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การศึกษาเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารตราสินค้าระหว่างสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพัน

สูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement & Low Involvement) บน Facebook 

Fanpage” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าประเภทที่มี

ความเกี่ยวพันสูง และ ตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement & Low 

Involvement) บน Facebook Fanpage และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ

การวางแผนการสื่อสารตราสินค้า 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารตราสินค้าระหว่างสินค้า

ประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement & Low 

Involvement) บน Facebook Fanpage” โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก( In-Depth Interview)โดยเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้
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ศึกษามุ่งเน้นเรื่องการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpageและได้น่าข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

จากผลการศึกษาเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารตราสินค้าระหว่างสินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement & Low Involvement) บน 

Facebook Fanpage” พบว่า ในการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpageทั้งในสินค้า

ประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า จะมีการวางแผนการสื่อสาร ได้แก่ 

กลยุทธ์และกลวิธี ด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย  

วัตถุประสงค์ คือ สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า

มีการก่าหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่แตกต่างกันเรื่องของการสร้าง Awareness และการส่งผู้บริโภคไปยัง ณ จุด

ขาย แต่จะแตกต่างกัน โดยสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าจะเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภค 

แต่สินค้าประเภทที่มีความเก่ียวพันสูงจะเน้นการให้ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของตัวสินค้า 

การวิเคราะห์สินค้าโดยสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันต่่าจะสนใจศึกษาในข้อดีและข้อเสียของสินค้ารวมถึงศึกษาวิธีการสื่อสารของตราสินค้าคู่แข่ง 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในก่อนการวิเคราะห์เพ่ือวางแผน ทุกตราสินค้าจะให้ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในด้านพฤติกรรมด้าน

ออนไลน์ โดยจะมีเครื่องมือของ Facebook Fanpage ในการช่วยวิเคราะห์ให้เกิดความแม่นย่ามากข้ึน 

แนวทางการสื่อสารตราสินค้าตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและตราสินค้าประเภท

ที่มีความเก่ียวพันต่่ามีแนวทางการสื่อสารตราสินค้าที่แตกต่างหลากหลาย แต่จะเน้นย้่าแนวทางการสื่อใน

เรื่องเดียวกันคือสื่อสารโดยการพูดถึงจุดเด่นของตราสินค้า (Unique Selling Point) โดยตราสินค้า

ประเภทที่มีความเก่ียวพันสูงและเน้นทางการสื่อสารที่ภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) และ การให้

ข้อมูลของสินค้า (Generic) ที่มากกว่า ในขณะที่ตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าจะมีการสื่อสารได้

หลากหลายมากกว่า เช่น สามารถให้ข้อมูล แสดงภาพลักษณ์ หรือประโยชน์ของการใช้สินค้าได้ 
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ด้านกลวิธี ในที่นี่จะมุ่งศึกษาด้านการใช้ภาษา ประกอบด้วย 

การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาโดยสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง จะมีลักษณะการสื่อสาร

เชิงการให้ข้อมูล เป็นทางการ และสร้างความน่าเชื่อถือที่มากกว่า ในขณะที่สินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันต่่า จะมีการใช้ภาษาท่ีมีความเป็นกันเอง ใช้ค่าที่สนุกข่าขันหรือเป็นที่นิยมอยู่ในสังคมขณะนั้น 

การสื่อสารด้วยวัจนภาษาโดยสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง จะมีลักษณะการใช้ภาพที่

ถูกควบคุมภาพลักษณ์และมีรายละเอียดข้อจ่ากัดด้านการงานมาก ในขณะที่สินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันต่่า จะมีการควบคุมข้อจ่ากัดด้านการใช้ภาพน้อย รวมถึงสามารถเลือกใช้งานภาพได้หลากหลาย

ประเภทและมีสีสันได้มากกว่า 

ส่าหรับด้านปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการวางแผนการสื่อสาร พบว่า ปัจจัยต่างๆที่

เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกิดจากภายในตัวองค์กรเอง ประกอบด้วย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบ 

รูปแบบการท่างาน บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม และปัจจัยที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลยี ล้วนมีผลกับการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpage ของบริษัท

โฆษณา Digital Agency โดยทั้งหมดทั้งสิ้น 

ค่าส่าคัญ: ตราสินค้า, สินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง, สินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่่า, การวางแผนการสื่อสาร, 

Facebook Fanpage 

บทน่า 
 

ที่มาและความส่าคัญของปัญหา 

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมในการชีวิตและการบริโภค

สื่อของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ตราสินค้าต่างๆจึงมีการพัฒนาปรับตัวเพ่ือที่จะยังสามารถสื่อสารกับ

กลุ่มผู้บริโภคได้ ซึ่งข้อมูลในเชิงสถิติส่ารวจพบว่างบประมาณส่าหรับการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลทั้งหมด มี

การเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย,2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่มีเนื้อหา
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ประเภทวีดีโอและเป็นการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง Facebook ซึ่งมีแนวโน้ม

ว่าจะได้รับความนิยมแทนที่สื่อออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการใช้งาน 

Facebook มากเป็นอันดับ 9 เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนทั่วโลก (Zocial Inc., 2558) และยังเป็นสื่อสังคม

ออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้งานมากที่สุด เหตุนี้ Facebook จึงเป็นสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมเครือข่ายที่น่าจับ

ตามองที่สุดส่าหรับผู้ประกอบกิจการและนักการตลาด 

นอกจากนี้พฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้งานมี

ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สังเกตได้จากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การซื้อสินค้า เช่น ก่อนการซื้อสินค้า

พวกเขาเริ่มพ่ึงพาข้อมูลผ่านการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมากข้ึน เริ่มให้ความเชื่อถือสรรพคุณของตราสินค้า

จากกลุ่มคนรอบข้างมากกว่าบุคคลมีชื่อเสียง รวมทั้งยังแบ่งปันความรู้สึกที่ได้รับจากการใช้สินค้าผ่านทาง

สื่อออนไลน์มากขึ้น โดยสถานที่ที่ผู้บริโภคมักแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

Facebook ซึ่งการแสดงความคิดเห็นต่างๆบน Facebook เป็นพฤติกรรมปกติที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล

ต่อบุคคลและบุคคลต่อองค์กร โดย Facebook มีลักษณะการใช้งานเชิงการสื่อสารสองทาง จะเห็นว่า 

Facebook เป็นแหล่งที่ค่อนข้างให้ความสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคมี

ความคุ้นเคยในการใช้งาน รวมทั้งเป็นพื้นที่ๆท่ีผู้บริโภคนิยมเข้ามาติดตามข่าวสารต่างๆอยู่เป็นประจ่า  

ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึง Facebook ในส่วนที่จะมีประโยชน์ต่อทางด้านตลาด 

คือ การใช้งาน Facebook Fanpage ซึ่งเป็นการใช้งานที่เหมาะกับธุรกิจการค้า ที่ต้องการแบ่งปันข้อมูล 

เรื่องราวข่าวสารต่างๆในด้านใดด้านหนึ่งให้แก่ผู้บริโภค การใช้งานระบบหรือฟังชั่นต่างๆ เอ้ือต่อการ

ติดต่อสื่อสารในระดับสาธารณะ มีลูกเล่นเหมาะสมกับการใช้งานด้านการตลาด อาทิ การจัดกลุ่มข้อมูล

หรือเนื้อหาของ Facebook Fanpage ที่สร้างขึ้นเป็นการแนะน่าตัวเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ที่เข้าชม การท่า 

Application เกมส์ต่างๆให้ผู้ใช้ทั่วไปเล่น โดยสร้างขึ้นโดยเฉพาะบน Facebook Fanpage ของตนเอง 

การสร้างช่องให้คะแนนการใช้งานสินค้า ด้วยการให้เลือกจ่านวนดาวแสดงความพึงพอใจ เป็นต้น  

โดยตราสินค้าแต่ละประเภทมีจุดประสงค์การใช้งาน Facebook Fanpage ที่แตกต่างกัน อาทิ 

การเผยแพร่ข้อมลูผลิตภัณฑ์ บริการส่งเสริมการขาย การให้ค่าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การสร้างปฏิสัมพันธ์
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ต่างๆกับผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นที่ช่วยเสริมให้จุดประสงค์หรือการสื่อสารของ Facebook Fanpage 

มีความแตกต่างจากการสื่อสารบนสื่ออ่ืนๆ คือ ความรวดเร็วในการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบไปมาระหว่าง

ตราสินค้ากับผู้บริโภคได้ ซ่ึงช่วยให้ตราสินค้าสามารถท่าการตลาดได้สมบูรณ์ขึ้น เช่น ความสามารถในการ

เก็บสถิติข้อมูลของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลสถิติเหล่านี้จะท่าให้ตราสินค้ารู้จักกลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆมากขึ้น 

เช่น เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะเนื้อหาที่ชอบและไม่ชอบบน Facebook Fanpage เป็นต้น  

นอกจากนี้การสื่อสารตราสินค้าเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้นยังมีความส่าคัญ เนื่องจาก

ผู้บริโภคมีความคาดหวังในการซื้อสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนั้น การวิจัยเรื่องนี้จึงให้ความสนใจใน

สินค้าที่มีความแตกต่างกัน 2 ประเภท แบ่งตามลักษณะการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ สินค้าที่มี

ความเกี่ยวพันสูง (High Involvement) คือ สินค้าที่ผู้บริโภคมักข้อมูลและต้องใช้ความคิดไตร่ตรองก่อน

การตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก เนื่องจากเมื่อซื้อแล้วอาจท่าให้ผู้บริโภคได้รับความเสี่ยงหรือเสียหายได้ เช่น 

คอนโด บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นต้น  

 สินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่่า (Low Involvement ) คือ สินค้าประเภทที่ไม่จ่าเป็นต้องมีการหา

ข้อมูลหรือคิดไตร่ตรองก่อนการซื้อ เมื่อซื้อแล้วผู้บริโภคอาจไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสี่ยงจาก

การซื้อน้อย เช่น สบู่ หมากฝรั่ง น้่าดื่ม บะหมี่กึ่งส่าเร็จรูป อาหารฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น  

ดังนั้น การที่ตราสินค้าจะท่าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ ตราสินค้าอาจจะต้องมี

วิธีการสื่อสารตราสินค้าตามลักษณะของประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ตราสิ นค้าประเภทที่มี

ความเกี่ยวพันสูง (High Involvement) ผู้บริโภคมักมีการหาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนความมั่นใจก่อนการ

ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายได้หากตัดสินซื้อสินค้าโดยขาดความ

รอบคอบและไม่มีการหาข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังนั้น ตราสินค้าจึงสามารถใช้ Facebook Fanpage ในการ

สื่อสารตราสินค้า เพ่ือช่วยสนับสนุนความมั่นใจต่างๆให้ เกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อ หากเป็นตราสินค้าที่มีความ

เกี่ยวพันต่่า (Low Involvement)  โดยทั่วไปสินค้าประเภทนี้ผู้บริโภคมักไม่หาข้อมูลหรือใช้เวลาในการ

ตัดสินใจซื้อมาก เนื่องจากสินค้าไม่สามารถสร้างความเสี่ยงหรือให้ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้มากนัก เมื่อได้

ตัดสินใจซื้อ การสื่อสารตราสินค้าจึงต้องท่าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ทันที  
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ด้วยความซับซ้อนด้านการตัดสินใจต่างๆของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในยุคที่สื่อดิจิทัลหรือสื่อสังคม

ออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลเหล่านี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารตราสินค้า 

ระหว่างสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง และ สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement 

& Low Involvement) บน Facebook Fanpage” เพ่ือที่ผู้ศึกษาจะสามารถน่าแนวทางการสื่อสารตรา

สินค้าหรือผลการศึกษาท่ีได้มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพ่ือศึกษาการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง และ ตราสินค้าประเภทที่มี

ความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement & Low Involvement) บน Facebook Fanpage 

2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการวางแผนการสื่อสารตราสินค้า 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research )  โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาถึงการวางแผนการ
สื่อสารตราสินค้า รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการวางแผนตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง  และ
สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า (High Involvement & Low Involvement) ซ่ึงคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เก็บข้อมูลจากผู้ที่ท่างานด้านดิจิทัลในบริษัทเอ
เจนซี่ 2 ประเภท ได้แก่ บริษัทโฆษณาดิจิทัลเอเจนซี่เฉพาะทาง และ บริษัทโฆษณาเอเจนซี่แผนกย่อย
ดิจิทัล จ่านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยใช้ข้อก่าหนดในการคัดเลือกจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ท่างานด้านโฆษณา
ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 1 ปีและต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook 
Fanpage รวมถึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เอกสารข้อมูลที่เผยแพร่บน
Facebook Fanpage ของตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเก่ียวพันต่่า 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากสรุปผลการศึกษา พบว่าการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpage มี

การวางแผนการสื่อสารในด้านกลยุทธ์และกลวิธี  
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กลยุทธ์ 

1.การก่าหนดวัตถุประสงค์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม คือ มีการสร้างการรับรู้ (Awareness) 

ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือน่าไปสู่การสร้างยอดขาย (Drive to Sale) ให้กับตราสินค้า แต่สิ่งที่แตกต่าง คือ 

สินค้าทั้งสองประเภทจะมีการเน้นย้่าประเด็นแตกต่างกัน สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงจะก่าหนด

วัตถุประสงค์ในเรื่องการให้ข้อมูล การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า เนื่องจากสินค้าประเภทที่มี

ความเกี่ยวพันสูงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ ข้อมูลเหล่านี้เป็น

ประโยชน์แก่ผู้บริโภคท่ีช่วยให้ตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น สอดคล้องกับ เสรี วงศ์มณฑา (2547, น.73) กล่าว

ว่า ข่าวสารที่เน้นเหตุผลหรือเป็นการแสดงลักษณะผลประโยชน์เพ่ือกระความสนใจของผู้รับข่าวสาร โดย

พยายามจะแสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ มักจะน่ามาใช้กับการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคที่มี

เป้าหมายสูง (High Involvement) ขณะที่สินค้าประเภทที่มีความเก่ียวพันต่่าจะเน้นในสร้างความสัมพันธ์

และการมีปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า เป็นสินค้าที่ผู้บริโภค

มีความเข้าใจในตัวสินค้า จึงเป็นลักษณะการสื่อสารที่ท่าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความชอบหรือความพึงพอใจ

ในตราสินค้า สอดคล้องกับ เสรี วงศ์มณฑา (2547, น.73) กล่าวว่า ข่าวสารที่จูงใจ เน้นความรู้สึกของ

ผู้บริโภค สร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พอใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจซื้อ มักจะ

น่ามาใช้สื่อสารกับผู้บริโภคท่ีมีเป้าหมายต่่า (Low Involvement) 

2.การวิเคราะห์สินค้าและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและ

สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่ามีการวิเคราะห์สินค้าและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากสินค้าทั้งสองประเภทมีการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆในเรื่องประเด็นหลักเดียวกัน กล่าวคือ 

การวิเคราะห์สินค้า จะหาจุดเด่นของตราสินค้าและสถานการณ์การด่าเนินงานของคู่แข่ง สอดคล้องกับ ธีร

พล ภูรัต(2549,น.94) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์เพ่ือหาข้อ

ได้เปรียบกว่าผลิตภัณฑ์ตราอ่ืน ส่วนด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจะวิเคราะห์ในเรื่องเพศ อายุ 

การศึกษา รายได้ ความชอบ ความสนใจต่างๆ ซึ่งสินค้าทั้งสองประเภทมีการวิเคราะห์ในประเด็นที่ไม่

แตกต่างกันสอดคล้องกับ ธีรพล ภูรัต (2549,น.98-99) กล่าวว่า นักโฆษณาต้องวิเคราะห์ผู้บริโภค
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กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเพ่ือสร้างงานโฆษณาให้เป็นที่ดึงดูดใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้อมูลด้าน

ประชากร เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา 

3.แนวทางการสื่อสารตราสินค้า ตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและตราสินค้า

ประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าบน Facebook Fanpage ให้ความส่าคัญกับแนวทางการสื่อสารในเรื่อง

เดียวกัน คือ การสื่อสารในเชิงข้อกล่าวอ้างที่เป็นรากฐานจิตใจ โดยใช้สัญลักษณ์เชื่อมโยงเพ่ือแสดงถึง

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) เนื่องจากทุกตราสินค้าจ่าเป็นต้องแสดงถึงจุดเด่นของสินค้า

ตนเองซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือที่จะสามารถแข่งขันกับตราสินค้าอ่ืนๆในตลาดได้ สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ 

จุมพลเสถียร (2544, น.137) กล่าวใน กลยุทธ์การโฆษณา คือ ด้วยการแข่งขันทางการตลาดสูง การ

ลอกเลียนแบบสินค้าท่าได้ง่ายขึ้น ความแตกต่างของสินค้ามีน้อย นักโฆษณาจึงต้องหันมาสร้างจุดเด่นให้

ตราสินค้า 

ขณะเดียวกันสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าเน้น

ในแนวทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงจะเน้นแนวทางการ

สื่อสารบอกสรรพคุณหรือข้อมูลของสินค้าอย่างตรงไปตรงมา (Generic) เนื่องจากผู้บริโภคต้องการข้อมูล

เพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ สอดคล้องกับ สุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ (2552) กล่าวว่า สินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันสูง ผู้บริโภคมักจะตัดสินใจผ่านกระบวนการคิดและกระบวนการหาข้อมูล รวมถึงมีการประเมิน

ปัจจัยต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก ซึ่งตราสินค้าจะต้องสามารถให้ข้อมูลรวมถึงความแน่ใจต่างๆ

ให้กับผู้บริโภคได้  

ตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า จะมีแนวทางการสื่อสารหลากหลาย ได้เเก่ 1.แนว

ทางการสื่อสารในลักษณะตอกย้่าความส่าคัญ (Resonance) คือ การสร้างการสื่อสารที่เชื่อมโยงตรา

สินค้าเข้ากับประสบการณ์ของผู้บริโภค โดยแนวทางการสื่อสารในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึก

ไว้วางใจ และเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้ามากขึ้น 2.แนวทางการสื่อสารในลักษณะสร้างความดึงดูด 

(Attractive) ด้วยการสร้างอารมณ์ข่าขัน สนุกสาน เพ่ือให้เกิดความสนใจและพึงพอใจ น่าไปสู่การ

ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วและง่ายขึ้น สอดคล้องกับสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบเดิม ไม่หาข้อมูล

และมักใช้ความพึงพอใจที่มีต่อตราสินค้าในการตัดสินใจซื้อ 

กลวิธี 

การสื่อสารด้วยวัจนภาษาของตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง ได้เเก่ ข้อความโฆษณา 

ภาษาเขียนที่ใช้ในการโฆษณาต่างๆ จะมีลักษณะค่อนข้างเป็นทางการ น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้บริโภคในสินค้า

ประเภทนี้มักต้องการข้อมูลข่าวสารที่มากพอก่อนการตัดสินใจซื้อ การสื่อสารด้วยวัจนภาษาของตราสินค้า

ประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า จะมีลักษณะการสื่อสารที่สร้างความรู้สึกเป็นกันเองและมักน่าค่าที่นิยมใน

ขณะนั้นมาใช้ ซึ่งผู้บริโภคในตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าจะมีความคาดหวังในตราสินค้า

ประเภทนี้น้อยกว่าสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์น้อยกว่า และมักเลือกซื้อ

สินค้าด้วยความชอบ ตราสินค้าจึงต้องวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวรวุฒิ ภักดีบุรุษ (2552,น.

133) กล่าวว่า ข้อความโฆษณา นอกจากจะค่านึงถึงการใช้ภาษาที่ดีชัดเจน ยังควรค่านึงถึงผู้รับสารเป็น

ส่าคัญ โดยใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา คือ การสื่อสารด้วยภาพ สี ตราสัญลักษณ์ หรือภาษาเเวดล้อม

บริบทต่างๆ สินค้าประเภทที่มีความเก่ียวพันสูงจะมีการควบคุมความเป็นเอกภาพ เพ่ือตอกย้่าภาพลักษณ์

ตราสินค้า (Brand Image) ส่วนตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าจะมีการใช้ภาพ สี ที่ไม่ค่านึงถึง

ความเป็นเอกภาพและมักน่าภาพจากเเหล่งสารอ่ืนๆ ที่ก่าลังเป็นที่นิยมมาใช้ ให้ความส่าคัญกับการดึงดูด

ความสนใจจากผู้บริโภค สอดคล้องกับ แอสเซล (Assael 2001, p.67) กล่าวใน แนวคิดความเก่ียวพันของ

สินค้าของ สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง คือ ลักษณะของสินค้าประเภทนี้จะสามารถสะท้อนในเรื่อง

ของภาพลักษณ์ ฐานะหรือรสนิยมของผู้ใช้ และมักจะเป็นสินค้าที่มีราคาแพง มีความส่าคัญในด้าน

ประโยชน์ใช้สอย รวมถึงอาจมีความเสี่ยงทางด้านการเงินหลังการซื้อ ในขณะที่ตราสินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันต่่า เป็นสินค้าที่ไม่มีความเสี่ยง ราคาไม่แพงและไม่มีความน่าสนใจไม่แสดงภาพลักษณ์ของตนเอง 

การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาจึงจ่าเป็นจะต้องท่าให้มีความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค 
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ด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัทโฆษณาดิจิทัล ยังสามารถส่งผลต่อการผลิตชิ้นงานต่างๆ

หรือการวางแผนการสื่อสารโดยใช้ Facebook Fanpage ได้เช่นกัน 

ปัจจัยภายใน 

ประการแรก กลยุทธ์ กลยุทธ์หลักทีม่ีผลต่อการสร้างสรรค์หรือการวางแผนการสื่อสารให้กับตรา
สินค้าในรูปแบบต่างๆ จากการศึกษาพบว่าแนวทางกลยุทธ์ของบริษัทโฆษณาดิจิทัลเอเจนซี่จะมีกลยุทธ์ที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การคิดนอกกรอบแปลกใหม่ มีการบูรณาการด้านการใช้สื่อต่างๆเข้าด้วยกัน มีการน่า
เทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสังเกตได้จากการบูรณาการสื่อหรือการวาง
แผนการสื่อสารตราสินค้าต่างๆ อาทิ การใช้Facebook Fanpage ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลในการเป็นพ้ืนฐาน
ให้กับการสื่อสารตราสินค้า สอดคล้องกับดอยเยิล (Doyle, 2000, P.18) ได้ให้นิยามไว้ว่า “กลยุทธ์” 
หมายถึงชุดของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ก่าหนดขึ้นเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท เพ่ือให้
สามารถบรรลุถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ในตลาดเป้าหมายที่เลือกสรรไว้  

ประการที่สอง โครงสร้าง โครงสร้างการท่างานภายในบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่จะมีล่าดับขั้นในการ

ท่างานค่อนข้างน้อย กล่าวคือ มีต่าแหน่งที่แสดงถึงล่าดับขั้นของผู้ท่างานค่อนข้างน้อย ไม่ซับซ้อน การ

ด่าเนินงานตัดสินใจในระหว่างการท่างานไม่จ่าเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอน ซึ่งโครงสร้างท่างานในลักษณะนี้

มีผลท่าให้การสื่อสารบน Facebook Fanpage ด่าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติในการ

สื่อสารของสื่อประเภทFacebook Fanpage สอดคล้องกับ ภาสินี กังสนานนท์ (2553) กล่าวว่า ความ

เหมาะสมของโครงสร้างองค์กรในแต่ละแห่ง อาจขึ้นอยู่กับขนาดและกิจกรรมในแต่ละองค์กร อย่างไรก็

ตามโครงสร้างองค์กรที่ดีจะต้องมีการก่าหนดสายงานความรับผิดชอบอย่างมีแบบแผน เพราะโครงสร้าง

ขององค์กรที่ได้ร้บการจัดไว้อย่างดีย่อมเป็นพ้ืนฐานส่าคัญที่ท่าให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงาน สั่งการ 

และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ประการที่สาม ระบบ องค์กรได้มีการก่าหนดระบบการด่าเนินงานด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน เช่น  

การท่างานในรูปแบบทีม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท่างานอย่างชัดเจน รวมถึงมีการวัดผลใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพหรือเป้าหมาย ซึ่งการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน 

Facebook Fanpage มีการก่าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก่าหนดผู้ด่าเนินงานหลักในด้านต่างๆอย่าง
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ชัดเจนเช่น สอดคล้องกับ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2553) กล่าวว่า ความส่าคัญของการน่าแนวคิดเชิงระบบ

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือ 1) แนวคิดเชิงระบบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถก่าหนดกรอบการท่างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมการท่างานเป็นทีม  เนื่องจากสามารถสื่อสารกระบวนการท่างานทุก

ขั้นตอนกับทีมงานได้ 3) ท่าให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ความผิดพลาดต่างๆที่เกิดจาก ระบบได้ชัดเจนและหา

วิธีแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที 4) ท่าให้การท่างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีความถูกต้อง สอดคล้อง

กับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้  

ประการที่สี่ รูปแบบการท่างานวางแผนการสื่อสารบน Facebook Fanpage ผู้ใต้บังคับบัญชามี

อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆในการสื่อสารการตลาด ผู้บริหารแต่ละองค์กรมีส่วน

ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 

สอดคล้องกับ กิติ ตยัคคานนท์ (2532, น.28-29) กล่าวถึงลักษณะของผู้น่าแบบประชาธิปไตยที่จะมี

ลักษณะการบริหาร คือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บ้งคับบัญชาได้ใช้ความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความ

คิดเห็น เลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ร่วมงานและรับฟังความคิดเห็นกับ

ค่าปรึกษาหารือจากผู้ใต้บ้งคับบัญชาท่าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 

ประการสุดท้าย บุคลากรและทักษะ การวางแผนการสื่อสารทางด้าน Facebook Fanpage 

การคัดเลือกบุคคลเข้าท่างานของบริษัทโฆษณาดิจิทัลเอเจนซี่ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านดิจิทัลหรือสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นผู้ด่าเนินงาน เนื่องจากการวางแผนการสื่อสารต่างๆในสายงาน

ดิจิทัลจ่าเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน สอดคล้องกับ สนั่น เถาชารี (2548) กล่าวว่า หน้าที่ใน

การวางแผนก่าลังคน ผู้จัดการจะต้องคาดคะเนความ ต้องการก่าลังคนในอนาคตว่าต้องการตัวบุคคลที่จะ

เข้ามารับหน้าที่ในต่าแหน่งต่างๆมากน้อยเท่าใดและมีคุณสมบัติอย่างไร เพ่ือไม่ให้ขาดแคลนก่าลังคนและ

เพ่ือที่จะสามารถการจัดการงานต่างๆที่มีได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ  

ปัจจัยภายนอก  

ด้านการเมือง การสื่อสารมักหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการสื่อสารต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องหรือ

กระทบต่อประเด็นทางด้านการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ความขัดแย้ง 
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หรือ การเมืองระหว่างประเทศต่างๆ เนื่องจากประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน

และอาจสร้างผลกระทบในด้านลบหากตราสินค้าได้  

ด้านสังคม กระแสต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคม มีผลต่อการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน 

Facebook Fanpage เนื่องจากการสื่อสารตราสินค้าและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ มีการ

ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตร ความเคลื่อนไหวในสังคม แนวโน้มการใช้ชีวิต สิ่งที่ได้รับความ

นิยมต่างๆสามารถสร้างให้เกิดเนื้อหาในการสื่อสารตราสินค้าได้ ดังนั้น ผู้วางแผนการสื่อสารจึงต้องมี

การศึกษาถึงกระแสหรือความนิยมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือที่จะสามารถน่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มามาใช้ใน

การวางแผนการสื่อสารตราสินค้ารวมไปจนถึงเลือกน่าเสนอข่าวสารต่างๆให้ทันกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 

ด้านเทคโนโลยี เนื่องจากผู้ด่าเนินการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าเป็นผู้ที่ท่างานในสายงาน

ดิจิทัล มีการวางแผนการสื่อสารบนสื่อFacebook Fanpage ซึ่งเป็นสื่อที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

ใหม่ ดังนั้นผู้ด่าเนินงานจ่าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงฟังชั่นการใช้งานของ Facebook Fanpage ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆของผู้บริโภค

สามารถยืนหยัดตราสินค้าของตนเองให้อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันได้  ดังที่ พิมล เอ่ียมผา (2554, น.25) 

กล่าวว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรในแง่ของระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันเช่นการผลิตสินค้าหรือการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท่างานกระบวนการผลิต

การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆรวมไปจนถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpage ของสินค้าประเภทที่

มีความเกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่าการก่าหนดวัตถุประสงค์บน Facebook 

Fanpage ของตราสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูงควรจะเน้นไปที่เรื่องของการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษา

ด้านการให้ข้อมูลต่างๆที่มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมาก 

ตราสินค้าจึงจ่าเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภคได้ แต่หากเป็น
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สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า การก่าหนดวัตถุประสงค์ควรจะเน้นในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์

และการมีส่วนร่วมของสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่ามักจะใช้ความชอบใน

การตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่าปัจจัยอื่นๆ 

2. กลวิธีการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpage ของสินค้าประเภทที่มีความ

เกี่ยวพันสูงและสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า ควรจะต้องมีการศึกษาถึงแนวคิดและพฤติกรรมของ

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านั้นๆ เพ่ือที่จะสามารถเลือกกลวิธีการสื่อสารออกไปได้อย่าง

เหมาะสม เช่น น้่าดื่มชาเขียว เป็นสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันต่่า ตัวสินค้าไม่มีความโดดเด่นหรือ

น่าสนใจมากนัก การสื่อสารด้วยวันจภาษาและอวัจนภาษาจึงจ่าเป็นจะต้องใช้แนวทางการสื่อสารที่ท่าให้

ผู้บริโภครู้สึกถึงความน่าสนใจและชื่นชอบในตัวสินค้ามากกว่าตราสินค้าชนิดอ่ืนๆซึ่งคุณสมบัติไม่แตกต่าง

กัน หรือ รถยนต์ เป็นสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง ก่อนการซื้อผู้บริโภคจ่าเป็นต้องมีการหาข้อมูล

เพ่ือให้สามารถประเมินถึงความเสี่ยงต่างที่อาจเกิดขึ้นก่อนการซื้อได้ ดังนั้น การพูดคุย การให้ข้อมูล หรือ

การสร้างภาพลักษณ์ต่างๆจะต้องช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือต่างๆให้เกิดกับตราสินค้ามากข้ึน 

3. ปัจจัยภายในของบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ 

บุคลากร ทักษะ ล้วนมีผลทางอ้อมต่อการวางแผนการสื่อสาร ดังนั้นผู้สื่อสารควรค่านึงถึงปัจจัยภายใน

องค์กรไปพร้อมๆกับการวางแผนอ่ืนๆ 

4. ปัจจัยภายนอกของการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpage ประเด็นที่ที่ควร

หลีกเลี่ยงในการสื่อสารได้แก่ ประเด็นทางด้านการเมือง เนื่องจากอาจะท่าให้เกิดความเสียหายหรือ

ขัดแย้งจากฝ่ายในฝ่ายหนึ่งที่ความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อตราสินค้า 

5. ปัจจัยภายนอกการสื่อสารตราสินค้าบน Facebook Fanpage ที่ผู้วางแผนควรให้

ความส่าคัญและศึกษามากเป็นพิเศษได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคมซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดึงดูด

ผู้บริโภค และ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่ท่าให้ผู้วางแผนสามารถก่าหนดรูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสมกับเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
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