งนี้ จากงานวิจยั ดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั ได้นากรอบแนวคิดการวัดการตอบสนองเชิง
พฤติกรรมข้างต้นมาเป็ นแนวทางในการวัดการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคในงานวิจยั ครั้งนี้
นอกจากนี้ เนื่ องจากงานวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการศึก ษาวิจยั ความผูก พันของผูบ้ ริ โภคต่ อการ
สื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จึงทาให้การศึกษาในลาดับต่อไปที่ผวู ้ ิจยั จะ
นาแนวคิดที่ได้มาเชื่อมโยงเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นการศึกษาในเรื่ องของการสื่ อสารผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดของแนวคิดดังนี้
2.3)

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
ในโลกยุคปั จจุบนั นี้ ถือได้ว่าเป็ นโลกแห่ งยุคของสังคมสารสนเทศ (Information society)

ที่มีรูปแบบของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นเป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการตอบโต้
ซึ่ ง กันและกัน ส่ งผลให้ผูร้ ั บ สารสามารถเข้ามามี ส่วนร่ วมในการสื่ อสารได้ม ากยิ่ง ขึ้ น โดยการ
สื่ อสารในยุคสังคมสารสนเทศนี้ ผูบ้ ริ โภคมักจะทาการสื่ อสารผ่านสื่ อสมัยใหม่ที่จาเป็ นต้องทาการ
สื่ อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Computer – Mediated Communication: CMC) ซึ่ งส่ งผลทาให้
คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครื่ องมือของการสื่ อสารสาคัญประเภทหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทจนกลายเป็ น
ช่องทางใหม่ในการสื่ อสาร แลกเปลี่ยน และบริ โภคข้อมูลข่าวสารของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั ดังนั้น
การศึ ก ษาการสื่ อ สารผ่า นสื่ อประเภทนี้ จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ มากที่ จ ะช่ ว ยให้เ ข้า ใจพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
Hiltz และ Turoff (1993) ได้ให้คานิ ยามการสื่ อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ ไว้วา่ เป็ นการ
แสดงออกทางความคิดของผูบ้ ริ โภคที่ สามารถกระทาได้อย่างเป็ นระบบ และมีอิสระ ซึ่ งเป็ นการ
สื่ อสารที่ดีกว่าการสนทนาในรู ปแบบปกติ ทั้งนี้ เนื่ องจากการสื่ อสารประเภทนี้ สามารถสื่ อสารแบบ
ไม่พร้อมกันของผูส้ ื่ อสารได้ เพราะผูท้ าการสื่ อสารสามารถทิ้งข้อความ (Post messages) ได้โดยไร้
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ข้อจากัดทางเวลาและสถานที่ (Unlimited time and space) อีกทั้งผูร้ ับสารยังสามารถมีเวลาในการ
พิจารณาบริ บ ท (Context) เมื่ อได้รับ ข้อความก่ อนที่ จะท าการสื่ อสารโต้ตอบกลับได้ ในขณะที่
ฤดี พ ร ผ่องสุ ภาพ (2551) ก็ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของการสื่ อสารผ่า นตัวกลางคอมพิ วเตอร์ ว่า
เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกัน ของมนุ ษ ย์ที่ มี ก ารอาศัย สื่ อ ตัว กลางที่ เ ป็ นเครื อ ข่ า ยในการ
มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งกัน และกัน แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งกัน ทางคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งจะมี ก ารใช้ ก ารสื่ อ สาร
ผ่านรู ปแบบของตัวอักษร (Text-messaging) ที่อาจจะเป็ นภาษาที่สร้ างขึ้นมาเองในการตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
นอกจากนี้การสื่ อสารผ่านทางตัวกลางคอมพิวเตอร์ ยงั สามารถทาการสื่ อสารได้ดว้ ยสารที่มี
ความหลากหลายเป็ นอย่างมากอี กด้วย ซึ่ ง พิ มพ์เดื อน จาตุ รงคกุ ล (2550) ได้ทาการจาแนกสาร
ที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดในปัจจุบนั ออกเป็ น 5 ประเภท คือ 1) ข้อความหรื อตัวอักษร (Text) เป็ นสาร
ที่ ถื อ ได้ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ มี ค วามส าคัญ มากส าหรั บ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ซึ่ งมี รู ป แบบ
ให้ส ามารถเลื อกสรรจากผูใ้ ช้ได้อย่า งหลากหลาย อี ก ทั้ง ยัง สามารถก าหนดลัก ษณะต่ า งๆ ของ
การปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการนาเสนอได้ดว้ ย แต่อย่างไรก็ตามสารประเภทตัวอักษรนี้ ก็มีขอ้ จากัด
อยู่บางประการ เช่ น ความแตกต่างในแต่ละภาษา ที่ อาจจะสร้างความผิดพลาดในการสื่ อสารได้
เป็ นต้น 2) ภาพนิ่ ง (Still image) เป็ นสารที่ เป็ นภาพที่ไม่มีการเคลื่ อนไหวซึ่ งอาจจะเป็ นได้ท้ งั
ภาพถ่าย ภาพวาด หรื อภาพลายเส้นต่างๆ ฯลฯ ที่มีบทบาททางการรับรู ้ ที่ดีกว่าสารที่เป็ นตัวอักษร
เพราะ มี ก ารถ่ า ยทอดความหมายได้ ดี ก ว่ า และยัง สามารถสื่ อ ความหมายได้ใ นทุ ก ชนชาติ
3) ภาพเคลื่ อนไหว (Animation) เป็ นสารที่ เป็ นภาพที่ มี ก ารเคลื่ อนไหวช่ วยในการสร้ า งเสริ ม
จิ นตนาการให้กบั ผูร้ ั บชม 4) เสี ย ง (Sound) เป็ นสารที่ ส ามารถถู กจัดเก็บ เป็ นสั ญญาณดิ จิตอล
ให้สามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมาได้ ซึ่ งเป็ นสารที่สามารถส่ งผลให้เนื้ อหาสารนั้นมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้ น อี กทั้ง ยัง สามารถเสริ มให้ส ารนั้นๆ มี ค วามน่ า สนใจและน่ า ติ ดตามได้ 5) ภาพวิดีโอ
(Video) เป็ นสารที่มีความสมบูรณ์มากกว่าสารประเภทอื่นๆ เพราะสามารถนาเสนอได้ท้ งั ข้อความ
ภาพต่า งๆ และเสี ย งเข้า ด้วยกันได้เป็ นอย่างดี ท าให้ส ารนั้นมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากกว่า สารอื่ น แต่
อย่ า งไรก็ ต ามสารประเภทนี้ ก็ ข ้อ บกพร่ อ งบางประการเช่ น กัน คื อ ท าให้ สิ้ น เปลื อ งพื้ น ที่ บ น
หน่ วยความจามากซึ่ งเวลาเปิ ดรับชมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าสารอื่น ส่ งผลให้อาจจะมี
ประสิ ทธิภาพลดลงตามไปด้วย
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ทั้ง นี้ ส าเหตุ ที่ ท าให้ก ารสื่ อสารผ่า นตัวกลางคอมพิ วเตอร์ น้ ี ไ ด้รั บ ความนิ ย มในปั จจุ บ ัน
เพราะการมี อิสระจากข้อกาจัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ (Freedom of constraints) อีกทั้งยังสามารถ
น าเสนอเนื้ อ หาทางการสื่ อ สารได้อ ย่ า งหลากหลายรู ป แบบ รวมไปถึ ง มี ก ารตอบสนองและ
ปฏิสัมพันธ์ (Feedback and interactivity) ที่สามารถกระทาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ วในระเวลา
อันสั้น ซึ่ งสามารถติดต่อสื่ อสารได้เป็ นเครื อข่าย (Network flows) ที่มีผลต่อการกระจายตัวของ
ข้อมูลข่าวสารได้ดีมากกว่าการสื่ อสารผ่านสื่ อประเภทอื่น (Rice, 1987)
อย่างไรก็ตามการสื่ อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีขอ้ ดี จนได้รับความนิ ยม
ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในอีกมุมมองหนึ่ งก็สามารถสร้างเป็ นผลกระทบทางสังคมได้เช่นเดี ยวกัน
Chesebro และ Bonsall (1989) ได้รวบรวมงานวิจยั ต่างๆ ของการสื่ อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์
พบว่า การสื่ อสารประเภทนี้สามารถสร้างผลกระทบจากการเป็ นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดและลาเลียง
ข้อ มู ล ข่ า วสารได้เ ป็ นประเด็ น ต่ า งๆ คื อ ท าให้ ผูร้ ั บ ส่ ง สารไม่ มี โ อกาสที่ จ ะแสดงอวัจ นภาษา
(Nonverbal cues) ที่ทาให้เห็นการแสดงออกทางสี หน้า ท่าทางซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่จะทาให้สมบูรณ์
พร้อมด้วยความหมาย รวมไปถึงหากมีการลดทอนปริ มาณการใช้ถอ้ ยคาลงเพื่อสร้างความรวดเร็ ว
ในการรับส่ งสาร อาจจะทาให้เป็ นการลดรายละเอียดที่มีค่าควรในการสื่ อสารลง จนอาจจะส่ งผลทา
ให้ก ารสื่ อสารนั้น เกิ ด ความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ ห ากเกิ ด ความผิ ดพลาดขึ้ น จริ ง การสื่ อ สาร
ประเภทนี้ก็ยงั ไม่สามารถจัดการแก้ไขปั ญหา และความขัดแย้งได้ในทันที และหากไม่มีการจัดการ
ที่ดีพอ การสื่ อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ น้ ี ก็อาจจะทาให้เกิดภัยต่อสังคม กล่าวคือ อาจส่ งผลทา
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อแบบเห็ นหน้าเห็ นตากันและกันลดน้อยลง จนอาจจะเกิ ดการ
หลอกลวง (Deception) กันได้ ทั้งยังเป็ นการลดบทบาทบของสื่ อประเภทอื่นๆ รวมถึ งเป็ นการลด
บทบาทของผูน้ าที่เป็ นศูนย์กลาง (Leader-centered communication) ลงอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั เป็ น
การส่ งเสริ มให้บุคคลในสังคมมีการแยกตัวออกจากสังคมใหญ่ไปสู่ กลุ่มย่อย (Isolated clique) มาก
ขึ้น ซึ่ งอาจจะทาให้บุคคลเกิดความสู ญเสี ยการมีส่วนร่ วมกับสังคมที่มีระบบขนาดใหญ่ได้
ทั้ง นี้ การสื่ อ สารผ่า นตัว กลางคอมพิ ว เตอร์ ที่ ก าลัง ได้รั บ ความสนใจในปั จ จุ บ ัน ก็ คื อ
การสื่ อสารที่ มี ก ารใช้ค อมพิวเตอร์ ผ่า นทางสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ต ซึ่ ง บางคนอาจเรี ยกโดยรวมว่า เป็ น
สื่ อใหม่ (New media) ที่เพิ่งเกิ ดแค่เพียงไม่นาน ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีด้วยการเข้ามามีบทบาท
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อย่า งมากกับ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค โดย อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว และ สุ รางคณา ณ นคร (2552)
รวมถึง มานะ ตรี รยาภิวฒั น์ (2552) ได้กล่าวไว้วา่ สื่ อใหม่ คือ สื่ อออนไลน์ที่ทาให้เกิดโลกาภิวฒั น์
ทางการสื่ อสาร ทาให้การส่ งต่อข้อมูลข่าวสารสามารถทาได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และกว้างไกล ซึ่ ง
ส่ งผลให้สื่อเหล่านี้กลายเป็ นสื่ อช่องทางใหม่ที่กาลังได้รับความนิยม
โดยการสื่ อสารผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตนี้ มีรูปแบบของการสื่ อสารออกเป็ น 4 รู ปแบบ (Morris
& Ogan, 1996) ดังต่อไปนี้ 1) การสื่ อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลแบบไม่พร้ อมกัน (One-to-one
asynchronous communication) เช่ น การรับส่ งจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื ออีเมล์ 2) การสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกัน (Many-to-many asynchronous communication)
เช่น การสื่ อสารผ่าน Bulletin Board ที่ตอ้ งมีการลงชื่อในการเข้าระบบของผูร้ ับสาร 3) การสื่ อสาร
ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารแบบพร้อมกัน (Synchronous communication) ที่อาจจะเป็ นได้ท้ งั oneto-one หรื อ one-to-many หรื อ many-to-one หรื อ many-to-many ก็ได้ ซึ่ งสามารถมีการสื่ อสาร
สนทนาระหว่างกันและกันได้ในหลายหัวข้อที่ตอ้ งการ เช่ น การ chat ผ่านทางโปรแกรม Instant
messaging (MSN) เป็ นต้น 4) การสื่ อ สารระหว่า งผูส้ ่ ง สารกับ ผูร้ ั บ สารแบบไม่ พ ร้ อ มกัน
(Asynchronous communication) เป็ นการสื่ อสารแบบที่ผเู้ ข้ามาใช้บริ การสามารถที่จะเข้ามาเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารเมื่ อไรก็ได้ ซึ่ งอาจจะพร้ อมหรื อไม่พร้ อมกัน และยังสามารถเป็ นได้ท้ งั one-to-one
หรื อ one-to-many หรื อ many-to-one หรื อ many-to-many ก็ได้ เช่น การสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์
ต่างๆ เป็ นต้น
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าจากการที่ การสื่ อสารผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตสามารถก่ อให้เกิ ดเป็ นการ
สื่ อสารหลายรู ปแบบที่ไม่จาเป็ นจะต้องทาการรับ และส่ งสารไปพร้อมกันอย่างที่เคยเป็ นมาในอดีต
จึงทาให้สื่ออินเทอร์ เน็ตสามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั กับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุค
ปั จจุบนั ที่จะต้องมีการใช้ชีวติ แบบเร่ งรี บมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งการสื่ อสารผ่านอินเตอร์ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการจนได้รับความนิ ยมอย่างมากในโลกยุคนี้ ก็คือ การให้บริ การในรู ปแบบของเครื อข่าย
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social media) โดย มานะ ตรี รยาภิวฒั น์ (2552) ได้กล่าวว่า สื่ อสังคมออนไลน์น้ ี
เป็ นสื่ อดิ จิทลั ที่เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิ การทางสังคม ผ่านทางรู ปแบบของการ
สื่ อสาร มีปฏิ สัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปั นข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพ หรื อเสี ยงระหว่างกัน
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และกัน และยังสามารถเรี ยกสื่ อสังคมออนไลน์น้ ี ได้อีกอย่างหนึ่ งว่า “สื่ อทางสังคม” ซึ่ งสอดคล้อง
กับคาที่ ชูชยั สมิทธิ ไกร (2553) ใช้เรี ยกสื่ อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ชูชยั ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้อีก
ว่า สื่ อทางสั ง คมเหล่ า นี้ เป็ นสื่ อที่ บุ ค คลแต่ ล ะคนสามารถมี ก ารนาเสนอและแลกเปลี่ ย นข้อมู ล
ข่าวสารกับสมาชิ กในกลุ่มนั้นๆ ได้ ส่ วน Kaplan และ Haenlein (2010) ได้นิยามสื่ อสังคมออนไลน์
ไว้วา่ เป็ นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ ที่มีพ้ืนฐานอยูบ่ นสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดในเชิง
อุดมคติ ที่มีการเปิ ดให้ผบู้ ริ โภคทุกคนมีโอกาสได้ทาการสร้างสรรค์และมีการแลกเปลี่ยนเนื้ อหากัน
โดยการเกิ ดขึ้นของสื่ อสังคมออนไลน์น้ ี ส่งผลทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ ยนแปลงไป
กล่าวคือ ทาให้รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้เป็ นระดับหลายๆ ระดับตามความ
ใกล้ชิดของบุ ค คล เพราะสื่ อสั งคมออนไลน์ มี ลกั ษณะของการเป็ นเครื อข่า ย (Network) ที่มี ก าร
เชื่ อมโยงบุคคลที่มีความเหมือน หรื อความสนใจคล้ายกันไว้ดว้ ยกัน ด้วยเหตุน้ ี เองที่ทาให้บางคน
เรี ยกสื่ อสังคมออนไลน์ว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ที่มีการเน้นการมีส่วนร่ วม
(Collaborative) ในการผลิตเนื้อหาจากผูบ้ ริ โภค (ปั ญญพนต์ พูลสวัสดิ์, 2555)
ทั้งนี้ ปั ญญพนต์ พูลสวัสดิ์ (2555) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึ ง สังคมออนไลน์ ไว้อีกว่า สังคม
ออนไลน์เป็ นผลมาจากการใช้แอพพลิ เคชัน่ (Application) บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสามารถทาให้เกิ ด
เป็ นการสร้างและเกิดการแลกเปลี่ยนเนื้ อหาผูใ้ ช้ดว้ ยกันเอง (User-Generated Content: UGC) หรื อ
(Consumer-Generated Media: CGM) ทั้ง ยังก่ อให้เกิ ดจุ ดเริ่ ม ต้นทางธุ รกิ จ (Startup) ในสังคม
ออนไลน์ได้อีกด้วย โดย ปั ญญพนต์ ยังได้กล่ าวเพิ่มเติ มถึ งประเภทของสังคมออนไลน์ไว้ดว้ ยว่า
สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทด้วยกัน คือ 1) Collaborative project หมายถึง สื่ อที่มีการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมสร้ างเนื้ อหาด้วยกัน เช่ น Wikipedia และ social bookmark ต่างๆ
2) Blog หมายถึง สื่ อที่มีพ้นื ที่ส่วนบุคคลให้มีการแสดงความรู ้สึกนึกคิด ซึ่ งมีท้ งั ต้องทาการติดตั้งบน
เซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ยตนเอง หรื อใช้บริ การบนเว็บของผูใ้ ห้บริ การ 3) Content community หมายถึง สื่ อที่
ต้องการให้ผใู ้ ช้งานแชร์ เนื้ อหาซึ่ งกันและกัน 4) Social networking site (SNS) หมายถึง สื่ อที่มีการ
ดึงให้ผใู ้ ช้เข้ามาร่ วมกันสร้าง ซึ่ งมีการสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว อัพเดทสถานะของแต่ละคน รวมถึงมี
การโพสต์เนื้ อหาต่างๆ ด้วยตนเอง และ 5) Virtual game world หมายถึง สื่ อที่เป็ นเกม 3 มิติที่มีการ
เปิ ดเผยตัวตนของผูใ้ ช้ ในรู ปแบบที่เรี ยกกันว่า avatar ที่สามารถเลือกรู ปร่ าง ท่าทางได้ดว้ ยตนเอง
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ทั้งนี้นอกจากจะมีการศึกษาถึงประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์แล้ว ยังได้มีการกล่าวเสริ มถึง
ลัก ษณะ และคุ ณสมบัติเด่ นของสื่ อสัง คมออนไลน์ ไว้อีก ด้วย คื อ สามารถผสมผสานกลมกลื น
ระหว่า งส่ วนของตราสิ นค้า และส่ วนของผูบ้ ริ โภคไว้ด้วยกันได้ อี ก ทั้ง ภาษาที่ ใ ช้ย งั เป็ นภาษาที่
เกิดขึ้นจากตัวผูบ้ ริ โภคเอง ไม่ได้มีการถูกกลัน่ กรอง หรื อผูด้ ูแล (Moderator) ทาให้เนื้ อหาที่ปรากฏ
เป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึงความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง (ปั ญญพนต์ พูลสวัสดิ์, 2555)
นอกจากนี้ สื่ อสังคมออนไลน์ยงั ถื อได้ว่าเป็ นสื่ อที่รับอิ ทธิ พลมาจากวิวฒั นาการของโลก
ออนไลน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน โดยเนื้ อ หาที่ ป รากฏขึ้ น มัก จะมี ก ารสร้ า งสรรค์โ ดยผูใ้ ช้ห รื อ
ผูบ้ ริ โภคคล้ายกับเป็ นบรรณาธิ การที่สามารถผลิ ตเนื้ อหาได้ดว้ ยตนเอง เพื่อแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
ระหว่ า งผู ้บ ริ โ ภคซึ่ งกัน และกัน (Qualman,

2009) ซึ่ งมี ค วามแตกต่ า งกับ สื่ อ แบบทางการ

(Conventional media) ที่เป็ นแหล่งข้อมูลอันมีเนื้ อหาข่าวสารแบบที่ตอ้ งมีการตรวจสอบข้อมูลให้มี
ความถู ก ต้อง แม่ นย าก่ อนนาไปใช้ หรื อเผยแพร่ เสมอ โดยสามารถเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง
ระหว่างสื่ อแบบทางการกับสื่ อสังคมออนไลน์ (สุ รศักดิ์ ปาเฮ, 2554) (ดูตารางที่ 2.3.1) ดังนี้
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ตารางที่ 2.3.1

แสดงข้อแตกต่างระหว่างสื่ อแบบทางการและสื่ อสังคมออนไลน์
สื่ อแบบทางการ

สื่ อสั งคมออนไลน์

(conventional media)

(social media)

Access (การเข้าถึง)

เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

Accessibility

การผลิตสื่ อแบบเป็ นทางการ จะนาไปใช้ เป็ นสื่ อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ

(ความสามารถ

กั บ องค์ ก รเอกชนบริ ษัท เอกชน หรื อ ใช้ประโยชน์ได้ในต้นทุนราคาต่ า

ในการเข้าถึง)

องค์การภาครัฐเป็ นส่ วนใหญ่ตอ้ งมีระบบ หรื อไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

คุณสมบัติ

การผลิตที่มีตน้ ทุนสู ง
Availability

การผลิตสื่ อแบบทางการต้องอาศัย ทักษะ การผลิ ต ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ ท ัก ษะ

(สมรรถนะการใช้)

เฉพาะ แล ะ ต้ อ งผ่ า นกระ บวนการ ความรู้ ในการผลิตมากนัก ทุกคน
ฝึ กอบรมในการผลิต

สามารถดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง

Novelty

เป็ นสื่ อที่ ถู ก จ ากัด ในด้ า นเวลาในการ ไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา สามารถจัด

(ความแปลกใหม่)

น าเสนอ อาจเป็ นวัน / สั ป ดาห์ / เดื อ น กระท าหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
ที่ไม่สามารถมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้ ใหม่ๆ ได้ตามความต้องการในการ
สื่ อสารแต่ละครั้ง

Permanence

สื่ อแบบทางการไม่สามารถปรั บ แต่ งได้ สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ส า ม า ร ถ

(ความคงทน)

หลังจากผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ในแต่ ปรั บ แต่ ง ได้ท นั ที หรื อเสนอแนะ
ละครั้ง

ได้ทนั ทีหลังจากมีการนาเสนอ

ที่มา: สุ รศักดิ์ ปาเฮ. (2554). เฟซบุ๊ก: การใช้ สื่อเครื อข่ ายสั งคมเป็ นเครื่ องมือทางการศึกษา. ดุษฎี
นิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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ดังนั้น จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สื่ อสังคมออนไลน์ได้เปรี ยบกว่าสื่ อแบบทางการอยู่
หลายประการ ทั้งการเป็ นสื่ อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการใช้ตน้ ทุนที่ต่ากว่า หรื อไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด ตลอดจนกระบวนการผลิตเองก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีทกั ษะความรู ้มากนัก รวมไปถึงการ
ไม่ มี ข ้อ จ ากัด ด้า นเวลาของการสื่ อ สารในแต่ ล ะครั้ ง และหากมี ข ้อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ก็สามารถทาการปรับแต่ง หรื อแก้ไขได้ทนั ทีอีกด้วย ซึ่ งส่ งผลให้ตราสิ นค้าในปั จจุบนั หัน
มาใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้ ี
เป็ นช่ องทางหนึ่ งในการสร้ างกลุ่มผูส้ นับสนุ นตราสิ นค้าของตนเอง รวมไปถึ งเป็ นช่ องทางในการ
ตรวจสอบข้อร้องเรี ยนต่างๆ ของตราสิ นค้าอีกด้วย (Breakenridge, 2008)
ทั้ง นี้ มี ค วามสอดคล้องกับ การศึ ก ษาวิจยั ของ ฤดี พ ร ผ่องสุ ภาพ (2551) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
“การแสวงหาข่ าวสารการประชาสัม พันธ์ และความพึง พอใจในการสื่ อสารผ่านเครื อข่า ยสั งคม
ออนไลน์ของนิ สิตนักศึกษา” พบว่า ตราสิ นค้าในปั จจุบนั มีการหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์กนั เพื่อ
สร้ า งตราสิ น ค้า ของตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากผู ้บ ริ โ ภคในยุ ค นี้ มี ก ารแสวงหาข่ า วสารการ
ประชาสั ม พันธ์ ผ่า นเครื อข่ า ยสั งคมออนไลน์ ก ันมากขึ้ น ซึ่ ง จากงานวิจยั นี้ ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษากับ
ผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ในกลุ่ มนิ สิตนักศึกษา พบว่า นิ สิตนักศึกษามักจะมีการแสวงหาข่าวสารในรู ปแบบ
และลักษณะที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บุคคล การตลาด องค์กร กิจกรรม ข่าวเพื่อสังคมการกุศล
รวมไปถึ งข่าวกิ จกรรมต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะมีการทาการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
บ้าน ทุกวัน เป็ นเวลามากกว่า 2 ชัว่ โมง และใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการแสวงหาข่าวสารมาก
ที่สุด โดยการแสวงหานั้นมีความสัมพันธ์กบั ทั้งทัศนคติที่มีต่อสังคมออนไลน์ การใช้ประโยชน์จาก
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และกับความพึงพอใจจากการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
นิ สิ ตนัก ศึ ก ษา รวมทั้ง ทัศ นคติ เองก็ ย งั มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การใช้ป ระโยชน์ จากเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ดว้ ย นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ก็มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจจากการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เช่นกัน
โดยสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสู งเป็ นอันดับหนึ่ง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิ กมากที่สุดในโลก มีจานวนสมาชิ กมากถึง 9.2 ร้อยล้านบัญชี
ทัว่ โลก (Stankov, Lazic, & Dragicevie, 2010) และในประเทศไทย ณ ปั จจุบนั ได้มีผทู้ าการศึกษา
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วิจ ัย ที่ มี ค วามสอดคล้อ งกัน โดยพบว่า สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ เป็ นที่ นิ ย มอัน ดับ 1 คื อ เฟซบุ๊ก
(Facebook) (ร้อยละ 93.7) อันดับที่ 2 คือ ไลน์ (Line) (ร้อยละ 86.9) และอันดับที่ 3 คือ กูเกิ้ลพลัส
(Google+) (ร้ อยละ 34.5.) (“รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
ปี 2557”, 2557) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการสารวจสถิติบนโลกออนไลน์และพฤติกรรมการใช้
งาน Social Network ของไทย ซึ่งจัดทา โดย บริ ษทั โซเชี ยลเอ็ม จากัด ได้เผยผลการสารวจดังกล่าว
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ว่า คนไทยใช้เฟชบุก๊ จานวนทั้งสิ้ น 28 ล้านคน
โดยจะเห็ น ได้ว่า จากจ านวนสมาชิ ก ที่ นับ วัน จะมี จานวนมากขึ้ น ของการใช้สื่ อ สัง คม
ออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก ทาให้องค์กรธุ รกิ จประเภทต่างๆ เริ่ มหันมาทาการตลาด โฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ ตราสิ นค้าผ่านทางเฟซบุ๊กมากยิ่งขึ้ น ด้วยการเล็งเห็ นว่า สื่ อเฟซบุ๊กนี้ เป็ นเสมื อน
เครื่ องมือทางการสื่ อสารที่ สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุ บนั ได้เป็ นอย่างดี ที่ สามารถทาการ
แลกเปลี่ ย นข้อมู ล สิ นค้า หรื อ บริ ก ารของตราสิ น ค้า ระหว่า งผูบ้ ริ โ ภคกับ ตราสิ น ค้า ได้โดยตรง
นอกจากนี้ Meadows-Klue (2008) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึ งคุณประโยชน์ของเฟซบุ๊กไว้อีกว่า ตรา
สิ นค้าต่างๆ มีความเชื่อว่าสื่ อเฟซบุ๊กนี้ จะเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยเสริ มสร้ างให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความพึง
พอใจ ตลอดจนกลายเป็ นความผูกพันต่อตราสิ นค้าได้อีกด้วย เพราะสื่ อเฟซบุ๊กถือได้วา่ เป็ นช่องทาง
การสื่ อสารใหม่ช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างการรับรู ้ และความสัมพันธ์ไปยังผูบ้ ริ โภคได้
ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรัญญา รัตนจงกล (2554) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารด้านการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของธุ รกิจอาคารชุ ด
กรณี ศึกษา บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)” พบว่า เนื่ อ งจาก บริ ษ ัท แสนสิ ริ ต้อ งการเป็ นผูน้ าด้า นช่ อ งทางการสื่ อ สารในโลก
ออนไลน์ จึงเล็งเห็นว่าช่องทางของโลกออนไลน์น้ ี เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งตอบสนองกับกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ที่เป็ นกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ ส่ วนบริ ษทั เอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี นั้นได้นาสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้ในการสนับสนุ น
โครงการแต่ละโครงการของบริ ษทั เพื่อเป็ นการแชร์ ไลฟ์ สไตล์แบบที่บริ ษทั ต้องการจะสะท้อนให้
เห็นถึงตราสิ นค้า ซึ่ งสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู ้มากที่สุด รวมไปถึ งสามารถมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดของทั้งสองบริ ษทั คือ สื่ อเฟซบุก๊ (Facebook)
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ดังนั้น การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จึงสนใจที่จะทาการศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
ที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด และยังเป็ นสื่ อที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
จนกลายเป็ นความผูกพันได้ (Meadows-Klue, 2008)
ทั้งนี้ เฟซบุก๊ ถือได้วา่ เป็ นหนึ่ งในสื่ อสังคมออนไลน์ที่เป็ นสื่ อเครื อข่ายสังคมรู ปแบบหนึ่งที่
มีจุดประสงค์ในการใช้เพื่อติดต่อสื่ อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกันระหว่างเพื่อน
หรื อคนรู ้ จกั โดยมีจุดเริ่ มต้นและถู กพัฒนาโดย Mark Zuckerberg นักศึกษามหาวิทยา Harvard
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 2004 ซึ่ ง ในตอนแรกเขาตั้ง ใจสร้ างเฟซบุ๊กขึ้ นเพื่อใช้ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างเพื่อนภายในมหาวิทยาลัยของเขาเพียงเท่านั้น โดยได้รับการตอบรับที่ดีเป็ น
อย่างมาก ส่ งผลทาให้มีการขยายขอบเขตในการสื่ อสารออกไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในเมือง
Boston หลังจากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี จานวนสมาชิ กของเฟซบุ๊กก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จน
สามารถสร้างจานวนสมาชิกในเครื อข่ายที่เป็ นนักศึกษาในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ทวั่ ถึงทั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 เฟซบุก๊ ก็สามารถขยายฐานสมาชิ กไป
ยังผูใ้ ช้ทวั่ โลก ซึ่ งในเดื อนกุมภาพันธ์ ปี 2011 เฟซบุ๊กก็ได้มีจานวนสมาชิ กทัว่ ทุกมุมโลกถึ ง 500
ล้านคน และจากจานวนดังกล่าวมีผูใ้ ช้ถึงร้ อยละ 50 ที่มีการใช้บริ การเฟซบุ๊กเป็ นประจาในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน (สุ รศักดิ์ ปาเฮ, 2554)
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊กเป็ นเครื่ องมือทางสังคมประเภทหนึ่ งที่ทาให้มนุ ษย์มี
การแลกเปลี่ ย น แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ซึ่ งกัน และกัน กับ บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นสั ง คมเดี ย วกัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความรวดเร็ วเป็ นอย่างมาก โดยเฟซบุ๊กเปรี ยบเสมือนชุ มชนๆ หนึ่ งในโลกจริ ง
ที่มีการใช้ชื่ออีเมล์ (E-mail) ในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก เพื่อทาการติดต่อสื่ อสาร และทาความรู ้ จกั
กับคนอื่นๆ ในสังคมเดี ยวกันในโลกแห่ งความจริ ง ซึ่ งข้อมูลต่างๆ ที่จะนามาแบ่งปั นสามารถเป็ น
อะไรก็ได้ ทั้งรู ปถ่าย หนังที่ ชอบ หรื อข้อความที่รู้สึกดี ที่เป็ นสิ่ งที่อยากจะสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้
เพื่อทาความรู ้จกั กับคนอื่นๆ ในสังคมเดียวกันมากขึ้น
โดยเฟซบุ๊กนี้ นอกจากจะได้รับความนิ ยมในหมู่ของนักศึกษาแล้ว บุคคลอาชี พอื่นๆ หรื อ
หน่ วยงานต่างๆ ก็ให้ความสนใจอย่างมากเช่ นเดี ยวกันในปั จจุบนั ทาให้นักการตลาดเล็งเห็ นถึ ง
ผลประโยชน์ของการใช้เฟซบุ๊กในการสื่ อสาร ซึ่ งการสื่ อสารดังกล่าวจาเป็ นที่จะต้องมีการกระทา
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ผ่านสื่ อเฟซบุ๊กที่มีเครื่ องมืออันเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรตราสิ นค้าต่างๆ และนักการตลาดที่รู้จกั กัน
ในนามของ “เฟซบุก๊ แฟนเพจ” (Facebook fan page)
ทั้งนี้ Taylor, Lewin, และ Strutton (2011) ได้อธิ บายไว้วา่ แฟนเพจสามารถเปรี ยบได้กบั
หน้า ตาขององค์กรหรื อตราสิ นค้าบนเฟซบุ๊ก ที่ ส ามารถสร้ า งได้ฟรี ไม่ เสี ย ค่า ใช้จ่าย โดยในการ
เริ่ มต้นสร้างแฟนเพจตราสิ นค้าควรมีการตั้งชื่ อให้ผบู ้ ริ โภคมีการจดจาได้ง่าย ประกอบกับควรมีการ
ใช้รูปโปรไฟล์ (profile) ที่ สอดคล้อง และตรงกับชื่ อของตราสิ นค้า ซึ่ งอาจจะเป็ นได้ท้ งั รู ปโลโก้
(logo) หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สามารถสื่ อถึงตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ บน
แฟนเพจก็ควรเป็ นรายละเอียดที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวองค์กรหรื อตราสิ นค้า ซึ่ งการสร้างแฟน
เพจนี้นบั ได้วา่ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรหรื อตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากแฟนเพจสามารถที่จะ
ทาหน้าที่ทางการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านหน้า News Feeds ได้ ด้วยการแทรกซึ มเข้าไปในพื้นที่
ส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่ ใ ช้ง านสื่ อเฟซบุ๊ก โดยที่ ผูบ้ ริ โภคยินยอม ซึ่ งต่ า งจากการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ประเภทต่างๆ นอกจากนี้แฟนเพจยังสามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
สื่ อสารได้ตลอดเวลา (Real time) อีกด้วย จึงทาให้แฟนเพจสามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
องค์กรหรื อตราสิ นค้าได้อย่างมีความสดใหม่ และทันต่อเหตุการณ์มากกว่าสื่ อประเภทอื่น และยัง
สามารถสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งตรงไปยังกลุ่ มเป้ าหมายได้มากกว่าด้วย อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม
แอพพลิ เคชัน่ (Applications) ได้อย่างหลากหลาย เพื่อสร้ างความน่ าสนใจให้กบั แฟนเพจได้ ด้วย
การเชื่ อมต่อแฟนเพจเข้ากับแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ของสื่ อเฟซบุ๊ก เช่น เกม การใช้งานรู ปภาพ การใช้
งานวิดีโอ เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลให้สามารถสร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้เกิ ดขึ้ นระหว่างองค์กรหรื อตรา
สิ นค้า กับผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานแฟนเพจได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ผใู ้ ช้งานไม่จาเป็ นจะต้องออกจากพื้นที่ของ
เฟซบุก๊ เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ เลย
โดยการที่จะทาให้แฟนเพจได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภค จาเป็ นที่จะต้องได้รับการโปรโมต
ซึ่ งเทคนิ คหนึ่ งที่นิยมใช้ในการโปรโมตก็คือ การส่ งคาเชิ ญ (invite) ไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มต่างๆ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเหล่านั้นชักชวนผูบ้ ริ โภคคนอื่นต่อๆ กันไป หรื อทาการโปรโมตผ่านทางการแสดง
เป็ นโฆษณาให้ผใู ้ ช้เฟซบุ๊กได้เห็ น ซึ่ งเรี ยกว่า Facebook Ads ที่มีการแสดงอยูท่ างด้านขวามือของ
หน้าเว็บไซต์เฟซบุก๊ แต่การโปรโมตผ่านทางการโฆษณานี้จาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้
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การโปรโมตก็ยงั สามารถทาได้อีกวิธีหนึ่ งผ่านทางการเชื่ อมโยง (inbound links) ลิงค์ของแฟนเพจ
ไปยังหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กร หรื อตราสิ นค้าเพื่อแนะนาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ได้ นอกจากนี้
การโปรโมตแฟนเพจยังสามารถทาได้ดว้ ยการทา Search Engine Optimization (SEO) เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการค้นหาให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อเข้าถึงหน้าแฟนเพจของตราสิ นค้าได้อีกทางหนึ่ ง ซึ่ งการจะ
ทาให้การใช้ SEO มีประสิ ทธิ ภาพ ตราสิ นค้าต้องมีการตั้งชื่ อแฟนเพจของตัวเองให้มีความกระชับ
ชัดเจน และไม่ยาวมากจนเกินไป เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการจดจาได้ง่ายมากที่สุด
ทั้งนี้ การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจยังสามารถทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายได้อีกด้วย ไม่วา่ จะ
เป็ นการก าหนดประเทศ เมื อง อายุ เพศ ความชอบ หรื อระดับ การศึ ก ษา ฯลฯ ก็ ไ ด้ โดยข้อมู ล
ของกลุ่มเป้ าหมายนี้ทางเฟซบุก๊ จะทาการสื บค้นข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การให้จากข้อมูลที่สมาชิกเฟซบุ๊ก
ได้ทาการกรอกข้อมูลเอาไว้เมื่อครั้งสมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก รวมไปถึ งข้อมูลในประวัติโปรไฟล์
ของผูบ้ ริ โภคเองด้วย และนอกจากจะทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายได้แล้ว แฟนเพจยังสามารถ
ทาการวัดผลได้ดว้ ย ซึ่งสามารถวัดได้จากจานวนผูบ้ ริ โภคที่เข้ามากดชื่นชอบ (Like) ที่หน้าแฟนเพจ
ของตราสิ นค้า อันเป็ นสิ่ งที่ บอกได้ถึงประสิ ทธิ ภาพในการโปรโมตหน้าแฟนเพจของตราสิ นค้า
ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากแค่ ไ หน โดยเหตุ ที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการกดไลค์แ ฟนเพจต่ า งๆ นั้น
ได้มีการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคกดไลค์ เพราะต้องการที่จะติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งสิ นค้าหรื อบริ การของตราสิ นค้านั้น อีกทั้งยังต้องการที่ จะเข้าถึ งข้อมูลเฉพาะ และเรี ยนรู ้
เรื่ องราวต่างๆ ของตราสิ นค้าด้วย (ExactTarget, 2010) นอกจากนี้ การวัดความนิ ยมของแฟนเพจ
ยังสามารถพิจารณาได้จากจานวนหน้ากิ จกรรม (Page activity) และการตอบโต้ต่างๆ (Interact)
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทางเฟซบุก๊ ก็ได้มีการอานวยความสะดวกให้กบั ตราสิ นค้าอยูแ่ ล้ว ด้วยการให้ขอ้ มูล
รายละเอียดต่างๆ ของแฟนเพจ โดยจะออกมาในรู ปแบบของการรายงานผลทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
ความนิ ย มของแฟนเพจ ทั้ง นี้ นอกจากจะมี ก ารวัด เป็ นตัว ปริ ม าณที่ ชัด เจน และจับต้องได้แ ล้ว
ทั้งจานวนผูบ้ ริ โภคที่เข้ามากดไลค์ และจานวนการตอบโต้ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การเข้ามาแสดง
ความคิดเห็น (Comment) เป็ นต้น ตราสิ นค้าก็ควรมีการให้ความสนใจในเรื่ องของคุณภาพร่ วมด้วย
ซึ่ งควรจะให้ความสนใจในสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคเข้ามาแสดงความคิ ดเห็ น หรื อสอบถามเรื่ องราวต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
ต่อตราสิ นค้าต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาวิจยั โดย Constant & Chadwick (2011) จากกลุ่มตัวอย่าง
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า ผูบ้ ริ โภคมากถึง 52% มีการใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ในการใช้งานเฟซบุ๊ก และจะกดไลค์หน้าแฟนเพจของตราสิ นค้าที่ตนเองเป็ นลูกค้าอยูม่ ากถึ ง 58%
โดยผูบ้ ริ โภค 77% จะสื่ อสารกับตราสิ นค้าบนแฟนเพจผ่านการอ่ านข้อความบนหน้ากระดาน
(Wall) ของแฟนเพจ และเมื่อเกิดการติดตามตราสิ นค้าผ่านแฟนเพจแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความรู ้สึก
อยากจะซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารของตราสิ น ค้า นั้น รวมถึ ง อยากที่ จ ะบอกต่ อ เรื่ อ งราวต่ า งๆ ของ
ตราสิ นค้าบนแฟนเพจไปยังเพื่อนคนอื่นๆ มากถึง 51% และ 56% ตามลาดับ
ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ แฟนเพจสามารถที่จะใช้ในการสื่ อสารระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคได้
จริ ง ซึ่ งสามารถทาได้โดยการแจ้งข่าวสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางหน้ากระดาน (Wall)
ของแฟนเพจ ด้วยการสื่ อสารผ่านทางข้อความ รู ปภาพ หรื อวิดีโอก็ได้ ทั้งนี้ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่างๆ ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมกับแฟนเพจได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากในการทาหน้าที่
เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของตราสิ นค้า หรื อเผยแพร่ นาเสนอ
กิจกรรมต่างๆ ในเชิงธุ รกิจได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้เป็ นเพราะแฟนเพจเป็ นเครื่ องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างกว้างขวาง และหากสารที่ตราสิ นค้าทาการสื่ อสารผ่านแฟนเพจไปสามารถสร้ าง
ความพึ ง พอใจ หรื อสามารถเข้า ถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามภัก ดี ต่อตราสิ นค้า อยู่แล้ว ก็จะยิ่ง เป็ น
ประโยชน์ในการก่อให้เกิ ดเป็ นพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารได้อีกด้วย ซึ่ งสามารถแบ่ง
ออกเป็ นพฤติกรรมหลักๆ ได้ดงั นี้ การกดไลค์ หรื อการถูกใจ (Like) หมายถึง การที่ผใู้ ช้งานแฟน
เพจแสดงความถู ก ใจข้อ ความที่ ถู ก โพสต์ ล งบนหน้ า แฟนเพจนั้น ๆ การแสดงความคิ ด เห็ น
(Comment) หมายถึง การที่ผใู้ ช้งานแฟนเพจมีการแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนข้อความโต้ตอบ
ต่อข้อความที่ ถูกโพสต์ลงบนหน้าแฟนเพจนั้นๆ การแบ่ งปั น (Share) หมายถึ ง การที่ ผูใ้ ช้งาน
แฟนเพจมีการแสดงการมีส่วนร่ วมด้วยการบอกต่อ หรื อส่ งต่อข้อความที่ถูกโพสต์ลงบนหน้าแฟน
เพจนั้นๆ ไปยังกลุ่มผูใ้ ช้งานอื่น เนื่องจากเห็นว่าเป็ นข้อความที่มีสาระสาคัญที่ควรค่าแก่การบอกต่อ
การโพสต์ (Post) หมายถึง การที่ผใู้ ช้งานแฟนเพจมีการแสดงข้อมูล หรื อแสดงความคิดเห็นผ่านการ
โพสต์ขอ้ ความที่สามารถเป็ นได้ท้ งั ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ ง (Photo) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ภาพวิดีโอ (Video) หรื อลิงก์ (Link) ต่างๆ
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ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า จากการที่ผูบ้ ริ โภคมี การแชร์ ขอ้ มูลต่างๆ ของตราสิ นค้าไปยังบุคคล
อื่นๆ เพื่อบอกต่อ รวมไปถึ งการกดไลค์ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) หรื อ แบ่งปั น
(Share) ข้อมูลต่างๆ นั้น สามารถกลายเป็ นการสื่ อสารในรู ปแบบไวรัล (Viral communication)
ได้ โดยการสื่ อสารในรู ปแบบนี้ จะมีลกั ษณะเดียวกันกับการสื่ อสารแบบบอกต่อ (Word-of-mouth)
แต่เป็ นการบอกต่อผ่านรู ปแบบของสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Taylor, Lewin, & Strutton, 2011)
นัน่ เอง
จากทฤษฎีท้ งั หมดข้างต้น จึงสามารถเขียนกรอบแนวคิดของงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ประเภทของแฟนเพจที่เปิ ดรับข่าวสาร
การใช้งานแฟชบุก๊ แฟนเพจ

1.
2.
3.
4.

ความผูกพันของผู้บริโภค
(Consumers’ commitment)
การสื่ อสารผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
ความมัน่ ใจ (Confidence)
ความซื่อสัตย์และความจริ งใจ (Integrity)
ความภาคภูมิใจ (Pride)
ความหลงใหล (Passion)

พฤติกรรมผู้บริ โภค
(Consumers Behavior)

ที่มา: McEwen, W. J. (2005). Married to the brand: Why consumers bond with some brands for
life, New York: Gallup Press, p.67.

