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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั 2 ขัน้ ตอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาด
บน Facebook Instagram Twitter และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้า 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการใช้เครื่องมือ
ลงรหัสสาหรับวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2562
จานวนโพสต์รวมกัน ทัง้ สิ้น 380 โพสต์ และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มที่เป็ น แฟนคลับ
และกลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ จานวน 10 คน
ผลวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอ
สินค้า ทางด้านการใช้กลยุทธ์การนาเสนอเนื้อหาโดยใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีผ่านช่องทาง Twitter
มาเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง รองลงมาเป็ น Facebook, Instagram ตามลาดับ ในส่วนของการสื่อสาร
การตลาด ได้แก่ ประเภทให้ขอ้ มูลทั ่วไป รองลงมาเป็ นประเภทให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด
ประเภทให้ขอ้ มูลด้านสินค้า ประเภทให้ขอ้ มูลด้านสถานที่ ประเภทให้ขอ้ มูลด้านราคา ตามลาดับ
ด้านการนาเสนอข้อมูลโดยใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การนาเสนอใน
รูปแบบภาพ (Picture) รองลงมาเป็ นการนาเสนอในรูปแบบคลิปวีดโี อ การนาเสนอในรูปแบบ
ข้อความ (Text) และการนาเสนอในรูปแบบการฝากลิงค์ ตามลาดับ ด้านการนาเสนอเนื้อหา
พบว่า วันพฤหัสบดีมกี ารนาเสนอเนื้อหามากที่สุด ทางด้านช่วงเวลาการนาเสนอเนื้อหา พบว่า
ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. มีการนาเสนอเนื้อหามากทีส่ ุด ทางด้านการนาเสนอต่อเดือน พบว่า
เดือนเมษายนมีการนาเสนอเนื้อหามากที่สุด 2) อิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี ทางด้าน
ทัศนคติต่อการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้า พบว่า การใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอ

จ
สิน ค้าสามารถดึง ดูดให้ผู้บริโ ภคสนใจแบรนด์ หรือผลิตภัณ ฑ์ไ ด้ ทางด้านการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ พบว่า สามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อแบรนด์ได้ รวมถึง
สามารถเปิ ดใจยอมแบรนด์ ทางด้านความตัง้ ใจซือ้ หลังรับชมโฆษณา พบว่า มีผลต่อความตัง้ ใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค
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Abstract

This study was a two- stage research. The first stage was content analysis of
marketing communication on Facebook, Instagram, Twitter and the second stage was indepth interview. The objectives of this research were 1) to study marketing communication
strategies through the use of Korean presenters in product presentation, and 2) to study
the influence of using Korean presenters. Content analysis was conducted using coding
sheet under the data collection period from January 1, 2018 - January 31, 2019. The
researchers collected data from 380 posts and focus- group interview with 10 fans and
non-FC persons.
The results of this research showed that 1) the most frequently used marketing
communication strategy through the use of Korean presenters was the use of Twitter,
followed by Facebook, and Instagram, respectively. In terms of marketing communication,
the most frequently used form was giving general information, followed by marketing
promotion information, product information, place, price, respectively. In terms of product
presentation by Korean presenters in marketing communication, the most frequently used
presentation form was the presentation through picture, followed by video clip, text, and
link, respectively. In terms of content presentation, Thursday had the most content
presentation. In terms of content presentation period, the period between 18.01 - 21.00
hrs. was the most period of content presentation. April was the month with the most
content presentation, 2) in terms of the influence of using Korean presenters, attitude
towards Korean presenters showed that they could attract consumers’ attention on brand

ช
or product. In terms of changing attitudes, consumer attitude towards brand could be
changed. Consumers could open their heart to accept the brand. Lastly, after advertising
viewing, consumers had purchase intention.
Keywords: Type of Marketing Content, Purchase intention, Presenter, GOT7
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั สินค้าและเทคโนโลยีต่างๆ ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกทัง้ ยังคง
เติบโตขึน้ เรื่อยๆ จากกระแสเศรษฐกิจโลกทีก่ าลังจะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพลังคมทีม่ กี ารแข่งขัน
ทางการตลาดกันอย่างดุเดือดและทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดทัง้ โอกาสและอุ ปสรรค แก่ธุรกิจ
ประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจพาณิชย์กรรม ธุรกิจอุสาหกรรม ธุร กิจ การบริการ เป็ นต้น ส่งผลให้
นักการตลาดและเจ้าของตราสินค้าในยุคปั จจุบนั จาเป็ นต้องหากลวิธเี พื่อสร้างเป็ นกลยุทธ์ใ น
การสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ตราสินค้าของตนนัน้ เหนือกว่าตราสินค้าของคู่แข่ง และสร้าง
ความแตกต่างให้กบั สินค้าในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค เป็ นผลจากการที่ผู้บริโภคใน
ประเทศไทยมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านทัศนคติ ด้านการสื่อสาร ด้าน
การเปิ ดรับข้อมูล ด้านการเลือกซือ้ สินค้า และด้านความเชื่อต่างๆ (Brandage Online, 2018)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นัน้ สืบเนื่องมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ
เครื่องมือสื่อสารสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้ท นั สัง คมโลก และพร้อมเปิ ด รับสิ่ง ใหม่ๆ อย่างมีอิส ระ แต่ใ นขณะเดียวกัน ผู้บริโ ภค
ก็เรียนรูท้ ่จี ะรับเอาวัฒนธรรมต่างๆ ทีด่ งี ามมาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างกลมกลืน ดังจะเห็น
ได้ว่าผู้บริโ ภคในปั จจุ บนั มีช่องทางในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารอยู่มาก ถือเป็ นความท้าทาย
สาหรับนักการตลาดที่ต้องพยายามวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจในตราสินค้ามากยิง่ ขึน้ รวมถึงแนวทางในการนาเสนอโฆษณาต้องสอดคล้องกัน
กับความสนใจของผูบ้ ริโภค
ด้วยเหตุน้ีกระแสเกาหลีนิยม หรือ “ Korean Wave ” จึงเป็ นธุรกิจบันเทิงเกาหลีท่ไี ด้ร บั
ความนิยมและมีอทิ ธิพลอย่างมากในประเทศไทย โดยภาพรวมของสถานการณ์ เกาหลีนิยมยังคง
ได้รบั ความนิ ยมเป็ นอย่างสูงและต่อเนื่ อง จากผลการสารวจที่รวบรวมโดย Ministry of Culture,
Sports and Tourism ประเทศเกาหลีใต้ พบว่า การปล่อยกระแส “ Korean Wave ” มีการเผยแพร่
มาอย่างยาวนาน “ นับตัง้ แต่ยุคแรกราวๆ ปี พ.ศ. 2538 ถือเป็นยุคแรกของกระแสนิ ยมเกาหลี
หรือ เค-เวฟ ในรูปแบบซีรยี ์ ละคร ภาพยนตร์ โดยในช่วงยุคนัน้ มีซรี ยี ์ Autumn in my Heart รักนี้
ชั ่วนิ ร นั ดร์ และอีกหนึ ง่ เรือ่ ง แดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง โดยธุ รกิจบันเทิง เค-ดราม่า ของ
เกาหลีสามารถตีตลาดวงกว้างได้ จนมาถึงความนิยมศิลปิน ดนตรี หรือทีร่ ู้จกั กันว่าเป็น เค-ป็อป
และกระแสนิ ย มยัง คงด าเนิ น เรือ่ ยมาจนถึง ปรากฏการณ์ ท างด้ า นวัฒ นธรรมเกาหลี หรือ
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เค - เคาล์เจอร์ ซึง่ รวมทัง้ ภาษาเกาหลี และอาหารการกินตามแบบฉบับเกาหลี ทีต่ อกย้าโคเรียฟี
เวอร์มากยิง่ ขึน้ คือ รูปแบบและวิถชี วี ติ หรือ เค - สไตล์ ” (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) แสดงให้เห็นว่า
กระแสเกาหลีนิยมเป็ น ปรากฏการณ์ท่ปี ระสบความส าเร็จครัง้ ส าคัญ และยังสามารถกระจาย
ความนิ ย มไปสู่ว ิถีช ีว ิต รวมถึง วัฒ นธรรมไม่ ว่า จะเป็ น ในเรื่อ งของแฟชั ่น เครื่อ งแต่ ง กาย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อาหารประจาชาติ หรือแม้แต่ลกั ษณะวิธีการพูดจนเกิดเป็ น กระแส
เกาหลีฟีเวอร์ในเวลาต่อมา
ตารางที่ 1 จานวนผูต้ ดิ ตาม Instagram ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
ชื่อศิลปิ น
อิม แจบอม
มาร์ค ต้วน อี้ เอิน
หวัง เจียเอ่อร์
ปาร์ค จินยอง
ชเว ยอง แจ
กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล
คิม ยูคยอม
ทีม่ า : (Instagram, 2018)

จานวนผู้ติดตาม Instagram
2.4 ล้านคน
7.2 ล้านคน
11.7 ล้านคน
3.2 ล้านคน
3.6 ล้านคน
8.4 ล้านคน
6 ล้านคน

ดัง จะเห็นได้จ ากตารางที่ 1 ว่า กระแส “ Korean Wave ” กลายเป็ น ที่รู้จกั ทั ่วเอเชีย
รวมถึงประเทศอเมริกาในแถบละตินและมีจานวนแฟนคลับจากทั ่วทุกมุมโลกกว่า 11.7 ล้านคน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ปีน้ีทกี ่ ระแส K-Pop เริม่ กลับมาเป็นทีน่ ิยมอย่างมากในประเทศไทย เกิดจาก
กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีทมี ่ จี านวนนับล้านคนทั ่วประเทศ” (Smethailandclub, 2017) ตัง้ แต่
วัยรุ่นจนถึงวัยชรา จากแต่เดิม มีเพียงกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความสนใจกลุ่มศิลปิ นเกาหลีเพียงเท่านัน้
แต่ในปั จจุบนั กลุ่มศิลปิ นเกาหลีสามารถขยายฐานแฟนคลับได้ถึงกลุ่มคนที่มอี ายุมากกว่า 60 ปี
ตลอดจนกลุ่มทีไ่ ม่ได้เปิ ดรับกระแส “ Korean Wave ” แต่เป็ นทีน่ ่าสนใจว่า กลุ่มแฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีเป็ นกลุ่มคนทีพ่ ร้อมจะจ่ายเงินเพื่อดาราหรือศิลปิ นทีต่ นเองชื่นชอบ ประกอบกับข้อสังเกต
ทีพ่ บว่า ทุกครัง้ ทีศ่ ลิ ปิ นเกาหลีมาเยือนประเทศไทย หรือมีการจัดแสดงคอนเสิรต์ ในประเทศไทย
บัตรคอนเสิร์ตจะขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กว่ี นั หลังเปิ ดการขาย หรือการซือ้ ลิข
สิท ธ์ซรี ีย์เกาหลีม าฉายในประเทศไทยจะพบว่า กระแสของซีร ีย์เกาหลีนัน้ สูง เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
(Marketeer Online, 2017)
สาหรับประเทศไทย การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงเป็ นผูน้ าเสนอสินค้า ผ่านโฆษณาเป็ นสิง่ ที่
นิ ยมกัน มานาน เนื่ องจากการใช้ บุคคลที่มีช่อื เสีย งมาเป็ น ตัวแทนในการน าเสนอสิน ค้านัน้
สามารถโน้มน้าวพฤติกรรมให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชื่อถือ เกิดการรับรูใ้ นตราสินค้าให้เป็ นที่จดจา
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หรือหยุดความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมายได้ (วิทยา จารุพงศ์โสภณ, 2556) และเพื่อให้ได้มา
ซึง่ ส่วนแบ่งทางการตลาดภาพยนตร์โฆษณาจึงมีบทบาทสาคัญต่อธุรกิจ โดยภาพยนตร์โฆษณา
จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อการตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในอนาคต (Renton, 2006; Ilicic &
Webster, 2011) อย่างไรก็ตาม การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง หรือการใช้พรีเซนเตอร์ในการนาเสนอ
สินค้าเป็ นการลงทุนทีม่ ี มูลค่าสูง แต่กลับมีกระแสตอบรับจากกลุ่มผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้
ช่วยสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อ ตราสินค้า ช่วยเพิม่ คุณค่าของตราสินค้า ช่วยสร้างความเชื่อมั ่น
ต่อตราสินค้า รวมถึงสามารถสะท้อนจุดยืนให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ ึง ภาพลักษณ์ตราสินค้า (เสริมยศ
ธรรมรักษ์, 2013) นอกจากนี้หากต้องการครองใจผูบ้ ริโภคให้จดจาตราสินค้า ภาพลักษณ์ของพ
รีเซนเตอร์ตอ้ งสอดคล้องกับตัวสินค้าให้เหนือกว่าตราสินค้าของคู่แข่ง ผ่านการสร้างพืน้ ทีใ่ ห้เกิด
การรับรู้ภายในใจของผู้บริโภค เช่น การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ อาทิ โฆษณาทางสื่อสิง่ พิมพ์
โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ โฆษณาทางสื่อนอกบ้าน โฆษณาทางสื่ออินเตอร์เน็ต เพราะยิง่ ผูบ้ ริโภค
สามารถจดจาตราสินค้าได้มากเท่าไหร่ แนวโน้มที่ผบู้ ริโภคจะเลือกตราสินค้ายีห่ อ้ นัน้ ยิง่ มีเพิม่
มากขึน้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2546) เมื่อเทียบกับการใช้บุคคลที่ไม่มชี ่อื เสียงนาเสนอตราสินค้า
(สุทธิชยั ปัญญโรจน์, 2016) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รวมโฆษณาสินค้าที่ใช้ศลิ ปิ นเกาหลีรุ่นใหม่ใ นการนาเสนอสินค้าทัง้ กลุ่มและเดี่ยว
ช่วงปี 2012 - 2018
ชื่อวงศิ ลปิ นชาวเกาหลี
EXO
GOT7
Wanna One
WINNER
BTOB
ASTRO
BTS
VIXX
IKON
MONSTA X
Seventeen
NCT
Pentagon
SF9
NU’EST
รวมทัง้ สิ้ น

ทีม่ า : (OneHallyu, 2560; SistaCafe, 2017)

จานวนโฆษณา
56 รายการ/ตราสินค้า
34 รายการ/ตราสินค้า
22 รายการ/ตราสินค้า
17 รายการ/ตราสินค้า
16 รายการ/ตราสินค้า
13 รายการ/ตราสินค้า
12 รายการ/ตราสินค้า
11 รายการ/ตราสินค้า
10 รายการ/ตราสินค้า
8 รายการ/ตราสินค้า
8 รายการ/ตราสินค้า
8 รายการ/ตราสินค้า
9 รายการ/ตราสินค้า
9 รายการ/ตราสินค้า
5 รายการ/ตราสินค้า
231 รายการ/ตราสิ นค้า
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงทีผ่ ่านมามีการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอสินค้า
จานวนมาก นับตัง้ แต่ปี 2012 จนถึงปี 2018 ทัง้ ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ จากการสารวจ
พบว่า มีการใช้ผทู้ ม่ี ชี ่อื เสียงทีเ่ ป็ นศิลปิ นเกาหลีรุ่นใหม่ในการนาเสนอโฆษณาสินค้าทัง้ กลุ่มและ
เดี่ยว รวมทัง้ สิน้ กว่า 231 รายการ/ตราสินค้า แต่เป็ นทีน่ ่ าสนใจว่า ภาพรวมโฆษณาสินค้าที่ใช้
ศิลปิ นเกาหลีรุ่นใหม่ในการนาเสนอสินค้าทัง้ กลุ่มและเดีย่ วปี 2018 ทัง้ ประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ พบว่า ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นศิลปิ นเกาหลีท่ถี ูกใช้ในการนาเสนอสินค้าจานวน 16
ตราสินค้า ได้แก่ Est Cola, It’s Skin (GOT7 | Jackson), Midea Fridge (Jackson), Celuscan,
Tao Kae Noi, FWD Thailand, Pepsi (Jackson), Vivo (Jackson), Yamaha (Bambam), VIVO V9
(Bambam), Adidas (GOT7 | Jackson), Snow Beer (Jackson), CP sausages (Bambam),
Shinsegae Duty Free, National Fire Agency, Restier (OneHallyu, 2560; SistaCafe, 2017)
Est cola

ภาพที่ 1.1 หนังโฆษณาชุด GOT7
รักเอสโคล่า ม่วนอีหลี
ทีม่ า : (Positioningmag, 2018)

Taokaenoi

ภาพที่ 1.2 หนังโฆษณาชุด ราชาวงแขน
ทีม่ า : (Taokaenoi, 2018)

ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่ม ตรา เอส โคล่า ทีใ่ ช้ภาพลักษณ์ของศิลปิ น
เชื่อมโยงเข้ากับภาพลักษณ์ของตราสินค้า เพราะนอกจากความสามารถทัง้ การร้องเพลงและการเต้น
ความมุ่งมั ่นความทุ่มเท ความสนุ กสนาน ความเป็ นกันเอง และมีแนวทางไม่ซ้าใครของ GOT 7
สามารถสะท้อนจุดยืนของตราสินค้า (Brand Personality) ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตรา เอส โคล่า
ได้อย่างลงตัว อีกทัง้ ยังช่วยสร้างการรับรู้ รวมถึงช่วยเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าให้แก่แบรนด์
น้าอัดลม จนผู้บริโภคมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตราสินค้า และก่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้ สินค้าเห็นได้จาก
การเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8% และส่วนแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 10.5% (ReadTheCloud,
2018) ทางด้านภาพยนตร์โฆษณาสาหร่ายทอดกรอบ ตรา เถ้าแก่น้อย ทีใ่ ช้ภาพลักษณ์ของศิลปิ น
เชื่อมโยงเข้ากับภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัง้ ความสดใส มีเสน่ ห์ ขีเ้ ล่น และที่สาคัญคือ การเป็ น
ตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่ทส่ี ามารถสานฝั นจนกลายเป็ นกลุ่มศิลปิ นทีม่ ชี ่อื เสียงทีไ่ ม่ใช่แต่ในเกาหลี
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถครองใจวัยรุ่นทั ่วเอเชีย เห็นได้จากการมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ
66.2 เติบโตร้อยละ 12.2 (Smethailandclub, 2017)
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ทัง้ นี้หากพิจารณา งานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประเทศเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาที่
เกีย่ วข้องกับวัฒนธรรม ละคร เพลง อาหาร และพฤติกรรมการคลั ่งไคล้ในศิลปิ น หากแต่งานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงจากประเทศเกาหลีมาเป็ นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าใน
ประเทศไทยยังพบได้น้อย ซึ่งการทาวิจยั เล่มนี้นอกจากความสนใจแล้ว ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงการตลาด
ในปั จจุบนั ที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ นากระแสความนิยมใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง (Celebrity) จาก
ประเทศเกาหลี มาเป็ นช่องทางการสื่อสารในการทาการตลาดกับกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ให้ความสนใจ
ศิลปิ นเกาหลี จึงมีการเชิญตัวศิลปิ นจากประเทศเกาหลีมาช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กบั ตราสินค้า
อาทิเช่น เครื่องดื่มเอสโคล่าทีเ่ ป็ นเพียงน้าอัดลมธรรมดา ทาให้แบรนด์เพิม่ ยอดขาย รวมถึงเป็ น
ทีร่ ู้จกั เพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถเข้าถึง ตลาดกลุ่มคนที่ช่นื ชอบเกาหลี และนอกจากสินค้าที่
ยกตัวอย่างมานัน้ ยังคงมีสนิ ค้าอื่นๆ ที่แตกต่างกัน แต่กลับดึงภาพลักษณ์ของศิลปิ นมาสะท้อน
ภาพลักษณ์สนิ ค้าจากการโฆษณา ให้ได้รบั ความนิยมและสร้างการรับรูเ้ พิม่ มากขึน้ งานวิจยั เล่ม
นี้จงึ ไม่ ใช่ เพียงการอยากทราบถึง กระแสการจับผู้ท่มี ีช่อื เสียงในปั จจุบนั มาเป็ น พรีเซนเตอร์
เท่านัน้ ยังคงศึกษาลงลึกถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการนาเสนอสินค้าของพรีเซนเตอร์
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ข้าถึงตราสินค้าได้ง่าย แต่ความรูส้ กึ เชื่อมั ่นต่อตรา
สินค้าลดลง จนผูบ้ ริโภคไม่สามารถรับรู้ถงึ จุดยืนของตราสินค้าได้ (MarketingOops, 2561)
ด้วยเหตุผลนี้ ท าให้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้ อหาการสื่อสารการตลาด
ผลิตภัณฑ์และอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี กรณีศึกษาศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 โดย
ผูศ้ กึ ษาหวังว่าผลจากการศึกษาในครัง้ นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาแนวทางการโฆษณา
ทีใ่ ช้พรีเซนเตอร์เกาหลี รวมถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้
ผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงในการโฆษณาสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า นักการตลาด นักโฆษณาในยุคปัจจุบนั
1.2 ปัญหานาวิ จยั
1. เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้พรีเซนเตอร์เกาหลีเป็ นอย่างไร
2. อิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
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1.4 ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น การศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อศึกษา
เกีย่ วกับ “การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์
เกาหลี กรณีศกึ ษาศิลปิ นเกาหลีวง GOT7” โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sameple) จานวน 10 คน ได้แก่ ผูท้ เ่ี ป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี จานวน 5 คน และผูท้ ไ่ี ม่ใช่แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี จานวน 5 คน ทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ศึกษาประเภทเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ โดยเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาการตลาดบน
Facebook Instagram Twitter ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 - 31 มกราคม 2562 จานวนโพสต์รวมกัน ทัง้ สิ้น 380 โพสต์ แบ่งเป็ น การโพสต์เนื้อหา
การตลาดบน Facebook ทัง้ หมด 160 โพสต์ โพสต์เนื้อหาการตลาดบน Instagram ทัง้ หมด 7
โพสต์ และโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Twitter ทัง้ หมด 213 โพสต์
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ที่มกี ารซื้อสินค้าที่
แตกต่างกัน ตลอดจน การวางกลยุท ธ์รูป แบบภาพยนตร์โ ฆษณาในการน าเสนอสิน ค้า ให้
เหมาะสมในอนาคต
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงในการน าเสนอ
สินค้า เช่น เจ้าของสินค้า นักการตลาด นักโฆษณา ตลอดจนสามารถคาดคะเนผลตอบรับที่คาดว่า
จะได้รบั จากการสื่อสารการตลาดผ่านกลยุทธ์การเลือกใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดให้ตรงตามทัศนคติ
และพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ในการเลือกใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอสินค้าผ่าน
การโฆษณาในครัง้ ต่อไป
1.6 นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ
ศิ ลปิ นเกาหลีวง GOT7 หมายถึง ศิลปิ นจากประเทศเกาหลีท่ปี ระกอบไปด้วย 7 คน
ดังนี้ อิม แจบอม (เจบี) , มาร์ค ต้วน อี้ เอิน (มาร์ค), หวัง เจีย เอ่อร์ (แจ็คสัน ), ปาร์ค จินยอง
(จินยอง), ชเว ยอง แจ (ยองแจ), กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล (แบมแบม) และ คิม ยูคยอม (ยูคยอม)
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เนื้ อหาการสื่อสารการตลาด หมายถึง รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาที่มกี ารสื่อสารทาง
การตลาด ผ่านการฝากลิงค์ รูปภาพ คลิปวีดโี อ ข้อความ เป็ นต้น โดยแบ่งเนื้อหาการโพสต์ออกเป็ น
5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป 2. ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านราคา 3. ประเภท
การให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด 4. ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสินค้า 5. ประเภทการให้
ข้อมูลด้านสถานที่ โดยใช้วธิ กี ารสื่อสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook Instagram Twitter
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเผยแพร่ ให้ผู้บริโ ภครับรู้ตราถึง สิน ค้า กิจกรรมต่างๆ ของตราสิน ค้า
รวมถึงเป็ นช่องทางการติดต่อระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริโภค
การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง กระบวนการทีส่ าคัญ 5 ขัน้ ได้แก่ 1. ขันการตระหนั
้
กถึงปัญหา
หรือความต้องการ 2. ขัน้ การแสวงหาข้อมูล 3. ขัน้ การประเมินทางเลือก 4. ขันการตั
้
ดสินใจซื้อ
5. ขัน้ พฤติกรรมภายหลัง การซื้อ ที่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโ ภคโดยตรง ซึ่ง การศึกษา
งานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค หลังรับชมโฆษณาของศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
ในการนาเสนอสินค้า

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และอิทธิพลของการใช้
พรีเซนเตอร์เกาหลี กรณีศกึ ษาศิลปิ นเกาหลีวง GOT7” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาเนื้อหา
การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้พรีเซนเตอร์เกาหลี 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้พรีเซน
เตอร์เกาหลี ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาทฤษฏี แนวคิด ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาศึกษา เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวิจยั ดัง ต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในการนาเสนอสินค้า
2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ Content marketing (การตลาดเชิงเนื้อหา)
4. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการเรียนรู้
5. ประวัตศิ ลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกับ การใช้ บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการน าเสนอตราสิ น ค้ า
(Celebrity Product Endorsement)
กลยุทธ์การใช้ต ัวแสดงแทน การใช้ พรีเซนเตอร์ (Presenter) หรือการใช้บุ คคลที่มีช่ือเสียง
ในการสื่อสารการตลาดผ่ านสื่อโฆษณาได้ ร ับความนิ ยมตัง้ แต่ ยุ คสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึ งยุ ค
ปั จจุ บ ัน ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบที่ส าคัญในการท าการตลาดในรู ปแบบการสื่อสารที่ครบวงจร โดย
การใช้ กลยุ ทธ์ การใช้ต ัวแสดงแทน การใช้ พรีเซนเตอร์ (Presenter) หรือการใช้บุ คคลที่มีช่ือเสียง
จะส่ งผลกระทบในทางบวกด้านการสื่อสารการตลาดตลอดจนสามารถช่ วยให้ บรรลุ ว ัตถุ ประสงค์
หรือเป้ าหมายต่ างๆ ที่แตกต่ างกันของตราสินค้า อาทิ สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการตระหนั ก
รู้ ต่ อตราสินค้ า (Brand Awareness) กระตุ้ นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ บริโภค รวมถึ ง
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อตราสินค้า (Attitude)
อีกทัง้ ยังสามารถรับรองตราสิน ค้าเพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือในการน าเสนอตราสิน ค้า
รวมถึงมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า (Buying) เป็ นลาดับต่อไป ทัง้ นี้การใช้
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นผูน้ าเสนอสินค้าจะส่งผลต่อปัจจัยทางด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ด้านสื่อ (Share
of Voice) ด้านความคิดและจิตใจของผูบ้ ริโภค (Share of Mind) และด้านส่วนแบ่งทางการตลาด
(Share of Market) เป็ นต้น (Atkin & Block, 1983, อ้างถึงในปัณฑิตา โรจนกนันท์, 2559)
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2.1 ความหมายของการใช้บคุ คลที่มีชื่อเสียงในการนาเสนอสิ นค้า
สุท ธิช ยั ปั ญ ญโรจน์ (2016) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง อาทิ นักแสดง
ศิลปิ น พิธกี ร นักการเมือง นักกีฬา ฯลฯ โดยบุคคลเหล่านัน้ จะต้องเป็ นที่รจู้ กั ต่อสาธารณะชน
หรือมีความเป็ นผูน้ าทางความคิดทีส่ ามารถช่วยดึงดูดใจผูบ้ ริโภคให้เปิ ดรับในตราสินค้าได้ จึงจะ
เรียกว่าใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงได้อย่างประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
บุคคลที่มชี ่อื เสียง หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประสบความสาเร็จจากเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จากการสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง หรือเป็ นทายาทของบุคคลทีเ่ คยประสบความสาเร็จจน
เป็ นทีรจู้ กั ต่อสาธารณะชน ซึ่งหากเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยประสบความสาเร็จมาก่อน หรือ
ไม่ไ ด้เป็ น ทายาทของบุคคลที่เคยประสบความสาเร็จมาแล้วนัน้ จะไม่สามารถเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน (ศรีกญ
ั ญา มงคลศิร,ิ 2547, อ้างถึงในหทัยรัตน์ จวัสวสันต์, 2559)
การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงในการนาเสนอสินค้า หมายถึง บุคคลที่เป็ นที่จดจาของ
สาธารณชน และมีอทิ ธิพลในด้านใดด้านหนึ่ง หรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ น ทางด้านความคิดเห็น
ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านรสนิยมของผูบ้ ริโภค ทีส่ ่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตัง้ ใจซือ้ สินค้า/
บริการมากกว่าบุคคลทั ่วไป (McCracken, 1989, อ้างถึงในหทัยรัตน์ จวัสวสันต์, 2559)
จึงพอสรุปได้ว่า การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในการโฆษณา คือ การนาบุคคลที่ได้รบั
ความสนใจจากสาธารณะชนมาใช้ในการนาเสนอสินค้า เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิด ความสนใจ
หรือช่วยให้ตราสินค้าเป็ นทีร่ ู้จกั เพิม่ มากขึน้ รวมถึงตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด และสามารถเป็ น
ตัวแทนทีส่ ่อื ถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าได้ (วิทยา จารุพงศ์โสภณ, 2556) แต่ทงั ้ นี้การใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงจะต้องคานึงถึงความสอดคล้องของตราสินค้าและกลุ่มอ้างอิงทางการตลาด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม (เสริมยศ ธรรมรักษ์ , 2013) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงจะ
ช่วยให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ บุคลิกภาพของตราสินค้าผ่านเนื้อหาของโฆษณา การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงนัน้ จะสามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ให้กลุม่ เป้าหมาย
รับรู้ถึง จุดยืน ของตราสิน ค้าได้ หรือไม่ ขึน้ อยู่กบั การมีพ้นื ฐานที่สาคัญ คือ ต้องสอดคล้องกับ
กลุ่ม เป้ าหมาย และสามารถเชื่องโยงภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ่อตราสิน ค้าได้ (วิท ยา จารุพงศ์โสภณ,
2556) เพราะนอกจากจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถช่วยเพิม่ ความน่ าสนใจ
ให้กบั สินค้าเพิม่ มากขึน้ โดยสามารถแบ่งประเภทของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็ นผู้นาทางความคิ ด (Opinion Leaders) เป็ นบทบาท
สาคัญในการกาหนดความแตกต่างระหว่างผูน้ ากับผู้ทไ่ี ม่ได้เป็ นผูน้ า สังเกตเห็นได้จากผูน้ าทาง
ความคิดจะช่วยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ซึง่ บางครัง้
อาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยบุคคลที่เป็ นผู้นาทางความคิด นัน้
จะต้องมีลกั ษณะพิเศษโดดเด่น มากกว่าคนทั ่วไป (Stogdill, 1974, อ้างถึงในศักดิ ์ชัย ภู่เจริญ ,
2018) เช่น
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1.1 ลักษณะทางด้านร่างกาย (Physical Characteristics) เช่น ลักษณะรูปร่าง
น้าหนัก ส่วนสูง เป็ นต้น
1.2 บุคลิกภาพ (Personality) เช่น มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Creativity)
มีความสามารถในการปรับตัว เป็ นตัวของตัวเอง (Nonconformity) เป็ นต้น
1.3 สติปัญญาและความสามารถ (Intelliggence and Ability) เช่น สติปัญญา
(Wisdom) ความคล่องแคล่วในการพูด (Fluency of Speech) ความเด็ดขาด (Judgment) เป็ นต้น
1.4 ภูม ิห ลัง ทางสัง คม (Social Background) เช่ น สถานภาพทางสัง คม
การศึกษา เป็ นต้น
1.5 คุณลักษณะทางสัง คม (Social Characteristice) เช่ น การมีท กั ษะใน
การสร้างความสัมพันธ์กบั คนในสังคม (Interpersonal Skills) ความสามารถในการสร้างความ
ร่วมมือ (Abitity to Enlist Cooperation) การเป็ นทีย่ อมรับ (Popularity) เป็ นต้น
1.6 คุณ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน (Task-related Characteristics) เช่ น
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค (Persistence Against Obstacles) มีความรับผิดชอบในการทางานเพื่อให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ (Responsible in Pursuit of Objectives) เป็ นต้น
2. บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็ นผู้นากระแส (Trend Setters) เป็นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
ที่มบี ทบาทในฐานะผู้นากระแสจะต้องมีลกั ษณะที่โดดเด่น มีร สนิยม มีการแต่งกายที่ทนั สมัย
มีวถิ ีก ารด าเนิ น ชีวติ ประจาวัน โดยบางครัง้ ผู้น ากระแสก็ส ามารถโน้ ม น้ าวผู้บริโ ภคให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบทัง้ ทางด้านความคิด การกระทา หรือพฤติกรรมต่างๆ เช่น การแต่งตัวตาม
นักแสดงทีช่ ่นื ชอบ การแต่งตัวตามนักร้องเกาหลีทช่ี ่นื ชอบการเต้นเลียนแบบ (Cover Dance)
ตามศิลปิ นเกาหลีทช่ี ่อื ชอบ เป็ นต้น
3. บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นเสมือนกระจกสะท้อนความต้องการ (Reflectors)
ผู้บริโ ภคทุกคนมีความปรารถนาให้ชวี ติ ของตนมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน กับบุคคลที่มีช่อื เสียง
ทัง้ ทางด้านบุคลิกภาพ หรือพืน้ ฐานการดาเนินชีวติ เช่น ความเป็ นอยูท่ ่สี วยงาม หรูหรา การมี
ชื่อเสียง เฉกเช่นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นต้น
2.2 ความน่ าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Credibility)
ความน่าเชื่อถือของผูส้ ่งสารประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ มิตทิ น่ี าคุณสมบัตเิ ด่น
ของผูส้ ่งสารมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ ซึ่งความน่าเชื่อถือนัน้ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการโน้ม
น้าวใจของผู้บริโภค หากผูบ้ ริโภคเล็งเห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของผู้ส่งสารก็ยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้านัน้ ๆ โดยความน่ าเชื่อถือของผู้ส่งสารนัน้ มาจาก 2 ปัจจัย
หลักๆ (Benoit & Benoit, 2008, อ้างถึงในณัฏฐ์ชุดา วิจติ รจามรี, 2556) ดังนี้
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1. ความชานาญ (Expertise) หมายถึง ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณ์ของผู้ส่งสารเองโดยตรง โดยทั ่วไปจะนามารับรองคุณ ภาพ
ของสินค้า เพื่อให้ผบู้ ริโภคเล็งเห็นถึงความชานาญและก่อให้เกิดความไว้ใจในตราสินค้า
2. ความไว้วางใจได้ (Trustworthiness) หมายถึง ผูส้ ่งสารต้องมีความปรารถนา
ดีต่อผู้บริโภค เช่น แสดงให้เห็นถึงความเป็ นห่วง ความเอาใจใส่ เปิ ดรับฟั ง ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภค และคานึงถึงคุณประโยชน์ สงู สุดของกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ส่งสารจะต้องมีความ
รวดเร็ว คล่องแคล่ว สารวม และเป็ นมิตรรวมอยู่ด้วยจึงจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจใน
ตราสินค้า
ดารณี สังข์เจริญ (2552) กล่าวว่า บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงนัน้ สามารถใช้ภาพลักษณ์ท่ี
ตนสร้างขึน้ มาเป็ นตัวแทน หรือเป็ นผูร้ บั รองตราสินค้านัน้ ๆ ในการโฆษณา และหากต้องการให้
โฆษณานัน้ ประสบความสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ต้องเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับบุคคลที่มชี ่อื เสียงให้
เปรียบเสมือนเป็ นตัวแทนของกันและกัน กล่าวคือ หากผูบ้ ริโภคเห็นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงตราสินค้า
นัน้ ๆ จะปรากฏขึน้ ในความทรงจาของผูบ้ ริโภคด้วยเช่นกัน เนื่องจากผูบ้ ริโภคจะเลือกซือ้ สินค้า
จากบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ นเองชื่นชอบ โดยไม่คานึงถึงความเกีย่ วพันระหว่างตนกับสินค้านัน้ ๆ
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Chan Ng & Luk, 2013) ที่กล่าวถึงบุคคลที่มชี ่อื เสียง
ไว้ว่า เป็ นบุคคลอ้างอิงที่มอี ิทธิพลเป็ น อย่างมากในการเป็ น ตัวแทน หรือเป็ นผู้ร องรับในตรา
สินค้า เนื่องจากสามารถประชาสัมพันธ์ให้ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั ต่อสาธารณะชนได้ดที ส่ี ุด ถือเป็ น
การช่วยสนับสนุ นตราสินค้าอีกทาง โดยใช้โฆษณาทีม่ บี ุคคลที่มชี ่อื เสียงเป็ นผู้นาทางความคิด
ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม เพื่อการใช้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับการเปิ ดรับของ
กลุ่มผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด ดังนี้
1. การใช้ ผ้ทู ี่มีชื่อเสียง เช่ น ดารา นักร้อง (Celebrity) เหมาะสาหรับสินค้าที่
ต้องการสร้างการรับรู้ใ นกลุ่มผู้บริโ ภคในวงกว้าง (Mass Awareness) ซึ่ง บุคคลที่มีช่อื เสียง
สามารถเป็ น ได้ทงั ้ ผู้ใ ห้การสนับสนุ น (Endorser) ทูตของตราสินค้า หรือตัวแทนของสิน ค้า
(Ambassador) ผูน้ าเสนอสินค้า (Presenter)
2. ผู้ที่มีอิทธิ พลต่อความคิ ดและการกระทาของคนทั ่วไป (Influencer) เช่น
นักวิชาการ บล็อกเกอร์ เหมาะสาหรับสินค้าทีต่ ้องใช้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรือพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Attitude & Behavior Change)
3. บุคคลที่ สื่ออิ นเตอร์เน็ตให้ความสนใจในปัจจุบนั (Net Idol) เหมาะกับ
สินค้าทีต่ อ้ งการสร้างการรับรูเ้ ฉพาะกลุ่ม (Niche Awareness) ผ่านช่องทาง โทรทัศน์ สื่อนอกบ้าน
สื่อออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อหวังดึงดูดผูบ้ ริโภคให้หนั มาสนใจตราสินค้ามากยิง่ ขึน้ (สโรจ เลาหศิร,ิ
2016)
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ผูร้ บั สารกลุม่ เป้ าหมาย
ตัวตนทีแ่ ท้จริงหรือตัวตนในอุดมคติ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า

ภาพลักษณ์ผนู้ าเสนอสินค้า

ภาพที่ 2.1 การจับคู่ผู้รบั รองสินค้าและผูร้ บั สารกลุ่มเป้ าหมาย (Matching endorser with product
and target audience)
ทีม่ า : Hawkin, Best, & Coney (2004, อ้างถึงในดุล อัคนิบุตร, 2556)
สาหรับการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงนัน้ จะต้องคานึงถึงเกณฑ์ความสอดคล้อง หรือความเข้ากัน
ได้ร ะหว่า งผลิต ภัณ ฑ์ ก ับ ผู้ น าเสนอสิน ค้า กล่ า วคือ หากภาพลัก ษณ์ ข องผู้ท่ีมีช่ือ เสีย งมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้าสูง จะส่งผลต่อระดับของความตัง้ ใจซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคสูงเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้ามหากภาพลักษณ์ของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ต่า จะส่งผลต่อการตัง้ ใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่า (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ,
2550) ดังนัน้ ต้องคานึ งถึงภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีช่อื เสียงว่ามีความสัมพัน ธ์ส อดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้าตามองค์ประกอบทัง้ 5 แล้วควรมีการวางแผนกลยุท ธ์การใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงให้ถ่ถี ้วน
2.3 หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บคุ คลที่มีชื่อเสียง
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงจะต้องคานึงถึงคุณลักษณะ TEARS
Model โดยหลัก เกณฑ์ใ นการพิจารณาเลือกใช้บุ ค คลที่มีช่อื เสีย งที่ส าคัญ 5 องค์ ป ระกอบ
(Shimp, 2003, อ้างถึงในหทัยรัตน์ จรัสวสันต์, 2559) ดังนี้
1. ความไว้วางใจ (T - Trustworthiness) หมายถึง ความเชื่อใจ ความไว้ใ จ
ความเชื่อมั ่น ในตัวของบุคคลที่มีช่อื เสียงจะส่งผลให้ผู้บริโภคเชื่อถือในตราสิน ค้า และได้ร บั
การยอมรับในวงกว้าง
2. ความรู้ความชานาญ (E - Expertise) หมายถึง ความเชีย่ วชาญ หรือชานาญ
ในเฉพาะด้านของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง จะเสริมทัศนคติทางด้านบวกเกี่ยวกับตราสินค้า และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กบั ตราสินค้า อีกทัง้ ยังสามารถช่วยเพิม่ ระดับการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคได้
อีกด้วย
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3. ความดึ ง ดูด ใจ (A - Attractiveness) หมายถึง การดึง ดูดผู้บริโ ภคด้ว ย
รูปลักษณ์ภายนอกทีส่ วยงาม หรือดึงดูดใจผูบ้ ริโภคโดยใช้บุคลิกภาพของผูท้ ม่ี ชี อ่ื เสียงให้โดดเด่น
จะโน้มน้าวใจของผูบ้ ริโภคให้เพิม่ ระดับความสนใจในการนาเสนอสินค้ามากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้อกี ด้วย (Kelmam, 1961, อ้างถึงในณัฐหทัย เจิมแป้น, 2558)
4. ความยอมรับนับถือ (R - Respect) หมายถึง บุคคลนัน้ ๆ จะต้องได้รบั ความชื่นชม
และการเคารพ หรือยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น เนื่องจากจะช่วยให้ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือสูง
5. ความคล้ายคลึง (S - Similarity) หมายถึง ความคล้ายคลึงกันระหว่างบุคคล
ทีม่ ชี ่อื เสียงในการนาเสนอสินค้ากับกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ลือกไว้
ข้อดีของการใช้บคุ คลที่มีชื่อเสียง
1. สามารถกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในตราสินค้าได้สงู
2. สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตราสินค้า
3. สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์สนิ ค้าให้ดขี น้ึ
4. ทาให้ภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าดีขน้ึ
5. แนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6. สามารถปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ได้
7. สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตราสินค้าได้
8. สร้างภาพลักษณ์ให้ตราสินค้าเหมือนกันทั ่วโลก
ข้อเสียของการใช้บคุ คลที่มีชื่อเสียง
1. บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงโดดเด่นกว่าตัวสินค้า
2. ขัดแย้งกับความเป็ นจริง
3. ความเสีย่ งในการติดตามของสื่อ
4. ปรากฏตัวเป็ นผูน้ าเสนอสินค้าให้หลายแบรนด์เกินไป
อย่างไรก็ตาม การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในการนาเสนอนัน้ ยังคงเป็นกลยุทธ์ทส่ี าคัญ
และเป็ นทีน่ ิยมมาตลอด หากทว่า นอกจากการเลือกใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในการนาเสนอสินค้าแล้ว
ต้องเข้าใจถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงต้องทราบถึงกลุ่มเป้ าหมาย
และภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้ครบถ้วน จึงจะสามารถวิเคราะห์การเลือกใช้บคุ คลทีม่ ชี อ่ื เสียงได้
เพราะนอกจากการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงจะช่วยให้ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั เพิม่ มากขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว
แล้วยังช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตราสินค้า ช่วยสร้างตาแหน่ งของตราสินค้าให้
ชัดเจน เหนือคู่แข่งมากยิง่ ขึน้ และช่วยกระตุน้ ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้า อีกทังยั
้ งเป็นตัวแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
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2. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ (Decision Making)
2.1 ความหมายของการตัดสิ นใจซื้อ
Wayne D. Hoyer และ Deborah J. Maclnnis (2001) กล่าวว่า หากเราเข้าใจถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโ ภคได้ จะส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคมีการตัดสินใจซือ้ สินค้าได้ง่ายยิง่ ขึน้
ความหมายของการตัดสินใจซือ้ (Engel, Blackwell & Miniard, 1995, อ้างถึงใน
หทัยรัตน์ จรัสวสันต์, 2559) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อมีปัจจัยทีท่ าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ คือ
ประสบการณ์ (Experience) ทีเ่ ชื่อมโยงกับทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ สินค้า โดยมีประสบการณ์
จริงเป็ นตัวกาหนดทางอ้อม และช่วงเวลา (Time Interval) ซึง่ ช่วงเวลาเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยทีเ่ ป็ น
ตัวกาหนดในการตัดสินใจซือ้ สินค้า เช่น หากมีเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าน้อย จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าน้อยลงเช่นกัน
การตัดสินใจซือ้ หมายถึง การทีผ่ ู้บริโภคตระหนักรู้ต่อตราสินค้าจนมีความมั ่นใจ
ต่อตราสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าในขันตอนสุ
้
ดท้าย โดยพิจารณาจากภาพลักษณ์ของสินค้า
คุณ ภาพของสิน ค้า (Porral & Lang, 2014, อ้างถึง ในหทัยรัตน์ จรัสวสัน ต์ , 2559) ซึ่ง ถ้ าหาก
ผูบ้ ริโภคเข้าใจในตราสินค้าจะทาให้ตดั สินใจซือ้ ได้ง่ายยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ (G. Belch & M. Belch, 2007, อ้างถึงในปั ณ ฑิตา โรจนกนันท์, 2559) ได้
กล่าวเพิม่ เติมว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคจะมีเกณฑ์ท่สี ามารถเป็ นตัววัดได้
โดย ขัน้ ตอนแรก คือ การรับ รู้ถึง ความต้อ งการหรือ ปั ญ หา ( Problem/Need Recognition)
ขันตอนที
้
ส่ อง คือ การแสวงหาข้อมูล (Information Search) ขันตอนที
้
ส่ าม คือ การประเมินทางเลือก
(Evaluation of Alternatives) ขัน้ ตอนที่ส่ี คือ การตัด สิน ใจซื้อ (Purchase Decision) และ
ขันตอนสุ
้
ดท้าย คือ พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post purchase Behavior)
ดังนัน้ จึงพอสรุปได้วา่ การตัดสินใจซือ้ สินค้า หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคมีความต้องการ
ซือ้ สินค้า หรือบริการอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ทาการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ
นัน้ ๆ และประเมินถึงคุณประโยชน์ คุณสมบัตขิ องสินค้า หากผู้บริโภคเกิดความพึ งพอใจ หรือ
เกิดทัศนคติท่ดี ตี ่อตราสินค้า จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือบริการนัน้ ๆ
โดยเลือกตราสินค้าเดิมเป็ นอันดับแรกเสมอ
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
Kotler และ Armstrong (2002) กล่าวว่า การตัดสิน ใจซื้อมีปัจจัยหลายอย่างที่
นามาประกอบการพิจารณาในการตัดสิน ใจซื้อของผู้บริโภค โดยการตัดสินใจซื้อสิน ค้าไม่ไ ด้
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ สินค้าได้เสมอไป เนื่องจากมีปัจจัยทางด้านราคา การส่งเสริมการขาย
สถานทีข่ าย สภาวะเศรษฐกิจเข้ามาเกีย่ วข้องในการตัดสินใจซือ้ สินค้าด้วย
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Philip Kotler และ Gray Armstrong (2016) กล่าวว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคแต่ละบุคคลนัน้ มีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั
ความต้องการของแต่ละบุคคล กลับกันเพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ข้าใจได้ง่าย และ
ผูบ้ ริโภคแต่ละบุคคลมีระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ สินค้าที่ไม่เท่ากัน ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าช้าหรือเร็วขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจในการให้บริการอีกด้วย
การตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค สืบเนื่องมาจากแรงกระตุน้ หรือการเร้า (Arousal)
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั ้ จากสิง่ กระตุน้ ที่เกิดจากภายนอก เช่น การโฆษณาด้วยภาพ กิจกรรมทางการตลาด
อื่นๆ สินค้าทีว่ างขาย และสิง่ กระตุ้นทีเ่ กิดจากความต้องการทีเ่ กิดขึน้ จากภายใน เช่น อยากซื้อ
รถคันใหม่ เพื่อให้มคี วามรูส้ กึ ว่าทัดเทียมกับคนอื่น เกิดความหิว หรือสิง่ กระตุน้ ที่เกิดจากความ
ต้องการทัง้ สองอย่างพร้อมกัน ซึ่ง เมื่อคนเราได้มกี ารเปิ ดรับ สิง่ กระตุ้นเข้ามา จะส่งผลให้เกิด
ความต้องการอยากได้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2546)
ดังนัน้ จึงพอสรุปได้วา่ การทีค่ นเราจะเกิดความต้องการใดๆ ก็ตาม (Need) จะต้อง
ได้รบั แรงกระตุ้น (Activated or Aroused) ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ จากความต้องการภายนอก และ
ความต้องการภายใน หรือเกิดขึน้ จากทัง้ คู่พร้อมๆ กัน จึงจะมีภาวะให้เกิดเป็ น แรงผลักดัน
(State of Drive) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง

ความแตกต่าง
ระหว่าง
ตราสินค้า
(Differences
between
Brands)

ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูง
(High involvement)
สูง 1. พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซ้อน
(Complex buying behavior)
ต่า 2. พฤติกรรมการซื้อแบบลดความ
สลับซับซ้อน (Dissonance-reducing
buying behavior)

ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อต่า
(Low involvement)
4. พฤติกรรมการซื้อแบบเลือกมาก
(Variety-seeking buying behavior)
3. พฤติกรรมการซื้อแบบประจา
(Habitual buying behavior)

ภาพที่ 2.2 พฤติกรรมการซือ้ 4 แบบ (Four types of buying behavior)
ทีม่ า : Kotler (1997, อ้างถึงในศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรตั น์ และ องอาจ
ปทะวานิช, 2541)
1. พฤติ กรรมการซื้อแบบสลับซับซ้อน (Complex buying behavior) เป็ น
การตัดสินใจซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาแพง หรือสินค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น การซือ้ รถยนต์ การซือ้ บ้าน
เป็ นต้น ซึง่ การตัดสินใจซื้อสินค้าที่มคี วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ สูง ในผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าสูง ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในตัวสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์ (Learning process) เช่น เก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจซื้อ
สินค้า
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2. พฤติ กรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซ้อน (Dissonance-reducing buying
behavior) เป็ นการตัดสินใจซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาแพง หรือไม่ได้ซอ้ื เป็ นประจา เช่น การซือ้ หนังสือ
เป็ น ต้น ซึ่ง การตัดสินใจซื้อสินค้ามีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูง ในผลิตภัณ ฑ์ท่มี ี
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าต่า โดยการตัดสินใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคขึน้ อยูก่ บั ราคา หรือ
ความสะดวกของผูบ้ ริโภค
3. พฤติ กรรมการซื้อแบบประจา (Habitual buying behavior) ซึ่งเป็ น การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่มคี วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อต่า ในผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าต่า เช่น เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ ว เป็ นต้น โดยการเลือกซือ้ สินค้านัน้ ขึน้ อยูก่ บั
อิทธิพลของตราสินค้าในความทรงจาของผูบ้ ริโภค
4. พฤติ กรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety-seeking buying behavior)
ซึง่ เป็ นการตัดสินใจซือ้ สินค้านี่มคี วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ ต่า ในผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วาม
แตกต่างระหว่างตราสินค้าสูง เช่น ซือ้ เครื่องดื่มที่ Starbuck เพราะ Starbuck มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายหรือมีการออกสินค้าใหม่
การตระหนัก
ถึงปั ญหา
(Problem
Recognition)

การแสวงหา
ข้อมูล
(Information
Search)

การประเมิน
ทางเลือก
(Evaluation of
Alternatives)

การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์
(Product
Choice)

การประเมินผล
ทีไ่ ด้รบั
(Outcomes)

ภาพที่ 2.3 ขันตอนการตั
้
ดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Stages in consumer decision making)
ทีม่ า: Solomon et al. (2007).
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ลักษณะท่าทางหรือ
อุปนิสยั (สิง่ จูงใจ)

สิง่ ทีน่ าเข้า

ข้อมูลและ
ประสบการณ์ในอดีต

ปัจจัยทางวัตถุและทางสังคม
ค่านิยมและทัศนคติ
ระบบการรับทางประสาทสัมผัส
แรงกระตุน้
หรือการเร้า

ความเข้าใจจากการเรียนรู้
– กลไกในการรับสิง่ ทีส่ นใจ
– กลไกในการบอกปัด สิง่ ทีไ่ ม่สนใจ

กระบวนการ
เปรียบเทียบ
ความเข้าใจถึงปัญหาของสิง่ ทีจ่ ะตัดสินใจซือ้
การแสวงหา
ข้อมูลเพิม่ เติม

คิดจะซือ้

การเสาะหาทางเลือกต่างๆ

การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจ

ซือ้
การประเมินผลหลังการซือ้

ไม่ซอ้ื

พฤติกรรมอืน่ ทีต่ ่อเนื่อง

ภาพที่ 2.4 กระบวนการตัดสินใจซือ้ และผลทีต่ ามมาหลังจากซือ้
ทีม่ า : ธงชัย สันติวงษ์ (2546)

ศูนย์ควบคุมสังการ
่
(กลไกเพือ่ การจาและการคิด)

ชุดของการปฏิบตั ติ อบ
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2.3 ขัน้ ที่ 1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem/Need Recognition)

ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสภาวะในอุดมคติ
- วัฒนธรรม/ชันทางสั
้
งคม
- กลุ่มอ้างอิง
- ลักษณะของครอบครัว
- สถานภาพทางการเงิน
- พัฒนาการของแต่ละบุคคล
- แรงจูงใจ
- สถานการณ์ในปั จจุบนั
- ความพยายามทางการตลาด

ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสภาวะในความเป็ นจริง
- ความเสือ่ มถอยของผลิตภัณฑ์
- ประสิทธิภาพการทางานของ
ผลิตภัณฑ์
- พัฒนาการของแต่ละบุคคล
- ผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยู่ในตลาด
- สถานการณ์ในปั จจุบนั

สภาวะในอุดมคติ

สภาวะความเป็ นจริง

การตระหนังถึงปั ญหา/ความต้องการ

ภาพที่ 2.5 แสดงถึงสภาวะในอุดมคติกบั สภาวะในความเป็ นจริง
ทีม่ า : ชูชยั สมิทธิไกร (2556).
การตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการของผูบ้ ริโภค (Problem/Need Recognition)
เริม่ ต้นจากกลไกของความเข้าใจจากความรู้ (Perception) หมายถึง การทีม่ ตี วั กระตุน้ ต่างๆ เข้ามา
ให้เราสนใจ และเริม่ ทีจ่ ะกลั ่นกรองสิง่ ทีไ่ ด้รบั มา (Preceives) และทาการเก็บรวบรวมตัวกระตุ้น
เฉพาะบางตัวทีต่ นเองสนใจ เพื่อนามาตีความ (Meaning) ทัง้ ทีเ่ คยได้รบั จากความทรงจาในอดีต
จนถึงปัจจุบนั (Screen out) ก่อนจะทาการเปรียบเทียบ (Process of Comparison) ให้เห็นถึง
ความแตกต่ างระหว่า งสภาวะที่พึง ปรารถนา หรือ ต้อ งการ (Desired state of affairs) และ
สถานการณ์ความเป็ นจริง (ปริญ ลักษิตานนท์, 2554) ดังนัน้ หากผูบ้ ริโภคจะมีการตระหนักถึง
ปัญหา หรือความต้องการของตนหรือไม่นนั ้ จะขึน้ อยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างสภาวะในอุดมคติ
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(Ideal State) กับสภาวะในความเป็ นจริง (Actual State) โดยความต้องการซื้อสิน ค้านัน้ อาจ
เกิดจากสิ่งจูง ใจที่สร้างขึน้ โดยตัวของผู้บริโภคเองผู้คนในสังคม หรือสถานการณ์บางอย่างที่
เปลีย่ นแปลงไป เป็ นต้น
2.4 ขัน้ ที่ 2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search)
เมื่อผู้บริโ ภคได้มกี ารตระหนัง ถึง ปั ญ หา หรือความต้องการแล้ว ขัน้ ตอนต่อไป
ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ คือ ผูบ้ ริโภคจะทาการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง กล่าวคือ ความตัง้ ใจ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เพื่อนามาตอบสนองต่อความ
ต้องการ หรือแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะมีวธิ ใี นการค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสินค้า หรือบริการ
ได้จาก 2 ทาง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2556) คือ
1. การค้น หาจากข้อมูล ภายใน (Internal Search) เช่ น การค้น หาข้อมูลจาก
ความทรงจาของตนเองที่เกีย่ วข้องกับสินค้า หรือบริการนัน้ ๆ จากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์
โดยตรงของผูบ้ ริโภค
2. การค้น หาข้อมูลจากภายนอก (External Search) เช่น แหล่ง บุคคล แหล่ง
สาธารณะชนเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้า
หากเป็ นสินค้า หรือบริการที่มคี วามซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อต่า ผู้บริโภคอาจ
ค้นหาข้อมูลเพียงแค่จากข้อมูลภายใน เช่น การเลือกตราสินค้าที่ตนเองรู้จกั อยู่แล้ว (ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์, 2550)
2.5 ขัน้ ที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
ในส่วนของขันการประเมิ
้
นทางเลือกนัน้ เปรียบเสมือนการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน
การตัดสิน ใจซื้อโดยผู้บ ริโ ภคจะมีเกณฑ์การประเมิน ที่ท าการค้น หาจากแหล่ง ข้อมูล ต่างๆ
(Walters, 1978, อ้างถึงใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556) สาหรับพิจารณาสินค้าทีน่ านๆ ครัง้
สิน ค้า ที่ม ีร าคาแพง สิน ค้าที่ม ีผ ลกระทบต่ อทางร่ า งกาย และจิตใจ หรือสิน ค้าที่บ่ง บอกถึง
ภาพลักษณ์ของตน ซึง่ โดยทั ่วไปแล้ว การประเมินทางเลือกนัน้ สามารถกระทาได้ 2 รูปแบบ คือ
1. รูป แบบการประเมิน จากความทรงจา (Pre-existing Evaluation) ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า ในรู ปแบบนี้ สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย ถึง แม้จะมีประสบการณ์
หรือไม่มปี ระสบการณ์กต็ าม เนื่องจากมีผลการประเมินตราสินค้าอยูใ่ นความทรงจา อยูแ่ ล้ว
2. รูปแบบการสร้างวิธีการประเมิน แบบใหม่ (Constructing New Evaluation)
การประเมินแบบใหม่นนั ้ จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถใช้การประเมินทีเ่ ก็บไว้ในความทรงจา
ได้ เนื่องจากไม่เคยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้ามาก่อน จึงต้องเสาะหาข้อมูลเพิม่ เติมก่อนการตัดสินใจ
ซือ้ (Blackwell et al, 2007, อ้างถึงในชูชยั สมิทธิไกร, 2556)

20
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) กล่าวว่า หากผูบ้ ริโภคเลือกกระทาโดยมีเกณฑ์ของนิ สยั
(Habit) หรือมีท างเลือกอื่น ในใจอยู่แล้ว ขัน้ ตอนของการประเมิน ทางเลือก จะไม่ พิจารณา
ทางเลือกทุกทางที่มหี รือในบางครัง้ ขันตอนนี
้
้อาจถูกข้ามไปโดยอัตโนมัติ และไม่จาเป็ นต้องใช้
การพิจารณาแต่อย่างใด
2.6 ขัน้ ที่ 4 การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision)
ผู้บริโ ภคมีรูปแบบการตัดสิน ใจ (Decision-making Styles) ที่ห ลากหลายและ
แตกต่างกันออกไป เช่น การจัดการของสินค้า การให้บริการ ความคิดเห็นส่วนบุคคล ระยะเวลา
ในการตัดสินใจ (Wayne D. Hoyer & Deborah J. Maclnnis, 2001) บางครัง้ มีปัจจัยที่เป็ นตัวแปร
ตัวอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ ด้วย ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ข้อมูลของตราสินค้า
ในทิศทางเดียวกันก็ตาม แต่เหตุการณ์ดงั กล่าว ก็สามารถเกิดขึน้ ได้ทุกเมื่อในขณะที่ผู้บริโภค
กาลังตัดสินใจซือ้ ซึง่ ในรูปแบบการตัดสินใจจนถึงขันตอนการตั
้
ดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Sproles
& Kendall, 1986, อ้างถึงในชูชยั สมิทธิไกร, 2556) ในขันตอนสุ
้
ดท้ายนัน้ มีรปู แบบการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าจานวน 8 รูปแบบดังนี้
1. แบบเน้ น ตราสิน ค้าที่มีช่ือ เสียง (Brand Consciousness) ผู้บริโ ภคกลุ่ ม นี้
ตัดสินใจเลือกซื้อสิน ค้าที่มรี าคาแพง หรือสินค้าที่มชี ่อื เสียง (Brand Name) เนื่ องจากมีความ
มั ่นใจว่าสินค้าทีม่ รี าคาสูงจะเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพดี เช่น Louis Vuitton, Chanel, Gucci เป็ นต้น
2. แบบตามใจตนเอง (Impulse Consciousness) ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ มักมีการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าแบบตามใจตนเองอย่างรวดเร็ว โดยไม่คานึงถึงปั ญหา หรือทาการไตร่ตรองให้ถ่ถี ้วน
เนื่องจากว่าผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้กลัวการกลับมารูส้ กึ เสียใจในภายหลัง หากไม่ตดั สินใจซือ้ ตอนนี้
3. แบบซือ้ ตามความเคยชิน หรือความภักดีต่อตราสินค้า (Habit/Brand Loyalty)
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้จะตัดสินใจซือ้ สินค้าในยีห่ อ้ เดิมๆ หรือเลือกซือ้ แต่ตราสินค้าทีต่ นเองชื่นชอบเท่านัน้
4. แบบเน้นราคา (Price Consciousness) ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ มักจะมีการเปรียบเทียบ
ราคาอยู่เสมอ ก่อนการตัดสินใจซือ้ สินค้าในแต่ละครัง้ เพื่อประโยชน์ และความคุ้มค่ากับเงินที่
ต้องจ่ายไป
5. แบบเน้ น คุณ ภาพ (Quality Consciousness) ผู้บริโ ภคกลุ่ม นี้ จะคานึ กถึง
คุณภาพสินค้าเป็ นหลัก และมีการเลือกสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนการตัดสินใจซือ้ เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้นิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
6. แบบตามแฟชั ่น (Fashion Consciousness) ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับ
กระแสนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากชอบแสวงหาสิง่ ใหม่ๆ เพื่อให้ตนเองมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. แบบสับสน (Confusion by Overchoice) ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มคนทีไ่ ด้รบั
ข้อมูลเกีย่ วกับตราสินค้ามาก แต่กลับเป็ นกลุ่มทีต่ ดั สินใจซือ้ สินค้าได้ยากทีส่ ุด เนื่องจากผูบ้ ริโภค
กลุ่มนี้ไม่มมี ั ่นใจในตนเอง รวมถึงไม่มคี วามมั ่นใจในการตัดสินใจซือ้ สินค้าใด สินค้าหนึ่ง
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8. แบบเน้นความสุข (Hedonistic Consciousness) ผู้บริโภคกลุ่มนี้ จะเลือกซื้อ
สินค้าที่ทาให้ตนเองมีความสุข และสนุ กกับการเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการ
เลือกซือ้ สินค้าเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น สินค้าทีเ่ ป็ นของจิปาถะ สินค้าทีม่ เี อกลักษณ์บ่งบอกถึง
ความน่ารักสดใส เป็ นต้น
ลาดับขันการตั
้
ดสินใจซือ้ แบบ AIDA Model เป็ นปัจจัยทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งทีช่ ่วย
ให้ผู้บริโภครับรูถ้ งึ ตราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ จนถึงขันการเกิ
้
ดการตัดสินใจซื้อในทีส่ ุด ซึง่ แต่ละ
ขันตอนในกระบวนการตั
้
ดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค มีดงั นี้
1. ความตัง้ ใจ (Attention) หมายถึง การดึงดูดผู้บริโภคสนใจผ่านการโฆษณา
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับส่งเสริมการตลาด การใช้รปู ภาพทีน่ ่าสนใจ
ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผบู้ ริโภคตระหนักรูถ้ งึ ตราสินค้า จดจาตราสินค้า
2. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ในขัน้ ตอนนี้ จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อผู้บริโภคได้มี
การตระหนักรูถ้ งึ ตราสินค้าแล้ว ต้องกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในตราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
จนถึงขันมี
้ ความปราถนา
3. ความปรารถนา (Desire) หมายถึง หลังจากเกิดความสนใจปล้วต้องกระตุ้น
ให้ผบู้ ริโภคเกิดความปราถนาในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อไปสู่ขนตอนในการตั
ั้
ดสินใจซือ้ ต่อไป
4. การตัดสินใจซือ้ (Action) หมายถึง การเพิม่ แรงจูงใจเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์โดยไม่เกิดความลังเล
โดยสรุปได้ว่า การตัดสินใจซือ้ มีความสัมพันธ์เกีย่ วเนื่องกับทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ในเชิงบวก หากผู้บริโ ภคมีท ศั นคติท่ดี ตี ่อตราสิน ค้า เชื่อมั ่นในตราสิน ค้า จึง จะส่ง ผลให้เกิด
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าในลาดับต่อไป
2.7 ขัน้ ที่ 5 พฤติ กรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
การประเมินคุณภาพของสินค้าทีไ่ ด้เลือกซือ้ นัน้ ตรงต่อความคาดหวัง (Expectation)
ของผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ไม่ “ตามแนวคิด แบบจ าลองการปฏิเ สธความคาดหวัง ( Expectancy
Disconfirmation Model)” (Solomon, 2009 อ้างถึง ในชูช ัย สมิท ธิไ กร, 2556) ซึ่ง ผู้บ ริโ ภคมี
เกณฑ์การเปรียบเทียบความพึงพอใจ หรือไม่พงึ พอใจต่อตราสินค้าอยูแ่ ล้ว ดังนี้
1. หากผู้บริโ ภคพึง พอใจหลัง ใช้ส ิ น ค้า มีโ อกาสที่ผู้บริโ ภคจะกลับ มาซื้อ ซ้ า
(Repeat purchase) กล่าวคือ มีความเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะมีการซือ้ ตราสินค้าเดิมซ้าๆ และเมื่อระดับ
ความพึงพอใจเพิม่ มากขึน้ ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สกึ จงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
นอกจากนัน้ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า อาจส่งผลให้ผบู้ ริโภคพร้อมที่จะจงรักภักดีต่อสินค้า
ชนิดอื่นๆ ได้เช่นกัน
2. หากผู้บริโ ภครู้ส ึกไม่พึง พอใจต่อสิน ค้า จะแสดงปฏิกิร ิยาออกมาได้ห ลาย
รูปแบบ ไม่ ว่าจะเป็ น การกระท าที่เป็ น ส่วนตัว กระท าต่อตราสิน ค้าโดยตรง หรือ กระท าให้
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สาธารณะชนรับรู้ อีกทัง้ บุคคลบางกลุ่มเมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจต่อสินค้าจะไม่กระทาการใดๆ เลย
หมายถึง จะมีอาการนิ่งเฉย ไม่รอ้ งเรียน เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ใดๆ แต่จะไม่สนับสนุนตราสินค้า
นัน้ ๆ อีกต่อไป กลับกันผูบ้ ริโภคบางกลุ่มเมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจต่อสินค้า จะทาการฟ้ องร้อง
เรียกค่าชดเชยต่อตราสิน ค้า ซึ่งในกรณีน้ี จะท าเป็ น การส่ วนตัว หรือจะให้สาธารณะชนรับรู้
หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลพินิจของผูบ้ ริโภคแต่ละบุคคล
3. แนวคิ ดและทฤษฏีเกี่ยวกับ Content marketing (การตลาดเชิ งเนื้ อหา)
Perreault Jr. และ McCathy (2000, อ้างถึง ในอรรถชัย วรจรัส รัง สี , 2556) กล่ าวว่า
การตลาดในมุมมองของคนส่วนใหญ่นนั ้ อาจเป็ นเพียงแค่การขายของ (Selling) หรือ โฆษณา
(Advertising) เพียงเท่านัน้ แต่สาหรับนักการตลาดนัน้ การตลาด คือ กระบวนการที่ผ่านกรอบ
ความคิด (Conception) เพื่อมุ่ งหวังตอบสนองความต้องการทางด้านต่างๆ ให้ผู้บริโ ภคเกิด
ความพึงพอใจในสินค้า และบริการมากทีส่ ุด
Evans และ Rerman (1982, อ้างถึงในสิรลิ ดา นาดี, 2559) กล่าวว่า การตลาดแบบเน้น
เนื้อหา (Content) นัน้ เป็ นเทคนิคด้านการสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ได้รบั ความนิยมเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากสามารถกาหนดเนื้อหาในสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึง
สามารถสร้างความแตกต่างเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในเนื้อหา เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติท่ดี ี
ต่อตราสินค้า โดยประเภทของการสื่อสารทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง ได้แก่ 1. คอนเทนต์เพื่อให้ความ
บัน เทิง 2. คอนเทนต์เพื่อให้ข้อมูล 3. คอนเทนต์เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่กลุ่มเป้ าหมาย (Lieb,
2017, อ้างถึง ในชญานี พานทองกชกร, 2559) โดยผ่านการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อาทิ
การนาเสนอเนื้อหาประเภทบทความ 2. การนาเสนอเนื้อหาประเภทกราฟฟิ ก 3. การนาเสนอ
เนื้อหาประเภทวีดโี อ
การตลาดเชิงเนื้อหา หรือ Content Marketing คือ กระบวนการในการท าการสื่อสาร
การตลาดโดยเผยแพร่เนื้อหาที่มคี วามโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งสู่กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิด
ทัศนคติทด่ี ตี ่อตราสินค้า ดึงดูดความสนใจ หรือสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้แก่ผบู้ ริโภค ซึง่ เป็ น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการใช้ลกั ษณะและรูปแบบของเนื้อหาเชิงการตลาด ( Content
Marketing) ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในบริบทต่างๆ นิยมใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การตลาดเชิงเนื้อหาจึงเป็ นกระบวนการทางการตลาดผ่านรูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
แบ่งออกเป็ น 4 วิธี และรูปแบบเนื้อหา แบ่งออกเป็ น 5 รูปแบบ (ธมลวรรณ พจน์เจริญอนันต์,
2560, อ้างถึงในพลวรรธ จัยวัฒน์, 2560) เพื่อเป็ นตัวแทนของการนาเสนอเรื่องราวของ สินค้า
บริการ หรือองค์กร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมการขาย ดังนี้
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3.1 รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหา แบ่งออกเป็ น 4 วิ ธี
1. ข้อ ความ (Message) หมายถึง การเขีย นเนื้ อ หาเพื่อสื่อสารกับผู้บ ริโ ภค
ซึง่ สามารถเป็ นไปได้ทงั ้ เนื้อหาในรูปแบบทีม่ คี วามยาวหรือในรูปแบบสัน้ ๆ แต่ต้องสามารถบอก
ได้ว่าต้องการให้ใ คร ทาอะไร ที่ไ หน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่ออธิบายถึง รายละเอียดที่ต้องการ
สื่อสารกับผูบ้ ริโภคให้เข้าใจได้ตรงวัตถุประสงค์ เช่น การบอกโปรโมชั ่น ซือ้ 1 แถม 1 ภายในสิน้
เดือนมกราคม เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคมีการตัดสินใจซือ้ ได้เร็วขึน้
2. ลิงก์ (Link) หมายถึง การแนบลิงก์ลงในเนื้อหาเพื่อสร้างความสะดวกสบาย
ให้แก่ผู้บริโภค ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการหาข้อมูลด้วยตนเอง หรือ
บางครัง้ อาจเป็ น การอ้างอิงถึงแหล่งที่ มาของข้อมูลเพื่อสร้างความน่ าถือให้แก่ผู้บริโ ภค เช่ น
การแนบลิงก์ลงทะเบียนรับโปรโมชั ่น
3. ภาพเคลื่อนไหว หรือ วีดโี อ (Video) หมายถึง การนาเสนอในรูปแบบหนึ่งที่
กาลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการนาเสนอเนื้ อหาผ่านวีดโี อนัน้ สามารถทาให้
การสื่อสารชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
4. รูปภาพ (Picture) หมายถึง การใช้รูปภาพในการน าเสนอการนาเสนอใน
รูปแบบหนึ่ ง ที่กาลัง ได้ร บั ความนิ ยมเป็ น อย่างมากเช่ น ดียวกับการน าเสนอในรูปแบบวีดีโ อ
เนื่องจากการนาเสนอเนื้อหาผ่านรูปภาพสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจซือ้ สินค้า รวมถึงจดจาตราสินค้าได้ง่ายกว่า
3.2 รูปแบบเนื้ อหา แบ่งออกเป็ น 5 วิ ธี
1. การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Information) หมายถึง การให้ขอ้ มูลข่าวสารทั ่วๆ ไป
ผ่านการบอกเล่าในรูปแบบต่างๆ เช่น การนาเสนอเทรนด์ใหม่ๆ การแนะนาสินค้า การตอบ
คาถามต่อสิง่ ที่ผบ็ ริโภคอยากรู้ โดยการนาเสนอนัน้ จะต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อ
ดึงให้ผบู้ ริโภคมีการติดตาม หรือมีการเข้ามาอ่าน
2. การเชิญ ชวน โน้ มน้ าว กระตุ้น ให้เกิดการตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้า (Persuade)
หมายถึง การนาเสนอเนื้อหาทีม่ กี ารเชิญชวน โน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจซือ้ แกผูบ้ ริโภค เพื่อให้
ผู้บริโภครู้สกึ ต้องการเป็ นเจ้าของสินค้า หรือบริการนัน้ ๆ อาจใช้การพาดเนื้อหา หรือรูปภาพ
เช่น สินค้า Limited Edition เป็ นต้น
3. การใช้บุคคลทีส่ าม บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดของกลุ่มเป้ าหมาย (Influencer)
หมายถึง การสื่อสารเนื้อหาผ่านบุคคลที่มอี ทิ ธิพลทางความคิดของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เปิ ดใจ
ยอมรับฟั ง สิ่ง ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารอย่างเต็มใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ
ทัศนคติ รวมถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อแบรนด์
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4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารผ่านเนื้อหาที่เกีย่ วกับ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั กลุ่มเป้ าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมลุ้น
รางวัล หรือการจัดกิจกรรมทีต่ รงกับเหตุการณ์ หรือเทศกาลต่างๆ
5. การให้ขอ้ มูลความรู้ หมายถึง การให้ขอ้ มูลทางด้านวิชาการทีส่ อดแทรกสาระ
ความรู้ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ผ่านการให้เคล็ดลับ หรือเกร็ดความรูท้ ่เี ป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ทาทรงผมเองง่ายๆ ได้ทุกวัน
4. แนวคิ ดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Theory)
4.1 ความหมายของการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็ น สิ่ง ที่ก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดด้านหนึ่ ง หรือเกิด
พฤติกรรมการซื้อซ้า เป็ นผลมาจากทัศนคติ หรือความเชื่อ ที่ผ่านการเรียนรู้ใ นแต่ละบุคคล
(Schiffman & Kanuk, 2007, อ้างถึงในศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2550) เช่น เกิดจากความรู้ (Knowledge)
เกิดจากประสบการณ์ (Experience) โดยเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การซือ้ และ
การบริโภคในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้เป็ นตัวแปรที่สาคัญ รวมถึงเป็ น ตัวกาหนดพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค เนื่องจากการเรียนรูน้ นั ้ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมของมนุ ษย์แทบทัง้ หมด ผ่านการประเมิน
ค่า (Reappraising and reevaluation) ของผู้บริโภคเป็ นกระบวนการ (Process) ที่บุคคลได้รบั
ความรูเ้ กีย่ วกับการซื้อ และการบริโภค กล่าวคือ ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคสามารถเปลีย่ นเป็ น
การเรียนรู้เกีย่ วกับตราสินค้าได้ จากการใช้สนิ ค้าโดยตรง หรือจากการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับตรา
สินค้า (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
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ข้อมูลและประสบการณ์
ในอดีต

ลักษณะท่าทาง หรือ
อุปนิสยั (สิง่ จูงใจ)

ทัศนคติและค่านิยม

การรับรูเ้ ข้ามาทาง
ประสาทสัมผัส

การรับรูแ้ ละ
ความเข้าใจ

ภาพที่ 2.6 ส่วนประกอบของกระบวนการเรียนรู้
ทีม่ า : ปริญ ลักษิตานนท์ (2554)

ศูนย์ควบคุมสั ่งการกลไกของ
การจดจาและการคิด

ชุดของการปฏิบตั ิ
ตอบ

ปริญ ลักษิตานนท์ (2554) กล่าวว่า กระบวนการเรีย นรู้ (Learning Process)
เปรียบเสมือนกระบวนการทางจิตวิทยาทีเ่ ป็ นความรูพ้ น้ื ฐานในการเข้าใจ โดยเกิดขึน้ จาก ”กลไก
ทางร่างกายของมนุ ษย์ในการก่อตัวเป็นพฤติกรรม ในเรือ่ งของการกระทา ความรู้ และอารมณ์
เป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั ” (George Katona, 1951, อ้างถึงใน ปริญ ลักษิตานนท์,
2554) ผ่านการศึกษา ค้นคว้า และทดลองของผูบ้ ริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิด การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกหัดของผูก้ ระทาทีค่ ่อนข้าง
มั ่นคงและถาวร สอดคล้องกับ ชวนันท์ ชาญศิลป์ (2552) ทีก่ ล่าวว่า พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากการเผชิญ สถานการณ์ โดยเฉพาะกับ สถานการณ์ ซ้ า ๆ ที่ผ่ า นความรู้ ( Knowledge)
ผ่านประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และผ่านการเชื่อมโยง (Association) อีกทัง้ (เสรี
วงษ์มณฑา, 2542, อ้างถึงในพิมพ์ชนก นุชเนตร, 2560) ได้แบ่งปัจจัยของการเรียนรูอ้ อกเป็ น 3
ด้าน ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง เป็ นความรูท้ ไ่ี ด้จากบุคคลอื่น หรือมีคนอื่นมา
สอน
2. ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) หมายถึง สิง่ ที่เราได้เรียนรู้จากการ
สัมผัสจริง หรือพบเห็นมาด้วยตนเอง
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3. การเชื่อมโยง (Association) หมายถึง การระลึกถึง หรือนึกถึงสิง่ ใด สิง่ หนึ่ง
เข้ากับการเชื่อมโยงความคิดและประสบการณ์
จึงไม่แปลกทีค่ นส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการเรียนรู้นนั ้ มีความหมายคล้ายๆ กันทีว่ ่า
“การเรียนรู้เป็ นกระบวนการทีพ่ ฤติกรรมของมนุษย์ได้รบั การต่อเติมเสริมแต่ง หรือเปลีย่ นแปลง
ไปเนื่องจากการทีบ่ ุคคลได้ประสบกับสถานการณ์ต่างๆ ในสิง่ แวดล้อมเพิม่ มากขึน้ ” (James F.
Engel, Roger T. Balckwell & Paul W. Miniard, 1995, อ้า งถึง ในอตุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล , 2543)
อีกทัง้ ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ตลอดเวลา ซึ่งหากต้องการให้
ผูบ้ ริโภคสนใจในเรื่องต่างๆ ของตราสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์
สถานทีจ่ ดั จาหน่าย วิธกี ารใช้ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น นักการตลาดควรให้ความสนใจเกีย่ วกับการเรียนรู้
ของผูบ้ ริโภคให้มากยิง่ ขึน้
4.2 ทฤษฏีการเรียนรู้
ทฤษฏีการเรียนรู้ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือการเพิม่ โอกาสในการเกิด
พฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการมีประสบการณ์ซ้าๆ (Bower & Hilgard, 1981, อ้างถึงในกลัญญู
เพชราภรณ์ , 2554) โดยการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมีหลากหลายวิธี เช่น วัดจากรูปแบบพฤติกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ (Topography of behavior) วัดจากความเร็วของการเกิดพฤติกรรม (Speed) วัดจาก
ความถี่ข องการเกิด พฤติก รรม (Frequency) เป็ น ต้น (Chance, 2003, อ้ า งถึง ในณัฐ พนธ์
อนุสรณ์ทรางกูร, 2555)
ปริญ ลักษิตานนท์ (2554) กล่าวว่า ทฤษฏีการเรียนรู้ คือ การเปลีย่ นแปลงทางด้าน
ต่างๆ อย่างถาวร เช่น ทางด้านพฤติกรรม ทางด้านทัศนคติ ทางด้านอารมณ์ ทางด้านบุคลิกภาพ
ทางด้านอุปนิสยั เป็ นต้น ที่ส ืบเนื่องมาจากการมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี กิดขึน้ โดยแท้จริง
โดยการเรียนรูน้ นั ้ สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และเป็ นผลมาจากการฝึกฝน รวมถึงประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล ทีส่ ่งผลให้พฤติกรรมนัน้ เปลี่ยนแปลงไป ในที่น้ี ไม่รวมถึงการตอบสนองตาม
ธรรมชาติ เช่น การตอบสนองตามสัญ ชาตญาณ ความเมื่อยล้า เป็ นต้น (Hilgard & Bower,
1966, อ้างถึงในวัลภา สบายยิง่ , 2559)
ทฤษฏีการเรียนรู้ หมายถึง “การเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรม ทีเ่ ป็นการเปลีย่ นโดย
ถาวร อันสืบเนือ่ งมาจากผลของการได้เคยทดลองกระทา และการมีประสบการณ์ ” (Bernard M.
Bass & James A. Vaughan, 1996, อ้างถึงในปริญ ลักษิตานันท์, 2554)
ทฤษฏีการเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์ต่า งๆ ที่ผ่านมาของผู้บริโภค ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม ซึ่งการเปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่เกิดขึน้ ชั ่วคราว
หรือตามสัญชาตญาณเท่านัน้ แต่เป็ นกระบวนการในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีค่ ่อนข้างถาวร
(เสรี วงษ์ม ณฑา, 2542, อ้างถึงในพิมพ์ช นก นุ ช เนตร, 2560) เพื่อให้ผู้บริโ ภคตอบสนองต่อ
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สิง่ กระตุ้นต่างๆ ด้วยตนเอง จึงจาเป็ นต้องเชื่อมเข้ากับองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ 4
ขันตอน
้
ดังนี้
ตัวกระตุน้
ทีเ่ ป็ นสิง่ บอก
เหตุ

แรงผลักดัน

การเสริม หรือ
การสนับสนุน

การปฏิบตั ติ อบต่างๆ ตาม
ลักษณะของคุณค่าทาง
พฤติกรรมของแต่ละคน

แนวโน้มของการปฏิบตั ติ อบ
ในอนาคต (ความจา)

ภาพที่ 2.7 การเรียนรูใ้ นศูนย์ควบคุมสั ่งการทางสมอง
ทีม่ า : ปริญ ลักษิตานนท์ (2554)
1. การจูง ใจ (Motivation) เกิ ด จากแรงผลัก ดัน (Drive) ภายในบุ ค คล ที่
ก่อให้เกิดความต้องการ (Needs) ไปสู่จุดมุ่งหมาย (Goals) ซึ่งแรงผลักดันนี้ สามารถเกิดขึน้ ได้
ทัง้ จากปั จจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นสิง่ เร้า หรือสิง่ กระตุน้ ให้บุคคลนัน้ ๆ
เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองอย่างทันท่วงที ซึ่งแรงผลักดันนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
ดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
1.1 แรงผลักดันแบบปฐมภูมิ (Primary Driver) ซึง่ แรงผลักดันในลักษณะนี้
เป็ นความต้องการทางชีววิทยา เช่น ความหิว ความกระหาย เป็ นต้น ซึง่ การเรียนรูใ้ นลักษณะนี้
จะเป็ นแรงผลักทีเ่ กิดขึน้ จากความต้องการภายในร่างกายของมนุษย์ โดยเป็ นแรงผลักดันขันพื
้ น้ ฐาน
ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ กับทุกคน
1.2 แรงผลัก ดัน แบบทุ ติย ภูมิ (Secondary Driver) เกิด จากการเรีย นรู้
สิง่ กระตุน้ ต่างๆ จนกลายเป็ นความต้องการ (Needs) ทีเ่ กิดจากแรงผลักดัน (Drive) ในลักษณะนี้
เกิดขึน้ จากการถ่ายทอดทางสังคม เช่น ต้องการการยอมรับจากสังคม ต้องการความปลอดภัย
เป็ นต้น
2. สิ่ งกระตุ้น (Stimulus) วัตถุ หรือสิง่ แวดล้อมต่างๆ เป็ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจ
โดยแรงจูงใจนัน้ เกิดขึน้ ได้ ทัง้ จากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของผู้บริโ ภค ( Consumer
motives) โดยเป็ นการเรียนรู้จากสิง่ เร้า หรือสิง่ กระตุ้น ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด การตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง (Schiffman & Kanuk, 2007, อ้างถึงในศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , 2550) จนสามารถ
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กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม เช่น ดูโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงในการนาเสนอสินค้า แล้วอยาก
ซือ้ สินค้าทันที เห็นรูปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ของตราสินค้า แล้วอยากซือ้ สินค้าทันที
3. การตอบสนอง (Response) ปฏิกริ ยิ าอย่างใด อย่างหนึ่งของผูบ้ ริโภค ทีท่ า
การตอบสนองต่อสิง่ กระตุ้น (Stimulus) หรือสิง่ เร้า ทาให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าทันทีหลังจากดูโฆษณาทีใ่ ช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นผูน้ าเสนอสินค้า
4. การเสริมแรง (Reinforcement) ความพึงพอใจในคุณประโยชน์ท่คี าดว่าจะ
ได้รบั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุน้ กับปฏิกริ ยิ าตอบรับของผูบ้ ริโภค โดยการเสริมแรงนัน้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริโภค เรียนรู้ถงึ คุณประโยชน์ของสินค้า (อดุลย์ จาตุรงตกุล, 2543) เช่น
มีการนาเสนอตัวกระตุ้นคือ อากาศร้อน หลังจากนัน้ ก็นาเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา คือ การดื่มน้ า
เป็ นต้น
4.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ก (Classical Conditioning Theory)
ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก หมายถึง การเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการวางเงือ่ นไข
โดยการเรียนรู้ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ ต้องมีเงื่อนไข หรือมีการสร้างสถานการณ์ให้ เกิดขึน้ จึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อสิง่ ทีถ่ ูกวางเงื่อนไขได้ โดยการใช้สงิ่ แวดล้อมก่อให้เกิดพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการเรียนรู้
จากการวางเงื่อนไข (วัลภา สบายยิง่ , 2559)
ตัวอย่างของทฤษฏี Pavlov ในปี 1849-1936 ทีท่ าการทดลอง ศึกษาการวางเงื่อนไข
โดยใช้การสั ่นกระดิง่ เพื่อให้สุนขั หลั ่งน้าลายแม้ไม่ได้เห็นอาหารก็ตาม (ไพบูลย์ เทวรักษ์ , 2540,
อ้างถึงในณัฐพนธ์ อนุ สรณ์ทรางกูร , 2555) โดย Pavlov กล่าวว่า การเรียนรู้ของสิ่งมีช ีวติ นัน้
จะสามารถเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อมีการวางเงื่อนไข (Conditioning) หมายถึง การที่สงิ่ มีชวี ติ (สัตว์
หรือมนุ ษย์) ตอบสนอง หรือเรียนรู้ต่อสิง่ เร้าที่เกิดขึน้ แบบอัตโนมัติ จาเป็ นจะต้องมีการสร้าง
เงื่อนไข หรือมีการสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เกิดขึน้
ซึง่ การสร้างเงื่อนไข หรือสถานการณ์นนั ้ ๆ จะต้องไม่มผี ลต่อการตอบสนองแบบ
ธรรมชาติ หรือไม่มผี ลต่อการตอบสนองในชีวติ ประจาวันใดๆ เช่น ตามการทดลองของ Pavlov
ทีช่ น้ิ เนื้อเปรียบเสมือนสิง่ กระตุน้ ทีไ่ ม่มเี งื่อนไข (Unconditioned Stimulus หรือ US) และน้าลาย
เปรียบเสมือนการตอบสนองทีไ่ ม่มเี งื่อนไข (Unconditioned response หรือ UR) ทีท่ าการทดลอง
ให้สุนัขได้ยนิ เสียงกระดิง่ แล้วมีปฏิกริ ยิ าน้ าลายจะไหล หรือคนได้ยนิ เสียงดังปั ง จะคิดถึงปื น
เป็ นต้น โดยสิง่ เร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus หรือ CS) คือ เสียงกระดิง่ ในส่วน
ของการเกิดปฏิกริ ิยาน้ าลายไหล หรือนึกถึงปื น เป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข
(Conditioned Response หรือ CR) ปั จจัยสาคัญ ต่อกระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง (Continuity) และการกระทาซ้า (Repetition) จึงสามารถสรุปการทดลองของ Pavlov
(นันทนา สาเภา) ดังนี้
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“สุนัข + เสียงกระดิง่ (สิง่ เร้าไม่แท้จริง) ----> สุนัขน้ าลายไม่ไหล (การตอบสนอง
โดยไม่ตอ้ งวางเงือ่ นไข)
สุนัข + อาหาร (สิง่ เร้าแท้จริง) ----> สุนัขน้ าลายไหล (การตอบสนองโดยไม่ต้อง
วางเงือ่ นไข)
สุนขั + เสียงกระดิง่ + อาหาร ----> สุนขั น้ าลายไหล (การตอบสนองโดยไม่ตอ้ งวาง
เงือ่ นไขเป็นขันการเรี
้
ยนรู้ เพือ่ ทาให้เกิดการผูกพันของสิง่ เร้าแท้จริงกับสิง่ เร้าทีไ่ ม่แท้จริง เมือ่ ทา
ติดต่อกันหลายครัง้ หลายวัน)
สุนัข + เสียงกระดิง่ (สิง่ เร้าไม่แท้จริง) ----> สุนัขน้ าลายไหล (การตอบสนองโดย
ต้องวางเงือ่ นไข)”
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning) เป็ นการตอบสนอง
ของสิง่ มีชวี ติ (สัตว์หรือมนุษย์) ต่อสิง่ กระตุน้ (Stimulus) ทีท่ าการตอบสนองทันทีต่อสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ แบบซ้าๆ อัตโนมัติ โดยการวางเงื่อนไขเป็ นกระบวนการเปรียบเทียบสิง่ กระตุน้ หนึ่งกับ
สิง่ กระตุน้ อื่น ควบคู่กนั ไปในระยะเวลาหนึ่งซ้าๆ จนเกิดการตอบสนองกระตุน้ ในแบบเดียวกัน

สิง่ กระตุน้

ผูบ้ ริโภค

การตอบสนอง

ภาพที่ 2.8 มุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้
ทีม่ า: Solomon et al. (2007).
แต่ทงั ้ นี้ ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การท าซ้า
เพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ ในการเลือกซือ้ สินค้าอีกด้วย
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ส่วนที่ 1 ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรู้
สิง่ กระตุน้
- สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด
- สิง่ กระตุน้ อื่นๆ

ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมพื้นฐาน
- วัฒนธรรมย่อย
- ชันสั
้ งคม
ปั จจัยด้านสังคม
ปั จจัยด้านจิตวิทยา

ส่วนที่ 2 ส่วนของการเรียนรู้

1. ทฤษฏีการเรียนรูท้ าง
พฤติกรรมศาสตร์
- ทฤษฏีการวางเงือ่ นไข
แบบคลาสสิก
- ทฤษฏีการวางเงือ่ นไขใน
การปฏิบตั ิ
2. ทฤษฏีการเรียนรูค้ วาม
เข้าใจ
- กระบวนการข้อมูล
- ทฤษฏีความสลับซับซ้อน
- การพัฒนาความภักดีต่อ
ตราสินค้า
- คุณค่าในตราสินค้า

ส่วนที่ 3

ส่วนของพฤติกรรม
การซื้อและการใช้
ผลิตภัณฑ์

ปั จจัยส่วนบุคคล

ภาพที่ 2.9 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละพฤติกรรมการซือ้
ทีม่ า : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2550)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov ได้ถูกน ามาเป็ น องค์ประกอบ
ของอารมณ์ ความรู้สกึ ที่ถูกถ่ายทอดทางทัศนคติต่อสิง่ ใด สิง่ หนึ่ง (Razran, 1938; Staats &
Staats, 1958, อ้างถึงในปุญชรัศมิ ์ เตชะวชิรกุล, 2559) โดยทั ่วไปแล้ว การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
ในการนาเสนอสินค้านัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของหลักการวางเงื่อนไขชัน้ สูงแบบคลาสสิก (Higher-order
conditioning) (Powell, Honey, & Symbaluk, 2013, อ้างถึงในปุญชรัศมิ ์ เตชะวชิรกุล, 2559)

31
สถานการณ์ทนี่ ่าสนุก
ของเด็กชาย – เด็กหญิง
(US)

อารมณ์ ดี
(UR)

สินค้า
(CS)

อารมณ์ ดี
(UR)

ภาพที่ 2.10 การเรียนรูข้ องผู้บริโภคโดยการวางเงื่อนไขเกีย่ วกับการแฝดสินค้าใหม่กบั สิง่ จูงใจ
เชิงบวก
ทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในการนาเสนอสินค้า จะทาให้ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงถูกถ่ายโอนไปยังตราสินค้านัน้ ๆ จนเกิดปฏิกริ ยิ าตอบกลับในรูปแบบของความรู้สกึ ดี
จนส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคในทางบวก (Positive stimulus) โดยการกระทาเช่นนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็ นตราสินค้าใหม่ทต่ี อ้ งการให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ ภาพลักษณ์ และเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อสินค้า หรือ
ตราสินค้าทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ภายในใจของผูบ้ ริโภค
ดังนัน้ กฎของการสร้างเงื่อนไขทีด่ ี ต้องใช้สงิ่ เร้าทีส่ งิ่ มีชวี ติ ตอบสนองตามธรรมชาติ
โดยไม่ตอ้ งมีการเรียนรูใ้ ดๆ หรือสิง่ เร้าทีไ่ ม่ตอ้ งวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus) จะส่งผล
ให้มกี ารตอบสนองต่อสิง่ เร้า มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องสร้างสถานการณ์
ก็จะสามารถเข้าใจได้ในทันที หรืออาจกล่าวได้อย่างง่ายๆ ว่า การเรียนรู้นนั ้ มีการตอบสนองต่อ
สิง่ เร้า 2 สิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน คือ 1. เป็ นสิง่ เร้าทีว่ างเงื่อนไข 2. เป็ นสิง่ เร้าทีไ่ ม่ได้วางเงื่อนไข
และไม่วา่ จะตัดสิง่ เร้าชนิดใดชนิดหนึ่งออก ผลของการตอบสนองก็ยงั เป็ นเช่ นเดิม เนื่องจากมี
การเรียนรูจ้ นสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้าทีว่ างเงื่อนไขกับสิง่ เร้าทีไ่ ม่วางเงื่อนไขได้นั ่นเอง
5. ประวัติศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
GOT7 Official : Homepage / Facebook / Twitter / Instagram/ Youtube / V Live /
Daum Cafe
Label : JYP Entertainment
Debut : 16 มกราคม 2014
Fandom : I GOT 7
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GOT7 (ก็อตเซเว่น ) ประกอบไปด้วยสมาชิกหลากหลายสัญ ชาติทงั ้ ไทย เกาหลีใ ต้
อเมริกา ฮ่องกง จานวน 7 คน ได้แก่ เจบี, มาร์ค, แจ็คสัน, จินยอง, ยองแจ, แบมแบม และยูคยอม
เป็ น วงที่เปิ ดตัว ด้วยการแสดงบนเวทีด้วย martial arts tricking และบีบอย โดยในช่ วงก่อ น
เดบิวต์เจบีและจินยองได้เปิ ดตัวในฐานะนักแสดงเรื่อง Dream High 2 และเคยเดบิวต์เป็ นยูนิตคู่
ชื่อ JJ Project ในปี 2012 คือ ยูนิตของ เจบีและจินยอง ทีเ่ ปิ ดตัวตัง้ แต่ก่อนเดบิวต์เป็ นสมาชิก
GOT7 และยังทายูนิตนี้จนถึงปั จจุบนั ทางด้านของ มาร์ค , แจ็คสัน, แบมแบม และยูคยอม เข้า
ร่วมการแข่งขัน ในรายการ Who is Next (WIN) ในปี 2013 และสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้าร่ วม
คือ ยองแจทีใ่ ช้เวลาฝึกแค่ 7 เดือน

ภาพที่ 2.11 อิม แจบอม
ทีม่ า got7.jype (2018)
ชื่อจริง : อิม แจบอม (Im Jae Bum) (임재범)
ตาแหน่ ง : หัวหน้าวง, นักร้องเสียงหลัก, นักเต้นนา
ยูนิต : JJ Project
วันเกิ ด : 6 มกราคม 1994
บ้านเกิ ด : โกยาง จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้
สัญชาติ : เกาหลีใต้
สูง : 179 cm
หมู่เลือด : A
Instagram : @prdsdef
Soundcloud : @def_xxx
Facts : การศึกษา Geonguk University – Film major, ชนะที่ 1 ในการออดิช ั ่นของ JYP
เริม่ เป็ นเด็กฝึ กหัดปี 2009 ใช้เวลาฝึ ก 2 ปี 5 เดือน, เดบิวต์ยนู ิตคู่ JJ Project กับจินยอง(Jr.)
ปี 2012, แสดงละครเรื่อง ‘Dream High 2’ (2012) และ ‘When A Man Falls In Love’ (2013)
ความสามารถพิ เศษ : เล่นเปี ยโน บีบอย แต่งเพลง
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ภาพที่ 2.12 มาร์ค ต้วน อี้ เอิน
ทีม่ า : got7.jype (2018)
ชื่อจริง : มาร์ค ต้วน อี้ เอิน (Mark Yi En Tuan) (마크이엔투안)
ชื่ออังกฤษ : มาร์ค ต้วน (Mark Tuan)
ชื่อเกาหลี : Dong Yi Eun (동의은)
ตาแหน่ ง : แร็ปเปอร์หลัก, นักเต้นนา, พีใ่ หญ่
ยูนิต : –
วันเกิ ด : 4 กันยายน 1993
บ้านเกิ ด : ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สัญชาติ : อเมริกนั -ไต้หวัน
สูง : 175 cm
หมู่เลือด : A
Instagram : @mtuan93
Twitter: @mtuan93
Facts : เรีย นจบจาก Arcadia High School, เคยอาศัย อยู่ใ นประเทศบราซิล และ
ปารากวัยเป็ นเวลา 2 ปี , ผ่านออดิช ั ่น JYP ทีล่ อสแอนเจลิส ปี 2010
ความสามารถพิ เศษ : Martial arts, เขียนเพลง ตาแหน่ง martial arts ของวง
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ภาพที่ 2.13 หวัง เจียเอ่อร์
ทีม่ า : got7.jype (2018)
ชื่อจริง : หวัง เจียเอ่อร์ (Wang Ka Yee) (王嘉爾)
ชื่ออังกฤษ : แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) (왕가이)
ตาแหน่ ง : แร็ปเปอร์นา, นักเต้นนา
ยูนิต : Solo
วันเกิ ด : 28 มีนาคม 1994
บ้านเกิ ด : ฮ่องกง
สัญชาติ : ฮ่องกง
สูง : 174 cm
หมู่เลือด : O
Instagram : @jacksonwang852g7
Youtube : @JacksonWangVEVO
Weibo : @jacksonwangG7
Facts : เรีย นจบจาก American International School ที่ฮ่ อ งกง , ผ่ า นออดิช ั ่น JYP
ทีฮ่ ่องกงปี 2010 แต่เริม่ เป็ นเด็กฝึ กปี 2011, อดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติฟันดาบ, คุณพ่อและ
คุณแม่เป็ นนักกีฬามืออาชีพ, เขียนเพลงแร็ปในอัลบัม้ ของวง, เป็ นตาแหน่ง martial arts ของวง,
แต่งเพลงเองและเดบิวต์ในฐานะเด็กฝึกของค่าย JYP
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ภาพที่ 2.14 ปาร์ค จินยอง
ทีม่ า : got7.jype (2018)
ชื่อจริง : ปาร์ค จินยอง (Park Jin Young) (박진영)
ตาแหน่ ง : นักร้องนา, นักเต้นนา
ยูนิต : JJ Project
วันเกิ ด : 22 กันยายน 1994
บ้านเกิ ด : Jinhae-gu จังหวัดคยองซังใต้ ประเทศเกาหลีใต้
สัญชาติ : เกาหลีใต้
สูง : 178 cm
หมู่เลือด : O
Instagram : @pepi_jy_
Facts : ผ่านออดิช ั ่นของ JYP เริม่ เป็ นเด็กฝึกหัดปี 2009, เดบิวต์ยนู ิตคู่ JJ Project กับ
เจบี ปี 2012 ใช้ช่อื ว่า Jr. (Junior), เปลีย่ นสเตจเนมจาก Jr. เป็ นจินยองในเดือนสิงหาคม 2016,
เคยแสดงละคร อาทิเรื่อ ง “Dream High 2” (2012), “When A Man Falls In Love” (2013),
“Magic School” (2017) เป็ นต้น
ความสามารถพิ เศษ : ออกแบบท่าเต้น เปี ยโน ภาษาญี่ป่ นุ , แต่งเพลงในอัลบัม้ ของวง
หลายเพลง
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ภาพที่ 2.15 ชเว ยอง แจ
ทีม่ า : got7.jype (2018)
ชื่อจริง : ชเว ยอง แจ (Choi Young Jae) (최영재)
ตาแหน่ ง : นักร้องเสียงหลัก
ยูนิต : –
วันเกิ ด : 17 กันยายน 1996
บ้านเกิ ด : Mokpo จังหวัดชอลลาใต้ ประเทศเกาหลีใต้
สัญชาติ : เกาหลีใต้
สูง : 177 cm
หมู่เลือด : B
Instagram : @333cyj333
Twitter : @gotyj_ars_vita
Soundcloud : @ars333ars
Facts : ระยะเวลาการฝึ ก 7 เดือน, เป็ นสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้าร่ วมวง, ความสามารถ
พิเศษ เขียนเพลง แต่งเพลง เล่นเปี ยโน, แต่งเพลงในอัลบัม้ ของวงหลายเพลง
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ภาพที่ 2.16 กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล
ทีม่ า : got7.jype (2018)
ชื่อจริง : กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล (Kunpimook Bhuwakul) (칸피묵 부와쿨)
ตาแหน่ ง : แร็ปเปอร์หลัก, นักเต้นหลัก
ยูนิต : –
วันเกิ ด : 2 พฤษภาคม 1997
บ้านเกิ ด : จังหวัดกรุงเทพ ประเทศไทย
สัญชาติ : ไทย
สูง : 178 cm
หมู่เลือด : B
Instagram : @bambam1a
Twitter : @bambam1a
Facts : ชนะที่ 1 ในการแข่งเต้น “Rain Cover Dance” ปี 2007, ได้ท่ี 2 ในการแข่งเต้น
“LG Entertainer” ปี 2010, เริ่ม เป็ น เด็ก ฝึ ก JYP ปี 2010, บุ ค คลต้ น แบบ G-Dragon, Rain,
ตอนเป็ นเด็กเคยปรากฏตัวในโฆษณาของประเทศไทยหลายโฆษณา, แสดงละคร “Jealousy
Incarnate” (2016)
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ภาพที่ 2.17 คิม ยูคยอม
ทีม่ า : got7.jype (2018)
ชื่อจริง : คิม ยูคยอม (Kim Yu Gyeom) (김유겸)
ตาแหน่ ง : นักเต้นหลัก, นักร้องนา, น้องเล็ก
ยูนิต : –
วันเกิ ด : 17 พฤศจิกายน 1997
บ้านเกิ ด : โซล ประเทศเกาหลีใต้
สัญชาติ : เกาหลีใต้
สูง : 180 cm
หมู่เลือด : A
Instagram : @yu_gyeom
Soundcloud : @yugyeom17
Facts : เริม่ เป็ นเด็กฝึกหัดปลายปี 2010, แต่งเพลงในอัลบัม้ ของวงหลายเพลง
ความสามารถพิ เ ศษ : Street dancing (krumping, house dance, popping), เล่ น
เปี ยโน, เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “Hit the Stage” (2016) ชนะในสเตจสุดท้าย
6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อุบ ลศรี ร่ ม โพธิ ์คาพงษ์ (2554) งานวิจยั เรื่อ ง “ทัศนคติและการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า
ความเกี่ยวพัน ธ์สูง และต่ าที่ม ีศิลปิ น เกาหลีเป็ น ผู้น าเสนอ” โดยท าการวิจยั เชิง ปริมาณ ด้วย
แบบสอบถาม จานวน 400 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อศิลปิ นเกาหลี
2PM ในฐานะผู้นาเสนอสินค้าโทรศัพท์มอื ถือออปโป้ ซึ่งเป็ นสินค้าความเกี่ยวพันสูงและโคโลญ
เอเวอร์เ ซ้น ส์ ซึ่ง เป็ น สิน ค้ าความเกี่ยวพัน ต่ าอยู่ใ นระดับมาก มีท ศั นคติต่อตราสิน ค้าและมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์มอื ถือและโคโลญเอเวอร์เซ้นส์อยูใ่ นระดับปานกลาง จึงสรุป
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ได้ว่า ระดับความเกีย่ วพันของสินค้าไม่มผี ลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มี
ศิลปิ นเกาหลีเป็ นผู้นาเสนอ สาหรับความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งทัศนคติของผู้บริโ ภคต่อผู้น าเสนอ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้า และการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าความเกีย่ วพันสูง
และต่าที่มศี ลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอ พบว่า 1. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อศิลปิ นเกาหลีในฐานะ
ผูน้ าเสนอสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติของผูบ้ ริโภค ต่อตราสินค้าทีม่ ศี ลิ ปินเกาหลี
เป็ นผูน้ าเสนออย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับสถิติ 0.01 และเป็ นความสัมพันธ์ระดับสูง 2 ทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้า ที่มศี ลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับสถิติ 0.01 และเป็ นความสัมพันธ์ระดับสูง
ตุล อัคนิบุตร (2556) งานวิจยั เรื่อง “ อิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้อง
เกาหลี ต่อทัศนคติและความตัง้ ใจซื้อ ของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร ” โดยทาการวิจยั เชิง
ปริมาณด้วยแบบสอบถามจานวน 400 คน ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้เลือกตราสินค้าที่นามาศึกษา 3
ตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า ทเวล์ฟ พลัส ตราสินค้าสก๊อต เพียวเร่ และตราสินค้าเอเวอร์เซ้นส์
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า 1) การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็ นพรีเซนเตอร์สนิ ค้ามีอทิ ธิพล
ต่อทัศนคติของวัยรุ่ น หญิง ต่อตราสิน ค้าที่ใ ช้นักร้องเกาหลีเ ป็ น พรีเซนเตอร์ 2) การเปิ ดรับ
โฆษณาที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็ นพรีเซนเตอร์สนิ ค้ามีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของวัยรุ่นหญิงต่อ
ตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็ นพรีเซ็นเตอร์ 3) ทัศนคติของวัยรุ่นหญิงมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ
ซือ้ สินค้าของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าทีใ่ ช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรีเซนเตอร์
หทัยรัตน์ จรัสวสันต์ (2559) งานวิจยั เรื่อง “ลักษณะของศิลปิ นชายผูน้ าเสนอผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางจากประเทศเกาหลี ทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูห้ ญิง” โดยทาการวิจยั เชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถาม จานวน 385 คน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของศิลปิ นชายผูน้ าเสนอ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากประเทศเกาหลี ทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูห้ ญิง อย่างมีนยั สาคัญ
ได้แก่ ความน่าดึงดูดใจของศิลปิ น และความน่าไว้วางใจของศิลปิ น ส่วนองค์ประกอบของศิลปิ น
ชายผู้นาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากประเทศเกาหลี ทางด้านความเชี่ยวชาญของศิลปิ น
ไม่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูห้ ญิงอย่างมีนยั สาคัญ
อภิญญา บุญประเสริฐ (2554) งานวิจยั เรื่อง “การจดจาและทัศนคติของผูบ้ ริโภค ทีม่ ตี ่อ
ศิลปิ นเกาหลีในฐานะทีเ่ ป็ นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และแนวโน้มการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้า” โดยทาการวิจยั เชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม จานวน 400 คน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
ด้านประสบการณ์เปิ ดรับสื่อบันเทิงเกาหลีต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับสื่อบันเทิงเกาหลี
ประเภทเพลง/มิวสิควีดีโ อ/คอนเสิร์ตมากที่สุด มีช่ ว งระยะเวลาที่เริ่มท าการเปิ ดรับมานาน
มากกว่า 3 ปี และมีความถี่ทเ่ี ปิ ดรับในระยะเวลา 1 สัปดาห์เฉลีย่ อยูท่ ่ี 35 ชั ่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยงั คงทาการเปิ ดรับสื่อบันเทิงเกาหลีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในปัจจุบนั สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้ทาการเปิ ดรับแล้วนัน้ ให้เหตุผลว่าไม่ชอบ/ไม่สนใจ/ และไม่มเี วลา โดยยิง่ กลุ่มตัวอย่างมี
ปริมาณหรือความถี่ในการเปิ ดรับสื่อบันเทิงเกาหลีมากเท่าใด ก็จะยิง่ ทาให้สามารถจดจาและมี
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ทัศนคติทด่ี ตี ่อศิลปิ นเกาหลีทม่ี าทาหน้าทีเ่ ป็ นพรีเซ็นเตอร์ได้มากขึน้ เท่านัน้ ด้านการจดจาศิลปิ น
เกาหลีในฐานะทีเ่ ป็ นพรีเซ็นเตอร์และ การจดจาตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถ
จดจาศิลปิ น เกาหลีและจดจาตราสิน ค้าได้ ตลอดจนสามารถท าการเชื่อมโยงระหว่างศิลปิ น
เกาหลีกบั ตราสินค้าทีไ่ ปทาหน้าที่เป็ นพรีเซ็นเตอร์ได้อกี ด้วย โดยการศึกษาในครัง้ นี้ ใช้ตวั ชีว้ ดั
การจดจาของกลุ่มตัวอย่าง คือ Recognition ซึ่ง ก็คือ ศิลปิ นเกาหลีท่มี าทาหน้ าที่เป็ นพรีเซ็น
เตอร์นั ่นเอง ด้านทัศนคติต่อศิลปิ นเกาหลีในฐานะที่เป็ นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ พบว่า จากข้อคาถามทีใ่ ช้วดั ระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ที่มตี ่อพรีเซ็นเตอร์ศลิ ปิ น
เกาหลี โดยการแยกองค์ประกอบด้านต่างๆ ของการเป็ นพรีเซ็นเตอร์ท่ดี นี นั ้ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ม ีทศั นคติท่เี ห็น ด้วยในระดับสูง แสดงให้เห็น ว่าศิลปิ นเกาหลีเหล่านี้ เป็ น ผู้มอี ิทธิพลสูง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นวัยรุ่น ซึง่ ได้ส่งผ่านความชื่นชอบของพวกเขาทีม่ ตี ่อ
พรีเซ็นเตอร์ไปยังสินค้า หรือตราสินค้าและส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด
ในด้านแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ สินค้าจากผลการวิจยั พบว่า แนวโน้มการตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
กลุ่มตัวอย่างนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ มีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สินค้าและมี
แนวโน้ม ทีจ่ ะตัดสินใจไม่ซอ้ื สินค้า โดยสามารถสรุปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ แี นวโน้มตัดสินใจซื้อ
สินค้านัน้ ให้เหตุผลว่า ชอบพรีเซ็นเตอร์มมี ากทีส่ ุด สาหรับกลุ่มเป้ าหมายทีม่ แี นวโน้มตัดสินใจไม่
ซื้อสิน ค้านัน้ ส่วนใหญ่ ใ ห้เหตุผ ลว่า ไม่มีความจาเป็ น ต้องใช้ผ ลิตภัณ ฑ์ นอกจากนี้ จากผล
การศึกษายังสังเกตพบว่า ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นอาหาร (Food Product) หรือขนมขบเคีย้ ว (Snack)
ในการศึกษาครัง้ นี้นนั ้ กลุ่มเป้ าหมายมีแนวโน้มทีต่ ดั สินใจซื้อโดยให้ เหตุผล คือ บริโภค / ใช้
ผลิตภัณฑ์เป็ นประจา (ฮานามิ) และชอบผลิตภัณฑ์ (โย โย่) มากกว่า เหตุผลชอบพรีเซ็นเตอร์
โดยในกรณีน้ี จ ะพบว่า พวกเขาจะคานึ ง ถึง ความพึง พอใจในตัว ผลิตภัณ ฑ์เ ป็ น อัน ดับแรก
ส่วนศิลปิ นเกาหลีท่ที าหน้าที่เป็ นพรีเซ็นเตอร์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยวนัน้ ไม่ใ ช่
เหตุผลหลักที่ทาให้ กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทขนมขบเคีย้ ว แต่อาจ
ทาให้โฆษณามีความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นวัยรุ่นมากขึน้ เท่านัน้
บงกช ขุนวิทยา (2556) งานวิจยั เรื่อง “ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั
ของผลิคภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ” โดยทาการวิจยั เชิงคุณภาพร่วมกับการวิจยั
ปริม าณ ผลการศึกษาพบว่า สรุ ปภาพรวมรูปแบบของเนื้อหาที่ใ ช้ท าการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจจะใช้รปู แบบการสื่อสารทีเ่ ป็ นรูปภาพมากทีส่ ุด มีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันทัง้ 3 แฟนเพจ
สาหรับประเภทเนื้อหา Biore Thailand และ Pond’s Thailand ใช้เนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับรายการส่งเสริม
การขายมากที่สุด ในขณะที่ Neutrogena Thai ใช้เนื้ อหาเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์มากที่สุด ในส่วน
ของการวัดประสิทธิผลของการสื่อสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลักษณะทางประชากร
ที่แ ตกต่ างกัน จะมีพฤติก รรมการใช้เ ครือข่า ยสัง คมออนไลน์ ป ระเภทเฟซบุ๊ กแตกต่ างกัน
2) ลักษณะทางประชากรทีแ่ ตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซือ้ สินค้าต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ทีแ่ ตกต่างกัน 3) ทัศนคติต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภคในเชิงบวก
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เกศริน รัตนพรรณทอง (2555) งานวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุ นการตลาดของสินค้าอุปโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ” โดยทาการวิจยั เชิงปริมาณที่ใช้
วิธีว ิจ ยั แบบวิเคราะห์เ นื้ อหาเป็ น หลัก จานวน 3 ตราสิน ค้า แรกที่มีค นกดไลค์สูง สุด ได้แก่
ICHITAN, Pepsithai, และOishi Drink Station ผลการวิจยั พบว่า (1) มีการใช้สารประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุ น การตลาดครบทัง้ 5 ประเภทบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้แก่ ข้อมูลทั ่วไป โฆษณา
ออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ท่เี น้นการตลาด การส่งเสริมการขายออนไลน์ และการมี
ปฏิสมั พันธ์ออนไลน์ โดยพบสารประเภทการส่งเสริมการขายออนไลน์มากทีส่ ุด (ร้อยละ 78.54)
รองลงมา คือ สารประเภทการมีปฏิสมั พันธ์ออนไลน์และสารประเภทการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ทีเ่ น้นการตลาด ตามลาดับ (2) มีการใช้แอพพลิเคชั ่นเฟซบุ๊ก 3 แอพพลิเคชั ่น คือ ลิงก์ รูปภาพ
และการอัพเดทสถานะ โดยพบการใช้แอพพลิเคชั ่นลิงก์และรูปภาพผ่านสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุ นการตลาดทุกประเภท โดยเป็ นการใช้ผ่านสารประเภทการส่งเสริมการขายออนไลน์
มากทีส่ ุด ในขณะทีแ่ อพพลิเคชั ่นการอัพเดทสถานะมีการใช้ผ่านสารประชาสัมพันธ์เพือ่ สนับสนุน
การตลาดประเภทการมีปฏิสมั พันธ์ออนไลน์เพียงประเภทเดียว ด้านการทดสอบสมมติฐานไม่
พบความเกี่ยวข้องระหว่างแอพพลิเคชั ่นเฟซบุ๊กกับประเภทสารประชาสัมพัน ธ์เ พื่อสนับสนุ น
การตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และอิทธิพล
ของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี กรณีศกึ ษาศิลปิ นเกาหลีวง GOT7” โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
โดยผู้วจิ ยั กาหนดวิธกี ารวิจยั เป็ นเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non – Structured Interview)
ส่วนที่ 2 การศึกษาวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจยั เชิง ปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษา
ประเภทเนื้ อหาและรูปแบบการน าเสนอ โดยเก็บ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เนื้ อหาการตลาดบน
Facebook Instagram Twitter ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 – 31 มกราคม 2562 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจยั ในเรื่องวิธกี ารสุ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
1.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกตราสินค้า
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์เนื้อหา (Documentary Research)
ของการสื่อสารการตลาดทีม่ กี ารเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางสถานีโทรทัศน์ ทางสื่อสิง่ พิมพ์
ทางสื่อนอกบ้าน ทางสื่อออนไลน์ เป็ นต้น ทีเ่ ข้าข่ายการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 ในการนาเสนอ
สินค้า โดยคัดเลือกตราสินค้าจานวน 2 ตราสินค้า โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตราสินค้าจาก
การใช้ง บประมาณการสื่อสารการตลาดผ่านศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มากที่สุดจานวน 2 ตรา
สินค้า ดังนี้
1. ตราสินค้าทีม่ กี ารใช้งบประมาณการสื่อสารการตลาดผ่านศิลปิ นเกาหลีวง GOT 7
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ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดตราสินค้าทีใ่ ช้งบประมาณการสื่อสารการตลาดสูงทีส่ ุด
ตราสินค้า
งบประมาณ
เถ้าแก่น้อย
50 ล้านบาท
AIS (Bambam)
20 ล้านบาท
Est cola
500 ล้านบาท
CP (Bambam)
120 ล้านบาท
จากตราสินค้า 4 ตราสินค้าข้างต้น มีเพียง 2 ตราสินค้าที่ใช้งบประมาณในการสื่อสาร
การตลาดมากทีส่ ุด 2 ตราสินค้า ดังนี้
1. น้าอัดลมตรา Est cola (เอสโคล่า) ใช้งบประมาณในการสื่อสารการตลาดทัง้ สิน้ 500
ล้านบาท
2. ไส้กรอกตรา CP (ซีพ)ี ใช้งบประมาณในการสื่อสารการตลาดทัง้ สิน้ 120 ล้านบาท
1.2 วิธกี ารศึกษา
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น วิจยั เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล
ความคิดเห็น มุมมองของผูบ้ ริโภคในหลากหลายมิติ ผู้วจิ ยั ได้กาหนดวิธกี ารวิจยั โดยใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามหลักการในการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อให้ส ามารถท าความเข้าใจถึง ความรู้สกึ นึ กคิดของผู้บริโภคได้ เนื่ องจากเป็ น
วิธกี ารที่ทาให้ผู้สมั ภาษณ์สามารถถามเจาะลึกถึงคาตอบในหัวข้อทีต่ ้องการได้อย่างละเอียดถี่
ถ้วน เป็ น การติดต่อการสื่อสารโดยตรงและมีลกั ษณะยืดหยุ่น มาก สามารถดัดแปลง แก้ไ ข
คาถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล , 2011) อีกทัง้ ยังสามารถ
สังเกตถึงลักษณะท่าทาง กิร ิยาอาการต่างๆ นอกเหนือจากคาพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์ไ ด้ โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้ท่เี ป็ นแฟนคลับศิลปิ น
เกาหลี เพศชายและเพศหญิง อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มที่
2 ได้แก่ ผู้ท่ไี ม่ไ ด้เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี เพศชายและเพศหญิง อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ข้นึ ไป
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
1.3 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิง
อายุตงั ้ แต่ 15 – 60 ปี ที่อาศัยอยู่ใ นกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากข้อมูลสถิตจิ านวนประชากรเพศ
ชายและเพศหญิง ในประเทศไทย จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ เดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560
มีจานวนทัง้ สิน้ 55,828,600 คน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2560)
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2. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มผูท้ ่เี ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผู้ทไ่ี ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 ทัง้ เพศชายและ
เพศหญิง ที่มอี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ทราบจานวนแน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จานวน 10 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูท้ เ่ี ป็ นกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 15 – 60 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยต้องเป็ นผู้ทเ่ี คยซื้อสินค้า หรือเคยดูโฆษณา มากกว่า 1 ครัง้ ขึน้ ไป
และติดตามข่าวสารของศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
2. ผู้ท่ไี ม่ ไ ด้เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีท่มี ีอายุ 15 ปี ข้นึ ไป ที่อาศัยอยู่ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยต้องเป็ นผู้ท่เี คยซื้อ หรือไม่เคยซื้อสินค้า ที่ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ น
ผู้นาเสนอสิน ค้าก็ได้ แต่ต้องเคยมีประสบการณ์ การรับชมโฆษณาสินค้าที่ใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้ามากกว่า 1 ครัง้ ขึน้ ไป
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วจิ ัยเลือกเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ท่เี ป็ น แฟนคลับ ศิล ปิ น เกาหลีว ง
GOT7 และผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 ทัง้ เพศชายและหญิง ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานคร ทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป จานวน 5 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ดังนี้
1. ผูท้ เ่ี ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี จานวน 5 คน แบ่งออกเป็ น
1.1 เพศหญิง จานวน 4 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. คุณ หญิง
อายุ 22 ปี
อาชีพ นักศึกษา
2. คุณ จ๋า
อายุ 18 ปี
อาชีพ นักศึกษา
3. คุณ ดาว
อายุ 24 ปี
อาชีพ นักแสดงอิสระ
4. คุณ แนน
อายุ 26 ปี
อาชีพ พนักงานเอกชน
1.2 เพศชาย จานวน 1 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. คุณ พี
อายุ 26 ปี
อาชีพ พนักงานเอกชน
2. ผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
จานวน 5 คน
2.1 เพศหญิง จานวน 4 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
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1 คุณ แพน
อายุ 30 ปี
2 คุณ ต้อง
อายุ 34 ปี
3 คุณ ป็ อป
อายุ 25 ปี
4 คุณ นัท
อายุ 26 ปี
2.2 เพศชาย จานวน 1 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. คุณ อ้น
อายุ 26 ปี

อาชีพ พนักงานเอกชน
อาชีพ นักข่าว
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ พนักงานเอกชน

อาชีพ พนักงานเอกชน

1.4 เครื่องมือในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยเป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non – Structured Interview) เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการเก็บข้อมูล ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือกใช้คาถามแบบปลายเปิ ด (Open-end Question) เพื่อให้
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่างอิสระ ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตราสินค้า
1.1 แคมเปญโฆษณา ชุด “เอส โคล่า ซ่าซีด้ สุดขัว้ ม่วนอีหลี กับ GOT7”
1.2 แคมเปญโฆษณา ชุด “ไส้กรอกยังไงก็ตอ้ ง CP
2. แนวคาถาม (Interview Guidelines) ที่ใ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น
ในการตัง้ ประเด็นคาถามต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้ เ่ี ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
ลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็ นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Faceto-Face Interview) โดยโครงร่างคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จะแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั ่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 : เป็ น คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงใน
การนาเสนอสินค้า และเป็ นคาถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับการนา
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มาใช้ใ นการนาเสนอสินค้า ที่เปิ ด
โอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ
ส่วนที่ 3 : เป็ นค าถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และเป็ นค าถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับประสบการณ์ ใน
การซื้ อสิ นค้ า ประสบการณ์ ในการเปลี่ ยนตราสิ นค้ า หรื อใน
กรณี ที่ ไม่ เคยต้ องการซื้ อสิ นค้ าชนิ ดหนึ่ งมาก่ อน แต่ เมื่ อ
ใช้ พรี เซ็ นเตอร์ เกาหลี ในการน าเสนอสิ นค้ า ท าให้ มี ความ
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ต้ องการซื้ อสิ นค้ า ที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ให้ ข้ อมู ลตอบได้ อย่ าง
เสรีตามความพอใจ
ส่วนที่ 4 : คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า และเป็ น
คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีในการนาเสนอ
สิน ค้ามีผลต่อการตัดสิน ค้าซื้อสิน ค้า ที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ใ ห้
ข้อมูลตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ
ทัง้ นี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะคาถามและลาดับการถามของ
คาถามระหว่างสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์และลักษณ์ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้องมากทีส่ ุด
2.2 การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth Interview) ผู้ท่ไี ม่ ไ ด้เ ป็ น แฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลี
ลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็ นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Faceto-Face Interview) โดยโครงร่างคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จะแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั ่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 : เป็ น คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงใน
การนาเสนอสินค้า และเป็ นคาถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับการนา
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มาใช้ใ นการนาเสนอสินค้า ที่เปิ ด
โอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ
ส่วนที่ 3 : เป็ นค าถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และเป็ นค าถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับประสบการณ์ ใน
การซื้ อสิ นค้ า ประสบการณ์ ในการเปลี่ ยนตราสิ นค้ า หรื อใน
กรณี ที่ ไม่ เคยต้ องการซื้ อสิ นค้ าชนิ ดหนึ่ งมาก่ อน แต่ เมื่อใช้
พรีเซ็นเตอร์เกาหลีในการน าเสนอสินค้ า ท าให้ มีความต้ องการ
ซื้ อสิ นค้ า ที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ให้ ข้ อมู ลตอบได้ อย่ างเสรี ตาม
ความพอใจ
ส่วนที่ 4 : คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า และเป็ น
คาถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีในการนาเสนอ
สิน ค้ามีผลต่อการตัดสิน ค้าซื้อสิน ค้า ที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ใ ห้
ข้อมูลตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ
ทัง้ นี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะคาถามและลาดับการถามของ
คาถามระหว่างสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์และลักษณ์ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้องมากทีส่ ุด
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3. สมุดบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกเนื้อหารายละเอียดประเด็นการสัมภาษณ์คาตอบ
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวม และสามารถน ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนหัวข้อคาถามถัดไป
ในระหว่างการสัมภาษณ์ หากคาถามทีส่ อบถามไปยังไม่สามารถได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน นอกจากนัน้
ช่ วยในการบัน ทึกข้อมูล วัน ที่ สถานที่ ลาดับ การพูด การตอบคาถาม และอากัปกิร ิยาของ
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ อีกทัง้ บรรยากาศต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสนทนา
4. เครื่องบันทึกเสียง โดยได้รบั อนุ ญาตจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการบันทึกเสียง
การสนทนา และนาไปอ้างอิงในการวิจยั เพื่อเก็บรายละเอียดให้มคี วามครบถ้วน นอกเหนือจาก
การจดบันทึก อีกทัง้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1.5 การทดสอบเครื่องมือวิจยั
การตรวจสอบเครื่อ งมือที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ผู้ว ิจยั ได้ต รวจความตรงของเนื้ อหา
(Content Validity) โดยได้รบั การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ภาษาที่ใช้มคี วามเหมาะสม
กับอาจารย์ทป่ี รึกษา และอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ เพื่อนาข้อแนะนาเป็ นแนวทางในการแก้ไขข้อมูล
และปรับปรุงแนวคาถามให้มปี ระสิทธิภาพก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
1.6 การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเชิญผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ทีไ่ ด้
คัดเลือกไว้จานวน 10 คน ด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์ พร้อมส่งรายละเอียดกาหนดการยืนยัน
อย่างเป็ นทางการเพื่อนัด วัน เวลา สถานที่ ผ่านทางอีเมล์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยแบ่งออกเป็ น 2 รอบ คือ กลุ่มผู้ท่เี ป็ นแฟนคลับ สัมภาษณ์วนั ที่ 3 เมษายน เวลา 13.00 –
20.00น. และกลุ่มผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นแฟนคลับ สัมภาษณ์วนั ที่ 7 เมษายน เวลา 13,00 – 20.00น. โดย
ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ต่อคนประมาณ 30 – 40 นาที หลังจบการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั มอบของทีร่ ะลึก
เป็ นการ์ดใสรูปศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 จานวน 7 ใบ ต่อหนึ่งท่านให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์
เพื่อแสดงความขอบคุณ
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1.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ภาพที่ 3.1 ภาพตัวอย่างของทีร่ ะลึกผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์
1. แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการทาวิจยั ซึ่งผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก วารสาร
หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่
เกีย่ วข้อง
2. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ในส่ วนของผู้บริโ ภคแบบคาต่อค า พิมพ์อ ย่างละเอียดลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พร้อมระบุขอ้ มูลของผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงวัน เวลา และสถานทีใ่ น
การจัดการสัมภาษณ์ จานวน 10 คน โดยการอ่านวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วธิ ีการเปรียบเทียบ
โดยการลดทอนข้อมูลที่ได้รบั มาทัง้ หมดมาวิเคราะห์ แบ่งออกเป็ นประเด็นที่ทาการสัมภาษณ์
ทีต่ รงกับวัตถุประสงค์การวิจยั คือ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้า
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปิ นเกาหลี ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเสนอสินค้า และนาเอาข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากการจัดการสัมภาษณ์เชิงลึกมานาเสนอในรูปแบบของการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบการสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
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ส่วนที่ 2 การวิ จยั เชิ งปริมาณ (Quantitative Research)
2.1 วิธกี ารศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาประเภทเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ โดยเก็บข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับเนื้อหาการตลาดบน
Facebook Instagram Twitter ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
2.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คือ จานวนการสื่อสารการตลาดที่ถูก
เผยแพร่บนสื่อช่องทาง Facebook Instagram Twitter ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน แต่สามารถประมาณการได้ว่ามีการสื่ อสารการตลาดผ่านการใช้
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 จานวน 380 โพสต์ โดยทาการรวบรวมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 –
31 มกราคม 2562
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ สื่อช่องทาง Facebook
Instagram Twitter ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ทราบจานวน
แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะโพสต์ท่ที าการสื่อสารการตลาดผ่านการใช้
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้าเท่านัน้ โดยแบ่งเป็ นการโพสต์เนื้อหาการตลาดบน
Facebook ทัง้ หมด 160 โพสต์ โดยแบ่ง ออกเป็ น เนื้ อหาการตลาดบน Instagram ทัง้ หมด 7
โพสต์ และโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Twitter ทัง้ หมด 213 โพสต์ โดยทาการรวบรวมตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562
ผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลจากช่องทาง Facebook Instagram Twitter ของแบรนด์
CP และ แบรนด์ Est cola ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนแน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลือกเฉพาะโพสต์ทท่ี าการสื่อสารการตลาดผ่านการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอ
สินค้าเท่านัน้ ซึง่ ทาการรวบรวมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ดังนี้
1.1 แบรนด์ CP จานวน 3 ช่องทาง แบ่งออกเป็ น
1. Facebook
จานวน
43
โพสต์
2. Instagram
จานวน
7
โพสต์
3. Twitter
จานวน
99
โพสต์
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1.2 แบรนด์ Est cola จานวน 2 ช่องทาง แบ่งออกเป็ น
1. Facebook
จานวน
117 โพสต์
2. Twitter
จานวน
114 โพสต์
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
เนื่ อ งจากการศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัยเชิง ปริม าณ (Quantitative Research)
เพื่อให้เก็บข้อมูลในการศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารกาหนดเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การศึกษา คือ เครื่องมือลงรหัสสาหรับวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ได้แก่
1.1 ช่องทางการสื่อสารการตลาด แบ่งออกเป็ น
1. Facebook
2. Instagram
3. Twitter
1.2 การแบ่งประเภทเนื้อหา
1. ประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป

ภาพที่ 3.2 ภาพตัวอย่างประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป
ทีม่ า : (facebook.com/estcola/?epa=SEARCH_BOX, 2561)
2. ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านราคา

ภาพที่ 3.3 ภาพตัวอย่างประเภทการให้ขอ้ มูลด้านราคา
ทีม่ า : (facebook.com/brandcp/, 2561)
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3. ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด

ภาพที่ 3.4 ภาพตัวอย่างประเภทการให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด
ทีม่ า : (facebook.com/brandcp/, 2561)
4. ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสินค้า

ภาพที่ 3.5 ภาพตัวอย่างประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสินค้า
ทีม่ า : (facebook.com/estcola/?epa=SEARCH_BOX, 2561)
5. ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสถานที่

ภาพที่ 3.6 ภาพตัวอย่างประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสถานที่
ทีม่ า : (facebook.com/brandcp/, 2561)
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1.3 การแบ่งรูปแบบการนาเสนอ
1. การฝากลิงค์
2. ภาพ (Picture)
3. คลิปวีดโี อ
4. ข้อความ (Text)
1.4 การแบ่งเป็ นช่วงวันทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
1.5 การแบ่งเป็ นช่วงเวลาทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
1.6 การแบ่งเป็ นช่วงวันทีท่ ม่ี กี ารโพสต์เนื้อหา
1.7 การแบ่งเป็ นช่วงเดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนช่ องทางการสื่อสารการตลาด ประเภทเนื้ อหา
รูปแบบการนาเสนอ วันที่มกี ารโพสต์เนื้อหา ช่วงเวลาทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา วันทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
เดือนที่มกี ารโพสต์เนื้อหา โดยสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย ร้อยละ(Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าข้อ มูลที่ไ ด้จาก
การวิเคราะห์มาจาแนก และเปรียบเทียบจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และการสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นทีค่ น้ หา (Topic Inquiry)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั น าข้อมูลทัง้ หมดจานวน 380 โพสต์
มาดาเนินการลงรหัสข้อมูล (Coding) จากนัน้ นาไปวิเคราะห์และทาการประมวลผลข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย

บทที่ 4
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การศึกษาวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์
และอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี กรณีศกึ ษาศิลปิ นเกาหลีวง GOT7” โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
สรุปรายละเอียดผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ จยั ส่วนสัมภาษณ์เชิ งลึก
ผลการศึกษาวิ จยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) แบบไม่มีโครงสร้าง (Non –
Structured Interview)
โดยใช้วธิ ีการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 จานวน 10 คน พบว่า
1. ด้า นทัศ นคติท่ีม ีต่ อ แบรนด์ CP (ก่ อ นใช้ แบม แบม กัน ตฺ พิมุ ก ต์ ภูว กุ ล เป็ น
พรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.1 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ไม่ได้
เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มองว่าภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ CP มีภ าพลัก ษณ์ ที่ เ ป็ นครอบครัว กลุ่ ม
ตัวอย่างบางส่ว นตอบว่ามีภาพลักษณ์ ที่เข้าถึงง่าย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งบางส่ ว นตอบว่ า มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่
ทันสมัย และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนกล่าวว่า “แบรนด์
CP มีภาพลักษณ์ทแี่ สดงถึงความเป็ นผูใ้ หญ่”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่ างบางส่วนมองว่าภาพลักษณ์ ของแบรนด์
CP มีภาพลักษณ์ ที่เป็ น ผูใ้ หญ่ กลุ่ มตัว อย่างบางส่ว น
ตอบว่าภาพลักษณ์ ของแบรนด์ CP โดดเด่น ในเรื่อ ง
ของการทาไส้กรอก กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่ารูส้ กึ
เฉยๆ ต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ CP และกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 1 คน กล่าวว่า “แบรนด์ซีพีมภี าพลักษณ์ ที่แก่
แต่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพทีด่ ี มีมาตรฐาน”
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จากตารางที่ 4.1 ทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กัน ตฺ พิมุกต์ ภูวกุล
เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคที่
ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า แบรนด์ CP มีความเป็ นผูใ้ หญ่
2. ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล
เป็ นพรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.2 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล
เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่ างมากกว่ าครึ่งกล่าวว่ าผลิต ภัณฑ์
ของแบรนด์ CP สะดวก ง่ายต่อการรับประทาน
กลุ่มตัวอย่ างบางส่ว นกล่าวว่าผลิต ภัณฑ์ข อง
แบรนด์ CP ค่อนข้างดีในทุกผลิตภัณฑ์

กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัว อย่างมากกว่า 1 คน กล่าวว่าผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์ CP ทันสมัย กลุ่มตัว อย่างบางส่ว น
กล่าวว่า ผลิต ภัณฑ์ของแบรนด์ CP อร่อย กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
CP เป็ นอาหารแช่ แ ข็ ง ที่ม ีคุ ณ ภาพ และกลุ่ ม
ตัวอย่ างบางส่ว นกล่าวว่ า “เฉยๆ ไม่ได้สนใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์มาก่อน"

จากตารางที่ 4.2 ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
เป็ นอาหารแช่แข็งทีม่ คี ุณภาพ
3. ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อผลิตภัณฑ์ ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ (หลังใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
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ตารางที่ 4.3 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ (หลังใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน กล่าวว่าไม่สามารถจดจา
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ซิกเก้นแฟรงค์ได้ กลุ่มตัวอย่าง
บางส่วน กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์เป็ น
ไส้กรอกธรรมดา และกลุ่ มตัวอย่างบางส่วน กล่าว
ว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ ดูน่าอร่อย
ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งบางส่ ว น กล่ าวว่ า “ชอบ
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์เพราะรสชาติ
อร่อย”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ เป็ นไส้กรอกทั ่วไป กลุ่ มตัว อย่าง
มากกว่ า 1 คน กล่ า วว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ส้ ก รอกซี พี
ชิกเก้นแฟรงค์ดูน่ารับประทาน กลุ่มตัวอย่างบางส่วน
กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์เป็ นไส้
กรอกทีม่ เี อกลักษณ์เป็ นของตัวเอง”

จากตารางที่ 4.3 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ (หลังใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ซีพี
ชิกเก้นแฟรงค์ น่ารับประทาน แต่ไม่ได้มคี วามแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกยีห่ อ้ อื่นๆ
4. ด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติท่ีมีต่อแบรนด์ CP (หลัง ใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.4 ด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ CP (หลังใช้ แบม แบม
กัน ตฺ พิมุ กต์ ภูวกุล เป็ น พรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บ ริโ ภคที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัว อย่ างส่ว นใหญ่ กล่าวว่าการใช้ แบม แบม
กัน ตฺ พิมุกต์ ภูวกุล ในการนาเสนอสิน ค้าสามารถ
เปลีย่ นแปลงให้ภาพลักษณ์ แบรนด์ดูวยั รุน่ ขึน้ กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วน กล่าวว่าสามารถทาให้แบรนด์ CP
ดูม ีมู ล ค่ ามากขึ้ นจากเดิม ในขณะที่ กลุ่ มตัว อย่ าง
บางส่วน กล่าวว่า “การใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีไม่ได้
ทาให้ภาพลักษณ์ ของแบรนด์เ ปลี่ย นแปลงไปจาก
เดิม”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน กล่าวว่าการใช้ แบม แบม
กัน ตฺ พิ มุ ก ต์ ภู ว กุ ล ในการน าเสนอสิน ค้ า สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ CP เป็ นวัยรุ่น
มากขึ้น กลุ่ มตัวอย่ างมากกว่า 1 คน กล่าวว่าการใช้
พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้าทาให้แบรนด์
CP น่าสนใจมากขึ้น รวมถึงสามารถจูงใจให้ซ้อื สินค้า
ได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วน กล่าวว่า “การใช้พรีเซนเตอร์
เกาหลีในการนาเสนอสินค้าสามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
ได้เพียงเล็กน้อย”
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จากตารางที่ 4.3 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ (หลังใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น แฟนคลับ ศิล ปิ น เกาหลีว ง GOT7 พบว่า การใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นผูน้ าเสนอสินค้าสามารถเปลีย่ นแปลงให้แบรนด์ CP เป็ นวัยรุ่นขึน้
5. ด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP (หลังใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.5 ด้านการเปลีย่ นแปลงทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP (หลังใช้ แบม แบม
กัน ตฺ พิมุ กต์ ภูวกุล เป็ น พรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บ ริโ ภคที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ มตัวอย่ างส่วนใหญ่ กล่ าวว่ าสามารถเปลี่ ยนแปลง กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ กล่าวว่าสามารถทาให้เปิ ดใจ
ทัศนคติ ได้ กลุ่ มตัวอย่ างบางส่ วน กล่ าวว่ า ไม่ ได้ท า ยอมรับ ในตั ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ม ากขึ้ น กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านทัศนคติเท่าไหร่
บางส่ว น กล่ าวว่า “ไม่ไ ด้ม ีการเปลี่ย นแปลง เพราะ
ขึน้ อยู่กบั ความชอบส่วนตัว”

จากตารางที่ 4.5 ด้านการเปลีย่ นแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP (หลัง
ใช้ แบม แบม กันตฺ พมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า สามารถ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติได้ รวมถึงสามารถทาให้เปิ ดใจยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้
6. ด้านเหตุผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
ตารางที่ 4.6 ด้านเหตุผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟน
คลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ กล่ าวว่ าเหตุ ผลที่ เ ลื อ กซื้ อ
ผลิ ตภั ณฑ์ ของแบรนด์ CP เพราะอร่ อย สะดวก กลุ่ ม
ตัวอย่ างบางส่ วน กล่ าวว่ า เหตุ ผลที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ของแบรนด์ CP เพราะชอบทานผลิ ตภัณฑ์ ของแบรนด์
CP กลุ่ มตั วอย่ างบางส่ วน กล่ าวว่ าเหตุ ผลที่ เลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เพราะอยากรับทาน

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ กล่ าวว่าเหตุผลที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เพราะพรีเซนเตอร์ กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วน กล่าวว่าเพราะ “สะดวก สะอาด
รสชาติด”ี
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จากตารางที่ 4.6 ด้านเหตุผ ลในการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ CP พบว่า กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์ CP เพราะพรีเซนเตอร์ ทางด้านกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 พบว่า เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เพราะอร่อย สะดวก
7. ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาของแบรนด์ CP ทีใ่ ช้ กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.7 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาของแบรนด์ CP ทีใ่ ช้ กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ไม่ได้
เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ตอบว่ า การใช้ แ บม แบม
กัน ตฺ พิ มุ ก ต์ ภู ว กุ ล เป็ นพรีเ ซนเตอร์ ท าให้ โ ฆษณา
น่ าสนใจ กลุ่มตัว อย่างบางส่วนตอบว่าท าให้ดูน่าทาน
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่า “ไม่ได้รแู้ ปลกใหม่
แต่ทาให้ดนู ่ารับทานดี”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่วนใหญ่ ตอบว่าการใช้แบม แบม
กัน ตฺ พิมุกต์ ภูว กุล เป็ น พรีเ ซนเตอร์ทาให้ดึง ดูด
ความสนใจได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วน ตอบว่ารูส้ กึ ดี
เพราะใช้พรีเซนเตอร์ทชี่ น่ื ชอบ

จากตารางที่ 4.7 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาของแบรนด์ CP ทีใ่ ช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ น พรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโ ภคที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 และกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่ไม่ ไ ด้เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า การใช้ แบม แบม กัน ตฺ พมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ส่งผลให้เกิดความสนใจในตัวโฆษณาของแบรนด์ CP มากขึน้
8. ด้า นความสอดคล้องทางด้า นภาพลักษณ์ ต้อโฆษณาของแบรนด์ CP ระหว่า ง
พรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
ตารางที่ 4.8 ด้านความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ ต้อโฆษณาของแบรนด์ CP ระหว่า ง
พรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่าภาพลักษณ์ ของ แบม แบม
กันต์พิมุกต์ ภูวกุล มีความสอดคล้องเข้ากันกับแบรนด์
ทุ ก คน “เพราะท าให้แ บรนด์ดู น่ า สนใจมากขึ้น ตาม
สโลแกนไส้กรอกซีพเี พื่อนซี้แบม แบม”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ ต อบว่ า ภาพลัก ษณ์ ข อง
แบม แบม กันพิมุกต์ ภูวกุล มีความสอดคล้องเข้า
กัน กับแบรนด์ กลุ่ ม ตัว อย่างบางส่ว นตอบว่า “มี
ความสอดคล้ อ งกัน แต่ ไ ม่ ม ากเพี ย งแค่ เ จาะ
กลุ่มเป้ าหมายมากขึน้ ”
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จากตารางที่ 4.8 ด้านความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ต้อ โฆษณาของแบรนด์ CP
ระหว่างพรีเซนเตอร์กบั แบรนด์ของกลุ่มผู้บริโ ภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วาม
คิดเห็นที่ตรงกันว่า ภาพลักษณ์ของแบม แบม กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล มีความสอดคล้องเข้ากันกับ
แบรนด์ เพราะทาให้แบรนด์ดนู ่าสนใจมากขึน้
9. ด้านความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลัง รับชมโฆษณาที่ใ ช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.9 ด้านความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลังรับชมโฆษณาที่ใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
วง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัว อย่ างมากกว่า 1 คน ตอบว่าค่อ นข้างมีผ ลต่ อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพราะโฆษณาดู น่ า
รับประทาน กลุ่ม ตัว อย่างบางส่ว นตอบว่า “ถ้าเข้า 7eleven แล้วเจอโฆษณา ณ จุดขายก็อ าจจะซื้อ” กลุ่ ม
ตัว อย่างบางส่วนตอบว่าไม่ไ ด้มผี ลต่อ ความตัง้ ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ตัว อย่ างบางส่ว นตอบว่ามีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทนั ที

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึง่ ตอบว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า 20 – 30 % กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 1 คน
ตอบว่า มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ท ัน ที
เพราะต้องการสนับสนุนศิลปิ นทีช่ น่ื ชอบ

จากตารางที่ 4.9 ด้านความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลังรับชมโฆษณาทีใ่ ช้
แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 และกลุ่มผู้บริโ ภคที่ไม่ ได้เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 พบว่า หลัง จากรับชม
โฆษณาของแบรนด์ CP ทีใ่ ช้แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อความตัง้ ใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ในระดับต่า
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10. ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลัง รับชมโฆษณาที่ใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.10 ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลังรับชมโฆษณาทีใ่ ช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
วง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ต อบว่ า การใช้ แบม แบม กลุ่ ม ตัว อย่ า งทุ ก คนตอบว่ า การใช้ แบม แบม
กันตฺพิมกุ ต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์สามารถกระตุน้ ให้ กัน ตฺ พิ มุ ก ต์ ภู ว กุ ล เป็ นพรีเ ซนเตอร์ ส ามารถ
สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่า กระตุน้ ให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ทงั ้ หมด
สามารถกระตุ้ น ให้ ส นใจในตั ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ เ พี ย ง
เล็กน้อย กลุ่ มตัว อย่ างบางส่วนตอบว่าสามารถท าให้
รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้

จากตารางที่ 4.10 ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลังรับชมโฆษณาทีใ่ ช้
แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 และกลุ่ม ผู้บริโภคที่ไ ม่ไ ด้เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 พบว่า หลัง จากรับชม
โฆษณาของแบรนด์ CP ที่ใช้แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์สามารถกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้
11. ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ต่อการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.11 ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ต่อการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ต อบว่ า การใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ กุ ต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์มผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ เพราะวิธีก ารนาเสนอผ่านโฆษณา กลุ่ม ตัวอย่ าง
บางส่วนตอบว่า มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ แต่ไม่เท่าตัว
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่าไม่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ างทุ ก คนตอบว่ า การใช้ แบม แบม
กัน ตฺ พิมุกต์ ภูว กุล เป็ น พรีเ ซนเตอร์ม ีผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อทัง้ หมด เพราะแบม แบม กันตฺ พมิ ุกต์
ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
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จากตารางที่ 4.11 ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ต่อการใช้ แบม แบม
กันตฺ พมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า หลังจากรับชมโฆษณาของ
แบรนด์ CP ทีใ่ ช้แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
12. ด้านการเปลีย่ นแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
ตารางที่ 4.12 ด้านการเปลีย่ นแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของแบ กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของ
รนด์ CP ต่อทัง้ หมด เพราะผลิตภัณฑ์มรี สชาติที่อร่อย แบรนด์ CP ต่อ ทัง้ หมด เพราะซื้อ ผลิต ภัณฑ์ข อง
และมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
แบรนด์ CP อยู่ แล้ว แต่ใ นขณะเดียวกันผู้บริโ ภค
บางส่ว นตอบว่า “ยัง คงซื้อ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
CP เหมือนเดิม แต่ปริมาณในการซื้อจะลดลง”

จากตารางที่ 4.12 ด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ CP พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผู้บริโ ภคที่
ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 ยังคงซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เช่นเดิม
13. ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola (ก่อนใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.13 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola (ก่อนใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซน
เตอร์) ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภค
ทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัว อย่างมากกว่า 1 คน ตอบว่าแบรนด์ Est cola
เป็ น แบรนด์ใ หม่ กลุ่ ม ตัว อย่ างบางส่ว นตอบว่าไม่ไ ด้
แตกต่างจากแบรนด์ Pepsi หรือแบรนด์น้ าอัดลมอื่นๆ
กลุ่มตัวอย่างบางส่วน ตอบว่า Est cola เป็ นแบรนด์ที่
น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่า “มีทศั คติเชิงลบ
ต่อแบรนด์ Est cola”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่วนใหญ่ ตอบว่า แบรนด์ Est cola
เป็ นแบรนด์น้ าอัดลมทั ่วไป ไม่ไ ด้แตกต่างจากแบ
รนด์น้ าอัดลมตราอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบ
ว่า “มีทศั คติเชิงลบต่อแบรนด์ Est cola”
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จากตารางที่ 4.13 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola (ก่อนใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7
เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคที่
ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า ไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์น้าอัดลมยีห่ ้ออื่นๆ
อีกทัง้ ยังมีความคิดเห็นตรงกันอีกว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม มีทศั นคติเชิงลบต่อแบรนด์ Est
cola
14. ด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ Est cola (หลัง ใช้ ศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.14 ด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ Est cola (หลังใช้ ศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
วง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน ตอบว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลี
วง GOT7 ทาให้แบรนด์ Est cola ทันสมัยมากขึน้ กลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 1 คน ตอบว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์
Est cola ดูดีข้นึ และท าให้ค นรู้จ ัก น้ าอัดลมตรา Est
cola เพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่า ไม่ไ ด้
ทาให้ภาพลักษณ์หรือทัศนคติทมี่ ตี ่อแบรนด์เปลีย่ นแปลง
ไป เพราะแบรนด์มผี ลิตภัณฑ์ทนี่ ้อย ไม่สามารถตอบสนอง
ตามต้องการได้

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลี
วง GOT7 ท าให้ เ ปิ ดใจยอมรับ แบรนด์ Est cola
มากขึ้น และเลือกซื้อแบรนด์ Est cola เป็ นอันดับ
หนึ่ง กลุ่มตัวอย่างบางส่วน ตอบว่าไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เพราะผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้

จากตารางที่ 4.14 ด้านความเปลีย่ นแปลงทางด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola (หลัง
ใช้ ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 และกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 พบว่า สามารถเปิ ดใจ
ยอมรับแบรนด์ Est cola เนื่ องจากภาพลักษณ์ ของแบรนด์ดูดีขน้ึ แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นที่ตรงกันกันว่า ไม่ได้ทาให้ภาพลักษณ์หรือทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์เปลี่ยนแปลงไป
ไป เพราะแบรนด์ Est cola มีผ ลิตภัณ ฑ์ท่นี ้ อย ไม่ ส ามารถตอบสนองตามต้องการได้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้
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15. ด้านการเปลีย่ นแปลงทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola (หลังใช้ ศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์)
ตารางที่ 4.15 ด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี ีต่อผลิตภัณ ฑ์ข องแบรนด์ Est cola (หลัง ใช้
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์) ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัว อย่ างส่วนใหญ่ตอบว่า ทัศนคติที่ม ีต่อแบรนด์
Est cola ไม่ไ ด้เ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลุ่ มตัวอย่าง
บางส่ ว นตอบว่ า ทั ศ นคติ ที่ ม ี ต่ อ แบรนด์ Est cala
เปลีย่ นแปลงไปเล็กน้อยเท่านัน้

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่า ทัศนคติทมี่ ตี ่อแบรนด์
Est cola เปลี่ย นแปลงเป็ น เปิ ดใจยอมรับ ในตรา
สินค้าได้ และเลือ กซื้อ ผลิต ภัณฑ์ของแบรนด์ Est
cola ทันที เพราะโฆษณาสามารถดึงดูดให้สนใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์มากขึน้

จากตารางที่ 4.15 ด้านการเปลีย่ นแปลงทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
(หลังใช้ ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์) พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่า ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม หรือเปลีย่ นแปลงไปพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ทางด้านกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า ทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เพราะ
โฆษณาสามารถดึดดูดให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้
16. ด้านเหตุผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
ตารางที่ 4.16 ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ของกลุ่มผู้บริโภคที่
เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผู้บริโ ภคที่ไ ม่ไ ด้เป็ น แฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ เ หตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ว่าเป็ นสินค้าทีส่ ามารถ
ทดแทนกันได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้เหตุผลว่าชอบ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ว นใหญ่ ใ ห้เ หตุ ผ ลในการเลือ กซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง แบรนด์ Est cola ว่ า เ ลื อ กซื้ อ
เพราะพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้เหตุผล
ว่า เลือกซื้อเพราะกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่
เกีย่ วกับ GOT7
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จากตารางที่ 4.16 ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola พบว่า
กลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าเหตุผลในการ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola เพราะเป็ นสินค้าทีส่ ามารถทดแทนกันได้ ทางด้านกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าเหตุผลในการ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola เพราะ ชื่นชอบพรีเซนเตอร์
17. ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola ทีใ่ ช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพ
รีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.17 ด้านทัศนคติท่มี ีต่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola ที่ใ ช้ศิลปิ น เกาหลีวง GOT7
เป็ น พรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโ ภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 และ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ มตัว อย่ างบางส่วน ตอบว่าการใช้ศิลปิ น เกาหลีว ง
GOT7 เป็ นพรีเ ซนเตอร์ท าให้ เ หมือ นได้ดูคอนเสิร์ ต
กลุ่ ม ตัว อย่ า งบางส่ ว นตอบว่า เข้ากับ วัฒ นธรรมของ
ประเทศไทย กลุ่ ม ตัว อย่ างบางส่ว น ตอบว่าเป็ น การ
เจาะกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดเพิ่ม มากขึ้น ขณะที่
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนตอบว่า “รูส้ กึ ไม่เข้ากัน”

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัว อย่างมากกว่า 1 คน ตอบว่าการใช้ศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ทาให้รสู้ กึ แปลก
ใหม่ กลุ่ ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 1 คน ตอบว่ ารู้ส ึกดี
เพราะโฆษณาท าออกมาได้น่ ารัก กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
บางส่วน ตอบว่าสามารถดึงดูดใจได้

จากตารางที่ 4.17 ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola ทีใ่ ช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ พบว่า กลุ่มผู้บริโ ภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มีความ
คิดเห็นว่าสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดได้เพิม่ มากขึน้ ทางด้านกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้
เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 มีความคิดเห็นว่า ทาให้รู้สกึ แปลกใหม่และดึงดูดความ
สนใจได้
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18. ด้านความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ต่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola ระหว่าง
พรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
ตารางที่ 4.18 ด้า นความสอดคล้ อ งทางด้า นภาพลัก ษณ์ ต่ อ โฆษณาของแบรนด์ Est cola
ระหว่างพรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มอย่างมากกว่า 1 คน ตอบว่าภาพลักษณ์ของศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 มีความสอดคล้อ งเข้ากันกับแบรนด์
Est cola เพราะตรงกับ ภาพลักษณ์ ข องแบรนด์ Est
cola ที่มชี ีวติ ชีว า สดชื่น กลุ่ม ตัว อย่ างมากกว่า 1 คน
ตอบว่า “เหมาะสมเพราะพรีเ ซนเตอร์ท าให้โ ฆษณา
สือ่ สารออกมาได้ และจดจาง่าย” กลุ่มตัวอย่างบางส่วน
ตอบว่าไม่เหมาะสม ควรใช้ศลิ ปิ นไทย โฆษณากับคน
ไทยจะดีกว่า

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม อย่ า งทุ ก คน ตอบว่าภาพลักษณ์ ข องศิล ปิ น
เกาหลีว ง GOT7 มีความสอดคล้องเข้ากัน กับแบ
รนด์ Est cola ทัง้ หมด “เพราะความซ่า ดูดี ทันสมัย
ตอบโจทย์เข้ากับแบรนด์”

จากตารางที่ 4.18 ด้านความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ต่อโฆษณาของแบรนด์ Est
cola ระหว่างพรีเซนเตอร์กบั แบรนด์ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่ ม ผู้บริโ ภคที่ไ ม่ ไ ด้เป็ น แฟนคลับ ศิล ปิ น เกาหลีวง GOT7 มีความคิดเห็น ที่ตรงกัน ว่า
ภาพลักษณ์ของศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 สอดคล้องเข้ากันกับแบรนด์ Est cola เพราะตรงกับ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ทม่ี คี วามมีชวี ติ ชีวา สดชื่น ซ่า ดูดี ทันสมัย อีกทัง้ ยังตอบโจทย์เข้ากับแบ
รนด์จนทาให้โฆษณามีการสื่อสารออกมาได้ดี สร้างการจดจาให้กบั ผูบ้ ริโภค
19. ด้านความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาที่ใ ช้ศลิ ปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.19 ด้านความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาทีใ่ ช้ศลิ ปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
วง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่ามีผ ลต่อ ความตัง้ ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
1 คน ตอบว่าไม่มผี ลต่อ ความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ Est cola

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างทุกคน ตอบว่ามีผลต่อความตัง้ ใจซื้อ
ผลิต ภัณฑ์ข องแบรนด์ Est cola ทัง้ หมด เพราะ
รูปลักษณ์ ข องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และกิจ กรรมส่ง เสริม
การตลาด
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จากตารางที่ 4.19 ด้านความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณา
ทีใ่ ช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่ มผู้บริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า ใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
20. ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลัง รับชมโฆษณาที่ใช้ศลิ ปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.20 ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาทีใ่ ช้ศลิ ปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
วง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ น
ผูน้ าเสนอสินค้าสามารถกระตุ้นให้สนใจในผลิตภัณฑ์
หรือ เปิ ดใจยอมรับ ในตัว ผลิต ภัณ ฑ์ ข องแบรนด์ Est
cola ได้ กลุ่ ม ตัว อย่ างบางส่ ว น ตอบว่า การใช้ศิล ปื น
เกาหลี ว ง GOT7 ไม่ ส ามารถกระตุ้ น ให้ ส นใจใน
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ ม ตัว อย่ างทุ ก คน ตอบว่าการใช้ ศิล ปิ น เกาหลี
เป็ นผู้น าเสนอสิน ค้า สามารถกระตุ้ น ให้ส นใจใน
ผลิตภัณฑ์ หรือเปิ ดใจยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ Est cola ได้ทงั ้ หมด

จากตารางที่ 4.20 ด้า นความสนใจต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ข องแบรนด์ Est cola หลัง รับ ชม
โฆษณาที่ใช้ศลิ ปิ น เกาหลีวง GOT7 เป็ น พรีเซนเตอร์ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 พบว่า การใช้
ศิลปิ นเกาหลีเป็ นผู้นาเสนอสินค้าสามารถกระตุน้ ให้สนใจในผลิตภัณฑ์ หรือเปิ ดใจยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ได้
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21. ด้านการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อการใช้ ศิลปิ น เกาหลีวง
GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ตารางที่ 4.21 ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อการใช้ ศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่าการใช้ศิลปิ น เกาหลีว ง กลุ่มตัวอย่างทุกคน ตอบว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นผู้น าเสนอสิน ค้า มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่มตัวอย่างบางส่วน ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ทัง้ หมด
ตอบว่าการใช้ศิล ปิ น เกาหลีว ง GOT7 เป็ น ผู้น าเสนอ
สินค้าไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
Est cola

จากตารางที่ 4.21 ด้านการตัดสิน ใจซื้อ ผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่ อการใช้
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
และกลุ่ม ผู้บริโภคที่ไ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 พบว่า การใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
22. ด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est
cola
ตารางที่ 4.22 ด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est
cola ของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 และกลุ่มผูบ้ ริโภคที่
ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่าไม่ซ้อื ผลิตภัณฑ์ของแบ
รนด์ Est cola เพราะมี ต ัว เลื อ กอื่ น ที่ ต อบโจทย์ ไ ด้
มากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งบางส่ ว น ตอบว่ า ยัง คงซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องแบรนด์ Est cola ต่ อ เพราะซื้ อ เป็ น
ประจาอยู่แล้ว

กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์ Est cola ต่อ แต่ปริม าณในการซื้อจะ
ลดลง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งบางส่ ว น ตอบว่ า ไม่ ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อเพราะเปลี่ย น
พรีเซนเตอร์
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จากตารางที่ 4.22 ด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ Est cola พบว่า กลุ่ม ผู้บริโภคที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 มีความคิดเห็น
ตรงกัน ว่าไม่ ซ้ือผลิตภัณ ฑ์ข องแบรนด์ Est cola ต่อ เพราะมีผ ลิต ภัณ ฑ์น้ า อัด ลมยี่ห้อ อื่น ที่
ตอบสนองต่อความต้องการได้มากกว่า ทางด้านกลุ่มผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
วง GOT7 มีความคิดเห็น ตรงกัน ว่า ยังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola เหมือนเดิม แต่
ปริมาณในการซือ้ จะลดลง
ตอนที่ 2 การวิ จยั ส่วนวิ เคราะห์เนื้ อหาการสื่อสารการตลาด
ผลการศึ ก ษารูปแบบและประเภทของเนื้ อหาที่ ใ ช้ ก ารสื่ อสารการตลาดผ่า น
ช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
โดยใช้วธิ กี ารศึกษาในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากแหล่งข้อมูล
ทุตยิ ภูม ิ ซึ่งจะทาการรวบรวมเนื้อหาทีใ่ ช้ในการสื่อสารบนช่องทางต่างๆ ที่ทางตราสินค้าได้ใช้
เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผูบ้ ริโภค เป็ นข้อมูลที่ปรากฏตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง
31 มกราคม 2562 จานวน 380 โพสต์ พบว่า
1. ด้านจานวนโพสต์ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
ตารางที่ 4.23 จานวนโพสต์ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
แบรนด์
จานวนโพสต์
CP
Est cola
รวม

149
(ร้อยละ 39.20)
231
(ร้อยละ 60.80)
380
(ร้อยละ 100.00)
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ตารางที่ 4.23 จานวนโพสต์จของแบรนด์ CP และแบรนด์ Est cola
70.00%

60.80%

60.00%
50.00%
40.00%

39.20%

30.00%

20.00%
10.00%

0.00%
CP

Est cola
CP

Est cola

จากตารางที่ 4.23 พบว่า จานวนโพสต์ของแบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหา จานวน
231 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 60.80 ทางด้านแบรนด์ CP พบว่า มีการโพสต์เนื้อหา จานวน 149
โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 39.20
2. ด้านจานวนการโพสต์ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.24 จานวนการโพสต์ในแต่ละช่องทางการสื่อสารการตลาดบนสื่ออนไลน์ของแบรนด์
CP และ แบรนด์ Est cola
แบรนด์
CP
Est cola

จานวนการโพสต์ในแต่ละช่องทางการสื่อสารการตลาด
บนสื่ออนไลน์ ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
Facebook
Instagram
Twitter
43
7
99
(ร้อยละ 28.90)
(ร้อยละ 4.70)
(ร้อยละ 66.40)
117
0
114
(ร้อยละ 50.60)
(ร้อยละ 0.00)
(ร้อยละ 49.40)
รวมจานวนโพสต์ทงั ้ หมด

รวมจานวน
การโพสต์
149
(ร้อยละ 100.00)
231
(ร้อยละ 100.00)
380
(ร้อยละ 100.00)
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70.00%

ตารางที่ 4.24 จานวนการโพสต์ในแต่ละช่องทางการสื่อสารการตลาดบนสื่ออนไลน์ของแบรนด์
CP และ แบรนด์ Est cola
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า แบรนด์ CP มีจานวนการโพสต์เนื้อหาผ่าน Twiter จานวน 99
โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 66.40 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาผ่าน Facebook จานวน 43 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 28.90 และน้อยทีส่ ุดเป็ น Instagram จานวน 7 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 4.70 ทางด้านแบรนด์
Est cola พบว่า มีจานวนการโพสต์เนื้ อหาผ่าน Facebook จานวน 117 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ
50.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาผ่าน Twitte จานวน 114 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 49.40
3. ด้านจานวนโพสต์ประเภทเนื้ อหา
ตารางที่ 4.25 จานวนการโพสต์ประเภทเนื้อหาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ Est cola
ประเภท
ประเภท
แบรนด์ การให้ข้อมูล การให้ข้อมูล
ทัวไป
่
ด้านราคา
CP
Est
cola

80
2
(ร้อยละ 53.70) (ร้อยละ 1.30)
133
0
(ร้อยละ 57.60) (ร้อยละ 0.00)

จานวนโพสต์
ประเภท
การให้ข้อมูล
ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด
54
(ร้อยละ 36.20)
94
(ร้อยละ 40.70)

รวมจานวนโพสต์ทงั ้ หมด

ประเภทการ ประเภท
ให้ข้อมูลด้าน การให้ข้อมูล
สิ นค้า
ด้านข่องทาง

รวมจานวน
โพสต์

10
3
149
(ร้อยละ 6.70) (ร้อยละ 2.00) (ร้อยละ 100.00)
4
0
231
(ร้อยละ 1.70) (ร้อยละ 0.00) (ร้อยละ 100.00)
380
(ร้อยละ 100.00)
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ตารางที่ 4.25 จานวนโพสต์ประเภทเนื้ อหา
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จากตารางที่ 4.25 พบว่า แบรนด์ CP มีการโพสต์เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ขอ้ มูล
ทั ่วไป จานวน 80 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 53.70 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาประเภทการให้ขอ้ มูล
ด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 54 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 36.20 ประเภทการให้ขอ้ มูลด้าน
สถานที่ จานวน 3 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 2.00 น้ อยที่สุดเป็ น ประเภทการให้ข้อมูลด้านราคา
จานวน 2 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 1.30 ทางด้านแบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหาการตลาด
ประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป จานวน 133 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหา
ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 94 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 40.70 น้อย
ทีส่ ุดเป็ นประเภทการให้ขอ้ มูลด้านราคา และประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสถานที่ จานวน 0 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
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4. ด้านจานวนโพสต์รปู แบบการนาเสนอเนื้ อหา
ตารางที่ 4.26 จานวนโพสต์รปู แบบการนาเสนอเนื้อหาของแบรนด์ CP และ Est cola
จานวนโพสต์

รูปแบบการนาเสนอ

CP
27
(ร้อยละ 18.10)
92
(ร้อยละ 61.70)
23
(ร้อยละ 15.40)
7
(ร้อยละ 4.70)
149
(ร้อยละ 100.00)

ข้อความ (Text)
ภาพ (Picture)
คลิปวีดโี อ
ฝากลิงค์
รวม

Est cola
22
(ร้อยละ 9.50)
155
(ร้อยละ 67.10)
44
(ร้อยละ 19.00)
10
(ร้อยละ 4.30)
231
(ร้อยละ 100.00)

รวมทัง้ หมด
49
(ร้อยละ 12.90)
67
(ร้อยละ 17.60)
247
(ร้อยละ 65.00)
17
(ร้อยละ 4.50)
380
(ร้อยละ 100.00)

ตารางที่ 4.26 จานวนโพสต์รปู แบบการนาเสนอเนื้อหาของแบรนด์ CP และ Est cola
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

67.10%
61.70%

18.10%

15.40%19.00%

9.50%

ข้อความ

4.70%4.30%
ภาพ
CP

คลิปวีดโี อ

ฝากลิงค์

Est cola

จากตารางที่ 4.26 พบว่าแบรนด์ CP มีการโพสต์รปู แบบการนาเสนอแบบภาพ (Picture)
เป็ นอันดับหนึ่งจานวน 92 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพสต์รูปแบบการนาเสนอ
แบบข้อความ (Text) จานวน 27 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 18.10 รูปแบบการนาเสนอแบบคลิปวีดโี อ
จานวน 23 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 15.40 และน้อยทีส่ ุดเป็ นการนาเสนอแบบการฝากลิงค์จานวน
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7 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 4.70 ทางด้านแบรนด์ Eat Cola มีการโพสต์รูปแบบการนาเสนอแบบ ภาพ
(Picture) เป็ นอันดับหนึ่งจานวน 155 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพสต์รูปแบบ
การนาเสนอแบบคลิปวีดีโอ จานวน 44 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 19.00 รูปแบบการนาสนอแบบ
ข้อความ (Text) จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 4.30 และน้ อยที่สุดเป็ นการน าเสนอแบบ
การฝากลิงค์จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 4.30
5. ด้านจานวนโพสต์วนั ที่มีการโพสต์เนื้ อหา
ตารางที่ 4.27 จานวนการโพสต์ประเภทเนื้อหาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ Est
cola
วันที่
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
รวม

จานวนโพสต์
CP
18
(ร้อยละ 12.10)
27
(ร้อยละ 18.10)
18
(ร้อยละ 12.10)
34
(ร้อยละ 22.80)
34
(ร้อยละ 22.80)
10
(ร้อยละ 6.70)
8
(ร้อยละ 5.40)
149
(ร้อยละ 100.00)

Est cola
44
(ร้อยละ 19.00)
36
(ร้อยละ 15.60)
34
(ร้อยละ 14.70)
48
(ร้อยละ 20.80)
29
(ร้อยละ 12.60)
21
(ร้อยละ 9.10)
19
(ร้อยละ 8.20)
231
(ร้อยละ 100.00)

รวมทัง้ หมด
62
(ร้อยละ 16.30)
63
(ร้อยละ 16.60)
52
(ร้อยละ 13.70)
82
(ร้อยละ 21.60)
63
(ร้อยละ 16.60)
31
(ร้อยละ 8.20)
27
(ร้อยละ 7.10)
380
(ร้อยละ 100.00)
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ตารางที่ 4.27 จานวนการโพสต์ประเภทเนื้อหาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ Est cola
25.00%

22.80%

22.80%

20.80%
20.00%

19.00%

18.10%
15.60%

15.00%

12.10%

14.70%
12.60%

12.10%

9.10%

10.00%

8.20%

6.70%
5.40%

5.00%

0.00%

CP

Est cola

จากตารางที่ 4.27 พบว่า แบรนด์ CP มีวนั ที่โพสต์เนื้อหามากที่สุดเป็ น วันพฤหัสบดี
และวันศกร์ จานวน 34 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 22.80 รองลงมาคือ วันอังคาร จานวน 27 โพสต์
คิดเป็ น ร้อยละ 18.10 วัน จัน ทร์ และวัน พุธ จานวน 18 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 12.10 วัน เสาร์
จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 6.70 และน้อยที่สุดเป็ นวันอาทิตย์ จานวน 8 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 5.40 ทางด้านแบรนด์ Est cola มีวนั ทีโ่ พสต์เนื้อหามากที่สุดเป็ น วันพฤหัสบดี จานวน
48 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 20.80 รองลงมาคือ วันจันทร์ จานวน 44 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 19.00
วัน อัง คาร จานวน 36 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 15.60 วัน พุธ จานวน 34 คิดเป็ น ร้อยละ 14.70
วันศุกร์ จานวน 21 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 12.60 และน้อยที่สุดเป็ นวันอาทิตย์ จานวน 19 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 8.20
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6. ด้านจานวนโพสต์เวลาการโพสต์เนื้ อหา
ตารางที่ 4.28 จานวนโพสต์เวลาการโพสต์เนื้อหา
จานวนโพสต์

วันที่

CP
0
(ร้อยละ 0.00)
17
(ร้อยละ 17.20)
16
(ร้อยละ 16.20)
12
(ร้อยละ 12.10)
39
(ร้อยละ 39.40)
14
(ร้อยละ 14.10)
1
(ร้อยละ 1.00)
0
(ร้อยละ 0.00)
149
(ร้อยละ 100.00)

06.01-9.00 น.
09.01-12.00 น.
12.01-15.00 น.
15.01-18.00 น.
18.01-21.00 น.
21.01-00.00 น.
00.01-03.00 น.
03.01-06.00 น.
รวม

Est cola
0
(ร้อยละ 0.00)
35
(ร้อยละ 30.70)
22
(ร้อยละ 19.30)
19
(ร้อยละ 16.70)
32
(ร้อยละ 28.10)
6
(ร้อยละ 5.30)
0
(ร้อยละ 0.00)
0
(ร้อยละ 0.00)
149
(ร้อยละ 100.00)

รวมทัง้ หมด
0
(ร้อยละ 0.00)
52
(ร้อยละ 24.40)
38
(ร้อยละ 17.80)
31
(ร้อยละ 14.60)
71
(ร้อยละ 33.30)
20
(ร้อยละ 9.40)
1
(ร้อยละ 0.50)
0
(ร้อยละ 0.00)
380
(ร้อยละ 100.00)

ตารางที่ 4.28 จานวนโพสต์เวลาโพสต์เนื้อหา
35.00%

30.70%

28.10%

30.00%
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10.00%

5.00%
0.00%
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1.00%
0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

06.01-9.00 น. 09.01-12.00 น. 12.01-15.00 น. 15.01-18.00 น. 18.01-21.00 น. 21.01-00.00 น. 00.01-03.00 น. 03.01-06.00 น.

CP

Est cola
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จากตารางที่ 4.29 พบว่า แบรนด์ CP มีช่วงเวลาการโพสต์เนื้อหามากทีส่ ุดเป็ นช่วงเวลา
18.01 - 21.00น. จานวน 39 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 9.01 - 12.00 น.
จานวน 17 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 17.20 ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. จานวน 3 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 16.20 ช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. จานวน 14 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 14.10 ช่วงเวลา
15.01 – 18.00 น. จานวน 12 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 12.10 ช่วงเวลา 00.01 – 03.00 น. จานวน
1 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 และน้อยทีส่ ุดเป็ นช่วงเวลา 6.01-9.00 และ เวลา 03.01 - 06.00 น.
จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ทางด้านทางด้านแบรนด์ Est cola มีช่วงเวลาการโพสต์
เนื้ อ หามากที่สุ ด เป็ น ช่ ว งเวลา 09.01 - 12.00 น. จานวน 35 โพสต์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 30.70
รองลงมาคือ ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. จานวน 32 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 28.10 ช่ วงเวลา
12.01 – 15.00 น. จานวน 22 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 19.30 ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. จานวน
19 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 16.70 ช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. จานวน 6 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ
5.30 และน้อยที่สุดเป็ นช่วงเวลา 06.01 - 09.00 น. เวลา 00.01-03.00 และเวลา 03.01 - 06.00 น.
จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
7. ด้านจานวนโพสต์ต่อวันที่ที่มีการโพสต์เนื้ อหา
ตารางที่ 4.29 จานวนโพสต์ต่อวันทีท่ ม่ี กี ารโพสต์เนื้อหา
วันที่
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7

จานวนโพสต์
CP
3
(ร้อยละ 2.00)
7
(ร้อยละ 4.70)
3
(ร้อยละ 2.00)
1
(ร้อยละ 0.70)
4
(ร้อยละ 2.70)
6
(ร้อยละ 4.00)
4
(ร้อยละ 3.40)

Est cola
4
(ร้อยละ 1.70)
8
(ร้อยละ 3.50)
2
(ร้อยละ 0.90)
4
(ร้อยละ 1.70)
5
(ร้อยละ 2.20)
2
(ร้อยละ 0.90)
2
(ร้อยละ 0.90)

รวมทัง้ หมด
7
(ร้อยละ 1.80)
15
(ร้อยละ 3.90)
5
(ร้อยละ 1.30)
5
(ร้อยละ 1.30)
9
(ร้อยละ 2.40)
8
(ร้อยละ 2.10)
7
(ร้อยละ 1.80)
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ตารางที่ 4.29 จานวนโพสต์ต่อวันทีท่ ม่ี กี ารโพสต์เนื้อหา (ต่อ)
วันที่
วันที่ 8
วันที่ 9
วันที่ 10
วันที่ 11
วันที่ 12
วันที่ 13
วันที่ 14
วันที่ 15
วันที่ 16
วันที่ 17
วันที่ 18
วันที่ 19
วันที่ 20
วันที่ 21
วันที่ 22
วันที่ 23
วันที่ 24

จานวนโพสต์
CP
0
(ร้อยละ 0.00)
4
(ร้อยละ 2.70)
4
(ร้อยละ 2.70)
1
(ร้อยละ 0.70)
7
(ร้อยละ 4.70)
19
(ร้อยละ 12.80)
8
(ร้อยละ 5.40)
4
(ร้อยละ 2.70)
4
(ร้อยละ 2.70)
5
(ร้อยละ 3.40)
4
(ร้อยละ 2.00)
5
(ร้อยละ 3.40)
4
(ร้อยละ 2.70)
3
(ร้อยละ 2.00)
10
(ร้อยละ 6.70)
5
(ร้อยละ 3.40)
7
(ร้อยละ 4.70)

Est cola
5
(ร้อยละ 2.20)
3
(ร้อยละ 1.30)
6
(ร้อยละ 2.60)
6
(ร้อยละ 2.60)
2
(ร้อยละ 0.90)
8
(ร้อยละ 3.50)
10
(ร้อยละ 4.30)
10
(ร้อยละ 4.30)
13
(ร้อยละ 5.60)
5
(ร้อยละ 2.20)
4
(ร้อยละ 1.70)
3
(ร้อยละ 1.30)
5
(ร้อยละ 2.20)
4
(ร้อยละ 1.70)
11
(ร้อยละ 4.80)
17
(ร้อยละ 7.40)
9
(ร้อยละ 3.90)

รวมทัง้ หมด
5
(ร้อยละ 1.30)
7
(ร้อยละ 1.80)
10
(ร้อยละ 2.60)
7
(ร้อยละ 1.80)
9
(ร้อยละ 2.40)
27
(ร้อยละ 7.10)
18
(ร้อยละ 4.70)
14
(ร้อยละ 3.70)
17
(ร้อยละ 4.50)
10
(ร้อยละ 2.60)
8
(ร้อยละ 2.10)
8
(ร้อยละ 2.10)
9
(ร้อยละ 2.40)
7
(ร้อยละ 1.80)
21
(ร้อยละ 5.50)
22
(ร้อยละ 5.80)
16
(ร้อยละ 4.20)
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ตารางที่ 4.29 จานวนโพสต์ต่อวันทีท่ ม่ี กี ารโพสต์เนื้อหา (ต่อ)
วันที่
วันที่ 25
วันที่ 26
วันที่ 27
วันที่ 28
วันที่ 29
วันที่ 30
วันที่ 31
รวม

จานวนโพสต์
CP
1
(ร้อยละ 0.70)
7
(ร้อยละ 4.70)
1
(ร้อยละ 0.70)
6
(ร้อยละ 4.00)
5
(ร้อยละ 3.40)
3
(ร้อยละ 2.00)
3
(ร้อยละ 2.00)
149
(ร้อยละ 100.00)

Est cola
13
(ร้อยละ 5.60)
16
(ร้อยละ 6.90)
8
(ร้อยละ 3.50)
10
(ร้อยละ 4.30)
19
(ร้อยละ 8.20)
8
(ร้อยละ 3.50)
9
(ร้อยละ 3.90)
149
(ร้อยละ 100.00)

รวมทัง้ หมด
14
(ร้อยละ 3.70)
23
(ร้อยละ 6.10)
9
(ร้อยละ 2.40)
16
(ร้อยละ 4.20)
24
(ร้อยละ 6.30)
11
(ร้อยละ 2.90)
12
(ร้อยละ 3.20)
380
(ร้อยละ 100.00)
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จากตารางที่ 4.29 พบว่า แบรนด์ CP มีวนั ที่โพสต์เนื้อหามากทีส่ ุดเป็ นวันที่ 13 จานวน
19 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 12.80 รองลงมาคือ วันที่ 22 จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 6.70
วันที่ 14 จานวน 8 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 5.40 วันที่ 2 วันที่ 12 วันที่ 24 จานวน 7 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.70 วันที่ 6 วันที่ 28 จานวน 6 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 4.00 วันที่ 17 วันที่ 19 วันที่ 23
วันที่ 29 จานวน 5 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 3.40 วันที่ 5 วันที่ 7 วันที่ 9 วันที่ 10 วันที่ 15 วันที่ 16
วันที่ 18 วันที่ 20 จานวน 4 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.70 วันที่ 1 วันที่ 3 วันที่ 21 วันที่ 30 วันที่
31 จานวน 3 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 2.00 วันที่ 4 วัน ที่ 11วัน ที่ 25 วัน ที่ 27 จานวน 1 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 0.70 และน้อยทีส่ ุดเป็ นวันที่ 8 จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ทางด้านแบรนด์
Est cola มีว นั ที่โ พสต์เนื้ อ หามากที่สุด เป็ น วัน ที่ 29 จานวน 19 โพสต์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 8.20
รองลงมาคือ วันที่ 23 จานวน 17 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 7.40 วันที่ 26 จานวน 16 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 6.90 วันที่ 16 วันที่ 25 จานวน 13 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 5.60 วันที่ 22 จานวน 11 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 4.80 วันที่ 14 วันที่ 15 วันที่ 28 จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 4.30 วันที่ 24
วัน ที่ 31 จานวน 9 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 3.90 วัน ที่ 2 วัน ที่ 13 วัน ที่ 27 วัน ที่ 30 จานวน 8
โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 3.50 วันที่ 10 วันที่ 11 จานวน 6 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.60 วันที่ 5 วันที่
8 วัน ที่ 17 วัน ที่ 20 จานวน 5 โพสต์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.20 วัน ที่ 1 วัน ที่ 4 วัน ที่ 18 วัน ที่ 21
จานวน 4 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 1.70 วันที่ 9 วันที่ 19 จานวน 3 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 1.300
และน้อยทีส่ ุดเป็ นวันที่ 3 วันที่ 6 วันที่ 7 และ วันที่ 12 จานวน 2 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.90
8. ด้านจานวนโพสต์ต่อเดือนที่มีการโพสต์เนื้ อหา
ตาราง 4.30 จานวนโพสต์ต่อเดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
เดือนที่ โพสต์
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

จานวนโพสต์
CP
0
(ร้อยละ 0.00)
10
(ร้อยละ 6.70)
23
(ร้อยละ 15.40)
13
(ร้อยละ 8.70)
2
(ร้อยละ 1.30)

Est cola
52
(ร้อยละ 22.50)
28
(ร้อยละ 12.10)
35
(ร้อยละ 15.20)
55
(ร้อยละ 23.80)
42
(ร้อยละ 18.20)

รวมทัง้ หมด
52
(ร้อยละ 13.70)
38
(ร้อยละ 10.00)
58
(ร้อยละ 15.30)
68
(ร้อยละ 17.90)
44
(ร้อยละ 11.60)
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ตาราง 4.30 จานวนโพสต์ต่อเดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา (ต่อ)
จานวนโพสต์

เดือนที่ โพสต์

CP
49
(ร้อยละ 32.90)
40
(ร้อยละ 26.80)
55
(ร้อยละ 14.50)
3
(ร้อยละ 2.00)
2
(ร้อยละ 1.30)
4
(ร้อยละ 2.70)
3
(ร้อยละ 2.00)
149
(ร้อยละ 100.00)

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

Est cola
5
(ร้อยละ 2.20)
6
(ร้อยละ 2.60)
0
(ร้อยละ 0.00)
8
(ร้อยละ 3.50)
0
(ร้อยละ 0.00)
0
(ร้อยละ 0.00)
0
(ร้อยละ 0.00)
231
(ร้อยละ 100.00)

รวมทัง้ หมด
5
(ร้อยละ 1.30)
55
(ร้อยละ 14.50)
40
(ร้อยละ 10.50)
11
(ร้อยละ 2.90)
2
(ร้อยละ 0.50)
4
(ร้อยละ 1.10)
3
(ร้อยละ 0.80)
380
(ร้อยละ 100.00)

32.90%

ตาราง 4.30 จานวนโพสต์ เ ดื อ นที่ มี ก ารโพสต์ เ นื้ อหา

26.80%
14.50%

18.20%

23.80%
15.40%
15.20%

Est cola

2.00%
0.00%

2.70%
0.00%

1.30%
0.00%

2.00%
3.50%

0.00%

2.60%

2.20%

1.30%

8.70%

6.70%

12.10%

22.50%
0.00%

CP
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จากตารางที่ 4.30 พบว่า แบรนด์ CP มีการโพสต์เนื้อหาต่อเดือนมากที่สุดเป็ น เดือน
สิงหาคม จานวน 55 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 14.50 รองลงมาคือ เดือนมิถุนายน จานวน 49 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 32.90 เดือนกรกฎาคม จานวน 40 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 26.80 เดือนมีน าคม
จานวน 23 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 15.40 เดือนเมษายน จานวน 13 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 8.70
เดือนกุม ภาพันธ์ จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 6.70 เดือนพฤศจิกายน จานวน 4 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 2.70 เดือนกันยายน เดือนธันวาคม จานวน 3 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.00 เดือน
พฤษภาคม เดือนตุลาคม จานวน 2 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 1.30 และน้อยทีส่ ุดเป็ นเดือนมกราคม
จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ทางด้านแบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหาต่อเดือนมาก
ที่สุดเป็ น เดือนเมษายน จานวน 55 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 23.80 รองลงมาคือ เดือนมกราคม
จานวน 52 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 22.50 เดือนพฤษภาคม จานวน 42 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ
18.20 เดือนมีนาคม จานวน 35 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 15.20 เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 28 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 12.10 เดือนกันยายน จานวน 8 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 3.50 เดือนกรกฏาคม
จานวน 6 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.60 เดือนมิถุนายน จานวน 52 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 2.20 และ
น้อยที่สุดเป็ นเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม จานวน 0 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย แบบผสมผสานทัง้ เชิง คุ ณ ภาพ ( Qualitative
Research) และการวิจยั เชิงปริมาณ ในด้านของการวิจยั เชิงคุณภาพศึกษาประเภทโดยใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กัลป์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับ และกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ไ ด้เป็ น แฟนคลับ ทางด้า นวิจ ยั เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) โดยศึกษาประเภท
เนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ การวิเคราะห์การตลาดเชิงเนื้ อหา (Content Marketing) การ
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการตลาดผ่านช่ องทาง Facebook Instagram Twitter ของแบ
รนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จานวนโพ
สต์รวมกันทัง้ สิน้ 380 โพสต์ โดยแบ่งเป็ นการโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Facebook ทัง้ หมด 160
โพสต์ โดยแบ่ง ออกเป็ น เนื้อหาการตลาดบน Instagram ทัง้ หมด 7 โพสต์ และโพสต์เนื้ อหา
การตลาดบน Twitter ทัง้ หมด 213 โพสต์
1. สรุปผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 อิ ทธิ พลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับ และกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้
เป็ นแฟนคลับเกีย่ วกับการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอสินค้า
ประชากรงานวิจยั ในส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผู้ทเ่ี ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 และกลุ่มผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ทราบจานวนแน่นอน
ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จานวน 10 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
เป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non – Structured Interview) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
เก็บข้อมูล ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้คาถามแบบปลายเปิ ด (Open-end Question) เพื่อให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์
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สามารถตอบได้อย่างอิส ระ ซึ่ง มีร ายละเอียดในการสัมภาษณ์ คลอบคลุมลักษณะทั ่วไปของ
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ตอนที่ 1.1 ความคิดเห็นของกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟน
คลับศิลปิ นเกาหลีด้านทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กันตฺ พมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ น
พรีเซนเตอร์)
ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็น
ทีต่ รงกันว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ CP มีภาพลักษณ์ท่เี ป็ นครอบครัว กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่ามีภาพลักษณ์ท่เี ข้าถึงง่าย กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่ามีภาพลักษณ์
ที่ท นั สมัย และกลุ่ม ตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็น ว่าแบรนด์ CP มีภาพลักษณ์ ท่แี สดงถึง
ความเป็ นผู้ใ หญ่ ทางด้านกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ CP มีภาพลักษณ์ทเ่ี ป็ นผู้ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ CP โดดเด่นในเรื่องของการทาไส้กรอก กลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนมีความคิดเห็นว่ารูส้ กึ เฉยๆ ต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ CP และกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน
มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าแบรนด์ซพี มี ภี าพลักษณ์ทแ่ี ก่ แต่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพทีด่ ี มีมาตรฐาน
ตอนที่ 1.2 ความคิดเห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิล ปิ น เกาหลีด้านทัศนคติท่ีมีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ ของแบรนด์ CP (ก่ อนใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP (ก่อนใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล
เป็ นพรีเซนเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ครึ่งมีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP สะดวก ง่ายต่อการรับประทาน กลุ่ม
ตัว อย่างบางส่ว นมีค วามคิดเห็น ว่าผลิต ภัณ ฑ์ของแบรนด์ CP ค่อ นข้า งดีใ นทุ กผลิต ภัณ ฑ์
ทางด้านกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นที่
ตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ทันสมัย กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์ CP อร่อย กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เป็ น
อาหารแช่แข็งที่มคี ุณภาพ และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าเฉยๆ ไม่ได้สนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์มาก่อน
ตอนที่ 1.3 ความคิดเห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีด้านทัศนคติท่มี ตี ่อผลิตภัณ ฑ์ ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ (หลังใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์)
ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ ซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ (หลังใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล
เป็ นพรีเซนเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
1 คน มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าไม่สามารถจาชื่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ซิกเก้นแฟรงค์ได้ กลุ่ม
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ตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ซพี ี ชิกเก้นแฟรงค์เป็ นไส้กรอกธรรมดา และกลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ ดูน่าอร่อย ในขณะที่
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าชอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์เพราะรสชาติ
อร่อย ทางด้านกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็น
ทีต่ รงกันว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ เป็ นไส้กรอกทั ่วไป กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน
มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ดูน่ารับประทาน กลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์เป็ นไส้กรอกทีม่ เี อกลักษณ์เป็ น
ของตัวเอง
ตอนที่ 1.4 ความคิดเห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ CP (หลังใช้ แบม
แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์) GOT7
ด้า นความเปลี่ย นแปลงทางด้ า นทัศ นคติท่ีมีต่ อ แบรนด์ CP (หลัง ใช้ แบม แบม
กันตฺ พมิ ุ กต์ ภูวกุล เป็ น พรีเซนเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นทีต่ รงกันว่าการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล ในการนาเสนอ
สินค้าสามารถเปลีย่ นแปลงให้ภาพลักษณ์แบรนด์ดวู ยั รุ่นขึน้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่า
สามารถทาให้แบรนด์ CP ดูมมี ูลค่ามากขึน้ จากเดิม ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่า
การใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีไม่ได้ทาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทางด้าน
กลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า
การใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล ในการนาเสนอสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงให้ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ CP เป็ นวัยรุ่นมากขึน้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าการใช้
พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้าทาให้แบรนด์ CP น่าสนใจมากขึน้ รวมถึงสามารถจูงใจ
ให้ซ้อื สินค้าได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอ
สินค้าสามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติได้เพียงเล็กน้อย
ตอนที่ 1.5 ความคิดเห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นการเปลีย่ นแปลงทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
ด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี ีต่อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ CP (หลัง ใช้ แบม แบม
กันตฺ พมิ ุ กต์ ภูวกุล เป็ น พรีเซนเตอร์) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่าสามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติได้ กลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนมีความคิดเห็นว่าไม่ได้ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านทัศนคติเท่าไหร่ ทางด้านกลุม่
ทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่าสามารถ
ทาให้เปิ ดใจยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าไม่ได้มี
การเปลีย่ นแปลง เพราะขึน้ อยูก่ บั ความชอบส่วนตัว
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ตอนที่ 1.6 ความคิดเห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นเหตุผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
ด้านเหตุผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นทีต่ รงกันว่าเหตุผลทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์ CP เพราะอร่อย สะดวก กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าเหตุผลที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เพราะชอบทานผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่าเหตุผลทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เพราะอยากรับทาน ทางด้านกลุ่มที่
เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิด เห็น ที่ตรงกันว่าเหตุผลที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP เพราะพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่า
สะดวก สะอาด รสชาติดี
ตอนที่ 1.7 ความคิดเห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นทัศนคติท่มี ตี ่อโฆษณาของแบรนด์ CP ที่ใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์
ภูวกุล
ด้านทัศนคติท่มี ีต่อโฆษณาของแบรนด์ CP ที่ใช้ แบม แบม กัน ตฺพิมุกต์ ภูวกุล เป็ น
พรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ไ ด้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการใช้แบม แบม กัน ตฺพมิ ุก ต์ ภูวกุล เป็ น พรีเซนเตอร์ท าให้โ ฆษณา
น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าทาให้ดนู ่ารับประทาน ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างบางส่วน
มีความคิดเห็นว่าไม่ไ ด้รู้แปลกใหม่ แต่ท าให้ดูน่ ารับ ประทานดี ทางด้านกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับ
ศิล ปิ น เกาหลี พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มีค วามคิด เห็น ที่ต รงกัน ว่า การใช้แ บม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ทาให้ดงึ ดูดความสนใจได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็น
ว่ารูส้ กึ ดี เพราะใช้พรีเซนเตอร์ทช่ี ่นื ชอบ
ตอนที่ 1.8 ความคิดเห็น ของกลุ่มเป็ น แฟนคลับศิล ปิ น เกาหลี และกลุ่ม ที่ไ ม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี ด้านความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ต่อโฆษณาของแบรนด์ CP
ระหว่างพรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
ด้านความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ต่อโฆษณาของแบรนด์ CP ระหว่างพรีเซนเตอร์
กับแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็น
ทีต่ รงกันว่าภาพลักษณ์ของ แบม แบม กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล มีความสอดคล้องเข้ากับแบรนด์ทุกคน
เพราะทาให้แบรนด์ดนู ่าสนใจมากขึน้ ตามสโลแกนไส้กรอกซีพเี พื่อนซีแ้ บม แบม ทางด้านกลุ่มที่
เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่าภาพลักษณ์
ของ แบม แบม กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล มีความสอดคล้องเข้ากันกับแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์ของแบม แบม กันต์พมิ ุกต์ ภูวกุล มีความสอดคล้องเข้ากันกับแบรนด์
เพียงแค่เล็กน้อย แต่สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดของแบรนด์ได้มากขึน้
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ตอนที่ 1.9 ความคิด เห็น ของกลุ่มที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีด้านความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลังรับชมโฆษณาที่ใช้
แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้านความตัง้ ใจซือ้ หลังรับชมโฆษณาของแบรนด์ CP กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่าหลังจากรับชมโฆษณา
ทีใ่ ช้ แบม แบม กันตุพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นผู้นาเสนอสินค้าค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าถ้าเข้า 7-eleven แล้วเจอการโฆษณา ณ จุดขายอาจมีส่วน
ช่วยในการตัง้ ใจซื้อ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการรับชมโฆษณาที่ใช้ แบม แบม
กันตุพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นผู้นาเสนอสินค้าไม่ได้มผี ลต่อความตัง้ ใจซื้อ และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่าการรับชมโฆษณาที่ใช้ แบม แบม กันตุพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นผู้นาเสนอสินค้ามีผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ทันที ทางด้านกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ครึง่ มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า 20 – 30 % กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1
คน มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ทนั ที เพราะต้องการสนับสนุ น
ศิลปิ นทีช่ ่นื ชอบ
ตอนที่ 1.10 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP หลังรับชมโฆษณาที่ใช้
แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้า นความสนใจต่ อผลิ ต ภัณ ฑ์ข องแบรนด์ CP หลัง รับ ชมโฆษณาที่ใ ช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่าการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
สามารถกระตุน้ ให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าสามารถกระตุ้น
ให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เพียงเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าสามารถทาให้
รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ ทางด้านกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคน
มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์สามารถกระตุ้น
ให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ทงั ้ หมด
ตอนที่ 1.11 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีด้านการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ CP ต่อการใช้ แบม แบม
กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ต่อการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล
เป็ นพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความคิด เห็น ที่ต รงกัน ว่าการใช้ แบม แบม กัน ตฺ พิ มุ กต์ ภูวกุ ล เป็ น พรีเซนเตอร์มีผ ลต่ อ
การตัดสินใจซือ้ เพราะวิธกี ารนาเสนอผ่านโฆษณา กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่ามีส่วน
ในการตัดสินใจซื้อ แต่ไม่เท่าตัวผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าไม่มผี ลต่อ
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การตัดสินใจซือ้ ทางด้านกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็น
ทีต่ รงกันว่าการใช้ แบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ทัง้ หมด
เพราะแบม แบม กันตฺพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นพรีเซนเตอร์
ตอนที่ 1.12 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีด้านด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ CP
ด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP กลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า
ยังคงซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ต่อทัง้ หมด เพราะผลิตภัณฑ์มรี สชาติทอ่ี ร่อย และมีผลิตภัณฑ์
ทีห่ ลากหลาย ทางด้านกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็น
ทีต่ รงกันว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP ต่อทัง้ หมด เพราะซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CP
อยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคบางส่วนมีความคิดเห็นว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
CP เหมือนเดิม แต่ปริมาณในการซือ้ จะลดลง
ตอนที่ 1.13 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ Est cola (ก่อนใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7
เป็ นพรีเซนเตอร์)
ด้านทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ Est cola (ก่อนใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์)
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็น
ที่ตรงกัน ว่าแบรนด์ Est cola เป็ น แบรนด์ใ หม่ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็น ว่าไม่ไ ด้
แตกต่างจากแบรนด์ Pepsi หรือแบรนด์น้ าอัดลมอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่า
Est cola เป็ น แบรนด์ท่นี ่ าสนใจ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็น ว่าว่ามีท ศั คติเชิง ลบต่อ
แบรนด์ Est cola ทางด้านกลุ่ม ที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าแบรนด์ Est cola เป็ นแบรนด์น้าอัดลมทั ่วไป ไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์
น้าอัดลมตราอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่ามีทศั คติเชิงลบต่อแบรนด์ Est cola
ตอนที่ 1.14 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ Est cola (หลัง
การใช้ ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์)
ด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ Est cola (หลัง การใช้ ศิลปิ น
เกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์) กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 ทาให้แบรนด์
Est cola ทันสมัยมากขึ้น กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าภาพลักษณ์
ของแบรนด์ Est cola ดูดขี น้ึ และทาให้คนรูจ้ กั น้าอัดลมตรา Est cola เพิม่ มากขึน้ กลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนมีความคิดเห็นว่า ไม่ ได้ท าให้ภาพลักษณ์ หรือทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์เปลี่ยนแปลงไป
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เพราะแบรนด์ม ีผ ลิตภัณ ฑ์ท่นี ้ อย ไม่สามารถตอบสนองตามต้องการได้ ทางด้านกลุ่มที่เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ตรงกัน ว่าการใช้ศลิ ปิ น
เกาหลีวง GOT7 ทาให้เปิ ดใจยอมรับแบรนด์ Est cola มากขึน้ และเลือกซื้อแบรนด์ Est cola
เป็ นอันดับหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลง เพราะผลิตภัณฑ์ไม่
สามารถดึงดูดความสนใจได้
ตอนที่ 1.15 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้ เป็ น
แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีด้านความเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
(หลังการใช้ ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์)
ด้านความเปลี่ยนแปลงทัศ นคติท่มี ีต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est cola (หลัง การใช้
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์) กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นตรงกันว่าการใช้พรีเซนเตอร์เป็ นศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
เป็ น ผู้น าเสนอสิน ค้า ไม่ ไ ด้ส่ง ผลต่ อ การเปลี่ยนแปลงทัศ นคติท่ีมีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ข องแบรนด์
รองลงมามีความคิดเห็น ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อ ผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์เพียง
เล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็น
ตรงกัน ว่ า การใช้พ รีเ ซนเตอร์ เ ป็ นศิล ปิ น เกาหลี ว ง GOT7 เป็ นผู้ น าเสนอสิน ค้ า สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้ รวมถึงสามารถเปิ ดใจยอมแบรนด์ หรือ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้
ตอนที่ 1.16 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นเหตุผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
ด้านเหตุผ ลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นทีต่ รงกันว่าผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ Est cola ว่าเป็ นสินค้าทีส่ ามารถทดแทนกันได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่า
ขอบผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola เลือก
ซื้อเพราะพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่า เลือกซื้อเพราะกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาดทีเ่ กีย่ วกับ GOT7
ตอนที่ 1.17 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีด้านทัศนคติท่มี ีต่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola ที่ใช้ศิลปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้า นทัศนคติท่มี ีต่อ โฆษณาของแบรนด์ Est cola ที่ใ ช้ศิล ปิ น เกาหลีว ง GOT7 เป็ น
พรีเซนเตอร์ กลุ่ม ตัวอย่างที่ไ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมี
ความคิดเห็น ว่าการใช้ศิลปิ น เกาหลีวง GOT7 เป็ น พรีเซนเตอร์ท าให้เหมือนได้ดูคอนเสิร์ต
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างบางส่วน
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มีความคิดเห็นว่าเป็ นการเจาะกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดเพิม่ มากขึน้ ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างบางส่วน
มีความคิดเห็นว่ารูส้ กึ ไม่เข้ากัน กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ทาให้
รูส้ กึ แปลกใหม่ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่ารูส้ กึ ดี เพราะโฆษณาทา
ออกมาได้น่ารัก กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าสามารถดึงดูดใจได้
ตอนที่ 1.18 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ต่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola
ระหว่างพรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
ด้านความสอดคล้อ งทางด้านภาพลัก ษณ์ ต่อโฆษณาของแบรนด์ Est cola ระหว่า ง
พรีเซนเตอร์ก ับแบรนด์ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ไ ม่ ไ ด้เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า กลุ่ มอย่า ง
มากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าภาพลักษณ์ของศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มีความสอดคล้อง
เข้ากันกับแบรนด์ Est cola เพราะตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Est cola ทีม่ ชี วี ติ ชีวา สดชื่น
กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็น ที่ต รงกัน ว่า เหมาะสมเพราะพรีเซนเตอร์ท าให้
โฆษณาสื่อสารออกมาได้ และจดจาง่าย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าตอบว่าไม่เหมาะสม
ควรใช้ศลิ ปิ นไทย โฆษณากับคนไทยจะดีกว่า กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า
กลุ่มอย่างทุ กคนมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าภาพลักษณ์ ของศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 มีความสอดคล้อง
เข้ากันกับแบรนด์ Est cola ทัง้ หมด เพราะความซ่า ดูดี ทันสมัยตอบโจทย์เข้ากับแบรนด์
ตอนที่ 1.19 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาที่
ใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้านความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาที่ใช้ศลิ ปิ นเกาหลี
วง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นทีต่ รงกันว่ามีผลต่อความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 1 คน มีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าไม่มผี ลต่อความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
Est cola กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นที่
ตรงกันว่ามีผลต่อความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ทัง้ หมด เพราะรูปลักษณ์ของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ตอนที่ 1.20 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาที่
ใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola หลังรับชมโฆษณาที่ใช้ศลิ ปิ นเกาหลี
วง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นที่ตรงกันว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ น ผู้นาเสนอสินค้ สามารถกระตุ้นให้
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สนใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ได้ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการใช้ศลิ ปื น
เกาหลีวง GOT7 ไม่สามารถกระตุ้นให้สนใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าการใช้ศลิ ปิ น
เกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอสินค้ สามารถกระตุน้ ให้สนใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ได้ทงั ้ หมด
ตอนที่ 1.21 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีด้านด้านการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่ อการใช้
ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นพรีเซนเตอร์
ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อการใช้ ศิลปิ นเกาหลีวง GOT7
เป็ นพรีเซนเตอร์ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นทีต่ รงกันว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการใช้ศลิ ปิ นเกาหลี
วง GOT7 เป็ น ผู้น าเสนอสิน ค้า ไม่มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื้อผลิต ภัณ ฑ์ข องแบรนด์ Est cola
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นทีต่ รงกันว่า
การใช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
Est cola ทัง้ หมด
ตอนที่ 1.22 ความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มที่ไ ม่ได้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นการเปลีย่ นแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
Est cola
ด้านการเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มคี วามคิดเห็น
ที่ตรงกันว่าไม่ซ้อื ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola เพราะมีตวั เลือกอื่นที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็น ว่ายังคงซื้อผลิตภัณ ฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อเพราะซื้อ
เป็ นประจาอยู่แล้ว กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นที่ตรงกันว่ายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อ แต่ปริมาณในการซื้อจะ
ลดลง กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าไม่ซ้อื ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola ต่อเพราะ
เปลีย่ นพรีเซนเตอร์
ส่วนที่ 2 การวิ เคราะห์เนื้ อหาการสื่อสารการตลาดผลิ ตภัณฑ์ที่ ใช้ พรีเซนเตอร์
เกาหลี
การวิจยั เชิงปริมาณ ผู้วจิ ยั วิเคราะห์และทาการบันทึกจากเนื้อหาที่โพสต์ผ่านช่องทาง
Facebook Instagram Twitter ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola โดยเก็บประเภทและรูปแบบ
การนาเสนอ วันในการโพสต์ วันที่ เวลาในการโพสต์ เดือนในการโพสต์ ผลจากการวิเคราะห์
พบว่า ประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไปเฉลีย่ แล้วมีจานวนสูงกว่าประเภทการให้ขอ้ มูลด้านอื่นๆ ทัง้ 2
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แบรนด์ เป็ นเพราะแบรนด์เน้นการสื่อสารทางด้านพรีเซนเตอร์กนั อย่างรุน แรง จึงต้องการให้
สมาชิกเห็นโพสต์และมีส่วนร่วมกับการโพสต์ในเนื้อหาประเภทนัน้ มากทีส่ ุด ตัวเลขของการคานวณ
ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบระหว่างการสื่อสารในแต่ละช่ องทาง เนื่ องจากมี
ความแตกต่างกันหลายๆ ปัจจัย เช่น ช่วงเวลาในการโพสต์ทแ่ี ตกต่างกัน หรือวันทีม่ กี ารโพสต์ท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลทาให้การเห็นเนื้อหาแตกต่างกันด้วย ดังสิง่ ทีจ่ ะดึงดูดคนได้นนั ้ คือการนาเสนอ
เนื้อหาทีน่ ่าสนใจและเลือกช่วงเวลาในการนาเสนอเนื้อหาทีเ่ หมาะสมเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคมาก
ทีส่ ุด
การวิจยั เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) โดยศึกษาประเภทเนื้อหาและรูปแบบ
การน าเสนอ โดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการตลาดบน Facebook Instagram Twitter
ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562
จานวนโพสต์ร วมกัน ทัง้ สิ้น 380 โพสต์ แบ่ง เป็ น การโพสต์เนื้ อหาการตลาดบน Facebook
ทัง้ หมด 160 โพสต์ โพสต์เนื้อหาการตลาดบน Instagram ทัง้ หมด 7 โพสต์ และโพสต์เนื้อหา
การตลาดบน Twitter ทัง้ หมด 213 โพสต์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือเครื่องมือลงรหัสสาหรับวิเคราะห์เนื้อหา (Coding
Sheet) ได้แก่ 1. ช่ อ งทางการสื่อสารการตลาด แบ่ง ออกเป็ น 2. การแบ่ง ประเภทเนื้ อหา
3. การแบ่ง รูปแบบการนาเสนอ 4. การแบ่งเป็ น ช่วงวันที่มกี ารโพสต์เนื้ อหา 5. การแบ่ง เป็ น
ช่วงเวลาที่มกี ารโพสต์เนื้อหา 6. การแบ่งเป็ นช่วงวันที่มกี ารโพสต์เนื้อหา 7. การแบ่งเป็ นช่วง
เดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
ตอนที่ 2.1 ทางด้านจานวนโพสต์ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
ภาพรวมช่องทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola มีจานวน
โพสต์รวมกันทังสิ
้ น้ 380 โพสต์ แบ่งช่องทางการสื่อสารการตลาดเป็ นแบรนด์ CP จานวน 149
โพสต์ และ แบรนด์ Est cola จานวน 231 โพสต์
ตอนที่ 2.2 ทางด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
ทางด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola นัน้ แบรนด์
CP มีจานวนการโพสต์เนื้อหาผ่าน Twitter จานวน 99 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 66.40 รองลงมาคือ
โพสต์ เ นื้ อ หาผ่ า น Facebook จ านวน 43 โพสต์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 28.90 และน้ อ ยที่สุ ด เป็ น
Instagram จานวน 7 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 4.70 แต่ท างด้าน แบรนด์ Est cola นัน้ มีจานวน
การโพสต์เนื้อหาผ่าน Facebook จานวน 117 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 50.60 รองลงมาคือ โพสต์
เนื้อหาผ่าน Twitter จานวน 114 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 49.40 เมื่อพิจารณาทัง้ สองแบรนด์แล้ว
นัน้ พบว่า มีการเน้นช่องทางการสื่อสารการตลาดทีเ่ หมือนกันทัง้ สองแบรนด์
ตอนที่ 2.3 ทางด้านข้อมูลประเภทเนื้อหาของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
ทางด้านข้อมูลประเภทเนื้อหาของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola นัน้ แบรนด์ CP
CP มีการโพสต์เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป จานวน 80 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ
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53.70 รองลงมาคือ โพสต์เนื้ อหาประเภทการให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 54
โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 36.20 และโพสต์เนื้อหาประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสถานที่ จานวน 3 โพสต์
น้อยที่สุดเป็ นประเภทการให้ขอ้ มูลด้านราคา จานวน 2 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 1.30 แต่ทางด้าน
แบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป จานวน 133 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาประเภทการให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด
จานวน 94 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 40.70 น้ อยที่สุด เป็ น ประเภทการให้ข้อมูลด้านราคา และ
ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสถานที่ จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 เมื่อพิจารณาทัง้ สองแบรนด์
แล้วนัน้ พบว่า มีการให้ขอ้ มูลประเภทส่งเสริมการตลาดทัง้ คู่
ตอนที่ 2.4 ทางด้านรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนช่องทางการสื่อสารการตลาด
ในส่วนของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนช่องทางการสื่อสารการตลาดนัน้ แบรนด์ CP
มีการโพสต์รปู แบบการนาเสนอแบบ ภาพ (Picture) เป็ นอันดับหนึ่งจานวน 92 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพสต์รูปแบบการนาเสนอแบบข้อความ (Text) จานวน 27 โพสต์
คิดเป็ นร้อยละ 18.10 และน้อยที่สุดเป็ นการนาเสนอแบบการฝากลิงค์จานวน 7 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.70 แต่ทางด้าน แบรนด์ Est Cola มีการโพสต์รปู แบบการนาเสนอแบบ ภาพ (Picture)
เป็ นอันดับหนึ่งจานวน 155 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพสต์รปู แบบการนาเสนอ
แบบคลิปวีดโี อ จานวน 44 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และน้ อยที่สุดเป็ นการนาเสนอแบบ
การฝากลิงค์จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 4.30 จากผลการนาเสนอของทัง้ สองแบรนด์ขา้ งต้น
จะเห็นได้วา่ ทัง้ สองแบรนด์มกี ารเน้นการน้เสนอในรูปแบบการนาเสนอด้วยภาพ (Picture)
ตอนที่ 2.5 ทางด้านช่วงวันทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
ช่วงวันทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหานัน้ แบรนด์ CP จะมีการโพสต์สงู สุดอยูท่ ่วี นั พฤหัสบดี และ
วันศุกร์ จานวน 34 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 22.80 รองลงมาคือ วันอังคาร จานวน 27 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 18.10 และน้อยที่สุดเป็ นวันอาทิตย์ จานวน 8 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 5.40 แต่ทางด้าน
แบรนด์ Est cola นัน้ มีการโพสต์สงู สุดอยูท่ ว่ี นั พฤหัสบดี จานวน 48 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 20.80
รองลงมาคือ วันจัน ทร์ จานวน 44 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 19.00 และน้ อยที่สุดเป็ นวันอาทิตย์
จานวน 19 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 8.20 จากข้อมูลทัง้ สองแบรนด์นนั ้ จะเห็นได้วา่ มีการโพสต์สงู สุด
อยูท่ ว่ี นั พฤหัสบดีเหมือนกันทัง้ สองแบรนด์
ตอนที่ 2.6 ทางด้านเวลาในการโพสต์เนื้อหา
เวลาในการโพสต์เนื้อหานัน้ แบรนด์ CP มีการโพสต์เนื้อหาสูงสุดอยูใ่ นช่วงเวลา 18.0121.00 จานวน 39 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 9.01-12.00 จานวน 17
โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 17.20 และน้ อยที่สุดเป็ น ช่ วงเวลา 6.01-9.00 และ เวลา 03.01-06.00
จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 แต่ทางด้านแบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหาสูงสุดอยู่
ในช่วงเวลา 9.01-12.00 จานวน 35 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 18.01-
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21.00 จานวน 32 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 28.10 และน้ อยที่สุดเป็ น ช่ วงเวลา 6.01-9.00 เวลา
00.01-03.00 และเวลา 03.01-06.00 จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ตอนที่ 2.7 ทางด้านวันทีท่ ม่ี กี ารโพสต์เนื้อหา
ทางด้านวันทีท่ ม่ี กี ารโพสต์เนื้อหานัน้ แบรนด์ CP มีการโพสต์สงู สุดเป็ นวันที่ 13 จานวน
19 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 12.80 รองลงมาคือ วันที่ 22 จานวน 10 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 6.70
และน้อยที่สุดเป็ นวัน ที่ 8 จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 0.00 แต่ทางด้าน แบรนด์ Est cola
มีการโพสต์สูงสุดเป็ น วันที่ 29 จานวน 19 โพสต์ คิดเป็ น ร้อยละ 8.20 รองลงมาคือ วัน ที่ 23
จานวน 17 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และน้อยที่สุดเป็ นวันที่ 3 วันที่ 6 วัน ที่ 7 และ วันที่ 12
จานวน 2 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.90
ตอนที่ 2.8 ทางด้านเดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหา
เดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหานัน้ แบรนด์ CP มีการโพสต์สงู สุดต่อเดือนเป็ นเดือนมิถุนายน
จานวน 49 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 32.90 รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม จานวน 40 โพสต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 26.80 และน้อยที่สุดเป็ นเดือนมกราคม จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ทางด้าน
แบรนด์ Est cola มีการโพสต์สงู สุดต่อเดือนเป็ นเดือนเมษายน จานวน 55 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ
23.80 รองลงมาคือ เดือนมกราคม จานวน 52 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และน้อยที่สุดเป็ น
เดือนสิงหาคม และ เดือนกันยายน จานวน 0 โพสต์ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2. อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั มีประเด็นทีค่ วรอภิปราย ดังนี้
ส่วนที่ 1 อิ ทธิ พลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี
ตอนที่ 1 ทัศนคติต่อการใช้พรีเซนเตอร์เ กาหลีใ นการน าเสนอสิน ค้าของกลุ่มที่เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ น เกาหลีม ีความคิดเห็นตรงกัน ว่า การใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผู้นาเสนอสินค้าสามารถดึงดูด
กลุ่มเป้ าหมายได้ สอดคล้องกับ ตุล อัคนิบุตร (2556) ที่ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลของการโฆษณาที่
ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อทัศนคติและความตัง้ ใจซื้อของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร
พบว่า การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรีเซนเตอร์สนิ ค้ามีอิ ทธิพลต่อความตัง้ ใจซื้อ
ของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็ นพรีเซนเตอร์ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วิทยา จารพงศ์โสภณ (2556) และ เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2013) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงในการนาเสนอสินค้านัน้ จะสามารถช่วยให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ บุคลิกภาพของตราสินค้าผ่าน
เนื้อหาโฆษณา โดยการใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าจนสามารถ
ดึงดูดให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ หรือช่วยให้ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั เพิม่ มากขึน้ ทางด้านทัศนคติท่ี
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มีต่อการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผู้นาเสนอสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
และกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็ น แฟนคลับศิลปิ น เกาหลีมีความคิดเห็น ตรงกัน ว่า การใช้ศิลปิ น เกาหลี
สามารถเปิ ดใจยอมรับในตัวสินค้าได้มากขึน้ ถึง 40 – 50 % แต่ทงั ้ นี้ต้องขึน้ อยู่กบั ตัวผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับ อุบลศรี ร่มโพธิ ์คาพงษ์ (2554) ที่ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้า
ความเกีย่ วพันสูงและต่าทีม่ ศี ลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผูน้ าเสนอสินค้า พบว่า 1. ทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อ
ศิลปิ นเกาหลีในฐานะผูน้ าเสนอสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติของผูบ้ ริโภค ต่อตรา
สิน ค้ า ที่ม ีศิล ปิ น เกาหลีเ ป็ นผู้น าเสนอสิน ค้า อย่า งมีนัย ส าคัญ ที่ร ะดับ สถิติ 0.01 และเป็ น
ความสัมพันธ์ระดับสูง 2. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ทีม่ ศี ลิ ปิ นเกาหลีเป็ นผู้นาเสนอมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับสถิติ 0.01 และ
เป็ นความสัมพันธ์ระดับสูง
ตอนที่ 2 ความคิด เห็น ของกลุ่ มที่เ ป็ น แฟนคลับ ศิล ปิ น เกาหลี และกลุ่ม ที่ไ ม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นความสอดคล้องทางด้านภาพลักษณ์ระหว่างพรีเซนเตอร์กบั แบรนด์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ น เกาหลีม ีความคิดเห็น ตรงกันว่า การใช้พรีเซนเตอร์เป็ น แบม แบม กัน ตุพิมุกต์ ภูวกุล
เหมาะสม สอดคล้องเข้ากับแบรนด์ CP เนื่องจากทาให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ท่เี ป็ นวัยรุ่นเพิ่ม
มากขึน้ ทางด้านแบรนด์ Est cola พบว่า การใช้พรีเซนเตอร์เป็ นศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เหมาะสม
สอดคล้องเข้ากับแบรนด์ เนื่องจากพรีเซนเตอร์เป็ นวัยรุ่นจึงทาให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ท่แี สดงออกว่า เป็ น แบรนด์ของวัย รุ่ น รวมถึง สามารถตอบโจทย์ด้า นความซ่ าของ
น้าอัดลมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2550) กล่าวว่า หากภาพลักษณ์ของผู้
ทีม่ ชี ่อื เสียงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้าสูง จะส่งผลต่อระดับความตัง้ ใจซือ้
สินค้าของผูบ้ ริโภคเช่นกัน ดังนัน้ ต้องคานึงถึงภาพลักษณ์ของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงว่ามีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้าทางใดทางหนึ่งตามองค์ประกอบทัง้ 5 ได้แก่ 1. ความไว้วางใจ
(Trustworthiness) 2. ความรู้ความช านาญ (Expertise) 3. ความดึง ดูดใจ (Attractiveness)
4. ความยอมรับนับถือ (Respect) 5. ความคล้ายคลึง (Similarity) ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยรัตน์
จรัสวสันต์ (2559) ที่ศกึ ษาเรื่อง ลักษณะของศิลปิ นชายผู้นาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจาก
ประเทศเกาหลีทส่ี ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูห้ ญิง พบว่า องค์ประกอบของศิลปิ นชายผูน้ าเสนอ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากประเทศเกาหลี ทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผูห้ ญิง อย่างมีนยั สาคัญ
ได้แก่ ความน่าดึงดูดใจของศิลปิ น และความไว้วางใจของศิลปิ น อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ อภิญญา
บุญประเสริฐ (2554) ที่ศกึ ษาเรื่อง การจดจาและทัศนคติของผู้บริโ ภคที่มตี ่อศิลปิ น เกาหลีใ น
ฐานะที่เป็ นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้ อสินค้า
พบว่า ด้านการจดจาศิลปิ นเกาหลีในฐานะที่เป็ น พรีเซ็นเตอร์และการจดจาตราสิน ค้า พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถจดจาศิลปิ นเกาหลีและจดจาตราสินค้าได้ ตลอดจนสามารถทา
การเชื่อมโยงระหว่างศิลปิ นเกาหลีกบั ตราสินค้าทีไ่ ปทาหน้าทีเ่ ป็ นพรีเซ็นเตอร์ได้
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ตอนที่ 3 การเปลีย่ นแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ต่อการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอ
สินค้าของกลุ่มทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีมคี วามคิดเห็นตรงกันว่าการใช้พรีเซนเตอร์เป็ น แบม แบม กันตุพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ น
ผูน้ าเสนอสินค้าสามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ CP ให้ดเู ป็ นวัยรุ่นมากขึน้ และส่งผล
ให้เกิดความสนใจในแบรนด์มากขึน้ รวมถึงสามารถจูงใจให้ซ้อื สินค้าได้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การวางเงื่อนไขชัน้ สูงแบบคลาสสิก (Higher-order conditioning) (Powell, Honey, & Symbaluk,
2013, อ้างถึงในปุญชรัศมิ ์ เตชะวชิรกุล, 2559) ที่กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงจะส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้บริโภคในทางบวก (Positive stimulus) ทางด้านแบรนด์ Est cola พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นตรงกันว่าการใช้พรีเซนเตอร์
เป็ นศิลปิ นเกาหลีวง GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้าไม่ได้ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อ
แบรนด์ และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็น
ตรงกัน ว่ า การใช้พ รีเ ซนเตอร์ เ ป็ นศิล ปิ น เกาหลีว ง GOT7 เป็ นผู้ น าเสนอสิน ค้ า สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ได้ สามารถเปิ ดใจยอมแบรนด์ หรือเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ได้ การที่ผลวิจยั เป็ นเช่นนี้ ทัง้ นี้เป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีมี
การตอบสนองด้านทัศนคติในเชิงบวกได้ดกี ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
ซึง่ อาจสามารถอธิบายได้ดว้ ยแนวคิดของ Atkin & Block (1983, อ้างถึงในปัณฑิตา โรจนกนันท์
, 2559) กล่าวว่า ผู้บริโ ภคมีประสบการณ์ ท่เี ชื่อมโยงกับ ทัศนคติ รวมถึง ปั จจัยทางด้านอื่น ๆ
ที่แตกต่างกัน อาทิ ด้านสื่อ (Share of Voice) ด้านความคิดและจิตใจของผู้บริโภค (Share of
Mind) และด้านส่วนแบ่งทางการตลาด (Share of Market)
ตอนที่ 4 ความคิด เห็น ของกลุ่ มที่เ ป็ น แฟนคลับ ศิล ปิ น เกาหลี และกลุ่ม ที่ไ ม่ไ ด้เป็ น
แฟนคลับศิลปิ นเกาหลีดา้ นความตัง้ ใจซือ้ หลังรับชมโฆษณา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีมคี วามคิดเห็นตรงกันว่า หลังจากรับชมโฆษณาของแบรนด์ CP ที่ใช้ แบม แบม
กันตุพมิ ุกต์ ภูวกุล เป็ นผู้นาเสนอสินค้าค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทางด้านแบรนด์ Est cola
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ น
เกาหลีมคี วามคิดเห็นตรงกันว่าหลังจากรับชมโฆษณาของแบรนด์ Est cola ทีใ่ ช้ศลิ ปิ นเกาหลีวง
GOT7 เป็ นผูน้ าเสนอสินค้า มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Est cola เพราะรูปลักษณ์
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับ ตุล อัคนิบุตร (2556) งานวิจยั เรื่อง
อิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นกั ร้องเกาหลี ต่อทัศนคติและความตัง้ ใจซือ้ ของวัยรุ่น
หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิ ดรับโฆษณาทีใ่ ช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรีเซนเตอร์สนิ ค้ามี
อิทธิพล ต่อความตัง้ ใจซือ้ ของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าทีใ่ ช้นกั ร้องเกาหลีเป็ นพรีเซ็นเตอร์
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ส่วนที่ 2 การวิ เคราะห์เนื้ อหาการสื่อสารการตลาดผลิ ตภัณฑ์ที่ ใช้ พรีเซนเตอร์
เกาหลี
ตอนที่ 1 การศึกษาช่องทางการสื่อสารการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์เป็ นผูน้ าเสนอสินค้า
พบว่า ด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดบน Twitter และช่องทางการสื่อสารการตลาด
บน Facebook มีจานวนโพสต์ทใ่ี กล้เคียงกัน การทีผ่ ลวิจยั เป็ นเช่นนี้ ทัง้ นี้เป็ นเพราะ ผูบ้ ริโภคมี
การเปิ ดรับการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์เพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin
& Block (1983, อ้างถึงในปัณฑิตา โรจนกนันท์, 2559) กล่าวว่า การทาการตลาดในรูปแบบการ
สื่อสารทีค่ รบวงจรสามารถกระตุน้ ให้ผู้บริโภคตระหนักรูต้ ่อตราสินค้า (Brand Awareness) โดย
หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค (Attitude) เพื่อหวังให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อสิน ค้า (Buying) เป็ นลาดับต่อไป อีกทัง้ ยัง สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สัน ติวงษ์
(2546) ทีก่ ล่าวว่า การสร้างพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการรับรูภ้ ายในใจของผูบ้ ริโภค โดยการใช้การโฆษณาใน
รูปแบบต่าง ๆ เป็ นสิง่ เร้า อาทิ โฆษณาทางสื่อสิง่ พิมพ์ โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ โฆษณาทางสื่อ
นอกบ้าน โฆษณาทางสื่ออินเตอร์เน็ต เพราะยิง่ ผูบ้ ริโภคสามารถจดจาตราสินค้าได้มากเท่าไหร่
แนวโน้ม ที่ผู้บริโ ภคจะเลือกตราสินค้ายี่ห้อนัน้ ยิง่ มีเพิ่มมากขึ้น การที่ผลวิจยั เป็ น เช่ นนี้ อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นเริม่ หันมาใช้ส่อื บนช่องทาง Twitter เพิม่ มากขึน้ ซึ่งคาดว่าเหตุผลหลักๆ
มาจากมีความต้องการทีจ่ ะหลีกเลี่ยงผูป้ กครองทีอ่ ยู่บนอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง (Thumbsup, 2018)
ทัง้ นี้ เพื่อให้ถงึ กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นวัยรุ่น แบรนด์จงึ มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบนสื่อช่องทาง
Twitter เพิม่ มากขึน้
ตอนที่ 2 ด้านประเภทเนื้อหาการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์ในการนาเสนอสินค้า
พบว่า ด้านประเภทการให้ข้อ มูลทั ่วไปมีจานวนโพสต์ม ากที่สุด กว่า ประเภทอื่น ๆ
รองลงมาคือประเภทการให้ขอ้ มูลด้านการส่งเสริมการตลาด ซึง่ ทัง้ สองแบรนด์นนั ้ มีการเน้นไปที่
การให้ขอ้ มูลประเภทข้อมูลทั ่วไป และประเภทข้อมูลการส่ง เสริมการตลาดทัง้ คู่ ขัดแย้ง กับ
ผลการวิจ ัย ของ เกศริน รัต นพรรณทอง (2555) ที่ศึก ษาเรื่อ ง การวิเ คราะห์เ นื้ อ หาสาร
ประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ สนับ สนุ น การตลาดของสิน ค้า อุป โภคบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจ และ บงกช
ขุนวิทยา (2556) ที่ศกึ ษาเรื่อง ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ของผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า รูปแบบของเนื้อหาที่ใช้ทาการสื่อสารบน Facebook
Fan Pang ทีป่ รากฏมากทีส่ ุดเป็ นประเภทเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับรายการการส่งเสริมการขายมากทีส่ ุด
การทีผ่ ลวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากว่าทัง้ 2 แบรนด์นนั ้ มีความแข็งแกร่งในตราสินค้าอยูแ่ ล้ว
อีกทัง้ ยังเป็ นสินค้าทีม่ คี วามเกี่ยวพันธ์ต่า จึงมุ่งเน้นการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเภทการให้
ข้อมูลทั ่วไปมากกว่าประเภทเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับรายการการส่งเสริมการขาย ทัง้ นี้เพื่อสร้างการรับรู้
ในความทรงจาของผูบ้ ริโภคให้ตระหนักถึงแบรนด์อยูเ่ สมอ ทางด้านการใช้วธิ กี ารนาเสนอเนื้อหา
พบว่า มีการนาเสนอในรูปแบบของภาพมากที่สุด รองลงมาเป็ นการนาเสนอในรูปแบบวีดโี อ
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นัน้ เป็ น สิน ค้าที่สามารถทดแทนกัน ได้ แบรนด์จึง
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ต้องการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยการใช้พรีเซนเตอร์ในการน าเสนอ
เนื้ อหาการตลาดเพื่อให้ผู้ บริโ ภครับรู้ถึง ผลิต ภัณ ฑ์ ลัก ษณะของผลิตภัณ ฑ์ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณประโยชน์ สถานที่จดั จาหน่ าย วิธกี ารใช้ผลิตภัณฑ์
เป็ นต้น เพื่อดึงดูดให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า โดยการโพสต์รปู แบบเนื้อหานัน้ แบรนด์
อาจอ้างอิงจากผลการสารวจที่กล่ าวว่า การนาเสนอรูปแบบเนื้อหาที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุด
ได้แก่ 1. การน าเสนอในรูปแบบวีดโี อ 2. การนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาพ 3. การนาเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบลิงค์ (Rainmaker, 2018) ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ข้างต้นทางด้านรูปแบบของ
เนื้อหาทีใ่ ช้ทาการสื่อสารบน Facebook จะใช้รปู แบบการสื่อสารทีเ่ ป็ นรูปภาพ ทัง้ นี้ การทีแ่ บรนด์
มุ่งเน้นการนาเสนอในรูปแบบของภาพเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมายให้เพิม่ มากขึน้
ตอนที่ 3 ด้านช่วงวันทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหาของทัง้ สองแบรนด์
พบว่า ด้านช่วงวันที่มกี ารโพสต์เนื้อหาของทัง้ สองแบรนด์นนั ้ มีช่วงวันที่โพสต์อนั ดับ
สูงสุดเป็ นวัน พฤหัสบดี และวันศุกร์เหมือนกัน การทีผ่ ลวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องด้วยว่าการโพสต์
เนื้อหาในช่วงวันดังกล่าว สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าวันอื่นๆ ซึง่ สอดคล้องกับผลสารวจ
ของ Thailand Zocial Awrds 2018 (Thumbsup, 2018) ที่พบว่า วัน ที่เหมาะสมในการโพสต์
เนื้อหาที่ได้รบั Engagement มากที่สุด คือ วัน พฤหัส บดี และวัน ศุกร์ อาจเนื่องมาจากว่าเป็ น
วันทีค่ นส่วนใหญ่สะสางงานในช่วงต้นสัปดาห์เสร็จสิ้น ทางด้านช่วงเวลาในการโพสต์สงู สุดอยู่ท่ี
ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. โดยวันที่ทม่ี กี ารโพสต์เนื้อหาต่อเดือนสูงสุดเป็ นวันที่ 13 และวันที่
29 ทางด้านเดือนทีม่ กี ารโพสต์เนื้อหามากที่สุดเป็ นเดือน เมษายน และกรกฎาคม การที่ผลวิจยั
เป็ น เช่ นนี้ อาจเนื่องด้วยว่าการโพสต์เนื้อหาในช่ วงดังกล่าว สอดคล้องกับผลการส ารวจของ
Thailand Zocial Awrds 2018 (Thumbsup, 2018) ที่ ก ล่ า วว่ า ช่ ว งเวลาที่มี ก ารเข้ า ใช้ ง าน
Facebook มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. และ ช่วงเวลาที่มกี ารเข้าใช้งาน Twitter
มากทีส่ ุดคือ ช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. สืบเนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่มพี ฤติกรรมการนอนดึก
เพิม่ มากขึน้ (Rainmaker, 2018) ทัง้ นี้ แบรนด์จงึ เลือกช่วงเวลาในการโพสต์เนื้อหาให้ใกล้เคียง
กับพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบนั
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจระดับต้นที่มคี วามต้องการให้แบรนด์ หรือสินค้าของตนนัน้
เป็ น ที่รู้จ กั ของผู้บริโ ภคเพิ่ม มากขึ้น โดยการท าการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ควรให้
ความส าคัญ แก่ช่ ว งเวลาในการโพสต์ วัน ที่ท าการโพสต์ และประเภทเนื้ อหาในการโพสต์
ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคเกิดแรงจูงใจ หรือสร้างการรับรู้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ในอนาคต
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2. กระบวนการสื่อสารการนาเสนอทางด้านเนื้อหา ควรให้ความสาคัญแก่การนาเสนอ
เนื้อหา อาทิ ประเภทการให้ขอ้ มูลทั ่วไป ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านราคา ประเภทการให้ขอ้ มูล
ด้านการส่งเสริมการตลาด ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสินค้า ประเภทการให้ขอ้ มูลด้านสถานที่
ทัง้ นี้ เนื้อหาเหล่านี้อาจช่วยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจ หรือสร้างการรับรู้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ทัง้ ในแง่ ข องการตัด สิน ใจด้ว ยหลัก เหตุ ผ ล (Cognitive) หรือ การตัด สิน ใจซื้อ ด้ว ยอารมณ์
(Emotional)
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาเกีย่ วกับเนื้อหาบนออนไลน์ ด้วยการศึกษาด้วยการวิเคราะห์
ช่องทางการสื่อสารการตลาด ประเภทเนื้อหาของการตลาด เพียงเท่านัน้ หากในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ผู้วจิ ยั เสนอแนะว่า ควรจะขยายขอบเขตเนื้ อหาไปยัง ช่ องทาง Offline หรือสื่อประเภทอื่น ๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมรอบด้านยิง่ ขึน้
2. งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นเพียงการศึกษาเชิงคุณภาพในด้านของการใช้ศลิ ปิ นเกาหลีเ ป็ น
ผูน้ าเสนอสินค้า หากในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั เสนอแนะว่า ควรศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องของ
เหตุผลและลักษณะในการร่วมกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ
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ประวัติผเู้ ขียน
นางสาวจิน ดาพร สัจ จะบรรยงกิจ สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อปี
การศึกษา 2560 และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2560

