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บทคัดย่อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดแบบ Viral Marketing ผ่านแอพลิเคชั่นเพซบุ๊กของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง โดยศึกษา ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนประสมทางการตลาด และ ความมุ่งมั่นเพื่อชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท ใช้งานเพซบุ๊ก วันละ 1-3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 12.01–16.00 น. ที่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อการติดตามข่าวและอ่านหนังสืออิเล็ก ทรอนิคส์ Share,Like
,Comment ในเรื่องที่ชื่นชอบและสนใจ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ให้ความสาคัญทุก ปัจจัยอยู่ใ นระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญมากสุด
และน้อยสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยความมุ่งมั่นเพื่อชุมชน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แ ตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งต่อข้อมูลไม่แตกต่างกัน และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทุกตัวส่งผลต่อการตัดสินใจส่งต่อข้อมูลทางการตลาดทัง้ สิ้น

บทนา

ผลการวิจยั

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ สัง คมออนไลน์ ที่ท าให้เกิดการติดต่อ สื่อ สารที่รวดเร็วและ
สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพในการเอื้ออานวยการติดต่อ สื่อ สารระหว่างกัน ด้วย
เหตุ นี้ การทาธุร กิจ ในภาคอุตสาหกรรมจึ ง เปลี่ ยนไปจากเดิม อย่ างมาก ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการธุรกิจ จ าเป็นต้อ งเรียนรู้และ แสวงหาโอกาสจากสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน โดยอาศัย เครื่อ งมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใช้สื่อ ออนไลน์ ใน
รูปแบบอินเทอร์เ น็ต เนื่อ งจากมีความยืดหยุ่นสูง และ สามารถสื่อ สารได้เ ฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสือ่ สารได้ตลอดเวลา จึงทาให้ใน
ปัจจุบันระบบ อินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิง พาณิชย์ ที่มีก ารนามาใช้ประโยชน์ในด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้าและบริการ โดยการตลาด แบบไวรัล (Viral) เป็นการ
ทาการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้สื่อ Social Medias ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook, Twitter, Instagram และอีกมากมาย ผลจากความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะทางสื่อ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือ ถือ
ทาให้ในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีแม้ว่ากล
ยุทธ์การสื่อสาร แบบ Viral Marketingจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ (รัฐวิทย์ ทองภักดี,
2555) ดัง นั้น ผู้วิจัยจึง สนใจที่จ ะศึกษา ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อ การตัดสินใจการส่ง ต่อ
ข้อ มูลทางการตลาดแบบ Viral Marketing ผ่า นแอพลิเ คชั่น เพซบุ๊ก เพื่อ เป็น
แนวทางให้นักการตลาดสามารถนากลยุท ธ์นี้ไ ปสื่อ สารให้ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการเองและ
ผู้บริโภค

การวิเคราะห์ความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจส่ง
ต่อข้อมูลทางการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นเพซบุ๊กของผู้บริโภค พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยปัจจัยด้า นผลิ ตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อผู้บริ โภคมาก
ที่สุด และ ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริ มการตลาด มี อิทธิ พลต่อผู้บริ โภคน้อยที่สุด โดยเมื่อ
พิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.34 โดยความมี ชื่อเสี ยง
ของตราสินค้า ตราสินค้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน
ปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยราคาสินค้าถูกกว่าปกติ
จนอยากบอกต่อ ราคาสินค้าระบุชัดเจน ได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษจากการแชร์
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยตรา
สิ นค้า แสดงให้เห็นบริ ก ารจั ดส่งหลายวิ ธี ครอบคลุมทุก พื้ นที่ รูปแบบการจัดจาหน่า ยที่
แปลกใหม่ ทันสมัย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มี ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 4.23 โดยตรา
สินค้ามีการส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ เช่น ลด แลก แจก แถม
ปัจจัยความมุ่ง มั่นเพื่อ ชุมชน อยู่ในระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ยเท่า กั บ 4.25 ซึ่ง มี ความ
คิ ดเห็น มี แผนที่ จะเข้ า ร่วมกิ จกรรมของตราสิ นค้ า ใดๆทางเพซบุ๊ก ในอนาคต มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.46 ผู้บริโภคมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนของตราสิ นค้า ใดๆทางเพซบุ๊ก
และผู้บริ โภคมัก ส่งต่อบทวิ จารณ์ที่มีเนื้อหาเชิ งลบของเพื่อนในเพซบุ๊ก ไปยังบุคคลอื่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.35 ผู้บริโภคมักส่งต่อคอมเม้นท์เพื่อนของท่า นที่แสดงความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบไปยังบุคคลอื่นในเพซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดแบบ
Viral Marketing ผ่านแอพลิเคชั่นเพซบุ๊กของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง

วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั้งชายหญิงในจังหวัดลาปาง อายุ
ระหว่าง 15-60 ปี ที่เคยใช้งานแอพพลิเคชั่นเพซบุ๊ก จานวน 400 คน
2. กลุ่ม ตัวอย่ าง คื อ เนื่ องจากผู้ วิจั ยไม่ ทราบจานวนประชากร ที่ เคยใช้บ ริก าร
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพซบุ๊ก ที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จึงใช้กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 400 คน ที่ ผู้วิจัยใช้สูตรคานวณขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง ในที่นี้จะกล่าวถึง สูตร
ของ Yamane (1967) ได้เสนอสูตรการคานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมติ
ค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใ ช้ดาเนินการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire)
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัม พันธ์ทางสถิติ เพื่อ
อธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้ออกจากงาน
ใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)และใช้ค่าสถิติ ANOVA โดยนาค่าที่ได้แปลความหมายของการศึกษา

บทสรุป

จากผลการวิ จัย เรื่องปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจในการส่ง ต่อข้อมูลทาง
การตลาดแบบ Viral Marketing ผ่านแอพลิเคชั่นเพซบุ๊ก ของผู้บริโภคในอาเภอ
เมืองจังหวัดลาปาง สามารถสรุปประเด็นสาคัญดังนี้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในทุกประเด็นอยู่ในระดับ มาก ตรา
สินค้า แสดงให้เห็นบริการจัดส่งหลายวิธี ครอบคลุมทุกพื้นที่ รองลงมาคือรูปแบบ
การจัดจาหน่ายที่แปลกใหม่ ทันสมัย คาสัญญาในการส่ง สินค้าจากเว็บ ไซต์มีผล
ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากเป็นการช่ว ยอานวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถทารายงานได้ทุกที่ทุกเวลา และทราบระยะเวลาการ
จัดส่งที่แน่นอน และการส่งของล่าช้านับเป็นอุปสรรคต่อการซื้อสินค้าและบริก าร
ผ่า นอิ นเตอร์เ น็ต ปั จจั ย ความมุ่ง มั่น เพื่ อชุ มชนของผู้ ตอบแบบสอบถาม ที่ ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจส่ง ต่อข้อมูลทางการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นเพซบุ๊ก โดย
ปัจจัย ที่ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตัด สินใจส่ง ต่อ ข้อมูล ทางการตลาดของตรา
สินค้าหนึ่งๆ แก่ชุมชนนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
แผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของตราสินค้าใดๆทางเพซบุ๊ก ในอนาคต รองลงมาคือ
ผู้บริโภคมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนของตราสินค้าใดๆทางเฟซบุ๊ก หาก
ตราสินค้ามีลักษณะที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ตราสินค้าแล้ว จะทาให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้งานบริการตราสินค้าดังกล่าว และหาก
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินค้าหรือบริการดังกล่าว ก็จะมีความเชื่อมั่นที่
จะบอกต่อตราสินค้าออกไปจนอาจทาให้เกิดกระแสที่สังคมให้ความสนใจ

