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บทคัดย่อ
การวิจยั ในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรูต้ ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม” โดยมีวตั ถุประสงค์คอื 1) เพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่าน
เรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของ
ผูบ้ ริโภคจากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ และ 3) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่อ
การรับ รู้ โดยการศึก ษาในครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัยเชิง ปริม าณ (Qualitative Research) โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภท
ที่โ พสต์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์ และการวิจยั เชิงสารวจ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั มีจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad พบว่า มีรูปแบบเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 7 รูปแบบ โดยนาเสนอรูปแบบเนื้อหา
ด้านสุขภาพมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นเนื้อหาด้านโภชนาการ เนื้อหาเชิงโฆษณา และประชาสัมพันธ์
เนื้อหาด้านออกกาลังกาย เนื้อหาเชิงล้อเลียน เนื้อหาอื่นๆ และเนื้อหาเกีย่ วกับร้าน Jones Salad
ตามลาดับ ด้านเทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความใกล้ชดิ มากที่สุด
รองลงมาเป็ นความสาคัญ หรือความเด่น ความลึกลับซ่อนเงื่อน ความเร้าอารมณ์ ความสดใหม่
รวดเร็ว องค์ประกอบทางเพศ และความแปลก หรือผิดปกติ ตามลาดับ ด้านรูปแบบการปรากฏ
ตัวของคาแรคเตอร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ได้แก่ คาแรคเตอร์ลุงโจนส์มากที่สุ ด
รองลงมาเป็ นคาแรคเตอร์ป้าไก่ และตัวละครสมมติ ตามลาดับ

จ
2. การรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผูใ้ ช้ส่อื สังคมจากเรื่อง
เล่าการ์ตูนลุงโจนส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในด้านการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ อยู่ในระดับมาก และผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการรับรู้ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ และ และกลุ่มเพศต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ABSTRACT
The objectives of the research entitled “ Content Analysis and Perception of
Social Media Users towards Jones Salad Facebook Fan Page” are: 1) to study content
design through Mr. Jones cartoon story; 2) to study perception of consumers towards
Jones Salad brand through Mr. Jones cartoon; and 3) to study demographic
characteristics affecting perceptions. This qualitative research is divided into two main
parts comprising content analysis and survey research. For the content analysis, the data
has been compiled from all types of posts on Jones Salad Facebook fan page between
1 July 2018 and 31 December 2018 totaling 104 posts. Besides, the online questionnaire
is used for gathering data for survey research with the sample group of 400 cases.
The findings reveal that
1. The content design through Mr. Jones cartoon on Jones Salad Facebook
fan page, it is found that the contents can be categorized into seven patterns. The health
contents are most frequently posted, followed by nutrition, advertisement and public
relations, exercise, parody, miscellaneous and contents related to Jones Salad,
respectively. The techniques mostly used for attracting audiences include intimacy,
followed by significance or outstanding, mystery, excitement, freshness and speed,
gender and novelty and abnormality, respectively. The characters mostly appear in Jones
Salad Facebook fan page are Mr. Jones, followed by Mrs. Kai and anonymous character,
respectively.

ช
2. Perception of consumers towards Jones Salad brand through Mr. Jones
cartoon, the sample group focuses on perception of social media users towards Jones
Salad Facebook fan page at high level. For each aspect, the respondents mostly focus
on attitude, followed by property at high level, while the respondents least focus on benefit
at moderate level.
3. Demographic characteristics affecting perceptions, different demographic
characteristics with same perceptions towards Jones Salad on Facebook fan page include
benefit, attitude and gender, whereas the demographic characteristic with different
perceptions towards Jones Salad Facebook fan page are property with statistical
significance at .05 level.
Keyword: Jones Salad, Content Analysis, Facebook Fanpage, Engagement Rate
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังทาให้โซเชียลมีเดียมีอทิ ธิพลอย่างมากในการสื่อสารการตลาดเช่นกัน และ
จากการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ทาให้เกิดการตลาดรูปแบบใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า การตลาดออนไลน์
(Digital Marketing) โดยใช้หลักการของ การตลาดและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึ่งแต่ละช่องทางยังมีความแตกต่างกันจากการ
ใช้งาน และพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดีย ฉะนัน้ การทาการตลาดออนไลน์ควรคานึงถึง
ผูใ้ ช้งานตามช่องทางนัน้ ๆ ทัง้ ในด้านของเนื้อหาหรือรูปแบบการนาเสนอ เพื่อสื่อสารออกไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย ด้วยเนื้อหากระชับ รวดเร็ว เข้าใจง่าย และตรงจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์
ทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ุด
จากผลการสารวจประจาปี โดย We Are Social และ Hootsuite ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัวโลก
่
(Digital in 2018) พบว่า ในปั จจุบนั มีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
มากกว่า 4 พันล้านคน ซึ่งเพิม่ จากเวลาเดียวกันของปี ท่แี ล้วมากกว่า 7% ส่วนผูใ้ ช้งานโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ในปี น้ีมีมากกว่า 3.196 พันล้านคน เพิ่มขึ้น 13% เช่นเดียวกับจานวน
ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มอื ถือที่มี 5.135 พันล้านราย ซึ่งเติบโตขึน้ จากปี ท่แี ล้วประมาณ 4% แสดงให้
เห็นว่าการเติบโตของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วนัน้ ได้แรงหนุนมาจาก “สมาร์ทโฟน” ทีท่ าให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และสะดวกยิง่ ขึน้ โดยการเพิม่ ขึน้ ของจานวนสมาร์ทโฟน
และผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตนัน้ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดีย
โดยประเทศไทยเป็ นประเทศทีใ่ ช้เวลาต่อวันอยู่กบั อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ุดในโลก (รวมทุกอุปกรณ์)
โดยเฉลี่ย อยู่ท่ี 9 ชัวโมง
่
38 นาทีต่ อวัน และโซเชียลมีเดียที่ถู กใช้งานมากที่สุ ดคือ เฟซบุ๊ก
(Facebook) ทีม่ จี านวนผูใ้ ช้งานถึง 51 ล้านคน (We Are Social และ Hootsuite, 2018)
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WECHAT

17%
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ภาพที่ 1 พฤติกรรมการใช้ “Social Media” ของคนไทย
ทีม่ า : (We Are Social และ Hootsuite, 2018)
โดยเฟซบุ๊กไม่เพียงแต่เป็ นโซเชียลมีเดียที่มผี ใู้ ช้งานมากที่สุดเท่านัน้ แต่เฟซบุ๊กยัง
เป็ น โซเชีย ลมีเดียที่นักการตลาดนิ ยมใช้กลยุ ทธ์การตลาดเชิง เนื้อหา (Content Marketing)
ซึ่งเป็ นการสื่อสารการตลาดที่เน้นในการสร้างเนื้อหาทีม่ ปี ระโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้ าหมายเพื่อดึงดูด
ความสนใจ จนถึงสามารถสร้างความต้องการ แรงจูงใจในการซื้อสินค้า หรือสร้างเนื้อหาทีม่ คี ุณค่า
(Value Content) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตราสินค้าอีกด้วย ซึ่งความสร้างสรรค์ใน
การทาการตลาดเชิงเนื้อหายังสามารถสร้างความโดดเด่น และความเป็ นเอกลักษณ์แก่ตราสินค้า
ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ Jones Salad เป็ นอีกหนึ่งตราสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเช่นกัน แต่เดิมนัน้ Jones Salad ได้สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจขึน้ เพื่อการสื่อสารตราสินค้า
Jones Salad ซึ่งเป็ นตราสินค้าธุรกิจร้านอาหารสาหรับกลุ่มผูร้ กั สุขภาพในรูปแบบ A La Carte
(อาหารจานเดียว) โดยสร้างคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนลุงโจนส์ และป้ าไก่ในรูปแบบอินโฟกราฟิ ก
(Infographics) เพื่อสร้างสีสนั ดึงดูดความสนใจแก่ผตู้ ดิ ตาม โดย Jones Salad ได้ต่อยอดการตลาด
เชิงเนื้อหาเพิม่ เติมจากเดิมทีม่ เี พียงรายการอาหาร มายังเนื้อหาข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพทีค่ รอบคลุม
ถึงเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพทัง้ ในแง่คาแนะนา สาเหตุของปั ญหา และเชิญชวน
ให้ผตู้ ดิ ตามสนใจในสุขภาพมากยิง่ ขึน้ โดยรูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพผ่านคาแรคเตอร์ตวั
การ์ตูนในรูปแบบอินโฟกราฟิ กได้รบั ความนิยมจนประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก เนื่องด้วย
Jones Salad นาข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพทีซ่ บั ซ้อนมาถอดใจความสาคัญได้สนั ้ กระชับ ได้ใจความ
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และสะดวกแก่การอ่านมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังนาเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพเหล่านัน้ มาประยุกต์เข้ากับ
เหตุการณ์ทก่ี าลังเป็ นทีพ่ ูดถึงในสังคม ทาให้รูปแบบเนื้อหาของ Jones Salad มีลกั ษณะทีส่ ดใหม่
ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมอารมณ์ขนั ทีแ่ ฝงเนื้อหาสาระให้ประโยชน์แก่ผตู้ ดิ ตาม

ภาพที่ 2 เนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิ กบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ทีม่ า : (Jones Salad, 2561)
จากการสร้างเนื้อหาของ Jones Salad ทีม่ กี ารให้ความรูส้ อดแทรกความสนุกสนาน
ตลกขบขันผ่านลุงโจนส์ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ทาให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ได้รบั ความนิยมมียอดแสดงความรูส้ กึ (Like) ยอดแบ่งปั นเนื้อหา (Share) ในแต่ละโพสต์
เป็ นจานวนมาก จนในทีส่ ุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เริม่ มีความอิสระในด้านเนื้อหาและถูก
พัฒนาขึน้ จนทาให้ Jones Salad เสมือนกลายเป็ นตราสินค้าหนึ่งของเฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่า
จะเป็ นเพียงช่องทางการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาของร้านอาหาร และความโดดเด่นของการตลาด
เชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทาให้ Jones Salad ได้เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด
ออกแบบ Infographic และ Motion Graphic จัดโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ที่มีแนวคิด
เชิญชวนคนรุ่นใหม่ท่ใี ส่ใจสุขภาพและมีความคิดสร้างสรรค์มาเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่อยู่ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อให้ผบู้ ริโภครู้จกั เลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี และไม่ตกเป็ น
เหยื่อการตลาดของโฆษณาปลอม ซึ่ง Jones Salad เป็ นเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจเดียวทีไ่ ด้เข้าร่วม
โครงการนี้
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ภาพที่ 3 รูปแบบอินโฟกราฟิ กบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ทีถ่ กู พัฒนา
ทีม่ า : (Jones Salad, 2561)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เริม่ มีความอิสระ
ทางด้านเนื้อหา และถูกพัฒนานอกเหนือจากเนื้อหาที่ประสบความสาเร็จขึน้ จากเดิม ด้วยเหตุน้ี
ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรู้ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ของผู้ใช้ส่อื สังคม” ในแง่มุมการรับรู้ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจในฐานะตราสินค้าหนึ่ง
โดยมีการสื่อสารในรูปแบบของการออกแบบเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีป่ ระสบความสาเร็จใน
ฐานะเพจที่มีอิทธิพล และทาให้เกิดการรับรู้ท่มี ีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างไร ทัง้ นี้ผลวิจยั ที่ได้
สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเชิง
เนื้อหา ทัง้ ตราสินค้า Jones Salad และเป็ นพืน้ ฐานต่อกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพอืน่ รวมถึงผูท้ ส่ี นใจ
ในการทาการตลาดเชิงเนื้อหาของธุรกิจเพื่อสุขภาพในอนาคต
ปัญหานาวิ จยั
1. รูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ อันประกอบด้วย
1.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีรูปแบบการออกแบบเนื้อหาอย่างไร
1.2 ปฏิกิริยาตอบรับของผู้รบั สารต่อเนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ลุงโจนส์เป็ นอย่างไร
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2. การรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผูใ้ ช้ส่อื สังคมจากเรื่อง
เล่าการ์ตูนลุงโจนส์ อันประกอบด้วย
2.1 การรับรูต้ ่อคุณสมบัตจิ ากการเชือ่ มโยงเนื้อหาจากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
เป็ นอย่างไร
2.2 การรับรู้ต่อคุณประโยชน์ จากการเชื่อมโยงเนื้อหาจากเรื่องเล่าการ์ตูน
ลุงโจนส์เป็ นอย่างไร
2.3 การรับรูท้ เ่ี กิดจากทัศนคติต่อเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์เป็ นอย่างไร
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มผี ลต่อการรับรูต้ ่อตราสินค้าอย่างไร
วัตถุประสงค์วิจยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผูใ้ ช้ส่อื สังคม
จากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการรับรู้
สมมติ ฐานการวิ จยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูท้ แ่ี ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
เกีย่ วกับ “ การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรูต้ ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม”
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content)
ทุกประเภทที่โพสต์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์ และใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จานวน 400 คน
ได้แก่ โดยจานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสาเร็จรูป Krejcie and Morgan (1970) ตัง้ แต่วนั ที่ 28
มีนาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ต่อองค์กร
ผลการวิจยั ทาให้ทราบถึงการรับรูต้ ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad จากการออกแบบ
เนื้อหาทีม่ กี ารเล่าเรื่องผ่านคาแรคเตอร์ ลุงโจนส์ บนเฟซบุ๊ก ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อตรา
สินค้า Jones Salad ในแง่มุมของการทาการตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
และยังเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านการเล่าเรื่องให้มคี วามชัดเจน
และแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้
ประโยชน์ต่อองค์ความรูด้ า้ นการตลาดเชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั จะช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาในกลุ่มธุรกิจเพื่อ
สุขภาพ หรือนาไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกทัง้ ยังสามารถนาผลการวิจยั ไปพัฒนา
วางแผน หรือกาหนดแนวทางกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ โดยทาการตลาดเชิงเนื้อหาให้ชดั เจน และ
มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นิ ยามศัพท์
Jones Salad หมายถึง ตราสินค้าธุรกิจร้านอาหารสาหรับกลุ่มผูร้ กั สุขภาพในรูปแบบ
A La Carte (อาหารจานเดียว) ที่ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจภายใต้ช่อื ว่า Jones Salad เป็ นช่องการติดต่อ
สื่อสาร โดยมักทาการตลาดเชิงเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิ ก
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ทัง้ ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ
ผู้ใช้ สื่อสังคม หมายถึง ผู้ใ ช้ง านโซเชียลมีเ ดียทัวไป
่ ซึ่ง ในงานวิจยั นี้หมายถึง
ผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดีย ทีม่ กี ารติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad บนสื่อเฟซบุ๊ก
รูปแบบเนื้ อหา หมายถึง การแสดงผลของข้อมูล หรือความรูด้ ว้ ยภาพทีท่ าให้ผอู้ ่าน
มีการรับรู้ และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งในงานวิจยั นี้หมายถึง เนื้อหาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ได้นามาแสดงด้วยภาพ โดยมีคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนลุงโจนส์ และป้ าไก่เป็ นตัวดาเนินเรื่องราว

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรื่อง “ การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรู้ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม” ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อ เป็ น
แนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
2. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์ตราสินค้า และบุคลิกภาพตราสินค้า
3. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. แนวคิด และทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. แนวคิ ด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
Wilkie (1990) กล่าวว่า การรับรู้เป็ นกระบวนการการตอบสนองทางประสาทสัมผัส
ทางกายภาพ (Sensation) การเลือกสรร (Selection) และการแปลความหมาย (Interpretation)
ของสิง่ กระตุน้ ต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายนอกรอบตัว
Fill (1995) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้ คือการทีบ่ ุคคลมีมุมมองต่อสิง่ ๆ หนึ่ง และ
ทาความเข้าใจกับสิง่ นัน้ ซึ่งความเข้าใจนี้สามารถแตกต่างกันไปเป็ นตามแต่ละมุมมองของบุคคล
Garrison และ Magoon (1972) ได้ให้ค วามหมายว่า เป็ นกระบวนการที่สมองทา
การตีความ หรือแปลความหมายจากการสัมผัสของร่างกายกับสิง่ แวดล้อมที่เป็ นสิ่งเร้า ทาให้
ทราบว่าสิง่ เร้านัน้ มีสภาพแวดล้อมเป็ นอย่างไร มีความหมายอย่างไร มีลกั ษณะอย่างไร ซึ่งการรับรู้
สิง่ นัน้ จะต้องอาศัย ประสบการณ์เป็ นเครื่องช่วยในการตีความหมาย
Assael (1998) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นกระบวนการเลือกสรร รวบรวม และตีความ
สิง่ เร้าทางการตลาด (Marketing stimuli) เป็ นรูปแบบการสื่อสารทีถ่ ูกออกแบบเพื่อสร้างอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค และสิง่ เร้าที่มาจากสภาพแวดล้อม (Environmental
stimuli) เป็ นอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค เพื่อนาไปสู่ภาพทีม่ ี
ความหมายของผูบ้ ริโภค ทาให้ผบู้ ริโภคมีความเข้าใจต่อสิง่ เร้านัน้ ๆ และเกิดภาพรวมทีช่ ดั เจน
Hansaker และ Philip (2002) ให้ค วามหมายว่า การรับรู้ หมายถึง การเลือกสรร
รวบรวม จัดระบบและตีความหมาย ของข้อมูลตามมุมมองและความรูส้ กึ ของบุคคล
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Robbins (2003) ได้ให้ค วามหมายว่า เป็ นกระบวนการของแต่ละบุค คลที่ทาการ
ตีความในสิง่ ทีป่ ระสาทสัมผัส เพื่อให้ความหมายกับสภาพแวดล้อมของสิง่ นัน้ ๆ
Schermerhorn (2003) ได้กล่าวถึง การรับรูว้ า่ เป็ นกระบวนการที่บุคคลได้รบั ข้อมูล
รวบรวม จัดระเบียบ ตีความ และแปลความหมายจากสภาพแวดล้อม
พัชนี เชยจรรยา (2530) กล่าวว่า การรับรู้เป็ นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อ
สิง่ เร้าที่ได้รบั เป็ นกระบวนการเลือกรับสาร การจัดสรรเข้าด้วยกัน และการตีความสารทีไ่ ด้รบั
ตามความเข้าใจและความรู้สกึ โดยทัวไปการรั
่
บรู้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ โดยที่ไม่รู้ตวั หรือ
ไม่ได้ตงั ้ ใจและมักเกิดตามประสบการณ์และการสังสมทางสั
่
งคม การรับรู้จงึ เป็ นกระบวนการที่
เกิดจากการเรียนรู้
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ค วามหมายว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่
มนุ ษย์เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้ในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีส่ มั ผัส เพื่อที่จะสร้าง
ภาพในสมองให้เป็ นภาพทีม่ คี วามหมายและมีความกลมกลืน
กระบวนการรับรู้
การรับรู้มขี นั ้ ตอนแบบแผนที่ประมวนอย่างรวดเร็ว โดย Schemerhorn และคณะ
(1982 อ้างถึงใน สุพรรณรัตน์ มนต์วเิ ศษ, 2554) ได้กล่าวถึง กระบวนรับรู้วา่ เป็ นกระบวนการที่
คนเรารับรู้ขอ้ มูล จัดระเบียบ การตีความ โดยข้อมูลจะนาไปสู่ การตัดสินใจและเกิดความเข้าใจ
นาไปสู่การตัดสินใจ และการปฏิบตั ดิ งั แผนภาพข้างล่าง
ข้อมูล
(Information
Input)

การรับข้อมูล
(Reception)

การจัดระเบียบ
(Organization)

การตีความ
(Interpretation)

การตัดสินใจ
และการกระทา
(Individual
Decision and
Action)

ภาพที่ 4 กระบวนการของการรับรู้
ทีม่ า : Schermerhom. (2003, อ้างถึงใน สุพรรณรัตน์ มนต์วเิ ศษ, 2554)
นอกจากนี้ Assael (1998) ได้ใ ห้ค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ กระบวนการรับ รู้ว่า มี 3
ขัน้ ตอน ดังนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 คือกระบวนการเลือกสรร ผูร้ บั สารจะเลือกรับสิง่ เร้าตามความต้องการ
ของตนเอง โดยกระบวนการนี้ประกอบไปด้วย
- การเปิ ดรับ (Exposure) จะเกิดขึน้ เมื่อประสาทสัมผัสทัง้ ห้าถูกกระตุน้ จากสิง่ เร้า
- ความสนใจ (Attention) คือ ผู้ร ับ สารจะเลือกเปิ ดรับ สิ่ง เร้าที่ต นมีค วามสนใจ
เท่านัน้
- หลีกเลีย่ งสิง่ เร้าทีไ่ ม่น่าสนใจ (Perceptual vigilance) หรือไม่ตรงกับความต้องการ
เพื่อจะได้เกิดความเชือ่ มันว่
่ า ได้รบั ข้อมูลทีต่ รงกับความต้องการของตนอย่างแท้จริง
- กาจัดข้อมูลที่ผรู้ บั สารรู้สกึ ขัดแย้งกับความรู้สกึ ความเชื่อและค่านิยมของตน
(Perceptual defense)
ขัน้ ตอนที่ 2 คือการจัดระเบียบ (Organization) เป็ นขัน้ ตอนที่ผรู้ บั สารจะทาการจัด
กลุ่มข้อมูลต่างๆ เป็ นชุดๆ หรือเป็ นภาพรวมทีม่ คี วามหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจทีง่ ่ายขึน้ ผูร้ บั
สารมักจัดกลุ่มสิง่ เร้าต่างๆ ตามความใกล้ชดิ (Proximity) ความคล้ายคลึง (Similarity) และความ
ต่อเนื่อง (Continuity)
ขัน้ ตอนที่ 3 คือการแปลความหมาย (Interpretation) คือผูร้ บั สารจะทาการตีความ
จากสิง่ เร้า โดยอาศัยหลักพืน้ ฐาน 2 ประการ คือ
- การจัดประเภทของการรับรู้ (Categorization) ซึ่งจะช่วยในการประมวลข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- การเชือ่ มโยง (Inference) เป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้า
การเลือกสรร
(Selection)

การจัดระเบียบ
(Organization)

การแปลความหมาย
(Interpretation)

การเปิ ดรับ
(Exposure)

การจัดประเภท
(Categorisation)

ความสนใจ
(Attention)

การเชือ่ มโยง
(Inference)

ภาพที่ 5 กระบวนการรับรูต้ ามแนวคิดของ Assael (1998)
ทีม่ า : Assael, H. (1998 อ้างถึงใน สุพรรณรัตน์ มนต์วเิ ศษ, 2554)

10
นอกเหนือจากกระบวนการข้างต้นแล้ว ดารา ทีปะปาล (2541) เสนอว่า มีวธิ กี าร 2
วิธที จ่ี ะช่วยผูบ้ ริโภคในการแปลความหมายการรับรูใ้ ห้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ
1. การแยกประเภทการรับรู้ (Perceptual Categorization) เป็ นการจัดหมวดข้อมูล
จาแนกกลุ่มอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ผรู้ บั สารนามาใช้กลันกรองข้
่
อความที่เคยผ่านการรับรู้มาแล้ว
ได้เร็วขึน้ นอกจากนัน้ ยังช่วยให้ผรู้ บั สารสามารถจัดหมวดข้อมูลใหม่เพิม่ ขึน้ ได้อกี ด้วย
2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และแปลความหมาย (Perceptual Inferences) เป็ น
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้า 2 อย่าง โดยไม่ต้องประเมินใหม่ ใช้ประสบการณ์ และ
การเรียนรูท้ ผ่ี า่ นมาของบุคคลเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินเพื่อให้ความเห็น
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้
จากการศึกษาถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ อง Walters (1978) พบว่ามีปัจจัย 2
อย่างหลักๆ ด้วยกันทีก่ าหนดความแตกต่างในการรับรูข้ องผูร้ บั สารแต่ละคน
ปั จจัยที่ 1 คือ ลักษณะของสิง่ เร้า ซึ่งถือเป็ นปั จจัยทีน่ กั การตลาดสามารถควบคุมได้
โดยลักษณะของสิง่ เร้านี้สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านการรับรู้
ทางประสาทสัม ผัส (Sensory Elements) และองค์ป ระกอบทางด้า นโครงสร้า ง (Structural
Elements)
ปั จจัยที่ 2 คือ ลักษณะของผูร้ บั สาร (Consumer Characteristics) คือ ทักษะความสามารถ
ของผูร้ บั สารทีจ่ ะรับรูส้ งิ่ เร้านัน้ ได้มปี ระสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งปั จจัยทัง้ 2 ปั จจัยนี้ส่งผลให้ทศั นคติ
ความต้องการและแรงจูงใจต่างๆ ของผูร้ บั สารนัน้ แตกต่างกันไปเป็ นผลมาจากการรับรู้ท่เี ป็ น
ปั จเจกบุคคล
Schiffman และ Kanuk (2000) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่จะมีอิทธิพลสามารถบิดเบือ น
การแปล ความหมายของสิง่ เร้าของบุคคลว่า มีหลายประการ คือ
1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) ลักษณะทางกายภาพของสิง่ เร้า
ทีต่ อบสนองสิง่ ทีส่ นใจ สามารถมีอทิ ธิพลต่อการโน้มน้าว
2. ความคิดทีเ่ ป็ นแบบฉบับการรับรู้ตามแบบส่วนมากของคนในสังคม (Stereotype)
กล่าวคือ บุคคลทัวไปจะมี
่
ภาพในใจที่เป็ นรูปแบบฉบับของคนส่วนใหญ่ โดยมุมมองนี้จะเป็ น
ตัวกาหนดว่าสิง่ เร้าจะถูกรับรูอ้ ย่างไร ซึ่งอาจจะทาให้การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคบิดเบือนไปจากความ
เป็ นจริง
3. สิง่ เร้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง (Irrelevant Cues) กล่าวคือ เป็ นสิง่ เร้าทีไ่ ม่ได้มคี วามเกีย่ วข้อง
โดยตรง เปรียบเสมือนปั จจัยภายนอก ที่เมื่อผูบ้ ริโภคต้องเผชิญกับสถานการณ์การตัดสินใจที่
ยากลาบาก ผูบ้ ริโภคมักจะตอบสนองต่อสิง่ เร้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องนัน้ เพื่อประกอบการพิจารณา
4. ความประทับใจครัง้ แรก (First Impression) เปรียบเสมือนการพบเจอและจดจา
ภาพในจิตใจครัง้ แรก โดยเมื่อผูบ้ ริโภคใช้สนิ ค้าและบริการ ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มที่จะจดจาความ
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ประทับใจในการใช้ครัง้ แรกได้เป็ นอย่างดี หากนักการตลาดสามารถสร้างความประทับใจครัง้
แรกแก่ผบู้ ริโภคได้ ผูบ้ ริโภคสามารถนาความประทับใจนัน้ มาประเมินการใช้ในครัง้ ต่อไปด้วย
5. การรีบด่วนสรุป (Jumping to Conclusions) กล่าวคือผูบ้ ริโภคโดยทัวไป
่ มักจะ
มีพฤติกรรมรีบด่วนสรุปตีความหมายก่อนการพิจารณาลักษณะของสิง่ เร้าทัง้ หมด อาจเกิดจาก
ประสบการณ์ทเ่ี คยพบมา ทาให้ตดั สินใจโดยขาดการพิจารณาข้อมูลทัง้ หมด
6. การประเมินแบบเหมารวม (Halo Effect) คือการทีผ่ บู้ ริโภคประเมินสิง่ เร้าสิง่ หนึ่ง
แล้วคิดเหมารวมว่าสิง่ เร้าทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันจะมีความเหมือนกัน
นอกจากนี้ จาเนียร ช่วงโชติ (2526) กล่าวว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการรับรู้ของคนเรา
มีเป็ นจานวนมาก พอสรุปได้ออกมา 2 ประการ ดังนี้
1. ลักษณะของสิง่ เร้าลักษณะต่างๆ ของสิง่ เร้านัน้ ก่อให้เกิดการรับรู้แก่บุคคลได้
ต่างกัน
2. ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ บั รูแ้ บ่งออกเป็ น 2 ด้านดังนี้
2.1 ด้านร่างกายเป็ นลักษณะทางกายภาพของตัวรับประสาทสัมผัสต่ า งๆ
ของร่างกายมนุ ษย์ ได้แก่ ตา หู ลิ้นจมูก ผิวหนัง และอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ หากสิง่ เหล่านี้เกิด
ความผิดปกติไปย่อมทาให้การรับรูผ้ ดิ ไปด้วย
2.2 ด้านจิตวิทยาการรับรู้เกิดจากการเลือกสรร โดยเลือกเฉพาะสิง่ ทีต่ อ้ งการ
จะรับและแปล ความหมาย โดยการแปลความหมายนัน้ มีอทิ ธิพลจากความรูเ้ ดิม ความต้องการ
ทัศนคติ ภาวะทางอารมณ์ และลักษณะวัฒนธรรม การรับรูข้ องบุคคลจึงแตกต่างกัน ตามคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลและปั จจัยทางสังคม
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้เป็ นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ ในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความ
หรือแปลความหมายของข้อมูลสิง่ เร้าจากอวัยวะรับความรูส้ กึ แล้วจึงแสดงออกถึงความรู้ ความ
เข้าใจจากการตีความเหล่านัน้ ๆ อันจะนาไปสู้การตอบสนองต่อไป หากแต่การรับรู้ของแต่ละ
บุค คลจะมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ การเปิ ดรับ การสังสมทางสั
่
งคม รวมไปถึง
ลักษณะของผูร้ บั สาร และทางจิตวิทยาของผูร้ บั สาร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดการรับรูม้ าเป็ นกรอบ
ในการทาแบบสอบถาม เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
2. แนวคิ ด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
2.1 ความหมายของภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับตราสินค้า
หนึ่งๆ ซึ่งเกิดมาจากลักษณะการเชื่อมโยงต่างๆ ของตราสินค้าที่เกิดขึน้ ในความทรงจาของ
ผู้บ ริโ ภค และการเชื่อ มโยงนัน้ สามารถสื่อความหมายบางอย่ างเกี่ย วกับ ตราสิน ค้า นั ้ นกับ
ผูบ้ ริโภคได้ (Keller, 2003, อ้างถึงใน นริส พิเชษฐพันธ์, 2550)
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Biel (1992) อธิบายว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ กลุ่มของคุณสมบัติ (Cluster
of Attributes) หรือสิ่งต่างๆ ที่ผู้บริโภคนาไปเชื่อมโยงกับตราสินค้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็ นสอง
ประเภท คือ 1. คุณสมบัตทิ จ่ี บั ต้องได้หรือคุณสมบัตดิ า้ นประโยชน์ใช้สอย (Tangible/Functional
Attributes) และ 2. คุณสมบัตดิ า้ นอารมณ์ (Emotional Attributes)
2.2 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
2.2.1 องค์ประกอบของตราสิ นค้า
Kotler (1997) กล่ า วว่า ตราสิน ค้า หมายถึง ชื่อ ค า เครื่อ งหมาย
สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือส่วนผสมของทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วรวมกัน เพื่อแสดงถึงสินค้า
หรือบริการของผูข้ าย และเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า หรือบริการของผูข้ ายให้แตกต่าง
ไปจากคู่แข่งทางการตลาด
Shimp (2000) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึงสิง่ ทีแ่ ยกแยะ ชือ่ สัญลักษณ์
เครื่องหมาย การออกแบบ ซึ่งบ่งบอกถึงความไว้วางใจ ความเกี่ยวพัน ความโดดเด่น ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวสินค้า บริการและองค์กร ซึ่งจะเป็ นตัวสร้างให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง
Murphy (1990) ได้ใ ห้ค านิ ยามว่า ตราสิน ค้า คือ ผลิต ภัณ ฑ์ หรือ
บริการ ของผูผ้ ลิตรายใดรายหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันในชือ่ และการนาเสนอ
Knapp (2000) กล่ า วว่ า ตราสิน ค้ า ที่แ ท้ จ ริง นัน้ จะต้อ งมีล ัก ษณะ
พืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างจากตราสินค้าอื่นในใจของผูบ้ ริโภคอยู่ 3 ประการ คือ 1. มีภาพรวมของความ
ประทับใจที่อยู่ภายใน 2. ต้องมีตาแหน่งทีโ่ ดดเด่นในสายตาผูบ้ ริโภค 3. ต้องสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ
คุณประโยชน์ดา้ นหน้าทีใ่ ช้สอย และด้านอารมณ์ นันคื
่ อเมื่อผูบ้ ริโภคได้รบั รูถ้ งึ คุณประโยชน์ของ
ตราสินค้าทัง้ ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านอารมณ์ ก็จะเกิดความประทับใจในตราสินค้า และ
ส่งผลให้มองเห็นว่าตราสินค้านัน้ มีความโดดเด่น และแตกต่างจากตราสินค้าอื่นในใจผูบ้ ริโภค
D. Aaker (1996) ได้แบ่งองค์ประกอบของตราสินค้าออกเป็ น 2 ส่วน
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันเพื่อให้ผบู้ ริโภครับรูข้ อ้ มูลไปในทิศทางเดียวกันคือ
ส่วนแรก คือ ส่วนของสินค้า (Product) องค์ประกอบในส่วนนี้เป็ น
ส่วนทีส่ มั ผัสได้ (tangible) ได้แก่ ขอบเขต (Scope) คุณลักษณะ (Attributes) คุณภาพ (Quality)
และการใช้ (Usage)
ส่วนที่สอง คือ องค์ประกอบรอบนอกที่สมั ผัสไม่ได้ (Intangible) มา
ประกอบกันขึน้ มาเป็ นตราสินค้า เป็ นส่วนทีเ่ สริมให้ผบู้ ริโภคได้รบั รู้ในความแตกต่างในตัวสินค้า
องค์ประกอบในส่วนนี้คอื บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand personality) ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ (User
imagery) แหล่งกาเนิดของตราสินค้า (Country of origin) ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับ
ผูบ้ ริโภค (Brand-Customer Relationship) ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ และประโยชน์ ทางด้าน
ความภาคภูมใิ จเมือ่ ใช้สนิ ค้านัน้ (Emotional Benefit and Self-Expressive Benefits) สัญลักษณ์
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(Symbols) และการเชื่อมโยงกับองค์กร (Organizational Associations) (Aaker, 1996, อ้างถึง
ใน นริส พิเชษฐพันธ์, 2550)
Brand
Personality

Organizational
Association
Country
Of Origin
Self-Expressive
Benefits

Symbol
Product
Scope
Attributes
Quality
User

Brand-Customer
Relationships
Emotional
Benefits

User Imagery

ภาพที่ 6 แสดงองค์ประกอบภาพลักษณ์ตราสินค้า A brand is more than a product
ทีม่ า: Aaker, D.A. (1996, อ้างถึงใน นริส พิเชษฐพันธ์, 2550)
2.2.2 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า นัน้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเอกลัก ษณ์ ต ราสินค้า
(Brand Identity) ซึ่งในการการทาการตลาดเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ตราสินค้านัน้ ต้องอาศัยแรงผลักดัน
สาคัญจาก 2 องค์ประกอบ คือ ตาแหน่ งตราสินค้า (Brand position) และบุคลิกภาพตราสินค้า
(Brand Personality) (Upshaw, 1995)
Keller (2003) อธิบ ายว่า ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า เป็ น องค์ป ระกอบ
หนึ่งของความรู้ในตราสินค้าของผูบ้ ริโภค (Brand Knowledge) ซึ่งประกอบด้วยการตระหนักรู้
ในตราสินค้า (Brand awareness) และภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image)
Keller (2003) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง การรับรู้
ของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับตราสินค้าหนึ่งๆ ซึ่งเกิดจากลักษณะการเชื่อมโยงต่างๆ ของตราสินค้าที่
เกิดขึ้นในความทรงจาของผู้บริโภค และการเชื่อมโยงนัน้ สามารถสื่อความหมายบางอย่ า ง

14
เกี่ยวกับตราสินค้านัน้ กับผู้บริโภคได้ โดยจาแนกประเภทของการเชื่อมโยงตราสินค้าเป็ น 3
ประเภทใหญ่ๆ คือ การเชือ่ มโยงตามคุณสมบัติ ตามคุณประโยชน์ และตามทัศนคติ
1. การเชื่อมโยงตามคุณสมบัติ (Attribute) ของสินค้าหรือบริการ
เป็ นการใช้คุณสมบัติพิเศษของสินค้านัน้ ๆ มาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งคุณสมบัตทิ ่จี ะนามาใช้สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ คุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับ
สินค้า ซึ่งเป็ นคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งอยู่ในสินค้า โดยทีไ่ ม่สามารถขาดได้ และคุณสมบัตปิ ระการที่สอง
คือคุณสมบัตทิ ่ไี ม่เกีย่ วข้องกับตัวสินค้า (Non-Product Relate) อันเป็ นคุณสมบัตภิ ายนอกของ
สินค้า ซึ่งไม่มผี ลโดยตรงต่อลักษณะของสินค้า
2. การเชื่อมโยงตามคุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) เป็ นคุณค่า
และความหมายส่วนตัวที่ให้ไว้กบั คุณสมบัตติ ่างๆ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ผบู้ ริโภคคิดว่าสินค้าหรือบริการ
นัน้ สามารถทาให้กบั เขาได้โดยแบ่งคุณประโยชน์ตราสินค้าออกเป็ น 3 ประเภทคือ
2.1 คุ ณ ประโยชน์ ด้า นการใช้งาน (Functional Benefit) เป็ น
คุณประโยชน์ตามธรรมชาติทส่ี มั พันธ์กบั แรงจูงใจพืน้ ฐานของมนุษย์ และมักสอดคล้องกับส่วนที่
เป็ นตัวสินค้า
2.2 คุณประโยชน์ด้านความรู้สกึ (Emotional Benefit) เป็ นข้อ
ได้เปรียบภายนอกทีส่ นิ ค้าหรือบริการให้กบั ผูบ้ ริโภค ซึ่งส่วนใหญ่มกั สอดคล้องกับส่วนทีไ่ ม่ใช่ตวั
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของภาพลักษณ์ การใช้คุณประโยชน์น้ีจงึ เป็ นการบ่งบอกถึง
สถานภาพของผูใ้ ช้ไปสู่สายตาผูอ้ ่นื
2.3 คุ ณ ประโยชน์ ด้ า นประสบการณ์ เป็ น คุ ณ ประโยชน์ ท่ี
สามารถแสดงให้ผบู้ ริโภครับรู้ได้ว่าเขาจะรู้สกึ อย่างไรเมื่อได้ใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นความต้องการรับรูท้ างด้านประสาทสัมผัสต่างๆ หรือการกระตุน้ ความรูส้ กึ
3. การเชื่อ มโยงตามทัศ นคติท่ีมีต่ อ ตราสิน ค้า (Brand Attitude)
ทัศนคติต่อตราสินค้าเป็ นสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นนามธรรมสูงสุดนัน้ คือ การทีผ่ บู้ ริโภคได้ ทา
การประเมินภาพรวมของตราสินค้า และเป็ นสิง่ สาคัญที่เป็ นตัวกาหนดรูปแบบพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในการบริโภคตราสินค้านัน้ ซึ่งเกิดจากคุณสมบัตทิ ห่ี ลากหลายของสินค้า ทัง้ นี้การเกิด
ทัศ นคติต่ อ ตราสิน ค้า จะขึ้น อยู่ ก ับ ความแข็ง แกร่ ง ของการเชื่อ มโยงระหว่า งตราสิน ค้ า กับ
คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ ท่โี ดดเด่นของสินค้า ทัง้ นี้ยงั รวมถึงความน่ าพอใจของคุณสมบัติ
คุณประโยชน์เหล่านัน้ ด้วย
การเชื่อมโยงตราสินค้าที่ได้กล่าวไปต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ
นัน่ คือต้องมีความแข็งแกร่งของการเชื่อมโยง (Strength of brand association) อันหมายถึง
ความแข็งแกร่งของข้อมูลที่ถูกนาไปเชื่อมโยงกับตราสินค้าว่าอยู่ในความทรงจาของผู้บริโภค
มากน้อยเพียงใด ถ้ามีความแข็งแกร่งมาก ย่อมเป็ นไปได้ทผ่ี บู้ ริโภคจะสามารถเข้าถึง และจดจา
ตราสินค้าง่ายขึน้ เมื่อถูกกระตุน้ นอกจากนัน้ ยังต้องมีความน่าพอใจของการเชื่อมโยงตราสินค้า
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(Favorability) นัน่ คือ คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ ของสินค้า ต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างน่าพึงพอใจ อันจะนาไปสู่การเกิดทัศนคติต่อตราสินค้านัน้ ได้ ทัง้ ยังช่วยโน้มน้าว
ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าตราสินค้านัน้ มีคุณสมบัตทิ เ่ี ขาต้องการ และประการสุดท้ายต้องมีความโดดเด่น
เฉพาะตัวของการเชื่อมโยงตราสินค้า (Uniqueness of brand association) หมายถึง การเชือ่ มโยงที่
มีลกั ษณะแปลกแตกต่างไปจากคู่แข่งขันจนก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งนักการตลาด
สามารถนามาเป็ นจุดขายในการโน้ มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นจุดเด่นด้าน
การใช้งาน สัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ หรือประสบการณ์กไ็ ด้
1) ตาแหน่ งตราสิ นค้า (Brand position)
Temporal (2002) กล่าวถึงตาแหน่งตราสินค้าไว้วา่ เป็ นกลไกใน
การวางรากฐานการสร้างคุณค่าตราสินค้า ตาแหน่ งตราสินค้าจะสาเร็จได้ถ้าตราสินค้าสามารถ
เข้าถึงแต่ละบุคคล เพราะแต่ละบุคคลมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ตาแหน่งตราสินค้าเป็ นสิง่ ที่
จาเป็ นที่สุดในการบริหารจัดการตราสินค้า เพราะต้องนาแง่มุมพืน้ ฐานของสินค้าที่จบั ต้องไม่ได้
มาสร้า งเป็ น ภาพลัก ษณ์ ท่ีจ ับ ต้อ งได้ใ นใจของผู้บ ริโ ภค ฉะนัน้ นัก การตลาดจึง ควรมุ่ ง เน้ น
การศึกษากลุ่มเป้ าหมายอย่างละเอียดว่ าตาแหน่ งตราสินค้าใดจะสามารถเข้าถึง และเชื่อมโยง
กับแนวคิดความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคได้
ส าหรับ Aaker (1996) อธิบ ายถึง ต าแหน่ ง ตราสิน ค้า ว่า เป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) และคุณค่าที่นาเสนอ
(Value proposition) ที่ใช้ในการสื่อสาร โดยแสดงให้กลุ่มเป้ าหมายได้เห็นถึงข้อได้เปรียบทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ทม่ี มี ากกว่าตราสินค้าอื่นๆ
ดังนัน้ ตาแหน่งตราสินค้าจึงเป็ นกลยุทธ์ในการกาหนดตาแหน่ ง
ตราสินค้าในตลาดทีท่ าให้ผบู้ ริโภครับรูจ้ ุดยืนของตราสินค้าทีแ่ ตกต่างจากคู่แข่ง ฉะนัน้ ตาแหน่ง
ตราสินค้าทีก่ าหนดขึน้ ต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วย
Temporal (2002) กล่าวถึงตาแหน่ งตราสินค้าไว้ว่า ตาแหน่ ง
ตราสิน ค้า จะใช้ป ระเภทตราสิน ค้า เพีย งอย่า งเดีย วก็ไ ด้ หรือ ถ้า ต้อ งการความแข็งแกร่งใน
ตาแหน่ งนัน้ ก็ควรใช้หลากหลายประเภทผสมกัน ซึ่งองค์ประกอบด้านต่างๆ โดยตาแหน่ งตรา
สินค้ามีดว้ ยกัน 13 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1. คุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะเด่ น ของตัว สิ น ค้ า (Attribute and
feature)
ต าแหน่ งตราสินค้าที่มุ่ งเน้ นการอ้างอิงถึงคุ ณสมบัติ และ
ลักษณะเด่นทีแ่ ท้จริงของตัวสินค้าทีม่ คี วามแตกต่าง หรือดีกว่าคู่แข่ง ข้อดีคอื มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะ
สามารถเป็ นเจ้าของตาแหน่ งที่เป็ นคุณสมบัติและลักษณะเด่นได้ในระยะยาว และในกรณีนา
สินค้าใหม่ทม่ี ลี กั ษณะโดดเด่นและเฉพาะเจาะจงเข้าสู่ตลาดจะมีโอกาสในการสร้างส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้อย่างรวดเร็ว แต่ขอ้ เสียคือพัฒนาการทางเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นไปอย่างรวดเร็ว คู่แข่งจึง

16
สามารถปรับปรุงและลอกเลียนแบบคุณสมบัติ และลักษณะเด่นที่มใี นตลาดได้ในระยะเวลาไม่
นานนัก อีกทัง้ คู่แข่งยังสามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ด่ี กี ว่า และลักษณะเด่นกว่าสินค้าทีม่ อี ยู่
ในตลาด ทาให้สนิ ค้าตกรุ่นและมีวงจรชีวติ ในตลาดสัน้ ลง
2. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Benefit)
ตาแหน่ งตราสินค้าจากผลประโยชน์ท่ผี บู้ ริโภคจะได้รบั เป็ น
กลยุทธ์ต่อเนื่องมาจาการวางตาแหน่ งตราสินค้าจากคุณสมบัติ และลักษณะเด่น กลยุทธ์น้ีจะ
ตอบคาถามทีผ่ บู้ ริโภคมักมีอยู่ในใจเสมอว่า พวกเขาจะได้อะไรจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
เหล่ า นี้ ข้อ ดีคือ ท าให้ผู้บ ริโ ภครับ รู้แ ละเข้าใจถึงประโยชน์ ท่แี ท้จ ริง ที่จะได้ร ับทาให้สินค้ามี
ความหมายชวนให้น่าสนใจมากขึน้
3. ปั ญหาและหนทางแก้ไข (Problem-solution)
เกิดจากคนไม่ได้ตอ้ งการซื้อหรือสนใจในตัวสินค้า และบริการ
ถ้าไม่ประสบปั ญหา แต่ต้องการแนวทางวิธกี ารแก้ปัญหาที่สินค้าและบริษัทเหล่านัน้ ข้อดีคอื
การช่ว ยแก้ปั ญ หาท าให้เ ข้า ใจ และรับ รู้ถึง อารมณ์ ค วามรู้สึก ของผู้บ ริโ ภคได้อ ย่ า งแท้ จ ริง
นอกจากความเข้า ใจแล้ว ข้อ มู ล ที่ไ ด้ม ายัง สามารถน ามาสร้า งต าแหน่ ง ตราสิน ค้า ใหม่ ท่ีใ ช้
ประโยชน์ จากอารมณ์ความรู้สกึ ได้ต่อไป ข้อเสียคือ คู่แข่งสามารถอ้างเสนอการแก้ปัญหาได้
เช่นกัน อาจช่วยแก้ปัญหาและยังนาเสนอการปรับปรุงเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาในอนาคตอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคยังทาให้บริษัทต้องพัฒนาและหาวิธแี ก้ปัญหาใหม่ๆ
ตลอดเวลา
4. การแข่งขัน (Competition)
อีกปั จจัยหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตาแหน่งตราสินค้าคือ ตาแหน่ง
ตราสินค้า และกลยุทธ์ของคู่แข่ง กลยุทธ์ท่บี ริษทั สามารถใช้ได้มี 2 วิธคี อื การเปลี่ยนตาแหน่ง
ตราสินค้าเมื่อคู่แข่งเปลี่ยนตาแหน่ ง และการเปลี่ยนตาแหน่ งตราสินค้าก่อนที่คู่แข่งจะเปลี่ยน
(Proactive) ข้อดีคอื กลยุทธ์น้ีเหมาะกับการวางตาแหน่ งบริษทั เพราะแต่ละองค์การมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว มีรูปแบบ บุคลิก ลักษณะ วัฒนธรรม ขนาดขององค์กร และภาพลักษณ์ทค่ี นสามารถ
รับรูแ้ ละมีส่วนร่วมด้วยได้ บริษทั สามารถสร้างตาแหน่ งที่แตกต่างได้ในระยะยาวจากการอ้างถึง
ข้อเท็จจริงและสถิตขิ ององค์กร แต่ขอ้ เสียคือ ทาให้บริษทั มีจุดอ่อนง่ายต่อการโจมตีจากคู่แข่งถ้า
ตาแหน่งและจุดยืนทีบ่ ริษทั อ้างใช้ไม่ชดั เจนตรงต่อภาพรวมของบริษทั
5. ความน่ า เชื่อ ถือ และเอกลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร (Corporate
credential or identity)
เป็ นการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง และชื่อเสียงของ
องค์กรในการวางตาแหน่ งตราสินค้าโดยใช้ช่อื องค์กรสร้างชื่อเสียงให้กบั ตัวสินค้า ทาให้ยากที่
คู่แข่งจะลอกเลียนจุดเด่นได้ ส่วนข้อเสียจะเกิดขึน้ เมื่อบริษทั ประสบภาวะย่าแย่ ชือ่ เสียงเสียหาย
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สินค้าภายใต้ชอ่ื ตราสินค้านัน้ ๆ ก็จะได้รบั ผลกระทบไปในทางลบไปด้วย หรือในทางตรงกันข้าม
สินค้าทาความเสียหายให้กบั องค์กร
6. วาระและโอกาส เวลา และลัก ษณะการใช้ง าน (Usage
occasion, time, and application)
ตาแหน่ งตราสินค้าโดยนาเสนอความแตกต่างตามโอกาส
เวลา และลักษณะการบริโภค การใช้งาน เป็ นวิธที เ่ี หมาะจะใช้กบั สินค้าและบริการ แต่ไม่เหมาะกับ
การวางตาแหน่งของบริษทั และองค์กรใหญ่ ข้อดีคอื สินค้าและบริการสามารถอยู่ได้นานในตลาด
ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานในโอกาสต่างๆ ข้อเสียจะเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม
เลิกบริโภค เลิกใช้หรือมีสนิ ค้าอื่นๆ เข้ามาแย่งชิงตาแหน่ง ทางการตลาด (Temporal, 2002)
7. กลุ่มเป้ าหมาย (Target user)
ตาแหน่ งตราสินค้าตามกลุ่มเป้ าหมายเป็ นวิธที เ่ี น้นทางด้าน
การตลาด ทาให้บริษทั รู้ว่ากลุ่มเป้ าหมายคือใคร จึงสามารถวางตาแหน่ งสินค้าทัวไปให้
่
เข้ากับ
ความต้องการของแต่ละกลุ่มได้ ข้อดีคอื สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และสร้างความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริโภคได้ ข้อเสียคือ ต้องอาศัยความแม่นยาเชือ่ ถือได้ของการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคต้องศึกษา
โครงสร้างของตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้การทางาน
วิจยั เป็ นสิง่ สาคัญในการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง
8. ความปรารถนา อยากได้ อยากมี (Aspiration)
เป็ นวิธีท่ไี ด้รบั ความนิยมและถูกใช้กบั สินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิถชี วี ติ ต่างๆ รูปแบบที่ใช้กาหนดความปรารถนา อยากได้ อยากมีทวไป
ั่
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ ความปรารถนาในตาแหน่งและชือ่ เสียงเกียรติยศ (Status and prestige)
เกี่ยวกับความสามารถในการหาทรัพย์สมบัติ และความปรารถนาในการส่งเสริมให้ตนเองดีขน้ึ
(Self-improvement) ซึ่งไม่เกีย่ วกับเงินทอง ทัง้ 2 ลักษณะนี้เป็ นการแสดงออกทีน่ าตนเองเข้าไป
เกีย่ วพันเชือ่ มโยงกับบริษทั หรือตราสินค้าทีส่ ามารถช่วยให้นาเสนอความเป็ นตัวเองได้ ข้อดีของ
กลยุทธ์น้คี อื สามารถเข้าถึงคนทัวไป
่ เพราะทุกคนมีความปรารถนาเชือ่ มโยงกับความรูส้ กึ ของตน
คนจานวนมากมีความปรารถนาและอารมณ์ใกล้เคียงกัน ทาให้ตาแหน่ งตราสินค้าบนความ
ปรารถนาใช้ส่อื สารได้ในวงกว้างทัวโลก
่
9. ความมุ่งหมาย (Cause)
ตาแหน่งตราสินค้าทีค่ านึงถึงจุดมุ่งหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
ต้องการนี้ เน้นการเชื่อมโยงกับระดับความเชื่อของผูบ้ ริโภคที่ตอบสนองความต้องการส่วนตัว
(Need) และความต้องการท่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Need to belong) ทาให้เข้าถึงอารมณ์
ของกลุ่มคนเหล่านัน้ ได้ บริษทั จะสื่อสารแนวทางในการดาเนินธุรกิจสู่กลุ่มคน และคณะต่างๆ
ทีจ่ ะตอบรับและมีความเชือ่ ไปในทิศทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของบริษทั ข้อดีคอื บริษทั สามารถ
สร้า งจุ ด แข็ง ให้ก ับ ตราสินค้า ได้เมื่อน าวิธีน้ีไ ปเชื่อมโยงกับ กลยุ ท ธ์อ่ืนที่เ กี่ย วกับ ประโยชน์
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กลุ่มเป้ าหมาย และอารมณ์ ส่วนข้อเสียคือ จุดมุ่งหมายและปรัชญาต่างๆ ล้าหลังอย่างรวดเร็ว
หรืออาจมีผลกระทบทาให้ฝ่ายอื่นทีไ่ ม่เห็นด้วย ไม่มคี วามเชือ่ เหมือนกับขุน่ เคือง ฉะนัน้ การเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายที่ถูกต้องจึงสาคัญที่สุด วิธีน้ีเป็ นการวางแผนระยะยาวจึงยากที่จะปรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง และต้องใช้งบการตลาดทีส่ ูงในการพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายทีแ่ น่วแน่ของบริษทั
10. มูลค่า (Value)
คุณค่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้มา การ
วางตาแหน่ งจากมูลค่าแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้ มูลค่าทางด้านราคา/คุณภาพ (Price/Quality)
มูลค่าทีไ่ ด้รบั จากเงินทีเ่ สียไป และคุณค่าทางด้านจิตใจ (Emotional value) โดยเมื่อนามูลค่าทัง้
2 ส่วนมาใช้วางตาแหน่งตราสินค้าร่วมกันก็จะทาให้บริษทั ได้กลยุทธ์ทด่ี ี และเป็ นกลวิธใี นการทา
การส่งเสริมการขายได้ กุญแจสาคัญในการวางกลยุทธ์โดยใช้คุณสมบัตนิ ้ีคอื ต้องเน้นที่คุณค่า
ไม่ใช่ราคา แต่กลยุทธ์น้ไี ม่เหมาะกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าของสินค้าชันสู
้ งทีม่ คี วามโดดเด่น
ส่วนใหญ่จะใช้กบั สินค้า และบริการทัวไป
่ ราคาจึงเป็ นตัวแปรสาคัญสาหรับกลยุทธ์น้ี
11. ความรูส้ กึ (Emotion)
เป็ นการใช้ตาแหน่ งตราสินค้าที่สอดคล้องกับอารมณ์ และ
ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคมาใช้ได้โดยไม่ตอ้ งนาไปเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์อ่นื แต่บ่อยครัง้ ความต้องการ
ทีจ่ ะเพิม่ คุณค่า และความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์ ทาให้มกี ารใช้กลยุทธ์น้รี ่วมกับวิธอี ่นื ข้อดีคอื เป็ น
วิธที ่มี พี ลังสูงในการขับเคลื่อนกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการสินค้าและบริการ การวาง
ตาแหน่งตราสินค้าทีข่ าดการเชือ่ มโยงกับอารมณ์และความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคมักจะไม่สามารถจูง
ใจและสร้างแรงกระตุน้ ในการซื้อได้ แต่บางครัง้ ก็ไม่สามารถจูงใจผูบ้ ริโภคได้ เนื่องจากผูบ้ ริโภค
ให้ความสาคัญกับราคามากกว่าปั จจัยอื่น
12. บุคลิกภาพ (Personality)
ตาแหน่ งตราสินค้าที่มพี น้ื ฐานมาจากการใช้บุคลิกภาพตรา
สินค้าเป็ นวิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพมาก บริษัทใหญ่ ระดับโลกสร้างคุณค่าตราสินค้าจากวิธนี ้ีอย่าง
แพร่หลาย อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจะไม่ตอบสนองกับบุค ลิกภาพของตราสินค้าที่ตนไม่ชอบ
หรือไม่ตรงกับบุคลิกภาพของตัวเอง โดยพบว่า บุคลิกลักษณะทีส่ ามารถดึงดูดผูค้ นได้เป็ นอย่าง
ดีคอื ห่วงใย (Caring) ทันสมัย (Modern) ก้าวล้านาสมัย (Innovative) อบอุ่น (Warm) เป็ นตัว
ของตัวเอง (Independent) แข็งแรง (Honest) มีประสบการณ์ (Experience) แท้จริง (Genuine)
โก้หรู (Sophisticated) ประสบความสาเร็จ (Success) ดลบันดาลใจ (Inspiring) กระปรี้กระเป๋ า
(Energetic) น่าเชือ่ ถือ (Trustworthy) ไว้ใจได้ (Reliable) เข้าถึงได้ (Approachable) และรักสนุก
(Fun-loving) ข้อดีคอื เป็ นกลยุทธ์ทม่ี กั ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี เมื่อใช้ร่วมกับวิธอี ่นื สามารถ
ช่วยเสริมสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด สร้างความภักดีต่อตราสินค้าและผลกาไรได้ สาหรับ
ข้อเสียคือ ต้องเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายอย่างถ่องแท้ จึงต้องลงทุนมากในการวิจยั ศึกษาเพื่อให้แน่ ใจ
ว่าผูบ้ ริโภคจะสามารถรับรูถ้ งึ บุคลิกภาพของตราสินค้าได้ในทุกโอกาส
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13. การอ้างถึงความเป็ นหนึ่ง (Claim number one)
การอ้างถึงตาแหน่ งตราสินค้าที่ดกี ว่าคนอื่นทาให้ผบู้ ริโภค
รับรู้ถึงความเป็ น ผู้นาทางการตลาดของสินค้าและบริการ ในกรณีท่สี ินค้าและบริการมีความ
เสมือนคล้ายคลึงกัน ผูค้ นจะให้ความสนใจ และจดจาตราสินค้าที่อา้ งก่อนคู่แข่งว่าเป็ นทีห่ นึ่งใน
ตลาดได้ ข้อดีคอื ทาให้ตราสินค้าได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผูน้ าทางการตลาด และบริษทั สามารถ
นาเสนอเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ได้สม่าเสมอ บริษทั นัน้ ๆ ก็จะเป็ นเจ้าของตาแหน่ งในตลาด
ได้ต่อไป สาหรับปั ญหาที่เห็นได้ชดั คือบริษทั จะต้องลงทุนมหาศาลในการทาวิจยั และพัฒนา
สินค้า และบริการเพื่อการก้าวล้านาหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
2) บุคลิ กภาพตราสิ นค้า (Brand personality)
Aaker (1996) กล่าวว่า บุค ลิกภาพตราสินค้า คือ การกาหนด
บุค ลิกลักษณะของคนเชื่อมโยงเข้ากับตราสินค้า เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม โดย
คุณลักษณะดังกล่าวต้องบอกถึงความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างชัดเจน ทัง้ ยังต้อง
อธิบายถึงลักษณะของสินค้าได้อย่างเหมาะสม ทัง้ รูปลักษณ์ต ั วสินค้า ราคา คุณสมบัติ และ
กลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนสามารถอยู่คู่กบั ตราสินค้าได้ยาวนาน
Upshaw (1995) กล่าวว่า บุคลิกตราสินค้าทีด่ นี นั ้ ต้องได้รบั การ
ผสมผสานกับตาแหน่ งตราสินค้าที่เหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็ นแก่นแท้ของตราสินค้า
Temporal (2002) ได้อธิบายว่า บุคลิกภาพตราสินค้านัน้ ควรจะ
มีค วามคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพของผู้บริโภคมากที่สุด ต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจน ทัง้ นี้
เพราะบุคลิกภาพตราสินค้านัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ ้องติดตัวสินค้าไปตลอดระยะเวลายาวนาน และไม่ควร
ทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงบุคลิกภาพตราสินค้ากะทันหันหรือบ่อยนักเพราะจะทาให้ผบู้ ริโภคสับสน
อันจะส่งผลกับการเชื่อมโยงตราสินค้านัน้ กับตัวผูบ้ ริโภค นอกจากนี้บุคลิกภาพตราสินค้าควร
จะต้องเข้าใจง่าย ชัดเจน และไม่สบั สน โดยจานวนบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมจะต้องเป็ นบุคลิกภาพ
ทีเ่ ด่นชัด ซึ่งควรอยู่ท่ี 2-4 คุณลักษณะเท่านัน้
Aaker (1996) ได้ท าการวิจ ัย เกี่ย วกับ การวัด บุ ค ลิก ภาพตรา
สินค้า กับกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 1,200 คน โดยทาการคัดเลือกบุคลิกภาพของมนุษย์ 114 แบบ
และคัดเลือกตราสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงมาทาการวิจยั จานวน 60 ตราสินค้า โดยจะให้กลุ่มตัวอย่างทา
การจับ คู่ ต ราสิน ค้า กับ บุ ค ลิก ภาพที่ค ิด ว่ า สัม พัน ธ์ห รือ สอดคล้อ งกัน ซึ่ง ผลการวิจ ัย พบว่ า
บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มหลักด้วยกัน
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Brand Personality
Sincerity

Excitement

Competence

Sophistication

Ruggedness

• Down-to-earth

• Daring

• Rellable

• Upper Class

• Outdoorsy

• Honest

• Spirited

• Intelligent

• Charming

• Tough

• Wholesome

• Imaginative

• Successful

• Cheerful

• Up-to-date

ภาพที่ 7 แสดงกลุ่มบุคลิกภาพตราสินค้า A Brand Personality Framework
ทีม่ า: Aaker, J.L. (1997 อ้างถึงใน นริส พิเชษฐพันธ์, 2550)
จากแผนภาพของ Aaker (1997) สามารถอธิบาย และจาแนก
แต่ละกลุ่มได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) เหมาะสมทีจ่ ะใช้กบั
สินค้าประเภททีผ่ บู้ ริโภคมีความคุน้ เคย หรือจาเป็ นในชีวติ ประจาวันแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
แบบติดดิน (Down-to-earth) แบบซื่อสัตย์ (Honesty) แบบมีประโยชน์ (Wholesome) และแบบ
ร่าเริง (Cheerful)
2. กลุ่มบุคลิกภาพแบบน่ าตื่นเต้น (Excitement) เป็ นลักษณะ
ของบุคลิกที่เหมาะกับสินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์กฬี า เครื่องสาอาง และสินค้าแฟชัน่ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ลัก ษณะ คือ แบบกล้า หาญ (Daring) แบบมุ่ ง มัน่ (Spited) แบบช่า งจินตนาการ
(Imaginative) และแบบทันสมัย (Up-to-date)
3. กลุ่มบุค ลิกภาพแบบมีค วามสามารถ (Competence) เป็ น
ลัก ษณะที่เ หมาะกับ สิน ค้า ที่ต้อ งการความน่ า เชื่อถือ ความเป็ น ผู้น า ความมีปั ญ ญา ความ
ปราดเปรื่อง และความสาเร็จ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ แบบน่าเชือ่ ถือ (Reliable) แบบฉลาด
(Intelligent) และแบบประสบความสาเร็จ (Successful)
4. กลุ่มบุคลิกภาพแบบสุขุม (Sophistication) น่ าจะเหมาะกับ
สินค้าทีต่ อ้ งการแสดงความเหนือระดับทางสถานะทางสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบบมี
ระดับ (Upper class) และแบบมีเสน่ห์ (Charming)
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5. กลุ่ ม บุ ค ลิก แบบแข็ง กระด้ า ง (Ruggedness) เหมาะกับ
สินค้าที่ต้องการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง รักอิสระ และอยู่เหนือกฎเกณฑ์ แบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ แบบชอบทากิจกรรมนอกบ้าน (Outdoors) และแบบดือ้ รัน้ แข็งแกร่ง (Tough)
การนาเสนอบุคลิ กภาพตราสิ นค้า
เมื่ อ บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า ถู ก ก าหนดเป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
โฆษณาก็จะถูกพัฒนาขึน้ เพื่อสร้างสรรค์ เสริม หรือเปลี่ยนแปลงบุคลิกทีถ่ ูกกาหนดขึน้ อย่างไร
ก็ตาม บุคลิกภาพของตราสินค้านับว่ามีความสาคัญอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบทุก
ส่วนของส่วนผสมทางการตลาดได้แสดงออกถึงบุคลิกภาพของตราสินค้า น่าจะเป็ นชือ่ เสียง และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ชือ่ ของตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทาง
การจัดจาหน่ าย นอกจากนี้บุคลิกภาพจะประสบความสาเร็จได้นัน้ จาเป็ นจะต้ องได้รบั การ
สร้างสรรค์ท่มี คี วามโดดเด่นในระดับทีม่ พี ลังแตกต่างซึ่งสามารถดาเนินการได้อย่างมีอานุภาพ
(สุมนต์ทพิ ย์ ตัน อธิคม, 2542 อ้างถึงใน นริส พิเชษฐพันธ์, 2550)
ส่วนประกอบของการนาเสนอบุคลิกภาพตราสินค้า ได้แก่
1. การน าเสนอผ่า นทางผู้มีช่ือ เสีย งของบุ ค คลที่มีช่อื เสีย ง
(Endorser) เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากเพราะว่าบุคลิกของผูม้ ชี ่อื เสียงสามารถส่งผ่านไปยังตราสินค้า
ด้วยการตอกย้าทีเ่ พียงพอ (McCracken, 1992 อ้างถึงใน นริส พิเชษฐพันธ์, 2550) นักมานุษยวิทยา
ได้ให้ขอ้ คิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า ผูม้ ชี อ่ื เสียงมีลกั ษณะทางสัญญะทีม่ อี ทิ ธิพลสูงมาก ซึ่งสามารถ
ส่งผ่านไปยังตราสินค้าที่พวกเขารับรอง ซึ่ง Endorser ไม่จาเป็ นต้องเป็ นความจริง หรือแม้แต่
เป็ นมนุษย์
2. น าเสนอผ่า นผู้ใ ช้ต ราสิน ค้ า (User Imagery) คือ การใช้
ภาพลักษณ์ของกลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มเป้ าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออก ท่าทาง การแต่งกาย นิสยั ใจ
คอของกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นสิง่ นาบุคลิกภาพให้กบั สินค้าได้
3. น าเสนอผ่ า นส่ ว นประกอบของโฆษณา ( Executional
Element) อาทิ ถ้าเป็ นภาพยนตร์โฆษณา วิธีการเลือกเพลง การกากับศิลป์ ของภาพ จังหวะ
ธรรมชาติของการตัดต่อ สีท่ใี ช้ และหากเป็ นโฆษณาสิง่ พิมพ์ การกาหนด Layout สี ตัวอักษร
ซึ่งทัง้ หมดสามารถทาให้เกิดบุคลิกภาพให้กบั ตราสินค้าได้อย่างมาก
4. การนาเสนอผ่านสัญลักษณ์ (Symbols) เป็ นส่วนประกอบของ
การนาเสนอทีม่ ปี ระโยชน์มาก คือ การใช้สญ
ั ลักษณ์ของตราสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวทีด่ ที ่สี ุด
ต้องมีการเชื่อมโยงที่เหมาะสม หากตราสินค้าไม่มสี ัญลักษณ์ดงั กล่าวควรพิจารณาสร้างขึน้ มา
ใหม่ และทาให้สญ
ั ลักษณ์นนั ้ มีเอกลักษณ์และบุคลิก
5. ความต่อเนื่อง (Consistency) นอกจากเนื้อหาแล้วในการ
นาเสนอกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้านัน้ ก็คอื การคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictability)
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และความต่อเนื่อง (Consistency) ในกลยุทธ์การวางตาแหน่งตราสินค้า บุคลิกภาพของตราสินค้า
หนึ่งๆ สามารถที่จะพัฒนาอย่างประสบความสาเร็จ หากลักษณะทางสัญญะของตราสินค้ายังมี
ความต่อเนื่องตลอดเวลา ตราสินค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงส่วนประกอบเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกกัดกร่อน
บุคลิกภาพของตัวเอง และจบลงด้วยการไม่มบี ุคลิกภาพเป็ นของตนเอง และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบทางการตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคา การส่งเสริมการจาหน่ าย
ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการขยายสายผลิตภัณฑ์ตอ้ งสนับสนุ น และเสริมสร้าง บุคลิกภาพ
พืน้ ฐานของตราสินค้าด้วย
จากทีก่ ล่าวมาสามารถสรุปได้วา่ ภาพลักษณ์มผี ลกับการรับรูข้ องคนๆ หนึ่งกับสิง่ ๆ
หนึ่ง หากภาพลักษณ์สงิ่ นัน้ เป็ นไปในทางไม่ดี แน่นอนว่าคนทีร่ บั รูภ้ าพลักษณ์นนั ้ ก็จะมีทศั นคติ
ในทางที่ไม่ดี เช่นกันเปรียบกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ถ้าองค์กรสามารถสร้างภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าให้ดไี ด้ ผูบ้ ริโภคที่รบั รู้จะมีความเชื่อใจไว้วางใจและอาจจะส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อใน
อนาคตได้เช่นกัน โดยภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความเชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน 2 องค์ประกอบ คือ
ตาแหน่งตราสินค้า และบุคลิกภาพตราสินค้า โดยบุคลิกภาพตราสินค้านัน้ นักการตลาดสามารถ
นามาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพของตราสินค้าให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
นาแนวคิดภาพลักษณ์ตราสินค้ามาเป็ นกรอบแนวคิด และนามาพัฒนาเป็ นแบบสอบถามเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3. แนวคิ ด และทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารหลักในโลกยุคปั จจุบนั มักจะเกิดขึน้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และมีแนวโน้มจะเพิม่ ความนิยมมากขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way
Communication) ผูค้ นสามารถตอบโต้กนั ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน จนเกิด
การพัฒนาไปสู่การแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยๆ ไปตามความสนใจเฉพาะที่เรียกกันว่าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
สาหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีการนิยามไว้วา่ เป็ นสังคมขนาด
ย่อมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยึดโยงผู้ค นผู้ใช้บริการเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีกิจกรรมหลักที่
กระทากันนัน่ คือการ ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่เรียกกันว่า บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์ท่มี กี ารผลิตรูปแบบการใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่กย็ งั
เต็มไปด้วยข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น คลิปวีดีโอ รูปภาพ บทความ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ
ในรูปแบบที่รู้จกั กันคือ Facebook Twitter YouTube (ศศิวภิ า หาสุข, 2556 อ้างถึงใน ณัฐภณ
กิตติทนนท์ชยั , 2558)
หัวใจสาคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีปัจจัยทีต่ อ้ งคานึงถึงทัง้ ในเรื่องข้อมูลส่วน
บุคคลที่ ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกกรอกได้ด้วยตัวเอง และหลังจากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์แล้วจะต้องใส่ขอ้ มูลพืน้ ฐานอื่นๆ ลงไปเพิม่ เติมให้สมบูรณ์ เช่น ความสนใจส่วนตัว เพศ
อายุ ที่อ ยู่ รู ป ภาพ ประจ าตัว ซึ่ง เจ้า ของบัญ ชีท่ีใ ช้ง านสามารถปรับ แต่ ง ได้อ ยู่ ต ลอดเวลา
ยกตัวอย่าง เช่น Facebook เป็ นต้น (สาวิตรี ชีวะสาธน์, 2554 อ้างถึงใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชยั ,
2558)
โดยสรุปแล้วอาจเข้าใจได้วา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นกลุ่มทีร่ วบรวมไว้ซ่งึ ผูค้ นที่
มีความสนใจเรื่องราวประเภทเดียวกัน และยังเป็ นมากกว่าการสื่อสารในรูปแบบสองทาง เพราะ
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถติดต่อสื่อสารกับหลายๆ พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน (Many to
Many) ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีจุดเด่นทีน่ ่าสนใจดังนี้
1. ผู้ใช้งานสามารถแสดงตัวตนของตนเองออกมาได้อย่างชัดเจน เพราะในการ
สื่อสารจะไม่ถูกรบกวน
2. ผูใ้ ช้งานมักจะเลือกใช้ภาษาทีแ่ ท้จริงทีเ่ ค้าใช้ในการสื่อสารออกมา
3. ผู้ใช้งานจะรู้สกึ ถึงความเป็ นอิสระ ไม่รู้สึกโดนควบคุมหรือถูกจับตามองอย่าง
เข้มงวด
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็ นอีกช่องทางทีบ่ รรดานักการตลาดจะใช้ส่อื สาร
เพื่อให้ ทราบถึงความคิดเห็น ตลอดจนข้อควรปรับปรุงต่างๆ (วิลาศ เลิศวัฒน์ , 2554 อ้างถึงใน
ณัฐภณ กิตติทนนท์ชยั , 2558)
นอกจากนี้ ETDA (2558) หรือ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทา
การเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยประจาปี 2558 (Thailand
Internet User Profile 2015) ออกมา ซึ่งพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนสื่อออนไลน์มากกว่าเดิม
เฉลีย่ สูงสุด 42-76.9 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ และพฤติกรรมหลักของคนทีเ่ ข้าใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ (Social Network) กันมากทีส่ ุดเป็ นอันดับที่ 1 ซึ่งประเภทสื่อสังคมออนไลน์ทค่ี น
นิยมใช้งานมากทีส่ ุดเป็ นลาดับที่ 1 คือ Facebook ซึ่งสูงถึง 92.1%
โดย กฤติน ยังปรีชา (2554) ได้หยิบยกลักษณะเด่นของเว็บไซต์ เฟซบุ๊กเอาไว้ได้
อย่างน่ าสนใจว่า เฟซบุ๊กคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ตี วั เลือกการใช้งานไว้รองรับบริการใน
หลายรูปแบบ ทัง้ ในรูปแบบบุคคลเชิงส่วนตัวทีเ่ รียกกันว่า โปร์ไฟล์ หรือในรูปแบบเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สาหรับร้านค้า บริษทั ผูป้ ระกอบการ ชุมชน หรือองค์กร โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลมากดแสดง
เจตจานงเข้าร่วมเป็ นผู้ติดตาม เพื่อจะได้รบั ข่าวสารและร่วมพูดคุยในประเด็นที่มคี วามสนใจ
ร่วมกัน โดยเว็บไซต์เฟซบุ๊กมีฟังก์ชนความสามารถเหมื
ั่
อนกับระบบโซเชียลที่สามารถพูดคุย
สื่อสารกันได้ทงั ้ ปั จเจกบุคลคล หรือสนทนาแสดงความคิดเห็นกับกลุ่มบุค คล นอกจากนี้ ยัง
สามารถลงรูปภาพ คลิป วีดโี อ และสามารถปรับแต่งหน้าตาการใช้งานได้ตามสไตล์ของผูใ้ ช้งาน
สอดคล้องกับที่ สุรพงษ์ มนัสประกัลภ์ (2555) ได้กล่าวถึงจุดเด่นในแง่มุมการติดต่อ
สื่อสารของเฟซบุ๊กไว้ว่า เป็ นพื้นที่ทส่ี มาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเขียนข้อความลงบน
กระดานที่เรียกว่าหน้า Wall ได้ หรือที่รู้จกั กันอีกนัยหนึ่งว่า สถานะ (Status) ซึ่งข้อเขียนหรือ
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ความคิดเห็นดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ในหน้าแรกของผูท้ ่กี าลังติดตาม โดยเรียกส่วนนี้ว่ าหน้ า
New Feeds และผูอ้ ่านสามารถกดปุ่ มแสดงความรูส้ กึ ถูกใจหรือทีเ่ รียกว่าไลก์ (Like) หรือกดปุ่ ม
แชร์ (Share) เพื่อแบ่งปั นเนื้อหาดังกล่าวให้กบั เพื่อนๆ ของผูอ้ ่านได้รบั ทราบเนื้อหาเหล่า นัน้
ด้วย
สาหรับเนื้อหาที่ผสู้ ร้างหรือผูผ้ ลิตมักจะนิยมโพสต์เพื่อเผยแพร่ต่อไปนัน้ สามารถ
แบ่งเนื้อหาหรือ Content ได้เป็ น 6 ประเภท ดังนี้ (Neil Patel, 2014)
1. เนื้อหาประเภท Link มีลกั ษณะเป็ นคาประโยค หรือรูปภาพ ซึ่งเมื่อกดคลิกเข้า
ไประบบจาผูอ้ ่านไปยังหน้าเว็บไซต์ปลายทางตามที่ผสู้ ร้างกาหนดไว้ และด้วยความสามารถ
ประกอบกับเทคโนโลยีของเฟซบุ๊กในปั จจุบนั ทาให้เมื่อวาง Link แล้วจะปรากฏเป็ นรูปภาพของ
เนื้อหา รวมทัง้ ยังปรากฏชื่อเรื่องของเนื้อหา ซึ่งจะช่วยเรียกความสนใจจากผูอ้ ่านได้มากกว่า
และยังเป็ นวิธที ช่ี ว่ ยเรียกยอดผูช้ มเข้าสู่เว็บไซต์ได้เป็ นอย่างดี
2. เนื้อหาประเภท List เป็ นเนื้อหาในเชิงการจัดอันดับ ซึ่งนับเป็ นประเภทเนื้อหาที่
ได้รบั ความนิยมมากที่สุดตลอดกาลในทุกยุคทุกสมัย โดยเนื้อหาประเภทนี้จะกล่าวถึงจานวน
หรือตัวเลขเป็ นสาคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ค นเข้าไปติดตามเนื้อหาได้มากยิง่ ขึ้น ไม่เว้น
กระทังสื
่ ่อออฟไลน์อย่างนิตยสารชันน
้ าก็ยงั นาเนื้อหาประเภทนี้ไปขึน้ ปกด้วยเช่นเดียวกัน (Neil
Patel, 2014)
3. เนื้อหาประเภท Photo เป็ นเนื้อหาที่ใช้การนาเสนอรูปภาพเป็ นสาคัญหรือเป็ น
ใจความหลัก โดยอาจเป็ นการโพสต์เพียงภาพเดียวพร้อมคาบรรยายโดยรวม หรือโพสต์หลายๆ
ภาพเหมือนเป็ นการเล่าเรื่องแบบพาไปเที่ยวโดยมีคาบรรยายสัน้ ๆ เป็ นส่วนเติมเต็ มให้เนื้อหา
ดังกล่าวสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
4. เนื้อหาประเภท Place Review เป็ นการนาเสนอเนื้อหาที่บอกเล่าถึงสถานที่
แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยจะนาเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงลึกของรายละเอียด โดยอาจเป็ นทริปหรือ
เป็ นเนื้อหาทีเ่ ล่าตัง้ แต่การเดินทาง จุดเด่นหรือความน่าสนใจของสถานที่ สิง่ ที่ควรรู้ รวมถึงการ
แบ่งปั นความรูส้ กึ จากแง่มุมของผูเ้ ขียน
5. เนื้อหาประเภท Video เป็ นการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของคลิปภาพเคลื่อนไหว
ทีถ่ ูกนาขึน้ แสดงผ่านระบบของเฟซบุ๊กเพื่อถ่ายทอดให้เห็นรายละเอียดหรือเรื่องราวของสถานที่
สิง่ ของ วัตถุ บุคคล หรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งในอนาคตรูปแบบวีดโี อบนเฟซบุ๊กอาจมีการพัฒนา
ตามเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
6. เนื้อหาประเภท Infographics เป็ นนาข้อมูลหรือชุดของความรูม้ าสรุปเป็ นรูปภาพ
กราฟิ ก และตัวการ์ตูนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องสถานที่ สิ่งของ วัตถุ บุค คล เคล็ดลับเทคนิค
เรื่องราวในชีวติ ประจาวัน ข่าว หรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิม่ ความน่ าสนใจให้ผอู้ ่านเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายมากขึน้ รวมทัง้ ยังสามารถสร้างการจดจาได้เป็ นอย่างดี
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หนึ่งในวิธกี ารที่จะช่วยเร้าหรือเพิม่ ความน่าสนใจให้กบั เนื้อหาทีโ่ พสต์ลงเฟซบุ๊กได้
นัน้ กลวิธสี าคัญคือ การเขียนพาดหัวหรือข้อความทีโ่ พสต์ซ่งึ จะปรากฏให้ผตู้ ดิ ตามพบเห็น โดย
มานะ ตรรยาภิวฒ
ั น์ (2553) ได้แนะนาเทคนิคสาหรับการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ผอู้ ่านเกิด
ความสนใจ และอยากทีจ่ ะเข้ามาร่วมในกลุ่มไว้ดงั นี้
1. ความสดใหม่แ ละรวดเร็ว ทัง้ ในแง่ ข องเวลาที่เกิดเหตุ ก ารณ์ ห รือถูกค้นพบ
มีความร่วมสมัย เกาะกระแสไม่ตกเทรนด์
2. ความใกล้ชดิ ผูอ้ ่านมักจะสนใจใคร่รู้ในเรื่องที่ใกล้ตวั หรือมีความเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ทัง้ ในแง่ทางกายภาพรวมถึงความใกล้ชดิ ทางด้านจิตใจ
3. ความสาคัญหรือความเด่น นาจุดเด่นของเรื่องราว บุค คล สิ่งของ เหตุการณ์
หรือสถานที่ มาเป็ นประเด็นหลักในการช่วยเรียกความน่าสนใจให้กบั เนื้อหา
4. ความเร้าอารมณ์ นาเสนอเนื้อหาหรือข้อความทีผ่ อู้ ่านได้รบั รู้แล้วเกิดความรู้สกึ
หรืออารมณ์บางอย่างขึน้ ร่วมกันทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ
5. ความลึกลับซ่อนเงื่อน เป็ นเนื้อหาทีไ่ ม่ได้บอกรายละเอียดทัง้ หมด อาจใช้ขอ้ ความ
ทีท่ าให้ผอู้ ่านเกิดความสงสัยจนอยากค้นหา หรือการใช้ขอ้ ความในเชิงตัง้ คาถาม ซึ่งเป็ นวิธกี าร
กระตุน้ ให้ผอู้ ่านเกิดความรูส้ กึ อยากติดตามเนื้อหามากขึน้
6. ความแปลกหรือผิดปกติ นาเสนอสิง่ ที่ดูแปลกหรือไม่เคยพบเห็นได้ปกติ ไม่วา่
จะเป็ นอุบตั ิการณ์ทางด้านธรรมชาติและอุบตั กิ ารณ์ท่เี กิดขึน้ ทางสังคม ตลอดจนสถานที่หรือ
เรื่องราวทีเ่ กินจะคาดเดา
7. องค์ประกอบทางเพศ เนื้อหาที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเพศทัง้ ในแง่มุม
ของผูห้ ญิง และผูช้ าย รวมถึงเนื้อหาที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความรัก
การแต่งงาน การหย่าร้าง ภาพ เซ็กซี่วาบหวิวแนวปลุกใจ
ในฐานะทีเ่ ฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นสื่อมวลชนที่ประกอบกิจการร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนอกจากมีห น้าที่
หลักในการผลิตเนื้อหาสารด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสื่อไปยังผูร้ บั สารแล้ว อีกบทบาทหนึ่งทีส่ าคัญ
คือการหมันตรวจสอบหรื
่
อวัดผลปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารที่มตี ่อเนื้อหาต่างๆ ที่นาเสนอ
เพื่อเป็ นการประเมินประสิทธิภาพและจะเป็ นแนวทางสาคัญที่นามาพัฒนาการสื่อสารเนื้ อหา
ต่อไป โดยในเฟซบุ๊กได้นิยามปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารว่า มาตรวัดเพื่อประเมินการมีส่วน
ร่วมของผูร้ บั สารต่อโพสต์ใดโพสต์หนึ่ง (Engagement หรือ Facebook Post Engagement Rate)
โดยพิจารณาได้จากการกระทาทีผ่ รู้ บั สารแสดงออกต่อโพสต์ อาทิ การแสดงความรูส้ กึ , การตอบ
กลับ และการแบ่งปั นเนื้อหา Digital MiLKeting (2558) และ SMEJump (2557) ได้นาเสนอว่า
Engagement Rate จะเป็ นหน่ วยวัดที่นามาใช้เพื่อเปรียบเทียบให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ
เนื้อหา ในโพสต์ต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าเนื้อหารูปแบบใดทีโ่ พสต์ไปแล้วถูกใจแฟนเพจมากทีส่ ุด
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ซึ่งจะใช้เป็ นแนวทางในการนามาปรับปรุงเฟซบุ๊กแฟนเพจให้ตรงกับความต้องการของผูร้ บั สาร
หรือแฟนเพจมากทีส่ ุด

ภาพที่ 8 วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั เพื่อประเมินคุณภาพคอนเทนต์
ทีม่ า : Rancati, E., & Gordini, N., (2014 อ้างถึงใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชยั , 2558)
สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Rancati และ Gordini (2014) ที่ศ ึก ษาเรื่อ ง Content
marketing metrics: Theoretical aspects and empirical evidence โดยในงานวิจยั มีการวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั เพื่อใช้ประเมินคุณภาพของคอนเทนต์ โดยผลสรุปออกมาว่าตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วกับยอดแบ่งปั น
เนื้อหาและยอดแสดงความรู้สึกนิยมนามาใช้กนั มากถึง 72% ซึ่งเป็ นสัดส่วนสูงที่สุดรองจาก
ตัวชีว้ ดั ที่เป็ นข้อมูลในเชิงลึกสาหรับเจ้าของเว็บไซต์หรือผูท้ ่เี ป็ นแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจที่จะ
สามารถเห็นตัวเลขสถิตขิ อ้ มูลดังกล่าว
และหนึ่งในการแสดงปฏิกิรยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารที่นิยมมากที่สุดคือการแสดง
ความรู้สกึ (Like) ซึ่ง นิวฒ
ั น์ ชาตะวิทยากูล (2555) ได้กล่าวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของสาเหตุท่ี
คนกดแสดงความรู้สึก (Like) ต่ อ เนื้ อ หาใดเนื้อหาหนึ่ง ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจนัน้ มีค วามหมาย
บางอย่างซ่อนอยู่ โดยอ้างอิงถึงผลการวิจยั ทีไ่ ด้สรุปเอาไว้แบ่งเป็ น 5 ข้อดังนี้
1. การแสดงความชืน่ ชอบอย่างตรงไปตรงมา
2. การแสดงออกว่าเห็นด้วย
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3. การแสดงออกถึงความชืน่ ชอบหรือคลังไคล้
่
โดยอาจเป็ นการกดแสดงความรูส้ กึ
ต่อทุกเนื้อหาที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือบุคคลได้โพสต์เอาไว้ ซึ่งบางครัง้ อาจไม่ได้เป็ นการ
สะท้อนว่าชืน่ ชอบเนื้อหาเหล่านัน้ อย่างแท้จริง หากเป็ นการแสดงออกว่าชื่นชอบเฟซบุ๊กแฟนเพจ
หรือบุคคลผูโ้ พสต์เพียงเท่านัน้
4. การแสดงออกถึงการยกย่อง เมื่อเห็นว่าเนื้อหาที่โพสมีประโยชน์ มีคุณค่า หรือ
เกิดความซาบซึ้งประทับใจ รวมถึงยังเป็ นการสื่อถึงการเคารพนับถือต่อเนื้อหานัน้ ๆ
5. เป็ นการแสดงความรูส้ กึ เมื่อเห็นว่าเนื้อหานัน้ ๆ มีความตลกขบขัน
รวมถึงเว็บไซต์ Kissmetrics (2013) ทาการสารวจข้อมูลเพื่อแนะนาเทคนิค และ
วิธีการโพสต์เนื้อหาลงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่จะช่ว ยทาให้ได้ยอดแสดงความรู้สึกเพิ่ มสู ง ขึ้น
ซึ่งเป็ นการสะท้อนปฏิกริ ยิ าตอบกลับของเฟซบุ๊กแฟนเพจและสามารถบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิภาพใน
การโพสต์เนื้อหานัน้ ๆ โดยผลสารวจออกมาว่า รูปแบบเนื้อหาประเภท “ รูปภาพ” ช่วยทาให้ได้
ยอดแสดงความรู้สกึ เพิม่ สูงขึน้ มากถึง 53% ส่วนความยาวของข้อความยังมีผลต่อยอดแสดง
ความรูส้ กึ เช่นเดียวกัน โดยผลสารวจแสดงให้เห็นว่าข้อความทีม่ คี วามยาวน้อยกว่า 80 ตัวอักษร
จะเพิม่ ยอดแสดงความรูส้ กึ ได้มากกว่าข้อความทีย่ าวตัง้ แต่ 81 ตัวอักษรขึน้ ไปมากถึง 66%
ส่วนอีกการแสดงปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีความสาคัญ
ไม่แพ้กนั นัน่ คือ การกดปุ่มแบ่งปั นเนื้อหา (Share) โดย (GO-Gulf, 2015) ได้สารวจประเภท
เนื้อหาทีผ่ คู้ นมักจะนิยมแบ่งปั นเนื้อหากันมากทีส่ ุดในสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งในสื่อประเภทเฟซบุ๊ก
ผลสารวจออกมาว่าผูค้ นมักจะนิยมแบ่งปั นเนื้อหารูปภาพกันมากที่สุด รองลงมาเป็ นการแชร์
เรื่องของแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน ลาดับถัดมาเป็ นการแบ่งปั นเนื้อหา
ลิงค์ของบทความต่างๆ
นอกจากนี้ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2559) ได้กล่าวถึงความต้องการสร้างเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ให้เกิดการแบ่งปั นเนื้อหาของตราสินค้าหรือองค์กรต่างๆ ในปั จจุบนั
เริม่ มีปริมาณมากขึน้ ดังนัน้ จึงได้ทาเช็คลิสต์ขน้ึ มา 2 ประการ เพื่อเป็ นการตรวจสอบในเบือ้ งต้น
ว่า หากเนื้อหามีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ประกอบอยู่กม็ โี อกาสทีค่ นจะแบ่งปั นเนื้อหามากขึน้ ได้แก่
1. คนทีแ่ บ่งปั นเนื้อหานี้จะทาให้เค้าดูเป็ นคนอย่างไร เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีส่ อดคล้อง
กับหลักจิต วิทยาเบื้องต้นของคนที่ใช้โซเชียลมีเดีย เพราะเมื่อโพสต์หรือแบ่งปั นเนื้อหาใดๆ
ออกไปก็เพื่อเป็ นการสะท้อนความเป็ นตัวเราให้คนรอบข้างได้รบั ทราบ
2. คนจะเขียนคาบรรยายอย่างไรเมื่อแบ่งปั นโพสต์น้ี เมื่อสังเกตหลายๆ เนื้อหาทีม่ ี
การแบ่งปั นเนื้อหาต่อกันมา มักจะมีคาบรรยายสัน้ ๆ (Caption) ประกอบด้วยเสมอ ดังนัน้ หาก
เราสามารถนึกคาบรรยายทีค่ นมาแบ่งปั นเนื้อหานี้จะใช้เขียนประกอบลงไปได้อย่างชัดเจน ก็มี
โอกาสทีค่ นจะแบ่งปั นเนื้อหาเหล่านี้ได้ง่ายมากยิง่ ขึน้
รวมถึง เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน (2556) ได้แบ่งประเภทเนื้อหาที่ค นจะนิยม
Share ไว้ เป็ น 4 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่
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1. Humorous Story เป็ น เนื้ อ หาข้อความ รู ป ภาพ หรือ วีดีโ อที่ส่ือ สารถึงความ
สนุกสนาน ตลกขบขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสังคมประเทศไทยทีช่ น่ื ชอบเสียงหัวเราะเป็ นอย่าง
มาก โดยเนื้อหาประเภทนี้มกั ถูก แบ่งปั นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาให้ยอดรับชมสูงโดยบางครัง้ อาจไม่
จาเป็ นต้องใช้ทุนในการผลิตเนื้อหาเลย
2. Amazing Story สิง่ ที่ทาให้คนอ่านรู้สกึ ทึ่ง แปลกใจ เป็ นสิง่ ที่ไม่เคยพบเคยเจอ
หรือหาดูได้ยาก
3. Emotional Story เนื้อหาทีท่ าให้ผอู้ ่านรูส้ กึ ซาบซึ้ง ประทับใจ สะเทือนใจ ครุ่นคิด
อะไรบางอย่าง
4. Cute Story เป็ นเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความน่ารัก
จากทีก่ ล่าวมาสามารถสรุปได้วา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็ นรูปแบบการสื่อสาร
ที่สาคัญในยุคปั จจุบนั ซึ่งเชื่อมต่อหากันได้อย่างไร้พรมแดนและเป็ นการสื่อสารสองทางโดย
สามารถสื่อสารกับคนจานวนมากได้ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ที่คนไทยนิยมใช้มาก
ที่สุด โดยมีรูปแบบและเทคนิคในการสร้างความน่ าสนใจที่หลากลาย รวมถึงยังมีการวัดผล
ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สาร ทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลต่อยอดสาหรับพัฒนาเนื้อหาให้ตรง
ใจกับกลุ่มเป้ าหมายในอนาคต ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ในหัว ข้อเทคนิค
การพาดหัวเพื่อเรียกความสนใจ และปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
4. แนวคิ ด และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538 อ้างถึงใน ภัทรดนัย พิรยิ ะธนภัทร, 2558) ได้ให้คาจากัด
ความว่า หมายถึง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้เป็ นเกณฑ์ทน่ี ิยมนามาใช้ในการ
แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ และสถิตทิ ่วี ดั ได้ของประชากรทีจ่ ะ
สามารถช่ว ยก าหนดตลาดของกลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทัง้ ท าให้ง่ า ยต่ อการวัด มากกว่า ตัว แปร
ทางด้านอื่นๆ ตัวแปรทางด้านประชากรทีส่ าคัญ อันประกอบด้วย
1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ ริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภค
สินค้า หรือ บริการทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน
2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางเพศเป็ นส่วนหนึ่งในการแบ่งส่วนการตลาด
เช่นกัน ในยุคปั จจุบนั นัน้ ตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภค
ไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการทีผ่ หู้ ญิงออกไปทางานนอกบ้าน
มากขึน้
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3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็ น
เป้ าหมายที่สาคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญอย่างยิง่ ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับหน่วยของผูบ้ ริโภค นักการตลาดจะสนใจจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือน
ทีใ่ ช้สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่งรวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้าง
ด้านสื่อทีเ่ กีย่ วข้องกับผูท้ ่เี ป็ นคนตัดสินใจในครอบครัวเพื่อทีจ่ ะช่วยทาให้พฒ
ั นากลยุทธ์การตลาด
ได้อย่างเหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง
ตัวแปรทีส่ าคัญต่อการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัวไปแล้
่
วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ ริโภคที่
มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มรี ายได้ต่ าเป็ นตลาดที่มขี นาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญของ
การแบ่ ง ส่ ว นการตลาดโดยยึดถือเกณฑ์ร ายได้เพียงอย่ างเดียวก็ค ือ รายได้จ ะเป็ น ตัวชี้วดั
ความสามารถของผูบ้ ริโภค ในการซื้อสินค้าหรือไม่มคี วามสามารถในการซื้อสินค้า ในขณะเดียวกัน
การเลือกซื้อสินค้าแท้ท่จี ริง แล้วอาจใช้เกณฑ์รูปแบบการดารงชีวติ รสนิยม อาชีพ การศึกษา
ฯลฯ เป็ นตัวกาหนดเป้ าหมายได้เช่นกัน แม้รายได้เป็ นตัวแปรทีน่ ิยมใช้แต่นกั การตลาดส่วนใหญ่
จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัว แปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้สามารถกาหนด
ตลาดเป้ าหมายให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่
แสดงถึงความแตกต่างกันของผูบ้ ริโภค ทัง้ ในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งความแตกต่างเหล่านัน้ มี อทิ ธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้รบั สาร
ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมของแต่ละบุคคลนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดด้านประชากรศาสตร์
มาเป็ นกรอบในเกณฑ์การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นริส พิเชษฐพันธ์ (2550) งานวิจยั เรื่อง “การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าของสินค้าไทย
ทีใ่ ช้ Spoke-characters ในงานโฆษณา” เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหาจานวน 31 ชิ้นงาน และการสนทนากลุ่มจานวน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้
Spoke-characters ในหมวดสินค้าไม่คงทน โดยเป็ นสินค้าประเภทขนม ของขบเคี้ยวมากทีส่ ุด
โดยส่วนใหญ่มกั ถูกสร้างขึน้ เพื่อโฆษณานัน้ ๆ โดยเฉพาะ และเป็ นตัวแสดงที่เป็ นการสร้างตัว
แสดงขึน้ มาใหม่สมมุตเิ ลียนแบบมนุ ษย์มากทีส่ ุด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มลี กั ษณะการส่งเสริมการขาย
Spoke-characters ทีพ่ บมากทีส่ ุดเป็ นเพศชาย และส่วนใหญ่เป็ นการใช้ Spoke-characters ทีม่ ี
อารมณ์ขนั นอกจากนี้ยงั พบว่า Spoke-characters เหล่านัน้ สะท้อน อิทธิพลต่อตราสินค้าใน
ระดับ น้ อ ย แต่ ก ลับ พบว่ า ความสามารถในการสื่อ ความหมายของ Spoke-characters นั น้
สามารถสื่อสารได้ในระดับดี และส่วนใหญ่เป็ นการใช้ในกลุ่มบุคลิกภาพสินค้าในกลุ่มบุคลิกภาพ
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แบบจริง ใจ (Sincerity) นอกจากนี้ ย ัง นิ ย มใช้ Spoke-characters เพื่อ สื่อ ถึง คุ ณ สมบัติแ ละ
ลัก ษณะเด่ น ของตัว สิน ค้า (Attribute and feature) และผลการศึก ษายัง พบว่า ด้า นการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ไทยจากการใช้ Spoke-characters ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากกรณีศ ึกษา
โฆษณาชาเขียวยูนีฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชืน่ ชอบต่อ Spoke-characters และส่งผลทาให้
จดจาโฆษณาได้เป็ นอย่างดี และจากลักษณะบทบาท และการ แสดงออกของ Spoke-characters
นัน้ พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า กล่าวคือ ตราสินค้ายูนีฟนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ โดย Spoke-characters นัน้ สื่อถึงความเป็ นผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดสารพิษ ซึ่งสิง่ เหล่านี้
เป็ นการสะท้อนถึงความเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่นเดียวกัน
ณัฐพล กิตติทนนท์ชยั (2558) งานวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนอง
บนเฟสบุ๊คเว็บท่องเทีย่ ว กรณีศกึ ษาเพจเฟสบุ๊คเว็บ Chillpainai” เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจานวน 331 โพสต์ ผลการศึกษาพบว่า ประเภทเนื้อหาทางเพจนาเสนอเรื่องที่
พักมากที่สุด ส่วนปฏิกริ ยิ าตอบกลับพบว่าเนื้อหาประเภทคาคมมีค่าเฉลี่ย Engagement มาก
ที่สุด ด้านวัตถุประสงค์การสื่อสารพบว่า มีความสอดคล้องกันทัง้ เรื่องจานวนและปฏิกริ ยิ าตอบ
กลับคือใช้วตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรอบรูม้ ากทีส่ ุด ส่วนปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารมีต่อการ
ใช้ก ลยุ ท ธ์แ บบความเป็ น จริง มากที่สุ ด คือ ใช้รู ป ภาพหรือ เปรีย บเทีย บท าให้เ ห็น ภาพตาม
วัตถุประสงค์เดียวกัน ส่วนภาษาและลีลาการเขียนจะเน้ นเรื่องความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด
รวมถึงผู้รบั สารก็มปี ฏิกิรยิ าตอบกลับต่อการ ใช้เทคนิคนี้มากที่สุดเช่นเดียวกัน และยังพบว่า
ทางเพจเน้นการใช้ภาพถ่ายประเภทสถานทีเ่ ยอะทีส่ ุด สาหรับประเภทคอนเทนต์บน Facebook
ที่ทางเพจนิยมใช้มากที่สุดคือการใช้ Link โดยปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ร ับสารมีต่อประเภท
คอนเทนต์แบบ Photo มากทีส่ ุด รวมถึงใช้เทคนิคการพาดหัว Facebook เพื่อให้ผอู้ ่านสนใจโดย
เน้นการพาดหัวที่เล่นกับความสาคัญหรือความเด่นมากที่สุด ขณะที่ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั
สารมีต่อการพาดหัวที่เน้นความรวดเร็วสดใหม่มากทีส่ ุด นอกจากนี้ในเรื่องหลักการสร้างเนื้อหา
ทีม่ คี ุณค่าทางเพจใช้หลักการสร้างเนื้อหาทีม่ ปี ระโยชน์ (Useful) มากทีส่ ุด แต่ปฏิกริ ยิ าตอบกลับ
ของผูร้ บั สารกลับมีต่อหลักการสร้างเนื้อหาทีม่ คี วามเป็ นต้นฉบับของตัวเองมากทีส่ ุด
ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิล ก (2558) งานวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารบน Facebook
Fanpage Goal Thailand ที่มีผลต่ออการเข้าชมเว็บไซต์ Goal.com/th/” เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหา และกลยุทธ์การสื่อสารบน Facebook Fanpage Goal Thailand
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสารบนหน้า Facebook Fanpage Goal Thailand
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการบริหาร คอลัมน์นิส และกราฟิ กดีไซต์ Goal Thailand
ผลการศึกษาพบว่า Goal Thailand ใช้ส่อื Facebook Fanpage มาก่อนทีจ่ ะมีเว็บไซต์ขา่ วออนไลน์
โดยเกิดความเป็ นชุมชน (Community) มีการโต้ตอบแสดงความคิดระหว่างผูต้ ดิ ตาม Facebook
Fanpage ด้วยกันเองตลอดเวลา จากการใช้ Facebook Fanpage Goal Thailand ส่งผลให้มี
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ในจานวนที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบเนื้อหาสารที่
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นาเสนอ ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารบน Facebook Fanpage Goal Thailand ได้ให้
ความสาคัญกับกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ ในการนาเสนอเนื้อหาสารทัง้ ในรูปแบบเนื้อหาข่าว
และรูปภาพ Goal Thailand มีการนาเสนอในมุมทีแ่ ตกต่างจากสื่อกีฬาอื่นๆ ด้วยความต่างนี้ทาให้
เนื้อหาข่าว และภาพกราฟิ ก Goal Thailand เป็ นทีส่ นใจทัง้ ในกลุ่มคนทีต่ ดิ ตามกีฬาฟุตบอล และ
ผูท้ ไ่ี ม่ได้ตดิ ตาม ซึ่งวัดได้จากจานวนผูท้ ม่ี ากดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และมีการแบ่งปั นกันต่อ
จากความได้เปรียบของ Goal Thailand ที่เป็ นสานักข่าวในรูปแบบเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และ
เลือกใช้ Facebook Fanpage เป็ นช่องทางการสื่อสาร ทาให้สามารถเลือกใช้คา และภาษาเพื่อ
มานาเสนอได้หลากหลายกว่าสื่ออื่นๆ
สิรลิ ดา นาดี (2560) งานวิจยั เรื่อง “ศึกษารูปแบบเนื้อหาการสื่อสาร และการตอบสนอง
บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจผลิต ภัณ ฑ์ค วามงาม กรณีศ ึก ษา เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ: Oriental Princess
Society, Merrezca and Cosmetology” เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือลงรหัส สาหรับ
การวิเคราะห์เนื้อหา มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Oriental Princess Society, Merrezca และ BSC Cosmetology 2) เพื่อศึกษาปฏิกริ ยิ าตอบกลับ
ของผู้สาร ต่อการนาเสนอเนื้อหาบน เฟซบุ๊ กแฟนเพจ Oriental Princess Sociaty, Merrezca
และ BSC Cosmetology ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสื่อสารกับปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั
สารต่อการนาเสนอเนื้อหา ของผลิตภัณฑ์ค วามงามบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Oriental Princess
Society, Merrezca และ BSC Cosmetology นัน้ มีการสื่อสารหลายรูปแบบที่เ ป็ นไปทิศ ทาง
เดียวกัน โดยพบว่าแต่ละแบรนด์มรี ูปแบบในการสื่อสารทีเ่ หมือนกัน หลายรูปแบบในการสื่อสาร
ที่เหมือนกัน ดังหัวข้อไปนี้ 1. มีวตั ถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อให้ความรอบรู้ เป็ นเนื้อหาที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผอู้ ่านได้รบั ทราบถึงข้อมูลความเป็ นไปต่างๆ 2. ใช้กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา
และตรึงความสนใจ ผ่านแนวคิดการกระทา ซึ่งเป็ นเนื้อหาในลักษณะทีไ่ ม่นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหว
ในการสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจ 3. ใช้การสร้างภาษาและลีลาการเขียนที่มีค วามถูกต้อง
ชัด เจน โดยเป็ น เนื้ อ หาในลักษณะที่ใ ช้ภ าษาอย่ างถู ก หลัก และการเลือ กค ามาใช้ค าแสดง
ความหมายได้อย่างถูกวิธี 4. ใช้หลักการสร้าง Value able Content ผ่านการนาเสนอเนื้อหาที่
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็ นเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับกลุ่มเป้ าหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
กาญจนา ชุ ณ ห์ กุ ล (2560) งานวิจ ัย เรื่อ ง “ศึก ษาการเชื่อ มโยงตราสิน ค้า ผ่า น
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน กรณีศกึ ษา ซานริโอ เฮลโหล คิตตี้เฮ้าส์ ” เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อการศึกษาการเชือ่ มโยงตราสินค้าผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตู น 2. เพื่อศึกษา
การรับรู้ตราสินค้าผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของการเชื่อมโยง
เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ง่ายในรูปแบบของสินค้าทีไ่ ด้นาเอาคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนไปใส่ในสินค้า
ลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงให้เข้าถึงตัวการ์ตูน และการที่นาเอาตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์
มาสร้างเป็ นสถานที่เพิม่ เรื่องราวเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเข้าถึงระหว่างตัวการ์ตูนกับผูบ้ ริโภค
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โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่สี ร้างความโดดเด่นทัง้ ภายใน และภายนอกรวมไปถึงการเอาลาย
ตัวการ์ตูนไปใส่ในสินค้าเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ เป็ นการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ การรับรูต้ รา
สินค้าผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญในการสร้างการจดจาจุดเด่นของตราสินค้าที่
สามารถสร้างเอกลักษณ์ ทาให้เกิดการรับรู้และจดจาทีแ่ ปลกใหม่ ผูใ้ ช้บริการที่ได้เห็นสินค้าทีม่ ี
ความหลากหลายจึงมีความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้าโดยเลือกใช้สินค้าและ
บริการ และการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึน้
กรอบแนวคิ ด

-

รูปแบบการออกแบบเนื้ อหา
เนื้อหาเกีย่ วกับร้าน Jones Salad
เนื้อหาด้านโภชนาการ
เนื้อหาด้านสุขภาพ
เนื้อหาด้านการออกกาลังกาย
เนื้อหาเชิงโฆษณา
เนื้อหาเชิงล้อเลียน
เนื้อหาอื่นๆ

การเขียนพาดหัว
- ความสดใหม่รวดเร็ว
- ความสาคัญ หรือความเด่น
- ความใกล้ชดิ
- ความเร้าอารมณ์
- ความลึกลับซ่อนเงือ่ น
- ความแปลก ผิดปกติ
- องค์ประกอบทางเพศ

การรับรู้ตราสิ นค้าจากการ
เชื่อมโยงของผูบ้ ริ โภค
- คุณสมบัติ
- คุณประโยชน์
- ทัศนคติ

ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความแตกต่างในการรับรูข้ องประชากรศาสตร์ระหว่าง
รูปแบบการออกแบบเนื้อหา การเขียนพาดหัวเพื่อให้ผอู้ ่านสนใจ การรับรู้ของ ภายใต้แนวคิด
การเขียนพาดหัวเพื่อให้ผอู้ ่านสนใจ ของมานะ ตรรยาภิวฒ
ั น์ (2553) แนวคิดการรับรูต้ ราสินค้า
จากการเชือ่ มโยงของผูบ้ ริโภค ของ Keller (2003)

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั เรื่อง “ การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรูต้ ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม” มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผูใ้ ช้ส่อื สังคม
จากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการรับรู้
โดยผูว้ จิ ยั กาหนดวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภท
ที่โ พสต์บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์ และ ส่วนที่ 2 การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ซึ่งผู้วจิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินวิจยั ในเรื่องประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เกณฑ์การให้คะแนน การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์เนื้ อหา
วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภท
ที่โ พสต์บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์
เครื่องมือในการวิ จยั
เนื่องจากการเก็บข้อมูลเนื้อหาจากจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ครัง้ นี้ เป็ น
การเก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์เนื้อหาในการศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี าร
กาหนดเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ แบบบันทึกข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องในบทที่ 2 มาใช้เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
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การทดสอบเครื่องมือวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความน่าเชือ่ ถือของเครื่องมือเก็บข้อมูล ด้วยวิธกี ารตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability of Coding) โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่องมือแบบบันทึกข้อมูลไปให้ผรู้ ่วม
ลงรหัส 3 คนได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจริง โดยมีการอธิบายกรอบแนวคิดทฤษฎีท่จี ะนามาใช้
วิเคราะห์ให้รบั ทราบอย่างละเอียด ปรากฏว่าได้ผลการเก็บข้อมูลทีเ่ หมือนกับผูว้ จิ ยั ทาเกินกว่า
80% ดังนัน้ จึงถือว่าเครื่องมือในการลงรหัสนี้สามารถเชือ่ ถือได้ นอกจากนี้ยงั ได้ผทู้ รงคุณวุฒคิ อื
อาจารย์ท่ปี รึกษา (Expert Validity) คอยให้คาแนะนา และชีแ้ นะแนวทางแก้ไขในการปรับปรุง
เครื่องมือการเก็บข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content)
ทุกประเภทที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อนามาแบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์เนื้อหา และทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวคิดทฤษฎีต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่องมือแบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมกันนี้ยงั
ได้นาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องในบทที่ 2 มาใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (การพาดหัวเฟซบุ๊กให้
ผูอ้ ่านสนใจ)
2. นอกจากนี้ยงั นาปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารในรูปแบบของการแสดงความรู้สกึ
(Like) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share) การแสดงความคิดเห็น (Comment) มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดย
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทีย บกับข้อมูล ทฤษฎีเพื่อให้เกิดความเข้า ใจทาง
ปรากฏการณ์ทางความคิดดังกล่าว ซึ่งมีขนั ้ ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทางของ Miles
และ Huberman (1994) ทีไ่ ด้เสนอขันตอนการเก็
้
บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การย่อ
ความที่ทาให้เข้าใจง่าย การแปลงข้อมูลให้พร้อมนาไปใช้งานในขัน้ ตอนต่อไป สิง่ ที่ผวู้ จิ ยั ทาใน
การลดทอนข้อมูลคือ การเขียนสรุป การร่างหัวเรื่องย่อทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างหลักการในการจาแนก
กลุ่มข้อมูล จดบันทึก ตัง้ แต่การเก็บข้อมูลครัง้ แรกไปจนงานวิจยั เสร็จสมบูรณ์
2. การจัดรูปแบบข้อมูล (Data Display) หมายถึง การสร้างรูปแบบข้อมูลที่สามารถ
สื่อ สารกับผู้อ่า นให้เ ข้าใจโดยง่ าย เช่น การแสดงข้ อมูล ด้ว ยตาราง แผนภาพ กระบวนการ
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จัดรูปแบบข้อมูลนี้เกิดขึน้ นับตัง้ แต่ผวู้ จิ ยั เริม่ วางแผนการนาเสนอข้อมูลด้วยการจัดรูปแบบให้
เหมาะสมกับผูอ้ ่าน เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจได้ง่าย
3. การร่ า งข้ อ สรุ ป และการยื น ยั น ( Conclusion Drawing and Verification)
หมายถึง การตีความหมาย การทาความเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทเ่ี ชือ่ มโยงของข้อมูลทีไ่ ด้
รวบรวมมาเพื่อนาไปสรุปผลการวิจยั
ส่วนที่ 2 การวิ จยั เชิ งสารวจ (Survey Research)
วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยผูว้ จิ ยั
เลือกใช้วธิ ีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรทีต่ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ซึ่งมีจานวนผูต้ ดิ ตาม 1,085,690 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2561)

ภาพที่ 9 จานวนผูต้ ดิ ตามเฟซบุก๊ แฟนเพจ Jones Salad
ทีม่ า: https://www.facebook.com/pg/JonesSaladThailand
กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการอ้างอิงตามสูตรตารางสาเร็จรูปของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยประชากรทีต่ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
มีจานวนผูต้ ดิ ตาม 1,085,690 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2561) ซึ่งผูว้ จิ ยั กาหนดค่าระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% คานวณจากทฤษฎีการสารวจ (Survey
Theory) ขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ดังนี้

36
n
เมื่อ n
N
e
𝑥2
P

=
=
=
=
=
=

x2Np (1−p)
e2 (N−1)+x2 𝑝 (1−𝑝)

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้
ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ และระดับความเชือ่ มัน่ 95%
(𝑥 2 = 3.841)
สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้
กาหนด p = 0.5)

แทนค่าตามสูตร
n

=

n

=

3.841 x 1,085,690 x 0.5 x 0.5
(0.52)(1,085,690−1)+3.841 x 0.5 x 0.5
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เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงจะเก็บข้อมูลจากประชากรทีต่ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad จานวนทัง้ สิน้ 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ว ิจ ัย เลือกเก็บ ข้อมูล จากกลุ่ม ตัว อย่า งที่ติดตามเฟซบุ๊ กแฟนเพจ Jones Salad
จานวน 400 คน โดยผูว้ จิ ยั ใช้การการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non Probability
Sampling) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี้
1. การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจากผูต้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
2. การสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ ให้แก่ผตู้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ทีย่ นิ ดีในการทาแบบสอบถาม
3. การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองในร้านอาหาร Jones Salad รวมถึงสถานทีท่ ่มี กี ลุ่มคนรักสุขภาพ เช่น
ฟิ ตเนส สวนสาธารณะ เป็ นต้น
เครื่องมือในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ จิ ยั จึงใช้รูปแบบการ
วิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วย
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ตนเอง (Self-administered) ซึ่งเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธกี ารเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ 1. แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามมาจากแนวคิด และทฤษฎี
เกีย่ วกับการรับรู้ แนวคิด และทฤษฎีภาพลักษณ์ตราสินค้า และบุคลิกภาพตราสินค้า รวมถึงผล
การวิเคราะห์เนื้อหาจากการวิจยั เชิงคุณภาพทีน่ ามาประยุกต์ในการดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม
ด้วยคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) และคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็ นคาถามปลายปิ ด
โดยใช้คาถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)
ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมต่อตราสินค้า Jones Salad
ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร ความบ่อยครัง้ ต่อการเปิ ดรับ
ข่าวสาร ความบ่อยครัง้ ต่อการกดถูกใจ (Like) เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความบ่อยครัง้ ต่อ
การกดแบ่งปั น (Share) เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความบ่อยครัง้ ต่อการแสดงความคิดเห็น
(Comment) เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และประเภทเนื้อหาเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ ปิ ดรับ
มากทีส่ ุด เป็ นคาถามปลายปิ ด โดยใช้คาถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad
ประกอบด้วยคาถามด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ ด้านทัศนคติ เป็ นคาถาม
ปลายปิ ด โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ 5 ระดับ (Likert Scale) คือมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด และคาถามด้านทัศนคติ เป็ นคาถามปลายปิ ด โดยใช้คาถามแบบเลือกตอบ (Multiple
Choice Question)
การวัดตัวแปร และเกณฑ์ในการแปลความหมาย
งานวิจยั นี้มกี ารวัดตัวแปร และเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
1. การรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม ในด้าน
คุณประโยชน์ คุณสมบัติ และทัศนคติ เป็ นคาถามแบบ Likert Scale มีการวัดค่าตัวแปรโดยการ
ให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
มากทีส่ ุด
4 คะแนน
หมายถึง
มาก
3 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
น้อย
1 คะแนน
หมายถึง
น้อยทีส่ ุด
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หลังจากคานวณค่าเฉลีย่ ของคะแนนแล้ว นาคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ เทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนระหว่าง 5.00 – 4.21
มีระดับการรับรูอ้ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ระดับคะแนนระหว่าง 4.20 – 3.41
มีระดับการรับรูอ้ ยู่ในระดับมาก
ระดับคะแนนระหว่าง 3.40 – 2.61
มีระดับการรับรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนระหว่าง 2.60 – 1.81
มีระดับการรับรูอ้ ยู่ในระดับน้อย
ระดับคะแนนระหว่าง 1.80 – 1.00
มีระดับการรับรูอ้ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
การทดสอบเครื่องมือวิ จยั
ผู้ว ิจ ัย ท าการตรวจสอบความตรง (Validity) และความเที่ย ง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิธดี งั ต่อไปนี้
1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยได้รบั การพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษาทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสมกับอาจารย์ทป่ี รึกษา และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เพื่อนาข้อแนะนาเป็ นแนวทางในการแก้ไขข้อมูล และปรับปรุงแบบสอบถามให้มี
ประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability Test) โดยผู้วจิ ยั นาเสนอแบบสอบถาม
ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากอาจารย์ท่ปี รึกษา และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ นาไปทาการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจต่อคาถาม หรือหาข้อผิดพลาดของแบบสอบถามและนามาปรับปรุงแก้ไขใหม่
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิอั์ ลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ
เกณฑ์ทย่ี อมรับได้ก่อนผูว้ จิ ยั จะนาแบบสอบถามไปใช้จริงต่อไป
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง และแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Questionnaire) โดยทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองในร้านอาหาร Jones Salad รวมถึง
สถานทีท่ ม่ี กี ลุ่มคนรักสุขภาพ เช่น ฟิ ตเนส สวนสาธารณะ เป็ นต้น และแจกจ่ายกระจายส่งต่อตัง้
ประกาศแจ้งผ่านทางเฟสบุ๊ก (Facebook) ของผู้วจิ ยั ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 28 มีนาคม
2562 - 27 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดคุ ณ สมบัติผู้ต อบแบบสอบถาม คือ เป็ น ผู้ติด ตาม
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถาม 400 ชุด
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic
Analysis) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอ โดยการนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ม า
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ลงรหัสข้อมูล (Coding) จากนัน้ นาไปวิเคราะห์ และทาการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย

บทที่ 4
ผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรูต้ ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ของผู้ใช้ส่อื สังคม” ผู้วจิ ยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษา
รูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ 2. เพื่อศึกษาการรับรูต้ ราสินค้า Jones
Salad จากการเชือ่ มโยงของผูใ้ ช้ส่อื สังคม จากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ และ 3. เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการรับรู้
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภท
ที่โ พสต์บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - วัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์ และ ส่วนที่ 2 การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ใช้วธิ กี าร
1. การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากผูต้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad 2. การสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ ให้แก่ผตู้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ที่ยนิ ดีในการ
ทาแบบสอบถาม 3. การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
แจกแบบสอบถามด้วยตนเองในร้านอาหาร Jones Salad รวมถึงสถานที่ทม่ี กี ลุ่มคนรักสุขภาพ
เช่น ฟิ ตเนส สวนสาธารณะ เป็ นต้น เมื่อครบตามจานวนที่ต้องการจึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาผลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิจยั แบ่ง
ออก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา และส่วนที่ 2 การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์เนื้ อหา
1.1 รูปแบบการออกแบบเนื้ อหาบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ Jones Salad
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการออกแบบเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad จ านวน 104 โพสต์ พบว่า ประเภทรู ป แบบการออกแบบเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 รูปแบบการออกแบบเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
รูปแบบการออกแบบเนื้ อหา
จานวนที่ปรากฏ (ครัง)้
คิ ดเป็ นร้อยละ
1. เนื้อหาเกีย่ วกับร้าน Jones Salad
6
11.28
2. เนื้อหาด้านโภชนาการ
44
82.72
3. เนื้อหาด้านสุขภาพ
54
29.28
4. เนื้อหาด้านออกกาลังกาย
26
14.01
5. เนื้อหาเชิงโฆษณา และประชาสัมพันธ์
34
14.33
6. เนื้อหาเชิงล้อเลียน
13
2.18
7. เนื้อหาอืน่ ๆ
11
3.42
รวม
188 ครัง้
100
* หมายเหตุ : เนื้อหามีมากกว่า 1 รูปแบบ
1. เนื้ อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad เป็ นเนื้อหาที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า Jones Salad มักปรากฏในรูปแบบเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการโฆษณา
ของตราสินค้า Jones Salad อย่างตรงไปมาตรงมา เช่น “เปิ ดสาขาใหม่ช่องนนทรี” (Jones
Salad, 2561) “รับสมัครทีมงาน ตาแหน่ ง Creative” (Jones Salad, 2561) “กินเจแบบเฮลท์ตท้ี ่ี
โจนส์สลัด” (Jones Salad, 2561)
2. เนื้ อหาด้านโภชนาการ เป็ นเนื้อหาทีน่ าเสนอเกีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม
ยา และอาหารเสริม เป็ นต้น มักปรากฏในรูปแบบให้ความรู้ ให้คาแนะนาถึ งรายละเอียดของ
ส่วนประกอบทีใ่ ช้ในการปรุงอาหาร รวมถึงสรรพคุณต่างๆ คุณประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั และโทษเมื่อ
บริโภคในปริมาณทีม่ ากเกินไป เช่น “ กรดไหล... ทาไมต้องย้อน” (Jones Salad, 2561) “ทาไม
เราถึง ติดหวาน?” (Jones Salad, 2561) “ความจริงของปริมาณโซเดียมในอาหาร” (Jones Salad,
2561)
3. เนื้ อหาด้านสุขภาพ เป็ นเนื้อหาทัง้ ในด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ในแง่ของสุขภาพกายมักมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการทางานของระบบต่างๆ ร่างกายเพื่อให้
ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง โดยเนื้อหามุ่งเน้นถึงแนวทางดูแล รักษาร่างกายเพื่อสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันต้านทานโรคภัย ในแง่ของสุขภาพจิตมักมีเนื้อหาชีแ้ นะแนวทางการดูแลสภาวะจิตใจ
ของตนเอง รวมถึงแนะแนวทางการปฏิบตั ดิ ูแลให้แก่คนในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลทีม่ สี ่วน
เกี่ย วข้องกับ ผู้ท่ีอาจมีปั ญหาด้านสุ ขภาพจิต เช่น “ฟั น คุ ด ไม่ เ อาออกแล้ว เป็ นไง?” (Jones
Salad, 2561) “ความหวังใหม่ ฝีมอื หมอไทยรักษามะเร็งได้ดว้ ยภูมคิ มุ้ กันตัวเอง”(Jones Salad,
2561) “เครียด VS ซึมเศร้า” (Jones Salad, 2561)
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4. เนื้ อหาด้านการออกกาลังกาย เป็ นเนื้อหาทีก่ ล่าวถึงการใช้แรงกล้ามเนื้อ
และแรงกายให้เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ หรือบุคลิกให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดย
ใช้กจิ กรรมใดเป็ นสื่อก็ได้ เช่น กายบริหาร เดินเร็ว วิง่ ว่ายน้ า เวทเทรนนิ่ง ทาให้เกิดความแข็งแรง
สมบู ร ณ์ ข องร่ า งกายในด้า นการป้ อ งกัน โรคส าหรับ ผู้ท่ีอ อกก าลัง กายอย่ า งสม่ า เสมอ เช่น
“ฟิ ตกล้ามง่ายๆ จากของใช้ในบ้าน” (Jones Salad, 2561) “อยากเพิม่ กล้ามกินโปรตีนยังไงให้
คุม้ สุด” (Jones Salad, 2561) “เลือกรองเท้าวิง่ คู่ใจยังไงให้ใช่สุด” (Jones Salad, 2561)
5. เนื้ อหาเชิ งโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็ นเนื้อหาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
หรือมีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้องค์กร หรือตราสินค้าชนิดใดชนิ ดหนึ่ง ปรากฏได้
ทัง้ ในรู ป แบบที่เขียนเพื่อการโฆษณาอย่า งตรงไปตรงมา และการเขียนที่แ ฝงโฆษณาผ่าน
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน เช่น “วายร้ายตัวจิว๋ หิวเลือดคน” (Jones Salad, 2561) “ร้านอาหารไทยที่
อยากได้ลูกค้านักท่องเที่ยวเพิ่มมาขอตรา Thai SELECTจากกระทรวงพาณิชย์ได้ ” (Jones
Salad, 2561) “วายร้ายตัวจิว๋ หิวเลือดคน” (Jones Salad, 2561)
6. เนื้ อหาเชิ งล้อเลียน เนื้อหาประเภทนี้มกั มีคาแรคเตอร์ตวั ละครสมมติทม่ี ี
ลักษณะรูปร่าง การแต่งกาย ท่าทางคล้ายบุคคลที่มอี ยู่จริง โดยเนื้อหามักมีความสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ ในแง่ของเนื้อหาอาจประยุกต์เรื่องราวเข้ากับความรู้ด้านสุขภาพ
หากแต่มกี ารสอดแทรกความตลกขบขันเชิงล้อเลียนผ่านเนื้อหา และคาแรคเตอร์สมมติ เช่น “
งีบระหว่างวันดียงั ไง?” (Jones Salad, 2561) “ ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวคุณราคาเท่าไหร่?” (Jones Salad,
2561) “#หมด Passion” (Jones Salad, 2561)
7. เนื้ อหาอื่นๆ เป็ นเนื้อหาประเภทที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ขา้ งต้น หากแต่
เป็ นประเภทเนื้อหาย่อยๆ ได้แก่ กิจกรรม ข่าวสารสาหรับชีแ้ จงนอกเหนือจากตราสินค้า Jones
Salad ทัง้ ในด้านสุขภาพ และเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว เช่น “R.I.P. จ.อ.สมาน กุนัน ผูล้ าเลียง
ออกซิเจนให้ทมี หมูป่าจนตัวเองขาดออกซิเจน” (Jones Salad, 2561) “กิจกรรม “แคปภาพลุน้
รับฟรี” จาก Krungthai-AXA Life” (Jones Salad, 2561) “งานบรรยายโรคหลอดเลือดดาอุดตัน”
(Jones Salad, 2561)
จากตารางที่ 1 พบว่า ประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนใหญ่คอื เนื้อหา
ด้านสุขภาพ จานวน 54 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 28.72 รองลงมาได้แก่ เนื้อหาด้านโภชนาการ
จานวน 44 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 18.08 และน้อยที่สุดได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad
จานวน 6 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 3.19
จากการสารวจข้อมูลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad จานวน 104 โพสต์
เมื่อนามาวิเคราะห์กบั แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ภายใต้หวั ข้อประเภทการพาดหัวเฟซบุ๊ก
ให้ผอู้ ่านสนใจ ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 2 การพาดหัวข้อเพือ่ ให้ผอู้ า่ นสนใจบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
การพาดหัวบนเฟซบุก๊
แนวคิ ดที่ปรากฏ (ครัง)้
คิ ดเป็ นร้อยละ
1. ความสดใหม่รวดเร็ว
34
10.59
2. ความสาคัญ หรือความเด่น
84
26.16
3. ความใกล้ชดิ
94
29.28
4. ความเร้าอารมณ์
45
14.01
5. ความลึกลับซ่อนเงื่อน
46
14.33
6. ความแปลก หรือผิดปกติ
7
2.18
7. องค์ประกอบทางเพศ
11
3.42
รวม
321 ครัง้
100
* หมายเหตุ : เนื้อหามีมากกว่า 1 รูปแบบ
1. ความสดใหม่ ร วดเร็ว เนื้ อ หาที่ท างเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad
นาเสนอในประเภทนี้มกั เป็ นเนื้อหาที่มคี วามทันสมัย ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ในขณะนัน้
เช่น “R.I.P. จ.อ.สมาน กุนัน ผูล้ าเลียงออกซิเจนให้ทมี หมูป่าจนตัวเองขาดออกซิเจน” (Jones
Salad, 2561) “ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวคุณราคาเท่าไหร่ ?” (Jones Salad, 2561) “ลอยกระทงท่าไหนให้
โลกจา” (Jones Salad, 2561)
2. ความสาคัญ หรือความเด่น นาเสนอความสาคัญ หรือเรื่องราวทีเ่ ด่นชัด
ในด้านสุขภาพมาเป็ นประเด็น รวมถึงเหตุการณ์ท่กี าลังได้รบั ความนิยมเพื่อเรียกความสนใจ
ซึ่งในบางครัง้ ความสาคัญ หรือความเด่นอาจไม่ได้อยู่เพียงแค่ตวั อักษร แต่เป็ นการนาเสนอ
รูปภาพที่มคี วามสาคัญ หรือความเด่นเพื่อมีความเด่นชัดกับชื่อตอนมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad มักมีการจัดวางประโยคพาดหัว หรือเน้นคาทีม่ คี วามสาคัญ และความเด่น
เพื่อเรียกความน่าสนใจกับเนื้อหาไว้อย่างชัดเจน เช่น “R.I.P. จ.อ.สมาน กุนนั ผูล้ าเลียงออกซิเจน
ให้ทมี หมูป่าจนตัวเองขาดออกซิเจน” (Jones Salad, 2561) “ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวคุณราคาเท่าไหร่ ?”
(Jones Salad, 2561) “ลอยกระทงท่าไหนให้โลกจา” (Jones Salad, 2561)
3. ความใกล้ชิด ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ใช้การนาเสนอเรื่องราว
ที่ใกล้ตวั กับผู้อ่านทัง้ ในแง่ของกิจวัตรประจาวันที่หลายๆ คนเคยหรือนิยมปฏิบตั ิกนั อยู่ เช่น
การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การดูแลรักษาโรค และเนื่องจากการอยู่ในสังคม
เดียวกันทาให้ความใกล้ชดิ ในการรับรู้มีค วามใกล้เคียงกัน หรือแม้กระทังประสบการณ์
่
ร่ว ม
เดียวกัน เช่น “R.I.P. จ.อ.สมาน กุนัน ผูล้ าเลียงออกซิเจนให้ทมี หมูป่าจนตัวเองขาดออกซิเจน”
(Jones Salad, 2561) “เชียร์บอลโลกยังไงให้สดชืน่ ” (Jones Salad, 2561) “สาระพันปั ญหาทีไ่ ม่
น่าเชือ่ ว่าจะแก้ได้ดว้ ยการใส่แว่น” (Jones Salad, 2561)
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4. ความเร้าอารมณ์ นาเสนอเนื้อหาในรูปแบบข้อความ หรือรูปภาพทีผ่ อู้ ่าน
ได้รบั รู้แล้วเกิดความรู้สกึ หรืออารมณ์บางอย่าง เช่น ใช้คาว่า โอ๊ย ซึ่งเป็ นคาอุทานเพื่อให้ผอู้ ่าน
เกิดความรูส้ กึ ร่วมต่อเนื้อหา และใช้รูปภาพผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน หรือตัวละครสมมติดว้ ยสี
หน้า หรือท่าทางประกอบร่วมกับเนื้อหาในรูปแบบข้อความให้เห็นชัดถึงความรูส้ กึ ซึ่งคาว่า โอ๊ย
อาจไม่ใช่เพียงแสดงถึงความรูส้ กึ เจ็บปวด แต่อาจแสดงถึงความอ่อนล้า หรือการหยอกล้อขาขัน
ประกอบเท่านัน้ เช่น “โอ๊ย! หน้าพัง แสงแบบไหนเป็ นตัวการนะ?” (Jones Salad, 2561) “ร้อง
ครางเพราะเจ็บไส้ตงิ่ ” (Jones Salad, 2561) “อยากทัง้ ใหญ่ ทัง้ อึดต้องออกกาลังกายแบบไหน?”
(Jones Salad, 2561)
5. ความลึ กลับซ่ อนเงื่ อน เป็ น เนื้ อ หาที่ไ ม่ ไ ด้บ อกรายละเอีย ดทัง้ หมด
บางครัง้ ใช้ขอ้ ความที่ทาให้ผอู้ ่านเกิดความสงสัยจนอยากค้นหา หรือการใช้ขอ้ ความในเชิงตัง้
คาถาม ซึ่งเป็ นวิธกี ารกระตุน้ ให้ผอู้ ่านเกิดความรูส้ กึ อยากติดตามรายละเอียดเนื้อหาเพิม่ มากขึน้
เช่น “ติดยาดม อันตรายไหมนะ?” (Jones Salad, 2561) “เล็บขบ... จะจบมันยังไง?” (Jones
Salad, 2561) “ทาไมวิง่ แล้วปวดเข่า?” (Jones Salad, 2561)
6. ความแปลก หรือผิ ดปกติ เนื้อหาที่นาเสนอสิง่ ทีด่ ูแปลกหรือไม่เคยพบ
เห็นได้ปกติ เช่น เรื่องราวของสุขภาพทีผ่ คู้ นอาจไม่เคยรับรู้ หรือสิง่ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทาได้ เช่น
การดูแลรักษาโรคต่างๆ ทีอ่ าจไม่หาย สามารถหายได้เพียงการใส่แว่นตา รวมถึงเคล็ดลับประจา
วันที่คดิ ไม่ถงึ ว่าสิง่ ของใกล้ตวั สามารถนามาดูแลรักษาร่างกายได้ เช่น “ปรนนิบตั ติ วั เองที่บ้าน
ด้วยวัตถุดบิ จากธรรมชาติ” (Jones Salad, 2561) “ทาไมวิง่ แล้วปวดเข่า?” (Jones Salad, 2561)
“สาระพันปั ญหาทีไ่ ม่น่าเชือ่ ว่าจะแก้ได้ดว้ ยการใส่แว่น ” (Jones Salad, 2561)
7. องค์ประกอบทางเพศ เนื้อหาทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกับเรื่องของเพศ ทัง้ ใน
แง่มุมของผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงเนื้อหาที่ทางเพศนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความรัก และ
สุขภาพทีเ่ กีย่ วเนื่องกับองค์ประกอบสรีระทางเพศ เช่น “ทาไมผูห้ ญิงเป็ นเมนส์ แล้วกลายร่าง?”
(Jones Salad, 2561) “น้ าเสียงขึงขัง” (Jones Salad, 2561) “วิธแี สดงความรักให้พ่อโดยไม่ตอ้ ง
เอ่ยปาก” (Jones Salad, 2561)
จากตารางที่ 2 พบว่า ประเภทการพาดหัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนใหญ่ ค ือ
ความใกล้ชดิ จานวน 94 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 29.28 รองลงมาได้แก่ ความสาคัญ หรือความเด่น
จานวน 84 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 26.16 และน้ อยที่สุดได้แก่ ความแปลก ผิดปกติ จานวน 7
โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.18
จากการสารวจข้อมูลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad จานวน 104 โพสต์
พบว่า รูปแบบการปรากฏตัวของคาแรคเตอร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad สามารถแบ่ง
ออกได้ ดังนี้
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ตารางที่ 3 รูปแบบการปรากฏตัวของคาแรคเตอร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
คาแรคเตอร์บนเฟซบุก๊
คาแรคเตอร์ที่ปรากฏ (ครัง)้
คิ ดเป็ นร้อยละ
1. ลุงโจนส์
93
65.49
2. ป้ าไก่
39
27.46
3. ตัวละครสมมติ
10
7.04
รวม
142 ครัง้
100
* หมายเหตุ : เนื้อหามีมากกว่า 1 รูปแบบ
1. ลุงโจนส์ คาแรคเตอร์เพศชาย ซึ่งเป็ นตัวละครหลักของตราสินค้า มีลกั ษณะ
ผมสีน้ าตาล มีหนวด มักแต่งกายด้วยเสือ้ เชิต้ สีเหลือง มีผา้ พันคอสีเขียว และกางเกง หรือเอีย๊ ม
ยีนส์สฟี ้ า คาแรคเตอร์น้ีถูกสร้างขึน้ มาเพื่อเป็ นตัวแทนผูบ้ ริโภคทุกคนที่สามารถพบเจอ หรือมี
ปั ญ หาในเรื่อ งสุ ข ภาพได้ ใ นชีว ิต ประจ าวัน จากจุ ด นี้ ท าให้ เ ฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad
นาคาแรคเตอร์ดงั กล่าวมาสร้างลูกเล่นในส่วนของเนื้อหาให้กบั ตัวการ์ตูนลุงโจนส์ได้มากขึน้ เช่น
ในเรื่องของรูปร่าง ที่บางครัง้ อาจมีการปรากฏตัวออกมาด้วยรูปร่างที่ไม่สม่าเสมอ อย่างรูปร่าง
อ้วน ซึ่งเนื้อหามักจะสื่อสารออกไปในเรื่องของการลดน้ าหนัก รวมถึงสาเหตุของน้ าหนั ก ที่
เพิ่มขึ้น รูปร่างผอม ซึ่งเนื้อหามักจะสื่อสารออกไปในเรื่องของสุขภาพทัวไป
่ รวมถึงมุกตลก
ขบขัน และรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อตามแบบฉบับของผู้ท่อี อกกาลังกาย ซึ่งเนื้อหามักจะสื่อสาร
ออกไปในเรื่องเนื้อหาสาระทีเ่ หมาะกับผูท้ อ่ี อกกาลังกาย
2. ป้ าไก่ แฟนสาวของลุงโจนส์ โดยคาแรคเตอร์น้เี ปรียบเสมือนตัวแทนของ
ผู้ติด ตามเพศหญิง บน เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad นอกจากคาแรคเตอร์ป้ า ไก่ จ ะเป็ น
คาแรคเตอร์ท่มี ีเนื้อหาในรูปแบบของคู่รกั ทัวไปแล้
่
ว คาแรคเตอร์ป้าไก่ยงั สามารถนามาเป็ น
คาแรคเตอร์ทใ่ี ช้ในการสื่อสารเนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาพของเพศหญิง
3. คาแรคเตอร์ตวั ละครสมมติ โดยส่วนใหญ่ตวั ละครสมมติน้ีมกั ปรากฏ
ในเนื้อหา ซึ่งมีคาแรคเตอร์คล้ายบุคคลทีก่ าลังเป็ นทีก่ ล่าวถึง และน่าสนใจในสังคมขณะนัน้ อาจ
มีคาพูด เนื้อหาและเรื่องราวของบุคคลเหล่านัน้ ร่วมด้วย
จากตารางที่ 3 พบว่า การปรากฏตัวคาแรคเตอร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ส่วนใหญ่คอื ลุงโจนส์ จานวน 93 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 65.49 รองลงมาได้แก่ ป้ าไก่ จานวน
39 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 27.46 และน้อยทีส่ ุดได้แก่ ตัวละครสมมติ จานวน 10 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ
7.04

46
1.2 รูปแบบผลตอบรับของผูร้ บั สารบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ Jones Salad
ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบรับของผูร้ บั สารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
จานวน 104 โพสต์ พบว่า ผลตอบรับของผูร้ บั สารทัง้ การแสดงความรู้สึก (Like) การแบ่งปั น
เนื้อหา (Share) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1.2.1 ด้านแสดงความรูส้ กึ (Like)
จากผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาที่มปี ฏิกริ ิยาตอบกลับของผูต้ ดิ ตาม
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความรู้สึก (Like) มากที่สุด คือ “ ออกกาลังกาย
อย่างน้ อยเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรง” จานวน 36,550 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย
เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจได้แก่ ความสาคัญหรือ
ความเด่น ความใกล้ชดิ ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็ นเนื้อหา
ประเภทวิดโี อ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีท่ าให้ผอู้ ่านเกิด
ความสนใจมากที่สุดแล้ว นัน้ ยังสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดีโอแก่ ผู้ติดตามโดยมี
ผูร้ บั ชมมากถึง 1 ล้านครัง้ รองลงมาคือ “ งีบระหว่างวันดียงั ไง?” 26,773 ซึ่งมีประเภทเนื้อหา
ด้านสุขภาพ ประเภทเนื้อหาเชิงล้อเลียน เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่าน
เกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความสดใหม่รวดเร็ว ความเร้า
อารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีตวั ละครสมมติ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุ วรรณ จาก
เหตุการณ์งบี หลับขณะทางานซึ่งเป็ นที่กล่าวถึง และน่ าสนใจในสังคมขณะนัน้ และเนื้อหาที่มี
ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูต้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความรูส้ กึ (Like) ต่อ
เนื้อหาน้อยที่สุด คือ “กินเจแบบเฮลท์ต้ที ่โี จนส์สลัด ” 9,499 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน
Jones Salad เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่
ความสาคัญหรือความเด่น ความสดใหม่รวดเร็ว ความใกล้ชดิ โดยเนื้อหามีการประยุกต์ให้
เหมาะสมกับเทศกาล
1.2.2 ด้านแบ่งปั นเนื้อหา (Share)
จากการศึก ษาพบว่า เนื้ อ หาที่มีป ฏิกิริย าตอบกลับ ของผู้ติด ตาม
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแบ่งปั นเนื้อหา (Share) มากที่สุด คือ “ออกกาลังกาย
อย่างน้อยเท่าไหร่ถงึ จะแข็งแรง” 34,242 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย เทคนิคการ
พาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น
ความใกล้ชดิ ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็ นเนื้อหาประเภทวิดีโอ
(Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีท่ าให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจมาก
ที่สุดแล้วนัน้ ยังทาสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดโี อแก่ผตู้ ดิ ตามโดยมีผรู้ บั ชมมากถึ ง 1
ล้านครัง้ รองลงมา คือ “ ทาไมปวดหลังจัง...” 12,476 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิค
การพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพือ่ ให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น
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ความใกล้ชดิ ความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึงสาเหตุของการปวดหลังส่วนต่ างๆ
รวมถึงทางแก้ไขของอาการปวดหลังในแต่ละส่วนเหล่านัน้ และเนื้อหาทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าตอบกลับของ
ผูต้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแบ่งปั นเนื้อหา (Share) น้อยที่สุด คือ “อยากอึ
ทุกวันต้องทายังไง?” 3,884 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ
ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความ
สนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความเร้าอารมณ์ และความลึกลับซ่ อน
เงื่อน นอกจากเนื้อหาที่มกี ารอธิบายสาเหตุ และการแก้ไขแล้ว เนื้อหานี้ยงั มีความน่ าสนใจใน
ด้านกราฟิ กทีม่ คี วามเร้าอารมณ์ ชวนขบขัน
1.2.3 ด้านแสดงความคิดเห็น (Comment)
จากการวิเ คราะห์เ นื้อ หาพบว่า เนื้ อ หาที่มีป ฏิกิริยาตอบกลับของ
ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) มากที่สุด คือ
“ไดเอตสูตรไหนดีทส่ี ุดในโลก” 12,315 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ ประเภทเนื้อหาด้าน
สุ ข ภาพ เทคนิ ค การพาดหัว ข้อ บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจเพื่อ ให้ ผู้อ่ า นเกิด ความสนใจ ได้ แ ก่
ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความลึกลับ โดยมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ถงึ ลักษณะของ
สูตรไดเอต อาหารการกิน ซึ่ง U.S. News and World Report ได้ทาการจัดอันดับสูตรลดน้าหนัก
ที่ดที ่สี ุดในโลก 2018 โดยมีผตู้ ดิ ตามมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของสูตรลดน้ าหนักของตนเอง
บอกต่อถึงผลของการลดน้ าหนักแต่ละสูตร เป็ นต้น รองลงมา คือ “ติดยาดมอันตรายไหมนะ?”
7,134 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่าน
เกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความเร้าอารมณ์ ลึกลับซ่อน
เงื่อน โดยเป็ นเนื้อหาทีใ่ ห้ความรูข้ องผลเสีย และวิธกี ารใช้ให้ได้ประโยชน์ นอกจากนี้เนื้อหายังมี
ความใกล้ตวั จากพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งมีผตู้ ดิ ตามมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของรูปภาพ
การพูดคุยถึงพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่มกั พกติดตัว และเนื้อหาทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูต้ ดิ ตาม
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) น้อยที่สุด คือ “เวลาน้อย
แต่เบิร์นเยอะด้วย HIIT” 1,726 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย ประเภทเนื้อหาเชิง
โฆษณา เทคนิ ค การพาดหัว ข้อ บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจเพื่อ ให้ ผู้อ่ า นเกิด ความสนใจ ได้ แ ก่
ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ โดยเป็ นการให้ความรู้ รวมถึงวิธกี ารออกกาลังกายแบบ
HIIT ที่เป็ นนิยม ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายที่ใ ช้เวลาน้ อยแต่ให้ผลที่ดี ซึ่งมีผู้ติดตามมาแสดง
ความคิดเห็นทัง้ ในแง่ขอคาแนะนาเพิม่ เติม ความสนใจ หรือการบอกต่อของผูท้ ่เี คยออกกาลัง
กายแบบ HIIT
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ส่วนที่ 2 ผลการวิ จยั เชิ งสารวจ (Survey Research)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผูใ้ ช้
สื่อสังคมจากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
𝑥̅ แทน ค่าเฉลีย่ (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
F แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F-distribution
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
Df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลรวมของกาลังสองของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Sum of square)
MS แทน ค่าเฉลีย่ ของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานกาลังสอง (Mean of square)
2.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแสดงผลในรูปตารางจานวน และค่าร้อยละ
ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังตารางที่ 4 - 7
ตารางที่ 4 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
257
243
400

(หน่วย : คน)
ร้อยละ
39.25
60.75
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.75 และเพศชาย จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75
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ตารางที่ 5 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
13 – 19 ปี
20 – 26 ปี
27 – 59 ปี
60 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน
44
138
187
31
400

(หน่วย : คน)
ร้อยละ
11.00
34.50
46.75
7.75
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่มชี ่วง
อายุ 27-59 ปี จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.75 รองลงมามีอายุ 20 - 26 ปี จานวน 138 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.50 และน้อยทีส่ ุดอายุ 60 ปี ขึน้ ไป จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75
ตารางที่ 6 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
(หน่วย : คน)
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา
85
21.25
ปริญญาตรี
264
66.00
สูงกว่าปริญญาตรี
51
12.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 6 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่ ว นใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.00 รองลงมา มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 และน้ อยที่สุด มีการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75
ตารางที่ 7 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
นักกีฬา/เทรนเนอร์
แพทย์
ธุรกิจส่วนตัว

จานวน
111
36
11
41

(หน่วย : คน)
ร้อยละ
27.75
9.00
2.75
10.25
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ตารางที่ 7 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ (ต่อ)
อาชีพ
ทางานเอกชน
ทางานรัฐบาล
อาจารย์
เกษียณ
อื่น ๆ
รวม

จานวน
127
38
17
17
2
400

(หน่วย : คน)
ร้อยละ
31.75
9.50
4.25
4.25
0.50
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่มอี าชีพ
ทางานเอกชน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 รองลงมา มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 และน้อยที่สุด อาชีพอื่นๆ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.50
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมต่ อตราสิ นค้า Jones Salad บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ของผูใ้ ช้สื่อสังคม
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล เกี่ย วกับ พฤติกรรมต่ อตราสินค้า Jones Salad บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ช่องทางเปิ ดรับข่าวสาร การเปิ ดรับ
ข่าวสาร การกดแสดงความรูส้ กึ (Like) การกดแบ่งปั น (Share) การแสดงความคิดเห็น (Comment)
และประเภทเนื้อหา โดยแสดงผลในรูปตารางจานวน และค่าร้อยละ ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปรากฏดังตารางที่ 8 - 13
ตารางที่ 8 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่องทางเปิ ดรับข่าวสาร
(หน่วย : คน)
ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสาร
จานวน
ร้อยละ
Facebook
339
90.89
Line
33
7.52
Instagram
3
0.68
Website
4
0.91
รวม
439
100.00
*หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เปิ ดรับ
ข่าวสารของตราสินค้า Jones Salad ช่องทาง Facebook จานวน 399 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.89
รองลงมา ช่องทาง Line จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.52 ถัดมา และน้ อยที่สุด ช่องทาง
Instagram จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.68
ตารางที่ 9 แสดงจ านวน และค่ า ร้อยละของกลุ่ มตัว อย่ าง จ าแนกตามความบ่อ ยครัง้ ในการ
เปิ ดรับข่าวสาร
(หน่วย : คน)
ความบ่อยครัง้
จานวน
ร้อยละ
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
169
42.25
3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
133
33.25
5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
84
21.00
ทุกวัน
14
3.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่มกี าร
เปิ ดรับข่าวสาร 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 รองลงมา 3-4 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และน้ อยที่สุด ทุกวัน จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.50
ตารางที่ 10 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความบ่อยครัง้ ในการกด
แสดงความรูส้ กึ (Like)
(หน่วย : คน)
ความบ่อยครัง้
จานวน
ร้อยละ
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
171
42.75
3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
163
40.75
5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
50
12.50
ทุกวัน
6
1.50
ไม่เคย
10
2.50
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่มกี าร
กดแสดงความรู้สกึ (Like) 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมา
มีการกดถูกใจ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.75 และน้อยที่สุด ทุกวัน
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ตารางที่ 11 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความบ่อยครัง้ ในการกด
แบ่งปั น (Share)
(หน่วย : คน)
ความบ่อยครัง้
จานวน
ร้อยละ
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
173
43.75
3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
68
17.00
5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
38
9.50
ทุกวัน
0
0
ไม่เคย
121
30.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เปิ ดรับ
ข่าวสารจากตราสินค้า Jones Salad มีการกดแบ่งปั น (Share) 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน
173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมา ไม่เคยกดแบ่งปั น จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.25 ถัดมา และน้อยที่สุด มีการกดแบ่งปั น 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.50
ตารางที่ 12 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความบ่อยครัง้ ในการแสดง
ความคิดเห็น (Comment)
(หน่วย : คน)
ความบ่อยครัง้
จานวน
ร้อยละ
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
159
39.75
3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
76
19.00
5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
29
7.25
ทุกวัน
0
0
ไม่เคย
136
34.00
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่มกี าร
แสดงความคิดเห็น 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 รองลงมา ไม่เคย
การแสดงความคิดเห็น จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 และน้อยที่สุด มีการแสดงความ
คิดเห็น 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25
ตารางที่ 13 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทเนื้อหา
(หน่วย : คน)
ความบ่อยครัง้
จานวน
ร้อยละ
ข้อมูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad/โปรโมชัน่
10
2.50
คาแนะนาเรือ่ งอาหาร
135
33.75
คาแนะนาเรือ่ งสุขภาพร่างกาย
126
31.50
คาแนะนาเรือ่ งการออกกาลังกาย
64
16.00
เนื้อหาเชิงโฆษณา
24
6.00
เนื้อหาเชิงล้อเลียน/อิงกระแส
41
10.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เปิ ดรับ
ข่าวสารประเภทเนื้อหาคาแนะนาเรื่องอาหาร จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.75 รองลงมา
ประเภทคาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 และน้ อยที่สุด
ประเภทเนื้อหาข้อมูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad/โปรโมชัน่ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
2.3 การวิ เ คราะห์ข้ อ มูล เกี่ ย วกับการรับรู้ต่ อตราสิ นค้ า Jones Salad บน
เฟซบุก๊ แฟนเพจของผูใ้ ช้สื่อสังคม
ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การรับ รู้ ต่ อ ตราสิน ค้ า Jones Salad บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี้จาแนกตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ และด้านทัศนคติ โดยแสดงผลในรูปตารางจานวน ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังตารางที่ 14 - 18

ตารางที่ 14 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตามระดับการรับรูต้ ่อตราสินค้าในด้านคุณประโยชน์
(หน่วย : คน)
ด้านคุณประโยชน์
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับร้าน Jones Salad
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนา
เรื่องอาหาร
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนา
เรื่องสุขภาพร่างกาย
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนา
เรื่องการออกกาลังกาย
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิง
โฆษณา
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิง
ล้อเลียน
เนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Jones Salad มี
ความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ

มากที่สดุ
126
(31.50)
49
(12.25)
73
(18.25)
129
(32.25)
144
(36.00)
98
(24.50)
111
(27.75)
131
(32.75
รวม

มาก
221
(55.25)
97
(24.25)
191
(47.75)
184
(46.00)
174
(43.50)
202
(50.50)
169
(42.25)
178
(44.50)

การรับรู้
ปานกลาง
51
(12.75)
147
(36.75)
117
(29.25)
75
(18.75)
73
(18.25)
71
(17.75)
93
(23.25)
80
(20.00)

น้ อย
2
(0.50)
75
(18.75)
19
(4.75)
11
(2.75)
9
(2.25)
23
(5.75)
19
(4.75)
11
(2.75)

น้ อยที่สดุ
0
32
(8.00)
0
1
(0.25)
0
6
(1.50)
8
(2.00)
0

รวม
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)

̅
𝒙

S.D.

ระดับ
การรับรู้

4.18 0.65

มาก

3.14 0.74

ปานกลาง

3.80 0.79

มาก

4.08 0.78

มาก

4.13 0.78

มาก

3.91 0.88

มาก

3.89 0.93

มาก

4.07 0.79

มาก

3.89 0.45

มาก
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จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีระดับการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad ในด้านคุณประโยชน์โดยรวม
อยู่ทร่ี ะดับมาก (𝑥̅ = 3.89 , S.D= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ากทีส่ ุด ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.18 , S.D = 0.65) รองลงมา ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องการออก
กาลังกาย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.13 , S.D = 0.78) ถัดมา ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.08 , S.D = 0.79) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.07 , S.D = 0.79) ,
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.91 , S.D = 0.88) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.89 , S.D = 0.93) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.80 , S.D = 0.79) และน้ อยที่สุด ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน Jones Salad อยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥̅ = 3.14 , S.D = 0.74) ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตามระดับการรับรูต้ ่อตราสินค้าในด้านคุณสมบัติ
(หน่วย : คน)
ด้านคุณสมบัติ
เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพือ่ สุขภาพทีใ่ ช้
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึกถึง Jones Salad
ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย
ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์
เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ
เนื้อหามีความหลากหลาย

มากที่สุด
110
(27.50)
111
(27.75)
128
(32.00)
120
(30.00)
144
(36.00)
129
(32.25)

มาก
212
(53.00)
206
(51.50)
180
(45.00)
212
(53.00)
175
(43.75)
179
(44.75)
รวม

การรับรู้
ปานกลาง
72
(18.00)
78
(19.50)
85
(21.25)
59
(14.75)
76
(19.00)
75
(18.75)

น้ อย
6
(1.50)
5
(1.25)
7
(1.75)
9
(2.25)
3
(0.75)
14
(3.50)

น้ อยที่สุด
0
0
0
0
2
(0.50)
3
(0.75)

รวม
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)

̅
𝒙

S.D.

ระดับ
การรับรู้

4.07

0.71

มาก

4.06

0.72

มาก

3.80

0.79

มาก

4.11

0.72

มาก

4.14

0.77

มาก

4.04

0.84

มาก

4.08

0.47

มาก
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad ในด้านคุณสมบัตโิ ดยรวม
อยู่ท่รี ะดับมาก (𝑥̅ = 4.08 , S.D= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับที่มผี ลต่อการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.14 , S.D = 0.77) รองลงมา ได้แก่ การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11 , S.D = 0.72) ถัดมา ได้แก่
ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.07 , S.D = 0.77) , เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพื่อสุขภาพทีใ่ ช้คาแรคเตอร์
ตัว การ์ตู น ท่ า นนึ ก ถึง Jones Salad อยู่ ใ นระดับ มาก (𝑥̅ = 4.07 , S.D = 0.71) , ตราสิน ค้ามีค วามโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่ าย อยู่ ใ นระดับมาก
(𝑥̅ = 4.06 , S.D = 0.72) และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ เนื้อหามีความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.04 , S.D = 0.84)

ตารางที่ 16 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จาแนกตามระดับการรับรูต้ ่อตราสินค้าในด้านทัศนคติ
(หน่วย : คน)
ด้านทัศนคติ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ เป็ นคนรักสุขภาพ
ชอบออกกาลังกาย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ เป็ นคนจริงใจ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ เป็ นคนทันสมัย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ เป็ นคนน่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์

มากที่สุด
125
(31.25)
111
(27.75)
128
(32.00)
120
(30.00)
144
(36.00)

มาก
189
(47.25)
115
(28.75)
120
(30.00)
113
(28.25)
137
(34.25)
รวม

การรับรู้
ปานกลาง
73
(18.25)
218
(54.50)
204
(51.00)
216
(54.00)
193
(48.25)

น้ อย
9
(2.25)
58
(14.50)
69
(17.25)
66
(16.50)
60
(15.00)

น้ อยที่สุด
4
(1.00)
9
(2.25)
5
(1.25)
5
(1.25)
10
(2.50)

รวม
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)

̅
𝒙

S.D.

ระดับ
การรับรู้

4.06

0.82

มาก

4.10

0.71

มาก

4.10

0.73

มาก

4.09

0.70

มาก

4.14

0.75

มาก

4.09

0.45

มาก
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จากตารางที่ 16 ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad ในด้านทัศนคติโดยรวม อยู่ท่รี ะดับ
มาก (𝑥̅ = 4.09 , S.D= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ากทีส่ ุด ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.14 , S.D = 0.75) รองลงมา ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคน
ทันสมัย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.10 , S.D = 0.73) และภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.10 , S.D = 0.71) ถัดมา ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.09 , S.D =
0.70) และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.06 ,
S.D = 0.82)
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ตารางที่ 17 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า
ในด้านทัศนคติ
(หน่วย : คน)
ด้านทัศนคติ
จานวน
ร้อยละ
แพทย์
38
9.50
ครู/อาจารย์
78
19.50
เทรนเนอร์
73
18.25
เจ้าของร้านอาหาร
211
52.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน หากเปรียบ
ลุงโจนส์เป็ นคน ส่วนใหญ่คดิ ว่าลุงโจนส์เหมาะที่จะประกอบอาชีพเจ้าของร้านอาหาร จานวน
211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 รองลงมา ได้แก่ อาชีพครู/อาจารย์ จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.50 และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ อาชีพแพทย์ จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50
ตารางที่ 18 สรุปค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมในภาพรวม
(หน่วย : คน)
ด้านทัศนคติ
S.D.
ระดับ
อันดับ
̅
𝒙
ด้านคุณประโยชน์
3.89
0.45
มาก
3
ด้านคุณสมบัติ
4.08
0.47
มาก
2
ด้านทัศนคติ
4.09
0.45
มาก
1
รวม
400
0.38
มาก
จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ให้ความสาคัญ
ในด้านการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยรวมในระดับมาก โดยมี
ค่ า เฉลี่ย (𝑥̅ = 4.00 , S.D = 0.38) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.09 , S.D = 0.45) รองลงมา
ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.08 , S.D = 0.47) และผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.89 , S.D = 0.45)
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2.4 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการรับ รู้ ต่ อ ตราสิ นค้ า Jones Salad บน
เฟซบุก๊ แฟนเพจของผูใ้ ช้สื่อสังคม จาแนกตามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 19 - 26
ตารางที่ 19 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้านโดยจาแนกตามเพศ
(หน่วย : เพศชาย 157 คน และเพศหญิง 243 คน)
ชาย
หญิ ง
ด้านการรับรู้
t
Sig.
S.D.
S.D.
̅
̅
𝒙
𝒙
ด้านคุณประโยชน์
3.91 0.45 3.88 0.45 0.71
0.47
ด้านคุณสมบัติ
4.14 0.46 4.04 0.47 2.07 0.03*
ด้านทัศนคติ
4.09 0.45 4.09 0.44 0.11
0.90
รวม
4.03 0.39 3.99 0.38 1.10
0.27
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม โดยจาแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
(Sig. 027) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ (Sig. 0.47) ด้าน
ทัศ นคติ (Sig. 0.90) และกลุ่ ม เพศต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ต่ อ ตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ (Sig. 0.03) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามเพศ
(หน่วย : เพศชาย 157 คน และเพศหญิง 243 คน)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านคุณประโยชน์
เ นื้ อ หาบ นเฟ ซบุ๊ กแฟนเพจ Jones
Salad ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์

ชาย

หญิ ง

̅
𝒙

S.D.

̅
𝒙

S.D.

4.15

0.67

4.20

0.64

t

Sig.

-0.75

0.44
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ตารางที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามเพศ (ต่อ)
(หน่วย : เพศชาย 157 คน และเพศหญิง 243 คน)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟ นเพ จ Jones
Salad ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ร้ า น Jones
Salad
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟ นเพ จ Jones
Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ให้คาแนะนาเรื่องการออกกาลัง
กาย
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
รวมด้านคุณประโยชน์
ด้านคุณสมบัติ
เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพทีใ่ ช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน
ท่านนึกถึง Jones Salad
ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจา
ได้ง่าย
ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ น
เอกลักษณ์
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ น
เอกลักษณ์
เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ
เนื้อหามีความหลากหลาย
รวมด้านคุณสมบัติ
ด้านทัศนคติ

ชาย

หญิ ง
S.D.
̅
𝒙

t

Sig.

1.09

1.20

0.22

3.82

0.79

-0.75

0.45

0.87

4.10

0.74

-0.81

0.41

4.15

0.79

4.12

0.78

0.41

0.67

3.99

0.84

3.85

0.90

1.57

0.11

3.97

0.88

3.84

0.95

1.34

0.17

4.08

0.82

4.07

0.77

0.07

0.93

3.91

0.45

3.88

0.45

0.71

0.47

4.17

0.66

4.00

0.73

2.27

0.02*

4.10

0.69

4.03

0.73

0.84

0.39

4.14

0.76

4.03

0.77

1.40

0.16

4.13

0.77

4.09

0.69

0.58

0.56

4.25
4.06
4.14

0.77
0.81
0.46

4.07
4.03
4.04

0.77
0.86
0.47

2.24
0.40
2.07

0.02*
0.68
0.03*

̅
𝒙

S.D.

3.22

1.11

3.09

3.76

0.78

4.03
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ตารางที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามเพศ (ต่อ)
(หน่วย : เพศชาย 157 คน และเพศหญิง 243 คน)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรัก
สุขภาพ ชอบออกกาลังกาย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคน
น่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนดูดี มี
เสน่ห์
รวมด้านทัศนคติ
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ชาย

หญิ ง
S.D.
̅
𝒙

t

Sig.

0.81

0.66

0.50

4.09

0.69

0.38

0.70

0.75

4.07

0.74

0.58

0.56

4.01

0.69

4.15

0.70

-1.98

0.04*

4.15

0.82

4.14

0.71

0.08

0.93

4.09
4.03

0.45
0.39

4.09
3.99

0.44
0.38

-0.11
1.10

0.90
0.27

̅
𝒙

S.D.

4.09

0.83

4.03

4.11

0.75

4.11

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมแต่ละข้อ โดยจาแนกตามเพศ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig. 027) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ด้า นคุ ณ ประโยชน์ พบว่า กลุ่ ม เพศต่ างกันมีก ารรับรู้ต่ อตราสิน ค้า Jones
Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ (Sig. 0.44) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับร้าน Jones Salad (Sig. 0.22) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้
คาแนะนาเรื่องอาหาร (Sig. 0.45) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อง
สุขภาพร่างกาย (Sig. 0.41) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องการ
ออกกาลังกาย (Sig. 0.67) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา (Sig.
0.11) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน (Sig. 0.17) , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ (Sig. 0.93) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ด้านคุณสมบัติ พบว่า กลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถ
จดจาได้ง่าย (Sig. 0.39) , ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.16) , การแต่งกาย
ตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.56) , เนื้อหามีความหลากหลาย (Sig. 0.68) และกลุ่ม
เพศต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่าง
กัน ได้แก่ เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพื่อสุขภาพทีใ่ ช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึก
ถึง Jones Salad (Sig. 0.02) , เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ (Sig. 0.02) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย (Sig. 0.50) , ภาพลักษณ์ของลุง
โจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ (Sig. 0.70) , ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย (Sig. 0.56) , ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ ห์ (Sig. 0.93) และกลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อ
ตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์
ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนน่ าเชื่อถือ (Sig. 0.04) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 21 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้านโดยจาแนกตามอายุ
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
1. ด้านคุณประโยชน์
2. ด้านคุณสมบัติ

3. ด้านทัศนคติ

เฉลี่ยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

1.58
82.20
83.79
0.86
87.46
88.33
0.34
80.53
80.87
0.74
59.92
60.66

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.53
0.20

2.55

0.05*

0.29
0.22

1.31

0.27

0.11
0.20

0.56

0.63

0.24
0.15

1.63

0.18
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จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้าน โดยจาแนกตามอายุ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig. 018) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ (Sig.
027) , ด้านทัศนคติ (Sig. 063) และกลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ (Sig. 05) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอายุ
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านคุณประโยชน์
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad ให้ข ้อ มูลเกีย่ วกับ
ร้าน Jones Salad
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อ ง
อาหาร
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อ ง
สุขภาพร่างกาย
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อ ง
การออกกาลังกาย
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad มี เ นื้ อ ห า เ ชิ ง
โฆษณา
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ
Jones Salad มี เ นื้ อ ห า เ ชิ ง
ล้อเลียน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

Df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

2.80
169.59
172.39
22.05
466.10
488.16
1.19
247.99
249.19
6.54
248.35
254.89
0.09
245.88
245.97
0.23
311.34
311.57
4.38
342.77
347.16

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.93
0.42

2.18

0.09

1.31

0.27

0.39
0.62

0.63

0.59

2.18
0.62

3.47

0.01*

0.03
0.62

0.05

0.98

0.07
0.78

0.10

0.96

1.46
0.86

1.68

0.16

0.29
0.22
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ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอายุ (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า แหล่งความ
Jones Salad
แปรปรวน
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ระหว่างกลุ่ม
Jones Salad มี ค วามชั ด เจน ภายในกลุม่
ง่ายต่อการเข้าใจ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวมด้านคุณประโยชน์
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านคุณสมบัติ
เมือ่ พูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ระหว่างกลุ่ม
ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพทีใ่ ช้
ภายในกลุม่
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึก
รวม
ถึง Jones Salad
ระหว่างกลุ่ม
ตราสินค้ามีความโดดเด่น
ภายในกลุม่
สามารถจดจาได้งา่ ย
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ น
ภายในกลุม่
เอกลักษณ์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความ
ภายในกลุม่
เป็ นเอกลักษณ์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่
ภายในกลุม่
เสมอ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
เนื้อหามีความหลากหลาย
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวมด้านคุณสมบัติ
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

3.07
249.82
252.89
1.58
82.20
83.79

3
396
399
3
396
399

1.02
0.63

1.62

0.18

0.5
0.20

2.55

0.05*

1.48
202.82

3
396

0.49
0.51

0.96

0.40

204.31

399

4.32
203.35
207.67
0.56
238.33
238.89
2.96
207.41
210.37
2.39
239.76
242.16
0.83
285.44
286.27
0.86
87.46
88.33

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

1.44
0.51

2.80

0.03*

0.18
0.60

0.31

0.81

0.98
0.52

1.88

0.13

0.79
0.60

1.32

0.26

0.27
0.72

0.38

0.76

0.29
0.22

1.31

0.27
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ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอายุ (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านทัศนคติ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออก
กาลังกาย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนจริงใจ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนทันสมัย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนดูด ี มีเสน่ห์
รวมด้านทัศนคติ

เฉลี่ยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

Df

MS

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

1.19
267.59

3
396

0.39
0.67

รวม

268.79

399

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่าง
กลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่าง
กลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.23
203.96
205.19
1.21
222.71
223.93
1.26
194.31
195.57
0.75
228.12
228.87

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.34

3

3

80.53
80.87

396
399

396
399

0.74
59.92
60.66

3
396
399

0.24
0.15

F

Sig.

0.58

0.62

0.41
0.51

0.80

0.49

0.40
0.56

0.72

0.53

0.42
0.49

0.85

0.46

0.25
0.57

0.43

0.72

0.56

0.63

1.63

0.18

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอายุ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig. 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
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ด้า นคุ ณ ประโยชน์ พบว่า กลุ่ ม อายุ ต่า งกันมีก ารรับ รู้ต่อ ตราสิน ค้า Jones
Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ (Sig. 0.09) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร (Sig. 0.59) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนา
เรื่องการออกกาลังกาย (Sig. 0.98) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิง
โฆษณา (Sig. 0.96) , เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad มีเ นื้ อ หาเชิง ล้อ เลีย น (Sig.
0.16) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ (Sig. 0.18)
และกลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม
แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad
(Sig. 0.00) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย (Sig.
0.01) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านคุณสมบัติ พบว่า กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหาร
เพื่อ สุ ข ภาพที่ใ ช้ค าแรคเตอร์ต ัว การ์ตู น ท่ า นนึ ก ถึง Jones Salad (Sig. 0.40) , ลายเส้น ตัว
การ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.81) , การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig.
0.13) , เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ (Sig. 0.26) , เนื้อหามีความหลากหลาย (Sig. 0.76)
กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊ค แฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคม
แตกต่างกัน ได้แก่ ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย (Sig. 0.03) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย (Sig. 0.62) , ภาพลักษณ์ของลุง
โจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ (Sig. 0.49) , ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ใน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย (Sig. 0.53) , ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ น คนน่ า เชื่อ ถือ (Sig. 0.46) , ภาพลัก ษณ์ ข องลุ ง โจนส์ใ นเฟซบุ๊ ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์ (Sig. 0.72) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตารางที่ 23 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้านโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
ความ
SS
Df
MS
F
Sig.
Jones Salad
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 1.07
2
0.53
1. ด้านคุณประโยชน์
ภายในกลุ่ม 82.72 397 0.20 2.57 0.04*
รวม
83.79 399
ระหว่างกลุ่ม 0.57
2
0.29
2. ด้านคุณสมบัติ
ภายในกลุ่ม 87.75 397 0.22 1.29 0.27
รวม
88.33 399
ระหว่างกลุ่ม 0.25
2
0.11
3. ด้านทัศนคติ
ภายในกลุ่ม 80.61 397 0.20 0.63 0.52
รวม
80.87 399
ระหว่างกลุ่ม 0.63
2
0.24
เฉลี่ยรวม
ภายในกลุ่ม 60.02 397 0.15 2.10 0.12
รวม
60.66 399
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้าน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig. 012) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อ
ตราสิน ค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ใ ช้ส่ือ สัง คมไม่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ ด้า น
คุณสมบัติ (Sig. 027) , ด้านทัศนคติ (Sig. 052) และกลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อ
ตราสิ น ค้ า Jones Salad บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ ใ ช้ ส่ื อ สัง คมแตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ ด้ า น
คุณประโยชน์ (Sig. 04) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านคุณประโยชน์
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ร้าน Jones Salad
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรือ่ ง
อาหาร
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรือ่ ง
สุขภาพร่างกาย
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรือ่ ง
การออกกาลังกาย
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad มี เ นื้ อ ห า เ ชิ ง
โฆษณา
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad มี เ นื้ อ ห า เ ชิ ง
ล้อเลียน
เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ กแฟ นเพจ
Jones Salad มี ค ว า มชั ด เ จ น
ง่ายต่อการเข้าใจ
รวมด้านคุณประโยชน์

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

Df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.60
171.79
172.39
10.67
477.48
488.16
1.08
248.10
249.19
4.61
250.28
254.89
1.18
244.79
245.97
0.04
311.53
311.57
2.54
344.61
347.16
0.018
252.88
252.89
1.07
82.72
83.79

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.30
0.43

0.69

0.49

5.33
1.20

4.43

0.01*

0.54
0.62

0.87

0.41

2.30
0.63

3.66

0.02*

0.59
0.61

0.95

0.38

0.02
0.78

0.026

0.97

1.27
0.86

1.46

0.23

0.00
0.63

0.01

0.98

0.53
0.20

2.57

0.07
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ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านคุณสมบัติ
เมือ่ พูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพทีใ่ ช้
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึก
ถึง Jones Salad
ตราสินค้ามีความโดดเด่น
สามารถจดจาได้งา่ ย
ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ น
เอกลักษณ์
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความ
เป็ นเอกลักษณ์
เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่
เสมอ
เนื้อหามีความหลากหลาย

รวมด้านคุณสมบัติ
ด้านทัศนคติ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออก
กาลังกาย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนจริงใจ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

Df

MS

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

0.03
204.27

2
397

0.01
0.51

รวม

204.31

399

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.41
206.26
207.67
1.62
237.27
238.89
1.10
209.27
210.37
0.90
241.25
242.16
0.33
285.94
286.27
0.57
87.75
88.33

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

1.53
267.25

2
397

0.76
0.67

รวม

268.79

399

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

4.03
201.15
205.19

2
397
399

F

Sig.

0.03

0.96

0.70
0.52

1.36

0.25

0.81
0.59

1.35

0.25

1.049

0.35

0.45
0.60

0.74

0.47

0.16
0.72

0.23

0.79

0.28
0.22

1.29

0.27

1.14

0.32

3.98

0.01*

0.55
0.52

2.01
0.50
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ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนทันสมัย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนดูด ี มีเสน่ห์
รวมด้านทัศนคติ

เฉลี่ยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

0.35
223.58
223.93
0.17
195.40
195.57
0.50
228.37
228.87
0.25
80.61
80.87
0.63
60.02
60.66

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

0.17
0.56

0.31

0.73

0.08
0.49

0.17

0.84

0.25
0.57

0.43

0.64

0.13
0.20

0.63

0.52

0.31
0.15

2.10

0.12

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig. 0.12) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ด้านคุณประโยชน์ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad ให้ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ (Sig. 0.49) , เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร (Sig. 0.41) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ให้คาแนะนาเรื่องการออกกาลังกาย (Sig. 0.38) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
มีเนื้อหาเชิงโฆษณา (Sig. 0.97) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน
(Sig. 0.23) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ (Sig.
0.98) กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับร้าน
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Jones Salad (Sig. 0.01) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพ
ร่างกาย (Sig. 0.02) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านคุณสมบัติ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสิน ค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ตราสินค้ามีความโดด
เด่น สามารถจดจาได้ง่าย (Sig. 0.25) , ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.25) ,
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.35) , เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ
(Sig. 0.47) , เนื้อหามีความหลากหลาย (Sig. 0.79) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้า นทัศ นคติ พบว่า กลุ่ ม ระดับ การศึก ษาต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ต่ อ ตราสิน ค้ า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของลุง
โจนส์ใ นเฟซบุ๊ กแฟนเพจ Jones Salad เป็ น คนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย (Sig. 0.32) ,
ภาพลัก ษณ์ ข องลุ ง โจนส์ ใ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทัน สมัย (Sig. 0.73) ,
ภาพลัก ษณ์ ข อง ลุ ง โจนส์ ในเฟซบุ๊ ค แฟนเพจ Jones Salad เป็ น คนน่ าเชื่อถือ (Sig. 0.84) ,
ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ ห์ (Sig. 0.64) และ
กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้
สื่อสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคน
จริงใจ (Sig. 0.01) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 25 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้านโดยจาแนกตามอาชีพ
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
1. ด้านคุณประโยชน์

2. ด้านคุณสมบัติ

3. ด้านทัศนคติ

เฉลี่ยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

1.52
82.26
83.79
1.87
86.45
88.33
0.89
79.98
80.87
1.06
59.59
60.66

8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399

0.19
0.21

0.90

0.51

0.23
0.221

1.06

0.38

0.11
0.20

0.54

0.82

0.13
0.15

0.87

0.53
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จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละด้านโดยจาแนกตามอาชีพ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig. 053) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกันมีการรับรู้ ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์
(Sig. 51) , ด้านคุณสมบัติ (Sig. 038) , ด้านทัศนคติ (Sig. 0.82) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ตารางที่ 26 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอาชีพ (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านคุณประโยชน์
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ร้าน Jones Salad
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อ ง
อาหาร
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อ ง
สุขภาพร่างกาย
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อ ง
การออกกาลังกาย
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad มี เ นื้ อ ห า เ ชิ ง
โฆษณา
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
Jones Salad มี เ นื้ อ ห า เ ชิ ง
ล้อเลียน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

Df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

0.73
171.66
172.39
17.96
470.19
488.16
5.61
243.57
249.19
8.22
246.66
254.89
3.91
242.06
245.97
6.57
305.00
311.57
4.23
342.92
347.16

8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399

0.09
0.43

0.20

0.98

2.24
1.20

1.867

0.06

0.70
0.62

1.12

0.34

1.02
0.63

1.63

0.11

0.48
0.61

0.79

0.61

0.82
0.78

1.05

0.39

0.53
0.87

0.60

0.77
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ตารางที่ 26 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอาชีพ (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า แหล่งความ
Jones Salad
แปรปรวน
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ระหว่างกลุ่ม
Jones Salad มี ค ว า มชั ด เ จ น ภายในกลุม่
ง่ายต่อการเข้าใจ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวมด้านคุณประโยชน์
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านคุณสมบัติ
เมือ่ พูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ระหว่างกลุ่ม
ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพทีใ่ ช้
ภายในกลุม่
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึก
รวม
ถึง Jones Salad
ระหว่างกลุ่ม
ตราสินค้ามีความโดดเด่น
ภายในกลุม่
สามารถจดจาได้งา่ ย
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ น
ภายในกลุม่
เอกลักษณ์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความ
ภายในกลุม่
เป็ นเอกลักษณ์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่
ภายในกลุม่
เสมอ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
เนื้อหามีความหลากหลาย
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวมด้านคุณสมบัติ
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

2.66
250.23
252.89
1.52
82.26
83.79

8
391
399
8
391
399

0.33
0.64

0.52

0.84

0.19
0.21

0.90

0.51

2.44
201.86

8
391

0.30
0.51

0.59

0.78

204.31

399

6.19
201.47
207.67
7.46
231.43
238.89
5.53
204.84
210.37
7.11
235.04
242.16
8.13
278.14
286.27
1.87
86.45
88.33

8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399

0.77
0.51

1.50

0.15

0.93
0.59

1.57

0.13

0.69
0.52

1.32

0.23

0.88
0.60

1.47

0.16

1.01
0.71

1.42

0.18

0.23
0.22

1.06

0.38
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ตารางที่ 26 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอาชีพ (ต่อ)
ด้านการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
Jones Salad
ด้านทัศนคติ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออก
กาลังกาย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนจริงใจ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนทันสมัย
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนดูด ี มีเสน่ห์
รวมด้านทัศนคติ

เฉลี่ยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

Df

MS

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

2.14
266.64

8
391

0.26
0.68

รวม

268.79

399

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

7.19
197.99
205.19
3.90
220.03
223.93
4.98
190.59
195.57
0.50
228.37
228.87
2.36
226.51
228.87
0.89
79.98
80.87

8
391
399
8
391
399
8
391
399
2
397
399
8
391
399
8
391
399

F

Sig.

0.39

0.92

0.90
0.50

1.77

0.08

0.48
0.56

0.86

0.54

0.62
0.48

1.27

0.25

0.25
0.57

0.50

0.84

0.29
0.57

0.54

0.82

0.11
0.20

0.87

0.53

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม แต่ละข้อโดยจาแนกตามอาชีพ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig. 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ด้านคุณประโยชน์ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones
Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ (Sig. 0.98) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับร้าน Jones Salad (Sig. 0.06) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้
คาแนะนาเรื่องอาหาร (Sig. 0.34) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อง
สุขภาพร่างกาย (Sig. 0.11) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องการ
ออกกาลังกาย (Sig. 0.61) , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา (Sig.
0.39) , เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเ นื้ อ หาเชิงล้อเลียน (Sig. 0.77) , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ (Sig. 0.84) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านคุณสมบัติ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊คแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพทีใ่ ช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึกถึง Jones Salad (Sig. 0.78) , ตราสินค้ามีความ
โดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย (Sig. 0.15) , ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.13) ,
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ (Sig. 0.23) , เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เ สมอ
(Sig. 0.16) , เนื้อหามีความหลากหลาย (Sig. 0.18) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย (Sig. 0.92) , ภาพลักษณ์ของลุง
โจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ (Sig. 0.08) , ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย (Sig. 0.54) , ภาพลักษณ์ของลุงโจนส์ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ น คนน่ า เชื่อ ถือ (Sig. 0.25) , ภาพลัก ษณ์ ข องลุ ง โจนส์ใ นเฟซบุ๊ ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์ (Sig. 0.84) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรู้ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม” โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบเนื้อหาผ่าน
เรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ 2. เพื่อศึกษาการรับรูต้ ราสินค้า Jones Salad จากการเชือ่ มโยงของผูใ้ ช้
สื่อสังคมจากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์ และ 3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อ
การรับรู้
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุก
ประเภทที่โพสต์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์ และ ส่วนที่ 2 การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรตารางสาเร็จ รูปของ Krejcie and Morgan (1970) กาหนด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกประเภท และ
คุณลักษณะต่างๆ เช่น ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมต่อตราสินค้า
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรูต้ ่อตราสินค้า รูปแบบผลตอบรับของผูร้ บั สาร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั
ดังต่อไปนี้
สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั สามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตามข้อมูลทัวไป
่ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 รูปแบบการออกแบบเนื้ อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
จากผลการศึกษาพบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีรูปแบบการออกแบบเนื้อหา
7 รูปแบบ ได้แก่ เนื้อหาเกีย่ วกับร้าน Jones Salad เนื้อหาทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ตราสินค้า Jones Salad มักปรากฏในรูปแบบเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการโฆษณาของตรา
สินค้า Jones Salad อย่างตรงไปมาตรงมา เนื้อหาด้านโภชนาการ เนื้อหาที่นาเสนอเกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องดื่ม ยา และอาหารเสริม เป็ นต้น มักปรากฏในรูปแบบให้ความรู้ ให้คาแนะนาถึง
รายละเอียดของส่วนประกอบทีใ่ ช้ในการปรุงอาหาร รวมถึงสรรพคุณต่างๆ คุณประโยชน์ และ
โทษทีจ่ ะได้รบั เมื่อบริโภคในปริมาณทีม่ ากเกินไป เนื้อหาด้านสุขภาพ เนื้อหามุ่งเน้นถึงแนวทาง
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ดูแล รักษาร่างกายเพื่อสร้างภูมคิ มุ้ กันต้านทานโรคภัย เนื้อหาด้านออกกาลังกาย ทีก่ ล่าวถึงการ
ใช้แรงกล้ามเนื้อ และแรงกายให้เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ หรือบุคลิกให้ร่างกายแข็งแรง
มีสุขภาพดี เนื้อหาเชิงโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เนื้อหาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน หรือมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้องค์กร หรือตราสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เนื้อหาเชิงล้อเลียน เนื้อหาทีม่ ี
การประยุกต์เรื่องราวเข้ากับความรู้ด้านสุขภาพ หากแต่มกี ารสอดแทรกความตลกขบขัน เชิง
ล้อเลียนผ่านเนื้อหา และเนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ขา้ งต้น หากแต่เป็ นประเภทเนื้อหา
ย่อยๆ ได้แก่ กิจกรรม ข่าวสารสาหรับชีแ้ จงนอกเหนือจากตราสินค้า Jones Salad เป็ นต้น
จากผลการศึกษาพบว่า ผลตอบรับของผูร้ บั สารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
จานวน 104 โพสต์ พบว่า เนื้อหาที่มผี ลตอบรับด้านแสดงความรู้สกึ (Like) จานวนสูงสุด 10
อันดับของผูร้ บั สารทีม่ ตี ่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad สามารถแบ่งได้ดงั นี้
ผลการแสดงความรูส้ กึ ของผูร้ บั สารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ผลการวิจ ัย พบว่า เนื้ อ หาที่มีป ฏิกิริย าตอบกลับ ของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ในการแสดงความรูส้ กึ (Like) มากทีส่ ุด คือ “ออกกาลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถงึ จะ
แข็งแรง” จานวน 36,550 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ประเภทเนื้อหาการออกกาลังกาย
เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจได้แก่ ความสาคัญหรือ
ความเด่น ความใกล้ชดิ ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็ นเนื้อหา
ประเภทวิดโี อ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีท่ าให้ผอู้ ่านเกิด
ความสนใจมากที่สุดแล้วนัน้ ยังสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดีโอแก่ ผู้ติดตามโดยมี
ผูร้ บั ชมมากถึง 1 ล้านครัง้ รองลงมาคือ “งีบระหว่างวันดียงั ไง?” 26,773 ซึ่งมีประเภทเนื้อหา
ด้านสุขภาพ ประเภทเนื้อหาเชิงล้อเลียน เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่าน
เกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความสดใหม่รวดเร็ว ความเร้า
อารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีตวั ละครสมมติ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จาก
เหตุการณ์งบี หลับขณะทางานซึ่งเป็ นที่กล่าวถึง และน่ าสนใจในสังคมขณะนัน้ และเนื้อหาที่มี
ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูต้ ดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความรูส้ กึ (Like) ต่อ
เนื้อหาน้อยที่สุด คือ “กินเจแบบเฮลท์ต้ที ่โี จนส์สลัด ” 9,499 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน
Jones Salad เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่
ความสดใหม่รวดเร็ว ความสาคัญหรือความเด่ น ความใกล้ชดิ โดยเนื้อหามีการประยุกต์ให้
เหมาะสมกับเทศกาล
ผลการแบ่งปั นเนื้อหาของผูร้ บั สารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ผลการวิจ ัย พบว่า เนื้ อ หาที่มีป ฏิกิริย าตอบกลับ ของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ในการแบ่งปั นเนื้อหา (Share) มากที่สุด คือ “ออกกาลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถงึ
จะแข็งแรง” 34,242 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย
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เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือ
ความเด่น ความใกล้ชดิ ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็ นเนื้ อหา
ประเภทวิดโี อ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจทีท่ าให้ผอู้ ่านเกิด
ความสนใจมากที่สุดแล้วนัน้ ยังทาสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดโี อแก่ผตู้ ดิ ตามโดยมี
ผูร้ บั ชมมากถึง 1 ล้านครัง้ รองลงมา คือ “ ทาไมปวดหลังจัง...” 12,476 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้าน
สุขภาพ ประเภทเนื้อหาด้านออกกาลังกาย เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อ ให้
ผูอ้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึง
สาเหตุของการปวดหลังส่วนต่างๆ รวมถึงทางแก้ไขของอาการปวดหลังในแต่ละส่วนเหล่ านัน้
และเนื้อหาที่มีปฏิกริ ิยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแบ่งปั น
เนื้อหา (Share) น้ อยที่สุด คือ “ อยากอึทุกวันต้องทายังไง?” 3,884 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้าน
โภชนาการ ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความเร้า
อารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน นอกจากเนื้อหาที่มกี ารอธิบายสาเหตุ และการแก้ไขแล้ว
เนื้อหานี้ยงั มีความน่าสนใจในด้านกราฟิ กทีม่ คี วามเร้าอารมณ์ ชวนขบขัน
ผลการแสดงความคิดเห็นของผูร้ บั สารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ผลการวิจ ัย พบว่า เนื้ อ หาที่มีป ฏิกิริย าตอบกลับ ของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) มากที่สุด คือ “ ไดเอตสูตรไหนดีท่สี ุดใน
โลก” 12,315 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความลึกลับซ่อน
เงื่อน โดยมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ถึงลักษณะของสูตรไดเอต อาหารการกิน ซึ่ง U.S. News and
World Report ได้ทาการจัดอันดับสูตรลดน้ าหนักที่ดที ส่ี ุดในโลก 2018 โดยมีผตู้ ดิ ตามมาแสดง
ความคิดเห็นในแง่ของสูตรลดน้ าหนักของตนเอง บอกต่อถึงผลของการลดน้ าหนักแต่ละสูตร
เป็ นต้น รองลงมา คือ “ ติดยาดมอันตรายไหมนะ?” 7,134 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ
เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือ
ความเด่น ความใกล้ชดิ ลึกลับซ่อนเงื่อน โดยเป็ นเนื้อหาทีใ่ ห้ความรูข้ องผลเสีย และวิธกี ารใช้ให้
ได้ประโยชน์ นอกจากนี้เนื้อหายังมีความใกล้ตวั จากพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งมีผู้ติดตามมา
แสดงความคิดเห็นในแง่ของรูปภาพ การพูดคุยถึงพฤติกรรมทีส่ ่วนใหญ่มกั พกติดตัว และเนื้อหา
ที่มีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความคิดเห็น
(Comment) น้อยที่สุด คือ “ เวลาน้อยแต่เบิร์นเยอะด้วย HIIT” 1,726 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้าน
การออกกาลังกาย เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจ ได้แก่
ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชดิ ความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยเป็ นการให้ความรู้ รวมถึง
วิธกี ารออกกาลังกายแบบ HIIT ที่เป็ นนิยม ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายที่ใช้เวลาน้อยแต่ให้ผลทีด่ ี
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ซึ่งมีผตู้ ดิ ตามมาแสดงความคิดเห็นทัง้ ในแง่ขอคาแนะนาเพิม่ เติม ความสนใจ หรือการบอกต่อ
ของผูท้ เ่ี คยออกกาลังกายแบบ HIIT
ส่วนที่ 2 การรับรู้ตราสิ นค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผู้ใช้สื่อสังคม
จากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความสาคัญของการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านการรับรู้
ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม โดยรวมในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านทัศนคติ อยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมา ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ สมบัติ อยู่ ใ นระดับ มาก และผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการรับรู้
จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูต้ ่อตรา
สินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์
ด้านทัศนคติ และ และกลุ่มเพศต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สรุปผลการวิ จยั ตามข้อมูลทั ่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.75
และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 39.75
อายุ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชี ว่ งอายุระหว่าง 27 - 59 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 46.75 รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง 20 - 26 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ถัดมา ได้แก่
ช่วงอายุระหว่าง 13 - 19 ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.50 และน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง 60 ปี
ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 7.75
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ระดับการศึกษา
ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีการศึก ษาระดับ ปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 66.00 รองลงมา ได้แก่ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
21.25 และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 12.75
อาชีพ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพทางานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ
31.75 รองลงมา ได้แก่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 27.75 ถัดมา ได้แก่ อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 10.25 , ทางานรัฐบาล คิดเป็ นร้อยละ 9.50 , อาชีพนักกีฬา/เทรนเนอร์
คิดเป็ นร้อยละ 9.00 , อาชีพอาจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 4.25 , อาชีพเกษียณ คิดเป็ นร้อยละ 4.25 ,
อาชีพแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 2.25 และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ อาชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ส่ วนที่ 2 ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติ กรรมต่ อตราสิ นค้ า Jones Salad บน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผูใ้ ช้สื่อสังคม
ผลการวิจยั สามารถสรุปตามพฤติกรรมต่อตราสินค้า ดังต่อไปนี้
ช่องทางเปิ ดรับข่าวสาร
ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ปิ ดรับ ข่าวสารของตราสินค้า
Jones Salad ช่องทาง Facebook คิดเป็ นร้อยละ 90.89 รองลงมา ได้แก่ ช่องทาง Line คิดเป็ น
ร้อยละ 7.52 ถัดมา ได้แก่ ช่องทาง Website คิดเป็ นร้อยละ 0.91 และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ช่องทาง
Instagram คิดเป็ นร้อยละ 0.68
เปิ ดรับข่าวสาร
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ปิ ดรับข่า วสารจากตราสินค้า
Jones Salad 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 42.25 รองลงมา ได้แก่ 3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 33.25 ถัดมา ได้แก่ 5 - 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และน้ อยที่สุด
ได้แก่ ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
การกดถูกใจ
ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ปิ ดรับ ข่าวสารจากตราสินค้า
Jones Salad มีการกดถูกใจ 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมา ได้แก่ มีการ
กดถูกใจ 3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ถัดมา ได้แก่ มีการกดถูกใจ 5 - 6 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 12.50 , ไม่เคยมีการกดถูกใจ คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และน้อยที่สุด ได้แก่
ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
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การกดแบ่งปั น
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ปิ ดรับข่า วสารจากตราสินค้า
Jones Salad มีก ารกดแบ่ ง ปั น 1 - 2 ครัง้ ต่ อ สัป ดาห์ คิด เป็ น ร้อยละ 43.75 รองลงมา ได้แก่
ไม่เคยกดแบ่งปั น คิดเป็ นร้อยละ 30.25 ถัดมา ได้แก่ มีการกดแบ่งปั น 3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ มีการกดแบ่งปั น 5 - 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
9.50
การแสดงความคิดเห็น
ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ปิ ดรับ ข่าวสารจากตราสินค้า
Jones Salad มีการแสดงความคิดเห็น 1 - 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.75 รองลงมา
ได้แก่ ไม่เคยการแสดงความคิดเห็น คิดเป็ นร้อยละ 34.00 ถัดมา ได้แก่ มีการแสดงความคิดเห็น
3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และน้อยที่สุด ได้แก่ มีการแสดงความคิดเห็น 5 - 6
ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 7.25
ประเภทเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารประเภทเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ประเภททีเ่ ปิ ดรับคาแนะนาเรื่องอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 33.75
รองลงมา ได้แก่ ประเภทคาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย คิดเป็ นร้อยละ 31.50 ถัดมา ได้แก่
ประเภทคาแนะนาเรื่องการออกกาลังกาย คิดเป็ นร้อยละ 16.00 , ประเภทเนื้อหาเชิงล้อเลียน/
อิงกระแส คิดเป็ นร้อยละ 10.25 และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ
6.00
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ต่อตราสิ นค้า Jones Salad บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ของผูใ้ ช้สื่อสังคม
ผลการวิจยั สามารถสรุปตามการรับรูต้ ่อตราสินค้า ดังต่อไปนี้
ด้านคุณประโยชน์
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม ด้านคุณประโยชน์ ภาพรวมอยู่ท่รี ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ระดับทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ากทีส่ ุด ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ อยู่ ใ นระดับ มาก รองลงมา ได้แ ก่ เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ให้
คาแนะนาเรื่องการออกกาลังกาย อยู่ในระดับมาก ถัดมา ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมาก , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ อยู่ในระดับมาก , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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Jones Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา อยู่ในระดับมาก , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน อยู่ในระดับมาก , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนา
เรื่องอาหาร อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้
ข้อมูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านคุณสมบัติ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม ด้านคุณสมบัติ ภาพรวมอยู่ทร่ี ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับ
ที่มผี ลต่อการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ได้แก่ การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมาก ถัด มา ได้แก่ ลายเส้นตัว
การ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมาก , เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ใช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึกถึง Jones Salad อยู่ในระดับมาก ตราสินค้ามีความ
โดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด ได้แก่ เนื้อหามีความหลากหลาย
อยู่ในระดับมาก
ด้านทัศนคติ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม ด้านทัศนคติ ภาพรวมอยู่ทร่ี ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับที่
มีผลต่อการรับรูม้ ากทีส่ ุด ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ น
คนดูดี มีเสน่ ห์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad เป็ นคนทันสมัย อยู่ในระดับมาก และภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad เป็ นคนจริงใจ อยู่ในระดับมาก ถัดมา ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ อยู่ในระดับมาก และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ
ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย อยู่ในระดับ
มาก
การเปรียบเทียบ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หากเปรียบลุงโจนส์เป็ นคน คิดว่า
ลุงโจนส์เหมาะที่จะประกอบอาชีพเจ้าของร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 52.75 รองลงมา ได้แก่
อาชีพครู/อาจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ถัดมา ได้แก่ อาชีพเทรนเนอร์ คิดเป็ นร้อยละ 18.25
และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ อาชีพแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 9.50
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ภาพรวม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสาคัญของการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านการรับรูต้ ่อ
ตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคม โดยรวมในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านทัศนคติ อยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมา ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ สมบัติ อยู่ ใ นระดับ มาก และผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญน้อยทีส่ ุด ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ต่อตราสิ นค้า Jones Salad บนเฟซบุก๊ แฟนเพจ
ของผูใ้ ช้สื่อสังคม จาแนกตามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั สามารถสรุปตามการรับรู้ต่อตราสินค้า โดยจาแนกตามข้อมูลทัวไป
่
ดังต่อไปนี้
เพศ
ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มเพศ
ต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ และ และกลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านคุณประโยชน์ พบว่า กลุ่ม
เพศต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ต่ อ ตราสิน ค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ใ ช้ส่ือ สัง คมไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ให้ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ร้า น Jones Salad , เนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่อง
การออกกาลังกาย, เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ด้านคุณสมบัติ
พบว่า กลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื
สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย , ลายเส้นตัวการ์ตูน
มีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์ , การแต่ ง กายตัว การ์ ตู น มีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์ , เนื้ อ หามีค วาม
หลากหลาย และกลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผู้ใ ช้ส่ือ สัง คมแตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ เมื่อ พู ด ถึง เฟซบุ๊ ก แฟนเพจร้ า นอาหารเพื่อ สุ ข ภาพที่ใ ช้
คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึกถึง Jones Salad , เนื้อหามีค วามแปลกใหม่อยู่เสมอ อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มเพศต่างกันมีการรับ รู้ต่อ ตราสิน ค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ใ ช้ส่ือ สัง คมไม่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ ภาพลัก ษณ์ ข อง
ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย , ภาพลักษณ์
ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ใน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ ห์ และกลุ่มเพศต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อายุ
ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอายุ
ต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ , ด้านทัศนคติ และกลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones
Salad บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ใ ช้ ส่ือสังคมแตกต่ า งกัน ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ประโยชน์ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านคุณประโยชน์ พบว่า กลุ่ม
อายุ ต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ต่ อ ตราสิน ค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ใ ช้ส่ือ สัง คมไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ให้คาแนะนาเรื่องการออกกาลังกาย , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหา
เชิงโฆษณา , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน , เนื้อหาบนเฟซบุก๊
แฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และกลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตรา
สินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ด้านคุณสมบัติ
พบว่า กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื
สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้คาแรคเตอร์
ตัวการ์ตูน ท่านนึกถึง Jones Salad , ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ , การแต่งกาย
ตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ , เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ , เนื้อหามีความหลากหลาย
กลุ่มอายุ ต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคม
แตกต่างกัน ได้แก่ ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad เป็ นคนจริงใจ , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ น
คนทันสมัย , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนน่ าเชื่อถือ ,
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ระดับการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอายุ
ต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ , ด้านทัศนคติ และกลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า
Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านคุณประโยชน์ พบว่า กลุ่ม
ระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื
สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ,
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องการออกกาลังกาย , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
มีเนื้อหาเชิงโฆษณา , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ กลุ่มระดับการศึกษาต่างกัน
มีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมแตกต่างกัน ได้แก่
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad , เนื้อหาบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องสุขภาพร่างกาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ด้านคุณสมบัติ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจา
ได้ง่าย , ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ , การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ ,
เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ , เนื้อหามีความหลากหลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้ใช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ใน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad เป็ นคนน่ าเชื่อถือ , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
เป็ นคนดูดี มีเสน่ ห์ และกลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บน
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เฟซบุ๊ ก แฟนเพจของผู้ใ ช้ส่อื สังคมแตกต่า งกั น ได้แ ก่ ภาพลักษณ์ ของ ลุ ง โจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อาชีพ
ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอาชีพ
ต่างกันมีการรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ , ด้านคุณสมบัติ , ด้านทัศนคติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่า โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ด้า นคุ ณ ประโยชน์ พบว่า
กลุ่มอาชีพต่างกันมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ , เนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับร้าน Jones Salad, เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องอาหาร, เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนา
เรื่องสุขภาพร่างกาย, เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้คาแนะนาเรื่องการออกกาลัง
กาย, เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหาเชิงโฆษณา , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad มีเนื้อหาเชิงล้อเลียน , เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีค วามชัดเจน
ง่ายต่อการเข้าใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ด้านคุณสมบัติ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกัน
มีการรับรูต้ ่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่
เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพื่อสุขภาพทีใ่ ช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึกถึง Jones
Salad, ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย , ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ ,
การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์ , เนื้อหามีค วามแปลกใหม่อยู่เสมอ , เนื้อหามี
ความหลากหลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกันมี
การรับรู้ต่อตราสินค้า Jones Salad บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูใ้ ช้ส่อื สังคมไม่แตกต่างกัน ได้แก่
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย ,
ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนจริงใจ , ภาพลักษณ์ของ
ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนทันสมัย , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ , ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ผลสรุปการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูท้ แ่ี ตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรูท้ ไ่ี ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง “ การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรูต้ ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ของผูใ้ ช้ส่อื สังคม” สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนามาอภิปรายผลมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสือ่ สารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
ผลการวิจยั พบว่า การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาส่วนใหญ่ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad มีการสื่อสารหลายรูปแบบ อีกทัง้ เนื้อหาที่มกี ารสื่อสารการตลาดนอกเหนือจาก
ตราสินค้า Jones Salad แม้จะมีความแตกต่างกันของตราสินค้าหากแต่มเี นื้อหาไปในทิศทาง
เดียวกันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ซึ่งสอดคล้องกับ สิรลิ ดา นาดี (2560) ที่ศกึ ษาเรื่อง
ศึกษารูปแบบเนื้อหาการสื่อสาร และการตอบสนองบนเฟซบุ๊กแฟนเพจผลิตภัณฑ์ค วามงาม
กรณีศกึ ษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ: Oriental Princess Society, Merrezca and Cosmetology พบว่า
รูปแบบการสื่อสารกับ ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รบั สารต่อการน าเสนอเนื้อหาของผลิต ภัณ ฑ์
ความงามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการสื่อสารหลายรูปแบบที่เป็ นไปทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าแต่ละ
ตราสินค้ามีรูปแบบในการสื่อสารทีเ่ หมือนกัน หลายรูปแบบในการสื่อสารทีเ่ หมือนกัน และมีการ
สร้างเนื้อหาที่มคี ุณค่าผ่านการนาเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็ นเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้อ ง
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้ าหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ได้มรี ูปแบบเนื้อหาในการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ อินโฟกราฟิ ก และวีดโิ อในการนาเสนอ
และมีการสื่อสารเนื้อหาทีม่ คี ุณค่าทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพในหลายรูปแบบ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ของรูปแบบเนื้อหา และผู้รบั สารเช่นเดียวกัน อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ ณัฐพล กิตติทนนท์ชยั
(2558) ที่ศ ึก ษาเรื่อ ง การวิเ คราะห์เ นื้ อหาสารและการตอบสนองบนเฟซบุ๊ ก เว็บ ท่ องเที่ยว
กรณีศกึ ษาเพจเฟซบุ๊กเว็บ Chillpainai พบว่า ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารมีต่อการใช้รูปแบบ
ความเป็ นจริงมากที่สุดคือ ใช้รูปภาพหรือเปรียบเทียบทาให้เห็นภาพตามวัตถุประสงค์เดียวกัน
รวมถึงผูร้ บั สารก็มปี ฏิกริ ยิ าตอบกลับต่อการใช้เทคนิคนี้มากทีส่ ุด
นอกจากนี้ในเรื่องหลักการสร้างเนื้อหาที่มคี ุณค่า ซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad มีการใช้หลักการสร้างเนื้อหาทีม่ ปี ระโยชน์ (Useful) มากที่สุด แต่ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของ
ผูร้ บั สารกลับมีต่อหลักการสร้างเนื้อหาทีม่ คี วามเป็ นต้นฉบับของตัวเองมากทีส่ ุด ซึ่งทางเฟซบุ๊ก
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แฟนเพจ Jones Salad เองได้มกี ารนาเสนอที่ง่ายต่อการรับรู้ และเข้าใจ โดยใช้อนิ โฟกราฟิ ก
เพื่อทาให้ผรู้ บั สารได้เห็นภาพตามทีต่ รงตามจุดประสงค์ท่ตี ้องการจะสื่อสารออกไป โดยเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเน้นหลักของเนื้อหาที่มคี ุณค่า และมีประโยชน์แก่ผรู้ บั สาร แม้เนื้อหาจะมี
ความคล้ายคลึงจากบทความอื่น หากแต่เนื้อหาทีท่ างเฟซบุ๊กแฟนเพจนาเสนอกลับมีขอ้ มูลที่ลกึ
และชัดเจนมากขึน้ รวมถึงรูปแบบการนาเสนอง่ายต่อการรับรู้ และเข้าใจ หากแต่เมื่อเปรียบเทียบ
ในด้านของรูปแบบการนาเสนอนันทางเฟซบุ
่
๊กแฟนเพจ Chillpainai เน้นการใช้ภาพถ่ายประเภท
สถานที่เยอะที่สุด เนื่องจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chillpainai เน้ นนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad นันเป็
่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เน้นนาเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับสุขภาพ ทาให้มีการนาเสนอเนื้อหาประเภทอินโฟกราฟิ กมากที่สุดเพื่อให้ผู้ติดตาม
สามารถรับรู้ และเข้าใจถึงจุดประสงค์ของเนื้อหา
อีกทัง้ เทคนิคการพาดหัวบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad มักใช้การพาดหัวที่เล่นกับความใกล้ชดิ มากที่สุด เนื่องจากเป็ นเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับ
สุขภาพร่างกายเป็ นหลัก การพาดหัวจึงนาเสนอกับความใกล้ชดิ เป็ นส่วนใหญ่ และปฏิกริ ยิ าตอบ
กลับของผูร้ บั สารมีต่อการพาดหัวที่เน้นความสาคัญ และความเด่น ความใกล้ชดิ และความลึกลับ
ซ่อนเงื่อน ทัง้ ปฏิกริ ยิ าตอบกลับประเภทการแสดงความรู้สกึ (Like) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share)
การแสดงความคิดเห็น (Comment) โดยมีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบเนื้อหา โดยปฏิกริ ยิ า
ตอบกลับประเภทการแสดงความรูส้ กึ (Like) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share) นันคื
่ อประเภทเนื้อหา
สุขภาพออกกาลังกายกาย เนื่ องจากเป็ นเนื้อหาเดียวกัน และปฏิกิริยาตอบกลับประเภทการ
แสดงความคิดเห็น (Comment) คือประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้า Jones Salad จากการเชื่อมโยงของผูใ้ ช้ส่อื สังคม
จากเรื่องเล่าการ์ตูนลุงโจนส์
ผลการวิจยั พบว่า ทัง้ ตราสินค้าร้านอาหาร Jones Salad และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Jones Salad มีการใช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนเพศชายในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้ามากทีส่ ุด
โดยมีนาเสนอเนื้อหาผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนในเชิงอารมณ์ขนั ซึ่งสอดคล้องกับ นริส พิเชษฐ
พันธ์ (2550) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าของสินค้าไทยทีใ่ ช้ Spoke-characters
ในงานโฆษณา พบว่า มีก ารใช้ Spoke-characters ในหมวดสินค้า ไม่ ค งทน โดยเป็ น สินค้า
ประเภทขนม ของขบเคี้ยว โดยส่วนใหญ่ มกั ถูกสร้างขึ้น เพื่อโฆษณานัน้ ๆ โดยเฉพาะ โดย
Spoke-characters ทีพ่ บมากทีส่ ุดเป็ นเพศชาย และส่วนใหญ่เป็ นการใช้ Spoke-characters ทีม่ ี
อารมณ์ขนั และสามารถสื่อความหมายผ่าน Spoke-characters ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั
นิยมใช้ Spoke-characters เพื่อสื่อถึงคุณสมบัติและลักษณะเด่นของตัวสินค้า (Attribute and
feature)
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และผลการศึกษายังพบว่า ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าไทยจากการใช้
Spoke-characters พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบต่อ Spoke-characters และส่งผลทาให้
จดจาโฆษณาได้เป็ นอย่างดี และจากลักษณะบทบาท และการแสดงออกของ Spoke-characters
นัน้ พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ได้
สร้ า งคาแรคเตอร์ ต ัว การ์ ตู น ขึ้น เพื่อ ใช้ใ นตราสิน ค้ า ประเภทอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ และน า
คาแรคเตอร์นนั ้ มาสร้างภาพลักษณ์บนช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งคาแรคเตอร์ ลุงโจนส์ ถือเป็ น
คาแรคเตอร์หลักของตราสินค้า โดยบนช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad นี้ลุงโจนส์ได้
แสดงอารมณ์ ท่ีห ลากหลาย และมัก เป็ นอารมณ์ ข นั เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยการแสดงอารมณ์ ท่ี
หลากหลายนัน่ ก็เพื่อความเหมาะสมระหว่างเนื้อหา และการนาเสนอเรื่องเล่าผ่านคาแรคเตอร์
เพื่อให้การสื่อความหมายในรูปแบบอินโฟกราฟิ กมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
ถึงแม้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad จะมีการพัฒนาเนื้อหาทีน่ อกเหนือจากตรา
สินค้า Jones Salad หากแต่คาแรคเตอร์ลุงโจนส์ยงั คงนาเสนอ และเน้นย้าถึงตราสินค้า Jones
Salad ซึ่ง เป็ น ธุ ร กิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารเพื่อสุข ภาพอยู่ เสมอ ท าให้ผู้ค นสามารถจดจา และ
เชือ่ มโยงตราสินค้าทัง้ 2 ผ่านคาแรคเตอร์ลุงโจนส์อย่างดี และยังสอดคล้องกับ กาญจนา ชุณห์กุล
(2560) ที่ศ ึก ษาเรื่อง ศึก ษาการเชื่อมโยงตราสินค้า ผ่านคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน กรณีศ ึกษา
ซานริโอ เฮลโหล คิตตีเ้ ฮ้าส์ พบว่า สินค้าทีผ่ ลิตออกมาจะยึดสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ของตัวการ์ตูนนัน้ ๆ
พร้อมทัง้ พิมพ์ลวดลายการ์ตูนลงในสินค้าต่างๆ เพื่อตอกย้ าตัวตนที่ชดั เจนด้านร้านค้า หรือ
สถานที่ให้บริการจะมีการตกแต่งร้านที่ใช้สแี ละลวดลายของตัวการ์ตูนนัน้ มาเป็ นองค์ประกอบ
หลัก ซึ่งพบว่าสามารถสร้างการรับรู้แก่ผบู้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี ซึ่งทางร้านอาหาร Jones Salad
ได้มกี ารตอกย้าตัวตนของคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน โดยมีการนาคาแรคเตอร์ลุงโจนส์ซง่ึ เปรียบเสมือน
ตราสินค้า Jones Salad ไว้บนบรรจุภ ัณฑ์ของทางตราสินค้าเสมอ หากเมื่อมีผู้มาใช้บริการ
ภายในร้านอาหารอาจไม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์ท่มี รี ูปของคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนของลุงโจนส์ หากแต่มี
การตกแต่งภายในร้านอาหารทีม่ เี รื่องราวของลุงโจนส์ผรู้ กั สุขภาพอยู่ทุกที่ ไม่วา่ จะองค์ประกอบ
ใดๆ ก็ลว้ นแต่เสริมความรักสุขภาพของตราสินค้า Jones Salad
อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Temporal (2002) ทีก่ ล่าวว่า บุคลิกภาพตรา
สินค้านัน้ ควรจะมีความคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด ต้องมีการวางแผนอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้เพราะบุคลิกภาพตราสินค้านัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งติดตัวสินค้าไปตลอดระยะเวลายาวนาน
และไม่ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบุค ลิกภาพตราสินค้ากะทันหันหรือบ่อยนักเพราะจะทาให้
ผูบ้ ริโภคสับสน อันจะส่งผลกับการเชื่อมโยงตราสินค้านัน้ กับตัวผูบ้ ริโภค นอกจากนี้บุคลิกภาพ
ตราสินค้าควรจะต้องเข้าใจง่าย ชัดเจน และไม่สบั สน โดยจานวนบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมจะต้อง
เป็ นบุคลิกภาพที่เด่นชัด ซึ่งควรอยู่ท่ี 2-4 คุณลักษณะเท่านัน้ ทัง้ นี้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ได้นาเสนอบุคลิกภาพของคาแรคเตอร์ตวั การ์ตูนลุงโจนส์ไว้ 3 คุณลักษณะ โดยเป็ นผูท้ ่มี ี
รู ป ร่ า งสมส่ ว น ผู้ท่ีมีรู ป ร่ า งอ้น ท้ว ม และผู้ท่ีมีก ล้า มเนื้อ ตามแบบของผู้ออกก าลัง กายอย่าง
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สม่ าเสมอ โดยคุณลักษณะของคาแรคเตอร์ทห่ี ลากหลายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ได้
นาเสนอในรูปแบบเนื้อหาในการสื่อสารเสมือนแทนตัวผูบ้ ริโภค ซึ่งในทีน่ ้คี อื ผูต้ ดิ ตามบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad โดยจุดประสงค์ทม่ี ุ่งหวังให้ผตู้ ดิ ตามมีสุขภาพทีแ่ ข็งแรงจากเนื้อหาที่ถูก
นาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad อย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ส่วนใหญ่ คือเนื้อหาที่มคี วามเป็ นปั จจุบนั ดังนัน้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad จึงควร
นาเสนอเนื้อหาในลักษณะนี้มากขึน้ เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผตู้ ดิ ตาม
2. จากการศึกษาพบว่า ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ควรสร้างสรรค์แคมเปญ
โฆษณาเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รบั สารทาให้การสื่อสารการตลาดมีประสิท ธิผ ล
อีกทัง้ ควรบูรณการในด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ให้สอดคล้อง
กันมากยิง่ ขึน้
3. จากการศึกษาพบว่า ประเภทเนื้อหาทีไ่ ด้รบั ความนิย มมากทีส่ ุด ได้แก่ ประเภท
เนื้ อ หาด้า นสุ ข ภาพ ดัง นัน้ ทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจอาจมีก ารน าเสนอเนื้ อ หาประเภทนี้ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูต้ ดิ ตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี้ ควรมีการศึกษาวิจยั หาแนวทาง
ทัศนคติต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ อื่นๆ เพิม่ เติม อาทิ ปั จจัยการตลาดแบบผสมผสาน ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งจะมีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ทแ่ี ตกต่างกัน รวมไปถึงด้านความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยทีแ่ ตกต่างกันอีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่ อไป ผู้วจิ ยั อาจทาการเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา
นานขึน้ เพื่อศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น ละครโทรทัศน์ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการออกแบบเนื้อหา และส่งผลต่อการตอบรับของผูร้ บั สารบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั อาจวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บข้อมูล
ในรู ป แบบการสัมภาษณ์ เชิง ลึก กับ ผู้ดูแ ล หรือ ผู้อ อกแบบเนื้ อหาของเฟซบุ๊ กแฟนเพจ เพื่อ
เจาะลึกถึงรายละเอียดของการออกแบบเนื้อหา รวมถึงการบริหารจัดการสื่อของเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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ภาคผนวก ก
ส่วนการวิเคราะห์เนื้ อหา
เนื้ อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad
วันที่

เนื้ อหา

9
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์สาขาใหม่

ประชาสัมพันธ์สาขาใหม่
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สิงหาคม
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ประเภทวีดโิ อ

รายการปากลาโพง
29
สิงหาคม
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ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

อาริยะ คาภิโล เจ้าของ
ตราสินค้า และแอดมินเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad ออก
รายการปากลาโพง โดย
พูดคุยถึงทีม่ าของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad
นาเสนอรายการอาหาร

Healthy Salad
9
ตุลาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

นาเสนอรายการอาหารของ
ร้านอาหาร Jones Salad

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

เปลีย่ นรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad

กินเจแบบเฮลท์ต้ี
ทีโ่ จนส์สลัด
8
ธันวาคม
2561
เปลีย่ นรูปโปรไฟล์
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20
ธันวาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ให้สมั ภาษณ์กบั ทาง
นิตยสารแพรว

รายละเอียด
อาริยะ คาภิโล เจ้าของ
ตราสินค้า และแอดมินเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Jones Salad ให้
สัมภาษณ์ในแง่มุมของธุรกิจ
เพือ่ สุขภาพกับทางนิตยสาร
แพรว

เนื้ อหาด้านโภชนาการ
วันที่

เนื้ อหา

1
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
อาหารหลักในประเภท 5
หมูท่ เี่ หมาะสาหรับผูท้ ี่
ต้องการควบคุมน้าหนัก

รวมอาหารอิม่ อยู่ทอ้ ง
ไม่อว้ น ไม่ตอ้ งอด
3
กรกฎาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประโยชน์ของไขมัน ทัง้ จาก
ไขมันสัตว์ และไขมันพืช

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธคี วบคุมการรับประทาน
อาหารเพือ่ สุขภาพให้
ร่างกายคุน้ ชิน

ไขมันแบบไหน
กินหมดแล้วสดชืน่
(ไขมันสัตว์ VS ไขมันพืช)
5
กรกฎาคม
2561
Cheat Meal มือ้ โกง
ของคนลดความอ้วน
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11
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ปรับวิธกี ารรับประทาน
อาหารมือ้ เย็นให้อยู่ทอ้ ง
เพือ่ ไม่ให้หวิ ยามดึก

เชียร์บอลโลกยังไงให้สดชืน่
22
กรกฎาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อาหารทีเ่ สีย่ งต่อ
กรดไหลย้อน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปรับเปลีย่ นลักษณะอาหาร
ทีร่ บั ประทานให้ดตี ่อสุขภาพ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รวมวิธลี ดน้าหนักทีไ่ ด้รบั
การจัดอันดับจาก U.S.
News and World Report

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

เงือ่ นไขรายการอาหาร
ในร้านอาหารไทยทีต่ อ้ งการ
ขอตราสัญลักษณ์ Thai
SELECT

กรดไหล... ทาไมต้องย้อน
30
กรกฎาคม
2561
เปลีย่ นเมนูฮติ ๆ
เป็ นเมนูฟิตๆ
1
สิงหาคม
2561
ไดเอต สูตรไหน
ดีทสี่ ดุ ในโลก
2
สิงหาคม
2561
ร้านอาหารไทย
ทีอ่ ยากได้ลกู ค้า
นักท่องเทีย่ วเพิม่
มาขอตรา Thai SELECT
จากกระทรวงพาณิชย์ได้
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7
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
การเลือกดืม่ เกลือแร่
ให้ถูกต้องเมือ่ มีอาการ
ท้องเสีย หรือสูญเสียเหงือ่
จากการออกกาลังกาย

เกลือแร่เมือ่ ท้องเสีย
VS
เกลือแร่เมือ่ ออกกาลังกาย
9
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ความเชือ่ ทีผ่ ดิ ของการรับ
ประทานอาหาร หรืออาหาร
เสริมเพือ่ เพิม่ ขนาดหน้าอก

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ควรลดปริมาณความหวาน
จากอาหาร หรือเครือ่ งดืม่
และรับประทานความหวาน
ทีไ่ ด้จากผลไม้ทดแทน

ประเภทวีดโิ อ

การปรุงอาหารด้วย
เครือ่ งปรุงทุกๆ วัน ทาให้
ร่างกายได้รบั โซเดียม
ทีเ่ ปรียบเสมือนยาพิษแก่
ผูร้ บั ประทาน
การบริโภคโปรตีนสาหรับ
ผูท้ ตี่ อ้ งการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ

อัพไซส์ให้โนตม
วิธไี หนช่วย หรือไม่ชว่ ย?
14
สิงหาคม
2561
ทาไมเราถึง ติดหวาน?
15
สิงหาคม
2561

The Ingredients
มือ้ พิ(ษ)เศษ

16
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อยากเพิม่ กล้าม
กินโปรตีนยังไงให้คมุ้ สุด
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22
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารสาหรับ
ผูท้ ตี่ อ้ งการมีรปู ร่าง
ทีส่ มส่วน

ผอมเกินไป
อยากอ้วนต้องทาไง?
24
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประเภทอาหารทีค่ วร
หลีกเลีย่ ง และประเภท
อาหารทีค่ วรรับ ประทาน
เพือ่ ป้ องกันโรคต่างๆ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

นาเสนอรายการอาหารของ
ร้านอาหาร Jones Salad

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประเภทอาหารทีอ่ าจพบ
ไขมัน ทรานส์ และวิธกี าร
เลือกซือ้ อาหารทีป่ ราศจาก
ไขมันทรานส์

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การปรับเปลีย่ นประเภท
และพฤติกรรมการ
รับประทาน อาหารควบคู่
กับการออกกาลังกายตาม
รูปร่าง

ป้ องกัน VS รักษา
โรคร้ายใกล้ตวั
29
สิงหาคม
2561

Healthy Salad
29
สิงหาคม
2561

สรุปไขมันทรานส์ในอาหาร
แบบไหนต้องกังวล?
2
กันยายน
2561
ฟิ ตหุน่ ยังไง ให้เห็นผลเร็ว
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4
กันยายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปริมาณโซเดียมทีม่ ใี น
อาหารประเภทต่างๆ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปรับเปลีย่ นลักษณะอาหารที่
รับประทานให้ดตี ่อสุขภาพ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดืม่ สังสรรค์ให้เหมาะสม
เพือ่ ลดปั ญหาไขมันสะสมที่
หน้าท้อง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การเลือกรับประทานอาหาร
ก่อนออกกาลังกายให้
เหมาะสม

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

พฤติกรรม และสุขภาพภาย
หลังจากการดื่มแอลกอฮออล์
ของเพศหญิง และเพศชาย

รายละเอียด

ความจริงของ
ปริมาณโซเดียมในอาหาร
6
กันยายน
2561
เปลีย่ นนิดฟิ ตกว่าเดิม
7
กันยายน
2561
ทาไมกินเบียร์แล้วลงพุง
9
กันยายน
2561
กินอะไรก่อนออกกาลังกาย
ให้ไม่จุกและมีแรง
14
กันยายน
2561
ดืม่ เบียร์เท่าไหร่?
กลายร่างแบบไหนบ้าง?
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21
กันยายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ประเภทสารอาหารทีช่ ว่ ย
เพิม่ ระบบเผาผลาญ

อยากเบิรน์ กว่าเดิม
ต้องเพิม่ อะไร?
30
กันยายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาระเกีย่ วกับ
การรับประทานอาหาร
สาหรับผูถ้ อื ศีลกินเจ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธกี ารเลือกไอศกรีมให้ดตี ่อ
สุขภาพ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

นาเสนอรายการอาหารใหม่
ของร้านอาหาร Jones
Salad ใน ช่วงเทศกาลเจ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ความหวานจากน้ าตาล
ทีน่ ยิ มใช้ในปั จจุบนั

กินเจแล้วดี
บุญก็ม ี สุขภาพก็ได้
5
ตุลาคม
2561

เทคนิคเลือกไอติม
ให้ดตี ่อใจ ได้สขุ ภาพ
9
ตุลาคม
2561
กินเจแบบเฮลท์ต้ี
ทีโ่ จนส์สลัด
9
ตุลาคม
2561
แกะรอยความหวาน
เลือกน้าตาลแบบไหนดี
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11
ตุลาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
แหล่งโปรตีนจากอาหาร
สาหรับผูถ้ อื ศีลกินเจ

รวมแหล่งโปรตีนช่วงกินเจ
15
ตุลาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รวมรายการอาหารทีม่ เี ห็ด
เป็ นส่วนประกอบ พร้อม
อธิบายคุณค่าทางสารอาหาร

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การดืม่ น้ าเพือ่ ป้ องกันภาวะ
ขาดน้าสาหรับนักวิง่

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สารอาหารทีร่ า่ งกายควร
ได้รบั สาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การรับประทานอาหาร และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพือ่ ให้รา่ งกายขับของเสีย
ทุกวันอย่างมีวนิ ยั

รวมเห็ดประโยชน์เด็ด
ไม่แพ้ใคร
16
ตุลาคม
2561
ดืม่ น้าพอดี
เจอกันอีกทีทเี่ ส้นชัย
20
ตุลาคม
2561

ถ้าใจพร้อมมะเร็งก็แพ้
22
ตุลาคม
2561

อยากอึทกุ วัน
ต้องทายังไง?
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26
ตุลาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
การควบคุมอาหารเพือ่ ลด
ไขมันทีส่ ะสมบริเวณ
หน้าท้อง

พุงใหญ่ อยากลดพุง
ต้องทาไง?
5
พฤศจิกายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ความแตกต่างระหว่าง
น้าตาลเติมเอง และน้าตาล
ในผักผลไม้

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ไขมันทีร่ า่ งกายได้รบั จาก
การรับประทานเนื้อสัตว์
ในแต่ละส่วน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ความแตกต่างของน้าตาล
ในนมแต่ละแบบ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

เปรียบเทียบสารทีใ่ ห้
ความหวานชนิดต่างๆ
รวมถึงแหล่ง ทีม่ า และ
ประเภทอาหารทีพ่ บ

น้าตาลเติมเอง
VS
น้าตาลในผักผลไม้
13
พฤศจิกายน
2561

ความอ้วนทีต่ ่างกันของ
เนื้อสัตว์แต่ละส่วน
16
พฤศจิกายน
2561
น้าตาลในนมแต่ละแบบ
ต่างกันยังไง?
27
พฤศจิกายน
2561
เปรียบเทียบสาร
ให้ความหวานชนิดต่างๆ
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28
พฤศจิกายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รูท้ นั เบาหวาน
โรคอันตราย ร้ายไม่เบา
5
ธันวาคม
2561

รายละเอียด
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การรับประทานอาหารทีม่ ี
รสชาติหวาน เพือ่ ลด
ความเสีย่ งต่อการเป็ น
โรคเบาหวาน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การดูแลการรับประทาน
อาหารของผูส้ งู อายุ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การเลือกรับประทานขนมปั ง
ทีด่ ตี ่อสุขภาพ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สารอาหารทีช่ ่วยบารุง
สายตา

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สารอาหารทีร่ า่ งกายควร
ได้รบั ในช่วงวัยกาลัง
เจริญเติบโต

วิธแี สดงความรักให้พอ่
โดยไม่ตอ้ งเอ่ยปาก
7
ธันวาคม
2561

เทคนิคเลือกขนมปั ง
ให้สขุ ภาพปั งๆ
17
ธันวาคม
2561

ดูแลสายตาให้ดตี ลอดเวลา
24
ธันวาคม
2561
คุณสูงเพิม่ ได้อกี แค่ไหน?
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29
ธันวาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สรุปประเด็นเกีย่ วกับ
ด้านโภชนาการในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี

สรุปกระแสสุขภาพดัง
ประจาปี 2018

เนื้ อหาด้านสุขภาพ
วันที่

เนื้ อหา

3
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ประโยชน์ของไขมันสัตว์
และไขมันพืชทีด่ ตี ่อร่างกาย

ไขมันแบบไหน
กินหมดแล้วสดชืน่
(ไขมันสัตว์ VS ไขมันพืช)
8
กรกฎาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การสังเกตอาการ
ไข้เลือดออกทัง้ 3 ช่วงของ
ผูป้ ่ วย ได้แก่ ช่วงสัญญาณ
เริม่ ต้น ช่วงอันตราย และ
ช่วงร่างกายกลับมาปกติ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อาการของโรคต่างๆ
ทีเ่ กิดจากยุงแต่ละชนิด

ไข้เลือดออก
อันตรายทีบ่ นิ ได้
9
กรกฎาคม
2561

วายร้ายตัวจิว๋ หิวเลือดคน

107
วันที่

เนื้ อหา

11
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประโยชน์ทรี่ า่ งกายได้รบั
เมือ่ ได้พกั ผ่อนระหว่างวัน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปั ญหาสุขภาพ และการดูแล
ร่างกายสาหรับผูน้ อนดึก

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การนาวัตถุดบิ จากธรรมชาติ
และสมุนไพร มาปรนนิบตั ิ
ร่างกาย

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุของกรดไหลย้อน
และการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ ง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประโยชน์ต่างๆ ทีร่ า่ งกาย
ได้รบั เมือ่ ฝึกสมาธิ

รายละเอียด

งีบระหว่างวันดียงั ไง?
11
กรกฎาคม
2561

เชียร์บอลโลกยังไงให้สดชืน่
17
กรกฎาคม
2561

ปรนนิบตั ติ วั เองทีบ่ า้ น
ด้วยวัตถุดบิ จากธรรมชาติ
22
กรกฎาคม
2561
กรดไหล... ทาไมต้องย้อน
27
กรกฎาคม
2561
ฝึกสมาธิ
ได้ประโยชน์กว่าทีค่ ดิ
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3
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สาเหตุของการปวดหลัง
ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนบน
ส่วนกลาง และส่วนล่าง

ทาไมปวดหลังจัง...
7
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ผลเสียของการรับประทาน
เกลือแร่ผดิ ประเภท

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุอารมณ์แปรปรวน
ในช่วงมีประจาเดือนของ
เพศหญิง เนื่องมาจาก
ฮอร์โมน และสารเคมีใน
สมองมีการเปลีย่ นแปลง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ร่างกายจะหลังฮอร์
่ โมน
ความผูกพัน ความผ่อนคลาย
จากการโอบกอด

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุการติดรสชาติหวาน

เกลือแร่เมือ่ ท้องเสีย
VS
เกลือแร่เมือ่ ออกกาลังกาย
10
สิงหาคม
2561
ทาไมผูห้ ญิงเป็ นเมนส์
แล้วกลายร่าง?
12
สิงหาคม
2561
พลังของการกอด
ยิง่ ใหญ่กว่าทีค่ ดิ
14
สิงหาคม
2561
ทาไมเราถึง ติดหวาน?
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19
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปั ญหาสุขภาพฟั น และ
ช่องปากเมือ่ ไม่ถอนฟั นคุด

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุของการมีรปู ร่างผอม
เกินไป ไม่สมส่วน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

พฤติกรรม และวิธกี ารรักษา
หรือป้ องกันโรคต่างๆ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธกี ารซือ้ อาหารทีป่ ราศจาก
ไขมันทรานส์

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุของปั ญหาผิวหน้า

รายละเอียด

ฟั นคุด ไม่เอาออก
แล้วเป็ นไง?
22
สิงหาคม
2561
ผอมเกินไป
อยากอ้วนต้องทาไง?
24
สิงหาคม
2561
ป้ องกัน VS รักษา
โรคร้ายใกล้ตวั
29
สิงหาคม
2561

สรุปไขมันทรานส์ในอาหาร
แบบไหนต้องกังวล
30
สิงหาคม
2561

โอ๊ย! หน้าพัง
แสงแบบไหนเป็ นตัวการนะ?
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31
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สาเหตุไข้หวัดในช่วงฤดูฝน
และการดูแลตนเอง
เมือ่ ตากฝน

ทาไมฝนมาพาหวัดมาด้วย?
4
กันยายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

โรคต่างๆ ทีเ่ กิดจาก
การรับประทานอาหารทีม่ ี
โซเดียม ได้แก่ โรคความดัน
โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ
ฯลฯ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

จานวนแคลอรีท่ รี่ า่ งกาย
ได้รบั เมือ่ มีการปรับเปลีย่ น
อาหารเพือ่ ลดปริมาณไขมัน
ทีร่ า่ งกายได้รบั น้อยลง

ประเภท
อินโฟกราฟฟิ ก

ผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
เมือ่ ดืม่ แอลกอฮอล์

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การดูแล และช่วยเหลือ
ผูท้ ชี่ อบพูดปด หากเป็ น
การพูดปดจนคิดว่าเป็ นเรือ่ ง
จริงนัน่ อาจเป็ นอาการป่ วย
ทีค่ วรพาไปพบแพทย์

ความจริงของปริมาณ
โซเดียมในอาหาร
6
กันยายน
2561
เปลีย่ นนิดฟิ ตกว่าเดิม
7
กันยายน
2561
ทาไมกินเบียร์แล้วลงพุง
12
กันยายน
2561
สังคมสมัยนี้
เจอการโกหกแบบไหน
บ้าง?
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13
กันยายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ข้อเท็จจริงของความเชือ่
เรือ่ งสายตา

จริงหรือไม่?
ความเชือ่ เรือ่ งสายตา
18
กันยายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และความแตกต่าง
ระหว่างความเครียด และ
โรคซึมเศร้า

ประเภทวีดโิ อ

ประโยชน์ทรี่ า่ งกายได้รบั
จากการออกกาลังกายหัวใจ
และการออกกาลังกาย
กล้ามเนื้อ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาระน่ารูข้ องโรคหลอดเลือด
ดาอุดตัน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

กล้ามเนื้อทีถ่ ูกใช้งานหนัก
กว่าปกติอาจเกิดการฉีกขาด
รูส้ กึ ปวดล้า ตึงกล้ามเนื้อ
โดยอาการทีค่ วรหยุดพัก
ขึน้ อยู่กบั ความเจ็บปวด

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ความแตกต่างระหว่างซีสต์
เนื้องอก และมะเร็ง

เครียด VS ซึมเศร้า
24
กันยายน
2561
ออกกาลังกายอย่างน้อย
เท่าไหร่ถงึ จะแข็งแรง
27
กันยายน
2561

งานบรรยาย
โรคหลอดเลือดดาอุดตัน

2
ตุลาคม
2561
ปวดกล้ามเนื้อหลังออก
กาลังกายควรพักหรือซ้าดี?
4
ตุลาคม
2561
ก้อนแต่ละแบบต่างกันยังไง?
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7
ตุลาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
อันตรายจากพฤติกรรม
ติดยาดม และการใช้ยาดม
ให้ถูกวิธี

ติดยาดม อันตรายไหมนะ?
12
ตุลาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สุขภาพช่องปาก และ
การรักษาเมือ่ เป็ นร้อนใน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อันตรายจากภาวะขาดน้า
ของนักวิง่

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ความแตกต่างระหว่าง
วิธกี ารรักษามะเร็ง
ด้วยการฉายแสง กับวิธกี าร
รักษามะเร็งด้วยยาภูมคิ มุ้ กัน
ทีห่ มอไทยคิดค้นขึน้

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาระน่ารูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็ง

เป็ นร้อนใน
อยากหายไวๆ ทาไงจ๊ะ
16
ตุลาคม
2561
ดืม่ น้าพอดี
เจอกันอีกทีทเี่ ส้นชัย
19
ตุลาคม
2561
ความหวังใหม่ฝีมอื หมอไทย
รักษามะเร็งได้
ด้วยภูมคิ มุ้ กันตัวเอง
20
ตุลาคม
2561

ถ้าใจพร้อมมะเร็งก็แพ้
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25
ตุลาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และวิธดี ูแลรักษา
เล็บขบ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และอาการของ
ไส้ตงิ่ อักเสบ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาระน่ารู้ และประโยชน์ของ
น้าเกลือ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธกี ารเลือกรองเท้าวิง่
ให้เหมาะสมกับรูปเท้า

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ผลต่อสุขภาพระหว่างน้าตาล
เติมเอง และน้าตาลในผัก
ผลไม้

รายละเอียด

เล็บขบ... จะจบมันยังไง?
31
ตุลาคม
2561
ร้องครางเพราะเจ็บไส้ตงิ่
1
พฤศจิกายน
2561

น้าเกลือไม่ได้มดี แี ค่เค็ม
3
พฤศจิกายน
2561
เลือกรองเท้าวิง่ คูใ่ จ
ยังไงให้ใช่สดุ
5
พฤศจิกายน
2561
น้าตาลเติมเอง
VS
น้าตาลในผักผลไม้
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13
พฤศจิกายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ไขมันทีร่ า่ งกายได้รบั จาก
การรับประทานเนื้อสัตว์ใน
แต่ละส่วน

ความอ้วนทีต่ ่างกันของ
เนื้อสัตว์แต่ละส่วน
15
พฤศจิกายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และความแตกต่าง
ระหว่างขีล้ มื กับอัลไซเมอร์

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และอาการปวดเข่า
เมือ่ วิง่ ออกกาลังกาย

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ปั ญหาเกีย่ วกับสายตาที่
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการใส่
แว่น

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุของหลังค่อม ไหล่หอ่
คอยืน่ และวิธแี ก้ไขเพือ่ ปรับ
บุคลิกภาพ

ขีล้ มื VS อัลไซเมอร์
18
พฤศจิกายน
2561
ทาไมวิง่ แล้วปวดเข่า?
20
พฤศจิกายน
2561
สาระพันปั ญหา
ทีไ่ ม่น่าเชือ่ ว่าจะแก้ได้
ด้วยการใส่แว่น
23
พฤศจิกายน
2561
หลังค่อม ไหล่หอ่ คอยืน่
ปรับลุคง่าย ได้ทบี่ า้ น
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28
พฤศจิกายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจ
เกิดขึน้ เมือ่ เป็ นโรคเบาหวาน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และวิธกี ารดูแลรักษา
เมือ่ ริมฝีปากแห้ง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธสี งั เกตประจาเดือน
ทีผ่ ดิ ปกติ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อาการทีบ่ ่งบอกถึงโรค และ
การดูแลผูส้ งู อายุทถี่ ูกต้อง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธกี ารแก้ปัญหา
เมือ่ นอนกรน

รายละเอียด

รูท้ นั เบาหวาน
โรคอันตราย ร้ายไม่เบา
30
พฤศจิกายน
2561
ดูแลปาก ปากดี ไม่มเี สีย
3
ธันวาคม
2561
สาวๆ ต้องรู้
วิธดี ูเมนส์ผดิ ปกติ
5
ธันวาคม
2561
วิธแี สดงความรักให้พอ่ โดย
ไม่ตอ้ งเอ่ยปาก
9
ธันวาคม
2561
แฟนคุณกรนแบบไหน?
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17
ธันวาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การปรับพฤติกรรมการใช้
และการดูแลสายตา

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สาเหตุ และอาการ
เมือ่ กล้ามท้องอ่อนแอ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร หรือการดาเนินชีวติ
ในช่วงอายุทกี่ าลัง
เจริญเติบโตทัง้ เพศชาย และ
เพศหญิง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ท่ากายบริหารลดอาการ
ปวดเมือ่ ย

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สรุปประเด็นเกีย่ วกับด้าน
สุขภาพในช่วงระยะเวลา 1
ปี

รายละเอียด

ดูแลสายตาให้ดตี ลอดเวลา
21
ธันวาคม
2561
เกิดอะไรขึน้
เมือ่ กล้ามท้องอ่อนแอ
24
ธันวาคม
2561
คุณสูงเพิม่ ได้อกี แค่ไหน
27
ธันวาคม
2561
รถติดนานมาก
เล่นท่ายากให้หายเมือ่ ย
29
ธันวาคม
2561

สรุปกระแสสุขภาพดัง
ประจาปี 2018
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14
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

เวลาน้อยแต่
เบิรน์ เยอะด้วย HIIT
20
กรกฎาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
แนะนาวิธกี ารออกกาลังกาย
แบบ HIIT (High Intensity
Interval Trainnig) หรือ
การออกกาลังกายแบบหนัก
เบา เป็ นการออกกาลังกาย
ทีใ่ ช้เวลาสัน้ ๆ เหมาะกับ
ผูท้ ไี่ ม่มเี วลา
การออกกาลังกายแบบ
ประยุกต์ใช้กบั สิง่ ของ
ภายในบ้าน

ฟิ ตกล้ามง่าย ๆ
จากของใช้ในบ้าน
3
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ท่ากายบริหารทีช่ ว่ ยบรรเทา
การปวดหลัง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การวิง่ ลงน้ าหนักทีส่ น้ เท้า
และปลายเท้า ให้เหมาะสม
กับประเภทการวิง่

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การออกกาลังกายกล้ามอก
สามารถเพิม่ ขนาดหน้าอก
ได้ โดยส่วนทีเ่ พิม่ คือ
กล้ามเนื้ออก

ทาไมปวดหลังจัง...
5
สิงหาคม
2561
วิง่ ลงน้ าหนักตรงไหนดี
ส้นเท้า VS ปลายเท้า
9
สิงหาคม
2561
อัพไซส์ให้โนตม
วิธไี หนช่วย หรือไม่ชว่ ย?
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16
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ควรรับประทานอาหาร
ประเภทโปรตีนหลังการออก
กาลังกายเพือ่ ทดแทนส่วนที่
ใช้ไป

อยากเพิม่ กล้าม
กินโปรตีนยังไงให้คมุ้ สุด
22
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การออกกาลังกายแบบ
เวทเทรนนิ่งเพือ่ เพิม่ น้าหนัก
โดยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รูปแบบการออกกาลังกาย
ทีเ่ หมาะสมกับรูปร่าง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ระยะเวลา และประเภท
อาหารทีเ่ หมาะสมก่อน
ออกกาลังกาย เพือ่ ลด
การจุกเสียด และเพิม่
พละกาลัง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประเภทการออกกาลังกาย
ทีช่ ว่ ยเพิม่ การเผาผลาญ
ของร่างกาย

ผอมเกินไป
อยากอ้วนต้องทาไง?
2
กันยายน
2561
ฟิ ตหุน่ ยังไง ให้เห็นผลเร็ว
9
กันยายน
2561
กินอะไรก่อนออกกาลังกาย
ให้ไม่จุกและมีแรง
21
กันยายน
2561
อยากเบิรน์ กว่าเดิม
ต้องเพิม่ อะไร?
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24
กันยายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภทวีดโิ อ

ออกกาลังกายอย่างน้อย
เท่าไหร่ถงึ จะแข็งแรง
2
ตุลาคม
2561

รายละเอียด
ควรออกกาลังกายควบคู่
ทัง้ การออกกาลังกายหัวใจ
และออกกาลังกายกล้ามเนื้อ
เพือ่ สุขภาพทีด่ ี

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
ภายหลังจากการออกกาลัง
กาย

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อันตรายจากภาวะขาดน้า
ระหว่างการวิง่ ออกกาลัง
กาย

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธกี ารออกกาลังกายกล้าม
ท้องให้กระชับ และแข็งแรง

ประเภทอินโฟ
กราฟิ ก

การเลือกรองเท้าวิง่ ให้
เหมาะสม เพือ่ ป้ องกันการ
บาดเจ็บเมือ่ ออกกาลังกาย

ปวดกล้ามเนื้อ
หลังออกกาลังกาย
ควรพักหรือซ้าดี?
16
ตุลาคม
2561
ดืม่ น้าพอดี
เจอกันอีกทีทเี่ ส้นชัย
26
ตุลาคม
2561
พุงใหญ่ อยากลดพุง
ต้องทาไง?
3
พฤศจิกายน
2561
เลือกรองเท้าวิง่ คูใ่ จ
ยังไงให้ใช่สดุ
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9
พฤศจิกายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ความสาคัญของการวอร์ม
อัพ และคูลดาวน์ และวิธี
ปฏิบตั ทิ ถี่ ูกต้อง

คุณกาลังวอร์มอัพ
ผิดอยู่หรือเปล่า
18
พฤศจิกายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ท่าวิง่ ทีถ่ ูกต้อง และวิธกี าร
เพิม่ ความแข็งแรง
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
ต้นขา

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การประยุกต์การออกกาลัง
กาย ร่วมกับการลอยกระทง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ท่ากายภาพทีช่ ว่ ยแก้ปัญหา
คอยืน่ หลังค่อม และไหล่หอ่

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การออกกาลังกายแบบ
เวทเทรนนิ่ง โดยไม่ใช้
น้าหนักเยอะ แต่ทาต่อเนื่อง
หลายๆ ท่า ใช้เวลาพักน้อย
แต่เผาผลาญไขมัน และเพิม่
ความอึด รววมทัง้ ได้
กล้ามเนื้อหลายส่วนไป
พร้อมกัน

ทาไมวิง่ แล้วปวดเข่า?
22
พฤศจิกายน
2561
ลอยกระทงท่าไหนให้โลกจา
23
พฤศจิกายน
2561
หลังค่อม ไหล่หอ่ คอยืน่
ปรับลุคง่าย ได้ทบี่ า้ น
29
พฤศจิกายน
2561
อยากทัง้ ใหญ่ ทัง้ อึด
ต้องออกกาลังกาย
แบบไหน?
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5
ธันวาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
การออกกาลังกายเพือ่ ช่วย
ในเรือ่ งระบบขับถ่ายของ
ผูส้ งู อายุ

วิธแี สดงความรักให้พอ่ โดย
ไม่ตอ้ งเอ่ยปาก
21
ธันวาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธบี ริหารกล้ามหน้าท้อง
เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

การออกกาลังกายเพือ่ เพิม่
ความสูง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

วิธกี ารดูแลกล้ามเนื้อ
ขณะหยุดออกกาลังกาย

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ท่ากายบริหารทีช่ ว่ ยบรรเทา
อาการปวดเมือ่ ย

เกิดอะไรขึน้
เมือ่ กล้ามท้องอ่อนแอ
24
ธันวาคม
2561
คุณสูงเพิม่ ได้อกี แค่ไหน
26
ธันวาคม
2561
หยุดยาว ไม่ได้เข้ายิมนาน
แค่ไหนกล้ามเนื้อหาย?
27
ธันวาคม
2561
รถติดนานมาก
เล่นท่ายากให้หายเมือ่ ย
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29
ธันวาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สรุปประเด็นเกีย่ วกับ
การออกกาลังกายในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี

สรุปกระแสสุขภาพดัง
ประจาปี 2018

เนื้ อหาเชิ งโฆษณา และประชาสัมพันธ์
วันที่

เนื้ อหา

3
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สนับสนุนโดย T H R E E
ตราสินค้าเครือ่ งสาอางจาก
ประเทศญีป่ นุ่

ไขมันแบบไหน
กินหมดแล้วสดชืน่
(ไขมันสัตว์ VS ไขมันพืช)
7
กรกฎาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
โดยการแบ่งปั นเนื้อหาจาก
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Rabbit
Today

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ตราสินค้า Jones Salad

Did you know ?
รูย้ งั ตังค์อยู่ครบ
9
กรกฎาคม
2561
ประชาสัมพันธ์สาขาใหม่
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9
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย
ก.ย.15 มิล้ กีโ้ ลชันทากั
่
นยุง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย
ยาสีฟัน SALZ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
โดยการแบ่งปั นเนื้อหา
กิจกรรมจากเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ Krungthai-AXA
Life

ประเภทอินโฟ
กราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
โดยการโพสต์กจิ กรรมของ
Krungthai-AXA Life

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

สนับสนุนโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายละเอียด

วายร้ายตัวจิว๋ หิวเลือดคน
17
กรกฎาคม
2561
ปรนนิบตั ติ วั เองทีบ่ า้ น
ด้วยวัตถุดบิ จากธรรมชาติ
19
กรกฎาคม
2561
กิจกรรม
“แคปภาพลุน้ รับฟรี”
จาก Krungthai-AXA Life
24
กรกฎาคม
2561
กิจกรรม
“แคปภาพลุน้ รับฟรี”
จาก Krungthai-AXA Life
2
สิงหาคม
2561
ร้านอาหารไทย
ทีอ่ ยากได้ลกู ค้านักท่องเทีย่ ว
เพิม่
มาขอตรา Thai SELECT
จากกระทรวงพาณิชย์ได้
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4
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สนับสนุนโดย
THE FORESTIAS

มาช่วยชีวติ ต้นไม้
ไม่ให้หายไปจากเมือง
11
สิงหาคม
2561
15
สิงหาคม
2561

ประเภทวีดโิ อ

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ตราสินค้า Jones Salad

ประเภทวีดโิ อ

สนับสนุนโดย สสส
แคมเปญ LESS SALT
ลดเค็ม ลดโรค

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ตราสินค้า Jones Salad

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย
Krungthai-AXA Life

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ตราสินค้า Jones Salad

รายการปากลาโพง

The Ingredients
มือ้ พิ(ษ)เศษ

18
สิงหาคม
2561
รับสมัครทีมงาน
ตาแหน่ง Creative
24
สิงหาคม
2561
ป้ องกัน VS รักษา
โรคร้ายใกล้ตวั
29
สิงหาคม
2561

Healthy Salad
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30
สิงหาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สนับสนุนโดย
SKINPLANTIS

โอ๊ย! หน้าพัง
แสงแบบไหนเป็ นตัวการนะ?
13
กันยายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย essiLor
ผูเ้ ชีย่ ว ชาญด้านการแก้ไข
ปั ญหาสายตา และการ
ป้ องกันดวงตา

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

สนับสนุนโดย สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั และ
สานักงาน กสทช.

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนโดยสมาคมโลหิต
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาติไทย
สนับสนุนโดย สแน็คแจ็ค

จริงหรือไม่ ?
ความเชือ่ เรือ่ งสายตา
19
กันยายน
2561
เชิญชวนไปงาน
#Digitalthailandbigbang
2018
27
กันยายน
2561

งานบรรยาย
โรคหลอดเลือดดาอุดตัน

30
กันยายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

กินเจแล้วดี
บุญก็ม ี สุขภาพก็ได้
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3
ตุลาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนโดย
BLACKMORES

ร่วมโหวต
ผลงานปลูกผักในขวดแก้วใช้
แล้วกัน
5
ตุลาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย ไอศกรีม
Nestle

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ตราสินค้า Jones Salad

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย มิตรผล
น้าตาลอ้อยธรรมชาติ

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย ดัชมิลล์
วันมินทิ นมถัวเหลื
่ องผสม
ธัญพืช 9 ชนิด มีวติ ามิน
และแร่ธาตุถงึ 13 ชนิด

เทคนิคเลือกไอติม
ให้ดตี ่อใจ ได้สขุ ภาพ
9
ตุลาคม
2561
กินเจแบบเฮลท์ต้ี
ทีโ่ จนส์สลัด
9
ตุลาคม
2561
แกะรอยความหวาน
เลือกน้าตาลแบบไหนดี ?
11
ตุลาคม
2561
รวมแหล่งโปรตีนช่วงกินเจ
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20
ตุลาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สนับสนุนโดย NUTRICIA
Forticare อาหาร
ทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ง

ถ้าใจพร้อมมะเร็งก็แพ้
22
ตุลาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย
DUTCHIE Bio

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย FiNe
ไข่ขาวพร้อมทาน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย สสส
แคมเปญ วิง่ สูช่ วี ติ ใหม่
RUN FOR NEW LIFE

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย ซีพ ี เมจิ
ไฮ โปรตีน สูตรไม่เติม
น้าตาล

อยากอึทกุ วัน
ต้องทายังไง?
13
พฤศจิกายน
2561

ความอ้วนทีต่ ่างกันของ
เนื้อสัตว์แต่ละส่วน
9
พฤศจิกายน
2561

คุณกาลังวอร์มอัพ
ผิดอยู่หรือเปล่า ?
16
พฤศจิกายน
2561
น้าตาลในนม
แต่ละแบบต่างกันยังไง ?

128
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20
พฤศจิกายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
สนับสนุนโดย essiLor
ผูเ้ ชีย่ ว ชาญด้านการแก้ไข
ปั ญหาสายตา และ
การป้ องกันดวงตา

สาระพันปั ญหา
ทีไ่ ม่น่าเชือ่ ว่าจะแก้ได้ดว้ ย
การใส่แว่น
28
พฤศจิกายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ประชาสัมพันธ์โดย
การแบ่งปั นเนื้อหาจาก
เฟซบุ๊กแฟนเพจ Kapook

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย ฟาร์มเฮ้าส์

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

สนับสนุนโดย Malee i-Corn
น้านมข้าวโพด อุดมไปด้วย
วิตามินเอ ลูทนี และ
ซีแซนทีน ช่วยบารุงสายตา

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก
ประเภทภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ตราสินค้า Jones Salad

รูท้ นั เบาหวาน
โรคอันตราย ร้ายไม่เบา
7
ธันวาคม
2561
เทคนิคเลือกขนมปั ง
ให้สขุ ภาพปั งๆ
17
ธันวาคม
2561
ดูแลสายตาให้ดตี ลอดเวลา
20
ธันวาคม
2561
ให้สมั ภาษณ์กบั ทาง
นิตยสารแพรว
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11
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
อิงจากเหตุการณ์นงั ่ หลับตา
คล้ายงีบหลับของ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

งีบระหว่างวันดียงั ไง?
18
สิงหาคม
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงกระแสบนโซเชียล
#DeleAlliChallenge หรือ
การทามือ OK ในลักษณะ
กลับหัว

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากเหตุการณ์แถลงข่าว
ระหว่าง มิง้ ศวภัทร กับ
กัปตัน ชลธาร

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากกระแสบนโซเชียล
#บอยสกล และอิงกระแสจาก
ซีรยี ์ เด็กใหม่

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากเหตุการณ์ นายทักษิณ
ชินวัตร ทวีตข้อความผ่าน
ทวิตเตอร์

รับสมัครทีมงาน
ตาแหน่ง Creative
4
กันยายน
2561
ความจริงของ
ปริมาณโซเดียมในอาหาร
12
กันยายน
2561
สังคมสมัยนี้
เจอการโกหกแบบไหน
บ้าง?
20
กันยายน
2561
น้าเสียงขึงขัง
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26
กันยายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวคุณ
ราคาเท่าไหร่?
30
กันยายน
2561

รายละเอียด
อิงจากกระแสโซเชียล
ทีท่ าการสารวจพฤติกรรม
วัยรุน่ ในหัวข้อ “ไปสยาม
แต่งตัวร่วมแสน !!!?” ของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ หมิง ขัว้ โลก

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากละครโทรทัศน์
เลือดข้นคนจาง

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากเหตุการณ์งาน
วิง่ มาราธอนในจังหวัดชลบุร ี

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากกระแสเพลง
ประเทศกูม ี

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากกระแสเพลง
ครางชือ่ อ้ายแน้

กินเจแล้วดี
บุญก็ม ี สุขภาพก็ได้
16
ตุลาคม
2561
ดืม่ น้าพอดี
เจอกันอีกทีทเี่ ส้นชัย
29
ตุลาคม
2561
#ประเทศกูม ี
(ลุงโจนส์ฝึกแรป)
31
ตุลาคม
2561
ร้องครางเพราะเจ็บไส้ตงิ่
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8
พฤศจิกายน
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
อิงจากเหตุการณ์
ยุตคิ วามสัมพันธ์ระหว่างกิน้
อดีตแฟนสาวของ โอ๊ต
ปราโมทย์ ปาทาน

#หมด Passion
9
พฤศจิกายน
2561

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากกระแสโซเชียล โดยมี
ตัวละครสมมติ โอ๊ต
ปราโมทย์ ปาทาน ทีน่ งอยู
ั่ ่
ข้างสนามพร้อมคาอธิบายที่
ตัวว่า ท่าจะหมด Passion

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

อิงจากเหตุการณ์ลมื เปลีย่ น
บัญชีผใู้ ช้งานของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ประยุทธ์ จันทร์
โอชา Prayut Chan–o-cha

คุณกาลังวอร์มอัพ
ผิดอยู่หรือเปล่า
15
พฤศจิกายน
2561
ขีล้ มื VS อัลไซเมอร์

เนื้ อหาอื่นๆ
วันที่

เนื้ อหา

6
กรกฎาคม
2561
R.I.P. จ.อ.สมาน กุนัน
ผูล้ าเลียงออกซิเจนให้ทมี หมู
ป่ าจนตัวเองขาดออกซิเจน

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ชีแ้ จงข่าวสาร และกล่าวไว้
อาลัย
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7
กรกฎาคม
2561

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ชีแ้ จงข่าวสาร

Did you know ?
รูย้ งั ตังค์อยู่ครบ
19
กรกฎาคม
2561

ประเภทอินโฟ
กราฟิ ก

เชิญผูต้ ดิ ตามร่วมกิจกรรม

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

เชิญผูต้ ดิ ตามร่วมกิจกรรม

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ชีแ้ จ้งข่าวสาร

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รณรงค์โครงการลดเค็ม
ลดโรค จาก สสส

กิจกรรม
“แคปภาพลุน้ รับฟรี”
จาก Krungthai-AXA Life
24
กรกฎาคม
2561
กิจกรรม
“แคปภาพลุน้ รับฟรี”
จาก Krungthai-AXA Life
2
สิงหาคม
2561
ร้านอาหารไทย
ทีอ่ ยากได้ลกู ค้านักท่องเทีย่ ว
เพิม่
มาขอตรา Thai SELECT
จากกระทรวงพาณิชย์ได้
15
สิงหาคม
2561

The Ingredients
มือ้ พิ(ษ)เศษ
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19
กันยายน
2561
27
กันยายน
2561

เนื้ อหา

รูปแบบ
การนาเสนอ
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

รายละเอียด
ชีแ้ จงข่าวสาร และ
เชิญผูต้ ดิ ตามร่วมงาน

#Digitalthailandbigbang
2018
ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

เชิญผูต้ ดิ ตามร่วมงาน

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

เชิญผูต้ ดิ ตามร่วมกิจกรรม

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ชีแ้ จงข่าวสาร

ประเภท
อินโฟกราฟิ ก

ชีแ้ จ้งข่าวสาร และ
กล่าวคาอวยพร

งานบรรยาย
โรคหลอดเลือดดาอุดตัน

3
ตุลาคม
2561
ร่วมโหวต
ผลงานปลูกผักในขวดแก้วใช้
แล้วกัน
28
พฤศจิกายน
2561
รูท้ นั เบาหวาน
โรคอันตราย ร้ายไม่เบา
31
ธันวาคม
2561
สวัสดีปีใหม่ 2562

134
ผลตอบรับของผูร้ บั สารบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ Jones Salad
ผลตอบรับ
ลาดับ

ชื่อตอน

1

รวมอาหารอิม่ อยู่ทอ้ ง ไม่อว้ น ไม่ตอ้ งอด
ไขมันแบบไหนกินหมดแล้วสดชืน่ (ไขมันสัตว์
VS ไข มันพืช)
Cheat Meal มือ้ โกงของคนลดความอ้วน
R.I.P. จ.อ.สมาน กุนนั ผูล้ าเลียงออกซิเจน
ให้ทมี หมูป่าจนตัวเองขาดออกซิเจน
Did you know? รูย้ งั ตังค์อยู่ครบ
ไข้เลือดออก อันตรายทีบ่ นิ ได้
ประชาสัมพันธ์สาขาใหม่
วายร้ายตัวจิว๋ หิวเลือดคน
งีบระหว่างวันดียงั ไง?
เชียร์บอลโลกยังไงให้สดชืน่
เวลาน้อยแต่เบิรน์ เยอะด้วย HIIT
ปรนนิบตั ติ วั เองทีบ่ า้ นด้วยวัตถุดบิ จาก
ธรรมชาติ
กิจกรรม “แคปภาพลุน้ รับฟรี” จาก
Krungthai-AXA Life
ฟิ ตกล้ามง่ายๆ จากของใช้ในบ้าน
กรดไหล... ทาไมต้องย้อน
กิจกรรม “แคปภาพลุน้ รับฟรี” จาก
Krungthai-AXA Life
ฝึกสมาธิได้ประโยชน์กว่าทีค่ ดิ
เปลีย่ นเมนูฮติ ๆ เป็ นเมนูฟิตๆ
ไดเอต สูตรไหนดีทส่ี ดุ ในโลก
ร้านอาหารไทยทีอ่ ยากได้ลูกค้านักท่องเทีย่ ว
เพิม่ มาขอตรา Thai SELECT จากกระทรวง
พาณิชย์ได้

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,735

84

แสดง
ความ
คิ ดเห็น
111

2,869

918

24

5,547

1,975

484

17,392

4,592

183

701
2,463
4,690
2,380
26,773
1,326
14,486

75
844
270
610
7,946
269
11,053

18
60
437
39
1,362
35
1,726

5,087

2,188

84

213

9

3

5,122
5,523

1,760
2,216

277
515

14,144

59

36

2,768
5,146
10,806

719
1,341
12,393

46
149
12,315

654

68

31

แสดง
แบ่งปัน
ความรู้สึก เนื้ อหา
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ผลตอบรับ
ลาดับ

ชื่อตอน

21
22
23

ทาไมปวดหลังจัง...
มาช่วยชีวติ ต้นไม้ไม่ให้หายไปจากเมือง
วิง่ ลงน้ าหนักตรงไหนดี ส้นเท้า VS ปลายเท้า
เกลือแร่เมื่อท้องเสีย VS เกลือแร่เมื่อออก
กาลังกาย
อัพไซส์ให้โนตม วิธไี หนช่วย หรือไม่ชว่ ย?
ทาไมผูห้ ญิงเป็ นเมนส์ แล้วกลายร่าง?
รายการปากลาโพง
พลังของการ กอด ยิง่ ใหญ่กว่าทีค่ ดิ
ทาไมเราถึง ติดหวาน?
The Ingredients มือ้ พิ(ษ)เศษ
อยากเพิม่ กล้าม กินโปรตีนยังไงให้คมุ้ สุด
รับสมัครทีมงาน ตาแหน่ง Creative
ฟั นคุด ไม่เอาออก แล้วเป็ นไง?
ผอมเกินไป อยากอ้วนต้องทาไง?
ป้ องกัน vs รักษา โรคร้ายใกล้ตวั
Healthy Salad
สรุปไขมันทรานส์ในอาหารแบบไหนต้องกังวล
โอ๊ย! หน้าพัง แสงแบบไหนเป็ นตัวการนะ?
ทาไมฝนมา พาหวัดมาด้วย?
ฟิ ตหุ่นยังไง ให้เห็นผลเร็ว
1,000,000 ไลค์แล้วจ้า ขอบคุณทุกคน
ความจริงของปริมาณโซเดียมในอาหาร
เปลีย่ นนิดฟิ ตกว่าเดิม
ทาไมกินเบียร์แล้วลงพุง
กินอะไรก่อนออกกาลังกายให้ไม่จุกและมีแรง
สังคมสมัยนี้ เจอการโกหกแบบไหนบ้าง?
จริงหรือไม่? ความเชือ่ เรือ่ งสายตา

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

8,493
11,869
8,095

12,476
1,902
3,047

แสดง
ความ
คิ ดเห็น
2,820
1,912
639

5,651

2,167

2,145

2,387
6,908
1,611
4,223
6,013
2,905
4,396
4,361
4,810
3,580
10,631
5,631
3,895
6,940
5,073
7,894
4,013
5,895
6,148
3,778
3,717
3,015
5,433

323
2,829
60
636
2,210
1,631
2,328
208
1,316
1,386
4,522
667
899
2,763
938
3,896
36
3,371
1,925
1,343
1,242
492
2,009

182
2,813
46
120
465
171
2,305
349
601
1,343
301
508
67
301
208
755
108
377
436
372
147
79
122

แสดง
แบ่งปัน
ความรู้สึก เนื้ อหา
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ผลตอบรับ
ลาดับ

ชื่อตอน

48
49

ดื่มเบียร์เท่าไหร่? กลายร่างแบบไหนบ้าง?
เครียด VS ซึมเศร้า
เชิญชวนไปงาน
#Digitalthailandbigbang2017
น้ าเสียงขึงขัง
อยากเบิรน์ กว่าเดิมต้องเพิม่ อะไร?
ออกกาลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถงึ จะแข็งแรง
ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวคุณราคาเท่าไหร่?
งานบรรยายโรคหลอดเลือดดาอุดตัน
กินเจแล้วดี บุญก็มี สุขภาพก็ได้
ปวดกล้ามเนื้อ หลังออกกาลังกายควรพักหรือ
ซ้าดี?
ร่วมโหวต ผลงานปลูกผักในขวดแก้วใช้แล้ว
กัน
ก้อนแต่ละแบบต่างกันยังไง?
เทคนิคเลือกไอติมให้ดตี อ่ ใจ ได้สขุ ภาพ
ติดยาดม อันตรายไหมนะ?
กินเจแบบเฮลท์ตท้ี โ่ี จนส์สลัด
แกะรอยความหวาน เลือกน้ าตาลแบบไหนดี
รวมแหล่งโปรตีนช่วงกินเจ
เป็ นร้อนใน อยากหายไวๆ ทาไงจ๊ะ
รวมเห็ดประโยชน์เด็ดไม่แพ้ใคร
ดื่มน้ าพอดี เจอกันอีกทีทเ่ี ส้นชัย
ความหวังใหม่ฝีมอื หมอไทย รักษามะเร็งได้
ด้วยภูมคิ มุ้ กันตัวเอง
ถ้าใจพร้อมมะเร็งก็แพ้
อยากอึทุกวัน ต้องทายังไง?
เล็บขบ... จะจบมันยังไง?

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

3,075
5,617

862
304

แสดง
ความ
คิ ดเห็น
298
3,064

232

7

0

3,734
4,913
36,550
9,832
831
6,674

370
1,888
34,242
1,687
87
1,750

212
137
1,245
418
2
208

6,043

1,948

430

6,704

88

41

4,468
3,702
8,802
9,499
2,884
2,283
2,985
2,821
4,746

2,014
793
5,745
183
1,036
737
734
1,063
1,385

149
133
7,134
87
46
60
60
116
132

6,912

2,432

179

4,985
7,299
3,739

1,842
3,884
1,048

116
1,834
448

แสดง
แบ่งปัน
ความรู้สึก เนื้ อหา
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ผลตอบรับ
ลาดับ

ชื่อตอน

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

พุงใหญ่ อยากลดพุง ต้องทาไง?
#ประเทศกูม(ี ลุงโจนส์ฝึกแรป)
ร้องครางเพราะเจ็บไส้ตงิ่
น้ าเกลือไม่ได้มดี แี ค่เค็ม
เลือกรองเท้าวิง่ คู่ใจ ยังไงให้ใช่สดุ
น้ าตาลเติมเอง VSน้ าตาลในผักผลไม้
#หมด Passion
คุณกาลังวอร์มอัพ ผิดอยูห่ รือเปล่า
ความอ้วนทีต่ ่างกันของเนื้อสัตว์แต่ละส่วน
ขีล้ มื VS อัลไซเมอร์
น้ าตาลในนมแต่ละแบบต่างกันยังไง?
ทาไมวิง่ แล้วปวดเข่า?
สาระพันปั ญหา ทีไ่ ม่น่าเชือ่ ว่าจะแก้ได้ดว้ ย
การใส่แว่น
ลอยกระทงท่าไหนให้โลกจา
หลังค่อม ไหล่ห่อ คอยื่น ปรับลุคง่าย ได้ท่ี
บ้าน
เปรียบเทียบสารให้ความหวานชนิดต่างๆ
รูท้ นั เบาหวานโรคอันตราย ร้ายไม่เบา
อยากทัง้ ใหญ่ ทัง้ อึด ต้องออกกาลังกายแบบ
ไหน
ดูแลปาก ปากดี ไม่มเี สีย
สาวๆ ต้องรูว้ ธิ ดี ูเมนส์ผดิ ปกติ
วิธแี สดงความรักให้พ่อโดยไม่ตอ้ งเอ่ยปาก
เทคนิคเลือกขนมปั งให้สขุ ภาพปั งๆ
เปลีย่ นรูปโปร์ไฟล์
แฟนคุณกรนแบบไหน?

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

5,631
5,567
1,886
6,912
3,519
4,068
8,096
5,702
5,786
5,718
3,711
5,358

2,996
723
412
3,221
1,096
1,407
1,435
2,480
3,201
1,755
1,508
2,439

แสดง
ความ
คิ ดเห็น
379
114
75
242
165
159
471
247
299
340
104
515

1,644

313

35

8,292

1,324

553

3,825

1,772

193

2,827
1,132

1,269
317

71
30

4,314

1,606

180

2,907
3,232
2,047
5,904
2,806
2,453

713
1,172
556
2,030
9
655

167
413
46
224
21
810

แสดง
แบ่งปัน
ความรู้สึก เนื้ อหา
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ผลตอบรับ
ลาดับ

96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อตอน
มีแต่เบอร์ ไม่มชี อ่ื ไม่มโี ลโก้ เลือกอะไรได้
บ้าง
ดูแลสายตาให้ดตี ลอดเวลา
ให้สมั ภาษณ์กบั นิตยสารแพรว
เกิดอะไรขึน้ เมื่อกล้ามท้องอ่อนแอ
คุณสูงเพิม่ ได้อกี แค่ไหน
หยุดยาว ไม่ได้เข้ายิม นานแค่ไหนกล้ามเนื้อ
หาย?
รถติดนานมาก เล่นท่ายากให้หายเมื่อย
สรุปกระแสสุขภาพดัง ประจาปี 2018
สวัสดีปีใหม่ 2562

แสดง
แบ่งปัน
ความรู้สึก เนื้ อหา

แสดง
ความ
คิ ดเห็น

3,436

166

74

2,437
8,202
3,743
1,892

561
37
1,150
402

60
64
117
78

2,855

821

111

1,856
2,869
3,735

571
918
84

44
24
111

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามการวิจยั
เรื่อง การวิ เคราะห์เนื้ อหา และการรับรู้ต่อเฟซบุก๊ แฟนเพจ Jones Salad
ของผู้ใช้สื่อสังคม
คาชีแ้ จง : แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกการ
สื่อสารแบรนด์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตามความเป็ นจริงซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านัน้
ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณทุกท่า นที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดีมา ณ
โอกาสนี้ดว้ ย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
[ ] 13 – 19 ปี
[ ] 20 – 26 ปี
[ ] 27 – 59 ปี
[ ] 60 ปี ขึน้ ไป
3. ระดับการศึกษา
[ ] มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา
[ ] ปริญญาตรี
[ ] สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
[ ] นักเรียน/นักศึกษา [ ] นักกีฬา/เทรนเนอร์
[ ] แพทย์
[ ] ธุรกิจส่วนตัว
[ ] ทางานเอกชน
[ ] ทางานรัฐบาล
[ ] อาจารย์
[ ] เกษียณ
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมต่อตราสิ นค้า Jones Salad บนเฟซบุก๊ แฟนเพจของ
ผูใ้ ช้สื่อสังคม
5. ท่านเปิ ดรับข่าวสารของตราสินค้า Jones Salad ช่องทางใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] Facebook
[ ] Line
[ ] Instagram
[ ] Website
6. ท่านเปิ ดรับข่าวสารจากตราสินค้า Jones Salad บ่อยครังเพี
้ ยงใด
[ ] 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] ทุกวัน
7. จากการเปิ ดรับข่าวสารจากตราสินค้า Jones Salad ท่านมีการกดถูกใจ ( Like) บ่อยครัง้
เพียงใด
[ ] 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] ทุกวัน
[ ] ไม่เคย
8. จากการเปิ ดรับข่าวสารจากตราสินค้า Jones Salad ท่านมีการกดแบ่งปั น ( Share) บ่อยครัง้
เพียงใด
[ ] 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] ทุกวัน
[ ] ไม่เคย
9. จากการเปิ ดรับข่าวสารจากตราสินค้า Jones Salad ท่านมีการแสดงความคิดเห็น
(Comment) บ่อยครัง้ เพียงใด (รวมถึงกรณีการกล่าวถึงผูอ้ ่นื (Mention) ในช่องแสดงความ
คิดเห็น)
[ ] 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
[ ] ทุกวัน
[ ] ไม่เคย
10. ประเภทเนื้อหาบนเฟซบุก๊ แฟนเพจ Jones Salad ทีท่ ่านเปิ ดรับมากทีส่ ุด
[ ] ข้อมูลเกีย่ วกับร้าน Jones’ Salad/โปรโมชัน่
[ ] คาแนะนาเรือ่ งอาหาร
[ ] คาแนะนาเรือ่ งสุขภาพร่างกาย
[ ] คาแนะนาเรือ่ งการออกกาลังกาย [ ] เนื้อหาเชิงโฆษณา
[ ] เนื้อหาเชิงล้อเลียน/อิงกระแส
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ต่อตราสิ นค้า Jones Salad บนเฟซบุก๊ แฟนเพจของผู้ใช้
สื่อสังคม
ระดับความคิ ดเห็น
การรับรู้ตราสิ นค้า
5
4
3
2
1
ด้านคุณประโยชน์
11. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์
12. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับร้าน Jones Salad
13. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้
คาแนะนาเรือ่ งอาหาร
14. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้
คาแนะนาเรือ่ งสุขภาพร่างกาย
15. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ให้
คาแนะนาเรือ่ งการออกกาลังกาย
16. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหา
เชิงโฆษณา
17. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีเนื้อหา
เชิงล้อเลียน
18. เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีความ
ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
ด้านคุณสมบัติ
19. เมื่อพูดถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่
ใช้คาแรคเตอร์ตวั การ์ตูน ท่านนึกถึง Jones Salad
20. ตราสินค้ามีความโดดเด่น สามารถจดจาได้ง่าย
21. ลายเส้นตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์
22. การแต่งกายตัวการ์ตูนมีความเป็ นเอกลักษณ์
23. เนื้อหามีความแปลกใหม่อยู่เสมอ
24. เนื้อหามีความหลากหลาย
ด้านทัศนคติ
25. ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนรักสุขภาพ ชอบออกกาลังกาย
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การรับรู้ตราสิ นค้า

ระดับความคิ ดเห็น
5
4
3
2
1

26. ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนจริงใจ
27. ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนทันสมัย
28. ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนน่าเชือ่ ถือ
29. ภาพลักษณ์ของ ลุงโจนส์ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad เป็ นคนดูดี มีเสน่ห์
30. หากเปรียบลุงโจนส์เป็ นคน ท่านคิดว่าลุงโจนส์เหมาะทีจ่ ะประกอบอาชีพใดมากทีส่ ดุ
[ ] แพทย์
[ ] ครู/อาจารย์
[ ] เทรนเนอร์
[ ] เจ้าของร้านอาหาร

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ประวัติผ้เู ขียน
นางสาวชวัลรัตน์ สดใส เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี คณะนิ เ ทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปี การศึกษา 2560 และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หลัก สู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ เ ทศศาสตร์ ก ารตลาด บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2560

