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การมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของลูกค้าเป้าหมาย กรณีศึกษา กิจกรรม “มุขจีบสาว” ของผลิตภัณฑ์ AXE  

ใน Facebook Page และ Youtube Channel 

 
Social Network Engagement in Purchase Decisions of Targeted Customers.  

Case Study “Pick up a girl” Campaign from AXE in Facebook Page  

and Youtube Channel 

 

อาทิตย์ บุญรอด และ รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าเป้าหมาย กรณีศึกษา กิจกรรม “มุขจีบสาว” ของผลิตภัณฑ์ AXE ใน Facebook 

Page และ Youtube Channel” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) 

และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

 2. เพ่ือศึกษาเหตุผล และลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ 

(Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

 3. เพ่ือศึกษาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อสินค้า อันมีผลมาจากการมีส่วนร่วมของ 

สมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” 

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็น

ผู้ชมเพศชายที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และ ยู

ทูป (Youtube) ของผลิตภัณฑ์ Axe โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ชาย อายุระหว่งา18 - 

30 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จนถึงระดับจบการศึกษาปริญญาตรี อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แอกซ์ จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 

 ผลการศึกษาน าเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุก

คน เป็นสมาชิกและใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และเกือบทั้งหมด ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบร่วมด้วย 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มากกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นสมาชิกและใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตา

แกรม ขณะที่ ทวิตเตอร์ มีผู้เข้าร่วมการสนทนาบางส่วน ใช้เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารในรอบวัน     

 2. สถานที่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

เกือบทั้งหมด ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และมีกลุ่มตัวอย่าง 2 คน ใช้สถานที่ให้บริการ

อินเตอร์เน็ต (ร้านอินเตอร์เน็ต) ร่วมด้วย เนื่องจากเป็นสถานที่ได้พบปะกับกลุ่มเพ่ือนฝูง 

  3. ความถี่ของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วม

การสนทนากลุ่ม เกือบทั้งหมด ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน และมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 1 คน ที่

ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 

  4. จ านวนชั่วโมงต่อวัน(เฉลี่ย) ส าหรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมากกว่าครึ่งหนึ่ง ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ยมากกว่า 4 

ชั่วโมงต่อวัน และมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 8 คน ที่ใช้เวลา 1 - 3 ชั่วโมงต่อวันในการใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 

  5. ช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกือบทั้งหมด ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.00 - 23.59 นาฬิกา 

และ มีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มอีก 3 คน จะใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.01 - 17.59 นาฬิกา 

ส่วนที่ 2 เหตุผล และลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ 

(Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

 1. จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และ

ยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ รู้จักกิจกรรมมุขจีบสาวผ่านทางเพ่ือน ซึ่งได้

เผยแพร่คลิปวิดีโอไว้บนหน้าเฟซบุ๊ก จนท าให้เกิดความสนใจว่าคลิปมุขจีบสาวนั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ โดย

ส่วนใหญ่ จะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของ Axe ผ่านทางสื่อโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

ที่ได้เผยแพร่สื่อทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 

  2. เหตุผลที่ท าให้สนใจอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook 

Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 
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  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ เกิดความสนใจและอยากรับชม จากลักษณะ

เด่นของการตั้งชื่อตอนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น มุขจีบสาวที่สวนจตุจักร มุขจีบนักศึกษามหาลัย นอกจากนี้ 

รูปแบบการน าเสนอ เรื่องมุขจีบสาว ยังเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว และเคยมีประสบการณ์ร่วมมาก่อน 

  3. ความโดดเด่นของคลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาวที่น าเสนอผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก เพ็จ 

(Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโดดเด่นของคลิปวิดีโอใน

กิจกรรมมุขจีบสาวที่ตรงกันในหลายประเด็น ได้แก่ 1. การชูประเด็นเรื่องมุขจีบสาว 2. วิธีการน าเสนอที่ดึงเอา

มุขจีบสาวจากสมาชิกเพซบุ๊ก เพ็จ มาใช้ในสถานการณ์จริง 3. สถานการณ์ในแต่ละตอน 4. สถานการณ์ท่ีเป็น

การถ่ายท าในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ท าให้รู้สึกเหมือนได้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด 5. ผู้หญิง  

ที่อยู่ในคลิปแต่ละตอน 6. พิธีกร 7. งานด้านโปรดักชั่น และ 8. เพลงประกอบหลักในแต่ละคลิป  

  4. ลักษณะของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยู

ทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จะมีลักษณะการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป โดย

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มท้ังหมด จะเข้าชมคลิปวิดิโอในกิจกรรมมุขจีบสาวจากท่ีได้รับการแนะน าผ่านทางเฟ

ซบุ๊กของเพ่ือน หลังจากท่ีได้รับชมคลิปวิดีโอครั้งแรกแล้ว ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมากกว่าครึ่งหนึ่ง ยอมรับ

ว่า มีความต้องการที่จะเลือกชมคลิปวิดีโอตอนอ่ืนๆ อีกด้วย เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยรับชมมาก่อน ขณะที่ 

หลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาวแล้ว ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มบางส่วน สนใจเข้าไปกดถูกใจ

บนเฟซบุ๊ก เพ็จ หรือ สมัครติดตามผลงานในยูทูบ ของ Axe Thailand ต่อด้วย  

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้งหมด ไม่เคยมีส่วนร่วมในการน าเสนอมุขจีบสาว

ในหัวข้อต่างๆ ที่ทางทีมงานตั้งใว้ในเฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand แต่จะมีส่วนร่วมในลักษณะของการส่งต่อ

ให้เพ่ือนได้ติดตามชม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของตัวเองมากกว่า นอกจากนี้ ยังมี ผู้เข้าร่วม

การสนทนากลุ่ม 2 คน ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาวแล้ว ได้น ามุขไปใช้ในสถานการณ์จริงของ

ตัวเองด้วย 

  5. ช่องทางและวิธีการเข้าถึงคลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาว 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้งหมด จะเข้าถึงคลิปวิดีโอผ่านทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก บนหน้ากระดานข่าว (News Feed) ของตัวเองเป็นหลัก ขณะที่ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

บางส่วน เลือกเข้าไปที่เฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand เพ่ือเลือกชมคลิปวิดีโอ หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ของ

ทางเพ็จ  
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ส่วนที่ 3 ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อสินค้า อันมีผลมาจากการมีส่วนร่วมของ 

สมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” 

  1. การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Axe ก่อนการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ 

(Youtube) ของ Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว”  

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกือบทั้งหมด เคยรับชมภาพยนตร์โฆษณาของ Axe มา

ก่อน ทั้งที่เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย และต่างประเทศ และมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

บางส่วน เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Axe มาก่อน 

  2. เกณฑ์การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชาย 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจ านวนมาก จะมีเกณฑ์ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ระงับกลิ่นกาย จากกลิ่นที่ตัวเองชอบเป็นหลัก  

  3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe 

Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” กับผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชาย 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้งหมด ไม่คิดว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาว 

ของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand จะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชาย เนื่องจากเห็นว่าในคลิปวิดีโอที่น าเสนอออกมาในแต่

ละตอนนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ หรือการโฆษณาถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจ านวนมาก ยังรู้สึกว่า คลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาวนี้ ตอบ

โจทย์ให้กับตัวเองในด้านความบันเทิงเท่านั้น เพราะก่อนเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลของ 

ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง ทดลองก่อนจะซื้อใช้อยู่แล้ว 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ปัจจุบัน เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่อยู่เสมอ 

เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าข่าวใหม่ (News Feed) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

ศักยภาพ เพ่ือยกระดับการใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังได้พัฒนา

ระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating System) ให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่างๆ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต  

 การปรับตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีการเข้ามาใช้พ้ืนที่บนเฟซบุ๊ก

(Facebook) เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่

จะช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนเฟซบุ๊ก เพ็ จ (Facebook 
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Page) ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ มาเป็นเครื่องมือชี้วัด เพ่ือประกอบการวางแผนทางการตลาดใน

อนาคตได้ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่  หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

(Promotion) ซึ่งการมีส่วนร่วม หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ นั้น สามารถเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่า 

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก เพ็จ 

ของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ก็จะมีผู้ท าหน้าที่ดูแลและคอยตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ได้รับการสอบถามผ่านทางเฟ

ซบุ๊ก เพ็จ หรือที่เรียกว่า แอดมิน (Admin) คอยให้ข้อมูล ตอบค าถามได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ซึ่งใน

บริษัทใหญ่ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบหลายผลิตภัณฑ์ จะมีการจัดตั้งทีมงาน เพ่ือมาดูแลการให้ข้อมูล 

และด าเนินกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ในเฟซบุ๊ก เพ็จ โดยเฉพาะ หรือมีการว่าจ้าง บริษัทตัวแทนโฆษณา 

ที่ให้บริการดูแลงานในส่วนนี้โดยตรงก็ตาม  

 เฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) ที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก ก็จะยิ่งท าให้ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น อีกทั้ง หากข้อมูลที่ส่งไป ได้รับความสนใจ ก็จะท าให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

ลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมลงในข้อความหรือข้อมูลต่างๆ ที่มีการลงข้อมูลไว้บนเฟซบุ๊ก 

เพ็จ หรือการส่งต่อ (Share) ข้อมูลที่น่าสนใจ ไปยังเพื่อนของเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กนั้น ซึ่งการแสดงความคิดเห็น 

หรือ ส่งต่อ จะท าให้ข้อความที่สื่อสารออกไปนั้น ได้รับการกระจายต่อไปอีกเรื่อยๆ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กของ

เจ้าของบัญชีนั้นๆ ซึ่งทางเจ้าของเฟซบุ๊ก เพ็จ สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามที่เป็น

สมาชิกได้ ผ่านเครื่องมือบนเฟซบุ๊ก ที่เรียกว่า People talk about this ที่จะแสดงผลลักษณะทางประชากร

ของผู้มีส่วนร่วมบน เฟซบุ๊ก เพ็จ  

 ลักษณะของการใช้เฟซบุ๊ก เพ็จ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในปัจจุบัน มีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย 

และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ด้วยศักยภาพในการสื่อสารผ่านข้อมูลข่าวสารที่สด

ใหม่ และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสามารถน าเสนอผ่านการพิมพ์ข้อความ (Status) การอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ 

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมกับบริษัทตัวแทนโฆษณา ขยายช่องทางในการสื่อสารเนื้อหา

ที่น่าสนใจผ่านทางเฟซบุ๊ก เชื่อมโยงเข้ากับการน าเสนอข้อมูลผ่านคลิปวิดีโอลงบนเว็บไซต์ยูทูบ ซึ่งคลิปวิดีโอ

ต่างๆ สามารถส่งต่อไปยังหน้าไทม์ไลน์ (Timeline) บนเฟซบุ๊กของตัวเองหรือของเพ่ือนได้ ด้วยคุณสมบัติเด่นที่

เชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วนี้ ท าให้ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ยูทูบ 

กลายมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตสื่อโฆษณา (TVC) ผ่าน

สื่อกระแสหลัก   

 การเชื่อมโยงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ สามารถเชื่ยมโยงให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกผู้ติดตามบนหน้าเฟซบุ๊ก เพ็จ ได้ หนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ เฟซบุ๊ก เพ็จ ของ แอกซ์ไทย

แลนด์ ซึ่งเป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจและ
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เรียกความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชาย ให้ความกล้าและเชื่อมั่น ผ่านสถานการณ์จ าลองที่ปรากฎอยู่

ในสื่อโฆษณา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “แอกซ์...เมื่อไหร่ ได้เรื่อง” โดยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของ

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จ ากัดมีผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 

ส าหรับผู้ชาย หรือแอกซ์ บอดี้สเปรย์ และ 2.ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อ ส าหรับผู้ชาย หรือดราย โรลออน ในปัจจุบัน 

เฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand มีจ านวนสมาชิกแฟนเพ็จ (Fan page) จ านวน 634,020 คน และมี People 

talk about this จ านวน 13,061 คน (ข้อมูล ณ วันที่  24 มีนาคม 2557 จาก เฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe 

Thailand) ส าหรับ People talk about this เป็นเครื่องมือของเฟซบุ๊ก เพ็จ ซึ่งจะเป็นการรายงานผลการมี

ส่วนร่วมในเฟซบุ๊ก เพ็จ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น (Comment) การกดถูกใจ (Like) การส่งต่อ 

(Share) หรือการท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับเฟซบุ๊ก เพ็จ โดยจะมีการรายงานความ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ 7 วัน 

 เฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552  ในช่วงระยะเริ่มต้น จะ

เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ และกิจกรรมที่

ชวนให้สมาชิกได้ร่วมสนุกผ่านหน้าเฟซบุ๊ก เพ็จ ต่อมา ในปี 2554 บริษัท CJ Worx ซึ่งเป็นบริษัทดิจิตอลเอเจน

ซี่ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ของประเทศไทย ได้ริเริ่มการ

สร้างสรรค์กิจกรรมผ่าน “มุขจีบสาว” เริ่มจากวันที่ 21 เมษายน 2554 ทางเฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand 

ได้โพตส์ข้อความ “หากว่าคุณเจอสาวน่ารักเด้งน่าคบหามากกก ก าลังเดินช้อปปิ้ งที่จตุจักรอยู่ คุณจะเข้าไป

สอย/จีบ/หยอด เธออย่างไรดี” ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ในประเด็นเทคนิคการจีบสาวตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิธีจีบสาวที่สวนจตุจักร วิธีจีบสาว

มหาวิทยาลัย วิธีจีบสาวที่ขอนแก่น หรือ วิธีจีบสาวออฟฟิศ เป็นต้น ซึ่งความคิดเห็นของสมาชิกที่มีความคิด

สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง ก็จะถูกคัดเลือกน ามาประกอบการผลิตเป็นคลิป

วิดีโอบนยูทูบ ของ Axe Thailand Channel หรือที่รู้จักในชื่อของ Axe Dude ที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วม 

(Customer Engagement) ระหว่างผู้บริโภคกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 

จากกิจกรรม “มุขจีบสาว” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความสนใจของกลุ่มสมาชิกแฟนเพ็จ ให้เข้ามามีส่วน

ร่วมผ่านช่องทางบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์แอ็กซ์ ในครั้งนี้ เป็นการดึงเอาศักยภาพของสื่อ

ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ “มุขจีบสาว” เป็นประเด็นในการเปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

กิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีจีบสาว หรือการรับชมแล้วส่งต่อคลิปวิดีโอลง

ในเฟซบุ๊กส่วนตัว จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้ผู้ติดตามกิจกรรม “มุขจีบสาว” มีความใกล้ชิด รู้จัก และส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าของผลิตภัณฑ์แอ็กซ์ได้มากข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) 

และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

 2. เพ่ือศึกษาเหตุผล และลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ 

(Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand 

 3. เพ่ือศึกษาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อสินค้า อันมีผลมาจากการมีส่วนร่วมของ  

สมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าของลูกค้าเป้าหมาย กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ “มุขจีบสาว” ของผลิตภัณฑ์ AXE ใน Facebook 

Page และ Youtube Channel” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการศึกษา 

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ชมเพศชายที่ติดตาม

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และ ยูทูป (Youtube) ของ

ผลิตภัณฑ์ Axe โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ชาย อายุระหว่งา18 - 30 ปี ก าลังศึกษาอยู่

ในระดับมหาวิทยาลัย จนถึงระดับจบการศึกษาปริญญาตรี อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แอกซ์ จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในภาพรวมผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่มทุกคน ได้เป็นสมาชิกและใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่องทางในการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารประจ าวัน รวมทั้ง ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ก าลังอยู่ใน

ความสนใจของตัวเองและกลุ่มเพ่ือนได้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกือบทั้งหมด ยังใช้งาน

เว็บไซต์ยูทูบร่วมด้วย เพ่ือเป็นช่องทางเพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก เช่น ดูหนัง ฟังเพลง นอกจากนี้ บางส่วนยังใช้

เว็บไซต์ยูทูบ เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อศึกษาสิ่งที่ตัวเองก าลังให้ความสนใจ ทั้งด้านวิชาการ และงานอดิเรก เช่น 
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กีฬา รถยนต์ สัตว์เลี้ยง รวมไปถึง การค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือได้รับ

มอบหมาย ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมากกว่าครึ่ง เป็นสมาชิกและใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

อินสตาแกรม ขณะที่ ทวิตเตอร์ มีผู้เข้าร่วมการสนทนาบางส่วน ใช้เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารใน

รอบวัน ซึ่งมีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ช่องทาง แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบัน ช่องทางบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่

ตัวเองสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2549, น. 79-81) ในส่วน

ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสารตราสินค้า ที่กล่าวไว้ว่า  การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือช่วยหรือประกอบในการตัดสินใจมากขึ้น

ตามไปด้วย ซึ่งในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นจ านวนมากผ่าน

ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงต้องใช้ข้อมูลหลายๆ ชุด หรือรวบรวมที่มาจากหลายๆแหล่ง มาพิจารณา

และประกอบการตัดสินใจ ก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

ขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2549, น. 79-

81) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องคุณภาพและความหลากหลาย ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของ

สินค้าหรือบริการ และจะมีการเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าตราต่างๆ ที่ตนเองเห็นว่ามีคุณภาพ ดังนั้น การสะท้อน

ในเรื่องคุณภาพ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญหรับผู้บริโภคยุคใหม่  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เลือกใช้ช่องทางบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตัวเอง 

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ส าหรับสถานที่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  ใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาขีดความสามารถของโทรศัพท์มือถือแบบ

สมาร์ทโฟนของผู้ผลิตชั้นน าของโลก ได้พัฒนาให้โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น 

นอกเหนือไปจากการพูดคุยสนทนาแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับ - ส่ง

อีเมล์ รวมไปถึง การพูดคุยแบบเห็นหน้า และการเพ่ิมศักยภาพในการใช้งานกล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูปที่มีความ

ละเอียดและคุณภาพสูง ขณะที่ ความถี่ของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ใช้

งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ าทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากการเข้าถึงเครือข่าย

สังคมออนไลน์ มีความสะดวกและรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ที่ส ามารถ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

  ด้านจ านวนชั่วโมงต่อวัน (เฉลี่ย) ส าหรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

ส่วนใหญ่ จะใช้เวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉลี่ยต่อวัน มากกว่า 4 ชั่วโมง ขณะที่ ผู้เข้าร่วม

การสนทนากลุ่มอีกจ านวนหนึ่ง ก็ใช้เวลาอยู่กับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ถึง 1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง
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แบ่งลักษณะการใช้งานออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ ระหว่างการเดินทางไป - กลับ จากบ้านไปยังสถานศึกษา

หรือที่ท างาน หรือ ช่วงเวลาระหว่างวัน หลังจากว่างเว้นจากการท างานหรือเรียนหนังสือ และช่วงเวลาเลิกงาน 

รวมถึง ก่อนเข้านอน และช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ 

จะใช้เวลา ตั้งแต่ 18.00 - 23.59 นาฬิกา ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่วงว่างเว้นจาก

การปฏิบัติงาน หรือกิจวัตรประจ าวันต่างๆ  

เหตุผล และลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) 

และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ในจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาว ช่องทางที่ท า

ให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ได้รู้จักกิจกรรม “มุขจีบสาว” ของ Axe Thailand ผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งเกิดจาก

การได้รับลิงค์คลิปวิดีโอจากกลุ่มเพื่อนที่ส่งต่อมาให้บนหน้าไทม์ไลน์ รวมไปถึง ได้เห็นเพื่อนโพสต์ลิงค์คลิปวิดีโอ 

“มุขจีบสาว” บนหน้ากระดานข่าว ท าให้เกิดความสนใจที่จะเข้าชมคลิปวิดีโอ สอดคล้องกับหลักการท าไวรัล 

วิดีโอ (Steven D. Strauss ,2010) ที่อธิบายถึง การสร้างกระแสแบบปากต่อปาก สามารถสร้างได้หลายวิธีการ 

เช่น การทวีตในทวิตเตอร์ หรือ ส่งต่อในเฟซบุ๊ก น าไปโพสต์ในเว็บไซต์สินค้า หรือใช้ผู้มีอิทธิพล ( Influencer) 

เป็นต้น ซึ่งจากจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้รู้จักคลิปวิดีโอ “มุขจีบสาว” ก็มาจากการส่งต่อ

ลิงค์คลิปวิดีโอนี้ โดยที่ Axe Thailand ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้สื่อโฆษณาอ่ืนมาช่วยสนับสนุนให้

เป็นที่รู้จัก 

ส่วนเหตุผลที่ท าให้สนใจอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook 

Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ จะสนใจและเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจกรรม “มุขจีบสาว” จากการแนะน าของกลุ่มเพ่ือนฝูง ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

โดยในเบื้องต้นนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผลิตขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ใด เพราะให้ความสนใจกับเนื้ อหาและ

รูปแบบการน าเสนอมากกว่า ด้วยเนื้อหาที่น าเสนอมุขจีบสาว ซึ่งเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ผู้เข้าร่วมการ

สนทนากลุ่มเคยมีประสบการณ์ร่วมมาก่อน สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา, 2525) อธิบายไว้ว่า เจ้าของสินค้า ให้ความส าคัญในการท า

การตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพียงแค่ตอกย้ าตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มากว่าการไปย้ าในตัว

ผลิตภัณฑ์แบบเจาะจง 

ขณะที่ ความโดดเด่นของคลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาวที่น าเสนอผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก เพ็จ 

(Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีความสนใจและเข้า

มามีส่วนร่วมในกิจกรรม “มุขจีบสาว” ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ 1.เนื้อหาที่น าเสนอ เกี่ยวกับประเด็นมุขจีบ

สาว สอดคล้องกับหลักการท าไวรัล วิดีโอ (Steven D. Strauss ,2010) ที่อธิบายถึง การสร้างความแตกต่าง 

(Make it different) ว่าสิ่งแรกที่ต้องค านึง คือไม่ควรมีเนื้อหาในลักษณะของการขายสินค้าอย่างชัดเจน โดย
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อาจเบี่ยงให้วิดีโอเป็นตลก, ตกใจ, ความลับ, น่าสนใจ, เช็กซ์, ประหลาดใจ, ฯลฯ เพราะการที่ท าให้รู้สึกสนุก 

หรือรู้สึกตกใจนั้น เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดไวรัลได้ดีที่สุด ทั้งนี้ ด้วยความแปลกใหม่ในการน าเสนอ จึงท าให้การรับชม

คลิปวิดีโอ “มุขจีบสาว” เป็นเนื้อหาที่ดูแล้ว ท าให้เกิดพฤติกรรมที่อยากจะส่งต่อไปยังเพ่ือนฝูงได้รับชมด้วย 

สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดแบบไวรั ล  ที่ เปรี ยบเทียบได้กับ ไวรั สที่ เ มื่ อมีคนใดติด เชื้ อแล้ ว 

ก็สามารถที่จะแพร่กระจายต่อไปยังอีกคนหนึ่ง และแพร่กระจายต่อไปยังคนอ่ืนๆ ได้อีกจนนับไม่ถ้วน  

(ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และ สุธน โรจน์อนุสรณ์, 2551, น. 148) ซึ่งการบอกต่อในลักษณะนี้ ผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ จะยิ่งท าให้ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม “มุขจีบสาว” กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างภายในระยะเวลา

อันรวดเร็ว  

ปัจจัยที่ 2. สถานการณ์ในแต่ละตอน ซึ่งแต่ละสถานการณ์ที่ก าหนด จะเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัว ที่

สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ การใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่อง (ชื่อตอน) และ

ภาพตัวอย่างของคลิปวิดีโอในกิจกรรม “มุขจีบสาว” ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ชวนให้ผู้ชมสะดุดตาและเกิดความสนใจ

ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับหลักการท าไวรัล วิดีโอ (Steven D. Strauss ,2010) ที่อธิบายถึง การตั้งชื่อเรื่อง

ให้มีความน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เลือกรับชม เช่นเดียวกับการเลือกภาพตัวอย่าง ก็

จะต้องเป็นรูปที่ชัดเจนและดึงดูความสนใจได้เช่นกัน 

ปัจจัยที่ 3. ผู้หญิง ในแต่ละสถานการณ์ จะมีการปรากฏตัวของสาวๆ ที่พิธีกรจะใช้มุขจีบสาวสมาชิก

เฟซบุ๊ก เพ็จ น าเสนอเข้ามา และถูกคัดเลือก ซึ่งแต่ละสถานการณ์ ก็จะมีผู้หญิงหน้าตาดี ที่เป็นลักษณะที่ผู้ชาย

หมายปอง มาเป็นบททดสอบในการใช้มุขนั้นๆ โดยปัจจัยนี้ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เชื่อว่า เป็นปัจจัยที่ดึงดูด

ความสนใจให้กับผู้พบเห็น  

ปัจจัยที่ 4. พิธีกร ต าแหน่งของพิธีกร เปรียบได้กับเพ่ือนของผู้ชมที่จะเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และเป็นก าลังใจในการหาวิธีการจีบสาวด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ พิธีกร ยังย้ าถึงเรื่องความมั่นใจ 

เสน่ห์จากตัวเอง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่ AXE ยึดเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาสารมุ่ง

การเปลี่ยนแปลง (เสริมยศ ธรรมรักษ์ และณัฐา ฉางชูโต, 2549) ที่อธิบายถึง ภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งลักษณะ

ของตัวพิธีกรที่สะท้อนภาพของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ก็เป็นการย้ าถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ส าหรับลักษณะของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) 

และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีลักษณะการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน 

โดยเริ่มจากการได้รับชมคลิปวิดีโอ “มุขจีบสาว” จากช่องทางบนเฟซบุ๊ก ภายหลังจากได้ชมคลิปแรกแล้ว 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จะมีความรู้สึกที่อยากจะติดตามชมคลิปวิดีโอในตอนอ่ืนๆ ด้วย เนื่องจากเป็นเนื้อหา

ที่ไม่เคยรับชมมาก่อน มีความแปลกใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารประสบการณ์ของผู้บริโภค(Schmitt, 

2003) ที่อธิบายว่า เป็นการมุ่งสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนและทุก
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ช่องทางการติดต่อระหว่างกัน ตั้งแต่ก่อนการซื้อ ระหว่างซื้อ การใช้และหลังจากการใช้สินค้าหรือบริการแล้ว 

เพ่ือสร้างเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ถึงแม้ว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จะมีทั้งที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อนหน้านี้ 

และไม่เคยใช้มาก่อน แต่คลิปวิดีโอมุขจีบสาว ก็สามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้ผู้รับชมได้ติดตามชมคลิปวิดีโอ

ต่อเนื่องจนจบ ส่วนช่องทางและวิธีการเข้าถึงคลิปวิดีโอในกิจกรรมมุขจีบสาว ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเข้าถึง

คลิปวิดีโอผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก บนหน้ากระดานข่าว (News Feed) ของตัวเองเป็นหลัก 

ขณะที่ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มบางส่วน เลือกเข้าไปที่เฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand เพ่ือเลือกชมคลิป

วิดีโอ หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ของทางเพ็จ ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ทั้งสอง

ทาง ขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาที่ใช้งาน 

ขณะที่ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อสินค้า อันมีผลมาจากการมีส่วนร่วมของ สมาชิก

เฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” ในการ

รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Axe ก่อนการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ 

Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เคยรับชมภาพยนตร์โฆษณาของ Axe มา

ก่อน โดยเฉพาะที่เป็นผลงานด้านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รู้สึกชื่นชอบในวิธีการ

น าเสนอ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เสน่ห์เพ่ือดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้ดี ไม่ดูเป็นการอนาจาร แต่

เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ชายว่า เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว จะช่วยเพ่ิมเสน่ห์ให้กับเพศตรงข้ามได้ สอดคล้อง

กับแนวคิดเรื่องประเภทของการตัดสินใจซื้อ (Duncan, 2002: P.164-167) ที่อธิบายว่า สถานการณ์การ

ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.การตัดสินใจโดยกระบวนการทางความคิด 2.

การตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ และ 3.การตัดสินใจโดยใช้นิสัยหรือการท าซื้อ ซึ่งลักษณะการโฆษณา หรือ

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของ AXE จะเป็นการตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ ที่จะให้ความส าคัญที่การ

ประเมินความรู้สึก สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเชิงอารมณ์ได้ แม้ว่าในตลาดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 

ส าหรับผู้ชาย จะมีผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหลายราย แต่การเน้นย้ าเรื่องเสน่ห์และความมั่นใจ ก็เป็นจุดย้ าเตือนที่

ท าให้ผู้บริโภคจ าได้ ซึ่งการใช้ภาพยนตร์โฆษณาหรือกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นการให้ก าลังใจผู้ชาย ก็เป็น

จุดยืนที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชายของ AXE ให้กับตลาดที่มีสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างทางกายภาพระหว่างตราสินค้ามากนัก 

ส่วนเกณฑ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชาย ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  มีเกณฑ์ใน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับระงับกลิ่นกาย จากปัจจัยเรื่องกลิ่นเป็นหลัก โดยจะเลือกซื้อกลิ่นที่ได้ทดลองแล้ว

รู้ สึ ก ช อ บ  ไ ม่ ฉุ น  ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข จุ ด บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง ตั ว เ อ ง ไ ด้  เ ช่ น  ก ลิ่ น ตั ว  เ ห งื่ อ ไ ค ล  

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชาย ของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จะมีปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่ง

เป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคเอง ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ชื่นชอบ 
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อาจจะเป็นกลิ่นที่เคยใช้ติดต่อกันมานานแล้ว หรือหากต้องการเปลี่ยนกลิ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 

จะต้องมีการทดสอบกลิ่นใหม่นั้นด้วยตัวเองก่อนว่าเหมาะสมหรือเป็นที่ต้องการหรือไม่ นอกจากนี้ การตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ยังมีปัจจัยเรื่องการตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหากลิ่นกายของส่วนบุคคล เช่น บาง

คนเหงื่อออกง่าย บางคนมีกลิ่นตัวแรง หรือมีลักษณะแพ้สารเคมีบางชนิดที่เป็นส่วนผสมอยู่ ก็จะมองหาทาง

ออกหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ 

Axe Thailand ในกิจกรรม “มุขจีบสาว” กับผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ส าหรับผู้ชาย 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ไม่คิดว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมุขจีบสาว ของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook 

Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 

ส าหรับผู้ชาย เนื่องจากคลิปวิดีโอในกิจกรรม “มุขจีบสาว” ไม่ได้น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้รับชมได้รับ

ทราบถึงคุณสมบัติต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ต่างรู้สึกว่า กิจกรรมนี้ ช่วยให้จดจ าตรา

สินค้าได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความ

ผูกพันกับตราสินค้า Customer Engagement (วิเลิศ ภูริวัชร, 2556) ที่กล่าวว่า ลูกค้าจะเกิดความผูกพัน

ทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในแบรนด์นั้น และมีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกับ

แบรนด์ และมีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับตราสินค้า มีระดับ

การพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้า ได้หลายระดับ ได้แก่  

ขั้นแรก คือการสร้างให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ (Confidence)  เป็นระดับที่ลูกค้ามีความไว้วางใจและ

เชื่อถือในตัวบริษัท เพราะบริษัทได้ท าตามสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสามารถท าได้จริงตามที่สื่อสาร

ไว้กับลูกค้า อธิบายในส่วนการจัดกิจกรรม “มุขจีบสาว” ได้ว่า ด้วยเนื้อหาที่น าเสนอในคลิปวิดีโอของ AXE มี

ลักษณะเหมือนเป็นเพ่ือน ที่จะมาคอยช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการจีบสาวว่า ไม่ใช่เรื่องยาก แต่

เพียงมีความกล้าก็สามารถท าได้แล้ว ซึ่งท าให้ผู้รับชมเกิดความเชื่อมั่ นว่า ไม่ว่ามุขจีบสาวที่น าเสนอนั้น จะ

น าไปใช้ได้ผลส าเร็จหรือไม่ ก็ถือว่าได้ลงมือปฏิบัติแล้ว โดยเมื่อรับชมแล้ว ก็ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เนื้อหาที่

น าเสนอนั้น มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริงได้ จึงเกิดเป็นพฤติกรรมการส่งต่อคลิปวิดีโอที่สนใจ ต่อไปยัง

กลุ่มเพ่ือนฝูงต่อไป  

ขั้นที่สอง คือ การสร้างให้เกิดความซื่อสัตย์และความจริงใจ ( Integrity) ลูกค้ารู้สึกได้ว่าบริษัทมีความ

จริงใจ มีความเป็นธรรมและสามารถติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ อธิบายในส่วน

การจัดกิจกรรม “มุขจีบสาว” ได้ว่า เป็นกิจกรรมที่มาช่วยแก้ปัญหาอาการเขินอาย ไม่กล้าจีบสาว ซึ่งเป็น

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ชายทั่วไปได้ ซึ่งในการน าเสนอ ไม่ได้บอกว่า ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ AXE แต่จะน าเสนอ
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วิธีการต่างๆ ที่เกิดจากการร่วมคิดมุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจในการ

แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับชม 

ขณะที่ ในระดับขั้นที่สาม คือ ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจ (Pride) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ

ภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของลูกค้า เกิดความรู้สึกดีที่ได้ใช้และอดไม่ได้ที่จะบอกบุคคลรอบ

ข้างถึงความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้านี้  

และขั้นที่สี่ การสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันลึกซึ้งกับแบรนด์ Customer Engagement (CE) คือ การ

พัฒนาให้ลูกค้าเกิดความหลงใหล (Passion) เห็นเสน่ห์ของการใช้แบรนด์ของเรา ลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะ

สามารถมาแทนที่แบรนด์ของเราได้ อธิบายในส่วนการจัดกิจกรรม “มุขจีบสาว” ได้ว่า ยังไม่ใช่เป้าหมายของ

การจัดกิจกรรม “มุขจีบสาว” ของ AXE Thailand เพราะด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการ

ซื้อผลิตภัณฑ์ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต  

 1.การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อทราบเหตุผลและลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

มุขจีบสาวของสมาชิกเฟซบุ๊ก เพ็จ (Facebook Page) และยูทูบ (Youtube) ของ Axe Thailand  

ซึ่งไม่ได้ก าหนดระดับของการมีส่วนร่วมไว้ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ไม่เคยมีส่วน

ร่วมในการคิดมุขจีบสาวลงในเฟซบุ๊ก เพ็จ ของ Axe Thailand ดังนั้น ส าหรับการวิจัยในอนาคต อาจมี

การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น อายุ 15 - 17 ปี เพ่ิมด้วย และแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของการ

มีส่วนร่วมไปช่วงอายุที่ต่างกัน  

 2.เนื่องจากในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์จ านวนมาก ที่เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตและ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากการท าคลิปวิดีโอในลักษณะ

รายการบนสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีการเลือกใช้รูปแบบการน าเสนออ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งการท า

ภาพยนตร์สั้น เป็นซีรี่ส์ออกมาเป็นตอนๆ ที่ให้ผู้ชมร่วมก าหนดแนวทางของตัวละครได้ หรือการท าคลิปวิดีโอ 

ที่เป็นการร่วมผลิตโดยผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ผลิตผลงานทางสื่ออนไลน์ อย่างเช่น กลุ่มเฟดเฟ่ บอยแบนด์ กลุ่ม

เสือร้องไห้ ซึ่งมีการสอดแทรกผลิตภัณฑ์อยู่ในคลิปวิดิโอนั้นได้อย่างลงตัวและสร้างสรรค์   

ซึ่งหากมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอบนสื่อออนไลน์แต่ละประเภท มีจุดเด่นและจุด

ด้อยอย่างไร ก็จะช่วยให้กับผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14 
 

 

 

รายการอ้างอิง 

 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ , และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. (2551). การโฆษณาเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร. (2547). การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: แพค อินเตอร์

กรุ๊ป. 

เมธา เกรียงปริญญากิจ , ปวัตน์ เลาหะวีร์ , และเตฌิน โสมค า. (2553). Marketing on Facebook ฉบับ

พ้ืนฐาน. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 

สราวุธ อนันตชาติ. (2549). ad @ Chula on Contemporary Views on Advertising (Volume1). 

กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่. 

สราวุธ อนันตชาติ. (2550). ad @ Chula on Contemporary Views on Advertising (Volume2). 

กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่. 

สุรางคนา ณ นคร. (2546). การสื่อสารตราสินค้าในแนวทางการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

เสริมยศ ธรรมรักษ์ , เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ , ณัฐา ฉางชูโต , และสุมาลี เล็กประยูร. (2550). หลักการตลาด

ส าหรับนักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

เสริมยศ ธรรมรักษ์ , และณัฐา ฉางชูโต. (2549). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 


