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13520373: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา CP  
 
              จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วางนโยบาย และผู้ดูแลการสื่อสารด้วย Social CRM 2) ศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย 
Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วาง
นโยบาย ประกอบกับการร่างกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นรูปแบบและวิธีการสื่อสาร
บนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ และรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตาแกรม 8 ข้อ 3) ศึกษาความ
คิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการสื่อสารด้วย Social 
CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของ
ลูกค้าผู้รับสาร Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) 3 กลุ่ม จ านวน 38 คน 
               ผลการวิจัยพบว่า 
               1. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) นั้นเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลในเรื่องสินค้ากับลูกค้าผู้รับสารเป็นหลัก โดยใช้วิธีการสร้าง
กิจกรรมเพ่ือเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาและมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องรองลงมาเป็นการใช้
เพ่ือเป็นจุดติดต่อให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการมาสอบถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า 
               2. รูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) ถูกก าหนดบุคลิกให้เป็นแม่บ้านสมัยใหม่ที่มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เพ่ือสื่อสารได้กับทุก
กลุ่มเป้าหมายของทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งแม่บ้านและเด็กรุ่นใหม่ โดยรูปแบบเนื้อหาที่พบมีความสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ แฟน
เพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม 

     3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับกิจกรรมทีท่าง  
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) จัดขึ้น แต่อยากให้เพ่ิมเติมเนื้อหาด้านข้อมูลอาหารให้มีเพ่ิม
มากขึ้นอีก และเรื่องที่ควรน าไปพัฒนาปรับปรุงคือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบทันที หรือตอบกลับ
ลูกค้าให้รวดเร็วมากขึ้น ด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ลูกค้าผู้รับสารส่วนใหญ่ใช้เพ่ือ
แสวงหาข้อมูลและติดตามเฝ้าดูสังคม ด้านความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่ติดตามแฟนเพจ เฟซบุ๊ก
อย่างเดียวจะมีระดับความผูกพันสูงกว่าลูกค้าผู้รับสารที่ติดตามอินสตราแกรม เนื่องจากฟังก์ชันการใช้
งานของอินสตราแกรมท่ีเน้นให้ความบันเทิงด้านรูปภาพมากกว่าข้อมูล 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์พรพรรณ เชยจิตร
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ คอยชี้น าให้ความรู้เรื่องลูกค้าสัมพันธ์ใน
ยามที่ข้าพเจ้าตีโจทย์ปัญหาไม่แตก ทั้งยังพยายามหาตัวอย่างมาสื่อสารเพื่อให้ค าแนะน าที่ง่ายต่อความ
เข้าใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง อาจารย์ปริญญา ชุมรุม อาจารย์ปภัสสรา ชัยวงศ์ 
อาจารย์ภัทรานุจ แสงจันทร์ อาจารย์โอตป สมิตะพินทุ และอาจารย์ภูมิรัตน รังคสิริ ที่กรุณาให้
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อ แม่ น้าสมใจ ที่คอยช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ ให้ก าลังใจลูกใน
การท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนคอยสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการทั่วไป การตลาดออนไลน์ CPF คุณอนุตร พฤกษ์สุวัตน์ และ
คุณศวิกา วนิชจินดา Social Media Operator บริษัท Praneat ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไป
ด้วยดี และขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ CP Brand และผู้ติดตาม 
อินสตราแกรม ของ cpfood ทุกท่าน ที่สละเวลามาช่วยเหลือให้สัมภาษณ์  เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการวิจัยครั้งนี้ 

สุดท้ายขอบคุณน้องๆ ทุกคนในเอกลูกค้าสัมพันธ์ ส าหรับมิตรภาพที่มอบให้กัน และคอย
ให้ก าลังใจ คอยช่วยเหลือกันอย่างดีเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนด้วยกัน และขอบคุณชิติสรรค์ 
ส าหรับความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง รวมทั้งก าลังใจในการท าจุลนิพนธ์เสมอมา 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             3 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     3 
 ขั้นตอนการศึกษา     5 
 แผนการด าเนินงาน     6 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     6 
 นิยามศัพท์     7 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     8 
 แนวคิดและทฤษฎี     8 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   23 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย   25 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   34 
บทที่ 5 สรุป และอภิปรายผล  129 
บทที่ 6 การน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ  139 
บรรณานุกรม  144 
ภาคผนวก 
 ตารางสรุปผลการเก็บข้อมูลลูกค้าผู้รับสารแต่ละกลุ่ม  150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน………………………………………………………………………………....    6 
2-1 การจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ…………………………………………………..  20 
4-1 แสดงหมวดหมู่การโพสต์บนหน้ากระดานของลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 ปี   61 
4-2    แสดงจ านวนการตอบค าถามตามหมวดหมู่การโพสต์บนหน้ากระดานของลูกค้า ภายใน 
        ระยะเวลา 1 ปี                                                                                      62 
4-3 แสดงการตอบสนองต่อค าถามจากลูกค้าภายใน 6 ชั่วโมง ตามหมวดหมู่การโพสต์ 
        บนหน้ากระดานของลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 ปี   63 
4-4 แสดงจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแอดมินบนหน้ากระดาน (Wall)  
        หน้าแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ภายในระยะเวลา 1 ปี   64 
4-5 แสดงจ านวนการตอบสนองต่อค าถามลูกค้าของแอดมินภายใน 6 ชั่วโมง ภายในระยะ 
        เวลา 1 ปี   65 
4-6    แสดงจ านวนโพสต์ที่ใช้ค าถามปลายเปิดดึงให้คนมีส่วนร่วมได้ง่าย ในระยะเวลา 1 ปี  
        โดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส                                                                            66 
4-7 แสดงจ านวนการโพสต์ในแต่ละช่วงเวลา ภายในระยะเวลา 1 ปี   67 
4-8 แสดงจ านวนการใช้รูปแบบการโพสต์ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ภายในระยะเวลา 1 ปี   69 
5-1 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากสื่อของลูกค้าในธุรกิจอาหาร 3 แบรนด์  136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญภาพ 
ภาพ                               หน้า 
1-1 แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)     4 
1-2 อินสตราแกรม @cpfood ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)     4 
2-1    แสดงลักษณะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social CRM)    11 
2-2 แสดง 5 ระดับความผูกพันของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์   22 
4-1 แสดงกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท 
        เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP)   38 
4-2    ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เมนูอาหาร)                        40 
4-3 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เมนูอาหาร)   41 
4-4 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (สินค้า)   41 
4-5    ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (สินค้า)                         42 
4-6 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย)   42 
4-7 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย)   43 
4-8 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เคล็ดลับหรือความรู้เรื่องอาหาร)   43 
4-9 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เคล็ดลับหรือความรู้เรื่องอาหาร)   44 
4-10 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (ข้อมูลข่าวสารทางซีพี)   44 
4-11 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (ข้อมูลข่าวสารทางซีพี)   45 
4-12 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (ข้อมูลเพื่อสุขภาพ)   45 
4-13 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (ข้อมูลเพื่อสุขภาพ)   46 
4-14 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (สิทธิพิเศษของลูกค้า)   46 
4-15 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (สิทธิพิเศษของลูกค้า)   47 
4-16 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (เคล็ดลับ/ ความรู้ทั่วไป)   47 
4-17 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (เคล็ดลับ/ ความรู้ทั่วไป)   48 
4-18 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (โปรโมชั่น)   48 
4-19 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เกี่ยวกับอาหาร (โปรโมชั่น)   49 
4-20 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านกิจกรรม   49 
4-21 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านกิจกรรม   50 
4-22 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านกิจกรรม   50 
4-23 ตัวอย่างรปูแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ร้านอาหาร)   51 
4-24 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ร้านอาหาร)   51 
4-25 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แหล่งท่องเที่ยว)52 
4-26 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แหล่งท่องเที่ยว)52 
4-27 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
        (ค ำคม/ มุขตลก/ ท านาย)   53 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพ                               หน้า 
4-28 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
        (ค าคม/ มุขตลก/ ท านาย)   53 
4-29 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
        (ค าคม/ มุขตลก/ ท ำนำย)   54 
4-30 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แฟชั่น)   54 
4-31 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แฟชั่น)   55 
4-32 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทคโนโลยี)   55 
4-33 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทคโนโลยี)   56 
4-34 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ไลฟ์สไตล์)   56 
4-35 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ไลฟ์สไตล์)   57 
4-36 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กใหค้วามบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทศกาล)   57 
4-37 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทศกาล)   58 
4-38 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทศกาล)   58 
4-39  ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ 
         ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ                                                                            59 
4-40  ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ 
        ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ   59 
4-41 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กที่ลูกค้ามาโพสต์เพื่อร่วมกิจกรรม   60 
4-42 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กที่ลูกค้ามาโพสต์เพื่อทักทาย   60 
4-43 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กที่ลูกค้ามาโพสต์เพื่อสอบถาม   60 
4-44 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เพื่อร้องเรียน   60 
4-45 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กที่ลูกค้ามาโพสต์เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับแฟนเพจ   61 
4-46 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กที่ลูกค้ามาโพสต์เพื่อแนะน า   61 
4-47 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊ก โดยสร้างบทสนทนาให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่าย   66 
4-48  ตัวอย่างรูปภาพปกบนเฟซบุ๊ก ที่บอกความเป็นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ หรืองานอีเว้นท์ 
        ที่ก าลังเกิดข้ึน   68 
4-49  ตัวอย่างรูปภาพปกบนเฟซบุ๊ก ที่บอกความเป็นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ หรืองานอีเว้นท์ 
        ที่ก าลังเกิดข้ึน   68 
4-50 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพสินค้า การน าไปใช้ประโยชน์   70 
4-51 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพสินค้า การน าไปใช้ประโยชน์   71 
4-52  ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้  
        กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้เท่านั้น   71 
 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพ                               หน้า 
4-53  ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้  
        กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้เท่านั้น   72 
4-54  ตัวอย่างรปูแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือภาพลูกค้า  
        กับสินค้าที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการแข่งขัน   72 
4-55  ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือภาพลูกค้า  
        กับสินค้าที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการแข่งขัน   73 
4-56 ตัวอย่างรปูแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพดาราทีเ่กี่ยวข้องกับตราสินค้า   73 
4-57 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการประกวดแข่งขัน   74 
4-58 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการใช้ฟังก์ชันของอินสตราแกรม  
         ใช้ Hashtag บรรยายภาพ   75 
4-59 ตัวอย่างรปูแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการใช้ฟังก์ชันของอินสตราแกรม  
         ใช้งาน Profile บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ของแบรนด์   75 
4-60 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการมีส่วนร่วมหรือ ตอบค าถามลูกค้า   76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ลูกค้าคือ สิ่งที่มีค่าสูงสุดของทุกองค์กร (วิทยา ด่านธ ารงกุล และพิภพ อุดร 2547: 7) 
ธุรกิจจะอยู่ไม่ได้หากขาดลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน ธุรกิจจึงมีความจ าเป็นต้องท าความรู้จักกับลูกค้า
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
เพ่ือรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรยาวนานที่สุด ดังนั้นทุกวันนี้เราจึงได้เห็นแทบทุกธุรกิจพยายามหาวิธีที่
จะได้รู้จักลูกค้าของตนเอง ซึ่งความยากง่ายของการได้ข้อมูลลูกค้ามาก็ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจด้วย 
หากเป็นธุรกิจบริการอาจง่ายต่อการได้ข้อมูลมา เพราะผู้ซื้อผู้ขายต้องพบกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ยิ่ง
การปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งและโดยตรงมากเท่าไร ความง่ายในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็น
ระบบเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น บริษัทประเภทขายสินค้าผ่านคนกลางไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง จะ
เผชิญปัญหาการสร้างฐานข้อมูล ท าให้ธุรกิจประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่การบริการต้องพยายามหาวิธีหรือ
โอกาสที่จะสร้างการติดต่อกับลูกค้าเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา (วิทยา ด่านธ ารงกุล และพิภพ อุดร 2547: 47-
49) 

จากสถิติภาพรวมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทยปี 2554 (เดลินิวส์ 2555) พบว่าคน
ไทยที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์มีสูงสุดประมาณ 25 ล้านคน ในเดือนสิงหาคม 2554 และนิยมเข้า
เว็บต่างประเทศ โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) 
กลายเป็นเครื่องมือ หรือช่องทางที่แบรนด์จะใช้ติดต่อกับลูกค้าได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ถูกหยิบมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญชิ้นหนึ่งในการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ เพราะด้วยคุณสมบัติพิเศษเรื่องการแบ่งปัน
และการมีส่วนร่วมของผู้ ใช้บริการ ท าให้ผู้บริโภคซึ่งแต่เดิมเคยเป็นผู้รับสารจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ องค์กร สินค้า บริการ ผ่านสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฝ่าย
เดียวได้กลายสภาพเป็นผู้สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงแชร์
ประสบการณ์ ความรู้สึกระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง แถมยังสามารถสื่อสารไปยังเจ้าของสินค้า 
บริการ หรือองค์กรธุรกิจโดยตรงได้อีกด้วย (BrandAge Essential 2554: 34 )  

สื่อสังคมออนไลน์ที่ยังคงอยู่ในกระแสแรงไม่ตกอย่าง เฟซบุ๊ก รวมถึงอินสตราแกรม สื่อ
สังคมออนไลน์ที่ก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เป็นเครื่องมือที่ทั้งแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ หรือแบรนด์
หน้าใหม่ต่างก็กระโดดลงมาใช้ และจากสถิติข้อมูลต่างๆ บนโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
network) (ZocialRank 2556) ได้ระบุว่า ปัจจุบันมีประชากร 66 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งหมด 25 ล้านคน และ จากทั้งหมดนั้นเป็นคนที่ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ทั้งหมดประมาณ 18 ล้านคน ซึ่งคนในจ านวนนี้ ได้สร้างบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 
network Account) ออกมาทั้งหมด 21 ล้านบัญชี โดยแบ่งเป็น เฟซบุ๊ก 85%, ทวิตเตอร์ 10% และ 
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อินสตราแกรม 5% โดยการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษา 2555 - 1 เมษา 2556 ท าให้ทราบว่า  
เฟซบุ๊ก มีการใช้งานเติบโตจากปีที่แล้ว 24% และอินสตราแกรม โตขึ้นจากปีที่แล้ว 178% ซึ่งเฟซบุ๊ก 
ยังคงเป็นผู้น าด้านจ านวนโพสสาธารณะต่อวันอยู่ คือ 31,000,000 โพสต่อวัน มีค่าการปฏิสัมพันธ์ 
(Likes, Comments, Shares) เฉลี่ยอยู่ที่ 624,000 ครั้งต่อวัน ด้านอินสตราแกรม นั้นมีการโพสอยู่
ที่ 124,000 รูปต่อวัน และมีการ Comment และ กด Likes เฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 ล้านครั้งต่อวัน ส าหรับ
การใช้งานทั้งวันนั้นก็มีอัตราการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ต่างกันออกไป คือ 
เฟซบุ๊ก มีการใช้งานมากท่ีสุดตอน 3 ทุม่ แต่ อินสตราแกรม มีการใช้งานมากที่สุดตอน 2 ทุ่ม นี่จึงเป็น
หลักฐานที่ชี้ ให้ เห็นเหตุผลในการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) เป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของธุรกิจส่วนใหญ่  

เมื่อทุกวันนี้การติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเป็นเรื่องง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาสดีของธุรกิจที่ขาย
สินค้าผ่านคนกลางที่จะเข้าถึงลูกค้าเพ่ือได้ท าความรู้จักกับลูกค้าของตน ดังเช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) ที่ท าธุรกิจอาหาร ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง แฟนเพจ  เฟซบุ๊ก ชื่อ CP 
Brand ที่สร้างขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งปัจจุบัน (มิถุนายน 2556) มียอดผู้กดไลท์เป็นสมาชิก
แฟนเพจจ านวน 179,790 คน และ อินสตราแกรม ชื่อ cpfood ที่เพ่ิงสร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2556 ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดตามอยู่ 289 คน มาเป็นเครื่องมือในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือ
สร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ต่อแบรนด์   

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้จ าแนกธุรกิจตามประเภท
ของสินค้าออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) 
ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์พ้ืนฐาน และ 3) ธุรกิจ
อาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน โดยบริษัทจะน าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้ผ่านการแปรรูปขั้นพ้ืนฐานไปเพ่ิม
มูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน จากนั้นจึง
น าไปแช่เย็น แช่แข็ง และจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและตราสินค้าซีพี (CP) ผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) และผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ส่วนการส่งออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ บริษัทมีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายในประเทศต่างๆ รวม 17 ประเทศ รวมทั้งจ าหน่าย
ผ่านผู้น าเข้าในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทส่งออกสินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศใน 5 ทวีป โดย
ประเทศที่น าเข้าหลักได้แก่ สหภาพยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย (CPF 
2556) 

สุพัฒน์ ศรีธนาธร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) (BrandAge 
Essential 2554: 168) ไว้ว่า การใช้ Social Network ในการท าตลาดของแบรนด์ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท า CRM เพราะเป็น Two Ways Communication ที่ท าให้แบรนด์รู้ข้อมูลว่า ลูกค้าชอบ
หรือไม่ชอบแบรนด์อย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้จะเข้ามาช่วยในการท าตลาดให้สามารถเข้าถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ซึ่งมีความหมายตรงกันกับที่นิตยสาร BrandAge Essential ได้พูดว่า 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ถือว่าเป็นสื่อเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way 
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Communications) โดยผู้รับสารสามารถเปลี่ยนสภาพตนเองเป็นผู้ส่งสาร ผลิต แลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย (BrandAge Essential 2554: 30) ทั้งนี้ทางบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ได้มีการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทั้ง แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ อินสตราแกรม และให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ทั้ง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมสนุกกับกิจกรรม หรือเป็นอีกช่องทางที่ให้ลูกค้าใช้เข้ามาติดต่อ 
สอบถามร้องเรียน และแชร์ประสบการณ์ผ่านข้อความ รูปแบบต่างๆที่สื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หลาย
สื่อมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ซีพี ที่เป็นธุรกิจ
อาหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) มีความน่าสนใจที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ว่ามี
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อย่างไร รูปแบบและเนื้อหาของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่
ละสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเช่นไร และผู้รับสารมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าของผลิตภัณฑ์อาหารซีพี เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหาร หรือสินค้า
อุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) เหมือนกันและมีความต้องการใช้สื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ 
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 

 2.  ศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสาร ด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภค 
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 

 3.  ศึกษาความคิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มี 
ต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM โดยใช้ แฟนเพจ  
เฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/brandcp) ในช่วงระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556 และอินสตราแกรม (http://instagram.com/cpfood) ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ในช่วงระยะเวลาวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2556 

โดยศึกษาจากองค์ประกอบของการสื่อสาร 3 ส่วนด้วยกัน คือ ผู้ส่งสาร (Sender) 
รูปแบบและเนื้อหา (Message) และผู้รับสาร (Receiver) 
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ภาพที่ 1-1 แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
ที่มา: CP Brand. Facebook Fan Page ของ ผลิตภัณฑ์อาหาร CP. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2556. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/brandcp?fref=ts 
 

 
 

ภาพที่ 1-2 อินสตราแกรม @cpfood ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
ที่มา: cpfood. Instagram @cpfood ของ ผลิตภัณฑ์อาหาร CP. เข้าถึงเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 
2556. เข้าถึงได้จาก http://instagram.com/cpfood 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1.  ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วย Social  

CRM แฟนเพจ เฟซบุ๊ก, อินสตราแกรม และธุรกิจอุปโภคบริโภค เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
และตั้งค าถามส าหรับเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
                3.  ด าเนินงานวิจัย 

 - ออกแบบเครื่องมือวิจัยและก าหนดกรอบของประเด็นค าถามเพ่ือใช้ในการสอบถาม 
เกี่ยวกับการใช้ Social CRM ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) (CP) 

 - เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้วางนโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับ 
ลูกค้าของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) และทีมงานผู้ดูแล Social CRM 

 - ศึกษารูปแบบและเนื้อหาในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บน แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 และอินสตราแกรม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 

 - ออกแบบเครื่องมือวิจัยและก าหนดกรอบของประเด็นเพื่อใช้ในการสอบถาม 
เกี่ยวกับความคิดเห็น การใช้ประโยชน์ในสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ และความผูกพันของลูกค้าต่อ  
Social CRM ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ได้จัดท าขึ้นมา 

 - เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 3 ประเภท คือ กลุ่มแรก ผู้ที่เป็น 
สมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) อย่างเดียว 
จ านวน 20 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เป็นผู้ติดตามบนอินสตราแกรม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) (CP) อย่างเดียว จ านวน 3 คน และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่เป็นสมาชิกทั้งบน แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตามอินสตราแกรม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) จ านวน 15 คน 

     4.  ผลการวิจัย แสดงผลการเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 5.  สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

     6.  สร้างข้อเสนอแนะ รูปแบบวิธีการสื่อสารและเนื้อหาที่จะใช้กับ Social CRM ของ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในเชิง
ธุรกิจในอนาคต 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เดือน 

2556 2557 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์           

รวบรวมข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้อง           

ออกแบบเครื่องมือวิจัย           

ศึกษารูปแบบและเนื้อหาในการส่งสาร หรือข้อความ           

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้วางนโยบายและลูกค้า           

วิเคราะห์ข้อมูล           

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ           

จัดท าเอกสาร           

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) เพ่ือให้ธุรกิจประเภทเดียวกันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2. ทราบถึงรูปแบบเนื้อหา และวิธีการสื่อสาร ของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย 
Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับธุรกิจ
อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมได้ 

3. ทราบถึงความคิดเห็น และความต้องการใช้ประโยชน์ที่ผู้รับสารมีต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
เพ่ือให้ธุรกิจเข้าใจถึงความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งาน แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม เพ่ือสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 
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นิยำมศัพท์ 
Social CRM   ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยอาศัยสื่อ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรมเป็นเครื่องมือ เพ่ือที่จะสร้างให้ลูกค้าเข้า
มามีส่วนร่วมกับธุรกิจแบรนด์ซีพี (CP) ผ่านข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ที่ส่งออกไป และตอบสนองมี
ปฏิสัมพันธ์กับค าถาม การทักทาย หรือการร้องเรียนจากลูกค้า ท าให้ธุรกิจรู้จักลูกค้าและท าให้ลูกค้า
เกิดพฤติกรรมการซื้อและความภักดีกับธุรกิจในระยะยาว โดยด าเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

Social Network   หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ใช้ท าความรู้จัก หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า ผ่านสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นอีกช่องทางให้ลูกค้าเข้า
มาติดต่อสื่อสาร หรือมีส่วนร่วมกับธุรกิจ  

เฟซบุ๊ก (Facebook)   หมายถึง เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถเขียน
ข้อความ แสดงความคิดเห็น โพสต์รูปภาพ ของ ซีพี เพ่ือใช้ในการติอต่อสื่อสาร ท ากิจกรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ที่ชื่อ CP Brand 

อินสตราแกรม (Instagram)   หมายถึง แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
พร้อมแต่งภาพด้วยลูกเล่น Filters (ฟิลเตอร์) ต่างๆ บนสมาร์ทโฟน สามารถแชร์รูปภาพ อวดเพ่ือนๆ 
ที่อยู่ในสังคมออนไลน์อ่ืนๆ อย่าง เฟซบุ๊ก ได้ และในตัว อินสตราแกรม ยังเป็นสังคมออนไลน์การ
แบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) ที่มีระบบ Followers และ Following ให้ผู้ ใช้งาน
สามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
(CP) ที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม @cpfood 

การสร้างความสัมพันธ์   หมายถึง การพูดคุย การจัดกิจกรรม การรับฟังปัญหาและ
ช่วยเหลือลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) เพ่ือ
น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของทั้ง 2 ฝ่าย 

ลูกค้า   หมายถึง ลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพี (CP) ทุกอาทิตย์ และเป็นสมาชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ที่ชื่อ CP Brand มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน หรือเป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม ชื่อ 
cpfood มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หรือเป็นทั้งสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ที่ชื่อ CP Brand และ 
ผู้ติดตามอินสตราแกรม ชื่อ cpfood โดยต้องเป็นสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก มาแล้วอย่างน้อย 6 
เดือน หรือเป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน อย่างใดอย่างนึง 
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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึ กษาการวิจั ย เรื่อง “การสร้ างความสัม พันธ์กับลู กค้ าด้ วย  Social CRM 

กรณีศึกษา ซีพี” ได้น าทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมาเป็นกรอบความคิด เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management:   
CRM) 

2. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ (Social Customer Relationship Management: Social CRM) 

3. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารกับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก  
และอินสตราแกรม 

4. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (The Uses and Gratifications 
Theory) 

5. ทฤษฎีความผูกพันของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Customer Engagement) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) 
               1.1 นิยาม ความหมาย ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
                     ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ  (2544 : 12-13) ได้ให้นิยามการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ว่า 
กิจกรรมการตลาดที่กระท าต่อลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการรับรู้
ที่ดี จนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสอง
ทาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็น
ระยะเวลายาวนาน  
                     วิทยา ด่านด ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 24-25) ได้ให้นิยามการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์อย่างกว้างที่สุดว่า คือ วิธีการใดๆ ก็ตามที่ท าให้กิจกรรมสามารถวัดผลและเพ่ิมมูลค่าของ
ลูกค้า (Customer Value) ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือและวิธีการที่ถูกต้องงเพ่ือจูงใจให้ลูกค้า
เหล่านั้นอยู่กับกิจการอย่างยืดยาว เพราะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงความเข้าใจพฤติกรรม
ของลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของกิจการด้วย 
                     ศาสตราจารย์ Adrian Payne (อ้างถึงใน วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร 2547: 
25) ได้ให้นิยามการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ว่า การสร้าง พัฒนา และเพ่ิมพูนความสัมพันธ์เฉพาะตัวกับ
ลูกค้าเฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มเพ่ือสร้างมูลค่าลูกค้าระยะยาว (Customer Lifetime Value) สูงสุด 
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                     Ron Swit (อ้างถึงใน วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร 2547: 25) ได้ให้นิยาม 
CRM ว่า วิธีการขององค์กรโดยรวม (Enterprise Approach) ที่จะเข้าใจและจูงใจลูกค้าผ่านการ
สื่อสารทุกชนิด เพ่ือที่จะปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า การสร้างความภักดี และผลก าไร
จากลูกค้า 
                     นิยามของการบริหารงานลูกคาสัมพันธนั้นมีมากมายซึ่งโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่าการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธนั้น เป็นการสรางความผูกพันกับลูกค้าเพ่ือใหลูกค้าเกิดความภักดี (Loyalty) 
และการเก็บรักษาลูกค้าเอาไว้อย่างยาวนาน เพ่ือผลก าไรในระยะยาว 
               1.2 ลักษณะส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
                     ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544 : 12-13) ได้ให้ลักษณะส าคัญของการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
                     1) เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทาง
การตลาดแต่ละราย (Customized) อย่างเป็นกันเอง (Personalized) 
                     2) วัตถุประสงค์ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเพิ่มยอดขายในทันที หากแต่ผลลัพธ์ในรูปของ
ยอดขายจะเกิดขึ้นในระยะยาว จากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในตรา
สินค้า ดังนั้นสิ่งเราต้องการจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มากกว่า คือการผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว (Long-term Relationship) 
                     3) จุดมุ่งหมายส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือต้องการให้ทั้งองค์กรและ
ลูกคา้ได้ประโยชน์จากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย (Win-win Strategy) 
                     4) เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) โดยผ่าน
เครื่องมือหรือสื่อตอบกลับโดยตรง 
               1.3 องคประกอบของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ์ 
                    วิทยา ด่านธ ารงกุล และพิภพ อุดร (2547: 45) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ
บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ไว้ด้วยกันทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ที่มีชื่อเรียกว่า DEAR Model ได้แก่ การ
สร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การก าหนดโปรแกรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (Action) และการเก็บรักษาลูกค้า (Retention)  
                    1) การสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า (Database) เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารงาน 
ลูกค้าสัมพันธ์และเป็นหัวใจของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ์ โดยฐานข้อมูลของลูกค้าจะต้องมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกันได้ 
                    2) การใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม (Electronic) เมื่อบริษัทหรือองค์กรต่างๆ มี 
ขอมูลของลูกค้าเป็นจ านวนมากขึ้น ท าให้การบริหารงานลูกคาสัมพันธ์มีความสลับซับซอนขึ้นไปด้วย 
ดังนั้นการที่บริษัทมีเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ได้ถูกต้องและมีความเหมาะสมกับงาน
ก็จะท าให้การบริหารงานลูกคาสัมพันธนั้นมีความคล่องตัวและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
โดยเทคโนโลยีของซีอารเอ็ม ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก คือ 
                        2.1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Technology) เป็นจุดเริ่มต้นของการ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า สามารถน ามาประสานกันเพ่ือรองรับการมีปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในทุกช่องทางของการติดต่อและต้องสามารถรักษาความสัมพันธ์และกระชับ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทได้ตลอดเวลา (Hi-Touch) 
                        2.2) เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และต้องมีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของลูกค้า (Database) โดย
บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยีฐานข้อมูล คือ  
                              (1) การรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้  
                              (2) การวิเคราะห์และประมวลผล  
                              (3) การแสดงผลลัพธ์ 
                              (4) การส่งต่อข้อมูล 
                        2.3) เทคโนโลยีพัฒนาข้อเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) เป็น 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการปรับปรุงรูปแบบสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความ
ต้องการหรือข้อเรียกร้องของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 
                    3) การก าหนดโปรแกรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (Action) เมื่อมีข้อมูลของลูกค้าและ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้ว ขั้นต่อไปของการด าเนินงานลูกค้าสัมพันธ์คือ การสร้าง
โปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะน าไปสู่การสร้าง การรักษาและการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า 
และ กิจกรรมที่ด าเนินการเหล่านี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของลูกค้า  (Customer 
Needs) เพ่ือที่จะได้ตอบสนองตรงใจลูกค้ามากท่ีสุด 
                    4) การเก็บรักษาลูกค้า (Retention) เป็นหัวใจของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ด าเนินการคือการประเมินผลการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และการรักษาความเติบโตของ
ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยรูปแบบของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ามี 2 แบบ คือ การขยายขอบเขต
ความสัมพันธ์  (Relationship Broadening) และการเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ 
(Relationship Deepening) 
                    จากองค์ประกอบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้น จะเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นหัวใจ
ส าคัญที่ท าให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประสบความส าเร็จ ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือสร้างเป็นจุดติดต่อกับลูกค้า จึงจ าเป็นส าหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
                    จากแนวความคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้น าไปใช้เป็นกรอบในการสร้างค าถาม วิเคราะห์ 
และสรุปผลเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่  1 ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Customer Relationship Management: Social CRM) 
               Jacob Morgan (2010) มาร์เก็ตติ้งบล็อคเกอร์เว็บไซต์ socialmediaexaminer ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่เขียนบทความและรวมรวบข่าวสารทางด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงธุรกิจ  กล่าวว่า 
Social CRM หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 
Customer Relationship Management) เป็นเครื่องมือที่ก าลังเริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนเสริม
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ให้กับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดั้ งเดิม  ซึ่ งจะช่วยให้ เกิดการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลที่รวดเร็ว อีกท้ัง 
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  
               โดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีลักษณะดังนี้ 
               1) พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม ช่วยกันดูแลสื่อที่องค์กรของตนมี  
               2) ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนด อาจไม่เรียงตามล าดับขั้นตอน
เหมือนที่องค์กรก าหนดไว้ 
               3) ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดช่วงเวลาที่จะท าการติดต่อเข้ามา โดยพวกเขาสามารถเลือกติดต่อ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
               4) ลูกค้ามีทางเลือกท่ีจะติดต่อกับองค์กรหลากหลายช่องทาง มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
               5) มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรกับลูกค้า เกิดเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
               6) องค์กรสามารถสื่อสารหรือตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
 

 
ภาพที่ 2-1 แสดงลักษณะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social CRM) 
ที่มา: Jacob, Morgan. What Is Social CRM?. Accessed 1 August 2013. 
http://www.socialmediaexaminer.com/what-is-social-crm/#more-5859 
 
               JD Rucker (2011) มาร์เก็ตติ้งบล็อคเกอร์ และบรรณาธิการเว็บไซต์ Soshable ซึ่งเป็น 
เว็บที่รวบรวมข่าวสารและบทความเกี่ยวกับสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ให้นิยามของ Social CRM 
ว่า Social CRM คือ ปรัชญาและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าใน 
ลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยี 
เครือข่ายสังคมออนไลน์, กฎกติกาทางธุรกิจ, การด าเนินการ และ กระบวนการ 
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                ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2555: 81-90) ได้กล่าวถึงรูปแบบต่างๆ ของการใช้ Social 
Media ส าหรับ CRM ดังนี้ 

     1) ใช้ในการรับฟีดแบ็คหรือการเสนอความคิดเห็นต่างๆ 
     2) ใช้ในการให้บริการลูกค้าเชิงรุก 
     3) ใช้ในการให้บริการแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
     4) ใช้ในโปรแกรมการสร้างลูกค้าที่ภักดี 
     5) ใช้เป็นแหล่งในการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรม 

                จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่า คือการที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสื่อสังคม
ออนไลน์ที่องค์กรของตนใช้เป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าเพ่ือรับฟังปัญหา ความคิดเห็นต่างๆ หรือ
ให้บริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อท าให้เกิดการสื่อสารแบบ 2 ทางระหว่างองค์กรกับลูกค้า โดยเป็น
การให้บริการแบบ 1:1  
                ผู้วิจัยได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) และเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 
1 ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(CP) 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ  
อินสตราแกรม 
               วิยะดา ฐิติมัชฌิมา (2553) ศึกษาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวโน้ม ปรากฏการณ์ 
และจริยธรรม ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า คือพ้ืนที่สาธารณะที่คนจากทั่วโลก
สามารถมาติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บบล็อก เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์ส าหรับแบ่งปันวิดีโอ ไมโครบล็อก วิกิ และโลกเสมือน เป็นต้น เครือข่ายสังคม
ออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมบนเว็บที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์กลายเป็นเครื่องมือส่งข้อความสั้นระหว่าง
สมาชิกและเครื่องมือรายงานข่าวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ยูทูปกลายเป็นแหล่งเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอที่ใหญ่ที่สุด เกมส์ออนไลน์กลายเป็นแหล่งบันเทิงที่สร้างทั้งความบันเทิงและ
รายได้ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล  
               ดร.นิตนา ฐานิตธนกร (2554) ศึกษาเรื่องSocial Media: กลยุทธ์แบบผลักและดึงส าหรับ
ผู้ประกอบการ ได้อธิบายความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า พฤติกรรมของผู้ใช้บนโลก
ออนไลน์เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นเครือข่ายสังคม (Social Networking) โดยมีการรวมตัวกันเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนโลกออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า “ชุมชนออนไลน์” (Online 
Community) ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual Community) สังคมประเภทนี้จะเป็นการให้
ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเชื่อมโยงกันใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย (Network) โดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการสื่อสารกัน เช่น ไฮไฟว์, เฟซบุ๊ก, มายสเปซ, ยูทูป, ทวิต
เตอร์ เป็นต้น ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นกระแสความนิยมอย่าง
กว้างขวาง และใน 2-3 ปีที่ผ่านมาการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้จ ากัดวงอยู่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น แต่
นักธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพแขนงต่างๆ ได้หันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น ท าให้สื่อสังคม
ออนไลน์กลายมาเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสารและการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
              ภควัต รักศรี (2554) ได้ท าการรวบรวมประโยชน์ของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ไว้ว่า ในแต่ละกลุ่มจะมีการใช้ประโยชน์จากสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน และ
หลากหลายมุม ทั้งด้านการสื่อสาร (Communication) ถูกน ามาใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอ
ข่าวสารผ่าน Website ของส านักข่าว อย่าง เนชั่นชาแนล (Nationchannel.com) หรือที่อยู่ใน
รูปแบบของ Webblog อย่าง oknation.net ที่มีผู้สื่อข่าวของส านักข่าวเป็น Blogger หรือกรณีของ
นักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเป็นนักข่าวได้ เพียงมีมือถือ 
หรือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลก็สามารถ upload ข้อมูลข่าวสารไปยัง Webbolg ต่างๆ ได้ โดยไม่มีการปิด
กั้น หรือด้านสื่อสารการเมือง (Communication Political) กลุ่มนี้จัดได้ว่า เป็นกลุ่มที่สร้างกระแส
นิยม (แจ้งเกิด) ให้กับสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลกเมื่อ บารัค โอบามา ใช้เป็นเครื่องมือหา
เสียงจนได้รับการรับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึงด้านการตลาด (Marketing) ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนที่น าสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบรนด์ ได้อย่างชัดเจน เพราะเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าถึง สร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับ
ผู้บริโภคได้ดีและวัดผลได้ทันที  เช่น  การโฆษณาออนไลน์  (Online Advertising) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ผ่านเว็บไซต์ของStarbucks (mystarbucksidea.force.com) ที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาแสดงและบอกถึงไอเดียต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อ Brand และเมนูของ Starbucks 
หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทที่นิยมใช้  Webblog ในการแจ้งรายการส่งเสริมการ
การขาย นอกจากนั้น ในปัจจุบันสื่อบางอย่างยังถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
เรียกว่า Marketing Influencer ที่อาศัยบล็อคเกอร์(Bloggers) ในทวิตเตอร์ (Twitters) ที่มีจ านวน
ผู้ติดตาม (followers) มาก มาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการน าเสนอสินค้าหรือแนะน าสินค้า เป็นต้น  
 
               3.1 การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (Fan Page Facebook)  
                     ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2555) ได้อธิบายลักษณะของเฟซบุ๊กไว้ว่า เป็นเว็บเครือข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับผู้ใช้คนอ่ืนจนกลายเป็นสังคม โดยผู้ใช้จะสร้างตัวตน
ของตนเองขึ้นในส่วนของ Profile ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก 
(Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) ฯลฯ และนักการตลาดได้น ามาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 
อาจจะอยู่ในรูปของการสร้าง Brand ผ่านเกมส์หรือ Application ต่างๆ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือของ 
CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากนี้ตัวลูกค้าเอง หากชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ ก็สามารถร่วม
กลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นมาได้  
                    Tina Hoang (2013) ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารบริษัท Strutta ซึ่งเป็นบริษัทนักพัฒนา
การตลาดบนเฟซบุ๊ก ได้ท างานให้กับหลายแบรนด์ที่น่าเชื่อถือจัดกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก เช่น Men’s 
Health นิตยสารผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการจัดพิมพ์ 44 ประเทศทั่วโลกและ Women’s Health 
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ที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในการแข่งขันที่จะท าให้ผู้ใช้เข้ามาอยู่ในสื่อเฟซบุ๊กและเว็บไซต์
ของแบรนด์  เป็นต้น หรือองค์ขนาดเล็ก และองค์กรที่ ไม่แสวงผลก าไรให้สามารถติดต่อกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายขององค์กรนั้นๆ ได้บอกเคล็ดลับที่จะช่วยสร้างแฟนเพจ
เฟซบุ๊กส าหรับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มให้สามารถเชื่อมต่อและดึงดูดลูกค้าไว้ได้ด้วย 6 วิธีต่อไปนี้ 
                     1) ใช้ลักษณะการพูดคุยเหมือนแบรนด์เป็นบุคคลคนหนึ่ง และใช้ค าถามปลายเปิด
ดึงให้คนเข้ามามีส่วนร่วม 
                     2) โพสต์เนื้อหาสุดพิเศษที่หาจากไหนไม่ได้ แต่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็น 
เรื่องราวเชิงบวกกับแบรนด์ 
                     3) ให้ข้อมูล ชื่อเฟซบุ๊กของแบรนด์ ในช่องทางการติดต่ออ่ืนของแบรนด์ด้วย 
                     4) โพสต์ประเภทรูปภาพและวีดิโอ จะดึงความสนใจจากผู้คนได้ 
                     5) เมื่อเนื้อหาในโพสต์มีผู้สนับสนุนหรือผู้ที่หุ้นส่วนกับแบรนด์มาเกี่ยวข้องด้วย ให้ตั้ง
ค่าโพสต์นั้นเป็นไฮไลต์และให้ tag พวกเขากลับไปเพื่อสะท้อนกลับไปยังหน้าเฟซบุ๊กของพวกเขาด้วย 
                     6) หาประสบการณ์ที่ผู้คนสามารถมีร่วมกันได้ไว้บนบล็อคหรือเว็บไซต์ของแบรนด์
และใช้ฟังก์ชันเสริมของเฟซบุ๊ก 
                   Stephanie Schwab (2011) ผู้ ก่อตั้ งเว็บ ไซต์  Social Media School เป็นผู้ ให้
ค าปรึกษา และให้ความรู้เรื่องสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย ได้กล่าวถึง รูปแบบเนื้อหาส าหรับหน้าเพจ  
เฟซบุ๊ก ที่ท าธุรกิจ ว่ามี 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
                     1) งานด้านบริการลูกค้า ลูกค้ามักคาดหวังที่จะติดต่อกับแบรนด์ได้หลายช่องทาง
และเป็นช่องทางที่สะดวกสบายกับพวกเขา โดยเฉพาะกับลูกค้าที่เข้ามาร้องเรียนต าหนิแบรนด์ ควร
รีบด าเนินการเร็วที่สุด 
                     2) ถามค าถามปลายเปิดเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วม 
                     3) ใช้ฟังก์ชันถามค าถามของเฟซบุ๊ก (Poll) ที่สามารถชี้ให้เห็นค าตอบที่สมาชิกบน
เพจนิยมตอบมากที่สุด และท าให้ทราบความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการของสมาชิกบนเพจได้อีก
ด้วย 
                     4) ให้ข้อเสนอสุดพิเศษกับสมาชิกผู้ที่ติดตามเพจ อาจให้รางวัลผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ
ของแบรนด์ด้วยส่วนลดจ านวนหนึ่ง 
                     5) โปรโมทเฟซบุ๊กผ่านช่องทางสื่ออ่ืนๆ ของแบรนด์ เช่น บล็อค เว็บไซต์ 
                     6) โพสต์เนื้อหาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ อาจมาจากช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่เฟซบุ๊กก็ได้ เพ่ือให้
รูปแบบการโพสต์มีความหลากหลาย 
                     7) โพสต์ประเภทรูปภาพ จะดึงให้คนมากดไลท์ได้เยอะ อาจใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับ
แบรนด์สินค้า ภาพมุมสวยๆ ในองค์กร หรือภาพพนักงาน และควรใช้ภาพที่เป็นกันเองไม่ทางการมาก
เหมือนกับบนเว็บไซต์  
                     8) ดึงให้สมาชิกในเพจมาสมัครสมาชิกกับองค์กรเพ่ือสามารถส่งข่าวสารไปหา 
พวกเขาได้ โดยอาจให้ข้อเสนอ มอบคูปอง หรือสินค้าพิเศษให้แก่คนที่สมัครสมาชิก 
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                    Rebekah Radice (2012) นักกลยุทธ์ด้านสื่อสังคมออนไลน์, ผู้จัดการ, นักพัฒนา
เนื้อหา และผู้ฝึกสอนเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้กล่าวถึง วิธีการ
สร้างให้คนรู้สึกผูกพันกับเฟซบุก๊ได้ 12 วิธีด้วยกัน คือ  
                     1) ท าให้ไทม์ไลน์น่าสนใจด้วยการใช้โพสต์ประเภทรูปภาพหรือวีดิโอ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานอีเว้นท์ขององค์กร หรือข้อมูลเชิงลึกของสินค้าหรือบริการขององค์กร 
                     2) โพสต์เป็นประจ าทุกวัน โดยโพสต์เนื้อหาที่สดใหม่ ทันเหตุการณ์ เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายในเพจ 
                     3) ใช้ภาพปกเฟซบุ๊กเป็นอีกเครื่องมือทางการตลาด เพ่ือบอกความพิเศษของธุรกิจ
หรือใช้โปรโมทอีเว้นท์ที่ก าลังเกิดข้ึนในช่วงนั้นๆ ได้ 
                     4) ใช้ภาพสวยๆ ดึงคนเข้ามาในสื่อเฟซบุ๊กของแบรนด์ 
                     5) โพสต์เนื้อหาตามล าดับและเวลา ตามกลยุทธ์การตลาดที่วางไว้ 
                     6) การเข้ามาตอบค าถามบ่อยๆ และรวดเร็วเป็นหนทางที่สร้างความน่าเชื่อถือ 
ให้แก่แบรนด์ที่ดี 
                     7) ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามผลตอบรับ การตอบสนองในเรื่องต่างๆ 
                     8) เพ่ิมผู้ติดตามด้วยการท าเนื้อหาให้สามารถเผยแพร่ต่อกันเป็น Viral ได้ 
                     9) โพสต์เนื้อหาที่ท าให้สมาชิกสามารถตอบสนองได้ง่าย ไม่ต้องคิดนาน หรือใช้
ความคิดมาก 
                     10) ใส่ความตลก มีอารมณ์ขันลงไปในเพจ เพ่ือท าให้คนหัวเราะและกลับมาในเพจ
อีกในครั้งหน้า แต่ต้องระมัดระวังการใช้มุขตลกด้วย 
                     11) ใช้ลูกค้าตัวจริงเป็นผู้บอกประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือ 
                     12) ตอบสนองค าถามหรือความคิดเห็นของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือแสดงถึงความ
เอาใจใส่ของแบรนด์ และยังเป็นโอกาสดึงให้คนท่ีเพ่ิงเช้ามาในเพจใหม่รู้สึกผูกพันกับเพจอีกด้วย  
                     Mike Michael Maghsoudi (2013) ผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อค 
PostRocket ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดบนเฟซบุ๊กโดยเฉพาะ ได้กล่าวถึง เคล็ดลับส าหรับการ
โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก 18 ข้อด้วยกัน ดังนี้  
                     1) โพสต์ต้องมีคุณค่าด้านเนื้อด้านใดด้านหนึ่ง น่าสนใจ ให้ข้อมูล ให้ความ                  
บันเทิง 
                     2) โพสต์ตรงกับเวลาที่สมาชิกในเพจออนไลน์ 
                     3) โพสต์ให้คนมองเห็นภาพ โดยใช้โพสต์ประเภทรูปภาพหรือวีดิโอ 
                     4) ใช้ข้อความประกอบโพสต์ให้สั้น กระชับ แต่ได้ใจความครบถ้วน 
                     5) โพสต์เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของแบรนด์หรือองค์กร 
                     6) พูดคุยอย่างบุคคลคุยกัน ไม่ใช่องค์กรคุยกับลูกค้า คนจะรู้สึกเป็นมิตรมากกว่า 
                     7) โพสต์เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน เหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงเวลาขณะนั้น 
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                     8) สอบถามความคิดเห็นของลูกค้า ด้วยการถามและรับฟังผลตอบรับ 
                     9) ผสมผสานโพสต์ทั้ง 9 รูปแบบเข้าด้วยกัน ได้แก่ รูปภาพ, วีดิโอ, ลิ้งก์, สถานะ,  
ค าถาม (โพล), อัลบั้มรูปภาพ, ข้อเสนอ, วันส าคัญครบรอบ และอีเว้นท์ 
                     10) ให้รางวัลข้อเสนอสุดพิเศษกับผู้ที่ติดตามเพจตัวจริง ใครๆ ก็สามารถร่วมสนุกได้ 
                     11) โพสต์เนื้อหาที่เจาะจงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในเพจ 
                     12) โพสต์เป็นปกติทุกวัน เฉลี่ย 1-3 ครั้ง/วัน 
                     13) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเฟซบุ๊ก อาจน าไปปรับปรุงใช้กับกลยุทธ์ที่วางไว้  
                     14) ซื้อโฆษณาในเฟซบุ๊ก เพ่ือให้มีคนเห็นโพสต์เยอะขึ้น 
                     15) ใช้ฟังก์ชัน วันครบรอบหรือวันส าคัญ ในเฟซบุ๊ก เพ่ือฉลองความส าเร็จของ 
บริษัท 
                     16) จัดเตรียมเนื้อหาล่วงหน้า 
                     17) ตอบสนองค าถามอย่างรวดเร็ว 
                     18) ใช้เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพโพสต์ของเพจกับทุกคน 

               ผูว้ิจัยได้น าแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญเรื่องเฟซบุ๊ก 4 ท่าน Tina Hoang, Stephanie 
Schwab, Rebekah Radice และ Mike Michael Maghsoudi มาสังคราะห์ใจความส าคัญ เพ่ือ
น ามาสร้างเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามสัมภาษณแ์บบเชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วาง
นโยบายสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP)  และสร้างเป็น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ดังต่อไปนี้ 
                1) รูปแบบเนื้อหาที่มีคุณค่าทันเวลา มีความน่าสนใจกับลูกค้า  
                    โดยสามารถแบ่งรูปแบบเนื้อหาได้ 2 ประเภทดังนี้ 
                    1.1) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล แบ่งเป็น ให้ข้อมูลด้านอาหาร และข้อมูลที่ไม่เก่ียวกับอาหาร   
                    1.2) เนื้อหาที่ให้ความบันเทิง แบ่งเป็น โพสต์กิจกรรม และโพสต์ประเภทไลฟ์สไตล์ 
มุขตลกท่ัวไปที่ไม่ใช่ความรู้  
               2) ใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ 
               3) การให้บริการกับลูกค้าบนแฟนเพจ ต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าที่เข้า
มาติดต่อกับแบรนด์ เพ่ือให้ลูกค้าเป็นผู้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นเครื่องพิสูจน์ยอดขาย
และการบริการ 
               4) เมื่อแบรนด์สร้างบทสนทนาให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายแล้ว ท าได้โดยการถาม
ค าถาม ถามความคิดเห็น หรือใส่มุขตลกในโพสต์ แบรนด์ยังต้องคอยตอบสนองบทสนทนาที่ก าลัง
เกิดข้ึนต่อเนื่องด้วย 
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               5) มีเวลาโพสต์เป็นประจ า (เลือกช่วงที่มีลูกค้าออนไลน์) โดยความถึ่ในการโพสต์อยู่ที่  
1-3 ครั้ง/วัน 
               6) ใช้รูปภาพปก Cover บ่งบอกความพิเศษของธุรกิจ บอกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออีเว้นท์ที่
ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น 
               7) ใช้รูปแบบการโพสต์ที่หลากหลาย ได้แก่ รูปภาพ, วีดิโอ, ลิ้งก์, สถานะ, ค าถาม (โพล), 
อัลบั้มรูปภาพ, ข้อเสนอ, งานส าคัญเฉลิมฉลองครบรอบ และอีเว้นท์ตามแต่ละโพสต์ที่เหมาะสม ทั้งนี้
อาจน าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอื่นด้วยก็ได้ 
               8) ซื้อโฆษณาของเฟซบุ๊กบ้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้คนอื่นๆได้ห็นสิ่งที่แบรนด์โพสต์ 
               9) ใช้ข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊ก ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูสถิติต่างๆ หรือประเมินผล 
เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาครั้งถัดๆ ไป 

               3.2 การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ อินสตราแกรม (Instagram) 
                    จักรพงษ์  คงมาลัย  (2555) ได้อธิบายลักษณะของ อินสตราแกรม  ว่า เป็น
แอพพลิเคชั่นที่เปิดให้ผู้ใช้งานได้แชร์รูปภาพแบบง่ายๆ ให้เพ่ือนดูและติดตามดูรูปของเพ่ือนๆ ด้วย
การคลิกติดตามชม โดยคุณสมบัติที่ อินสตราแกรม มีก็คือการเปลี่ยนฟิลเตอร์และกรอบรูปได้ฟรี
ทั้งหมด และแชร์ออกไปบน เฟซบุ๊ก, ทัมเบอร์, โฟร์สแควร์ และ ฟลิคเกอร์ อีกทั้งสามารถโต้ตอบกับ
เพ่ือนผ่านการแลกเปลี่ยนความชอบ (Likes) กับ ความคิดเห็น (Comments) ซึ่งกันและกันได้ด้วย 
                    อดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต (2555) ได้พูดถึงอินสตราแกรมไว้ว่า อินสตราแกรมคือ
แอพพลิเคชั่นที่ให้โหลดผ่านไอโอเอสของไอโฟน ลักษณะความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คเหมือนกับเฟซบุ๊ก
คือสามารถสร้างคอนเทนท์แล้วแชร์ออกไป แล้วรอรับฟังความคิดเห็น (Comment) ของเพ่ือนๆ สิ่งที่
แตกต่างจากเฟซบุ๊กคือ อินสตราแกรมจะโฟกัสไปที่รูปภาพ ต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีกล้อง
ถ่ายรูปแล้วตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม มีเอฟเฟคท์ มีกรอบรูป แต่งสีรูปได้ง่ายๆ หลังจากนั้นก็แชร์รูป
ด้วยบัญชีของเรา ด้วยไอเดียนี้ อินสตราแกรมจึงแจ้งเกิดในช่วงเวลาแค่ครึ่งปีเท่านั้น แบรนด์หรือ
องค์กรต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะรูปภาพน ามาน าเสนอได้ง่ายกว่าข้อความ โดยหามุม
หาเรื่องราว เช่น กิจกรรมทางการตลาดที่มีมุมแบบเก็บตก อย่าจัดฉาก อย่าตั้งใจมาก หรือมุขตลกที่ไม่
ทางการมาก เพ่ือให้สื่อสารได้ง่ายและมีความสนุก 
                    Bob Marshall (2012) นักกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ ได้คิดกลยุทธ์บริหารจัดการสื่อ
สังคมออนไลน์และพัฒนาเนื้อหาให้กับบริษัทที่ท าธุรกิจอาหารและธุรกิจยานยนตร์ ได้ยกตัวอย่างแบ
รนด์ธุรกิจอาหารที่ท าการตลาดบนโลกออนไลน์โดยใช้ อินสตราแกรมเป็นเครื่องมือ อย่างแบรนด์ 
Chobani เป็นแบรนด์โยเกิร์ตของกรีก เป็นผู้น าในหมู่แบรนด์อาหารเพ่ือสุขภาพ ได้ใช้กลยุทธ์ที่
แตกต่างจากคู่แข่งที่พยายามบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในไลฟ์สไตล์ของฐานลูกค้าของตน และเข้าร่วมการสนทนาที่เกิดขึ้นแล้วในสื่อสังคมออนไลน์  การรู้
นิสัยของกลุ่มเป้าหมายบนสื่อสังคมออนไลน์น าไปสู่การรู้จักสิ่งที่พวกเขาสนใจและผูกพัน การรู้ข้อมูล
เชิงลึกนี้ท าให้ Chobani สามารถจัดเตรียมเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าของเขาได้ รวมไปถึงสูตร
เมนูอาหาร ไอเดียของว่าง และเคล็ดลับท าให้ร่างกายดูดี 
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                    Vanessa Au (2012) นักวิเคราะห์ระดับอาวุโส แห่งเอเจนซี่ Spring Creek Group 
ซึ่งเป็นเอเจนซี่ด้านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ ได้กล่าวถึง วิธีการใช้อินสตราแกรมส าหรับธุรกิจ 10 
วิธีด้วยกัน คือ  
                    1) แสดงภาพสินค้าของบริษัท หรือถ้ามีสินค้าเป็นชุดสะสม ให้ถามผู้ติดตามว่าสินค้า
ในภาพเป็นรุ่นใด 
                    2) แสดงกรรมวิธีการผลิตสินค้าของบริษัท เพ่ือให้ผู้ติดตามเห็นการผลิตเป็นล าดับขั้น
ตั้งแต่ต้น  
                    3) ภาพเบื้องหลังต่างๆ เช่น เบื้องหลังการถ่ายท าโฆษณา 
                    4) แสดงคุณสมบัติหรือวิธีการใช้งานของสินค้าว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง 
                    5) บอกข้อมูลข่าวสารล่วงหน้ากับผู้ติดตามช่องทางนี้ก่อนช่องทางอ่ืน เพ่ือท าให้
ผู้ติดตามรู้สึกพิเศษกว่าคนที่ไม่ได้ติดตาม 
                    6) แสดงภาพที่ท างานของบริษัท เพ่ือให้ผู้ติดตามได้เห็นว่าบริษัทท าอะไรในแต่ละวัน 
                    7) โพสต์ภาพที่แสดงว่าบริษัทหรือแบรนด์ออกไปท ากิจกรรมที่ใดบ้าง โดยใช้ 
Location บอกสถานที่เพ่ือให้ผู้ติดตามทราบ 
                    8) แนะน าพนักงานที่ท างานบริษัทให้ผู้ติดตามได้รู้จักหน้าตา หรืออาจบรรยาย
ต าแหน่งงานสั้นๆ ของพนักงานแต่ละคน 
                    9) แสดงภาพที่เหล่าดาราคนดังมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือบริษัท 
                    10) แสดงภาพที่โชว์ความน่ารัก เมื่อมีเหล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักมาเยี่ยมที่บูทบริษัท หรือ
มาร่วมงานให้ถ่ายภาพโชว์ความน่ารักของสัตว์แบ่งปันผู้ติดตาม                 
                    Julie Blakley (2013) ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ของ Postano ซึ่งเป็นบริษัทที่
พัฒนา สร้างสรรค์ และวางกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ที่ชอบเทคโนโลยีเครื่องมือล้ าสมัย ได้กล่าวถึง เคล็ด
ลับ 7 ข้อ ในการสร้างธุรกิจให้บูมบนอินสตราแกรม ดังนี้ 
                    1) ใช้ hashtag (#) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้เป็น hashtag (#) ชื่อบัญชีของ
แบรนด์, ค าท่ีบรรยายรูปภาพ, คอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นรูปคนอื่นด้วย hashtag, สรา้งชื่อ 
hashtag (#) ขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้ในอีเว้นท์ที่ก าลังมีอยู่ในขณะนั้น หรือใช้เพื่อโปรโมทกิจกรรมที่ก าลังจัด
ขึ้น 
                    2) เข้ามาเฝ้าดูติดตามสื่อของแบรนด์ เพ่ือหาว่าผู้ติดตามชอบไลท์หรือแสดงความ
คิดเห็นกับรูปภาพลักษณะไหน 
                    3) โพสต์รูปภาพเชื่อมต่อผ่านสื่ออ่ืนๆ ของแบรนด์หรือบริษัท เช่น เฟซบุ๊ก 
                    4) รวบรวมรูปภาพบนอินสตราแกรมน าไปแสดงลงบนหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ 
                    5) โปรโมทผูท้ี่ดูแลอินสตราแกรมของแบรนด์หรือบริษัท เพ่ือให้ผู้ติดตามได้ทราบว่า
ก าลังคุยกับใครอยู่  
                    6) ท าให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วมในอีเว้นท์หรือการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ และผู้ติดตาม
อาจคิดเนื้อหาโพสต์ที่แปลกใหม่ส าหรับแบรนด์ก็ได้  
                    7) หากแบรนด์จัดงานอีเว้นท์ให้ใช้ภาพบอกเล่างานอีเว้นท์ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น 
เพ่ือกระตุ้นให้คนคนไปร่วมงาน  
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                    Rachel Sprung (2013) รองฝ่ายการตลาด ที่ HubSpot ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้านการตลาดให้กว่า 8,000 บริษัท ใน 56 ประเทศ ได้กล่าวถึง วิธีการที่นักการตลาด
สามารถใช้อินสตราแกรมได้ 5 วิธีด้วยกัน คือ 
                    1) ใช้ Profile ในเว็บอินสตราแกรม เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น 
                    2) สร้างให้คนมาติดตามด้วยการสร้างกิจกรรมให้คนมาเข้าร่ววม 
                    3) ให้รางวัลแก่ผู้ติดตามด้วยรหัสส่วนลด 
                    4) บอกเล่าเรื่องราวของบริษัทจากคนภายนอก ซึ่งก็คือลูกค้านั่นเอง 
                    5) ท าให้งานอีเว้นท์ได้รับความสนใจมากข้ึน ด้วยการใส่ Location บอกสถานที่จัด
งาน หรือโชว์สิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยภาพ และใช้ค าบรรยายไม่เกิน 140 ตัวอักษร  
 
               ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของผู้ เชี่ยวชาญเรื่องอินสตราแกรม 3 ท่าน Vanessa Au, Julie 
Blakley และ Rachel Sprung มาสังคราะห์ใจความส าคัญ เพ่ือน าไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ อินสตราแกรม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (CP)  ดังต่อไปนี้ 
               1) แสดงรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งวิธีการผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
               2) จัดการประกวดแข่งขันแคมเปญต่างๆ ขึน้ในอินสตราแกรม 
               3) แสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้ กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้
เท่านั้น 
               4) แสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือ ภาพลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการแข่งขัน 
ได้แก่ ภาพงานอีเว้นท์ ของแบรนด์ รวมทั้งภาพบริษัท พนักงานของบริษัท หรือตัวผู้ดูแล 
               5) แสดงภาพดาราที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า    
               6) แสดงภาพน่ารักๆ ของสัตว์เลี้ยงกับบริษัท เมื่อมีเหล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักมาเยี่ยมที่บูท
บริษัท หรือมาร่วมงานให้ถ่ายภาพโชว์ความน่ารักของสัตว์แบ่งปันผู้ติดตาม 
               7) ใช้ฟังก์ชันของ อินสตราแกรม เช่น ใช้ hashtag (#) บรรยายภาพ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถค้นหาภาพที่เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า หรืองานอีเว้นท์ ได้สะดวก, ใช้ @ ชื่อบุคคล, ใช้ 
Location ในการบอกท่ีตั้งงาน เมื่อจัดงานอีเว้นท์ขึ้น, โพสต์เชื่อมต่อผ่านช่องทางอ่ืน, ใช้งาน Profile 
บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของแบรนด์ 
               8) มีส่วนร่วมกับลูกค้า ตอบเมื่อลูกค้ามาถาม หรือเข้ามาคุยกับแบรนด์ รวมถึงการกด
ติดตามลูกค้าท่ีมากดติดตามแบรนด์ด้วย 
 
4. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (The Uses and Gratifications Theory) 
               “ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ” (Uses and Gratifications Theory: 
U&T) ทฤษฎีนี้อธิบายถึงบทบาทของกลุ่มผู้ชมในกระบวนการสื่อสารมวลชนว่า คนเราจะแสวงหาสื่อ
และเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจ (หรือผลลัพธ์) เฉพาะตน นักทฤษฎีด้านการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมองบุคคลเป็นฝ่ายรุก (active) หรือผู้กระท ามากกว่าเป็นฝ่ายรับ 
(passive) หรือผู้ถูกกระท า เนื่องจากผู้ฟังหรือผู้ชมสามารถตรวจสอบและประเมินผลสื่อประเภทต่างๆ 
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการสื่อสาร (Katz, Blumler and Gurevitch 1974: อ้างถึงใน ศิริวรรณ 
อนันต์โท 2553) 
               การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อสามารถจัดกลุ่มแบ่งตามการวิจัยของผู้
ท าการศึกษา ไว้ดังนี้ (West, R. & Turner, L. 2004: อ้างถึงใน ศิริวรรณ อนันต์โท 2553) 
                    
นักวิจัยผู้ท าการศึกษา เหตุผลของการที่คนเลือกใช้สื่อ 
Rubin (1981) 
 

ฆ่าเวลา 
เอาไว้เป็นเพ่ือน 
สร้างความตื่นเต้น 
หลีกหนีจากโลกแห่งความจริง 
ความเพลิดเพลิน 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ความผ่อนคลาย 
การแสวงหาข้อมูล 
การเรียนรู้เนื้อหาตามความสนใจ 

McQuail et al. (1972) การหลีกหนีจากโลกส่วนตัว 
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
การสร้างเอกลักษณ์ส่วนตัว 
การติดตามเฝ้าดูสังคม 

Katz et al. (1973) การเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน 
การแยกตัวจากผู้อ่ืน 

ตารางที่ 2-1 การจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ 
 
               ในยุคของสื่อใหม่นี้การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  และ
แรงจูงใจที่คนเราใช้ในการใช้สื่อเก่าจะยังใช้ได้ส าหรับสื่อใหม่หรือไม่  ท าให้มีนักทฤษฎีหลายท่านได้
ท าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่าสื่อใหม่จะเปลี่ยนแปลงสารและประสบการณ์ที่ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด การเข้าถึงเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และยังได้ขยาย
ศักยภาพของเราในการเก็บรวบรวมความบันเทิงและข้อมูลต่างๆ นักวิจัยด้านสื่อจึงต้องการความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าคนเรามีเหตุผลส่วนตัวและเหตุผลทางสังคมอะไรบ้างในการใช้สื่อใหม่ ไว้ดังนี้ 
               เหลียง และ เหว่ย (Leung and Wei 2000: อ้างถึงใน ศิริวรรณ อนันต์โท 2553) ได้
ศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีค าถามว่าเหตุใดคนจึงใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเหตุผลของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พ้ืนฐานจะเหมือนกันหรือไม่ 
ผลการศึกษาพบว่าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสามารถอธิบายการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับทฤษฎีอ่ืนด้วย 
               ชานนาฮาน และ มอร์แกน (Shanahan & Morgan 1999: อ้างถึงใน ศิริวรรณ อนันต์โท 
2553) อธิบายว่าแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไป แต่เทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับเนื้อหา 
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(Content) จากเทคโนโลยีเดิมเสมอ เช่น ภาพยนตร์น าเนื้อหามาจากสารคดี โทรทัศน์น าเนื้อหาที่
รวบรวมมาจากรายการวิทยุ เป็นต้น ซึ่ง Marshall McLuhan (1964) กล่าวว่าสื่อใหม่ก็เปรียบเสมือน
ขวดใหม่ที่น าไปใส่เหล้าเก่านั่นเอง          
               โรเบิร์ต ลาโรส และ แมธธิว อีสติน (LaRose and Eastin 2004: อ้างถึงใน ศิริวรรณ 
อนันต์โท 2553) กล่าวว่าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสามารถช่วยอธิบายการใช้
อินเทอร์เน็ตได้ แต่ทฤษฎีนี้ก็สามารถขยายการวิเคราะห์ไปได้อีกโดยเพิ่มเติมตัวแปรต่างๆ เช่น ผลลัพธ์
จากการกระท าที่คาดหวัง (Expected Activity Outcomes) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ประชาชนคาดว่าจะ
ได้รับจากสื่อ LaRose และ Eastin พบว่าคนเรามีความคาดหลังว่าจะได้อะไรต่างๆ มากมายจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ผลลัพธ์ด้านสังคม (Social Outcomes) ได้แก่ สถานภาพและเอกลักษณ์ทางสังคม 
LaRose และ Eastin กล่าวว่าคนเราสามารถยกระดับสถานะทางสังคมได้โดยการแสวงหาผู้อ่ืนๆ  ที่มี
ความคิดเช่นเดียวกับตนและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านอินเทอร์เน็ต            
               จอห์น ดิมมิค, ยาน เช็ง และ ชวน ลี (Dimmick, Chen and Li 2004: อ้างถึงใน  
ศิริวรรณ อนันต์โท  2553) มีข้อสังเกตว่า แม้อินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างใหม่ แต่
อินเทอร์เน็ตก็มีคุณสมบัติที่ซ้ าซ้อนกับสื่อเก่าถ้าพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
ประชาชนก็ค้นหาข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ท ากับสื่อดั้งเดิม ซึ่งการศึกษาของ Dimmick และ
คณะเป็นข้อยืนยันได้ว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ยังสามารถใช้ได้ดีกับสื่อใหม่ 
               ผู้วิจัยได้น ากลุ่มการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมาจัดกลุ่มใหม่เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ความ
ต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ดังนี้ 
                          1) เอาไว้เป็นเพื่อน 
                          2) สร้างความตื่นเต้น 
                          3) ความเพลิดเพลิน 
                          4) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
                          5) แสวงหาข้อมูล 
                          6) ติดตามเฝ้าดูสังคม 
 
5. ทฤษฎีความผูกพันของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Customer Engagement)      
              Ashley Rock อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต ได้อธิบายถึงระดับความผูกพัน
ของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ตามหนังสือ Measure What Matter: Online Tools For 
Understanding Customers, Social Media, Engagement, and Key Relationships ไว้ 5 
ระดับด้วยกัน (Katie Delahaye Paine 2011: อ้างถึงใน Ashley Rock 2012) ดังนี้ 
               1) ระดับที่  1 Lurking เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์  
ที่เกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การกด Like หน้าเพจของแบรนด์
สินค้าในเฟซบุ๊ก เพราะตัวลูกค้าหวังจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างตอบแทน หวังที่จะได้รับข่าว
อัพเดทเกี่ยวกับสินค้าที่ตนสนใจ หรือคาดหวังว่าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อเป็นแฟนของเพจนั้นๆ  
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ขณะเดียวกันเจ้าของเพจก็หวังจะให้ลูกค้าได้รับรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากจะบอก ทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าที่ตัวเองขาย หรือกิจกรรมของแบรนด์ที่อาจจะมีในอนาคต อาจวัดด้วยตัวเลขการกด Like หรือ
จ านวน Unique Visitors  
               2) ระดับที่  2 Casual เป็ น ระดับความสัม พันธ์ที่ สู งขึ้ นจาก Lurking โดยลูกค้ า 
จะพยายามติดตามแบรนด์ของเราในช่องทางอ่ืนๆ เช่น เริ่มติดตามทางทวิตเตอร์, ยูทูป, บล็อค จาก
เดิมที่แค่กด Like เพจของแบรนด์ และจะติดตามช่องทางเหล่านี้บ่อยขึ้น เริ่มให้ความสนใจในตัว 
แบรนด์หรือเนื้อหา เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเรา สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขจ านวนของ 
Repeat Visitors หรอืจ านวน Comment 
               3) ระดับที่  3 Active เมื่อลูกค้าที่ เป็นแฟนของเพจแบรนด์สินค้า เกิดความชอบ 
ในตัวเพจหรือเนื้อหาอย่างจริงจัง ก็จะเข้าไปติดตามเป็นประจ า เริ่มพบเจอคนที่มีความสนใจเหมือนๆ 
กัน เริ่มพูดคุยกับคนอ่ืนๆ ในเพจ เข้ามาช่วยตอบค าถาม แชร์เนื้อหาในเพจต่อให้เพ่ือนของตนได้รับรู้ 
และพยายามจะชวนเพ่ือนๆ ของตนเข้ามาร่วม กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่า "Communal 
Relationship" ที่ลูกค้าจะเกิดความหวังดีกับคนอ่ืน เมื่อพบเจออะไรที่ชอบและคิดว่าเกิดประโยชน์กับ
คนอ่ืนก็อยากจะเอาไปแชร์ สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขจ านวนครั้งการแชร์ 
               4) ระดับที่ 4 Committed ลูกค้าเริ่มมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับแบรนด์มากขึ้น มองแบรนด์
เป็นเพ่ือนคนหนึ่ง สามารถบอกข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องส่วนตัวได้ เช่น การให้ข้อมูลส่วนตัว หรือการ
บอกเล่าเรื่องราวส่วนตัว 
               5) ระดับที่ 5 Loyalist เป็นระดับสูงสุดของ Engagement ลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดี
ในแบรนด์สินค้า เกิดการซื้อซ้ า ชักชวนเพ่ือนๆ ให้มาช่วยกันซื้อ สินค้าของแบรนด์ และเมื่อแบรนด์ถูก
กล่าวถึงในทางลบ ลูกค้าก็จะออกมาช่วยปกป้อง แก้ต่างแทน พยายามพูดถึงแบรนด์ในแง่บวก และ 
ไม่ว่าจะเกิดเสียงวิจารณ์ด้านลบในที่ใด ลูกค้าก็จะตามไปช่วยแก้ต่างให้เสมอ  
 

 
ภาพที่ 2-2 แสดง 5 ระดับความผูกพันของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ 
 
               โดยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีความผูกพันของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแนวทางในการ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ความต้องการใช้
ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจัยที่มีการศึกษาในเรื่องที่ใกล้เคียงกับ 

การศึกษา “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อ Social CRM กรณีศึกษา ซีพี” ดังต่อไปนี้     
                6.1 การน า Social CRM มาใชในธุรกิจSME กรณีศึกษา เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับ
เพชรบุรี 
                     อาทิตยา คุ้มเทียน (2554) ศึกษาเรื่อง “การน า Social CRM มาใช้ในธุรกิจ SME
กรณีศึกษา เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับเพชรบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
การน า Social CRM มาใช้ในการด าเนินงานของ “เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับเพชรบุรี” โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ดูแลและวางนโยบายการท า Social CRM 2) ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการท า 
Social CRM ของ “เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับเพชรบุรี” โดยใช้กรอบแนวคิดเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับสารที่มีต่อการท า Social CRM ของ 
“เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยว เนื้อต้นตารับเพชรบุรี” โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตามทวิตเตอร์ของเจ๊กเม้งรวมทั้งสิ้น 15 คน 
                     ผลการวิจัยพบว่า 1) การน า Social CRM มาใช้ในธุรกิจ SME ของเจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยว
เนื้อต้นต ารับเพชรบุรี ท าให้ธุรกิจไม่ต้องเสียเงินลงทุนจ านวนมาก แต่สามารถสร้างช่องทางในการ
สื่อสารกับลูกค้าเป็นของตัวเองได้ ท าให้การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่าย
และสามารถท าได้ตลอดเวลา 2) รูปแบบและเนื้อหาการท า Social CRM ของเจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้น
ต ารับเพชรบุรีมีรูปแบบที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิด “หลักปฏิบัติ13 ข้อส าหรับร้านอาหารบนเฟ
ซบุ๊ก” และ “20 วิธีการทวีตส าหรับองค์กร และธุรกิจขนาดเล็ก” 3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 
การท า Social CRM ของเจ๊กเม้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับเพชรบุรีไปในทิศทางเดียวกันคือรู้สึกดี 
เนื่องจากมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง มีการโต้ตอบอย่างสม่ าเสมอ และจากการรับสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกอย่างมาก  จึงส่งผลให้ผู้รับสารอยากไปรับประทานอาหารที่ 
ร้าน 
                     จากงานวิจัย  “การน า Social CRM มาใช้ในธุรกิจ  SME กรณีศึกษา เจ๊กเม้ง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับเพชรบุรี” สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาจุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา ซีพี” ได้ เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ซึ่งได้ใช้ 2 สื่อในการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าเหมือนกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) และประเภทธุรกิจยังมีความใกล้เคียงกัน
คือธุรกิจอาหาร ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบผลการศึกษาของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) และ
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของลูกค้าผู้รับสารได้ 
                6.2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก กรณีศึกษา 
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ 
                      มาศศุภา ลีประดิษฐวรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบน
สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก กรณีศึกษา ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
เพ่ือศึกษารูปแบบและเนื้อหาจาก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ โดยการสัมภาษณ์ผู้
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มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานการสื่อสารด้วยช่องทางเฟซบุ๊กของ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิและ
ศึกษาเนื้อหาบนแฟนเพจ ช่วงระยะแคมเปญฟูจิ 30 ปี อร่อยจริงแจกจริง เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดย
ใช้กรอบแนวคิดหลักปฎิบัติส าหรับร้านอาหารบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 2) ศึกษา
พฤติกรรมการสื่อสารของลูกค้าที่เป็นสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ โดย
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่เปนสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ 
รวมทั้งสิ้น 20 คน  
                      ผลการวิจัยพบว่า ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จัดท าแฟนเพจบนเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เฟซบุ๊ก เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วนในเรื่อง
ของรูปแบบและเนื้อหาบน แฟนเพจพบว่าเนื้อหาเกือบทั้งหมดสอดคล้องตามกรอบแนวคิด “หลัก
ปฏิบัติ 13 ข้อส าหรับร้านอาหารบนเฟซบุ๊ก” ยกเว้นเนื้อหาบางส่วนที่ขัดกับนโยบายของทาง
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ และ แคมเปญฟูจิ 30 ปี อร่อยจริงแจกจริงเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นเพ่ือ
ขอบคุณลูกค้าของภัตตาคารอาหาร ญี่ปุ่นฟูจิ และเป็นแคมเปญที่ได้มีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง
แฟนเพจเฟซบุ๊กในตลอดช่วงระยะเวลาที่จัดแคมเปญ พบว่ารูปแบบและเนื้อหาบนแฟนเพจในช่วง
ระยะเวลาแคมเปญฟูจิ 30 ปี อรอยจริงแจกจริงมีความแตกต่างจากการโพสต์เนื้อหาบนแฟนเพจ 
เฟซบุ๊กในช่วงเวลาปกติคือ มีการโพสต์เนื้อหาที่ช่วยสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่าง  
แบรนด์กับลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับแคมเปญฟูจิ 30 ปี เพ่ิมเข้ามา ส่วนในเรื่องความคิดเห็นของสมาชิก
แฟนเพจที่เป็นลูกค้าของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ พบวา ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแฟนเพจส่วนใหญ่ชื่น
ชอบเนื้อหาบนแฟนเพจ แตต้องการให้ทางภัตตาคารอาหาร ญี่ปุ่นฟูจิ ปรับปรุงเรื่องการตอบค าถาม
ของลูกคาให้รวดเร็วกว่าเดิม 
                      จากงานวิจัย “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊ก กรณีศึกษา ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ” สามารถใช้เป็น แนวทางในการศึกษาจุลนิพนธ์เรื่อง
“การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา ซีพี” ได้ เนื่องจาก งานวิจัยดังกล่าว
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งประเภทของธุรกิจยังมีความ
ใกล้เคียงกันคือเป็นธุรกิจอาหารเหมือนกัน และมีฐานลูกค้ากว้าง ครอบคลุม กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบผลการศึกษาของการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าด้วย Social CRM ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) และการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจจากสื่อของลูกค้าผู้รับสารได้ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
               การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา  
ซีพี” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 2) ศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย Social 
CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 3) ศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ
ใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมลูที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้วางนโยบาย และผู้ดูแลสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
       
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                1. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลของผู้
วางนโยบาย และผู้ดูแลการสื่อสารของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) (CP) 
                    1.1 สัมภาษณ์ คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปการตลาดออนไลน์ 
CPF เพ่ือให้ทราบถึงการวางแผน นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบน
สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์         
                         แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมีดังต่อไปนี้ 

                    - วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักในการท า Social CRM 
                    - กลุ่มเป้าหมายหลักของแต่ละสื่อ 
                    - หน่วยงานหรือฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อ Social CRM 
                    - มีกลยุทธ์ในการวางแผนด าเนินงานเพ่ือท า Social CRM อย่างไร   
                    - มีการเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านการท า Social CRM หรือไม่ อย่างไร 
                    - น า Social CRM มาช่วยบริหารจัดการงานด้านอื่นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
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                         - มีวิธีการประเมินผลการด าเนินงานผ่าน Social CRM อย่างไร 
                         - อุปสรรคหรือปัญหาในการท า Social CRM  
                    1.2 สัมภาษณ์ คุณศวิกา วนิชจินดา ฝ่าย Project Management Team ต าแหน่ง
Social Media Operator แห่ง Praneat Agency เพ่ือทราบถึงข้ันตอนกระบวนการด าเนินงานการ
สื่อสาร นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานบริหารสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับจาก
ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
                         แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมีดังต่อไปนี้ 
                         - นโยบายที่ได้รับจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
                         - กระบวนการและขั้นตอนของการด าเนินการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
อินสตราแกรมเป็นอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ 

          2. การจดบันทึก เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจและ 
สามารถสรุปใจความหลักท่ีส าคัญของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ซักถามค าถามท่ีต่อเนื่อง นอกเหนือจากแนวความคิดที่เตรียมไว้ 
               3. อุปกรณ์บันทึกเสียง เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนและสะดวกแก่การน ามาถอดความ เพ่ือใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจดบันทึก 

การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
               ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) 
โดยเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่เป็นการสัมภาษณ์จาก แหล่งข้อมูลบุคคล โดย
ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์แต่ละประเด็นที่จะศึกษา 
               การน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ประกอบกับการยกตัวอย่างที่ ได้จากการสัมภาษณ์  เพ่ือแสดงให้ เห็นถึง นโยบาย 
กระบวนการ ตลอดจนวิธีการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)   
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)   
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
               แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) ผู้วางนโยบายสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) (CP) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ที่ใช้ในการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ร่วมกับการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบและวิธีการ
สื่อสารจากข้อความ และกิจกรรมที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ส่งไปยังลูกค้า
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ผ่านทางแฟนเพจ เฟซบุ๊ก โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
และ ทางอินสตราแกรม โดยเริ่มตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2556 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               1. แบบสัมภาษณ์ (Depth Interview) เพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลรูปแบบวิธีการสื่อสาร
ในสื่อสังคมออนไลน์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) กับผู้จัดการทั่วไป
การตลาดออนไลน์ CPF คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์  
                   แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมีดังต่อไปนี้                   
                   - รูปแบบเนื้อหาบน แฟนเพจ เฟซบุ๊ก เป็นอย่างไร 
                   - รูปแบบเนื้อหาบน อินสตราแกรม เป็นอย่างไร 
                   - บุคลิกการสื่อสารของแอดมินเป็นอย่างไร 
               2. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ดังต่อไปนี้ 
                   1) มีการจัดเตรียมรูปแบบเนื้อหาที่มีคุณค่าทันเวลา มีความน่าสนใจกับลูกค้า   
                      โดยสามารถแบ่งรูปแบบเนื้อหาได้ 2 ประเภทดังนี้ 
                      1.1) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล แบ่งได้เป็น  
                             ให้ข้อมูลด้านอาหาร และข้อมูลที่ไม่เก่ียวกับอาหาร   
                      1.2) เนื้อหาที่ให้ความบันเทิง แบ่งได้เป็น  
                             โพสต์กิจกรรม และโพสต์ประเภทไลฟ์สไตล์ มุขตลกทั่วไปที่ไม่ใช่ความรู้  
                   2) ใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร ท าให้ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ 
                   3) การให้บริการกับลูกค้าบนแฟนเพจ ต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าที่ 
เข้ามาติดต่อกับแบรนด์ เพ่ือให้ลูกค้าเป็นผู้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นเครื่องพิสูจน์
ยอดขายและการบริการ 
                   4) เมื่อแบรนด์สร้างบทสนทนาให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายแล้ว ท าได้โดยการถาม
ค าถาม ถามความคิดเห็น หรือใส่มุขตลกในโพสต์ แบรนด์ยังต้องคอยตอบสนองบทสนทนาที่ก าลัง
เกิดข้ึนต่อเนื่องด้วย 
                   5) มีเวลาโพสต์เป็นประจ า (เลือกช่วงที่มีลูกค้าออนไลน์) โดยความถ่ึในการโพสต์อยู่ที่ 
1-3 ครั้ง/วัน 
                   6) ใช้รูปภาพปก Cover บ่งบอกความพิเศษของธุรกิจ บอกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืองาน 
อีเว้นท์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น 
                   7) ใช้รูปแบบการโพสต์ที่หลากหลาย ได้แก่ รูปภาพ, วีดิโอ, ลิ้งก์, สถานะ, ค าถาม 
(โพล), อัลบั้มรูปภาพ, ข้อเสนอ, งานส าคัญเฉลิมฉลองครบรอบ และอีเว้นท์ ตามแต่ละโพสต์ที่
เหมาะสม ทั้งนี้อาจน าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนด้วยก็ได้ 
                   8) ซื้อโฆษณาของเฟซบุ๊ก บ้าง เพื่อเพ่ิมโอกาสให้คนอื่นๆได้ห็นสิ่งที่แบรนด์โพสต์ 
                   9) ใช้ข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊ก ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือดูสถิติต่างๆ หรือ
ประเมินผล เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาครั้งถัดๆ ไป           
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                3. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรมดังต่อไปนี้ 
                    1) แสดงรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งวิธีการผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                    2) จัดการประกวดแข่งขันแคมเปญต่างๆ ขึ้นในอินสตราแกรม 
                    3) แสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้ กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้
เท่านั้น 
                    4) แสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือ ภาพลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการ
แข่งขัน ได้แก่ ภาพงานอีเว้นท์ ของแบรนด์ รวมทั้งภาพบริษัท พนักงานของบริษัท หรือตัวผู้ดูแล 
                    5) แสดงภาพดาราที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า    
                    6) แสดงภาพน่ารักๆ ของสัตว์เลี้ยงกับบริษัท เมื่อมีเหล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักมาเยี่ยม 
ที่บูทบริษัท หรือมาร่วมงานให้ถ่ายภาพโชว์ความน่ารักของสัตว์แบ่งปันผู้ติดตาม 
                    7) ใช้ฟังก์ชันของ อินสตราแกรม เช่น ใช้ Hashtag บรรยายภาพ เพื่อให้ลูกค้า 
สามารถค้นหาภาพที่เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า หรืองานอีเว้นท์ ได้สะดวก, ใช้ @ ชื่อบุคคล, ใช้ 
Location ในการบอกท่ีตั้งงาน เมื่อจัดงานอีเว้นท์ขึ้น, โพสต์เชื่อมต่อผ่านช่องทางอ่ืน, ใช้งาน Profile 
บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของแบรนด์ 
                    8) มีส่วนร่วมกับลูกค้า ตอบเมื่อลูกค้ามาถาม หรือเข้ามาคุยกับแบรนด์ รวมถึงการกด
ติดตามลูกค้าท่ีมากดติดตามแบรนด์ด้วย 
  4. การจดบันทึก เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจและ 
สามารถสรุปใจความหลักท่ีส าคัญของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
ซักถามค าถามท่ีต่อเนื่อง นอกเหนือจากแนวความคิดที่เตรียมไว้ 
       5. อุปกรณ์บันทึกเสียง เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ให้ได้ข้อมูลที่ 
ครบถ้วนและสะดวกแก่การน ามาถอดความ เพ่ือใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจดบันทึก 
 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
               ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผู้วางนโยบายสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่เป็นการสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบและวิธีการสื่อสารจากข้อความ และ
กิจกรรมที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ส่งไปยังลูกค้าผ่านทางแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
และทางอินสตราแกรม ตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นเป็นรูปแบบและวิธีการสื่อสารบน
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ และรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ประเด็นท่ีต้องการศึกษา  
               โดยการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ประกอบกับยกตัวอย่างรูปแบบและเนื้อหาข้อความจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม ของ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)   
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของ
ลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) (CP)   
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ลูกค้าผู้รับสารที่เป็นสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก จากจ านวนสมาชิก แฟนเพจ CP Brand 
จ านวน 214,116 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) และ ผู้ติดตามอินสตราแกรม ของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) จากจ านวนผูติดตาม อินสตราแกรม @cpfood ทั้งหมด 
5,064 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
               ผูวิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกลูกค้าผู้รับ
สารที่เป็นสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก จ านวน 20 คน, ผู้ติดตามอินสตราแกรม จ านวน 3 คน และผู้ที่
ติดตามทั้งแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน) 
(CP) จ านวน 15 คน โดยคัดเลือกลูกค้าทั้งเพศหญิงและชายที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี ซึ่งครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท และตรงกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ทาง บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ได้ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก และผู้ติดตามอินสตราแกรม ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ไว้
ดังนี้ 
                3.1 กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก จ านวน 20 คน ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
                     1.1) ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารซีพีทานทุกอาทิตย์ 
                     1.2) เป็นสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ ซีพี มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน (ก่อนเดือน
พฤษภาคม 2556) 
                     1.3) เคยเข้ามาปฏิสัมพันธ์บนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก อย่างน้อย 6 ครั้ง 
                3.2 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ติดตาม อินสตราแกรม จ านวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
                     2.1) ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารซีพีทานทุกอาทิตย์ 
                     2.2) เป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม ของ ซีพี มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (ก่อนเดือน
กรกฎาคม 2556) 
                     2.3) เคยเข้ามาปฏิสัมพันธ์ในอินสตราแกรม อย่างน้อย 3 ครั้ง 
                3.3 กลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้งสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และผู้ติดตามอินสตราแกรม ของ ซีพี 
จ านวน 15 คน ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
                     3.1) ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารซีพีทานทุกอาทิตย์ 
                     3.2) เป็นทั้งสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และผู้ติดตามอินสตราแกรม ของ ซีพี โดยต้อง
เป็นสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ ซีพี มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน (ก่อนเดือนพฤษภาคม 2556) หรือ
เป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม ของ ซีพี มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (ก่อนเดือนกรกฎาคม 2556) อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
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                     3.3) เคยเข้ามาปฏิสัมพันธ์บนแฟนเพจ  เฟซบุ๊ ก อย่างน้อย 6 ครั้ ง หรือใน 
อินสตราแกรม อย่างน้อย 3 ครั้ง อยา่งใดอย่างหนึ่ง 
 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
               กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 38 คนนี้ ได้มาจากการสังเกตผ่านช่องทางแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
และ อินสตราแกรม ของ ซีพี โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติจากการเฝ้าติด 
ตาม และสอบถามผ่านทางกล่องข้อความโต้ตอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาของการ
สอบถามนั้นเป็นเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณสมบัติที่กลุ่มตัวอย่างต้องมีดังกล่าว 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               1. แบบสัมภาษณ์ (Depth Interview) เพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็น 
การใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่เป็นสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และผู้ติดตาม อิน
สตราแกรม ของ ซีพี โดยสัมภาษณ์สมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และผู้ติดตาม อินสตราแกรม ของ ซีพี 
จ านวน 38 คน 
               หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างครบ 38 คนแล้ว ผู้วิจัยได้น ากลุ่มตัวอย่างเหล่านั้น มาท าการ 
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อการท า Social CRM ของ ซีพี โดยมีค าถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ดังต่อไปนี ้
               ค าถามส าหรับกลุ่มตัวอยางที่เป็นสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
               1) รู้จักเพจนี้ได้อย่างไร  
               2) ท าไมถึงกด Like เพจนี้ 
               3) ความถี่ในการเข้ามาในเพจ 
               4) มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาใช้งานในเพจ  
               5) ช่วงเวลาที่เข้าเพจบ่อยที่สุด  
               6) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจที่คุณชอบกด Like 
               7) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจที่คุณชอบแสดงความคิดเห็น 
               8) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจที่คุณชอบแชร์บอกต่อ 
               9) เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเพจบ้างหรือไม่ เป็นกิจกรรมอะไร 
               10) ทราบไหมว่าแอดมินเพจโพสต์ข้อความหรือรูปวันละกี่ครั้ ง คิดว่าเยอะหรือน้อยไป
ไหม 
               11) มีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลิกของแอดมิน 
               12) มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาษาที่แอดมินใช้พูด-ตอบค าถามกับลูกค้า 
               13) มีความคิดเห็นอย่างไรกับความรวดเร็วในการตอบค าถามของแอดมิน  
               14) เคยพูดคุยกับคนในเพจ หรือตอบค าถามแทนแอดมินบ้างหรือไม่ เรื่องใด 
               15) การเข้ามาติดตามเพจ มีส่วนท าให้คุณอยากทานอาหารซีพีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
               16) การเข้ามาติดตามเพจ ท าให้อยากซื้อแต่อาหารซีพีหรือไม่ 
               17) ความต้องการเพิม่เติมบนเพจ  
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               18) เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตามเพจ CP Brand บ้างหรือไม่  
               19) เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารซีพีบ้างหรือไม่ 
               20) เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพีบ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร 
               21) หากในอนาคตคุณเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี คุณจะท าอย่างไร 
               22) เคยแก้ข่าวให้ซีพีบ้างหรือไม่ เรื่องใด ท าไมจึงแก้ข่าวให้ 
               23) หากในอนาคตหากมีข่าวไม่ดีออกมาจะแก้ข่าวให้หรือไม่  
               24) เป็นสมาชิก CP Surprise ด้วยหรือไม่  
               25) ถ้าพูดถึงตัวแทนความเป็นซีพีนึกถึงใคร 
               26) รู้จักพ่ีเชฟหรือไม ่
               27) ถ้าให้คุณมองแบรนด์ซีพีเป็นแบบพ่ีเชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
               28) ถ้าให้คุณมองแอดมินเป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
               29) ทราบมาก่อนหรือไม่ว่า ซีพี มีอินสตราแกรมด้วย 
                     - (หากทราบมาก่อน) รู้จักได้อย่างไร และท าไมคุณถึงไม่ติดตาม 
                     - (หากไม่ทราบมาก่อน) ถ้าทราบแล้วจะไปติดตามหรือไม่ เพราะอะไร 

               โดยข้อ 2, 4 และ ข้อ 6-9 เป็นการน าแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจาก
สื่อมาตั้งค าถาม และข้อ 3, 14-16, 18-19, 22-24 และ 29 เป็นการน าแนวคิดเรื่องความผูกพันของ
ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์มาตั้งค าถาม 

               ค าถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ติดตาม อินสตราแกรม 
               1) รู้จักอินสตราแกรมนี้ได้อย่างไร 
               2) ท าไมถึงกดติดตาม 
               3) ความถี่ในการเข้ามาในอินสตราแกรมนี้ 
               4) มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาใช้งานในอินสตราแกรมนี้  
               5) ช่วงเวลาที่เข้าอินสตราแกรมบ่อยที่สุด  
               6) ภาพประเภทใดในเพจที่คุณชอบกด Like 
               7) ภาพประเภทใดในเพจที่คุณชอบแสดงความคิดเห็น 
               8) เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนอินสตราแกรมบ้างหรือไม่ กิจกรรมอะไร 
               9) ทราบไหมว่าแอดมินโพสต์รูปวันละกี่ครั้ง คิดว่าเยอะหรือน้อยไปไหม 
               10) มีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลิกของแอดมิน 
               11) มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาษาที่แอดมินใช้พูด-ตอบค าถามกับลูกค้า 
               12) มีความคิดเห็นอย่างไรกับความรวดเร็วในการตอบค าถามของแอดมิน 
               13) เคยพูดคุยกับคนในอินสตราแกรม หรือตอบค าถามแทนแอดมินบ้างหรือไม่ เรื่องใด 
               14) การเข้ามาติดตามอินสตราแกรม มีส่วนท าให้คุณอยากทานอาหารซีพีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
               15) การเข้ามาติดตามอินสตราแกรม ท าให้อยากซื้อแต่อาหารซีพีหรือไม่ 
               16) ความต้องการเพิ่มเติมบนอินสตราแกรม 
               17) เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตามอินสตราแกรม cpfood บ้างหรือไม ่ 
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               18) เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารซีพีบ้างหรือไม่ 
               19) เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพีบ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร 
               20) หากในอนาคตคุณเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี คุณจะท าอย่างไร 
               21) เคยแก้ข่าวให้ซีพีบ้างหรือไม่ เรื่องใด ท าไมจึงแก้ข่าวให้ 
               22) หากในอนาคตหากมีข่าวไม่ดีออกมา จะแก้ข่าวให้หรือไม่ 
               23) เป็นสมาชิก CP Surprise ด้วยหรือไม่ 
               24) ถ้าพูดถึงตัวแทนความเป็นซีพี นึกถึงใคร 
               25) รู้จักพ่ีเชฟหรือไม ่
               26) ถ้าให้คุณมองแบรนด์ซีพี เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม 
               27) ถ้าให้คุณมองแอดมิน เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม 
               28) ทราบมาก่อนหรือไม่ว่า ซีพี มีแฟนเพจ เฟซบุ๊กด้วย 
                    - (หากทราบมาก่อน) รู้จักได้อย่างไร และท าไมคุณถึงไม่ติดตาม 
                    - (หากไม่ทราบมาก่อน) ถ้าทราบแล้วจะไปติดตามหรือไม่ เพราะอะไร 

               โดยข้อ 2, 4 และ ข้อ 6-8 เป็นการน าแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจาก
สื่อมาตั้งค าถาม และข้อ 3, 13-15, 17-18, 21-23 และ 28 เป็นการน าแนวคิดเรื่องความผูกพันของ
ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์มาตั้งค าถาม 

               ค าถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทั้งสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และผู้ติดตามอินสตราแกรม 
               1) รู้จักเพจและอินสตราแกรมนี้ได้อย่างไร  
               2) ท าไมถึงกด Like เพจและกดติดตามอินสตราแกรมนี ้
               3) รู้จักสื่อใดก่อนกัน 
               4) ใช้งานสื่อไหนบ่อยกว่ากัน 
               5) ความถี่ในการเข้ามาในเพจ และอินสตราแกรมของซีพี 
               6) มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาใช้งานในเพจ และอินสตราแกรมของซีพี 
               7) ช่วงเวลาที่เข้าเพจและอินสตราแกรมของซีพีบ่อยท่ีสุด  
               8) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี ที่คุณชอบกด Like 
               9) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี ที่คุณชอบแสดงความ
คิดเห็น 
               10) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบแชร์บอกต่อ 
               11) เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี บ้างหรือไม่ เป็นกิจกรรม
อะไร 
               12) ทราบไหมว่าแอดมินโพสต์ข้อความหรือรูปวันละกี่ครั้ง คิดว่าเยอะหรือน้อยไปไหม 
               13) มีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลิกของแอดมิน 
               14) มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาษาที่แอดมินใช้พูด-ตอบค าถามกับลูกค้า 
               15) มีความคิดเห็นอย่างไรกับความรวดเร็วในการตอบค าถามของแอดมิน  
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               16) เคยพูดคุยกับคนในเพจ หรือในอินสตราแกรมของซีพี หรือตอบค าถามแทนแอดมิน 
บ้างหรือไม่ เรื่องอะไร 
               17) การเข้ามาติดตามเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี มีส่วนท าให้คุณอยากทานอาหารซี
พีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
               18) การเข้ามาติดตามเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี ท าให้อยากซ้ือแต่อาหารซีพีหรือไม่ 
               19) ความต้องการเพิ่มเติมบนเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี  
               20) เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตาม เพจ CP Brand หรืออินสตราแกรม cpfood บ้าง
หรือไม ่ 
               21) เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารซีพีบ้างหรือไม่ 
               22) เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพีบ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร 
               23) หากในอนาคตคุณเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี คุณจะท าอย่างไร 
               24) เคยแก้ข่าวให้ซีพีบ้างหรือไม่ เรื่องใด ท าไมจึงแก้ข่าวให้ 
               25) หากในอนาคตหากมีข่าวไม่ดีออกมา จะแก้ข่าวให้หรือไม่  
               26) เป็นสมาชิก CP Surprise ด้วยหรือไม่  
               27) ถ้าพูดถึงตัวแทนความเป็นซีพี นึกถึงใคร 
               28) รู้จักพ่ีเชฟหรือไม ่
               29) ถ้าให้คุณมองแบรนด์ซีพ ีเป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
               30) ถ้าให้คุณมองแอดมิน เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
               โดยข้อ 2, 6 และ ข้อ 8-11 เป็นการน าแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากสื่อมาตั้งค าถาม และข้อ 5, 16-18, 20-21 และ 24-26 เป็นการน าแนวคิดเรื่องความผูกพันของ
ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์มาตั้งค าถาม                
               2. การจดบันทึก เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจและ 
สามารถสรุปใจความหลักท่ีส าคัญของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
ซักถามค าถามท่ีต่อเนื่อง นอกเหนือจากแนวความคิดที่เตรียมไว้ 
      3. อุปกรณ์บันทึกเสียง เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ให้ได้ข้อมูลที่ 
ครบถ้วนและสะดวกแก่การน ามาถอดความ เพ่ือใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจดบันทึก 
 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
               ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) ที่เป็นการ 
สัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวทาง 
เพ่ือใช้ท าการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่ท าการศึกษา น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ เชิง 
พรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบกับยกตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูล 
ประเภทเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ดวย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน) (CP) ในส่วนของผู้รับสาร เพ่ือ
น าไปใช้ท าการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่ท าการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
               การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา  
ซีพี” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้วางนโยบาย และผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจ 
เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม ของ ซีพี เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
สื่อสารกับลูกค้าด้วย Social CRM 2) เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM 
ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยวิเคราะห์ตาม
กรอบแนวคิด “วิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ” และ “วิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม 8 
ข้อ”ควบคู่กับการใช้เครื่องมือวิจัยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้วางนโยบาย 
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการ
สื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค้าผูรับสาร เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท า Social CRM ของ ซีพี โดยท าการสัมภาษณ์กับลูกค้าผู้รับสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้จาก 
เฟซบุ๊ก 20 คน, อินสตราแกรม 3 คน และผู้ที่ติดตามทั้งเฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม 15 คน ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ได้ มีดังต่อไปนี้ 
 
1. ผลการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)   
               ผูว้ิจัยได้ท าการสัมภาษณ์คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปการตลาดออนไลน์ CPF 
เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
               1.1 การวิคราะห์ข้อมูลจาก คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปการตลาดออนไลน์ 
CPF 

               1) วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักในการท า Social CRM 
                        สื่อแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ มี Bought Media ทุกอย่างที่เอาเงินไปซื้อ แล้วก็ 
Owned Media คือสื่อที่เราเป็นเจ้าของ แต่ส าหรับเราเฟซบุ๊กไม่ถือว่าเป็น Owned Media เพราะว่า
เฟซบุ๊กมันคือเฟซบุ๊ก เพียงแต่เราเอาแบรนด์ซีพีไปไว้ เราถือว่ามันเป็น Earned Media อย่างหนึ่ง ซึ่ง
เราใช้เฟซบุ๊กเป็นตัวกลางดึงคนให้เข้ามาดูในส่วนที่เป็น Owned Media เพ่ือเป็นการบอกข้อมูลเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งยังมีอีกหนึ่งหน้าที่คือ ใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นที่ไว้คุยให้คนเข้าใจยามแบรนด์
มีข่าวไม่ดีออกมาหรือให้บริการลูกค้ายามมีปัญหา ส่วนอินสตราแกรม ใช้ขึ้นมาเพ่ือให้ข้อมูลที่ดู
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สนุกสนานมากขึ้น และการที่เราได้คนมาติดตาม หรือมา engagement กับแบรนด์เราเป็นสิ่งที่เรา
ได้รับมาจากเนื้อหาที่เราให้ออกไป  

               2) กลุ่มเป้าหมายหลักของแต่ละสื่อ 
                        ถ้าจะบอกว่า CP Target ใครในเฟซบุ๊กมันไม่ใช่ เพราะจริงๆ กลุ่มเป้าหมายหลัก
เรากว้างมาก เพราะว่าเรามีทั้งของสด ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพวกแม่บ้าน หรือว่าคนที่โตขึ้นมาหน่อยที่
ชอบท าอาหาร แต่ถ้าเป็นอาหารประเภท Easy Snack ที่ตอนนี้จะเห็น บอย หมาก พอร์ช จะเป็นกลุ่ม
วัยรุ่น เป็นกลุ่มท่ีรักสนุก ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงเรียนเพิ่งจบ ชอบกิจกรรม หรืออาหารประเภท Ready 
Meal ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึง เป็นแม่บ้านที่วัยรุ่นขึ้นมาหน่อย หรือคนอยู่คอนโด ท าอาหารไม่สะดวก 
แต่น าเข้าไมโครเวฟได้ คือเราแยกเป็นตามลักษณะของผลิตภัณฑ์มากกว่า ส่วนในอินสตราแกรมนั้น 
กลุ่มเป้าหมายจะเด็กลงมา 
                    3) หน่วยงานหรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อ Social CRM                     
                        หลักๆ จะเป็นการตลาดกลาง และมีเอเจนซี่ Praneat ช่วยดูแลสื่อให้ แต่ว่าผมจะ
เป็นคนประสานงานกับทีมแบรนด์ต่างๆ ในเครือซีพีเอฟ ดูว่าเนื้อหาโพสต์ประเภทไหนเหมาะสมน่าจะ
น ามาสื่อสารกับลูกค้าและแอดมินหลักมี 2 คน เป็นผู้หญิง เป็นคนของเอเจนซี่ Praneat แต่ทางซีพีใช้ 
head count 100% หมายความว่าดูแลเฉพาะ ซีพี เท่านั้น โดยมีนโยบายให้ทาง Praneat ช่วยดูแล
เรื่องข้อมูลที่ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของซีพี และซีพีจะเป็นคนก าหนดทิศทางให้ รวมไปถึงการ
ตอบค าถามที่จ าเป็นต้องหาข้อมูลจากแผนกอ่ืนๆ ซ่ึงซีพียังเปิดรับความคิดเห็นจากทาง Praneat 
เพราะเห็นว่ามองเป็น specialist ทางด้านนี้อีกด้วย 
                        สาเหตุที่ใช้คนของเอเจนซี่  เพราะว่าการสร้างเนื้อหา ต่างๆ จ าเป็นต้องท าร่วมกับ 
Designer และ Copywriter และถ้ามีการท าแคมเปญก็จะต้องท างานใกล้ชิดกับ Programmer และ 
Project Manager ด้วย ฉะนั้นการที่อยู่ใกล้ทีมส าคัญกว่า 

                    4) มีกลยุทธ์ในการวางแผนด าเนินงานเพ่ือท า Social CRM อย่างไร 
                        มีการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้โพสต์ในเฟซบุ๊ก หรืออินสตราแกรม ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ 
แล้วน ามารีวิวกันระหว่างเอเจนซี่กับแบรนด์ จากนั้นโพสต์ไปตามตาราง แต่จะมีบางอันที่จะเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ ขณะที่การโพสต์เนื้อหาพยายามไม่โพสต์เกิน 2 ครั้งต่อวัน แต่บางช่วงอาจมีกิจกรรม
เยอะ หรือว่ามีโปรโมชั่นเยอะ อาจจะโพสต์เกินที่ก าหนดไว้ ซึ่งโปรโมชั่นในที่นี้ เช่นเราเป็นผู้สนับสนุน
แจกบัตรเอเอฟ เรามีแจกเยอะมาก ถ้ามาแจกทุกวันมันไม่พอ เราก็เลยต้องโพสต์ถี่ขึ้น โดยเวลาที่จะ
โพสต์จะขึ้นอยู่กับเนื้อหานั้นๆ ถ้าเป็นเรื่องอาหารก็จะพยามให้อยู่ในช่วงก่อนที่คนจะตัดสินใจทาน
อะไรในมื้อต่อไป หรือโพสต์ในช่วงที่คิดว่าสามารถท าให้คนหิวได้มากที่สุด  
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                   ส่วนเกณฑ์ในการตอบสนองต่อค าถามลูกค้า จะพยายามให้ทันภายใน 6 ชั่วโมง ซึ่ง
แบ่งระดับความส าคัญ ถ้าเก่ียวข้องกับแบรนด์อื่นก็นานขึ้น อย่างเรื่องเล็กน้อยจะไม่เกินชั่วโมง 2 
ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนสินค้าจะนานขึ้น เพราะต้องคอยติดตามผลทดสอบ (Track) ของแต่ละ
ทีม เพราะโดยส่วนใหญ่แอดมินจะตอบเฉพาะค าถามทั่วไปที่เคยมีการตอบไปแล้ว แอดมินจะท าการ
บันทึกเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตอบในครั้งต่อไป ส่วนค าถามใหม่ๆ จะท าการรวบรวมมาปรึกษากับผมก่อน 
ซึ่งเวลาท างานของแอดมินเป็นช่วงเวลาปกติ แต่ถ้าหากเป็นช่วงวิกฤต (Crisis) เราก็จะผลัดกันเฝ้าดู 
และมีการลงโฆษณาในเฟซบุ๊กเฉพาะช่วงมีแคมเปญ แจกรางวัล แต่โดยทั่วไปเราจะไม่โฆษณา เพราะ
เชื่อว่าถ้าเนื้อหามันน่าสนใจ คนเขาจะเข้ามาเอง 
                    5) มีการเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านการท า Social CRM หรือไม่ อย่างไร 
                        “ตอนนี้ยังไม่มีการเก็บ คือเราคุยกันเหมือนเพ่ือนมากกว่า อย่างในเฟซบุ๊ก มีคน
เข้ามาร้องเรียนสินค้า เมื่อเขาก็ไปเช็คก็เจอว่า ทางห้างที่ขายสินค้าแช่ไม่ดี เขาก็บอกไม่เป็นไร เราก็
เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ แอดมินเขาก็เลยกลับไปคุยด้วยต่อว่าเป็นยังไงบ้าง เขาก็เล่าว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะ 
แตเ่ราก็ไม่ได้บันทึกไว้ว่า คนนี้เคยมาต าหนิร้องเรียนนะ แต่เราพยายามโยงข้อมูล  พ้ืนฐาน เช่น ชื่อ 
อีเมล เบอร์โทรศัพท์ กันทั้งหมดของเครือเลย เพราะเรามองเห็นว่าบางทีคนที่ซื้ออาหารซีพี เขาเป็น
สมาชิกของ ซีพี เซอร์ไพร์สด้วย เราพยายามจะจ าเขาให้ได้ ซึ่งต่อไปเราต้องการจะรวมกับทางเซเว่น 
ทางซีพี เฟรชมาร์ทด้วย เพ่ือจะได้สร้างโปรโมชั่นออกมาให้มันโดนใจกลุ่มลูกค้า และอย่างผมจะมี
ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าท่ีเข้ามาดูสื่อเว็บไซต์ cpbrandsite.com ผ่านเฟซบุ๊ก เราจะรู้ว่าเขาดูสินค้า
ประเภทไหน ซึ่งตรงนี้เราจะไม่แชร์ให้กับแบรนด์อ่ืน เพราะเราถือว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคบางที
ไม่อยากแชร์” 

(อนุตร พฤกษ์สุวัฒน์, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556) 

                        ทางซีพีไม่มีการบันทึกเก็บข้อมูลลูกค้าที่เคยมาร้องเรียน และพยายามที่จะจ า
ลูกค้าให้ได้โดยแบ่งปันข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์กันกับริษัทภายในเครือ ไม่แบ่งปัน
ข้อมลูด้านพฤติกรรม ความสนใจของลูกค้า แต่มีความต้องการรวมกับทางเซเว่น และซีพี เฟรชมาร์ท 
เพ่ือสร้างโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้า 
                    6) น า Social CRM มาช่วยบริหารจัดการงานด้านอื่นด้วยหรือไม่ อย่างไร               
                        “สมมติซื้อสินค้าซีพีมา แล้วเจออะไรแปลกปลอม สิ่งที่สะดวกท่ีสุดในการแจ้งก็
คือ ทางเฟซบุ๊ก ตอนนี้คนนิยมเข้าเฟซบุ๊กมากกว่าโทรศัพท์ เราก็จะเข้าไปคุย ขอข้อมูลก่อนว่าไปเจอที่
สาขาไหน หรือว่าสินค้าเป็นอะไร พยายามพูดคุยกับเขาก่อน เราก็พยายามขอข้อมูลตรงนี้ แล้วบอก
ศูนย์ผู้บริโภคว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกค้า เดี๋ยวเราขอเบอร์ลูกค้าไว้ และให้ศูนย์ผู้บริโภคโทรกลับ พอ
ติดต่อกลับก็ขอข้อมูลเบื้องลึกกว่านี้ ขอวันหมดอายุ แล้วจะส่งเรื่องไปยังทีมส ารวจลงพ้ืนที่ขาย ว่ามี
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ปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่า หรือมาเจอลูกค้าเลยเพ่ือเก็บของที่มีปัญหาเอาไปตรวจต่อว่ามันเกิดอะไร
ขึ้น เสร็จแล้วเขาจะรายงานผลกลับมาทางออนไลน์ ซึ่งผมก็จะเข้าไปคุยกับลูกค้าทางเฟซบุ๊กต่อ เพราะ
ไม่รู้ว่าเขาคุยกันมาแล้วเป็นยังไงบ้าง ผมจะเข้าไปถามว่าเป็นยังไง ทุกอย่างโอเคไหม ก็คุยเรื่อยๆ” 

(อนุตร พฤกษ์สุวัฒน์, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2556) 

                        อีกหนึ่งหน้าที่ของเฟซบุ๊กท่ีทาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) ได้ใช้
ประโยชน์คือ ใช้เป็นกันชนให้กับคอลเซ็นเตอร์ หรือเป็นจุดติดต่อด่านแรกส าหรับลูกค้าที่ต้องการมา 
ติดต่อหรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก และใช้เพ่ือประสานงานกับทีมที่ให้บริการลูกค้าเมื่อมีปัญหาเรื่อง
สินค้า 3 ทีม ได้แก่ ทีมออนไลน์ ทีมศูนย์ผู้บริโภค คอลเซ็นเตอร์ และทีมส ารวจพื้นที่ขายสินค้า  
                    7) มีวิธีการประเมินผลการด าเนินงานผ่าน Social CRM อย่างไร 
                       วัดจากเวลาเขามาพูดถึงเราใน Social Listening ไม่ว่าเขาจะไปพูดถึงเราใน
เว็บไซต์ Pantip หรือ เฟซบุ๊ก โดยเราให้คนคอยเฝ้าดูพวกคอมเม้นต์เชิงบวกเชิงลบต่างๆ ว่าเยอะแค่
ไหน เพราะเครื่องมือในเฟซบุ๊กไม่สามารถประเมินการใช้ค าในภาษาไทยได้ และเมื่อมีคนมาว่าแบรนด์ 
เราจะพยายามไม่ตอบเอง เราจะดูว่ามีคนมาตอบให้เราหรือไม่ ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว มันดีขึ้น มีคนเข้า
มาช่วยเราเยอะ หรือการพูดคุยกับเราในเฟซบุ๊ก สิ่งที่เราวัด KPI อาจไม่เห็นภาพเป็นตัวเลขชัดเจน แต่
ว่าพอท าไปสักพักนึงแล้วจับภาพหน้าจอมาดูจะเห็นเลยว่าเมื่อปีที่แล้ว หน้ากระดานข่าว (Wall) เต็ม
ไปข้อความเรื่องต าหนิ จิกกัด แต่เดี๋ยวนี้เขามาคุยกับเรา เขามองเราเป็นเหมือนผู้บริโภค แต่เพราะเขา
จ าแบรนด์เราจากโลโก้ CP เหลืองแดง เราถึงมีการท า Line Sticker ออกมาให้การรับรู้เขาเปลี่ยนว่า
หน้าตาเราเป็นพ่ีเชฟ คือมองเราเป็นลักษณะเป็นบุคคลมากขึ้น เพราะเราก็คือบุคคล  
                    8) อุปสรรคหรือปัญหาในการท า Social CRM 
                        เรื่องภายในกับเอเจนซี่ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าด้วยองค์กรใหญ่มาก แล้วผู้บริโภค
เข้าใจผิดคิดว่า CP ALL กับ CPF เป็นหน่วยงานเดียวกัน บางทีเขาก็จะมาร้องเรียนกับเรา ซึ่งเราจะ
แชร์กันบ้าง พยายามจะช่วยเรื่องเซเว่น หรือ ซีพี เฟรชมาร์ท เราจะส่งเรื่องไปให้ แต่ว่าพอองค์กรมัน
ใหญ่ มันจะช้า และเมื่อลูกค้ามาถามก็มักต้องการค าตอบเลย  

               1.2 การวิคราะห์ ข้ อมู ลจากคุณ ศวิกา วนิ ชจินดา  ฝ่ าย  Project Management  
Team ต าแหน่ง Social  Media Operator บริษัท Praneat  
                    1) นโยบายที่ทาง Praneat ได้รับจาก ซีพี 
                        ซีพี มีจุดประสงค์ให้แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม เป็นสื่อกลางในการรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ระหว่างแบรนด์ และลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากส่วนใหญ่คนในปัจจุบันหัน
มาใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นจ านวนมาก และทางทีมจึงคิดกิจกรรมเพ่ือ
เป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าของซีพี โดยกิจกรรมที่คิดขึ้นมาให้ลูกค้าร่วมสนุก จะไม่มี
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เกณฑ์ตายตัวว่ากิจกรรมแบบนี้จะต้องจัดทางเฟซบุ๊ก หรืออินสตราแกรมเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเลือกการ
กระจายไปตามสื่อต่างๆ จะขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงนั้น อย่างกิจกรรมลุ้นตั๋วคอนเสิร์ตเอเอฟ เหตุผล
ที่เลือกให้กิจกรรมเล่นผ่านอินสตราแกรม เนื่องจากตอนนั้นทางซีพี เพ่ิงเริ่มมีอินสตราแกรม ทางเราจึง
อยากให้ลูกค้าทราบว่าทางซีพี มีอินสตราแกรมแล้ว จึงจัดกิจกรรมในอินสตราแกรมข้ึน เพ่ือท าการ
ประชาสัมพันธ์ 
                    2) กระบวนการและขั้นตอนของการด าเนินการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ 
อินสตราแกรมเป็นอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ 
                       ทั้ง แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ อินสตราแกรม มีข้ันตอนการท างานที่ค่อนข้างคล้ายกัน 
คือ หาข่าวสารที่หน้าสนใจ, หาภาพที่ดึงดูดความสนใจ หรือคิด Copy เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
ซีพี ให้กระชับ แต่ข้อมูลครบถ้วน จากนั้นท าการโพสต์ลง แฟนเฟจ และตอบข้อสงสัยหรือช่วยเหลือ
กับลูกค้าในด้านต่างๆ จะแตกต่างกันตรงที่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นให้ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากกว่าอินสตราแกรม 

 
ภาพที่4-1 แสดงกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ของ บริษัท 
             เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) 

2. ผลรูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) (CP)                
               ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษารูปแบบและวิธีการ
สื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ได้สังเคราะห์จาก
แนวคิดและทฤษฎี ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้วางนโยบายในการก าหนดรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
               2.1 ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับคุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปการตลาด
ออนไลน์ CPF ถึงการก าหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social 
CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)  
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                    1) รูปแบบเนื้อหาบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก เป็นอย่างไร 
                        ในเฟซบุ๊ก เราจะแบ่งหลักๆ เป็น 4 ส่วน มีเรื่องสินค้า, โปรโมชั่น, กิจกรรม 
และไลฟ์สไตล์ทั่วไป ซึ่งพยายามแบ่งให้ 25% เท่ากัน ซึ่งเนื้อหาที่เราให้ออกไปจะพยายามให้กลางๆ 
เพราะมีหลายกลุ่มเป้าหมายอยู่ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และแน่นอนว่ามีบางกลุ่มไม่สนใจ โดยเราพยายาม
สร้างเรื่องราวให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เข้ามาดู คือน าสินค้าของซีพี ที่ซื้อมาผสมกับส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ก็สามารถน ามาทานได้แล้ว  
                    2) รูปแบบเนื้อหาบน อินสตราแกรม เป็นอย่างไร 
                        อินสตราแกรม มีหลักการจะคล้ายๆกับ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก แต่จะเล่าเรื่องด้วย
รูปภาพมากกว่า เพราะในแฟนเพจ เฟซบุ๊กเราพยายามโพสต์เนื้อหาให้เป็นรูปเหมือนกัน แต่ว่าใน 
อินสตราแกรม จะมีลูกเล่นเยอะมากกว่า และเนื่องจากอินสตราแกรมเพ่ิงเริ่มมาไม่นาน เนื้อหาส่วน
ใหญ่เป็นเนื้อหาที่เอาจากแฟนเพจ เฟซบุ๊กมาเผยแพร่ซ้ าเป็นพวกเมนูที่อยากเก็บไว้ เราก็จะเอามาไว้
บนอินสตราแกรม ส่วนกรณีท่ีมีแจกบัตรเอเอฟ เพราะเรามีกิจกรรมแจกของบนแฟนเพจ เฟซบุ๊กเยอะ
แล้ว เลยช่วยโยกมาแจกในอินสตราแกรมด้วย  
                    3) บุคลิกการสื่อสารบนสื่อ Social CRM เป็นอย่างไร 
                        เป็นผู้หญิง อายุประมาณ 30 ปี เรียนจบแล้ว ท างานมาสักพักใหญ่ๆ บุคลิกเขาจะ
เปรี้ยวๆ วัยรุ่นนิดนึง ลักษณะการพูดการใช้ภาษาของเขาจะไม่แว๊นซ์ มีการศึกษา ขี้เล่นบ้าง คือเราจะ
ให้ใกล้เคียงกับคนที่เป็นแอดมินที่จะมาตอบมากท่ีสุด ซึ่งบุคลิกอันนี้เรามีการระดมความคิด 
(Brainstorm) กับทาง Praneat ซึ่งเพศและอายุเหมาะกับแบรนด์ เพราะสินค้าใหม่ๆ ของเรามีความ
เป็นแม่บ้านที่ใช้ชีวิตเร่งรีบมากข้ึน (ท างานประจ า) และเราต้องการให้สามารถสื่อถึงเด็กรุ่นใหม่ได้ด้วย 
 
               2.2 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบเนื้อหาและวิธีการ
สื่อสารด้วย Social CRM ตามรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ และ วิธีการ
สื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ 
                    1) รู ป แ บ บ เนื้ อ ห าแ ล ะวิ ธี ก ารสื่ อ ส ารบ น สื่ อ สั งค ม อ อน ไล น์  แ ฟ น เพ จ  
เฟซบุ๊ก ตามรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก มี 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
                        1.1) รูปแบบเนื้อหาที่มีคุณค่าทันเวลา มีความน่าสนใจกับลูกค้า โดยสามารถแบ่ง
รูปแบบเนื้อหาได้ 2 ประเภทดังนี้ 
                              (1) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล แบ่งได้เป็น  
                                   (1.1) ข้อมูลด้านอาหาร 
                                   (1.2) ข้อมูลที่ไม่เก่ียวกับอาหาร   
                              (2) เนื้อหาที่ให้ความบันเทิง แบ่งได้เป็น  
                                  (2.1) กิจกรรม 
                                  (2.2) ไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
                        1.2) ใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ 
                        1.3) การให้บริการกับลูกค้าบนแฟนเพจ ต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อกับแบรนด์ เพ่ือให้ลูกค้าเป็นผู้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นเครื่อง
พิสูจน์ยอดขายและการบริการ 
                        1.4) เมื่อแบรนด์สร้างบทสนทนาให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายแล้ว ท าได้โดย
การถามค าถาม ถามความคิดเห็น หรือใส่มุขตลกในโพสต์ แบรนด์ยังต้องคอยตอบสนองบทสนทนาที่
ก าลังเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วย 
                        1.5) มีเวลาโพสต์เป็นประจ า (เลือกช่วงที่มีลูกค้าออนไลน์) โดยความถึ่ในการ 
โพสต์อยู่ที่ 1-3 ครั้ง/วัน 
                        1.6) ใช้รูปภาพปก Cover บ่งบอกความพิเศษของธุรกิจ บอกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
งานอีเว้นท์ที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในขณะนั้น 
                        1.7) ใช้รูปแบบการโพสต์ที่หลากหลาย ได้แก่ รูปภาพ, วีดิโอ, ลิ้งก์, สถานะ, 
ค าถาม (โพล), อัลบั้มรูปภาพ, ข้อเสนอ, งานส าคัญเฉลิมฉลองครบรอบ และอีเว้นท์ ตามแต่ละโพสต์ที่
เหมาะสม ทั้งนี้อาจน าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนด้วยก็ได้ 
                        1.8) ซื้อโฆษณาของเฟซบุ๊กบ้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้คนอ่ืนๆ ได้ห็นสิ่งที่แบรนด์
โพสต์ 
                        1.9) ใช้ข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊ก ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูสถิติต่างๆ หรือ
ประเมินผล เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาครั้งถัดๆ ไป 
                             
               โดยพบรูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุก ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
               1.1) รูปแบบเนื้อหาที่มีคุณค่าทันเวลา มีความน่าสนใจกับลูกค้า โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
เนื้อหาได้ 2 ประเภทดังนี้ 
                     (1) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล แบ่งได้เป็น  
                           (1.1) ให้ข้อมูลด้านอาหาร  
                                  - เมนูอาหาร 

                                                 
ภาพที่ 4-2 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เมนูอาหาร)  
              “อร่อยง่ายๆ ด้วย "ข้าวผัดปลาดอร์รี่อบกระเทียม" เมนูพิเศษๆ จากซีพี ที่ใครท าก็ 
              อร่อยเว่อร์!! หรือจะเป็นเมนูอ่ืนก็อร่อยไม่แพ้กัน คลิกเลยที่ http://beta.cpbrandsite 
              .com/recipes.php”  

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 4-3 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เมนูอาหาร)  
              “ไอติมแฮนด์เมด ท าทานง่าย เย็นชุ่มฉ่ า อร่อยชื่นใจ แล้วอย่าลืมเอากลับไปลองท าทาน  
              กันวันหยุดนะคะ...ทุกคน ^^”  

 
                                  - สินค้า 

                                   
ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (สินค้า) 
              “ชั่วโมงนี้ไม่มีไส้กรอกไหนจะล้ าไปกว่านี้อีกแล้วค่ะ ! “ไส้กรอกข้าวผัดแหนมซีพี” ครบ  
              เครื่องด้วยเนื้อสัตว์ ข้าวหอมมะลิชั้นดี แหนม ผักต่างๆ และพริกข้ีหนู ปรุงรสให้กลมกล่อม   
              หอมกรุ่น ได้รสข้าวผัดแหนมทุกค าที่กัดเข้าไป สะอาด สะดวก อุ่นร้อนอร่อยได้ทันทีค่ะ”         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-5 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (สินค้า) 
              “เปลี่ยนสัมผัสเดมิๆ เพ่ิมรสชาติใหม่ๆ จากเมนูที่คุ้นเคย "เกี๊ยวซ่ากุ้ง ตราซีพี" แป้งนุ่มหอม   
              อัดแน่นด้วยกุ้งตัวเน้นๆผสมผักปรุงรส พร้อมน้ าจิ้มกลมกล่อม ทั้งอ่ิมอร่อยและได้คุณค่า  
              แน่นอนค่ะ ^o^” 
 
                                  - อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย 

                                   
ภาพที่ 4-6 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย) 
              ““แก้วมังกร” ทุกคนคงทราบกันดีว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุม  
              น้ าหนัก แต่เพ่ือนๆ ทราบกันหรือไม่คะ ว่า ยังช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ไขมันอุด 
              ตันในเส้นเลือด ท้องผูก ดับร้อน ผ่อนกระหาย อีกท้ังยังบ ารุงสุขภาพผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง  
              สดชื่น ว้าว!! เห็นลูกเล็กๆ แต่เต็มไปด้วย” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-7 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย) 
              “ดื่มทั้งที ต้องให้ดี มีประโยชน์ เพ่ือนๆ รู้ไหมคะว่า..ไม่ว่าการผลิตชาจะมาจากกระบวนใด  
              ล้วนแต่มีสารแอนติออกซิเดนต์สูง ซึ่งช่วยชะลอวัยได้ค่ะ” 
 
                                  - เคล็ดลับหรือความรู้เรื่องอาหาร  

                                   
ภาพที่ 4-8 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เคล็ดลับหรือความรู้เรื่องอาหาร)                                       
              “เคยสงสัยถึงตัวเลขบนสติกเกอร์...ที่อยู่บนผลไม้จากเมืองนอกไหมค่ะ? ถ้ามีเลข 4 หลัก  
              หมายความว่า เป็นการปลูกแบบปกติ ใช้ยา ใช่ปุ๋ย ถ้ามีเลย 5 หลัก แล้วตัวแรกคือ 9 คือ  
              พวกออแกนิค ไร้สารค่ะ แต่ถ้าเริ่มต้นด้วย 8 คือ GMOs มีการตัดต่อพันธุกรรม คราวนี้  
              หากเพ่ือนๆ เลือกซื้อผลไม้แล้ว ก็สามารถจับจ่ายอย่างฉลาดเลือกแล้วนะคะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-9 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลด้านอาหาร (เคล็ดลับหรือความรู้เรื่องอาหาร)                                       
              “เรื่องไข่ๆ ทริคเล็กๆ น้อยที่ไม่เสียทั้งเวลาและอารมณ์กับการปอกเปลือกไข่ต้ม ตั้งเตา  
              เมื่อน้ าเริ่มอุ่นให้เติมเกลือป่นลงไป 1 ช้อนโต๊ะ/ น้ า 1 ลิตร ล าเลียงไข่ลงต้มได้เลยโดยไม่ 
              ต้องรอให้น้ าเดือด พอไข่สุกรีบตักข้ึนแช่น้ าเย็นทันที หลังหายร้อนแล้วเพียงแค่ตอกไข่แล้ว 
              บีบเบาๆ เปลือกก็จะหลุดอย่างง่ายดายเลยค่ะ ^o^” 
 
                           (2) ให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร  
                                  - ข้อมูลข่าวสารทางซีพี 

                                   
ภาพที่ 4-10 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (ข้อมูลข่าวสารทางซีพี)                                        
                “มาแล้วววววว App แต่งภาพเกรียนจาก CP Surprise พ่ีเชฟน าขบวนมาพร้อม 
                สติกเกอร์ 3 หนุ่มสุดฮอต บอย หมาก และพอร์ช ง่ายๆ เพียง Download CP Surprise  
                App ผ่าน App Store หรือ Play Store ค่า” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-11 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (ข้อมูลข่าวสารทางซีพี)                                        
                “ข่าวสารมากมาย อัพเดทง่ายๆ แค่ Follow เรา เพียงแค่เปิด Instagram แล้ว Search   
                ค าว่า CPfood ง่ายจิ๊ดเดียว แต่ความ Surprise มีไม่อ้ัน \^O^/” 
 
                                  - ข้อมูลเพ่ือสุขภาพ 

                                    
ภาพที่ 4-12 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (ข้อมูลเพ่ือสุขภาพ) 
                “"สิว" บอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด ต าแหน่งของสิว บอกความผิดปกติกับอวัยวะ 
                ภายในได้ จะจริงหรือไม่...มาดูกัน?” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-13 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (ข้อมูลเพ่ือสุขภาพ) 
               “นั่งก็โอย ลุกก็โอย รอช้าไม่ได้แล้ว...รีบมาทางนี้ด่วน~ วันนี้เราน าท่าบริหารส าหรับคนที่ 
               มีอาการปวดหลังมาฝากกันค่ะ ^^” 
 
                                  - สิทธิพิเศษของลูกค้า 

                                  
ภาพที่ 4-14 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (สิทธิพิเศษของลูกค้า) 
               “อ่ิมอร่อยกับโดนัทไม่อ้ัน ตลอดเดือน มี.ค.นี้ แค่ Download CP Surprise app  
               (http://cpsurprise.com/mobile) และสมัครสมาชิก ง่ายๆ ไม่ต้องลุ้น” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-15 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (สิทธิพิเศษของลูกค้า) 
               “โปรโมชั่นสุดพิเศษ 3 วันสุดท้าย กับเซ็ทอร่อยSnow Stix และ Lemonade สุดสดชื่น  
               จาก Auntie Anne's ในราคาพิเศษเพียง 69 บาท จากเดิมราคา 78 บาท ส าหรับสมาชิก 
               ซีพี แฟมิลี่ คลับเท่านั้น!!!” 
 
                                  - เคล็ดลับ/ ความรู้ทั่วไป 

                                   
ภาพที่ 4-16 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (เคล็ดลับ/ ความรู้ทั่วไป) 
               “ในวันนี้ (23 ตุลาคม) ปี พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ประชาชนชาวไทยเสียใจเป็น  
               อย่างมาก เมื่อพวกเราได้สูญเสีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
               กษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ 
               มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น"วันปิยมหาราช"  
               และทรงสร้างพระบรมรูปทรงม้า เพ่ือให้ประชาชนได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
               พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-17 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (เคล็ดลับ/ ความรู้ทั่วไป) 
               “วันนี้ admin น าศิลปะการทะเลาะของคุณไพโรจน์ สกิดใจ คุณพ่อของหนุ่มป๋อ ณัฐวุฒิ  
               สกิดใจมาฝากเพ่ือนๆกันคะ มี 5 ข้อง่ายๆ ดังนี้ค่ะ 1. เวลาทะเลาะกันต้องพูดกันเบาๆ 
               2. เวลาทะเลาะกันต้องไม่พูดจาหยาบคายใส่กัน 3. เวลาทะเลาะกันต้องพูดกันในเฉพาะ 
               เรื่องท่ีทะเลาะกัน 4. เวลาทะเลาะกันต้องอย่าถูกเนื้อต้องตัวกัน และ 5. ถ้ารู้ว่าพูดกันไม่รู้ 
               เรื่องแล้ว ให้ต่างคนต่างหยุด และต่างคนต่างก็หันไปท าหน้าที่ของตน แล้วค่อยมาคุยกัน 
               ใหม่ ถ้าเพ่ือนๆ ท าได้รับรองได้เลยว่าชีวิตคู่ของเรายืนยาวแน่ๆ ค่ะ” 
 
                                  - โปรโมชั่น 

                                   
ภาพที่ 4-18 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (โปรโมชั่น) 
               “ซื้อ 2 แพ็ค อร่อยยกก าลัง 2 สุดคุ้มตลอดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมนี้ไปเลยค่ะ ! ยาก 
               จะห้ามใจ  กับราคาพิเศษเมื่อซื้อ 2 แพ็ค เมนูสปาเก็ตตี้ เกี๊ยว ไส้กรอก และผลิตภัณฑ์ไก่  
               ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน าทั่วไป” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-19 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ข้อมูลไม่เก่ียวกับอาหาร (โปรโมชั่น) 
               “แลกซื้อสุดคุ้ม เมื่อซื้อไส้กรอกชิกเก้นแฟรงค์ หรือไส้กรอกชิกเก้นแฟรงค์พริก ที่      
               7Eleven ทุกสาขา เหลือเพียง 35.- โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ ใครจะอดใจไหว!!~” 
 
                     (2) เนื้อหาที่ให้ความบันเทิง แบ่งได้เป็น  
                          (2.1) กิจกรรม  

                                  
ภาพที่ 4-20 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านกิจกรรม 
                “CP Surprise ขนเหล่าตุ๊กตา LINE บินตรงจากญี่ปุ่น สู่อ้อมกอดเพ่ือนๆ แล้ววันนี้ ถึง  
                15 ก.ย. 56 แจกทุกวันๆ ละ 1 รางวัล ง่ายๆ เพียง Load Like Share ใครอยากเป็น 
                เจ้าของคลิกดูรายละเอียดเลยที่ http://www.cpsurprise.com/news.php/24844  
                อ่อ..อย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์ประจ าวันกันให้ดีๆ นะ ร่วมกิจกรรมผิดที่ อดนะจ๊ะ ^__^” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-21 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านกิจกรรม 
                “เปิดรับโหวต Sticker ที่ชื่นชอบมากที่สุดแล้วนะคะ ที่ http://apps.facebook.com/ 
                cp-sticker-vote/ 3 ลายที่ได้รับการโหวตสูงสุดจะถูกน ามาพัฒนาเป็นสติ๊กเกอร์รุ่น  
                ต่อไปจ้าผู้โชคดี 10 ท่าน เตรียมรับตุ๊กตาน้องเกี๊ยวไปกอดได้เลยค่ะ / พ่ีเชฟ” 
 

                                 
ภาพที่ 4-22 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านกิจกรรม 
                “วันสุดท้าย ตัวสุดท้าย...ใครอยากได้อย่าช้า!! แค่คลิก Like & Share รูปภาพนี้และ 
                โหลด CP Surprise Mobile Application (http://cpsurprise.com/mobile/) คุณ 
                อาจจะได้เป็นเจ้าของ Furby กันแบบไม่รู้ตัว...สามารถร่วมกิจกรรมได้ถึงเวลา 18.00 น.  
                ของวันนี้ (11 มี.ค.56) และประกาศผู้โชคดีวันนี้เวลา 20.00 น. (ไม่สามารถเลือกสีได้)” 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                          (2.2) ไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
                                 - ร้านอาหาร 

                                    
ภาพที่ 4-23 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ร้านอาหาร) 
               “ร้านเค้กฝรั่งเศสแสนอร่อย เอาใจคนรักเค้กสไตล์ญี่ปุ่น Mont Blanc Sweet Café อ่าน 
               ต่อได้เลยที่ http://www.cpsurprise.com/lifestyle.php/22363/” 
 

                                         
ภาพที่ 4-24 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ร้านอาหาร) 
                “เอาใจคนรักแพนเค้ก ด้วยร้านต้นต ารับของคาอีล่า พร้อมทอปปิ้งหน้าต่างๆ ที่ครบชุด  
                เพียงแค่เห็นก็น้ าลายสอแล้วค่า ^^” 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                 - แหล่งท่องเที่ยว 

                                   
ภาพที่ 4-25 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แหล่ง 
               ท่องเที่ยว) 
               “สะพานสายใหม่ สายที่สวยที่สุดในประเทศและจะมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อ 
               ประเทศเราไปดูกันเลย” 
 

                                                   
ภาพที่ 4-26 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แหล่ง 
               ท่องเที่ยว) 
               “ภูเขาไฟฟูจิ เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วต้องไปยลโฉมให้ได้เลยล่ะ ถ้า  
               ไม่ได้ไปนะ...ถือว่าพลาด!!” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                 - ค าคม/ มุขตลก/ ท านาย 

                                   
ภาพที่ 4-27 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
               (ค าคม/ มุขตลก/ ท านาย) 
               “โกรธจะถือท าไมให้หนัก ... ปล่อยวางแล้ว ชวีิตจะเป็นสุข Cr. Spark by TMB” 
 

                                   
ภาพที่ 4-28 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
               (ค าคม/ มุขตลก/ ท านาย) 
               “ลองสักชิ้นไหมคะ? 555+”  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-29 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก  
               (ค าคม/ มุขตลก/ ท านาย) 
               “ไข่กับนิสัย จะตรงกันจริงหรือเปล่า?” 
 
                                 - แฟชั่น 

                                   
ภาพที่ 4-30 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แฟชั่น)                                         
               “สวย เก๋ รับลมรอ้นอย่างมีสไตล์ แค่ผ้าโพกหัวสีสันสดใสสักผืนนึง ก็ท าให้คุณดูเด็กลงได้ 
               อย่างไม่น่าเชื่อ ลองท ากันดูสิคะ ^O^” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-31 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (แฟชั่น)                                         
               “ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็กลับมาฮิตติดกระแสได้อยู่เสมอ ด า ขาว สีสุดคลาสสิค จะเท่   
               ยังไงเมื่อมาอยู่บนเล็บ คลิกเล๊ยยย http://www.cpsurprise.com/lifestyle.php/ 
               24414/” 
 
                                 - เทคโนโลยี 

                                   
ภาพที่ 4-32 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทคโนโลยี)                                                      
               “COOKOO Watch คืออะไร แล้วจะเกี่ยวกับสาวกคนรัก Apple ตรงไหน คลิกอ่านที่  
               http://www.cpsurprise.com/lifestyle.php/23391/” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-33 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทคโนโลยี)                                                      
               “ด้วยความแปลกของ 5 นาฬิกาแปลกๆ ไอเดียดีที่ญี่ปุ่นคิดค้น จะอ่านยากและเท่จริง 
               หรือไม่ อ่านเพ่ิมเติมที่ http://www.cpsurprise.com/lifestyle.php/24684/” 
 
                                 - ไลฟส์ไตล์ 

                                   
ภาพที่ 4-34 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ไลฟ์สไตล์)                                            
               “ลอตเตอรี่ออกแล้ววววว!!! ใครไม่ถูกรางวัลบ้างคะ >"<” 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-35 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (ไลฟ์สไตล์)                                            
               “วงจรชวีิตสุดสัปดาห์ ใครเป็นแบบนี้บ้าง >///< ( ยกมือสุดตัว !! ) ใครเห็นด้วย ขอ 1  
               ไลค์ จ้าาา” 
 
                                 - เทศกาล 

                                    
ภาพที่ 4-36 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทศกาล)                                            
               “กินเจมาก็หลายวันแล้ว แต่ใครยังเจไม่แตกบ้าง แสดงตัวด่วน!!” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-37 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทศกาล)                                            
               “ยิงฟันยิ้ม ต้อนรับปีใหม่ 2013 ,,ในเทศกาลแห่งความสุขนี้ ขอให้มีแต่ความสุขสนุก สุด 
               สรรหรรษาตลอดปี และตลอดไปนะคะ ,,,((:” 
 

                                                  
ภาพที่ 4-38 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กให้ความบันเทิงด้านไลฟ์สไตล์/ มุขตลก (เทศกาล)                                            
               “14 กุมภา วันวาเลนไทน์ ขอ 1 Like ให้กับความรักท่ีซีพีตั้งใจมอบผลิตภัณฑ์ดีๆ เพ่ือ 
               มอบให้ทุกคนนะคะ (:” 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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               1.2) ใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ 

                       
ภาพที่ 4-39 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ 
               ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ 
               “อย่าลืมหาอะไรทานรองท้อง เพ่ืออารมณ์ท่ีสดใสในเช้าวันนี้นะคะทุกคน ^^” 
 

                       
ภาพที่ 4-40 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีใช้ข้อความที่น้อยกว่า 250 ตัวอักษร และท าให้ 
               ผู้อ่านอ่านข้อความจนจบ 
               “ระวัง!! ซื้อผลไม้ หรือของกินอะไรก์ตามริมข้างทางเจอสารปนเปื้อน...เพราะอะไรอ่านที่ 
               รูปเลยยยยย ((: Cr. LikeMeThailand”                         
                      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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               1.3) การให้บริการกับลูกค้าบนแฟนเพจ ต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าที่ 
เข้ามาติดต่อกับแบรนด์ เพ่ือให้ลูกค้าเป็นผู้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นเครื่องพิสูจน์
ยอดขายและการบริการ     
                     ผู้วิจัยได้แบ่งหมวดหมู่การโพสต์ของลูกค้าออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
                     (1) การร่วมกิจกรรม 

                         
ภาพที่ 4-41 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เพื่อร่วมกิจกรรม 
               “ชอบ ok ค่ะ น่ารักดีและได้ใช้บ่อยด้วย”                         
                     (2) การทักทาย 

                          
ภาพที่ 4-42 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เพื่อทักทาย 
               “วันวาเลนไทน์โชคดีนะ”                   
                     (3) การสอบถาม 

                          
ภาพที่ 4-43 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เพื่อสอบถาม 
               “โปรโมชั่นตอนนีม้ีอะไรบ้างค่ะ” 
                     (4) การร้องเรียน 

                         
ภาพที่ 4-44 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เพื่อร้องเรียน 
               “GAME Spaghetti BATTLE ไม่ยุติธรรมเลย ภาพบางภาพวนมาให้โหวตซ้ าๆ แต่บาง 
               ภาพกดไปร้อยครั้งวนมาครั้งเดียวเอง” 
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                     (5) เรื่องท่ีไม่เก่ียวข้อง 

                          
ภาพที่ 4-45 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับแฟนเพจ 
               “You’re win” 
 
                     (6) การแนะน า 

                          
ภาพที่ 4-46 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์เพื่อแนะน า 
               “อยากให้มีแอพบน WP8 ด้วยครับ” 
 
                     โดยเรื่องท่ีลูกค้าชอบโพสต์บนหน้ากระดาน (Wall) แฟนเพจ เฟซบุ๊ก มากที่สุด   
คือเพ่ือมาร่วมกิจกรรม รองลงมาเป็นการทักทายและการสอบถามตามล าดับ แสดงตามแผนภูมิที่ 4-1 
ดังนี้ 

                                  
ตารางแผนภูมิที่ 4-1 แสดงหมวดหมู่การโพสต์บนหน้ากระดานของลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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                     จากตารางแผนภูมิที่ 4-1 จะเห็นได้ว่าลูกค้ามีการมาโพสต์เรื่องกิจกรรม 1,649 ครั้ง 
ทักทาย 1,044 ครั้ง สอบถาม 513 ครั้ง ร้องเรียน 205 ครั้ง เรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแฟนเพจ 99 
ครั้ง และมาแนะน า 51 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3,561 ครั้ง 
                     ขณะที่แอดมินมีการตอบสนองต่อรูปแบบการโพสต์ของลูกค้า ในเรื่องการทักทาย
เป็นจ านวนครั้งเยอะที่สุด จ านวนรองมาเป็นเรื่องการสอบถาม และกิจกรรม ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 
4-2         
         

                                   
ตารางแผนภูมิที่ 4-2 แสดงจ านวนการตอบค าถามตามหมวดหมู่การโพสต์บนหน้ากระดานของลูกค้า  
                         ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
                     แตเ่มื่อน าจ านวนโพสต์บนหน้ากระดาน (Wall) แฟนเพจ เฟซบุ๊กท่ีลูกค้ามาโพสต์มา
เปรียบเทียบกับการตอบสนองของแอดมิน จะพบว่าทางแอดมินเพจจะตอบสนองต่อค าถามลูกค้าใน
หมวดหมู่การแนะน าบ่อยที่สุด มีการตอบ 46 ครั้ง จากจ านวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.2 ของการ
โพสต์จากลูกค้า รองลงมาคือการตอบค าถามที่ลูกค้าถามเข้ามา มีการตอบ 438 ครั้ง จากจ านวน 513 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.38 ของการโพสต์จากลูกค้า, โพสต์ที่มาร้องเรียน มีการตอบ 148 ครั้ง จาก
จ านวน 205 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของการโพสต์จากลูกค้า, โพสต์การทักทาย มีการตอบ 589 
ครั้ง จาก 1,044 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.42 ของการโพสต์จากลูกค้า, โพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
เพจ มีการตอบ 18 ครั้ง จาก 99 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของการโพสต์จากลูกค้า และโพสต์ร่วม
กิจกรรมมีการตอบ 241 ครั้ง จากจ านวน 1,649 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.62 ของการโพสต์จากลูกค้า 
ตามล าดับ 
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                     จากกรอบแนวคิดและจากข้อมูลการสัมภาษณ์คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปการตลาดออนไลน์ CPF ผู้วางนโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) พบว่าทางซีพีมีเกณฑ์ในการตอบสนองต่อค าถามของลูกค้า 
ภายใน 6 ชั่วโมง ซึ่งเรื่องที่แอดมินตอบสนองทันภายใน 6 ชั่วโมง จ านวนมากที่สุด คือเรื่องการ
สอบถาม การทักทาย และการร้องเรียนจากลูกค้า ตามล าดับ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 4-3 
 

                               
ตารางแผนภูมิที่ 4-3 แสดงการตอบสนองต่อค าถามจากลูกค้าภายใน 6 ชั่วโมง ตามหมวดหมู่การ 
                         โพสต์บนหน้ากระดานของลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
                     หากน าจ านวนการโพสต์บนหน้ากระดาน (Wall) แฟนเพจ เฟซบุ๊กที่ลูกค้าโพสต์
ทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับการตอบสนองของแอดมินที่ตอบทันภายใน 6 ชั่วโมง จะพบว่า แอดมินจะ
ตอบสนองต่อค าถามลูกค้าในหมวดหมู่การสอบถามเร็วที่สุด ตอบทัน 145 ครั้ง จากจ านวน 513 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 28.27 ของการโพสต์จากลูกค้า รองมาคือ โพสต์การร้องเรียน ตอบทัน 53 ครั้ง จาก
จ านวน 205 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.85 ของการโพสต์จากลูกค้า, โพสต์การแนะน า ตอบทัน 5 ครั้ง 
จากจ านวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.8 ของการโพสต์จากลูกค้า, โพสต์การทักทาย ตอบทัน 102 
ครั้ง จากจ านวน 1,044 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของการโพสต์จากลูกค้า, โพสต์ร่วมกิจกรรม ตอบ
ทัน 33 ครั้ง จากจ านวน 1,649 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2 ของการโพสต์จากลูกค้า และการโพสต์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเพจ ตอบทัน 1 ครั้ง จากจ านวน 99 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของการโพสต์
จากลูกค้า ตามล าดับ 
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                     สรุปเปรียบเทียบจ านวนการโพสต์ของลูกค้า และจ านวนการตอบสนองของแอดมิน 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสแรก คือเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2555, ไตรมาสที่ 2 คือเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2556, ไตรมาสที่ 3 คือเดือนเมษายน 
ถึงเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2556 แสดงข้อมูลตาม
แผนภูมิที่ 4-4 

 
ตารางแผนภูมิที่ 4-4 แสดงจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแอดมินบนหน้ากระดาน  
                         (Wall) หน้าแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ภายในระยะเวลา 1 ปี (กราฟสีฟ้าแสดงจ านวน 
                         การโพสต์ของลูกค้า และกราฟสีส้มแสดงจ านวนการตอบสนองของแอดมิน) 
 
                     จากแผนภูมิที่ 4-4 แสดงจ านวนการตอบสนองของแอดมินในแต่ละไตรมาส ได้ดังนี้ 
ไตรมาสแรก คือเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 แอดมินตอบค าถาม 904 ครั้ง จากการโพสต์
ของลูกค้า 2,678 ครั้ง, ไตรมาสที่ 2 คือเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2556 แอดมินตอบค าถาม 
148 ครั้ง จากการโพสต์ของลูกค้า 214 ครั้ง, ไตรมาสที่ 3 คือเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2556 
แอดมินตอบค าถาม 163 ครั้ง จากการโพสต์ของลูกค้า 213 ครั้ง และไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนกันยายน 2556 แอดมินตอบค าถาม 265 ครั้ง จากการโพสต์ของลูกค้า 456 ครัง้ 
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                     สรุปเปรียบเทียบจ านวนการโพสต์ของลูกค้า และการตอบสนองของแอดมินที่ตอบ
ทันภายใน 6 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสแรก คือเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2555, ไตรมาสที่ 2 คือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556, ไตรมาสที่ 3 
คือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2556 
แสดงข้อมูลตามแผนภูมิที่ 4-5 
 

                                
ตารางแผนภูมิที่ 4-5 แสดงจ านวนการตอบสนองต่อค าถามลูกค้าของแอดมินภายใน 6 ชั่วโมง ภายใน 
                         ระยะเวลา 1 ปี (กราฟสีฟ้าแสดงจ านวนการโพสต์ของลูกค้า และกราฟสีส้ม 
                         แสดงจ านวนการตอบสนองของแอดมิน) 
 
                     แผนภูมิที่ 4-5 แสดงจ านวนการตอบสนองของแอดมินที่ตอบทันภายใน 6 ชั่วโมงใน
แต่ละไตรมาส ได้ดังนี้ ไตรมาสแรก คือเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 แอดมินตอบค าถามทัน 
205 ครั้ง จากการโพสต์ของลูกค้า 2,678 ครั้ง, ไตรมาสที่ 2 คือเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2556 
แอดมินตอบค าถามทัน 43 ครั้ง จากการโพสต์ของลูกค้า 214 ครั้ง, ไตรมาสที่ 3 คือเดือนเมษายน ถึง
เดือนมิถุนายน 2556 แอดมินตอบค าถามทัน 40 ครั้ง จากการโพสต์ของลูกค้า 213 ครั้ง และไตรมาส
ที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2556 แอดมินตอบค าถามทัน 51 ครั้ง จากการโพสต์ของ
ลูกค้า 456 ครั้ง 
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               1.4) เมื่อแบรนด์สร้างบทสนทนาให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายแล้ว ท าได้โดยการถาม  
ค าถาม ถามความคิดเห็น หรือใส่มุขตลกในโพสต์ แบรนด์ยังต้องคอยตอบสนองบทสนทนาที่ก าลัง
เกิดข้ึนต่อเนื่องด้วย 

 
ภาพที่ 4-47 ตัวอย่างรูปแบบขอความบนเฟซบุ๊ก โดยสร้างบทสนทนาให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่าย 
               “เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับรอบ Battle ใน Week แรกของรายการสุดฮิตอย่างรายการ  
               The Voice Thailand เพ่ือนๆ ชอบการ Battle ของคู่ไหนมากท่ีสุดคะ Cr: FB - The   
               Voice of Thailand” 
 
                    จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า ทางแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) มีการโพสต์ข้อความท่ีใช้ค าถามปลายเปิด หรือท าให้ลูกค้าผู้รับสารสามารถมีส่วนร่วมได้
ง่ายมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละไตรมาส ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 4-6 

                                   
ตารางแผนภูมิที่ 4-6 แสดงจ านวนโพสต์ที่ใช้ค าถามปลายเปิดดึงให้คนมีส่วนร่วมได้ง่าย ในระยะเวลา  
                         1 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส        
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                     แผนภูมิที่ 4-6 แสดงจ านวนโพสต์บนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ที่ใช้ค าถามปลายเปิด ได้ดังนี้ 
ไตรมาสแรก มีจ านวนการใช้ 44 ข้อความ จาก 195 ข้อความ ไตรมาสที่ 2 มีจ านวนการใช้ 50 
ข้อความ จาก 208 ข้อความ ไตรมาสที่ 3 มีจ านวนการใช้ 70 ข้อความ จาก 226 ข้อความ และ 
ไตรมาสที่ 4 มีจ านวนการใช้ 101 ข้อความ จาก 301 ข้อความ 
 
               1.5) มีเวลาโพสต์เป็นประจ า (เลือกช่วงที่มีลูกค้าออนไลน์เยอะ) โดยความถึ่ในการโพสต์อ
ยู่ที่ 1-3 ครัง้/วัน       
                     จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า ช่วงเวลาที่แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (CP) เลือกโพสต์บ่อยท่ีสุด มี 2 ช่วงเวลา แบง่เป็น ช่วงเช้าโพสต์บ่อยที่สุดตอน 10 โมง
และช่วงเย็น โพสต์บ่อยที่สุดตอน 4 โมงเย็น และ 6 โมงเย็น โดยเฉลี่ยมีการโพสต์วันละ 2-4 ครั้ง 
 

 
ตารางแผนภูมิที่ 4-7 แสดงจ านวนการโพสต์ในแต่ละช่วงเวลา ภายในระยะเวลา 1 ปี  
 
                     จากแผนภูมทิี่ 4-7 จะเห็นว่าในไตรมาสแรก (กราฟเส้นสีฟ้า), ไตรมาสที่ 2 (กราฟ
เส้นสีส้ม) และไตรมาสที่ 3 (กราฟเส้นสีเทา) ในช่วงเช้าจะโพสต์ช่วงเวลา 10 โมง บ่อยมากสี่สุด แต่
เมื่อเข้าไตรมาสที่ 4 (กราฟเส้นสีเหลือง) จะพบว่าช่วงเวลาการโพสต์ช่วงเช้าได้เปลี่ยนไปเป็น 9-10 
โมงเช้า และการโพสต์ในช่วงเย็น ในไตรมาสแรก, ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จะโพสต์บ่อยมาก
ที่สุดในช่วง 4 โมง เมื่อเข้าไตรมาสที่ 4 ได้เปลี่ยนช่วงเวลาการโพสต์ที่บ่อยที่สุดเป็น 6 โมง แทน 
 
               1.6) ใช้รูปภาพปก Cover บ่งบอกความพิเศษของธุรกิจ บอกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืองาน 
อีเว้นท์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น 
                     จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) ได้ใช้รูปภาพปกเฟซบุ๊ก ด้วยกันทั้งสิ้น 12 ภาพ เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ออกใหม่ 6 ภาพ ได้แก่
อาหารช่วงเทศกาลเจ, สปาเก็ตต้ีรสชาติใหม่, ของไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีน, เมนูใหม่ของอาหารพร้อม
รับประทาน (Ready Meal) และเนื้อหมูคุโรบูตะ ส่วนภาพปกอีก 6 ภาพ เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัท
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เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) ได้จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรม Spaghetti BATTLE อร่อยสะใจจนไม่
อยากแชร์, อัพโหลดแอพลิเคชั่น ซีพี เซอร์ไพร์ส ลุ้นรับไอโฟน 5, ซีพี เซอร์ไพรส์ แจกฟรี ไอแพด มินิ 
92 วัน 92 เครื่อง และ 365 เมนูอร่อย  
 

 
ภาพที่ 4-48 ตัวอย่างรูปภาพปกบนเฟซบุ๊ก ที่บอกความเป็นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ หรืองานอีเว้นท์ 
               ที่ก าลังเกิดข้ึน โดยภาพปกนี้ถูกใช้ในช่วงเทศกาลกินเจ เพ่ือบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ 
               ในช่วงเทศกาลนี้ 
 

 
ภาพที่ 4-49 ตัวอย่างรูปภาพปกบนเฟซบุ๊ก ที่บอกความเป็นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ หรืองานอีเว้นท์ 
               ที่ก าลังเกิดข้ึน โดยภาพปกนี้ถูกใช้ในช่วงที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) จัด 
               กิจกรรม “ซีพี เซอร์ไพรส์ แจกฟรี ไอแพด มินิ 92 วัน 92 เครื่อง” เพ่ือบอกให้ลูกค้าผู้รับ 
               สารทราบและมาเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม 
 
               1.7) ใช้รูปแบบการโพสต์ที่หลากหลาย ได้แก่ รูปภาพ, วีดิโอ, ลิ้งก์, สถานะ, ค าถาม 
(โพล), อัลบั้มรูปภาพ, ข้อเสนอ, งานส าคัญเฉลิมฉลองครบรอบ และอีเว้นท์ ตามแต่ละโพสต์ที่
เหมาะสม ทั้งนี้อาจน าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนด้วยก็ได้      
                     จากผลการเก็บข้อมูลพบว่า รูปแบบโพสต์ที่เป็นสถานะ ถูกใช้มากท่ีสุด รองมาคือ 
รูปภาพ และลิ้งก์ ตามล าดับ แสดงตามแผนภูมิที่ 4-8 ดังนี้                              
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ตารางแผนภูมิที่ 4-8 แสดงจ านวนการใช้รูปแบบการโพสต์ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
                    จากแผนภูมทิี่ 4-8 แสดงให้เห็นว่าภายใน 1 ปี มีจ านวนโพสต์ทั้งสิ้น 930 ข้อความ 
ซ่ึงมี 914 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบการโพสต์แบบสถานะเป็นส่วนประกอบ, 831 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบ
การโพสต์แบบรูปภาพเป็นส่วนประกอบ,  601 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบการโพสต์แบบลิ้งก์เป็น
ส่วนประกอบ, 310 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบการโพสต์แบบอีเว้นท์เป็นส่วนประกอบ, 263 ข้อความ ที่ใช้
รูปแบบการโพสต์แบบข้อเสนอเป็นส่วนประกอบ, 29 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบการโพสต์แบบวีดิโอเป็น
ส่วนประกอบ, 26 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบการโพสต์แบบงานส าคัญฉลองครบรอบเป็นส่วนประกอบ,  
6 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบการโพสต์แบบค าถาม (โพล) เป็นส่วนประกอบ และ 4 ข้อความ ที่ใช้รูปแบบ
การโพสต์แบบอัลบั้มรูปภาพเป็นส่วนประกอบ 
 
               1.8) ซือ้โฆษณาของเฟซบุ๊กบ้าง เพื่อเพ่ิมโอกาสให้คนอื่นๆ ได้ห็นสิ่งที่แบรนด์โพสต์   
                     จากผลการสัมภาษณ์คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปการตลาดออนไลน์ CPF 
ผู้วางนโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) พบว่าทางแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) มีการโฆษณา
เฉพาะในช่วงที่มีแคมเปญแจกรางวัลเพื่อให้คนมาเล่นเกมเท่านั้น 
 
               1.9) ใช้ข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊ก ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูสถิติต่างๆ หรือ 
ประเมินผล เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาครั้งถัดๆ ไป 
                     จากผลการสัมภาษณ์คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปการตลาดออนไลน์ CPF 
ผู้วางนโยบายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (CP) พบว่าทางซีพีได้ใช้เครื่องมือส่วนนี้มาช่วยดูว่าโพสต์ประเภทไหนที่คนเข้ามาดูเยอะที่สุด
และคอยเฝ้าดูความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบจากลูกค้า  
                        
               รูปแบบและวิธีการสื่อสารในข้อ 8 และ 9 นั้นเป็นการน าเอาค าตอบด้านกลยุทธ์ที่ผู้วาง
นโยบายได้ตอบไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มากล่าวซ้ าอีกครั้ง 
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               2) รูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อบนสื่อสังคมออนไลน์ อินสตราแกรม ตามรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม มี 8 ข้อ ดังต่อไปนี้  
                    (1) แสดงรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งวิธีการผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                    (2) จัดการประกวดแข่งขันแคมเปญต่างๆ ขึ้นในอินสตราแกรม 
                    (3) แสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้ กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้
เท่านั้น 
                    (4) แสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือ ภาพลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการ
แข่งขัน ได้แก่ ภาพงานอีเว้นท์ ของแบรนด์ รวมทั้งภาพบริษัท พนักงานของบริษัท หรือตัวผู้ดูแล 
                    (5) แสดงภาพดาราที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า    
                    (6) แสดงภาพน่ารักๆ ของสัตว์เลี้ยงกับบริษัท เมื่อมีเหล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักมาเยี่ยมที่บูท
บริษัท หรือมาร่วมงานให้ถ่ายภาพโชว์ความน่ารักของสัตว์แบ่งปันผู้ติดตาม 
                    (7) ใช้ฟังก์ชันของ อินสตราแกรม เช่น ใช้ hashtag (#) บรรยายภาพ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถค้นหาภาพที่เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า หรืองานอีเว้นท์ ได้สะดวก, ใช้ @ ชื่อบุคคล, ใช้ 
Location ในการบอกท่ีตั้งงาน เมื่อจัดงานอีเว้นท์ขึ้น, โพสต์เชื่อมต่อผ่านช่องทางอ่ืน, ใช้งาน Profile 
บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของแบรนด์ 
                    (8) มีส่วนร่วมกับลูกค้า ตอบเมื่อลูกค้ามาถาม หรือเข้ามาคุยกับแบรนด์ รวมถึงการ
กดติดตามลูกค้าที่มากดติดตามแบรนด์ด้วย 
 
               โดยแบ่งรูปแบบเนื้อหาขอความบนอินสตราแกรม เรียงล าดับจากรูปแบบที่ 1-6 ที่พบ
มากที่สุด ไปยังรูปแบบที่นอยที่สุด ได้ดังนี้ 
               1) แสดงรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งวิธีการผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ (มีจ านวน 
76 โพสต์ จากจ านวนทั้งสิ้น 146 โพสต์) 
 

                      
ภาพที่ 4-50 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพสินค้า การน าไปใช้ประโยชน์ 
               “"ปีกไก่เม็กซิกัน ตราซีพี" คลุกเคล้าไปด้วยผงปาปริก้าและเครื่องเทศสูตรพิเศษสไตล์ 
               เม็กซิกัน จนได้รสชาติที่จัดจ้าน เผ็ดร้อน...ถ้าอยากลองให้อร่อยเต็มค า คลิกเลยค่ะ 
               http://beta.cpbrandsite.com/product-detail.php?pid=110 #อาหาร #อร่อย # 
               ไก่ #ปีกไก่ #delicious #cp #chicken” 
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ภาพที่ 4-51 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพสินค้า การน าไปใช้ประโยชน์ 
               “มื้อค่ าวันนี้ CP ขอเสนอเมนูแสนอร่อยที่เด็กๆ ทานได้ ผู้ใหญ่ทานก็ยิ่งดี นั่นก็คือ  
               "ปลาดอร์รี่เปรี้ยวหวาน" เมนูแสนง่าย ที่ใครท าก็อร่อยhttp://beta.cpbrandsite.com/ 
               recipes-detail.php?rid=38 #cp #food #menucp #fish #delicious#ซีพี #อาหาร  
               #ปลา #ปลาดอร์รี่ #ผัด #เปรี้ยวหวาน #อร่อย #อ่ิม” 
 
               3) ภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้ กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้เท่านั้น (มี
จ านวน 30 โพสต์ จากจ านวนทั้งสิ้น 146 โพสต์) 
 

                           
ภาพที่ 4-52 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้  
               กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้เท่านั้น 
               “มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วส าหรับ AF10 ใครอยากมีส่วนร่วมในรอบสุดท้ายบ้างงง ขอ 3 ค า  
               หน่อยได้มั้ยค่าาาาา ข้อความใครโดนใจรับไปเลย บัตรชมคอนเสิร์ต AF10 จ านวน 10  
               รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 56 นี้ แล้วมาลุ้นผลกันในวันพุธที่ 11 ก.ย.  
               56 เวลา 18.00 น. นะคะ #AF10#True #academy #fantasia #concert #นักล่าฝัน  
               #คอนเสิร์ต #week12 #AF #Final” 
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ภาพที่ 4-53 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพเบื้องหลัง ภาพลับหาดูที่อ่ืนไม่ได้  
               กิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามทางนี้เท่านั้น 
               “ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต Paradox ผงาดง้ าค้ าโลก โดดไม่รู้ล้ม ที่ Exhibition Hall 1 เมือง 
               ทองธานี วันที่ 26 พ.ค. 56 นี้ ไปเลยง่ายๆ 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ แค่ 1. ถ่ายและโพส     
               รูปคุณกับผลิตภัณฑ์ตรา CP 2. Follow CPFood 3. ใส่ Tag @cpfood รูปไหนถูกใจเรา 
               รับรางวัลไปเลย ประกาศผลวันที่ 23 พ.ค. เวลา 11.00 น. ห้ามพลาดนะคะ #paradox 
               #concert #cp#rewards” 
 
               4) ภาพการประชาสัมพันธ์ หรือ ภาพลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการแข่งขัน เช่น 
ภาพงานอีเว้นท์ ของแบรนด์ รวมทั้งภาพบริษัท พนักงานของบริษัท หรือตัวผู้ดูแล (มีจ านวน 21 
โพสต์ จากจ านวนทั้งสิ้น 146 โพสต์) 
 

                    
ภาพที่ 4-54 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือภาพ  
               ลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการแข่งขัน 
               “วันนี้พบกันที่ Big-C Extra สาขา พระราม 4 กับคาราวาน "อร่อยนุ่ม...กับหมูด าซีพี  
               คุโรบูตะ" แล้วคุณจะพบว่า..."หมักซอสเกาหลี (บูลโกกิ)" และ "หมักน้ าผึ้งสูตรฮ่องกง" 2  
               รสชาติใหม่ ของเราจะอร่อยเด็ดมากแค่ไหน!! #cp #food#new #product #pig  
               #kurobuta #delicious #korea #sauce #koreastyle #honey #hongkong  
               #caravan#ซีพี #คาราวาน #อาหาร #รสชาติใหม่ #ซอส #เกาหลี #น้ าผึ้ง #สูตรฮ่องกง               
               #หอม #อร่อย #อ่ิม” 
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ภาพที่ 4-55 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือภาพ  
               ลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพเพ่ือการแข่งขัน 
               “CP Easy Snack ร่วมท าบุญกับหมากปริญและแฟนคลับที่บ้านเด็กพิการซ้ าซ้อน 
               ราชาวดี เมื่อวันที่ 22 กค ที่ผ่านมานะคะ ฝากบุญมาให้ทุกคนด้วยนะคะ ^^   
               (credit: prinfanclub)@mark_prin” 
 
               5) แสดงภาพดาราที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า (มีจ านวน 17 โพสต์ จากจ านวนทั้งสิ้น 
146 โพสต์) 
 

 
ภาพที่ 4-56 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงภาพดาราที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า 
               “แม้กระท่ังตอนอ่านบท บอยยังให้ CP เป็นก าลังใจเลย เห็นป่ะ?? #CP #food  
               #minicocktail #bacon #Cpeasysnack#boy #pakorn #บอย #ปกรณ์ #ไส้กรอก 
               ซีพี #มินิคอกเทล #เบคอน #แฮม #ฟินอีกละ #ไส้กรอกCP #ซีพีอีซี่สแนค #เมนูไหนแค่  
               มีซีพีก็อร่อย” 
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               2) จัดการประกวดแข่งขันแคมเปญต่างๆ ขึ้นในอินสตราแกรม (มีจ านวน 2 โพสต์ จาก
จ านวนทั้งสิ้น 146 โพสต์) 
 

                  
ภาพที่ 4-57 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการประกวดแข่งขัน 
               “CP Surprise Application ชวนเพื่อนๆ ถ่ายภาพ เกรียนให้หลุด โพสต์ให้สุดๆ กับ 
               กิจกรรม "เกรียนชวนโพสต์ CP Easy Snack" โพสต์ภาพสุดเกรียนแล้วแต่งภาพ ด้วย 
               สติกเกอร์ บอย หมาก พอร์ช ลุ้นรับของรางวัล Case โทรศัพท์มือถือ และของรางวัล 
               แบบ Limited Edition จาก 3 หนุ่มสุดฮอตค่า อ่านรายละเอียดที่ www.cpsurprise 
               .com/cpcamera #cpeasysnack#เกรียนชวนโพสต์ #boy #mark #porshe #บอย   
               ปกรณ์ #หมากปริญ #พอร์ชศรันย์ #เกรียน #camera #ถ่ายรูป#post #cp #snack  
               #easy #sticker #case #mobile#phone #limited @boy_pakorn  
               @porshe_saran@mark_prin” 
 
               ด้านวิธีการสื่อสารที่พบบนอินสตราแกรม มีดังรายละเอียดข้อที่ 7-8 ต่อไปนี้ 
               7) ใช้ฟังก์ชันของอินสตราแกรม เช่น ใช้ Hashtag บรรยายภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ค้นหาภาพที่เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า หรืองานอีเว้นท์ ได้สะดวก, ใช้ @ ชื่อบุคคล, ใช้ Location ในการ
บอกที่ตั้งงาน เมื่อจัดงานอีเว้นท์ขึ้น, โพสต์เชื่อมต่อผ่านช่องทางอ่ืน, ใช้งาน Profile บนเว็บไซต์ 
อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของแบรนด์  
                   จากผลการเก็บข้อมูลบนอินสตราแกรมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) 
พบว่า มีการใช้งานบางฟังก์ชันเท่านั้น ได้แก่ การใช้ Hashtag (#) บรรยายภาพ, ใช้ @ ชื่อบุคคล เช่น 
ชื่อพรีเซนเตอร์, ชื่อลูกค้าผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล และใช้งาน Profile บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอก
ประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของแบรนด์ 
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ภาพที่ 4-58 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการใช้ฟังก์ชันของอินสตราแกรม ใช้   
               Hashtag บรรยายภาพ                
               “THAIFEX 2013 World of food ASIA ไปเจอเราได้ที่บูธ CP ถึงวันที่ 26 พ.ค. 56 ณ  
               อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานีค่ะ #thaifex #food #world #cp #asia” 
 

 
ภาพที่ 4-59 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการใช้ฟังก์ชันของอินสตราแกรม ใช้งาน   
               Profile บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของแบรนด์ 
               “CP Brand CP Brand – ผลิตภัณฑ์อาหารซีพี “เติมชีวิตที่ดี” ศูนย์ผู้บริโภค CPF  
               02 800 8000 ทุกวัน 08.30 น. - 18.00 น. https://www.facebook.com/brandcp/ 
               http://www.cpbrandsite.com” 
 
               8) มีส่วนร่วมกับลูกค้า ตอบเมื่อลูกค้ามาถาม หรือเข้ามาคุยกับแบรนด์ รวมถึงการกด
ติดตามลูกค้าท่ีมากดติดตามแบรนด์ด้วย 
                  จากผลการเก็บข้อมูลบนอินสตราแกรมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CP) 
พบว่าแอดมินจะมีส่วนร่วมหรือมีการตอบค าถามลูกค้าเฉพาะโพสต์ข้อความที่เก่ียวกับกิจกรรมเท่านั้น 
และส่วนมากได้กดติดตามกลับเฉพาะผู้ที่ติดตามอินสตราแกรมในช่วงที่ซีพีเพ่ิงมีอินสตราแกรมตอน
แรกๆ 
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ภาพที่ 4-60 ตัวอย่างรูปแบบข้อความบนอินสตราแกรมแสดงการมีส่วนร่วมหรือ ตอบค าถามลูกค้า                                 
                  “ประกาศรายชื่อแล้วค่า ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ผู้โชคดีทุกท่านสามารถรายงาน 
                ตัวโดยแจ้ง ชื่อ User Instagram, ชื่อ-นามสกุลจริง, เบอร์โทร และอีเมล์ มาที่ Inbox   
                ของ CP Brand Fan page ภายในเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (23 พ.ค. 56) เท่านั้นค่ะ  
                #paradox #concert #cp #food #ผู้โชคดี #ซีพี #พาราด็อกซ์ #คอนเสิร์ต  
                #winner #reward #free@spuii @insignn @sherbetoil @bbbew @niim” 
 
               รูปแบบเนื้อหาที่ไม่พบ คือ รูปแบบที่ 6) ภาพน่ารักๆ ของสัตว์เลี้ยงกับบริษัท เนื่องจาก
เป็นธุรกิจอาหารที่ท ามาจากเนื้อสัตว์ และเป็นสินค้าที่ให้คนบริโภค หากน าภาพสัตว์เลี้ยงที่กินอาหารซี
พีมาลงอินสตราแกรม อาจมีคนมาพูดประชดประชันแบรนด์ หรือหากน าภาพสัตว์ที่น ามาท าอาหารลง
อาจส่งผลแง่ลบกับแบรนด์ได้เช่นกัน เพราะคนไทยมีนิสัยขี้สงสาร 
 
3. ผลการศึกษาความคิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มี
ต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)                
 
               ส าหรับความคิดเห็นของผู้รับสารเกี่ยวกับการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ ากกัด (มหาชน) (CP) โดยใช้ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ อินสตราแกรม ผู้วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้าผู้รับสารที่เป็นสมาชิก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก จ านวน 20 คน ผู้ติดตาม 
อินสตราแกรม จ านวน 3 คน และผู้ที่ติดตามท้ังแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม ของ ซีพี จ านวน 
15 คน ที่มาจากคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ แบงเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกแฟนเพจ 
เฟซบุ๊ก, ลูกค้าที่เป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม และลูกค้าผู้ที่ติดตามทั้งแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตรา
แกรม ดังนี้ 
               3.1 ลูกค้าที่ เป็นสมาชิกแฟนเพจ เฟซบุ๊ก  จากผลการวิจัยที่ ได้จากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามค าถามต่อไปนี้ พบว่า 
                    1) รู้จักเพจนี้ได้อย่างไร 
                        - นิวฟีด (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - โชว์ในนิวฟีดว่าเพ่ือนกดไลท์ (จ้าน 2556) 
                        - มีแอพซีพี (ต๊าก 2556) 
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                        - รู้จักเพราะ เพ่ือนๆ กดlike (โอม 2556) 
                        - นิวฟีด (โนบิ 2556) 
                        - แอพซีพี (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - จากซิทคอม (พลอยใส 2556) 
                        - เห็นเพื่อนแชร์จากกิจกรรม (พลอย 2556) 
                        - เห็นเพื่อนแชร์จากเกมในหน้าเฟซบุ๊ก (น้ าตาล 2556) 
                        - หน้าเว็บซีพีเป็นสมาชิกบัตร เข้าหน้าเว็บมันเล่นแล้วก็กดไลค์เพจ (อาย 2556) 
                        - นิวฟีด (เมย์ 2556) 
                        - นิวฟีด (พลอยพี 2556) 
                        - ได้รับข่าวสารที่ให้เล่นเกมในเฟซบุ๊กจากทาง line (มายด์ 2556) 
                        - พรีเซนเตอร์ หมาก (เบียร์ 2556) 
                        - พ่ีหมาก ปริญ (เคลียร์ 2556) 
                        - อินสตราแกรม หมาก ปริญ (ยะห์ 2556) 
                        - อินสตราแกรม หมาก ปริญ (เนย 2556) 
                        - เห็นโพสต์เกมส์ร่วมสนุกลุ้นรางวัลในหน้าเฟซบุ๊ก (อ๋อย 2556) 
                        - เห็นกิจกรรมจากนิวฟีด (ปราง 2556) 
                        - มีรุ่นพี่แถวบ้านที่ได้รางวัลจากซีพีแนะน า (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของซีพี ทาง News Feed เห็นได้ว่า
การโฆษณาในเฟซบุ๊ก ช่วยท าให้มีคนเห็นเพจมากขึ้น ส่งผลให้มียอดสมาชิกเพ่ิมขึ้น อันดับรองลงมา
คือในอินสตราแกรมของพรีเซ็นเตอร์ 
 
                    2) ท าไมถึงกด Like เพจนี้ 
                        - เพราะชอบร่วมสนุกกิจกรรมแจกของรางวัล (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - มีรูปอาหารแปลกใหม่ให้ดู รวมถึงโปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ (จ้าน 2556) 
                        - เล่นเกมชิงรางวัล (ต๊าก 2556) 
                        - เพราะซ้ือของซีพีบ่อย (โอม 2556) 
                        - ไว้ดูข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น (โนบิ 2556) 
                        - อยากทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - เพราะเห็นว่าแบรนด์นี้เป็นผู้สร้างซิทคอมที่ดูอยู่ (พลอยใส 2556) 
                        - เล่นกิจกรรม (พลอย 2556) 
                        - ไลค์ตอนจะเล่นเกมส์ชิงรางวัล (น้ าตาล 2556) 
                        - เพราะเข้าเฟซบุ๊กบ่อยกว่าหน้าเว็บไซต์ และเข้าง่ายกว่า (อาย 2556) 
                        - ไว้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (เมย์ 2556) 
                        - ที่กดเพราะน่าจะเป็นมีข่าวเตือนในหน้า News Feed เเล้วเห็นพอดีมากกว่า กับ
เป็นเเบรนด์ที่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน (พลอยพี 2556) 
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                        - เพราะมีเกมให้ชิงรางวัลของซีพี (มายด์ 2556) 
                        - ตอนนั้นมีให้เล่มเกมชิงเคสโทรศัพพท์เลยไปกดไลค์เพจ (เบียร์ 2556) 
                        - เพราะพ่ีหมาก แล้วก็จะได้ตามกิจกรรมด้วย (เคลียร์ 2556) 
                        - อยากร่วมกิจกรรมกับทางซีพี เพราะ presenter หมาก ปริญ (ยะห์ 2556) 
                        - มีข่าวสารดีมาให้อ่าน มีกิจกรรมแจกของรางวัล (เนย 2556) 
                        - อยากร่วมสนุกกับกิจกรรม (อ๋อย 2556) 
                        - เพราะว่าบริโภคของซีพีอยู่แล้ว เลยอยากเข้าร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ เผื่อได้รับ
ของรางวัล (ปราง 2556) 
                        - เหตุผลคือเพจนี้มีรุ่นพ่ีแถวบ้าน บ้านข้างเคียงเลย ได้รางวัลจากบริษัทซีพี  ผม
เลยสนใจกดไลค์เพจนี้ (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กดเป็นสมาชิกเพ่ือต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรม อันดับ
รองลงมาคือเพ่ือติดตามข่าวสารจากทางบริษัท 
 
                    3) ความถี่ในการเข้ามาในเพจ 
                        - ประมาณเดือนละครั้ง (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - หลายครั้งอยู่ เกิน 4 ครั้งต่อเดือนมันขึ้น News Feed มาก็กด (จ้าน 2556) 
                        - 2 อาทิตย์/ครั้ง (ต๊าก 2556) 
                        - อาทิตย์ละครั้ง (โอม 2556) 
                        - น้อยกว่าเดือนละครั้ง (โนบิ 2556) 
                        - เกือบทุกวัน ถ้าเห็นโพสต์ก็เข้าไปดู ไม่เห็นโพสต์ก็ไม่ได้เข้าไป (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - เดือนละหลายครั้งตามหน้า News Feed อยู่ที่แอดมินโพสต์บ่อยหรือไม่ (พลอย
ใส 2556) 
                        - 3-5 ครั้งต่อเดือน (พลอย 2556) 
                        - น้อยกว่าเดือนละครั้ง (น้ าตาล 2556) 
                        - เดือนละไม่ถึง 4 ครั้ง แต่ถ้าช่วงไหนเข้าบ่อยก็บ่อยนะ (อาย 2556) 
                        - เดือนละครั้ง (เมย์ 2556) 
                        - น้อยกว่าเดือนละครั้ง เพราะส่วนมากพวกโปรโมชั่นจะรู้จากหน้าบ้าน เนื่องจาก
หน้าหมู่บ้านมีร้านสะดวกซ้ือ ซีพี เฟรชมาร์ท (พลอยพี 2556) 
                        - ถ้าเข้าเพจเดือนละ1-2ครั้ง แต่ถ้าเห็นข่าวใน New Feed อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
(มายด์ 2556) 
                        - สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (เบียร์ 2556) 
                        - อาทิตย์ละ 3 ครั้ง (เคลียร์ 2556) 
                        - แล้วแต่ว่าได้เล่น facebook แล้วม ีNew Feed ขึ้นมา (ยะห์ 2556) 
                        - เดือนละครั้ง (เนย 2556) 
                        - เข้าบ่อยนะ จนบางทีเห็นมีสินค้าผลิตภัณฑ์แนะน าใหม่ๆ (อ๋อย 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

                        - ประมาณ 6-7 ครั้งต่อเดือน (ปราง 2556) 
                        - เข้ามาดูเกือบทุกวัน (ถุงเงิน 2556) 
                       
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ามาในแฟนเพจ 1- 2 ครั้งต่อเดือน อันดับรองมาคือเข้า
ทุกอาทิตย์ และน้อยกว่าเดือนละครั้ง ตามล าดับ 
 
                    4) มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาใช้งานในเพจ  
                        - ติดตามโพสต์กิจกรรมต่างๆ (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ความรู้ เมนูอาหาร กิจกรรม (จ้าน 2556) 
                        - ชิงรางวัลล้วนๆ (ต๊าก 2556) 
                        - ดูโปรโมชัน (โอม 2556) 
                        - สนใจดูข้อมูลสินค้า (โนบิ 2556) 
                        - เล่นเกม ร่วมสนุกชิงรางวัล (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ถ้าโพสต์ไหนเราสนใจ เช่นความรู้ หรือโปรโมชั่นแสตมป์ เราก็จะเข้าไปดู เพราะ
มันตรงกับความสนใจของเรา (พลอยใส 2556) 
                        - ดูโปรโมชั่นกับเล่นเกม (พลอย 2556) 
                        - เล่นเกม (น้ าตาล 2556) 
                        - ดูโปรโมชั่น กับกิจกรรม (อาย 2556) 
                        - ติดตามกิจกรรมต่างๆ (เมย์ 2556) 
                        - พวกกิจกรรมชิงรางวัล หรือโปรโมชั่น (พลอยพี 2556) 
                        - เพ่ือทราบข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของซีพี (มายด์ 2556) 
                        - เข้าไปดูกิจกรรมว่ามีอะไรบ้าง แต่เข้าไปแล้วก็เห็นอย่างอ่ืนก็ดูด้วย (เบียร์ 2556) 
                        - ดูกิจกรรม เมนูสินค้าใหม่ (เคลียร์ 2556) 
                        - สนับสนุนกิจกรรมและร่วมกิจกรรมดีๆ กับทางซีพี กับพรีเซนเตอร ์(ยะห์ 2556) 
                        - ตามข่าวสารและกิจกรรม (เนย 2556) 
                        - ดูทั่วไป มีอะไรใหม่น่าสนใจจะได้เห็นก่อน บางทีโปรโมชั่นเราได้รู้ก่อนใคร จะไป
ได้ตรงไปซื้อได้เลย ไม่ต้องยืนอ่านว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง (อ๋อย 2556) 
                        - ดูว่ามีของรางวัลอะไรบ้าง เกมซะส่วนใหญ่ (ปราง 2556) 
                        - อยากได้รางวัลจากซีพี เพราะเชื่อว่าเป็นบริษัทที่แจกจริงและไม่เสียประโยชน์
ใดๆ จากตัวผมเองและอยากติดตามการบริโภคอาหารให้ได้ประโยชน์ (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในแฟนเพจเพ่ือติดตามข่าวสาร 
โปรโมชั่น รูปอาหาร และรองลงมาคือร่วมสนุกกับกิจกรรม 
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                    5) ช่วงเวลาที่เข้าเพจบ่อยที่สุด  
                        - กลางวัน (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ช่วงค่ าหลังเลิกเรียน (จ้าน 2556) 
                        - ค่ าๆ เพราะเข้ามาเช็คเฟซบุ๊ก (ต๊าก 2556) 
                        - หกโมงถึงสองทุ่ม ตอนนั้นเลิกงานแล้ว (โอม 2556) 
                        - หัวค่ า (โนบิ 2556) 
                        - เย็นหลังเลิกงาน ว่างๆ ถีงเข้าไปดู วันไหนงานไม่ยุ่งถ้าเห็นโพสต์ก็เข้าไปอ่าน 
(ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - สองทุ่ม (พลอยใส 2556) 
                        - ช่วงที่มีเพ่ือนแชร์หรือเย็นๆ หรือเวลาจะซื้อของซีพี (พลอย 2556) 
                        - กลางคืน (น้ าตาล 2556) 
                        - ตอนสองทุ่ม เพราะหลังเลิกงานหรือกลับถึงบ้าน (อาย 2556) 
                        - ช่วงพักกลางวัน เพราะเป็นช่วงพักระหว่างการท างาน (เมย์ 2556) 
                        - ช่วงเย็น เพ่ือหาเมนูกิน เย็นนี้กินอะไรดีนะ (พลอยพี 2556) 
                        - หลังสองทุ่ม เป็นช่วงเวลาที่เล่นคอมนานที่สุด และเปิดเฟซบุ๊กตลอดเวลา 
(มายด์ 2556) 
                        - สองทุ่ม เลิกเรียนแล้ว (เบียร์ 2556) 
                        - สองทุ่มเป็นต้นไป (เคลียร์ 2556) 
                        - หลังเลิกงาน (ยะห์ 2556) 
                        - เช้าหรือกลางวัน แล้วแต่จะเข้าไปอัพใบเสร็จ (เนย 2556) 
                        - เย็นๆ เพราะขับรถไปโน่นนี่กับคุณแม่เกินแปดชั่วโมง (อ๋อย 2556) 
                        - ดึกๆ หรือตอนที่ซีพีส่งไลน์มา เจอก็เข้าไปดูบ้าง (ปราง 2556) 
                        - หกโมง หรือทุกเวลาที่เปิดเฟซบุ๊ก (ถุงเงิน 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบเข้าใช้งานเฟซบุ๊กตอนเย็นหลังเลิกงาน 16.00 น. อันดับ
รองลงมาคือตอนกลางวัน 
 
                    6) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบกด Like 
                        - ภาพและข้อความเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหาร (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - เกร็ดความรู้ เมนูอาหาร โปรโมชั่น กิจกรรม (จ้าน 2556) 
                        - อะไรที่น่าสนใจให้ความรู้ (ต๊าก 2556) 
                        - โปรโมชั่นที่ถูกใจ (โอม 2556) 
                        - ทั่วไป ถูกใจก็กดไลค์ เช่น โปรโมชั่น (โนบิ 2556) 
                        - ประกาศรางวัล ชอบไปดูชาวบ้านเขาได้ เผื่อมีคนรู้จัก (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - เกร็ดความรู้ (พลอยใส 2556) 
                        - โปรโมชั่นกับเล่นเกม (พลอย 2556) 
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                        - พวกเกมและโปรโมชั่น (น้ าตาล 2556) 
                        - กิจกรรมกับโปรโมชั่น (อาย 2556) 
                        - ภาพทั่วๆ ไปที่โพสต์ให้ความรู้ หรือความบันเทิง (เมย์ 2556) 
                        - ภาพอาหาร (พลอยพี 2556) 
                        - ภาพอาหารที่น่ากิน (มายด์ 2556) 
                        - กิจกรรมทั่วไป (เบียร์ 2556) 
                        - ขึ้น News Feed มาก็ไลค์หมด (เคลียร์ 2556) 
                        - กิจกรรม ภาพอาหารจากซีพีที่ออกมาใหม่ (ยะห์ 2556) 
                        - การท าอาหาร (เนย 2556) 
                        - สูตรอาหาร อาหารแพ็ค สินค้าใหม่ หรือเป็นโฆษณาต่างๆ (อ๋อย 2556) 
                        - ชิงรางวัล แต่ส่วนมากก็กดไปทั่ว (ปราง 2556) 
                        - สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวผม เช่น การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (ถุงเงิน 2556) 
                         
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบกดไลท์ข้อความหรือภาพประเภทภาพอาหารหรือ
เกร็ดความรู้เรื่องอาหาร,  กิจกรรม และโปรโมชั่น ตามล าดับ 
 
                    7) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบแสดงความคิดเห็น 
                        - กิจกรรม (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่มี (จ้าน 2556) 
                        - ไม่มี (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่ค่อยคอมเม้นต์แสดงความเห็น ส่วนใหญ่ถามหน้ากระดานเลย (โอม 2556) 
                        - โปรโมชั่น (โนบิ 2556) 
                        - ตรงที่ประกาศรางวัล สงสัยอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่มี (พลอยใส 2556) 
                        - ตอนที่มีกิจกรรม (พลอย 2556) 
                        - พวกเกม (น้ าตาล 2556) 
                        - กิจกรรม โหวตลายสติ๊กเกอร์ (อาย 2556) 
                        - ไม่มี (เมย์ 2556) 
                        - ไม่มี (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่มี (มายด์ 2556) 
                        - ไม่มี (เบียร์ 2556) 
                        - ภาพอาหาร เบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์ (เคลียร์ 2556) 
                        - กิจกรรม (ยะห์ 2556) 
                        - ภาพอาหาร ที่พัก (เนย 2556) 
                        - อาหารจานโปรดเมนูโปรดที่เราสนใจ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เพราะเซเว่นบางที่มี 
เบเกอรี และชงกาแฟด้วย ภาพในเฟซบุ๊กน่าสนใจ ถูกใจ เราก็คอมเม้นต์ (อ๋อย 2556) 
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                        - ไม่มี (ปราง 2556) 
                        - พวกเรื่องข้อมูลที่ดีกับสุขภาพและคอมเม้นต์อยากได้รางวัล (ถุงเงิน 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบแสดงความคิดเห็นกับข้อความหรือภาพประเภท
กิจกรรม, ภาพอาหารหรือเกร็ดความรู้เรื่องอาหาร และโปรโมชั่น ตามล าดับ                     
 
                    8) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบแชร์บอกต่อ 
                        - กิจกรรม (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่มี (จ้าน 2556) 
                        - กิจกรรม (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่มี (โอม 2556) 
                        - ไม่มี (โนบิ 2556) 
                        - น่าจะของกิน (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - เกร็ดความรู้ พวก Infographic (พลอยใส 2556) 
                        - เวลาที่มีโพสต์น่ากินๆ กับกิจกรรม (พลอย 2556) 
                        - พวกเกม โปรโมชั่น (น้ าตาล 2556) 
                        - แชร์พวกกิจกรรมคอนเสิร์ตที่ซีพีจัด (อาย 2556) 
                        - ไม่มี (เมย์ 2556) 
                        - ไม่มี (พลอยพี 2556) 
                        - ภาพอาหารที่น่ากินและกิจกรรมของซีพี (มายด์ 2556) 
                        - กิจกรรม (เบียร์ 2556) 
                        - ไม่มี (เคลียร์ 2556) 
                        - กิจกรรม (ยะห์ 2556) 
                        - สูตรอาหาร ที่เที่ยวภาพสวยๆ (เนย 2556) 
                        - อาหารที่น่าสนใจใหม่ๆ ที่อยากแนะน าเพื่อน (อ๋อย 2556) 
                        - กิจกรรม (ปราง 2556) 
                        - กิจกรรมกับพวกความรู้ (ถุงเงิน 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบแชร์แบ่งปันข้อความหรือภาพประเภทกิจกรรม, ภาพ
อาหารหรือเกร็ดความรู้เรื่องอาหาร และโปรโมชั่น ตามล าดับ                     
 
                    9) เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเพจ บ้างหรือไม่ เป็นกิจกรรมอะไร 
                        - เคย Spaghetti BATTLE (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่เคย ไม่มีใบเสร็จที่เขาใช้เล่นเกม แล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจ งานเยอะ (จ้าน 2556) 
                        - เคย ชิงบัตรคอนเสิร์ตฮอร์โมน (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่เคย คิดว่าคงไม่ได้ โอกาศมันน้อยนะ (โอม 2556) 
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                        - ไม่เคย ไม่ว่าง (โนบิ 2556) 
                        - เคย กิจกรรมโหลดแอพพลิเคชั่นแจกไอแพดมินิ ได้รางวัลด้วย (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่เคย ไม่ได้ชอบ ไม่ได้สนใจตรงนี้ (พลอยใส 2556) 
                        - เคย แจกตุ๊กตาที่อยู่ในไลน์ (พลอย 2556) 
                        - เคย แต่จ าไม่ได้ อาจเป็นกิจกรรมแจกตุ๊กตาไลน์ (น้ าตาล 2556) 
                        - เคน โหวตลายสติ๊กเกอร์ (อาย 2556) 
                        - เคย เลือกสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ชอบ (เมย์ 2556) 
                        - ไม่เคย ไม่เคยทราบว่ามีกิจกรรม อาจจะเป็นเพราะ News Feed ของเเต่ละคน
จะมีเรื่องที่ขึ้นอัพเดทตามความสนใจที่ต่างกันไป หรือตามที่เราเข้าไปดูบ่อยๆ ส่วนที่ส่งใบเสร็จ
เมื่อก่อนมันส่งค่อนข้างยาก ไม่เเน่ใจว่าต้องโหลดแอพพลิเคชั่นสักอย่างก่อน เลยไม่ได้ส่ง (พลอยพี 
2556) 
                        - เคย กิจกรรมโหวตภาพสติ๊กเกอร์ไลน์, ชิงของรางวัลหมอนลายสติ๊กเกอร์ไลน์
ของซีพี, กิจกรรมชิงตั๋วท่องเที่ยวต่างประเทศ (มายด์ 2556) 
                        - เคย เกรียนชวนโพสต์ แต่ไม่ได้รางวัล (เบียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะยังเกรียนไม่พอ (เคลียร์ 2556) 
                        - เคย กิจกรรมลุ้นของรางวัล จากพรีเซนเตอร์ที่คุณชื่นชอบ (ยะห์ 2556) 
                        - เคย กิจกรรมส่งสูตรอาหารหรือใบเสร็จลุ้นรางวัล (เนย 2556) 
                        - เคย กิจกรรมสปาเก๊ตตี้วาเลนไทน์ ได้รางวัลเป็นบัตรคอนเสิร์ต The Voice 
(อ๋อย 2556) 
                        - เคย กิจกรรมชิงตุ๊กตาไลน์ (ปราง 2556) 
                        - เคย กิจกรรมแจกไอแพด (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ซีพีได้จัดขึ้นในแฟนเพจ 
 
                    10) ทราบไหมว่าแอดมินเพจโพสต์ข้อความวันละกี่ครั้ง คิดว่าเยอะหรือน้อยไปไหม 
                        - ไม่แน่ใจ คิดว่าบ่อย แต่ไม่เยอะเกินไป (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่รู ้เดาว่า 4-5 ครั้ง ไม่เยอะเท่าไหร ก าลังพอดี (จ้าน 2556) 
                        - ไม่ทราบ พอดีๆ นะ ไม่เยอะมาก (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่ทราบ น้อยไปนะ (โอม 2556) 
                        - น้อยมาก (โนบิ 2556) 
                        - ประมาณ 4-5 ครั้ง บางวันก็แค่ 2 ครั้ง พอดีแล้ว (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - คิดว่า 3 ครั้ง ก าลังดี (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่ทราบ แต่เท่าท่ีเห็นก็พอดีแล้ว (พลอย 2556) 
                        - เดาว่า 3 ครั้ง ก าลังดี (น้ าตาล 2556) 
                        - ไม่ทราบนะว่าโพสต์วันละกี่ครั้ง แต่คิดว่าน้อยไป (อาย 2556) 
                        - ไม่ทราบ ไม่ค่อยได้สังเกต (เมย์ 2556) 
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                        - ไม่ทราบว่าหนึ่งวัน โพสต์ข้อความก่ีครั้ง ถ้าสมควรก็น่าจะประมานสามเวลาหรือ
ช่วงที่เล่นมือถือบ่อยๆ เช่น ช่วงเดินทางรอรถติดตอนเช้า ตอนเย็น พ่อเเม่กลับบ้านรับลูก หาของกิน 
หรือหนุ่มสาวโสดหาอาหารเวฟกิน (พลอยพี 2556) 
                        - 3-4 ครั้ง โพสต์ก าลังพอดี เพราะไม่รก News feed มาก แต่ก็เว้นระยะพอให้
เห็นข่าวสารของเพจบ้าง (มายด์ 2556) 
                        - ประมาณ 1-2 ครั้งต่อวัน ถ้าช่วงที่มีกิจกรรมโพสต์วันละครั้ง 2 ครั้งถือว่าโอเค 
แต่ว่าถ้ากิจกรรมไม่มีวันละครั้ง 2 ครั้งมันก็เยอะไป โฆษณาวันละครั้งพอ (เบียร์ 2556) 
                        - เห็นจาก News feed ประมาณวันละ 3 ครั้ง พอดีๆ ไม่ร าคาญ (เคลียร์ 2556) 
                        - ไม่ทราบค่ะ แต่ที่เห็นก็นานๆ ครั้ง ถือว่าเหมาะสม เพราะถ้าเยอะไปอาจท าให้
เกิดการก่อกวน แล้ว Unlike ไปได้ แต่ของซีพีโอเคค่ะ (ยะห์ 2556) 
                        - 3-4 ก าลังดี (เนย 2556) 
                        - น่าจะ 3 ครั้ง ปกตินะ เพราะเพจอื่น คนอร์ คลินิค ก็ประมาณนี้ (อ๋อย 2556) 
                        - น่าจะวันละ 4-5 ครั้ง ก าลังพอดี (ปราง 2556) 
                        - ประมาณวันละ 8-10 ครั้งต่อวัน ไม่เยอะไป ก าลังพอดี เพราะจะมีการโพสต์
สาระ ประโยชน์จากอาหารปนกับการโฆษณา (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแอดมินโพสต์ข้อความหรือรูปภาพวันละกี่ครั้ง 
รองมาคือ 3 ครั้งต่อวัน และ 4-5 ครั้งต่อวัน ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่คิดว่ามีจ านวนที่พอดีแล้ว 
 
                    11) มีความคิดเห็นอย่างไร กับบุคลิกของแอดมิน 
                        - ผู้หญิง เป็นกันเองดี มองเป็นเพ่ือน เพราะเอาใจใส่ลูกเพจที่ติดตามดี (ปุ๋ย ชาย 
2556) 
                        - ผู้หญิง ชอบกิจกรรม โปรโมทประชาสัมพันธ์ พูดเก่ง อายุน่าจะเยอะกว่า (จ้าน 
2556) 
                        - ดูมีอายุ เป็นผู้ใหญ่ (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือชาย คิดว่าน่าจะเป็นคนอารมณ์ดี ไม่มองเป็นเพ่ือน 
เพราะมองว่าเป็นธุรกิจ (โอม 2556) 
                        - ผู้หญิง น่าจะเป็นคนน่ารัก ไม่คิดว่าเป็นเพื่อน (โนบิ 2556) 
                        - ผู้หญิง เฉยๆ ปกติกลางๆ อายุ 39  น่าจะผ่านอะไรมาเยอะ มองเป็นคนทั่วไปที่
ตอบไปตามหน้าที่ ความเป็นมิตรก็พอมีบ้าง (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ผู้หญิง ไม่ค่อยตลก เป็นคนเฉยๆ น่าจะเป็นพนักงานสักคนในบริษัท ที่ดูแลตรงนี้
ที่ไม่ได้มีคารมดี เขียนอะไรที่ดึงดูดใจ เหมือนแค่เขียนอัพเฉยๆ (พลอยใส 2556) 
                        - ผู้หญิง เป็นมิตรดี (พลอย 2556) 
                        - น่าจะเป็นหญิง เฮฮา สนุกๆ (น้ าตาล 2556) 
                        - การพูดคุยเป็นแพทเทิร์นไป น่าจะท าให้รู้สึกเหมือนเพื่อนหน่อย (อาย 2556) 
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                        - ผู้หญิง รู้สึกเป็นกันเอง รู้สึกเป็นเพ่ือน เพราะใช้ข้อความที่กระชับ ง่ายต่อการ
เข้าใจแต่ไม่เป็นทางการมากเกินไป (เมย์ 2556) 
                        - ผู้หญิง เฮฮาสนุกสนาน มองเป็นเพ่ือน เพราะภาษาที่ใช้เปนกันเอง (พลอยพี 
2556) 
                        - ผู้หญิง ดูเฟรนด์ลี่และเป็นกันเองดี ใช้ค าทันสมัย ดูวัยรุ่น และดูมีความสุภาพ 
มองเป็นเพื่อน เพราะใช้ค าท่ีดูเป็นกันเอง (มายด์ 2556) 
                        - ผู้หญิง วัยรุ่นประมาณ 25 เพราะโซเชียลคนอายุเยอะๆ ไม่น่ามาเล่นหรอก 
(เบียร์ 2556) 
                        - ผู้หญิง ขี้เล่นฮาๆ ก็เป็นเพ่ือนคุยสนุกๆ คุยได้ทุกคนทุกวัย (เคลียร์ 2556) 
                        - เก็บข้อมูลเก่ง ขยันแบ่งปัน อัพเดทสถานะได้เร็ว มองเป็นเพ่ือนไหมแล้วแต่
สถานการณ์ (ยะห์ 2556) 
                        - ผู้ชาย อายุสัก 25 มองเป็นแบรนด์ไม่เป็นเพ่ือน (เนย 2556) 
                        - ขอบคุณที่ร่วมสนุกค่ะ ต้องผู้หญิงสิคะ แอดมินของแฟนเพจเฟซบุ๊ก มักจะสุภาพ
เสมอ และต้องคล่องแคล่ว ตอบไว มองเป็นเพื่อน (อ๋อย 2556) 
                        - เป็นผู้หญิง น่าจะตั้งใจท างานในการน าเสนอข่าวสาร หรือการเล่นกิจกรรม   
และมีความรับผิดชอบอ่ะค่ะ  อายุ 20-30 น่าจะไม่เกินนี้ มองเป็นเพ่ือน เพราะน่าจะยังไม่แก่ (ปราง 
2556) 
                        - เป็นผู้หญิง อายุมากกว่าเรา บุคลิกแอดมิน น่าจะเป็นคนเปิดกว้าง มองแอดมิน
เป็นบุคคลสาธารณะ (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองแอดมินเป็นผู้หญิงอารมณ์ดี เอาใจใส่ และเป็นกันเองดี 
 
                    12) มีความคิดเห็นอย่างไร กับภาษาที่แอดมินใช้พูด-ใช้ตอบค าถามกับลูกค้า 
                        - ภาษาเป็นกันเอง เข้าใจง่าย (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ใช้ค าไม่แก่เกินไป ใช้ค าที่นุ่มนวลชวนฟังลงมาหน่อย ไม่แข็งไป เป็นกันเอง ให้
เข้าถึงผู้บริโภคได้ (จ้าน 2556) 
                        - ภาษาดี เหมาะกับวัยเราดี (ต๊าก 2556) 
                        - เป็นกันเองนะ เข้าใจง่าย (โอม 2556) 
                        - เฉยๆ ทั่วไปนะ เหมือนแฟนเพจอ่ืน (โนบิ 2556) 
                        - เข้าใจง่าย ค าท่ีใช้ไม่ถึงกับสั้น กระชับ (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - วัยเดียวกัน แต่ยังไม่ขนาดเพื่อน (พลอยใส 2556) 
                        - ดูสนุกสนาน เข้าใจง่าย เป็นกันเอง (พลอย 2556) 
                        - โอเคนะ ชัดเจน รู้เรื่องดี (น้ าตาล 2556) 
                        - ภาษานี่ยังรู้สึกว่าบางทีก็ทางการไป (อาย 2556) 
                        - เข้าใจง่าย ใช้ข้อความที่กระชับ ง่ายต่อการเข้าใจแต่ไม่เป็นทางการมากเกินไป
(เมย์ 2556) 
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                        - เข้าใจง่าย เป็นกันเอง (พลอยพี 2556) 
                        - เข้าใจง่าย ดูสุภาพและเป็นกันเอง (มายด์ 2556) 
                        - ค าพูดยังเป็นวัยรุ่นอยู่ เข้ากับวัยเราได้ (เบียร์ 2556) 
                        - เข้าใจง่าย อ่านแล้วรู้เรื่อง (เคลียร์ 2556) 
                        - กันเอง เข้าใจง่าย จะท าให้สื่อสารกันง่าย แต่ไม่ควรกันเองมาก เพราะอาจท าให้
ดูไม่น่าเชื่อถือ (ยะห์ 2556) 
                        - เขา้ใจง่าย กันเอง (เนย 2556) 
                        - สุภาพ มีความเป็นกันเอง สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ทุกที่แอดมินต้องเป็นงั้นแหละ 
(อ๋อย 2556) 
                        - ค าพูดชวนเล่นเกม น่าฟัง คึกคักดี เป็นกันเอง เข้าใจง่าย (ปราง 2556) 
                        - เป็นกันเอง เป็นมิตร (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกับการใช้ภาษาของแอดมินว่าเป็นกันเอง 
เข้าใจง่าย 
 
                    13) มีความคิดเห็นอย่างไร กับความรวดเร็วในการตอบค าถามของแอดมิน  
                        - พอดี (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - เร็วดี พอดีๆ เห็นจากการตอบคนอื่น แต่เขาก็ไม่ค่อยตอบนะ (จ้าน 2556) 
                        - ไม่ทราบ ยังไม่เคยคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นใต้รูปหรืออะไร (ต๊าก 2556) 
                        - พอดีแล้ว ออกจะเร็วด้วย เคยถามไปใช้เวลาตอบกลับมาน่าจะ15-20 นาที 
(โอม 2556) 
                        - ปกติ (โนบิ 2556) 
                        - ช้า บางทีก็ไม่ตอบ ไม่ทันใจเท่าไร ถามเรื่องสิทธิ์หรือรางวัลถ้าตอบช้าลูกค้าจะ
โมโห และอาจจะเลือกติดตาม ทุกวันนี้ลูกค้าเอาใจยาก ถ้ายิ่งตอบเร็วยิ่ งได้เปรียบ แต่ถ้าตอบเร็วพ่ี
ชอบ ชอบคนท างานเร็ว ไม่มีข้อมูลก็ขอให้ตอบรับทราบก็ยังดีถือว่าสนใจลูกค้านะ ไม่ใช่นิ่งไปเป็นวัน
(ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่ทราบ ยังไม่เคยคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่ทราบ ยังไม่เคยถาม (พลอย 2556) 
                        - พอดี (น้ าตาล 2556) 
                        - ไม่เคยถามค าถามแอดมิน เลยตอบไม่ได้ (อาย 2556) 
                        - ไม่มีความคิดเห็น เพราะไม่เคยเข้าไปดูการถามตอบในแฟนเพจ (เมย์ 2556) 
                        - พอดีแล้ว เนื่องจากเห็นจากคอมเม้นต์ของคนอ่ืน ดูตอบไวดี ทันใจคนต้องการ
อยากจะรู้ข้อมูล (พลอยพี 2556) 
                        - พอดีๆ เพราะอย่างน้อยแค่มาตอบค าถามภายในวันนั้นก็ถือว่าเร็วมากแล้ว แถม
ยังตอบค าถามได้หมดทุกครบอย่างครบถ้วน (มายด์ 2556) 
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                        - ไม่ช้ามาก แต่ก็ไม่ได้ตอบทันที ภายใน 1 วันนั่นแหละ ก็ให้เวลาเขาท าอย่างอ่ืน
บ้าง จะให้มานั่งเฝ้าเหมือนเรามันก็ไม่ใช่ (เบียร์ 2556) 
                        - ไมค่่อยได้สังเกต เพราะจะไปคอมเม้นต์แต่รูปพี่หมาก (เคลียร์ 2556) 
                        - เร็วพอดี ถ้าคิดจะเป็นแอดมิน ควรท าหน้าที่ให้ดีที่สุด รับผิดชอบในส่วนหน้าที่
ของแอดมินอย่างดีที่สุด (ยะห์ 2556) 
                        - ตอบเร็วดี (เนย 2556) 
                        - ตอบไว (อ๋อย 2556) 
                        - มีช้า มีเร็วบ้าง แล้วแต่ค าถาม (ปราง 2556) 
                        - รวดเร็ว เพราะต้องการที่จะให้คนอย่างผมติดตาม (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความรวดเร็วในการตอบค าถามของ 
แอดมินว่าปกติกลางๆ รองลงมาคือไม่ทราบ และตอบรวดเร็ว ตามล าดับ 
 
                    14) เคยพูดคุยกับคนในเพจ หรือตอบค าถามแทนแอดมิน บ้างหรือไม่ เรื่องอะไร 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่เคย (จ้าน 2556) 
                        - ไม่เคย (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่เคย (โอม 2556) 
                        - ไม่เคย (โนบิ 2556) 
                        - มีบ้าง เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับคนที่ได้รางวัล (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอย 2556) 
                        - ไม่เคย (น้ าตาล 2556) 
                        - ไม่เคย (อาย 2556) 
                        - ไม่เคย (เมย์ 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่เคย (มายด์ 2556) 
                        - ไม่เคย (เบียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย (เคลียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย (ยะห์ 2556) 
                        - เคย เรื่องปัญหาการอัพใบเสร็จ (เนย 2556) 
                        - ไม่ค่อยคุยกับคนอ่ืนในเพจ CP Brand แต่จะมีกดไลค์ หรือตอบค าถามแทน 
แอดมินบ้าง สมมติเขาบอกอยากได้บ้าง ท ายังไง ก็จะบอกไปว่าดูกติกาการเล่น ไปคลิกตรงนั้นตรงนี้
(อ๋อย 2556) 
                        - เคยคุยครั้งเดียว มีคนมาคอมเม้นต์ใต้ภาพของเรา ส่วนตอบค าถามแทนยังไม่
เคยตอบ (ปราง 2556) 
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                        - เคย เรื่องราคาของบริษัทซีพี ที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อว่าราคาต่างกันกับใน
ห้างสรรพสินค้า หรือตอบค าถามการนับแต้มสมัครเป็นสมาชิกซีพีให้กับผู้อ่ืนที่มาสอบถามบนแฟนเพจ
(ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยพูดคุยกับคนในแฟนเพจ 
 
                    15) การเข้ามาติดตามเพจ มีส่วนท าให้คุณอยากทานอาหารซีพี เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
                        - มี เพราะมีภาพผลิตภัณฑ์เยอะมาก (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - เพ่ิมขึ้นครับ เพราะว่าการที่เขาโปรโมทโดยสื่อออนไลน์จะเป็นการประหยัด
งบประมาณในการท าสื่อโฆษณาทั่วไปเพราะสื่อออนไลน์ทั้งประหยัดเวลา โปรโมทได้ทั่วถึงแล้วคน
ส่วนใหญ่ก็เล่นเฟซบุ๊ก หรืออินสตราแกรมอยู่แล้ว การโปรโมทโดยวิธีนี้จึงมีประโยชน์มากครับ (จ้าน 
2556) 
                        - ไม่ค่อย ปกติเรื่องแบบนี้ไม่มีผลอะไรเลย (ต๊าก 2556) 
                        - ก็นิดนึงนะ (โอม 2556) 
                        - มีแน่นอน (โนบิ 2556) 
                        - กลางๆ (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่มี เพราะทานอยู่แล้ว (พลอยใส 2556) 
                        - มีส่วน เพราะดูจากรูปเอา (พลอย 2556) 
                        - มีส่วนบ้าง (น้ าตาล 2556) 
                        - มีส่วน เพราะโปรโมชั่นกับรูปอาหาร (อาย 2556) 
                        - มีส่วนท าให้อยากทาน เพราะภาพอาหารดูน่ารับประทาน (เมย์ 2556) 
                        - มีส่วน บางทีไม่รู้จะทานอะไรก็จะมีไอเดีย เเล้วอาหารในเพจค่อนข้างน่ากิน 
(พลอยพี 2556) 
                        - มีส่วน เพราะได้เห็นภาพอาหารน่ากินหลากหลายเมนูที่ลงท าให้กระตุ้น
ความรู้สึกอยากกิน (มายด์ 2556) 
                        - มีส่วน พวกสินค้าโปรโมทใหม่ๆ นี่ต้องลองต้องกิน อันเก่ากินทุกวันละ (เบียร์ 
2556) 
                        - มีส่วนนะ เวลาไปเซเว่นก็จะซื้อเวฟด็อกท่ีพ่ีหมากโฆษณา (เคลียร์ 2556) 
                        - ปกติทานอยู่แล้วเพราะสะดวก ถ้าดูจากเพจก็จะติดตามว่ามีสินค้าไหนออกใหม่ 
อยากลอง (ยะห์ 2556) 
                        - มีส่วน เอาไปท าตามจนอ้วนแล้ว (เนย 2556) 
                        - อยากทานเพิ่มขึ้น (อ๋อย 2556) 
                        - ไมเ่พ่ิมข้ึน ปกต ิ(ปราง 2556) 
                        - ไม่เท่าไหร่ ปกติก็เลือกที่จะทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สนใจอยู่แล้ว (ถุงเงิน 
2556) 
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                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าการติดตามแฟนเพจมีส่วนท าให้อยากทานอาหาร
ของซีพีเพ่ิมมากข้ึน 
 
                    16) การเข้ามาติดตามเพจ ท าให้อยากซื้อแต่อาหารซีพี หรือไม ่
                        - ไม่ส่งผล เว้นแต่อาหารบางประเภทที่มีแต่ของซีพี เช่น พวกไส้กรอกข้าวผัดก็จะ
อยากซื้อมากขึ้น เพราะภาพท่ีโพสต์ในเพจ (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - อยากซื้อ เนื่องจากเราจะได้ทราบว่าหน้าตาอาหารหรือประเภทอาหารของซีพีมี
อะไรบ้าง ซึ่งก็จะท าให้เราตัดสินใจก่อนได้ว่าจะไปซื้ออาหารชนิดไหนที่ซีพี เฟรชมาร์ท  ท าให้
ประหยัดเวลาด้วยจะได้ไม่ต้องไปยืนเลือกนานๆ ที่นั่น ไปถึงก็หยิบเลย (จ้าน 2556) 
                        - ไม่ส่งผล (ต๊าก 2556) 
                        - มีบ้างท่ีท าให้อยากซื้อ (โอม 2556) 
                        - แน่นอน อยากซื้อ (โนบิ 2556) 
                        - ไม่หรอก แค่เป็นบางอย่างที่ชอบกินเพราะชอบอะไรที่ใหม่ๆ ไม่ค่อยยึดตรา
สินค้าเท่าไร แต่ถ้ามีกิจกรรมเข้ามาเล่นก็มีผลต่อการซื้อทาน (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ซื้ออยู่แล้วเพราะไม่มีตัวเลือก เข้าเซเว่นก็เจอ (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่ส่งผล ยังซื้ออย่างอ่ืนด้วย (พลอย 2556) 
                        - มีบ้างที่อยากซื้ออยากทาน พวกอะไรใหม่ๆ ก็อยากลองทานดู แต่ก็ไม่ได้ซื้อแต่
ของซีพีแบรนด์เดียว อาจมีแบรนด์อื่นด้วยในบางครั้ง (น้ าตาล 2556) 
                        - อยากซ้ือของซีพีถ้าเห็นรูป แต่ก็ไม่ใช่แค่ยี่ห้อซีพียี่ห้อเดียว อาจจะซื้อยี่ห้อ่ืนด้วย
(อาย 2556) 
                        - อยากซื้อ แต่ไม่ใช่ซื้อแต่อาหารของซีพีอย่างเดียว (เมย์ 2556) 
                        - การเข้ามาตามเพจไม่ได้อยากท าให้ซื้อเเต่ของซีพี เเต่การซื้อเเต่ซีพี เพราะความ
ไว้ใจท าให้อยากที่เลือกซ้ือของซีพีมากกว่า อย่างเช่นพวกเนื้อหมูสด ก็เลือกซีพีเพราะน่าจะสะอาดกว่า
ตามท้องตลาด (พลอยพี 2556) 
                        - อยากซื้อ เพราะได้เห็นอาหารที่หลากหลายที่ไม่เคยเห็นของซีพีมาก่อน ไม่รู้ว่ามี
ด้วย (มายด์ 2556) 
                        - มีผลนะ เพราะกินแล้วก็โอเคสุดกับพวกไส้กรอก ราคาก็เหมาะสมกันกับปริมาณ
กับรสชาติ (เบียร์ 2556) 
                        - มีผลบ้าง เอาไว้เป็นตัวเลือกนึง ถ้าไปเห็นก็เลือกดูเมนูไว้ก่อน (เคลียร์ 2556) 
                        - มีผลกับบางอย่าง ถ้าเป็นสินค้าใหม่อยากลอง (ยะห์ 2556) 
                        - มีผลต่อการซื้อ เพราะเชื่อในคุณภาพ (เนย 2556) 
                        - มีผลทุกทีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็รีบเดินไปตรงท่ีมีของจริงเลย (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่มีผล (ปราง 2556) 
                        - ไม่มีผล ที่ซื้อเพราะสนใจจะชิงรางวัล และส่วนตัวเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเองอยู่แล้ว (ถุงเงิน 2556) 
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                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าการเข้ามาในแฟนเพจไม่ได้ท าให้อยากซื้อแต่อาหาร
ของซีพีเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้น 
 
                    17) ความต้องการเพิ่มเติมบนเพจ  
                        - กิจกรรมต่างๆ โพสต์ต่างๆ เหมาะสมแล้ว แต่เพ่ิมของรางวัลกิจกรรมเยอะๆก็ดี 
(ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - อยากให้เพ่ีมการโปรโมทเรื่องผลิตภัณฑ์ของซีพีเองว่า อาหารที่เขาโปรโมทนั้นมี
คุณประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น ไส้กรอกของซีพี มีสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ อย่างไรบ้าง โดยโปรโมท
ทางเพจ CP Brand นี่แหละ เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่เขากินไปนั้นจะได้สารอาหาร
อะไรบ้าง และเกิดโทษหรือประโยชน์อย่างไร (จ้าน 2556) 
                        - กิจกรรมเยอะๆ หน่อย (ต๊าก 2556) 
                        - แจกโทรศัพท์ไอโฟน 5 เอส ก็ดีนะ วันละ 9 เครื่องเลย (โอม 2556) 
                        - เหมาะสมแล้ว (โนบิ 2556) 
                        - มีอัพเดทข่าวสารเป็นประจ าก็พอแล้ว (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - อย่าขายของเยอะ มีเกร็ดความรู้เยอะๆ คนได้เข้าเพจมาอ่าน (พลอยใส 2556) 
                        - ตอนนี้ก็พอแล้ว (พลอย 2556) 
                        - แค่นี้ก าลังดีแล้ว (น้ าตาล 2556) 
                        - น่าจะมีอะไรดึงดูดใจมากกว่านี้ เหมือนตอนเข้าไปมันไม่ค่อยมีคนคุย ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมกับแบรนด์เท่าไหร่ ต้องหาเรื่องท่ีสามารถคุยกันได้มาคุย (อาย 2556) 
                        - ไม่มี (เมย์ 2556) 
                        - น่าจะเป็นการเอาอาหารของซีพีมาปรับเป็นเมนูใหม่ สมมติอาหารครีเอทใน
หัวข้อไก่กรอบ อาจจะเอามาปรุงเป็นไก่กรอบซอสมะขาม (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่มี (มายด์ 2556) 
                        - โพสต์ช่วง 2-3 ทุ่มดีกว่า เห็นเพ่ือนเล่นเฟซบุ๊กช่วงนี้เยอะ โพสต์ช่วงนี้ดีกว่าคน
จะได้เห็นเยอะๆ จัดกิจกรรมบ่อยๆหน่อย ของรางวัลที่แจกเป็นพวกอาหารกินฟรีบ้าง แจกพวกเคส
โทรศัพท์ก็ได้แค่ 2-3 คน (เบียร์ 2556) 
                        - ไม่มี (เคลียร์ 2556) 
                        - อัพเดทสินค้าใหม่น่าลอง หรือสินค้าสามารถน าไปปรับเป็นเมนูใหม่ๆ อะไรได้
บ้าง (ยะห์ 2556) 
                        - แจกของรางวัลมากกว่านี้หน่่อย แจกบ่อยๆ ด้วย (เนย 2556) 
                        - คงไม่มี เพราะเขาาดีอยู่แล้ว (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่มี (ปราง 2556) 
                        - ถ้าหมดช่วงแจกรางวัลแล้วก็อยากให้น าเสนอแต่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค (ถุงเงิน 2556) 
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                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการเพ่ิมเติมในแฟนเพจ รองลงมาต้องการให้
เพ่ิมสาระความรู้เรื่องอาหาร และเพ่ิมจ านวนของรางวัล ตามล าดับ 
 
                    18) เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตาม เพจ CP Brand บ้างหรือไม ่ 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - เคย เช่น เพ่ือน (จ้าน 2556) 
                        - ไม่เคย (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่เคย (โอม 2556) 
                        - เคย (โนบิ 2556) 
                        - เคย เพื่อนๆ (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอย 2556) 
                        - มีบ้าง (น้ าตาล 2556) 
                        - ไม่เคย (อาย 2556) 
                        - ไม่เคย (เมย์ 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่เคย (มายด์ 2556) 
                        - ไม่เคย (เบียร์ 2556) 
                        - เคย ให้เพื่อนมาไลค์บอกพ่ีหมากเป็นพรีเซนเตอร์มาไลค์ให้หน่อย (เคลียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะเพ่ือนบางคนติดตามอยู่แล้ว (ยะห์ 2556) 
                        - เคย ครอบครัวกับเพ่ือนร่วมงาน (เนย 2556) 
                        - เคยแนะน า แต่เขาาจะเข้ามาบ่อยติดตามเหมือนเรามากไหม อันนี้แล้วแต่เขา
(อ๋อย 2556) 
                        - ไม่เคย ส่วนมากก็มีกันในไลน์ (ปราง 2556) 
                        - เคย (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตามแฟนเพจ เฟซบุ๊กของซีพี 
 
                    19) เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารซีพี บ้างหรือไม่ 
                        - เคย ไส้กรอกข้าวผัด เพราะอร่อยมาก (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - เคย เมนูไส้กรอกในเซเว่น เช่น คอกเทลชิกเก้นสโมกกี้ 150 กรัม , โบโลน่าสไป
ซี่ 130 กรัม เพราะผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ดูดีมีมาตรฐาน มี อย. จึงสะอาดและปลอด
จากเชื้อโรคจึงควรที่จะรับประทาน (จ้าน 2556) 
                        - เคย สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า (ต๊าก 2556) 
                        - เป็นบ้างครั้ง ถ้าอร่อยก็ชวนมาทาน (โอม 2556) 
                        - เคย ขาหมูซีพี(โนบิ 2556) 
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                        - เคย เกี้ยวหมูซอสสุกี้อร่อยดี (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - เคย ไส้กรอก อาหารแช่แข็ง เพราะอร่อย (พลอยใส 2556) 
                        - เคย ล่าสุดเมนูเจ (พลอย 2556) 
                        - มีบ้าง พวกไส้กรอกรสใหม่ๆ (น้ าตาล 2556) 
                        - เคย เมนูสปาเก็ตตี้ไก่สับ เพราะว่ารู้สึกอร่อย รสชาติก าลังดี (อาย 2556) 
                        - เคย ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ (เมย์ 2556) 
                        - เคย ไก่จ๊อ เพราะอร่อยและคุ้มกว่าซื้อเป็นไม้ตามร้านห้าดาวหรือเซเว่นเยอะ คุ้ม
เพราะถุงใหญ่ (พลอยพี 2556) 
                        - เคย สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า (มายด์ 2556) 
                        - เคย ไส้กรอก ไข่ลวก (เบียร์ 2556) 
                        - เคย เบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์ เพ่ือนไม่รู้จะกินอะไรเราก็บอกเอาอันนี้สิ อร่อย 
ตอนแรกเพ่ือนลังเลจะเอาไก่พริกไทยด า แต่บอกว่ามันเผ็ด เพ่ือนก็เลยเอาอันที่เราบอกมา สุดท้ายก็
บอกว่าอร่อย (เคลียร์ 2556) 
                        - เคย เบเกอร์ปลาซอสเมโย เพราะอร่อย และหมาก ปริญ เป็นพรีเซ็นเตอร์ (ยะห์ 
2556) 
                        - เคย ไส้กรอก เพราะอร่อย (เนย 2556) 
                        - เคยแนะน าคนให้ซื้อตาม เพราะง่ายในการหาซื้อ ปรุง อุ่นทานง่าย (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่เคยแนะน า เพราะส่วนมากก็รู้กันอยู่แล้ว (ปราง 2556) 
                        - เคย ไข่ต้มซีพี เพราะราคาถูก สะดวก และทานได้ทุกเวลา (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารของซีพี 
 
                    20) เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี บ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่เคย คิดว่ากระบวนการในการผลิตของเขาามีมาตรฐานสูงพอสมควร (จ้าน 
2556) 
                        - ไม่เคย (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่เคย (โอม 2556) 
                        - ไม่เคย (โนบิ 2556) 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอย 2556) 
                        - ไม่เคย (น้ าตาล 2556) 
                        - ไม่เคย (อาย 2556) 
                        - ไม่เคย (เมย์ 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยพี 2556) 
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                        - ไม่เคย (มายด์ 2556) 
                        - ไม่เคย (เบียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย (เคลียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย (ยะห์ 2556) 
                        - ยังไม่เคยเจอ (เนย 2556) 
                        - ไม่เคย (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะกินอย่างเมามัน (ปราง 2556) 
                        - ไม่เคย (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างคนยังไม่เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี 
 
                    21) หากในอนาคตคุณเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี คุณจะท าอย่างไร 
                        - ติดต่อทางเฟซบุ๊ก (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - แก้ปัญหาโดยจะโทรแจ้งให้กับบริษัท เช่น ข้างถุงผลิตภัฒฑ์จะมีเบอร์โทรอยู่
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเราก็อาจจะแจ้งให้ส่วนนั้นไปแจ้งบริษัทอีกทีให้ท าการแก้ไขต่อไป (จ้าน 2556) 
                        - ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค เขาจะได้ไม่ผิดซ้ า (ต๊าก 2556) 
                        - แจ้งบริษัททางเฟซบุ๊ก (โอม 2556) 
                        - ทิ้งสินค้าชิ้นนั้น แต่ไม่น่าจะพบสิ่งแปลกปลอมนะ (โนบิ 2556) 
                        - ถ้าเจอก็หยุดกินไปเลย หลีกเลี่ยงไม่ทานดีกว่า ถ้าเจอมากอาจจะแจ้งศูนย์
บริโภคซีพี (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่แจ้งองค์กร และไม่ซื้อสินค้านั้นอีก (พลอยใส 2556) 
                        - ให้คนอ่ืนช่วยดู ถ้าเจอของจริงก็คงกลัวไม่กล้ากิน อาจจะซื้อแต่อาจจะระวัง 
ไม่ติดต่อแบรนด์ เพราะขี้เกียจ มันคงเป็นเหตุสุดวิสัยเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเจอ เราคงแจ็คพ็อต (พลอย 
2556) 
                        - แจ้งบริษัท บอกในเฟซบุ๊กก่อน (น้ าตาล 2556) 
                        - ถ้าเจอ คงติดต่องค์กรแบบส่วนตัว ไม่ประกาศโจ่งแจ้ง อาจจะแชทเฟซบุ๊ก ไม่ก็
เบอร์สายตรง (อาย 2556) 
                        - ไม่ติดต่อองค์กร แต่จะเล่าให้คนรู้จักฟัง (เมย์ 2556) 
                        - ติดต่อบริษัทให้ปรับปรุงพัฒนา หรือตรวจสอบระบบ กลัวคนอ่ืนจะเจอเหมือน
เราโดยการโทรติดต่อ (พลอยพี 2556) 
                        - ครั้งแรกคงยังไม่ติดต่อ อาจแค่บ่นๆ บอกกับเพ่ือน แต่ถ้ามีครั้งต่อไปก็คงติดต่อ
โทรไปร้องเรียนกับทางบริษัท (มายด์ 2556) 
                        - ถ้าเจอไปแล้วคงกินต่อ ก็ดูสถานการณ์ด้วย คงไม่แจ้งองค์กรเพราะเราไม่ได้เป็น
คนเยอะ เป็นคนง่ายๆ (เบียร์ 2556) 
                        - ถ้าเจอคงไม่กินชิ้นนั้นต่อละ และไม่ฟ้องแบรนด์จะปล่อยไป เพราะไม่รู้จะไปฟ้อง
ตรงไหน (เคลียร์ 2556) 
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                        - ติดต่อบริษัท บริษัทควรทราบถึงความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร
เป็นหลัก ควรมีคอลเซ็นเตอร์บริการด้วย (ยะห์ 2556) 
                        - ติดต่อด่วน บริษัทต้องรับผิดชอบ ติดต่อทางเฟซบุ๊กก่อน ถ้าไม่มีความคืบหน้า ก็
เว็บไซต์เลย (เนย 2556) 
                        - ติดต่อองค์กร เพราะปกติเบอร์โทรในใบเสร็จมีอยู่แล้ว ชมได้  ติได้ แต่ชม
มากกว่าตินะ (อ๋อย 2556) 
                        - ทิ้งไม่ทานต่อ หรือไม่ก็โทรหาศูนย์ผู้บริโภค (ปราง 2556) 
                        - ถ้าหากเจอก็จะบอกตรงถึงบริษัททันที ทางเฟซบุ๊กนี่แหละ (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะโทรติดต่อบริษัท อันดับรองลงมาคือติดต่อบริษัททาง 
เฟซบุ๊ก เมื่อพวกเขาเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารซีพี 
 
                    22) เคยแก้ข่าวให้ ซีพี บ้างหรือไม่ เรื่องใด ท าไมจึงแก้ข่าวให้ 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไมเ่คย (จ้าน 2556) 
                        - ไม่เคย (ต๊าก 2556) 
                        - เคยเป็นบ้างครั้ง เรื่องไก่ซีพีที่มีข่าวว่าเป็นไข้หวัดนก เพราะข่าวให้โลกออนไลน์
เชื่อถือไม่ได้ และม่ันใจในสินค้า (โอม 2556) 
                        - ไม่เคย (โนบิ 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะยังไม่เคยเห็นข่าวไม่ดี (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่เคย ยังไม่เคยได้ยินข่าวเลย (พลอย 2556) 
                        - ไม่เคย (น้ าตาล 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะบางทีคิดหลายแง่ว่าเราไม่ได้รู้ลึกหรือรู้สึกผูกพันมากเท่าไหร่ 
เลยไม่ได้แก้ข่าวอะไรให้ (อาย 2556) 
                        - ไม่เคย (เมย์ 2556) 
                        - ไม่เคย (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่เคย (มายด์ 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้ คนรอบตัวก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ เลยไม่เคย
คุยกัน (เบียร์ 2556) 
                        - เวลาได้ยินคนรอบตัวมาพูด หนูก็จะบอกว่าหนูก็ยังไม่เคยเจอนะ ถ้าในสื่อจะไม่
เคยพูด (เคลียร์ 2556) 
                        - ไม่เคย (ยะห์ 2556) 
                        - เคย ตอนมีข่าวในไลน์ เราก็ไม่เชื่อและบอกคนอ่ืนว่าคงเปนข่าวโจมตี (เนย 
2556) 
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                        - เคยแก้นะ เพราะลูกค้าบางคนชอบมาว่าพนักงานเซเว่น เราก็บอกน้องพนักงาน
ว่าอย่าสนใจคนๆ เดียว น้องท างานดีบริการอยู่แล้ว สาขาอ่ืนพ่ีกับคนแถวบ้านยังไม่เข้าเลย เพราะไป
แล้วไม่ประทับใจ พนักงานหน้าบึ้ง หน้างอ แก้ข่าวให้ เพราะให้ก าลังใจคนท างาน เราเห็นว่าเขา
เหนื่อย คนเป็นลูกค้าจะม่งี้เง้า เราไม่ชอบ แต่เรื่องอาหารซีพียังไม่เคยแก้ (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่เคย (ปราง 2556) 
                        - ไม่เคย (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยแก้ข่าวไม่ดีให้กับซีพี มีเพียง 3 คนที่เคยแก้ข่าวให้ 
 
                    23) หากในอนาคตหากมีข่าวไม่ดีออกมา จะแก้ข่าวให้หรือไม่  
                        - ช่วยแก้ไปตามความเป็นจริง (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - แก้ให้ เพราะถ้าเรารู้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แล้วไปแก้ให้เขาก็เท่ากับว่าเราช่วยเขา
ไปในตัวด้วย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีควรท า (จ้าน 2556) 
                        - ต้องดูว่าสิ่งที่จริงคืออะไร ถ้าซีพีไม่ผิดก็พร้อมปกป้อง (ต๊าก 2556) 
                        - น่าจะช่วยแก้นะ แต่ก็ต้องดูข่าวด้วย (โอม 2556) 
                        - คงอยู่เฉยๆ (โนบิ 2556) 
                        - ต้องดูก่อนว่าข่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไร ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลจริงก็ เฉยๆ ดีกว่า (ปุ๋ย 
หญิง 2556) 
                        - คงไม่ตามแก้ข่าวให้ในเพจซีพี แต่คงจะแชร์และแสดงความเห็นในเฟชตัวเอง
(พลอยใส 2556) 
                        - น่าจะแก้ให้ เพราะว่าซีพีน่าจะท าสะอาด (พลอย 2556) 
                        - ไม่แก้ เพราะไม่รู้จะแก้ให้ยังไง(น้ าตาล 2556) 
                        - ต้องดูว่าในอนาคตมีความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้นเท่าใด อาจจะแก้ให้
เฉพาะคนที่เราสนิท คงไม่แก้ให้ในหน้าเพจ (อาย 2556) 
                        - ไม่ เพราะทีมงานคงมีเหตุผลในการอธิบายให้ผู้บริโภครับทราบอยู่แล้ ว (เมย์ 
2556) 
                        - คงไม่แก้ เพราะไม่ร็ความจริง อาจจะคอยติดตามข่าวมากกว่าว่าเหตุผลที่ทาง
บริษัทชี้เเจงคืออะไร (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่มั่นใจ ต้องดูก่อนว่าข่าวเรื่องอะไร ซีพีท าจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ข่าวลือ
ลมปากเทา่นั้น (มายด์ 2556) 
                        - ควรแก้นะ เพราะหมากเป็นพรีเซนเตอร์ เราต้องช่วยหมากท ามาหากิน เผื่อพ่ี
หมากจะได้เป็นอีกยาวๆ (เบียร์ 2556) 
                        - ถ้าทราบความจริงก็แก้ให้ แต่ถ้าไม่ทราบก็ไม่ยุ่ง (เคลียร์ 2556) 
                        - แล้วแต่กรณีที่เกิด แต่ทางซีพีควรออกมารับผิดชอบเองดีกว่า (ยะห์ 2556) 
                        - แก้ให้ (เนย 2556) 
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                        - ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่สถานการณ์ ถ้าตัวผลิตภัณฑ์ 
เขาดีอยู่แล้วเราไม่ต้องแก้ให้ เรื่องดีดีเขามีเอง (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่แก้ข่าวให้ เพราะต้องหาความจริงเหมือนกับคนอ่ืน ถ้าหากรู้ว่าไม่ใช่ความจริง
ก็จะไม่แก้ข่าวอยู่ดี เพราะเปลี่ยนความเชื่อของคนอ่ืนมันยาก (ปราง 2556) 
                        - ไม่แก้ เพราะเป็นเรื่องทางบริษัทท่ีจะต้องรับผิดชอบเอง (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแก้ข่าวให้ในอนาคตหากพวกเขาทราบข้อมูลข้อเท็จจริง 
 
                    24) เป็นสมาชิก CP Surprise ด้วยหรือไม่  
                        - เป็น ประมาณ 4-5 เดือน เพราะร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัล (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น ไม่รู้ว่าต้องสมัครยังไง (จ้าน 2556) 
                        - เป็น 2-3 เดือนก่อน ตอนแรกก็จะสะสมแต้ม แต่ตอนนี้เช็คโปรโมชั่นอย่างเดียว
ละ เพราะขี้เกียจ (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น สมัครสมาชิกเสียค่าสมัคร และซื้อของที่ร้านเซเว่นด้วย ไม่ได้เข้าซีพี 
เฟรชมาร์ท ตลอด แต่เป็นสมาชิกเซเว่นนะ (โอม 2556) 
                        - ไม่เป็น ไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ (โนบิ 2556) 
                        - เป็นพฤษภาคมปี 2556 อยากลองเล่นโทรศัพท์ และแอพพลิเคชั่นน่าสนใจ ด้วย
ความอยากรู้อยากลอง (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น แต่เคยเป็นสมาชิกเซเว่น ตอนนี้หมดอายุไปแล้ว ถ้าสิทธิพิเศษดี ฟรี ก็
จะไปสมัคร (พลอยใส 2556) 
                        - เป็นตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนเป็นซีพี เซอร์ไพร์ส ตอนนั้นมีซีพี เฟรชมาร์ท มาเปิดแถว
บ้าน (พลอย 2556) 
                        - ไม่เป็น ไม่รู้ว่ามี และไม่ทราบสิทธิประโยชน์ ถ้ามีโอกาสคงจะสมัคร (น้ าตาล 
2556) 
                        - มีบัตรก่อนจะเป็นซีพี เซอร์ไพร์ส พอมันเปลี่ยนเป็นเซอร์ไพร์ส สมัครเพราะ
อยากติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น (อาย 2556) 
                        - ไม่เป็น ไม่รู้จักมาก่อน (เมย์ 2556) 
                        - ไม่เป็น ไม่ทราบ อาจจะเพราะไม่ได้เข้าเว็บบ่อย (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่เป็น ไม่ทราบมาก่อน (มายด์ 2556) 
                        - เป็น ช่วงเกรียนชวนโพสต์ เพราะต้องเล่นเกมผ่านแอพพลิเคชั่น (เบียร์ 2556) 
                        - เป็น ช่วงที่โปรโมทสติ๊กเกอร์เขียนค าแต่งรูป เพราะหมากชวนสมัครถ่ายรูป
น่ารักดีเลยสมัคร (เคลียร์ 2556) 
                        - เป็น ตั้งแต่ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก 'เกรียนชวนโพสต์' (ยะห์ 2556) 
                        - เป็น สาเหตุน่าจะอยากมีบัตรสมาชิก สมัครตั้งแต่มัธยม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นซีพี 
เซอร์ไพร์ส (เนย 2556) 
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                        - ไม่ได้เป็น เพราะแถวบ้านจรัญสนิทวงศ์ไม่มี แถวออฟฟิศสีลมมีโปรโมชั่นตลอด
บ่อยๆ เลยไม่ต้องเป็นสมาชิกซีพี แต่ทราบว่ามีบัตรสมาชิก (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น เพราะไม่ได้สนใจสมัครมากกว่า (ปราง 2556) 
                        - เป็น เพราะอยากได้รางวัลไปเที่ยวญี่ปุ่น เมื่อเดือนที่ผ่านมา (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างจ านวนครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกซีพี เซอร์ไพร์ส และอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็น
สมาชิกซีพี เซอร์ไพร์ส 
 
                    25) ถ้าพูดถึงตัวแทนความเป็น ซีพี นึกถึงใคร 
                        - ตัวการ์ตูนพ่ีเชฟ (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - พ่ีเชฟ (จ้าน 2556) 
                        - ก้อง สหรัฐ เพราะบุคลิกแบรนด์ดูสมาร์ท คิดว่าแบรนด์ซีพี เป็นแบรนด์ที่เรา
รู้จักมานานเหมือนพี่ก้อง ที่มีการวางตัวดี (ต๊าก 2556) 
                        - เซเว่น เพราะเซเว่นก็ซีพี ถ้าซื้อของสดจะเข้าร้านซีพี เฟรชมาร์ท ถ้าเซเว่นก็ไส้
กรอกกับข้าวกล่อง (โอม 2556) 
                        - บริษัทซีพีเอฟ (โนบิ 2556) 
                        - แสตมป์ เพราะเห็นโฆษณาเขาออกบ่อยๆ เลยโหลดแอพพลิเคชั่นและสมัคร
สมาชิกเล่นดู (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - พนักงานเซเว่นที่พูดจาดี บริการดี ถึงแม้จะหงุดหงิดเพราะคนเยอะ แต่เขาก็ไม่
เหวี่ยงใส่เรา ได้รับการอบรมมาดี และเขาจงรักภักดีในเซเว่นมาก จะคอยแนะน าสินค้าตลอดรับนี่เพ่ิม
ด้วยไหมคะ เหมือนเป็นร้านของตัวเองค่ะ(พลอยใส 2556) 
                        - แสตมป์ เพราะเห็นโฆษณา (พลอย 2556) 
                        - บอย ปกรณ์ เพราะชอบกินไส้กรอก มันมีหลายรสชาติ แล้วก็ขายที่เซเว่น หาซื้อ
ง่ายดี (น้ าตาล 2556) 
                        - บอย ปกรณ์ เพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไส้กรอกอยู่ (อาย 2556) 
                        - บอย ปกรณ์ เพราะเป็นพรีเซนต์เตอร์ที่ดูโดดเด่นที่สุดแล้ว (เมย์ 2556) 
                        - ผู้ชายที่ดูบอล นอนดึก เล่นคอม ท าอะไรกินไม่เป็น เเต่ไม่อด เพราะมีไมโครเวฟ 
เช่น ดาราหรือนักร้องวัยรุ่นมาดกวน (พลอยพี 2556) 
                        - สติ๊กเกอร์ไลน์ตัวเชฟใส่หมวกเชฟทรงสูงโลโก้ซีพี (มายด์ 2556) 
                        - เจ้าสัว เพราะถ้าพูดถึงซีพี หน้าเจ้าของเขาก็ลอยมา ไม่ได้นึกถึงหมาก (เบียร์ 
2556) 
                        - พ่ีหมาก เพราะพ่ีหมากกินเก่ง ชื่อสื่อถือการกินได้ หมากเค้ียวได้ (เคลียร์ 2556) 
                        - หมาก ปริญ เพราะเป็นพรีเซ็นเตอร์และผลิตภัณฑ์น่ากิน (ยะห์ 2556) 
                        - ไม่นึกถึงใครเลย คิดถึงแต่ตราแบรนด์ซีพี สีเหลืองแดง (เนย 2556) 
                        - นึกถึง เซเว่น ไก่ ไข่ ซีพี เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเขา (อ๋อย 2556) 
                        - นึกถึงแต่ตระกูลที่เป็นเจ้าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะเขารวย  (ปราง 2556) 
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                        - นึกถึงเจ้าของบริษัท ธนินท์ เจียรวนนท์ เพราะรู้จักตามข่าวว่ารวย (ถุงเงิน 
2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึง บอย ปกรณ์, พ่ีเชฟ, เจ้าสัว และเซเว่น เป็นอันดับ
ต้นๆ ว่าเป็นตัวแทนของซีพี 
 
                    26) รู้จักพ่ีเชฟหรือไม ่
                        - รู้จัก (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - รู้จัก เป็นสติกเกอร์ไลน์ (จ้าน 2556) 
                        - รู้จัก (ต๊าก 2556) 
                        - เคยเห็นแต่ไม่รู้จัก (โอม 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (โนบิ 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (พลอยใส 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (พลอย 2556) 
                        - รู้จัก (น้ าตาล 2556) 
                        - รู้จัก (อาย 2556) 
                        - รู้จัก (เมย์ 2556) 
                        - รู้จัก (พลอยพี 2556) 
                        - รู้จัก (มายด์ 2556) 
                        - รู้จัก (เบียร์ 2556) 
                        - รู้จัก (เคลียร์ 2556) 
                        - รู้จักตามสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นซีพี เซอร์ไพร์ส (ยะห์ 2556) 
                        - รู้จัก (เนย 2556) 
                        - รู้จัก (อ๋อย 2556) 
                        - รู้จัก (ปราง 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพ่ีเชฟ สติ๊กเกอร์ไลน์ 
 
                    27) ถ้าให้คุณมองแบรนด์ ซีพี เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
                        - เห็นด้วย เพราะซีพีเป็นเหมือนเชฟที่ท าอาหารได้หลากหลายเมนู (ปุ๋ย ชาย 
2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะมีความน่ารักอยู่ในตัวและสื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนในและ
ลงตัวเลยทีเดียว (จ้าน 2556) 
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                        - เห็นด้วย ก็ดูพ่ีเชฟมีหลายบุคลิก เหมือนซีพีมีอาหารหลายประเภทเอาใจคนทุก
วัย (ต๊าก 2556) 
                        - พอได้ เพราะเป็นคนท าอาหารหรือเก่ียวกับอาหาร (โอม 2556) 
                        - ไม่มีความคิดเห็น เพราะไม่รู้จัก (โนบิ 2556) 
                        - เหมาะดี ดูสะอาดตา (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - ไม่รู้จักพ่ีเชฟ เลยไม่รู้ว่ามันจะไปเชื่อมโยงยังไง แต่พอจะโยงได้ว่าร้านอาหารที่มี
พ่ีเชฟคอยท าอาหารอยู่มากกว่า ไม่คิดว่ามันจะเชื่อมโยงกันโดยตรง (พลอยใส 2556) 
                        - เข้ากันได้ เชฟก็หมายถึงแบบผู้ท าอาหาร ซีพีก็ท าเกี่ยวกับอาหาร (พลอย 2556) 
                        - โอเคนะ เหมือนเปนคนท าอาหารอร่อยๆ หลากหลายมาเสิร์ฟให้เรา (น้ าตาล 
2556) 
                        - ได้นะ เพราะซีพีชอบสร้างสรรค์อาหารใหม่ๆ อยู่เสมอ (อาย 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะดนู่ารัก เป็นกันเอง (เมย์ 2556) 
                        - เห็นด้วยกับการสร้างคาเเรคเตอร์เหมือนพ่ีเชฟปรุงมาให้คนเก็บไว้แทนได้ 
(พลอยพี 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะซีพีมีอาหารที่หลากหลายเมนู แต่ก็อาจจะยังเป็นอาหารที่ดูไม่
โปรถึงข้ันเชฟมาก (มายด์ 2556) 
                        - ได้นะ เขาก็ดูเกรียนๆ เพราะช่วงหลังซีพีจะออกโฆษณาแบบเกรียนๆ มา  
เหมือนอาหารเขากินง่าย สติ๊กเกอร์เขาก็ดูเกรียนๆ (เบียร์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะเขาสามารถท าอาหารให้เรากินได้หลายอย่าง มีอาหารส าเร็จรูป
ทานได้ง่าย สะดวก แค่เวฟ (เคลียร์ 2556) 
                        - เห็นด้วย อาหารกับเชฟเป็นของคู่กัน (ยะห์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะดูเข้ากันดี (เนย 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะทุกวันนี้มีสารพัดของกิน ยันขนม ผลไม้ (อ๋อย 2556) 
                        - เห็นด้วย ดูน่ารักดี (ปราง 2556) 
                        - ห็เนด้วย น่ารักดี (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมองแบรนด์ซีพีเป็นแบบพ่ีเชฟ 
 
                    28) ถ้าให้คุณมองแอดมิน เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
                        - เห็นด้วย เพราะแอดมินนอกจากโพสต์ภาพและข้อความผลิตภัณฑ์อาหารของ 
ซีพีแล้ว ยังโพสต์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินบ่อยๆ (ปุ๋ย ชาย 2556) 
                        - เห็นด้วย ดูฟรนด์ลี่ดี และเป็นเชฟที่ให้ความรู้เรื่องอาหารต่างๆ ด้วย (จ้าน 
2556) 
                        - ใกล้เคียง แต่แอดมินดูมีความเปนผู้ใหญ่กว่าพ่ีเชฟ (ต๊าก 2556) 
                        - คงดูเป็นเชฟที่อารมณ์ดี โอเคอยู่ (โอม 2556) 
                        - ไม่มีความคิดเห็น เพราะไม่รู้จัก (โนบิ 2556) 

   ส
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                        - เห็นด้วย เพราะเก่ียวกับอาหารการกิน (ปุ๋ย หญิง 2556) 
                        - เห็นด้วย ก็ดีนะ คล้ายๆ มาสคอตอยู่แล้วก็โอเค พ่ีเชฟอาจเป็นเพื่อนของแอดมิน
ก็ได้ คือเป็นแอดมินอีกคน แบบแอดมินกับพ่ีเชฟคุยกัน มีแอดมินที่เป็นทั้งพ่ีเชฟและคนธรรมดาน่าจะ
น่ารักกว่า (พลอยใส 2556) 
                        - โอเคนะ โพสต์เมนูใหม่ ๆ แนะน าสิ่งต่าง ๆ (พลอย 2556) 
                        - เหมือนอยู่ แต่พ่ีเชฟน่าจะเป็นผู้ชาย ดูเฟรนด์ลี่ดี (น้ าตาล 2556) 
                        - พ่ีเชฟในไลน์ดูน่ารักมาก ดูเฟรนด์ลี่ด้วย ชอบพ่ีเชฟนะ แต่รู้สึกยังไม่ค่อยตรงกับ
แอดมิน (อาย 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะดูเข้าถึงง่าย ดูเป็นกันเอง (เมย์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะเพ่ิมการจดจ า การเป็นเอกลักษณ์ เเต่ไม่เเน่ใจว่าสามารถเพ่ิมพ่ี
เชฟในเพจเเทนเเอดมินหรือสร้างเพจมาเป็นเพจอาหารส าเร็จรูปแล้วเป็นพ่ีเชฟแทน อันไหนจะดีกว่า
หรือมีวิธีอ่ืนที่สร้างการจดจ ามากขึ้น (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะคาแรคเตอร์ยังดูไม่ใช่เท่าไหร่เลย (มายด์ 2556) 
                        - โอเคนะ ผู้หญิงก็เกรียนได้ ไม่ได้ติดเรื่องเพศที่ไม่ตรงกันของพ่ีเชฟกับแอดมิน 
เพราะสมัยนี้ผู้ชายยังเป็นผู้หญิงได้เลย (เบียร์ 2556) 
                        - เข้ากันได้ แบบมาเสิร์ฟอาหารให้เราเลือกทาน เป็นเมนูแนะน าอย่างนึง (เคลียร์ 
2556) 
                        - เป็นได้ แต่แอดมินต้องเข้าใจในตัวพี่เชฟและอาหารเป็นอย่างดี (ยะห์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะแนะน า คอยให้ข้อมูล (เนย 2556) 
                        - แอดมินคงไม่ใช่เชฟ แต่ต้องรู้ทุกสิ่งอย่าง มองเป็นฝ่ายบริการลูกค้าและเป็น
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร เพราะต้องรู้ข้อมูลทุกสิ่งอย่าง ตอบค าถาม แก้ปัญหาสารพัดท่ีต้องท า (อ๋อย 2556) 
                        - ไม่เห็นด้วย แอดมินต้องเป็นคน พี่เชฟก็เป็นสติ๊กเกอร์ไป การท างานคนละแบบ 
(ปราง 2556) 
                        - เห็นด้วย ดูเป็นกันเองดี และน่ารัก (ถุงเงิน 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมองแอดมินเป็นพี่เชฟ 
 
                    29) ทราบมาก่อนหรือไม่ว่า ซีพี มี อินสตราแกรม ด้วย 
                         (หากทราบมาก่อน) คุณรู้จักได้อย่างไร และท าไมคุณถึงไม่ติดตาม 

                        - เห็นจาก News Feed ในเฟซบุ๊ก และไม่ตามเพราะมันขึ้นในเฟซบุ๊กอยู่แล้ว 
(จ้าน 2556) 
                        - รู้จักจากอินสตราแกรม หมาก ปริญ และไม่ตาม เพราะกดไลค์ในแฟนเพจแล้ว 
คิดว่าข้อมูลน่าจะเหมือนกัน (เบียร์ 2556) 
                        - ทราบจากพรีเซ็นเตอร์ และเคยร่วมกิจกรรมทางอินสตาแกรมแล้ว และไม่ตาม
เพราะอินสตราแกรมเอาไว้ตามสิ่งที่เราสนใจจริงๆ (ยะห์ 2556) 

   ส
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                        - ซีพีใหญ่และกว้างมากพอ ต้องมีอินสตราแกรมอยู่แล้ว ทราบจากทางเฟซบุ๊กซีพี 
แต่ไม่ตามเพราะไม่ได้เล่นเกมส์ผ่านอินสตราแกรม ปกติจะเข้าเฟซบุ๊กมาไลค์ เพราะเล่นเกมส์ร่วมสนุก 
(อ๋อย 2556) 
                        - ทราบจากเฟซบุ๊กของซีพี แต่ไม่ตามเพราะไม่เล่นอินสตราแกรมเท่าไหร่ (ปราง 
2556) 
                        - ทราบจากเฟซบุ๊กของซีพี แต่ไม่ตามเพราะไม่ได้เล่นพวกอินสตราแกรม เล่นแต่
เฟซบุ๊ก (ถุงเงิน 2556) 
 
                         (หากไม่ทราบมาก่อน) ถ้าคุณทราบแล้วจะไปติดตามหรือไม่ เพราะเหตุใด 

                        - อาจจะติดตาม เพราะปกติจะเล่นเฟซบุ๊กบ่อยมากกว่าอินสตราแกรม (ปุ๋ย ชาย 
2556) 
                        - ไม่แน่ใจ เพราะไม่ค่อยสนใจ (ต๊าก 2556) 
                        - ไม่ตาม เพราะไม่ได้เล่นอินสตราแกรม ตามแต่เฟซบุ๊กและไลน์ (โอม 2556) 
                        - ไม่สนใจตาม เพราะไม่ได้เล่น (โนบิ 2556) 
                        - ไม่ค่อยเล่นอินสตราแกรม มีแต่อัพรูปตัวเอง ไม่ค่อยไปติดตามใคร (ปุ๋ย หญิง 
2556) 
                        - ไม่ติดตาม เพราะไม่ค่อยได้เล่น และก็ไม่รู้จะติดตามท าไม (พลอยใส 2556) 
                        - อาจจะติดตาม ดูเมนูใหม่ ๆ โปรโมชั่นใหม่ ๆ (พลอย 2556) 
                        - อาจจะติตาม แต่ไม่ค่อยได้เล่นอินสตราแกรม (น้ าตาล 2556) 
                        - ต้องดูก่อนว่าน าเสนอเนื้อหาแบบไหน เพราะในอินสตราแกรมจะติดตาม
เฉพาะที่สนใจจริงๆ ไม่อยากรับข่าวสารทางนั้น เอาไว้ดูรูปกับเพ่ือนมากกว่า (อาย 2556) 
                        - ไม่ติดตาม เพราะติดตามเพียงแค่เฟซบุ๊ก น่าจะเพียงพอแล้ว (เมย ์2556) 
                        - น่าติดตาม ถ้ามีพวกรูปอาหารที่น่าสนใจหรือกิจกรรม (พลอยพี 2556) 
                        - ไม่แน่ใจ ต้องดูก่อนว่าในอินสตราแกรมของซีพี มีภาพข่าวสารที่น่าสนใจแค่ไหน
(มายด์ 2556) 
                        - ไปตาม เพราะในอินสตราแกรมน่าจะมีรูปพี่หมาก (เคลียร์ 2556) 
                        - ไปติดตามแน่นอน (เนย 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนว่ามีอีกสื่อด้วย แต่เมื่อทราบแล้วจะไม่ไป
ติดตามมีจ านวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาอาจจะไปติดตาม และไปติดตาม ตามล าดับ 
 

               3.2 ลูกค้าที่ เป็นผู้ติดตามอินสตราแกรม จากผลการวิจัยที่ ได้จากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามค าถามต่อไปนี้ พบว่า 
                       1) รู้จักอินสตราแกรมนี้ได้อย่างไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 

 

                        - พ่ีหมากติด Hashtag ในอินสตราแกรม เขาโพสรูปขายของว่าเขาเป็นพรีเซน
เตอร์ เราก็เลยตามเข้าไป (เนย 2556) 
                        - จากทรู เอเอฟ (ฝน 2556) 
                        - ไอจีพี่หมาก พี่บอย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักอินสตราแกรมของซีพีผ่านทางอินสตราแกรมของ 
พรีเซ็นเตอร ์
 
                    2) ท าไมถึงกดติดตาม 
                        - ตามเข้าไปดูเผื่อมีรูปพ่ีหมาก (เนย 2556) 
                        - ติดตามเพราะตอนนั้นอยากได้บัตรคอนเสิร์ตทรู เอเอฟ (ฝน 2556) 
                        - เพราะจะได้รู้ข่าวสารและมีสินค้าอะไรหรือออกใหม่บ้าง (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กดติดตามเพ่ือติดตามข่าวสาร และร่วมกิจกรรม ตามล าดับ  
 
                    3) ความถี่ในการเข้ามาในอินสตราแกรมนี้ 
                        - ปกติจะเห็นหน้า News Feed ขึ้นอะไรมาก็ไลค์ เพราะปกติเข้าอินสตราแกรม
ทุกวัน (เนย 2556) 
                        - เข้าเกือบทุกวัน (ฝน 2556) 
                        - นานๆ ทีจะเข้ามาดู (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าอินสตราแกรมทุกวัน 
 
                    4) มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาใช้งานในอินสตราแกรมนี้  
                        - ตามดูรูปพ่ีหมาก (เนย 2556) 
                        - อยากได้บัตรคอนเสิร์ตทรู เอเอฟ (ฝน 2556) 
                        - เห็นสินค้าของซีพีว่ามีอะไรบ้าง และดูรูปพรีเซนเตอร์ (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาใช้งานในอินสตราแกรมเพ่ือ
ติดตามข่าวสาร และร่วมกิจกรรม ตามล าดับ 
 
                    5) ช่วงเวลาที่เข้าอินสตราแกรมบ่อยที่สุด  
                        - ไม่มีเวลาที่แน่นอน ถ้าว่างก็เล่นตลอด (เนย 2556) 
                        - แล้วแต่โอกาส แต่ส่วนใหญ่ตอนเย็น เพราะว่าง (ฝน 2556) 
                        - ช่วงสายๆ เพราะช่วงบ่ายมีเรียน และถ้าแวะเซเว่นก็อาจจะซื้อของซีพี (เหมียว 
2556) 
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                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าอินสตราแกรมในช่วงที่ตนมีเวลาว่าง  
 
                    6) ภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบกด Like 
                        - รูปพี่หมาก รูปอาหาร (เนย 2556) 
                        - เมนูอาหาร กับกิจกรรมแจกของ (ฝน 2556) 
                        - รูปอาหารซีพีที่ชอบ หรือรูปพรีเซนเตอร์เชิญชวนซื้อของ (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบกดไลท์ภาพประเภทภาพอาหาร, พรีเซ็นเตอร์ และ
กิจกรรม ตามล าดับ 
 
                    7) ภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบแสดงความคิดเห็น 
                        - ภาพกิจกรรม ภาพอาหาร (เนย 2556) 
                        - ตอบค าถามชิงรางวัล (ฝน 2556) 
                        - ไม่มี (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบแสดงความคิดเห็นกับภาพประเภทกิจกรรม และภาพ
อาหาร ตามล าดับ 
 
                    8) เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนอินสตราแกรม บ้างหรือไม่ เป็นกิจกรรมอะไร 
                        - ไม่เคย รู้นะว่ามี แต่เพราะเกรียนไม่พอ เลยไม่กล้าถ่าย (เนย 2556) 
                        - เคย ตอนแจกบัตรคอนเสิร์ตทรู เอเอฟ (ฝน 2556) 
                        - เคยร่วม กิจกรรมติดแท็ก #cp โดยใช้สติ๊กเกอร์ของซีพีลุ้นของรางวัล 
จากพรีเซนเตอร์ (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนอินสตราแกรม 
 
                    9) ทราบไหมว่าแอดมินโพสต์รูปวันละกี่ครั้ง คิดว่าเยอะหรือน้อยไปไหม 
                        - 2-3 ครั้ง ก าลังดีแล้ว ไม่ร าคาญ บางทีน้อยไปก็ไม่มีอะไรดูนะ แบบนี้ล่ะดีแล้ว
(เนย 2556) 
                        - ประมาณ 2-3 รูป คิดว่าน้อยไป อยากให้แนะน าเมนูอาหารมากกว่านี้ (ฝน 
2556) 
                        - 2-3 ครั้ง คิดว่าพอดีๆ เพราะพอให้ผ่านตาเห็นรูปสินค้าของซีพี (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าแอดมินโพสต์รูปภาพวันละ 2 -3 ครั้งต่อวัน และมอง
ว่าเป็นจ านวนที่ก าลังเหมาะสมในการโพสต์ 
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                    10) มีความคิดเห็นอย่างไร กับบุคลิกของแอดมิน 
                        - ผู้หญิง อายุ 20กว่าๆ ไม่เกิน 30 มองเขาเป็นเพ่ือนเลย เพราะสื่อสารกับเราได้
ง่าย (เนย 2556) 
                        - ผู้หญิง แอดมินโพสต์ข้อความเป็นกันเองดี (ฝน 2556) 
                        -  ผู้หญิง บุคลิกดี มองเป็นเพ่ือน เพราะใช้ค าพูดสุภาพและเป็นกันเองในการเชิญ
ชวนซื้อของซีพี (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองแอดมินเป็นผู้หญิง ที่สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นกันเอง 
 
                    11) มีความคิดเห็นอย่างไร กับภาษาที่แอดมินใช้พูด-ใช้ตอบค าถามกับลูกค้า 
                        - อ่านค าบรรยายใต้ภาพแล้วเข้าใจ พรีเซนต์ขายสินค้าก็โอเค ภาษาเข้าใจง่าย เข้า
กับวัยเรา (เนย 2556) 
                        - เข้าใจง่าย (ฝน 2556) 
                        - ภาษาเป็นกันเองดีและเข้าใจง่าย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกับการใช้ภาษาของแอดมินว่าเป็นกันเอง 
เข้าใจง่าย 
 
                    12) มีความคิดเห็นอย่างไร กับความรวดเร็วในการตอบค าถามของแอดมิน 
                        - ไม่ช้าไม่เร็ว อยู่ในระยะเวลาที่โอเค มาตอบตอนเรายังไม่ลืมว่าเคยมาคอมเม้นต์ 
ไม่ข้ามวันละกัน เพราะเขาก็คงมีอะไรอย่างอ่ืนต้องท า (เนย 2556) 
                        - คิดว่าพอดีแล้ว แต่ถ้าเร็วกว่านี้จะดีมาก (ฝน 2556) 
                        - ไม่รู้ว่าตอบเร็วหรือช้า เพราะไม่เคยถาม เคยแต่อ่านค าอธิบายใต้ภาพ (เหมียว 
2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความรวดเร็วในการตอบค าถามของ 
แอดมินว่าปกติกลางๆ และไม่ทราบ ตามล าดับ 
 
                    13) เคยพูดคุยกับคนในอินสตราแกรม หรือตอบค าถามแทนแอดมินบ้างไหม เรื่องใด 
                        - เคย เคยพิมพ์ขออนุญาตตอบแทนแอดมินนะคะเรื่องผลิตภัณฑ์ในรูป บางคนไม่
รู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร เราก็บอกเกี๊ยวหมูซอสอะไร ชื่อพรีเซนเตอร์ หรือบางทีเล่นเกม แอดมินก็
โพสต์ผิดบ้าง เช่น กติกาให้เอาเกี๊ยวหมู แต่แอดมินโพสต์รูปเกี๊ยวกุ้ง คนเขาก็งงว่าจะเอาอันไหน ถ้า
บางค าถามเราตอบได้เราก็จะไปตอบให้ เวลาที่ ไปตอบแทน แอดมินกับคนที่มาถามจะ Tag กลับมา
ขอบคุณเหมือนกัน (เนย 2556) 
                        - ไม่เคย (ฝน 2556) 
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                        - ไม่เคย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยพูดคุยกับคนในแฟนเพจ 
 
                    14) การเข้ามาติดตามอินสตราแกรม มีส่วนท าให้คุณอยากทานอาหารซีพีเพ่ิมข้ึนไหม 
                        - เพ่ิมข้ึน ยิ่งหมากเป็นพรีเซนเตอร์ยิ่งกินมากข้ึน (เนย 2556) 
                        - มีส่วนมาก(ฝน 2556) 
                        - มีส่วนเพิ่มขึ้น (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าการติดตามอินสตราแกรมมีส่วนท าให้อยากทาน
อาหารของซีพีเพ่ิมมากข้ึน 
 
                    15) การเข้ามาติดตามอินสตราแกรม ท าให้อยากซื้อแต่อาหารซีพี หรือไม ่
                        - มีส่วน อย่างเกี๊ยวที่ชอบกิน ก็กินแต่ของซีพีจริงๆ (เนย 2556) 
                        - ไม่ถึงกับอยากซื้อแต่ของซีพี แต่อยากทานมากขึ้นเพราะรูปภาพที่โพสต์ (ฝน 
2556) 
                        - อยากซื้อ เพราะอยากกินอาหารที่มีคุณภาพและอร่อย และอยากซื้อสินค้าที่
นักแสดงที่ชอบเป็นพรีเซนเตอร์ (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าการเข้ามาในอินสตราแกรมท าให้อยากซ้ือแต่อาหาร
ของซีพีเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้น 
 
                    16) ความต้องการเพิ่มเติมบนอินสตราแกรม 
                        - อย่าลงรูปของกินตอนดึกๆ ก็พอ เดี๋ยวมันหิว (เนย 2556) 
                        - ไม่มี (ฝน 2556) 
                        - ไม่มี (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการเพิ่มเติมในอินสตราแกรม  
 
                    17) เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตาม อินสตราแกรม cpfood บ้างหรือไม ่ 
                        - เคย แนะน าเพ่ือน (เนย 2556) 
                        - เคย (ฝน 2556) 
                        - เคย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตามอินสตราแกรมของซีพี 
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                    18) เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารซีพี บ้างหรือไม่ 
                        - เคย บาโลน่าหมู แนะน าให้เพ่ือนกับที่บ้านกิน เพราะอร่อย อบร้อนๆ แล้วอร่อย 
(เนย 2556) 
                        - เคย เมนูเกี๊ยวกุ้ง เพราะอร่อย (ฝน 2556) 
                        - เคย เวฟด็อก เพราะอร่อย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารของซีพี 
 
                    19) เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี บ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร 
                        - ไม่เคย (เนย 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (ฝน 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างทุกคนยังไม่เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี 
 
                    20) หากในอนาคตคุณเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี คุณจะท าอย่างไร 
                        - จะมาคอมเม้นต์ในอินสตราแกรมว่าเราเจอสิ่งๆ นี้ ให้เขาตรวจสอบ จะพูดดีๆ 
กับเขานะ ไม่ได้เอะอะไรมากมาย (เนย 2556) 
                        - ถ้าไม่อันตรายก็ปล่อยผ่านไป แต่ถ้าอันตรายหรือสกปรกมากก็จะโทรไปติดต่อ
ทางซีพี (ฝน 2556) 
                        - หากเจอสิ่งแปลกปลอมจะไม่ติดต่อบริษัท แต่จะเลิกซื้อผลิตภัณฑ์นั้น (เหมียว 
2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะโทรติดต่อบริษัท หรือติดต่อบริษัททางอินสตราแกรม 
เมื่อพวกเขาเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารซีพี 
 
                    21) เคยแก้ข่าวให้ ซีพี บ้างหรือไม่ เรื่องใด ท าไมจึงแก้ข่าวให้ 
                        - ไม่เคย เพราะไม่เคยได้ยินข่าวเลย (เนย 2556) 
                        - ไม่เคย (ฝน 2556) 
                        - ไม่เคย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างทุกคนยังไม่เคยแก้ข่าวไม่ดีให้กับซีพี 
 
                    22) หากในอนาคตหากมีข่าวไม่ดีออกมา จะแก้ข่าวให้หรือไม่ 
                        - ถ้ามีข้อมูลเราก็แก้ให้นะ  ถ้ามีคนมาเม้นในอินสตราแกรม เราก็จะบอกว่าให้เปิด
ใจ (เนย 2556) 
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                        - ถ้าไม่เป็นความจริงก็แก้ให้เพราะไม่จริง (ฝน 2556) 
                        - ไม่แก้ให้ เพราะอยากรู้ข้อเท็จจริงก่อน (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแก้ข่าวให้ในอนาคตหากพวกเขาทราบข้อมูลข้อเท็จจริง 
 
                    23) เป็นสมาชิก CP Surprise ด้วยหรือไม่ 
                        - ไม่เป็น ไม่ทราบมาก่อน (เนย 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น ไม่รู้ว่าสมัครอย่างไร (ฝน 2556) 
                        - ไม่ได้เป็นสมาชิก เพราะไม่ได้ซื้อของซีพีบ่อย (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้เป็นสมาชิกซีพี เซอร์ไพร์ส 
 
                    24) ถ้าพูดถึงตัวแทนความเป็น ซีพี นึกถึงใคร 
                        - พ่ีหมาก เพราะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ (เนย 2556) 
                        - บอย ปกรณ์ ตอนโฆษณาอาหารน่ากิน (ฝน 2556) 
                        - บอย ปกรณ ์และหมาก ปริญ เพราะเขาน าเสนอสินค้าในโฆษณาและใน 
อินสตราแกรมได้น่าสนใจดี (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึง บอย ปกรณ์ และหมาก ปริญ ตามล าดับ ว่าเป็น
ตัวแทนของซีพี 
 
                    25) รู้จักพ่ีเชฟหรือไม ่
                        - รู้จัก (เนย 2556) 
                        - รู้จัก (ฝน 2556) 
                        - รู้จัก (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพ่ีเชฟ สติ๊กเกอร์ไลน์ 
 
                    26) ถ้าให้คุณมองแบรนด์ ซีพี เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม 
                        - ดีนะ น่ารักดี มีโลโก้ซีพีด้วย แต่เครื่องโนเกียโหลดไม่ได้ ต้องโหลดใส่ไอแพด
แทน (เนย 2556) 
                        - เห็นด้วย ดูน่ารักน่ากิน (ฝน 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะซีพีเป็นเหมือนเชฟที่ท าอาหารที่มีคุณภาพและอร่อย  
และน าเสนอได้เป็นกันเองเหมือนคนรู้จัก (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมองแบรนด์ซีพีเป็นแบบพ่ีเชฟ 
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                    27) ถ้าให้คุณมองแอดมิน เป็นแบบพ่ีเชฟ คุณเห็นด้วยไหม 
                        - พ่ีเชฟเป็นผู้ชาย เพราะพรีเซนเตอร์ 3 คนหรือเปล่า แต่ก็ดีนะ แอดมินก็อยู่วัย
กลางๆ พ่ีเชฟก็ดูไม่เด็กเกินไป ไม่โตเกิน คุยกันรู้เรื่อง แต่เพศขัดแย้งกันก็ไม่ได้ว่าอะไร (เนย 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะแอดมินดูเป็นกันเอง (ฝน 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะแอดมินพูดสื่อข้อความใต้รูปสินค้าอาหารตัวนั้นๆ เหมือนเป็น 
คนท าเองและพูดสื่อถึงความน่ากินมากยิ่งขึ้น (เหมียว 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมองแอดมินเป็นพี่เชฟ 
 
                    28) ทราบมาก่อนหรือไม่ว่า ซีพี มี แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ด้วย 
                         (หากไม่ทราบมาก่อน) ถ้าคุณทราบแล้วจะไปติดตามหรือไม่ เพราะเหตุใด 
                        - ไม่ตาม เพราะเฟซบุ๊กเอาไว้แชทคุยกับเพ่ือนเฉยๆ (เนย 2556) 
                        - ไม่ทราบ แต่จะเข้าไปกดเป็นสมาชิกแฟนเพจ เผื่อมีโปรโมชั่น (ฝน 2556) 
                        - ไม่รู้ แต่จะไปติดตาม เพราะเป็นคนชอบดูข่าวสารใหม่ๆ อยู่แล้ว (เหมียว 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนว่ามีอีกสื่อด้วย แต่ เมื่อทราบแล้วจะไป
ติดตาม และไม่ไปติดตาม ตามล าดับ 
 
               3.3 ลูกค้าผู้ที่ติดตามท้ังแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม จากผลการวิจัยที่ได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามค าถามต่อไปนี้ พบว่า 
                    1) รู้จักเพจและอินสตราแกรมนี้ได้อย่างไร 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากหน้าเว็บไซต์ซีพี และอินสตราแกรมจากแฟนเพจของซีพี 
(นินจา 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากอินสตราแกรมของซีพี และอินสตราแกรมจากการแท็ก 
(Tag) มากับแฟนเพจที่เคยไลท์ไว้อยู่แล้ว (เจนจิ 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากเฟซบุ๊ก เห็นมีกิจกรรมแชร์มา และสนใจในกิจกรรมนั้นๆ 
และอินสตราแกรมจากการค้นหารูปอาหารสวยๆ ในกลูเกิล แล้วไปเจอ  # (Hashtag) ของคนที่ติด
แท็กซีพีไว้ เลยไปค้นหาในอินสตราแกรมต่อ (เมย 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากรายการเอเอฟ และซีพีเป็นผู้สนับสนุน มีแจกบัตรคอนเสิร์ต 
และอินสตราแกรมจากทรู เอเอฟ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากไลน์ ส่วนอินสตราแกรมจากใบโปรโมชั่นสินค้าที่เป็น
โปสเตอร์แจกตามบ้านและในไลน์ (นิด 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากเฟซบุ๊กที่เพ่ือนแชร์มาให้ และอินสตราแกรมจากแฟนเพจ
ของซีพี (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากการค้นหา (Searh) เจอ และอินสตราแกรมจากการ 
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โปรโมทในแฟนเพจซีพี (โบว์ 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากไลน์ และอินสตราแกรมจากการติดตามอินสตราแกรม
หมาก ปริญ (หนูมะขวิด 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากเว็บไซต์ซีพี และอินสตราแกรมจากแฟนเพจซีพี (มุข 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากคนรู้จัก และอินสตราแกรมจากอินสตราแกรมหมาก ปริญ 
(แอน 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากแฟนเพจเพจของศิลปินวงพาราด็อก ตอนนั้นบอกให้กด
ติดตามไว้เพราะจะมีบัตรมาแจก และอินสตราแกรมจากแฟนเพจซีพี (แพร 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากเพ่ือนที่เป็นกลุ่มแฟนคลับหมากด้วยกัน และอินสตราแกรม
จากพ่ีที่เป็นแฟนคลับหมากเหมือนกัน (บิ๊ก 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากอินสตราแกรมของซีพี และอินสตราแกรมจากอินสตราแก
รมของหมาก ปริญ (ปุ๋ย 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากจากเว็บไซต์ซีพี เพราะเคยเข้าไปดูเมนูในเว็บไซต์เขาเลย
เห็นเฟซบุ๊กเข้า และอินสตราแกรมจากแฟนเพจซีพี (ฝ้าย 2556) 
                        - รู้จักแฟนเพจซีพีจากคนรู้จัก และอินสตราแกรมจากแฟนเพจซีพี (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของซีพี จากทางเว็บไซต์ของซีพี, คน
รู้จัก, News Feed เฟซบุ๊ก, อินสตราแกรมของพรีเซ็นเตอร์ และทางไลน์ ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่รู้จักอินสตราแกรมของซีพีจากแฟนเพจ เฟซบุ๊กของซีพี และอินสตราแกรมของพรีเซ็นเตอร์ 
ตามล าดับ 
 
                    2) ท าไมถึงกด Like เพจและกดติดตามอินสตราแกรมนี้ 
                        - เนื่องจากตอนนี้ก าลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงสนใจที่จะ
ติดตามทุกหลายๆ แบรนด์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ จึงได้ติดตามทุกช่องทาง (นินจา 2556) 
                        - เพราะร่วมสนุกชิงบัตรคอนเสิร์ต (เจนจิ 2556) 
                        - เพราะในอินสตราแกรมมีรูปภาพเกี่ยวกับอาหาร และกิจกรรมต่างๆ (เมย 
2556) 
                        - เพราะเล่นเกมส์ชิงบัตรคอนเสิร์ต (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เพราะความชอบในสินค้าและแบรนด์ซีพี (นิด 2556) 
                        - เพราะชอบทานอาหารซีพีอยู่แล้ว เพื่อติดตามเพ่ือดูโปรโมชั่นและกิจกรรมให้ลุ้น
รางวัลต่างๆ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เพราะเป็นแฟนคลับของหมาก ปริญ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของพรีเซ็นเตอร์ซีพี อีซี่ 
สแน็ค (CP Easy Snack) (โบว์ 2556) 
                        - เห็นว่ามีอัพรูปอาหารเมนูหลากหลายดี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์ (มุข 2556) 
                        - เพราะเชื่อว่าซีพีมีอะไรหลายๆ อย่างที่น่าติดตาม (แอน 2556) 
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                        - ตอนนั้นแจกบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของพาราด็อกซ์ แล้วมีให้เล่นเกมร่วมสนุก (แพร 
2556) 
                        - ไว้ตามดูรูปหมาก (บิ๊ก 2556) 
                        - เอาไว้ดูรูปหมากและเล่นเกม (ปุ๋ย 2556) 
                        - ซีพีชอบโพสต์รูปอาหารเหมือนกับตัวเรา เลยท าให้มาติดตาม (ฝ้าย 2556) 
                        - มีภาพอาหารเยอะดี ตามเอาไว้เผื่อจะเอาไว้ท าทานตามบ้าง (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กดติดตามเพ่ือต้องการติดตามข่าวสารจากทางบริษัท และ
ร่วมสนุกกับกิจกรรม ตามล าดับ 
 
                    3) รู้จักสื่อใดก่อนกัน 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (นินจา 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (เจนจิ 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (เมย 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (อุไรวรรณ 2556) 
                        - อินสตราแกรม (นิด 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (โบว์ 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (หนูมะขวิด 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (มุข 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (แอน 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (แพร 2556) 
                        - อินสตราแกรม (บิ๊ก 2556) 
                        - อินสตราแกรม (ปุ๋ย 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (ฝ้าย 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักแฟนเพจ เฟชบุ๊กก่อนอินสตราแกรม 
 
                    4) ใช้งานสื่อไหนบ่อยกว่ากัน 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (นินจา 2556) 
                        - อินสตราแกรม (เจนจิ 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (เมย 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (อุไรวรรณ 2556) 
                        - แล้วแต่ซีพีส่งมา แต่ช่วงนี้ดูเฟซบุ๊กมากกว่าอินสตราแกรม (นิด 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุก๊ (ณิชชานันท์ 2556) 
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                        - อินสตราแกรมจะเล่นได้บ่อยกว่าเฟซบุ๊กที่นานๆ เข้าไปดูที ซึ่งทั้งสองที่จะให้
โปรโมชั่นต่างๆ จากทางซีพี (โบว์ 2556) 
                        - อินสตราแกรม (หนูมะขวิด 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (มุข 2556) 
                        - อินสตราแกรม (แอน 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (แพร 2556) 
                        - อินสตราแกรม (บิ๊ก 2556) 
                        - อินสตราแกรม (ปุ๋ย 2556) 
                        - อินสตราแกรม (ฝ้าย 2556) 
                        - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก (เบส 2556) 
 
                       มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานแฟนเพจ เฟชบุ๊กบ่อยกว่าอินสตราแกรมเพียง 1 คน 
 
                    5) ความถี่ในการเข้ามาในเพจ และอินสตราแกรมของ ซีพี 
                        - เกือบทุกวันเลย (นินจา 2556) 
                        - อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง (เจนจิ 2556) 
                        - ในเฟซบุ๊ก 3-4 วันต่อสัปดาห์ แต่ในไอจีไม่ค่อยได้เล่น ลงรูปของตัวเองอย่าง
เดียวและตามของดารา (เมย 2556) 
                        - 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เข้าทุกวัน ซึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กจะมีข้อมูลเหมือนอินสตราแกรม (นิด 2556) 
                        - อาทิตย์ละ 5 วันได้ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ทุกครั้งที่เล่นอินสตราแกรมเปิดมาเจอซีพีเมื่อใดก็ไลค์ทุกรูปที่ชอบเป็นอันดับ
แรก (โบว์ 2556) 
                        - ไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊ก เคยเข้าไปเล่นเกมตอนแรกครั้งเดียว ส่วนอินสตราแกรมเล่น
ทุกวัน (หนูมะขวิด 2556) 
                        - อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง (มุข 2556) 
                        - เข้าทุกวัน (แอน 2556) 
                        - ในเฟซบุ๊ก ถ้ามีรูปขึ้นหน้า News Feed จะกดอ่านดูแล้วแต่เพจอัพเดต (แพร 
2556) 
                        - ทุกอาทิตย์ (บิ๊ก 2556) 
                        - เข้าบ่อย เกือบทุกวันที่มีเวลาว่าง (ปุ๋ย 2556) 
                        - เข้าอินสตราแกรมเกือบทุกวัน (ฝ้าย 2556) 
                        - ในเฟซบุ๊กเข้าอาทิตย์ละครั้ง ส่วนอินสตราแกรมไม่ค่อยได้เล่นแล้ว (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ามาในแฟนเพจหรืออินสตราแกรมทุกวัน รองลงมาคือ
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 
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                    6) มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาใช้งานในเพจ และอินสตราแกรมของ ซีพี 
                        - เพ่ืออัพเดทข่าวสารต่างๆ (นินจา 2556) 
                        - เพ่ือดูอาหารเมนูใหม่ๆ และอยากให้มีเกมส์ร่วมสนุกเยอะๆ (เจนจิ 2556) 
                        - ในอินสตราแกรมไว้ดูรูปต่างๆ เช่น รูปอาหารที่ทางซีพีแชร์  ส่วนในเฟซบุ๊กดู
กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ (เมย 2556) 
                        - เล่นเกม (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ติดตามเมนูอาหาร โปรโมชั่น แนะน าสินค้า (นิด 2556) 
                        - เพ่ือติดตามสินค้าตัวใหม่ โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เฟซบุ๊กไว้ติดตามข่าวสารจากแบรนด์ที่ชื่นชอบ ส่วนอินสตราแกรมคล้ายๆ กันค่
แต่จะเน้นไปที่ชอบดูรูปของบุคคลที่เราชื่นชอบ (โบว์ 2556) 
                        - อินสตราแกรมเอาไว้ดูรูปอาหาร เมนูอาหารน่าสนใจ แนวคิดในการท าอาหาร
ทานเอง (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์ หรือมีเมนูอะไรแนะน า มีเกมอะไรให้เล่น
บ้าง (มุข 2556) 
                        - ต้องการทราบว่าซีพีมีอะไรแนะน าให้ทานในวันนี้บ้าง เช่น เกี้ยวหมูซีพี หรือ
เบอร์เกอร์รสชาติไหนประมาณนี้ (แอน 2556) 
                        - รอเล่นเกมกิจกรรมต่างๆ (แพร 2556) 
                        - ไว้ตามข่าวสารของหมาก (บิ๊ก 2556) 
                        - เอาไว้ดูรูปหมากและเล่นเกม (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไว้ดูเมนูสูตรอาหารแปลกใหม่ (ฝ้าย 2556) 
                        - ดูเมนูสูตรอาหารที่ท าตามได้ง่าย (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในแฟนเพจ หรืออินสตราแกรม
เพ่ือติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น รูปอาหาร และรองลงมาคือร่วมสนุกกับกิจกรรม 
 
                    7) ช่วงเวลาที่เข้าเพจและอินสตราแกรมของ ซีพีบ่อยที่สุด  
                        - ช่วงหลังจาก 16.30 น. ไปแล้ว เพราะเป็นเวลาที่จะออกจากงานแล้ว (นินจา 
2556) 
                        - ตอนเย็นๆ เวลาว่างๆ (เจนจิ 2556) 
                        - ในเฟซบุ๊ก เช้าช่วงเวลาก่อนเที่ยง หรือก่อนกินอาหาร ส่วนอินสตราแกรมเวลา
ไม่แน่นอน (เมย 2556) 
                        - 16.30 น. เป็นต้นไป หลังเลิกงาน (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เล่นทั้งวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า-เที่ยงคืน (นิด 2556) 
                        - ช่วง 11.00 น. - 14.30 น. และ 23.00 น. ส าหรับวันท างาน ถ้าเป็นวันหยุดก็
เข้าเพจไม่จ ากัดเวลา (ณิชชานันท์ 2556) 
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                        - ไม่มีแน่ชัด แล้วแต่เวลาว่าง (โบว์ 2556) 
                        - แฟนเพจไม่ได้เข้าเลย ส่วนอินสตราแกรม เข้าทุกเวลาว่าง ส่วนมากก็ช่วงเช้า 
และหัวค่ า (หนูมะขวิด 2556) 
                        - หลังเที่ยงบ้าง ช่วงค่ าบ้าง แล้วแต่สะดวก ส่วนใหญ่จะเข้าตอนอยู่บ้าน (มุข 
2556) 
                        - ช่วงที่ว่าง เพราะอยากรู้ว่าซีพีมีอะไรแนะน าบ้าง (แอน 2556) 
                        - ช่วงดึกๆ เพราะยิ่งดึก ยิ่งหิว (แพร 2556) 
                        - ว่างเมื่อไหร่ก็เข้า (บิ๊ก 2556) 
                        - ช่วงก่อนเข้าเวรท างานและหลังออกเวร (ปุ๋ย 2556) 
                        - ช่วงหลังท าอาหารเสร็จ จะโพสต์รูปแล้วก็จะเข้ามาดูด้วย (ฝ้าย 2556) 
                        - ช่วงเย็น เวลาจะท าอะไรทาน (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก หรืออินสตราแกรมตอนเย็นหลังเลิก
งาน 16.00 น. อันดับรองลงมาคือช่วงที่มีเวลาว่าง และตอนกลางวัน ตามล าดับ 
 
                    8) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพีที่คุณชอบกด Like 
                        - ส่วนใหญ่เกี่ยวกับอาหาร (นินจา 2556) 
                        - อาหารเมนูใหม่ๆ (เจนจิ 2556) 
                        - รูปเกี่ยวกับอาหารที่ชื่นชอบ อาหารที่ดูน่ากิน (เมย 2556) 
                        - เมนูอาหารแปลกๆ และเกมชิงรางวัล (อุไรวรรณ 2556) 
                        - พวกเมนูอาหาร โปรโมทสินค้าบางอย่างและสินค้าออกใหม่ (นิด 2556) 
                        - ภาพอาหาร (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ภาพอาหารหรือสินค้า ภาพหมาก (โบว์ 2556) 
                        - ทุกรูปที่เป็นรูปอาหาร (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ภาพเมนูอาหารแปลกๆ น่ากิน กับกิจกรรม (มุข 2556) 
                        - เป็นพวกของกิน เห็นแล้วอยากกิน (แอน 2556) 
                        - อาหารน่ากินๆ (แพร 2556) 
                        - ภาพหมาก (บิ๊ก 2556) 
                        - ภาพหมาก และกิจกรรม (ปุ๋ย 2556) 
                        - ภาพอาหาร (ฝ้าย 2556) 
                        - ภาพอาหาร เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหาร (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบกดไลท์ข้อความหรือภาพประเภทภาพอาหารหรือ
เกร็ดความรู้เรื่องอาหาร อันดับรองลงมาเป็นภาพกิจกรรม และภาพพรีเซ็นเตอร์ 
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                    9) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพีที่คุณชอบแสดง 
ความคิดเห็น 
                        - รูปของสินค้าตัวใหม่ๆ เป็นส่วนใหญ่ (นินจา 2556) 
                        - ไม่มี (เจนจิ 2556) 
                        - กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมดูหนัง กิจกรรมแจกตั๋วหนัง มีการร่วมสนุกตอบ
ค าถามต่างๆ  เช่น การตอบค าถาม และอาจมีแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืน (เมย 2556) 
                        - เกมชิงรางวัล (อุไรวรรณ 2556) 
                        - พวกเมนูอาหาร โปรโมทสินค้าบางอย่างและสินค้าออกใหม่ (นิด 2556) 
                        - ภาพอาหาร (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ภาพหมาก (โบว์ 2556) 
                        - ไม่มี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เคยคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นครั้งเดียว ตอนเขาแจกสติ๊กเกอร์ไลน์ (มุข 
2556) 
                        - ไม่มี (แอน 2556) 
                        - เล่นเกม (แพร 2556) 
                        - ไม่มี (บิ๊ก 2556) 
                        - ภาพหมาก (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่มี (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่มี (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบแสดงความคิดเห็นกับข้อความหรือภาพประเภท
กิจกรรม, ภาพอาหารหรือเกร็ดความรู้เรื่องอาหาร และภาพพรีเซ็นเตอร์ ตามล าดับ 
 
                    10) ข้อความหรือภาพประเภทใดในเพจ ที่คุณชอบแชร์บอกต่อ 
                        - เกี่ยวกับการแข่งชิงราวัล (นินจา 2556) 
                        - ไม่มี (เจนจิ 2556) 
                        - สิ่งที่ตัวเองสนใจ เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์, การแจกตั๋วหนัง, การแจกสินค้าหรือของ
ต่างๆ เพื่อให้เพ่ือนๆ ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (เมย 2556) 
                        - เกมชิงรางวัล (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ไม่มี (นิด 2556) 
                        - แชร์กิจกรรมที่ร่วมลุ้นรางวัลต่างๆ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - สิ่งที่ตัวเองสนใจในขณะนั้นๆ เช่น กิจกรรม ภาพหมาก (โบว์ 2556) 
                        - ไม่มี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ภาพกิจกรรม เพราะแชร์ตามกฎกติกา ไม่งั้นอดได้ (มุข 2556) 
                        - ไม่มี (แอน 2556) 
                        - แชร์ตามท่ีเล่นกติกาในเกม (แพร 2556) 
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                        - ไม่มี (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่มี (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่มี (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่มี (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบแชร์แบ่งปันข้อความหรือภาพประเภทกิจกรรม 
 
                    11) เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพีบ้างไหม กิจกรรมใด 
                        - เคย กิจกรรมแชร์ภาพถ่ายของเราพร้อมแต่งสติ๊กเกอร์ของซีพี (นินจา 2556) 
                        - กิจกรรมชิงบัตรคอนเสิร์ตพาราด็อก (เจนจิ 2556) 
                        - กิจกรรมแจกตั๋วหนังในเฟซบุ๊ก ส่วนในอินสตราแกรมไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม 
(เมย 2556) 
                        - ชิงบัตรคอนเสิร์ตทรู เอเอฟ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ไม่เคยร่วมกิจกรรม เคยแต่ร่วมตามบูทขายสินค้า (นิด 2556) 
                        - เคยร่วมกิจกรรมกดไลท์ แชร์ แล้วลุ้นตุ๊กตาไลน์ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ยังไม่เคยร่วมกิจกรรม มีแต่ไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ซีพี อีซี่ สแน็ค (CP 
Easy Snack) ที่มีหมาก ปริญ (โบว์ 2556) 
                        - เคยเล่นที่แฟนเพจตอนแรก ที่ให้โหวตลายสติกเกอร์แค่นั้น (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เพ่ิงเคย ร่วมลุ้นโหลดแอพพลิเคชั่นซีพี เซอร์ไพร์ส ไลค์และแชร์ภาพในเฟซบุ๊ก 
ลุ้นไอแพดมินิ (มุข 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะเล่นแล้วกลัวไม่ได้เดี๋ยวจะเสียใจ (แอน 2556) 
                        - เคย ชิงบัตรคอนเสิร์ตพาราด็อก (แพร 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะเห็นกลุ่มแฟนคลับเล่นเยอะแล้ว ตัวเองคงไม่ได้ (บิ๊ก 2556) 
                        - เคย เกรียนชวนโพสต์ (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะไม่สนใจกิจกรรมแนวนี้ (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะไม่ได้สนใจ (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ซีพีได้จัดขึ้นในแฟนเพจหรือใน 
อินสตราแกรม 
 
                    12) ทราบไหมว่าแอดมินโพสต์ข้อความวันละกี่ครั้ง คิดว่าเยอะหรือน้อยไปไหม 
                        - น่าจะ 6-8 ครั้ง ก าลังดีนะ (นินจา 2556) 
                        - น่าจะเดือนละ 3-4 รูป เพราะไม่ค่อยเห็น คิดว่าน้อยไปเพราะบางทีอาจลืมไปว่า
มีเพจนี้อยู่ถ้าไม่เข้าไปเช็คเองก็อาจลืม (เจนจิ 2556) 
                        - ไม่ทราบจ านวนการโพสต์ แต่เท่าที่เห็นก็อยู่ในระดับที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป 
เพราะเพจมีการโพสต์ต่อเนื่องไม่ทิ้งเพจให้ร้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าโพสต์กี่ครั้ง (เมย 2556) 
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                        - น่าจะ2-3 โพสต์ต่อวัน ก าลังดี (อุไรวรรณ 2556) 
                        - อินสตราแกรมวันละรูป ประมาณ 3-4 วันถึงมาใหม่ ส่วนแฟนเพจเฟซบุ๊ก นานๆ
จะเห็นเป็นอาทิตย์ แต่ทั้ง 2 สื่อจะลงคล้ายกัน คิดว่าลงน้อยไป ไม่มีแอดมินดูแลเพจใช่หรือไม่ (นิด 
2556) 
                        - ไม่ทราบว่ากี่ครั้ง แต่ก็น้อยไปนะ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ไม่ทราบ แต่เหมือนจะเห็นในอินสตราแกรมโพสต์ช่วงเที่ยงกับเย็น แนะน า
เมนูอาหาร แบบนี้ก็พอดีแล้ว (โบว์ 2556) 
                        -  ในแฟนเพจไม่ทราบ ส่วนอินสตราแกรมคิดว่าโพสต์น้อยไป น่าจะโพสต์ทุกเช้าก็
น่าสนใจดีนะ (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เท่าที่เห็นแล้วแต่วันนะ บางวันเยอะ บางวันน้อย มี 2 โพสต์บ้าง แต่ 4-5 โพสต์
ก็มี ก็พอดีแล้วแหละ เพราะปกติก็ไม่ค่อยเห็นขึ้นหน้า News Feed บ่อยจนเกินไป (มุข 2556) 
                        - 2-3 ครั้งต่อวัน คิดว่าน้อยนะ (แอน 2556) 
                        - ไม่เคยนับเลย คิดว่าน้อยนะ เพราะไม่ค่อยเห็นขึ้นหน้า News Feed เลย (แพร 
2556) 
                        - ไม่ทราบ แต่คิดว่าไม่น่าเยอะ เพราะไม่สร้างความร าคาญให้กับผู้ติดตาม (บิ๊ก 
2556) 
                        - 3 ครั้งต่อวัน พอดีแล้ว (ปุ๋ย 2556) 
                        - 2-3 ครั้งตอ่วัน คิดว่าก าลังดีแล้ว (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่ทราบ แต่คิดว่าก าลังดี (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแอดมินโพสต์ข้อความหรือรูปภาพวันละกี่ครั้ง 
อันดับรองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อวัน และ 4-5 ครั้งต่อวัน ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่ามีจ านวนที่
พอดีแล้วมีมากกว่าจ านวนคนที่บอกว่าน้อยไป 1 คน 
 
                    13) มีความคิดเห็นอย่างไร กับบุคลิกของแอดมิน 
                        - ผู้หญิง น่าจะมีบุคลิกดี มองเป็นสหายส่งข่าวมากกว่า เพราะว่าเราไม่ได้คุยกัน
โดยตรง (นินจา 2556) 
                        - ผู้หญิง เหมือนแอดมินทั่วไปที่น าเสนอสินค้าให้กับลูกค้า มองเป็นเพ่ือนเพราะ
การคอมเม้นต์ดูเป็นกันเอง (เจนจิ 2556) 
                        - บุคลิกดูเป็นกันเอง ไม่เคร่งขรึม ไม่รู้ว่าแอดมินเพศไหน แต่คิดว่าเป็นผู้ชาย ส่วน
ใหญ่มองแอดมินทุกเพจเป็นผู้ชาย เพราะผู้ชายกล้าเข้าหาคนมากกว่าผู้หญิง มองแอดมินเป็นคนที่ไม่
สนิทแต่เป็นมิตร (เมย 2556) 
                        - ผู้หญิง อธัยาศัยดี สุภาพ เวลาตอบคอมเม้นต์ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ผู้หญิง ยังขาดการมีมนุษย์สัมพันธ์ ไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกเพจ (นิด 2556) 
                        - ผู้หญิง มีบุคลิกดี มองเป็นเพ่ือนเพราะตอบค าถามที่เราสงสัยได้ (ณิชชานันท์ 
2556) 
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                        - ผู้หญิง มีการแนะน าเมนูอาหารต่างๆ ที่ท าได้ง่าย (โบว์ 2556) 
                        - ผู้หญิง ที่ไม่ค่อยคุยกับคนที่ติดตามเท่าไหร่ (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ผู้หญิง ดูเป็นวัยรุ่นบางครั้ง เพราะชอบใช้สัญลักษณ์สื่ออารมณ์ แต่บางทีก็ดูโต
เป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วแต่โพสต์ ดูไม่ค่อยเฟรนด์ลี่เท่าไหร่ เคยถามไรไปก็ตอบแบบขอไปที (มุข 2556) 
                        - ผู้หญิง คิดว่าแอดมินต้องเป็นคนชอบทานแน่ๆ รู้สึกเป็นเพ่ือนเพราะว่า 
แอดมินชอบหาอะไรที่อร่อยๆ มาให้ (แอน 2556) 
                        - ผู้หญิง ขยันท างานดี แต่ไม่เคยคุยกันเป็นพิเศษ (แพร 2556) 
                        - ผู้หญิง เหมือนแอดมินทั่วไปที่ท างานขายของตามค าสั่ง (บิ๊ก 2556) 
                        - ผู้หญิง ดูวัยรุ่นเป็นกันเองอยู่ (ปุ๋ย 2556) 
                        - ผู้หญิง ที่ชอบทานหรือท าอาหารเหมือนกัน (ฝ้าย 2556) 
                        - ผู้หญิง แม่บ้านสมัยใหม่ที่ไม่เก่งเรื่องในครัวเท่าไหร่ แต่มีวิธีท าอาหารง่ายๆ มา
แชร์ให้ดูกัน (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองแอดมินเป็นผู้หญิงอารมณ์ดี เอาใจใส่ และเป็นกันเองดี 
แต่อีกจ านวนหนึ่งคิดว่าแอดมินขาดมนุษยสัมพันธ์ 
 
                    14) มีความคิดเห็นอย่างไร กับภาษาที่แอดมินใช้พูด-ใช้ตอบค าถามกับลูกค้า 
                        - กันเองสุดๆ ใช้ค าพูดแบบวัยรุ่นนิดๆ เข้าใจง่าย (นินจา 2556) 
                        - เป็นกันเอง เข้าใจง่าย (เจนจิ 2556) 
                        - ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ภาษาทั่วไปส าหรับเล่นในสังคมออนไลน์ ไม่ใช่
ภาษายากๆ แบบวรรณคดีวิจักษ์ กระชับ ดูวัยเดียวกับเรา (เมย 2556) 
                        - ภาษากันเอง สุภาพ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ข้อความใช่ได้ แต่ไม่ค่อยมัดใจคนอ่านเท่าไหร่ (นิด 2556) 
                        - ภาษาปกติทัว่ไป ไม่มีอะไร (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เข้าใจง่ายดีนะ (โบว์ 2556) 
                        - ภาษาก็โอเค (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ทางการบ้าง ภาษาวัยรุ่นบ้าง อ่านแล้วก็ชอบนะบางที (มุข 2556) 
                        - ภาษาเป็นกันเอง เข้าใจง่ายดี (แอน 2556) 
                        - เป็นกันเองและเข้าใจง่าย (แพร 2556) 
                        - เข้าใจง่าย (บิ๊ก 2556) 
                        - เป็นกันเอง และเข้าใจง่าย (ปุ๋ย 2556) 
                        - สั้น กระชับ เข้าใจง่ายดี (ฝ้าย 2556) 
                        - ใช้ค าพูดสุภาพปกติเหมือนหลายๆ เพจ (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกับการใช้ภาษาของแอดมินว่าเป็นกันเอง 
เข้าใจง่าย 
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                    15) มีความคิดเห็นอย่างไร กับความรวดเร็วในการตอบค าถามของแอดมิน  
                        - เร็วค่ะ เพราะพอถามอะไรผ่านไลน์ไป เขาตอบทันทีเลย แต่ตอบคนละค าถาม
นะ (นินจา 2556) 
                        - พอดีแล้ว เพราะส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละ (เจนจิ 2556) 
                        - ความเร็วในการตอบถือว่าปกติ เพราะทราบว่าแอดมินอาจต้องตอบค าถาม
หลายคน (เมย 2556) 
                        - ช้าไปบ้าง แต่ก็ตอบภายในวันนั้น (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ไม่เคยเห็นตอบกลับ (นิด 2556) 
                        - ตอบช้าไป (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ไม่ค่อยได้สังเกตคอมเม้นต์ของคนอ่ืนว่ามีการโต้ตอบกันหรือไม่ (โบว์ 2556) 
                        - แอดมินไม่ค่อยตอบค าถามที่คนคุยด้วยเลย (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ช้า บางทีก็ไม่ตอบ หรือไม่กดไลท์คอมเม้นต์ของเราเลยว่าเขารับรู้แล้ว จริงๆ
น่าจะท านะ ลูกค้าได้รู้สึกว่าเขาสนใจ แต่บางทีก็ชอบตอบไม่ตรงค าถาม ตลกดี (มุข 2556) 
                        - ไม่ทราบ เพราะไม่เคยคอมเม้นต์ (แอน 2556) 
                        - ไม่ค่อยมีคนถามอะไร เลยไม่ได้สังเกต แต่ตอบพอดีแล้ว (แพร 2556) 
                        - ไม่เคยถาม เลยไม่รู้ว่าเร็วหรือไม่ (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่เร็ว จะว่าช้าก็ช้านะ(ปุ๋ย 2556) 
                        - พ่ีไม่เคยถาม แต่จากที่เห็นก็ปกติกลางๆ (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่เคยถาม เลยไม่ทราบ (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความรวดเร็วในการตอบค าถามของ 
แอดมินว่าตอบค าถามช้า รองลงมาคือปกติท่ัวไป และไม่ทราบ 
 
                    16) เคยพูดคุยกับคนในเพจ หรือในอินสตราแกรมของ ซีพี หรือตอบค าถามแทน 
แอดมิน บ้างหรือไม่ เรื่องอะไร 
                        -  ไม่เคย (นินจา 2556) 
                        -  ไม่เคย (เจนจิ 2556) 
                        - เคยบ้าง เป็นการแสดงความคิดเห็น เช่น เสริมค าพูดของคนอ่ืนที่มีการพูดคุยไว้
แล้ว (เมย 2556) 
                        - ไม่เคย (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เคยตอบลอยๆ เรื่องบัตรสมาชิก ที่ปัจจุบันฟรี แต่เมื่อก่อนกว่าจะได้บัตรรอท า
เป็น (นิด 2556) 
                        - ไม่เคย (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เคยพูดคุยกับแฟนคลับคนอ่ืนที่มาคอมเม้นต์ในรูปภาพหมากเหมือนกัน (โบว์ 
2556) 
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                        - ไม่เคย (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ไม่เคย เคยแต่ไลค์คอมเม้นต์ของคนอ่ืน (มุข 2556) 
                        - ไม่เคย (แอน 2556) 
                        - ไม่เคย (แพร 2556) 
                        - ไม่เคย (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่เคย (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่เคย (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยพูดคุยกับคนในแฟนเพจหรือในอินสตราแกรมของซีพี 
 
                    17) การเข้ามาติดตามเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี มีส่วนท าให้คุณอยากทาน 
อาหารซีพ ีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
                        - มีส่วนเพิ่มขึ้นมาก (นินจา 2556) 
                        - มีผล (เจนจิ 2556) 
                        - มีส่วนช่วยให้อยากทานอาหารมากขึ้น เพราะบางรูปมีมีความสวยงามน่าดึงดูด
(เมย 2556) 
                        - มีส่วนอยู่ ถ้าเห็นภาพ และอาหารใหม่จะอยากลอง (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เพ่ิมข้ึน อะไรออกใหม่ต้องลองชิมตลอด (นิด 2556) 
                        - เหมือนเดิม ไม่มีผลเพราะซ้ือบ่อยอยู่แล้ว (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - มีผล (โบว์ 2556) 
                        - มีผล (หนูมะขวิด 2556) 
                        - มีผลบ้าง เช่น เอาเมนูที่น่ากินไปท าตาม (มุข 2556) 
                        - มีผลมาก (แอน 2556) 
                        - มีผล (แพร 2556) 
                        - มีผลบ้าง (บิ๊ก 2556) 
                        - มีผล (ปุ๋ย 2556) 
                        - มีผลบ้าง (ฝ้าย 2556) 
                        - มีผลบ้าง (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าการติดตามแฟนเพจหรืออินสตราแกรมมีส่วนท าให้
อยากทานอาหารของซีพีเพ่ิมมากขึ้น 
 
                    18) การเข้ามาติดตามเพจ หรืออินสตราแกรมของซีพี ท าให้อยากซื้อแต่อาหาร 
ซีพีหรือไม ่
                        - มีผล เพราะมองจากรูปภาพแล้วน่าทานมากกดูดีสุดๆ (นินจา 2556) 
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                        - อยากซื้อมากขึ้น เพราะเชื่อในการมีคุณภาพ (เจนจิ 2556) 
                        - อยากซ้ือ เพราะเห็นถึงความน่ากินของอาหารรวมถึงคุณภาพของอาหารที่ได้รับ
ได้ฟังจากลูกค้าเหมือนๆ กันที่มาแสดงความคิดเห็นหรือแนะน า (เมย 2556) 
                        - อยากซื้อถ้ามีโปรโมชั่นลดราคา (อุไรวรรณ 2556) 
                        - แน่นอน (นิด 2556) 
                        - แต่ก่อนก็ซื้อประจ าอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มีกิจกรรมก็ซื้อเหมือนเดิม (ณิชชานันท์ 
2556) 
                        - มีบ้าง ขึ้นอยู่กับเวลาที่เปิดมาเจอรูปหรือข้อความ (โบว์ 2556) 
                        - อยากซื้อ เพราะซีพีมีอาหารหลากหลายดี น ามาท าอาหารได้หลายเมนู (หนู
มะขวิด 2556) 
                        - ไม่มีผลนะ ต้องดูความอยากกินของแต่ละวันด้วย (มุข 2556) 
                        - มีผลคะ เพราะดูจากภาพแล้วมันน่าทานทุกอย่างเลย (แอน 2556) 
                        - อยากซื้อ เพราะดูน่าสนใจดี บางอย่างก็เพ่ิงรู้ว่ามีเมนูนี้ขายด้วย (แพร 2556) 
                        - ไม่ค่อยมีผล เพราะกินได้ทุกแบรนด์ (บิ๊ก 2556) 
                        - ถ้าหมากเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก็จะทานตลอดไป (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่เสมอไป อยู่ที่ความต้องการ ความอยากกินของเราในแต่ละวันด้วย (ฝ้าย 
2556) 
                        - ไม่มีผล เพราะบางอย่างของซีพีก็แพง สามารถซื้อของที่เหมือนกันแต่ราคาถูกลง
มากกว่าได้ (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าการเข้ามาในแฟนเพจหรืออินสตราแกรมของซีพีท า
ให้อยากซื้อแต่อาหารของซีพีเท่านั้น 
 
                    19) ความต้องการเพิ่มเติมบนเพจ หรืออินสตราแกรมของ ซีพี  
                        - ไม่มี (นินจา 2556) 
                        - ไม่มี เพราะส่วนใหญ่ก็ดูในทีวีมากกว่า เพราะในอินสตราแกรมอัพไม่บ่อย (เจนจิ 
2556) 
                        - อยากให้มีกิจกรรมบ่อยๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จ านวน
รางวัลที่แจกมันน้อย น่าจะแจกรางวัลเล็กๆ แต่เยอะเพ่ือให้คนมีโอกาสได้มากขึ้น ไม่ค่อยเห็นแจกตั๋ว
หนัง (เมย 2556) 
                        - ต้องการ การดัดแปลงเมนูอาหาร การท าอาหารจากผลิตภัณฑ์ของซีพี  
(อุไรวรรณ 2556) 
                        - บางครั้งไม่จ าเป็นต้องเป็นสินค้า ลงเป็นเกร็ดความรู้รอบตัว หรือข่าวสาร
บางอย่าง วิธีถนอมอาหาร ความสวยความงาม ท าให้ดูผูกมิตรทางอ้อม (นิด 2556) 
                        - ไม่มี (ณิชชานันท์ 2556) 
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                        - ขอให้ในอินสตราแกรมมีอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ ตามร้านสะดวกซ้ือหรือตามห้าง
ต่างๆ  เพราะชอบซื้อของที่จัดรายการ ประหยัดค่าใช้จ่าย (โบว์ 2556) 
                        - อัพรูปเมนูอาหารเรื่อยๆ แบบนี้มากข้ึนอีกนิดก็ดี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - อยากให้แอดมินตอบเร็วกว่านี้ (มุข 2556) 
                        - ไม่มี (แอน 2556) 
                        - ไม่มี (แพร 2556) 
                        - ไม่มี (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่มี (ปุ๋ย 2556) 
                        - มีเมนูอาหารแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้ชมกันเยอะๆ (ฝ้าย 2556) 
                        - อยากให้มีเมนูอาหารส าหรับคนที่เพ่ิงหัดท าดูเยอะๆ (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการเพ่ิมเติมในแฟนเพจหรืออินสตราแกรม 
อันดับรองลงมาต้องการให้เพิ่มสาระความรู้เรื่องอาหาร  
 
                    20) เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตาม เพจ CP Brand หรืออินสตราแกรม cpfood  
บ้างหรือไม ่ 
                        - เคย (นินจา 2556) 
                        - ไม่เคย (เจนจิ 2556) 
                        - เคยแนะน าแฟนเพจ เฟซบุ๊ก (เมย 2556) 
                        - เคย (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เคย แนะน าเพ่ือน (นิด 2556) 
                        - เคย (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เคย แนะน าเพ่ือน (โบว์ 2556) 
                        - เคย (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เคย (มุข 2556) 
                        - เคย (แอน 2556) 
                        - ไม่เคย (แพร 2556) 
                        - ไม่เคย (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่เคย (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่เคย (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าให้คนรู้จักมาติดตามแฟนเพจ เฟซบุ๊กหรือ 
อินสตราแกรมของซีพี 
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                    21) เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารซีพี บ้างหรือไม่ 
                        - เคย เมนูข้าวน้ าพริกปลาทู เพราะว่าเป็นเมนูใหม่ที่น่าลองมาก (นินจา 2556) 
                        - เคย ส่วนใหญ่เป็นไส้กรอก เพราะอร่อย (เจนจ ิ2556) 
                        - เคยแนะน าให้เพื่อนๆ ลองกิน เป็นพวกอาหารว่างต่างๆ (เมย 2556) 
                        - เคย สปาเกตตี้ทุกรส (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เคย ขาหมู ปลาดอลลี่ (นิด 2556) 
                        - เคย (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ไม่เคยพูดชวน แต่ซื้อไปทานด้วยกันเลย (โบว์ 2556) 
                        - เคย (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เคย บาโลน่าพริกหมู เพราะตัวเองชอบกิน อร่อย อยากให้เขาได้อร่อยเหมือน
เรา (มุข 2556) 
                        - เคยแนะน าเบอร์เกอร์ไก่เปเปอร์ เพราะพ่ีหมากเป็นพรีเซ็นเตอร์ (ชอบมากกกก) 
(แอน 2556) 
                        - ยังไม่เคยแนะน า (แพร 2556) 
                        - เคย (บิ๊ก 2556) 
                        - เคย (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่เคย (ฝ้าย 2556) 
                        - เคยพวกเมนูข้าวแช่แข็ง ใส่ไมโครเวฟแล้วทานได้เลย (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยแนะน าให้คนรู้จักทานอาหารของซีพี 
 
                    22) เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี บ้างหรือไม่ แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร 
                        - ไม่เคยเจอ (นินจา 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (เจนจิ 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (เมย 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ตั้งแต่ซื้อมาเคยเจอไส้กรอกเป็นเมือก ก็บอกพนักงานในร้านว่าอากาศร้อนมักจะ
เป็นแบบนี้ และเคยโทรไปต่อว่าเรื่องหมูยอแต่เฉยไม่เคยตอบ ก็ไม่ซื้อสินค้าตัวนั้นอีก (นิด 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ยังไม่เคยเจอ (โบว์ 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (มุข 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (แอน 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (แพร 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (ปุ๋ย 2556) 
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                        - ไม่เคยเจอ (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่เคยเจอ (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างเกือบทุกคนยังไม่เคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี 
 
                    23) หากในอนาคตคุณเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของซีพี คุณจะท าอย่างไร 
                        - หากมีปัญหาจริงอย่างแรกคงต้องถ่ายภาพเก็บไว้ก่อน จากนั้นคงติดต่อทางซีพี
ผ่านเว็บไซต์หรือไม่ก็โทรไปร้องเรียนกับบริษัทโดยตรง ถ้าร้ายแรงมากก็ฟ้องสาธารณะสุข (นินจา 
2556) 
                        - ไม่กินต่อ และโทรไปบอกบริษัทผู้ผลิต (เจนจิ 2556) 
                        - ถ้าหากเจอในอนาคตอาจจะมีการติดต่อไปทางซีพี เพ่ือเป็นการบอกว่าพบสิ่ง
แปลกปลอมในอาหารและอาจจะส่งเมล์ไปยืนยัน (เมย 2556) 
                        - โพสต์แจ้งถามในเฟซบุ๊กของซีพี (อุไรวรรณ 2556) 
                        - โทรไปต่อว่า แล้วถ้าเฉยไม่ตอบ ก็จะไม่ซื้อสินค้าตัวนั้นอีก (นิด 2556) 
                        - แจ้งบริษัทในเฟซบุ๊กก่อน (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - แจ้งในเฟซบุ๊ก (โบว์ 2556) 
                        - วิธีแก้ไข คงไม่ทาน อาจจะแจ้งบริษัทในเฟซบุ๊กถ้าเกิดเป็นปัญหาใหญ่ (หนู
มะขวิด 2556) 
                        - จะบอกบริษัททางเฟซบุ๊ก เพราะเหมือนเห็นคนอ่ืนเขาก็บอกทางนี้ แล้วแบรนด์
ก็มีของให้ (มุข 2556) 
                        - แก้ไขด้วยการโทรแจ้งทางผู้ผลิต (แอน 2556) 
                        - เลิกกิน แล้วเอาไปแชร์ให้เพ่ือนดู (แพร 2556) 
                        - อาจโพสต์ถามบริษัททางเฟซบุ๊กหรืออินสตราแกรม (บิ๊ก 2556) 
                        - คงหยุดกินสินค้านั้นแล้วไปบอกกับเพ่ือนต่อ ถ้าเจออะไรร้ายแรงมากคงแจ้ง
บริษัททางเฟซบุ๊กก่อน (ปุ๋ย 2556) 
                        - โทรบอกบริษัทว่าเราเจอสิ่งนี้ ให้เขาแก้ไข (ฝ้าย 2556) 
                        - ทิ้งสินค้าชิ้นนั้นและไม่แจ้งบริษัท มันคงวุ่นวาย (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะติดต่อบริษัททางเฟซบุ๊ก อันดับรองลงมาคือโทรติดต่อ
บริษัท เมื่อพวกเขาเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารซีพี 
 
                    24) เคยแก้ข่าวให้ซีพีบ้างหรือไม่ เรื่องใด ท าไมจึงแก้ข่าวให้ 
                        - เคย เรื่องไข่ซีพี เพราะเราเคยท ารายงานมาบ้าง เลยพอผ่านตา (นินจา 2556) 
                        - ไม่เคย (เจนจิ 2556) 
                        - ไม่เคย (เมย 2556) 
                        - ไม่เคย (อุไรวรรณ 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

                        - เคย เรื่องซีพีซื้อกิจการสหฟาร์ม เรื่องลือไข้หวัดนก เหตุผลที่แก้ข่าวให้ค าเดียว 
เลย "ชอบ" (นิด 2556) 
                        - ไม่เคย (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ไม่เคย (โบว์ 2556) 
                        - ไม่เคย (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ไม่เคย (มุข 2556) 
                        - ไม่เคย เพราะซีพีไม่เคยมีข่าวเสียหาย(แอน 2556) 
                        - ไม่เคย (แพร 2556) 
                        - ไม่เคย (บิ๊ก 2556) 
                        - ไม่เคย (ปุ๋ย 2556) 
                        - ไม่เคย (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่เคย (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยแก้ข่าวไม่ดีให้กับซีพี 
 
                    25) หากในอนาคตหากมีข่าวไม่ดีออกมา จะแก้ข่าวให้หรือไม่  
                        - ต้องดูความเหมาะสม สมเหตุสมผลหรือไม่ จะแก้ไม่แก้อยู่ที่ความจริง (นินจา 
2556) 
                        - ไม่แก้ เพราะคิดว่าซีพีน่าจะแก้ปัญหาได้เองและดีกว่า (เจนจิ 2556) 
                        - หากในอนาคตมีข่าวที่ไม่ดีออกมาและคิดว่าไม่น่าจะเป็นจริงอย่างที่ข่าวเป็นก็
อาจจะมีการเข้าไปแก้ข่าวแสดงความคิดเห็น (เมย 2556) 
                        - คงไม่แก้ คนแก้ข่าวก็ต้องเป็นซีพีเอง (อุไรวรรณ 2556) 
                        - แน่นอนต้องช่วยแก้ข่าว เพราะใช้สินค้าค้าแบรนด์นี้ทุกวัน มั่นใจในสินค้า (นิด 
2556) 
                        - ในอนาคตแก้ข่าวให้ได้ แต่ก่อนจะแก้ข่าวให้ต้องดูข้อมูลก่อนว่าอันไหนจริงไม่
จริง (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - คงไม่แก้ให้ เพราะเราไม่ได้อยู่วงใน หรือรู้ความจริงที่จะสามารถช่วยแก้ข่าวให้
ได้ (โบว์ 2556) 
                        - คงจะแก้ให้ เพราะชอบอาหารซีพี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ต้องดูว่าเป็นข่าวเรื่องอะไร แล้วก็ดูว่าเรามีข้อมูลไหม ถ้ามีก็จะแก้ให้อยู่ (มุข 
2556) 
                        - คงต้องดูก่อนว่าเรื่องจริงหรือไม่จริง (แอน 2556) 
                        - ไม่แน่ใจ  ถ้าเป็นประสบการ์ณตรงก็อาจจะแก้ให้ (แพร 2556) 
                        - ไม่แก้ เพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริง (บิ๊ก 2556) 
                        - คงปล่อยให้ซีพีออกมาแก้ข่าวเอง (ปุ๋ย 2556) 
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                        - อาจจะแก้นะถ้ารู้ข้อมูลหรือความจริง เพราะเชื่อมั่นในสินค้าของเขา (ฝ้าย 
2556) 
                        - ให้เขาออกมาแก้เองดีกว่า เราเป็นคนนึงที่จะรอฟังด้วย (เบส 2556) 
 
                       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะแก้ข่าวให้ซีพี ในอนาคตหากพวกเขาทราบข้อมูล
ข้อเท็จจริง 
 
                    26) เป็นสมาชิก CP Surprise ด้วยหรือไม่  
                        - เคยเป็นสมาชิกตอนที่ออกมาใหม่ๆ เห็นมีโปรติดอยู่ที่7 -11 เลยลองโหลดดู 
(นินจา 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น ไม่รู้ว่ามี (เจนจิ 2556) 
                        - ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่รู้จะสมัครยังไง ไม่รู้สิทธิพิเศษ ไม่รู้ประโยชน์ ถ้ารู้สิทธิพิเศษ
ก็อาจจะลอง แต่นอกจากสิทธิพิเศษนี้แล้วมีอย่างอ่ืนอีกไหมให้มันครอบคลุม ท าไมไม่รวมใบเดียวใช้ได้
ทุกแบรนด์ของซีพีเลย สิทธิพิเศษกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ใช้เป็นแต้มในบัตรแลกไปเลย ไม่ต้องมี
ส่วนลด และบัตรต้องไม่มีวันหมดอายุด้วย (เมย 2556) 
                        - เป็น ช่วงมีรายการทรู เอเอฟ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - เป็นสมาชิกก่อนจะเป็นซีพี เซอร์ไพร์ส (นิด 2556) 
                        - เป็นสมาชิก ตั้งแต่มีแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - ถ้าสมาชิกที่เข้าไปอ่านในเว็บไซต์แล้วมีคะแนนให้สะสม อันนี้เป็นสมาชิกนาน
แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหมายถึงแอพพลิเคชั่นล่าสุด เป็นตั้งแต่ที่ทางซีพีโปรโมท
เพราะมีหมาก ปริญ ด้วย (โบว์ 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น เพราะเคยเป็นสมาชิกแต่บัตรหมดอายุแล้ว และบ้านอยู่ไกลจากร้าน 
ซีพี เฟรชมาร์ท (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เป็น เพิ่งเป็นหลังจากที่กดไลค์เพจ อยากรู้ว่าแอพพลิเคชั่นมันมีอะไรพิเศษ หรือ
แจกอะไรบ้าง (มุข 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น เพราะไม่ทราบว่าต้องท ายังไง (แอน 2556) 
                        - ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่รู้ว่าต้องท ายังไง (แพร 2556) 
                        - เป็น ตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแอพพลิเคชั่นซีพีเซอร์ไพร์สใหม่ๆ (บิ๊ก 2556) 
                        - เป็น ตอนร่วมกิจกรรมเกรียนชวนโพสต์ (ปุ๋ย 2556) 
                        - เป็น ตั้งแต่ก่อนมีซีพีเซอร์ไพร์สอีก เพราะซ้ือของเขาบ่อย (ฝ้าย 2556) 
                        - ไม่ได้เป็น เพราะถ้าเป็นแล้วรู้สึกผูกมัดต้องซื้อของให้ถึงยอด (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ๋เป็นสมาชิกซีพี เซอร์ไพร์ส 
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                    27) ถ้าพูดถึงตัวแทนความเป็น ซีพี นึกถึงใคร 
                        - ไข่กับไก่ เพราะช่วงที่ซีพีโฆษณา ไข่ไก่ซีพีติดตา แต่ถ้าเป็นคนจะนึกถึงเชฟพลที่
ออกอากาศช่องโมเดินไนท์ทีวี (นินจา 2556) 
                        - นึกถึงเซเว่น เพราะหาซื้อง่ายและสะดวก (เจนจิ 2556) 
                        - นึกถึงนางแบบโปสเตอร์ที่ติดอยู่ที่ใต้สถานีบีทีเอสสีลม ดูแล้วนึกถึงความน่ากิน
ของอาหารความอร่อยของอาหาร ความเป็นครอบครัวในขณะรับประทานอาหาร (เมย 2556) 
                        - บอย ปกรณ์ เห็นในโฆษณาบ่อยๆ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - บอย ปกรณ์ เพราะเขามีจุดเด่นอยู่ตลอดเวลา หรือเจ้าของซีพี เซเว่น แม็คโค
(นิด 2556) 
                        - แอดมิน (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เจ้าสัวซีพี คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ (โบว์ 2556) 
                        - พ่ีเชฟ (หนูมะขวิด 2556) 
                        - เจ้าสัว เพราะเขาาสร้างแบรนด์นี้ (มุข 2556) 
                        - นึกถึงพรีเซนเตอร์คนนี้เลย "หมาก ปริญ สุภารัตน์" เพราะชอบพ่ีหมากมากทาน
ทุกอย่างที่พ่ีหมากเป็นพรีเซ็นเตอร์เลยคะ (แอน 2556) 
                        - พ่อครัว แม่ครัว (แพร 2556) 
                        - หมาก ปริญ (บิก๊ 2556) 
                        - หมาก ปริญ เพราะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ (ปุ๋ย 2556) 
                        - นึกถึงเจ้าสัว เจ้าของซีพี (ฝ้าย 2556) 
                        - เจ้าสัว เพราะเป็นเจ้าของ (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึง เจ้าสัว, หมาก ปริญ และบอย ปกรณ์ เรียงตามล าดับ 
ว่าเป็นตัวแทนของซีพี 
 
                    28) รู้จักพ่ีเชฟหรือไม ่
                        - รู้จัก (นินจา 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (เจนจิ 2556) 
                        - รู้จัก (เมย 2556) 
                        - รู้จัก (อุไรวรรณ 2556) 
                        - รู้จัก (นิด 2556) 
                        - รู้จัก (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - รู้จัก (โบว์ 2556) 
                        - รู้จัก (หนูมะขวิด 2556) 
                        - รู้จัก (มุข 2556) 
                        - ไม่รู้จัก (แอน 2556) 
                        - รู้จัก (แพร 2556) 
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                        - รู้จัก (บิ๊ก 2556) 
                        - รู้จัก (ปุ๋ย 2556) 
                        - รู้จัก (ฝ้าย 2556) 
                        - รู้จัก (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างเกือบทุกคนรู้จักพ่ีเชฟ สติ๊กเกอร์ไลน์ 
 
                    29) ถ้าให้คุณมองแบรนด์ ซีพี เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
                        - เห็นด้วย เพราะส่วนตัวคิดว่าคุณภาพของอาหารที่ซีพีท านั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ
สะอาด แถมอาหารที่เสนอตรงกับความต้องการของเรา (นินจา 2556) 
                        - ไม่ เพราะไม่คุ้นเคย (เจนจิ 2556) 
                        - ก็ดี  ดูแล้วน่ารักสดใสเป็นกันเองดี ดูแล้วไม่เคร่งเครียดท าให้รู้สึกว่า ตัว
ผลิตภัณฑ์มีความน่ารักเข้าถึงได้ถึงทุกเพศ ทุกวัย และดูมีความสุขในการรับประทานอาหาร (เมย 
2556) 
                        - เห็นด้วย เหมือนเชฟที่ท าอาหารได้หลายๆ อย่าง (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ไม่เห็นด้วย คิดว่าไม่เด่น บางคนไม่ได้เล่นไลน์ก็คงไม่รู้จัก (นิด 2556) 
                        - เห็นด้วย (ณิชชานันท์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะว่าถ้านึกถึงซีพีก็นึกถึงพวกไส้กรอกก่อนเลย แต่ตอนนี้มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เอาจริงๆ ได้ลองทานทุกอย่างที่ออกใหม่หมดแล้ว  ส่วนนึงที่กินเพราะพรีเซ็น
เตอร์ ต่อมาก็อยู่ที่ความชอบของเราว่าชอบแบบไหนก็เลือกท่ีจะซื้อทานในแบบนั้น (โบว์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะน่ารักและจ าง่ายดี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ก็ได้นะ เพราะซีพีเป็นแบรนด์อาหาร พ่ีเชฟก็เป็นกุ๊กคนผลิตอาหาร เข้ากันได้ 
(มุข 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะพ่ีเชฟน่ารัก (แอน 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะสื่อถึงอาหารอร่อยๆ (แพร 2556) 
                        - เห็นด้วยนะ เพราะเชฟเป็นคนคิดคนท าเมนูใหม่ เหมือนซีพี (บิ๊ก 2556) 
                        - เห็นด้วย พี่เชฟน่ารักดี ใส่หมวกสีขาวสะท้อนถึงความถูกหลักอนามัยและความ
สะอาดของอาหารได้ (ปุ๋ย 2556) 
                        - เห็นด้วยค่ะ แต่คิดว่าทุกคนอาจจะไม่รู้จัก เพราะเขาไม่ได้ติดพ่ีเชฟไว้กับทุก
โฆษณา คนเลยไม่อาจมองซีพีเป็นพี่เชฟ จะมองเป็นพรีเซ็นเตอร์ที่เขาใช้มากกว่า (ฝ้าย 2556) 
                        - ก็พอได้ เพราะซีพีคอยสร้างสรรค์อาหารใหม่ๆ ออกมาตลอด (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมองแบรนด์ซีพีเป็นแบบพ่ีเชฟ 
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                    30) ถ้าให้คุณมองแอดมิน เป็นแบบพี่เชฟ คุณเห็นด้วยไหม  
                        - ไม่เห็นด้วย น่าจะเป็นไปรษณีย์หรือคนส่งสารมากกว่า เพราะเขาแค่เสนอของ 
แต่ไม่ได้สอนวิธีท า (นินจา 2556) 
                        - ไมเ่ห็นด้วย เพราะแบบเดิมดีกว่า (เจนจิ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะแอดมินดูร่าเริง เหมือนพ่ีเชฟ กระตือรือร้น มีการทักทายเป็น
กันเอง (เมย 2556) 
                        - ไม่เหมือน มองว่าแอดมินแค่แนะน า แชร์อาหารโปรโมทสินค่า ไม่ได้พูดถึงข้อมูล
อาหารการปรุงการท ามากเท่าไหร่ (อุไรวรรณ 2556) 
                        - ไม่เห็นด้วย แอดมินซีพีไม่มีสิ่งดึงดูด บางทีมีคอมเม้นต์ไม่เคยตอบกลับ เขายัง
ขาดการมีมนุษย์สัมพันธ์ (นิด 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมาแชร์แบ่งปันให้ทุกคนด้วย (ณิชชานันท์ 
2556) 
                        - เบื้องต้นก็เห็นด้วย เพราะอย่างอินสตราแกรมจะมีการแนะน าเมนูอาหารต่างๆ 
ที่ท าได้ง่าย แต่บางครั้งก็จะติดตรงที่สติ๊กเกอร์พ่ีเชฟเป็นชาย แต่แอดมินเป็นหญิง เพราะลงท้ายด้วย 
ค่ะ มันก็อาจขัดในบางที แต่มันไม่ใช่ประเด็นส าคัญและปัญหาใหญ่ (โบว์ 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะนา่รักและจ าง่ายดี (หนูมะขวิด 2556) 
                        - ไม่ค่อยเห็นด้วย พี่เชฟเป็นผู้ชาย แต่แอดมินเป็นผู้หญิง มันดูขัดๆ (มุข 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะถ้าแอดมินเป็นแบบพี่เชฟต้องน่ารักมากแน่ๆ เลย (แอน 2556) 
                        - มองแอดมินเป็นเด็กเสิร์ฟ คอยเสิร์ฟอาหารอร่อยๆ ผ่านทางเฟซบุ๊กหรือ 
อินสตราแกรมให้แฟนๆ ได้ดูเป็นอาหารตาแล้วกัน (แพร 2556) 
                        - เห็นด้วย จะได้จ าแอดมินได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย (บิ๊ก 2556) 
                        - เห็นด้วย ถ้าเรามีค าถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหาร เราจะได้ถามพ่ีเชฟหรือแอดมิน
ได้ แล้วเขาก็คงตอบค าถามเราได้ (ปุ๋ย 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะทุกวันนี้แอดมินก็คล้ายเชฟที่คอยน าสิ่งดีๆ เกี่ยวกับอาหารมา
บอกมาแชร์ให้คนที่ติดตามดูกันอยู่แล้ว (ฝ้าย 2556) 
                        - เห็นด้วย เพราะแอดมินก็เป็นคน ถ้าให้เราคิดว่าแอดมินคือพ่ีเชฟที่คอยปรุง
อาหาร แนะน าเรื่องท่ีเกี่ยวกับอาหารให้พวกเรา มันก็เข้ากันอยู่ (เบส 2556) 
 
                        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมองแอดมินเป็นพี่เชฟ 
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บทที่  5 

สรุป และการอภิปรายผล 
 
                จากผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา  
ซีพี” ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลจากผลวิจัยที่ได้ท้ังหมด โดยมีอภิปรายผลการวิจัย
ที่สอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
1. การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)                
               เป็นการศึกษาในส่วนของ “ผู้ส่งสาร” (Sender) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปการตลาด
ออนไลน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และคุณศวิกา วนิชจินดา Social Media 
Operator บริษัท Praneat จากผลการศึกษาสามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
              1.1 สรุปผลการวิจัย  
                    การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นตัวกลางดึงคนให้เข้ามาดูในสื่อที่เป็นเจ้าของ เพ่ือบอกข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ ใช้สร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นที่ไว้คุยให้คนเข้าใจยามแบรนด์มีข่าวไม่ดีออกมาหรือให้บริการลูกค้ายามมี
ปัญหา โดยพยายามสร้างเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งซีพีได้ใช้เอเจนซี่ภายนอก
ดูแลข้อมูลการโพสต์ในการทํา Social CRM และตอบคําถามลูกค้าตามทิศทางของซีพี อีกทั้งซีพียังได้
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางแรกให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อร้องเรียน และทางบริษัท
ยังใช้ประสานงานกันทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีมออนไลน์ ทีมศูนย์ผู้บริโภคหรือคอลเซ็นเตอร์ และทีม
สํารวจพื้นที่ขายสินค้า 

              1.2 อภิปรายผลการวิจัย 
                    จากผลจากวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP)  
                    บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ได้ดําเนินการใช้งานแฟนเพจ  
เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม ที่มีคุณสมบัติเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Technology) นํามาเป็นจุดติดต่อ (Touch Point) กับลูกค้า ใช้เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (Feed Back) 
หรือเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าด้วย ทําให้แบรนด์สามารถเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่านกระบวนหลายขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อน โดย
ลูกค้าจะเป็นผู้กําหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆ แทน และสามารถทําได้ตลอด 24 ชั่วโมง (หากแต่
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ทาง CP ไม่ได้มีคนเฝ้าติดตามดูสื่อตลอดเวลา) อีกทั้งยังมีทางเลือกในการติดต่อหลากหลายช่องทาง
เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการติดต่อตามช่องทางที่ตนสะดวก เกิดเป็นการสื่อสาร 
2 ทาง (Two-way Communication) และเมื่อแบรนด์ทราบปัญหาหรือความต้องการลูกค้าแล้ว แบ
รนด์จะสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้จริงๆ  
                    ในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด 
(มหาชน) (CP)  มีลักษณะการพูดคุยกับลูกค้าจะใช้กลยุทธ์รูปแบบเหมือนคุยกับเพ่ือน คุยเป็น
รายบุคคล ซึ่งตรงกับการใช้ในการให้บริการกับลูกค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  เพราะต้องการให้คนมองแบ
รนด์เป็นบุคคลมีหน้าตาเหมือนพ่ีเชฟที่เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยใช้ภาษาเป็นกันเอง สื่อสารได้กับคนทุก
วัย เข้าใจได้ง่าย  ตรงนี้ จึ งถือเป็นกิจกรรมการสร้าความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นกัน เอง 
(Personalized) และทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นมา
เพ่ือขอบคุณลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัท จึงจัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายทําให้ลูกค้ามีความสนใจ
ที่จะเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทมากขึ้น จนเกิดการแชร์บอกต่อ ทั้งบนสื่อออนไลน์และโลก
ออฟไลน์ (ปากต่อปาก) ทําให้มีคนเข้ามาติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จํากัด (มหาชน) (CP) เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าของซีพีเพ่ิมมากข้ึน ธุรกิจสามารถขายของได้ 
ซ่ึงทั้งลูกค้าและองค์กรได้ประโยชน์ทั้งคู่ (Win-win Strategy) 
                    ทั้งนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ได้ทําการสื่อสารมาอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มต้นเมื่อสิงหาคม ปี 2554 มาจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้ลูกค้ามองแบรนด์เป็นเพื่อน และเมื่อเกิด
ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์ขึ้นมา ทําให้ลูกค้าที่มองแบรนด์เป็นเพ่ือนนั้น กล้าออกมาปกป้องแก้ต่างให้
แทน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจ และการ
รับรู้ที่ดีในตราสินค้า (Longterm Relationship)  
 
2. การศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)                
               เป็นการศึกษา “ตัวสาร” (Message) ซึ่งศึกษาวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้
วางนโยบายการกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM  
ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ร่วมกับการศึกษาวิเคราะห์ตามรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ และรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ ตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ได้สังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาสามารถ
นํามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
              2.1 สรุปผลการวิจัย  
                    1) สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วางนโยบายการกําหนดรูปแบบ
และวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) 
                    รูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จํากัด (มหาชน) (CP) คือบนเฟซบุ๊กจะมีเนื้อหา 4 ส่วน เรื่องสินค้า, โปรโมชั่น, กิจกรรม และ ไลฟ์
สไตล์ทั่วไป พยายามแบ่งให้ 25% เท่ากัน โดยเนื้อหาที่ให้ออกไปพยายามจะให้กลางๆ เพราะมีหลาย
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กลุ่มเป้าหมายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ และเราพยายามสร้างเรื่องราวให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เข้า
มาดูเพ่ือนําไปทําทานตาม ส่วนหลักการบนอินสตราแกรมจะคล้ายกับแฟนเพจ เฟซบุ๊ก แต่เล่าเรื่อง
ด้วยรูปภาพมากกว่า และมีลูกเล่นเยอะมากกว่า และเนื่องจากเพ่ิงเริ่มมาไม่นาน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็น
เนื้อหาที่นํามาจากแฟนเพจ เฟซบุ๊ก นําเมนูอาหารมาเผยแพร่ซ้ํา โดยใช้บุคลิกการสื่อสารเป็นผู้หญิง 
อายุประมาณ 30 ปี แต่มีความเป็นวัยรุ่น ขี้เล่น ใช้ภาษาแบบมีการศึกษา เพ่ือต้องการให้สามารถสื่อ
ถึงเด็กรุ่นใหม่ได้ด้วย 
                    2) การศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ และรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ ตามกรอบแนวคิดที่สังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
                        2.1) รูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ 
                              โดยสรุปแล้วรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ CP Brand ส่งไปยัง
สมาชิก จากแนวคิด “รูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ” ที่นํามาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการศึกษา มีด้วยกันดังนี้  
                              ทางแฟนเพจ เฟซบุ๊กของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) 
มีการให้เนื้อหาโพสต์อยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ให้ข้อมูลและให้ความบันเทิง โดยจะให้ข้อมูล
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ด้านความบันเทิงนั้นจะเป็นเรื่องกิจกรรมและไลฟ์
สไตล์ สามารถแบ่งได้ตามด้านล่าง ต่อไปนี้ 
                              (1) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล  
                                   (1.1) ด้านอาหาร แบ่งได้ 4 หมวด 
                                          (1.1.1) เมนูอาหาร 
                                          (1.1.2) สินค้า 
                                          (1.1.3) อาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย 
                                          (1.1.4) เคล็ดลับหรือความรู้เรื่องอาหาร 
                                   (1.2) ข้อมูลที่ไม่เก่ียวกับอาหาร แบ่งได้ 5 หมวด 
                                          (1.2.1) ข้อมูลข่าวสารของทางซีพี 
                                          (1.2.2) ข้อมูลเพ่ือสุขภาพ 
                                          (1.2.3) สิทธิพิเศษของลูกค้า 
                                          (1.2.4) เคล็ดลับหรือความรู้ทั่วไป 
                                          (1.2.5) โปรโมชั่น  
                              (2) เนื้อหาที่ให้ความบันเทิง  
                                  (2.1) โพสต์กิจกรรม  
                                  (2.2) โพสต์ประเภทไลฟ์สไตล์ มุขตลก แบ่งได้ 7 หมวดย่อย 
                                          (2.2.1) ร้านอาหาร 
                                          (2.2.2) แหล่งท่องเที่ยว 
                                          (2.2.3) คําคม/ มุขตลก/ ทํานาย 
                                          (2.2.4) แฟชั่น 
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                                          (2.2.5) เทคโนโลยี 
                                          (2.2.6) ชีวิตประจําวัน 
                                          (2.2.7) ทักทายเทศกาล 
                              มีแนวโน้มใช้ข้อความที่โพสต์จํานวนน้อยกว่า 250 ตัวอักษร และพยายามใช้
ข้อความที่เป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่าย โดยมีเวลาโพสต์เป็นประจําอยู่ 2 
ช่วงด้วยกัน คือ ตอน 9-10 โมงเช้า และ 4-6 โมงเย็น มีการใช้รูปภาพปกเพ่ือบอกผลิตภัณฑ์ที่ออก
ใหม ่หรือกิจกรรมที่กําลังจัดขึ้นในช่วงนั้นๆ พร้อมทั้งผสมผสานรูปแบบการโพสต์ที่หลากหลาย และใช้
ประโยชน์จากฟังก์ชันเครื่องมือของเฟซบุ๊กในการโฆษณาเพ่ือให้คนเห็นกิจกรรมที่ทางแบรนด์กําลังจัด
อยู่ หรืออาศัยข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊กในการดูประเภทของโพสต์ที่ได้รับความสนใจมาก  
 
                        2.2) รูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ  
                              โดยสรุปแล้วรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรมชื่อ cpfood ทีส่งไป
ยังผู้ติดตาม จากแนวคิด “รูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ” และได้นํามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการศึกษา พบว่าอินสตราแกรมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) มีรูปแบบและวิธีการสื่อสาร ที่ตรงกับกรอบแนวคิด 7 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 
                              (1) มีการแสดงรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า การนําไปใช้ประโยชน์ 
                              (2) มีการจัดการประกวดแข่งขันแคมเปญ ขึ้นในอินสตราแกรม 
                              (3) มีการแสดงภาพเบื้องหลัง กิจกรรมพิเศษสําหรับผู้ติดตามทางนี้เท่านั้น  
                              (4) มีการแสดงภาพการประชาสัมพันธ์ หรือภาพลูกค้ากับสินค้า ที่ไม่ใช่ภาพ
เพ่ือการแข่งขัน ได้แก่ ภาพงานอีเว้นท์ของแบรนด์ รวมทั้งภาพบริษัท  
                              (5) มีการแสดงภาพดาราที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า    
                              (7) มีการใช้ฟังก์ชันของอินสตราแกรม เช่น ใช้ hashtag (#) บรรยายภาพ, 
ใช้ @ ชื่อบุคคล, ใช้งาน Profile บนเว็บไซต์อินสตราแกรมบอกประวัติหรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ของ
แบรนด์ 
                              (8) มีส่วนร่วมกับลูกค้า ในส่วนนี้ยังมีน้อยมาก เพราะไม่ค่อยตอบคําถาม
ลูกค้า หรือไมเ่ข้าไปพูดคุยกับลูกค้าท่ีเข้ามาพูดคุยด้วย 
 
               2.2 อภิปรายผลการวิจัย 
                     จากผลการสัมภาษณ์ผู้วางนโยบายการกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วย 
Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) และผลการศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) พบว่าเนื้อหาทั้งบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรมได้เน้นหนักไป
ทางเรื่องสินค้ามากที่สุด ซึ่งรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนเฟซบุ๊กที่ใช้แนวคิด “รูปแบบและวิธีการ
สื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ” เป็นกรอบในการศึกษา พบว่ารูปแบบและวิธีการสื่อสารที่บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ทํานั้นสามารถนํามาเชื่อมโยงเข้าจับเข้ากับแนวคิดที่
สังเคราะห์ออกมาได้ทุกข้อ แต่แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
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(CP) ยังมีปัญหาการให้บริการกับลูกค้าบนแฟนเพจด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคําถามของ
ลูกค้า 
                    ด้านรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนอินสตราแกรมที่ใช้แนวคิด “รูปแบบและวิธีการ
สื่อสารบนอินสตราแกรม 8 ข้อ” เป็นกรอบในการศึกษา พบว่ารูปแบบและวิธีการสื่อสารที่บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ได้จัดทํานั้นไม่ปรากฎเนื้อหารูปแบบที่ 6) ภาพน่ารักๆ 
ของสัตว์เลี้ยงกับบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจอาหารที่ทํามาจากเนื้อสัตว์ และเป็นสินค้าที่ให้คนบริโภค 
หากนําภาพสัตว์เลี้ยงที่กินอาหารซีพีมาลงอินสตราแกรม อาจมีคนมาพูดประชดประชันแบรนด์ หรือ
หากนําภาพสัตว์ที่นํามาทําอาหารลงอาจส่งผลแง่ลบกับแบรนด์ได้เช่นกัน เพราะคนไทยมีนิสัยขี้สงสาร 
                  
3. การศึกษาความคิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อ
การสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP)                
               เป็นการศึกษาในส่วนของผู้รับสาร (Receiver) โดยทําการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ลูกค้า
ผู้รับสาร 3 กลุ่ม จํานวน 38 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยกําหนด สามารถนํามาสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ได้ ดังนี้ 
 
              3.1 สรุปผลการวิจัย  
                    จากการสัมภาษณ์ผู้รับสาร สามารถสรุปผลตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใน 3 
เรื่อง คือด้านความคิดเห็น ความต้องการใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการ
สื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ซึ่งสามารถจําแนก
ตามแต่ละของกลุ่มผู้รับสาร ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

                     1) กลุ่มลูกค้าผู้เป็นสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
                         (1) ด้านความคิดเห็น ลูกค้ากลุ่มนี้ชื่นชอบไลค์เนื้อหาเกี่ยวกับภาพอาหารหรือ
เกร็ดความรู้เรื่องอาหาร แต่จะชอบคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นและแชร์แบ่งปันเนื้อหาประเภท
กิจกรรม และมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อแอดมิน คือมองแอดมินเป็นผู้หญิงอารมณ์ดี มีความเอาใจใส่ 
และเป็นกันเองกับลูกเพจ และถ้าจะให้มองตัวแทนความเป็นซีพี ลูกค้ากลุ่มนี้มีคนนึกถึงพ่ีเชฟ, บอย 
ปกรณ์, เจ้าสัว และเซเว่น เป็น 4 อันดับที่คนนึกถึงมากที่สุด  
                         (2) ด้านความต้องการใช้ประโยชน์ ลูกค้าผู้รับสารกลุ่มนี้มีความต้องการใช้
ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น อาหาร และร่วมกิจกรรมกับทางซีพี ซึ่งตรงกับกลุ่มการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เพ่ือ เอาไว้เป็นเพ่ือน หรือเพ่ือติดตามเฝ้าดูสังคมเมื่อเข้ามาติดตามดูข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ เป็น
ประจํา หรือเอาไว้สร้างความตื่นเต้น หาความเพลิดเพลินหรือความผ่อนคลาย และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมเม่ือร่วมกิจกรรม และเพ่ือการแสวงหาข้อมูล เมื่อใช้ค้นหาเรื่องที่มีประโยชน์ หรือสูตรเมนูอาหาร   
                         (3) ด้านความผูกพันของลูกค้าผู้รับสาร ลูกค้าท่ีติดตามแฟนเพจ เฟซบุ๊ก มีระดับ
ความผูกพันสูงถึงข้ันที่ 5 (Loyalist) เพราะมีการชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าของซีพีด้วย มีคนเคยออกมา
แก้ข่าวให้ และอนาคตก็พร้อมแก้ต่างแทนแบรนด์  
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                     2) กลุ่มลูกค้าผู้เป็นผู้ติดตามบนอินสตราแกรม  
                         (1) ด้านความคิดเห็น ลูกค้ากลุ่มนี้ชื่นชอบไลค์เนื้อหาเกี่ยวกับภาพอาหาร แต่จะ
ชอบคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นและแชร์เนื้อหาประเภทกิจกรรม และมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อแอด
มิน คือมองแอดมินเป็นผู้หญิงที่สื่อสารได้อย่างเป็นกันเอง และเข้าใจได้ง่าย และถ้าจะให้มองตัวแทน
ความเป็นซีพี ลูกค้ากลุ่มนี้มีคนนึกถึงบอย ปกรณ์มากที่สุด  
                         (2) ด้านความต้องการใช้ประโยชน์ ลูกค้าผู้รับสารกลุ่มนี้มีความต้องการใช้
ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น อาหาร และร่วมกิจกรรมกับทางซีพี ซึ่งตรงกับกลุ่มการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เพ่ือ เอาไว้เป็นเพ่ือน หรือเพ่ือติดตามเฝ้าดูสังคมเม่ือเข้ามาติดตามดูข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ เป็น
ประจํา หรือเอาไว้สร้างความตื่นเต้น หาความเพลิดเพลินหรือความผ่อนคลาย และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมเม่ือร่วมกิจกรรม  
                         (3) ด้านความผูกพันของลูกค้าผู้รับสาร ลูกค้าท่ีติดตามอินสตราแกรมเพียงสื่อ
เดียวสามารถมีระดับความผูกพันได้ถึงข้ันที่ 3 (Active) เท่านั้น เพราะมีการติดตาม มีลูกค้าท่ีเคย
พูดคุยกับคนในเพจ ช่วยตอบคําถามแทนแอดมิน เคยชวนเพื่อนมาติดตามอินสตราแกรมของซีพี แต่
ไม่เคยให้ข้อมูลกับแบรนด์ ซึ่งหมายถึงการไม่ได้เป็นสมาชิก และการที่ยังไม่เคยออกมาปกป้องแบรนด์
ยามที่มีข่าวไม่ดีออกมา 

                     3) กลุ่มลูกค้าผู้เป็นทั้งสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และเป็นผู้ติดตามบน 
อินสตราแกรม  
                         (1) ด้านความคิดเห็น ลูกค้ากลุ่มนี้ชื่นชอบไลค์เนื้อหาเกี่ยวกับภาพอาหารหรือ
เกร็ดความรู้เรื่องอาหาร แต่จะชอบคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นและแชร์แบ่งปันเนื้อหาประเภท
กิจกรรม และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อแอดมิน คือมองแอดมินเป็นผู้หญิงที่สื่อสารได้อย่าง
เป็นกันเอง และเข้าใจได้ง่าย แต่มีบางกลุ่มท่ีมีความคิดเชิงลบกับแอดมิน คือยังขาดการมีมนุษย
สัมพันธ์ และถ้าจะให้มองตัวแทนความเป็นซีพี ลูกค้ากลุ่มนี้มีคนนึกถึงเจ้าสัวมากที่สุด  
                         (2) ด้านความต้องการใช้ประโยชน์ ลูกค้าผู้รับสารกลุ่มนี้มีความต้องการใช้
ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น อาหาร และร่วมกิจกรรมกับทางซีพี ซึ่งตรงกับกลุ่มการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เพ่ือ เอาไว้เป็นเพ่ือน หรือเพ่ือติดตามเฝ้าดูสังคมเม่ือเข้ามาติดตามดูข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ เป็น
ประจํา หรือเอาไว้สร้างความตื่นเต้น หาความเพลิดเพลินหรือความผ่อนคลาย และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมเมื่อร่วมกิจกรรม และเพ่ือการแสวงหาข้อมูล เมื่อใช้ค้นหาเรื่องที่มีประโยชน์ หรือสูตรเมนูอาหาร 
ซึ่งจะเหมือนกับผู้ที่เป็นสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก อย่างเดียว 
                         (3) ด้านความผูกพันของลูกค้าผู้รับสาร ลูกค้าท่ีติดตามทั้งแฟนเพจ เฟซบุ๊กและ 
อินสตราแกรม มีระดับความผูกพันสูงถึงขั้นท่ี 5 (Loyalist) เช่นเดียวกับสมาชิกที่ติดตามแฟนเพจ  
เฟซบุ๊ก อย่างเดียว เพราะมีการชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าของซีพีด้วย มีคนเคยออกมาแก้ข่าวให้ และ
อนาคตกพ็ร้อมแก้ต่างแทน  

              3.2 อภิปรายผลการวิจัย 
                    จากผลจากวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เรื่องศึกษาความคิดเห็น ความต้องการ
ใช้ประโยชน์ และความผูกพันของลูกค้าผู้รับสารที่มีต่อการสื่อสารด้วย Social CRM ของ บริษัท 
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เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) พบว่าสามารถนําผลการวิจัยมาเชื่อมโยงเพ่ืออธิบายกับ
แนวคิด ทฤษฎีได้ ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
                    จากทฤษฎีเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ ลูกค้าผู้รับสารมีความ
ต้องการใช้ประโยชน์ตามแต่ละกลุ่มดังนี้ 
                    1) กลุ่มลูกค้าผู้เป็นสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
                        (1) เอาไว้เป็นเพื่อน: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูเรื่องเกร็ดความรู้ต่างๆ และเมนูอาหาร 
                        (2) สร้างความตื่นเต้น: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางซีพี ได้จัด
ขึ้น 
                        (3) ความเพลิดเพลิน หรือความผ่อนคลาย: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูโพสต์ที่
เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ 
                        (4) ปฏิสมัพันธ์ทางสังคม: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม แสดงความ
คิดเห็น สอบถาม หรือร้องเรียนสินค้า 
                        (5) แสวงหาข้อมูล: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูเมนูอาหารที่ทางแบรนด์นําเสนอเป็น
ประจําทุกสัปดาห์ 
                        (6) ติดตามเฝ้าดูสังคม: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาติดตามดูข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม 
จากทางแบรนด์ 
                   2) กลุ่มลูกค้าผู้เป็นผู้ติดตามบนอินสตราแกรม 
                       (1) เอาไว้เป็นเพื่อน: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูภาพเมนูอาหาร หรือภาพพรีเซ็นเตอร์ 
                       (2) สร้างความตื่นเต้น: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางซีพี ได้จัด
ขึ้น 
                       (3) ความเพลิดเพลิน หรือความผ่อนคลาย: ลูกคา้ผู้รับสารเข้ามาดูภาพของ 
พรีเซ็นเตอร์ 
                       (4) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม แสดงความ
คิดเห็น  
                       (5) ติดตามเฝ้าดูสังคม: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาติดตามดูข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม 
จากทางแบรนด์ 
                   3) กลุ่มลูกค้าผู้เป็นทั้งสมาชิกบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และเป็นผู้ติดตามบนอินสตราแกรม 
                       (1) เอาไว้เป็นเพื่อน: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูเรื่องเกร็ดความรู้ต่างๆ เมนูอาหาร และ
ภาพพรีเซ็นเตอร์ 
                       (2) สร้างความตื่นเต้น: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางซีพี ได้จัด
ขึ้น 
                       (3) ความเพลิดเพลิน หรือความผ่อนคลาย: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูโพสต์ทีเ่กี่ยวข้อง
กับไลฟ์สไตล์ และภาพพรีเซ็นเตอร์ 
                       (4) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม: ลูกคา้ผู้รับสารเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม แสดงความ
คิดเห็น สอบถาม หรือร้องเรียนสินค้า 
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                       (5) แสวงหาข้อมูล: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาดูเมนูอาหารที่ทางแบรนด์นําเสนอเป็น
ประจําทุกสัปดาห์ 
                       (6) ติดตามเฝ้าดูสังคม: ลูกค้าผู้รับสารเข้ามาติดตามดูข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม 
จากทางแบรนด์ 
                    จากแนวคิดทฤษฎีเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อนี้ เมื่อนํามา
อภิปรายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ได้แก่ การนํา Social CRM มาใชในธุรกิจ SME 
กรณีศึกษา เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นตํารับเพชรบุรี (อาทิตยา 2554) ที่เป็นธุรกิจร้านอาหาร SME 
ในเฟซบุ๊กได้ให้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นหลัก เช่น อาหารเมนูใหม่ๆ และยังในการ
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการพูดคุย และเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งคือทวิตเตอร์ที่ใช้สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีนั้น แต่เครื่องมือทั้ง 2 ชิ้นไม่มีกิจกรรมให้ลูกค้าผู้รับสารร่วมสนุก จึงทําให้
ไม่มีการจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความตื่นเต้น และความเพลิดเพลินผ่อนคลาย และอีกหนึ่ง
งานวิจัยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก กรณีศึกษา 
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ (มาศศุภา 2555) ที่เป็นธุรกิจร้านอาหารเช่นเดียวกับเจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ต้นตํารับเพชรบุรี โดยเฟซบุ๊กของฟูจิมีการให้เนื้อหาข้อมูลทั้งเรื่องสินค้าบริการ และเรื่องกิจกรรม จึง
ทําให้สามารถจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ของลูกค้าผู้ รับสารในการสร้างความตื่นเต้น และหาความ
เพลิดเพลินผ่อนคลายจากการร่วมเล่นกิจกรรมได้ ดังแสดงในตารางที่ 5-1 
 

 
ตารางที่ 5-1 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากสื่อของลูกค้าในธุรกิจอาหาร 3 แบรนด์  
 
                    เมื่อนําผลการวิจัยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา 
ซีพีมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจอาหารเหมือนกันอย่าง 
เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นตํารับเพชรบุรี ที่ไม่พบการสร้างความตื่นเต้นและความเพลิดเพลิน หรือความ
ผ่อนคลาย เพราะทางเจ๊กเมงกวยเตี๋ยวเนื้อต้นตํารับเพชรบุรี ไม่มีการโพสต์เนื้อหารูปแบบอื่น นอกจาก
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เมนูอาหารและข่าวสารทางร้าน อีกทั้งขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน ทําให้เจ๊กเม้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตนตํา
รับเพชรบุรี ที่ เป็นธุรกิจ SME และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ที่ เป็น
บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายอาหาร ธุรกิจขนาดใหญ่มีการบริหารงานด้าน Social CRM ไม่เหมือนกัน ใน
ส่วนของเจ๊กเม้งฯ เจ้าของสามารถดูแลเองได้ เพราะมีสาขาเดียว และตัวสินค้าบริการของทางร้านก็
ไม่ได้มีเยอะเกินไป รวมทั้งจํานวนลูกค้าที่ต่างกันก็ทําให้เจ้าของเจ๊กเม้งฯ สามารถดูแลพูดคุยกับลูกค้า
ได้อย่างใกล้ชิด และการที่เจ้าของมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเองย่อมส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกดีกับธุรกิจ 
ซึ่งต่างกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ที่มีลูกค้าอยู่ทั่วทั้งประเทศ การทํา 
Social CRM ขึ้นมาจึงเป็นเรื่องยาก อาจจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล เพ่ือรองรับ
กับการติดต่อจากจํานวนลูกค้าที่มีสูงมาก หากให้เจ้าของมาบริหารงานเองอาจไม่ทันใจลูกค้า ดังนั้นจึง
อาจมีผลต่อความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับลูกค้าที่ทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
(CP) ไม่อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูงขนาดทางเจ๊กเม้งฯ มีกับลูกค้าได้ และการมีเครื่องมือหรือ
สื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย หากแบรนด์สามารถนํามาบูรณาการใช้งานร่วมกันได้จะเกิดประโยชน์
กับแบรนด์มากขึ้น เหมือนกับเจ๊กเม้งฯ ใช้ 2 สื่อเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สําคัญที่ส่งผลทําให้ธุรกิจ
เติบโต และประหยัดค่าใช้จ่าย คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากกว่าเดิม ใช้ทุกสื่อที่เขามีร่วมกันทํางาน แต่ทาง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (CP) ไม่ได้ใช้แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ให้ทํางานร่วมกันหรือส่งเสริมกัน
กับอินสตราแกรม สาเหตุอาจเป็นเพราะใช้เอเจนซี่ภายนอกดูแล จึงทําให้ดําเนินการได้ยากกว่าการที่
เจ้าของดูแลเอง 
                    แต่การใช้ประโยชน์ของลูกค้าซีพีจะมีความต้องการครบเหมือนกันทุกข้อเหมือนกัน
กับลูกค้าภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ เพราะมีการโพสต์รูปแบบเนื้อหาที่เป็นกิจกรรมด้วย ซึ่งขนาดของ
ธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ แม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่ได้ มีการบริหารงานการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  เฟซบุ๊กด้วยตัวเอง จึงทําให้ภัตตาคารอาหาร
ญี่ปุ่นฟูจิ มีความเข้าใจในลูกค้ามากกว่าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) ที่จ้าง 
เอเจนซี่ภายนอกมาช่วยดูแล Social CRM ของแบรนด์ ทําให้ผู้ดูแลสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  
เฟซบุ๊กของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ รู้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) หรือความสนใจของลูกค้าที่เป็นสมาชิก
ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก แล้วสามารถวิเคราะห์ ส่งมอบเนื้อหาหรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการได้ และการ
ให้เอเจนซี่ภายนอกดูแล ทําให้อาจส่งผลต่อความรวดเร็วในการตอบคําถามด้วยเพราะหากมีลูกค้ามา
สอบถามหรือร้องเรียน ทางเอเจนซี่ต้องแจ้งเรื่องมายังบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
(CP) ก่อนถึงวิธีการจัดการดําเนินงาน แต่ถ้าคนที่ดูแลเพจเป็นคนในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จํากัด (มหาชน) (CP) เองก็ต้องย่อมรู้ มีความเข้าใจหรือคุ้นเคยกับสินค้าบริการมากกว่าคนภายนอก
ของเอเจนซี่ ทําให้สามารถตอบคําถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าได้ในทันที หรือสามารถส่งเรื่องได้
รวดเร็วกว่าการใช้เอเจนซี่ภายนอกแบบที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) 
ดําเนินงาน          
                    จากแนวคิดทฤษฎีเรื่องความผูกพันของลูกค้า Customer Engagement ของ Katie 
Delahaye Paine พบว่าลูกค้าผู้ติดตาม Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด 
(มหาชน) (CP) ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ว่าจะติดตามสื่อแค่สื่อเดียว หรือตามทั้ง 2 สื่อ ต่างสามารถมีระดับความ
ผูกพันกับ Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP)  ได้ถึงระดับ 5 
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(Loyalist) คือ ชวนเพื่อนมาซื้อด้วย และพร้อมแก้ต่างแทนแบรนด์ด้วย จากข้อมูลจะพบว่าจํานวน
ลูกค้าท่ีชวนเพื่อนมาซื้อสูงมาก เนื่องมาจากธุรกิจอาหารซีพี เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับคนต่ํา 
(Low Involvement) และเป็นของอุปโภคบริโภค มีราคาท่ีไม่สูง สามารถหาซื้อได้สะดวก จึงเป็น
เหตุผลที่ทําให้ชักชวนกันมาซื้อได้ง่าย แต่ถ้ามองมิติการปกป้องแบรนด์แล้วจะเห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน ว่าเคยมีคนที่เคยปกป้องแล้ว เพียง 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามแฟนเพจ เฟซบุ๊ก อย่างเดียว 3 คน 
และ ตามท้ัง 2 สื่ออีก 2 คน โดยสาเหตุที่เราไม่เห็นคนในอินสตราแกรมเคยแก้ต่างให้ อาจเพราะด้วย
ตัวฟังก์ชันการทํางานของตัวมันเอง จะเน้นให้คนดูรูปภาพมากกว่าติดตามอ่านข้อมูล  
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บทที่  6 

การนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
 
                จากผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Social CRM กรณีศึกษา  
ซีพี” ผู้วิจัยได้ท ำกำรสรุปผลจำกผลวิจัยที่ได้ทั้งหมด โดยมีกำรอภิปรำยผลกำรวิจัยที่สอดคล้องตำม
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกำรวิจัย  โดยผู้วิจัยจะสรุปและอภิปรำยผลตำม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้สร้างข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารด าเนินงาน 
Social CRM ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ไดดังนี้ 
               1. ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าส าหรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
               2. ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ อินสตราแกรม ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าส าหรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
               3. ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้ Social CRM ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าส าหรับ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
 
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าสําหรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) 
               จากกรอบแนวคิดรูปแบบและวิธีการสื่อสารบนแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 9 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ขึ้นมา จะพบว่าบนสื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) (CP) ควรแก้ไขเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลการเก็บข้อมูลพบว่า 
มีจ านวนของลูกค้ากลุ่มที่ติดตามทั้งแฟนเพจ เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรมจ านวนหนึ่ง ที่มีความคิดเห็น
ว่าแอดมินมีการตอบสนองที่ช้า ไม่ทันใจ หรือไม่มีการตอบสนองใดๆ ต่อค าถามลูกค้าเลย ซึ่งขัดแย้ง
กับผลการสัมภาษณ์ผู้วางนโยบายของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ที่มีเกณฑ์
การตอบสนองต่อค าถามลูกค้าให้ทันภายใน 6 ชั่วโมง แต่แอดมินไม่อาจปฏิบัติได้จริง ปัญหาถัดมาคือ
เรื่องกลยุทธ์การก าหนดต าแหน่งหรือบุคลิกของแบรนด์ที่ชัดเจนระหว่างสื่อออนไลน์และออฟไลน์  
และจากการเก็บข้อมูลพบว่ายอดจ านวนคนเป็นสมาชิกและผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) มีการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาระหว่างที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา แต่ผู้วิจัยกลับพบว่ายอดจ านวนคนไลท์ คอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น และยอดการแชร์
แบ่งปันข้อมูลในแต่ละข้อความ ไม่ได้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นต่างไปจากยอดสมาชิกเดิมตาม ท าให้ผู้วิจัย
สามารถเสนอข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
                1.1 ใช้แฟนเพจ เฟซบุ๊ก เพ่ือด าเนินงานด้านบริการลูกค้า 
                     1) จัดทีมแอดมินดูแลเฉพาะสื่อ เฉพาะเรื่อง โดยแบ่งแอดมินออกเป็น 2 ทีม  
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                         1.1) แอดมินภายใน คือพนักงานในบริษัทท่ีรู้ข้อมูลสินค้าหรือบริษัทหรือทีม Call   
Center ศูนย์ผู้บริโภค) ดูแลเรื่องการร้องเรียนจากลูกค้า หรือส่วนของ Customer Service เพราะคน
ในบริษัทย่อมมีความรู้-ความเข้าใจในสินค้าหรือบริษัทมากกว่าคนภายนอกบริษัท และการตอบค าถาม
ที่ไม่ทันภายใน 6 ชั่วโมงนั้น กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนสินค้า แบรนด์ควรจัดให้ทีม Call Center หรือ
ศูนย์ผู้บริโภคมาดูแดตอบค าถามกับลูกค้าที่มาร้องเรียนในเพจด้วย การตอบค าถามจากลูกค้าจะได้
รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ว่าอย่างไรทาง Call Center ก็ต้องรับทราบเรื่อง หากเป็นผู้มาประสานงานเองจะ
ได้ รับ เรื่ อ งเร็วขึ้ น และสอบถามข้อมู ล ได้ ครบถ้ วน  ส่ งผลให้ การบริการประทั บ ใจลูกค้ า  
                         1.2) แอดมินภายนอก (เอเจนซี่) ดูแลเรื่องการสื่อสาร หรือคิดเนื้อหาที่จะให้บน
สื่อและให้สามารถตอบค าถามที่เป็นการทักทายทั่วไปจากลูกค้า หรือการร่วมเล่นกิจกรรมได้ โดย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ต้องแจ้งให้เอเจนซี่ทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการตอบค าถามกลับไปยังลูกค้า เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

                   1.2 ตอบสนองต่อคอมเม้นต์ของลูกค้าทุกคนด้วยการกดไลท์หรือตอบกลับ 
                        แอดมินควรแสดงออกว่ารับรู้ถึงการคอมเม้นต์ของลูกค้าทุกท่านด้วยการกดไลท์ 
คอมเม้นต์นั้นๆ หรือตอบกลับ ท าให้เกิดการสื่อสาร 2 ทางมากข้ึน ไม่ควรปล่อยให้เป็นช่องทางบอก
ข่าวสารอย่างเดียว ซึ่งจะสะท้อนถึงความเอาใจใส่ลูกเพจของแอดมิน     

                   1.3 พร้อมรับฟังทุกปัญหาจากลูกค้า 
                        แบรนด์ควรด าเนินการรับเรื่องให้กับลูกค้าท่ีมาร้องเรียนแบรนด์ในเครือกับเพจ  
เพราะความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  

                   1.4. ปรับบุคลิกการสื่อสารของแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น 
                         1) วางต าแหน่งบุคลิกของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้โดดเด่นใน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เป็นแบรนด์อาหารอาจเล่นเรื่องเมนูสุดง่าย หรือเมนูสุดแปลก เพ่ือท าให้คน
ติดตาม หรือคิดถึงเพจของแบรนด์เป็นอันดับแรกเม่ือพูดถึงเรื่องนั้นๆ  
                         2) ใช้บุคลิกการสื่อสารให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
                             ควรเปลี่ยนบุคลิกการสื่อสารของแอดมินเพจเป็นแบบ พ่ีเชฟ ในสติ๊กเกอร์ไลน์ 
เพราะเมื่อพูดถึงเชฟแล้วจะช่วยให้นึกถึงอาหารได้ และค าว่า “เชฟ” คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเชฟที่
เป็นผู้ชาย อาจเรียกได้ว่าเป็นค าที่เรียกแทนผู้ชายได้ด้วย และลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อคิดถึงแบรนด์ CP 
พวกเขาคิดถึงบอย ปกรณ์ ที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือเจ้าสัวธนินท์ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชายทั้งสิ้น  และเมื่อมี
การโฆษณาในสื่อออฟไลน์ ถ้ามีพรีเซ็นเตอร์ก็ควรมี พี่เชฟ อยู่คู่ด้วย หรืออาจมีการจัด Shelf Talker 
สินค้าซีพี ให้มีรูปพี่เชฟติดอยู่ด้วย เพ่ือเป็นการเตือความจ าให้ลูกค้านึกถึงซีพี นึกถึงพ่ีเชฟ 
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                        3) เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นบุคคลมากข้ึน 
                            ปรับให้แอดมินสามารถพิมพ์พูดคุยกับลูกค้าได้ ท าให้มีค าตอบหลากหลาย
รูปแบบ ลูกค้าจะได้รู้สึกเป็นกันเอง มองแบรนด์เป็นเหมือนบุคคล และพยายามสร้างให้มีการพูดคุย
กันอย่างสม่ าเสมอ แม้จะตอบค าถามลูกค้าไปแล้ว เช่น กรณีมีลูกค้ามาสอบถามที่ซื้อสินค้า เมื่อแอดมิ
นตอบกลับแล้ว อาจชวนคุยอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ได้ซื้อสินค้าตามที่ต้องการหรือไม่ และคุณภาพเป็น
อย่างไร สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อได้                    

                   1.5 ปรับ/เพ่ิม เนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ให้เข้ากับสถานการณ์ และโพสต์ช่วงที่คนออนไลน์ 
                        1) แทรกเรื่องราวประเด็นร้อนในขณะนั้น 
                           ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่อยู่ในกระแสช่วงนั้นๆ เพ่ือให้
คนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น 
                        2) เพ่ิมความบันเทิงพร้อมความรู้ผ่านเกม 
                           สร้างแอพลิเคชั่นเกมบนเฟซบุ๊ก หรืออาจมีในมือถือด้วย เพ่ือให้ลูกค้ามีความ
ผูกพันกับแบรนด์มากข้ึน เข้ามาในเพจมากขึ้น มาพูดคุยกับแบรนด์มากขึ้น โดยสร้างเกมที่มีลักษณะ
คล้ายเกมปลูกผักเป็นเรื่องราว (Story) เพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาเล่นเกม และมีความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์
และการผลิตสินค้าของ CP มากขึ้น โดยเมื่อลูกค้าเล่นเกมจนถึงระดับสูงๆ แบรนด์สามารถให้ของ
รางวัลเป็นสิ่งที่ลูกค้าท าได้ เช่น เมื่อลูกค้าเลี้ยงไก่ในเกมจนสามารถส่งให้โรงงานได้ครบทุก 200 ตัว 
แบรนด์อาจแจกคูปองซื้อเนื้อไก่ฟรี 100 บาทให้ลูกค้า หรือเลี้ยงหมูส่งโรงงานครบ 200 ตัว ได้คูปอง
ซื้อสินค้าท่ีท าจากเนื้อหมู เช่น โบโลน่าหมูฟรี มูลค่า 100 บาท เป็นต้น 
                        3) ปรับเลื่อนเวลาการโพสต์ข้อความให้ตรงกับเวลาออนไลน์ของลูกค้า 
                            ปรับเวลาการโพสต์เพื่อเพ่ิมยอดคนเห็น อาจปรับให้มีการโพสต์หลัง 2 ทุ่ม 
เพ่ือให้ลูกเพจมีโอกาสได้เห็นเยอะขึ้น จะได้เพ่ิมจ านวนยอด Like, Comment, Share 
 
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ อินสตราแกรม ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าสําหรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) 
              จากผลการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) 
ไม่ได้มีการใช้งานครบทุกฟังก์ชันของสื่อ จึงท าให้การสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้ผู้วิจัย
สามารถเสนอข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
               2.1 ใช้ทุกฟังก์ชันอนิสตราแกรม เพ่ือการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 
                    1) ควรใช้ฟังก์ชันในอินสตราแกรมท่ีสามารถแบ่งปันผ่านเฟซบุ๊กได้ 
                    2) ใช้ฟังก์ชันค้นหา # ค าท่ีเกี่ยวข้องกับ CP และลูกค้า แล้วขออนุญาตน าภาพพวก
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เขาพร้อมชื่อลูกค้ามาโพสต์และ Tag กลับไปหาเจ้าของภาพ เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับ 
แบรนด์ หรือเป็นการให้ความส าคัญกับลูกค้าได้ 
 
               2.2 สร้างกิจกรรมร่วมสนุกในอินสตราแกรม เพ่ือจูงใจให้คนเข้ามาติดตามเนื้อหา 
                    คิดแคมเปญเพ่ือดึงดูดให้คนเข้ามาเฝ้าติดตามเนื้อหาในสื่อ เช่น กิจกรรมทายภาพ
เมนูอาหารของซีพีครบ 10 ภาพ ลุ้นทานฟรีตลอดเดือน 1 เมนูที่ต้องการ โดยออกแบบกิจกรรมให้
ผู้ติดตามสามารถมีส่วนร่วมได้ อาจให้ร่วมสนุกทายภาพที่แบรนด์น ามาเป็นค าใบ้ คือท าภาพเบลอไว้ 
แล้วให้ผู้ติดตามทายชื่อสินค้าให้ถูกต้อง และให้โพสต์ภาพสินค้าของซีพีลงบนหน้าอินสตราแกรมของ
ตนเองเพ่ือตอบค าถาม แล้ว hashtag ชื่อกิจกรรมมาหาซีพี เมื่อผู้ติดตามทายถูกครบ 10 ภาพขึ้นไป 
แบรนด์อาจแจกรางวัลเป็นสินค้าของทางแบรนด์ที่โดยลูกค้าสามารถเลือกได้เอง หรือเป็นสินค้าตัว
ใหม่ เพื่อท าให้เกิดการทดลอง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่แบรนด์อาจได้เห็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงด้วย 
 

3. ข้อเสนอแนะสําหรับการใช้ Social CRM ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสําหรับ บริษัท 
เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) 
               จากผลการสัมภาษณ์ผู้วางนโยบายการใช้ Social CRM สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ของ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) พบว่า ทางแบรนด์มีการมอบหมายหน้าที่การ
ตอบค าถามให้กับแอดมินเพียง 2 คนเท่านั้น ซึ่งแอดมินเป็นคนภายนอกเป็นคนของเอเจนซี่ด้วย และ
ทางบริษัทยังมีแนวคิดการด าเนินงานแบบไม่มีการแชร์แบ่งปันข้อมูลกันของบริษัทในเครือ แต่บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) กลับต้องการสร้างโปรโมชั่นที่โดนใจกลุ่มลูกค้า และจาก
ผลการวิจัยยังพบอีก 2 เรื่อง คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CP) ไม่ได้มี
พฤติกรรมการใช้สื่อบูรณาการร่วมกัน และไม่ได้มีวิธีแสดงการขอบคุณลูกค้าผู้ที่เคยมาช่วยแก้ข่าวลือ
ให้กับแบรนด์ซีพี ท าให้ผู้วิจัยสามารถเสนอข้อเสนอแนะได้ว่า 

               3.1 พนักงานในบริษัทควรใส่ใจ มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท  
                     เนื่องจากแอดมินท างานเวลางานปกติ หลังเลิกงานหรือวันเสาร์-อาทิตย์จะไม่มีคน
ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ ทางแบรนด์ควรอนุญาตให้พนักงานของบริษัทที่รู้เรื่องสินค้าหรือ
บริษัทใช้บัญชีชื่อตัวเองมาช่วยตอบค าถามที่สามารถตอบได้บ้าง ลูกค้าจะได้รู้สึกถึงความเอาใจใส่ของ
พนักงานด้วย ซึ่งจะมีลักษณะสอดคล้องกับ Social CRM และอาจส่งผลถึงการตอบค าถามทันภายใน 
6 ชั่วโมงท่ีก าหนดด้วย 

               3.2 เก็บข้อมูลลูกค้าแล้วแชร์กันในบริษัท เพ่ือสร้างข้อเสนอที่ตรงใจ 
                    แบรนด์ควรแบ่งปันข้อมูลด้านพฤติกรรม หรือความสนใจของลูกค้าให้กับบริษัท 
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ภายในเครืออย่างเซเว่นหรือซีพี เฟรชมาร์ท เพราะถ้าจะสร้างโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้าก็ต้องสร้างจาก
ข้อมูลพฤติกรรมหรือความสนใจของลูกค้าแต่ละรายที่มีไม่เหมือนกัน หากไม่แบ่งปันกันก็ไม่สามารถ
สร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ได้ 

               3.3 ใช้ทุกสื่อสั งคมออนไลน์  ที่ มีบู รณาการร่วมกันจะได้กลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
                     อาจใช้สื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น ในอินสตราแกรมโพสต์รูปเมนูอาหาร พร้อม 
บรรยายใต้ภาพว่าติดตามวิธีท าได้ในเฟซบุ๊ก เพ่ือจะได้กลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 

               3.4. ผูกใจลูกค้านักแก้ต่างด้วยงานเปิดตัวสินค้าใหม่ (Special Event) 
                     แบรนด์ควรให้รางวัลตอบแทนกับลูกค้าท่ีมาช่วยแก้ไขข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์  
เพ่ือท าให้พวกเขาเห็นว่าแบรนด์มองว่าเขาเป็นคนส าคัญท่ีควรรักษาความสัมพันธ์ด้วยการเชิญลูกค้าท่ี
คอยช่วยแก้ไขข่าวลือ ไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของทางบริษัท อาจท าให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ 
ประทับใจกับแบรนด์มากขึ้น หรืออาจไปมอบของตอบแทนเล็กน้อยถึงบ้านลูกค้าที่คอยช่วยแก้ข่าว สิ่ง
นี้อาจจะช่วยท าให้ลูกค้าเหล่านั้นอยากกลับมาปกป้องแบรนด์อีกคราวหน้า และแบรนด์ยังน ามา
ประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วย จนถึงขั้นเกิดการบอกต่อได้ ท าให้ลูกค้าท่ีอยู่บนโลก
ออนไลน์ท่านอ่ืนที่เข้ามาในเพจที่ยังไม่เคยแก้ต่างให้พร้อมที่จะแก้ข่าวบ้างในคราวหน้า โดยของรางวัล
อาจเป็นสินค้าใหม่ของบริษัทเอง เพื่อสร้างให้เกิดการทดลองไปในตัว 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการเก็บข้อมูลลูกค้าผู้รับสารแต่ละกลุ่ม 
 

ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก 

ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม
อินสตรำแกรม 

ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

1. รู้จักแฟนเพจ  
เฟซบุ๊กของซีพี ได้
อย่ำงไร 

- นิวฟีด              (10) 
- อินสตรำแกรมของ 
พรีเซนเตอร์           (3) 
- แอพพลิเคชั่นซีพี เซอร์
ไพร์ส                   (2) 
- เว็บไซต์              (2) 
- แอพพลิเคชั่นไลน์   (1) 
- คนอ่ืน                (1) 
- ซิทคอม              (1) 

 - เว็บไซต์                (3) 
- คนอ่ืน                  (3) 
- นิวฟีด                  (2) 
- อินสตรำแกรมของซีพี   
                           (2) 
- แอพพลิเคชั่นไลน์    (2) 
- รำยกำร ทรู เอเอฟ   (1) 
- ค้นหำด้วยตัวเอง     (1) 
- แฟนเพจของศิลปินวง
พำรำด็อก               (1) 

   รู้จักอินสตรำ 
แกรมของซีพีได้
อย่ำงไร 

 - อินสตรำแกรมของ 
พรีเซนเตอร์          (2) 
- รำยกำร ทรู เอเอฟ   
                        (1) 

- แฟนเพจของซีพี      (7) 
- อินสตรำแกรมของ 
พรีเซนเตอร์             (3) 
- คนอ่ืน                  (1) 
- แอพพลิเคชั่นไลน์    (1) 
- รำยกำร ทรู เอเอฟ   (1) 
- ค้นหำด้วยตัวเอง     (1) 
- แฟนเพจของศิลปินวง
พำรำด็อก               (1) 

2. ท ำไมถึงกด
ติดตำมแฟนเพจ 
เฟซบุ๊ก หรืออิน 
สตรำแกรมของซีพี 

- ร่วมกิจกรรม       (12) 
- ตำมข่ำวสำร         (7) 
- เข้ำสะดวกกว่ำเว็บไซต์  
                         (1) 

- ร่วมกิจกรรม       (1) 
- ตำมข่ำวสำร       (1) 
- ตำมดูพรีเซนเตอร์ (1) 
 

- ตำมข่ำวสำร           (8) 
- ร่วมกิจกรรม          (4) 
- ตำมดูพรีเซนเตอร์    (3) 
 

3. ทรำบมำก่อนว่ำ
มีอีกสื่อหรือไม่  

- ไม่ทรำบ            (14) 
- ทรำบ                 (6) 

- ไม่ทรำบ            (3) 
 

 

ถ้ำทรำบแล้วจะไป
ติดตำมหรือไม่ 

- ไม่ติดตำม          (10) 
- อำจไปติดตำม       (6) 
- ติดตำม               (4) 

- ติดตำม             (2) 
- ไม่ติดตำม          (1) 

 

4. รู้จักสื่อใดก่อน   - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก    (12) 
- อินสตรำแกรม        (3) 
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ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน

เพจ เฟซบุ๊ก 
ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม

อินสตรำแกรม 
ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

5. หำกติดตำมท้ัง 
2 สื่อ ใช้งำนสื่อใด
บ่อยกว่ำกัน 

  - แฟนเพจ เฟซบุ๊ก     (8) 
- อินสตรำแกรม        (7) 

6. ควำมถี่ในกำร
เข้ำแฟนเพจ เฟ
ซบุ๊ก หรืออินสตรำ
แกรมของซีพี 

- 1-2 ครั้งต่อเดือน   (8) 
- 4 ครั้งต่อเดือน      (5) 
- น้อยกว่ำ 1 ครั้งต่อ
เดอืน                   (3) 
- ทุกวัน                (2) 
- มำกกว่ำ 4 ครั้งต่อ
เดือน                   (2) 

- ทุกวัน              (2) 
- 2-3 ครั้งต่อเดือน (1) 
 

- ทุกวัน                  (8) 
- มำกกว่ำ 4 ครั้งต่อเดือน  
                           (6) 
- 2-3 ครั้งต่อเดือน     (1) 
 

7. วัตถุประสงค์ใน
กำรเข้ำแฟนเพจ 
เฟซบุ๊ก หรืออิน 
สตรำแกรมของซีพี 

- ตำมข่ำวสำร โปรโมชั่น 
อำหำร                (12) 
- ร่วมกิจกรรม        (8) 

- ตำมข่ำวสำร 
โปรโมชั่น อำหำร   (2) 
- ร่วมกิจกรรม       (1) 

- ตำมข่ำวสำร โปรโมชั่น 
อำหำร                 (13) 
- ร่วมกิจกรรม          (2) 

8. ช่วงเวลำที่เข้ำ
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
หรืออินสตรำแกรม
ของซีพีบ่อยที่สุด 

- เย็นหรือหัวค่ ำ     (16) 
- กลำงวัน              (3) 
- ดึก                    (1) 

- เย็น                 (1) 
- สำย                 (1) 
- ทุกที่ที่มีสัญญำณ 
อินเทอร์เน็ต         (1) 

- เย็นหรือหัวค่ ำ         (6) 
- เวลำว่ำง               (5) 
- กลำงวัน               (2) 
- ดึก                      (1) 
- ทั้งวัน                  (1) 

9. เนื้อหำรูปแบบ
โพสต์ที่ชอบกด
ถูกใจ (Like) 

- ภำพอำหำร หรือ
ควำมรู้เรื่องอำหำร  (12) 
- กิจกรรม             (9) 
- โปรโมชั่น            (8) 

- ภำพอำหำร        (3) 
- ภำพพรีเซนเตอร์  (2) 
- กิจกรรม            (1) 
 

- ภำพอำหำร หรือควำมรู้
เรื่องอำหำร            (13) 
- ภำพพรีเซนเตอร์     (3) 
- กิจกรรม               (3) 

10. เนื้อหำรูปแบบ
โพสต์ที่ชอบแสดง
ควำมคิดเห็น 

- กิจกรรม             (7) 
- ภำพอำหำร หรือ
ควำมรู้เรื่องอำหำร    (5) 
- โปรโมชั่น            (2) 
- ภำพให้ควำมบันเทิง
ด้ำนไลฟ์สไตล์         (1) 

- กิจกรรม            (2) 
- ภำพอำหำร        (1) 
 

- กิจกรรม               (4) 
- ภำพอำหำร หรือควำมรู้
เรื่องอำหำร             (3) 
- ภำพพรีเซนเตอร์     (2) 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก 

ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม
อินสตรำแกรม 

ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

11. เนื้อหำรูปแบบ
โพสต์ที่ชอบ
แบ่งปัน 

- กิจกรรม            (10) 
- ภำพอำหำร หรือ
ควำมรู้เรื่องอำหำร    (7) 
- โปรโมชั่น            (1) 
- ภำพให้ควำมบันเทิง
ด้ำนไลฟ์สไตล์         (1) 

- กิจกรรม            (1) - กิจกรรม               (7) 
- ภำพพรีเซนเตอร์     (1) 
 

12. เคยร่วม
กิจกรรมบนแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก หรือ
อินสตรำแกรมซีพี
หรือไม่ 

- เคย                 (14) 
- ไม่เคย                (6) 

- เคย                 (2) 
- ไม่เคย              (1) 

- เคย                     (9) 
- ไม่เคย                  (6) 

กิจกรรมใดที่เคย
เข้ำร่วม 

- ตุ๊กตำไลน์            (6) 
- ชิงไอแพด            (2) 
- แจกของจำก 
พรีเซนเตอร์           (2) 
- กิจกรรมสปำเก็ตตี้  (2) 
- 365 เมนูอร่อย      (1) 
- บัตรคอนเสิร์ต       (1) 

- แจกของจำก 
พรีเซนเตอร์          (2) 
- บัตรคอนเสิร์ต     (1) 

- บัตรคอนเสิร์ต        (3) 
- แจกของจำก 
พรีเซนเตอร์             (2) 
- ตุ๊กตำไลน์              (2) 
- ชิงไอแพด              (1) 
- แจกตั๋วหนัง           (1) 

ถ้ำไม่เคยร่วม
กิจกรรม เหตุใดถึง
ไมเ่ข้ำร่วม  

- ไม่สนใจ              (3) 
- ยังเกรียนไม่พอ      (1) 
- โอกำสได้น้อย       (1) 
- ไม่เคยทรำบ         (1) 

- ยังเกรียนไม่พอ    (1) 
 

- กลัวไม่ได้              (2) 
- ไม่สนใจ                (2) 
- ไปแต่งำนเปิดตัว 
พรีเซนเตอร์             (1) 
- ร่วมตำมบูทแทน      (1) 

13. ทรำบจ ำนวน
กำรโพสต์ต่อวันบน
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
หรืออินสตรำแกรม
ซีพีหรือไม่  

- ไม่ทรำบ              (8) 
- 3 ครั้ง/วัน           (2) 
- 4-5 ครั้ง/วัน         (2) 
- 1-2 ครั้ง/วัน         (2) 
- 8-10 ครั้ง/วัน       (1) 

- 2-3 ครั้ง/วัน       (3) - ไม่ทรำบ               (6) 
- 2-3 ครั้ง/วัน          (5) 
- 4-5 ครั้ง/วัน          (3) 
- 6-8 ครั้ง/วัน          (1) 

คิดเห็นอย่ำงไรกับ
จ ำนวนกำรโพสต์ 

- ก ำลังดี             (14) 
- น้อยไป               (6) 

- ก ำลังดี             (2) 
- น้อยไป             (1) 

- ก ำลังดี                 (7) 
- น้อยไป                 (6) 
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ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก 

ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม
อินสตรำแกรม 

ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

14. คิดเห็นอย่ำงไร
กับบุคลิกของ 
แอดมิน 

- ผู้หญิง              (15) 
- ผู้ชำย                 (1) 
- ไม่ทรำบเพศ         (4) 

- ผู้หญิง              (3) - ผู้หญิง                (14) 
- ผู้ชำย                  (1) 
 

 - เอำใจใส่เป็นกันเอง 
อำรมณ์ดี             (13) 
- ปกติท่ัวไป           (3) 

- สื่อสำรเป็นกนัเอง (3) - เอำใจใส่เป็นกันเอง 
อำรมณ์ดี               (11) 
- ขำดมนุษยสัมพันธ์   (4) 

15. ควำมคิดเห็น
ต่อภำษำท่ีแอดมิน
ใช้ 

- ดูเป็นกันเอง  
เข้ำใจง่ำย            (18) 
- ปกติท่ัวไป           (1) 
- ทำงกำร              (1) 

- เป็นกันเอง เข้ำใจง่ำย       
                        (3) 
 

- เป็นกันเอง เข้ำใจง่ำย         
                          (10) 
- ปกติท่ัวไป             (4) 
- ไม่ค่อยมัดใจคนอ่ำน (1) 

16. ควำมคิดเห็น
ต่อควำมรวดเร็วใน
กำรตอบสนองของ
แอดมิน 

- ปกติ ไม่ช้ำไม่เร็ว    (9) 
- ไม่ทรำบ              (6) 
- รวดเร็ว               (4) 
- ช้ำ                    (1) 

- ปกติ ไม่ช้ำไม่เร็ว  (2) 
- ไม่ทรำบ            (1) 

- ช้ำ                      (6) 
- ปกติ ไม่ช้ำไม่เร็ว     (4) 
- ไม่ทรำบ               (4) 
- รวดเร็ว                (1) 

17. เคยคุยกับคน
ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
หรืออินสตรำแกรม 
หรือช่วยตอบ
ค ำถำมแทนแอด
มินหรือไม่ 

- ไม่เคย              (15) 
- เคย                   (5) 
 

- ไม่เคย              (2) 
- เคย                 (1) 
 

- ไม่เคย              (12) 
- เคย                   (3) 

ถ้ำเคย เป็นเรื่องใด - กิจกรรม             (3) 
- สินค้ำ                 (1) 
- คะแนนใน
แอพพลิเคชั่น          (1) 

- สินค้ำ และกติกำเล่น
เกม                   (1)  
 

- บัตรสมำชิก           (1) 
- พรีเซนเตอร ์          (1) 
- เสริมควำมคิดเห็นของ
คนอ่ืน                    (1) 
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ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก 

ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม
อินสตรำแกรม 

ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

18. กำรเข้ำมำแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก หรือ
อินสตรำแกรม มี
ส่วนท ำให้อยำก
ทำนอำหำรซีพี
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

- มี                    (15) 
- ไม่มี                   (5) 
 

- มี                    (3) 
 

- มี                      (14) 
- ไม่มี                    (1) 

19. กำรเข้ำมำใน 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
หรืออินสตรำแกรม 
มีส่วนท ำให้อยำก
ซื้อแต่อำหำรซีพี 
หรือไม่ 

- ไม่มี                 (11) 
- มี                      (9) 
 

- มี                    (2) 
- ไม่มี                 (1) 
 

- มี                      (10) 
- ไม่มี                    (5) 

20. ควำมต้องกำร
เพ่ิมเติมบนแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก หรือ
อินสตรำแกรม 

- ไม่มี                   (9) 
- ควำมรู้เรื่องอำหำร  (5) 
- เพ่ิมของรำงวัล      (3) 
- จัดกิจกรรมเพ่ิม     (2) 
- น ำเสนอเรื่องท่ีท ำให้
คนมีส่วนร่วมได้       (1) 

- ไม่มี                 (2) 
- อย่ำลงรูปตอนดึก (1) 

- ไม่มี                    (7) 
- ควำมรู้เรื่องอำหำร   (5) 
- โปรโมชั่น              (1) 
- จัดกิจกรรมเพ่ิม       (1) 
- แอดมินตอบค ำถำม 
เร็วขึ้น                    (1) 

21. เคยแนะน ำคน
รู้จักให้มำติดตำม 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 
หรืออินสตรำแกรม
หรือไม่  

- ไม่เคย              (12) 
- เคย                   (8) 

- เคย                 (3) - เคย                     (9) 
- ไม่เคย                  (6) 

22. เคยแนะน ำให้
คนรู้จักทำนอำหำร 
ซีพี บ้ำงหรือไม่ 

- เคย                 (19) 
- ไม่เคย                (1) 

- เคย                 (3) - เคย                   (13) 
- ไม่เคย                  (2) 

23. เคยเจอสิ่ง
แปลกปลอมใน
อำหำรซีพีหรือไม่ 

- ไม่เคย              (20) 
 

- ไม่เคย              (3) 
 

- ไม่เคย                (14) 
- เคย                     (1) 
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ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก 

ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม
อินสตรำแกรม 

ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

หำกเจอ แก้ปัญหำ
อย่ำงไร  

  - แจ้งพนักงำนในร้ำน  (1) 
 

24. หำกอนำคต
เจอสิ่งแปลกปลอม
ในอำหำรซีพี จะ
แก้ปัญหำอย่ำงไร 

- โทรติดต่อแบรนด์   (7) 
- ติดต่อบริษัททำงแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก           (6) 
- ไม่ซื้อสินค้ำนั้นอีก  (3) 
- ส ำนักงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค               (1) 
- เล่ำให้คนรู้จักฟัง    (1) 
- กินต่อ                (1) 
- ทิ้งของชิ้นนั้น        (1) 

- โทรติดต่อแบรนด์ (1) 
- ไม่ซื้อสินค้ำนั้นอีก (1) 
- ติดต่อบริษัททำง 
อินสตรำแกรม       (1) 
 

- ติดต่อบริษัททำงแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก             (7) 
- โทรติดต่อแบรนด์    (5) 
- ติดต่อทำงอีเมล       (1) 
- ไม่ซื้อสินค้ำนั้นอีก และ
บอกเพ่ือน               (1) 
- ทิ้งของชิ้นนั้น         (1) 

25. เคยแก้ข่ำวให้ 
ซีพี บ้ำงหรือไม่ 

- ไม่เคย              (17) 
- เคย                   (3) 
 

- ไม่เคย              (3) 
 

- ไม่เคย                (13) 
- เคย                     (2) 
 

หำกเคยแก้ให้ เป็น
เรื่องใด 

- ไข้หวัดนก            (2) 
- พนักงำน             (1) 

 - ไข้หวัดนก             (1) 
- ไข่                      (1) 

เพรำะอะไรถึงช่วย
แก้ข่ำวให้ซีพี 

- ไม่เชื่อข่ำวโลกออนไลน์
และม่ันใจในสินค้ำ    (1) 
- คิดว่ำเป็นข่ำวโจมตี (1) 
- ให้ก ำลังใจคนท ำงำน    
                         (1) 

 - เคยท ำรำยงำนมำ    (1) 
- ชอบในแบรนด์       (1) 

26. หำกในอนำคต
มีข่ำวไม่ดีออกมำ 
จะแก้ข่ำวให้หรือไม่ 

- ถ้ำทรำบข้อเท็จจริง จะ
แก้ให้                 (11) 
- ไม่แก้                 (9) 

- ถ้ำทรำบข้อเท็จจริง 
จะแก้ให้              (2) 
- ไม่แก้               (1) 

- ถ้ำทรำบข้อเท็จจริง จะ
แก้ให้                     (9) 
- ไม่แก้                   (6) 

27. เป็นสมำชิกซีพี 
เซอร์ไพร์ส ด้วย
หรือไม่ 

- เป็น                 (10) 
- ไม่เป็น              (10) 

- ไม่เป็น              (3) 
 

- เป็น                    (9) 
- ไม่เป็น                 (6) 
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ค ำถำม ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกแฟน
เพจ เฟซบุ๊ก 

ลูกค้ำท่ีเป็นผู้ติดตำม
อินสตรำแกรม 

ลูกค้ำท่ีเป็นทั้งสมำชิก 
แฟนเพจ เฟซบุ๊ก และ
ผู้ติดตำมอินสตรำแกรม 

หำกเป็นสมำชิก
เป็นตั้งแต่เม่ือไหร่ 

- เริ่มมีแอพพลิเคชั่น ซีพี 
เซอร์ไพร์ส             (7) 
- มีบัตรสมำชิกเดิม   (3) 

 - เริ่มมีแอพพลิเคชั่น ซีพี 
เซอร์ไพร์ส               (7) 
- มีบัตรสมำชิกเดิม     (2) 

หำกไม่ไดเ้ป็น
สมำชิก ท ำไมถึงไม่
สมัคร 

- ไม่เคยทรำบ         (7) 
- ซ้ือสินค้ำในเซเว่นบ่อย
กว่ำซีพี เฟรชมำร์ท   (2) 
- ไม่สนใจ              (1) 

- ไม่ทรำบ            (2) 
- ไม่ได้ซื้อบ่อยมำก  (1) 

- ไม่เคยทรำบ           (4) 
- บัตรเดิมหมดอำยุ     (1) 
- ไม่อยำกผูกมัด        (1) 

28. ถ้ำพูดถึง
ตัวแทนควำมเป็น 
ซีพี จะนึกถึงใคร 

- พ่ีเชฟ                 (3) 
-บอย ปกรณ์          (3) 
- เจ้ำสัว                (3) 
- พนักงำนเซเว่น/ เซเว่น     
                         (3) 
- หมำก ปริญ          (2) 
- CPF/ โลโก้ CP      (2) 
- โค้ชแสตมป์          (2) 
- ก้อง สหรัฐ           (1) 
- ผู้ชำยดูบอล นอนดึก 
ชอบเวฟอำหำรทำน  (1) 

- บอย ปกรณ์       (2) 
- หมำก ปริญ        (1) 

- เจ้ำสัว                  (4) 
- หมำก ปริญ           (3) 
- บอย ปกรณ์           (2) 
- พ่ีเชฟ                   (1) 
- เซเว่น                  (1) 
- เชฟพล                 (1) 
- นำงแบบในโปสเตอร์ (1) 
- พ่อครัว แม่ครัว       (1) 
- ควำมสะอำด ปลอดภัย           
                           (1) 

29. รู้จักพ่ีเชฟใน
สติ๊กเกอร์ไลน์
หรือไม่ 

- รู้จัก                 (14) 
- ไม่รู้จัก                (6) 
 

- รู้จัก                 (3) 
 

- รู้จัก                   (13) 
- ไม่รู้จัก                 (2) 
 

30. ถ้ำให้มอง 
แบรนด์ซีพี เป็นพี่
เชฟ เห็นด้วย
หรือไม่ 

- เห็นด้วย            (18) 
- ไม่เห็นด้วย           (2) 
 

- เห็นด้วย            (3) 
 

- เห็นด้วย              (13) 
- ไม่เห็นด้วย            (2) 
 

31. ถ้ำให้มอง 
แอดมินเป็นพ่ีเชฟ 
เห็นด้วยหรือไม่ 

- เห็นด้วย            (16) 
- ไม่เห็นด้วย           (4) 
 

- เห็นด้วย            (3) 
 

- เห็นด้วย              (10) 
- ไม่เห็นด้วย            (5) 
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