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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ต่อสื่อ Facebook และพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถน าผลการวจิยัไปปรบัปรุงและก าหนดกลยุทธล์กัษณะ
ของเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ่มตวัอย่างในการการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูใ้ช้งานเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของโคก้ในประเทศ
ไทย จ านวน 385 ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอืแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งแบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การ
วเิคราะหส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 34 ปี สถานภาพโสด ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

ผลการวจิยัพบว่า 
1. ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่เีพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีาร

รบัรูต่้อเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้แตกต่างกนั 
2. ผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์โค้กที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารรบัรู้ต่อเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook ของ

ผลติภณัฑโ์คก้ไม่แตกต่างกนั 
3. คุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ทางด้านบรบิท เนื้อหา ชุมชน การตอบสนองเฉพาะ

บุคคล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชยม์คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของ
ผลติภณัฑโ์คก้ 

4. การรบัรู้ต่อเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑ์โค้ก มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค 
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Abstract 
 

This research aimed to study relationship between Facebook social network and buying 
behaviour of Coke consumer in Thailand. The results can be applied to improve effectiveness of 
character’s Facebook social network of Coke strategy. 

The samples were 385 Facebook of Coke users in Thailand. Questionnaires were 
implemented as the tool for data collection. The statistics methods used for analysing data were 
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. 

The majority of the samples were male, aged between 25 to 34 years old, obtaining Bachelor’s 
degree, single, working as staff of private companies with average monthly income of 20,001 – 30,000 
Baht.  

The results were found that 
1. The Coke consumers with different gender, age, occupational backgrounds and monthly 

income have different perceptions towards Coke’s Facebook social network 
2. The Coke consumers with different status have indifferent perceptions towards Coke’s 

Facebook social network 
3. The characteristics of Facebook social network in context, content, community, customization, 

communication, connection and commerce are related to the perception towards Coke’s Facebook social 
network 

4. Perception towards Coke’s Facebook social network is related to buying behavior of Coke 
Consumer 
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บทน า 
 การโฆษณาเป็นการประกาศสนิคา้หรอืบรกิารใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปทราบ เป็นเครื่องมอืสื่อสารทางการ
ตลาดเพื่อบอกกล่าวใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึคุณค่าและความแตกต่างใหรู้จ้กัและก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้หรอืใช้
บริการนัน้ ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะของการร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปจัจุบันการ
โฆษณาท าไดต้ามสือ่ต่างๆ เช่น สือ่สิง่พมิพ ์สือ่โทรทศัน์ สือ่วทิยุ เป็นต้น โดยเจา้ของกจิการจะว่าจา้งบรษิทัรบัท า
โฆษณา เพื่อท าการโฆษณาสนิคา้และบรกิารในสื่อต่างๆและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิ เป็นเพราะผู้บรโิภคเริม่มเีวลาอยู่หน้าจอคอมพวิเตอร์ มากกว่าการอยู่หน้าจอโทรทศัน์ หรอืฟงัวทิยุ 
การโฆษณาบนอนิเทอรเ์น็ตถอืเป็นปรากฏการณ์เมื่อไม่นานมานี้ จงึถอืเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีธุ่รกจิใชใ้นการสื่อสาร
กบัผูบ้รโิภค เนื่องจากเป็นช่องทางทีม่ค่ีาใช้จ่ายต ่า และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ดกีว่าการโฆษณา
แบบเดมิทีเ่น้นกลุ่มลกูคา้มวลชน (Mass Communication)  
 ส าหรบัเครื่องมอืทางการตลาดออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมอยู่ในขณะนี้ กค็อื สื่อสงัคมออนไลน์ หรอืกลุ่ม
ของผูค้นทีแ่ชรส์ิง่ที่สนใจร่วมกนัโดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่รยีกว่า Social Network Site หรอื Social Network Service 
(SNS) ตวัอย่างเช่น Hi5, MySpace, facebook, twitter และอื่นๆ อกีมากมาย โดยปกตแิลว้สิง่ทีเ่ป็น SNS เหล่านี้
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จะใหบ้รกิารพืน้ฐานคอื การใหเ้ราสรา้ง profile ของเราลงในเวบ็ บางที่อาจอนุญาตใหอ้พัโหลดไฟลร์ูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะภาพ เสยีง หรอืคลปิวดีโีอ จากนัน้กจ็ะมเีรื่องของการโพสต์, การคอมเมนต์ ซึง่ทา้ยทีสุ่ดขอ้ดขีองบรกิาร
ลกัษณะน้ีคอืการเชื่อมโยงผูค้นเขา้หากนันัน่เอง 

กระแสของเวบ็เครอืขา่ยสงัคมนี้ท าใหผู้ค้นหลายรอ้ยลา้นคนทัว่โลก ไดแ้สดงออกถงึความเป็นตวัเอง หรอื
ใชช้วีติอย่างมอีสิระไดไ้ม่ว่าจะอยู่ทีไ่หนบนโลก จุดเริม่ต้นของธุรกจิ (Startup) ในสงัคมออนไลน์กส็ามารถเกดิขึน้
ไดทุ้กทีเ่ช่นกนั ทุกคนสามารถเขา้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งของเทคโนโลยไีด ้ดว้ยเหตุนี้ การท าการตลาดบนเวบ็เครอืข่าย
สงัคม จงึเริม่ไดร้บัความสนใจจากธุรกจิต่างๆ แบรนดเ์ริม่หนัมาคดิแผนการตลาดเพื่อช่วงชงิพืน้ทีบ่นเวบ็เครอืข่าย
สงัคม นกัโฆษณาเริม่เรยีนรูเ้ครื่องมอืเหล่านี้เพื่อใชใ้นการเขา้ถงึ การสรา้งความสมัพนัธ ์การดงึลูกคา้ใหม้สี่วนร่วม 
และที่ส าคญัทุกแบรนด์ต้องการให้เกดิ Viral marketing ที่เป็นผลพวงจากการบอกต่อจากเพื่อนสู่เพื่อนบน
อนิเตอร์เน็ต ซึ่งมคีวามน่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาผ่านสื่อทัว่ไป เพราะการรบัรู้ผ่านสื่อคอืสรรพคุณเรื่องราวดีๆ                
ทีผู่ผ้ลติอยากจะบอกเพราะอยากจะขาย แต่ถา้เพื่อนบอกเพื่อนมนัมคีวามหมายเป็นนยัๆ ว่าเพื่อนยอมรบั เพื่อนจงึ
อยากสง่ต่อ อยากใหเ้พื่อนรู ้

จากการส ารวจ โคก้มกีารใชห้ลกัการของการใชเ้วบ็เครอืข่ายสงัคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกิจกรรม เพื่อที่จะ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มปีระสทิธภิาพในการโฆษณาสนิคา้ และบรกิารสูผู่บ้รโิภค เพื่อทีจ่ะสรา้งกระบวนการรบัรู ้
และตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารผ่านการโฆษณาออนไลน์ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook 
และพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์โค้กในประเทศไทย เพื่อสามารถน าไปปรบัปรุงและก าหนดกลยุทธ์การโฆษณา
ออนไลน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บเครือข่ายสังคม Facebook  ประกอบด้วย อายุ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีส่ง่ผลต่อการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของ
ผลติภณัฑโ์คก้ 

2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของเว็บเครือข่ายสงัคม Facebook ทางด้านบริบท เนื้อหา ชุมชน การ
ตอบสนองเฉพาะบุคคล การสือ่สาร การเชื่อมโยงและการพาณิชย ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม 
Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูเ้วบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ ประกอบดว้ย
การอ่านหรอืคลกิดูสื่อสงัคมออนไลน์ การเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ และการจดจ าสื่อสงัคมออนไลน์           
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค 
        กรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบด้วย 

1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 คุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นเนื้อหา ดา้นชุมชน ดา้น

การตอบสนองเฉพาะบุคคล ดา้นการสือ่สาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการพาณิชย ์
            2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 การรบัรู้ต่อเว้บเครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑ์โค้ก ได้แก่ การอ่านหรอืคลกิดูสื่อ
สงัคมออนไลน์ การเปิดรบัลกัษณะของสือ่สงัคมออนไลน์ การจดจ าสือ่สงัคมออนไลน์ 
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 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค 
 สมมติฐานในการวิจยั 
 1.  ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ ทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ทางดา้นเพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้แตกต่างกนั 
 2.  คุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ทางดา้นบรบิท เนื้อหา ชุมชน การตอบสนองเฉพาะ
บุคคล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชยม์คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของ
ผลติภณัฑโ์คก้ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.  การรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมและส่ือสงัคม (วลิาส ฉ ่าเลศิวฒัน์. 2554: 17 - 18) เวลาเราใชค้ าว่า 
Social Network หมายถงึ การพดูถงึตวัโครงสรา้งความสมัพนัธใ์นแบบ Social หรอืพดูกนัในเชงิวชิาการทีเ่รยีกว่า 
ทฤษฎเีครอืข่าย (Network theory) คอืใน Social Network หนึ่งๆ มนัจะประกอบไปดว้ย Nodes และ Ties โดย 
Nodes จะเป็นเหมอืนกบัคนๆ หนึ่ง หรอืตวัละครคนหนึ่งทีอ่ยู่ในเครอืข่าย  ส่วน Ties จะเป็น “ความสมัพนัธ์” 
ระหว่างคนหรอืตวัละครในเครอืขา่ยนัน้ๆ ถา้เราลองวาดกราฟความสมัพนัธข์องคนในเครอืข่ายออกมากจ็ะเหน็ว่า
มนัซบัซอ้นมากๆ และยิง่เราดูๆ ไปกจ็ะพบว่ามนัมรีูปแบบของ Ties หลายแบบระหว่าง Nodes ต่างๆ โดยตวั
เลขที่ได้ท าการวิจยัมาแล้วระบุว่า Social Network มีอยู่หลายระดับ จากระดับครอบครัว ระดับองค์กร 
ระดบัประเทศ จนถึงระดบัโลก และการที่คนสมัพนัธ์กนัในรูปแบบเครือข่ายนี้เองที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนใน
หลายๆ ทศิทาง  
 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดอินเตอรเ์น็ต (Rafi. 2002: 4 – 9) หมายถงึ การสรา้งระบบเครอืข่ายทาง
การตลาดแบบใหม่ ซึ่งเป็นการท าการตลาดผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต โดยกลุ่มลูกค้านัน้ยงัคงยดึทีฐ่านลูกคา้เดมิเป็น
หลกั และพยายามหากลุ่มลกูคา้ใหม่ดว้ย ยนือยู่บนหลกัการท าใหลู้กคา้นัน้ไดร้บัความพงึพอใจ อย่างสงูสุด  ซึง่ใน
ขัน้ตอนของแนวคดิน้ี ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามตอ้งการลกูคา้ จากการเปลีย่นแปลงการคา้แบบเผชญิหน้า มาเป็น
การค้าแบบผ่านจอมอนิเตอร์ การออกแบบหน้าตาเวบ็ไซต์จงึเป็นสิง่ส าคญั เช่น การจดัวางภาพสนิค้าอย่างไร              
ถงึจะดงึดูดลูกค้าได้ด ีเป็นต้น แต่ก่อนการออกแบบหน้าตาเวบ็ไซต์ นักออกแบบต้องวางแผนโครงสรา้งใน การ
จดัท าเวบ็ไซต์ อนัมหีลกัทีส่ าคญัตามแนวทาง 7Cs ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นเนื้อหา ดา้นชุมชน ดา้นการตอบสนอง
เฉพาะบุคคล ด้านการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และด้านการพาณิชย ์ซึง่คอืการวางแผนโครงสร้างในการจดัท า
เวบ็ไซต ์ทีส่ามารถดงึดดูความสนใจและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดส้งูสดุ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชง้านเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของโค้ก            
ซึง่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จ านวน 10,129 ราย (ขอ้มูล ณ วนัที ่14 ม.ิย. 2555) ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรทราบจ านวนประชากรในการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความ
เชื่อมัน่ที่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน โดยมวีธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยไม่
ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่งผู้วิจ ัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการเกบ็กลุ่มตวัอย่างแบบออนไลน์ เพื่อตอ้งการใหไ้ดผู้ใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมอย่าง
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แท้จริง โดยการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ (Internet Sampling) ในรูปของ Web Page โดย Google 
Spreadsheets จนครบตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้
 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผู้ใชเ้วบ็
เครอืข่ายสงัคม Facebook ในประเทศไทย โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน และวดัค่าความ
เชื่อมัน่ด้วยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) โดยวธิคี านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 449) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด 
ปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบ 2 ทาง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ
อายุ ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั สถานภาพ ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ ระดบัการศึกษา ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั อาชีพ ลกัษณะค าถามมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะค าถามมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็คุณลกัษณะที่ผู้บรโิภคเลอืกใช้เวบ็เครอืข่ายสงัคม 
Facebook ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale ทีเ่ป็นการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑ์โค้ก ซึง่เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบความหมายทีต่รงกนัขา้ม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบความหมายทีต่รงกนัขา้ม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
 
ผลการวิจยั 

1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 34 ปี สถานภาพโสด ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

2.  ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่เีพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มี
การรบัรูต่้อเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้แตกต่างกนั 

3.  ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook ของ
ผลติภณัฑโ์คก้ไม่แตกต่างกนั 

4.  คุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ทางดา้นบรบิท เนื้อหา ชุมชน การตอบสนองเฉพาะ
บุคคล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชยม์คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของ
ผลติภณัฑโ์คก้ 

5.  การรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค 
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สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างเว็บเครือข่ายสงัคม  Facebook และพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิราย ไดด้งันี้ 
1. ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดบัการศกึษา และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้แตกต่างกนั 
ผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์โคก้ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook ของผลติภณัฑ์

โค้กแตกต่างกนั ในดา้นการเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากใน
ปจัจุบนัเพศชายและหญงิต่างกใ็ชบ้รกิารเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้โดยมกีารรบัรูแ้ตกต่าง
กนั ซึง่สอดคลอ้งกบั วชัร ีกาเซน็ตเิมะ  (2553)   ได ้ ศกึษาเรื่องการรบัรูต่้อสื่อสงัคมออนไลน์บน Facebook พบว่า 
ผูใ้ช ้Facebook ทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ทางดา้นเพศ ทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อสือ่โฆษณาออนไลน์บน Facebook 
ทีแ่ตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook ของผลติภณัฑ์
โค้กแตกต่างกนั ในด้านการเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ และการจดจ าสื่อสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 - 44 ปี             
มค่ีาเฉลีย่มากกว่าอายุอื่นๆ เน่ืองจากปจัจุบนัประชาชนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงสื่อสงัคมออนไลน์ไดง้่ายขึน้จาก
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เช่น มอืถอืสมารต์โฟน แทป็เลต็ เป็นต้น ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี นัน้มกี าลงั
ทรพัยท์ีส่ามารถซือ้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสไ์ดง้่ายกว่าช่วงอื่นๆหรอือาจจะเกดิจากใชเ้วลาว่างกบัสภาพการจราจรที่
ติดขดั ท าให้มีการรบัรู้ต่อเวบ็เครือข่ายสงัคม Facebook มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั รชัฎาภรณ์                
รงัสปีระเสรฐิ (2552) ได้ศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเล่นเวบ็ประเภท Social Network 
Hi5 ของผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการเล่นเวบ็ประเภท Social Network Hi5 
แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์โค้กที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มีการรบัรู้ต่อเว็บเครอืข่ายสงัคม  Facebook ของ
ผลิตภณัฑ์โค้กแตกต่างกนั การเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ และการจดจ าสื่อสงัคมออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพหม้า /            
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคี่าเฉลีย่มากกว่าสถานภาพอื่นๆ เนื่องจากผูบ้รโิภค ทีม่สีถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
ไม่มภีาระหน้าที่ในการดูแลครอบครวั เหมอืนกบัสถานภาพอื่นๆ ท าให้มเีวลาในการรบัรู้ต่อเวบ็เครอืข่ายสงัคม 
Facebook  มากกว่าสถานภาพอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั จนิตนา ศรไีชยา (2549) ศกึษาเรื่องความคาดหวงัและการ
รบัรู้ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม บริษัท แอล .พ.ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท ์ 
จ ากดั (มหาชน) ปรากฏว่าสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้คอนโดมเินียม บมจ. LPN 
แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑ์
โคก้แตกต่างกนั ในดา้นการเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ และในดา้นการจดจ าสื่อสงัคมออนไลน์แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าผูม้อีาชพีขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ มคี่าเฉลี่ยมากกว่าอาชพีอื่นๆ อาจเนื่องมาจากผูใ้ชเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ทุกอาชพีอาจจะ
เขา้ถงึการใชบ้รกิารเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ไดไ้ม่เท่ากนัทุกอาชพี จงึมโีอกาสรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม 
Facebook ของผลติภณัฑโ์ค้ก แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัธนวฒัน์ จรมีณีพนัธ ์(2546) ศกึษาเรื่องการสื่อสาร             
ณ จุดซื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร กรณีศึกษา                       
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บรษิทั ไทยน ้าทพิย์ จ ากดั ปรากฏว่าอาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคสนิค้า ด้านประเภทสนิค้า 
แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคผลติภณัฑโ์คก้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook 
ของผลติภณัฑโ์คก้แตกต่างกนั ในด้านการเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์และการจดจ าสื่อสงัคมออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท มคี่าเฉลี่ยมากกว่ารายได้เฉลีย่ต่อเดอืนในช่วงอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั               
สุกิต เนียมเครือ (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อป้ายโฆษณาออนไลน์                     
ผ่านอนิเทอรเ์น็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ต่างกนั มคีวามเหน็ต่อป้ายโฆษณาออนไลน์
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

2. คุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ทางดา้นบรบิท เนื้อหา ชุมชน การตอบสนองเฉพาะ
บุคคล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชยม์คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของ
ผลติภณัฑโ์คก้ 
 คุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ทางด้านบรบิท เนื้อหา ชุมชน การตอบสนองเฉพาะ
บุคคล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชยม์คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของ
ผลิตภัณฑ์โค้กในข้อการอ่านหรือคลิกดูสื่อสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า          
ผู้ใช้เลือกใช้คุณลักษณะเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ด้านบริบท โดยผู้บริโภคมีความสามารถเข้าถึงเว็บ
เครอืข่ายสงัคม Facebook จากอุปกรณ์ทีห่ลายหลาย รองลงมา มฟีงักช์ัน่ New Feed สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวได้สะดวกและรวดเรว็ โทนสขีองเวบ็ไซต์สวยงามสบายตา เมนูสนับสนุนหลายภาษาจงึสะดวกกบั             
การใช้งาน การคน้หาขอ้มูลภายในเวบ็ไซต์ง่ายและแสดง ผลได้รวดเร็ว มกีารจดัวางเนื้อหาต่างๆ ในเวบ็ไซต ์            
เป็นสดัส่วน เว็บไซต์ไม่ค่อยมีปญัหาเรื่องการใช้งานไม่ได้บ่อย ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ              
กรีต ิวงศท์องศร ี(2549) ไดก้ล่าวว่าผูเ้ขา้ชมสามารถประเมนิความน่าสนใจของเวบ็ไซต์โดยดูจากความสะดวกใน
การใชง้านและความสวยงามทางกายภาพความสะดวกในการใชง้าน ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเครอืข่ายสงัคม 
Facebook ด้านเนื้อหา โดยมเีนื้อหาขอ้ความ รูปภาพ วดิโีอ ดนตร ี เกม และแอพพลเิคชัน่ (Application)                   
ได้หลากหลายมแีอพพลเิคชัน่ (Application) จ านวนมากให้เลือกใช้ ตามล าดบั ผู้ใช้เลอืกใช้คุณลกัษณะเว็บ
เครอืข่ายสงัคม Facebook ดา้นชุมชน โดยสามารถสนทนาออนไลน์ หรอืส่งขอ้ความไปใหไ้ด้ แบ่งปนับทความ 
รูปภาพ วดิโีอให้กบัเพื่อนหรอืบุคคลอื่นได้ สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้ความ รูปภาพ วดิโีอ และอื่นๆ                
จากผู้เขา้ชมจ านวนมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ที่กล่าวไวว้่า “การมสีงัคมใน
เวบ็ไซต์จะช่วยท าให้เวบ็ไซต์มผีูเ้ขา้มาใช้อย่างต่อเนื่องมสี่วนประกอบในส่วนทีเ่ป็นเนื้อหาหรอืขอ้มูลทีไ่ด้มาจาก
ผูใ้ช้เวบ็ไซต์ซึง่ถอืเป็นขอ้มูลที่เจา้ของเวบ็ไซต์ไม่ต้องเป็นผู้ผลติท าใหล้ดต้นทุนและเวลาในการหาขอ้มูลมาใส่ใน
เวบ็ไซตซ์ึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเปลีย่นแปลงไปตามรปูแบบและกลุ่มคนทีเ่ขา้มาอยู่ในสงัคมของเวบ็ไซตซ์ึง่องคป์ระกอบ
ในการสรา้งสงัคมในเวบ็ไซต์มหีลายรูปแบบในการน ามาใช้” ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม 
Facebook ดา้นการตอบสนองเฉพาะบุคคลโดยสามารถ สามารถโพสต์ (Post) บทความ รูปภาพ วดิโีอไดด้ว้ย
ตวัเอง ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม (Facebook) ดา้นการสื่อสาร โดยมผีูดู้แลเวบ็ไซต์ท า
การอพัเดทพฒันาความสามารถของเวบ็ไซต์อยู่ตลอดเวลาสามารถ ตดิต่อผู้ดูแลเวบ็ไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเรว็ 
ผูบ้รโิภคเลอืกใช้คุณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook ด้านดา้นเชื่อมโยง โดยสามารถน าลงิค์ บทความ 
รูปภาพ วดิโีอ จากเวบ็ไซต์อื่นๆ มาแสดงไวใ้นหน้าโปรไฟล ์(Profile) ไดข้ ัน้ตอนการแชรบ์ทความ รูปภาพ วดิโีอ 
จากเวบ็ไซตอ์ื่นๆมาแสดงไวใ้นหน้าโปรไฟล ์(Profile) ไม่ซบัซอ้น ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม 
(Facebook) ดา้นการพาณิชย ์โดยรวมอยู่ระดบัมาก โดยมหีน้าโปรไฟล ์(Profile) สามารถน ามาประยุกต์มาท าการ
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แนะน าสินค้าหรือประกาศขายสินค้าได้มีส่วนของหน้า  Marketplace เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย                  
แลกเปลีย่นสนิคา้ 

คุณลกัษณะของเว็บเครือข่ายสงัคม Facebook ทางด้านบริบท เนื้อหา การตอบสนองเฉพาะบุคคล             
การสื่อสาร และการพาณิชย์มีความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้เว็บเครือข่ายสงัคม Facebook ของผลิตภัณฑ์โค้กที่
แตกต่างกนัในขอ้การเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 พบว่าผูใ้ช้เลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ดา้นบรบิท 
โดยผูบ้รโิภคมคีวามสามารถเขา้ถงึเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook จากอุปกรณ์ทีห่ลายหลาย รองลงมา มฟีงักช์ัน่ 
New Feed สามารถติดตามความเคลื่อนไหวไดส้ะดวกและรวดเรว็  โทนสขีองเวบ็ไซต์สวยงามสบายตา เมนู
สนบัสนุนหลายภาษาจงึสะดวกกบัการใชง้าน การคน้หาขอ้มลูภายในเวบ็ไซตง์่ายและแสดง ผลไดร้วดเรว็ มกีารจดั
วางเน้ือหาต่างๆในเวบ็ไซต ์เป็นสดัสว่น เวบ็ไซตไ์ม่ค่อยมปีญัหาเรื่องการใชง้านไม่ไดบ้่อย ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ กรีต ิวงศท์องศร ี(2549) ไดก้ล่าวว่าผูเ้ขา้ชมสามารถประเมนิความน่าสนใจของเวบ็ไซต์โดยดูจาก
ความสะดวกในการใชง้านและความสวยงามทางกายภาพความสะดวกในการใชง้าน ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะ
เครอืข่ายสงัคม Facebook ดา้นเนื้อหา โดยมเีนื้อหาขอ้ความ รูปภาพ วดิโีอ ดนตร ี เกม และแอพพลเิคชัน่
(Application) ได้หลากหลายมีแอพพลิเคชัน่ (Application) จ านวนมากให้เลือกใช้ ตามล าดบัผู้ใช้เลือกใช้
คุณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ด้านชุมชน โดยสามารถสนทนาออนไลน์ หรอืส่งขอ้ความไปใหไ้ด้ 
แบ่งปนับทความ รปูภาพ วดิโีอใหก้บัเพื่อนหรอืบุคคลอื่นได ้สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้ความ รูปภาพ วดิโีอ 
และอื่นๆจากผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ทีก่ล่าวไวว้่า “การมสีงัคม
ในเวบ็ไซตจ์ะช่วยท าใหเ้วบ็ไซตม์ผีูเ้ขา้มาใชอ้ย่างต่อเนื่องมสีว่นประกอบในสว่นทีเ่ป็นเนื้อหาหรอืขอ้มูลทีไ่ดม้าจาก
ผูใ้ช้เวบ็ไซต์ซึง่ถอืเป็นขอ้มูลที่เจา้ของเวบ็ไซต์ไม่ต้องเป็นผู้ผลติท าใหล้ดต้นทุนและเวลาในการหาขอ้มูลมาใส่ใน
เวบ็ไซตซ์ึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเปลีย่นแปลงไปตามรปูแบบและกลุ่มคนทีเ่ขา้มาอยู่ในสงัคมของเวบ็ไซตซ์ึง่องคป์ระกอบ
ในการสรา้งสงัคมในเวบ็ไซต์มหีลายรูปแบบในการน ามาใช้” ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม 
Facebook ดา้นการตอบสนองเฉพาะบุคคลโดยสามารถ สามารถโพสต์ (Post) บทความ รูปภาพ วดิโีอได้ดว้ย
ตวัเอง ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม (Facebook) ดา้นการสื่อสาร โดยมผีูดู้แลเวบ็ไซต์ท า
การอพัเดทพฒันาความสามารถของเวบ็ไซต์อยู่ตลอดเวลาสามารถ ตดิต่อผู้ดูแลเวบ็ไซต์ไดง้่าย สะดวกรวดเรว็ 
ผูบ้รโิภคเลอืกใช้คุณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม  Facebook ด้านดา้นเชื่อมโยง โดยสามารถน าลงิค์ บทความ 
รูปภาพ วดิโีอ จากเวบ็ไซต์อื่นๆ มาแสดงไวใ้นหน้าโปรไฟล ์(Profile) ไดข้ ัน้ตอนการแชรบ์ทความ รูปภาพ วดิโีอ 
จากเวบ็ไซตอ์ื่นๆมาแสดงไวใ้นหน้าโปรไฟล ์(Profile) ไม่ซบัซอ้น ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม 
(Facebook) ดา้นการพาณิชย ์โดยรวมอยู่ระดบัมาก โดยมหีน้าโปรไฟล ์(Profile) สามารถน ามาประยุกต์มาท าการ
แนะน าสินค้าหรือประกาศขายสินค้าได้มีส่วนของหน้า  Marketplace เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย                  
แลกเปลีย่นสนิคา้ 
 คุณลักษณะของเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ทางด้านบริบท การสื่อสาร และการพาณิชย์                 
มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ทีแ่ตกต่างกนัในขอ้การการจดจ าสื่อ
สงัคมออนไลน์ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า
ผู้ใช้เลือกใช้คุณลักษณะเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ด้านบริบท โดยผู้บริโภคมีความสามารถเข้าถึงเว็บ
เครอืข่ายสงัคม Facebook จากอุปกรณ์ทีห่ลายหลาย รองลงมา มฟีงักช์ัน่ New Feed สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวไดส้ะดวกและรวดเรว็ โทนสขีองเวบ็ไซตส์วยงามสบายตา เมนูสนบัสนุนหลายภาษาจงึสะดวกกบัการใช้
งาน การคน้หาขอ้มลูภายในเวบ็ไซตง์่ายและแสดง ผลไดร้วดเรว็ มกีารจดัวางเนื้อหาต่างๆ ในเวบ็ไซต์ เป็นสดัส่วน 
เวบ็ไซตไ์ม่ค่อยมปีญัหาเรื่องการใชง้านไม่ไดบ้่อย ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กรีต ิวงศท์องศร ี(2549) 
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ได้กล่าวว่าผู้เข้าชมสามารถประเมนิความน่าสนใจของเวบ็ไซต์โดยดูจากความสะดวกในการใช้งานและความ
สวยงามทางกายภาพความสะดวกในการใช้งาน ผูบ้รโิภคเลอืกใช้คุณลกัษณะเครอืข่ายสงัคม  Facebook ด้าน
เนื้อหา โดยมเีนื้อหาขอ้ความ รูปภาพ วดิโีอ ดนตร ี เกม และแอพพลเิคชัน่ (Application) ไดห้ลากหลายมี
แอพพลิเคชัน่ (Application) จ านวนมากให้เลือกใช้ ตามล าดบัผู้ใช้เลือกใช้คุณลกัษณะเว็บเครือข่ายสงัคม 
Facebook ดา้นชุมชน โดยสามารถสนทนาออนไลน์ หรอืสง่ขอ้ความไปใหไ้ด ้แบ่งปนับทความ รปูภาพ วดิโีอใหก้บั
เพื่อนหรอืบุคคลอื่นได้ สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้ความ รูปภาพ วดิโีอ และอื่นๆจากผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก              
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ทีก่ล่าวไวว้่า “การมสีงัคมในเวบ็ไซต์จะช่วยท าใหเ้วบ็ไซต์             
มผีู้เขา้มาใชอ้ย่างต่อเนื่องมสี่วนประกอบในส่วนที่เป็นเนื้อหาหรอืขอ้มูลที่ไดม้าจากผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ซึ่งถือเป็นขอ้มูล              
ที่เจ้าของเวบ็ไซต์ไม่ต้องเป็นผู้ผลิตท าให้ลดต้นทุนและเวลาในการหาขอ้มูลมาใส่ในเวบ็ไซต์ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในสงัคมของเว็บไซต์ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างสงัคมใน
เวบ็ไซตม์หีลายรูปแบบในการน ามาใช้” ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม Facebook ดา้นการ
ตอบสนองเฉพาะบุคคลโดยสามารถ สามารถโพสต ์(Post) บทความ  รปูภาพ วดิโีอไดด้ว้ยตวัเอง ผูบ้รโิภคเลอืกใช้
คุณลกัษณะเวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคม  (Facebook) ด้านการสื่อสาร โดยมีผู้ดูแลเว็บไซต์ท าการอพัเดทพฒันา
ความสามารถของเวบ็ไซต์อยู่ตลอดเวลาสามารถ ติดต่อผูดู้แลเวบ็ไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเรว็ ผู้บรโิภคเลอืกใช้
คุณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ดา้นดา้นเชื่อมโยง โดยสามารถน าลงิค์ บทความ รูปภาพ วดิโีอ จาก
เวบ็ไซต์อื่นๆ มาแสดงไวใ้นหน้าโปรไฟล ์(Profile) ไดข้ ัน้ตอนการแชรบ์ทความ รูปภาพ วดิโีอ จากเวบ็ไซต์อื่นๆ             
มาแสดงไวใ้นหน้าโปรไฟล ์(Profile) ไม่ซบัซอ้น ผูบ้รโิภคเลอืกใชคุ้ณลกัษณะเวบ็เครอืข่ายสงัคม (Facebook) ดา้น
การพาณิชย ์โดยรวมอยู่ระดบัมาก โดยมหีน้าโปรไฟล ์(Profile) สามารถน ามาประยุกต์มาท าการแนะน าสนิคา้หรอื
ประกาศขายสนิคา้ไดม้สีว่นของหน้า Marketplace เพื่อเป็นสือ่กลางในการซือ้ ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ 
 3. การรบัรูต่้อเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค 

การรบัรู้ต่อเว็บเครอืข่ายสงัคม Facebook ของผลิตภัณฑ์โค้ก มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค ในขอ้การซือ้น ้าอดัลมทุกครัง้ ท่านตัง้ใจทีจ่ะซือ้น ้าอดัลมตรา “โคก้” เสมอ ท่านจะซือ้
น ้าอดัลมตรา “โค้ก” ถึงแม้ราคาจะสูงขึ้น และท่านจะแนะน าให้คนอื่นซื้อน ้าอดัลมตรา “โค้ก” เมื่อท่านมโีอกาส              
ในด้านการอ่านหรอืคลกิดูสื่อสงัคมออนไลน์ การเปิดรบัลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ และการจดจ าสื่อสงัคม
ออนไลน์โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                     
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจเนื่องมาจากการทีผู่ใ้ชเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ไดอ้่านหรอืคลกิขอ้มูล
สือ่สงัคมออนไลน์ และการเปิดรบัลกัษณะของสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่สีสีนัสวยงามและสะดุดตา สามารถจดจ าไดง้่าย 
เช่น การใช้ข้อความที่ส ัน้ กระชบั ได้ใจความชดัเจน มขี้อความหรอืวดีีโอเคลื่อนไหว การน าเสนอสื่อสงัคมใน
รูปแบบใหม่ เช่น การให้คลกิเล่นเกมส ์การน าเสนอโดยเพื่อนสมาชกิ การใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอร ์                 
มขีอ้ความเกี่ยวกบัขอ้เสนอพเิศษ เช่น การให้ส่วนลด หรอืแจกของรางวลั ซึ่งกระตุ้นให้เกดิการจดจ าสื่อสงัคม
ออนไลน์ ซึง่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑโ์คก้ของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบั จ าเนียร ช่วงโชต ิ(2532: 34) 
ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการรบัรู้เป้นกระบวนการระหว่างสิง่เร้ากบัการตอบสนองของบุคคล ซึ่งสิง่เร้าอาจได้แก่ 
เสยีง ขา่วสาร ทีม่ากระทบโสตประสาทของคน ผ่านกระบวนการทางสมองรบัรูแ้ลว้จงึตอบสนองออกมาในลกัษณะ
พฤติกรรม และสอดคล้องกบั ปราโมทย์ ลือนาม (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัทศันคติและพฤติกรรมของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตพบว่าการรบัรู้ข่าวสารและโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต                 
เป็นเหตุจงูใจใหส้ัง่ซือ้สนิคา้จากแหล่งช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่นๆ ภายหลงั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการผลติภณัฑโ์คก้ทีใ่ชเ้วบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ปรบักลยุทธ์
การออกแบบสื่อโฆษณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มลีกัษณธส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั 
เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ย ต่อเดอืนแตกต่างกนั            
มกีารรบัรูต่้อสือ่โฆษณาออนไลน์บน Facebook ทีแ่ตกต่างกนั และจากการวจิยัพบว่าผูใ้ชเ้วบ็ทีม่อีายุ 18 – 24 ปี 
25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และ 
40,001 บาท ขึน้ไป มกีารรบัรูต่้อสือ่โฆษณาออนไลน์บน Facebook มากทีส่ดุ 
 2. ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โค้กที่ใช้สื่อโฆษณาบนเว็บเครือข่ายสงัคม 
Facebook วางกลยุทธ์ทางการตลาดกบัผู้ใช้เวบ็เครือข่ายสงัคม Facebook ที่มกีารรบัรู้เวบ็เครือข่ายสงัคม 
Facebook ของผลิตภณัฑ์โค้กที่แตกต่างกนั เนื่องจากผลการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะของเว็บเครือข่ายสงัคม 
Facebook ทางดา้นบรบิท เนื้อหา ชุมชน การตอบสนองเฉพาะบุคคล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชย์ 
มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูเ้วบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้ 
 นอกจากนัน้ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์โค้กควรมกีารปรบักลยุทธใ์นเรื่องของลกัษณะของเวบ็เครอืข่าย
สงัคม Facebook ใหเ้ขา้กบักลุ่มผูเ้ขา้เวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook เช่น อาจจะเพิม่กจิกรรมทีช่ื่นชอบไปบนเวบ็ 
เช่น เล่นเกมสช์งิของรางวลั โปรโมชัน่ของสนิคา้ต่างๆ เพราะคุณลกัษณะของเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook มผีล
กบัการรบัรูเ้วบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook มากทีส่ดุ 
 3. ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โค้ก เสนอลกัษณะของเว็บเครือข่ายสงัคม 
Facebook ทีม่รีปูแบบทีน่่าสนใจมากยิง่ๆ ขึน้ไป เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าผูใ้ชเ้วบ็ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มกีารอ่านหรอืคลกิดูสื่อสงัคมออนไลน์บนเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ในระดบัมากอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปได้ว่า
ลกัษณะของเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ของผลติภณัฑโ์คก้นัน้ดอียู่แลว้ แต่กย็งัสามารถเพิม่ความหลากหลาย
ของลกัษณะเวบ็เครอืขา่ยสงัคม Facebook ใหม้ากขึน้ไปไดอ้กี 
 4. เนื่องจากผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสงัคม Facebook ของผลิตภัณฑ์โค้ก                   
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โค้กของผู้บริโภคในระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ผู้วิจ ัย                   
มขี้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โค้ก วางกลยุทธ์การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใช้เว็บเครือข่ายสงัคม 
Facebook โดยใหม้กีารปรบัปรุงหน้าเวบ็เครอืข่ายสงัคม Facebook ใหม้คีวามน่าสนใจและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนการปรับปรุงให้มีข่าวสารและกิจกรรมกับผู้ใช้เว็บอย่างสม ่าเ สมอ เพื่อเป็นการสร้างการับรู้และ
ความสมัพนัธก์บัผูใ้ชเ้วบ็ในระยะยาว ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ทีม่ากยิง่ขึน้ในอนาคต 
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